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 ]كتاب الحج[

 [نتمب احلخ]

 ******************************* الشرح:

  (:7/2قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )
٣مءِ  زمَِٖمْتِح  - ُيَٗم٣مُل  :خُّاِلَح َه٣م اْْلَ ْبعِ  دِم  ِِبَِم  وُمِرئَ  يُمَٕمَت٣منِ  - َوىَمْْسِ  َأىْمَثرُ  ايمسَّ

ْبَٔم٥مِ  ٥مُ  َوىَمَذا ,زم٣ِميْمَٖمْتِح  ايمسَّ جَّ
  .َوايْمِٗمَٝم٣مُس  ايْمَ٘مْْسُ  اظمَْْسُٚمقعِ  َوَأىْمَثرُ  يُمَٕمَت٣منِ  همِٝمَٜم٣م اْْلِ

  .ايْمَٗمِْمُد  :أؾً٘

ٍَ ُّ َٚقّٔا َِٖس ـْ  ُهقَ  :ايّٖأِّٔش ةً  َأسَمْٝمَتفُ  إَذا ضَمَجْجُتفُ  وَمْقيمَِؽ  َِم   .ُأطْمَرى زَمْٔمَد  ََمرَّ

ُل  َوَّ ْٕ   .اظمَُْْمُٜمقرُ  ُهقَ  َوا

ٍَ ُِٝح َٚقّٔا ٨م   َأْصُؾ  :ايًَّ َٕم٥مِ  دِم  اْْلَ   .سُمَٔمٓم ُٚمفُ  رء زي٣مرة ايمٙمُّ

ٍَ َٕ َٚقّٔا طْمتََِلِف  إؿَم٣ميَم٥مُ  ُهقَ :نِّٔجرُيٚ ِٓ   .صمرير ازمـ واطمت٣مره ايمًمء, إلَم  ا

٣مءِ  زمَِّمؿ   - ََي٨ُمُّ  ضَم٨مَّ  يٗمقل :ًػ١اي أٌٖ قاٍ ْٚمعُ  ,ضَم٣مج   هَمُٜمقَ  - اْْلَ  َواْْلَ

٣مٌج    .َوضَمِجٝم٨ٌم  ضُمجَّ

٣مءِ  زمَِّمؿ   - َوضَم٨م   ْقَهِريُّ  ضَمَ٘م٣مهُ  - اْْلَ   .وٞمزل ,ىمٛم٣مزل اْْلَ

َُا٤ُ قاٍ ٨مُّ  اطْمَتصَّ  شُمؿَّ  :ايُّٖعًّٔ ؽْمتِْٔمَملِ  دِم  اْْلَ ِٓ   .يمِٙمٛمُُّسِؽ  ايْمَ٘مْٔمَب٥مِ  زمَِٗمِْمدِ  ا

(ُٗ نِ  هَمِٖمٝمَٜم٣م :ََّأمَّم( اِلُعِنَض َٓ َْهؾِ  وَمْق َٕم٥مِ  ِٕ ٣م ايمٙمُّ َْزَهِريُّ  ضَمَ٘م٣مُُهَ ْٕ  :َوآطَمُرونَ  ا
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َُا) ُٖ َُٗس ْ  :(أِّٔغ ـُ  َيْذىُمرْ  َوَل ْقَهِريُّ  هَم٣مِرسٍ  ازْم ٣م َواْْلَ ُُهَ هُ  َونَمغْمُ  :َأْصُٙمَٜم٣م نَمغْمَ

َي٣مَرةُ   .ايمز 

٣مُج ا وَم٣ميَمفُ  ,ايْمَٗمِْمُد  َأْصُٙمَٜم٣م :(َٚايجَّاِْٞ) صمَّ هُ  يمزَّ   .َونَمغْمُ

ٍَ ُّ قّٔا َِٖس َم  َووِمٝمَؾ  :ايّٖأِّٔش فْمتَِمرُ  اطْمَتصَّ  إٞمَّ ِٓ  إلَم  ومِمد ٞمفٕ ايْمَ٘مْٔمَب٥مِ  زمَِٗمِْمدِ  ا

 ىـا. َأفْمَٙمؿُ  َوَاّللَُّ  ,فَم٣مَِمرٍ  ََمْقِضعٍ 
 هق ايمٗمِمد وايمزي٣مرة. فمحلخ يف اللغ٘:

ّلل فمز  هق ومِمد اظمُم٣مفمر اظمٗمدؽم٥م إلوم٣مَم٥م اظمٛم٣مؽمؽ سمٔمبًدا ّيف االصطالح:

 وصمؾ.

هق فمب٣مرة فمـ ومِمد خمِمقص, إلم َم٘م٣من  ّعضفَه بعضَه بكْلُ:

ريػ يم٘مـ هذا ايمتٔمِمقص, دم زَمـ خمِمقص, َمـ ؾمخص خمِمقص, خم

 يدطمٙمف ايمزي٣مرات ايمٕمغم ذفمٝم٥م.

  ّهلشا قمل اإلممو العثٔنني صمحُ اهلل تعمىل:

 فمعم َم٣م صم٣مء دم ؽمٛم٥م رؽمقل اّللهق ايمتٔمبد ّلل فمز وصمؾ زمٟمداء اظمٛم٣مؽمؽ,  احلر:

 صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 سنض بعض فضمٜل احلخ: 

 احلر َٔ أفطٌ األعُاٍ بعد اإلميإ ٚاجلٗاد.األٍٚ: 
  َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقَل  َأنَّ  ,ريض اّلل فمٛمف ُهَرْيَرةَ  َأِب َمـ ضمدي٧م : ففٞ ايؿشٝشني
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. شَوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمّللَِّ نٌ إِيَم : »هَمَٗم٣مَل  َأهْمَّمُؾ؟ ايمَٔمَٚمؾِ  َأيُّ : ؽُمئَِؾ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ

 ضَم٨م  : »وَم٣مَل  ََم٣مَذا؟ شُمؿَّ : وِمٝمَؾ  شاّللَِّ ؽَمبِٝمؾِ  دِم  اِْلَٜم٣مدُ : »وَم٣مَل  ََم٣مَذا؟ شُمؿَّ : وِمٝمَؾ 

ورٌ  شََمػْمُ
(1)

. 

 احلر ايطامل َٔ ايسفح ٚايفطل ضبب ملػفس٠ ايرْٛب ٚاملعاؾٞ.ايجاْٞ: 
 ثبت أّٜطا يف ايؿشٝشني: ا مل

 فَمَٙمٝمْفِ  اّللُ َصعمَّ  ايمٛمَّبِلَّ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اّللَُّ يِضَ رَ  َمـ ضمدي٧م أب ُهَرْيَرةَ 

ـْ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙمَّؿَ  ْ  َيْرهُم٧ْم, هَمَٙمؿْ  ّللَِِّ ضَم٨مَّ  ََم فُ  َويَمَدسْمفُ  ىَمَٝمْقمِ  َرصَمعَ  َيْٖمُسْؼ, َوَل شُأَمُّ
(2)

. 

 احلر املربٚز يٝظ ي٘ دصا٤ إال اجل١ٓ.ايجايح: 
 قَل ـــَرؽُم  َأنَّ : وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة ريض اّلل فمٛمف, َأِب   َمـ ضمدي٧م: ففٞ ايؿشٝشني

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللَِّ ٣مَرةٌ  ايمُٔمْٚمَرةِ  إلَِم  ايمُٔمْٚمَرةُ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّ  َواَْل٨مُّ  زَمْٝمٛمَُٜمَم, ظم٣َِم ىَمٖمَّ

ورُ  َّٓ  صَمَزاءٌ  يَمفُ  يَمْٝمَس  اظمػَْمُ شاَْلٛم٥َّمُ  إِ
(3)

. 

 احلر أفطٌ اجلٗاد.ايسابع: 
٣َم فَمٛمَْٜم٣م, اّللَُّ َريِضَ  اظم٠ُْمَِمٛمكِمَ  ُأم   َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ  ازٟ:ملا يف ايبد : وَم٣ميَم٦ْم  َأَّنَّ

َـّ  َٓ,: »وَم٣مَل  ُٞمَج٣مِهُد؟ َأهَمَلَ  ايمَٔمَٚمِؾ, َأهْمَّمَؾ  اِْلَٜم٣مدَ  َٞمَرى اّللَِّ, َرؽُمقَل  َي٣م
 َأهْمَّمَؾ  يَم٘مِ

ورٌ  ضَم٨م   اِْلَٜم٣مدِ  شََمػْمُ
(4)

. 

                                                           
 (.83(, واإلمام مسلم في صحيحو )26أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
 (.1351(, واإلمام مسلم في صحيحو )1521مام البخاري في صحيحو )أخرجو اإل (2)

 (.1349(, واإلمام مسلم في صحيحو )1773أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (3)

  (.1521في صحيحو ) البخاريأخرجو اإلمام  (4)
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 اهلل تعاىل: يف ايه٢ٓ يإلَاّ ايدٚالبٞ زمح٘ ٚثبت 
ـُ  ؿَمْٙمُؼ ؿمريؼ َمـ  يُّ  ضَمبِٝم٤ٍم  زْم  -ريض اّلل فمٛمف  - ؿَمٙمِٝمٍؼ  َأزَم٣م َأنَّ  ايْمَبٌْمِ

شَمُٜمؿْ  ٨مُّ  ضَمَضَ : يَمفُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َأسَمْتفُ  -ريض اّلل فمٛمٜم٣م -ؿَمٙمِٝمٍؼ  ُأمَّ  اَْمَرَأسَمفَ  َأنَّ : ضَمدَّ  َي٣م اْْلَ

َٚمؾِ  فَمعَم  َوَيْٕمُزو يمٛم٣َّموَم٥مِ ا فَمعَم  ََي٨ُمُّ  َوَٞم٣موَم٥مٌ  ََجٌَؾ  يَمفُ  َوىَم٣منَ  ؿَمٙمِٝمٍؼ  َأزَم٣م  َأنْ  هَمَسَٟميَمْتفُ  اْْلَ

َٚمَؾ  ُئْمْمَِٝمَٜم٣م ْ : وَم٣مَل  فَمَٙمْٝمفِ  ََت٨ُمُّ  اْْلَ  إِنَّ : وَم٣ميَم٦ْم  اّللَِّ؟ ؽَمبِٝمؾِ  دِم  ضَمَبْسُتفُ  َأّن   سَمْٔمَٙمِٚمل َأَل

٨مَّ  ـْ  اْْلَ : وَم٣ميَم٦ْم . ُأفْمْمَِٝمِؽ  َأنْ  ُأِريُد  ََم٣م: وَم٣مَل . اّللَُّ َيْرََحَْؽ  هَمَٟمفْمْمِٛمِٝمفِ  اّللَِّ  ؽُمُبؾِ  َِم

َٚمؾِ  فَمعَم  َأْٞم٦َم  َوضُم٨مَّ  َٞم٣موَمَتَؽ  هَمَٟمفْمْمِٛمِل ٣م ُأوشمُِركِ  َٓ : وَم٣مَل . اْْلَ : وَم٣ميَم٦ْم . َٞمْٖمِز  فَمعَم  ِِبَ

ـْ  هَمَٟمفْمْمِٛمِل ـْ  فَمٛم ل هَمّْمٌؾ  فِمٛمِْدي ََم٣م: وَم٣مَل  َٞمَٖمَٗمتَِؽ, َِم  َوََم٣م زمِفِ  َأطْمُرُج  ََم٣م فِمَٝم٣مرِم  َوفَم

 فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأزمِٝم٦ُم  هَمَٙممَّ : وَم٣مَل . اّللَُّ َأطْمَٙمَٖمَ٘مَٜم٣م َأفْمَْمْٝمَتٛمِل يَمقْ  إِٞمََّؽ : وَم٣ميَم٦ْم  يَمُ٘مْؿ, َأْٞمِزُل 

ََلمَ  َِمٛم ل هَمَٟموْمِرْئفُ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقَل  َأسَمْٝم٦َم  هَم١مَِذا: وَم٣ميَم٦ْم  هُ  ايمسَّ  َوَأطْمػِمْ

 َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟموْمَرْأسُمفُ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقَل  هَمَٟمسَمْٝم٦ُم : وَم٣مَل . يَمَؽ  وُمْٙم٦ُم  زم٣ِميمَِّذي

ََلمَ  سُمفُ  ايمسَّ  َأفْمَْمْٝمَتَٜم٣م يَمقْ  ؿَمٙمِٝمٍؼ  ُأمُّ  َصَدوَم٦ْم : »وَم٣مَل  ؿَمٙمِٝمٍؼ  ُأمُّ  وَم٣ميَم٦ْم  زم٣ِميمَِّذي َوَأطْمػَمْ

َٚمَؾ   َويَمقْ  اّللَِّ, بِٝمؾِ ؽَم  دِم  َوىُمٛم٦َْم  ىَم٣مَٞم٦ْم  َٞم٣موَمَتَؽ  َأفْمَْمْٝمَتَٜم٣م َويَمقْ  اّللَِّ, ؽَمبِٝمؾِ  دِم  ىَم٣منَ  اْْلَ

ـْ  َأفْمَْمْٝمَتَٜم٣م ٣َم: وَم٣مَل  .شاّللَُّ َأطْمَٙمَٖمَ٘مَٜم٣م َٞمَٖمَٗمتَِؽ  َِم  َئْمِدُل  ََم٣م اّللَِّ  َرؽُمقَل  َي٣م سَمْسَٟميُمَؽ  َوإَِّنَّ

؟ ٨مَّ شَرََمَّم٣منَ  دِم  فُمْٚمَرةٌ : »وَم٣مَل  اْْلَ
(1)

. 

                                                           
اهلل  , وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو(249) الكنىفي  الدوالبيأخرجو اإلمام  (1)

(: 869(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء تحت حديث رقم )1234برقم )
 بعد اإلصابة"  في الحافظ وقال, صحيح بسند( 1/41" ) واألسماء الكنى"  في الدوالبي أخرجو

 ."جيد وسنده, همند وابن, السكن وابن, شيبة أبى ابن وأخرجو, الوجو ىذا من ساقو أن
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 اخلاَظ: احلر ٜٗدّ َا قبً٘ َٔ ايرْٛب ٚاملعاؾٞ.
ـَ  َروفَمٚمْ َمـ ضمدي٧م : ملا يف َطًِ : وَم٣مَل  ,ريض اّلل فمٛمف ايْمَٔم٣مصِ  زْم

َط, َأنْ  َأَرْدُت : وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  شفَمْٚمُرو؟ َي٣م يَمَؽ  ََم٣م: »وَم٣مَل  َيِدي, هَمَٗمَبّْم٦ُم  : وَم٣مَل  َأؾْمؼَمِ

طُ » ؽْمََلمَ  َأنَّ  فَمٙمِْٚم٦َم  َأََم٣م»: وَم٣مَل  رِم, ُيْٕمَٖمرَ  َأنْ : وُمْٙم٦ُم  شزمَِمَذا؟ سَمُْمؼَمِ  ىَم٣منَ  ََم٣م ََيِْدمُ  اإْلِ

ْجَرةَ  َوَأنَّ  وَمْبَٙمُف؟ ِدمُ  اْْلِ ٨مَّ  َوَأنَّ  وَمْبَٙمَٜم٣م؟ ىَم٣منَ  ََم٣م ََتْ ِدمُ  اْْلَ  شوَمْبَٙمُف؟ ىَم٣منَ  ََم٣م ََيْ
(1)

. 

 ايطادع: احلر ٜٓفٞ ايفكس ٚايرْٛب.
ـِ  اّللَِّ فَمْبدِ َمـ ضمدي٧م : ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىلثبت يف  فكد  زْم

 زَمكْمَ  سَم٣مزمُِٔمقا: »َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل ريض اّلل فمٛمف  ََمْسُٔمقدٍ 

َُم  َوايمُٔمْٚمَرِة, اَْل٨م   ُٞمقَب  ايمَٖمْٗمرَ  َيٛمِْٖمَٝم٣منِ  هَم١مَِّنَّ  اَْلِديِد, طَمَب٧َم  ايم٘مغِمُ  َيٛمِْٖمل ىَمَم  َوايمذُّ

َه٤ِم, ٥ِم, َوايمذَّ ٥مِ  َويَمْٝمَس  َوايمِٖمّمَّ وَرةِ  يمِْٙمَحجَّ َّٓ  شَمَقاٌب  اظمػَْمُ شاَْلٛم٥َّمُ  إِ
(2)

.  

 طابع: احلاز ٚاملعتُس ٚفد اهلل عص ٚدٌ.اي
 يف ضٓٔ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعاىل: ملا ثبت 

ـِ َمـ ضمدي٧م  ـِ  فُمَٚمَر ريض اّلل فمٛمف, ازْم  : ٣مَل ــومَ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  ايمٛمَّبِل   فَم

                                                           
  (.121جو اإلمام مسلم في صحيحو )أخر  (1)

(, وجاء من حديث ابن عباس 2631, واإلمام النسائي )(811) سننوفي  الترمذيأخرجو اإلمام  (2)
    (, وكال الحديثين في الصحيح المسند2631رضي اهلل عنهما أيًضا عند اإلمام النسائي )

ن مسعود رضي اهلل عنو قال فيو (, وحديث اب875, 691لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
اإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى: ىذا حديث حسن, وكال الحديثين في الصحيحة لإلمام األلباني 

 عبد اهلل ابن عباس, حديث من ورد(, وقال رحمو اهلل تعالى فيو: 1211رحمو اهلل تعالى برقم )
, وقال في اهلل عبد بنا وجابر ,بالخطا ابن وعمر ,عمر بنا اهلل وعبد ,مسعود بنا اهلل وعبد

 .مسلم شرط على صحيح إسناد وىذاحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما: 
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٣مجُّ  اّللَِّ, ؽَمبِٝمؾِ  دِم  ايْمَٕم٣مِزي»  هَمَٟمصَم٣مزُمقُه, ْؿ,َدفَم٣مهُ  اّللَِّ, َوهْمُد  َواظمُْْٔمَتِٚمُر, َواْْلَ

شهَمَٟمفْمَْم٣مُهؿْ  َوؽَمَٟميُمقُه,
(1)

. 

 .ّٜٚٛ ايٓشس ّٜٛ عسف١ أفطٌ األٜاّ يف ايجأَ: احلر
 اّللُ  َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقَل  إِنَّ : فَم٣مئَُِم٥ُم ريض اّلل فمٛمٜم٣مَمـ ضمدي٧م ففٞ َطًِ: 

ـْ  ََم٣م»: وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ـْ  َأىْمَثرَ  َيْقمٍ  َِم ـَ  فَمْبًدا فِ همِٝم اّللُ ُئْمتَِؼ  َأنْ  َِم ـْ  ايمٛم٣َّمِر, َِم  َيْقمِ  َِم

فُ  فَمَرهَم٥َم, ِء؟ َأَرادَ  ََم٣م: هَمَٝمُٗمقُل  اظمَََْلئَِ٘م٥َم, ِِبِؿِ  ُيَب٣مِهل شُمؿَّ  يَمَٝمْدُٞمق, َوإِٞمَّ َٓ شَه٠ُم
(2)

. 

ـْ  ـِ  اّللِ فَمْبدِ  فَم  َأفْمَٓمؿُ  ": وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقَل  َأنَّ  وُمْرٍط, زْم

٣م َيَّ ْٕ َب  " ايْمَٗمر   َيْقمُ  شُمؿَّ  ايمٛمَّْحِر, َيْقمُ  اّللِ فِمٛمَْد  مِ ا  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  َووُمر 

َـّ  ؽِم٦م   َأوْ  زَمَدَٞم٣مٍت  ََخُْس  َوؽَمٙمَّؿَ  ـَ  َيٛمَْحُرُه ـَ  هَمَْمِٖمْٗم َـّ  إيَِمْٝمِف, َيْزَديمِْٖم ُتُٜم ٣م, َيْبَدأُ  َأيَّ  ِِبَ

٣م, َوصَمَب٦ْم  هَمَٙممَّ  ْ  طَمِٖمٝم٥َّمً  ىَمٙمَِٚم٥مً  ٣مَل ومَ  صُمٛمُقُِبَ ـْ  زَمْٔمَض  هَمَسَٟميْم٦ُم  َأهْمَٜمْٚمَٜم٣م, َل  ََم٣م: َيٙمِٝمٛمِل ََم

ـْ  ": وَم٣مَل : وَم٣ميُمقا وَم٣مَل؟  ." اوْمَتَْمعَ  ؾَم٣مءَ  ََم

 دٗاد ايهبري ٚايؿػري ٚايطعٝف ٚاملسأ٠.احلر ايتاضع: 
 : ملا ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل

ـْ  ّلل فمٛمف,ُهَرْيَرَة ريض ا َأِب َمـ ضمدي٧م    َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ  َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقلِ  فَم

 

                                                           
, وحسنو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في السنن, (2893) سننوفي  ابن ماجوأخرجو اإلمام  (1)

 .حسن الطريقين بمجموع الحديث لكن(, وقال فيو: 1821وىو في الصحيحة برقم )
 (.1348خرجو اإلمام مسلم في صحيحو )أ (2)
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ِٕمغِم, ايْمَ٘مبغِِم, صِمَٜم٣مدُ »: وَم٣مَل  ِٔمٝمِػ, َوايمِمَّ ,: َواظمَْْرَأةِ  َوايمّمَّ ٨مُّ شَوايْمُٔمْٚمَرةُ  اْْلَ
(1)

. 

إلم نمغم ذيمؽ َمـ ايمٖمّم٣مئؾ ايمتل يتّمٚمٛمٜم٣م هذا ايمرىمـ ايمٔمٓمٝمؿ َمـ أرىم٣من 

 .اإلؽمَلم وومقافمده ايمٔمٓم٣مم

 : احلرَٔ فسض١ٝ هِّٔ ض احِلبعذنس 

  .َتٗمٝمؼ سمقضمٝمد اّلل فمز وصمؾ احله١ُ األٚىل:

ْأَٞم٣م َوإِذْ } :ٗمقل اّلل فمز وصمؾي زْمَراِهٝمؿَ  زَمقَّ كْ  َٓ  َأنْ  ايمَبْٝم٦ِم  ََمَ٘م٣منَ  إِلِ  ؾَمْٝمًئ٣م ِب  سُممْمِ

رْ  عِ  َوايمَٗم٣مئِِٚمكمَ  يمِٙمْم٣َّمئِِٖمكمَ  زَمْٝمتِلَ  َوؿَمٜم  ىمَّ ُجقدِ  َوايمرُّ نْ  * ايمسُّ  زم٣ِمَْل٨م   يمٛم٣َّمسِ ا دِم  َوَأذ 

ًٓ  َيْٟمسُمقكَ  ـْ  َيْٟمسمكِمَ  َض٣مَِمرٍ  ىُمؾ   َوفَمعَم  ِرصَم٣م ؿْ  ََمٛم٣َمهمِعَ  يمَِٝمُْمَٜمُدوا * فَمِٚمٝمٍؼ  هَم٨م   ىُمؾ   َِم  َْلُ

٣ممٍ  دِم  اّللَِّ اؽْمؿَ  َوَيْذىُمُروا ـْ  َرَزوَمُٜمؿْ  ََم٣م فَمعَم  ََمْٔمُٙمقََم٣مٍت  َأيَّ  هَمُ٘مُٙمقا إَْٞمَٔم٣ممِ  َِبِٝمَٚم٥مِ  َِم

هُمقا ُٞمُذوَرُهؿْ  َويْمُٝمقهُمقا سَمَٖمَثُٜمؿْ  يْمَٝمْٗمُّمقا شُمؿَّ  * ايمَٖمِٗمغمَ  ايمَب٣مئَِس  َوَأؿْمِٔمُٚمقا َِمٛمَْٜم٣م  َويْمَٝمْمَّقَّ

ـْ  َذيمَِؽ  * ايمَٔمتِٝمِؼ  زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم  فِ  فِمٛمَْد  يَمفُ  طَمغْمٌ  هَمُٜمقَ  اّللَِّ  ضُمُرََم٣مِت  ُئَمٓم ؿْ  َوََم : اْل٨م] {َرزم 

72-74]. 

ـِ  صَم٣مزمِرِ َمـ ضمدي٧م  ففٞ َطًِ:  ِم٣مري ريض اّلل فمٛمٜمم,اّللِ إٞم فَمْبدِ  زْم

, يَمبَّْٝمَؽ » زم٣ِميمتَّْقضِمٝمدِ  هَمَٟمَهؾَّ  يَؽ  َٓ  يَمبَّْٝمَؽ  يَمبَّْٝمَؽ, ايمٙمُٜمؿَّ ْٚمَد  إِنَّ  يَمبَّْٝمَؽ, يَمَؽ  َذِ  اْْلَ

يَؽ  َٓ  َواظمُْْٙمَؽ  يَمَؽ, َوايمٛم ْٔمَٚم٥مَ  َذا ايمٛم٣َّمُس  َوَأَهؾَّ  شيَمَؽ  َذِ  هَمَٙمؿْ  زمِِف, َُيِٙمُّقنَ  ايمَِّذي ِِبَ

                                                           
, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل (2626) سننوفي  النسائيأخرجو اإلمام  (1)

(, وقال فيو: ىذا حديث صحيح. وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى فيو: 1324تعالى برقم )
 ها.عائشة رضي اهلل عن حديث من صحيحة المرأة وفقرة ,حسن
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 َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقُل  َويَمِزمَ  َِمٛمُْف, ؾَمْٝمًئ٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ  َصعمَّ  اّللِ  َرؽُمقُل  َيُردَّ 

 .شسَمْٙمبَِٝمَتُف... َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ

 .إـمٜم٣مر آهمتٗم٣مر وايمذل واخلّمقع زمكم يدي اّلل فمز وصمؾ :١ايجاْٝاحله١ُ 

م َمتجرًدا فمـ وايمتزيـ, ويٙمبس يمب٣مس اإلضمرا فهم٣مْل٣مج يبتٔمد فمـ ايمؼمهمُّ 

 همٝمٓمٜمر فمجزه, وَمس٘مٛمتف, وضم٣مصمتف ّلل رب ايمٔم٣مظمكم دمايمدٞمٝم٣م, وفمـ زيٛمتٜم٣م, 

, همٜمق فمبد همٗمغم فيمٔمٝمقزمف, وايمسؼم يمذٞمقزمدم ضمِمقل اظمٕمٖمرة , ويمف ايمرَح٥م ضمِمقل

 حمت٣مج ّلل رب ايمٔم٣مظمكم دم ىمؾ ؾمٟمٞمف.

َمٖمتٗمًرا إيمٝمف, ذيمٝمًَل زمكم وي٘مقن دم أشمٛم٣مء اظمٛم٣مؽمؽ ض٣مرفًم٣م يمرزمف فمز وصمؾ, 

فمٙمؿ ؽمقاء ؽمبح٣مٞمف,  جمتٛمًب٣م يمٛمقاهٝمفَمٛمٗم٣مًدا دم ؿمقافمٝم٥م ٕواَمره,  يديف,

 زمح٘مٚمتٜم٣م, أو ل ئمٙمؿ.

 .ّلل فمز وصمؾَتٗمٝمؼ ايمتٗمقى  احله١ُ ايجايج١:

٨مُّ }: يٗمقل اّلل فمز وصمؾ ـْ  ََمْٔمُٙمقََم٣مٌت  َأؾْمُٜمرٌ  اْْلَ َـّ  هَمَرَض  هَمَٚم ٨مَّ  همِٝمِٜم  هَمََل  اْْلَ

َٓ  َرهَم٧َم  َٓ  هُمُسقَق  َو ٨م   دِم  صِمَداَل  َو ـْ  سَمْٖمَٔمُٙمقا َوََم٣م اْْلَ ُدوا اّللَُّ  َئْمَٙمْٚمفُ  طَمغْمٍ  َِم  َوسَمَزوَّ

ادِ  طَمغْمَ  هَم١مِنَّ  يَْمَب٣مِب  ُأورِم  َي٣م َواسمَُّٗمقنِ  ايمتَّْٗمَقى ايمزَّ ْٕ  .{ا

تٗمقى ّلل فمز وصمؾ دم اْل٨م آزمتٔم٣مد فمـ حمٓمقرات ايمومم٣م يتحٗمؼ زمف 

 اإلضمرام.
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 .إوم٣مَم٥م ذىمر اّلل فمز وصمؾ احله١ُ ايسابع١:

ـْ  َأهَمّْمُتؿْ  هَم١مَِذا} :فمز وصمؾ يٗمقل اّلل  اظمَُْْمَٔمرِ  فِمٛمَْد  اّللََّ هَم٣مْذىُمُروا فَمَرهَم٣مٍت  َِم

َرامِ  ـْ  ىُمٛمُْتؿْ  َوإِنْ  َهَداىُمؿْ  ىَمَم  َواْذىُمُروهُ  اْْلَ ـَ  وَمْبٙمِفِ  َِم ِ ٣ميم كمَ  ظمَ ـْ  َأهمِٝمُّمقا شُمؿَّ  * ايمّمَّ  َِم

 وَمَّمْٝمُتؿْ  هَم١مَِذا * َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اّللََّ إِنَّ  اّللََّ َواؽْمَتْٕمِٖمُروا ايمٛم٣َّمُس  َأهَم٣مَض  ضَمْٝم٧ُم 

ـَ  ِذىْمًرا َأؾَمدَّ  َأوْ  آزَم٣مَءىُمؿْ  ىَمِذىْمِرىُمؿْ  اّللََّ هَم٣مْذىُمُروا ََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مؿْ  ـْ  ايمٛم٣َّمسِ  هَمِٚم  َيُٗمقُل  ََم

ٛم٣َم ْٞمَٝم٣م دِم  آسمِٛم٣َم َرزمَّ طِمَرةِ  دِم  يَمفُ  َوََم٣م ايمدُّ ْٔ ـْ  ا ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  * طَمََلٍق  َِم ٛم٣َم َيُٗمقُل  ََم  دِم  ٣مآسمِٛمَ  َرزمَّ

ْٞمَٝم٣م طِمَرةِ  َودِم  ضَمَسٛم٥َمً  ايمدُّ ْٔ ؿْ  ُأويَمئَِؽ  * ايمٛم٣َّمرِ  فَمَذاَب  َووِمٛم٣َم ضَمَسٛم٥َمً  ا ٣َّم َٞمِِمٝم٤ٌم  َْلُ  مِم

يعُ  َواّللَُّ ىَمَسُبقا َس٣مِب  ََسِ   .{اْْلِ

 إذىم٣مر.َمقؿمـ َمـ َمقاؿمـ اْل٨م إٓ وسم٘مثر همٝمف  هٛم٣ميمؽٟمن َم٣م ذيمؽ زموئمٙمؿ 

 ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚثبت يف 
يِؼ  زَمْ٘مرٍ  َأِب  ضمدي٧مَمـ  د   فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  ايمٛمَّبِلَّ  َأنَّ  ,ريض اّلل فمٛمٜمم ايمِم 

شَوايمث٨َّمُّ  ايمَٔم٨مُّ : »وَم٣مَل  َأهْمَّمُؾ؟ اَْل٨م   َأيُّ : ؽُمئَِؾ  َوؽَمٙمَّؿَ 
(1)

. 

                                                           
: وَِكيعٌ  قَالَ (, وزاد: 2896, واإلمام ابن ماجو في سننو )(827) سننوفي  الترمذيأخرجو اإلمام  (1)

, وىو في الصحيحة لإلمام األلباني رحمو اهلل اْلب ْدنِ  َنْحر  : َوالثَّج   بِالتـَّْلِبَيِة, اْلَعِجيجَ : بِاْلَعج   يـَْعِني
/  3" ) مسنده"  في يعلى أبو فقال ا,شاىدً  لو وجدت ثم(, وقال فيو: 1511تعالى برقم )

 بن قيس عن حنيفة أبو أخبرنا أسامة أبو أخبرنا الرفاعي ىشام أبو حدثنا ( :1261 - 1261
"  وزاد فذكره: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال: قال اهلل عبد عن شهاب بن طارق عن مسلم

 في ضعف على مسلم رجال ثقات رجالو إسناد وىذا".  البدن فنحر الثج وأما فالتلبية العج فأما
 المحدثين, جماىير عند مضعف فهو حنيفة أبي غير محمد بن يزيد ابن محمد واسمو الرفاعي

 .أعلم واهلل. حسن بو فالحديث متهم, غير ولكنو
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 هق رهمع ايمِمقت زم٣ميمذىمر, وايمتٙمبٝم٥م, وٞمحق ذيمؽ. ٚايعر:

 .ايمُبْدن َمـ اْلدي, ونمغمههق ٞمحر  ٚايجر:

 َتذي٤م ايمٛمٖمس ايمبممي٥م. ١ اخلاَط١:احلهُ

يٗمقل اّلل أو َمب٣مدرَت٣م زم٣ميمٗمٝم٣مم إلم ايمْم٣مفم٣مت, يمتْمٜمغمه٣م َمـ همٔمؾ ايمسٝمئ٣مت, 

٨مُّ }فمز وصمؾ:  ـْ  ََمْٔمُٙمقََم٣مٌت  َأؾْمُٜمرٌ  اْْلَ َـّ  هَمَرَض  هَمَٚم ٨مَّ  همِٝمِٜم َٓ  َرهَم٧َم  هَمََل  اْْلَ  َو

َٓ  هُمُسقَق  ٨م   دِم  صِمَداَل  َو ـْ  سَمْٖمَٔمُٙمقا َوََم٣م اْْلَ ُدوا اّللَُّ ْٔمَٙمْٚمفُ يَ  طَمغْمٍ  َِم  طَمغْمَ  هَم١مِنَّ  َوسَمَزوَّ

ادِ  يَْمَب٣مِب  ُأورِم  َي٣م َواسمَُّٗمقنِ  ايمتَّْٗمَقى ايمزَّ ْٕ  .[742: ايمبٗمرة] {ا

وسمٗمدم ذىمر ضمدي٧م أب هريرة ريض اّلل فمٛمف, وم٣مل: وم٣مل ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف 

 .شَمـ ضم٨م ول يرهم٧م ول يٖمسؼ رصمع ىمٝمقم ويمدسمف أَمف»وفمعم آيمف وؽمٙمؿ: 

 دم اْل٨م سمذىمغم زم٣مٔطمرة. يطادض١:احله١ُ ا

هم٣مظمُم٣مفمر وهمٝمف سمذىمغم زمقومقف ايمٔمب٣مد زمكم يدي اّلل فمز وصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م, 

  وَمـ خمتٙمػ إصمٛم٣مس.أَم٣مىمـ آرض, جتٚمع ايمٛم٣مس َمـ خمتٙمػ 

وهذا اظمُمٜمد يُمبف وومقهمٜمؿ زمكم يٙمبقن دفمقة اخل٣ميمؼ, وهؿ دم زي واضمد, 

 يدي اّلل فمز وصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م دم صٔمٝمد واضمد.

ًٓ طم٣مئٖمكم وصمٙمكم َمُمٖمٗمكم َمـ اّلل فمز وصمؾ, وذيمؽ مم٣م ضم ٖم٣مة فمراة نمر

واإلطمَلص يمف دم يبٔم٧م دم ٞمٖمس اْل٣مج طمقف اّلل فمز وصمؾ, وَمراومبتف, 

 ايمٔمٚمؾ.
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 سمرزمٝم٥م إَم٥م فمعم َمٔم٣مّن ايمقضمدة ايمِمحٝمح٥م. احله١ُ ايطابع١:

, واْلٛمس, وايمٖمٗمر ,ايمٕمٛم٣مء :َمـ اْل٨م ختتٖمل ايمٖمقارق زمكم ايمٛم٣مسهمٖمل 

 يمؽ.وايمٙمقن, ونمغم ذ

ويمب٣مس واضمد, وهؿ ي٠مدون ٞمٖمس ٞمحق طم٣ميمؼ واضمد,  وصمٜمتؿوسمتقضمد 

 دم زَمـ واضمد, ودم َم٘م٣من واضمد.إفممل, 

َمٓم٣مهر ايمتٔم٣مون فمعم ايمػم وايمتٗمقى, َمـ  ٝم٨ماْلج زمكمزم٣مإلض٣مهم٥م إلم َم٣م ي٘مقن 

 وايمتقايص زم٣مْلؼ, وايمتقايص زم٣ميمِمػم.

َلَم٥م أن أداء همريّم٥م اْل٨م همٝمٜم٣م ايمُم٘مر يمٛمٔمٚم٥م اظم٣مل, وؽم احله١ُ ايجا١َٓ:

 .ايمبدن

ضمٝم٧م جي٣مهد اإلٞمس٣من ٞمٖمسف, همٖمل اْل٨م ؾم٘مر ه٣مسمكم ايمٛمٔمٚمتكم ايمٔمٓمٝمٚمتكم, 

 ويٛمٖمؼ َم٣ميمف دم ايمتٗمرب إلم اّلل فمز وصمؾ, وإلم نمغم ذيمؽ َمـ اِْلَ٘مؿ وايمٖمقائد.

ويمق ل ي٘مـ َمـ هذه اِْلَ٘مؿ إٓ اَمتث٣مل ذع اّلل فمز وصمؾ, وآٞمٗمٝم٣مد يمف 

 ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم.

ـِ  ايمَبْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َوّللَِِّ}: اّللَِّ َووَمْقلِ  :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم

ـْ  ؽَمبِٝمًَل  إيَِمْٝمفِ  ـِ  نَمٛمِل   اّللََّ  هَم١مِنَّ  ىَمَٖمرَ  َوََم  .[42: فمٚمران آل] {ايمَٔم٣مظمَكِمَ  فَم

 .إلم نمغم ذيمؽ َمـ اْل٘مؿ ايمديٛمٝم٥م وايمدٞمٝمقي٥م, واّلل اظمستٔم٣من
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 ذنس بد٤ فسض احلر: 
فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال  َمـ اْلجرة ايمث٣مَمٛم٥م وىم٣من همرض اْل٨م دم ايمسٛم٥م

, شمؿ إن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ل َي٨م دم ايمسٛم٥م أهؾ ايمٔمٙمؿ

 اظمممىمكم.ايمت٣مؽمٔم٥م5 وذيمؽ يمتْمٜمغم ايمبٝم٦م َمـ أدٞم٣مس ايمممك و

 (: 15/3يف ايًكا٤ ايػٗسٟ )نُا قاٍ اإلَاّ ايعجُٝني زمح٘ اهلل 
 احلر؟ فسض َت٢: األٍٚ املبشح
 اْلجرة, َمـ ايمس٣مدؽم٥م ايمسٛم٥م دم اْل٨م همرض هؾ اطمتٙمٖمقا اّلل َحٜمؿر ايمٔمٙممء

  اْلجرة؟ َمـ ايمت٣مؽمٔم٥م ايمسٛم٥م دم أم

ُّقا}: سمٔم٣ملم ومقيمف همٟمَم٣م اْلجرة, َمـ ايمت٣مؽمٔم٥م ايمسٛم٥م دم أٞمف :ٚايؿٛاب ٨مَّ  َوَأِِت  اْْلَ

 ويمٝمس زم٣مإلِت٣مم أَمر همٜمذا اْلديبٝم٥م دم ٞمزيم٦م ايمتل[ 741:ايمبٗمرة] {ّللَِِّ َوايْمُٔمْٚمَرةَ 

  زمتداء.ا أَمر

ـْ  ايْمَبْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َوّللَِِّ}: سمٔم٣ملم ومقيمف دم صم٣مء آزمتداء أَمر  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم

 .[42:فمٚمران آل] {ؽَمبِٝمَلً  إيَِمْٝمفِ 

 سمٗمتيض اْل٘مٚم٥م وٕن اْلجرة, َمـ ايمت٣مؽمٔم٥م ايمسٛم٥م دم ٞمزيم٦م أي٥م وهذه

 فمٙمٝمف اّلل صعم يمٙمٛمبل ومريش وَمٛمع ىمٖمر, زمَلد همتحٜم٣م ومبؾ ىم٣مٞم٦م َم٘م٥م ٕن ذيمؽ,

 اّلل صعم ايمٛمبل َمٛمٔمقا أَّنؿ إذ زمبٔمٝمد, يمٝمس ايمٔمٚمرة إِت٣مم َمـ وأصح٣مزمف وؽمٙمؿ

 َمـ ايمس٣مدؽم٥م ايمسٛم٥م دم َمٔمتٚمراً  صم٣مء ظم٣م ايمٔمٚمرة إِت٣مم َمـ وأصح٣مزمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 فمب٣مده فمعم اْل٨م وسمٔم٣ملم ؽمبح٣مٞمف اّلل يٖمرض أن اْل٘مٚم٥م َمـ همٙمٝمس اْلجرة,



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]كتاب الحج[  

 

[14] 
 

  

 ايمسٛم٥م دم إؽمَلم دزمَل وص٣مرت َم٘م٥م همتح٦م ظم٣م ويم٘مـ زم٣مظمرص٣مد, ْلؿ وومريش

 ايمسٛم٥م دم همٖمرض اْل٨م, همرض وصمؾ فمز اّلل ضم٘مٚم٥م اومتّم٦م ضمٝمٛمئذ ايمث٣مَمٛم٥م,

  اْلجرة. َمـ ايمت٣مؽمٔم٥م

 اهلذس٠ َٔ ايتاضع١ ايط١ٓ يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب حير ٚمل
  :يطببني

 ىم٣مٞمقا ايمٔمرب أن: أي ايمقهمقد, ؽمٛم٥م ىم٣مٞم٦م ايمسٛم٥م هذه أن :األٍٚ ايطبب

 اإلؽمَلم, ذائع فمٛمف يتٙمٗمقن اظمديٛم٥م دم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم ايمٛمبل إلم يٖمدون

 ْلذا فمٓمٝمٚم٥م, َمِمٙمح٥م همقات همٝمف ي٘مقن رزمم إيمٝمٜم٣م ايمقهمقد سم٘م٣مشمر َمع فمٛمٜم٣م همٕمٝم٣مزمف

 .ايمٔم٣مذة ايمسٛم٥م إلم اْل٨م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم ايمٛمبل أطمر

 اظمسٙمٚمكم َمـ طمٙمٝمْم٣مً  اْلج٣مج ىم٣من ايمت٣مؽمٔم٥م ايمسٛم٥م دم أٞمف :ايجاْٞ ايطبب

 َي٨م أٓ ايمٔم٣مم ذيمؽ دم ي٠مذن أن وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم لايمٛمب همٟمَمر واظمممىمكم,

 ومقم دم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم ايمٛمبل ضمج٥م سمتحٚمض ضمتك َمممك ايمٔم٣مم زمٔمد

 دم إٓ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم ايمٛمبل َي٨م ل وْلذا َمٔمف, َمممىمكم ٓ َمسٙمٚمكم

 ىـا .اْلجرة َمـ ايمٔم٣مذة ايمسٛم٥م
 َأزُمق زَمَٔمَثٛمِل»: وَم٣مَل  ٛمف,ُهَرْيَرَة ريض اّلل فم َمـ ضمدي٧م َأَب  ففٞ ايؿشٝشني:

٥مِ  سمِْٙمَؽ  دِم  زَمْ٘مرٍ  ٞمكِمَ  دِم  اَْلجَّ نُ  ايمٛمَّْحِر, َيْقمَ  َُم٠َمذ   ايمَٔم٣ممِ  زَمْٔمَد  ََي٨ُمَّ  َٓ  َأنْ : زمِِٚمٛمًك ُٞم٠َمذ 

كٌ    .شفُمْرَي٣منٌ  زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم  َيُْمقَف  َوَٓ  َُممْمِ
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ْٝمُد  وَم٣مَل  ـُ  َُحَ ـِ  فَمْبدِ  زْم َْحَ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللَِّ  َرؽُمقُل  َأْرَدَف  شُمؿَّ »: ايمرَّ

نَ  َأنْ  هَمَٟمََمَرهُ  فَمٙمِٝم٣ًّم, اَءةٌ  ُي٠َمذ    .شزمػَِمَ

نَ »: -ريض اّلل فمٛمف - ُهَرْيَرةَ  َأزُمق وَم٣مَل   َٓ : »ايمٛمَّْحرِ  َيْقمَ  َِمٛمًك َأْهؾِ  دِم  فَمقِم   هَمَٟمذَّ

كٌ  ايمَٔم٣ممِ  زَمْٔمَد  ََي٨ُمُّ  شفُمْرَي٣منٌ  زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم  َيُْمقُف  َوَٓ  َُممْمِ
(1)

. 

 س.ٚمُ إٓ اْلُ وذيمؽ ٕن اظمممىمكم ىم٣مٞمقا يْمقهمقن زم٣ميمبٝم٦م فمراة, 

 هؿ ومريش وَم٣م ويمدت. ظ:ُُٚاحلّٕ

َّٓ  فُمَراةً  اَْل٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  دِم  َيُْمقهُمقنَ  ايمٛم٣َّمُس  ىَم٣منَ »: فُمْرَوةُ  وَم٣مَل : ففٞ ايؿشٝشني  إِ

َتِسبُ  اُْلْٚمُس  َوىَم٣مَٞم٦ِم  َويَمَدْت, َوََم٣م وُمَرْيٌش  َواُْلْٚمُس  اُْلْٚمَس,  ايمٛم٣َّمِس, فَمعَم  قنَ ََيْ

صُمُؾ  ُئْمْمِل صُمَؾ  ايمرَّ  سَمُْمقُف  ايمث َٝم٣مَب  اظمَْرَأةَ  اظمَْرَأةُ  َوسُمْٔمْمِل همِٝمَٜم٣م, َيُْمقُف  ايمث َٝم٣مَب  ايمرَّ

ـْ  همِٝمَٜم٣م, ْ  هَمَٚم  ايمٛم٣َّمسِ  ََج٣َمفَم٥مُ  ُيِٖمٝمُض  َوىَم٣منَ  فُمْرَي٣مًٞم٣م, زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم  ؿَم٣مَف  اُْلْٚمُس  ُئْمْمِفِ  َل

ـْ  ـْ  ُْلْٚمُس ا َوُيِٖمٝمُض  فَمَرهَم٣مٍت, َِم ِّن : وَم٣مَل  ,شََجْعٍ  َِم ـْ  َأِب, َوَأطْمػَمَ  َريِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

ـْ  َأهمِٝمُّمقا شُمؿَّ }: اُْلْٚمسِ  دِم  َٞمَزيَم٦ْم  أَي٥مَ  َهِذهِ  َأنَّ » فَمٛمَْٜم٣م اّللَُّ  َأهَم٣مَض  ضَمْٝم٧ُم  َِم

ـْ  ُيِٖمٝمُّمقنَ  ىَم٣مُٞمقا: وَم٣مَل  ,[744: ايمبٗمرة] {ايمٛم٣َّمُس   إلَِم  هَمُدهمُِٔمقا ََجٍْع, َِم

ش٣مٍت فَمَرهمَ 
(2)

. 

 وىم٣مٞم٦م اظمرأة سمْمقف ضمقل ايم٘مٔمب٥م وهل فمري٣مٞم٥م.

                                                           
 (.1347(, واإلمام مسلم في صحيحو )369أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

  (.1219(, واإلمام مسلم في صحيحو )1665ي في صحيحو )أخرجو اإلمام البخار  (2)
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ـِ َمـ ضمدي٧م  ففٞ َطًِ:  اظمَْْرَأةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم »: وَم٣مَل  فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم, ازْم

ـْ : هَمَتُٗمقُل  فُمْرَي٣مَٞم٥ٌم, َوِهلَ  زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم  سَمُْمقُف  َٔمُٙمفُ  سمِْْمَقاهًم٣م؟ ُئِمغُمِّن  ََم  هَمْرصِمَٜم٣م, فَمعَم  جَتْ

 :َوسَمُٗمقُل 

فُ  َأوْ  زَمْٔمُّمفُ  َيْبُدو ايْمَٝمْقمَ  فُ  هَمََل  َِمٛمْفُ  زَمَدا هَمَم  *** ىُمٙمُّ  ُأضِمٙمُّ

َي٥مُ  َهِذهِ  هَمٛمََزيَم٦ْم  ْٔ [ش17: إفمراف] {ََمْسِجدٍ  ىُمؾ   فِمٛمَْد  ِزيٛمََتُ٘مؿْ  طُمُذوا} ا
 (1)

. 

 ؟ احلر ع٢ً ايفٛز بٝإ إٔ ٚدٛب
 اختًف ايعًُا٤ يف ٖرٙ املطأي١ إىل قٛيني:

 .ؼماطمل ويمٝمس فمعم ايمٖمقرأن اْل٨م فمعم ايم :ايكٍٛ األٍٚ
 : (198/ 2) ايطٓٔ َعاملقاٍ اخلّٓابٞ يف 

 دم أذن شمؿ ؽمٛمكم سمسع وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم اّلل رؽمقل َم٘م٧م»قْلُ: 

 أَمر وأٞمف وايمتٔمجٝمؾ ايمٖمقر فمعم يمٝمس اْل٨م همرض أن فمعم ديمٝمؾ همٝمف :شايمٔم٣مذة

 فمعم زمف إَمر ىم٣من ويمق وصمقزمف, ووم٦م أول فمـ سمٟمطمغمه وجيقز اظمٜمٙم٥م يدطمٙمف

 ها .اظمدة هذه ؿمقل يمٙمح٨م سمرىمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم يمف جيز ل ايمٖمقر
 ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن وصمقب اْل٨م فمعم ايمٖمقر.

ـِ  ايمَبْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َوّلِلَِّ }: ووم٣مل اّلل فمز وصمؾ  ؽَمبِٝمًَل, إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم

ـْ  ـِ  نَمٛمِل   اّللََّ هَم١مِنَّ  ىَمَٖمرَ  َوََم  .[42: فمٚمران آل] {ايمَٔم٣مظمَكِمَ  فَم

                                                           
 (.3128أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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فمعم أن وصمقب اْل٨م فمعم ايمٖمقر يمٙمٚمستْمٝمع, فمعم  ذه أي٥ماؽمتدل ايمٔمٙممء ِب

 . َم٣م يٟميت زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اّلل فمز وصمؾ

 (: 338-4/337قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
٨مَّ  َأنَّ  فَمعَم  ايْمَب٣مِب  دِم  َذىَمَرهُ  زمَِم  اظمَُِْمٛم ُػ  اؽْمَتَدلَّ  َووَمْد   .ايْمَٖمْقرِ  فَمعَم  َواصِم٤ٌم  اْْلَ

يَم٥مِ  َوَوصْمفُ  َٓ ـْ  ايمدَّ ـِ  ضَمِدي٧ِم  َِم لِ  فَمب٣َّمسٍ  ازْم َوَّ ْٕ ـْ  َوَوصْمُٜمَٜم٣م ,ـَم٣مِهَرةٌ  َوايمث٣َّمِّن  ا  َِم

ـْ » :ضَمِدي٧ِم  ٨مُّ  َوفَمَٙمْٝمفِ »: وَمْقيُمفُ  ,شفَمَرَج  َأوْ  ىُمِْسَ  ََم ـْ  اْْلَ  فَمعَم  ىَم٣منَ  َويَمقْ  ,شوَم٣مزمِؾٍ  َِم

اطِمل َ ْ  ايمؼمَّ ْ  َل ـْ  - َوَوصْمُٜمَٜم٣م ايْمَٗم٣مزمَِؾ, ايْمَٔم٣ممَ  ُئَمكم  ـْ  فَمْٚمٍرو َأشَمرِ  َِم ضََم٣مِدي٧ِم  َِم ْٕ  ايمَّتِل ا

  ـَم٣مِهٌر. – َذىَمْرَٞم٣مَه٣م

 َأْصَح٣مِب  َوزَمْٔمُض  ,َوَأَْحَُد  ,ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق ,ََم٣ميمٌِؽ  َذَه٤َم  زم٣ِميْمَٖمْقرِ  ايْمَٗمْقلِ  َوإلَِم 

, ٣مهمِِٔمل  ـْ  ايمُمَّ ـُ  َزْيُد  ايْمَبْٝم٦ِم  َأْهؾِ  َوَِم  . قِم  فمَ  زْم

٣مهمِِٔملُّ  َووَم٣مَل  َْوَزافِملُّ  ,ايمُمَّ ْٕ ٌد  ,ُيقؽُمَػ  َوَأزُمق ,َوا فُ : َوحُمَٚمَّ اطِمل. فَمعَم  إٞمَّ َ  ايمؼمَّ

قا فُ  َواضْمَتجُّ ٨م   َوهَمْرُض  ,فَممْمٍ  ؽَمٛم٥َمَ  ضَم٨مَّ  - َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  - زمَِٟمٞمَّ  اْْلَ

 . ََخْسٍ  َأوْ  ؽِم٦م   ؽَمٛم٥َمَ  ىَم٣منَ 

٨مُّ  همِٝمفِ  هُمِرَض  ايمَِّذي ايْمَقوْم٦ِم  دِم  ُاطْمُتٙمَِػ  وَمْد  فُ زمَِٟمٞمَّ  َوُأصِمٝم٤َم   . اْْلَ

ـْ  َٙم٥مِ  َوَِم وَْمَقالِ  َُجْ ْٕ فُ  ا فُ  ؽُمٙم ؿَ  َويَمقْ  سَمْٟمطِمغَم, هَمََل  فَممْمٍ  ؽَمٛم٥َمِ  دِم  هُمِرَض  َأٞمَّ  هُمِرَض  َأٞمَّ

اطِمٝمفِ  ايْمَٔم٣مِذِ  وَمْبَؾ  َم  - َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  - هَمؼَمَ طْمتََِلطِ  يَمَ٘مَراَه٥مِ  ىَم٣منَ  إٞمَّ ِٓ  دِم  ا

٨م   كِ  زمَِٟمْهؾِ  اْْلَ ْ ُؿْ  5ايممم  ََّنَّ
قنَ  ىَم٣مُٞمقا ِٕ رَ  هَمَٙممَّ  فُمَراًة, زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم  َوَيُْمقهُمقنَ  ََيُجُّ  اّللَُّ ؿَمٜمَّ
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َرامَ  ايْمَبْٝم٦َم  اطِمٝمفِ  ,- َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ  َصعمَّ  - ضَم٨مَّ  َِمٛمُْٜمؿْ  اْْلَ ؾُّ  يمُِٔمْذٍر, هَمؼَمَ  َوحَمِ

اطِمل ايمٛم َزاعِ  َ  ىـا .فَمَدَِمفِ  ََمعَ  ايمؼمَّ
 بٔمٌ فضضٔ٘ احلخ: 

اْل٨م رىمـ َمـ أرىم٣من اإلؽمَلم, وهمرض َمـ همرائّمف ايمٔمٓم٣مم, دل فمعم 

 همرضٝمتف ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م واإلَج٣مع.

 أَا َٔ ايهتاب: 
ـِ  ايمَبْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َوّلِلَِّ } :همٗمقل اّلل فمز وصمؾ  ًَل,ؽَمبِٝم إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم

ـْ  ـِ  نَمٛمِل   اّللََّ هَم١مِنَّ  ىَمَٖمرَ  َوََم  .[42: فمٚمران آل] {ايمَٔم٣مظمَكِمَ  فَم

 (: 3/378قاٍ احلافغ ابٔ سذس زمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
٨م   َوُوصُمقُب  ـَ  ََمْٔمُٙمقمٌ  اْْلَ ِـ  َِم ي وَرةِ  ايمد  ُ   .زم٣ِميمضَّ

فُ  فَمعَم  َوَأَْجَُٔمقا رُ  َٓ  َأٞمَّ َّٓ  َيَتَ٘مرَّ  ىـا .ٛمَّْذرِ ىَم٣ميم يمَِٔم٣مِرضٍ  إِ
 (: 2/81قاٍ احلافغ ابٔ نجري زمح٘ اهلل تعاىل يف تفطريٙ )

ـِ  ايْمَبْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َوّللَِِّ}: َووَمْقيُمفُ   .{ؽَمبِٝمَل إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم

٨م   ُوصُمقب آَي٥مُ  َهِذهِ  ْٚمُٜمقرِ  فِمٛمَْد  اْْلَ  . اْْلُ

ُّقا}: وَمْقيُمفُ  ِهلَ  زَمْؾ : َووِمٝمَؾ  ٨مَّ  َوَأِِت ُل  ,[741:ايْمَبَٗمَرةِ ] {ّلِلَِّ  َوايْمُٔمْٚمَرةَ  اْْلَ َوَّ ْٕ  َوا

 .َأـْمَٜمرُ 
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َدةُ  إضم٣مدي٧ُم  َوَرَدت َووَمْد  فُ  اظمَُْتَٔمد  ؽْمََلمِ  َأْرىَم٣منِ  أضمُد  زمَِٟمٞمَّ  َوَدفَم٣مئِِٚمفِ  اإْلِ

٣م, إَِْج٣َمفًم٣م َذيمَِؽ  فَمعَم  اظمُْْسٙمُِٚمقنَ  َوَأَْجَعَ  َووَمَقافِمِدِه, وِريًّ َم  ََضُ  اظم٘مٙمَّػ فَمعَم  جَي٤ُِم  َوإِٞمَّ

َْج٣َمعِ  زم٣ِميمٛمَّص   َواضِمَدةً  ََمّرة ايمُٔمْٚمر دِم   ىـا .َواإْلِ
 سهِ َٔ قدز ع٢ً احلر ٚمل حير: 

  ؟أم َٓمـ اؽمتْم٣مع اْل٨م ول َي٨م, هؾ ي٘مٖمر اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم 

 ايمَبْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َوّللَِِّ}: فمز وصمؾ اّللَِّ َٗمْقلِ زمواؽمتدل َمـ وم٣مل زم٘مٖمره 

ـِ  ـْ  ؽَمبِٝمًَل  إيَِمْٝمفِ  ؽْمَتَْم٣معَ ا ََم ـِ  نَمٛمِل   اّللََّ هَم١مِنَّ  ىَمَٖمرَ  َوََم : فمٚمران آل] {ايمَٔم٣مظمَكِمَ  فَم

 ؟[42

 ٚمبا أخسد٘ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
 فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل -مريض اّلل فمٛمٜم- فَمقِم  َمـ ضمدي٧م 

ـْ  ": َوؽَمٙمَّؿَ  ُٕمفُ  َوَراضِمَٙم٥مً  اًدازَ  ََمَٙمَؽ  ََم ْ  اّللَِّ  زَمْٝم٦ِم  إلَِم  سُمَبٙم   َأنْ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمََل  ََي٨ُمَّ  َوَل

٣م, َيُٚمقَت  اٞمِٝم٣ًّم, َأوْ  ََيُقِديًّ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َوّللَِِّ}: ىمَِت٣مزمِفِ  دِم  َيُٗمقُل  اّللََّ َأنَّ  َوَذيمَِؽ  َٞمٌْمَ

ـْ  ايمَبْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ    ."[ 42: انفمٚمر آل] {ؽَمبِٝمًَل  إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم

َّٓ  َٞمْٔمِرهُمفُ  َٓ  نَمِري٤ٌم  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا» ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: ـْ  إِ  َهَذا َِم

ـُ  َوِهََلُل  ََمَٗم٣مٌل, إؽِْمٛم٣َمِدهِ  َودِم  ايمَقصْمِف, ُػ  َواَْل٣مِرُث  جَمُْٜمقٌل, اّللَِّ  فَمْبدِ  زْم  دِم  ُيَّمٔمَّ

شاَْلِدي٧ِم 
(1)

. 

                                                           
, وضعفو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف (812) سننوفي  الترمذيأخرجو اإلمام  (1)

 السنن.
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 عاىل يف ايهرب٣: ٚاضتديٛا مبا أخسد٘ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل ت
ـِ  فَمٛمْفُ  اّللُ َريِضَ  ُأََم٣مََم٥مَ  َأِب َمـ ضمدي٧م  : وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  ايمٛمَّبِل   فَم

ـْ » ْ  ََم بِْسفُ  َل ْ  صَم٣مئِرٌ  ؽُمْٙمَْم٣منٌ  َأوْ  ـَم٣مِهَرةٌ  ضَم٣مصَم٥مٌ  َأوْ  ََمَرٌض  ََيْ  إِنْ  هَمْٙمَٝمُٚم٦ْم  ََي٨ُمَّ  َوَل

٣م ؾَم٣مءَ  َقِديًّ اٞمِٝمًّ  َأوْ  ََيُ ش٣مَٞمٌْمَ
 (1)

. 

ء َج٣مهغم ايمٔمٙمموايمِمحٝمح أٞمف ٓ ي٘مٖمر َمع أٞمف َمرسم٘م٤م يم٘مبغمة, وفمعم هذا 

, إَج٣مفم٣مً  ي٘مٖمر أضمد ممـ يؼمك إرىم٣من اخلٚمس٥م, إٓ رىمـ ايمُمٜم٣مدسمكم أٞمف ٓ َمـ

 ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.فمعم  وايمِمَلة

يمٖمرضٜم٣م, همٜمق َمرسم٘م٤م يم٘مبغمة َمـ ايم٘مب٣مئر,  َمـ نمغمزمٗمٝم٥م إرىم٣من سمرك وأَم٣م 

 .٥م َمـ ايمٔمٓم٣مئؿوفمٓمٝمٚم

 ٚأَا َٔ ايط١ٓ: 
ـِ َمـ ضمدي٧م ايؿشٝشني: ففٞ   َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمْٛمُٜمَم  اّللَُّ َريِضَ  فُمَٚمَر, ازْم

َّٓ  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةِ : ََخْسٍ  فَمعَم  اإِلؽْمََلمُ  زُمٛمِلَ » :َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللَِّ  اّللَُّ  إِ

ًدا َوَأنَّ  ََلِة, َوإوَِم٣ممِ  ّللَِّ,ا َرؽُمقُل  حُمَٚمَّ ىَم٣مِة, َوإِيَت٣مءِ  ايمِمَّ , ايمزَّ  َوَصْقمِ  َواَْل٨م 

شَرََمَّم٣منَ 
(2)

. 

                                                           
رَ  ِإْسَناد ه   َكانَ  َوِإنْ  َوَىَذا, وقال عقبو: (8661) الكبرىفي  البيهقيأخرجو اإلمام  (1)  فـََلو   َقِوي   َغيـْ

, وقال اإلمام ابن عبد الهدي رحمو اهلل تعالى في َعْنو   اهلل   َرِضيَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ع َمرَ  قـَْولِ  ِمنْ  َشاِىدٌ 
 أشبو وىو مرساًل, َشريك غير ليث عن الحديث روى وقد(: 2158التنقيح عقب حديث )

 .بالصَّواب

 (.16(, واإلمام مسلم في صحيحو )8ي صحيحو )أخرجو اإلمام البخاري ف (2)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]كتاب الحج[  

 

[21] 
 

  

 : زمح٘ اهلل َطًِاإلَاّ  ؾشٝحٚيف 
 فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقُل  طَمْمََبٛم٣َم: وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة ريض اّلل فمٛمف, َأِب َمـ ضمدي٧م 

٣م: »هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙمََّؿ, َ , فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  اّللُ هَمَرَض  وَمْد  ايمٛم٣َّمُس  َأَيُّ ٨مَّ قا اْْلَ : َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  ,شهَمُحجُّ

٣م ضَمتَّك هَمَسَ٘م٦َم  اّللِ؟ َرؽُمقَل  َي٣م فَم٣ممٍ  َأىُمؾَّ   اّللُ  َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  شَمََلشًم٣م, وَم٣مَْلَ

 ََم٣م َذُروِّن : »وَم٣مَل  شُمؿَّ  ," اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  َوظم٣ََم يَمَقصَمَب٦ْم, َٞمَٔمؿْ : وُمْٙم٦ُم  يَمقْ  ": َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

َم  سَمَرىْمُتُ٘مْؿ, ـْ  َهَٙمَؽ  هَم١مِٞمَّ ؿْ  زمَِ٘مْثَرةِ  وَمْبَٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم  َأْٞمبَِٝم٣مئِِٜمْؿ, فَمعَم  َواطْمتََِلهمِِٜمؿْ  ؽُم٠َماِْلِ

ءٍ  َأََمْرسُمُ٘مؿْ  هَم١مَِذا ـْ  ََّنَْٝمُتُ٘مؿْ  َوإَِذا اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ, ََم٣م َِمٛمْفُ  هَمْٟمسُمقا زمًَِمْ ءٍ  فَم شهَمَدفُمقهُ  َرْ
(1)

. 

 اع: ٚأَا اإلمج
وازمـ ضمزم, وايم٘م٣مؽم٣مّن, ونمغم اإلَم٣مم ازمـ اظمٛمذر,  نمغم واضمد َمٛمٜمؿ فهمٗمد ٞمٗمٙم

 .رَحٜمؿ اّلل َجٝمٔم٣مً  واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ

 : يف اإلمجاع قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل
ضمج٥م اإلؽمَلم, إٓ أن يٛمذر وأَجٔمقا أن فمعم اظمرء دم فمٚمره ضمج٥م واضمدة, 

 ىـاٞمذًرا همٝمج٤م فمٙمٝمف ايمقهم٣مء زمف. 
 : (1/41يف َساتب اإلمجاع ) ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ سصّ زمح٘ اهلل تعاىل

ِحٝمح ,ايْمَب٣ميمِغ ,ايْمَٔم٣موِمؾ ,اظمُْسٙمؿ ,اْْلر َأن اسمَّٖمُٗمقا ْسؿ ايمِمَّ ـِ  ,اْْلِ  ,َوايْمَٝمَدْي

ة َٕهٙمف يَتَخٙمَّػ ٣موؾمٝمئً  ,وراضمٙم٥مً , ازادً  جيد ايمَِّذي ,َوايمّرصمَٙمكْمِ  ,َوايْمَبٌَم   َُمدَّ
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َٓ  ,زَمحر ؿَمِريٗمف دِم  َويَمْٝمَس  ,َمّمٝمف َٓ  ,طمقف َو  نهم١م ,َأضمدَُه٣م َأو ,َأزَمَقاهُ  ََمٛمٔمف َو

٨م  .همرض فَمَٙمْٝمفِ  اْْلَ

َٖمُٗمقا  نهم١م ,زوج َأو ,حمرم ُذو ََمٔمَٜم٣م َوضم٨م ,ىَمَذيمِؽ ىَم٣مَٞم٦م إذا اظمَْْرَأة َأن َواسمَّ

٨م َٓ  ,همرض فَمَٙمْٝمَٜم٣م اْْلَ ٨م ىَمْٝمٖمٝم٥َّم دِم  صَم٣مزَ  إَج٣مع إلم ؽَمبِٝمؾ َو  .اْْلَ

٥م إلم ٨ماْْلَ  َأن َجٔمقوأ  ىـا. نَمغمَه٣م إلم َٓ  ََم٘مَّ
واصم٤م فمعم ايمٖمقر فمٛمد َتٗمؼ ذوؿمف, ويٟمشمؿ اظمرء زمتٟمطمغمه, وهذا اْل٨م و

 .هق َمذه٤م َجٜمقر ايمٖمٗمٜم٣مء

أصح ايمروايتكم فمـ أب ضمٛمٖمٝم٥م, وَمٛمٗمقل فمـ اإلَم٣مم َم٣ميمؽ رَحف اّلل وهق 

 سمٔم٣ملم, وهق ومقل اإلَم٣مم اَحد, وهق اطمتٝم٣مر ايمُمقىم٣مّن, وايمُمٛمٗمٝمْمل, وازمـ زم٣مز,

 وايمٔمثٝمٚمكم, رَح٥م اّلل فمٙمٝمٜمؿ أَجٔمكم.

وىمذيمؽ َمُم٣مخيٛم٣م اإلَم٣مم ايمقادفمل رَحف اّلل سمٔم٣ملم, وؾمٝمخٛم٣م َيٝمك زمـ فمقم 

 اْلجقري ضمٖمٓمف اّلل سمٔم٣ملم.

 ذنس األدي١ اييت تدٍ ع٢ً إٔ احلر ع٢ً ايفٛز.
 األدي١ َٔ ايكسإٓ: 

ُّقا} :ومقل اّلل فمز وصمؾ األٍٚ: , [741: ايمبٗمرة] {ّلِلَِّ  َوايمُٔمْٚمَرةَ  اَْل٨مَّ  َوَأِِت

 هم٣مَٕمر هٛم٣م فمعم ايمٖمقر.

اِت  هَم٣مؽْمَتبُِٗمقا} :وهمقل اّلل فمز وصمؾ ايجاْٞ:  اّللَُّ  زمُِ٘مؿُ  َيْٟمِت  سَمُ٘مقُٞمقا َأْيٛمََم  اخَلغْمَ

ءٍ  ىُمؾ   فَمعَم  اّللََّ إِنَّ  ََجِٝمًٔم٣م  .{وَمِديرٌ  َرْ
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 ٚأَا َٔ ايط١ٓ: 
 ايجايح: َا يف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 

 فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقُل  طَمْمََبٛم٣َم: وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة ريض اّلل فمٛمف, َأِب  َمـ ضمدي٧م

٣م: »هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙمََّؿ, َ , فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  اّللُ هَمَرَض  وَمْد  ايمٛم٣َّمُس  َأَيُّ ٨مَّ قا اْْلَ : َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  ,شهَمُحجُّ

٣م ضَمتَّك هَمَسَ٘م٦َم  اّللِ؟ َرؽُمقَل  َي٣م فَم٣ممٍ  َأىُمؾَّ   اّللُ  َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ,شَمََلشًم٣م وَم٣مَْلَ

 ََم٣م َذُروِّن : »وَم٣مَل  شُمؿَّ  ," اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  َوظم٣ََم يَمَقصَمَب٦ْم, َٞمَٔمؿْ : وُمْٙم٦ُم  يَمقْ  ": َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

َم  سَمَرىْمُتُ٘مْؿ, ـْ  َهَٙمَؽ  هَم١مِٞمَّ ؿْ  زمَِ٘مْثَرةِ  وَمْبَٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم  ْؿ,َأْٞمبَِٝم٣مئِٜمِ  فَمعَم  َواطْمتََِلهمِِٜمؿْ  ؽُم٠َماِْلِ

ءٍ  َأََمْرسُمُ٘مؿْ  هَم١مَِذا ـْ  ََّنَْٝمُتُ٘مؿْ  َوإَِذا اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ, ََم٣م َِمٛمْفُ  هَمْٟمسُمقا زمًَِمْ ءٍ  فَم شهَمَدفُمقهُ  َرْ
(1)

. 

وْلذا نمّم٤م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف فمعم ايمٖمقر, وإصؾ دم إَمر أن ي٘مقن 

اْلديبٝم٥م ضمكم أَمرهؿ زم٣مإلضمَلل وسمب٣مؿمٟم ايمِمح٣مزم٥م وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم نمزوة 

 .رصم٣مء ايمٛمسخ دم ذيمؽ فمٛمٜمؿ فمـ ذيمؽريض اّلل 

 ففٞ ايبدازٟ: 

ـِ  اظمِْسَقرِ َمـ ضمدي٧م  ُق  َوََمْرَواَن, ,ريض اّلل فمٛمف خَمَْرََم٥مَ  زْم  َواضِمدٍ  ىُمؾُّ  ُيَِمد 

ـَ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقُل  طَمَرَج »: وَم٣مَٓ  َص٣مضِمبِِف, ضَمِدي٧َم  َِمٛمُْٜمَم   َزََم

 ...:َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  ايمٛمَّبِلُّ  وَم٣مَل  ايمْمَِّريِؼ, زمَِبْٔمضِ  ىَم٣مُٞمقا اإِذَ  ضَمتَّك اُْلَدْيبَِٝم٥مِ 

ـْ  هَمَرغَ  هَمَٙممَّ : وَم٣مَل » ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ  َصعمَّ  اّللَِّ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ايم٘مَِت٣مِب, وَمِّمٝم٥َّمِ  َِم  َوؽَمٙمَّ

َْصَح٣مزمِفِ   ضَمتَّك َرصُمٌؾ  َِمٛمُْٜمؿْ  وَم٣ممَ  ََم٣م هَمَقاّللَِّ : وَم٣مَل  ,شاضْمٙمُِٗمقا شُمؿَّ  هَم٣مْٞمَحُروا وُمقَُمقا: »ِٕ
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اٍت, شَمََلَث  َذيمَِؽ  وَم٣مَل  ْ  هَمَٙممَّ  ََمرَّ ٣م هَمَذىَمرَ  ؽَمَٙمَٚم٥َم, ُأم   فَمعَم  َدطَمَؾ  َأضَمٌد  َِمٛمُْٜمؿْ  َيُٗمؿْ  َل  ََم٣م َْلَ

ـَ  يَمِٗملَ  ٤مُّ  اّللَِّ, َٞمبِلَّ  َي٣م: ؽَمَٙمَٚم٥مَ  ُأمُّ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ايمٛم٣َّمِس, َِم
 سُمَ٘مٙم ؿْ  َٓ  شُمؿَّ  اطْمُرْج  َذيمَِؽ, َأَُتِ

 هَمَٙمؿْ  هَمَخَرَج  هَمَٝمْحٙمَِٗمَؽ, ضَم٣ميمَِٗمَؽ  َوسَمْدفُمقَ  زُمْدَٞمَؽ, سَمٛمَْحرَ  ضَمتَّك ىَمٙمَِٚم٥ًم, َِمٛمُْٜمؿْ  َأضَمًدا

 َرَأْوا هَمَٙممَّ  هَمَحَٙمَٗمُف, ضَم٣ميمَِٗمفُ  َوَدفَم٣م زُمْدَٞمُف, َٞمَحرَ  َذيمَِؽ  هَمَٔمَؾ  ضَمتَّك َِمٛمُْٜمؿْ  َأضَمًدا ُيَ٘مٙم ؿْ 

 َيْٗمُتُؾ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ىَم٣مدَ  ضَمتَّك زَمْٔمًّم٣م ََيْٙمُِؼ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َوصَمَٔمَؾ  هَمٛمََحُروا وَم٣مَُمقا, َذيمَِؽ 

... زَمْٔمًّم٣م شنَممًّ
 (1)

. 

زمؾ ومد ستدل زمف هٛم٣م أن اإلٞمس٣من ومد ٓ يدري َم٣م ئمرض يمف, وىمذيمؽ مم٣م يُ 

 يْمرأ فمٙمٝمف ايمٔمجر فمـ ايمٗمٝم٣مم زمٟمواَمر اّلل فمز وصمؾ.

د زمف اْل٨م, وومد همٙمق أطمر اْل٨م فمـ ايمسٛم٥م إولم وهق وم٣مدر فمٙمٝمف, همٗمد يٚمت

 يٚمقت ومبؾ ذيمؽ.

 فمعم ٞمٖمسف, وسمٖمقي٦م ايمٖمرض فمعم ايمٛمٖمس حمرم, وٓ جيقز. ايمٖمرضهمٝمٖمقت 

 (: 4/342قاٍ اإلَاّ ايػٓكّٝٓٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف أضٛا٤ ايبٝإ )
َٚمَقاِت  طَم٣ميمِِؼ  زمَِٔمْٓمَٚم٥مِ  َوَأيْمَٝمُٗمُٜمَم  فِمٛمِْدي ايْمَٗمْقيَمكْمِ  َأـْمَٜمرُ  َْرضِ  ايمسَّ ْٕ  َأنَّ  ُهقَ  َوا

٨م   - َوفَمََل  صَمؾَّ  َأَواَِمِرهِ  صُمقَب وُ  اطِمل, فَمعَم  َٓ  ايْمَٖمْقرِ  فَمعَم  - ىَم٣مْْلَ َ َْمٛم٣َم ظم٣َِم ايمؼمَّ  وَمدَّ

ـَ  ايم٥َّمِ  ايمٛمُُِّمقصِ  َِم ََْمرِ  فَمعَم  ايمدَّ ْٕ ـْ  َويمِْٙمَخْقِف  زم٣ِمظمَُْب٣مَدَرِة, ا : ىَمَٗمْقيمِفِ  اظمَْْقِت  َُمَب٣منَمَت٥مِ  َِم

ـْ  ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِم  َوؽَم٣مِرفُمقا} َي٥مَ  {ُ٘مؿْ َرزم   َِم ْٔ   .[711 / 1] ا
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َْمٛم٣َم َوََم٣م ـَ  ََمَٔمَٜم٣م وَمدَّ َي٣مِت, َِم ْٔ ْ }: َوىَمَٗمْقيمِفِ  ا َمَواِت  ََمَٙمُ٘مقِت  دِم  َيٛمُْٓمُروا َأَوَل  ايمسَّ

َْرضِ  ْٕ ـْ  اّللَُّ  طَمَٙمَؼ  َوََم٣م َوا ءٍ  َِم َب  وَمدِ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  فَمَسك َوَأنْ  َرْ  2] {َأصَمُٙمُٜمؿْ  اوْمؼَمَ

/ 731].  

َمْ  َوظم٣َِم ـْ  ٛم٣َموَمدَّ عَ  َأنَّ  َِم ْ َٕم٥مَ  ,ايمممَّ َٜم٣م ,َوايْمَٔمْٗمَؾ  ,َوايمٙمُّ  اّللَِّ َأَواَِمرَ  َأنَّ  فَمعَم  َيُدلُّ  ىُمٙمُّ

َقاِب  َأْوصُمفَ  زَمٝمَّٛم٣َّم َووَمْد  ايْمَٖمْقِر, فَمعَم  جَت٤ُِم  ـْ  اْْلَ ْ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  ىَمْقٞمِفِ  فَم  َل

٥مَ  ََي٨ُمَّ  ؽْمََلمِ  ضَمجَّ َّٓ  اإْلِ , ؽَمٛم٥َمَ  إِ  ََمَراوِمل دِم  َوَأؾَم٣مرَ  سَمَٔم٣ملَم, اّللَِّ  فِمٛمَْد  َوايْمِٔمْٙمؿُ  فَممْمٍ

ُٔمقدِ  ََْمرِ  ُوصُمقَب  َأنَّ  ََم٣ميمٍِؽ  ََمْذَه٤َم  َأنَّ  إلَِم  ايمسُّ ْٕ  :زمَِٗمْقيمِفِ  ايْمَٖمْقرِ  فَمعَم  ا

 َأِب  زمَِتْٟمطِمغمِ  ايْمَٗمْٝمدِ  يَمَدى َوُهقَ  *** اظمَْْذَه٤ِم  َأْصُؾ  يمِْٙمَٖمْقرِ  َوىَمْقُٞمفُ 

 : غسٚط احلر
 شمَلشم٥م أومس٣مم: سمٛمٗمسؿ ذوط اْل٨م إلم 

 ذوط وصمقب, وصح٥م, وإصمزاء. ايكطِ األٍٚ:

  اإلؽمَلم. األٍٚ:

 وايمٔمٗمؾ. ايجاْٞ:

 سُمْٗمَبَؾ  َأنْ  ََمٛمََٔمُٜمؿْ  َوََم٣م}ىم٣مهمر ٓ يٗمبؾ ضمجف, يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ: همٙمق ضم٨م 

َّٓ  َٞمَٖمَٗم٣مَُتُؿْ  َِمٛمُْٜمؿْ  ُؿْ  إِ َٓ  َوزمَِرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمّللَِّ  ىَمَٖمُروا َأَّنَّ ََلةَ  َيْٟمسُمقنَ  َو َّٓ  ايمِمَّ  ىُمَس٣ملَم  َوُهؿْ  إِ

 َٓ َّٓ  ُيٛمِْٖمُٗمقنَ  َو  .{ىَم٣مِرُهقنَ  َوُهؿْ  إِ

ـَ  وُمْؾ } :وومقل اّلل فمز وصمؾ ِذي ؿْ  ُيْٕمَٖمرْ  َيٛمَْتُٜمقا إِنْ  ىَمَٖمُروا يمِٙمَّ  {ؽَمَٙمَػ  وَمْد  ََم٣م َْلُ

 .[13: إٞمٖم٣مل]
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  ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل:َٚٔ ايط١ٓ َا ثبت يف 
ـَ  فَمْٚمَروَمـ ضمدي٧م   َأنَّ  فَمٙمِْٚم٦َم  َأََم٣م»وم٣مل:  ايْمَٔم٣مِص ريض اّلل فمٛمٜمم, زْم

ؽْمََلمَ  ِدمُ  اإْلِ ْجَرةَ  َوَأنَّ  وَمْبَٙمُف؟ ىَم٣منَ  ََم٣م ََيْ ِدمُ  اْْلِ ٨مَّ  َوَأنَّ  وَمْبَٙمَٜم٣م؟ ىَم٣منَ  ََم٣م ََتْ ِدمُ  اْْلَ  ََم٣م ََيْ

شوَمْبَٙمُف؟ ىَم٣منَ 
(1)

. 

 .وهذا سيح دم أٞمف ٓ ضم٨م إٓ زمٔمد اإلؽمَلم

 ٚيف اإلمجاع: 
ٞمٗمٙمف اإلَم٣مم ازمـ فمعم أن اْل٨م إٞمم يتٔمٙمؼ همرضف زم٣مظمسٙمؿ, أَجع أهؾ ايمٔمٙمؿ و

 , ونمغم واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.ضمزم, واإلَم٣مم ازمـ ومداَم٥م رَحف اّلل سمٔم٣ملم

 (: 3/213قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

َم جَي٤ُِم زمِ  ٨مَّ إٞمَّ َؽ َأنَّ اْْلَ
َٙم٥ُم َذيمِ اِئَط: َوَُجْ ؽْمََلُم, َوايْمَٔمْٗمُؾ, َخْٚمِس َذَ اإْلِ

ِف اطْمتََِلهًم٣م. َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ دِم َهَذا ىُمٙم  ؽْمتَِْم٣مفَم٥ُم.  ِٓ ٥ُم, َوا يَّ ر   َوايْمُبُٙمقُغ, َواْْلُ

بِلُّ َواظمَْْجٛمُقُن:  ٣م ايمِمَّ ـْ هَمَٟمَمَّ ـُ َأِب ؿَم٣ميم٤ٍِم, فَم , َووَمْد َرَوى فَمقِمُّ زْم
َٖمكْمِ هَمَٙمْٝمَس٣م زمُِٚمَ٘مٙمَّ

َؿ  - ايمٛمَّبِل   ُف وَم٣مَل:  -َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ ايمٛم٣َّمئِِؿ »َأٞمَّ ـْ شَمََلشَم٥ٍم5 فَم ُرهمَِع ايْمَٗمَٙمُؿ فَم

ـْ اظمَْْٔمُتقِه ضَمتَّك َئْمِٗمَؾ  , َوفَم بِل  ضَمتَّك َيُِم٤مَّ ـْ ايمِمَّ َرَواُه َأزُمق  .شضَمتَّك َيْسَتْٝمِٗمَظ, َوفَم

 , َِمِذيُّ ْ ـُ ََم٣مصَمْف, َوايمؼم  . َداُود, َوازْم ـٌ  َووَم٣مَل: ضَمِدي٧ٌم ضَمَس
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٣م ايْمَٔمْبُد هَمََل جَي٤ُِم فَمَٙمْٝمِف5  ُؼ زمَِٗمْْمِع ََمَس٣مهَم٥ٍم, َوَأَمَّ ٣م, َوسَمَتَٔمٙمَّ َُتَ ُف فِمَب٣مَدٌة سَمُْمقُل َُمدَّ َٞمَّ
ِٕ

َٗم٥َم زمِِف, اضِمَٙم٥ِم, َوُيَّمٝم ُع ضُمُٗمقَق ؽَمٝم ِدِه اظمَُْتَٔمٙم  اِد َوايمرَّ ؽْمتَِْم٣مفَم٥ُم زم٣ِميمزَّ
ِٓ ٣م ا ُط َْلَ  َوسُمُْمؼَمَ

َٜم٣مِد.  هَمَٙمْؿ جَي٤ِْم فَمَٙمْٝمِف ىَم٣مْْلِ

ـِ طِمَْم٣مزًم٣م ُيْٙمِزَُمُف َأَداًء,  ي ٣م ايْمَ٘م٣مهمُِر هَمَٕمغْمُ خُم٣َمؿَم٤ٍم زمُِٖمُروِع ايمد  َٓ ُيقصِم٤ُم َوَأَمَّ َو

 وَمَّم٣مًء. 

َٓ جَي٤ُِم فَمَٙمْٝمِف5  جَي٣مِب َونَمغْمُ اظمُْْسَتْمِٝمِع  َنَّ اّللََّ سَمَٔم٣ملَم طَمصَّ اظمُْْسَتْمِٝمَع زم٣ِمإْلِ
ِٕ

 {ٓ ُيَ٘مٙم ُػ اّللَُّ َٞمْٖمًس٣م إِٓ ُوؽْمَٔمَٜم٣م}َٙمْٝمِف, هَمَٝمْخَتصُّ زم٣ِميْمُقصُمقِب, َووَم٣مَل اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم: فمَ 

  .[731]ايمبٗمرة: 

ْٚمَس٥ُم سَمٛمَْٗمِسُؿ َأوْمَس٣مًَم٣م شَمََلشَم٥ًم:  وُط اخْلَ ُ  هَمِْمٌؾ: َوَهِذِه ايمممُّ

َٚايؿّْش١َِّ: ُُٛدِٛب  ّٖ َٛ َغِسطّ٘ ِي ُٖ ََا  َٗا  ِٓ ؽْمََلُم َوايْمَٔمْٗمُؾ, هَمََل جَت٤ُِم َوُهَق اإْلِ  َِ

ـْ َأْهِؾ ايْمِٔمَب٣مَدات. َُم يَمْٝمَس٣م َِم ََّنَّ
ِٕ َٓ سَمِِمحُّ َِمٛمُْٜمَم5  َٓ جَمْٛمُقٍن, َو  فَمعَم ىَم٣مهمٍِر َو

َٚايِّٖإِدَصا٤ِ:  ُُٛدِٛب  ّٖ َٛ َغِسطّ٘ ِي ُٖ ََا  َٗا  ِٓ َِ ٥ُم, َويَمْٝمَس  َٚ يَّ ر  َوُهَق ايْمُبُٙمقُغ َواْْلُ

حَّ  ٍط يمِٙمِم  ٥ِم زممَِمْ ـْ ضَمجَّ ِزْئُٜمَم فَم ُٜمَم, َوَلْ جُيْ بِلُّ َوايْمَٔمْبُد َصحَّ ضَمجُّ ٥ِم, هَمَٙمْق ضَم٨مَّ ايمِمَّ

ؽْمََلِم.   اإْلِ

ُُٛدِٛب فّٔكّٔطّٖ: ّٖ َٛ َغِسطّ٘ ِي ُٖ ََا  َٗا  ِٓ َِ َؿ نَمغْمُ  َٚ ُمَّ ؽْمتَِْم٣مفَم٥ُم, هَمَٙمْق جَتَ
ِٓ َوُهَق ا

٥َم, َوؽَم٣مَر زمَِٕمغْمِ َزاٍد َورَ  ُف َصِحٝمًح٣م جُمِْزًئ٣م, اظمُْْسَتْمِٝمِع اظمََُْمٗمَّ , ىَم٣مَن ضَمجُّ اضِمَٙم٥ٍم هَمَح٨مَّ

ـْ َيْسُٗمُط فَمٛمُْف, َأصْمَزَأُه.  َٝم٣مَم ََم ََلِة َوايمِم   ىـاىَمَم يَمْق سَمَ٘مٙمََّػ ايْمِٗمَٝم٣مَم دِم ايمِمَّ
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 سهِ ايهافس إذا سر: 
ضمجف, وٓ أي فمب٣مدة5 يمٔمدم سمقهمر ذط اإلطمَلص ّلل فمز َمٛمف ٓ يٗمبؾ 

 صمؾ.وصمؾ, وذط ايمتٔمبد ّلل فمز و

اٍب زمِِٗمٝمَٔم٥ٍم ََيَْسُبُف ايمٓمَّْٚمآُن }يٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  ْؿ ىَمَْسَ ـَ ىَمَٖمُروا َأفْمَمُْلُ َوايمَِّذي

َي٥َم ]ايمٛمُّقِر:  {ََم٣مًء ضَمتَّك إَِذا صَم٣مَءُه َلْ جَيِْدُه ؾَمْٝمًئ٣م ْٔ  [.14ا

َّٓ }ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  ْؿ إِ ُْؿ ىَمَٖمُروا َوََم٣م ََمٛمََٔمُٜمْؿ َأْن سُمْٗمَبَؾ َِمٛمُْٜمْؿ َٞمَٖمَٗم٣مَُتُ َأَّنَّ

َّٓ َوُهْؿ  َٓ ُيٛمِْٖمُٗمقَن إِ َّٓ َوُهْؿ ىُمَس٣ملَم َو ََلَة إِ َٓ َيْٟمسُمقَن ايمِمَّ زم٣ِمّللَِّ َوزمَِرؽُمقيمِِف َو

 .{ىَم٣مِرُهقنَ 

ـْ }ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  ـْ ُيْٗمَبَؾ َِم ٣مٌر هَمَٙم ـَ ىَمَٖمُروا َوََم٣مسُمقا َوُهْؿ ىُمٖمَّ إِنَّ ايمَِّذي

 [.47]آِل فِمْٚمَراَن:  {َذَهًب٣م َويَمِق اهْمَتَدى زمِفِ َأضَمِدِهْؿ َِمْؾُء إْرِض 

 سهِ َٔ ازتد بعد سذ٘: 
إن رصمع إلم اإلؽمَلم هم٣ميمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن ضمجف ٓ يسٗمط 

 فمٛمف.

ُل } :يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ َؽ ُيَبد 
٣م هَمُٟمويَمئِ ـَ َوفَمِٚمَؾ فَمَٚمًَل َص٣مِْلً ـْ سَم٣مَب َوآََم َّٓ ََم إِ

 .{[27]ايمٖمروم٣من:  {َسٛم٣َمٍت َوىَم٣مَن اّللَُّ نَمُٖمقًرا َرضِمٝمًم اّللَُّ ؽَمٝم َئ٣مَِتِْؿ ضَم 

 : ملا يف َطًِ
ـِ ضِمَزاٍم ريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل:  وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, َمـ ضمدي٧م ضَم٘مِٝمِؿ زْم

٣مِهٙمِٝم٥َِّم  ٣م  -َأؾْمَٝم٣مَء ىُمٛم٦ُْم َأهْمَٔمُٙمَٜم٣م دِم اْْلَ ُر ِِبَ قُل هَمَٗم٣مَل َرؽُم  -وَم٣مَل ِهَُم٣مٌم: َئْمٛمِل َأسَمػَمَّ
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َؿ:  غْمِ »اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـَ اخْلَ , وُمْٙم٦ُم: شَأؽْمَٙمْٚم٦َم فَمعَم ََم٣م َأؽْمَٙمْٖم٦َم يَمَؽ َِم

ؽْمََلِم َِمْثَٙمفُ  َّٓ هَمَٔمْٙم٦ُم دِم اإْلِ ٣مِهٙمِٝم٥َِّم إِ َٓ َأَدُع ؾَمْٝمًئ٣م َصٛمَْٔمُتُف دِم اْْلَ "هَمَقاّللِ, 
 (1)

. 

 (: 323-٢ً5/322 )قاٍ اإلَاّ ابٔ سصّ زمح٘ اهلل تعاىل يف احمل
, َوَهَذا  ا َأْو نَمغْمَ َُمْرسَمد  َبُط فَمَٚمُٙمُف ُهَق اظمَْٝم ٦ُم فَمعَم ىُمْٖمِرِه َُمْرسَمدًّ هَمَِمحَّ َأنَّ ايمَِّذي ََيْ

ؽْمََلَم زَمْٔمَد  ـْ َأؽْمَٙمَؿ زَمْٔمَد ىُمْٖمِرِه َأْو َراصَمَع اإْلِ َٓ ََم  , ـَ زمََِل ؾَمؽ  ي ٣مَِسِ ـْ اخْلَ ُهَق َِم

سمِِف, َووَم٣مَل  ـْ ِديٛمِِف هَمَٝمُٚم٦ْم َوُهَق ىَم٣مهمٌِر هَمُٟمويَمئَِؽ }: -سَمَٔم٣ملَم  -ِردَّ ـْ َيْرسَمِدْد َِمٛمُْ٘مْؿ فَم َوََم

ؿْ   [. 772]ايمبٗمرة:  {ضَمبَِْم٦ْم َأفْمَمُْلُ

َّٓ زمَِٟمْن َيُٚمقَت َوُهَق ىَم٣مهمٌِر.هَمَِمحَّ َٞمصُّ وَمْقيمِٛم٣َم:  َبُط فَمَٚمُٙمُف إْن اْرسَمدَّ إ َٓ ََيْ ُف  ـْ َأٞمَّ  َِم

ـْ َذىَمٍر َأْو }َيُٗمقُل:  –سَمَٔم٣ملَم  - َوَوصَمْدَٞم٣م اّللََّ  َأّن  ٓ ُأِضٝمُع فَمَٚمَؾ فَم٣مَِمٍؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َِم

 [.741]آل فمٚمران:  {ُأْٞمَثك

ا َيَرهُ }: -سَمَٔم٣ملَم  -َووَم٣مَل  ٍة طَمغْمً ـْ َئْمَٚمْؾ َِمْثَٗم٣مَل َذرَّ  .[2]ايمزيمزيم٥م:  {هَمَٚم

ِِمٝمُِمُف. َٓ جَيُقُز خَتْ  ها َوَهَذا فُمُٚمقٌم 
سمِِف َأْن ُيْسِٗمَط إضْمَِم٣مَٞمُف, َوؿَمََلوَمُف ايمثَََّلَث, َوَيْٙمزَ  ٚقاٍ: ُف زمِِردَّ ـْ َأؽْمَٗمَط ضَمجَّ ُم ََم

َذا5  َٓ َيُٗمقيُمقَن ِِبَ ؽْمََلِم, َوُهْؿ  َوزَمْٝمَٔمُف, َوازْمتَِٝم٣مفَمُف, َوفَمَْم٣مَي٣مُه ايمَّتِل ىَم٣مَٞم٦ْم دِم اإْلِ

ْؿ  ُد.َٞمَتٟمَ  -سَمَٔم٣ملَم  -َوزم٣َِمّللَِّ  -هَمَٓمَٜمَر هَمَس٣مُد وَمْقِْلِ  ىـا يَّ
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, وومد سمٗمدم ىمَلم ازمـ ذوط وصمقب وإصمزاء ايكطِ ايجاْٞ َٔ ايػسٚط:

 ٖٚٞ: ومداَم٥م دم اظمٕمٛمل, 

 ايمبٙمقغ. األٍٚ:

 .اْلري٥م ايجاْٞ:

 زمٚمٔمٛمك أٞمف يمق ضم٨م ايمِمبل صح ضمجف, ويم٘مٛمف ٓ جيزؤه فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم.

 هم١مذا زمٙمغ وصمب٦م فمٙمٝمف ضمج٥م اإلؽمَلم َمرة شم٣مٞمٝم٥م.

 : ملا يف َطًِ
ـِ فَمبَّ  ـِ ازْم َؿ يَمِٗمَل َرىْمًب٣م ٣مٍس ريض اّلل فمٛمٜممفَم ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ , فَم

ْوضَم٣مِء, هَمَٗم٣مَل:  ـِ ايْمَٗمْقُم؟»زم٣ِميمرَّ ـْ َأْٞم٦َم؟ وَم٣مَل: ش ََم وَم٣ميُمقا: اظمُْْسٙمُِٚمقَن, هَمَٗم٣ميُمقا: ََم

؟ وَم٣مَل: , هَمَرهَمَٔم٦ْم إيَِمْٝمِف اَْمَرَأٌة َصبِٝم٣ًّم, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأْلَِ شَرؽُمقُل اّللِ » َٞمَٔمْؿ, َويَمِؽ »َذا ضَم٨م 

شَأصْمرٌ 
 (1)

. 
ـِ فَمب٣َّمسٍ  ـِ ازْم ـْ َأِب ـَمْبَٝم٣مَن, فَم , وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ -ريض اّلل فمٛمف-فَم

ٛم٧َْم هَمَٔمَٙمٝمْ » :اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ 
َم َصبِل  ضَم٨مَّ شُمؿَّ زَمَٙمَغ اْْلِ ٥ًم ُأطْمَرىَأيُّ  ِف َأْن ََي٨ُمَّ ضَمجَّ

َم فَمْبٍد ضَم٨مَّ شُمؿَّ ُأفمْ َوأَ  ٥ٌم ُأطْمَرى َوَأيُّ َم َأفْمَراِب  ضَم٨مَّ شُمؿَّ َه٣مصَمَر هَمَٔمَٙمْٝمِف ضَمجَّ تَِؼ هَمَٔمَٙمْٝمِف يُّ
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٥ٌم ُأطْمَرى شضَمجَّ
(1)

أطمرصمف ايمبٝمٜمٗمل دم ايم٘مػمى, وايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف فمٛمد َج٣مهغم  ,

 .زمؾ ٞمٗمٙمف ازمـ اظمٛمذر أَجًٔم٣مايمٔمٙممء 

 : (62/ 7) اجملُٛعقاٍ ايٟٓٛٚ يف 
ٍَقّٔ ُٔ ا ِِٓرِز اِب ُُ َّٓ  ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهُؾ  َأَْجَعَ  :ايّٖ ـْ  إ ـْ  َِمٛمُْٜمؿْ  ؾَمذَّ  ََم َّ  زمِِخََلهمِفِ  ُئْمَتدُّ  َٓ  مِم

بِلَّ  َأنَّ  طِمََلهًم٣م  َذيمَِؽ  زَمْٔمَد  فَمَٙمْٝمِٜمَم  َأنَّ  فَمَتَؼ  شُمؿَّ  ضَم٨مَّ  إَذا َوايْمَٔمْبَد  زَمَٙمغَ  شُمؿَّ  ضَم٨مَّ  إَذا ايمِمَّ

٥مَ  ؽْمََلمِ  ضَمجَّ  ها .َْم٣مفَم٣ماؽْمتَ  إنْ  اإْلِ
 سهِ ايعبد إذا سر: 

زمٚمٔمٛمك أٞمف يمٝمس زمرومٝمؼ5 ٕن ايمٔمبد َمٙمؽ يمسٝمده, يمٝمس يمف َمْمٙمؼ  ٚاحلس١ٜ:

 آطمتٝم٣مر, يستْمٝمع أن يس٣مهمر وَي٨م أو ئمتٚمر5 ٕٞمف ؽمٝمّمٝمع اظمٛمٖمٔم٥م فمعم ؽمٝمده.

 وأيًّم٣م يمٝمس يمف َم٣مل, همميمف إن وصمد َمٙمؽ يمسٝمده.

م ضمج٥م يمرومٝمؼ, صح ضمجٜمم5 يم٘مٛمف ٓ جيزئ فمٛمٜماهم١من ضم٨م ايمِمبل, و

اإلؽمَلم, هم١مذا زمٙمغ ايمِمبل, أو أفمتؼ ايمرومٝمؼ, وصم٤م فمٙمٝمٜمم أن يٟمسمقا زمحج٥م 

 اإلؽمَلم.

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٔمبد إذا ضم٨م يِمح ضمجف وجيزُئف فمـ 

 ضمج٥م اإلؽمَلم, يم٘مٛمف يٟمشمؿ إذا أزمؼ فمعم ؽمٝمده, ول يٟمذن يمف ؽمٝمده دم اْل٨م.

 اإلؽمَلم. أَم٣م إذا أذن يمف ؽمٝمده زم٣مْل٨م همحجف صحٝمح, وجمزئ فمـ ضمج٥م
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هم١مذا أفمتؼ ٓ يٙمزَمف اْل٨م َمرة شم٣مٞمٝم٥م5 ٕٞمف ضم٨م وهق زم٣ميمغ, فم٣مومؾ, همٜمق 

 َم٘مٙمػ, زمخَلف ايمِمبل, همٙمٝمس زمب٣ميمغ, ويمٝمس زمٚم٘مٙمػ زم٣مْل٨م.

 .ذوط وصمقب ايكطِ ايجايح:

 آؽمتْم٣مفم٥م. ٖٚٛ غسط ٚاسد:

 همٕمغم اظمستْمٝمع إذا ضم٨م صح ضمجف, وأصمزأه فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم.

ٖمٗم٥م, أو َمع فمدم أَمـ ايمْمريؼ ويمق جتُمؿ اظمِم٣مفم٤م, ؽمقاء ضم٨م زمٕمغم ٞم

 .ونمغم ذيمؽووصمقد اخلقف, 

 سهِ سر اجملٕٓٛ إٕ سر: 
 (: 7/39قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )

اِف:  ْذَ ـُ اظمُْٛمِْذِر دِم اإْلِ ـْ وَم٣مَل ازْم ٨م  فَم َع َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ فَمعَم ؽُمُٗمقِط هَمْرِض اْْلَ َأَْجَ

ـْ اظمَْْجٛمُ  , َوفَم بِل   قِن َواظمَْْٔمُتقِه. ايمِمَّ

َوَأَْجَُٔمقا فَمعَم َأنَّ اظمَْْجٛمُقَن إَذا ضَم٨مَّ شمؿ اهم٣مق, أو ايمِمبك شمؿ زمٙمغ, أٞمف ٓ وَم٣مَل: 

ؽْمََلِم.  ٥ِم اإْلِ ـْ ضِمجَّ ِزُئُٜمَم فَم  ىـاجُيْ
 شمؿ اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم صح٥م ضم٨م اظمجٛمقن إن ضم٨م: 

ٝم٣مؽًم٣م همذه٤م اْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ضمجف يِمح وم ايكٍٛ األٍٚ:

 فمعم ايمِمبل.
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ٓ يِمح اْل٨م َمـ اظمجٛمقن ويمق أضمرم فمٛمف ويمٝمف, وهذا هق  ايكٍٛ ايجاْٞ:

َمذه٤م اْلٛم٣مزمٙم٥م, وومقل يمٙمحٛمٖمٝم٥م, ووصمف يمٙمُم٣مهمٔمٝم٥م, واطمت٣مره ازمـ فمثٝمٚمكم رَح٥م 

 اّلل فمٙمٝمٜمؿ أَجٔمكم.

 (: 7/20قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )
٥ُم فَمعَم َأٞمَّ  َُمَّ ْٕ ٨مُّ فَمعَم اظْمَْجٛمُقِن. َوَأَْجََٔم٦ْم ا َٓ جَي٤ُِم اْْلَ  ُف 

ُتُف هَمِٖمٝمَٜم٣م َوصْمَٜم٣مِن:  ٣م( ِصحَّ  )َوَأَمَّ

َٓ َيِِمحُّ َِمٛمُْف. )صَمَزَم(  ُف   اظمَُِْمٛم ُػ َوآطَمُروَن زمَِٟمٞمَّ

بِل  )َوصَمَزَم(  تِِف َِمٛمُْف, ىَم٣ميمِمَّ , َوآطَمُروَن, زمِِِمحَّ اهمِِٔملُّ , َوايمرَّ ايْمَبَٕمِقّي, َواظمَُْتَقرم 

َٓ ُيَٚمٝم ُز دِم ايْمِٔمَب٣مَداِت. ايمَّ   ىـاِذي 
 (: 7/9قاٍ اإلَاّ ايعجُٝني زمح٘ اهلل تعاىل يف ايػسح املُتع )

وأَم٣م اظمجٛمقن همَل يٙمزَمف اْل٨م, وٓ يِمح َمٛمف, ويمق ىم٣من يمف أىمثر َمـ فممميـ 

 ىـاؽمٛم٥م5 ٕٞمف نمغم فم٣مومؾ, واْل٨م فمٚمؾ زمدّن َيت٣مج إلم ايمٗمِمد. 
 : ع٢ً ذيوٚاألدي١ 

 ٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: َا ثبت يف ضٓ
َؿ وَم٣مَل: , -ريض اّلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م فَمقِم   ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ فَم

َتٙمَِؿ, » بِل  ضَمتَّك ََيْ ـِ ايمِمَّ ـِ ايمٛم٣َّمئِِؿ ضَمتَّك َيْسَتْٝمِٗمَظ, َوفَم ـْ شَمََلشَم٥ٍم: فَم ُرهمَِع ايْمَٗمَٙمُؿ فَم

ـِ اظمَْْجٛمُقِن ضَمتَّك َئْمٗمِ   ش. َؾ َوفَم
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َُٚد: ٍَ أُّٔبٛ َدا ـْ فَمقِم  َريِضَ اّللَُّ  قّٔا ـِ َيِزيَد, فَم ـِ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ زْم ـُ صُمَرْي٨ٍم, فَم َرَواُه ازْم

َؿ َزاَد همِٝمِف:  ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ِرِف »فَمٛمُْف, فَم شَواخْلَ
 (1)

. 

 ٗمد ومبؾ اْل٨م َمـهموايمذي يٓمٜمر واّلل أفمٙمؿ أن ومقل اْلٚمٜمقر أومقى5 

 ايمِمبل, هم٘مذيمؽ يٗمبؾ َمـ اظمجٛمقن, إٓ أٞمف ٓ جيزئف فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم.

 سهِ احلس١ٜ يف احلر: 
اْلري٥م َمـ ذوط ايمقصمقب واإلصمزاء دم اْل٨م, همَل جي٤م اْل٨م فمعم ايمٔمبد, 

 وهذا زم٣مسمٖم٣مق اظمذاه٤م ايمٖمٗمٜمٝم٥م: اْلٛم٣مزمٙم٥م, وايمُم٣مهمٔمٝم٥م, واظم٣ميم٘مٝم٥م, واْلٛمٖمٝم٥م.

٥م, وايمٛمقوي, وايمممزمٝمٛمل, وضم٘مك فمعم ذيمؽ اإلَج٣مع اإلَم٣مم ازمـ ومداَم

 وايمُمٛمٗمٝمْمل, رَح٥م اّلل فمٙمٝمٜمؿ أَجٔمكم.

 ٚاضتديٛا ع٢ً ذيو مبا أخسز اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل يف ايؿػس٣: 
ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم, وَم٣مَل:  وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م ازْم

َم َصبِل  ضَم٨مَّ شُمؿَّ زَمٙمَ »َوؽَمٙمََّؿ:   َم َأيُّ ٥ًم ُأطْمَرى, َوَأيُّ ٛم٧َْم هَمَٔمَٙمْٝمِف أْن ََي٨ُمُّ ضَمجَّ
َغ اْْلِ

َم فَمْبٍد ضَم٨م  شُمؿَّ ُأفْمتَِؼ  ٥ًم ُأطْمَرى, َوَأيُّ َأفْمَراِب  ضَم٨مَّ شُمؿَّ َه٣مصَمَر هَمَٔمَٙمْٝمِف َأْن ََي٨ُمَّ ضَمجَّ

٥ٌم ُأطْمَرى  ش. هَمَٔمَٙمْٝمِف ضَمجَّ

                                                           
(, وجاء من حديث عائشة رضي اهلل عنها, أخرجو أحمد 4413أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (1)

(, وابن 2141(, وابن ماجو )656(, والنسائي )4398(, وأبو داود )144و 111 - 611)
(, وعن جماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم, والحديث صححو 59/ 2(, والحاكم )142حبان )

(, وقال فيو: وقد ورد من حديث عائشة, 297اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء برقم )
حاكم: " صحيح على , وقال ال-رضي اهلل عنهم -وعلى بن أبى طالب, وأبى قتادة األنصاري 

 شرط مسلم ". ووافقو الذىبي. قلت: وىو كما قاال.
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 قاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ ؾُمْٔمَب٥َم, ىَمَذا َرَوا ُه فَم ـْ ؾُمْٔمَب٥َم ََمْرهُمقفًم٣م, َوَرَواُه نَمغْمُ ـُ ُزَرْيٍع, فَم ُه َيِزيُد زْم

 .  ََمْقوُمقهًم٣م, َواظمَْْقوُمقُف َأَصحُّ

ـِ  ـِ ازْم َٖمِر َأْيًّم٣م, فَم فَْمَٚمِش, ََمْقوُمقهًم٣م َوَرَواُه َأزُمق ايمسَّ ْٕ ـِ ا َووَمْد َرَواُه ايمثَّْقِريُّ فَم

 فَمب٣َّمٍس, ََمْقوُمقهًم٣م. 

ِٛيّٕ ّْ:َٚقّٔ َئْمٛمِل ضَم٨مَّ َوُهَق ىَم٣مهمٌِر, شُمؿَّ َأؽْمَٙمَؿ ش: إَِذا ضَم٨مَّ شُمؿَّ َه٣مصَمرَ » ُ٘ ِفٞ ايّٖأِّٔعَساِب

٥ٌم ُأطْمَرى "َوَه٣مصَمَر هَمَٔمَٙمْٝمِف ضَمجَّ
 (1)

. 

أن اْل٨م يمق ىم٣من واصمًب٣م فمعم ايمٔمبد دم ضم٣مل ىمقٞمف ممٙمقىًم٣م5  ٚٚد٘ ايدالي١:

ئف, وأٞمف إذا فمتؼ زمٔمد ٕصمزأه فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم, وومد دل اْلدي٧م أٞمف ٓ جيز

 ذيمؽ يمزَمتف ضمج٥م اإلؽمَلم.

ّٝا: أن اْل٨م فمب٣مدة سمْمقل َمدَت٣م, وسمتٔمٙمؼ زمٗمْمع َمس٣مهم٥م, وايمٔمبد َمستٕمرق  ثاْ

 دم طمدَم٥م ؽمٝمده, وَمٛم٣مهمٔمف َمستحٗم٥م يمف.

همٙمق وصم٤م اْل٨م فمٙمٝمف يمّم٣مفم٦م ضمٗمقق ؽمٝمده اظمتٔمٙمٗم٥م زمف, همٙمؿ جي٤م فمٙمٝمف 

 ىم٣مْلٜم٣مد دم ؽمبٝمؾ اّلل فمز وصمؾ.

                                                           
(, واإلمام البيهقي رحمو اهلل تعالى في الصغرى 14875أخرجو اإلمام ابن أبي شيبة في مصنفو ) (1)

.. (, وقال فيو: صحيح.986(, وىو في اإلرواء لإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )1479)
الحديث صحيح اإلسناد مرفوًعا, وموقوفًا, وللمرفوع شواىد ومتابعات  أنثم قال وخالصتو: 

 يتقوى بها.
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ط دم اْل٨م, وهل ٓ سمتحٗمؼ إٓ زمٚمٙمؽ ايمزاد أن آؽمتْم٣مفم٥م ذ ثايّجا:

 وايمراضمٙم٥م, وايمٔمبد ٓ يٚمتٙمؽ ؾمٝمًئ٣م.

واْلري٥م ذط دم اإلصمزاء فمـ ايمٖمريّم٥م هم١مذا ضم٨م ايمٔمبد ل جيزئف فمـ ضم٨م 

 ايمٖمريّم٥م, ويمزَمف إذا أفمتؼ, وهذا زم٣مسمٖم٣مق اظمذاه٤م ايمٖمٗمٜمٝم٥م.

 ظم٣م شمب٦م َمـ اْلدي٧م ايمس٣مزمؼ َمٔمٛم٣م.

ـ اظمٛمذر رَحف اّلل سمٔم٣ملم, وازمـ فمبد ويمإلَج٣مع, همٗمد ٞمٗمؾ اإلَج٣مع فمعم ذيمؽ ازم

 ايمػم.

 ايؿيب إذا سر, أٚ اعتُس نٝف تهٕٛ ْٝت٘: 
يٗمقم أزمقه, أو أَمف, أو َمـ ىم٣من ويمٝمف, زم٣ميمٛمٝم٥م فمٛمف, وزمتجريده َمـ يمب٣مؽمف, 

 وايمْمقاف زمف, وايمسٔمل زمف زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة.

وٓ زمٟمس أن يْمقف ايمقايمد زمقيمده دم ؿمقاهمف, همٝمجزئ ايمْمقاف فمـ آشمٛمكم 

 وجيقز أن ي٠مطمره إذا أراد ذيمؽ.َمًٔم٣م, 

 االضتّٓاع١ يف احلر: 
 وَمـ ايممموط أيًّم٣م آؽمتْم٣مفم٥م دم اْل٨م: 

 هل ايمْم٣موم٥م وايمٗمدرة فمعم ايمًمء. ٚاالضتّٓاع١ يػ١ّٗ:

 اظمستْمٝمع هق ايمٗم٣مدر دم َم٣ميمف, وزمدٞمف. ٚاؾّٓالّسا:

 وذيمؽ خيتٙمػ زم٣مطمتَلف أضمقال ايمٛم٣مس, وفمقائدهؿ. 
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وراضمٙم٥ًم ص٣مْلكم ظمثٙمف, زمٔمد  أن يٚم٘مٛمف ايمرىمقب, وجيد زاًدا ٚضابّٓ٘:

 ومّم٣مء ايمقاصمب٣مت, وايمٛمٖمٗم٣مت, واْل٣مصم٣مت إصٙمٝم٥م.

 ذط دم وصمقب اْل٨م. ٚاالضتّٓاع١:

ـِ } :ومقل اّلل فمز وصمؾ ٚاألدي١ ع٢ً ذيو: َوّللَِِّ فَمعَم ايمٛم٣َّمِس ضِم٨مُّ ايمَبْٝم٦ِم ََم

ـِ ايمٔمَ  ـْ ىَمَٖمَر هَم١مِنَّ اّللََّ نَمٛمِل  فَم  [.42]آل فمٚمران:  {٣مظمَكِمَ اؽْمَتَْم٣مَع إيَِمْٝمِف ؽَمبِٝمًَل َوََم

 .{اّللَُّ َٞمْٖمًس٣م إِٓ ُوؽْمَٔمَٜم٣م َٓ ُيَ٘مٙم ُػ } :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ

 [.2]ايمْمَََّلِق: {ّللَُّ َٞمْٖمًس٣م إِٓ ََم٣م آسَم٣مَه٣مَٓ ُيَ٘مٙم ُػ ا} :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ

َّٓ  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  سَمُْمَٜمَد  َأنْ  اإْلِؽْمَلمُ » :ودم ضمدي٧م فمٚمر ريض اّلل فمٛمف  َوَأنَّ  ,اّللَُّ إِ

ًدا َلَة, َوسُمِٗمٝمؿَ  اّللَِّ, َرؽُمقُل  حُمَٚمَّ ىَم٣مَة, َوسُم٠ْميِتَ  ايمِمَّ ٨مَّ  َرََمَّم٣مَن, َوسَمُِمقمَ  ايمزَّ  َوََتُ

 .شؽَمبِٝمًَل  إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْمْٔم٦َم  إِنِ  ايْمَبْٝم٦َم 

  ٚاإلمجاع:

 أَجع ايمٔمٙممء فمعم أن آؽمتْم٣مفم٥م ذط دم وصمقب اْل٨م.

يمٗمرؿمبل, وايمٛمقوي رَح٥م اّلل فمٙمٝمٜمؿ ٞمٗمٙمف ازمـ ضمزم, وازمـ ومداَم٥م, واوومد 

 أَجٔمكم.

 اٞمتٖم٣مء سم٘مٙمٝمػ َم٣م ٓ ُيْم٣مق ذفًم٣م. َٚٔ غسٚط احلر:

 ٌٖ االضتّٓاع١ غسط إدصا٤ٍ, أّ غسط ٚدٛب؟
همٙمق ضم٨م نمغم اظمستْمٝمع صح ضمج٥م, وأصمزأه آؽمتْم٣مفم٥م ذط وصمقب5 و

 َٕمقر:  فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم
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ٙمًٗم٣م اؽمتدل فمعم صح٥م ضم٨م َمـ ىم٣من نمغم َمستْمٝمع يمٙمح٨م, أن طم األٍٚ:

ىمثغًما َمـ ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ ضمجقا ول ي٘مقٞمقا َمستْمٝمٔمكم يمٙمح٨م, 

 ويمٝمس ْلؿ رء, وَمع هذا ل ُي٠مَمر أضمد َمٛمٜمؿ زم٣مإلفم٣مدة.

إن آؽمتْم٣مفم٥م إٞمم ذؿم٦م يمٙمقصقل إلم اْل٨م5 هم١مذا وصؾ أصمزأه  ايجاْٞ:

 فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم.

 أن ؽمٗمقط ايمقصمقب فمـ نمغم اظمستْمٝمع ٓ يٚمٛمع َمـ صح٥م اْل٨م, ايجايح:

وإٞمم ىم٣من يمدهمع اْلرج, هم١مذا َتٚمٙمف ووومع, وومع فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم, ىمم يمق 

 .ئمذر فمٛمف سم٘مٙمػ ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمِمَلة, وزم٣ميمِمٝم٣مم َمـ يسٗمط فمٛمف

وىمم يمق سم٘مٙمػ اظمريض ضمّمقر اْلٚمٔم٥م, أو سم٘مٙمػ ايمٕمٛمل طمْمر ايمْمريؼ 

 وضم٨م, هم١مٞمف جيزئف فمٛمٜمؿ َجٝمًٔم٣م.

 سهِ أذٕ ايٛايدٜٔ ملٔ حير: 
5 ٕن اْل٨م همرض ورىمـ َمـ م يٙمزم إذَّنا ىم٣مٞم٦م ضمج٥م اإلؽمَلم همَلإذ

أرىم٣من اإلؽمَلم جي٤م فمعم اظمستْمٝمع, وهق ضمؼ َمـ ضمٗمقق اّلل فمز وصمؾ, وأَم٣م 

 ضمؼ اّلل فمز وصمؾ. زمٔمد ؿم٣مفم٥م ايمقايمديـ همٜمل واصمب٥م, ويم٘مـ ضمٗمٜمم ي٘مقن

همَل زمٟمس أن يستٟمذَّنم ويْمٝمٔمٜمم, يمٗمقل اّلل فمز  إَم٣م إذا ىم٣من اْل٨م سمْمقفًم٣م

َك ِب ََم٣م يَمْٝمَس يمََؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ هَمََل سُمُْمْٔمُٜمَم َوإِْن صَم٣مَهَداَك فمَ } :وصمؾ عَم َأْن سُممْمِ

ْٞمَٝم٣م ََمْٔمُروهًم٣م  [.71]يمٗممن:  {َوَص٣مضِمْبُٜمَم دِم ايمدُّ
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فمٙمٝمٜمم, َمع أَّنم يمق َمٛمٔم٣مه َمـ ضم٨م ايمتْمقع, أو ايمٔمٚمرة, يمٔمدم وصمقد َضر 

)وإٞمم ايمْم٣مفم٥م دم  ؿم٣مفم٥م ّلل فمز وصمؾ,, َّٕنم همَل يٙمزم ؿم٣مفمتٜمم دم ذيمؽ

 .ٔمروف(اظم

 َٔ نإ ٜعٌُ ٚأزاد إٔ حير: َطأي١ 
يمٗمقل اّلل فمز همٝمٙمزم اإلذن فمٚمؾ حمدد زمزَمـ َمٔمكم, دم إذا ىم٣من زمٝمٛمٜمم فمٗمد 

ـَ آََمٛمُقا َأْوهُمقا زم٣ِميْمُٔمُٗمقدِ } :وصمؾ ٣م ايمَِّذي َ  [.7]اظم٣مئدة:  {َي٣م َأَيُّ

ًٓ } :ويٗمقل فمز وصمؾ  .{َوَأْوهُمقا زم٣ِميْمَٔمْٜمِد إِنَّ ايْمَٔمْٜمَد ىَم٣مَن ََمْسُئق

 ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة ريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل: 

ٌز زَمكْمَ اظمُْْسٙمِِٚمكمَ »َوؽَمٙمََّؿ: 
ْٙمُح صَم٣مئِ  ش. ايمِمُّ

ًٓ »َزاَد َأَْحَُد:  َم ضَمََل َّٓ ُصْٙمًح٣م َأضَمؾَّ ضَمَراًَم٣م, َأْو ضَمرَّ   ش.إِ

ـُ َداُوَد, َووَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  اظمُْْسٙمُِٚمقَن »َوَزاَد ؽُمَٙمْٝمَمُن زْم

وؿمِِٜمؿْ  شفَمعَم ُذُ
 (1)

. 

                                                           
(, 1313(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء برقم )2594)أخرجو اإلمام أبو داود  (1)

صحيح. وقد روى من حديث أبى ىريرة, وعائشة, وأنس بن مالك, وعمرو بن عوف, ورافع بن 
أن الحديث بمجموع ىذه وقال وجملة القول: , -رضي اهلل عنهم -بد اهلل بن عمر خديج, وع

الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره , وىى وإن كان في بعضها ضعف شديد, فسائرىا مما 
يصلح االستشهاد بو , السيما ولو شاىد مرسل جيد , فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا يحيى بن أبى 

و ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبي صلى اهلل عليو وسلم مرساًل. ذكره زائدة عن عبد الملك ى
 في " التلخيص " وسكت عليو , وإسناده مرسل صحيح رجالو كلهم ثقات رجال مسلم.
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 إ أقطاّ االضتّٓاع١: بٝ
 أن ي٘مقن وم٣مدًرا زمبدٞمف وَم٣ميمف. األٍٚ:

 ٜمذا يٙمزَمف اْل٨م وايمٔمٚمرة زمٛمٖمسف5 زم١مَج٣مع أهؾ ايمٔمٙمؿ.هم

يمف َم٣مل, همٜمٛم٣م وصم٤م فمٙمٝمف اْل٨م وايمٔمٚمرة زم١مَج٣مع رصمؾ ومقي ايمبدن, و

 ايمٔمٙممء.

 أن ي٘مقن فم٣مصمًزا زمميمف وزمبدٞمف. ايجاْٞ:

ف اْل٨م وايمٔمٚمرة زم١مَج٣مع فمٛمرصمؾ َمُمٙمقل, ويمٝمس يمف َم٣مل, همٜمذا يسٗمط ىم

 أهؾ ايمٔمٙمؿ.

وؽمَلَمتف وٓ َم٣مل يمف  سمف, يمٗمقأن ي٘مقن وم٣مدًرا زمبدٞمف فم٣مصمًزا زمميمف ايجايح:

 .ي٘مٖمل

٣من ٓ  طمَلف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ5 إٓ إذا ىمرة زمَلهمَل يٙمزم فمٙمٝمف اْل٨م وايمٔمٚم

 يتقومػ أداُه٣م فمعم اظم٣مل َمثؾ أهؾ َم٘م٥م هم١مٞمف ٓ يُمؼ فمٙمٝمف اخلروج إلم اظمُم٣مفمر.

 ايمتٌميح.فمعم اْل٣مج  همٝمُمؼمؿمقندم هذا ايمزَم٣من إٓ 

 أن ي٘مقن وم٣مدًرا زمميمف, فم٣مصمًزا زمبدٞمف فمجًزا ٓ ُيرصمك زوايمف. ايسابع:

ٝم٣مزم٥م, وهق َمذه٤م ايمُم٣مهمٔمل وَمذه٤م همٜمذا جي٤م فمٙمٝمف اْل٨م وايمٔمٚمرة زم٣ميمٛم

 اْلٛم٣مزمٙم٥م.
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 ٚديًٝ٘ َا ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـٍ ايمُٔمَٗمْٝمقِم  ريض اّلل فمٛمف,  ُف َأسَمك ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م َأِب َرِزي َأٞمَّ

َٓ ايمُٔمْٚمَرَة, َوؽَمٙمََّؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إِنَّ َأِب ؾَمْٝمٌخ ىمَ  , َو َٓ َيْسَتْمِٝمُع اَْل٨مَّ بغٌِم 

, وَم٣مَل:  ـَ َٓ ايمٓمَّْٔم ـْ َأزمِٝمَؽ َوافْمَتِٚمرْ »َو شضُم٨مَّ فَم
 (1)

 . 

 غسٚط االضتّٓاع١: 
 آؽمتْم٣مفم٥م ايمبدٞمٝم٥م. ايػسط األٍٚ:

 وسمُمٚمؾ صح٥م ايمبدن, وايمٗمدرة فمعم ايمسغم, وايمٗمدرة فمعم ايمرىمقب.

 آؽمتْم٣مفم٥م اظم٣ميمٝم٥م. ايػسط ايجاْٞ:

ايمزاد, وايمراضمٙم٥م, وايمٛمٖمٗم٥م, همّمًَل فمـ ديٛمف, أو ٞمٖمٗمتف, أو ضم٣مصمتف وسمُمٚمؾ 

إصٙمٝم٥م, وضم٣مصم٥م َمـ جي٤م فمٙمٝمف ايمٛمٖمٗم٥م فمٙمٝمٜمؿ َمـ زوصمتف, وأوٓده, 

 ونمغمهؿ.

 آؽمتْم٣مفم٥م إَمٛمٝم٥م. ايػسط ايجايح:

واظمراد َمٛمٜم٣م أَمـ ايمْمريؼ, ويدطمؾ دم ذيمؽ ايمسَلَم٥م َمـ ٞمٗمط ايمتٖمتٝمش, ظمـ 

 ٔن.ٓ يٚمتٙمؽ صمقاًزا ىمم هق اْل٣مل ا

 اظمحرم يمٙمٛمس٣مء. ايػسط ايسابع:

 ٛمَّبِلُّ ٣مَل ايمــومَ َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, وَم٣مَل: : ففٞ ايؿشٝشني

                                                           
(, 2916(, واإلمام ابن ماجو )2637(, واإلمام النسائي )931أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

  تعالى في صحيح السنن.وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل
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َؿ: َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  ـُ زم٣ِمّللَِّ َوايمَٝمْقِم أطِمِر َأْن سُمَس٣مهمَِر »َوؽَمٙمَّ َْمَرَأٍة سُم٠ْمَِم
ِٓ َٓ ََيِؾُّ 

شيَمْٝمَٙم٥ٍم يَمْٝمَس ََمَٔمَٜم٣م ضُمْرََم٥مٌ ََمِسغَمَة َيْقٍم وَ 
 (1)

. 

َّٓ َوََمَٔمَٜم٣م ُذو حَمَْرٍم َِمٛمَْٜم٣م» ٚيف زٚا١ٜ: َْمَرَأٍة َأْن سُمَس٣مهمَِر شَمََلشًم٣م إِ ِٓ  شَٓ ََيِؾُّ 

 ٚيف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقِل اّللِ َمـ ضمدي٧م َأِب ؽَمِٔمٝمٍد اخلدري ريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل: 

َؿ ََم٣م َلْ َأؽْمَٚمْع؟ وَم٣مَل:  َصعمَّ  َّٓ »اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ْهِر إِ ـَ ايمدَّ َٓ سُمَس٣مهمِِر اظمَْْرَأُة َيْقََمكْمِ َِم

شَوََمَٔمَٜم٣م ُذو حَمَْرٍم َِمٛمَْٜم٣م, َأْو َزْوصُمَٜم٣م
 (2)

. 

 فمدم ايمٔمدة دم ضمؼ اظمرأة. ايػسط اخلاَظ:

 .وهم٣مة ومم٣م ذىمره أهؾ ايمٔمٙمؿ فمدم ايمٔمدة: ؽمقاء ىم٣مٞم٦م فمدة ؿمَلق, أو

 ثبت ذيو يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل:  فكد
ـِ فُمْجَرَة,  ـِ ؽِمٛم٣َمٍن َمـ ؿمريؼ َزْيٛم٤ََم زمِٛم٦ِْم ىَمْٔم٤ِم زْم َأنَّ ايمُٖمَرْئَم٥َم زمِٛم٦َْم ََم٣ميمِِؽ زْم

٣َم  ريض اّلل فمٛمٜم٣م, ٣م َأَّنَّ َْتَ َوِهَل ُأطْم٦ُم َأِب ؽَمِٔمٝمٍد اخُلْدِري  ريض اّلل فمٛمف, َأطْمػَمَ

َؿ سَمْسَٟميُمُف َأْن سَمْرصِمَع إلَِم َأْهٙمَِٜم٣م دِم زَمٛمِل صَم٣مَءْت َرؽُمقَل اّللَِّ  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

طُمْدَرَة, َوَأنَّ َزْوصَمَٜم٣م طَمَرَج دِم ؿَمَٙم٤ِم َأفْمُبٍد يَمُف َأزَمُٗمقا, ضَمتَّك إَِذا ىَم٣مَن زمَِْمَرِف 

َٗمُٜمْؿ هَمَٗمَتُٙمقُه, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَسَٟميْم٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َؿ َأْن  ايمَٗمُدوِم َْلِ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َٓ َٞمَٖمَٗم٥ًم, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٗم٣مَل  ْك رِم ََمْسَ٘مٛم٣ًم َيْٚمٙمُِ٘مُف َو ْ َيؼْمُ َأْرصِمَع إلَِم َأْهقِم, هَم١مِنَّ َزْوصِمل َل

                                                           
 (.1339(, واإلمام مسلم في صحيحو )1188أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.827أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (2)
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َؿ:  هْم٦ُم, ضَمتَّك إَِذا ىُمٛم٦ُْم شَٞمَٔمؿْ »َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ دِم  , وَم٣ميَم٦ْم: هَم٣مْٞمٌَمَ

َؿ, َأْو َأََمَر ِب  اُْلْجَرِة, َأْو دِم اظمَْسِجِد, َٞم٣مَداِّن َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٥َم ايمَّتِل َذىَمْرُت شىَمْٝمَػ وُمْٙم٦ِم؟»هَمٛمُقِدي٦ُم يَمُف, هَمَٗم٣مَل:  , وَم٣ميَم٦ْم: هَمَرَدْدُت فَمَٙمْٝمِف ايمِٗمِمَّ

ـْ ؾَمْٟمِن َزْوصِمل, وَم٣مَل:  , وَم٣ميَم٦ْم: شل دِم زَمْٝمتِِؽ ضَمتَّك َيْبُٙمَغ ايم٘مَِت٣مُب َأصَمَٙمفُ اَْمُ٘مثِ »يَمُف َِم

, هَمَسَٟميَمٛمِل  ا, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٙممَّ ىَم٣مَن فُمْثَمُن َأْرؽَمَؾ إرَِمَّ هَم٣مفْمَتَدْدُت همِٝمِف َأْرزَمَٔم٥َم َأؾْمُٜمٍر َوفَممْمً

َبَٔمُف َووَم٢َم زمِفِ  سُمُف, هَم٣مسمَّ ـْ َذيمَِؽ, هَمَٟمطْمػَمْ شفَم
(1)

  . 

َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم َهَذا اَْلِدي٧ِم فِمْٛمَد َأىْمَثِر َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ " اىل:ٚقاٍ زمح٘ اهلل تع

ِهْؿ:  َؿ َونَمغْمِ ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  َِم

٣م, َوُهَق وَمْقُل  َُتَ ـْ زَمْٝم٦ِم َزْوصِمَٜم٣م ضَمتَّك سَمٛمَْٗميِضَ فِمدَّ ِة َأْن سَمٛمَْتِٗمَؾ َِم ْ َيَرْوا يمِْٙمُٚمْٔمَتدَّ  َل

, َوَأَْحََد, َوإؽِْمَح٣مَق  ٣مهمِِٔمل  , َوايمُمَّ  . "ؽُمْٖمَٝم٣مَن ايمثَّْقِري 

 

 

                                                           
(, 699(, والنسائي )2311(, وأبو داود )421 - 421و  371/ 6أخرجو اإلمام رواه أحمد ) (1)

(, 218(, والحاكم )1332, 1331حبان ) (, وابن2131(, وابن ماجو )1214والترمذي )
وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي «. حديث حسن صحيح»وقال الترمذي: 
(: إسناده ضعيف لجهالة حال زينب ىذه, وبها أعلو ابن حزم, وتبعو عبد 1992داود األم برقم )

(: وقد صح في 5597رقم )الحق اإلشبيلي, وقال رحمو اهلل تعالى في الضعيفة تحت حديث 
حديث فريعة المعروف في )السنن( أنو صلى اهلل عليو وسلم نهاىا عن الخروج, وقال لها: )امكثي 

( . وفي رواية لعبد الرزاق 2141في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلو(. وىو مخرج في اإلرواء )
 (.1181/  442/  24( , والطبراني في الكبير )12176)
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ِهْؿ:  َؿ َونَمغْمِ ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  ووَم٣مَل زَمْٔمُض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ َِم

ُل يمِْٙمَٚمْرَأِة َأْن سَمْٔمَتدَّ ضَمْٝم٧ُم ؾَم٣مَءْت, َوإِْن َلْ سَمْٔمَتدَّ دِم زَمْٝم٦ِم َزوْ  صِمَٜم٣م, َوايمَٗمْقُل إَوَّ

 ها ."َأَصحُّ 
إٓ إذا ىم٣من ضم٣مْل٣م ىمم دم َمثؾ هذه إي٣مم ومد ومدَم٦م يمٙمح٨م, ودهمٔم٦م 

 إَمقال ىمثغمة, شمؿ ومدر اّلل فمز وصمؾ زمٚمقت زوصمٜم٣م.

 .َت٨م, ٓ سمستْمٝمع أن َت٨م َمرة شم٣مٞمٝم٥مورزمم إذا ل 

 همٙمٜم٣م أن سمٟمطمذ ْل٣م حمرًَم٣م وخترج دم اْل٨م. 

 مح٘ اهلل تعاىل: فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زف
ـَ فَمْبِد اّللِ ريض اّلل فمٛمٜمم َيُٗمقُل:  َٗم٦ْم طَم٣ميَمتِل, َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم ؿُمٙم 

ُرَج, هَمَٟمسَم٦ِم ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  دَّ َٞمْخَٙمَٜم٣م, هَمَزصَمَرَه٣م َرصُمٌؾ َأْن خَتْ هَمَٟمَراَدْت َأْن جَتُ

ي َٞمْخَٙمِؽ, هَم١مِ »َوؽَمٙمََّؿ, هَمَٗم٣مَل:  وِمل, َأْو سَمْٖمَٔمقِم زَمعَم هَمُجد  ِؽ فَمَسك َأْن سَمَِمدَّ ٞمَّ

شََمْٔمُروهًم٣م
(1)

. 

 سهِ سر املسأ٠ بػري ذلسّ: 
وهق ايمِمحٝمح دم ء ذه٤م َج٣مهغم ايمٔمٙممهمٗمد  زمٕمغم حمرم اظمرأة يمق ضمج٦مو

هذه اظمسٟميم٥م أن ضمجٜم٣م يِمح, ويم٘مـ َمع اإلشمؿ, همٜمل فم٣مصٝم٥م َمرسم٘مب٥م يمٛمٜمل 

 سٖمر زمدون حمرم.ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم َتريؿ ايم

                                                           
 (.1483مسلم في صحيحو ) أخرجو اإلمام (1)
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ٓ سمرصمع ىمٝمقم ويمدَت٣م  ٣موومد ٓ يُمٚمٙمٜم٣م ايمٖمّمؾ ايمذي صم٣مء فمعم اْل٨م, هم١مَّن

 .أَمٜم٣م

وَم٣مَل َرؽُمقُل َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمُف, وَم٣مَل: : ففٞ ايؿشٝشني

ـْ ضَم٨مَّ َهَذا ايمَبْٝم٦َم, هَمَٙمْؿ َيْرهُم٧ْم, وَ »اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  َلْ َيْٖمُسْؼ, َرصَمَع ََم

فُ  شىَمَم َويَمَدسْمُف ُأَمُّ
(1)

. 

 سهِ َٔ ٚدب عًٝ٘ احلر ٚأزاد إٔ ٜتصٚز: 
 (: 450-5/449قمل شٔذ اإلعالو صمحُ اهلل ننم يف الفتمّٚ الهربٚ )

٨م   ََمُف فَمعَم اْْلَ ِف وَمدَّ
ىمِ ْٞمَس٣مُن إلَم ايمٛم َ٘م٣مِح َوطَمًِمَ ايْمَٔمٛم٦ََم زمؼَِمْ َوإِْن اضْمَت٣مَج اإْلِ

. ايمْ  ٨مَّ َم اْْلَ  َقاصِم٤ِم, َوإِْن َلْ خَيَْػ وَمدَّ

ِه, َواطْمَت٣مَرُه َأزُمق زَمْ٘مٍر.  ََم٣مُم َأَْحَُد فَمَٙمْٝمِف دِم ِرَواَي٥ِم َص٣ميمٍِح َونَمغْمِ  َوَٞمصَّ اإْلِ

ََم٦ْم فَمعَم ايمٛم َ٘م٣مِح إْن  َٜم٣مِد وُمد  َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ْم ايْمِٔمَب٣مَداُت هَمْرَض ىمَِٖم٣مَي٥ٍم ىَم٣ميْمِٔمْٙمِؿ َواْْلِ

 َش ايْمَٔمٛم٦ََم. َلْ خَيْ 

ـَم٣مِهٌر إْن وُمْٙمٛم٣َم: إنَّ ايمٛم َ٘م٣مَح  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف  -َوََم٣م وَم٣ميَمُف َأزُمق ايْمَٔمب٣َّمِس وُمْٙم٦م: 

 ؽُمٛم٥ٌَّم. 

٣م إْن وُمْٙمٛم٣َم:  ـُ َوَأَمَّ ِٕمغُم, َوازْم َّٓ هَمْرَض ىمَِٖم٣مَي٥ٍم ىَمَم وَم٣ميَمُف َأزُمق َئْمعَم ايمِمَّ َٓ َيَٗمُع إ ُف  إٞمَّ

 ٙمِٝمِٗمِٜمَم, هَمَٗمْد سَمَٔم٣مَرَض ََمَع هَمْرِض ىمَِٖم٣مَي٥ٍم, هَمِٖمٝمِف َٞمَٓمٌر. اظمُْٛمَك دِم سَمٔمْ 

                                                           
 (.1351(, واإلمام مسلم في صحيحو )1819أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ََم٥ٌم فَمعَم هُمُروِض َوإِْن وُمْٙمٛم٣َم:  فَْمَٝم٣مِن َُمَٗمدَّ ْٕ َنَّ هُمُروَض ا
ِٕ ََمُف  إنَّ ايمٛم َ٘م٣مَح َواصِم٤ٌم وَمدَّ

 ىـاايْم٘مَِٖم٣مَي٣مِت, َوَاّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. 
 سهِ سر املسأ٠ املتصٚز بػري إذٕ شٚدٗا: 

دم ضمج٥م اإلؽمَلم همَل يُمؼمط إذن ايمزوج, وٓ يممع يمف أن يٚمٛمٔمٜم٣م َمـ  أَم٣م

خترج َمـ  وأَم٣م دم ضم٨م ايمتْمقع وايمٛمٖمؾ همَل جيقز ْل٣م أن, ذيمؽ إذا وصمد ْل٣م حمرم

َّٓ  اَْمَرَأةٌ  سَمُِمقمُ  َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص, همٗمد وم٣مل رؽمقل اّلل زمٝم٦م زوصمٜم٣م إٓ زم١مذن َمٛمف  زم١ِمِْذنِ  إِ

 ., واّلل أفمٙمؿشَزْوصِمَٜم٣م

**********   
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 ]باب فضله وبيان من فرض عليه[

[ُِ ِٔ ًِ ُفِضَض َعَل ٌِ َم َٔم ََّب  ُِ  [َبمُب َفِضِل

ـْ ) – 273 صعم اّلل فمٙمٝمف  -ريض اّلل فمٛمف: َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ  -َأِب ُهَرْيَرَة فَم

٨مُّ اظمَْ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ٣َم زَمْٝمٛمَُٜمَم, َواْْلَ
٣مَرٌة ظمِ وُر يَمْٝمَس يَمُف ايْمُٔمْٚمَرُة إلَِم ايْمُٔمْٚمَرِة ىَمٖمَّ ػْمُ

ٛم٥َّمَ  َّٓ اْْلَ شصَمَزاٌء إِ
 (1)

 .. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمف

 ******************************* الشرح:

 يمبٝم٣من همّمٝمٙم٥م اْل٨م. عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

 ش.ايْمُٔمْٚمَرُة إلَِم ايْمُٔمْٚمَرةِ » قْلُ:

 سهِ تهساز ايعُس٠: 
, ىم٣مْل٨م فمعم َم٣م يٟميت زمٝم٣مٞمف دصمقاز سم٘مرار ايمٔمٚمرة, ويمٝمس ْل٣م ووم٦م حمد فُٔ:

 .إن ؾم٣مء اّلل

وَمـ ذه٤م َمـ اظم٣ميم٘مٝم٥م ونمغمه َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٔمٚمرة ٓ سم٘مرر دم 

ايمسٛم٥م َمرسمكم, همٗمقْلؿ َمبٛمل فمعم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إٞمم 

 ىم٣من ئمتٚمر دم ايمسٛم٥م َمرة.

 

                                                           
(, وأصح ما قيل في معنى 1349(, واإلمام مسلم )1773أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

رة ىو: الذي ال يخالطو إثم. قلت: وفي الحديث داللة على استحباب تكرار العم« المبرور»
 خالفا لمن قال بكراىية ذلك. واهلل أعلم.
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 ؟ٌٖٚ فعٌ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ ٜدٍ ع٢ً ايٛدٛب
ويمٔمؾ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ , ايمِمحٝمح أٞمف ٓ يدل فمعم ذيمؽ

ضمتك ٓ يُمؼ فمعم أَمتف, همٗمد ىم٣من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  سمرك ذيمؽ

 وؽمٙمؿ زمٟمَمتف رؤوهًم٣م رضمٝمًم.

 .أو يمٔمٙمف ىم٣من َمُمٕمقًٓ زمٕمغمه٣م أو يمٔمٙمف زمسب٤م َمُمٗم٥م ايمْمريؼ وٞمحقه

 يمذٞمقب.همّمٝمٙم٥م ايمٔمٚمرة, وأَّن٣م َمـ َم٘مٖمرات اّفُٔ: 

 ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
ـِ ََمْسُٔمقٍد ريض اّلل فمٛمف وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ  َمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّللَِّ زْم

َؿ:  ُٞمقَب ىَمَم »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َُم َيٛمِْٖمَٝم٣مِن ايمَٖمْٗمَر َوايمذُّ سَم٣مزمُِٔمقا زَمكْمَ اَْل٨م  َوايمُٔمْٚمَرِة, هَم١مَِّنَّ

وَرِة شَمَقاٌب َيٛمْ  ٥ِم اظمػَْمُ ٥ِم, َويَمْٝمَس يمِْٙمَحجَّ َه٤ِم, َوايمِٖمّمَّ ِٖمل ايم٘مغُِم طَمَب٧َم اَْلِديِد, َوايمذَّ

َّٓ اَْلٛم٥َّمُ  شإِ
(1)

 . 

ـِ َرزمِٝمَٔم٥َم, َوَأِب  ٚقاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: ـْ فُمَٚمَر, َوفَم٣مَِمِر زْم َودِم ايمَب٣مِب فَم

, َوُأم   ـِ ضُمْبًِم   ؽَمَٙمَٚم٥َم, َوصَم٣مزمٍِر. ُهَرْيَرَة, َوفَمْبِد اّللَِّ زْم

ّ٘ ّاصطالكّحم:   تعضٓف العنضٗ لغ

 ايمزي٣مرة. ايعُس٠ يف ايًػ١:

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل 811أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

 (, وقال فيو: ىذا حديث حسن. 875تعالى برقم )
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هل ايمتٔمبد دم زي٣مرة زمٝم٦م اّلل اْلرام زمٟمفممل خمِمقص٥م,  ٚيف االؾّٓالح:

 َمـ ؾمخص خمِمقص.

 بٝإ أزنإ ايعُس٠: 
 أرزمٔم٥م: ويمٙمٔمٚمرة 

 ايمٛمٝم٥م واإلضمرام َمـ اظمٝمٗم٣مت. األٍٚ:

 ٥م أؾمقاط.ايمْمقاف ضمقل ايمبٝم٦م ؽمبٔم ايجاْٞ:

 ايمسٔمل زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة. ايجايح:

 ايمتحٙمؾ زم٣مْلٙمؼ, أو زم٣ميمتٗمِمغم, واْلٙمؼ أهمّمؾ. ايسابع:

 سهِ ايعُس٠ يف أٜاّ ايتػسٜل: 
 ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أَّن٣م ٓ سمِمح دم أي٣مم ايمتمميؼ.

ؿ يثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل ايمٔم٣مم همٙموايمِمحٝمح أن ايمٔمٚمرة صحٝمح٥م دم َجٝمع 

, وإصؾ دم ايمتمميؼ ونمغمهدي٧م دم اظمٛمع َمٛمٜم٣م دم فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم

 .اإلزم٣مضم٥م

إٓ أن ي٘مقن اإلٞمس٣من َمتٙمبًس٣م زمح٨م, أو ٞمحق ذيمؽ, همَل يِمٙمح أن يدطمؾ 

 ٞمسً٘م٣م فمعم ٞمسؽ.

زمخَلف اْل٨م هم١مٞمف َمٝمٗم٣مسمف زَم٣مّن, همَل جيقز يمٙمح٣مج أن يٗمدم فمعم وومتف, أو 

 .فمٛمفي٠مطمر 
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٣َم زَمْٝمٛمَُٜمَم » قْلُ:
٣مَرٌة ظمِ  ش.ىَمٖمَّ

 ٕم٣مئر, وأَم٣م ايم٘مب٣مئر همَل زمد ْل٣م َمـ سمقزم٥م.أي َمـ ايمِم

ْر فَمٛمُْ٘مْؿ ؽَمٝم َئ٣مسمُِ٘مْؿ } :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ َر ََم٣م سُمٛمَْٜمْقَن فَمٛمُْف ُٞمَ٘مٖم 
َتٛمُِبقا ىَمَب٣مئِ إِْن جَتْ

 [.17]ايمٛمس٣مء:  {َوُٞمْدطِمْٙمُ٘مْؿ َُمْدطَمًَل ىَمِريًم 

َتٛمُِبقَن ىَمَب٣مئَِر اإِلشْمِؿ } :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ ـَ جَيْ َوايمَٖمَقاضِمَش َوإَِذا ََم٣م َوايمَِّذي

 [. 12]ايمُمقرى:  {نَمِّمُبقا ُهْؿ َيْٕمِٖمُرونَ 

َٚمَؿ } :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ َّٓ ايمٙمَّ شْمِؿ َوايْمَٖمَقاضِمَش إِ َتٛمُِبقَن ىَمَب٣مئَِر اإْلِ ـَ جَيْ ايمَِّذي

 . {إِنَّ َرزمََّؽ َواؽِمُع اظمَْْٕمِٖمَرةِ 

ي٘مٖمر وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اْل٨م ونمغمه َمـ إفممل رزمم 

 .شرصمع َمـ ضمجف ىمٝمقم ويمدسمف أَمف» :ملسو هيلع هللا ىلصايم٘مب٣مئر, يمٗمقل رؽمقل اّلل 

ورُ » قْلُ: ٨مُّ اظمػَْْمُ
 ش.َواْْلَ

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمٔمٛم٣مه:

 هق اْل٨م اظمٗمبقل. فكٌٝ:

 هق اْل٨م ايمذي ل خي٣ميمْمف إشمؿ, وٓ َمٔمِمٝم٥م. ٚقٌٝ:

 هق اْل٨م ايمذي يستٗمٝمؿ ص٣مضمبف زمٔمده. ٚقٌٝ:

 ٞمس٣من إذا صم٣مء زمف, وهمؼ يمٙمخغم زمٔمده.يم٘مـ هذه فمَلَم٥م يمػم اْل٨م, أن اإل
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 أخسز احلانِ زمح٘ اهلل تعاىل يف َطتدزن٘:  فكد
ؽُمئَِؾ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمم, وَم٣مَل: 

؟ وَم٣مَل:  ٨مُّ َؿ ََم٣م زمِرُّ اْْلَ شإؿِْمَٔم٣مُم ايمْمََّٔم٣مِم, َوؿمِٝم٤ُم ايْمَ٘مََلمِ »َوؽَمٙمَّ
 (1)

 . 

صَم٣مُه5  ْ خُيَر  ؽْمٛم٣َمِد َوَل وم٣مل اْل٣مىمؿ رَحف اّلل سمٔم٣ملم: َهَذا ضَمِدي٧ٌم َصِحٝمُح اإْلِ

ـِ ؽُمَقْيٍد, يَم٘مِٛمَُّف ضَمِدي٧ٌم يَمُف ؾَمَقاِهُد ىَمثغَِمٌة. قَب زْم ٣م زمَِٟميُّ َتجَّ َُم َلْ ََيْ ََّنَّ
ِٕ 

 واْلدي٧م همٝمف ىمَلم.

 ٚثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
يِؼ ريض اّلل فمٛمف,  َمـ ضمدي٧م د  َؿ َأِب زَمْ٘مٍر ايمِم  َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شايمَٔم٨مُّ َوايمث٨َّمُّ »ؽُمئَِؾ: َأيُّ اَْل٨م  َأهْمَّمُؾ؟ وَم٣مَل: 
 (2)

. 

                                                           
عالى (, وىو في الصحيحة لإلمام األلباني رحمو اهلل ت1778أخرجو اإلمام الحاكم في مستدركو ) (1)

(, وقال فيو: وأيوب بن سويد ضعفو أبو حاتم وغيره وقال الحافظ: " صدوق 1264برقم )
                 يخطئ". وتابعو محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدر بو نحوه. أخرجو أحمد

( . وتابعو طلحة بن عمرو عن محمد بن المنكدر بو. أخرجو الطيالسي 334و325/  3)
 (. فالحديث حسن بمجموع الطريقين.25رائطي في " المكارم " )( وعنو الخ1817)

(, وىو في الصحيحة لإلمام األلباني 2924(, وابن ماجو )827أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (2)
(, وقال فيو: ثم وجدت لو شاىدا, فقال أبو يعلى في " مسنده " 1511رحمو اهلل تعالى برقم )

بو ىشام الرفاعي أخبرنا أبو أسامة أخبرنا أبو حنيفة عن قيس ( : حدثنا أ1261 - 1261/  3)
بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: فذكره وزاد 
" فأما العج فالتلبية وأما الثج فنحر البدن". وىذا إسناد رجالو ثقات رجال مسلم على ضعف في 

د بن محمد غير أبي حنيفة فهو مضعف عند جماىير المحدثين, الرفاعي واسمو محمد ابن يزي
ولكنو غير متهم, فالحديث بو حسن. واهلل أعلم. وذكره اإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى في 

 (. 246أحاديث معلة ظاىرىا الصحة برقم )
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 ."ايمبدن همٛمحر ايمث٨م وأَم٣م هم٣ميمتٙمبٝم٥م ايمٔم٨م همٟمَم٣م "

ْٗمُّمقا سَمَٖمَثُٜمْؿ شُمؿَّ يْمٝمَ }ايمقهم٣مء زم٣ميمٛمذور, ىمم وم٣مل اّلل فمز وصمؾ: ايمث٨م  وَمـ

هُمقا زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم ايمَٔمتِٝمِؼ َويْمُٝمقهُمقا ُٞمُذوَرُهْؿ َويْمَٝمْمَّ   [.72]اْل٨م:  {قَّ

 ذزمح ايمٖمدي٥م, وٞمحر اْلدي, ونمغم ذيمؽ َمـ أٞمقاع ايمٗمرب. َمـو

ٛم٥َّمَ » قْلُ: َّٓ اْْلَ  ش. يَمْٝمَس يَمُف صَمَزاٌء إِ

 أي ل َتدد ضمسٛمتف زمٔممم أَمث٣مْل٣م, ىمم دم زمٗمٝم٥م إفممل ايمِم٣مْل٥م.

وإٞمم أؿمٙمؼ اّلل فمز وصمؾ أن صمزاءه فمٓمٝمؿ, وهمّمؾ اّلل واؽمع, وَمـ ذيمؽ 

 أن ص٣مضمبف ي٘مقن زم١مذن اّلل فمز وصمؾ َمـ أهؾ اْلٛم٥م.

 واْلٚمد ّلل رب ايمٔم٣مظمكم

********** 
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 ]جهاد النساء هو الحج والعمرة[

ـْ ) – 274 َلَع ! فَمعَم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ فَم٣مئَُِم٥مَ َوفَم

, َوايْمُٔمْٚمَرةُ »وَم٣مَل:  ?ايمٛم َس٣مِء صِمَٜم٣مدٌ  ٨مُّ َٓ وِمَت٣مَل همِٝمِف: اْْلَ َـّ صِمَٜم٣مٌد,  شَٞمَٔمْؿ, فَمَٙمْٝمِٜم
 (1)

 .

ْٖمُظ يَمُف, َوإؽِْمٛم٣َمُدُه َصِحٝمٌح. ـُ ََم٣مصَمْف َوايمٙمَّ  َرَواُه َأَْحَُد, َوازْم

ِحٝمِح  َوَأْصُٙمُف دِم ايمِمَّ
 (2)

.) 

 ******************************* الشرح:

يمبٝم٣من همّمٝمٙم٥م اْل٨م, ووصمقب  عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل ٍشا احلزٓث:

 ايمٔمٚمرة.

 سهِ ايعُس٠: 
ومد اؽمتدل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ِبذا اْلدي٧م فمعم وصمقب ايمٔمٚمرة, يم٘مـ يمٖمظ 

 اإلَم٣مم ايمبخ٣مري ٓ يدل فمعم ذيمؽ.

 

 
                                                           

ال  (, وقول الحافظ أن اللفظ البن ماجو2911(, وابن ماجو )165/ 6أخرجو اإلمام أحمد ) (1)
فائدة فيو إذ ىو عند أحمد بنفس اللفظ, نعم. ىو عند أحمد في مواطن أخر بألفاظ أخر, 

 (.981وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء برقم )

(, عن عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها؛ أنها قالت: يا رسول 1521أخرجو اإلمام البخاري رقم ) (2)
وفي «. ال. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور»ل العمل, أفال نجاىد؟ قال: اهلل! نرى الجهاد أفض

ولو ألفاظ أخر عنده «. لكن أحسن الجهاد وأجملو: الحج, حج مبرور(: »1761رواية أخرى )
 وعند أحمد وغيرىما.
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٣َم وَم٣ميَم٦ْم: همٗمد أطمرصمف زمٙمٖمظ:  َأهْمَّمَؾ ايمَٔمَٚمِؾ,  َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, َٞمَرى اِْلَٜم٣مدَ َأَّنَّ

ورٌ »َأهَمََل ُٞمَج٣مِهُد؟ وَم٣مَل:  َـّ َأهْمَّمَؾ اِْلَٜم٣مِد ضَم٨م  ََمػْمُ
شَٓ, يَم٘مِ

 (1)
. 

 أن اْل٨م صمٜم٣مد. ّفُٔ:

, ويُمد رضمًَل, ويٕم٣مدر زمٙمًدا,  همٝمف ٕن اْل٣مج يبذل ًٓ اْلٜمد همٝمٛمٖمؼ َم٣م

 ويتٔمرض يمقفمث٣مء ايمسٖمر, ونمغم ذيمؽ.

فُمٙمؿ ذيمؽ َمـ ؽم٠مال , خلغمٛمس٣مء رضقان اّلل فمٙمٝمٜمـ فمعم اضمرص ايم ّفُٔ:

أم اظم٠مَمٛمكم فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م يمٙمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ 

 اْلٜم٣مد.

 َمع أن اظمرأة فمٙمٝمٜم٣م صمٜم٣مد َمـ ٞمقع آطمر.

 فمٙمٝمٜم٣م أن جت٣مهد ٞمٖمسٜم٣م َمـ أصمؾ ؿم٣مفم٥م اّلل فمز وصمؾ. 

 وفمٙمٝمٜم٣م أن جت٣مهد ٞمٖمسٜم٣م دم سمرك َمٔمِمٝم٥م اّلل فمز وصمؾ. 

 ايمِمػم فمعم أومدار اّلل فمز وصمؾ اظم٠مظم٥م. وفمٙمٝمٜم٣م أن جت٣مهد ٞمٖمسٜم٣م دم

 وفمٙمٝمٜم٣م أن جت٣مهد ايمُمٝمْم٣من.

 وفمٙمٝمٜم٣م أن جت٣مهد ايمٛمٖمس إَم٣مرة زم٣ميمسقء

وفمٙمٝمٜم٣م أن جت٣مهد اظمٛم٣مهمٗمكم زم٣ميمبٝم٣من وزم٣ميمٔمٙمؿ وسمبكم َم٣م هؿ فمٙمٝمف َمـ ايمزيغ 

  .فوايمّمَلل5 إن ىم٣مٞم٦م َمـ أهٙم

                                                           
 (.1521أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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٣مء ورزمم ؾم٣مرىم٦م اظمرأة دم اْلٜم٣مد دم ؽمبٝمؾ اّلل فمز وصمؾ, ىمم ىم٣مٞم٦م ٞمس

ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ أَجٔمكم, همٗمد ىم٣مٞم٦م سمُم٣مرك دم اْلٜم٣مد همتسٗمل 

 .نمغم ذيمؽايمٔمْمُمك, وسمداوي اْلرضمك, و

يم٘مـ هذا اْلٜم٣مد يمٝمس زمقاصم٤م فمٙمٝمٜم٣م, وإٞمم ي٘مقن فمٙمٝمٜم٣م َمستحًب٣م إن أضمب٦م 

 ذيمؽ.

َأنَّ ُأمَّ ؽُمَٙمْٝمٍؿ ريض اّلل فمٛمٜم٣م َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس ريض اّلل فمٛمف,  ففٞ َطًِ:

َذْت َيقْ  َ َم ضُمٛمَكْمٍ طِمٛمَْجًرا, هَمَ٘م٣مَن ََمَٔمَٜم٣م, هَمَرآَه٣م َأزُمق ؿَمْٙمَح٥َم, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, اختَّ

٣م َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  ََم٣م َهَذا »َهِذِه ُأمُّ ؽُمَٙمْٝمٍؿ ََمَٔمَٜم٣م طِمٛمَْجٌر, هَمَٗم٣مَل َْلَ

ٛمَْجُر؟ ْذسُمُف إِْن: َدَٞم٣م َِمٛم  ش اخْلِ َ ىمكَِم, زَمَٗمْرُت زمِِف زَمْْمٛمَُف, وَم٣ميَم٦ْم: اختَّ ـَ اظمُْمْمِ ل َأضَمٌد َِم

َؿ َيّْمَحُؽ, وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, اوْمُتْؾ  هَمَجَٔمَؾ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ ايمْمَُّٙمَٗم٣مِء اَّْنََزَُمقا زمَِؽ؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  ـْ زَمْٔمَدَٞم٣م َِم َؿ: ََم َي٣م »ٙمَّ

ـَ  شُأمَّ ؽُمَٙمْٝمٍؿ, إِنَّ اّلَل وَمْد ىَمَٖمك َوَأضْمَس
 (1)

. 

رضخ ْلـ رضًخ٣م, َمـ نمرشم٣مء يوىم٣من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 ول ي٘مـ ْلـ ضمض دم ايمسٜم٣مم َمـ ايمٕمٛم٣مئؿ., اظمت٣مع

 

 

 

                                                           
 (.1819أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 ش.َٞمَٔمؿْ » قْلُ:

ـ ٜمـ صمٜم٣مد, يم٘مٛمف ٞمقع طم٣مص َمأهمتك ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٟمن فمٙمٝم

  .اْلٜم٣مد

َٓ وِمَت٣مَل همِٝمفِ » قْلُ: َـّ صِمَٜم٣مٌد,   ش.فَمَٙمْٝمِٜم

 وهذا ديمٝمؾ فمعم سمٗمسٝمؿ اْلٜم٣مد.

 ذنس أقطاّ اجلٗاد: 
 صمٜم٣مد زم٣ميمٙمس٣من وايمبٝم٣من, وهذا هق صمٜم٣مد ايمٔمٙمؿ. األٍٚ:

 صمٜم٣مد زم٣مظم٣مل. ايجاْٞ:

 صمٜم٣مد زم٣ميمسٛم٣من, وهق ايمسٝمػ. ايجايح:
 ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل:  فكد

َؿ وَم٣مَل: ي٧م َأَٞمٍس ريض اّلل فمٛمف, َمـ ضمد َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ىمكَِم زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مْؿ َوَأْٞمُٖمِسُ٘مْؿ َوَأيْمِسٛمَتُِ٘مؿْ » شصَم٣مِهُدوا اظمُْمْمِ
 (1)

. 

, َوايْمُٔمْٚمَرةُ » قْلُ: ٨مُّ  ش. اْْلَ

, َم٣م هم١مٞمف يٙمحؼ اْل٣مج واظمٔمتٚمر َمـ ايمُمٔم٧م, واإلره٣مق, ٣م همٝمٜمـ َمـ اْلٜمدظم

 اّلل زمف فمٙمٝمؿ.

                                                           
(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل 3196(, والنسائي )2514مام أبو داود في سننو )أخرجو اإل (1)

(: إسناده صحيح على شرط مسلم, وكذلك قال 2262تعالى في صحيح أبي داود األم برقم )
 الحاكم, ورافقو الذىبي, وصححو ابن حبان.
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 زمٔمد اظمس٣مهم٣مت. أٚيّٗا:

ّٝا:  .َمـ ايمرصم٣مل ضمٝم٧م يٙمبسقن ايمتجرد فمـ ايمثٝم٣مب ايمٖم٣مره٥م ثاْ

إردي٥م وإزر, وايمبٔمد فمـ ايمْساويَلت, وفمـ ايمٗمَلٞمس, وفمـ ايمٔممئؿ, 

 وايمْمٝم٤م.

 آٞمتٗم٣مل َمـ َمٛمسؽ إلم َمٛمسؽ, وَمـ فمٚمؾ إلم فمٚمؾ. :ثايجا

 إن ل ي٘مـ َمـ ذوي اْلدي. ورزمم إذا ىم٣من َمتٚمتًٔم٣م وصم٤م فمٙمٝمف ايمِمٝم٣مم,

 .شايمٔمٚمرة» قْلُ:

 سهِ ايعُس٠: 
 واضمت٨م ِبذا ايمٙمٖمظ فمعم وصمقب ايمٔمٚمرة.

 .زم٣ميمُمذوذ وأفمٙمقا هذه ايمٙمٖمٓم٥مواطمتٙمػ ايمٔمٙممء دم ايمٗمقل زمقصمقِب٣م, 

  :ٚيهٔ أؾح َا ٚزد يف ٖرا ايباب َا ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايرتَرٟ
ـٍ ايمُٔمَٗمْٝمقِم  ريض اّلل فمٛمف ُف َأسَمك ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف , َمـ ضمدي٧م َأِب َرِزي َأٞمَّ

َٓ ايمُٔمْٚمَرَة,  , َو َٓ َيْسَتْمِٝمُع اَْل٨مَّ َوؽَمٙمََّؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إِنَّ َأِب ؾَمْٝمٌخ ىَمبغٌِم 

, وَم٣مَل:  ـَ َٓ ايمٓمَّْٔم ـْ َأزمِٝمَؽ َوافْمَتِٚمرْ »َو شضُم٨مَّ فَم
 (1)

. 

 عم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.اْلدي٧م فمعم أن ايمٔمٚمرة واصمب٥م فم همدل

                                                           
اإلمام األلباني رحمو اهلل (, وصححو 2637(, والنسائي )931أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

تعالى في صحيح السنن, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 
 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم.1225)
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 ."زَم٣مُب ُوصُمقِب ايمُٔمْٚمَرِة َوهَمّْمٙمَِٜم٣م" ٚقد بٛب اإلَاّ ايبدازٟ:

ـُ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  ٥ٌم, َوفُمْٚمَرةٌ  "َووَم٣مَل ازْم َّٓ َوفَمَٙمْٝمِف ضَمجَّ  . "يَمْٝمَس َأضَمٌد إِ

ـُ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  َ  "َووَم٣مَل ازْم ُّقا }٣م يَمَٗمِريٛمَُتَٜم٣م دِم ىمَِت٣مِب اّللَِّ إَِّنَّ َوَأِِت

"[741]ايمبٗمرة:  {اَْل٨مَّ َوايمُٔمْٚمَرَة ّلِلَِّ 
 (1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.3/2أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]حكم العمرة[  

 

[59] 
 

  

 ]حكم العمرة[

ـْ ) – 277 ـِ فَمْبِد اّللَِّ َوفَم صعم  -َأسَمك ايمٛمَّبِلَّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم وَم٣مَل: صَم٣مزمِِر زْم

ـِ ايْمُٔمْٚمَرِة, َأَواصِمَب٥ٌم َأفْمَراِب   -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ِّن فَم . هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللََّلَع ِ! َأطْمػِمْ

, َوَأْن سَمْٔمَتِٚمَر طَمغْمٌ يَمَؽ »هَمَٗم٣مَل:  ?ِهلَ  شَٓ
 (1)

اصِمُح  , َوايمرَّ َِمِذيُّ ْ . َرَواُه َأَْحَُد, َوايمؼم 

 َووْمُٖمُف. 

ـْ َوصْمٍف آطَمَر َضِٔمٝمٍػ  ـُ فَمِدي  َِم َوَأطْمَرصَمُف ازْم
 (2)

.) 

ـْ ) – 277 ٨مُّ َوايْمُٔمْٚمَرُة هَمِريَّمَت٣منِ »ََمْرهُمقفًم٣م:  صَم٣مزمِرٍ فَم شاْْلَ
 (3)

.) 

 ******************************* الشرح:

  املصيف صمحُ اهلل تعمىل احلزٓث لبٔمٌ كحهه العنضٗ. عمم

  . طمَلف ضمدي٧م صم٣مزمر ريض اّلل فمٛمٜممايمٔمٚمؾ فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعمو

                                                           
ريق حجاج بن أرطأة, (, من ط931(, والترمذي )316/ 3رواه أحمد )ضعيف مرفوعا وموقوفا.  (1)

عن محمد بن المنكدر عن جابر بو مرفوًعا, وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة, وتدليسو, 
ورواه اإلمام البيهقي عن جابر موقوفًا عليو, ثم قال: ىذا ىو المحفوظ عن جابر, موقوف غير 

(, وقال فيو: 3521مرفوع, وىو في الضعيفة لإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى تحت حديث رقم )
 والحجاج بن أرطأة مدلس, وقد عنعنو.

 ( وفي سنده متروك.2517/ 7رواه ابن عدي )ضعيف جًدا.  (2)

( وضعفو, وضعفو اإلمام األلباني رحمو اهلل 1468/ 4« )الكامل»رواه ابن عدي في ضعيف.  (3)
ر بو, وابن لهيعة (, من طريق ابن لهيعة, عن عطاء, عن جاب3521تعالى أيًضا في الضعيفة برقم )

 ضعيف, وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة, وقال ابن عدي غير محفوظ.
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 ,ضٔمٝمػ , وهق٣مج زمـ أرؿمٟمةهمٝمف ضمجضمٝم٧م أن  َمع ضٔمػ إؽمٛم٣مد اْلدي٧م,

 .ىمم سمٗمدم ايمٔمٚمرة واصمب٥موَمديمس, و

 ش. َأفْمَراِب   -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأسَمك ايمٛمَّبِلَّ » قْلُ:

 .أي َمـ أهؾ ايمب٣مدي٥م

ـِ ايْمُٔمْٚمَرةِ » قْلُ: ِّن فَم  ش.هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللََِّلَع ! َأطْمػِمْ

ن َمٔمٙمقَم٥م أي فمـ ضم٘مٚمٜم٣م, ول يسٟمل فمـ ىمٝمٖمٝمتٜم٣م5 هم١من ىمٝمٖمٝمتٜم٣م ومد سم٘مق

 يمديف.

 ش.?َأَواصِمَب٥ٌم ِهلَ » قْلُ:

 أي هؾ جت٤م ىمقصمقب اْل٨م, ويٟمشمؿ َمـ سمرىمٜم٣م؟

, َوَأْن سَمْٔمَتِٚمَر طَمغْمٌ يَمَؽ »هَمَٗم٣مَل: » قْلُ:  ش. َٓ

عم أن ايمٔمٚمرة َمستحب٥م, ويمٝمس٦م فمِبذا ايمٙمٖمظ اؽمتدل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 زمقاصمب٥م.

 اظمجلء زم٣مظمستح٤م همّمٝمٙم٥م, وٓ يٟمشمؿ َمـ ل يٟمِت زمف. إٓ

اْلدي٧م ىمم سمرى ضٔمٝمػ, وايمِمحٝمح هق ايمقصمقب ظم٣م سمٗمدم َمـ  يم٘مـ

 ضمدي٧م أب رزيـ ايمٔمٗمٝمقم ريض اّلل فمٛمف.

٨مُّ َوايْمُٔمْٚمَرُة هَمِريَّمَت٣منِ » قْلُ:  ش.اْْلَ

 .هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ دم ؽمٛمده ازمـ ْلٝمٔم٥م, ىمم ذىمرٞم٣م دم ايمتخري٨م
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 نمغم هذا ايمديمٝمؾ.ويدل فمعم همريّم٥م اْل٨م وايمٔمٚمرة 

ـِ اؽْمَتَْم٣مَع إيَِمْٝمِف ؽَمبِٝمًَل َوّللَِِّ} :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ  { فَمعَم ايمٛم٣َّمِس ضِم٨مُّ ايمَبْٝم٦ِم ََم

 [.42]آل فمٚمران: 

 ., واّلل أفمٙمؿوومد سمٗمدم -ريض اّلل فمٛمف-وْلدي٧م أب رزيـ 

********** 
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ـْ ) – 277 ٣م وَم٣مَل: وِمٝمَؾ: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, َمَ  -ريض اّلل فمٛمف  - َأَٞمسٍ َوفَم

بِٝمُؾ  اضِمَٙم٥مُ »وَم٣مَل:  ?ايمسَّ اُد َوايمرَّ شايمزَّ
(1)

٣مىمُِؿ,  َحُف اْْلَ اَروُمْْمٛمِلُّ َوَصحَّ . َرَواُه ايمدَّ

اصِمُح إِْرؽَم٣ميُمفُ   (.َوايمرَّ

ـْ ضَمِدي٧ِم ) – 271 َِمِذيُّ َِم ْ ـِ فُمَٚمَر َوَأطْمَرصَمُف ايمؼم  ازْم
(2)

َأْيًّم٣م, َودِم إؽِْمٛم٣َمِدِه  

 (.َضْٔمٌػ 

 ******************************* الشرح:

  .احلزٓث لبٔمٌ الغبٔل يف احلخصمحُ اهلل تعمىل  عمم املصيف 

َمٛمٜمؿ صم٣مزمر  عٔ مجاع١ َٔ ايؿشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ: احلدٜح قد دا٤ٚ

ازمـ فمبد اّلل, وفم٣مئُم٥م, وازمـ فمٚمر, وأٞمس, وفمبد اّلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

 ريض اّلل فمٛمٜمؿ.

                                                           
( من طريق قتادة, عن أنس مرفوعا, وىذا 442/ 1(, والحاكم )216/ 2. الدارقطني )ضعيف (1)

(: 161/ 4« )اإلرواء»نقال عن « التنقيح»وىم, إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في 
عن الحسن, عن النبي صلى اهلل عليو وسلم مرسال, وأما رفعو عن أنس فهو الصواب عن قتادة, »

 «.وىم

( في إسناده إبراىيم بن يزيد الخوزي متروك, وقد روي الحديث 813رواه الترمذي )ضعيف جًدا.  (2)
عن جماعة آخرين من الصحابة رضي اهلل عنهم, وكلها واىية ال تصلح لالعتبار, وبيان ذلك في 

 «.األصل»
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ذىمره٣م تٙمخٝمص, ووومد طمرصمٜم٣م اْل٣مهمظ ازمـ ضمجر رَحف اّلل سمٔم٣ملم دم ايم

 .دم ؽمٛمٛمفاإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل رَحف اّلل سمٔم٣ملم 

وٓ يستٗمٝمؿ َمٛمٜم٣م رء, هم١من ضٔمٖمٜم٣م ؾمديد, وايمٔمٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م فمٛمد أهؾ 

 ايمٔمٙمؿ. 

بِٝمُؾ » قْلُ:  ش.?وِمٝمَؾ: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, ََم٣م ايمسَّ

َوّللَِِّ فَمعَم ايمٛم٣َّمِس ضِم٨مُّ ايمَبْٝم٦ِم }أي ؿمٙم٤م سمٖمسغم ومقل اّلل فمز وصمؾ دم اْل٨م: 

 [.42]آل فمٚمران:  {اؽْمَتَْم٣مَع إيَِمْٝمِف ؽَمبِٝمًَل  ـِ َمَ 

ادُ »وَم٣مَل: " قْلُ:  ."شايمزَّ

اظمراد َمٛمف َم٣م يتبٙمغ زمف دم ؽمٖمره إلم اْل٨م ورصمقفمف َمٛمف, وَم٣م ي٘مٖمل وايمزاد: 

 أهٙمف, وأوٓده, وَمـ جي٤م فمٙمٝمف ايمٛمٖمٗم٥م فمٙمٝمٜمؿ, إلم رصمقفمف َمـ اْل٨م.

 َم٣م جيٜمز ٞمٖمسف ويٛمسك َمـ يرفم٣مهؿ.

يٙمزم َمـ إجي٣مر اظمس٘مـ, وومٝمٚم٥م ايمدواء, ونمغم ذيمؽ َم٣م وومد يدطمؾ دم ذيمؽ: 

 مم٣م سمدفمق ايمضورة إيمٝمف.

اضِمَٙم٥مُ » قْلُ:  ش. َوايمرَّ

 وهل َم٣م سمرىم٤م.
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َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف: ففٞ ايؿشٝشني: 

َؿ َرَأى َرصُمًَل َيُسقُق زَمَدَٞم٥ًم, هَمَٗم٣مَل يَمُف:  ٣َم شىَمْبَٜم٣مارْ »َوؽَمٙمَّ , هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إَِّنَّ

ازمَِٔم٥ِم:  شاْرىَمْبَٜم٣م َوْيَٙمَؽ, َأْو َوَْيََؽ »زَمَدَٞم٥ٌم, وَم٣مَل دِم ايمث٣َّميمَِث٥ِم َأْو دِم ايمرَّ
 (1)

. 

٥ٌم, هَمَٗم٣مَل: ش اْرىَمْبَٜم٣م»ٚيف زٚا١ٜ يف َطًِ:  ٣َم زَمَدَٞم٥ٌم َأْو َهِديَّ  ش.َوإِنْ »وَم٣مَل: إَِّنَّ

يمٙمٛمٖمس, وؽمب٤م يمٙمٛمُم٣مط فمعم ايمْم٣مفم٥م, وَمع ذيمؽ يمق ٕن ايمرىمقب أريح 

زاده, وفمدم راضمٙمتف, وأسمك زممموط اْل٨م, وأرىم٣مٞمف,  رضم٨م ضم٣مج َمع ومِمق

 صح ضمجف.

 أَمـ ايمْمريؼ. :االضتّٓاع١ ٚشاد بعطِٗ يف غسٚط

 .ن أَمـ ايمْمريؼ َمـ إَمقر اظمتٔمٝمٛم٥مٕ

 {ْيِديُ٘مْؿ إلَِم ايمتَّْٜمُٙمَ٘م٥مِ ٟمَ َوَأْٞمِٖمُٗمقا دِم ؽَمبِٝمِؾ اّللَِّ َوَٓ سُمْٙمُٗمقا زمِ }وم٣مل اّلل فمز وصمؾ: 

 [.741]ايمبٗمرة: 

َٓ سَمْٗمُتُٙمقا َأْٞمُٖمَسُ٘مْؿ إِنَّ } :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ  . {اّللََّ ىَم٣مَن زمُِ٘مْؿ َرضِمٝمًم  َو

 ٚيف ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, وَم٣مَل:  ـِ »َمـ ضمدي٧م ازْم قَن َوَٓ  ىَم٣مَن َأْهُؾ ايمَٝمَٚم ََيُجُّ

٥َم ؽَمَٟميُمقا ايمٛم٣َّمَس, هَمَٟمْٞمَزَل  ُٙمقَن, هَم١مَِذا وَمِدَُمقا ََم٘مَّ ـُ اظمَُتَقىم  ُدوَن, َوَيُٗمقيُمقَن: َٞمْح َيَتَزوَّ

                                                           
 (.1323(, واإلمام مسلم في صحيحو )2754أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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اِد ايمتَّْٗمَقى}اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم:  ُدوا هَم١مِنَّ طَمغْمَ ايمزَّ ـُ فُمَٝمْٝمٛم٥ََم, 742]ايمبٗمرة:  {َوسَمَزوَّ [, َرَواُه ازْم

ـْ  ـْ فَمْٚمٍرو, فَم "فِمْ٘مِرََم٥َم َُمْرؽَمًَل  فَم
 (1)

. 

 وصمقد اظمحرم. ٜٚصاد غسط يف سل املسأ٠:

ظم٣م سمٗمدم واّلل وإن ضمج٦م اظمرأة زمٕمغم حمرم صح ضمجٜم٣م, وأشمٚم٦م فمعم ذيمؽ 

 .أفمٙمؿ

ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, وَم٣مَل: ودم  وَم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمِْف ضمدي٧م ازْم

َّٓ َوََمَٔمَٜم٣م َٓ سُمَس٣مهمِِر »َوؽَمٙمََّؿ:  َّٓ ََمَع ِذي حَمَْرٍم, َوَٓ َيْدطُمُؾ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َرصُمٌؾ إِ اظمَْرَأُة إِ

, هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ إِّن  ُأِريُد َأْن َأطْمُرَج دِم صَمْٝمِش ىَمَذا َوىَمَذا, شحَمَْرمٌ 

, هَمَٗم٣مَل:  شاطْمُرْج ََمَٔمَٜم٣م»َواَْمَرَأيِت سُمِريُد اَْل٨مَّ
 (2)

 .ٝمفَمتٖمؼ فمٙم 

ـِ فُمَٚمَر َأْيًّم٣م, َودِم إؽِْمٛم٣َمِدِه »قْلُ:  ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم َِمِذيُّ َِم ْ َوَأطْمَرصَمُف ايمؼم 

 ش.َضْٔمٌػ 

وومد ؽمبؼ همٖمل ؽمٛمده إزمراهٝمؿ اخلقزي َمؼموك, اْلدي٧م ؾمديد ايمّمٔمػ, 

 زمٝم٣من ذيمؽ.

********** 

 

                                                           
 (.1523أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1341(, واإلمام مسلم في صحيحو )1862أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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ـِ ) – 277 ـِ فَمب٣َّمسٍ َوفَم صعم اّلل فمٙمٝمف  -ايمٛمَّبِلَّ  َأنَّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  ازْم

ْوضَم٣مِء هَمَٗم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ـِ ايْمَٗمْقمُ »يَمِٗمَل َرىْمًب٣م زم٣ِميمرَّ وَم٣ميُمقا: اظمُْْسٙمُِٚمقَن. هَمَٗم٣ميُمقا: ش ?ََم

ـْ َأْٞم٦َم  هَمَرهَمَٔم٦ْم إيَِمْٝمِف اَْمَرَأٌة َصبِٝم٣ًّم. ش صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َرؽُمقُل اّللَِّ »وَم٣مَل:  ?ََم

َذا ضَم٨م   شَٞمَٔمْؿ, َويَمِؽ َأصْمرٌ »وَم٣مَل:  ?هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأِْلَ
(1)

 (.. َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 ******************************* الشرح:

لبٔمٌ جْاط كحخ الصيب, إال أٌ ٍشِ  احلزٓثعمم امليصف صمحُ اهلل تعمىل 

 ., ننم تكزواحلح٘ ال جتظُٜ عً كحح٘ اإلعالو

 .ٝمف ضمج٥م اإلؽمَلم5 ٕٞمف ص٣مر َم٘مٙمًٖم٣مهم١مذا زمٙمغ وصمب٦م فمٙم

زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ذهبقا إلم صح٥م ضمجتف وأَّن٣م جتزئف فمـ ضمج٥م َمع أن 

 اإلؽمَلم.

َذا ضَم٨م  »واؽمتديمقا زمحدي٧م ايمب٣مب وهمٝمف:  َٞمَٔمْؿ, َويَمِؽ »وَم٣مَل:  ?هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأِْلَ

 ش.َأصْمرٌ 

 .وايمِمحٝمح طمَلهمف

 .زم٣مْل٨م ٕن ايمِمبل وايمٔمبد يمٝمس٣م زمٚم٘مٙمٖمكم

ٕٞمف زم٣ميمغ 5 وزمٔمّمٜمؿ همرق زمكم ايمِمبل وايمٔمبد, همٗم٣مل جتزئ اْلج٥م فمـ ايمٔمبد

 .زمخَلف ايمِمبل, فم٣مومؾ َمسٙمؿ, همٜمق َم٘مٙمػ

                                                           
 ال من المدينة.(, والروحاء: مكان على ستة وثالثين مي1336أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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ْوضَم٣مءِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »قْلُ:   ش. يَمِٗمَل َرىْمًب٣م زم٣ِميمرَّ

ْوضَم٣مءَ  ,هق اؽمؿ َم٘م٣من زمكم َم٘م٥م واظمديٛم٥م ـَ  َِمٝمًَل  َوشَمََلشمكِمَ  ؽِمت٥َّمٍ  فَمعَم  ََمَ٘م٣منٌ  ايمرَّ  َِم

تَ  فِمَٝم٣مٌض  ايْمَٗم٣ميِض  وَم٣مَل  اظمَِْديٛم٥َمِ  َٗم٣مءَ  َهَذا َأنَّ  َٚمُؾ َُيْ  َصعمَّ  َئْمِرهُمقهُ  هَمَٙمؿْ  يَمْٝمًَل  ىَم٣منَ  ايمٙم 

 .َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ

ـِ ايْمَٗمْقمُ »هَمَٗم٣مَل: »قْلُ:   ش ?ََم

أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٓ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م, وأٞمف ٓ ئمٙمؿ  فُٔ:

 إٓ َم٣م فمٙمٚمف اّلل فمز وصمؾ.

 ش. وَم٣ميُمقا: اظمُْْسٙمُِٚمقنَ »قْلُ: 

او يمٔمؾ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ؽمٟمل فمـ أؽممئٜمؿ, أو فمـ 

 همٗمد اٞمتسبقا إلم اإلؽمَلم., زمَلدهؿ, همٟمطمػموه زمٟمَّنؿ اظمسٙمٚمقن ومب٣مئٙمٜمؿ, وفمـ

ـْ َأْٞم٦َم "قْلُ:   ."شصعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َرؽُمقُل اّللَِّ »وَم٣مَل:  ?هَمَٗم٣ميُمقا: ََم

زمٔمّمٜمؿ: ٓ سمٔمرف زمٛمٖمسؽ إٓ ايمتٔمريػ زم٣ميمٛمٖمس, طمَلهًم٣م ظم٣م يٗمقيمف  ّفُٔ:

 زمٔمد شمَلشم٥م أي٣مم, أو ٞمحق ذيمؽ.

ي سمقري٥م.  إٓ إذا طمُمٝم٦م فمعم ٞمٖمسؽ َضًرا, همٙمؽ أن سُمقر 

َذا ضَم٨م  »قْلُ:   ش.?هَمَرهَمَٔم٦ْم إيَِمْٝمِف اَْمَرَأٌة َصبِٝم٣ًّم. هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأِْلَ

بٚمجرد َم٣م فمٙمٚم٦م اظمرأة أٞمف , همفمعم ايمٔمٙمؿضمرص ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح  ّفُٔ:

 رت زم٣ميمس٠مال, فمـ ضم٘مؿ ضم٨م صبٝمٜم٣م.زم٣مد ملسو هيلع هللا ىلصرؽمقل اّلل 
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 سهِ إسساّ األّ عٔ ٚيدٖا: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم صمقاز إضمرام إم فمـ ويمده٣م: و

ضمؼ إم, وصمقزوا ذيمؽ دم ضمؼ  همذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم َمٛمع ذيمؽ دم

 إب

وايمِمحٝمح أٞمف ٓ يقصمد ديمٝمؾ فمعم اظمٛمع, وٓ يقصمد ديمٝمؾ فمعم ايمتٖمريؼ دم 

 م.هذا ايمب٣مب زمكم إب وإ

َّن٣م سمٔم٣موٞم٦م َمٔمف فمعم ايمػم َمـ ضمٝم٧م أ: شَويَمِؽ َأصْمرٌ  َٞمَٔمؿْ »وَم٣مَل: قْلُ: 

وَمـ ضمٝم٧م أَّن٣م وم٣مَم٦م زمبٔمض فمٚمٙمف, وايمدال فمعم اخلغم يمف ىمٟمصمر , وايمتٗمقى

 هم٣مفمٙمف.

َمـ ضمدي٧م ُأم  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, فم٣مئش ريض اّلل فمٛمٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: َطًِ:  ٚيف

شَٞمَٖمَٗمتِِؽ  -َل وَم٣م -َويَم٘مِٛمََّٜم٣م فَمعَم وَمْدِر َٞمَِمبِِؽ َأْو 
 (1)

. 

صَْمِر فَمعَم وَمْدِر »ٚيف َطتدزى احلانِ زمح٘ اهلل تعاىل:  ْٕ ـَ ا إِنَّ يَمِؽ َِم

شَٞمَِمبِِؽ َوَٞمَٖمَٗمتِِؽ 
(2)

 . 

********** 

                                                           
 (.1211أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)

(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح 1733أخرجو اإلمام الحاكم في مستدركو ) (2)
 (. 1116الترغيب والترىيب )
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 ]بيان النيابة في الحج[

ـُ فَمب٣َّمٍس َرِديَػ َرؽُمقِل اّللَِّ »)َوفَمٛمُْف وَم٣مَل:  – 271 صعم اّلل  -ىَم٣مَن ايْمَٖمّْمُؾ زْم

ـْ طَمْثَٔمَؿ, هَمَجَٔمَؾ ايْمَٖمّْمُؾ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمَٜم٣م َوسَمٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِف, فمٙمٝمف وؽمٙم ؿ. هَمَج٣مَءِت اَْمَرَأٌة ََم

طَمِر.  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوصَمَٔمَؾ ايمٛمَّبِلُّ  ْٔ ؼ  ا ُف َوصْمَف ايْمَٖمّْمِؾ إلَِم ايمُم  َيٌْمِ

٨م  َأْدَرىَم٦ْم َأِب ؾَمْٝمًخ٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إِنَّ هَمِريَّم٥َم اّللَِّ فَمعَم فِمبَ  ٣مِدِه دِم اْْلَ

اضِمَٙم٥ِم, َأهَمَٟمضُم٨مُّ فَمٛمْفُ  َٓ َيْثُب٦ُم فَمعَم ايمرَّ ٥ِم شَٞمَٔمؿْ »وَم٣مَل:  ?ىَمبغًِما,  َؽ دِم ضَمجَّ
, َوَذيمِ

شايْمَقَداعِ 
(1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايمَٙمْٖمُظ يمِْٙمُبَخ٣مِري  

 ******************************* الشرح:

 .صيف احلزٓث لبٔمٌ كحهه الئمب٘ يف احلخعمم امل

 ش.َوفَمٛمْفُ »قْلُ: 

 أي فمـ ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم.

ـُ فَمب٣َّمٍس َرِديَػ َرؽُمقِل اّللَِّ »قْلُ:  صعم اّلل فمٙمٝمف  -وَم٣مَل: ىَم٣مَن ايْمَٖمّْمُؾ زْم

 ش. وؽمٙمؿ

هق أطمق فمبد اّلل زمـ فمب٣مس ريض اّلل  ايفطٌ بٔ عباع زضٞ اهلل عُٓٗا:

 ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.فمؿ ازمـ فمٛمٜمم, 

 وومد ردهمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ طمٙمٖمف فمعم ٞم٣مومتف دم ضمجتف.

                                                           
 (.1334(, واإلمام مسلم في صحيحو )1513أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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هق أن يرىم٤م اشمٛم٣من فمعم دازم٥م واضمدة, أضمدُه٣م َمتٗمدم فمعم  ٚاالزتداف:

 أطمر.

صمقاز ايمرىمقب فمعم ايمدازم٥م َمـ اشمٛمكم إذا اؽمتْم٣مفم٦م َحٙمٜمؿ, وأن هذا  ّفُٔ:

 ئؿ, َم٣م دام أَّن٣م سمستْمٝمع أن َتٚمٙمٜمؿ.ٓ خي٣ميمػ ايمرهمؼ زم٣ميمبٜم٣م

وأَم٣م إذا فمجزت ايمدازم٥م فمـ َحؾ آشمٛمكم همٝمٔمتٗمبقن فمٙمٝمٜم٣م سم٣مرة زمت٣مرة, 

 ., وه٘مذاهمغمىم٤م فمٙمٝمٜم٣م أضمدهؿ وأطمر يٚمًم

 ثبت ذيو يف َطٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ زمح٘ اهلل تعاىل:  فكد
ـِ ََمْسُٔمقٍد ريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل:  َيْقَم زَمْدٍر ىُمؾُّ شَمََلشَم٥ٍم  ىُمٛم٣َّمَمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّللِ زْم

ـُ َأِب ؿَم٣ميم٤ٍِم, َزَِمٝمقَمْ َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  فَمعَم زَمِٔمغٍم, ىَم٣مَن َأزُمق يُمَب٣مزَم٥َم, َوفَمقِمُّ زْم

ـُ  َٓ َٞمْح َوؽَمٙمََّؿ, وَم٣مَل: َوىَم٣مَٞم٦ْم فُمْٗمَب٥ُم َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, وَم٣مَل: هَمَٗم٣م

صَْمِر َِمٛمُْ٘مَم »ًِم فَمٛمَْؽ, هَمَٗم٣مَل: َٞمٚمْ  ْٕ ـِ ا َٓ َأَٞم٣م زمَِٟمنْمٛمَك فَم شََم٣م َأْٞمُتَم زمَِٟموْمَقى َِمٛم ل, َو
(1)

. 

ـْ طَمْثَٔمؿَ »قْلُ:   ش. هَمَج٣مَءِت اَْمَرَأٌة ََم

 ل ٞمٗمػ فمعم اؽمٚمٜم٣م. قاٍ ايػساح:

 ش.هَمَجَٔمَؾ ايْمَٖمّْمُؾ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمَٜم٣م َوسَمٛمُْٓمُر إيَِمْٝمفِ »قْلُ: 

ايمُمب٣مب, إٓ أن اإلٞمس٣من َيت٣مج إلم أن جي٣مهد ٞمٖمسف دم  َمـ ىمثغم ىمح٣مل

قا }: وضمٖمظ همرصمف, وومد وم٣مل اّلل فمز وصمؾنمض ؿمرهمف,  وُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َيُٕمّمُّ

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل 3911م أحمد في المسند )أخرجو اإلما (1)

 (, وقال فيو: ىذا حديث حسن. 831تعالى برقم )



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]بيان النيابة في الحج[  

 

[71] 
 

  

ْؿ إِنَّ اّللََّ طَمبغٌِم زمَِم َيِْمٛمَُٔمقَن *  ـْ َأزْمَِم٣مِرِهْؿ َوََيَْٖمُٓمقا هُمُروصَمُٜمْؿ َذيمَِؽ َأْزىَمك َْلُ َِم

َـّ  َووُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛم٣َمِت  ـَ هُمُروصَمُٜم َٖمْٓم َـّ َوََيْ ـْ َأزْمَِم٣مِرِه ـَ َِم -17]ايمٛمقر:  {َيْٕمُّمّْم

17.] 

ىمم رصمح ذيمؽ اإلَم٣مم  ,ْلدي٧م أَّن٣م ىم٣مٞم٦م ىم٣مؾمٖم٥م فمـ وصمٜمٜم٣مويمٝمس دم ا

 ايمُمٛمٗمٝمْمل, واإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم, ونمغم واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 .يستدل ِبذا اْلدي٧م "زم٣مٞمف يمٝمس زمقاصم٤م"َمع أن ايمذي يٗمقل: 

إلم ؾمخِمٜم٣م, وَمٔمٙمقم أن اظمرأة ومد ي٘مقن همٝمٜم٣م رء َمـ وإٞمم يمٔمٙمف ٞمٓمر 

 اظمٖم٣مسمـ َمع سمٕمْمٝم٥م وصمٜمٜم٣م.

أو أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أراد أن ٓ يتمدوا دم هذا إَمر, 

 همٗمد سمراه اظمرأة َمـ َت٦م اْلج٣مب.

 .اْلدي٧م َمـ اظمُم٘مَلتىم٣من شمؿ إٞمف 

 قصمٜمٜم٣م.همٔمٛمدٞم٣م َمـ اظمح٘ممت َم٣م يدل فمعم وصمقب سمٕمْمٝم٥م اظمرأة يم

َـّ } :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ َـّ فَمعَم صُمُٝمقِِبِ ـَ زمُِخُٚمِرِه زْم  [. 17]ايمٛمقر:  {َويْمَٝمْضِ

 هق أفمعم ايمِمدر, وهق َم٘م٣من دطمقل ايمرأس دم ايمثٝم٣مب. ٚاجلٝب:

 هم٣مخلمر إذا َضب فمعم اْلٝم٤م َضب فمعم ايمقصمف.
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َْزَواصِمَؽ َوزَمَٛم٣مسمِ } :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ ِٕ ٣َم ايمٛمَّبِلُّ وُمْؾ  َؽ َوٞمَِس٣مِء اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َي٣م َأَيُّ

ـَ َوىَم٣مَن اّللَُّ نَمُٖمقًرا  ـَ هَمََل ُي٠ْمَذْي َـّ َذيمَِؽ َأْدَٞمك َأْن ُئْمَرهْم ـْ صَمََلزمِٝمبِِٜم َـّ َِم ُيْدٞمكَِم فَمَٙمْٝمِٜم

 .{َرضِمٝمًم 

 همٙمق ىم٣مٞم٦م ىم٣مؾمٖم٥م يمٙمقصمف يمٔمرهم٦م.

شمؿ إن اْلمل دم وصمف اظمرأة, وايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد أَمر 

 س٣مء أن سمٕمْمل ومدَمٝمٜم٣م, سمرطمٝمف ؾمػًما.ايمٛم

 نُا ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ فُمَٚمَر ريض اّلل فمٛمٜمم وَم٣مَل:  وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م ازْم

ْ َيٛمُْٓمِر اّللَُّ إيَِمْٝمِف َيْقَم ايمِٗمٝمَ »َوؽَمٙمََّؿ:  ـْ صَمرَّ شَمْقزَمُف طُمَٝمََلَء َل , هَمَٗم٣ميَم٦ْم ُأمُّ ؽَمَٙمَٚم٥َم: ش٣مََم٥مِ ََم

؟ وَم٣مَل:  َـّ
ـَ ايمٛم َس٣مُء زمُِذُيقِْلِ ا»هَمَ٘مْٝمَػ َيِْمٛمَْٔم , هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إًِذا سَمٛمَْ٘مُِمُػ شُيْرطِمكَم ؾِمػْمً

, وَم٣مَل:  َـّ َٓ َيِزْدَن فَمَٙمْٝمفِ »َأوْمَداَُمُٜم طِمٝمٛمَُف ِذَرافًم٣م,  شهَمغُمْ
(1)

 . 

                                                           
(, وقال اإلمام األلباني 5336(, والنسائي في سننو )1731أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

(: 1/321ذي المذكور في أعلى )رحمو اهلل تعالى في الثمر المستطاب عقب كالم اإلمام الترم
وىو كما قال, ورجالو كلهم ثقات رجال الشيخين؛ لكنو قد اختلف فيو على نافع فرواه معمر عن 
أيوب عنو ىكذا وتابعو العمري عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم رخص 

أن ىذه الروايات كلها صحيحة للنساء أن يرخين شبرا... الحديث نحوه,... ثم قال: والذي يظهر 
وأن نافعا كان تارة يرسل الحديث وتارة يوصلو وأن لو فيو شيخين: سليمان بن يسار وىو ثقة 
فاضل أحد الفقهاء السبعة واحتج بو الشيخان وصفية بنت أبي عبيد وىي ثقة من رواة مسلم وىي 

 زوج ابن عمر رضي اهلل عنو. وصححو الحديث في صحيح السنن.
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ومد أَمره٣م أن سمٕمْمل ومدَمٝمٜم٣م, هم١مذا ىم٣من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

زم٣ميمقصمف أؾمد َمـ آهمتت٣من  همٚمـ زم٣مب أولم أن سمٕمْمل وصمٜمٜم٣م5 ٕن آهمتت٣من

 واّلل أفمٙمؿ., زم٣ميمٗمدم

أن اّلل فمز وصمؾ ذع يمٛم٣م ايمٛمٓمر إلم اظمخْمقزم٥م, همٙمق ىم٣مٞم٦م ايمٛمس٣مء وَمـ ذيمؽ 

 سم٘مُمػ فمـ وصمقهٜمـ, َم٣م اضمت٣مج اخل٣مؿم٤م أن يٛمٓمر إلم وصمف خمْمقزمتف.

ُف َوصْمَف ايْمَٖمّْمِؾ إلَِم  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -لُّ َوصَمَٔمَؾ ايمٛمَّبِ »قْلُ:  َيٌْمِ

طَمرِ  ْٔ ؼ  ا  ش. ايمُم 

 ايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر, وفمدم ايمرض٣م واإلومرار يمف. ّفُٔ:

 ؽمد ذرائع ايمٖمتـ. ّفُٔ:

٨م  »قْلُ:   ش.هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إِنَّ هَمِريَّم٥َم اّللَِّ فَمعَم فِمَب٣مِدِه دِم اْْلَ

 .َمستْمٝمع ْل٨م همريّم٥م فمعم ىمؾ َم٘مٙمػؾ فمعم أن اديمٝم

 ش.َأْدَرىَم٦ْم َأِب ؾَمْٝمًخ٣م ىَمبغًِما»قْلُ: 

 ٓ ومدرة يمف فمعم اْل٨م.ىمػم ؽمٛمف, ورق فمٓمٚمف, و ومد أي

 سهِ املسٜض ايرٟ ٜٓٝب َٔ حير عٓ٘ يف َسض٘: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم اظمريض هؾ يٛمٝم٤م َمـ َي٨م فمٛمف دم َمرضف؟

 ٓ يػمؤ, ىمٜمذا ايمُمٝمخ ايم٘مبغم. وم٣ميمقا: ٓ َُي٨م فمٛمف إٓ إذا فُمٙمؿ أٞمف َمرضف

 اْل٨م سمممع فمـ ايمُمٝمخ ايم٘مبغم, وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٛمٝم٣مزم٥م دم

 نمغمه َمـ أهؾ اظمرض دم ضم٨م ايمتْمقع.و
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 أَم٣م دم ضم٨م ايمٖمرض همَل جتقز إٓ فمـ ايمٔم٣مصمز همٗمط.

وايمِمحٝمح أن ايمٛمٝم٣مزم٥م دم اْل٨م ٓ جتقز فمـ اْلل ايمٗم٣مدر, ؽمقاء ىم٣من ؾم٣مزًم٣م, 

أٞمف فم٣مصمز فمـ اْل٨م فمجًزا زمدٞمًٝم٣م, نمغم َمستْمٝمع يمٙمح٨م,  أو ؾمٝمًخ٣م, هم١مذا فُمٙمؿ

 همتجقز ايمٛمٝم٣مزم٥م فمٛمف.

اضِمَٙم٥مِ »قْلُ:   ش.َٓ َيْثُب٦ُم فَمعَم ايمرَّ

أي ٓ يستْمٝمع ايمرىمقب فمعم ايمراضمٙم٥م, وَم٣م دم زم٣مِب٣م َمـ ايمسٝم٣مرات, أو 

 ايمْم٣مئرات, أو نمغم ذيمؽ.

زمٔمض ايمٛمس٣مء ايمٔمج٣مئز, وىمذيمؽ زمٔمض ايمُمٝمقخ ىمب٣مر ايمسـ, ٓ يستْمٝمع 

 أن يرىم٤م فمعم ايمْم٣مئرة, أو ٓ يستْمٝمع أن يرىم٤م فمعم ايمسٝم٣مرات.  أضمدهؿ

 ٝمُمٚمٙمٜمؿ اْل٘مؿ.هم

 ش.?َأهَمَٟمضُم٨مُّ فَمٛمْفُ »قْلُ: 

 أي هؾ جيزئ فمٛمف أن أضم٨م ٞمٝم٣مزم٥م فمٛمف.

وهمٝمف: صمقاز ٞمٝم٣مزم٥م ايمٛمس٣مء فمـ ايمرصم٣مل وايمرصم٣مل فمـ ايمٛمس٣مء دم اْل٨م 

 .وايمٔمٚمرة

 رب ايمٔم٣مظمكم ّلل واْلٚمد

********** 
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 الميت أو العاجز[]مشروعية الحج عن 

ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم صَم٣مَءْت إلَِم ايمٛمَّبِل  : -ريض اّلل فمٛمٜمم -)َوفَمٛمْفُ  – 271  -َأنَّ اَْمَرَأًة َِم

٨مَّ ضَمتَّك »هَمَٗم٣ميَم٦ْم:  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  , هَمَٙمْؿ ََتُ ل َٞمَذَرْت َأْن ََت٨ُمَّ إِنَّ ُأَم 

ل فمَ »وَم٣مَل:  ?ََم٣مسَم٦ْم, َأهَمَٟمضُم٨مُّ فَمٛمَْٜم٣م , َٞمَٔمْؿ, ضُمج  ـٌ ِؽ َدْي ٛمَْٜم٣م, َأَرَأْي٦ِم يَمْق ىَم٣مَن فَمعَم ُأَم 

شاوْمُّمقا اّللََّ, هَم٣مّللَُّ َأضَمؼُّ زم٣ِميْمَقهَم٣مءِ  ?َأىُمٛم٦ِْم وَم٣مِضَٝمَتفُ 
(1)

 (.. َرَواُه ايْمُبَخ٣مِريُّ 

 ******************************* الشرح:

عً املٔت, أّ  جْاط الئمب٘لبٔمٌ عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل احلزٓث 

 .عحظ بزىٕ يف احلخ لعمجظا

 (: 3/235قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َنَّ ايمٛمَّبِلَّ 

ِٕ  5 ـِ ـْ َأزَمَقْيِف, إَذا ىَم٣مَٞم٣م ََمٝم َتكْمِ َأْو فَم٣مصِمَزْي ْٞمَس٣مُن فَم ُيْسَتَح٤مُّ َأْن ََي٨ُمُّ اإْلِ

َؿ  - , -َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـٍ ـْ َأزمِٝمؽ, َوافْمَتِٚمرْ »هَمَٗم٣مَل:  َأََمَر َأزَم٣م َرِزي  .شضُم٨مَّ فَم

َؿ  -َوؽَمَٟميَم٦ْم اَْمَرَأٌة َرؽُمقَل اّللَِّ  ؟  -َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ َأزمِٝمَٜم٣م, ََم٣مَت َوَلْ ََي٨ُمَّ فَم

ـْ َأزمِٝمؽ»هَمَٗم٣مَل:  ل فَم  ش. ضُمج 

, إْن ىَم٣مَن سَمَْمقُّ  ُم  ْٕ ـْ ا ٨م  فَم  فًم٣م, َأْو َواصِمًب٣م فَمَٙمْٝمِٜمَم. َوُيْسَتَح٤مُّ ايْمبَِداَي٥ُم زم٣ِمْْلَ

, وَم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرَة  ََم٥ٌم دِم ايْمػِم  ُمَّ َُمَٗمدَّ ْٕ َنَّ ا
ِٕ ِع5  ريض  –َٞمصَّ فَمَٙمْٝمِف َأَْحَُد دِم ايمتََّْمقُّ

َؿ  -: صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَم َرؽُمقِل اّللَِّ -اّلل فمٛمف  ـْ »هَمَٗم٣مَل:  -َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ََم

                                                           
 (.1852رجو اإلمام البخاري في صحيحو )أخ (1)
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ؽ. وَم٣مَل: شُمؿَّ َأضَمؼُّ  ؟ وَم٣مَل: ُأَمُّ ـْ ؽ. وَم٣مَل: شُمؿَّ ََم ـِ َصَح٣مزَمتِل؟ وَم٣مَل: ُأَمُّ ايمٛم٣َّمِس زمُِحْس

؟ وَم٣مَل: َأزُمقك ـْ ؽ. وَم٣مَل: شُمؿَّ ََم ؟ وَم٣مَل: ُأَمُّ ـْ .  .شََم  َرَواُه َُمْسٙمٌِؿ, َوايْمُبَخ٣مِريُّ

 َ ِٕ َِب ُدوََّن٣َم, زَمَدَأ زمِِف5  ْٕ ٨مُّ َواصِمًب٣م فَمعَم ا ـْ َوإِْن ىَم٣مَن اْْلَ ُف َواصِم٤ٌم, هَمَ٘م٣مَن َأْولَم َِم ٞمَّ

ِع.   ىـاايمتََّْمقُّ
ل فمم ٣مؽم٠مال ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وؽم٠مال ايمٔم ّفُٔ:

 يُم٘مؾ دم أَمر ايمديـ.

 وصمقب ايمقهم٣مء زم٣ميمٛمذر. ّفُٔ:

 بٝإ ساالت ٚدٛب احلر:  
 كم: هم١من اْل٨م جي٤م دم ضم٣ميم

 ضمج٥م اإلؽمَلم5 ظمـ ل ي٘مـ ومد ضم٨م َمـ ومبؾ. :األٍٚ

 ايمٛمذر5 ظمـ ٞمذر أن َي٨م. يجاْٞ:ا

َمع أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد َّنك فمـ ايمٛمذر, ويم٘مـ َمـ 

 .وصم٤م فمٙمٝمف ايمقهم٣مء زمف همٔمؾ ؿم٣مفم٥م ٞمذر

ـِ فُمَٚمَر ريض اّلل فمٛمٜمم :ايؿشٝشنيملا يف  ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ َمـ ضمدي٧م ازْم , فَم

ـِ ايمٛمَّْذ  ُف ََّنَك فَم َؿ َأٞمَّ َم ُيْسَتْخَرُج زمِِف »ِر, َووَم٣مَل: اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ , َوإِٞمَّ َٓ َيْٟميِت زمَِخغْمٍ ُف  إِٞمَّ

ـَ ايْمَبِخٝمؾِ  شَِم
(1)

. 

                                                           
 (.1639أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّلُل َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م,  ملا يف ايبدازٟ:ٚ فَم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ َٞمَذَر َأْن ُيْمِٝمَع اّللََّ هَمْٙمُٝمْمِْٔمُف, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ َٞمَذَر َأْن َئْمِِمَٝمُف هَمََل ََم َوََم

شَئْمِِمفِ 
(1)

. 

 ش.َوفَمٛمْفُ » قْلُ:

 أي فمـ ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم.

٨مَّ ضَمتَّك ََم٣مسَم٦ْم, َأهَمَٟمضُم٨مُّ فَمٛمَْٜم٣م» قْلُ: , هَمَٙمْؿ ََتُ ٨مَّ ل َٞمَذَرْت َأْن ََتُ  ش.?إِنَّ ُأَم 

 ئمٛمل ٞمٝم٣مزم٥ًم فمٛمٜم٣م.

ل فَمٛمَْٜم٣م»وَم٣مَل: " قْلُ:  ."شَٞمَٔمْؿ, ضُمج 

 ي ضمجل ٞمٝم٣مزم٥م فمٛمٜم٣م, وجيق أن َتج٨م نمغمه٣م َمـ إوم٣مرب, أو إزم٣مفمد.أ

ـٌ » قْلُ: ِؽ َدْي  ش.َأَرَأْي٦ِم يَمْق ىَم٣مَن فَمعَم ُأَم 

 سهِ ايكٝاع ايؿشٝح املبين ع٢ً أضظ ٚأدي١ ؾشٝش١: 
 ايمٗمٝم٣مس. صمقاز فمعم ءاؽمتدل ِبذا اْلدي٧م َجٜمقر ايمٔمٙمم

دم ايمقهم٣مء  ّلل فمز وصمؾديـ ا سوم٣مٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 ديـ اإلٞمس٣من.زم وصمقب ايمقهم٣مء فمعم زمف

ٕن ايمديـ يٗمّمٝمف أويمٝم٣مء اظمٝم٦م, وجيقز أن : ش?َأىُمٛم٦ِْم وَم٣مِضَٝمَتفُ » قْلُ:

 .يٗمّمٝمف نمغمهؿ ممـ يمٝمس َمـ أوم٣مرب اظمٝم٦م

                                                           
 (.6696أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ـِ إىَْمَقِع َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ملا يف ايبدازٟ: ىُمٛم٣َّم » َمـ ضمدي٧م ؽَمَٙمَٚم٥َم زْم

َؿ, إِْذ ُأيِتَ زمَِجٛم٣َمَزٍة, هَمَٗم٣ميُمقا: َصؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, صُمُٙمقؽًم٣م  فِمٛمَْد ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

؟»هَمَٗم٣مَل:  ـٌ , وَم٣ميُمقا: َٓ, هَمَِمعمَّ شهَمَٜمْؾ سَمَرَك ؾَمْٝمًئ٣م؟», وَم٣ميُمقا: َٓ, وَم٣مَل: شَهْؾ فَمَٙمْٝمِف َدْي

َهْؾ »٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, َصؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, وَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِف, شُمؿَّ ُأيِتَ زمَِجٛم٣َمَزٍة ُأطْمَرى, هَمٗمَ 

؟ ـٌ , وَم٣ميُمقا: شَمََلشَم٥َم َدَٞم٣مٞمغَِم, هَمَِمعمَّ شهَمَٜمْؾ سَمَرَك ؾَمْٝمًئ٣م؟»وِمٝمَؾ: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: ش فَمَٙمْٝمِف َدْي

, وَم٣ميُمقا: َٓ, شًئ٣م؟َهْؾ سَمَرَك ؾَمٝمْ »فَمَٙمْٝمَٜم٣م, شُمؿَّ ُأيِتَ زم٣ِميمث٣َّميمَِث٥ِم, هَمَٗم٣ميُمقا: َصؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, وَم٣مَل: 

؟»وَم٣مَل:  ـٌ , شَصٙمُّقا فَمعَم َص٣مضِمبُِ٘مؿْ », وَم٣ميُمقا: شَمََلشَم٥ُم َدَٞم٣مٞمغَِم, وَم٣مَل: شهَمَٜمْؾ فَمَٙمْٝمِف َدْي

شوَم٣مَل َأزُمق وَمَت٣مَدَة َصؾ  فَمَٙمْٝمِف َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ َوفَمقَمَّ َدْيٛمُُف, هَمَِمعمَّ فَمَٙمْٝمفِ 
(1)

. 

 .اضمت٣مل ايمديـ, واّلل أفمٙمؿ -ريض اّلل فمٛمف-أن أزم٣م ومت٣مدة ّالشمٍز:

 ش. اوْمُّمقا اّللََّ » قْلُ:

 .ّلل فمز وصمؾ أي أدوا َم٣م وصم٤م فمعم أٞمٖمس٘مؿ, وَم٣م وصم٤م فمعم أويمٝم٣مئ٘مؿ

 ش. هَم٣مّللَُّ َأضَمؼُّ زم٣ِميْمَقهَم٣مءِ » قْلُ:

ًٓ يم٘مت٣مزم , ويمسٛم٥م ٞمبٝمف صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم فسمٔمٓمٝمًم َٕمر اّلل فمز وصمؾ, واَمتث٣م

 آيمف وؽمٙمؿ.

 املٝت, أٚ ايعادص:  سهِ سر األٚيٝا٤ عٔ
 .وايمقهم٣مء ِبذا ايمٛمذر ي٘مقن فمعم آؽمتحب٣مب

                                                           
 (.2289أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 [.717]إٞمٔم٣مم:  {َوَٓ سَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأطْمَرى} :يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ

َمع إ زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ذه٤م إلم وصمقب ذيمؽ, يمٗمقل ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف 

ل فَمٛمَْٜم٣م»وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم اْلدي٧م:   ش.َٞمَٔمْؿ ضُمج 

هَم٣مّللَُّ َأضَمؼُّ  اوْمُّمقا اّللََّ,»صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:  ويمٗمقل ايمٛمبل

 ., وم٣ميمقا هم٣مَٕمر يدل فمعم ايمقصمقبشزم٣ِميمَقهَم٣مءِ 

  :(340/ 4) األٚطاز ٌْٝقاٍ ايػٛناْٞ يف 
ـْ  َأنَّ  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  زَ  َأنْ  َويمِٝم فِ  فَمعَم  َوصَم٤َم  ضَم٨م   َوفَمَٙمْٝمفِ  ََم٣مَت  ََم ـْ  جُيَٜم   فَمٛمْفُ  ََي٨ُمَّ  ََم

 . ُدُيقٞمِفِ  وَمَّم٣مءَ  فَمَٙمْٝمفِ  َأنَّ  ىَمَم  ََم٣ميمِفِ  َرْأسِ  ـْ َمِ 

ـَ  َأنَّ  فَمعَم  َأَْجَُٔمقا َووَمْد  َدَِمل   َدْي ْٔ ـْ  ا  دِم  زمِفِ  ؾُمب فَ  ََم٣م َذيمَِؽ  اظم٣َْمِل, َرْأسِ  َِم

٨م   َوَيْٙمَحُؼ  ايْمَٗمَّم٣مِء, تِفِ  دِم  شَمَب٦َم  ضَمؼ   زم٣ِمْْلَ ـْ  ِذَمَّ ٣مَرةٍ  َأوْ  َٞمْذرٍ  َِم  نَمغْمِ  َأوْ  ٣مةٍ َزىمَ  َأوْ  ىَمٖمَّ

  .َذيمَِؽ 

مٌ  اّللَِّ ضَمؼَّ  َأنَّ  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  :همِٝمفِ  :شزم٣ِميْمَقهَم٣مءِ  َأضَمؼُّ  هَم٣َمّللَُّ»قْلُ:   ضَمؼ   فَمعَم  َُمَٗمدَّ

, َدَِمل  ْٔ , َأوْمَقالِ  َأضَمُد  َوُهقَ  ا ٣مهمِِٔمل   ها .ؽَمَقاءٌ  َووِمٝمَؾ  زم٣ِميْمَٔمْ٘مِس, َووِمٝمَؾ  ايمُمَّ
 يٛيٞ: سهِ يٛ سر عٔ املٝت أٚ ايعادص غري ا

 َمـ ضم٨م أو فمٚمرة نمغم ايمقرم صم٣مز ذيمؽ.َمر وإذا وم٣مم زم٣مٕ

 َمع أن زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ يٚمٛمع َمـ ذيمؽ.
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ـِ  وَمَّم٣مءُ  َوهمِٝمَٜم٣م :(26/ 8) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف  ْي ـِ  ايمدَّ  اظمَْٝم ٦ِم  فَم

٥مُ  َأَْجََٔم٦ِم  َووَمْد  َُمَّ ْٕ َٓ  فَمَٙمْٝمفِ  ا هُ  َأوْ  َواِرٌث  فَمٛمْفُ  َيْٗمِّمَٝمفُ  َأنْ  زَمكْمَ  هَمْرَق  َو أُ  نَمغْمُ  زمََِل  زمِفِ  هَمَٝمػْمَ

  .طِمََلٍف 

ـْ  َديمِٝمٌؾ  :َوهمِٝمفِ  ـٌ  َوفَمَٙمْٝمفِ  ََم٣مَت  إَِذا َيُٗمقُل  ظمَِ ـٌ  سَمَٔم٣ملَم  ّللَِِّ َدْي َدَِمل   َوَدْي
 َوَض٣مَق  ِٔ

مَ  ََم٣ميُمفُ  ـُ  وُمد  ـُ » :َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ  َصعمَّ  يمَِٗمْقيمِفِ  5سَمَٔم٣ملَم  اّللَِّ  َدْي  ضَمؼُّ أَ  اّللَِّ  هَمَدْي

  .شزم٣ِميْمَٗمَّم٣مءِ 

ِٙ َِٚفٞ َُِطأّٔي١ِّٔ َِٖر ٍٍ َثّٔاَث١ّٕ ايّٖ َٛا ّْ أّٔقّٖ   :ِيًػَّاِفِع
َٗا ـِ  سَمْٗمِديؿُ  :أَّٔؾشُّ   .َذىَمْرَٞم٣مهُ  ظم٣َِم سَمَٔم٣ملَم  اّللَِّ  َدْي

ـِ  سَمْٗمِديؿُ  :َٚايجَّاِْٞ َدَِمل   َدْي ْٔ فُ  5ا َٞمَّ ح   فَمعَم  ََمْبٛمِل   ِٕ   .َواظْمَُّم٣مَيَٗم٥مِ  ايمُمُّ

٣م :اِيُحَٚايجَّ  ها .زَمْٝمٛمَُٜمَم  هَمُٝمْٗمَسؿُ  ؽَمَقاءٌ  ُُهَ
 ., واّلل أفمٙمؿَم٣م يٛمبٕمل فمعم اظم٘مٙمػ َمـ اإلسمٝم٣من زمحؼ اّلل فمز وصمؾ ّفُٔ:

********** 
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 ]بيان حكم حج الصبي والعبد[ 

صعم اّلل فمٙمٝمف  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  -ريض اّلل فمٛمٜمم  -)َوفَمٛمُْف  – 272

َم »وؽمٙمؿ:  َم َأيُّ ٥ًم ُأطْمَرى, َوَأيُّ [ ضَمجَّ ٛم٧َْم, هَمَٔمَٙمْٝمِف ]َأْن ََي٨ُمَّ
, شُمؿَّ زَمَٙمَغ اْْلِ َصبِل  ضَم٨مَّ

٥ًم ُأطْمَرى [ ضَمجَّ , شُمؿَّ ُأفْمتَِؼ, هَمَٔمَٙمْٝمِف ]َأْن ََي٨ُمَّ شفَمْبٍد ضَم٨مَّ
(1)

ـُ َأِب ؾَمْٝمَب٥َم,  . َرَواُه ازْم

ُف اطْم  َّٓ َأٞمَّ ُف ََمْقوُمقٌف َوايْمَبْٝمَٜمِٗملُّ َوِرصَم٣ميُمُف شمَِٗم٣مٌت, إِ  (.ُتٙمَِػ دِم َرهْمِٔمِف, َواظمَْْحُٖمقُظ َأٞمَّ

 ******************************* الشرح:

احلزٓث لبٔمٌ أٌ كحح٘ الصيب ّالعبز ال صمحُ اهلل تعمىل عمم املصيف 

 .جتظئ عً كحح٘ اإلعالو

اؽمتدل ايمٔمٙممء ِبذا اْلدي٧م فمعم أن ضم٨م ايمِمبل, وضم٨م ايمٔمبد, َمـ ضمٝم٧م و

اء فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم ٓ جيزئ ِمح, وَمـ ضمٝم٧م اإلصمزايمِمح٥م يوايمٗمبقل 

 ., وفمعم هذا َج٣مهغم ايمٔمٙممء ىمم سمٗمدمفمٛمٜمم

َم َصبِل  ضَم٨مَّ » قْلُ:  ش.َأيُّ

 ؽمقاء ىم٣من َمـ ايمذىمقر, أم َمـ اإلٞم٣مث.

ٛم٧َْم » قْلُ:
 ش.شُمؿَّ زَمَٙمَغ اْْلِ

 أي ؽمـ ايمت٘مٙمٝمػ.

                                                           
أخرجو ابن خزيمة رحمو اهلل تعالى وغيره: من طريق محمد بن المنهال, عن يزيد بن زريع, عن   (1)

االعمش, عن أبي ظبيان, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوعا, قال اإلمام البيهقي  شعبة, عن
تفرد رفعو محمد بن المنهال, عن يزيد, عن شعبو, ورواه غيره عن شعبة موقوفًا, كذا رواه سفيان 

 الثوري, عن األعمش موقوفًا, وىو الصواب. 
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 ملا ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زضٞ اهلل عٓ٘: 
زم٣ِمَْمَرَأٍة وَمْد هَمَجَرْت,  -ريض اّلل فمٛمف  -ُأيِتَ فُمَٚمُر ٛمْبلُّ وَم٣مَل: َمـ ؿمريؼ َهٛم٣َّمٌد اْلَْ 

هَمَٟمطَمَذَه٣م هَمَخعمَّ ؽَمبِٝمَٙمَٜم٣م, هَمُٟمطْمػِمَ فُمَٚمُر, فَمقِم  َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, هَمَٟمََمَر زمَِرَْجَِٜم٣م, هَمَٚمرَّ 

َٗم٣مَل: َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, يَمَٗمْد وَم٣مَل: اْدفُمقا رِم فَمٙمِٝم٣ًّم, هَمَج٣مَء فَمقِم  َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, همَ 

َؿ وَم٣مَل:  ـِ »فَمٙمِْٚم٦َم َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ شَمََلشَم٥ٍم, فَم ُرهمَِع ايْمَٗمَٙمُؿ فَم

أَ  ْٔمُتقِه ضَمتَّك َيػْمَ
ـِ اظمَ ـِ ايمٛم٣َّمئِِؿ ضَمتَّك َيْسَتْٝمِٗمَظ, َوفَم بِل  ضَمتَّك َيْبُٙمَغ, َوفَم َوإِنَّ , شايمِمَّ

"َهِذِه ََمْٔمُتقَه٥ُم زَمٛمِل هُمََلنٍ 
(1)

. 

٥ًم ُأطْمَرى» قْلُ: [ ضَمجَّ  ش.هَمَٔمَٙمْٝمِف ]َأْن ََي٨ُمَّ

ومبؾ زمٙمقنمف, سمٔمتػم دم  ىم٣مٞم٦مفمٙمٝمف ضمج٥م اإلؽمَلم, واْلج٥م ايمتل تج٤م أي هم

 .٣مً ضمٗمف سمْمقفم

َم فَمْبٍد ضَم٨مَّ » قْلُ:  ش.َوَأيُّ

 ٕن ايمٔمبد َمٙمؽ يمسٝمده, ويُمؼمط دم وصمقب اْل٨م اْلري٥م.

 ش.شُمؿَّ ُأفْمتَِؼ » لُ:قْ

ؽمٝمده, ودهمع َم٣م فمٙمٝمف دم  ٥م٘م٣مسمبأي ضمِمٙم٦م يمف اْلري٥م ؽمقاء زم٣مفمت٣مومف أو َم

 اظم٘م٣مسمب٥م َمـ َم٣مل, همُٔمتؼ زمٔمد ذيمؽ.

 

                                                           
مام األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (, وصححو اإل4412أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (1)

 السنن, وقد مر كثيًرا.
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٥ًم ُأطْمَرى» قْلُ: [ ضَمجَّ  ش. هَمَٔمَٙمْٝمِف ]َأْن ََي٨ُمَّ

 أي ضمج٥م اإلؽمَلم.

 (: 3/238قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
, هَمَٟمضْمَرََم٣م  هَم١مِْن زَمَٙمغَ  , َأْو فَمَتَؼ ايْمَٔمْبُد زمَِٔمَرهَم٥َم, َأْو وَمْبَٙمَٜم٣م, نَمغْمَ حُمِْرََمكْمِ بِلُّ ايمِمَّ

َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ همِٝمِف طِمََلهًم٣م5  ؽْمََلِم.  ٥ِم اإْلِ ـْ ضَمجَّ ٣م فَم ٣َّم اظمَْٛم٣َمؽِمَؽ, َأصْمَزْأُُهَ َوَووَمَٖم٣م زمَِٔمَرهَم٥َم, َوَأَِت

ـْ َأرْ  ٌء َِم ُف َلْ َيُٖمْتُٜمَم َرْ َٞمَّ َٓ هَمَٔمََل ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمَْٜم٣م وَمْبَؾ ُوصُمقزمِِف.ِٕ , َو ٨م   ىَم٣مِن اْْلَ

ؽْمََلِم.  ٥ِم اإْلِ ـْ ضَمجَّ ٣م َأْيًّم٣م فَم ٣م حُمِْرََم٣مِن, َأصْمَزْأُُهَ  َوإِْن ىَم٣مَن ايْمُبُٙمقُغ َوايْمِٔمْتُؼ َوُُهَ

ـُ فَمب٣َّمٍس.   ىَمَذيمَِؽ وَم٣مَل ازْم

, َوإؽِْمَح٣مَق. َووَم٣ميَمفُ  ٣مهمِِٔمل  ـُ دِم ايْمَٔمْبِد. َوُهَق ََمْذَه٤ُم ايمُمَّ َس  اْْلَ

ََاِيوّ٘:َٚقّٔا ِزُئُٜمَم.  ٍَ  ـُ اظمُْٛمِْذِر. َٓ جُيْ  َواطْمَت٣مَرُه ازْم

:ِٟ ٍَ أِّٔؾَشاُب ايسَّأّٖ َد إضْمَراًَم٣م زَمْٔمَد  َٚقّٔا , هَم١مِْن صَمدَّ بِلُّ ٣م ايمِمَّ ِزُئ ايْمَٔمْبَد, هَمَٟمَمَّ َٓ جُيْ

 َّٓ ْ َيٛمَْٔمِٗمْد َواصِمًب٣م, هَمََل َأْن اضْمَتَٙمَؿ وَمْبَؾ ايْمُقوُمقِف, َأصْمَزَأُه, َوإِ َنَّ إضْمَراََمُٜمَم َل
ِٕ هَمََل5 

َم. ـْ ايْمَقاصِم٤ِم, ىَمَم يَمْق زَمِٗمَٝم٣م فَمعَم ضَم٣مِْلِ  جُيِْزُئ فَم

٣مفَم٥َم.  َٚئَّٓا, ا زَم٣ميمًِٕم٣م هَمَٟمصْمَزَأُه, ىَمَم يَمْق َأضْمَرَم سمِْٙمَؽ ايمسَّ ُف َأْدَرَك ايْمُقوُمقَف ضُمرًّ  َأٞمَّ

َُُد: ٍَ أِّٔس ـِ فَمب٣َّمسوَم٣مَل ؿَم٣م قّٔا ـْ ازْم إَذا ُأفْمتَِؼ »: -مريض اّلل فمٛمٜم- ُوٌس, فَم

ِزْئ فَمٛمْفُ  ُتُف5 هَم١مِْن ُأفْمتَِؼ زمَِجْٚمٍع, َلْ جُتْ  ها .شايْمَٔمْبُد زمَِٔمَرهَم٥َم, َأصْمَزَأْت فَمٛمُْف ضَمجَّ
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 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
ٙمقغ دم ضم٣مل زموايمذي يٓمٜمر أٞمف جيزئٜمم5 َّٕنم أدي٣م ايمرىمـ إفمٓمؿ يمٙمح٨م 

 ., واّلل أفمٙمؿايمِمبل, وسم٘مٙمٝمػ ايمٔمبد

********** 
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 ]حج المرأة من غير محرم[

صعم اّلل فمٙمٝمف  -ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ : -ريض اّلل فمٛمٜمم -)َوفَمٛمْفُ  – 273

َٓ »خَيُْْم٤ُم َيُٗمقُل:  -وؽمٙمؿ  َّٓ َوََمَٔمَٜم٣م ُذو حَمَْرٍم, َو ُٙمَقنَّ َرصُمٌؾ زم٣ِمَْمَرَأٍة إِ  سُمَس٣مهمُِر َٓ خَيْ

َّٓ ََمَع ِذي حَمَْرمٍ  , هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إِنَّ اَْمَرَأيِت طَمَرصَم٦ْم شاظمَْْرَأُة إِ

٥ًم, َوإِّن  اىْمُتتِْب٦ُم دِم نَمْزَوِة ىَمَذا َوىَمَذا, وَم٣مَل:  اْٞمَْمٙمِْؼ, هَمُح٨مَّ ََمَع »ضَم٣مصمَّ

شاَْمَرَأسمَِؽ 
(1)

ْٖمُظ ظمُِْسٙمِؿٍ . َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايم  (.ٙمَّ

 ******************************* الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ شضط احملضو للنضأٗ يف احلخ ّغريِ إسا نمٌ 

 .عفضّا

 ش.خَيُْْم٤ُم  –صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ » قْلُ:

دم ضمجتف  ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣مٞم٦م يمف, يمٔمٙمف دم اْل٨م

 فمدة طمْم٤م: 

 واضمدة.طمْمبتف ىم٣مٞم٦م دم فمرهم٥م: 

 طمْم٤م. شمَلثودم َمٛمك: 

ُٙمَقنَّ َرصُمٌؾ زم٣ِمَْمَرَأةٍ »َيُٗمقُل: " قْلُ:  ."شَٓ خَيْ

 ., ظم٣م دم ذيمؽ َمـ ايمٖمتٛم٥م وايمٖمس٣مد فمعم ايمرصم٣مل واظمرأةأي َمـ نمغم اظمح٣مرم

 

                                                           
 (.1341(, واإلمام مسلم )1862أخرجو اإلمام البخاري ) (1)
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َّٓ َوََمَٔمَٜم٣م ُذو حَمَْرمٍ » قْلُ:  ش.إِ

 َمـ زوصمٜم٣م, أو َمـ أويمٝم٣مئٜم٣م.

 وهق أن سم٘مقن حمتجب٥م.  ػرتط أَس آخس:ٜٚ

هم١مذا دطمؾ ايمرصمؾ إصمٛمبل فمعم اظمرأة َمع اضمتج٣مِب٣م ووصمقد اظمحرم َمٔمٜم٣م, 

 همَل حمذور دم ذيمؽ.

 وإن دطمؾ َمع فمدم وصمقد اظمحرم, ىم٣من آشمًم دم ذيمؽ. 

وإن دطمؾ فمعم اظمرأة َمع وصمقد اظمحرم وهل ىم٣مؾمٖم٥م فمـ وصمٜمٜم٣م, ىم٣من آشمًم 

 فمعم ذيمؽ.

 ًِ زمح٘ اهلل تعاىل: فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطف
ـِ ايْمَٔم٣مِص ريض اّلل فمٛمٜمم,  ـَ فَمْٚمِرو زْم شَمُف َأنَّ َٞمَٖمًرا َمـ ضمدي٧م فَمْبَد اّللِ زْم ضَمدَّ

يُؼ, َوِهَل  د  ـْ زَمٛمِل َه٣مؾِمٍؿ َدطَمُٙمقا فَمعَم َأؽْمَمَء زمِٛم٦ِْم فُمَٚمْٝمٍس, هَمَدطَمَؾ َأزُمق زَمْ٘مٍر ايمِم  َِم

َتُف َيْقََمئٍِذ, هَمَرآُهْؿ, هَمَ٘مِرَه َذيمِ  َؿ, ََتْ َؽ, هَمَذىَمَر َذيمَِؽ يمَِرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ا, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  َّٓ طَمغْمً
َأَه٣م »َووَم٣مَل: َلْ َأَر إِ إِنَّ اّللَ وَمْد زَمرَّ

ـْ َذيمَِؽ  َـّ »َؿ فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ هَمَٗم٣مَل: شُمؿَّ وَم٣مَم َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ش َِم َٓ َيْدطُمَٙم

َّٓ َوََمَٔمُف َرصُمٌؾ َأِو اشْمٛم٣َمنِ  شَرصُمٌؾ, زَمْٔمَد َيْقَِمل َهَذا, فَمعَم َُمِٕمٝمَب٥ٍم, إِ
(1)

. 
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ـِ فَم٣مَِمٍر ريض اّلل فمٛمٜمم:  ٚيف ايؿشٝشني: َأنَّ َرؽُمقَل َمـ ضمدي٧م فُمْٗمَب٥َم زْم

َؿ وَم٣مَل  طُمقَل فَمعَم ايمٛم َس٣مءِ : »اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ٣مىُمْؿ َوايمدُّ ـَ ش إِيَّ هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ َِم

شاَْلْٚمُق اظمَْقُت »إَْٞمَِم٣مِر: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, َأهَمَرَأْي٦َم اَْلْٚمَق؟ وَم٣مَل: 
(1)

. 

َّٓ ََمَع ِذي حَمَْرمٍ » قْلُ: َٓ سُمَس٣مهمُِر اظمَْْرَأُة إِ  ش.َو

ُه٣م َمـ إؽمٖم٣مر َمـ زم٣مب نمغمأو سمس٣مهمر اظمرأة يمٙمح٨م, أو يمٙمٔمٚمرة,  أي ٓ

إٓ َمع ذي حمرم5 َمـ أصمؾ يٗمقم زمُمٟمَّن٣م, ويٛمتبف ْل٣م, ويٗمقَمٜم٣م إذا , أولم

, واظمحرم هق َمـ َيؾ أطمْمٟمت, ويدهمع فمٛمٜم٣م ايممم َم٣م اؽمتْم٣مع إلم ذيمؽ ؽمبٝمًَل 

 .يمف اخلٙمقة ِب٣م وايمدطمقل فمٙمٝمٜم٣م

 َت٢ جيٛش يًُسأ٠ إٔ تطافس بدٕٚ ذلسّ؟
َلد ضم٣ميم٥م اْلجرة, إذا ه٣مصمرت َمـ زميممع يمٙمٚمرأة أن سمس٣مهمر زمدون حمرم دم و

ٝمممع ْل٣م ايمسٖمر ويمق زمدون حمرم5 ضمتك سمٖمر زمديٛمٜم٣م, ايم٘مٖمر إلم زمَلد اإلؽمَلم, هم

 وسمٛمجق َمـ ايم٘مٖمر وايمممك ايمذي طمْمرُه٣م أؾمد َمـ ؽمٖمره٣م زمدون حمرم.

إلم هم١من ٞمس٣مء ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ أَجٔمكم ىمـ َي٣مصمرن َمـ َم٘م٥م 

 ضم٣ميم٥م َضورة, ٓ اطمتٝم٣مر. ٕن هذه, واظمديٛم٥م, َمع فمدم وصمقد اظمحرم

٥مً » قْلُ:  ش.هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إِنَّ اَْمَرَأيِت طَمَرصَم٦ْم ضَم٣مصمَّ

 أي طمرصم٦م َت٨م زمٕمغم حمرم.
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 ش.َوإِّن  اىْمُتتِْب٦ُم دِم نَمْزَوِة ىَمَذا َوىَمَذا» قْلُ:

 ., وٓ أؽمتْمٝمع ايمذه٣مب َمٔمٜم٣م دم ضمجٜم٣مأي يمٙمجٜم٣مد دم ؽمبٝمؾ اّلل فمز وصمؾ

 ."شاْٞمَْمٙمِْؼ, هَمُح٨مَّ ََمَع اَْمَرَأسمَِؽ »وَم٣مَل: " قْلُ:

أي أَمره ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمؼمك اْلٜم٣مد دم ؽمبٝمؾ اّلل فمز 

وصمؾ, ويذه٤م َي٨م َمع اَمرأسمف5 ضمتك ٓ يٗمع َمٛمٜم٣م اْل٨م زمدون حمرم, ٕن 

 .ه٣مؽمٖمر ضم٣مل واصم٤م دم يمٙمٚمرأة اظمحرم

وصمقب اْل٨م فمٙمٝمٜم٣م, هق وصمقد وومد سمٗمدم أن َمـ ذوط اؽمتْم٣مفم٥م اظمرأة و

 .اظمحرم

 سهِ سر املسأ٠ بدٕٚ ذلسّ: 
 .ايمٔمٙمؿ أن ضمجٜم٣م يِمح َمع أَمـ ايمٖمتٛم٥مايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ 

زوصم٣مت ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ خيرصمـ يمٙمح٨م, ومد ىمـ و

 وىم٣من فمثمن ريض اّلل فمٛمف جئمؾ َمـ َيرس هقادصمٜمـ, ويٗمقم فمعم ؾمٟمَّنـ.

ًرا, هم١مَّن٣م فم٣مصٝم٥م زمسٖمره٣م زمدون حمرم, همَل ويم٘مـ ٓ ي٘مقن ضمجٜم٣م َمػمو

 سمرصمع َمـ ضمجٜم٣م ىمٝمقم ويمدَت٣م أَمٜم٣م.

هق ايمذي ل خي٣ميمْمف إشمؿ, وهل آشمٚم٥م زم٣ميمسٖمر زمدون حمرم,  فاحلر املربٚز:

 .وؽمٝمٟميت دم ىمَلم اخلْم٣مب زمٝم٣من وصمقب وصمقد اظمحرم

 سهِ سر َا ٜط٢ُ بايعؿب١ ايٓطا١ٝ٥: 
 ٥م دم ــهق اصمتٜم٣مد َمـ ايمُم٣مهمٔمٝموَم٣م يسٚمك زم٣ميمٔمِمب٥م ايمٛمس٣مئٝم٥م ٓ ديمٝمؾ فمٙمٝمف, و
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, وايمٛمس٣مء وإن ىمثرن5 هم١من اظمرأة ٓ سم٘مقن حمرًَم٣م صمقاز ضمجٜم٣م َمع اظمرأة ايمثٗم٥م

 يمٙمٚمرأة أزمًدا.

ظمرأة ايمتل َت٨م وسمس٣مهمر ا ٨محم٣مرم ىمح ٕمغميت َيججـ زمهمح٘مؿ ايمٛمس٣مء آ

 .زمدون حمرم

حمٚمد زمـ ضمزم رَحف اّلل سمٔم٣ملم ومِم٥م دم ىمت٣مزمف ؿمقق أزمق وومد ذىمر اإلَم٣مم 

هم١من , رأة ضمتك وإن ىم٣مٞم٦م َمـ اظمستٗمٝممت٥م سُمُمٔمر زمٔمدم إَمـ فمعم اظماْلمَم

  .ضٔمٝمػ أَم٣مم اظمرأة, واظمرأة ضٔمٝمٖم٥م أَم٣مم ايمرصمؾايمرصمؾ 

 َمقؽمك زمـ شمٔمٙم٤م وضمدشمٛمل :(281: ص) احلُا١َ قاٍ يف طٛم

 اؽمٚمٜم٣م اَمرأة ضمدشمتٛمل وم٣مل, ايمُم٣مفمر أَحد زمـ ؽمٙمٝممن ضمدشمٛمل وم٣مل, ايم٘مَلذاّن

 َمـ وهل ضمج٣مت, َخس ضمج٦م ومد ىم٣مٞم٦مو اظمممق, دم رأيتٜم٣م ىمٛم٦م هٛمد

 ايمٓمـ َتسـ ٓ أطمل, ازمـ ي٣م: رم همٗم٣ميم٦م: ؽمٙمٝممن وم٣مل اظمجتٜمدات, اظمتٔمبدات

 ايمبحر رىمب٦م: وصمؾ فمز اّلل ئمٙمٚمف زمم ٞمٖمز فمـ أطمػمك هم١مّن ومط زم٣مَمرأة

 ومد ىمٙمٜمـ ٞمسقة, َخس طم٣مَمس٥م وأٞم٣م ايمدٞمٝم٣م رهمّم٦م وومد اْل٨م َمـ َمٛمٌمهم٥م

 ومد ىمٙمٜمـ ٞمسقة, َخس َمس٥مطم٣م وأٞم٣م ايمدٞمٝم٣م رهمّم٦م وومد اْل٨م َمـ ضمججـ

 رصمؾ ايمسٖمٝمٛم٥م َمَلضمل زمٔمض ودم ايمٗمٙمزم, زمحر دم َمرىم٤م دم وسٞم٣م ضمججـ,

 أول همرأيتف ايمؼمىمٝم٤م, ضمسـ ,إىمت٣مف واؽمع ,ايمٗم٣مَم٥م َمديد ,اخلٙمؼ َمّمٚمر

 ,صمًدا ضخًم  وىم٣من يده٣م, دم إضمٙمٝمٙمف همقضع صقاضمبل إضمدى إلم أسمك ومد يمٝمٙم٥م
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 يبؼ همٙمؿ َمتقايمٝم٣مت, يمٝم٣مل دم ىمٙمٜمـ فمٙمٝمٜمـ َمر شمؿ ٞمٖمسٜم٣م, َمـ ايمقوم٦م دم همٟمَم٘مٛمتف

 َمقؽمك همٟمطمذت َمٛمؽ5 ٕٞمتٗمٚمـ: ٞمٖمز دم همٗمٙم٦م: وم٣مل ٞمٖمسٜم٣م, سمٔمٛمل نمغمه٣م, يمف

 ؽم٣مئر دم ىمٖمٔمٙمف همٔمؾ همٙمم فم٣مدسمف, صم٣مري فمعم ايمٙمٝمؾ دم همٟمسمك زمٝمدي, وأَمس٘متٜم٣م

 وومٙم٦م فمٙمٝمف همٟمؾمٖمٗم٦م: وم٣مل يمٝمٛمٜمض, ووم٣مم هم٣مرسم٣مع فمٙمٝمف اظمقؽمك ؽمٗمْم٦م ايمٙمٝم٣مرم

 ,ٝمبل َمٛمؽ, وم٣ميم٦م ايمٔمجقز: همٗم٢م وؿمرهٓ زيم٦م أو آطمذ ٞمِم :أَمس٘متف وومد يمف

 ها وأؽمتٕمٖمر اّلل.
 نُا قٌٝ يف ايػعس: 

َـّ فَمعَم ايمٛم َس٣مِء َأٌخ َأطًم٣م  صَم٣مِل فَمعَم ايمٛم َس٣مِء َأَِمكمُ  ***َٓ َيْٟمََمٛمَ  ََم٣م دِم ايمر 

َظ صَمْٜمـَدُه  ٖمَّ ََِمكَم َوإِْن ََتَ ْٕ  َٓ زُمدَّ َأنَّ زمِٛمَـــْٓمَرٍة ؽَمَٝمـــُخقنُ  ***إِنَّ ا

ريض اّلل -هريرةفمـ أب  :(144/ 2) ايطٓٔ َعاملاخلّٓابٞ يف قاٍ 

 َمسٙمٚم٥م َٓمرأة َيؾ ٓ» :وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم اّلل رؽمقل وم٣مل: وم٣مل -فمٛمف

 .شَمٛمٜم٣م ضمرَم٥م ذو رصمؾ وَمٔمٜم٣م إّٓ  يمٝمٙم٥م َمسغمة سمس٣مهمر

 خيرج حمرم ذا رصمَل جتد ل إذا اْل٨م يٙمزَمٜم٣م ٓ اظمرأة أن زمٝم٣من هذا دم :قًت

 ايمرأي أصح٣مب ومقل وهق ايمبٌمي واْلسـ ايمٛمخٔمل ذه٤م هذا وإلم َمٔمٜم٣م

  راهقيف. زمـ وإؽمح٣مق ضمٛمبؾ زمـ وأَحد

 .ايمٛمس٣مء َمـ َج٣مفم٥م َمع خترج :َايو ٚقاٍ

 .ايمٛمس٣مء َمـ شمٗم٥م َمسٙمٚم٥م ضمرة اَمرأة َمع خترج :ايػافعٞ ٚقاٍ
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 ذا رصمَل سم٘مقن ٓ ايمُم٣مهمٔمل وصٖمٜم٣م ايمتل ايمثٗم٥م اظمسٙمٚم٥م اْلرة اظمرأة :قًت

 وَمٔمٜم٣م إّٓ  سمس٣مهمر أن فمٙمٝمٜم٣م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم ايمٛمبل ضمٓمر وومد َمٛمٜم٣م ضمرَم٥م

 ايمتل ايممميْم٥م فمدم َمع اْل٨م ؽمٖمر دم ْل٣م اخلروج هم١مزم٣مضم٥م َمٛمٜم٣م حمرم ذو رصمؾ

 ذي نمغم َمع طمروصمٜم٣م ىم٣من هم١مذا ايمسٛم٥م طمَلف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل صعم ايمٛمبل أشمبتٜم٣م

 .َمٔمِمٝم٥م إلم ي٠مدي زمٟمَمر ؿم٣مفم٥م وهق اْل٨م إيمزاَمٜم٣م جيز ل َمٔمِمٝم٥م حمرم

 اّلل صعم ايمٛمبل فمـ روي زمم هذا دم َيتجقن همٔملايمُم٣م أصح٣مب وفم٣مَم٥م

 همقصم٤م وم٣ميمقا ,شوايمراضمٙم٥م ايمزاد» :همٗم٣مل آؽمتْم٣مفم٥م فمـ ؽمئؾ أٞمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 ايمٛمٜمل طمػم ويتٟمويمقن اْل٨م يٙمزَمٜم٣م أن آؽمتْم٣مفم٥م هذه فمعم اظمرأة ومدرت إذا

 .ايمقاصم٤م ايمسٖمر دون ِب٣م َمتْمقفم٥م هل ايمتل إؽمٖم٣مر فمعم

 فمب٣مد زمـ حمٚمد فمـ اخلقزي يزيد زمـ راهٝمؿإزم رواه إٞمم اْلدي٧م وهذا :قًت

 ذيمؽ روي وومد اْلدي٧م, َمؼموك اخلقزى وإزمراهٝمؿ. فمٚمر ازمـ فمـ صمٔمٖمر زمـ

 . زم٣مظمراؽمٝمؾ سمٗمقم ٓ ايمُم٣مهمٔمل فمٛمد واْلج٥م َمرؽمَلً  اْلسـ ؿمريؼ َمـ

 دار إلم َت٣مصمر أَّن٣م دم اْلرب دار دم سمسٙمؿ زم٣ميم٘م٣مهمرة أصح٣مزمف وؾمبٜمٜم٣م

 .ايم٘مٖم٣مر أيدي َمـ ختٙمِم٦م إذا سٙمٚم٥ماظم إؽمغمة وىمذيمؽ ,حمرم زمَل اإلؽمَلم

 .اْل٨م هم٘مذيمؽ فمٙمٝمٜم٣م واصم٤م ؽمٖمر أٞمف ذيمؽ دم واظمٔمٛمك :وم٣ميمقا
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 َمـ أضمد َمٔمٜم٣م يمٝمس وضمده٣م َت٨م أن ْل٣م جيقز يم٘م٣من ؽمقاء ىم٣مٞمقا ويمق :قًت

 َمع إّٓ  وضمده٣م خترج أن اْل٨م دم ْل٣م يبح ل همٙمم شمٗم٥م اَمرأة أو حمرم ذي رصمؾ

 ها .إَمريـ زمكم ايمٖمرق فمعم دل َمسٙمٚم٥م شمٗمف ضمرة اَمرأة
 واّلل أفمٙمؿ

********** 
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 حج عن الغير ولم يحج عن نفسه[]حكم من  

 -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »: -ريض اّلل فمٛمٜمم-)َوفَمٛمُْف  – 274

ََم٥َم, وَم٣مَل:  ـْ ؾُمػْمُ ََم٥مُ »ؽَمِٚمَع َرصُمًَل َيُٗمقُل: يَمبَّْٝمَؽ فَم ـْ ؾُمػْمُ ْو وَم٣مَل: َأٌخ ]رِم[ , أَ ش ?ََم

ـْ َٞمْٖمِسَؽ »وَمِري٤ٌم رِم, وَم٣مَل:  . وَم٣مَل: ش ?ضَمَجْج٦َم فَم َٓ ـْ َٞمْٖمِسَؽ, شُمؿَّ »وَم٣مَل:  ضُم٨مَّ فَم

ََم٥مَ  ـْ ؾُمػْمُ شضُم٨مَّ فَم
(1)

ـُ ضِمب٣َّمَن,  َحُف ازْم ـُ ََم٣مصَمْف, َوَصحَّ . َرَواُه َأزُمق َداُوَد, َوازْم

اصِمُح فِمٛمَْد َأَْحََد َووْمُٖمفُ   (.َوايمرَّ

 ******************************* الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ أىُ ال جيْط للنغله أٌ حيخ عً غريِ قبل 

  .كححُ عً ىفغُ

َمع أن اْلدي٧م ومد أفمٙمف زم٣ميمقومػ نمغم واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ىمٟمَحد 

 .وايمْمح٣موي وايمدارومْمٛمل وايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف فمٛمد َج٣مهغم ايمٔمٙممء

 

                                                           
(, وابن حبان 2913(, وابن ماجو )1811ه أبو داود )رواالحديث ضعيف أعل بالوقف.  (1)

(, وىذا الحديث اختلف فيو كثيرا, لكن أعلو أئمة كبار كأحمد, والطحاوي, والدارقطني, 962)
وابن دقيق العيد, وغيرىم, فالقول إن شاء اهلل قولهم, وىو الذي رجحو مشايخنا, مع أنو في 

(, والحديث من طريق عبدة بن 631الى برقم )الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تع
سليمان, عن سعيد ابن أبي عروبة, عن قتادة, عن عزرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي 
اهلل عنهما. واإلسناد ظاىره الصحة, ورجالو كلهم ثقات, إال أنو قد اختلف في إسناده على سعيد 

م من رواه عن موقوفًا, ثم ذكر الروايات في ذلك بن أبي عروبة, فمنهم من رواه عنو مرفوًعا, ومنه
ورجح الوقف, فالراجح ىو الوقف كما رجح ذلك اإلمام أحمد, واإلمام ابن المنذر وىم أحفظ 

 ممن رجح الرفع, وألنو يبعد وقوع القصة مرتين بنفس السياق, واهلل أعلم.
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ََم٥مَ » قْلُ: ـْ ؾُمػْمُ  .شؽَمِٚمَع َرصُمًَل َيُٗمقُل: يَمبَّْٝمَؽ فَم

 أن اْل٣مج إذا ضم٨م فمـ نمغمه ٞمٝم٣مزم٥م, أن َيؾ زمذىمر اؽمٚمف. ّفُٔ:

 .زمؾ يسٚمك َمـ ضم٨م فمٛمففمٚمرًة, همَل يٗمقل: يمبٝمؽ ضمًج٣م, أو 

 .ٝمٗمقل: يمبٝمؽ ضمًج٣م فمـ همَلن زمـ همَلنهم

 سهِ َٔ سر عٔ ايػري ٚمل ٜكٌ يف إٖالي٘ يبٝو عٔ فالٕ: 
 وإن وُمدر أٞمف ل يٗمؾ ذيمؽ, وىم٣من ومد ٞمقى اْل٨م فمٛمٜمم, أصمزأه ذيمؽ.

 ش.َمـ ؾمػمَم٥م»ايمس٠مال فمـ اظمجٜمقل, َمـ ومقيمف:  ُ:ّفٔ

ََم٥مُ »وَم٣مَل: » قْلُ: ـْ ؾُمػْمُ  ش.وَم٣مَل: َأٌخ ]رِم[ , َأْو وَمِري٤ٌم رِم ش ?ََم

, إٓ إذا ٞمٝم٣مزم٥ماضمت٨م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ِبذه ايمٙمٖمٓم٥م فمعم أن اْل٨م ٓ جيزئ 

 .وورم يمفىم٣مٞم٦م ايمٛمٝم٣مزم٥م َمـ ومري٤م 

ٕٞمف ديـ, وىمم جيقز وايمِمحٝمح أٞمف جيقز َمـ ايمقرم, وايمٗمري٤م, ونمغمُه٣م5 

ومّم٣مء ايمديـ َمـ نمغم ايمقرم, ىمم ؽمبؼ دم ضمدي٧م أب ومت٣مدة ريض اّلل فمٛمف, 

 .٘مذيمؽ جيقز اْل٨مهم

ـْ َٞمْٖمِسَؽ »وَم٣مَل: " قْلُ: َٓ ش ?ضَمَجْج٦َم فَم  ."وَم٣مَل: 

 سهِ َٔ سر عٔ غريٙ ٚمل حير عٔ ْفط٘:  
ل فمعم أن َمـ ضم٨م فمـ نمغمه, و ايمٔمٙممءِبذا ايمٙمٖمٓم٥م وَم٣م يٙمٝمٜم٣م اضمت٨م َجٜمقر 

 َي٨م فمـ ٞمٖمسف, أن اْلج٥م سم٘مقن يمف, وٓ سم٘مقن يمٕمغمه.

 وذه٤م نمغمهؿ َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف جتزئ فمـ ايمٕمغم.
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 (: 236-3/235قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
جَّ  ـْ َٞمْٖمِسِف, َردَّ ََم٣م َأطَمَذ, َوىَم٣مَٞم٦ْم اْْلَ ـْ ضَم٨مَّ فَم ْ َيُ٘م ِه, َوَل ـْ نَمغْمِ ـْ ضَم٨مَّ فَم ٥ُم َوََم

ـْ َٞمْٖمِسِف.   فَم

ِه, هَم١مِْن هَمَٔمَؾ  ـْ نَمغْمِ ؽْمََلِم َأْن ََي٨ُمَّ فَم ٥َم اإْلِ ـْ َلْ ََي٨ُمَّ ضَمجَّ َ
ُف يَمْٝمَس ظمِ َٙم٥ُم َذيمَِؽ َأٞمَّ َوَُجْ

ؽْمََلِم.  ٥ِم اإْلِ ـْ ضَمجَّ  َووَمَع إضْمَراَُمُف فَم

, َوإؽِْمَح٣مُق. ٣مهمِِٔملُّ , َوايمُمَّ َْوَزافِملُّ ْٕ َذا وَم٣مَل ا  َوِِبَ

ـْ ق زَمْ٘مٍر فَمْبُد ايْمَٔمِزيِز: َووَم٣مَل َأزمُ  َٓ فَم َٓ َيِِمحُّ َذيمَِؽ فَمٛمُْف, َو ٨مُّ زَم٣مؿمًَِل, َو َيَٗمُع اْْلَ

ِه.   نَمغْمِ

َي٣مَرِة سَمْٔمٝمكُِم  ِط ؿَمَقاِف ايمز  ـْ َذْ ُف ظم٣ََّم ىَم٣مَن َِم َٞمَّ
ِٕ ـِ فَمب٣َّمٍس5  ـْ ازْم َوُرِوَي َذيمَِؽ فَم

ِه َوَلْ يَ  ِه ايمٛم ٝم٥َِّم, هَمَٚمَتك َٞمَقاُه يمَِٕمغْمِ ْٛمِق يمِٛمَْٖمِسِف, َلْ َيَٗمْع يمِٛمَْٖمِسِف, ىَمَذا ايمْمََّقاُف ضَم٣مَِمًَل يمَِٕمغْمِ

ـْ َٞمْٖمِسِف.  َلْ َيَٗمْع فَم

ٍد, َوََم٣ميمٌِؽ  ـُ حُمَٚمَّ , َوصَمْٔمَٖمُر زْم ْختَِٝم٣مِّنُّ , َوإزِْمَراِهٝمُؿ, َوَأيُّقُب ايمس  ـُ َس َووَم٣مَل اْْلَ

ـْ نَمغْمِ  ـْ َٞمْٖمِسِف. َوَأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم: جَيُقُز َأْن ََي٨ُمَّ فَم ـْ َلْ ََي٨ُمَّ فَم  ِه ََم

َد َِمْثُؾ َذيمَِؽ.  ـْ َأَْحَ  َوضُم٘مَِل فَم

ـْ َٞمْٖمِسِف, َوإِْن َلْ  ـْ َٞمْٖمِسِف ضَم٨مَّ فَم ٨م  فَم : إْن ىَم٣مَن َيْٗمِدُر فَمعَم اْْلَ َووَم٣مَل ايمثَّْقِريُّ

ِه.  ـْ نَمغْمِ ـْ َٞمْٖمِسِف ضَم٨مَّ فَم ٨م  فَم  َيْٗمِدْر فَمعَم اْْلَ

قا زمِ  ـْ َلْ َواضْمَتجُّ ِه ََم ـْ نَمغْمِ َيُف فَم ٣َّم سَمْدطُمُٙمُف ايمٛم َٝم٣مزَم٥ُم, هَمَج٣مَز َأْن ُي٠َمد  ٨مَّ مِم َٟمنَّ اْْلَ

ىَم٣مِة.  ـْ َٞمْٖمِسِف, ىَم٣ميمزَّ  ىـاُيْسِٗمْط هَمْرَضُف فَم
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 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
وايمٗمقل إطمغم هق ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ, هم١من اؽمتْم٣مع أن َي٨م 

 همٜمق اظمتٔمكم5 ٕٞمف ضمؼ دم ذَمتف وصم٤م فمٙمٝمف أن ي٠مديف. فمـ ٞمٖمسف ازمتداءً 

يم٘مـ إذا ل ي٘مـ َمستْمٝمًٔم٣م يمٙمح٨م فمـ ٞمٖمسف, ووصمد َمـ َُيججف فمـ نمغمه, 

 همَل ضمرج دم ذيمؽ.

 .واّلل أفمٙمؿ َمع إشمٚمف إذا ىم٣من يستْمٝمع اْل٨م فمـ ٞمٖمسف ول َي٨م,

********** 
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 ]وجوب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر[

هَمَٗم٣مَل:  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -طَمَْمَبٛم٣َم َرؽُمقُل اّللَِّ »ُف وَم٣مَل: )َوفَمٛمْ  – 277

٨مَّ » ـُ ضَم٣مزمٍِس هَمَٗم٣مَل: َأدِم ىُمؾ  فَم٣مٍم َي٣م شإِنَّ اّللََّ ىَمَت٤َم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ اْْلَ وَْمَرُع زْم ْٕ , هَمَٗم٣مَم ا

ٌة, هَمَم َزا»وَم٣مَل:  ?َرؽُمقَل اّللَِّ ٨مُّ ََمرَّ عٌ يَمْق وُمْٙمُتَٜم٣م يَمَقصَمَب٦ْم, اْْلَ شَد هَمُٜمَق سَمَْمقُّ
(1)

. َرَواُه 

َِمِذي   ْ ْٚمَس٥ُم, نَمغْمَ ايمؼم 
 (.اخْلَ

ـْ ضَمِدي٧ِم ) – 277 ريض اّلل فمٛمف -َأِب ُهَرْيَرَة َوَأْصُٙمُف دِم َُمْسٙمٍِؿ َِم
(2)

.) 

 ******************************* الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ أٌ احلخ ّالعنضٗ إمنم جتب علٙ املهلف مضٗ 

 .كحزٗ يف عنضِّا

 ش.َوفَمٛمْفُ » قْلُ:

 أي فمـ ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم.

 ش.صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -وَم٣مَل: طَمَْمَبٛم٣َم َرؽُمقُل اّللَِّ » قْلُ:

 أي َمبٙمًٕم٣م يمديـ اّلل فمز وصمؾ.

                                                           
(, وأحمد 2886بن ماجو )(, وا111/ 5(, والنسائي )1721صحيح. أخرجو اإلمام أبو داود ) (1)

( والحديث ساقو الحافظ بمعناه. وزاد أحمد فر رواية: "ولو وجبت لم 3511( و )3313)
تسمعوا, ولم تطيعوا", وىي عند النسائي بلفظ: "ثم إذا ال تسمعوني وال تطيعون". وىو في 

 (. 669الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 (, عن أبي ىريرة.1337مسلم في صحيحو مسلم )أخرجو اإلمام  (2)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]وجوب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر[  

 

[98] 
 

  

َ يمِٙمٛم٣َّمِس ََم٣م ٞمزَل إيَِمْٝمِٜمْؿ } :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ ىْمَر يمُِتَبكم  َوَأٞمزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايمذ 

ٜمُ  ُرونَ َويَمَٔمٙمَّ  [. 77]ايمٛمَّْحِؾ:  {ْؿ َيَتَٖم٘مَّ

ُؿ ايمَِّذي } :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ َ َْلُ َوََم٣م َأٞمزيْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب إِٓ يمُِتَبكم 

٥ًم يمَِٗمْقٍم ُي٠ْمَِمٛمُقنَ   [.17]ايمٛمَّْحِؾ:  {اطْمَتَٙمُٖمقا همِٝمِف َوُهًدى َوَرَْحَ

٨مَّ »هَمَٗم٣مَل: " قْلُ:  ."شإِنَّ اّللََّ ىَمَت٤َم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ اْْلَ

٣م } :وىمٗمقل اّلل فمز وصمؾ, أي إن اّلل همرض فمٙمٝم٘مؿ اْل٨م همحجقا َ َي٣م َأَيُّ

ُ٘مْؿ  ـْ وَمْبٙمُِ٘مْؿ يَمَٔمٙمَّ ـَ َِم َٝم٣مُم ىَمَم ىُمت٤َِم فَمعَم ايمَِّذي ـَ آََمٛمُقا ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايمِم  ايمَِّذي

 [.731]ايمبٗمرة:  {سَمتَُّٗمقنَ 

ـُ ضَم٣مزمِسٍ » قْلُ: وَْمَرُع زْم ْٕ  ش. هَمَٗم٣مَم ا

 ٙمرصمؾ اظمبٜمؿ ايمذي صم٣مء دم ضمدي٧م أب هريرة ريض اّلل فمٛمف.هذا َمقضح يم

طَمَْمَبٛم٣َم َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف وَم٣مَل: فٞ ؾشٝح َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: ف

قا»َوؽَمٙمََّؿ, هَمَٗم٣مَل:  , هَمُحجُّ ٨مَّ ٣م ايمٛم٣َّمُس وَمْد هَمَرَض اّللُ فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ اْْلَ َ , هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ: شَأَيُّ

٣م شَمََلشًم٣م, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل  َأىُمؾَّ فَم٣ممٍ  َي٣م َرؽُمقَل اّللِ؟ هَمَسَ٘م٦َم ضَمتَّك وَم٣مَْلَ

َؿ:  َذُروِّن ََم٣م », شُمؿَّ وَم٣مَل: "يَمْق وُمْٙم٦ُم: َٞمَٔمْؿ يَمَقصَمَب٦ْم, َوظم٣ََم اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ  "فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ ىَم٣مَن وَمْبَٙمُ٘مْؿ زمَِ٘مثْ  َم َهَٙمَؽ ََم ْؿ َواطْمتََِلهمِِٜمْؿ فَمعَم َأْٞمبَِٝم٣مئِِٜمْؿ, سَمَرىْمُتُ٘مْؿ, هَم١مِٞمَّ َرِة ؽُم٠َماِْلِ

ٍء هَمَدفُمقهُ  ـْ َرْ ٍء هَمْٟمسُمقا َِمٛمُْف ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ, َوإَِذا ََّنَْٝمُتُ٘مْؿ فَم شهَم١مَِذا َأََمْرسُمُ٘مْؿ زمًَِمْ
(1)

. 

                                                           
 (.1337أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 .َمـ أفمراب اظمسٙمٚمكم ٚاألقسع بٔ سابظ زضٞ اهلل عٓ٘:

وؽمٙمؿ َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ دم نمزوة ف وومد أفمْم٣مه ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيم

  .ضمٛمكم

وَم٣مَل: , -ازمـ َمسٔمقد ريض اّلل فمٛمف –َمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّللِ فٞ ايؿشٝشني: ف

َؿ َٞم٣مؽًم٣م دِم ايْمِٗمْسَٚم٥ِم, هَمَٟمفْمَْمك  ظم٣ََّم ىَم٣مَن َيْقُم ضُمٛمَكْمٍ آشَمَر َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ  ـَ ضَم٣مزمٍِس َِم٣مَئ٥ًم َِم وَْمَرَع زْم ْٕ ـْ  ا َؽ, َوَأفْمَْمك ُأَٞم٣مؽًم٣م َِم
زمِِؾ, َوَأفْمَْمك فُمَٝمْٝمٛم٥ََم َِمْثَؾ َذيمِ اإْلِ

اِف ايْمَٔمَرِب, َوآشَمَرُهْؿ َيْقََمئٍِذ دِم ايْمِٗمْسَٚم٥ِم, هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ: َواّللِ, إِنَّ َهِذِه يَمِٗمْسَٚم٥ٌم  َأْذَ

نَّ َرؽُمقَل اّلِل ََم٣م فُمِدَل همِٝمَٜم٣م َوََم٣م ُأِريَد همِٝمَٜم٣م َوصْمُف اّللِ, وَم٣مَل هَمُٗمْٙم٦ُم: َواّللِ طُْمػِمَ َٕ  ,

َ َوصْمُٜمُف ضَمتَّك  سُمُف زمَِم وَم٣مَل, وَم٣مَل: هَمَتَٕمغمَّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, وَم٣مَل: هَمَٟمسَمْٝمُتُف هَمَٟمطْمػَمْ

ِف, شُمؿَّ وَم٣مَل:  ْ ـْ َئْمِدُل إِْن َلْ َئْمِدِل اّللُ َوَرؽُمقيُمفُ »ىَم٣مَن ىَم٣ميمٌم   , وَم٣مَل: شُمؿَّ وَم٣مَل:شهَمَٚم

ـْ َهَذا هَمَِمػَمَ » َٓ »وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: ش َيْرضَمُؿ اّللُ َُمقؽَمك, وَمْد ُأوِذَي زمَِٟمىْمَثَر َِم َٓ صَمَرَم 

شَأْرهَمُع إيَِمْٝمِف زَمْٔمَدَه٣م ضَمِديًث٣م
(1)

. 

 ش. ?هَمَٗم٣مَل: َأدِم ىُمؾ  فَم٣مٍم َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ » قْلُ:

 ـمـ ايمِمح٣مب ريض اّلل فمٛمف أن إَمر فمعم ايمت٘مرار.

 فٝد ايتهساز؟ٌٖ األَس ٜ
 هذه َمسٟميم٥م أصقيمٝم٥م أطمتٙمػ همٝمٜم٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ: و

                                                           
 (.1162(, واإلمام مسلم في صحيحو )3151أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 زمٟمن إَمر يٖمٝمد ايمت٘مرار. فُِٓٗ َٔ قاٍ:

 زمٟمٞمف ٓ يٖمٝمد ايمت٘مرار. َِٚٓٗ َٔ قاٍ:

وايمِمحٝمح أن إَمر يٖمٝمد ايمت٘مرار, إٓ َم٣م صم٣مءت إديم٥م وايمٗمرائـ سمبكم أٞمف 

 .ٓ يٖمٝمد ايمت٘مرار

ـَ َُمٛمِٝمبكَِم إيَِمْٝمِف َواسمَّ }ىمٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  ََلَة َوَٓ سَمُ٘مقُٞمقا َِم ُٗمقُه َوَأوِمٝمُٚمقا ايمِمَّ

ىمكِمَ   [.17]ايمروم:  {اظمُمْمِ

هم٣مَٕمر زم٣ميمِمَلة يٖمٝمد ايمت٘مرار, يٙمزم ايمٗمٝم٣مم ِب٣م ضمتك َي٣مل زمٝمٛمف وزمكم ومٝم٣مَمٜم٣م 

 اظمقت, وٞمحقه. 

وىمذيمؽ دم ايمزىم٣مة, يم٘مـ فمعم َم٣م زمٝمٛم٦م دم ايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م, وٞمحق ذيمؽ َمـ 

 أَمقر ايمديـ.

 ."شيَمْق وُمْٙمُتَٜم٣م يَمَقصَمَب٦ْم »وَم٣مَل: " قْلُ:

ديمٝمؾ فمعم أن أواَمر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم  ّفُٔ:

 ايمقصمقب.

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا} :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ  {َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرَّ

 : مْمِ  [.2]اْْلَ

٣ميمِ } :ويٗمقل اّلل فمز وصمؾ ـَ خُيَ ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝمَبُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمَِّذي ُٖمقَن فَم

 . {َأْو ُيِِمٝمَبُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ 
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ةٌ » قْلُ: ٨مُّ ََمرَّ  ش.اْْلَ

 أي دم ايمٔمٚمر, فمعم ايمرصم٣مل وايمٛمس٣مء, وَجٝمع اظم٘مٙمٖمكم َمـ اإلٞمس واْلـ.

 َت٢ جيب تهساز احلر ٚايعُس٠؟
أن َي٨م, ٓ جي٤م سم٘مرار اْل٨م وايمٔمٚمرة إٓ زمٛمذر َمـ ص٣مضمبٜمم, همٚمـ ٞمذر و

 أو ئمتٚمر, وصم٤م فمٙمٝمف اْل٨م, ووصمب٦م فمٙمٝمف ايمٔمٚمرة.

عٌ » قْلُ:  ش.هَمَم َزاَد هَمُٜمَق سَمَْمقُّ

 .أي ٞم٣مهمٙم٥م وَي٨م همٝمف ىم٣مْل٨م ايمقاصم٤م

َرَأْي٦ُم »: َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم, َيُٗمقُل: ظم٣م دم َمسٙمؿ

َؿ َيْرَِمل فَمعَم رَ  يمَِتْٟمطُمُذوا »اضِمَٙمتِِف َيْقَم ايمٛمَّْحِر, َوَيُٗمقُل: ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

تِل َهِذهِ  َٓ َأضُم٨مُّ زَمْٔمَد ضَمجَّ َٓ َأْدِري يَمَٔمقم   شََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مْؿ, هَم١مِّن  
(1)

. 

 واْلٚمد ّلل رب ايمٔم٣مظمكم

********** 

 

 

 

 

                                                           
  (.1297أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 ]باب المواقيت[

َْاِقِٔت]  [َبمُب اِلَن

ـِ ) – 277 ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فمَ فَم صعم اّلل فمٙمٝمف  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »ٛمُْٜمَم: ازْم

َْهِؾ  -وؽمٙمؿ  ِٕ ْحَٖم٥َم, َو ٣مِم: اْْلُ َْهِؾ ايمُمَّ ِٕ َٙمْٝمَٖم٥ِم, َو َْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم: َذا اْْلُ ِٕ ٦َم  َوومَّ

ـْ  َـّ َِم ـْ َأسَمك فَمَٙمْٝمِٜم َ
َـّ َوظمِ َـّ َْلُ : َيَٙمْٚمَٙمَؿ, ُه ـِ َْهِؾ ايْمَٝمَٚم

ِٕ َٞمْجٍد: وَمْرَن اظمَْٛم٣َمِزِل, َو

ـْ ضَمْٝم٧ُم َأْٞمَُمَٟم, ضَمتَّك نمَ  ـْ ىَم٣مَن ُدوَن َذيمَِؽ هَمِٚم ٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرَة, َوََم ـْ َأَراَد اْْلَ َّ َـّ مِم ِه غْمِ

٥مَ  ـْ ََم٘مَّ ٥َم َِم شَأْهُؾ ََم٘مَّ
(1)

 (. . َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 271  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م: َوفَم

َْهِؾ ايْمِٔمَراِق َذاَت فِمْرٍق َوومَّ  ِٕ ش٦َم 
(2)

لُّ 
 (. . َرَواُه َأزُمق َداُوَد, َوايمٛمََّس٣مئِ

ـْ ضَمِدي٧ِم )َوَأْصُٙمُف فِمٛمَْد َُمْسٙمٍِؿ  – 277 َّٓ َأنَّ  -ريض اّلل فمٛمٜمم  -صَم٣مزمٍِر َِم إِ

َراِوَيُف ؾَمؽَّ دِم َرهْمِٔمفِ 
(3)

.)  

                                                           
 (.1181)(, واإلمام مسلم في صحيحو 1524أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
(, واللفظ ألبي داود, وأما لفظ النسائي 125/ 5(, والنسائي )1739أخرجو اإلمام أبو داود ) (2)

وقت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألىل المدينة ذا الحليفة, وألىل الشام ومصر: »فهو: 
ديث قلت: والح«. الجحفة, وألىل العراق: ذات عرق, وألىل نجد: قرنا, وألىل اليمن: يلملم

 . وإن أعل إال أن لو شواىد

(, وىو من طريق أبي الزبير؛ أنو سمع جابر بن عبد اهلل يسأل عن 1183أخرجو اإلمام مسلم ) (3)
مهل أىل المدينة من »المهل؟ فقال: سمعت )أحسبو رفع إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم( فقال: 

ذات عرق, ومهل أىل نجد من ذي الحليفة, والطريق اآلخر: الجحفة, ومهل أىل العراق من 
= قلت: لكن للحديث طرق جديدة بغير ىذا الشك الواقع «. قرن, ومهل أىل اليمن من يلملم
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271 –  : ٦َم َذاَت فِمْرٍق َأنَّ فُمَٚمَر ُهَق ايمَّ »)َودِم ايْمُبَخ٣مِري  شِذي َوومَّ
(1)

.) 

ـِ ) – 271 : فَم َِمِذي  ْ ـِ فَمب٣َّمٍس َوفِمٛمَْد َأَْحََد, َوَأِب َداُوَد, َوايمؼم  ريض اّلل  -ازْم

ِق  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »: -فمٛمٜمم َْهِؾ اظمَْمْمِ ِٕ ٦َم  َوومَّ

شايْمَٔمِٗمٝمَؼ 
(2)

.) 

 ******************************* الشرح:

املْاقٔت املهمىٔ٘  لبٔمٌ يف صمحُ اهلل تعمىل ٍشا األكحمرٓثعمم املص

 .للحخ ّالعنضٗ

٘م٣مٞمٝم٥م أَم٣م ايمزَم٣مٞمٝم٥م همٜمل اظمذىمقرة دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ويمٙمح٨م َمقاومٝم٦م زَم٣مٞمٝم٥م وَم

٨مُّ } ـْ  ََمْٔمُٙمقََم٣مٌت  َأؾْمُٜمرٌ  اْْلَ َـّ  هَمَرَض  هَمَٚم ٨مَّ  همِٝمِٜم َٓ  َرهَم٧َم  هَمََل  اْْلَ َٓ  هُمُسقَق  َو  َو

٨م   دِم  صِمَداَل  , وهل ؾمقال وذو ايمٗمٔمدة وذو اْلج٥م وومٝمؾ [742: ايمبٗمرة] { اْْلَ

 .فممم ذي اْلج٥م, وأَم٣م اظم٘م٣مٞمٝم٥م همٜمل اظمذىمقرة دم ايمب٣مب

 
 

                                                                                                                                        

« الفتح»( بسند صحيح, ولذلك قال الحافظ في 27/ 5في رواية مسلم, كما عند البيهقي ) =
 «.الحديث بمجموع الطرق يقوى(: »391/ 3)

 . (1531) أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو (1)

( من طريق يزيد 832(, والترمذي )1741(, وأبو داود )3215أخرجو اإلمام أحمد )ضعيف.  (2)
ىذا حديث »بن أبي زياد, عن محمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس, عن جده بو. وقال الترمذي: 

قلت: كال. فيزيد ضعيف, وفي الحديث انقطاع إذ لم يسمع محمد بن علي من جده  «. حسن
قال مسلم وابن القطان. ىذا ولقد صحح الحديث الشيخ شاكر رحمو اهلل وأجاب عن ىاتين كما 

 العلتين بما ال يقنع.
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 : املها١ْٝ بٝإ أقطاّ ايٓاع يف باب املٛاقٝت
ايمذي يٚمر فمٙمٝمف  همٚمٜمٙمف َمـ اظمٝمٗم٣مت, َمـ ىم٣من طم٣مرج اظمقاومٝم٦م ايكطِ األٍٚ:

 .ْلجف أو فمٚمرسمف

اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ضمدي٧م ازمـ فمب٣مس ريض اّلل يمٗمقل ايمٛمبل صعم 

٨مَّ »فمٛمٜمم ايمذي دم ايمب٣مب:  ـْ َأَراَد اْْلَ َّ َـّ مِم ِه ـْ نَمغْمِ َـّ َِم ـْ َأسَمك فَمَٙمْٝمِٜم َ
َـّ َوظمِ َـّ َْلُ ُه

 ش.َوايْمُٔمْٚمَرةَ 

 همٝمٜمؾ َمـ زمٝمتف, أو دويرسمف., َمـ ىم٣من داطمؾ اظمٝمٗم٣مت ايجاْٞ:

يمف وؽمٙمؿ دم ضمدي٧م ازمـ فمب٣مس ريض اّلل يمٗمقل ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آ

٥مَ »فمٛمٜمم:  ـْ ََم٘مَّ ٥َم َِم ـْ ضَمْٝم٧ُم َأْٞمَُمَٟم, ضَمتَّك َأْهُؾ ََم٘مَّ َؽ هَمِٚم
ـْ ىَم٣مَن ُدوَن َذيمِ  ش.َوََم

 َمـ ىم٣من داطمؾ اْلرم. ايجايح:

 يٛمٗمسؿ إلم ومسٚمكم:  دم هذه اْل٣ميم٥مو

 صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعمف يمٗمقيم, هم١مٞمف َيؾ َمـ اْلرم, ْل٨ماإن ىم٣من يريد  األٍٚ:

٥مَ »آيمف وؽمٙمؿ:  ـْ ََم٘مَّ ٥َم َِم  ش.ضَمتَّك َأْهُؾ ََم٘مَّ

 هم١مٞمف يٙمزَمف اخلروج إلم اْلؾ., ٙمٔمٚمرةيمايمث٣مّن: إن ىم٣من 

طَمَرصْمٛم٣َم َُمَقاهمكَِم »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم ريض اّلل فمٛمف, وَم٣ميَم٦ْم:  ففٞ ايؿشٝشني

٥ِم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  ََلِل ِذي اِْلجَّ
ـْ َأضَم٤مَّ َأْن َُيِؾَّ : »ِْلِ ََم

َْهَٙمْٙم٦ُم زمُِٔمْٚمَرةٍ  َٕ هَمَٟمَهؾَّ زَمْٔمُّمُٜمْؿ زمُِٔمْٚمَرٍة, ش زمُِٔمْٚمَرٍة هَمْٙمُٝمْٜمٙمِْؾ, هَم١مِّن  يَمْقَٓ َأّن  َأْهَدْي٦ُم 

ـْ َأَهؾَّ زمُِٔمْٚمَرٍة, هَمَٟمْدَرىَمٛمِل َيْقُم فَمَرهَم٥َم َوَأٞمَ  َّ , َوىُمٛم٦ُْم َأَٞم٣م مِم ٣م َوَأَهؾَّ زَمْٔمُّمُٜمْؿ زمَِح٨م 
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َؿ هَمَٗم٣مَل:  ٌض, هَمَُمَ٘مْقُت إلَِم ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
َدفِمل فُمْٚمَرسَمِؽ, »ضَم٣مئِ

, هَمَٖمَٔمْٙم٦ُم ضَمتَّك إَِذا ىَم٣مَن يَمْٝمَٙم٥ُم شَواْٞمُٗميِض َرْأؽَمِؽ, َواَْمَتُِمْمِل َوَأِهقم  زمَِح٨م  

ـَ َأِب  ـِ زْم َْحَ زَمْ٘مٍر هَمَخَرصْم٦ُم إلَِم ايمتَّٛمِْٔمٝمِؿ,  اَْلِْمَب٥ِم, َأْرؽَمَؾ ََمِٔمل َأطِمل فَمْبَد ايمرَّ

 ش. هَمَٟمْهَٙمْٙم٦ُم زمُِٔمْٚمَرٍة ََمَ٘م٣مَن فُمْٚمَريِت 

ـْ َذيمَِؽ َهْدٌي, َوَٓ َصْقٌم َوَٓ َصَدوَم٥مٌ »وَم٣مَل ِهَُم٣مٌم:  ٍء َِم ـْ دِم َرْ شَوَلْ َيُ٘م
 (1)

. 

أن َمٝمٗم٣مت فمٚمرة اظم٘مل ف أدٞمك اْلؾ, وفمعم أٞمايمتٛمٔمٝمؿ  أَمره٣م زم٣ميمٔمٚمرة َمـو

 إَج٣مع. ؾمبف َمـ اْلؾ

 .َمٜمؾ أهؾ َم٘م٥م يمٙمح٨م وايمٔمٚمرة :وومد زمقب ايمبخ٣مري دم صحٝمحف

ـْ  وَمْقيُمفُ : (386/ 3) زمح٘ اهلل تعاىل قاٍ احلافغ ٥مَ  َِم َت٣مصُمقنَ  َٓ  َأيْ  ََم٘مَّ  ََيْ

ُروِج  إلَِم  ـْ  َُيِْرَُمقنَ  زَمْؾ  َِمٛمْفُ  يمإِْلِضْمَرامِ  اظمِْٝمَٗم٣مِت  إلَِم  اخْلُ ٥مَ  َِم هَم٣موِمل   ََم٘مَّ ْٔ  زَمكْمَ  ايمَِّذي ىَم٣م

٥مَ  اظمِْٝمَٗم٣مِت  فُ  َوََم٘مَّ ـْ  َُيِْرمُ  هَم١مِٞمَّ َٓ  ََمَ٘م٣مٞمِفِ  َِم َت٣مُج  َو صُمقعِ  إلَِم  ََيْ  يمُِٝمْحِرمَ  اظمِْٝمَٗم٣مِت  إلَِم  ايمرُّ

٣مج   طَم٣مص   َوَهَذا َِمٛمْفُ  ـِ  َأهْمَّمؾِ  دِم  َواطْمُتٙمَِػ  زم٣ِمْْلَ َََم٣مىمِ ْٕ  ىَمَم  َِمٛمَْٜم٣م َُيِْرمُ  ايمَّتِل ا

٣م َُمْٖمَرَدةٍ  سَمْرََج٥َمٍ  دِم  ؽَمَٝمْٟميِت  ؾ   َأْدَٞمك إلَِم  خَيُْرَج  َأنْ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝمِج٤ُم  اظمُْْٔمَتِٚمرُ  َوَأَمَّ  ىَمَم  اْْلِ

يُّ  اظمُِْح٤مُّ  وَم٣مَل  ايْمُٔمْٚمَرةِ  َأزْمَقاِب  دِم  زَمَٝم٣مُٞمفُ  ؽَمَٝمْٟميِت  ٥مَ  صَمَٔمَؾ  َأضَمًدا َأفْمَٙمؿُ  َٓ  ايمْمَّػَمِ  ََم٘مَّ

َ  يمِْٙمُٔمْٚمَرةِ  َِمٝمَٗم٣مسًم٣م ُٙمفُ  هَمَتَٔمكمَّ ْٚمُٜمقرُ  هَمَذَه٤َم  ايْمَٗم٣مِرنِ  دِم  َواطْمُتٙمَِػ  نِ ايْمَٗم٣مرِ  فَمعَم  ََحْ  إلَِم  اْْلُ

٣مج   ضُمْ٘مؿَ  ضُمْ٘مَٚمفُ  َأنَّ  ٥م َمـ اإلهَلل دِم  اْْلَ  فَمَٙمْٝمفِ  جَي٤ُِم  اظم٣َْمصِمُُمقنِ  زمـ َووَم٣مَل  ََم٘مَّ

                                                           
 (.1211(, واإلمام مسلم في صحيحو )317أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]باب المواقيت[  

 

[106] 
 

  

ُروُج  ؾ   َأْدَٞمك إلَِم  اخْلُ َم  ايْمُٔمْٚمَرةَ  َأنَّ  َوَوصْمُٜمفُ  اْْلِ ٨م   دِم  سَمٛمَْدِرُج  إِٞمَّ فُ  همِٝمَم  اْْلَ ٙمُّ  َواضِمٌد  حَمِ

ْٔمِل  ىَم٣ميمْمََّقاِف  ـْ  فِمٛمَْد  َوايمسَّ ٣م زمَِذيمَِؽ  َيُٗمقُل  ََم ضْمَرامُ  َوَأَمَّ فُ  اإْلِ  خُمَْتٙمٌِػ  همِٝمِٜمَم  هَمَٚمِحٙمُّ

ؾْمَ٘م٣ملِ  َهَذا َوصَمَقاُب  ـَ  اظمَْْٗمُِمقدَ  َأنَّ  اإْلِ ُروِج  َِم ؾ   إلَِم  اخْلُ  َأنْ  اظمُْْٔمَتِٚمرِ  ضَمؼ   دِم  اْْلِ

َرامِ  ايْمَبْٝم٦ِم  فَمعَم  َيِردَ  ـَ  اْْلَ ؾ   َِم  يمِْٙمَٗم٣مِرنِ  ََيُِْمُؾ  َوَهَذا فَمَٙمْٝمفِ  َواهمًِدا ىَمْقُٞمفُ  هَمَٝمِِمحَّ  اْْلِ

ُروصِمفِ  ـَ  َوِهلَ  فَمَرهَم٥مَ  إلَِم  خِلُ ؾ   َِم هَم٣مَض٥مِ  يمَِْمَقاِف  ايْمَبْٝم٦ِم  إلَِم  َوُرصُمقفِمفِ  اْْلِ  اإْلِ

  ها .َأْيًّم٣م زمَِذيمَِؽ  اظْمَْٗمُِمقدُ  هَمَحَِمَؾ 
 تٗا ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: بٝإ املٛاقٝت اييت ٚق

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٕهؾ اظمديٛم٥موومتف ايمٛمبل صعم اّلل , ذو اْلٙمٝمٖم٥م األٍٚ:

 .ىمٝمٙمق َمؼم سمٗمريب٣مً  777, ضمٝم٧م يبٔمد وهق أزمٔمد اظمقاومٝم٦م فمـ َم٘م٥موَمـ إيمٝمٜم٣م, 

 وومتف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٕهؾ ايمُم٣مم, اْلحٖم٥م ايجاْٞ:

 .وَمـ إيمٝمٜم٣م

وَمـ  وومتف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٕهؾ ايمٝمٚمـ, ٙمٚمٙمؿي ايجايح:

 َمؼًما. ىمٝمٙمق ويبٔمد فمـ َم٘م٥م ومرازم٥م َم٣مئ٥م وفممميـإيمٝمٜم٣م, 

 وومتف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٕهؾ ٞمجد, ومرن اظمٛم٣مزل ايسابع:

 23ويبٔمد فمـ َم٘م٥م  وهق أومرب اظمقاومٝم٦م إلم َم٘م٥موَمـ أسمك فمعم ؿمريٗمٜمؿ , 

 .ىمٝمٙمق َمؼم

, وسمٗمع فمـ َم٘م٥م وهق َمٝمٗم٣مت أهؾ ايمٔمراق, ذات فمرق كات اخلاَظ:املٝ

  .ىمٝمٙمق َمؼم 777ذوم٣م زمٚمس٣مهم٥م 
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 ٚقد اختًف أٌٖ ايعًِ فُٝٔ ٚقت٘: 
ذه٤م اْلٚمٜمقر إلم أن ايمذي وومتف ٕهؾ ايمٔمراق هق فمٚمر زمـ اخلْم٣مب و

 ., فمعم َم٣م يٟميت إن ؾم٣مء اّللريض اّلل فمٛمف

 ٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.ايمٛمبل صعم اّلل فمايمذي وومتف وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أن 

إٓ أٞمف ل يثب٦م َمرهمقفًم٣م إلم ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ذيمؽ 

 ., فمعم َم٣م سمٗمدمضمدي٧م

 (: 51قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف اإلمجاع )ص
وأَجٔمقا فمعم َم٣م شمب٦م زمف اخلػم, فمـ ايمٛمبل َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ دم  -137

 اظمقاومٝم٦م.

 وأَجٔمقا فمعم أن َمـ أضمرم ومبؾ اظمٝمٗم٣مت أٞمف حمرم. -138

 وأَجٔمقا فمعم أن اإلضمرام صم٣مئز زمٕمغم انمتس٣مل. -139

وأَجٔمقا فمعم أن آنمتس٣مل يمإلضمرام نمغم واصم٤م, واٞمٖمرد اْلسـ  -140

 ايمبٌمي وفمْم٣مء.

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 وايمِمحٝمح أن آنمتس٣مل يمإلضمرام نمغم واصم٤م ىمم هق ومقل َجٜمقر أهؾ

  ايمٔمٙمؿ.
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 (: 3/246ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ـْ َأسَمك  َنَّ ىُمؾَّ ََم

ِٕ ٣م َأْو نَمغْمَ َُمِٗمٝمٍؿ5  ٣م, ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن َُمِٗمٝمًم ِِبَ ـْ ىَم٣مَن ِِبَ ٥َم: ََم َأْهُؾ ََم٘مَّ

 فَمعَم َِمٝمَٗم٣مٍت ىَم٣مَن َِمٝمَٗم٣مسًم٣م يَمُف. 

٥َم همَ  ـْ ىَم٣مَن زمَِٚم٘مَّ ـْ هَمَ٘مَذيمَِؽ ىُمؾُّ ََم 5 َوإِْن َأَراَد ايْمُٔمْٚمَرَة هَمِٚم ِٜمَل َِمٝمَٗم٣مسُمُف يمِْٙمَح٨م 

َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ دِم َهَذا طِمََلهًم٣م.   . ؾ   ىـااْْلِ
 (: 51قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف اإلمجاع )ص

أراد أن َيّؾ زمح٨م همٟمهؾ زمٔمٚمرة, أو أراد أن َيّؾ  َمـ وأَجٔمقا فمعم أن -141

 زم َم٣م فمٗمد فمٙمٝمف ومٙمبف, ٓ َم٣م ٞمْمؼ زمف يمس٣من.زمٔمٚمرة همٙمبك زمح٨م: أن ايمَل

وأَجٔمقا فمعم أن َمـ أهؾ دم أؾمٜمر اْل٨م زمحج٥م يٛمقي ِب٣م ضمج٥م  -142

 ىـااإلؽمَلم أن ضمجتف جتزئف فمـ ضمج٥م اإلؽمَلم. 
 سهِ َٔ داٚش املٝكات إىل غريٙ: 

َمـ صم٣موز اظمٝمٗم٣مت إلم نمغمه همحجف صحٝمح, وفمٚمرسمف صحٝمح٥م, َمع أٞمف 

 فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. طم٣ميمػ إهمّمؾ, وايمسٛم٥م ايمث٣مزمت٥م

 قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل: 
 وَمـ َمر َمـ ذي اْلٙمٝمٖم٥م ول َُيرم َمٛمٜم٣م, وأضمرم َمـ اْلحٖم٥م همَل رء فمٙمٝمف.

وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أضمرم َمـ ذي 

      دة وَمـ َمٔمف َمـاْلٙمٝمٖم٥م وَمٔمف َمـ َمٔمف َمـ اظمسٙمٚمكم, وأضمرم أزمق ومت٣م

 ها اْلحٖم٥م.
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 سهِ دخٍٛ َه١ بػري إسساّ: 
ابٔ  ذىمره٣م  اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ دطمقل َم٘م٥م زمٕمغم إضمرام إلم أومقال

 : فكاٍ (254-3/253قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َه٣م, هَمُٜمْؿ فَمعَم شَمََل  ٥َم َأْو نَمغْمِ ٣م إلَم ََم٘مَّ َرِم, إَمَّ ـْ ُيِريُد ُدطُمقَل اْْلَ ٍب:ََم  شَم٥ِم َأَْضُ

َٖا: َرٍة,  أَّٔسُد ٣مصَم٥ٍم َُمَتَ٘مر  ـْ طَمْقٍف, َأْو ِْلَ ـْ َيْدطُمُٙمَٜم٣م يمِِٗمَت٣مٍل َُمَب٣مٍح, َأْو َِم ََم

ُر  ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف َضْٝمَٔم٥ٌم َيَتَ٘مرَّ ْم٣َّمِب, َوَٞم٣موِمِؾ اظمغَِْمِة َوايْمَٖمْٝمِح, َوََم ٣مِش, َواْْلَ ُمَّ ىَم٣مْْلَ

 َٓ َنَّ ايمٛمَّبِلَّ ُدطُمقيُمُف َوطُمُروصُمُف إيَمْٝمَٜم٣م, هَمَٜم٠ُم
ِٕ َٓ إضْمَراَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ5  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف  -ِء 

ًٓ َوفَمعَم َرْأؽِمِف اظمِْْٕمَٖمُر, َوىَمَذيمَِؽ َأْصَح٣مزُمُف,  -َوؽَمٙمََّؿ  ٥َم ضَمََل َدطَمَؾ َيْقَم ايْمَٖمْتِح ََم٘مَّ

ْ َٞمْٔمَٙمْؿ َأضَمًدا َِمٛمُْٜمْؿ َأضْمَرَم َيْقََمئٍِذ, َويَمْق َأْوصَمْبٛم٣َم اإْلِ  ُر َوَل ـْ َيَتَ٘مرَّ ضْمَراَم فَمعَم ىُمؾ  ََم

 ُدطُمقيُمُف, َأهْم٢َم إلَم َأْن َيُ٘مقَن ََجِٝمَع َزََم٣مٞمِِف حُمِْرًَم٣م, هَمَسَٗمَط يمِْٙمَحَرِج. 

. ٣مهمِِٔملُّ َذا وَم٣مَل ايمُمَّ  َوِِبَ

ٍَ أُّٔبٛ َسِٓٝف١ّّٔٔ: ـْ ىَم٣منَ  َٚقّٔا َّٓ ََم َرِم زمَِٕمغْمِ إضْمَراٍم, إ ضََمٍد ُدطُمقُل اْْلَ َٕ  َٓ جَيُقُز 

ِه. ْز زمَِٕمغْمِ إضْمَراٍم ىَمَٕمغْمِ ُف جُي٣َمِوُز اظمِْٝمَٗم٣مَت َُمِريًدا يمِْٙمَحَرِم, هَمَٙمْؿ جَيُ َٞمَّ
ِٕ  ُدوَن اظمِْٝمَٗم٣مِت5 

;ُٙ ََا َذنِّٔسَْا , َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ  َٚئَّٓا  َِمِذيُّ ْ َؿ  -َووَمْد َرَوى ايمؼم   -َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـٌ ش. ٥َم َوفَمعَم َرْأؽِمِف فِمَمََم٥ٌم ؽَمْقَداءُ َدطَمَؾ َيْقَم ايْمَٖمْتِح ََم٘مَّ » َووَم٣مَل: َهَذا ضَمِدي٧ٌم ضَمَس

ـْ ََمْقِضِٔمِف  َصِحٝمٌح. َوََمَتك َأَراَد َهَذا ايمٛمُُّسَؽ زَمْٔمَد جُم٣َمَوَزِة اظمِْٝمَٗم٣مِت َأضْمَرَم َِم

ََلِف ََم٣م همِٝمِف.  ـْ اخْلِ  ىَم٣ميْمِٗمْسِؿ ايمَِّذي وَمْبَٙمُف, َوهمِٝمِف َِم
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ُِٛع ايجَّاِْٞ: ٨مَّ  ايَّ َٓ ُيَ٘مٙمَُّػ اْْلَ ـْ  , َوايْمَ٘م٣مهمِِر إَذا َأؽْمَٙمَؿ زَمْٔمَد ََم بِل  : ىَم٣ميْمَٔمْبِد, َوايمِمَّ

ِرَُمقَن  ُْؿ َُيْ ضْمَراَم, هَم١مَِّنَّ , َوَأَراُدوا اإْلِ بِلُّ جُم٣َمَوَزِة اظمِْٝمَٗم٣مِت, َأْو فَمَتَؼ ايْمَٔمْبُد, َوزَمَٙمَغ ايمِمَّ

َٓ َدَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ.  ـْ ََمْقِضِٔمِٜمْؿ, َو  َِم

, َوإؽِْمَح٣مُق. َوِِبَ  َْوَزافِملُّ ْٕ , َوا  َذا وَم٣مَل فَمَْم٣مٌء, َوََم٣ميمٌِؽ, َوايمثَّْقِريُّ

بِل  َيْبُٙمُغ, َووَم٣ميُمقا دِم  ْأِي دِم ايْمَ٘م٣مهمِِر ُيْسٙمُِؿ, َوايمِمَّ َوُهَق وَمْقُل َأْصَح٣مِب ايمرَّ

 ايْمَٔمْبِد: فَمَٙمْٝمِف َدٌم. 

٣مهمِِٔمّل دِم ََجِٝمِٔمِٜمْؿ:   اضِمٍد َِمٛمُْٜمْؿ َدٌم.فَمعَم ىُمؾ  وَ َووَم٣مَل ايمُمَّ

ـْ َأَْحََد, دِم ايْمَ٘م٣مهمِِر ُيْسٙمُِؿ, ىَمَٗمْقيمِِف.   َوفَم

ُْؿ  ََّنَّ
ِٕ بِل  َوايْمَٔمبِْد ىَمَذيمَِؽ, وِمَٝم٣مؽًم٣م فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِر ُيْسٙمُِؿ5  ُج دِم ايمِمَّ َوَيَتَخرَّ

٣مَوُزوا اظمِْٝمَٗم٣مَت زمَِٕمغْمِ إضْمَراٍم َوَأضْمَرَُمقا ُدوَٞمُف, هَمَٙمِزََمُٜمْؿ ايمدَّ  ُم, ىَم٣مظمُْْسٙمِِؿ ايْمَب٣ميمِِغ جَتَ

 ايْمَٔم٣موِمِؾ.

ضْمَراُم َِمٛمُْف, هَمَٟمؾْمَبُٜمقا َويَمٛم٣َم,  ـْ اظمَْْقِضِع ايمَِّذي َوصَم٤َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ اإْلِ ُْؿ َأضْمَرَُمقا َِم َأَّنَّ

ـْ جَي٤ُِم فَمَٙمْٝمِف اإْلِ  ـْ وَمْرَيُتُف ُدوَن اظمِْٝمَٗم٣مِت إَذا َأضْمَرَم َِمٛمَْٜم٣م, َوهَم٣مَرَق ََم , َوََم لَّ ضْمَراُم اظمَْ٘م 

ُف سَمَرَك ايْمَقاصِم٤َم فَمَٙمْٝمِف.  َٞمَّ ِٕ  إَذا سَمَرىَمُف5 

ُِٛع ايجَّاِيُح: َرةٍ  ايَّ َٓ ضَم٣مصَم٥ٍم َُمَتَ٘مر   . اظمَُْ٘مٙمَُّػ ايمَِّذي َيْدطُمُؾ يمَِٕمغْمِ وِمَت٣مٍل, َو

٣مُوُز اظمِْٝمَٗم٣مِت نَمغْمَ حُمِْرٍم. َوزمِِف وَم٣مَل َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم, َوزمَ  ْٔمُض َأْصَح٣مِب هَمََل جَيُقُز يَمُف جَتَ

. ٣مهمِِٔمل   ايمُمَّ
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َد ََم٣م َيُدلُّ فَمعَم َذيمَِؽ. َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ:  ـْ َأَْحَ ضْمَراُم فَمَٙمْٝمِف. َوفَم  َٓ جَي٤ُِم اإْلِ

, هَمَٙمْؿ  َرََمكْمِ ُف َأضَمُد اْْلَ َٞمَّ ِٕ ُف َدطَمَٙمَٜم٣م زمَِٕمغْمِ إضْمَراٍم. َو ـِ فُمَٚمَر َأٞمَّ ـْ ازْم َووَمْد ُرِوَي فَم

ضْمَرا ـْ َيْٙمَزْم اإْلِ ِع, َوَلْ َيِرْد َِم ْ ـْ ايمممَّ َنَّ ايْمُقصُمقَب َِم
ِٕ ُم يمُِدطُمقيمِِف, ىَمَحَرِم اظمَِْديٛم٥َِم, َو

َْصِؾ.  ْٕ ٣مِرِع إجَي٣مُب َذيمَِؽ فَمعَم ىُمؾ  َداطِمٍؾ, هَمَبِٗمَل فَمعَم ا  ايمُمَّ

ُولَم:  ْٕ ضْمَراُم, َويَمْق َلْ َوَوصْمُف ا ٣م, يَمِزََمُف اإْلِ ُف يَمْق َٞمَذَر ُدطُمقَْلَ ـْ َواصِمًب٣م َلْ جَي٤ِْم َأٞمَّ َيُ٘م

طُمقِل, ىَمَس٣مئِِر ايْمُبْٙمَداِن.   زمِٛمَْذِر ايمدُّ

٣مُوِز اظمِْٝمَٗم٣مِت, َرصَمَع هَمَٟمضْمَرَم َِمٛمُْف,  ضْمَراَم زَمْٔمَد جَتَ إَذا شَمَب٦َم َهَذا هَمَٚمَتك َأَراَد َهَذا اإْلِ

ـْ ُدوٞمِِف, هَمَٔمَٙمْٝمِف َدٌم, ىَم٣مظمُِْريِد يمِٙمٛمُُّسِؽ.   ىـاهَم١مِْن َأضْمَرَم َِم
 َم٘م٥م5 إٓ ظمـ أراد اْل٨م وايمٔمٚمرة وايمِمحٝمح أٞمف ٓ يٙمزم اإلضمرام يمدطمقل

 .ضمدي٧م ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم يمٙمٛمص همٖمل

ـْ »ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:  وم٣مل َـّ َِم ـْ َأسَمك فَمَٙمْٝمِٜم َ
َـّ َوظمِ َـّ َْلُ ُه

٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرةَ  ـْ َأَراَد اْْلَ َّ َـّ مِم ِه  ش.نَمغْمِ

 .أن َمـ ل يرد اْل٨م وايمٔمٚمرة همَل إضمرام فمٙمٝمف دٜح:فُفّٗٛ احل

 سهِ َٔ داٚش اإلسساّ ٖٚٛ َسّٜدا يًشر ٚايعُس٠: 
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ َمـ صم٣موز اإلضمرام وهق َمريًدا يمٙمح٨م و

 وايمٔمٚمرة ول َيؾ زم٣مْل٨م, أو زم٣ميمٔمٚمرة:

إلم أٞمف يٙمزَمف ايمٔمقدة إلم اظمٝمٗم٣مت, هم١من ل يٖمٔمؾ  ءهمذه٤م َجٜمقر ايمٔمٙمم

 فمٙمٝمف ايمدم.أوصمبقا 
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 اعتُاد ع٢ً َا ثبت يف َٛطأ اإلَاّ َايو زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ  , فَم ـِ صُمَبغْمٍ ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم ـِ َأِب َِتِٝمَٚم٥َم, فَم ـِ َمـ ؿمريؼ َأيُّقَب زْم فَمْبِد اّللِ زْم

ـْ ُٞمُس٘مِِف ؾَمْٝمئ٣ًم, َأْو سَمَرىَمُف, "وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمٜمم  -فَمب٣َّمٍس5  ـْ َٞمِزَ َِم ََم

"َدَم٣ًم. وَم٣مَل َأيُّقُب: َٓ َأْدِري, َأوَم٣مَل: سَمَرَك, َأْم  َٞمِزَ  هَمْٙمُٝمْٜمَرْق 
 (1)

  . 

, وايمذي يٓمٜمر فمدم وطم٣ميمػ دم هذه اظمسٟميم٥م ومٙم٥م َمـ ايمت٣مزمٔمكم, وأهؾ ايمٔمٙمؿ

  .ملسو هيلع هللا ىلصسمٔمكم ايمدم فمٙمٝمف يمٔمدم شمبقت رء دم ذيمؽ فمـ ايمٛمبل 

صُمؾِ  دِم " :ٚقد بٛب ابٔ أبٞ غٝب١ يف املؿٓف ٥مَ  َدطَمَؾ  إَِذا ايمرَّ  زمَِٕمغْمِ  ََم٘مَّ

  ."َيِْمٛمَعُ  ََم٣م إضِْمَرامٍ 

 أٞمف فمب٣مس ازمـ فمـ شم٣مزم٦م أب زمـ ضمبٝم٤م فمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ وىمٝمع ضمدشمٛم٣م( 1)

 .إضمرام زمٕمغم َم٘م٥م يدطمٙمقن ايمذيـ , اظمقاومٝم٦م إلم يردهؿ ىم٣من

 صمبغم زمـ ؽمٔمٝمد إلم طمٙمٝمؾ أزمق ىمت٤م :وم٣مل أيقب فمـ فمٙمٝم٥م ازمـ ضمدشمٛم٣م( 2)

 .مإضمرا زمٕمغم دطمٙمٜم٣م َمـ َم٘م٥م َمـ َيؾ إٞمم أٞمف خيػمه

 زمٌم :وم٣مل صم٣مزمر فمـ ديٛم٣مر زمـ فمٚمرو فمـ أيقب فمـ فمٙمٝم٥م ازمـ ضمدشمٛم٣م( 3)

 .اظمقاومٝم٦م إلم يردهؿ فمب٣مس ازمـ رأي٦م فمٝمٛمل

                                                           
(, وقال فيو اإلمام 1111(, وىو في اإلرواء برقم )1583أخرجو اإلمام مالك في الموطأ ) (1)

 لباني رحمو اهلل تعالى: ضعيف مرفوعا , وثبت موقوفا.األ
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 زيد زمـ صم٣مزمر َمر :وم٣مل فمٚمرو فمـ صمري٨م ازمـ فمـ ؽمٔمٝمد زمـ َيٝمك ضمدشمٛم٣م (4)

 همج٣موزسمف ضم٣مئض وأٞم٣م زمٚمٝمٗم٣ميت َمررت :وم٣ميم٦م ؟ يب٘مٝمؽ َم٣م :همٗم٣مل سمب٘مل زم٣مَمرأة

 .آطمر َم٘م٣من َمـ همٟمهقم هم٣مطمرصمل :وم٣مل َّنقّن :وم٣ميم٦م ؟ ل :وم٣مل أهؾ ول

 رصمؾ دم إزمراهٝمؿ فمـ ضمبٝم٤م فمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ وىمٝمع ضمدشمٛم٣م وم٣مل( 5)

 يٖمقسمف أن ايمقوم٦م إلم طمرج إن خي٣مف وهق َمٔمتٚمرا وٓ ضم٣مصم٣م ٓ َم٘م٥م دطمؾ

 .دَم٣م يذىمر ول , َم٘م٣مٞمف َمـ َيؾ :وم٣مل

 وفمٙمٝمف َم٘م٥م رصمؾ دطمؾ :وم٣مل وزمرة فمـ إؽممفمٝمؾ فمـ وىمٝمع ضمدشمٛم٣م وم٣مل (6)

 َمـ َيؾ أن ايمززمغم ازمـ همٟمَمره يٖمقسمف أن رصمع إن وطم٣مف اْل٨م ضوضم شمٝم٣مزمف

 .زمٔمٚمرة همٟمهؾ ايمقوم٦م إلم طمرج اْل٨م وم٢م هم١مذا , َم٘م٣مٞمف

 صمٜمؾ رصمؾ فمـ ؽمئؾ أٞمف اْلسـ فمـ أؾمٔم٧م فمـ نمٛمدر ضمدشمٛم٣م وم٣مل( 7)

 اْلسـ وم٣مل وومد , َم٘م٣مٞمف َمـ َيؾ ومقيمف فمٓمؿ ىم٣من إن وم٣مل َم٘م٥م دطمؾ ضمتك

 أهؾ ايمٖمقت طمًم هم١من , ايمٖمقت ُمكخي أن إٓ َمٛمف همٝمٜمؾ ضمده إلم يرصمع :أيّم٣م

 .فمٙمٝمف رء وٓ وَم٢م َم٘م٣مٞمف َمـ

 َمـ َيؾ :وم٣مل فمْم٣مء فمـ صمري٨م ازمـ فمـ ؽمٖمٝم٣من فمـ وىمٝمع ضمدشمٛم٣م وم٣مل (8)

 ها .دم وفمٙمٝمف َم٘م٣مٞمف
 .َم٣م ذه٤م إيمٝمف ؽمٔمٝمد زمـ صمبغم وإزمراهٝمؿ هق إومرب, واّلل أفمٙمؿ أقٍٛ:
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٦َم  –صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »قْلُ:   ش.َوومَّ

 أن اظمقاومٝم٦م سمقومٝمٖمٝم٥م. فُٔ:

ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إٞمم وومتٜم٣م زمٟمَمر اّلل فمز إٞمم وومتٜم٣م و

 وصمؾ.

َْهِؾ اظْمَِديٛم٥َمِ »قْلُ:   .أي وَمـ ضم٣مء َمـ صمٜمتٜمؿ, ويمق ىم٣من َمـ نمغمهؿش. ِٕ

 هل َمديٛم٥م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. ٚاملد١ٜٓ:

ل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ ىم٣مٞم٦م سمسٚمك زمٝمثرب, شمؿ َّنك ايمٛمب

 سمسٚمٝمتٜم٣م ِبذا آؽمؿ.

وَم٣مَل َرؽُمقُل َمـ ضمدي٧م َأَب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, َيُٗمقُل: فٞ ايؿشٝشني: ف

َؿ:  ُأَِمْرُت زمَِٗمْرَي٥ٍم سَمْٟمىُمُؾ ايمُٗمَرى, َيُٗمقيُمقَن َيْثِرُب, َوِهَل »اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ش, سَمٛمِْٖمل ايمٛم٣َّمَس ىَمَم َيٛمِْٖمل ايم٘مغُِم طَمَب٧َم اَْلِديدِ اظمَِديٛم٥َمُ 
 (1)

. 

 ؿم٣مزم٥م.زمْمٝمب٥م, و ٚمسٝت املد١ٜٓ:

ْٝمٍد فٞ ايؿشٝشني: ف , وَم٣مَل: -ايمس٣مفمدي ريض اّلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِب َُحَ

َؿ دِم نَمْزَوِة سَمُبق ِدي٧َم َك, َوؽَم٣مَق اْلَْ طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

                                                           
 (.1382(, واإلمام مسلم في صحيحو )1871أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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هْمٛم٣َم فَمعَم اظمَِْديٛم٥َِم, هَمَٗم٣مَل: : َوهمِٝمفِ  َهِذِه ؿَم٣مزَم٥ُم, َوَهَذا ُأضُمٌد, َوُهَق »هَمَخَرصْمٛم٣َم ضَمتَّك َأْذَ

شصَمَبٌؾ َُيِبُّٛم٣َم َوُٞمِحبُّفُ 
 (1)

. 

ـِ ؽَمُٚمَرَة ٚيف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل:  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

َؿ َيُٗمقُل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل:  إِنَّ اّلَل »َل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ك اظمَِْديٛم٥ََم ؿَم٣مزَم٥مَ  شسَمَٔم٣ملَم ؽَمٚمَّ
 (2)

 .إلم نمغم ذيمؽ 

َٙمْٝمَٖم٥مِ »قْلُ:   .شَذا اْْلُ

 َّٕن٣م ىم٣مٞم٦م سمٛمب٦م همٝمف اْلٙمٖم٣مء, وهق ٞمقع َمـ ايمٔمُم٤م. مسٞ برٟ احلًٝف١:

 ."زمٟمزمٝم٣مر فمقم" ٜٚط٢ُ املٝكات عٓد ايٓاع:

أن أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أب ؿم٣ميم٤م ريض اّلل فمٛمف  يف ذيو: ٚعكٝدتِٗ

 .ضم٣مرب همٝمٜم٣م اْلـ, هم٣مٞمتٌم فمٙمٝمٜمؿ

, إسمراك ؿوومد ذىمر زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أن ايمذيـ أؾم٣مفمقا هذا آؽمؿ ه

 .وهذه ٞمسب٥م زم٣مؿمٙم٥م وطمػم ىم٣مذب

 ايمقادي اظمب٣مرك. َٚٔ أمسا٥ٗا أّٜطا:

 ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛمَّبِلَّ ُف, َيُٗمقُل: َمـ ضمدي٧م فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمْ  ملا يف ايبدازٟ:
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َؿ زمَِقاِدي ايمَٔمِٗمٝمِؼ َيُٗمقُل:  , هَمَٗم٣مَل: »َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ َرب  ْٝمَٙم٥َم آٍت َِم َأسَم٣مِّن ايمٙمَّ

٥مٍ  شَصؾ  دِم َهَذا ايمَقاِدي اظمَُب٣مَرِك, َووُمْؾ: فُمْٚمَرًة دِم ضَمجَّ
 (1)

. 

 شٝش٘ بًفغ: ٚأخسد٘ اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل يف ؾ
َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمِْف »َمـ ضمدي٧م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اّلل فمٛمف: 

َؽ  ـِ ايْمَقاِدي, هَمِٗمٝمَؾ: إِٞمَّ َٙمْٝمَٖم٥ِم دِم زَمْْم ـْ ِذي اْْلُ ؽِمِف َِم َؿ ُأيِتَ َوُهَق دِم َُمَٔمرَّ َوؽَمٙمَّ

 ش. زمَِبْْمَح٣مَء َُمَب٣مَرىَم٥مٍ 

ْحَٖم٥مَ »قْلُ:  ٣مِم: اْْلُ َْهِؾ ايمُمَّ ِٕ  ش.َو

وهل ومريب٥م فمعم يٛمبع, َمـ ؽم٣مضمؾ ايمبحر إَحر, ورزمم َمر فمٙمٝمٜم٣م اظمدّن, إٓ 

 .أن يٗمدم اإلضمرام َمـ َمٝمٗم٣مسمف إهمّمؾ أٞمف

َْهِؾ َٞمْجٍد: وَمْرَن اظمَْٛم٣َمِزلِ »قْلُ:  ِٕ  ش. َو

 زم٣ميمسٝمؾ ايم٘مبغم. ٜٚط٢ُ املٝكات اآلٕ:

وهق َمٝمٗم٣مت وادي  ٚدعًٛا فُٝا ٜكابً٘ َٝكات آخس ع٢ً طسٜل ايّٓا٥ف:

 رم.حم

 .ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿل يقومتف و

: َيَٙمْٚمَٙمؿَ »قْلُ:  ـِ َْهِؾ ايْمَٝمَٚم ِٕ  ش. َو

 .وَمـ ضم٣مذاهؿ
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 زم٣ميمسٔمدي٥م. ٚتط٢ُ ايكس١ٜ اييت فٝٗا َٝكات ًًُِٜ:

, همٗمرب إلم َمٛمْمٗم٥م اظمٔمبد إذا أن اظمٝمٗم٣مت ومد أطمرج َمـ يٙمٚمٙمؿ إلم صمٜم٥م اخلط

 ايمسٔمدي٥م.

  :وومد ٞمٓمؿ زمٔمّمؿ دم اظمقاومٝم٦م

 وزمذي اْلٙمٝمٖم٥م َيرم اظمدّن ***رق ايمٔمراق يٙمٚمــٙمؿ ايمٝمٚمـ فم

ـِ  ***وصمحٖم٥م ايمُم٣مم إن َمررت ِب٣م   وٕهؾ ٞمجد ومرن هم٣مؽمتب

ـِ فُمَٚمَر ريض اّلل فمٛمٜمم, ٚيف ايؿشٝشني:  َأنَّ َرصُمًَل, َمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّللَِّ زْم

ـَ سَمْٟمَُمُرٞمَ  ـْ َأْي ؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ وَم٣مَم دِم اظمَْسِجِد, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, َِم ٣م َأْن َُّنِؾَّ

ـَ »َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  ْٟمِم َِم ـْ ِذي اُْلَٙمْٝمَٖم٥ِم, َوَُيِؾُّ َأْهُؾ ايمُمَّ َُيِؾُّ َأْهُؾ اظمَِديٛم٥َِم َِم

ـْ وَمْرنٍ  ـُ فُمَٚمَر َوَيْزفُمُٚمقَن َأنَّ َرؽُمقَل اش اُْلْحَٖم٥ِم, َوَُيِؾُّ َأْهُؾ َٞمْجٍد َِم ّللَِّ َووَم٣مَل ازْم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ َيَٙمْٚمَٙمؿَ »َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـِ َِم ـُ فُمَٚمَر ش َوَُيِؾُّ َأْهُؾ ايمَٝمَٚم َوىَم٣مَن ازْم

ـْ َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  "َيُٗمقُل: َلْ َأهْمَٗمْف َهِذِه َِم
(1)

. 

 ٚيف زٚا١ٜ يف ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
َؿ وَم٣مَل:  ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم:وَم٣مَل  َوزَمَٙمَٕمٛمِل َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـِ َيَٙمْٚمَٙمؿُ » َْهِؾ ايمَٝمَٚم ِٕ ـْ فِمَراٌق َيْقََمئِذٍ », َوُذىمَِر ايمِٔمَراُق هَمَٗم٣مَل: شَو شَلْ َيُ٘م
(2)

. 
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هم٣مزمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمف ؾمٕمؾ فمـ ؽممع اْلدي٧م َمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف 

فمعم آيمف وؽمٙمؿ, وؽمٚمٔمف َمـ نمغم ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, همٜمق و

 َمرؽمؾ صح٣مب, وَمراؽمٝمؾ ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ َمٗمبقيم٥م.

ـَ فَمْبِد اّلِل ٚيف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل:  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم

ـِ اظمَُْٜمؾ  هَمَٗم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َريِضَ اّللُ فَمٛمُْٜمَم,  َأضْمَسُبُف َرهَمَع إلَِم ايمٛمَّبِل  َصعمَّ  -ُيْسَٟمُل فَم

َؿ  طَمُر »هَمَٗم٣مَل:  -اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ْٔ َٙمْٝمَٖم٥ِم, َوايمْمَِّريُؼ ا ـْ ِذي اْْلُ َُمَٜمؾُّ َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم َِم

ـْ وَمْرٍن, َوَُمٜمَ  ـْ َذاِت فِمْرٍق, َوَُمَٜمؾُّ َأْهِؾ َٞمْجٍد َِم ْحَٖم٥ُم, َوَُمَٜمؾُّ َأْهِؾ ايْمِٔمَراِق َِم ؾُّ اْْلُ

ـْ َيَٙمْٚمَٙمؿَ  ـِ َِم شَأْهِؾ ايْمَٝمَٚم
(1)

. 

َـّ »قْلُ:  َـّ َْلُ  ش.ُه

أي أن هذه اظمقاومٝم٦م اظمذىمقرة دم هذا اْلدي٧م ٕهؾ سمٙمؽ ايمبٙمدان اظمسٚمٝم٥م 

 دم اْلدي٧م.

َـّ »قْلُ:  ِه ـْ نَمغْمِ َـّ َِم ـْ َأسَمك فَمَٙمْٝمِٜم َ
 ش.َوظمِ

 أي وهل أيًّم٣م ظمـ َمر فمعم سمٙمؽ اظمقاومٝم٦م وهق َمـ نمغم أهٙمٜمـ.

 .ف٘مل يٚمر فمعم َمٝمٗم٣مت أهؾ اظمدٞمٝم٥م, همٝمٜمؾ وَيرم َمٛمىم٣مظم

 .فأو ايمٝمٚمٛمل يٚمر فمعم َمٝمٗم٣مت أهؾ اظمديٛم٥م, هم١مٞمف َيرم َمٛم

 

                                                           
  (.1183أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]باب المواقيت[  

 

[119] 
 

  

٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرةَ »قْلُ:  ـْ َأَراَد اْْلَ َّ  ش.مِم

ٔمٙمٚمٛم٣م أن َمـ أراد دطمقل َم٘م٥م يمٕمغم اْل٨م أي ممـ ىم٣من ٞمٝمتف ايمٛمسؽ هم

 وايمٔمٚمرة, أٞمف ٓ يٙمزَمف اإلضمرام.

ـْ ىَم٣منَ »قْلُ:  ـْ ضَمْٝم٧ُم َأْٞمَُمٟمَ  َوََم َؽ هَمِٚم
 ش.ُدوَن َذيمِ

أي همٚمـ ىم٣من دون اظمقاومٝم٦م اظمحددة, هم١مٞمف َيؾ َمـ ضمٝم٧م فمزم فمعم اْل٨م, 

 أو ايمٔمٚمرة.

ف, أو همٚمثًَل يمق أن رصمًَل ذه٤م إلم صمدة يمزي٣مرة زمٔمض أرضم٣مَمف, أو أصح٣مزم

 .يمبٔمض ؾمٟمٞمف, وىم٣من َمـ ايمري٣مض

ٕٞمف دون  ئمتٚمر َمـ صمدة5هم١مٞمف  وزمٔمد أن وصؾ إلم صمدة أراد أن ئمتٚمر

 .اظمقاومٝم٦م

إلم أن صمدة َمٝمٗم٣مت ايمُمٝمخ زيد آل حمٚمقد رئٝمس ىمح٣مىمؿ ومْمر وومد ذه٤م 

 ٕهؾ ايمبحر, وطم٣ميمٖمف أهؾ ايمٔمٙمؿ: ىم٣مإلَم٣مم ازمـ زم٣مز رَحف اّلل سمٔم٣ملم ونمغمه.

 .يٙمٚمٙمؿ َمٝمٗم٣مت زمَلد ايمسقدان وَمـ إيمٝمٜمؿي٘مقن وإٞمم 

 .وَمٝمٗم٣مت أهؾ َمٌم وَمـ إيمٝمٜمؿ, إن أسمقا فمعم ؿمريؼ ٞمجد هق ومرن اظمٛم٣مزل

, وإن أسمقا فمعم ؿمريؼ اظمديٛم٥م, ذا اْلٙمٝمٖم٥م, اْلحٖم٥موإن أسمقا فمعم ؿمريؼ ايمُم٣مم 

 .وه٘مذا
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٥مَ »قْلُ:  ـْ ََم٘مَّ ٥َم َِم  ش. ضَمتَّك َأْهُؾ ََم٘مَّ

أي أن أهؾ َم٘م٥م َيٙمقن َمـ َم٘م٥م وهذا دم اْل٨م ىمم سمٗمدم, وأَم٣م دم ايمٔمٚمرة 

 ؾ همٝمٜمٙمقن َمٛمف.اْلهمٝمخرصمقن إلم أومرب 

َْهِؾ ايْمِٔمَراِق َذاَت  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »قْلُ:  ِٕ ٦َم  َوومَّ

 ش.فِمْرٍق 

 ُأٞم٘مر فمعم أهمٙمح زمـ َحٝمد.وومد اْلدي٧م ضٔمٝمػ, و

 وصم٣مء فمٛمد اإلَم٣مم َمسٙمؿ رَحف اّلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف َمـ ؿمريؼ أب ايمززمغم

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلم ايمٛمبل ؾمؽ دم رهمٔمف و,  فمـ صم٣مزمر

 ايمٔمٙمؾ, وصم٣مء فمٛمد أَحد وإؽمح٣مق, فمـ ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم, وهق دم

 وم٣مل اْل٣مهمظ دم ايمٖمتح: نمري٤م صمًدا.

وصم٣مء َمـ ضمدي٧م اْل٣مرث زمـ فمٚمرو ايمسٜمٚمل أطمرصمف أزمق داود, َمـ ؿمريؼ 

 فمتب٥م زمـ فمبد اظمٙمؽ ايمسٜمٚمل, فمـ زرارة زمـ ىمريؿ, فمـ اْل٣مرث زمف.

 وهمٝمف جمٜمقٓ ضم٣مل, وُه٣م فمتب٥م وزرارة.

وصم٣مء َمـ ضمدي٧م أٞمس زمـ َم٣ميمؽ ريض اّلل فمٛمف أطمرصمف ازمـ فمدي, وهمٝمف 

 زمـ زي٣مد زمـ يس٣مر َمؼموك.هَلل 

ٓ يثب٦م فمٛمد أهؾ اْلدي٧م " قاٍ اإلَاّ ابٔ خصمي١ زمح٘ اهلل تعاىل:

 ."َمٛمٜم٣م رء
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ل ٞمجد دم ذات فمرق ضمديًث٣م "ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل: 

 . واٞمٓمر ٞمِم٤م ايمراي٥م."شم٣مزمًت٣م

 أي شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

َّٓ َأنَّ َراِوَيُف ؾَمؽَّ دِم َرهْمِٔمفِ َوَأْصُٙمُف فِمٛمْ »قْلُ:  ـْ ضَمِدي٧ِم صَم٣مزمٍِر إِ  ش.َد َُمْسٙمٍِؿ َِم

 .ات فمرق, إٓ أن راويف ؾمؽ دم رهمٔمفأي سمقومٝم٦م ذ

ُف ؽَمِٚمَع  , َأٞمَّ زَمغْمِ ـَ فَمْبِد اّللِ َريِضَ اّللُ فَمٛمُْٜمَم, همٗمد صم٣مء َمـ ؿمريؼ َأب ايمزُّ صَم٣مزمَِر زْم

ـِ اظمَُْٜمؾ  هَمَٗم٣مَل: ؽَم  َُمَٜمؾُّ َأْهِؾ »هَمَٗم٣مَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِٚمْٔم٦ُم َأضْمَسُبُف َرهَمَع إلَِم ايمٛمَّبِل  ُيْسَٟمُل فَم

ـْ َذاِت  ْحَٖم٥ُم, َوَُمَٜمؾُّ َأْهِؾ ايْمِٔمَراِق َِم طَمُر اْْلُ ْٔ َٙمْٝمَٖم٥ِم, َوايمْمَِّريُؼ ا ـْ ِذي اْْلُ اظمَِْديٛم٥َِم َِم

ـْ  ـِ َِم ـْ وَمْرٍن, َوَُمَٜمؾُّ َأْهِؾ ايْمَٝمَٚم شَيَٙمْٚمَٙمؿَ  فِمْرٍق, َوَُمَٜمؾُّ َأْهِؾ َٞمْجٍد َِم
 (1)

. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهمتٙمخص أٞمف ٓ يثب٦م َمرهمقفم٣ًم فمـ ايمٛمبل 

٦َم َذاَت فِمْرٍق »قْلُ:  : َأنَّ فُمَٚمَر ُهَق ايمَِّذي َوومَّ  ش.َودِم ايْمُبَخ٣مِري 

زَم٣مٌب: " فكد بٛب اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل يف ؾشٝش٘ فكاٍ:

ْهِؾ ايمِٔمَراِق  ِٕ  ."َذاُت فِمْرٍق 

ـِ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, وَم٣مَل: َمـ ؿم ثِ ذنس زمح٘ اهلل تعاىل: ظم٣ََّم "ريؼ ازْم

اِن َأسَمْقا فُمَٚمَر  إِنَّ », هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْمَِمٛمكَِم, -ريض اّلل فمٛمف-هُمتَِح َهَذاِن اظمٌِْمَ

َْهِؾ َٞمْجٍد وَمْرًٞم٣م ِٕ َؿ ضَمدَّ  ـْ ؿَمِريِٗمٛم٣َم, , َوُهَق صَمْقٌر فمَ شَرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
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ْؿ  ـْ ؿَمِريِٗمُ٘مْؿ, هَمَحدَّ َْلُ ٣م إِْن َأَرْدَٞم٣م وَمْرًٞم٣م ؾَمؼَّ فَمَٙمْٝمٛم٣َم, وَم٣مَل: هَم٣مْٞمُٓمُروا ضَمْذَوَه٣م َِم َوإِٞمَّ

"َذاَت فِمْرٍق 
(1)

. 

ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل "قْلُ:  ـِ ازْم : فَم َِمِذي  ْ َوفِمٛمَْد َأَْحََد, َوَأِب َداُوَد, َوايمؼم 

ِق ايْمَٔمِٗمٝمَؼ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -لَّ َأنَّ ايمٛمَّبِ »فمٛمٜمم:  َْهِؾ اظمَْمْمِ ِٕ ٦َم   ."شَوومَّ

 (: 3/245قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ يف املػين زمح٘ اهلل تعاىل )
 : ـُ فَمْبِد ايْمػَم  ـْ َذاِت فِمْرٍق, َوَذاُت فِمْرٍق وَم٣مَل ازْم ايْمَٔمِٗمٝمُؼ َأْولَم َوَأضْمَقُط َِم

ْؿ زم١ِمَِْج٣َمٍع.  ها َِمٝمَٗم٣مَُتُ
 دي٧م, ل يثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.يم٘مـ اْل

أطمرصمف َمـ ذىمر اظمِمٛمػ َمـ ؿمريؼ يزيد زمـ أب زي٣مد اْل٣مؾمٚمل, فمـ حمٚمد 

 زمـ فمقم زمـ فمبد اّلل زمـ فمب٣مس, فمـ ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم زمف.

وإؽمٛم٣مد ضٔمٝمػ5 يمّمٔمػ يزيد زمـ اب زي٣مد, وٓٞمٗمْم٣مفمف هم١من حمٚمد زمـ فمقم 

, واّلل  ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم, وٓ ُئمٙمؿ أٞمف يمٗمٝمفل يسٚمع َمـ صمده فمبد اّلل

  .اظمقهمؼ

********** 
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 ]باب وجوه اإلحرام وصفته[

[ُِ َِّصَفِت ُُّجِِْ اإِلكِحَضاِو   [َبمُب 

 ******************************* الشرح:

 .أي أٞمقاع ايمٛمسؽ ايمتل َيرم ِب٣م اْل٣مج

 وهل شمَلشم٥م:

دم أؾمٜمر اْل٨م شمؿ ئمٗمبٜم٣م زمح٨م فمعم َم٣م , وهق أن َيؾ زمٔمٚمرة ايمتٚمتع األٍٚ:

 .يٟميت

 ., وهق أن َيؾ زمح٨م وفمٚمرة دم أؾمٜمر اْلرمايمٗمران ايجاْٞ:

, وهق أن َيؾ زم٣مْل٨م وضمده, وؽمٝمٟميت زمٝم٣من اطمتَلف أهؾ اإلهمراد ايجايح:

 .ايمٔمٙمؿ دم أهمّمٙمٜم٣م, وزمٝم٣من َم٣م يتٔمٙمؼ ِب٣م َمـ أضم٘م٣مم إن ؾم٣مء اّلل سمٔم٣ملم

********** 
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ـْ ) – 272 صعم اّلل  -طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع ايمٛمَّبِل  »وَم٣ميَم٦ْم: َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م  فَم٣مئَُِم٥مَ فَم

ـْ َأَهؾَّ زمَِح٨م   -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـْ َأَهؾَّ زمُِٔمْٚمَرٍة, َوَِمٛم٣َّم ََم ٥ِم ايْمَقَداِع, هَمِٚمٛم٣َّم ََم فَم٣مَم ضَمجَّ

, َوَأَهؾَّ َرؽُمقُل اّللَِّ  ـْ َأَهؾَّ زمَِح٨م   -ٝمف وؽمٙمؿ صعم اّلل فمٙم -َوفُمْٚمَرٍة, َوَِمٛم٣َّم ََم

٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرَة  َع اْْلَ , َأْو ََجَ ـْ َأَهؾَّ زمَِح٨م  ٣م ََم , َوَأَمَّ ـْ َأَهؾَّ زمُِٔمْٚمَرٍة هَمَحؾَّ ٣م ََم , هَمَٟمَمَّ ٨م  زم٣ِمْْلَ

شهَمَٙمْؿ ََيِٙمُّقا ضَمتَّك ىَم٣مَن َيْقَم ايمٛمَّْحرِ 
 (1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

 .زٓث لبٔمٌ أىْا  اليغو الثالة٘عمم املصيف احل

٥ِم ايْمَقَداعِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع ايمٛمَّبِل  »قْهلم:   ش. فَم٣مَم ضَمجَّ

وىم٣مٞم٦م دم ايمسٛم٥م ايمٔم٣مذة َمـ اْلجرة, ذىمر ذيمؽ اإلَم٣مم ايمٛمقوي دم 

اظمجٚمقع, وازمـ ىمثغم رَحف اّلل سمٔم٣ملم دم سمٖمسغمه, وازمـ إَمغم ايمِمٛمٔم٣مّن دم 

 هؿ.ايمسبؾ, ونمغم

ـْ َأَهؾَّ زمُِٔمْٚمَرةٍ »قْلُ:   ش. هَمِٚمٛم٣َّم ََم

ضمكم ايمِمحٝمح أن هذا فمعم اظمآل, أي َمٖمردة, وهذا ضم٣مل اظمتٚمتع, يم٘مـ 

وإٓ همٖمل زمداي٥م إَمر ىمٙمٜمؿ أهؾ  أن جئمٙمقه٣م فمٚمرة, ملسو هيلع هللا ىلصأَمرهؿ رؽمقل اّلل 

 زمح٨م زمكم وم٣مرن وَمٖمرد.
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ٛم٣َم ََمَع َرؽُمقِل طَمَرصْم »َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر َريِضَ اّللُ فَمٛمُْٜمم, وَم٣مَل:  ففٞ َطًِ:

٥َم ؿُمْٖمٛم٣َم  , ايمٛم َس٣مُء َوايْمِقيْمَداُن, هَمَٙممَّ وَمِدَْمٛم٣َم ََم٘مَّ ٨م  َؿ َُمِٜمٙم كَم زم٣ِمْْلَ اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َٖم٣م َواظمَْرَوِة, هَمَٗم٣مَل يَمٛم٣َم َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  ـْ َلْ »زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم َوزم٣ِميمِمَّ ََم

؟ وَم٣مَل: ش ـْ ََمَٔمُف َهْدٌي هَمْٙمَٝمْحٙمِْؾ َي٘مُ  ؾ  فُ »وَم٣مَل وُمْٙمٛم٣َم: َأيُّ اْْلِ ؾُّ ىُمٙمُّ وَم٣مَل: هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َم ش اْْلِ

 , ٨م  ِوَي٥ِم َأْهَٙمْٙمٛم٣َم زم٣ِمْْلَ ْ ايمٛم َس٣مَء, َويَمبِْسٛم٣َم ايمث َٝم٣مَب, َوََمِسْسٛم٣َم ايمْم ٝم٤َم, هَمَٙممَّ ىَم٣مَن َيْقُم ايمؼمَّ

ُل  َوَّ ْٕ َٖم٣م َواظمَْْرَوِة, هَمَٟمََمَرَٞم٣م َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  َوىَمَٖم٣مَٞم٣م ايمْمََّقاُف ا زَمكْمَ ايمِمَّ

زمِِؾ َوايْمَبَٗمِر, ىُمؾُّ ؽَمْبَٔم٥ٍم َِمٛم٣َّم دِم زَمَدَٞم٥ٍم  َك دِم اإْلِ َؿ َأْن َٞمُْمؼَمِ شَوؽَمٙمَّ
 (1)

. 

يَم٦ْم: َمـ ضمدي٧م َأؽْمَمَء زمِٛم٦ِْم َأِب زَمْ٘مٍر َريِضَ اّلُل فَمٛمُْٜمَم, وَم٣مٚيف َطًِ أٜطا: 

َؿ:  ـْ ىَم٣مَن ََمَٔمُف َهْدٌي, »طَمَرصْمٛم٣َم حُمِْرَِمكَم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ََم

ـْ ََمَٔمُف َهْدٌي, هَمْٙمَٝمْحٙمِْؾ  ْ َيُ٘م ـْ َل ـْ ََمِٔمل َهْدٌي ش هَمْٙمَٝمُٗمْؿ فَمعَم إضِْمَراَِمِف, َوََم هَمَٙمْؿ َيُ٘م

زَمغْمِ َهْد  هَمَٙمبِْس٦ُم شمَِٝم٣مِب شُمؿَّ طَمَرصْم٦ُم »ٌي هَمَٙمْؿ ََيْٙمِْؾ, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَحَٙمْٙم٦ُم: َوىَم٣مَن ََمَع ايمزُّ

َُمك َأْن َأشم٤َِم فَمَٙمْٝمَؽ؟ , هَمَٗم٣مَل: وُمقَِمل فَمٛم ل, هَمُٗمْٙم٦ُم: َأخَتْ زَمغْمِ شهَمَجَٙمْس٦ُم إلَِم ايمزُّ
 (2)

. 

ٚمـ ؽم٣مق َمٔمف ذا همٝموه, وهق ايمٗم٣مرن: شـْ َأَهؾَّ زمَِح٨م  َوفُمْٚمَرةٍ َوَِمٛم٣َّم َمَ »قْلُ: 

عم َم٣م سمٗمدم دم ضمدي٧م صم٣مزمر وفم٣مئُم٥م وأؽممء ويٟميت فمـ ازمـ فمٚمر , فماْلدي

 .َمـ ىم٣من َمٔمف هدي همٙمٝمٗمؿ فمعم إضمراَمفريض اّلل فمٛمٜمؿ دم ومقيمف: 
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ـْ َأَهؾَّ زمَِح٨م  »قْلُ:   ش.َوَِمٛم٣َّم ََم

 .وهق اظمٖمردأي 

٨م   –صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوَأَهؾَّ َرؽُمقُل اّللَِّ »قْلُ:    .شزم٣ِمْْلَ

 اؽمتٚمر دم إضمراَمف ضمتك رَمك َجرة ايمٔمٗمب٥م.هذا زم٣ميمٛمٓمر إلم أٞمف 

 وإٓ هم٣ميمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من ضمجف وم٣مرًٞم٣م.

 بٝإ ْٛع ايٓطو ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ: 
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم زمٝم٣من ٞمقع ٞمسؽ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمسب٤م و

 إضم٣مدي٧م, إلم أومقال: رواي٥م فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م ْلذا اْلدي٧م, ويمٕمغمه َمـ 

 أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٨م َمتٚمتًٔم٣م. األٍٚ:

واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زمم شمب٦م َمـ أضم٣مدي٧م دم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم 

 آيمف وؽمٙمؿ ِتتع زم٣ميمٔمٚمرة إلم اْل٨م.

سْمُف, َأطْمػَمَ فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م, َمـ ؿمريؼ فُمْرَوَة, َأنَّ  :ايؿشٝشنيملا يف 

, هَمَتَٚمتََّع ايمٛم٣َّمُس ََمَٔمُف  َؿ دِم َِتَتُِّٔمِف زم٣ِميمُٔمْٚمَرِة إلَِم اَْل٨م  ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ فَم

ـْ َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ  ـِ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, فَم ـْ ازْم ِّن ؽَم٣مِلٌ, فَم زمِِٚمْثِؾ ايمَِّذي َأطْمػَمَ

َؿ اّللُ فَمَٙمْٝمِف وَ  شؽَمٙمَّ
 (1)

. 
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 أّٜطا يف ايؿشٝشني:  ٚدا٤
ـَ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, وَم٣مَل:  َِتَتََّع َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف »َمـ ضمدي٧م ازْم

ـْ ِذي  ٥ِم ايمَقَداِع, زم٣ِميمُٔمْٚمَرِة إلَِم اَْل٨م  َوَأْهَدى, هَمَس٣مَق ََمَٔمُف اَْلْدَي َِم َؿ دِم ضَمجَّ َوؽَمٙمَّ

, اُْلَٙمٝمْ  َؿ هَمَٟمَهؾَّ زم٣ِميمُٔمْٚمَرِة شُمؿَّ َأَهؾَّ زم٣ِمَْل٨م  َٖم٥ِم, َوزَمَدَأ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ  , هَمَ٘م٣مَن َِم َؿ زم٣ِميمُٔمْٚمَرِة إلَِم اَْل٨م  هَمَتَٚمتََّع ايمٛم٣َّمُس ََمَع ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ َأْهَدى, هَمَس٣مَق اْلَ  ْ َُيِْد, هَمَٙممَّ وَمِدَم ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّلُل ايمٛم٣َّمِس ََم ـْ َل ْدَي َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

٥َم وَم٣مَل: يمِٙمٛم٣َّمِس  َؿ ََم٘مَّ ٍء ضَمُرَم »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ُف َٓ ََيِؾُّ يمًَِمْ ـْ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ َأْهَدى, هَم١مِٞمَّ ََم

ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ َأْهَدى, ْ َيُ٘م ـْ َل ُف, َوََم َٖم٣م  َِمٛمُْف, ضَمتَّك َيْٗميِضَ ضَمجَّ هَمْٙمٝمَُْمْػ زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم َوزم٣ِميمِمَّ

ْ جَيِْد َهْدًي٣م, هَمْٙمَٝمُِمْؿ شَمََلشَم٥َم  ـْ َل , هَمَٚم ْ َويْمَٝمْحٙمِْؾ, شُمؿَّ يمُِٝمِٜمؾَّ زم٣ِمَْل٨م  َواظمَْرَوِة, َويْمُٝمَٗمٌم 

٣مٍم دِم اَْل٨م  َوؽَمْبَٔم٥ًم إَِذا َرصَمَع إلَِم َأْهٙمِفِ  ٥َم, َواؽْمَتٙمَ ش. َأيَّ َؿ هَمَْم٣مَف ضِمكَم وَمِدَم ََم٘مَّ

ٍء, شُمؿَّ طَم٤مَّ شَمََلشَم٥َم َأؿْمَقاٍف َوََمَُمك َأْرزَمًٔم٣م, هَمَرىَمَع ضِمكَم وَم٢َم  َل َرْ ـَ َأوَّ ىْم ايمرُّ

َٖم٣م, هَمَْم٣مَف  َف هَمَٟمسَمك ايمِمَّ َؿ هَم٣مْٞمٌَمَ , شُمؿَّ ؽَمٙمَّ
ؿَمَقاهَمُف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم فِمٛمَْد اظَمَٗم٣مِم َرىْمَٔمَتكْمِ

َٖم٣م َواظمَْرَوِة ؽَمْبَٔم٥َم َأؿْمَقاٍف, شُمؿَّ  ٍء ضَمُرَم َِمٛمُْف ضَمتَّك وَم٢َم زم٣ِميمِمَّ ـْ َرْ ْ ََيْٙمِْؾ َِم َل

ٍء  ـْ ىُمؾ  َرْ ُف, َوَٞمَحَر َهْدَيُف َيْقَم ايمٛمَّْحِر, َوَأهَم٣مَض هَمَْم٣مَف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم, شُمؿَّ ضَمؾَّ َِم ضَمجَّ

ـْ أَ  َؿ ََم ْهَدى ضَمُرَم َِمٛمُْف, َوهَمَٔمَؾ َِمْثَؾ ََم٣م هَمَٔمَؾ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ ايمٛم٣َّمسِ  "َوؽَم٣مَق اَْلْدَي َِم
 (1)

. 
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 أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٨م َمٖمرًدا. ايكٍٛ ايجاْٞ:

َأنَّ َرؽُمقَل اّللِ َصعمَّ اّلُل »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م: : فٞ َطًِف

٨مَّ  َؿ َأهْمَرَد اْْلَ شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
 (1)

. 

ـْ أَ »طًِ: ملٚيف زٚا١ٜ  ـْ ََم َراَد َِمٛمُْ٘مْؿ َأْن َُيِؾَّ زمَِح٨م  َوفُمْٚمَرٍة, هَمْٙمَٝمْٖمَٔمْؾ, َوََم

ـْ َأَراَد َأْن َُيِؾَّ زمُِٔمْٚمَرٍة, هَمْٙمُٝمِٜمؾَّ  , َوََم وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم ش َأَراَد َأْن َُيِؾَّ زمَِح٨م  هَمْٙمُٝمِٜمؾَّ

, َوَأَهؾَّ زمِِف َٞم٣مٌس َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م: هَمَٟمَهؾَّ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  َؿ زمَِح٨م 

ـْ َأَهؾَّ     , َوَأَهؾَّ َٞم٣مٌس زمُِٔمْٚمَرٍة, َوىُمٛم٦ُْم همِٝمَٚم ٨م  ََمَٔمُف, َوَأَهؾَّ َٞم٣مٌس زم٣ِميْمُٔمْٚمَرِة َواْْلَ

شزم٣ِميْمُٔمْٚمَرةِ 
 (2)

. 

 أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٨م وم٣مرًٞم٣م. ايكٍٛ ايجايح:

 : ملا يف َطًِ
٣َم وَم٣ميَم٦ْم: َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رَ  طَمَرصْمَٛم٣م ََمَع َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ يِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م, َأَّنَّ

٥ِم ايْمَقَداِع, هَمَٟمْهَٙمْٙمٛم٣َم زمُِٔمْٚمَرٍة, شُمؿَّ وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل  َؿ فَم٣مَم ضَمجَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ ىَم٣مَن ََمَٔمُف َهْدٌي هَمْٙمُٝمِٜمؾَّ زم٣ِمْْلَ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  َٓ ََيِؾُّ ضَمتَّك ََم ٨م  ََمَع ايْمُٔمْٚمَرِة, شُمؿَّ 

ش ََيِؾَّ َِمٛمُْٜمَم ََجِٝمًٔم٣م
 (3)

. 
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ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس َريِضَ اّلُل فَمٛمُْف, وَم٣مَل:  :ملا يف َطًِٚ

َؿ  ٨م  َوايْمُٔمْٚمَرِة ََجِٝمًٔم٣م»اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـَ وَم٣مَل زَمْ٘مٌر: هَمَحدَّ ش ُيَٙمب ل زم٣ِمْْلَ شْم٦ُم زمَِذيمَِؽ ازْم

٨م  َوضْمَدهُ »فُمَٚمَر, هَمَٗم٣مَل:  ـِ فُمَٚمَر, هَمَٗم٣مَل ش يَمبَّك زم٣ِمْْلَ شْمُتُف زمَِٗمْقِل ازْم هَمَٙمِٗمٝم٦ُم َأَٞمًس٣م هَمَحدَّ

َؿ َيُٗمقُل:  َّٓ ِصْبَٝم٣مًٞم٣م, ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ وَٞمٛم٣َم إِ َأَٞمٌس: ََم٣م سَمُٔمدُّ

٣م   يَمبَّْٝمَؽ فُمْٚمَرةً » شَوضَمجًّ
 (1)

. 

, ضمِمؾ ونمغمه٣مفم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م  ضمدي٧م سب٤م اطمتَلف رواي٣متبهم

اخلَلف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم زمٝم٣من ٞمسؽ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إلم 

  .هذه إومقال ايمثَلشم٥م

 اظمراد ِب٣م األسادٜح اييت دا٤ فٝٗا ذنس ايتُتع: ٚاجلُع يف ذيو إٔ

 ؿ.ِتتع أصح٣مزمف ريض اّلل فمٛمٜم

زم٣ميمٛمٓمر إلم َجع ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف  ٚاألسادٜح اييت دا٤ فٝٗا اإلفساد:

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمكم ايمْمقاف وايمسٔمل, وأٞمف زمٗمل فمعم إضمراَمف.

زم٣ميمٛمٓمر إلم ايمقاومع وضم٣مل ايمٛمبل  ٚاالسادٜح اييت دا٤ فٝٗا ذنس ايكسإ:

 رة, وأهؾ زم٣مْل٨م وزم٣ميمٔمٚمعم آيمف وؽمٙمؿ5 ٕٞمف ظم٣م ؽم٣مق اْلديصعم اّلل فمٙمٝمف وفم

 , ول َيؾ إٓ زمٔمد أن ٞمحر اْلدي.َجٝمٔم٣مً 
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زم٣ميمٛمٓمر إلم زمداي٥م إَمر,  ٚقٌٝ: األسادٜح اييت دا٤ فٝٗا ذنس اإلفساد:

 هم١من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أهؾ زمح٨م همٗمط.

زم٣ميمٛمٓمر إلم ضم٣مل ايمٛمبل صعم اّلل  ٚاألسادٜح اييت دا٤ فٝٗا ذنس ايكسإ:

 .أدطمؾ ايمٔمٚمرة فمعم اْل٨مفمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٔمد ذيمؽ, همٗمد 

زم٣ميمٛمٓمر إلم أن َمـ َجع زمكم  ٚاالسادٜح اييت دا٤ فٝٗا ذنس ايتُتع:

ايمٔمٚمرة واْل٨م هم١مٞمف ومد ِتتع زم٣ميمٔمٚمرة واْل٨م, هم٣ميمٗم٣مرن يْمٙمؼ فمٙمٝمف أن َمتٚمتع َمـ 

 ضمٝم٧م أٞمف َجع زمكم ايمٔمٚمرة واْل٨م, واّلل أفمٙمؿ.

ـْ َأَهؾَّ زمُِٔمْٚمَرةٍ »قْلُ:  ٣م ََم  ش.هَمَٟمَمَّ

 يمٔمٚمرة دم أؾمٜمر اْل٨م.وهؿ ايمذيـ أهٙمقا زم٣م

 .ىم٣من أهؾ اْل٣مهٙمٝم٥م يٛم٘مرون هذا ايمٛمقع َمـ ايمٔمٚمرةومد و

ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمُٜمَم, وَم٣مَل فٞ ايؿشٝشني: ف : ىَم٣مُٞمقا َيَرْوَن َمـ ضمدي٧م ازْم

مَ  َٔمُٙمقَن اظمَُحرَّ ـْ َأهْمَجِر ايمُٖمُجقِر دِم إَْرِض, َوجَيْ  َأنَّ ايمُٔمْٚمَرَة دِم َأؾْمُٜمِر اَْل٨م  َِم

ـِ  ٦ِم ايمُٔمْٚمَرُة ظمَِ زَمْر, َوفَمَٖم٣م إشََمْر, َواْٞمَسَٙمَخ َصَٖمْر, ضَمٙمَّ َصَٖمًرا, َوَيُٗمقيُمقَن: إَِذا زَمَرا ايمدَّ

َؿ َوَأْصَح٣مزُمُف َصبِٝمَح٥َم َرازمَِٔم٥ٍم َُمِٜمٙم كَم زم٣ِمَْل٨م   افْمَتَٚمْر, وَمِدَم ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م فُمْٚمَرًة, هَمَتَٔم٣مـَمَؿ َذيمَِؽ فِمٛمَْدُهْؿ, هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, َأيُّ هَمَٟمََمَرُهْؿ َأْن جَئَْمُٙمقهَ 

؟ وَم٣مَل:  فُ »اِْلؾ  شضِمؾ  ىُمٙمُّ
 (1)

. 
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  .إَمر زم٣مْلؾ -ؿريض اّلل فمٛمٜم-ويمذيمؽ سمٔم٣مـمؿ ايمِمح٣مزم٥م

ـَ فَمْبِد اّللَِّ ريض اّلل فمٛمٜمم وَم٣مَل:  فٞ ايؿشٝشني:ف َأْهَٙمْٙمٛم٣َم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم

َؿ دِم اَْل٨م  طَم٣ميمًِِم٣م يَمْٝمَس ََمَٔمُف فُمْٚمَرٌة, َأْص  َح٣مَب َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ ُصْبَح َرازمَِٔم٥ٍم ََمَّم٦ْم  وَم٣مَل فَمَْم٣مٌء: وَم٣مَل صَم٣مزمٌِر: هَمَٗمِدَم ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٥ِم, هَمَٙممَّ وَمِدَْمٛم٣َم َأََمَرَٞم٣م ايم ـْ ِذي اِْلجَّ , َووَم٣مَل: َِم َؿ َأْن َٞمِحؾَّ ٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ ايمٛم َس٣مءِ »  ش.َأضِمٙمُّقا َوَأِصٝمُبقا َِم

٣م »وَم٣مَل فَمَْم٣مٌء: وَم٣مَل صَم٣مزمٌِر:  ْؿ, هَمَبَٙمَٕمُف َأٞمَّ َـّ َْلُ ُٜم ـْ َأضَمٙمَّ
ْ َئْمِزْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, َويَم٘مِ َوَل

ـْ زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمكْمَ  ْ َيُ٘م ٛم٣َم, هَمٛمَْٟميِت َٞمُٗمقُل: ظم٣ََّم َل
َّٓ ََخٌْس, َأََمَرَٞم٣م َأْن َٞمِحؾَّ إلَِم ٞمَِس٣مئِ  فَمَرهَم٥َم إِ

 ش. فَمَرهَم٥َم سَمْٗمُْمُر ََمَذاىمغُِمَٞم٣م اظمَْذيَ 

ىَمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَم َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  وَم٣مَل: َوَيُٗمقُل صَم٣مزمٌِر زمَِٝمِدِه َهَ٘مَذا َوضَمرَّ

َؿ هَمَٗم٣مَل:  ىُمْؿ, َويَمْقَٓ َهْديِل وَمْد فَمٙمِْٚمتُ »َوؽَمٙمَّ ْؿ َأّن  َأسْمَٗم٣مىُمْؿ ّللَِِّ َوَأْصَدوُمُ٘مْؿ َوَأزَمرُّ

ـْ َأَْمِري ََم٣م اؽْمَتْدزَمْرُت ََم٣م  ٙمُّقَن, هَمِحٙمُّقا, هَمَٙمِق اؽْمَتْٗمَبْٙم٦ُم َِم
َٙمْٙم٦ُم ىَمَم ََتِ َْلَ

شَوَأؿَمْٔمٛم٣َم ٚمٔمٛم٣م , هَمَحَٙمْٙمٛم٣َم َوؽَم شَأْهَدْي٦ُم 
 (1)

. 

 ش. هَمَحؾَّ »قْلُ: 

نمُمٝم٣من أهٙمف إن ىم٣مٞمقا ف: َمـ َمس ايمْمٝم٤م, ويمبس اظمخٝمط, وأي اْلؾ ىمٙم

 .َمٔمف

                                                           
 (.1213(, واإلمام مسلم في صحيحو )7367ري في صحيحو )أخرجو اإلمام البخا (1)
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ـْ َأَهؾَّ زمَِح٨م  »قْلُ:  ٣م ََم  ش.َوَأَمَّ

 .َمٖمرًداأي 

٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرةَ »قْلُ:    ش. َأْو ََجََع اْْلَ

 أي وم٣مرًٞم٣م.

 .وَجع زمكم اْل٨م وايمٔمٚمرةهق ايمذي ؽم٣مق َمٔمف اْلدي  ٚايكازٕ:

 ش. َم ايمٛمَّْحرِ هَمَٙمْؿ ََيِٙمُّقا ضَمتَّك ىَم٣مَن َيقْ »قْلُ: 

ل َيٙمقا أي ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وَمـ َمٔمف ممـ ؽم٣مق اْلدي 

 .إٓ زمٔمد ايمٖمراغ َمـ ايمرَمل واْلٙمؼ يقم ايمٛمحر

وومد ىم٣من فمقم زمـ أب ؿم٣ميم٤م ريض اّلل فمٛمف أهؾ زمم أهؾ زمف ايمٛمبل صعم اّلل 

يٚمسؽ  فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, همٟمَمره ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن

 .إضمراَمففمعم 

شَمُٜمْؿ َأنَّ َمـ ضمدي٧م َأَٞمس زمـ َم٣ميمؽ ريض اّلل فمٛمف: فٞ ايؿشٝشني: ف ضَمدَّ

٥ٍم, هَمَٗم٣مَل: َأَهؾَّ ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ  َؿ َأَهؾَّ زمُِٔمْٚمَرٍة َوضَمجَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمَّ

َؿ زم٣ِمَْل٨م  َوَأْهَٙمْٙمٛم٣َم زمِِف ََمَٔمُف,  ٥َم وَم٣مَل: فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ ََمَٔمُف »هَمَٙممَّ وَمِدَْمٛم٣َم ََم٘مَّ ْ َيُ٘م ـْ َل ََم

َؿ َهْدٌي, هَمَٗمِدَم شَهْدٌي هَمْٙمَٝمْجَٔمْٙمَٜم٣م فُمْٚمَرةً  , َوىَم٣مَن ََمَع ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م, هَمَٗم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ ـِ ضَم٣مصمًّ ـَ ايمَٝمَٚم ـُ َأِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َِم َؿ:  فَمَٙمْٝمٛم٣َم فَمقِمُّ زْم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
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َؿ ش زمَِؿ َأْهَٙمْٙم٦َم؟, هَم١مِنَّ َأْهَٙمَؽ » وَم٣مَل: َأْهَٙمْٙم٦ُم زمَِم َأَهؾَّ زمِِف ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شهَمَٟمَْمِسْؽ هَم١مِنَّ َهْدًي٣م»وَم٣مَل: 
 (1)

. 

ويم٘مٛمف ل  ملسو هيلع هللا ىلصوأهؾ أزمق َمقؽمك إؾمٔمري ريض اّلل فمٛمف زمم أهؾ زمف ايمٛمبل 

 .أن جئمٙمٜم٣م فمٚمرة ملسو هيلع هللا ىلصهمٟمَمره ايمٛمبل ي٘مـ َمٔمف هدي, 

َمـ ضمدي٧م َأِب َُمقؽَمك إؾَْمَٔمِري  َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ففٞ ايؿشٝشني: 

َؿ زم٣ِميْمَبْْمَح٣مِء, هَمَٗم٣مَل: » وُمْٙم٦ُم: ش َأضَمَجْج٦َم »وَمِدَْم٦ُم فَمعَم ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

يَمبَّْٝمَؽ زم١ِمِْهََلٍل ىَم١مِْهََلِل َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل  وُمْٙم٦ُم:ش ىَمْٝمَػ َأْهَٙمْٙم٦َم »َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: 

َٖم٣م, َواظمَْرَوِة, شُمؿَّ ضِمؾَّ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, وَم٣مَل:  هَمُْمْٖم٦ُم زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم ش ؿُمْػ زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم, َوزم٣ِميمِمَّ

ـْ وَمْٝمٍس, هَمَٖمَٙم٦ْم َرْأِد  َٖم٣م َواظمَْرَوِة, َوَأسَمْٝم٦ُم اَْمَرَأًة َِم شَوزم٣ِميمِمَّ
 (2)

واْلٚمد ّلل رب  ,

 .ايمٔم٣مظمكم

 بٝإ أفطٌ أْطاى احلر: 

 ."ايمتٚمتع, وايمٗمرآن, واإلهمراد"فمٙمٚمٛم٣م أن أوصمف اإلضمرام شمَلشم٥م: 

وَم٣م َمـ وصمف َمـ ايمقصمقه إٓ وومد ٞمٌمه زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ َمٖمّمًَل يمف فمعم 

 نمغمه َمـ إٞمس٣مك.

إٓ أن َمـ أضمسـ َمـ ضم٣مىمؿ دم هذه اظمسٟميم٥م اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ رَحف اّلل سمٔم٣ملم 

 دم ىمت٣مزمف اظمٖمٝمد زاد اظمٔم٣مد دم هدي طمغم ايمٔمب٣مد َمرصمًح٣م ضم٨م ايمتٚمتع.

                                                           
 (.1232, 1231(, واإلمام مسلم في صحيحو )4353أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1221(, واإلمام مسلم في صحيحو )4397أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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وَمع ذيمؽ اإلَج٣مع وم٣مئؿ فمعم أن َمـ ضم٨م زمٟمي وصمف َمـ أوصمف اْل٨م ايمثَلشم٥م 

 أن ضمجف صحٝمح.

ـُ فَمْبِد اّللَِّ َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, يف ايؿشٝشني: ٚ وَم٣مَل  » وم٣ملَمـ ضمدي٧م صَم٣مزمُِر زْم

ـْ َأَْمِري ََم٣م اؽْمَتْدزَمْرُت ََم٣م َأْهَدْي٦ُم, »ِف َوؽَمٙمََّؿ: ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمْ  يَمْق اؽْمَتْٗمَبْٙم٦ُم َِم

ضَْمَٙمْٙم٦ُم  َٕ َويَمْقَٓ َأنَّ ََمِٔمل اَْلْدَي 
 (1)

وصم٣مء زمٛمحقه فمـ فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م  

 .ونمغمه٣م

يمقٓ ؽمقق  َي٤م أن َيؾ ىمم ضمؾ أصح٣مزمف ريض اّلل فمٛمٜمؿ ملسو هيلع هللا ىلصهم٘م٣من ايمٛمبل 

 .اْلدي

 سر ايتُتع ع٢ً غريٙ َٔ أْطاى احلر:  بٝإ ٚدٛٙ تفطٌٝ
 جيٚمع همٝمف زمكم اْل٨م وايمٔمٚمرة. فأٞم ايٛد٘ األٍٚ:

, شمؿ سم٣مَم٣مً أٞمف يٟميت زمٔمٚمرة َمٖمردة ىم٣مَمٙم٥م شمؿ يتحٙمؾ َمٛمٜم٣م َتٙمًَل  ايٛد٘ ايجاْٞ:

 .يٟميت زمح٨م َمٖمرد

 أن همٝمف همسح٥م يمٙمح٣مج واظمٔمتٚمر. ايٛد٘ ايجايح:

قا يرون أن اْل٨م ىم٣مٞم ؿأن همٝمف خم٣ميمٖم٥م يمٙمٚمممىمكم, هم١مَّن ايٛد٘ ايسابع:

وايمٔمٚمرة ٓ جيتٚمٔم٣من, وأن ايمٔمٚمرة دم أؾمٜمر اْل٨م َمـ أهمجر ايمٖمجقر دم 

 ., ىمم سمٗمدمإرض

                                                           
 (.1216ي صحيحو )(, واإلمام مسلم ف1785أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 أٞمف همٔمؾ ظم٣م ِتٛم٣مه ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. ايٛد٘ اخلاَظ:

 أن أفمميمف أىمثر َمـ أفممل نمغمه َمـ أٞمس٣مك اْل٨م إطمرى. ايٛد٘ ايطادع:

َؿ وَم٣مَل فَمٛمَْٜم٣م, فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ  فعٔ  َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م:  ٣م دِم فُمْٚمَرَِتَ صَْمِر فَمعَم وَمْدِر َٞمَِمبِِؽ َوَٞمَٖمَٗمتِِؽ »َْلَ ْٕ ـَ ا شإِنَّ يَمِؽ َِم
 (1)

أطمرصمف  

 .اْل٣مىمؿ دم اظمستدرك, وأصٙمف دم َمسٙمؿ, واّلل اظمقهمؼ

 : (126/ 2) املعاد يف شاد قاٍ ابٔ ايكِٝ
صِمٝمُح  َحَِمَؾ همَ  ْ ـْ  يمِِرَواَي٥مِ  ايمؼمَّ ةٍ  يمُِقصُمقهٍ  ايْمِٗمَرانَ  َرَوى ََم  .فَممَمَ

َٖا ُؿْ  :أَّٔسُد مَ  ىَمَم  َأىْمَثرُ  َأَّنَّ  .سَمَٗمدَّ

طْمَب٣مرِ  ؿُمُرَق  َأنَّ  :ايجَّاِْٞ فَم٦ْم  زمَِذيمَِؽ  اإْلِ  .زَمٝمَّٛم٣َّمهُ  ىَمَم  سَمٛمَقَّ

ـْ  همِٝمِٜمؿْ  َأنَّ  :ايجَّاِيُح ـْ  َأطْمػَمَ  ََم ًَي٣م, ْٖمٓمِفِ َويمَ  ؽَمَمفِمفِ  فَم ـْ  َوهمِٝمِٜمؿْ  َسِ ـْ  َأطْمػَمَ  ََم  فَم

ـْ  إطِْمَب٣مِرهِ  فُ  َٞمْٖمِسفِ  فَم ـْ  َوهمِٝمِٜمؿْ  َذيمَِؽ  هَمَٔمَؾ  زمَِٟمٞمَّ ـْ  َأطْمػَمَ  ََم فِ  َأَْمرِ  فَم ْ  زمَِذيمَِؽ  يَمفُ  َرزم   َوَل

ءٌ  جَيِئْ  ـْ  َرْ هْمَرادِ  دِم  َذيمَِؽ  َِم  .اإْلِ

ـْ  ِرَواَي٣مِت  سَمِْمِديُؼ  :ايسَّاِبُع فُ  َرَوى ََم ٣م فُمَٚمرٍ  َأْرزَمعَ  افْمَتَٚمرَ  َأٞمَّ  .َْلَ

َُِظ ٣َم :ايَّٖدا ََي٥مٌ  َأَّنَّ َتِٚمُؾ  َٓ  َسِ هْمَرادِ  ِرَواَي٣مِت  زمِِخََلِف  ايمتَّْٟمِويَؾ  ََتْ  .اإْلِ

٣َم :ايطَّاِدُع ٛم٥َمٌ  َأَّنَّ هْمَرادِ  َأْهُؾ  فَمٛمَْٜم٣م ؽَمَ٘م٦َم  ِزَي٣مَدةً  َُمَتَّمٚم  اىمِرُ  َٞمَٖمْقَه٣م, َأوْ  اإْلِ  َوايمذَّ

ائُِد  ٣مىم٦ِِم, فَمعَم  مٌ َُمَٗمدَّ  ايمزَّ مٌ  َواظمُْْثب٦ُِم  ايمسَّ  .ايمٛم٣َّمدِم  فَمعَم  َُمَٗمدَّ

                                                           
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في 1733أخرجو اإلمام الحاكم في المستدرك ) (1)

 (. 1116صحيح الترغيب والترىيب )
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هْمَرادِ  ُرَواةَ  َأنَّ  :ايطَّاِبُع ـُ  فم٣مئُم٥م,: َأْرزَمَٔم٥مٌ  اإْلِ ـُ  وصم٣مزمر, فُمَٚمَر, َوازْم  فَمب٣َّمٍس, َوازْم

َْرزَمَٔم٥مُ  ْٕ َٞم٣م هَم١مِنْ  ايْمِٗمَراَن, َرَوُوا َوا ـْ  اَي٥مُ ِروَ  ؽَمٙمَِٚم٦ْم  ِرَواَي٣مَِتِْؿ, سَمَس٣موُمطِ  إلَِم  ِسْ  ََم

ـْ  يمِْٙمِٗمَرانِ  فَمَداُهؿْ  َٞم٣م َوإِنْ  َُمَٔم٣مِرٍض, فَم صِمٝمِح, إلَِم  ِسْ ْ طَْمُذ  َوصَم٤َم  ايمؼمَّ ْٕ  زمِِرَواَي٥مِ  ا

ـْ  ْ  ََم َواَي٥مُ  سَمّْمَْمِرِب  َل َٓ  فَمٛمُْف, ايمر  ـِ  َوفُمَٚمرَ  وأٞمس, ىم٣ميمػماء, اطْمَتَٙمَٖم٦ْم  َو  زْم

ْم٣َّمِب, ـِ  َوفِمْٚمَرانَ  اخْلَ , زْم ـْ  وضمٖمِم٥م, ضُمَِمكْمٍ ـْ  ََمَٔمُٜمؿْ  َوََم َّ مَ  مِم  .سَمَٗمدَّ

ُٔ َِ فُ  :ايجَّا ـْ  زمِفِ  ُأَِمرَ  ايمَِّذي ايمٛمُُّسُؽ  َأٞمَّ ِف, َِم ـْ  هَمَٙمؿْ  َرزم   .فَمٛمْفُ  يمَِٝمْٔمِدَل  َيُ٘م

فُ  :ايتَّاِضُع ـْ  ىُمؾُّ  زمِفِ  ُأَِمرَ  ايمَِّذي ايمٛمُُّسُؽ  َأٞمَّ ْدَي, ؽَم٣مَق  ََم ـْ  هَمَٙمؿْ  اْْلَ  زمِفِ  يمَِٝمْٟمَُمَرُهؿْ  َيُ٘م

ْديَ  ُهقَ  َيُسقُق  شُمؿَّ  ْدَي,اْلَْ  ؽَم٣موُمقا إَِذا  .َوخُي٣َميمُِٖمفُ  اْْلَ

فُ  :ايَّٖعاِغُس ْؿ, َواطْمَت٣مَرهُ  زَمْٝمتِِف, َوَأْهَؾ  آيَمفُ  زمِفِ  َأََمرَ  ايمَِّذي ايمٛمُُّسُؽ  َأٞمَّ ْ  َْلُ ـْ  َوَل  َيُ٘م

ؿْ  يمَِٝمْخَت٣مرَ  َّٓ  َْلُ  .يمِٛمَْٖمِسفِ  اطْمَت٣مرَ  ََم٣م إِ

ََّت ٨م   دِم  ايْمُٔمْٚمَرةُ  َدطَمَٙم٦ِم : ) »ْقيُمفُ ومَ  َوُهقَ  َعَػَس, َساِدٟ َتِسِدْٝح ََٚث  َيْقمِ  إلَِم  اْْلَ

٣َم َيْٗمَتيِض  َوَهَذا ,(شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ْزءِ  َأوْ  َِمٛمُْف, صُمْزًءا َص٣مَرْت  وَمْد  َأَّنَّ اطِمؾِ  ىَم٣مْْلُ  همِٝمِف, ايمدَّ

َم  َوزَمْٝمٛمَُف, زَمْٝمٛمََٜم٣م َيْٖمِِمُؾ  َٓ  زمَِحْٝم٧ُم  ٨م   ََمعَ  سَمُ٘مقنُ  َوإِٞمَّ اطِمُؾ  َيُ٘مقنُ  ىَمَم  اْْلَ  دِم  ايمدَّ

ءِ  ْ  .ََمَٔمفُ  ايمًمَّ

ـِ  فُمَٚمرَ  وَمْقُل  َوُهقَ  :َعَػَس َثاِْٞ ََٚتِسِدْٝح ْم٣َّمِب  زْم  يمٙمِمبل - فَمٛمْفُ  اّللَُّ َريِضَ  - اخْلَ

ـُ  َزْيُد  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٟمْٞمَ٘مرَ  َوفُمْٚمَرٍة, زمَِح٨م   َأَهؾَّ  َووَمْد  َمٔمبد زمـ  زمـ ؽمٙممن َأوْ  ُصقضَم٣مَن, زْم

دٍ  َٞمبِٝم َؽ  يمُِسٛم٥َّمِ  ِدي٦َم هُ : فمٚمر يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  رزمٝمٔم٥م,  َوَهَذا َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ  َصعمَّ  - حُمَٚمَّ
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ـَ  صَم٣مَءهُ  ايْمَقضْملَ  َأنَّ  - َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  - فَمٛمْفُ  فمٚمر ِرَواَي٥مَ  ُيَقاهمُِؼ   اّللَِّ  َِم

ْهََللِ   يَمفُ  اّللَِّ َأَْمرَ  َواَْمَتَثَؾ  هَمَٔمَٙمَٜم٣م, ايمَّتِل ُتفُ ؽُمٛمَّ  ايْمِٗمَرانَ  َأنَّ  فَمعَم  هَمَدلَّ  ََجِٝمًٔم٣م, ِِبَِم  زم٣ِمإْلِ

٣م  .ِِبَ

ـْ  َأفْمَميُمفُ  سَمَٗمعُ  ايْمَٗم٣مِرنَ  َأنَّ  :َعَػَس َثاِيَح ََٚتِسِدْٝح ـَ  ىُمؾ   فَم , َِم  هَمَٝمَٗمعُ  ايمٛمُُّسَ٘مكْمِ

ـْ  ـْ ُووُمقفِمِف فَم ٣م,  إضِْمَراَُمُف َوؿَمَقاهُمُف َوؽَمْٔمُٝمُف فَمْٛمُٜمَم ََمًٔم٣م, َوَذيمَِؽ َأىْمَٚمُؾ َِم َأضَمِدُِهَ

 َوفَمَٚمِؾ ىُمؾ  همِْٔمٍؾ فَمعَم ضِمَدٍة.

ْدِي َأهْمَّمُؾ  ََٚتِسِدْٝح َزاِبَع َعَػَس: َوُهَق َأنَّ ايمٛمُُّسَؽ ايمَِّذي اؾْمَتَٚمَؾ فَمعَم ؽَمْقِق اْْلَ

ـَ  ـْ ىُمؾ  َواضِمٍد َِم ْدِي. هَم١مَِذا وَمَرَن, ىَم٣مَن َهْدُيُف فَم ـِ اْْلَ ـْ ُٞمُسٍؽ طَمََل فَم زمََِل َرْي٤ٍم َِم

َذا ايمٛمُّ  ـْ َهْدٍي, َوِْلَ , هَمَٙمْؿ خَيُْؾ ُٞمُسٌؽ َِمٛمُْٜمَم فَم َأََمَر َرؽُمقُل  -َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ  -ُسَ٘مكْمِ

َؿ  -اّللَِّ  ٨م  َوايْمُٔمْٚمَرِة ََمًٔم٣م,  -َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ْدَي َأْن َُيِؾَّ زم٣ِمْْلَ ـْ ؽَم٣مَق اْْلَ ََم

اِء زمَِٗمْقيمِِف: َوَأؾَم٣مَر إلَِم َذيمَِؽ دِم اظمُْتََّٖمِؼ  ـْ ضَمِدي٧ِم ايْمػَمَ ْدَي » "فَمَٙمْٝمِف َِم إِّن  ؽُمْٗم٦ُم اْْلَ

 ."ش َووَمَرْٞم٦ُم 

ََِظ َعَػَس: ـَ اإْلِ  ََٚتِسِدْٝح َخا ُف وَمْد شَمَب٦َم َأنَّ ايمتََّٚمتَُّع َأهْمَّمُؾ َِم هْمَراِد َوُهَق َأٞمَّ

 :يمُِقصُمقٍه ىَمثغَِمةٍ 

َٗا: ِٓ ُف  َِ َؿ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  -َأٞمَّ ٨م  إيَِمْٝمِف, َوحُم٣َمٌل َأْن  -ٙمَّ َأََمَرُهْؿ زمَِٖمْسِخ اْْلَ

ـَ ايْمَٖم٣مِضِؾ إلَِم اظمَْ    .ْٖمُّمقِل ايمَِّذي ُهَق ُدوَٞمفُ َيٛمُْٗمَٙمُٜمْؿ َِم
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َٗا: ِٓ َِ َػ فَمعَم ىَمْقٞمِِف َلْ َيْٖمَٔمْٙمُف زمَِٗمْقيمِِف: )  َٚ ُف سَمَٟمؽمَّ ـْ َأَْمِري ََم٣م »َأٞمَّ يَمِق اؽْمَتْٗمَبْٙم٦ُم َِم

َٔمْٙمُتَٜم٣م فُمْٚمَرةً  اؽْمَتْدزَمْرُت  ْدَي َوَْلَ  .ش (ظم٣ََم ؽُمْٗم٦ُم اْْلَ

َٗا: ِٓ َِ ْدَي. َٚ ـْ َلْ َيُسِؼ اْْلَ ُف َأََمَر زمِِف ىُمؾَّ ََم  َأٞمَّ

َٗا: ِٓ َِ ـْ ؽَم٣مَق  َٚ َ
٨مَّ ايمَِّذي اؽْمَتَٗمرَّ فَمَٙمْٝمِف همِْٔمُٙمُف َوهمِْٔمُؾ َأْصَح٣مزمِِف ايْمِٗمَراُن ظمِ َأنَّ اْْلَ

ْدَي, َوايمتََّٚمتُُّع ظمَِ  ْدَي, َويمِ اْْلَ  ها. ُقصُمقٍه ىَمثغَِمٍة نَمغْمِ َهِذهِ ـْ َلْ َيُسِؼ اْْلَ
********** 
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 ******************************* الشرح:

 اإلسساّ َٔ املٝكات, ٚتتعًل ب٘ َطا٥ٌ: ٜهٕٛ ٚ
 رد َمـ اظمخٝمط وٞمحقه: ضم٘مؿ ايمتج األٚىل:

 جي٤م ايمتجرد َمـ اظمخٝمط ومبؾ اإلضمرام.

ـِ فُمَٚمَر ريض اّلل فمٛمٜمم, : ففٞ ايؿشٝشني ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّلُل َمـ ضمدي٧م ازْم فَم

َؿ َأنَّ َرصُمًَل ؽَمَٟميَمُف: ََم٣م َيْٙمَبُس اظمُْحِرُم؟ هَمَٗم٣مَل:  َٓ َيْٙمَبُس ايمَٗمِٚمٝمَص, َوَٓ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

فْمَٖمَراُن, هَم١مِْن ايمِٔمَمََم٥َم,  ُف ايمَقْرُس َأِو ايمزَّ ُٞمَس, َوَٓ شَمْقزًم٣م ََمسَّ اِويَؾ, َوَٓ ايمػُمْ َ َوَٓ ايمْسَّ

٦َم ايمَ٘مْٔمَبكْمِ  , َويْمَٝمْٗمَْمْٔمُٜمَم ضَمتَّك َيُ٘مقَٞم٣م ََتْ كْمِ شَلْ جَيِِد ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ هَمْٙمَٝمْٙمَبِس اخُلٖمَّ
 (1)

. 

 :ضم٘مؿ آنمتس٣مل ومبؾ اإلضمرام ايجا١ْٝ:

 َطٓد ايبصاز نُا يف نػف األضتاز: ملا ثبت يف 
ـِ فُمَٚمَر ريض اّلل فمٛمٜمم,  ٛم٥َِّم َأْن َيْٕمَتِسَؾ »أٞمف وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م ازْم ـَ ايمسُّ َِم

ِرمَ  صُمُؾ إَِذا َأَراَد َأْن َُيْ شايمرَّ
 (2)

. 

ٍَ ايَّٖبصَّاُز: ـْ َهَذا" قّٔا ـَ َِم ـْ َوصْمٍف َأضْمَس ـِ فُمَٚمَر َِم ـِ ازْم  ."ٓ َٞمْٔمَٙمُٚمُف فَم

 حب٣مت.همٜمق َمـ اظمست

                                                           
 (.1177(, واإلمام مسلم في صحيحو )134أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

(, وىو في الصحيح المسند 1184رقم )أخرجو اإلمام البزار في مسنده كما في كشف األستار ب (2)
(, وقال فيو: ىذا حديث حسن رجالو رجال الصحيح, 715لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

إال الفضل بن يعقوب الجزري, و قد قال أبو حاتم: محلو الصدق. وقال الخطيب: كان صدوقًا. 
 اىـ من "تهذيب التهذيب".
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 ضم٘مؿ ايمتْمٝم٤م ومبؾ اإلضمرام:  ايجايج١:

يممع ذيمؽ, وٓ زمٟمس زم٣مؽمتداَمتف5 ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 سمْمٝم٤م ومبؾ أن َيرم, وسمْمٝم٤م ْلٙمف.

 ففٞ ايؿشٝشني:
َؿ وَم٣ميَم٦ْم: َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م,  َزْوِج ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ِف وَمْبَؾ ىُمٛمْ » ٙم  ِرُم, َوِْلِ ضْمَراَِمِف ضِمكَم َُيْ َؿ إِلِ ٦ُم ُأؿَمٝم ٤ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شَأْن َيُْمقَف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم 
 (1)

. 

 ضم٘مؿ صَلة رىمٔمتكم فمٛمد اإلضمرام:  ايسابع١:

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ صَلة رىمٔمتكم فمٛمد اإلضمرام: 

 صعم وىم٣من إضمراَمف زمٔمد ايمِمَلة ىم٣من أهمّمؾ.وايمِمحٝمح أَّن٣م ٓ سمٙمزم, ويمق 

 ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أضمرم زمٔمد صَلة.

 أن اإلهَلل ي٘مقن زمٔمد رىمقب ايمدازم٥م. اخلاَط١:

 وؽمٝمٟميت زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اّلل فمز وصمؾ دم ايمس٣مدؽم٥م.

 
 

 .ايمتسبٝمح وايمت٘مبغم وايمتٜمٙمٝمؾ ومبؾ اإلهَلل ايطادض١:

                                                           
  (.1189(, واإلمام مسلم في صحيحو )1539هلل في صحيحو )أخرجو اإلمام البخاري رحمو ا (1)
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َصعمَّ َرؽُمقُل اّللَِّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, وَم٣مَل:  َمـ ضمدي٧م َأَٞمسٍ  ملا يف ايبدازٟ:

ـُ ََمَٔمُف زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم ايمٓمُّْٜمَر َأْرزَمًٔم٣م, َوايمَٔمٌْمَ زمِِذي اُْلَٙمْٝمَٖم٥ِم  َؿ َوَٞمْح َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م ضَمتَّك َأْصَبَح, شُمؿَّ َرىم٤َِم ضَمتَّك اؽْمَتَقْت زمِِف فَمعَم  , شُمؿَّ زَم٣مَت ِِبَ
 ايمَبْٝمَداِء, ََحَِد َرىْمَٔمَتكْمِ

, شُمؿَّ َأَهؾَّ زمَِح٨م  َوفُمْٚمَرٍة, َوَأَهؾَّ ايمٛم٣َّمُس ِِبَِم, هَمَٙممَّ وَمِدَْمٛم٣َم َأََمَر  َ اّللََّ َوؽَمبََّح َوىَمػمَّ

, وَم٣مَل: َوَٞمَحَر ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّلُل  ِوَي٥ِم َأَهٙمُّقا زم٣ِمَْل٨م  ْ ايمٛم٣َّمَس, هَمَحٙمُّقا ضَمتَّك ىَم٣مَن َيْقُم ايمؼمَّ

َؿ زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم فمَ  َؿ زَمَدَٞم٣مٍت زمَِٝمِدِه وِمَٝم٣مًَم٣م, َوَذزَمَح َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شىَمْبَُمكْمِ َأَْمَٙمَحكْمِ 
 (1)

 . 

زَم٣مُب " ٚبٛب ع٢ً ٖرا احلدٜح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل يف فكاٍ:

٥مِ ايمتَّْحِٚمٝمِد َوايمتَّْسبِٝمِح َوايمتَّْ٘مبغِِم, ومَ  ازمَّ ىُمقِب فَمعَم ايمدَّ  ."ْبَؾ اإِلْهََلِل, فِمٛمَْد ايمرُّ

 ىمٝمٖمٝم٣مت اإلهَلل: ايطابع١:

 ظمـ أراد ضم٨م اإلهمراد. ٜكٍٛ: يبٝو سّذا:

 ايمٔمٚمرة اظمٖمردة. وأظمـ أراد ضم٨م ايمتٚمتع,  ٜكٍٛ: يبٝو عُس٠ّٗ:

 ظمـ أراد ضم٨م ايمٗمران. ٜكٍٛ: يبٝو سّذا ٚعُس٠ّٗ:

 ٍ: بٝإ ايفسم بني اي١ٝٓ ٚاإلٖال تيبُٔ:
 هق ايمتٙمٖمظ زمٛمقع ايمٛمسؽ ايمذي يريده اْل٣مج, ىمم ؽمبؼ زمٝم٣من ذيمؽ. اإلٖالٍ:

 .وايمتٙمٖمظ ِب٣م زمدفم٥محمٙمٜم٣م ايمٗمٙم٤م,  ٚاي١ٝٓ:

                                                           
 (.1551أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 .ايمٔمٚمرةزمٚمجرد أن َيؾ زم٣مْل٨م, أو  َم٣م َيٓمر فمٙمٝمف ايجا١َٓ:

 َُيٓمر فمٙمٝمف سمسٔم٥م أؾمٝم٣مء:  ذىمر أهؾ ايمٔمٙمؿ أٞمف 

 همٝمحرم فمٙمٝمف ضمٙمؼ ايمُمٔمر. األٍٚ:

سُمْؿ هَمَم اؽْمَتْٝمَْسَ وَ  }: يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ ٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرَة ّللَِِّ هَم١مِْن ُأضْمٌِمْ ُّقا اْْلَ َأِِت

ـْ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََمِريًّم٣م  ُف هَمَٚم ٙمَّ
ْدُي حَمِ ٙمُِٗمقا ُرُءوؽَمُ٘مْؿ ضَمتَّك َيْبُٙمَغ اْْلَ َٓ ََتْ ْدِي َو ـَ اْْلَ َِم

ـْ ِصَٝم٣مٍم َأْو َصَدوَم٥مٍ  ـْ َرْأؽِمِف هَمِٖمْدَي٥ٌم َِم  .{َأْو ُٞمُسٍؽ  َأْو زمِِف َأًذى َِم

 وأْلؼ َجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ زمُمٔمر ايمرأس َجٝمع ؾمٔمر اْلسد.

 وومد ٞمٗمؾ اإلَج٣مع فمعم أٞمف َمـ حمٓمقرات اإلضمرام., سمٗمٙمٝمؿ إـمٖم٣مر ايجاْٞ:

 ممٛمقع اظمحرم أن فمعم وأَجٔمقا :(52: ص) يف اإلمجاع قاٍ ابٔ املٓرز

 ٙمٝمؿوسمٗم ايمُمٔمر, وأطمذ ايمٙمب٣مس, وزمٔمض وايمْمٝم٤م, ايمِمٝمد, وومتؾ اْلمع,: َمـ

  ها .إـمٖم٣مر
وٓ يثب٦م دم ذيمؽ ٞمص فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, ويم٘مـ  

أْلٗمقه زمٔمٙم٥م ايمؼمهم٥م, َمع إَج٣مع أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أٞمف إذا صُمرح دم ـمٖمر َمـ أـمٖم٣مره 

 .يمف أن يبٔمده ويزيٙمف

 يمبس ايمذىمر يمٙمٚمخٝمط فمعم زمدٞمف. ايجايح:

ـِ ُأََمٝم٥ََّم ريضفٞ ايؿشٝشني: ف  ًَل َأسَمك ــَأنَّ َرصُم »اّلل فمٛمف:  َمـ ضمدي٧م َئْمعَم زْم
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ْٔمَراَٞم٥ِم, َوفَمَٙمْٝمِف صُمب٥ٌَّم َوفَمَٙمْٝمِف َأشَمُر اخَلُٙمقِق  َؿ َوُهَق زم٣ِمْْلِ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمَّ

 , هَمَٗم٣مَل: ىَمْٝمَػ سَمْٟمَُمُرِّن َأْن َأْصٛمََع دِم فُمْٚمَريِت؟ هَمَٟمْٞمَزَل اّللَُّ فَمعَم -َأْو وَم٣مَل: ُصْٖمَرٌة  -

َؿ هَمُسؼِمَ زمَِثْقٍب, َوَوِدْدُت َأّن  وَمْد َرَأْي٦ُم ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّلُل  ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َك َأْن سَمٛمُْٓمَر إلَِم  َؿ َووَمْد ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف ايمَقضْمُل, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: سَمَٔم٣مَل َأَيُْسُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ, َووَمْد َأْٞمَزَل اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف ايمَقضْمَل؟ وُمْٙم٦ُم: َٞمَٔمْؿ, هَمَرهَمَع ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فمَ  َٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

هَمَٙممَّ  -َوَأضْمِسُبُف وَم٣مَل: ىَمَٕمْمِٝمِط ايمَبْ٘مِر  -ؿَمَرَف ايمثَّْقِب, هَمٛمََٓمْرُت إيَِمْٝمِف يَمُف نَمْمِٝمٌط, 

َي فَمٛمُْف وَم٣مَل:  ـِ ايمُٔمْٚمَرِة اطْمَٙمْع فمَ »َُس  ٣مئُِؾ فَم ـَ ايمسَّ ٛمَْؽ اُْلب٥ََّم, َوانْمِسْؾ َأشَمَر َأْي

َؽ  ْٖمَرَة, َواْصٛمَْع دِم فُمْٚمَرسمَِؽ ىَمَم سَمِْمٛمَُع دِم ضَمج  شاخَلُٙمقِق فَمٛمَْؽ, َوَأْٞمِؼ ايمِمُّ
 (1)

. 

ـِ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, ٚيف ايؿشٝشني:  َأنَّ َرصُمًَل َمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّللَِّ زْم

ـَ ايمث َٝم٣مِب؟ وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, ََم٣م َيٙمْ  َبُس اظُمْحِرُم َِم

اٞمَِس, َوَٓ »َوؽَمٙمََّؿ:  اِويََلِت, َوَٓ ايمػَمَ َ َٓ َيْٙمَبُس ايمُٗمُٚمَص, َوَٓ ايمَٔمَمئَِؿ, َوَٓ ايمْسَّ

, َويمْ  كْمِ , هَمْٙمَٝمْٙمَبْس طُمٖمَّ َّٓ َأضَمٌد َٓ جَيُِد َٞمْٔمَٙمكْمِ ـَ اخِلَٖم٣مَف إِ َٝمْٗمَْمْٔمُٜمَم َأؽْمَٖمَؾ َِم

فْمَٖمَراُن َأْو َوْرٌس  ُف ايمزَّ ـَ ايمث َٝم٣مِب ؾَمْٝمًئ٣م ََمسَّ , َوَٓ سَمْٙمَبُسقا َِم
شايمَ٘مْٔمَبكْمِ

 (2)
. 
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 سمٕمْمٝم٥م رأس ايمذىمر. ايسابع:

.., .وٓ ايمٔممئؿ,»دم ضمدي٧م ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم ايمس٣مزمؼ وهمٝمف:  صم٣مءظم٣م 

 س.قضع فمعم ايمرأَم٣م يهل وش, وٓ ايمػماٞمس

ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمُٜمْؿ, وَم٣مَل:  ففٞ ايؿشٝشني: زَمْٝمٛمََم َرصُمٌؾ َمـ ضمدي٧م ازْم

ـْ َراضِمَٙمتِِف, هَمَقوَمَِمْتُف  وَم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ  -َأْو وَم٣مَل: هَمَٟمْووَمَِمْتُف  -َواوِمٌػ زمَِٔمَرهَم٥َم, إِْذ َووَمَع فَم

َؿ:  ٛم ُْمقُه, انْمِسُٙمقُه زمَِمٍء َوؽِم »َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ , َوَٓ َُتَ ٛمُقُه دِم شَمْقزَمكْمِ ْدٍر, َوىَمٖم 

ُف ُيْبَٔم٧ُم َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َُمَٙمب ًٝم٣م ُروا َرْأؽَمُف, هَم١مِٞمَّ ٚم  شَوَٓ خُتَ
 (1)

. 

 سمٖم٣مق أهؾ ايمٔمٙمؿ.ٕمْمٝم٥م ايمرأس فمعم اظمحرم ايمذىمر زم٣موَيرم سم

 ايمْمٝم٤م. اخلاَظ:

وهمٝمف وم٣مل ايمٛمبل  َمـ ضمدي٧م ئمعم زمـ أَمٝم٥م ريض اّلل فمٛمف,:  ففٞ ايؿشٝشني

اٍت  انْمِسِؾ ايمْم ٝم٤َم »صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمف:   ش.ايمَِّذي زمَِؽ شَمََلَث ََمرَّ

وأَم٣م اؽمتداَم٥م ايمْمٝم٤م إذا ىم٣من اظمحرم ومد سمْمٝم٤م ومبؾ إضمراَمف, ودم صمسده 

 .ويمٝمس دم إزاره وردائف, همَل ضمرج فمٙمٝمف

                                                           
 (.1216(, واإلمام مسلم في صحيحو )1265لبخاري في صحيحو )أخرجو اإلمام ا (1)
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 ؿَمٝمَّْب٦ُم »٦م: َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م, وم٣ميم: ففٞ ايؿشٝشني

, َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ  ِف ضِمكَم َأضَمؾَّ ٙم  , ضِمكَم َأضْمَرَم, َوِْلِ َؿ زمَِٝمَديَّ َه٣مسَمكْمِ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شوَمْبَؾ َأْن َيُْمقَف, َوزَمَسَْم٦ْم َيَدَْي٣َم
 (1)

. 

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذا اْلدي٧م إلم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم 

وهذا , سؾ, شمؿ انمتسؾ وأزال َم٣م زمف َمـ ؿمٝم٤مأن يٕمت آيمف وؽمٙمؿ سمْمٝم٤م ومبؾ

 ايمٗمقل نمغم صحٝمح.

ىَم٣مَن َرؽُمقُل اّللِ »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: : ملا يف َطًِ

ِرَم, َيَتَْمٝم٤َُّم زمَِٟمؿْمَٝم٤ِم ََم٣م جَيُِد, شُمؿَّ َأَرى َوزمِ  َؿ إَِذا َأَراَد َأْن َُيْ ٝمَص َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َٝمتِِف, زَمْٔمَد َذيمَِؽ  ـِ دِم َرْأؽِمِف َوِْلْ ْه شايمدُّ
 (2)

. 

َم َأْٞمُٓمُر إلَِم َوزمِٝمِص ايمْم ٝم٤ِم دِم ََمَٖم٣مِرِق َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ »ٚيف زٚا١ٜ:  ىَمَٟمٞمَّ

 ش.فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َوُهَق حُمِْرمٌ 

ِص ايمْم ٝم٤ِم دِم ََمَٖم٣مِرِق ىَمَٟمّن  َأْٞمُٓمُر إلَِم َوزمِٝم»وم٣ميم٦م ريض اّلل فمٛمٜم٣م: ٚيف زٚا١ٜ: 

 ش.َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َوُهَق ُيَٙمب ل

 ومتؾ ايمِمٝمد ايمػمي. ايطادع:

ـْ } :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ ْٝمَد َوَأْٞمُتْؿ ضُمُرٌم َوََم َٓ سَمْٗمُتُٙمقا ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمَِّذي َ  َي٣م َأَيُّ

                                                           
 (.1189(, واإلمام مسلم في صحيحو )1754أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1191أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (2)
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ًدا هَمَجَزاءٌ  ـَ ايمٛمََّٔمِؿ ََيُْ٘مُؿ زمِِف َذَوا فَمْدٍل َِمٛمُْ٘مْؿ  وَمَتَٙمُف َِمٛمُْ٘مْؿ َُمَتَٔمٚم  َِمْثُؾ ََم٣م وَمَتَؾ َِم

٣مَرٌة ؿَمَٔم٣مُم ََمَس٣مىمِكَم َأْو فَمْدُل َذيمَِؽ ِصَٝم٣مًَم٣م يمَِٝمُذوَق َوزَم٣مَل  َهْدًي٣م زَم٣ميمَِغ ايْمَ٘مْٔمَب٥ِم َأْو ىَمٖمَّ

ـْ فَم٣مَد هَمَٝمٛمَْتِٗمُؿ اّللَُّ َِمٛمْفُ   . {َواّللَُّ فَمِزيٌز ُذو اْٞمتَِٗم٣ممٍ  َأَْمِرِه فَمَٖم٣م اّللَُّ فَممَّ ؽَمَٙمَػ َوََم

 همَل جيقز يمٙمٚمحرم أن يٗمتؾ ايمِمٝمد ايمػمي ٓ دم اْلؾ, وٓ دم اْلرم.

وٓ جيقز يمٙمحؾ أن يٗمتؾ ايمِمٝمد ايمػمي دم اْلرم, وَمـ همٔمؾ ذيمؽ يٙمزَمف 

 ايمٖمدي٥م, وؽمٝمٟميت ذيمؽ إن ؾم٣مء اّلل فمز وصمؾ.

 فمٗمد ايمٛم٘م٣مح. ايطابع:

ـَ : ملا يف َطًِ ٣مَن ريض اّلل فمٛمف, َيُٗمقُل:  َمـ ضمدي٧م فُمْثَمَن زْم وَم٣مَل فَمٖمَّ

َؿ:  َٓ »َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َٓ ُيٛمَْ٘مُح, َو َٓ َيٛمْ٘مُِح اظمُْْحِرُم, َو

شخَيُْْم٤ُم 
(1)

. 

 وإذا فُمٗمد يمف وهق حمرم همٛم٘م٣مضمف زم٣مؿمؾ.

 اظمب٣مذة يمٙمٚمرأة ويمق ل ي٘مـ َج٣مع. ايجأَ:

َـّ اَْل٨مَّ هَمََل اَْل٨مُّ َأؾْم } :يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ ـْ هَمَرَض همِٝمِٜم ُٜمٌر ََمْٔمُٙمقََم٣مٌت, هَمَٚم

 [.742]ايمبٗمرة:  {َرهَم٧َم, َوَٓ هُمُسقَق َوَٓ صِمَداَل دِم اَْل٨م  

 زم٣مْلمع, وزمٚمٗمدَم٣مت اْلمع. ٚفطس ايسفح:

 

                                                           
 (.1419أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 اْلمع. ايتاضع:

 ., وزمف يٖمسد اْل٨م َمع سمٖمِمٝمؾ ٕهؾ ايمٔمٙمؿهمٜمق َمـ حمٓمقرات اْل٨م إَج٣مفًم٣م

 قبٌ ايتشًٌ األٍٚ: سهِ َٔ داَع أًٖ٘ 
 وَمـ صم٣مَمع أهٙمف ومبؾ ايمتحٙمؾ إول زمْمؾ ضمجف.

  :(52 ص) يف اإلمجاع املٓرز قاٍ ابٔ
 ضم٨ّم  فمٙمٝمف أن زمٔمرهمف وومقهمف ومبؾ ضمجف دم فم٣مَمًدا صم٣مَمع َمـ أن فمعم وأَجٔمقا

 ها .وومت٣مدة فمْم٣مء واٞمٖمرد واْلدي, وم٣مزمؾ
  ؟أٌٖ ايعًِ ٌٖ عًٝ٘ احلر َٔ قابٌ ٚاختًف

 ريض اّلل فمٛمٜمم إلم أن فمٙمٝمف ضم٨م َمـ وم٣مزمؾ. همذه٤م فمبد اّلل زمـ فمب٣مس

 ؟م بٝٓ٘ ٚبني شٚدت٘ يف ٖرا ايعاّٚاختًفٛا ٌٖ ٜفس
 .وايمِمحٝمح أٞمف ٓ يٙمزم ايمتٖمروم٥م زمٝمٛمٜمم

 أقطاّ احملعٛزات َٔ د١ٗ ايفد١ٜ: 
 َم٣م ٓ همدي٥م همٝمف.  األٍٚ:

 ىمٔمٗمد ايمٛم٘م٣مح.

 َم٣م همٝمف همدي٥م زمدٞم٥م.  ايجاْٞ:

 وهق اْلمع فمعم ومقل َج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 َم٣م همٝمف همدي٥م َمثٙمف.  ايجايح:

 وهل همدي٥م صمزاء ايمِمٝمد.
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ـْ }يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  ْٝمَد َوَأْٞمُتْؿ ضُمُرٌم َوََم َٓ سَمْٗمُتُٙمقا ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأَيُّ

ُ٘مُؿ زمِِف َذَوا فَمْدٍل َِمٛمُْ٘مؿْ  ـَ ايمٛمََّٔمِؿ ََيْ ًدا هَمَجَزاٌء َِمْثُؾ ََم٣م وَمَتَؾ َِم َهْدًي٣م  وَمَتَٙمُف َِمٛمُْ٘مْؿ َُمَتَٔمٚم 

٣مَرٌة ؿَمَٔم٣مُم ََمَس٣مىمِكَم َأْو فَمْدُل َذيمَِؽ ِصَٝم٣مًَم٣م يمَِٝمُذوَق َوزَم٣مَل َأَْمِرِه  زَم٣ميمَِغ ايْمَ٘مْٔمَب٥ِم َأْو ىَمٖمَّ

ـْ فَم٣مَد هَمَٝمٛمَْتِٗمُؿ اّللَُّ َِمٛمُْف َواّللَُّ فَمِزيٌز ُذو اْٞمتَِٗم٣ممٍ   .{فَمَٖم٣م اّللَُّ فَممَّ ؽَمَٙمَػ َوََم

 همدي٥م ايمتخٝمغم. ايسابع:

سُمْؿ هَمَم اؽْمَتْٝمَْسَ } :فمز وصمؾيمٗمقل اّلل  ٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرَة ّلِلَِّ هَم١مِْن ُأضْمٌِمْ ُّقا اْْلَ َوَأِِت

ـْ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََمِريًّم٣م  ُف هَمَٚم ٙمَّ
ْدُي حَمِ ٙمُِٗمقا ُرُءوؽَمُ٘مْؿ ضَمتَّك َيْبُٙمَغ اْْلَ َٓ ََتْ ْدِي َو ـَ اْْلَ َِم

ـْ ِصَٝم٣مٍم أَ  ـْ َرْأؽِمِف هَمِٖمْدَي٥ٌم َِم  .{ْو َصَدوَم٥ٍم َأْو ُٞمُسٍؽ َأْو زمِِف َأًذى َِم

همٝمخغم زمكم إؿمٔم٣مم ؽمت٥م َمس٣مىمكم ٞمِمػ ص٣مع يم٘مؾ َمس٘مكم, أو صٝم٣مم شمَلشم٥م 

 أي٣مم, أو ذزمح ؾم٣مة.

 قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل يف اإلغساف:
أَجع أهؾ ايمٔمٙمؿ فَمعَم أن اظمحرم ممٛمقع َمـ: اْلمع, وومتؾ ايمِمٝمد, وايمْمٝم٤م, 

 إـمٖم٣مر.٣مس, وأطمذ ايمُمٔمر, وسمٗمٙمٝمؿ وزمٔمض ايمٙمب

وأَجٔمقا فَمعَم أن اْل٨م ٓ يٖمسد زم١مسمٝم٣من رء َمـ ذيمؽ دم ضم٣مل اإلضمرام, إٓ 

زم٣مْلمع, هم١من فمقام أهؾ ايمٔمٙمؿ ومد أَجٔمقا فمعم أن َمـ صم٣مَمع فم٣مَمًدا دم ضمجف ومبؾ 

 وومقهمف زمٔمرهم٥م, أن فمٙمٝمف ضم٨م وم٣مزمؾ واْلدي.

إٓ ؾمٝمًئ٣م خيتٙمػ همٝمف فمـ فمْم٣مء, وومقل يمٗمت٣مدة, وأٞم٣م أذىمر ذيمؽ دم َم٘م٣مٞمف إن 

 اّلل. ؾم٣مء
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أفمعم رء روي همٝمٚمـ وؿمئ دم ضمجف  قاٍ أبٛ بهس زمح٘ اهلل تعاىل:

 ضمدي٧م ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم.

فمـ رصمؾ وومع فمعم أهٙمف وهق حمرم, ؽمئؾ ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم 

فمٙمٝمٜم٣م اْل٨م َمـ وم٣مزمؾ, ويتٖمروم٣م َمـ ضمٝم٧م َيرَم٣من, وٓ جيتٚمٔم٣من ضمتك "همٗم٣مل: 

 ."يٗميض ضمجٜمم, وفمٙمٝمٜمم اْلدي

وومد رويٛم٣م هذا ايمٗمقل فمـ فمٚمر زمـ  هس زمح٘ اهلل تعاىل:قاٍ أبٛ ب

اخلْم٣مب, وزمف وم٣مل ؽمٔمٝمد زمـ اظمسٝم٤م, وفمْم٣مء, وايمٛمخٔمل, وايمثقري, 

 وايمُم٣مهمٔمل, وأَحد, وإؽمح٣مق, وأزمق شمقر, وأصح٣مب ايمرأي.

 ش. يٖمروم٣م»نمغم أن زمٔمّمٜمؿ ل يذىمر: 

 وأَجع أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن اظمحرم ممٛمقع َمـ أطمذ أـمٖم٣مره.

فمٛمف َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن يمف أن يزيؾ فمـ ٞمٖمسف َم٣م وأَجع ىمؾ َمـ ٞمحٖمظ 

 ىم٣من َمٛم٘مًْسا َمٛمف.

وممـ ضمٖمٓمٛم٣م ذيمؽ فمٛمف: ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم, وجم٣مهد, وؽمٔمٝمد زمـ 

اظمسٝم٤م, وفمْم٣مء, وؽمٔمٝمد زمـ صمبغم, وايمٛمخٔمل, وَم٣ميمؽ, وايمثقري, 

 وايمُم٣مهمٔمل, واْلٚمٝمدي, وأزمق شمقر, وأصح٣مب ايمرأي.

 ع أـمٖم٣مره: واطمتٙمٖمقا همٝمم جي٤م فمعم َمـ أطمذ َجٝم
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همٗم٣مل َح٣مد ايم٘مقدم, وَم٣ميمؽ, وايمُم٣مهمٔمل, وأزمق شمقر, وأصح٣مب ايمرأي, فمٙمٝمف 

 دم.

 ووم٣مل فمبد اظمٙمؽ اظم٣مصمُمقن: همٝمف همدي٥م.

 ٚاختًف فٝ٘ عٔ عّٓا٤, فسٜٚٓا عٓ٘ أْ٘ قاٍ: يف أظفازٙ دّ.
 ىـاوأصح َمـ ذيمؽ ومقيمف: ٓ همدي٥م فمٙمٝمف. 

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ل فمْم٣مء هق ايمِمحٝمح5  ومقلو

 يقصم٤م فمٙمٝمف همدي٥م.

 .ؿٜمأضمد َمٛم شمؿ َمـ اظمتٔمذر أن ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ, َم٣م اٞم٘مْس ـمٖمر

 بٝإ َكداز ايػعس ايرٟ تًصّ ايفد١ٜ َٔ أشاي٘: 
 واطمتٙمٖمقا دم َمٗمدار ايمُمٔمر ايمذي سمٙمزم ايمٖمدي٥م ظمـ أزايمف: 

 (: 119-7/118املُتع ) قاٍ اإلَاّ ايعجُٝني زمح٘ اهلل يف ايػسح
وْلذا اطمتٙمػ ايمٔمٙممء رَحٜمؿ اّلل دم ايمٗمدر ايمذي جت٤م همٝمف ايمٖمدي٥م فمعم 

 أومقال:

 وهق اظمذه٤م أٞمف شمَلشم٥م همٟمىمثر. ايكٍٛ األٍٚ:

 إذا ضمٙمؼ أرزمع ؾمٔمرات, همٔمٙمٝمف دم. ايكٍٛ ايجاْٞ:

 إذا ضمٙمؼ َخس ؾمٔمرات, همٔمٙمٝمف دم. ايكٍٛ ايجايح:

 ٙمٝمف دم.إذا ضمٙمؼ رزمع ايمرأس, همٔم ايكٍٛ ايسابع:
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 إذا ضمٙمؼ َم٣م زمف إَم٣مؿم٥م إذى, همٔمٙمٝمف دم. ايكٍٛ اخلاَظ:

وأومرب إومقال إلم ـم٣مهر ايمٗمرآن هق إطمغم, إذا ضمٙمؼ َم٣م زمف إَم٣مؿم٥م إذى, 

 أي: ي٘مقن ـم٣مهرًا فمعم ىمؾ ايمرأس. 

وهق َمذه٤م َم٣ميمؽ, أي: إذا ضمٙمؼ ضمٙمٗم٣ًم ي٘م٣مد ي٘مقن ىم٣مَمًَل يسٙمؿ زمف ايمرأس 

 ذى, وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ:َمـ إذى5 ٕٞمف هق ايمذي يمط زمف إ

ـْ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََمِريًّم٣م َأْو زمِِف }ومقل اّلل ـ سمٔم٣ملم ـ دم ايمٗمرآن دم ؾمٟمٞمف:  أٚال: هَمَٚم

ـْ َرْأؽِمفِ   [. 741]ايمبٗمرة:  {َأذًى َِم

همٜمق ٓ َيٙمؼ إذا ىم٣من زمف أذى َمـ رأؽمف إٓ َم٣م يمط زمف إذى, همٔمٙمٝمف      

 ىـاهمدي٥م. 
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 زم٣ميمٛمص. هذا

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايعجُٝني زمح٘ اهلل تعاىل: 
ّٝا: , شاضمتجؿ وهق حمرم دم رأؽمف»أن ايمٛمبل صعّم اّلل فمٙمٝمف وؽمّٙمؿ:  ثاْ

واْلج٣مَم٥م دم ايمرأس َمـ َضورَت٣م أن َيٙمؼ ايمُمٔمر َمـ َم٘م٣من اظمح٣مصمؿ, وٓ 

يٚم٘مـ ؽمقى ذيمؽ, ول يٛمٗمؾ فمـ ايمٛمبل صعّم اّلل فمٙمٝمف وؽمّٙمؿ أٞمف اهمتدى5 ٕن 

يزال َمـ أصمؾ اظمح٣مصمؿ ٓ يمط زمف إذى, همٜمق ومٙمٝمؾ زم٣ميمٛمسب٥م  ايمُمٔمر ايمذي

يمبٗمٝم٥م ايمُمٔمر, وفمعم هذا همٛمٗمقل: َمـ ضمٙمؼ شمَلث ؾمٔمرات, أو أرزمٔم٣ًم, أو َخس٣ًم, 

 أو فمممًا, أو فممميـ همٙمٝمس فمٙمٝمف دم وٓ نمغمه, وٓ يسٚمك هذا ضمٙمًٗم٣م. 
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 يهٔ ٌٖ حيٌ ي٘ ذيو أٚ ال؟
َمر ٓ يتؿ إٓ زمٖمٔمؾ َجٝمٔمف, اَمتث٣مل إ»ٓ َيؾ5 ٕن يمديٛم٣م وم٣مفمدة:  اجلٛاب:

 ش.واَمتث٣مل ايمٛمٜمل ٓ يتؿ إٓ زمؼمك َجٝمٔمف

هم١مذا َّنٝم٦م فمـ رء وصم٤م آٞمتٜم٣مء فمٛمف َجٙم٥م وأصمزاًء, وإذا أَمرت زمًمء 

وصم٤م همٔمٙمف َجٙم٥م وأصمزاًء, وفمعم هذا همٛمٗمقل إذا ضمرم ضمٙمؼ َجٝمع ايمرأس أو َم٣م 

م دم يمط زمف إذى, ضمرم ضمٙمؼ صمزء َمٛمف. يم٘مـ ايم٘مَلم دم ايمٖمدي٥م نمغم ايم٘مَل

 ها ايمتحريؿ.
 واّلل أفمٙمؿ

**********   
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 ]بيان مكان اإلهالل[

ـِ ) – 273 ـِ فُمَٚمَر فَم صعم  -ََم٣م َأَهؾَّ َرؽُمقُل اّللَِّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم وَم٣مَل: ازْم

ـْ فِمٛمِْد اظمَْْسِجدِ  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َّٓ َِم شإِ
 (1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ******************************* الشرح:

 .الشٖ َٓل ميُ احملضوملهمٌ  عمم امليصف صمحُ اهلل تعمىل احلزٓث

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمسٟميم٥م إلم شمَلشم٥م أومقال: و

 أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أهؾ َمـ اظمسجد. ايكٍٛ األٍٚ:

اء فمعم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أهؾ َمـ ايمبٝمد ايكٍٛ ايجاْٞ:

 زمٔمغمه.

 صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أهؾ َمـ فمٛمد اظمسجد. أٞمف ايكٍٛ ايجايح:

 فمـ  اْلزريطمِمٝمػ زمـ فمبد ايمرَحـ  َمـ ؿمريؼأبٞ داٚد: ٣ ٚقد زٚ

, وَم٣مَل:  ـِ صُمَبغْمٍ ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم: وُمْٙم٦ُم ؽَمِٔمٝمِد زْم َي٣م َأزَم٣م ايْمَٔمب٣َّمِس, يمَِٔمْبِد اّللَِّ زْم

طْم  ِٓ َؿ دِم إِْهََلِل َرؽُمقِل فَمِجْب٦ُم  تََِلِف َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ ضِمكَم َأْوصَم٤َم, هَمَٗم٣مَل:  ٣َم »اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ فَْمَٙمُؿ ايمٛم٣َّمِس زمَِذيمَِؽ إَِّنَّ َٕ إِّن  

ـْ َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمْ  َم ىَم٣مَٞم٦ْم َِم ـْ ُهٛم٣َمَك إِٞمَّ ٥ًم َواضِمَدًة, هَمِٚم ِف َوؽَمٙمََّؿ ضَمجَّ

٣م هَمَٙممَّ َصعمَّ دِم ََمْسِجِدِه  َؿ ضَم٣مصمًّ اطْمَتَٙمُٖمقا, طَمَرَج َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

                                                           
 «.يعني: مسجد ذي الحليفة», وزادا: (1186(, واإلمام مسلم )1541أخرجو اإلمام البخاري ) (1)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 يان مكان اإلهالل[]ب  

 

[154] 
 

  

ـْ َرىْمٔمَ  ٨م  ضِمكَم هَمَرَغ َِم َٙمْٝمَٖم٥ِم َرىْمَٔمَتْٝمِف َأْوصَم٤َم دِم جَمْٙمِِسِف, هَمَٟمَهؾَّ زم٣ِمْْلَ َتْٝمِف, زمِِذي اْْلُ

 , ٦ْم زمِِف َٞم٣موَمُتُف َأَهؾَّ َؽ َِمٛمُْف َأوْمَقاٌم هَمَحِٖمْٓمُتُف فَمٛمُْف, شُمؿَّ َرىم٤َِم هَمَٙممَّ اؽْمَتَٗمٙمَّ
هَمَسِٚمَع َذيمِ

, هَمَسِٚمُٔمقُه  ًٓ َم ىَم٣مُٞمقا َيْٟمسُمقَن َأْرؽَم٣م َؽ َِمٛمُْف َأوْمَقاٌم, َوَذيمَِؽ َأنَّ ايمٛم٣َّمَس إِٞمَّ
َوَأْدَرَك َذيمِ

٦ْم زمِفِ  َؿ  ضِمكَم اؽْمَتَٗمٙمَّ َم َأَهؾَّ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ , هَمَٗم٣ميُمقا: إِٞمَّ َٞم٣موَمُتُف َُيِؾُّ

َؿ, هَمَٙممَّ فَمََل  ضِمكَم اؽْمَتَٗمٙم٦َّْم زمِِف َٞم٣موَمُتُف, شُمؿَّ ََم٢َم َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

, َوَأْدَرَك َذيمِ  ِف ايْمَبْٝمَداِء َأَهؾَّ َم َأَهؾَّ ضِمكَم فَمََل فَمعَم َذَ َؽ َِمٛمُْف َأوْمَقاٌم, هَمَٗم٣ميُمقا: إِٞمَّ

٦ْم زمِِف  ُه, َوَأَهؾَّ ضِمكَم اؽْمَتَٗمٙمَّ ِف ايْمَبْٝمَداِء, َواْيُؿ اّللَِّ يَمَٗمْد َأْوصَم٤َم دِم َُمَِمَلَّ فَمعَم َذَ

ِف ايْمَبْٝمَداءِ   ش. َٞم٣موَمُتُف, َوَأَهؾَّ ضِمكَم فَمََل فَمعَم َذَ

ـْ أَ وَم٣مَل ؽَمِٔمٝمٌد:  ـْ هَمَٚم ُه إَِذا هَمَرَغ َِم ـِ فَمب٣َّمٍس َأَهؾَّ دِم َُمَِمَلَّ طَمَذ زمَِٗمْقِل فَمْبِد اّللَِّ زْم

شَرىْمَٔمَتْٝمفِ 
(1)

. 

ٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف يم٘مـ اْلدي٧م, ل يثب٦م فمـ ايمهٛم٣م َجع ؿمٝم٤م وو

 .دم ؽمٛمده طمِمٝمػ زمـ فمبد ايمرَحـ اْلزري وؽمٙمؿ

                                                           
(, وقال 312(, وىو في ضعيف أبي داود األم برقم )1771أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (1)

ىذا أورده الذىبي في "المغني في  -خصيف بن عبد الرحمن  –فيو: وىذا إسناد ضعيف الجزري 
ب ضعفو فقال: " صدوق؛ سيئ الضعفاء " وقال: " ضعفو أحمد وغيره ". وأفصح الحافظ عن سب

الحفظ, خلط بآخره ". وإنما وصفو بسوء الحفظ والخلط؛ اعتمادا منو على األئمة النقاد؛ فقال 
أبو حاتم: " صالح, يخلط " وتكلم في سوء حفظو, وقال أحمد: " مضطرب الحديث ". وقال 

 جمهور األئمة. الدارقطني: " يهم". وابن حبان: "كان يخطئ كثيرًا", وبناء على ذلك ضعفو
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ٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وايمذي يٓمٜمر واّلل أفمٙمؿ أن إهَلل ايمٛمبل صعم اّلل فم

ضمكم سمستقي زمف راضمٙمتف, يمٛمٗمؾ صم٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم ْلذه اظمسٟميم٥م, 

وهق َمـ أؾمٜمر َمـ روى ضمدي٧م اْل٨م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ.

ـِ فَمْبِد اّللَِّ َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  ففٞ ايبدازٟ:  َأنَّ إِْهََلَل »َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

ـْ ِذي اُْلَٙمْٝمَٖم٥ِم ضِمكَم اؽْمَتَقْت زمِِف َراضِمَٙمُتفُ  َرؽُمقلِ  َؿ َِم شاّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
(1)

 . 

ـُ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ  قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: َرَواُه َأَٞمٌس, َوازْم

 فَمٛمُْٜمْؿ؟

ـِ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم  ٚيف ايؿشٝشني: َأَهؾَّ ايمٛمَّبِلُّ », وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م ازْم

َؿ ضِمكَم اؽْمَتَقْت زمِِف َراضِمَٙمُتُف وَم٣مئَِٚم٥مً  شَصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
(2)

. 

َؿ ىَم٣مَن, إَِذا اؽْمَتَقْت زمِِف ٚيفغ َطًِ:  َأنَّ َرؽُمقَل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َٙمْٝمَٖم٥ِم, , يَمبَّْٝمَؽ, يَمبَّْٝمَؽ »َأَهؾَّ هَمَٗم٣مَل:  َراضِمَٙمُتُف وَم٣مئَِٚم٥ًم فِمٛمَْد ََمْسِجِد ِذي اْْلُ يَمبَّْٝمَؽ ايمٙمُٜمؿَّ

يَؽ يَمَؽ  َٓ َذِ ْٚمَد, َوايمٛم ْٔمَٚم٥َم, يَمَؽ َواظمُْْٙمَؽ,  يَؽ يَمَؽ يَمبَّْٝمَؽ, إِنَّ اْْلَ وَم٣ميُمقا: ش َٓ َذِ

ـُ فُمَٚمَر َريِضَ اّللُ فَمٛمُْٜمَم, َيُٗمقُل: َهِذِه سَمْٙمبَِٝم٥ُم َرؽُمقلِ  اّللِ َصعمَّ اّلُل  َوىَم٣مَن فَمْبُد اّللِ زْم

                                                           
 (.1515أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1184(, واإلمام مسلم في صحيحو )1552أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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َؿ وَم٣مَل َٞم٣مهمٌِع: ىَم٣مَن فَمْبُد اّللِ َريِضَ اّلُل فَمٛمُْف َيِزيُد ََمَع َهَذا:  يَمبَّْٝمَؽ يَمبَّْٝمَؽ, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

نْمَب٣مُء إيَِمْٝمَؽ َوايْمَٔمَٚمُؾ  غْمُ زمَِٝمَدْيَؽ يَمبَّْٝمَؽ, َوايمرَّ  ش.َوؽَمْٔمَدْيَؽ, َواخْلَ

ٙمبف َمـ ايمٔمٚمرة, أو أي ٞمقع َمـ أٞمقاع هق اإلطمب٣مر زمم فمٗمد فمٙمٝمف وم اإلٖالٍ:ٚ

 ٞمسؽ اْل٨م: ايمتٚمتع, وايمٗمران, واإلهمراد.

 يمبٝمؽ ضمًج٣م إن أراد ضم٨م اإلهمراد. فٝكٍٛ:

 ٗمران.ايميمبٝمؽ ضمًج٣م وفمٚمرًة, إن اراد ضم٨م  ٜٚكٍٛ:

 يمبٝمؽ فمٚمرة, إن أراد ضم٨م ِتتع, أو أراد فمٚمرة َمٖمردة. ٜٚكٍٛ:

 فمعم َم٣م سمٗمدم زمٝم٣مٞمف.

********** 
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 رفع الصوت باإلهالل[ ]بيان مشروعية

ـْ َأزمِٝمِف  – 274 ٣مئ٤ِِم فَم ـِ ايمسَّ ِد زْم ـْ طَمَلَّ : َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ ريض اّلل فمٛمف -)َوفَم

يُؾ, هَمَٟمََمَرِّن َأْن آَُمَر َأْصَح٣مِب َأْن »وَم٣مَل:  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َأسَم٣مِّن صِمػْمِ

ْهََللِ  ْؿ زم٣ِمإْلِ شَيْرهَمُٔمقا َأْصَقاََتُ
 (1)

ـُ . َرَواُه ا , َوازْم َِمِذيُّ ْ َحُف ايمؼم  ْٚمَس٥ُم, َوَصحَّ
خْلَ

 (.ضِمب٣َّمنَ 

 ******************************* الشرح:

 .عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ مشضّعٔ٘ صفع الصْت بمإلٍالل ّالتلبٔ٘

 زمـ طمَلد زْمـ ايمس٣مئ٤م زْمـ طمَلدهق  ش.وفمـ طمَلد زمـ ايمس٣مئ٤م»قْلُ: 

  .اخلزرصمل إٞمِم٣مري شمٔمٙمب٥م زمـ ؽمقيد

  ش.فمـ أزمٝمف ايمس٣مئ٤م» قْلُ:

زمـ اَمرئ ايمٗمٝمس زمـ َم٣ميمؽ  د زمـ شمٔمٙمب٥م زمـ فمٚمرو زمـ ضم٣مرشم٥مزمـ ؽمقي هق

 إٞمِم٣مري اخلزرصمل, أزمق ؽمٜمٙم٥م.

ؾمٜمد زمدرا, وورم ايمٝمٚمـ ظمٔم٣موي٥م, ويمف أضم٣مدي٧م. روى فمٛمف  قاٍ أبٛ عبٝد:

: ووم٣مل اخلزرج, َمـ ؽمٜمٙم٥م أزمق طمَّلد زمـ ايمّس٣مئ٤م: ايمبخ٣مريّ  وم٣مل ازمٛمف طمَلد,

 .ايمقاومديّ  وم٣مل همٝمم وؽمبٔمكم إضمدى ؽمٛم٥م َم٣مت إٞمف: ٞمٔمٝمؿ أزمق وم٣مل

                                                           
(, وابن ماجو 829(, والترمذي )162/ 5(, والنسائي )1814أبو داود ) أخرجو اإلمام (1)

والحديث «, حسن صحيح»ترمذي: ( وقال ال3791(, وابن حبان )55/ 4(, وأحمد )2922)
 حسن لغيره.
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يُؾ »قْلُ:   ش.َأسَم٣مِّن صِمػْمِ

 أي زمقضمل اّلل فمز وصمؾ.

إذ أن صمػميؾ فمٙمٝمف ايمسَلم ىم٣من ئمٙمؿ  ش.هَمَٟمََمَرِّن َأْن آَُمَر َأْصَح٣مِب »قْلُ: 

ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ اْل٨م, وايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 .اّلل فمٛمفوؽمٙمؿ ئمٙمؿ أصح٣مزمف ريض 

دم ضمدي٧م َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمف,  يف َطًِ:ٚ

هَمَِمعمَّ »ايمْمقيؾ دم صٖم٥م ضم٨م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وهمٝمف وم٣مل: 

َؿ دِم اظمَْْسِجِد, شُمؿَّ َرىم٤َِم ايْمَٗمِْمَقاَء, ضَمتَّك إَِذا  َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ َراىم٤ٍِم  اؽْمَتَقْت زمِفِ  ي زَمكْمَ َيَدْيِف, َِم َٞم٣موَمُتُف فَمعَم ايْمَبْٝمَداِء, َٞمَٓمْرُت إلَِم ََمد  زَمٌَمِ

ـْ طَمْٙمِٖمِف َِمْثَؾ َذيمَِؽ,  ـْ َيَس٣مِرِه َِمْثَؾ َذيمَِؽ, َوَِم ـْ َيِٚمٝمٛمِِف َِمْثَؾ َذيمَِؽ, َوفَم َوََم٣مٍش, َوفَم

َؿ زَمكْمَ َأـْمُٜمرِ  َٞم٣م, َوفَمَٙمْٝمِف َيٛمِْزُل ايْمُٗمْرآُن, َوُهَق َوَرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ٍء فَمِٚمْٙمٛم٣َم زمِِف... ـْ َرْ شَئْمِرُف سَمْٟمِويَٙمُف, َوََم٣م فَمِٚمَؾ زمِِف َِم
(1)

. 

 .واؽمتدل زمف فمعم وصمقب رهمع ايمِمقت زم٣ميمتٙمبٝم٥م, وم٣ميمف داود

ِدي٧ُم ( َأْصَح٣مِب  آَُمرَ  َأنْ ) :(182/ 5)قاٍ يف عٕٛ املعبٛد   اؽْمُتِدلَّ  َواْْلَ

ْقِت  َرهْمعِ  اؽْمتِْحَب٣مِب  فَمعَم  زمِفِ  صُمؾِ  ايمِمَّ  وم٣مل وزمف ٞمٖمسف يض ٓ زمَِحْٝم٧ُم  زم٣ِميمتَّْٙمبَِٝم٥مِ  يمِٙمرَّ

                                                           
 (.1218أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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٣م جتٜمر ٓ اظمَْْرَأةَ  هَم١مِنَّ  ايمٛم َس٣مءُ  َأْصَح٣مِب  زمَِٗمْقيمِفِ  َوطَمَرَج  َرؽْمََلنَ  زمـ  فَمعَم  سَمْٗمَتٌِمُ  زَمْؾ  ِِبَ

 .َٞمْٖمِسَٜم٣م إؽِْمَمعِ 

ْقِت  َرهْمعَ  َأنَّ  إلَِم  َداُودُ  َوَذَه٤َم   .َواصِم٤ٌم  ايمِمَّ

ٍَ ُّ قّٔا ِٛنّٔاِْ  َوَأهْمَٔم٣مُل  ؽِمٝمََّم  َٓ  َأْصَح٣مِب  آَُمرَ  َأنْ  هَمَٟمََمَرِّن  وَمْقيمِفِ  ـَم٣مِهرُ  َوُهقَ  :ايػَّ

٨م    ضم٨م ايمٛم٣مس فمعم َوّللَِِّ} :سَمَٔم٣ملَم  اّللَِّ  وَمْقُل  ُهقَ  َواصِم٤ٍم  ظمُِْجَٚمؾٍ  زَمَٝم٣منٌ  َوَأوْمَقايُمفُ  اْْلَ

  .{ايمبٝم٦م

  .شََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مؿْ  فَمٛم ل طُمُذوا» :َوؽَمٙمَّؿَ  َوآيمِفِ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  َووَمْقيُمفُ 

ٍَ ُّ قّٔا َت٨مُّ  :ايَّٖدَّّٓاِب ـْ  زمِفِ  ََيْ  .ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِب  وَمْقُل  َوُهقَ  َواصِمَب٥مً  ايمتَّْٙمبَِٝم٥مَ  َيَرى ََم

ٍَ ـْ  :َٚقّٔا ْ  ََم َٓ  َدمٌ  يَمِزََمفُ  ُيَٙم٤م   َل ءَ  َو ٣مهمِِٔمل   فِمٛمَْد  َرْ ـْ  فَمعَم  ايمُمَّ ْ  ََم  ها .ُيَٙم٤م   َل
ْهََللِ »قْلُ:  ْؿ زم٣ِمإْلِ  ش. َأْن َيْرهَمُٔمقا َأْصَقاََتُ

وهذا أَمر فم٣مم دم ضمؼ ايمرصم٣مل, وايمٛمس٣مء, إٓ أن ايمٛمس٣مء اؽمتثٛمٝم٦م َمـ رهمع 

 ايمِمقت, ظم٣م دم صقَتـ َمـ ايمٖمتٛم٥م فمٙمٝمٜمـ, وفمعم نمغمهـ َمـ ايمرصم٣مل.

 ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل:  يف فطٌ ذيو َاٚ
ـِ ؽَمْٔمٍد ريض اّلل فمٛمف وَم٣مَل:  َمـ ضمدي٧م وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ ؽَمْٜمِؾ زْم

ـْ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  ـْ ؾِمَميمِِف َِم ـْ َيِٚمٝمٛمِِف, َأْو فَم ـْ فَم َّٓ يَمبَّك ََم ـْ َُمْسٙمٍِؿ ُيَٙمب ل إِ ََم٣م َِم

ـْ َه٣مهُ  شٛم٣َم َوَه٣مُهٛم٣َمضَمَجٍر, َأْو ؾَمَجٍر, َأْو ََمَدٍر, ضَمتَّك سَمٛمَْٗمْمَِع إَْرُض َِم
(1)

. 

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل 828أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

 (. 468تعالى برقم )
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 ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
يِؼ ريض اّلل فمٛمف,  د  َؿ َمـ ضمدي٧م َأِب زَمْ٘مٍر ايمِم  َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شايمَٔم٨مُّ َوايمث٨َّمُّ »ؽُمئَِؾ: َأيُّ اَْل٨م  َأهْمَّمُؾ؟ وَم٣مَل: 
(1)

. 

 ٞمحق ذيمؽ., وهق رهمع ايمِمقت زم٣ميمتٙمبٝم٥م, وايمذىمر ٚايعر:

 .وايمّمح٣مي٣م هق ٞمحر ايمبدن َمـ اْلداي٣م ٚايجر:

 سهِ َٔ َس باملٝكات, ٚمل ٜأِت باهلالٍ ٚقد ٣ْٛ احلر: 
وَمـ َمر زم٣مظمٝمٗم٣مت وهق ومد ٞمقى اْل٨م, ويم٘مٛمف ل يٟمِت ِبذا اإلهَلل, همٙمٝمس 

 فمٙمٝمف رء إذا ىم٣مٞم٦م ٞمٝمتف اإلضمرام َمـ اظمٝمٗم٣مت.

ضمرام َمـ اظمٝمٗم٣مت ضمتك إذا وأَم٣م َم٣م يٖمٔمٙمف اظمتٜمرزمقن إلم اْل٨م َمـ سمرك اإل

 دطمؾ َم٘م٥م أهٙمقا َمـ ايمٝمقم ايمث٣مَمـ َمـ ذي اْلج٥م.

همٜمذه َمـ إفممل اظمحدشم٥م ايمتل ل سم٘مـ فمعم فمٚمؾ ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح رضقان 

 ., واّلل أفمٙمؿاّلل فمٙمٝمٜمؿ

********** 

                                                           
و اهلل تعالى برقم (, وىو في الصحيحة لإلمام األلباني رحم827أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

 - 1261/  3(, وقال فيو: ثم وجدت لو شاىدا, فقال أبو يعلى في " مسنده " )1511)
(: حدثنا أبو ىشام الرفاعي أخبرنا أبو أسامة أخبرنا أبو حنيفة عن قيس بن مسلم عن 1261

العج  طارق بن شهاب عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: فذكره وزاد " فأما
فالتلبية, وأما الثج فنحر البدن ". وىذا إسناد رجالو ثقات رجال مسلم على ضعف في الرفاعي 
واسمو محمد ابن يزيد بن محمد غير أبي حنيفة فهو مضعف عند جماىير المحدثين, ولكنو غير 

 متهم, فالحديث بو حسن. واهلل أعلم.
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 ]تجرد المحرم من المخيط قبل إهالله[

ـْ ) – 217 ـِ شَم٣مزم٦ٍِم َوفَم صعم اّلل فمٙمٝمف  -ايمٛمَّبِلَّ  َأنَّ »ريض اّلل فمٛمف:  -َزْيِد زْم

ْهََليمِِف َوانْمَتَسَؾ  -وؽمٙمؿ  َد إِلِ رَّ شجَتَ
(1)

ٛمَفُ  َِمِذيُّ َوضَمسَّ ْ  (.. َرَواُه ايمؼم 

 ******************************* الشرح:

 .عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ كحهه التحضر مً املدٔط يف كحمل اإلكحضاو

ومد فُمٙمؿ َمـ ضم٣مل ل, وواصم٤م دم ضمؼ ايمرصم٣م ايمتجرد َمـ اظمخٝمط يمإلهَللو

ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, إذ أٞمف سمرك يمبس اظمخٝمط ايمذي يٖمِمؾ 

 .فمعم أفمّم٣مء اإلٞمس٣من

 وأَم٣م ايمٛمس٣مء هم١مَّن٣م َترم زمٙمب٣مؽمٜم٣م, َمٕمْمٝمف ْلٚمٝمع صمسٚمٜم٣م فمعم ايمِمحٝمح.

اظمرأة فمـ وصمٜمٜم٣م, ٓ ديمٝمؾ َمٔمف  صمقاز ىمُمػوَمـ ذه٤م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم 

 فمعم هذا ايمٗمقل.

٤م فمعم اظمرأة أن سم٘مُمػ وصمٜمٜم٣م دم اْل٨م, ىمم ي٘مُمػ ايمرصمؾ جي: زمؾ وم٣ميمقا

 رأؽمف.

                                                           
في إسناده ضعف, من طريق عبد (, وقال: حسن غريب. والحديث 831أخرجو الترمذي ) (1)

الرحمن بن أبي الزناد, عن أبيو, عن خارجة بن زيد, إال أن رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد أحسن 
من غيرىا, ويشهد لو حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أخرجو البزار كما في كشف األستار, 

  والبيهقي, قال: "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم".
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وايمِمحٝمح طمَلف ذيمؽ, همٗمد صم٣مء دم َمسٙمؿ َمـ ضمدي٧م فم٣مئُم٥م ريض اّلل 

هُ  َِخ٣َمِري َأْرهَمعُ  هَمَجَٔمْٙم٦ُم : وَم٣ميَم٦ْم  يَمُف, ََجَؾٍ  فَمعَم  طَمْٙمَٖمفُ  هَمَٟمْرَدهَمٛمِل: وَم٣ميَم٦ْم فمٛمٜم٣م   َأضْمُْسُ

ـْ  ُب  فُمٛمُِٗمل, فَم ٥مِ زمِٔمِ  ِرصْمقِم  هَمَٝمْضِ اضِمَٙم٥ِم, ٙمَّ ـْ  سَمَرى َوَهْؾ : يَمفُ  وُمْٙم٦ُم  ايمرَّ  َأضَمٍد؟ َِم

 فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم ضَمتَّك َأوْمَبْٙمٛم٣َم شُمؿَّ  زمُِٔمْٚمَرٍة, هَمَٟمْهَٙمْٙم٦ُم : وَم٣ميَم٦ْم 

ِْمَب٥مِ  َوُهقَ  َوؽَمٙمَّؿَ   .زم٣ِمْْلَ

 سهِ غطٌ احملسّ: 
, وومد سمٗمدم ضمدي٧م ازمـ فمٚمر وهذا ايمٕمسؾ َمستح٤م: شوانمتسؾ»قْلُ: 

 .َمـ ايمسٛم٥م أن يٕمتسؾ ايمرصمؾ إذا أراد أن َيررفمٛمد ايمبزار ريض اّلل فمٛمٜمم, 

ُٞمِٖمَس٦ْم َأؽْمَمُء زمِٛم٦ُْم َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم:  يف َطًِ:ٚ

َجَرِة, هَمَٟمََمَر  ـِ َأِب زَمْ٘مٍر زم٣ِميمُمَّ ِد زْم َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فُمَٚمْٝمٍس ريض اّلل فمٛمف زمُِٚمَحٚمَّ

َؿ َأزَم٣م زَمْ٘مٍر,  شَيْٟمَُمُرَه٣م َأْن سَمْٕمَتِسَؾ َوَُتِؾَّ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
(1)

. 

هم١مذا ىم٣من ايمٕمسؾ ومد اؽمتح٤م دم ضمؼ ايمٛمٖمس٣مء, همٚمـ زم٣مب أولم اؽمتحب٣مزمف دم 

 ضمؼ نمغمه٣م, واّلل اظمستٔم٣من.

********** 
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 ]بيان تحريم لبس المخيط على المحرم[ 

ـِ ) – 217 ـِ فُمَٚمَر  َوفَم صعم اّلل فمٙمٝمف  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ ازْم

ـَ ايمث َٝم٣مِب  -وؽمٙمؿ  َٓ »هَمَٗم٣مَل:  ?ؽُمئَِؾ: ََم٣م َيْٙمَبُس اظْمُْحِرُم َِم َٓ سَمْٙمَبُسقا ايْمُٗمُٚمَص, َو

 َّٓ َٖم٣مَف, إِ َٓ اخْلِ اٞمَِس, َو َٓ ايْمػَمَ اِويََلِت, َو َ َٓ ايمْسَّ َٓ جَيُِد ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ ايْمَٔمَمئَِؿ, َو  َأضَمٌد 

ـَ ايمث َٝم٣مِب  َٓ سَمْٙمَبُسقا ؾَمْٝمًئ٣م َِم , َو ـَ ايْمَ٘مْٔمَبكْمِ كْمِ َويْمَٝمْٗمَْمْٔمُٜمَم َأؽْمَٖمَؾ َِم ٖمَّ هَمْٙمَٝمْٙمَبْس اخْلُ

َٓ ايْمَقْرُس  فْمَٖمَراُن, َو ُف ايمزَّ شََمسَّ
(1)

ْٖمُظ ظمُِْسٙمِؿٍ   (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايمٙمَّ

 *******************************الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ مم جيْط ّميتيع علٙ احملضو يف كحمل إكحضامُ, 

 .ٍّشا احلزٓث عنزٗ يف ٍشا البمب, ّعلُٔ مزاص بكٔ٘ األكحمرٓث, ّاهلل أعله

 ش. ؽُمئَِؾ  –صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ »قْلُ: 

ال همٝمم يُم٘مؾ فمٙمٝمٜمؿ, ضمرص ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ فمـ ايمس٠م فُٔ:

ىْمرِ  َأْهَؾ  هَم٣مؽْمَٟميُمقا} إلم سمٔمٙمٚمف ممتثٙمكم ومقل اّلل فمز وصمؾ:وَيت٣مصمقن   ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  ايمذ 

 .[71: ايمٛمحؾ] {سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ 

ـَ ايمث َٝم٣مِب »قْلُ:   ش.?ََم٣م َيْٙمَبُس اظمُْْحِرُم َِم

 .َم٣م جيقز يمٙمٚمحرم يمبسفأي 

م َيرم فمٙمٝمف5 ٕٞمف هق ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمأطمػمهؿ و

 إومؾ, وأَم٣م َم٣م َيؾ, همٜمق َم٣م فمدا ذيمؽ, وهق ىمثغم صمًدا.

                                                           
 (.1177(, واإلمام مسلم في صحيحو )1542أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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همٝمممع يمٙمٚمحرم أن يٙمبس ىمؾ َم٣م ضمؾ يمف َمـ ايمثٝم٣مب مم٣م ل يذىمره ايمٛمبل صعم 

 اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم هذا اْلدي٧م.

 ."شَٓ سَمْٙمَبُسقا ايْمُٗمُٚمَص »هَمَٗم٣مَل: "قْلُ: 

 ثٝم٣مب.أي َم٣م ُيَٖمِمؾ فمعم هٝمئ٥م اْلسؿ َمـ ايم

 فمعموهذا ايمٛمٜمل دم ضمؼ ايمرصم٣مل, همٝمحرم فمٙمٝمٜمؿ يمبس َم٣م ىم٣من خمٝمًْم٣م, 

 أفمّم٣مء اْلسد.

, ٝم٣مِبـ ايمتل فمٙمٝمٜمـ, َمٔمْمٝم٣مت أٞمٖمسٜمـشم ـ دمٝمحرَمهموأَم٣م دم ضمؼ ايمٛمس٣مء 

 .هم٣مظمرأة فمقرة

 نُا ثبت ذيو يف ضٓٔ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ َمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّللَِّ زمـ َمسٔمقد ريض اّلل فمٛمف,  ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف  فَم

ْٝمَْم٣منُ »َوؽَمٙمََّؿ, وَم٣مَل:  هَمَٜم٣م ايمُمَّ شاظمَْرَأُة فَمْقَرٌة, هَم١مَِذا طَمَرصَم٦ْم اؽْمَتمْمَ
(1)

 . 

وايمِمحٝمح , إلم أَّن٣م ٓ سمٔمْمل وصمٜمٜم٣م دم اْل٨موذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 طمَلف هذا ايمٗمقل.

 .شاظمرأة وٓ سمٛمتٗم٤م»صم٣مء فمـ ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم أٞمف وم٣مل: وومد 

 

 

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل 1173أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

 على شرط مسلم.(, وقال أبو عبدالرحمن فيو: ىذا حديث صحيح 863تعالى برقم )
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ـِ ففٞ ايبدازٟ:  ٣مَزْي شَوَٓ سَمٛمَْتِٗم٤ِم اظمَْرَأُة اظمُْحِرََم٥ُم, َوَٓ سَمْٙمَبِس ايمُٗمٖمَّ
(1)

 . 

ـُ  قاٍ أبٛ عبد اهلل زمح٘ اهلل تعاىل: ـُ فُمْٗمَب٥َم, َوإؽِْمَمفِمٝمُؾ زْم سَم٣مزَمَٔمُف َُمقؽَمك زْم

ـُ إؽِْمَح٣مَق:  ـِ فُمْٗمَب٥َم, َوصُمَقْيِرَي٥ُم, َوازْم ـِ دِم »إزِْمَراِهٝمَؿ زْم ٣مَزْي  ش.  ايمٛم َٗم٣مِب َوايمُٗمٖمَّ

٤ِم اظمُْحِرََم٥ُم, َوَٓ سَمْٙمَبِس », َوىَم٣مَن َيُٗمقُل: شَوَٓ َوْرٌس »َووَم٣مَل فُمَبْٝمُد اّللَِّ:  َٓ سَمَتٛمَٗمَّ

ـِ  ٣مَزْي  ش. ايمُٗمٖمَّ

ـِ فُمَٚمَر: َووَم٣مَل ََم٣ميمٌِؽ,  ـْ ازْم ـْ َٞم٣مهمٍِع, فَم ٤ِم اظمُْحِرََم٥مُ "فَم  , َوسَم٣مزَمَٔمُف يَمْٝم٧ُم "َٓ سَمَتٛمَٗمَّ

ـُ َأِب ؽُمَٙمْٝمٍؿ.  زْم

وٓ سمب٣مرم َمس همٙمٜم٣م أن َتتج٤م دون ٞمٗم٣مب, وسمٕمْمل وصمٜمٜم٣م دون سم٘مٙمػ, 

عم , هم١من اْلدي٧م دم ذيمؽ ضٔمٝمػ ٓ يثب٦م فمـ ايمٛمبل صأم ٓ اْلج٣مب وصمٜمٜم٣م

( َمـ ؿمريؼ يزيد زمـ 7411, همٗمد أطمرج ازمـ َم٣مصمف )اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 اّللُ  َصعمَّ  ايمٛمَّبِل   ََمعَ  ىُمٛم٣َّم»: وم٣ميم٦م أب زي٣مد فمـ جم٣مهد فمـ فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م

ـُ  َوؽَمٙمََّؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اىم٤ُِم  يَمِٗمَٝمٛم٣َم هَم١مَِذا حُمِْرَُمقَن, َوَٞمْح ـْ  شمَِٝم٣مزَمٛم٣َم, َأؽْمَديْمٛم٣َم ايمرَّ  هَمْقِق  َِم

  .شَرهَمْٔمَٛم٣مَه٣م صَم٣مَوَزَٞم٣م, هَم١مَِذا ُرُءوؽِمٛم٣َم,

فمـ فم٣مئُم٥م ريض اّلل ( َمقومقهم٣ًم 17/72وأطمرصمف ايمبٝمٜمٗمل دم ايم٘مػمى )

ـَ  سَمْٙمَبُس  اظمُْْحِرََم٥مُ »٣م: فمٛمٜم فُ  شَمْقزًم٣م إَِّٓ  ؾَم٣مَءْت  ََم٣م ايمث َٝم٣مِب  َِم  َزفْمَٖمَرانٌ  َأوْ  َوْرٌس  ََمسَّ

وَمعُ  َوَٓ   .شؾَم٣مَءْت  إِنْ  َوصْمِٜمَٜم٣م فَمعَم  ايمثَّْقَب  َوسَمْسُدُل  سَمَٙمثَّؿُ  َوَٓ  سَمَتػَمْ

                                                           
(, وىذا الزيادة انفرد بها اإلمام البخاري رحمو اهلل 1838أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 تعالى في صحيحو دون اإلمام مسلم رحمو اهلل تعالى, وأصل الحديث متفق عليو كما تقدم معنا.
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 اّلل صعم ايمٛمبل فمـ شمب٦م ومد :(179/ 2) ايطٓٔ َعاملقاٍ اخلّٓابٞ يف 

 َمـ وصمٜمٜم٣م فمعم ايمثقب ؽمدل همٟمَم٣م ايمٛمٗم٣مب, فمـ اظمحرَم٥م َّنك أٞمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 أو ايمثقب سمٙمػ أن وَمٛمٔمقه٣م ايمٖمٗمٜم٣مء َمـ واضمد نمغم همٝمف رطمص همٗمد رأؽمٜم٣م

 .سمتػمومع أو سمتٙمثؿ أو ايمٛمٗم٣مب سمُمد أو وصمٜمٜم٣م فمعم اخلمر

 فمْم٣مء رأؽمٜم٣م همقق َمـ وصمٜمٜم٣م فمعم ايمثقب سمسدل أن يمٙمٚمرأة زمٟمن وم٣مل وممـ

 اْلسـ زمـ حمٚمد ومقل وهق وإؽمح٣مق ضمٛمبؾ زمـ أَحدو ايمثقري وؽمٖمٝم٣من وَم٣ميمؽ

 ها .همٝمف ايمٗمقل ايمُم٣مهمٔمل فمٙمؼ وومد
َٓ ايْمَٔمَمئِؿَ »قْلُ:   ش.َو

, وومد سمٗمدم دم زم٣مب ايمٙمب٣مس أَّن٣م َمـ يمب٣مس ايمٔمرب, أي َم٣م ئمْمل ايمرأس

 .أصمر فمعم ذيمؽ ملسو هيلع هللا ىلصوَمـ يمبسٜم٣م َمتٟمؽمٝم٣م زمرؽمقل اّلل 

اِويََلِت »قْلُ:  َ َٓ ايمْسَّ  ش.َو

 يؾ, وأَم٣م ىمٙمٚم٥م َسوال همٙمٝمس٦م زمٔمرزمٝم٥م همِمٝمح٥م.َجع َساو ايطساٜٚالت:

اٞمَِس »قْلُ:  َٓ ايْمػَمَ  ش.َو

 ٞمقع َمـ إومبٝم٥م ايم٦م يٕمْمل ايمرأس.

 ي٘مقن رأؽمف َمٛمف, يٙمبس دم زمَلد اظمٕمرب. قبوهل ىمؾ شم

َٖم٣مَف »قْلُ:  َٓ اخْلِ  ش.َو

 وهق َم٣م نمْمل إرصمؾ, ورزمم وصؾ إلم ٞمِمػ ايمس٣مق, أو ايمرىمب٥م.
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 اخلػ ايمْمقيؾ.يسٚمك زم٣مْلرَمقق, أو اظمقق, وهق 

ـَ »قْلُ:  كْمِ َويْمَٝمْٗمَْمْٔمُٜمَم َأؽْمَٖمَؾ َِم ٖمَّ َٓ جَيُِد ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ هَمْٙمَٝمْٙمَبْس اخْلُ َّٓ َأضَمٌد  إِ

 ش.ايْمَ٘مْٔمَبكْمِ 

 سهِ يبظ اخلفني يًُشسّ: 
 اْلدي٧م دم ذي اْلٙمٝمٖم٥م. هذا ىم٣من

ـَ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, وَم٣مَل  فٞ ايؿشٝشني:ف : ؽَمِٚمْٔم٦ُم َمـ ضمدي٧م  ازْم

َؿ خَيُْْم٤ُم زمَِٔمَرهَم٣مٍت:  ْ جَيِِد ايمٛمَّْٔمَٙمكْمِ هَمْٙمَٝمْٙمَبِس »ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ َل ََم

اِويَؾ يمِْٙمُٚمْحِرمِ  ـْ َلْ جَيِْد إَِزاًرا هَمْٙمَٝمْٙمَبْس ََسَ , َوََم كْمِ شاخُلٖمَّ
(1)

. 

ر ريض اّلل واضمت٨م زمف زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أٞمف ئمتػم ٞم٣مؽمًخ٣م ْلدي٧م ازمـ فمٚم

 فمٛمٜمم دم ومْمع اخلٖمكم5 ٕٞمف َمتٟمطمر فمٛمف.

َّنم َمـ زم٣مب اظمْمٙمؼ واظمٗمٝمد, همحٚمٙمقا ضمدي٧م ازمـ أوذه٤م ايمُم٣مهمٔمٝم٥م إلم 

فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم فمعم أٞمف َمْمٙمؼ, وضمدي٧م ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم فمعم 

 .وايمٔمٚمؾ زم٣مظمٗمٝمدأٞمف َمٗمٝمد 

٣مف ظمـ ل همَل يٙمزم ومْمع اخلٖمَمـ زم٣مب ايمٛم٣مؽمخ واظمٛمسقخ,  وايمِمحٝمح أٞمف

 .جيد ايمٛمٔم٣مل

 

                                                           
 (.1178(, واإلمام مسلم في صحيحو )1841أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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فْمَٖمَرانُ »قْلُ:  ُف ايمزَّ ـَ ايمث َٝم٣مِب ََمسَّ َٓ سَمْٙمَبُسقا ؾَمْٝمًئ٣م َِم  ش.َو

 .أصٖمر ٞمقع َمـ ايمْمٝم٤م ايصعفسإ:

 زم٣ِميْمَقْرسِ  اظمَِْْمُبقغُ  ايمثَّْقُب  :(19/ 4) االضترنازقاٍ ابٔ عبد ايرب يف 

فْمَٖمَرانِ   ها .يمِْٙمُٚمْحِرمِ  جَيُقزُ  َٓ  َذيمَِؽ  يمَِب٣مَس  َأنَّ  ايْمُٔمَٙمَمءِ  زَمكْمَ  طِمََلَف  هَمََل  َوايمزَّ
َٓ ايْمَقْرُس »قْلُ:   ش. َو

ـِ  َيُ٘مقنُ  َٞمَب٣مٌت  َوايْمَقْرُس  :(19/ 4) االضترنازقاٍ يف   ََم٣م َصْبُٕمفُ  زم٣ِميْمَٝمَٚم

ْٖمَرةِ  زَمكْمَ  ْٚمَرةِ  ايمِمُّ  ُح ِري َيْذَه٤َم  ضَمتَّك ايمثَّْقُب  َذيمَِؽ  نُمِسَؾ  هَم١مِنْ  ؿَمٝم َب٥مٌ  َوَرائَِحُتفُ  َواْْلُ

فْمَٖمَرانِ   ها .أيّم٣م َجٝمٔمٜمؿ فِمٛمَْد  زمِفِ  زَمْٟمَس  هَمََل  فَمٛمْفُ  َوطَمَرَج  َِمٛمْفُ  ايمزَّ
 ٜٚدٍ ع٢ً غطٌ ايّٓٝب َا يف ايؿشٝشني: 

انْمِسِؾ ايمْم ٝم٤َم ايمَِّذي زمَِؽ »وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م ئمعم زمـ أَمٝم٥م ريض اّلل فمٛمف, 

اٍت, َواْٞمِزْع فَمٛمَْؽ اُْلب٥ََّم, َواْصٛمَْع دِم فُمْٚمرَ  تَِؽ شَمََلَث ََمرَّ ش سمَِؽ ىَمَم سَمِْمٛمَُع دِم ضَمجَّ

اٍت؟ وَم٣مَل:  شَٞمَٔمؿْ »وُمْٙم٦ُم يمَِٔمَْم٣مٍء: َأَراَد اإِلْٞمَٗم٣مَء ضِمكَم َأََمَرُه َأْن َيْٕمِسَؾ شَمََلَث ََمرَّ
(1)

 ,

 .واّلل اظمقهمؼ

**********ُ
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 ]مشروعية تطيب المحرم قبل إحرامه في بدنه[

ـْ ) – 217  -ىُمٛم٦ُْم ُأؿَمٝم ٤ُم َرؽُمقَل اّللَِّ »وَم٣ميَم٦ْم: َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م فَم٣مئَُِم٥َم َوفَم

ِف وَمْبَؾ َأْن َيُْمقَف  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ٙم  ِرَم, َوِْلِ ضْمَراَِمِف وَمْبَؾ َأْن َُيْ إِلِ

شزم٣ِميْمَبْٝم٦ِم 
(1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 كحضاو يف البزٌ.عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ مشضّعٔ٘ التطٔب قبل اإل

اؽمتدل أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم َممموفمٝم٥م اؽمتداَم٥م ايمْمٝم٤م يمٙمٚمحرم زمٔمد إضمراَمف, و

 اإلضمرام. زمٔمدزمممط أن ٓ يبتدَئف 

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من 

, شمؿ يٕمتسؾ ويزيؾ ايمْمٝم٤ميت ًٓ صم٣مء فمـ  خي٣ميمػ َم٣م وهذا ايمٗمقل زمٔمٝمد, ْمٝم٤م أو

أَّنـ ىمـ يٚمُمكم َمع ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف »ٛمٜم٣م: فم٣مئُم٥م ريض اّلل فم

 ش.وؽمٙمؿ ويسٝمؾ ايمْمٝم٤م فمعم وصمقهٜمـ, همَل يٛم٘مر فمٙمٝمٜمـ

, وَم٣مَل: َطًِ: ٚيف  ـِ اظمُْٛمَْتمِمِ ِد زْم ـَ فُمَٚمَر ؽَمَٟميْم٦ُم َمـ ؿمريؼ حُمَٚمَّ فَمْبَد اّللِ زْم

صُمِؾ َيَتَْمٝم٤َُّم, شُمؿَّ ُيِْمبُِح حُمْ  ـِ ايمرَّ ِرًَم٣م؟ هَمَٗم٣مَل: ََم٣م ُأضِم٤مُّ َأْن َريِضَ اّلُل فَمٛمُْٜمَم, فَم

ـْ َأْن َأهْمَٔمَؾ َذيمَِؽ,  قِمَ زمَِٗمْمَِراٍن َأضَم٤مُّ إرَِمَّ َِم َْن َأؿمَّ َٕ ُأْصبَِح حُمِْرًَم٣م َأْٞمَّمُخ ؿمِٝمًب٣م, 

ـَ فُمَٚمَر وَم٣مَل: ََم٣م ُأضِم٤مُّ َأْن فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م هَمَدطَمْٙم٦ُم فَمعَم  ٣م, َأنَّ ازْم َُتَ هَمَٟمطْمػَمْ
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ـْ َأْن َأهْمَٔمَؾ َذيمَِؽ, ُأْصبِ  قِمَ زمَِٗمْمَِراٍن َأضَم٤مُّ إرَِمَّ َِم َْن َأؿمَّ َٕ َح حُمِْرًَم٣م َأْٞمَّمُخ ؿمِٝمًب٣م, 

َؿ فِمٛمَْد إضِْمَراَِمِف, شُمؿَّ : »هَمَٗم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥مُ  َأَٞم٣م ؿَمٝمَّْب٦ُم َرؽُمقَل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ِف, شُمؿَّ َأْصَبَح حُمِْرَمً 
ش٣مؿَم٣مَف دِم ٞمَِس٣مئِ

(1)
. 

 ش.شُمؿَّ ُيِْمبُِح حُمِْرًَم٣م َيٛمَّْمُخ ؿمِٝمًب٣م»طًِ: ملٚيف يفغ 

َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م, ٚيف ايؿشٝشني ٚايًفغ ملطًِ: 

ِرَم, َيَتَْمٝم٤َُّم زمَِٟمؿْمَٝم٤ِم »وَم٣ميَم٦ْم:  َؿ إَِذا َأَراَد َأْن َُيْ ىَم٣مَن َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َٝمتِِف, زَمْٔمَد َذيمَِؽ ََم٣م جَيِ  ـِ دِم َرْأؽِمِف َوِْلْ ْه شُد, شُمؿَّ َأَرى َوزمِٝمَص ايمدُّ
(2)

. 

َؿ زمَِٟمؿْمَٝم٤ِم ََم٣م جَيُِد, »ٚيفغ ايبدازٟ:  ىُمٛم٦ُْم ُأؿَمٝم ٤ُم ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمَّ

َٝمتِفِ   ش.ضَمتَّك َأصِمَد َوزمِٝمَص ايمْم ٝم٤ِم دِم َرْأؽِمِف َوِْلْ

ضْمَراَِمِف وَمْبَؾ َأْن  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -٤ُم َرؽُمقَل اّللَِّ ىُمٛم٦ُْم ُأؿَمٝم  »قْلُ:  إِلِ

 ش. َُيِْرمَ 

أي ىم٣مٞم٦م ريض اّلل فمٛمف سمْمٝم٤م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومبؾ أن 

 .٣ميمبدنهمايمتْمٝم٤م  ي٘مقنَيرم, و

همَل جيقز سمْمٝمٝم٤م اظمَلزمس ايمتل َيرم ِب٣م اظمحرم, ىمم دم ضمدي٧م ئمعم زمـ أَمٝم٥م 

 .ٛمفريض اّلل فم
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ِف وَمْبَؾ َأْن َيُْمقَف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم »قْلُ:  ٙم   ش. َوِْلِ

 ايمتحٙمؾ إول.ىم٣مٞم٦م سمْمٝمبف أي 

اْلٙمؼ, أو وزمرَمل َجرة ايمٔمٗمب٥م يقم ايمٛمحر,  احلر: يفٚحيؿٌ ايتشًٌ األٍٚ 

 .واّلل اظمقهمؼايمذزمح, 

**********ُ
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 ]بيان تحريم نكاح المحرم[ 

ـْ ) – 211 ٣منَ َوفَم ـِ فَمٖمَّ صعم اّلل  -ريض اّلل فمٛمف: َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ  - فُمْثَمَن زْم

َٓ خَيُْْم٤ُم »وَم٣مَل:  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َٓ ُيٛمْ٘مُِح, َو شَٓ َيٛمْ٘مُِح اظمُْْحِرُم, َو
(1)

. َرَواُه 

 (.َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

ن ايمٔمٗمد إذا ىم٣من دم يمبٝم٣من زمْمَل عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل احلزٓث:

اّلل فمز ضمٝم٧م يٗمقل  , أو ايمزوج ٞمٖمسفىمٝمؾؽمقاء ىم٣من ايمٔم٣مومد ايمق, اإلضمرام ضم٣مل

َـّ اَْل٨مَّ هَمََل َرهَم٧َم َوَٓ هُمُسقَق }: وصمؾ ـْ هَمَرَض همِٝمِٜم اَْل٨مُّ َأؾْمُٜمٌر ََمْٔمُٙمقََم٣مٌت هَمَٚم

 [.742]ايمبٗمرة:  {َوَٓ صِمَداَل دِم اَْل٨م  

زمـ , وئم٣مرض هذا اْلدي٧م َم٣م صم٣مء فمـ اهم٣مخلْمب٥م, وايمٛم٘م٣مح, َمـ ذيمؽ

, سمزوج َمٝمٚمقٞم٥م وهق ضمرام ملسو هيلع هللا ىلصأن رؽمقل اّلل فمب٣مس ريض اّلل فمٛمف 

 .واطمتٙمػ ايمٔمٙممء زمسب٤م ذيمؽ

 َٓ ) َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  وَمْقيُمفُ  :(193/ 9) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف 

َٓ  اظمُْْحِرمُ  َيٛمْ٘مُِح  َٓ  ُيٛمَْ٘مُح  َو طْمتََِلَف  َُمْسٙمِؿٌ  َذىَمرَ  شُمؿَّ ( خَيُْْم٤ُم  َو ِٓ  َصعمَّ  ايمٛمَّبِلَّ  نَّ أَ  ا

َج  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ  ايْمُٔمَٙمَمءُ  هَم٣مطْمَتَٙمَػ  ضَمََلٌل  َوُهقَ  َأوْ  حُمِْرمٌ  َوُهقَ  ََمْٝمُٚمقَٞم٥مَ  سَمَزوَّ

٣مهمِِٔملُّ  ََم٣ميمٌِؽ  هَمَٗم٣مَل  اظمُْْحِرمِ  ٞمَِ٘م٣مِح  دِم  َذيمَِؽ  زمَِسَب٤ِم  ـَ  ايْمُٔمَٙمَمءِ  َوَُجُْٜمقرُ  َوَأَْحَُد  َوايمُمَّ  َِم
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َح٣مزَم٥مِ  ـْ  ايمِمَّ  َووَم٣مَل  ايْمَب٣مِب  َأضَم٣مِدي٧َم  َوافْمَتَٚمُدوا اظمُْْحِرمِ  ٞمَِ٘م٣مُح  َيِِمحُّ  َٓ  زَمْٔمَدُهؿْ  هَمَٚم

ِدي٧ِم  ٞمَِ٘م٣مضُمفُ  َيِِمحُّ  َوايْمُ٘مقهمِٝمُّقنَ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق ٥مِ  ِْلَ ْٚمُٜمقرُ  َوَأصَم٣مَب  ََمْٝمُٚمقَٞم٥مَ  وِمِمَّ  اْْلُ

ـْ  َٜم٣م زمَِٟمصْمِقزَم٥مٍ  ََمْٝمُٚمقَٞم٥مَ  ضَمِدي٧ِم  فَم َم  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  بِلَّ ايمٛمَّ  َأنَّ  َأَصحُّ  إِٞمَّ

صَمَٜم٣م ًٓ  سَمَزوَّ َح٣مزَم٥مِ  َأىْمَثرُ  َرَواهُ  َهَ٘مَذا ضَمََل هُ  ايْمَٗم٣ميِض  وَم٣مَل  ايمِمَّ ْ  َونَمغْمُ  أٞمف َيْروِ  َوَل

٣م َراهمِعٍ  َوَأزُمق ََمْٝمُٚمقَٞم٥مُ  َوَرَوْت  َوضْمَدهُ  فَمب٣َّمسٍ  زمـ آ حمرَم٣م سمزوصمٜم٣م ُُهَ فُ  َونَمغْمُ  َأٞمَّ

صَمَٜم٣مسَمزَ  ًٓ  وَّ ِٗمِٜمؿْ  زم٣ِميْمَٗمِّمٝم٥َّمِ  َأفْمَرُف  َوُهؿْ  ضَمََل  وَّٕنؿ فمب٣مس زمـ زمخَلف زمف يمَِتَٔمٙمُّ

فُ  فَمعَم  فَمب٣َّمسٍ  زمـ ضمدي٧م سمٟمويؾ ايمث٣مّن اْلقاب وأىمثر فمب٣مس زمـ َمـ أضبط  َأٞمَّ

صَمَٜم٣م َرمِ  دِم  سَمَزوَّ ـْ  َوُيَٗم٣مُل  ضَمََلٌل  َوُهقَ  اْْلَ َرمِ  دِم  ُهقَ  ظمَِ ًٓ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  حُمِْرمٌ  اْْلَ  ضَمََل

٣منَ  زمـ ومتٙمقا.. .اظمُمٜمقر ايمبٝم٦م وَمٛمف ََمْٔمُروهَم٥مٌ  ؾَم٣مئَِٔم٥مٌ  يُمَٕم٥مٌ  َوِهلَ  ٙمِٝمَٖم٥مَ  فَمٖمَّ  اخْلَ

فُ  َوايمث٣َّميم٧ُِم  اظمَِْديٛم٥َمِ  ضَمَرمِ  دِم  َأيْ .. ....حُمِْرًَم٣م  َوايْمِٖمْٔمُؾ  ايْمَٗمْقُل  سَمَٔم٣مَرَض  َأٞمَّ

ِحٝمُح  َ  ايمٗمقل سمرصمٝمح إصقيمٝمكم فمٛمد ضِمٝمٛمَئِذٍ  َوايمِمَّ فُ ِٕ ى ٞمَّ  ايْمَٕمغْمِ  إلَِم  َيَتَٔمدَّ

ازمِعُ  فَمَٙمْٝمفِ  ََمْٗمُِمقًرا َيُ٘مقنُ  وَمْد  َوايْمِٖمْٔمُؾ  ـْ  ََج٣َمفَم٥مٍ  صَمَقاُب  َوايمرَّ  ايمٛمَّبِلَّ  َأنَّ  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم َِم

َج  َأنْ  يَمفُ  ىَم٣منَ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  ضْمَرامِ  ضَم٣ملِ  دِم  َيَتَزوَّ ٣َّم َوُهقَ  اإْلِ  ونَ دُ  زمِفِ  طُمصَّ  مِم

٥مِ  َُمَّ ْٕ فُ  ايمث٣َّمِّن  َوايْمَقصْمفُ  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم فِمٛمَْد  ايْمَقصْمَٜمكْمِ  َأَصحُّ  َوَهَذا ا فِ  دِم  ضَمَرامٌ  َأٞمَّ  ضَمٗم 

هِ  ـَ  َويَمْٝمَس  ىَمَٕمغْمِ َِم٣مِئصِ  َِم ٣م اخْلَ َٓ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  وَمْقيُمفُ  َوَأَمَّ  هَمَٚمْٔمٛم٣َمهُ  َيٛمْ٘مُِح  َو

ُج  َٓ  َي٥مٍ  اَْمَرَأةً  ُيَزو  َٓ َٓ  زمِِق فُ  ؽَمَبُبفُ  ايْمُٔمَٙمَمءُ  وَم٣مَل  َوىَم٣ميَم٥مٍ  َو ةِ  دِم  َُمٛمِعَ  ظم٣ََّم َأٞمَّ ضْمَرامِ  َُمدَّ  اإْلِ

ـَ  َٓ  يمِٛمَْٖمِسفِ  َئْمِٗمُد  هَمََل  ىَم٣مظمَْْرَأةِ  َص٣مرَ  يمِٛمَْٖمِسفِ  ايْمَٔمْٗمدِ  َِم هِ  َو  ايْمُٔمُٚمقمِ  َهَذا َوـَم٣مِهرُ  يمَِٕمغْمِ
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فُ  َي٥مٍ  َج ُيَزو   َأنْ  زَمكْمَ  هَمْرَق  َٓ  َأٞمَّ َٓ ٥مٍ  زمِِق َِب  طَم٣مصَّ ْٕ َخِ  ىَم٣م ْٕ  َأوْ  َوَٞمْحِقِهؿْ  َوايْمَٔمؿ   َوا

َي٥مٍ  َٓ ٥مٍ  زمِِق ْٙمَْم٣منُ  َوُهقَ  فَم٣مَمَّ ِحٝمُح  ُهقَ  َوَهَذا َوَٞم٣مئُِبفُ  َوايْمَٗم٣ميِض  ايمسُّ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  فِمٛمَْدَٞم٣م ايمِمَّ

َي٥مِ  اظمُْْحِرمُ  َج ُيَزو   َأنْ  جَيُقزُ  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم زَمْٔمُض  َووَم٣مَل  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم َُجُْٜمقرُ  َٓ ٥مِ  زم٣ِميْمِق  ايْمَٔم٣مَمَّ

٣َم ََّنَّ
٣م ُيْسَتَٖم٣مدُ  ِٕ ٥مِ  ُيْسَتَٖم٣مدُ  َٓ  ََم٣م ِِبَ ٣مصَّ َذا زم٣ِمخْلَ ٝم٥َّمِ  سَمْزِوي٨ُم  يمِْٙمُٚمْسٙمِؿِ  جَيُقزُ  َوِْلَ َم   ايمذ 

َي٥مِ  َٓ ٥مِ  زم٣ِميْمِق ٥مِ  ُدونَ  ايْمَٔم٣مَمَّ ٣مصَّ ـِ  ايمٛمَّْٜملَ  َأنَّ  َوافْمَٙمؿْ  اخْلَ ٞمْ  ايمٛم َ٘م٣مِح  فَم  ضَم٣ملِ  دِم  َ٘م٣مِح َواإْلِ

ضْمَرامِ  ِريؿٍ  ََّنْلُ  اإْلِ ْ  فَمَٗمَد  هَمَٙمقْ  ََتْ ْوُج  ُهقَ  اظمُْْحِرمُ  ىَم٣منَ  ؽَمَقاءٌ  َيٛمَْٔمِٗمْد  َل ْوصَم٥مُ  ايمزَّ  َوايمزَّ

َم  ايْمَٔم٣موِمُد  َأوِ  َي٥مٍ  َْلُ َٓ  ىَم٣منَ  يَمقْ  ضَمتَّك َذيمَِؽ  ىُمؾ   دِم  زَم٣مؿمٌِؾ  هَم٣ميمٛم َ٘م٣مُح  َوىَم٣ميَم٥مٍ  َأوْ  زمِِق

ْوصَم٣منِ  ٙم كمَ  َقرِمُّ َوايمْ  ايمزَّ َؾ  حُمِ ْوُج  َأوِ  ايْمَقرِمُّ  َوَوىمَّ ْ  ايْمَٔمْٗمدِ  دِم  حُمِْرًَم٣م ايمزَّ ٣م َيٛمَْٔمِٗمْد  َل  َوَأَمَّ

َٓ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  وَمْقيُمفُ   َوىَمَذيمَِؽ  زمَِحَرامٍ  يَمْٝمَس  سَمٛمِْزيفٍ  ََّنْلُ  هَمُٜمقَ  خَيُْْم٤ُم  َو

 أصح٣مزمٛم٣م زمٔمض َووَم٣مَل  اظْمُِحٙمُّقنَ  فَمَٗمَدهُ  ٞمَِ٘م٣مٍح  دِم  اؾَم٣مِهًد  َيُ٘مقنَ  َأنْ  يمِْٙمُٚمْحِرمِ  ُيْ٘مَرهُ 

َنَّ  زمُمٜم٣مدسمف يٛمٔمٗمد ٓ
٣مِهَد  ِٕ ـٌ  ايمُمَّ ِحٝمُح  ىَم٣ميْمَقرِم   ايمٛم َ٘م٣مِح  فَمْٗمدِ  دِم  ُرىْم  ايمَِّذي َوايمِمَّ

ْٚمُٜمقرُ  فَمَٙمْٝمفِ    ها .اْٞمِٔمَٗم٣مُدهُ  اْْلُ
**********ُ
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 []بيان تحريم الصيد على المحرم

ـْ ) – 217 َْٞمَِم٣مِري  َوفَم ْٕ ٥ِم َصْٝمِدِه  -ريض اّلل فمٛمف  -َأِب وَمَت٣مَدَة ا دِم وِمِمَّ

, َوُهَق نَمغْمُ حُمِْرٍم, وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  َمَر ايْمَقضْمًِمَّ صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اْْلِ

َْصَح٣مزمِِف, َوىَم٣مُٞمقا حُمِْرَِمكَم:  - ءٍ َهْؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َأضَمٌد َأََمَرُه, َأْو َأؾَم٣مَر »ِٕ ش ?إيَِمْٝمِف زمًَِمْ

. وَم٣مَل:  َٓ ِٚمفِ »وَم٣ميُمقا:  ـْ َْلْ شهَمُ٘مُٙمقا ََم٣م زَمِٗمَل َِم
(1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 211 ْٝمثِل  َوفَم ـِ صَمث٣َّمََم٥َم ايمٙمَّ ْٔم٤ِم زْم ُف َأْهَدى ريض اّلل فمٛمف:  -ايمِمَّ َأٞمَّ

اَن, َِح٣َمًرا َوضْمُِمٝم٣ًّم, َوُهَق  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -يمَِرؽُمقِل اّللَِّ  زَْمَقاِء, َأْو زمَِقدَّ ْٕ زم٣ِم

ُه فَمَٙمْٝمِف, َووَم٣مَل:  ٣م ضُمُرمٌ »هَمَردَّ َّٓ َأٞمَّ ُه فَمَٙمْٝمَؽ إِ ٣م َلْ َٞمُردَّ شإِٞمَّ
(2)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

  ٜح يبٝإ حتسِٜ ايؿٝد ع٢ً احملسّ.ضام املؿٓف احلد
٣م}اّلل سمٔم٣ملم:  وهذا اْل٘مؿ شم٣مزم٦م زم٣ميمٗمرآن, وم٣مل َ ـَ  َي٣مَأَيُّ  سَمْٗمُتُٙمقا َٓ  آََمٛمُقا ايمَِّذي

ْٝمَد  ـْ  ضُمُرمٌ  َوَأْٞمُتؿْ  ايمِمَّ ًدا َِمٛمُْ٘مؿْ  وَمَتَٙمفُ  َوََم ـَ  وَمَتَؾ  ََم٣م َِمْثُؾ  هَمَجَزاءٌ  َُمَتَٔمٚم  ُ٘مؿُ  ايمٛمََّٔمؿِ  َِم  ََيْ

٣مَرةٌ  َأوْ  ايْمَ٘مْٔمَب٥مِ  زَم٣ميمِغَ  َهْدًي٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  فَمْدلٍ  َذَوا زمِفِ   َذيمَِؽ  فَمْدُل  َأوْ  ََمَس٣مىمكِمَ  ؿَمَٔم٣ممُ  ىَمٖمَّ

 .[41: اظم٣مئدة] {َأَْمِرهِ  َوزَم٣مَل  يمَِٝمُذوَق  ِصَٝم٣مًَم٣م

                                                           
 (.1196(, واإلمام مسلم في صحيحو )1824أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

(. والصعب: بفتح الصاد 1193(, واإلمام مسلم )1825أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
لجيم, وتشديد المثلثة. وجثامة: بفتح ا«. الثعب»إلى: « أ»وسكون العين المهملتين وتحرف في 

 واألبواء, وبودان ىما مكانان بين مكة والمدينة.
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 اْلرم صٝمد أن فمعم وأَجٔمقا :(60: ص) اإلمجاعقاٍ ابٔ املٓرز يف 

 اهـ  .واظمحرم اْلَلل فمعم ضمرام

وأَم٣م إىمؾ مم٣م صٝمد يمٙمٚمحرم همٗمد وومع همٝمف اخلَلف يمٓم٣مهر ايمتٔم٣مرض زمكم 

 .ضمديثل ايمب٣مب

آيمف  أب ومت٣مدة ريض اّلل فمٛمف همٝمف أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم همٖمل ضمدي٧م

 ف.وؽمٙمؿ أىمؾ, وأذن دم إىمؾ َمٛم

ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم  أنودم ضمدي٧م ايمِمٔم٤م زمـ صمث٣مَم٥م ريض اّلل فمٛمف 

 .ايمِمٝمد فمٙمٝمف, ول يٟمىمؾ َمٛمفرد آيمف وؽمٙمؿ 

 ٚقد اختًف ايعًُا٤ يف ٖرٙ املطأي١ إىل ثالث١ أقٛاٍ:
 .ٝمد ايمػم فمعم اظمحرم َمْمٙمٗم٣مً َتريؿ صاألٍٚ: 

 .َتريؿ َم٣م ص٣مده أو صٝمد يمفايجاْٞ: 

ٓ َيرم فمٙمٝمف َم٣م صٝمد يمع زمٕمغم إفم٣مٞم٥م, وؽمٝمٟميت زمٝم٣مٞمف دم ىمَلم ايمٛمقوي ايجايح: 

  .رَحف اّلل

أزم٣م ومت٣مدة ريض اّلل فمٛمف ص٣مد وهق ضمَلل, وىم٣من صٝمده يمٛمٖمسف, واْلٚمع أن 

 ول ئمٛمف أضمد َمـ اظمحرَمكم, ول يٟمَمره زمذيمؽ.

ِمٔم٤م زمـ صمث٣مَم٥م ريض اّلل فمٛمف هم١مٞمف ص٣مده يمرؽمقل اّلل صعم اّلل فمٙمٝمف وأَم٣م ايم

 ْلذا رده فمٙمٝمف.ووفمعم آيمف وؽمٙمؿ, 
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همم صٝمد َمـ أصمؾ اظمحرم, أو أفم٣من همٝمف اظمحرم اْلَلل ويمق زم٣مإلؾم٣مرة, همَل 

 َيؾ يمٙمٚمحرم أن يٟمىمؾ َمٛمف.

وَم٣م صٝمد زمدون إفم٣مٞم٥م َمـ اظمحرم, وص٣مده اْلَلل يمٛمٖمسف, شمؿ أهدى َمٛمف 

 إىمؾ َمٛمف. جيقزيمٙمٚمحرم 

ـِ فَمْبِد اّللَِّ, ٚيف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل:  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

َؿ َيُٗمقُل: وَم٣مَل:  َصْٝمُد ايْمػَم  يَمُ٘مْؿ ضَمََلٌل, »ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شََم٣م َلْ سَمِِمٝمُدوُه, َأْو ُيَِمْد يَمُ٘مؿْ 
(1)

 . 

َُٚد:  ٍَ أُّٔبٛ َدا َؿ ُيٛمَْٓمُر "قّٔا ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ اِن فَم ػَمَ
إَِذا سَمٛم٣َمَزَع اخْلَ

 ."شزمَِم َأطَمَذ زمِِف َأْصَح٣مزُمفُ 

ٌ " ٚقاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ضَمِدي٧ُم صَم٣مزمٍِر ضَمِدي٧ٌم َُمَٖمْسَّ

ـْ صَم٣مزمِرٍ  َٓ َٞمْٔمِرُف يَمُف ؽَمَمفًم٣م َِم  . "َواظمُْمَّٙم٤ُِم 

ْٝمِد يمِْٙمُٚمْحِرِم زَمْٟمؽًم٣م "ُؾ فَمعَم َهَذا فِمٛمَْد زَمْٔمِض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ: َوايمَٔمٚمَ  َٓ َيَرْوَن زم٣ِميمِمَّ

ـْ َأصْمٙمِِف   . "إَِذا َلْ َيِْمَْمْدُه, َأْو َلْ ُيِْمَْمْد َِم

                                                           
(, وىو في 2827(, والنسائي )846(, والترمذي )1851أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (1)

(, وقال فيو: إسناده ضعيف؛ 321ضعيف أبي داود لإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
والمطلب ال نعرف لو سماعًا عن جابر ". ثم ىو إلى ذلك كثير النقطاعو, قال الترمذي: " 

 التدليس, وقد عنعنو, وىذه ىي العلة الحقيقية, وقد أ عل بغيرىا. 
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 : ٣مهمِِٔملُّ ـُ ضَمِدي٧ٍم ُرِوَي دِم َهَذا ايمَب٣مِب َوَأوْمَٝمُس »وَم٣مَل ايمُمَّ , شَهَذا َأضْمَس

 ش.َذا, َوُهَق وَمْقُل َأَْحََد, َوإؽِْمَح٣مَق َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم هَ »

ٍَ اإلَاّ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: ـُ َأِب فَمْٚمٍرو يَمْٝمَس " ٚقّٔا فَمْٚمُرو زْم

ِدي٧ِم, َوإِْن ىَم٣مَن وَمْد َرَوى فَمٛمُْف ََم٣ميمٌِؽ   ."زم٣ِميْمَٗمِقي  دِم اْْلَ

٣م :(104/ 8) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف  ؿُ  َوَأَمَّ ْٝمدِ  َْلْ  َأوْ  ٣مَدهُ َص  هَم١مِنْ  ايمِمَّ

ْ  يمِٛمَْٖمِسفِ  ضَمََلٌل  َص٣مَدهُ  هَم١مِنْ  إِْذٞمِفِ  زمَِٕمغْمِ  َأمْ  زم١ِمِْذٞمِفِ  يَمفُ  ِصٝمَد  ؽَمَقاءٌ  ضَمَرامٌ  هَمُٜمقَ  يَمفُ  ِصٝمَد   َوَل

ـْ  َأْهَدى شُمؿَّ  اظمُْْحِرمَ  َيْٗمِِمدِ  ِٚمفِ  َِم ْ  زَم٣مفَمفُ  َأوْ  يمِْٙمُٚمْحِرمِ  َْلْ  ََمْذَهُبٛم٣َم َهَذا فَمَٙمْٝمفِ  ََيُْرمْ  َل

ُد  ََم٣ميمٌِؽ  ٣مَل ومَ  َوزمِفِ   زمَِٕمغْمِ  يَمفُ  ِصٝمَد  ََم٣م فَمَٙمْٝمفِ  ََيُْرمُ  َٓ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َووَم٣مَل  َوَداُودُ  َوَأَْحَ

ؿُ  يَمفُ  ََيِؾُّ  َٓ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َووَم٣ميَم٦ْم  َِمٛمْفُ  إفَِم٣مَٞم٥مٍ  ْٝمدِ  َْلْ  َص٣مَدهُ  َأوْ  َص٣مَدهُ  ؽَمَقاءٌ  َأْصًَل  ايمِمَّ

هُ  ْ  َأوْ  يَمفُ  نَمغْمُ ـْ  فِمَٝم٣مٌض  ايْمَٗم٣ميِض  ضَمَ٘م٣مهُ  َُمْْمَٙمًٗم٣م هَمَٝمْحُرمُ  َيْٗمِِمْدهُ  َل  فمٚمر وزمـ فَمقِم   فَم

مَ  سَمَٔم٣ملَم  يمَِٗمْقيمِفِ  فَمٛمُْٜمؿْ  اّللَُّ َريِضَ  فَمب٣َّمسٍ  وزمـ  دَمتؿ َم٣م ايمػم صٝمد فمٙمٝم٘مؿ َوضُمر 

ْٝمدِ  اظمَُْرادُ  وَم٣ميُمقا ضمرَم٣م ْٔم٤ِم  ضَمِدي٧ِم  َويمَِٓم٣مِهرِ  اظمَِِْمٝمُد  زم٣ِميمِمَّ ـِ  ايمِمَّ  هَم١مِنَّ  صَمث٣َّمََم٥مَ  زْم

هُ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  لَّ ايمٛمَّبِ  َؾ  َردَّ هُ  َوفَمٙمَّ فُ  َردَّ ْ  حُمِْرمٌ  َأٞمَّ َٞمََّؽ  َيُٗمْؾ  َوَل  يَمٛم٣َم ِصْدسَمفُ  ِٕ

٣مهمِِٔملُّ  َواضْمَت٨مَّ   زَمْٔمَد  َُمْسٙمِؿٍ  َصِحٝمِح  دِم  اظْمَْذىُمقرِ  وَمَت٣مَدةَ  َأِب  زمَِحِدي٧ِم  َوَُمَقاهمُِٗمقهُ  ايمُمَّ

ْٝمدِ  دِم  ٣مَل ومَ  ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمَّبِلَّ  هَم١مِنَّ  َهَذا  وَم٣مَل  ضَمََلٌل  َوُهقَ  وَمَت٣مَدةَ  َأزُمق َص٣مَدهُ  ايمَِّذي ايمِمَّ

َواَي٥مِ  َودِم  هَمُ٘مُٙمقا ضَمََلٌل  ُهقَ  يمِْٙمُٚمْحِرَِمكمَ  طُْمَرى ايمر  ْٕ ءٌ  َِمٛمْفُ  ََمَٔمُ٘مؿْ  هَمَٜمْؾ  وَم٣مَل  ا  َرْ

 ها .هَمَٟمىَمَٙمَٜم٣م ٙمَّؿَ َوؽَم  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ  َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقُل  هَمَٟمطَمَذَه٣م ِرصْمُٙمفُ  ََمَٔمٛم٣َم وَم٣ميُمقا
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َْٞمَِم٣مِري  »قْلُ:  ْٕ ـْ َأِب وَمَت٣مَدَة ا  ش.ريض اّلل فمٛمف -َوفَم

دفم٣م يمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم زمّمع ايمٕمزوات زمٗمقيمف: 

شضَمِٖمَٓمَؽ اّلُل زمَِم ضَمِٖمْٓم٦َم زمِِف َٞمبِٝمَُّف...»
(1)

. 

َمَر ايْمَقضْمًِمَّ »قْلُ:  ٥ِم َصْٝمِدِه اْْلِ  ش. دِم وِمِمَّ

 ص٣مده وهق نمغم حمرم. ايمذيأي 

إضمرام أب ومت٣مدة ريض اّلل فمٛمف إلم  سمٟمطمراطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ؽمب٤م و

 أومقال: 

 ٕٞمف ل َي٨م. فكٌٝ:

 زمؾ أطمر اإلضمرام إلم اْلحٖم٥م. ٚقٌٝ:

 وىم٣من ومد أرؽمٙمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمْمٙم٤م فمدو ْلؿ.

 ٚيفغ احلدٜح يف ايؿشٝشني ٜبني ذيو: 
ـُ َأِب وَمَت٣مَدَة, َأنَّ َأزَم٣مُه, َمـ ؿمريؼ فمَ  ُه:  -أزم٣م ومت٣مدة ريض اّلل فمٛمف -ْبُد اّللَِّ زْم َأطْمػَمَ

َف » ٣م, هَمَخَرصُمقا ََمَٔمُف, هَمٌَمَ َؿ طَمَرَج ضَم٣مصمًّ َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

هَمَٟمطَمُذوا ش ايمَبْحِر ضَمتَّك َٞمْٙمَتِٗملَ  طُمُذوا ؽَم٣مضِمَؾ »ؿَم٣مئَِٖم٥ًم َِمٛمُْٜمْؿ همِٝمِٜمْؿ َأزُمق وَمَت٣مَدَة, هَمَٗم٣مَل: 

ِرْم, هَمَبْٝمٛمََم ُهْؿ  ْ َُيْ َّٓ َأزُمق وَمَت٣مَدَة َل
ُٜمْؿ إِ هُمقا, َأضْمَرَُمقا ىُمٙمُّ ؽَم٣مضِمَؾ ايمَبْحِر, هَمَٙممَّ اْٞمٌَمَ

َر َوضْمٍش, هَمَحَٚمَؾ َأزُمق وَمَت٣مَدَة فَمعَم اُْلُٚمِر هَمَٔمَٗمَر َِمٛمَْٜم٣م َأسمَ  ٣مًٞم٣م, َيِسغُموَن إِْذ َرَأْوا َُحُ
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ـُ حُمِْرَُمقَن؟ هَمَحَٚمْٙمٛم٣َم  َؿ َصْٝمٍد َوَٞمْح ِٚمَٜم٣م, َووَم٣ميُمقا: َأَٞمْٟمىُمُؾ َْلْ ـْ َْلْ هَمٛمََزيُمقا هَمَٟمىَمُٙمقا َِم

َؿ وَم٣ميُمقا: َي٣م  ِؿ إسََم٣مِن, هَمَٙممَّ َأسَمْقا َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ َْلْ ََم٣م زَمِٗمَل َِم

٣م ىُمٛم٣َّم َر َوضْمٍش  َرؽُمقَل اّللَِّ, إِٞمَّ ِرْم, هَمَرَأْيٛم٣َم َُحُ ْ َُيْ َأضْمَرَْمٛم٣َم, َووَمْد ىَم٣مَن َأزُمق وَمَت٣مَدَة َل

ِٚمَٜم٣م, شُمؿَّ وُمْٙمٛم٣َم:  ـْ َْلْ هَمَحَٚمَؾ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأزُمق وَمَت٣مَدَة, هَمَٔمَٗمَر َِمٛمَْٜم٣م َأسَم٣مًٞم٣م, هَمٛمََزيْمٛم٣َم, هَمَٟمىَمْٙمٛم٣َم َِم

ـُ حُمِْرَُمقَن؟ هَمَحٚمَ  َؿ َصْٝمٍد َوَٞمْح ِٚمَٜم٣م, وَم٣مَل: َأَٞمْٟمىُمُؾ َْلْ ـْ َْلْ َأَِمٛمُْ٘مْؿ »ْٙمٛم٣َم ََم٣م زَمِٗمَل َِم

ِٚمَؾ فَمَٙمْٝمَٜم٣م, َأْو َأؾَم٣مَر إيَِمْٝمَٜم٣م ـْ »وَم٣ميُمقا: َٓ, وَم٣مَل: ش. َأضَمٌد َأََمَرُه َأْن ََيْ هَمُ٘مُٙمقا ََم٣م زَمِٗمَل َِم

ِٚمَٜم٣م شَْلْ
(1)

. 

 ش.اْلمر ايمقضمًم»قْلُ: 

آيمف وؽمٙمؿ اْلٚمر  ديمٝمؾ فمعم ضمٙمف, وإٞمم ضمرم ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم فُٔ:

 إهٙمٝم٥م, أو اإلٞمسٝم٥م يقم طمٝمػم.

 نُا ثبت ذيو يف ايؿشٝشني: 
ـِ َأِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف,  َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م فَمقِم  زْم

قِم »َوؽَمٙمََّؿ:  ـْ َأىْمِؾ ُْلُ , َوفَم ـْ َُمْتَٔم٥ِم ايمٛم َس٣مِء َيْقَم طَمْٝمػَمَ شاُْلُٚمِر اإِلْٞمِسٝم٥َّمِ ََّنَك فَم
(2)

. 

وصم٣مء فمـ َج٣مفم٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ َمٛمٜمؿ: ازمـ فمٚمر, وأٞمس زمـ 

َم٣ميمؽ, وصم٣مزمر زمـ فمبد اّلل, وفمبد اّلل زمـ أب أوذم, واْل٘مؿ زمـ فمٚمرو 

 , ونمغمهؿ.ؿايمٕمٖم٣مري, وايمػماء زمـ فم٣مزب ريض اّلل فمٛمٜم
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 ش.َوُهَق نَمغْمُ حُمِْرمٍ »قْلُ: 

 .أي أٞمف ىم٣من ضمَلًٓ 

  َيرم فمعم اْلَلل ايمِمٝمد إذا ىم٣من دم ايمبٙمد اْلرم.وإٞمم

, أو حمرًَم٣م. ًٓ  همِمٝمد اْلرم َيرم صٝمده َمْمٙمًٗم٣م, ؽمقاء ىم٣من ايمِم٣مئد ضمَل

 ش.َوىَم٣مُٞمقا حُمِْرَِمكمَ »قْلُ: 

 .أي رهمٗمف أب ومت٣مدة ىمم سمٗمد أَّنؿ أضمرَمقا

ءٍ »قْلُ:  َٓ وَم٣ميمُ ش ?َهْؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َأضَمٌد َأََمَرُه َأْو َأؾَم٣مَر إيَِمْٝمِف زمًَِمْ  ش. قا: 

أفم٣مٞمف, أو أؾم٣مر إيمٝمف أٞمف ٓ جيقز  َمـ َمٖمٜمقم اْلدي٧م أَّنؿ يمق ىم٣من َمٛمٜمؿ

 إىمؾ َمٛمف. ٙمٚمحرميم

زمؾ إن أزم٣م ومت٣مدة ريض اّلل فمٛمف ؽمٟمل زمٔمّمٜمؿ أن يٛم٣مويمف ايمسقط, همٟمزمك أن 

 ئمْمٝمف.

هَمَسَٟمَل َأْصَح٣مزَمُف َأْن ُيٛم٣َمِويُمقُه ؽَمْقؿَمُف هَمَٟمزَمْقا فَمَٙمْٝمِف, : عٓ٘ ففٞ ايؿشٝشني

ْؿ ُرحْمَُف هَمَٟمزَمْقا فَمَٙمْٝمِف, هَمَٟمطَمَذُه شُمؿَّ ؾَمدَّ هَمَس  َمِر هَمَٗمَتَٙمفُ  َٟمَْلُ شفَمعَم اْْلِ
(1)

. 

ِٚمفِ »وَم٣مَل: "قْلُ:  ـْ َْلْ  . "شهَمُ٘مُٙمقا ََم٣م زَمِٗمَل َِم

 َهْؾ ََمَٔمُ٘مْؿ َِمٛمُْف »هَمَٗم٣مَل ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:  ٚيف زٚا١ٜ:
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ٌء؟ َؿ »٣مَل: وَم٣ميُمقا ِرصْمُٙمُف, ومَ ش َرْ هَمَٟمطَمَذَه٣م َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شهَمَٟمىَمَٙمَٜم٣م
(1)

. 

ْٝمثِل  »قْلُ:  ـِ صَمث٣َّمََم٥َم ايمٙمَّ ْٔم٤ِم زْم ـْ ايمِمَّ   :ريض اّلل فمٛمف -َوفَم

 أَمف. ومريش ضمٙمٝمػ ايمّٙمٝمثل, ئمٚمر زمـ اّللَّ فمبد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ومٝمس هق زمـ

  .زم٘مر أب ٥مطمَلهم دم َم٣مت: ضمرب, يٗم٣مل زمـ ؽمٖمٝم٣من أب أطم٦م

ُف َأْهَدى يمَِرؽُمقِل اّللَِّ »قْلُ:   ش.صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َأٞمَّ

, وىم٣من ايمٛمبل َت٣مدوا َت٣مزمقا, ودم اْلدي٧م: اْلدي٥م يمٙمٖم٣مضؾ مم٣م يتٝمْس فُٔ:

 .يٟمىمؾ اْلدي٥م وٓ يٟمىمؾ ايمِمدوم٥م ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.َِح٣َمًرا َوضْمُِمٝم٣ًّم»قْلُ: 

 .طمرج اْلمر اإلٞمز

 ضمَلل. ديمٝمؾ فمعم أن اْلمر ايمقضمًم فُٔ:ّ

انَ »قْلُ:  زَْمَقاِء, َأْو زمَِقدَّ ْٕ  ش.َوُهَق زم٣ِم

 اؽمؿ َمٛمْمٗم٥م زمكم َم٘م٥م واظمديٛم٥م.

ُه فَمَٙمْٝمفِ »قْلُ:   ش. هَمَردَّ

 ٕٞمف ص٣مده يمف همٙمؿ يٗمبٙمف َمٛمف.

٣م ضُمُرمٌ »َووَم٣مَل: "قْلُ:  َّٓ َأٞمَّ ُه فَمَٙمْٝمَؽ إِ ٣م َلْ َٞمُردَّ  . "شإِٞمَّ
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 ف رء َمٛمف.َمَلؿمٖم٥م اظمرء يمٕمغمه5 ضمتك ٓ يٗمع دم ٞمٖمس فُٔ:ّ

ىمٝمػ ومبؾ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ أب ومت٣مدة  سمبا ٜكٍٛ:ف

 ٗمبؾ َمٛمل.يريض اّلل فمٛمف, ول 

 .واّلل اظمقهمؼهمبكم يمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمٔمٙم٥م دم ذيمؽ, 

**********ُ
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 ]مشروعية قتل الفواسق الخمس في الحرم[

ـْ ) – 211 صعم اّلل  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  فَم٣مئَُِم٥مَ َوفَم

َرِم: »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ؾ  َو[ اْْلَ ـَ دِم ]اْْلِ َـّ هَم٣مؽِمٌؼ, ُيْٗمَتْٙم ُٜم َواب  ىُمٙمُّ ـَ ايمدَّ ََخٌْس َِم

َدَأُة, َوايْمَٔمْٗمَرُب, َوايْمَٖمْٟمَرُة, َوايْمَ٘مْٙم٤ُم ايْمَٔمُٗمقرُ  شايْمُٕمَراُب, َواْْلِ
(1)

 (.فَمَٙمْٝمفِ  . َُمتََّٖمٌؼ 

 *******************************الشرح:

 .عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ جْاط قتل الفْاعل يف احلل ّاحلضو

 فٞ ايؿشٝشني ٚايًفغ ملطًِ: ف
َؿ وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر َريِضَ اّلُل فَمٛمُْف,  ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ فَم

َٓ صُمٛم٣َمَح فَمعَم َمَ » ضْمَراِم: ايْمَٖمْٟمَرُة, َوايْمَٔمْٗمَرُب, ََخٌْس  َرِم َواإْلِ َـّ دِم اْْلَ ـْ وَمَتَٙمُٜم

َدَأُة, َوايْمَ٘مْٙم٤ُم ايْمَٔمُٗمقرُ   ش. َوايْمُٕمَراُب, َواْْلِ

ـُ َأِب فُمَٚمَر دِم ِرَواَيتِِف:  ضْمَرامِ »ووَم٣مَل ازْم ُرِم َواإْلِ شدِم اْْلُ
(2)

. 

َواب  »قْلُ:  ـَ ايمدَّ  ش.ََخٌْس َِم

َمـ فكد دا٤ أّٜطا احل١ٝ نُا يف َطًِ: , اْلٌمهذا يمٝمس فمعم ؽمبٝمؾ 

ُف وَم٣مَل: ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّلُل فَمْٛمَٜم٣م,  َؿ َأٞمَّ ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ََخٌْس »فَم
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زَْمَٗمُع, َوايْمَٖمْٟمَرُة, َوايمْ  ْٕ ٝم٥َُّم, َوايْمُٕمَراُب ا َرِم: اْْلَ ؾ  َواْْلَ
ـَ دِم اْْلِ َ٘مْٙم٤ُم هَمَقاؽِمُؼ, ُيْٗمَتْٙم

٣م َديَّ شايْمَٔمُٗمقُر, َواْْلُ
 (1)

. 

ىُمْؿ ىَمَم » :دم َمسٙمؿ -ريض اّلل فمٛمف-ودم ضمدي٧م ازمـ َمسٔمقد  َووَم٣مَه٣م اّللُ َذَّ

َه٣م  .شَووَم٣مىُمْؿ َذَّ

وومد ذىمر أهؾ ايمٔمٙمؿ ؽمبٔم٥م أصٛم٣مف رطمص ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 اْلرم.اْلؾ, ووؽمٙمؿ دم ومتٙمٜمـ دم 

جيقز أن سم٠مىمؾ, همٙمق ىم٣مٞم٦م صٝمًدا َم٣م صم٣مز  أَّن٣م يمٝمس٦م زمِمٝمد, وَٓمع هذا و

 أن سمٗمتؾ.

٦مُّ  فَمَٙمْٝمفِ  هَم٣مظمَْٛمُِْمقُص  :(113/ 8) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف  َٖمَؼ  ايمس   َواسمَّ

َـّ  صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٔمَٙمَمءِ  ََج٣َمِهغمُ  ؾ   دِم  وَمْتٙمِِٜم َرمِ  اْْلِ ضْمَرامِ  َواْْلَ َٖمُٗمقا َواإْلِ فُ  فَمعَم  َواسمَّ  َأٞمَّ

َـّ  دِم  ََم٣م َيْٗمُتَؾ  َأنْ  ِرمِ يمِْٙمُٚمْح  جَيُقزُ    ها .ََمْٔمٛم٣َمُه
دهمع ايمِم٣مئؾ, وؽمد ذرائع ايمممور5 ٕن زمٗم٣مء َمثؾ هذه ايمدواب  ّفُٔ:

 َم٠مذي يمإلٞمس٣من.

 ش.َمـ ايمدواب»قْلُ: 

٥ٍم دِم }يٗمقل اّلل فمز وصمؾ: , َّٕن٣م سمدب وسمتحرك فمعم إرض ـْ َدازمَّ  َوََم٣م َِم
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َه٣م َوَُمْسَتْقَدفَمَٜم٣م ىُمؾ  دِم ىمَِت٣مٍب إَْرِض إِٓ فَمعَم اّللَِّ ِرْزوُمَٜم٣م َوَئْمٙمَ  ُؿ َُمْسَتَٗمرَّ

 [.1]ُهقٍد:  {َُمبكِمٍ 

َـّ هَم٣مؽِمٌؼ »قْلُ:  ُٜم  ش.ىُمٙمُّ

 ٞمس٣من.دم يمإلهمس٣مد وَّٕن٣م َم٠مذي٥م يمإل روصمٜمـ فمـ اظمٟميمقفخلأي 

َرمِ »قْلُ:  ؾ  َو[ اْْلَ ـَ دِم ]اْْلِ  ش. ُيْٗمَتْٙم

 َمع أٞمف َيرم ايمِمٝمد دم اْلرم.

 .َمـ اظم٠مذي٣متايمٖمقاؽمؼ َم٣م ىم٣من َمـ صمٛمسٜم٣م  وأْلؼ أهؾ ايمٔمٙمؿ ِبذه

ومد صم٣مءت  َمع أٞمفأْلؼ ِب٣م ايمٔمٙممء ذوات ايمسٚمقم َمثؾ: اْلٝم٥م,  فايعكسب:

 .إَمر زمٗمتٙمٜم٣م دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م

 ايمثٔم٣مزمكم, وىمؾ ذوات ايمسٚمقم اظم٠مذي٥م, أو ايمٗم٣مسمٙم٥م. يٙمتحؼ ِب٣مو

 .أْلؼ زمف ايمسب٣مع اظمٖمؼمؽم٥م ايمّم٣مري٥م ٚايهًب ايعكٛز:

 د, وايمٛمٚمر, وايمٖمٜمد, وايمذئ٤م, ونمغمه٣م.ىم٣مٕؽم

 ش.ايْمُٕمَراُب »قْلُ: 

 .وهق ايمذي دم ـمٜمره وزمْمٛمف زمٝم٣مض ,األبكعٚيف زٚا١ٜ: 

اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ايمٕمرزم٣من هؾ سمٗمتؾ ىمٙمٜم٣م, أم أٞمف ٞمقع طم٣مص وهق و

 ايمٕمراب آزمٗمع؟

 وأَم٣م نمراب ايمزرع همٗمد صمقز أىمٙمف زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.
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ٙمٜم٣م5 ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم وايمِمحٝمح أن َجٝمع ايمٕمرزم٣من ضمرام أىم

 آيمف وؽمٙمؿ أَمر زمٗمتٙمف.

وَم٣م أَمر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٗمتٙمف, أو َّنك ايمٛمبل صعم اّلل 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ ومتٙمف, همٜمق ضمرام.

َدَأةُ »قْلُ:   ش.َواْْلِ

 وهق ٞمقع َمـ أٞمقاع ايمْمٝمقر, وومد سمْسق ايمٙمحؿ َمـ أيدي إؿمٖم٣مل, ورزمم

ودم صحٝمح اإلَم٣مم ايمبخ٣مري رَحف اّلل , ٣مر ايمدصم٣مج وصٕم٣مر ايمْمٝمقرسمٟمطمذ صٕم

ـَ »سمٔم٣ملم: َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم ريض اّلل فمٛمٜم٣م:  ل  َِم َأنَّ َويمِٝمَدًة ىَم٣مَٞم٦ْم ؽَمْقَداَء ِْلَ

ْؿ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ِوؾَم٣مٌح  ايمَٔمَرِب, هَمَٟمفْمَتُٗمقَه٣م, هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم ََمَٔمُٜمْؿ, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَخَرصَم٦ْم َصبِٝم٥ٌَّم َْلُ

ُر  ـْ ؽُمُٝمقٍر, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَقَضَٔمْتُف َأَْحَ ٣مٌة َوُهَق  -َأْو َووَمَع َِمٛمَْٜم٣م  -َِم ْت زمِِف ضُمَديَّ هَمَٚمرَّ

َُٚمقِّن  ًم هَمَخْمَِٖمتُْف, وَم٣ميَم٦ْم: هَم٣ميْمَتَٚمُسقُه, هَمَٙمْؿ جَيُِدوُه, وَم٣ميَم٦ْم: هَم٣مَتَّ َُمْٙمًٗمك, هَمَحِسَبْتُف َْلْ

قا وُمُبَٙمَٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: َواّللَِّ إِّن  يَمَٗم٣مئَِٚم٥ٌم ََمَٔمُٜمْؿ, زمِِف, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَْمِٖمُٗمقا ُيَٖمت ُُمقَن ضَمتَّك هَمتَُُّم 

٣مُة هَمَٟميْمَٗمْتُف, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَقوَمَع زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, وَم٣ميَم٦ْم: هَمُٗمْٙم٦ُم َهَذا ايمَِّذي  ِت اُْلَديَّ إِْذ ََمرَّ

ْٚمُتُٚمقِّن زمِِف, َزفَمْٚمُتْؿ َوَأَٞم٣م َِمٛمُْف زَمِريَئ٥ٌم, َوُهَق َذا ُهَق, وَم٣ميَم٦ْم:  َ ٣مَءْت إلَِم َرؽُمقِل هَمَج »اَتَّ

َؿ هَمَٟمؽْمَٙمَٚم٦ْم  ٣م طِمَب٣مٌء دِم اظمَْسِجِد », وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: شاّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ هَمَ٘م٣مَن َْلَ

ٙمُِس ش -َأْو ضِمْٖمٌش  - ُث فِمٛمِْدي, وَم٣ميَم٦ْم: هَمََل جَتْ وَم٣ميَم٦ْم: هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم سَمْٟمسمِٝمٛمِل هَمَتَحدَّ

َّٓ وَم٣ميَم٦ْم   :فِمٛمِْدي جَمْٙمًِس٣م, إِ
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ٛم٣َم  ـْ َأفَم٣مصِمٝم٤ِم َرزم  ـْ زَمْٙمَدِة ايمُ٘مْٖمِر َأْٞمَج٣مِّن    َوَيْقَم ايمِقؾَم٣مِح َِم ُف َِم  َأَٓ إِٞمَّ

َّٓ وُمْٙم٦ِم َهَذا؟ »وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم:  ـَ ََمِٔمل ََمْٗمَٔمًدا إِ ٣م ََم٣م ؾَمْٟمُٞمِؽ, َٓ سَمْٗمُٔمِدي هَمُٗمْٙم٦ُم َْلَ

َذا اَْلِدي٧ِم  شَمْتٛمِل ِِبَ شوَم٣ميَم٦ْم: هَمَحدَّ
(1)

. 

 طمبٝم٧م حمرم. وْلٚمٜم٣م

 ش. َوايْمَٔمْٗمَرُب »قْلُ: 

وهل دويب٥م صٕمغمة يمف ذيؾ سمٙمدغ زمف, وهل َمـ ذوات ايمسٚمقم, وهل وم٣مسمٙم٥م, 

 وَمٛمٜم٣م دون ذيمؽ.

 ش.َوايْمَٖمْٟمَرةُ »قْلُ: 

 سَمْٟمطُمُذ  ايْمَٖمْٟمَرةَ  هَم١مِنَّ  : ملسو هيلع هللا ىلص, وَمـ همسٗمٜم٣م َم٣م وم٣ميمف رؽمقل اّلل همقيسٗم٥م, وَم٠مذي٥م

ؽَْمِٗمَٝم٥َم, َوَأْوىمُِئقا ايْمَبٝم٦ِْم, َأْهَؾ  هَمَتْحِرُق  ايْمَٖمتِٝمَٙم٥مَ  ْٕ اَب, َوََخ ُروا ا َ  َونَمٙم ُٗمقا ايمممَّ

زَْمَقاَب  ْٕ ْٝمؾِ  ا  .زم٣ِميمٙمَّ

 ش.َوايْمَ٘مْٙم٤ُم ايْمَٔمُٗمقرُ »قْلُ: 

  , وَم٣م دم زم٣مِب٣م.هق ايم٘مٙم٤م اظم٠مذي اظمٖمؼمس ايهًب ايعكٛز:

َٖمَؼ  :(114/ 8) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ:   وَمْتؾِ  صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٔمَٙمَمءُ  َواسمَّ

ََللِ  يمِْٙمُٚمْحِرمِ  ايْمَٔمُٗمقرِ  َ٘مْٙم٤ِم ايمْ  ؾ   دِم  َواْْلَ َرمِ  اْْلِ  هَمِٗمٝمَؾ  زمِفِ  اظمَُْرادِ  دِم  َواطْمَتَٙمُٖمقا َواْْلَ

٥مً  اظمَْْٔمُروُف  ايْمَ٘مْٙم٤ُم  َهَذا ـِ  ايْمَٗم٣ميِض  ضَمَ٘م٣مهُ  طَم٣مصَّ َْوَزافِمل   فَم ْٕ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأِب  ا

                                                           
 (.439أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ـِ  َس ـِ  َواْْلَ ُٗمقا َص٣ميمٍِح  زْم ئْ  زمِفِ  َوَأْْلَ ْئ٤ِم  فَمعَم  ايْمَ٘مْٙم٤ِم  ََمْٔمٛمَك ُزهَمرُ  َوََحََؾ  ٤َم ايمذ   ايمذ 

ِِمٝمَص  ايْمَٔمُٗمقرِ  زم٣ِميْمَ٘مْٙم٤ِم  اظمَُْرادُ  يَمْٝمَس  ايْمُٔمَٙمَمءِ  َُجُْٜمقرُ  َووَم٣مَل  َوضْمَدهُ   ايْمَ٘مْٙم٤ِم  َهَذا خَتْ

سٍ  فَم٣مدٍ  ىُمؾُّ  ُهقَ  اظمَُْرادُ  زَمؾِ  اظمَْْٔمُروِف  ُبعِ  نَم٣ميمًِب٣م َُمْٖمؼَمِ  َوايْمَٖمْٜمدِ  ْئ٤ِم َوايمذ   َوايمٛمَِّٚمرِ  ىَم٣ميمسَّ

ـِ  َزْيدِ  وَمْقُل  َوَهَذا َوَٞمْحِقَه٣م ٣مهمِِٔمل   فُمَٝمْٝمٛم٥َمَ  وزمـ ايمثقرى وؽمٖمٝم٣من أؽمٙمؿ زْم  َوايمُمَّ

ِهؿْ  َوَأَْحََد   وَمٔمٛمك ايمٔمٙممء َجٜمقر وفمـ فمٛمٜمؿ فِمَٝم٣مٌض  ايْمَٗم٣ميِض  َوضَمَ٘م٣مهُ  َونَمغْمِ

٣مِرُح  وايمٔم٣مومر ايمٔمٗمقر   ها .اْْلَ
همٗمد صمٔمٙم٦م سمٛمٖمخ ايمٛم٣مر فمعم يمٖمس٣مده٣م ايمقزنم٥م,  ٚشاد بعض أٌٖ ايعًِ:

ـْ همٔمٛمد ازمـ َم٣مصمف إزمراهٝمؿ  ةِ  ؽَم٣مئَِب٥مَ  فَم َٓ ـِ  ايْمَٖم٣مىمِفِ  ََمْق ٣َم اظمُِْٕمغَمِة, زْم  فَمعَم  َدطَمَٙم٦ْم  َأَّنَّ

َذا؟ سَمِْمٛمَِٔمكمَ  ََم٣م اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُأمَّ  َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ََمْقُضقفًم٣م, ُرحْم٣ًم زَمْٝمتَِٜم٣م دِم  هَمَرَأْت  فَم٣مئَُِم٥مَ   ِِبَ

َْوَزاَغ, َهِذهِ  زمِفِ  َٞمْٗمُتُؾ : وَم٣ميَم٦ْم  ْٕ َٞم٣م َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ  َصعمَّ  اّللَِّ َٞمبِلَّ  هَم١مِنَّ  ا  َأنَّ : »َأطْمػَمَ

ْ  ايمٛم٣َّمِر, دِم  ُأيْمِٗملَ  ظم٣ََّم إزِْمَراِهٝمؿَ  ـْ  َل َْرضِ  دِم  سَمُ٘م ْٕ ٥ٌم, ا َّٓ  َدازمَّ  نَمغْمَ  ايمٛم٣َّمَر, َأؿْمَٖمَٟمِت  إِ

٣َم ايْمَقَزِغ,  .شزمَِٗمْتٙمِفِ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ  َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقُل  هَمَٟمََمرَ  فَمَٙمْٝمِف, سَمٛمُْٖمُخ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مَِّنَّ

 .وايمس٣مئب٥م جمٜمقيم٥م, ويم٘مـ اْلدي٧م دم ايمب٣مب, واّلل اظمقهمؼ

**********ُ
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 ]بيان مشروعية الحجامة للمحرم[ 

ـِ ) – 212 ـِ فَمب٣َّمٍس َوفَم اّلل فمٙمٝمف  صعم -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ » ;َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم ازْم

شاضْمَتَجَؿ َوُهَق حُمِْرمٌ  -وؽمٙمؿ 
(1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 وَم٣م دم زم٣مِب٣م  يمبٝم٣من صمقاز اْلج٣مَم٥م عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل احلزٓث:

 يمٙمٚمحرم.

دم ومقل َج٣مهغم , وٓ يٙمزَمف ايمٖمدي٥م5 يمذيمؽقز أطمذ زمٔمض ايمُمٔمر جيو

ـْ  هَمِٖمْدَي٥مٌ }اّلل سمٔم٣ملم: ايمٔمٙممء, يمٗمقل  : ايمبٗمرة] {ُٞمُسٍؽ  َأوْ  َصَدوَم٥مٍ  َأوْ  ِصَٝم٣ممٍ  َِم

 ., إٓ إذا ضمجؿ زمدون أطمذ رء َمـ ايمُمٔمر همَل رء فمٙمٝمف, واّلل أفمٙمؿ[741

ِدي٧ِم  َهَذا دِم  :(123/ 8) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف  َقازِ  َديمِٝمٌؾ  اْْلَ  ِْلَ

َج٣مََم٥مِ  ْأسِ  دِم  يَمفُ  صَمَقاِزَه٣م فَمعَم  ُٔمَٙمَمءُ ايمْ  َأَْجَعَ  َووَمْد  يمِْٙمُٚمْحِرمِ  اْْلِ هِ  ايمرَّ  ىَم٣منَ  إَِذا َونَمغْمِ

ْٔمرَ  وَمَْمعَ  َوإِنْ  َذيمَِؽ  دِم  فُمْذرٌ  يَمفُ  ـْ  ضِمٝمٛمَئِذٍ  ايمُمَّ ْٔمرِ  يمَِٗمْْمعِ  ايمِْٖمْدَي٥مُ  فَمَٙمْٝمفِ  يَم٘مِ ْ  هَم١مِنْ  ايمُمَّ  َل

ـْ  لَم سَمَٔم٣م وَمْقيُمفُ  اظمَْْسَٟميَم٥مِ  َوَديمِٝمُؾ  فَمَٙمْٝمفِ  همِْدَي٥مَ  هَمََل  َيْٗمَْمعْ   زمف أو ََمِريًّم٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  ىَم٣منَ  هَمَٚم

َي٥مَ  همٖمدي٥م رأؽمف َمـ أذى ْٔ ِدي٧ُم  َوَهَذا ا  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  ايمٛمَّبِلَّ  َأنَّ  فَمعَم  حَمُْٚمقٌل  اْْلَ

ـْ  َيٛمَْٖمؽُّ  َٓ  ٕن ايمرأس وؽمط دم اْلج٣مَم٥م دم فُمْذرٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  َوؽَمٙمَّؿَ   ؾَمْٔمرٍ  وَمْْمعِ  فَم

٣م َج٣مََم٥مَ  ْحِرمُ اظمُْ  َأَرادَ  إَِذا َأَمَّ ٛم٦َْم  هَم١مِنْ  ضَم٣مصَم٥مٍ  يمَِٕمغْمِ  اْْلِ  ضَمَرامٌ  هَمِٜملَ  ؾَمْٔمرٍ  وَمْٙمعَ  سَمَّمٚمَّ

                                                           
 (.1212ي صحيحو )(, واإلمام مسلم ف1835أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ْٔمرِ  وَمْْمعِ  يمَِتْحِريؿِ  ْ  َوإِنْ  ايمُمَّ ـْ  َل  همِٝمفِ  ؾَمْٔمرَ  َٓ  ََمْقِضعٍ  دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  زمَِٟمنْ  َذيمَِؽ  سَمَتَّمٚمَّ

 َوََم٣ميمٍِؽ  َٚمرَ فمُ  زمـ وفمـ همٝمٜم٣م همدي٥م وٓ اْلٚمٜمقر وفمٛمد فِمٛمَْدَٞم٣م صَم٣مئَِزةٌ  هَمِٜملَ 

ـِ  ىَمَراَهُتَٜم٣م ـِ  َوفَم َس ي   اْْلَ  ضَمَراًَم٣م يمس ايمدم اطمراج أن ديمٝمٙمٛم٣م ايمٖمدي٥م همِٝمَٜم٣م ايْمَبٌْمِ

ضْمَرامِ  دِم  ِدي٧ِم  َهَذا َودِم  اإْلِ ـْ  وَم٣مفِمَدةٍ  زَمَٝم٣منُ  اْْلَ ضْمَرامِ  ََمَس٣مئِؾِ  َِم ْٙمَؼ  َأنَّ  َوِهلَ  اإْلِ  اْْلَ

َب٣مَس  ْٝمدِ  َووَمْتَؾ  َوايمٙم  ـَ  يمَِؽ ذَ  َوَٞمْحقَ  ايمِمَّ ََم٣مِت  َِم  ايْمِٖمْدَي٥مُ  َوفَمَٙمْٝمفِ  يمِْٙمَح٣مصَم٥مِ  ُيَب٣مُح  اظمَُْحرَّ

ـِ   يمِْٙمَح٣مصَم٥مِ  َصْٝمدٍ  وَمْتؾِ  َأوْ  زَمْردٍ  َأوْ  ضَمر   َأوْ  ظمََِرضٍ  يمَِب٣مسٍ  َأوْ  ضَمْٙمٍؼ  إلَِم  اضْمَت٣مَج  ىَمَٚم

 ها .أفمٙمؿ واّلل َذيمَِؽ  َونَمغْمِ 
 فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل:ف

ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: َمـ ضمدي٧م ا َؿ »زْم َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شاضْمَتَجَؿ َوُهَق حُمِْرٌم, َواضْمَتَجَؿ َوُهَق َص٣مِئؿٌ 
(1)

 . 

, أفمٙمف اإلَم٣مم أَحد رَحف  اضمتجؿ وهق ص٣مئؿ :اْلدي٧م زمٙمٖمظ ومد ُأفمؾو

 ., فمعم َم٣م سمٗمدماّلل سمٔم٣ملم ونمغمه

ٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم وؽمط رأؽمف زمسب٤م وومد اضمتجؿ ايم

 صداع ىم٣من زمف.

                                                           
 (.1938أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ـِ زُمَحْٝمٛم٥ََم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف,  ففٞ ايؿشٝشني: َمـ ضمدي٧م فمبد اّلل زمـ َم٣ميمؽ ازْم

ٍؾ دِم َوؽَمِط »وَم٣مَل:  َؿ, َوُهَق حُمِْرٌم زمَِٙمْحِل ََجَ اضْمَتَجَؿ ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شَرْأؽِمفِ 
(1)

. 

صمقاز ايمتداوي يمٙمٚمحرم, وصمقاز َضب اإلزمر, وإصمراء ايمٔمٚمٙمٝم٣مت  ّفُٔ:

 ., واّلل أفمٙمؿاْلراضمٝم٥م, ونمغم ذيمؽ

**********ُ
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 ]جواز الحلق لمن تأذى من شعره وعليه الفدية[

ـْ ) – 213 ـِ فُمْجَرَة َوفَم َُحِْٙم٦ُم إلَِم »وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمف  -ىَمْٔم٤ِم زْم

ََم٣م »َوايْمَٗمْٚمُؾ َيَتٛم٣َمشَمُر فَمعَم َوصْمِٜمل, هَمَٗم٣مَل:  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  صعم -َرؽُمقِل اّللَِّ 

. وَم٣مَل: ش ?ىُمٛم٦ُْم َأَرى ايْمَقصَمَع زَمَٙمَغ زمَِؽ ََم٣م َأَرى, جَتُِد ؾَم٣مةً  َٓ هَمُِمْؿ شَمََلشَم٥َم »وُمْٙم٦ُم: 

٣مٍم, َأْو َأؿْمِٔمْؿ ؽِمت٥ََّم ََمَس٣مىمِكَم, يمُِ٘مؾ  َِمْس٘مكٍِم ٞمِِْمُػ َص٣معٍ  شَأيَّ
(1)

 (.ٌؼ فَمَٙمْٝمفِ . َُمتَّٖمَ 

 *******************************الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ ّجْب الفزٓ٘ ملً كحلل شعض صأعُ مً أسٚ 

 .فُٔ

 ش.صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َُحِْٙم٦ُم إلَِم َرؽُمقِل اّللَِّ » قْلُ:

أي ُأيت زمف إلم ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمرهمع ايمُم٘مقى إيمٝمف, 

 ى َمٛمف.وأطمذ ايمٖمتق

 أي أن نمغمه هق ايمذي ديمف فمعم هذا اظمسغم. َٚع٢ٓ محًت:

 ش.َوايْمَٗمْٚمُؾ َيَتٛم٣َمشَمُر فَمعَم َوصْمِٜمل» قْلُ:

هق دويب٥م سم٘مقن دم ؾمٔمر اإلٞمس٣من, ورزمم ىم٣مٞم٦م دم َمَلزمس٥م  ايكٌُ:

 ايمداطمٙمٝم٥م.

                                                           
(, من طريق 1211(, واإلمام مسلم في صحيحو )1816أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

اهلل عنو, فسألتو عن الفدية, فقال: نزلت  عبد اهلل بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي
 الحديث. قلت: واللفظ للبخاري.… في خاصة, وىي لكم عامة
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 وهل َم٠مذي٥م سمٟمىمؾ اْلسؿ, ورزمم أدت إلم ايمتحسس ونمغم ذيمؽ.

 .ٝمفسمٗميض فمٙمت ول ي٘مـ يمدَيؿ فمَلصم٣مت, وؾم٣مَمبقه٣م

, وإن ويمذيمؽ أذن يمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ضمٙمؼ ؾمٔمره

 .ِت٘مـ َمـ إزايم٥م إذى زمٕمغم ضمٙمؼ همٜمق أهمّمؾ ٕن اْلٙمؼ إٞمم هق رطمِم٥م

 ش.يتٛم٣مشمر فمعم وصمٜمل» قْلُ:

 أي َمـ ىمثرسمف.

 ."ََم٣م ىُمٛم٦ُْم َأَرى ايْمَقصَمَع زَمَٙمَغ زمَِؽ ََم٣م َأَرى»هَمَٗم٣مَل: " قْلُ:

ٙمؿ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمم ضمِمؾ يمف َمـ إذى َمٔمٛم٣مه: يمق فم

 .يمرطمص يمف ومبؾ ذيمؽ

همٙمٔمٙمف ومد ؽمٟمل ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومبؾ ذيمؽ, همٟمَمره ايمٛمبل 

 صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٟمن يِمػم.

رأى ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  أن اخلػم يمٝمس ىم٣مظمٔم٣ميٛم٥م همٙمم ّفُٔ:

 .زمٟمن َيٙمؼ ويٖمدي رطمص يمف إذى,  َمـ ٙمغ زمفوؽمٙمؿ َم٣م زم

َٓ ش ?جَتُِد ؾَم٣مةً » قْلُ:  ش. وُمْٙم٦ُم: 

 ٕن ايمٖمدي٥م, سم٘مقن دم إضمدى شمَلث: 

 ذزمح ٞمس٘مٝم٥م وهل ايمُم٣مة. األٚىل:

 صٝم٣مم شمَلشم٥م أي٣مم. ايجا١ْٝ:
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 إؿمٔم٣مم ؽمت٥م َمس٣مىمكم, يم٘مؾ َمس٘مكم ٞمِمػ ص٣مع. ايجايج١:

 عٛز: بٝإ ايفسم بني َٔ تسى املأَٛز, ٚبني َٔ فعٌ احمل
 ـ سمرك اظمٟمَمقر.َمأهؾ ايمٔمٙمؿ زمكم َمـ همٔمؾ اظمحٓمقر, ويٖمرق و

 .ٓ نمغمه٣م ايمذزمح ايمٖمدي٥مدم يٗمقيمقن: َمـ سمرك اظمٟمَمقر وصم٤م فمٙمٝمف 

 وَمـ همٔمؾ اظمحٓمقر سم٘مقن همديتف فمعم ايمتخٝمغم زمكم شمَلشم٥م أؾمٝم٣مء: 

 إَم٣م أن يٛمسؽ ٞمسٝم٘م٥م وهق ايمذزمٝمح٥م.

 وإَم٣م أن يِمقم شمَلشم٥م أي٣مم.

 يم٘مؾ َمس٘مكم ٞمِمػ ص٣مع. وإَم٣م أن يْمٔمؿ ؽمت٥م َمس٣مىمكم,

ـْ }: ٗمقل اّلل فمز وصمؾيم ُف هَمَٚم ٙمَّ
ْدُي حَمِ ٙمُِٗمقا ُرُءوؽَمُ٘مْؿ ضَمتَّك َيْبُٙمَغ اْْلَ َٓ ََتْ َو

ـْ ِصَٝم٣مٍم َأْو َصَدوَم٥ٍم َأْو ُٞمُسٍؽ  ـْ َرْأؽِمِف هَمِٖمْدَي٥ٌم َِم  .{ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََمِريًّم٣م َأْو زمِِف َأًذى َِم

ِدي٧ِم  َهَذا دِم  :(237 /2) ايتُٗٝدقاٍ أبٛ عُس ابٔ عبد ايرب يف   اْْلَ

ا ً َم  َُمَٖمْسَّ ٣م ايْمُٔمَٙمَمءِ  زَمكْمَ  همِٝمفِ  طِمََلَف  َٓ  َأَْمرٌ  َوُهقَ  زمَُِم٣مةٍ  َذىَمَرهُ  هَم١مِٞمَّ ْقمُ  َوَأَمَّ  ايمِمَّ

ؿْمَٔم٣ممُ  ْقمَ  َأنَّ  فَمعَم  اظمُْْسٙمِِٚمكمَ  هُمَٗمَٜم٣مءِ  هَمُجْٚمُٜمقرُ  همِٝمفِ  هَم٣مطْمَتَٙمُٖمقا َواإْلِ ٣ممٍ  شَمََلشَم٥مُ  ايمِمَّ  َأيَّ

ـِ  ىَمْٔم٤ِم  ضَمِدي٧ِم  دِم  َصِحٝمٌح  حَمُْٖمقظٌ  َوُهقَ  ـِ  َوصَم٣مءَ  فُمْجَرةَ  زْم ـِ  فَم َس  َوفِمْ٘مِرََم٥مَ  اْْلَ

ُؿْ  َوَٞم٣مهمِعٍ  ْقمُ  وَم٣ميُمقا َأَّنَّ ََذى همِْدَي٥مِ  دِم  ايمِمَّ ْٕ ةُ  ا ٣ممٍ  فَممَمَ ؿْمَٔم٣ممُ  َأيَّ ةُ  َواإْلِ  ََمَس٣مىمِكمَ  فَممَمَ

 ْ َذا َيُٗمْؾ  َوَل ـْ  َأضَمٌد  ِِبَ ََْمَِم٣م هُمَٗمَٜم٣مءِ  َِم ْٕ َٓ  رِ ا ٥مِ  َو  ها .َأئِٚمَّ
٣مٍم »وَم٣مَل: " قْلُ:  ."شهَمُِمْؿ شَمََلشَم٥َم َأيَّ

 .أي ىمٖم٣مرة يمٙمحٙمػ
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 ٌٖ ٜػرتط ايتتابع يف ؾٝاّ ايجالث١ األٜاّ؟ٚ
 .وإٓ يمبٝمٛمف, واّلل أفمٙمؿايمذي يٓمٜمر أٞمف ٓ يُمؼمط 

 ش.َأْو َأؿْمِٔمْؿ ؽِمت٥ََّم ََمَس٣مىمِكمَ » قْلُ:

 ؿ.وسم٘مقن ؿمٔمٚم٥م واضمدة, إَم٣م أن يٕمدَيؿ, أو ئمُمٝمٜم

 ش. يمُِ٘مؾ  َِمْس٘مكٍِم ٞمِِْمُػ َص٣معٍ » قْلُ:

 .وفمعم هذا َجٜمقر ايمٔمٙممء, وهق ايمِمحٝمح يمٙمٛمص

 دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  َواطْمَتَٙمَػ  :(238/ 2) ايتُٗٝدقاٍ ابٔ عبد ايرب يف 

ؿْمَٔم٣ممِ  ََذى همِْدَي٥مِ  دِم  اإْلِ ْٕ ٣مهمِِٔملُّ  ََم٣ميمٌِؽ  هَمَٗم٣مَل  :ا ؿْ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق َوايمُمَّ  َوَأْصَح٣مُِبُ

انِ  َذيمَِؽ  دِم  ؿْمَٔم٣ممُ اإْلِ  انِ  َُمدَّ  شَمْقرٍ  َأِب  وَمْقُل  َوُهقَ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  ايمٛمَّبِل   زمُِٚمد   َُمدَّ

ـِ  َوُرِويَ  َوَداُودَ  فُ  ايمثَّْقِري   فَم ـَ  ايْمِٖمْدَي٥مِ  دِم  وَم٣مَل  َأٞمَّ ـَ  َص٣معٍ  ٞمِِْمُػ  ايْمػُم   َِم  ايمتَّْٚمرِ  َوَِم

ِٔمغمِ  زمِٝم٤ِم  َوايمُمَّ ـْ  َوُرِويَ  َص٣معٌ  َوايمزَّ  َص٣معِ  ٞمِِْمَػ  صَمَٔمَؾ  َِمْثُٙمفُ  َأْيًّم٣م ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِب  فَم

ُد  َووَم٣مَل  َذيمَِؽ  دِم  َأْصٙمِفِ  فَمعَم  َوَهَذا َِتْرٍ  َص٣معِ  فَمْدَل  زُمر   ـُ  َأَْحَ ةً  ضَمٛمَْبؾٍ  زْم  وَم٣مَل  ىَمَم  ََمرَّ

٣مهمِِٔملُّ  ََم٣ميمٌِؽ  ةً  َوايمُمَّ ا َأؿْمَٔمؿَ  إِنْ  وَم٣مَل  َوََمرَّ  َِتًْرا َأؿْمَٔمؿَ  َوإِنْ  َِمْس٘مكِمٍ  ُ٘مؾ  يمِ  هَمُٚمد   زُمرًّ

 ها .َص٣معٍ  هَمٛمِِْمُػ 
 .وٞمحقهوٓ يُمؼمط دم اإلؿمٔم٣مم أن ي٘مقن زم٣ميمٙمحؿ, 

 حسـ, ويمف أصمره فمٛمد اّلل فمز وصمؾ فمعم ذيمؽ.همأىمرَمٜمؿ زمذيمؽ  إنيم٘مـ 

ِدي٧ِم  َهَذا ـَم٣مِهرَ  ىَمَٟمنَّ   :(238/ 2) ايتُٗٝدقاٍ يف  سمِٝم٤ِم  فَمعَم  اْْلَ ْ  ايمؼمَّ

طْمتَِٝم٣مرَ  ََمْٔمٛم٣َمهُ  ىَم٣منَ  َهَذا َصحَّ  َويَمقْ  ىَمَذيمَِؽ  َويَمْٝمَس  ِٓ ًٓ  ا ًٓ  َأوَّ ٥مُ  هَمَٟموَّ شَم٣مرِ  َوفَم٣مَمَّ ْٔ ـْ  ا  فَم
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ـِ  ىَمْٔم٤ِم   فَمَٚمُؾ  ََم٢َم  َوفَمَٙمْٝمفِ  ايْمُٗمْرآنِ  َٞمصُّ  َوُهقَ  ايمتَّْخٝمِغمِ  زمَِٙمْٖمظِ  َوَرَدْت  فُمْجَرةَ  زْم

ََْمَِم٣مرِ  ىُمؾ   دِم  ايْمُٔمَٙمَمءِ  ْٕ  ها .ايمتَّْقهمِٝمُؼ  َوزم٣ِمّللَِّ َوهَمْتَقاُهؿْ  ا
********** 
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 ]بيان حرمة مكة[

ـْ ) – 214 ظم٣ََّم هَمَتَح اّللَُّ فَمعَم َرؽُمقيمِِف »وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمف  -َأِب ُهَرْيَرَة َوفَم

٥َم, وَم٣مَم َرؽُمقُل اّللَِّ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - دِم  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ََم٘مَّ

َط » َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف, شُمؿَّ وَم٣مَل: ايمٛم٣َّمِس, هَمَحِٚمَد اّللََّ  ٥َم ايْمِٖمٝمَؾ, َوؽَمٙمَّ ـْ ََم٘مَّ إِنَّ اّللََّ ضَمَبَس فَم

َم ُأضِمٙم٦َّْم رِم ؽَم٣مفَم٥ٌم  ضََمٍد ىَم٣مَن وَمْبقِم, َوإِٞمَّ ِٕ ْ ََتِؾَّ  ٣َم َل فَمَٙمْٝمَٜم٣م َرؽُمقيَمُف َواظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, َوإَِّنَّ

ضََم  ِٕ ـْ ََتِؾَّ  ٣َم يَم ـْ ََّن٣َمٍر, َوإَِّنَّ َٓ َِم َتعَم ؾَمْقىُمَٜم٣م, َو َٓ خُيْ ُر َصْٝمُدَه٣م, َو ٍد زَمْٔمِدي, هَمََل ُيٛمَٖمَّ

ـِ  ـْ وُمتَِؾ يَمُف وَمتِٝمٌؾ هَمُٜمَق زمَِخغْمِ ايمٛمََّٓمَرْي ُٛمُِْمٍد, َوََم
َّٓ ظمِ هَمَٗم٣مَل ش. ََتِؾُّ ؽَم٣موِمَْمُتَٜم٣م إِ

٣م َٞمْجَٔمُٙمُف دِم  ْذطِمَر, َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ؟ هَم١مِٞمَّ َّٓ اإْلِ َّٓ »وُمُبقِرَٞم٣م َوزُمُٝمقسمِٛم٣َم, هَمَٗم٣مَل:  ايْمَٔمب٣َّمُس: إِ إِ

ْذطِمرَ  شاإْلِ
 (1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من ضمرَم٥م َم٘م٥م, وأَّن٣م ختتٙمػ فمـ  عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

 نمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان.

وومد ذىمرت ؾمٝمئ٣ًم َمـ طمِم٣مئِمٜم٣م دم ذضمل فمعم فمٚمدة إضم٘م٣مم, وّلل 

 .يمتقهمٝمؼ واظمٛم٥ما

                                                           
-فقام أبو شاة »(, وزادا: 1355(, واإلمام مسلم )3433أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

اكتبوا »لم: فقال: اكتبوا لي يا رسول اهلل. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وس -رجل من أىل اليمن
قال الوليد بن مسلم: فقلت لألوزاعي: ما قولو: اكتبوا لي يا رسول اهلل؟ قال: ىذه « ألبي شاة

 الخطبة التي سمعها من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
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وفمٓمؿ ؾمٟمن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ اؽمتحَلْل٣م, ومد َّنك و

 .ذيمؽ

فمعم َم٣م دم  همَل يٛمٖمر صٝمده٣م, وٓ خُيتعم طمَله٣م, وٓ سُمٙمتٗمط يمٗمْمتٜم٣م إٓ ظمٛمُمد

 .اْلدي٧م

, وهذا زمخَلف زمٗمٝم٥م ايمٙمٗمْم٣مت, هم١مَّن٣م هق َمـ ئمرهمٜم٣م ايمدهر ٚاملٓػد:

 .سمٔمرف ضمقًٓ 

٥مَ  –صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اّللَُّ فَمعَم َرؽُمقيمِِف  ظم٣ََّم هَمَتَح » قْلُ:  ش. ََم٘مَّ

 وىم٣من ذيمؽ دم ايمسٛم٥م ايمث٣مَمٛم٥م َمـ اْلجرة, دم ؾمٜمر رَمّم٣من.

 ش.دِم ايمٛم٣َّمسِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وَم٣مَم َرؽُمقُل اّللَِّ » قْلُ:

 .أي وم٣مم طمْمٝمًب٣م

 ش.هَمَحِٚمَد اّللََّ َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمفِ » قْلُ:

بل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, يِمدره٣م وه٘مذا ىم٣مٞم٦م طمْم٤م ايمٛم

 زم٣مْلٚمد وايمثٛم٣مء.

 طمْمب٥م اْل٣مصم٥م.دم  ملسو هيلع هللا ىلصَم٣م زمٝمٛمف رؽمقل اّلل وأضمسـ َم٣م َيٚمد اّلل فمز وصمؾ زمف 

 يمدفم٣مء, ونمغم ذيمؽ َمـ إَمقر.اؽمتٕمٖم٣مر, وآْلٚمد, وايمتّمٚمٛمٜم٣م 
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٥َم ايْمِٖمٝمَؾ »شُمؿَّ وَم٣مَل: " قْلُ: ـْ ََم٘مَّ  ."شإِنَّ اّللََّ ضَمَبَس فَم

َؽ زمَِٟمْصَح٣مِب ايْمِٖمٝمِؾ }وصمؾ:  فمزىمم وم٣مل  ْ سَمَر ىَمْٝمَػ هَمَٔمَؾ َرزمُّ َٔمْؾ   َأَل ْ جَيْ َأَل

ا َأزَم٣مزمِٝمَؾ   ىَمْٝمَدُهْؿ دِم سَمّْمٙمِٝمٍؾ  ـْ   َوَأْرؽَمَؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؿَمغْمً سَمْرَِمٝمِٜمْؿ زمِِحَج٣مَرٍة َِم

ٝمٍؾ   .{هَمَجَٔمَٙمُٜمْؿ ىَمَٔمِْمٍػ ََمْٟمىُمقلٍ   ؽِمج 

ٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومبؾ زمٔمث٥م ايم وومٔم٦م ايمٖمٝمؾ وىم٣مٞم٦م

 زمٟمرزمٔمكم ؽمٛم٥م.

, ضمٝم٧م فمزم أزمره٥م إذم فمعم هدم ايم٘مٔمب٥م, همحمه٣م اّلل فمز وصمؾ َمٛمف

 .وومِمتف َمذىمقرة دم ىمت٤م ايمسغمة ظمـ أراد ايمٛمٓمر همٝمٜم٣م

 ش.َوؽَمٙمََّط فَمَٙمْٝمَٜم٣م َرؽُمقيَمُف َواظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ » قْلُ:

 أي أزم٣مضمٜم٣م ْلؿ, وضمٖمٓمٜمؿ ضم٣مل دطمقْل٣م.

فمعم  ٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمٛمقة, ٓ صٙمًح٣موومد دطمٙمٜم٣م ايم

 .ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ, ىمم زمٝمٛمف ازمـ ايمٗمٝمؿ دم زاد اظمٔم٣مد

 سنض قص٘ فتح مه٘: 

ـِ َرزَم٣مٍح, فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: ف َمـ ؿمريؼ فَمْبِد اّلِل زْم

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة ريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل:  هُمقٌد إلَِم َُمَٔم٣مِوَي٥َم َوَذيمَِؽ دِم َوهَمَدْت وُ فَم

٣َّم ُيْ٘مثُِر َأْن  َرََمَّم٣مَن, هَمَ٘م٣مَن َيِْمٛمَُع زَمْٔمُّمٛم٣َم يمَِبْٔمٍض ايمْمََّٔم٣مَم, هَمَ٘م٣مَن َأزُمق ُهَرْيَرَة مِم

َٓ َأْصٛمَُع ؿَمَٔم٣مًَم٣م هَمَٟمْدفُمَقُهْؿ إلَِم َرضْمقِم؟ هَمَٟمََمْرُت  َيْدفُمَقَٞم٣م إلَِم َرضْمٙمِِف, هَمُٗمْٙم٦ُم: َأ

ْٝمَٙم٥َم, زمَِْمَٔم٣مٍم  فْمَقُة فِمٛمِْدي ايمٙمَّ , هَمُٗمْٙم٦ُم: ايمدَّ ـَ ايْمَٔمًِم  ُيِْمٛمَُع, شُمؿَّ يَمِٗمٝم٦ُم َأزَم٣م ُهَرْيَرَة َِم
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َٓ ُأفْمٙمُِٚمُ٘مْؿ زمَِحِدي٧ٍم  ْؿ, هَمَٗم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرَة: َأ هَمَٗم٣مَل: ؽَمَبْٗمَتٛمِل, وُمْٙم٦ُم: َٞمَٔمْؿ, هَمَدفَمْقَُتُ

َْٞمَِم٣مِر, شمُ  ْٕ ـْ ضَمِديثُِ٘مْؿ َي٣م ََمْٔممَمَ ا ٥َم, هَمَٗم٣مَل: َأوْمَبَؾ َرؽُمقُل اّلِل َِم ؿَّ َذىَمَر هَمْتَح ََم٘مَّ

 , زَمغْمَ فَمعَم إضِْمَدى اظمَُْجٛم َبَتكْمِ ٥َم, هَمَبَٔم٧َم ايمزُّ َؿ ضَمتَّك وَمِدَم ََم٘مَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

طُْمَرى, َوزَمَٔم٧َم َأزَم٣م فُمَبْٝمَدَة فَمعَم اْلُْ  ْٕ ـَ َوزَمَٔم٧َم طَم٣ميمًِدا فَمعَم اظمَُْجٛم َب٥ِم ا , هَمَٟمطَمُذوا زَمْْم ِ ْسَّ

َؿ دِم ىَمتِٝمَب٥ٍم, وَم٣مَل: هَمٛمََٓمَر هَمَرآِّن, هَمَٗم٣مَل  ايْمَقاِدي, َوَرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َّٓ َأْٞمَِم٣مِري  »َأزُمق ُهَرْيَرَة: وُمْٙم٦ُم: يَمبَّْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, هَمَٗم٣مَل:  َزاَد  -ش َٓ َيْٟمسمِٝمٛمِل إِ

َْٞمَِم٣مرِ », هَمَٗم٣مَل: -٣مَن نَمغْمُ ؾَمْٝمبَ  ْٕ , وَم٣مَل: هَمَٟمؿَم٣مهُمقا زمِِف, َوَوزمََُّم٦ْم وُمَرْيٌش شاْهتِْػ رِم زم٣ِم

ٌء ىُمٛم٣َّم ََمَٔمُٜمْؿ, َوإِْن  ْؿ َرْ ِء, هَم١مِْن ىَم٣مَن َْلُ َٓ ُم َه٠ُم ٣م, َوَأسْمَب٣مفًم٣م, هَمَٗم٣ميُمقا: ُٞمَٗمد  َأْوزَم٣مؾًم٣م َْلَ

ْٙمٛم٣َم, هَمَٗم٣مَل 
سَمَرْوَن إلَِم »َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ: ُأِصٝمُبقا َأفْمَْمْٝمٛم٣َم ايمَِّذي ؽُمئِ

طُْمَرى, شُمؿَّ وَم٣مَل: شَأْوزَم٣مِش وُمَرْيٍش, َوَأسْمَب٣مفِمِٜمؿْ  ْٕ ٣م فَمعَم ا , شُمؿَّ وَم٣مَل زمَِٝمَدْيِف إضِْمَداُُهَ

َٖم٣م» َّٓ , وَم٣مَل: هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم هَمَم ؾَم٣مَء َأضَمٌد َِمٛم٣َّم َأْن يَ شضَمتَّك سُمَقاهُمقِّن زم٣ِميمِمَّ ْٗمُتَؾ َأضَمًدا إِ

ُف إيَِمْٝمٛم٣َم ؾَمْٝمًئ٣م, وَم٣مَل: هَمَج٣مَء َأزُمق ؽُمْٖمَٝم٣مَن, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل  وَمَتَٙمُف, َوََم٣م َأضَمٌد َِمٛمُْٜمْؿ ُيَقصم 

َٓ وُمَرْيَش زَمْٔمَد ايْمَٝمْقِم, شُمؿَّ وَم٣مَل:  اُء وُمَرْيٍش,  ـْ َدطَمَؾ َداَر َأِب »اّللِ, ُأزمِٝمَح٦ْم طَمْضَ ََم

ـٌ ؽُمْٖمَٝم٣مَن هَمٜمُ  صُمُؾ هَمَٟمْدَرىَمْتُف شَق آَِم ٣م ايمرَّ َْٞمَِم٣مُر زَمْٔمُّمُٜمْؿ يمَِبْٔمٍض: َأَمَّ ْٕ , هَمَٗم٣ميَم٦ِم ا

َرنْمَب٥ٌم دِم وَمْرَيتِِف, َوَرْأهَم٥ٌم زمَِٔمُِمغَمسمِِف, وَم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرَة: َوصَم٣مَء ايْمَقضْمُل َوىَم٣مَن إَِذا صَم٣مَء 

َٓ خَيَْٖمك فَمَٙمْٝمٛم٣َم, هَم١مَِذا صَم٣مَء هَمَٙمْٝمَس  َأضَمٌد َيْرهَمُع ؿَمْرهَمُف إلَِم َرؽُمقِل اّلِل َصعمَّ ايْمَقضْمُل 

َؿ ضَمتَّك َيٛمَْٗميِضَ ايْمَقضْمُل, هَمَٙممَّ اْٞمَٗم٢َم ايْمَقضْمُل, وَم٣مَل َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ  اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
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َؿ:  َْٞمَِم٣مرِ »اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ْٕ وُمْٙمُتْؿ:  "٣مَل: وَم٣ميُمقا: يَمبَّْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, ومَ ش َي٣م ََمْٔممَمَ ا

صُمُؾ هَمَٟمْدَرىَمْتُف َرنْمَب٥ٌم دِم وَمْرَيتِِف؟  ٣م ايمرَّ , إِّن  »وَم٣ميُمقا: وَمْد ىَم٣مَن َذاَك, وَم٣مَل:  "َأَمَّ ىَمَلَّ

, شفَمْبُد اّللِ َوَرؽُمقيُمُف, َه٣مصَمْرُت إلَِم اّللِ َوإيَِمْٝمُ٘مْؿ, َواظْمَْحَٝم٣م حَمَْٝم٣مىُمْؿ َواظمََْمُت مَم٣َمسُمُ٘مؿْ 

َـّ زم٣ِمّلِل هَمَٟموْمَبُٙمقا إيِمَ  َّٓ ايمّم  ْٝمِف َيبُْ٘مقَن َوَيُٗمقيمُقَن: َواّللِ, ََم٣م وُمْٙمٛم٣َم ايمَِّذي وُمْٙمٛم٣َم إِ

َؿ:  إِنَّ اّللَ َوَرؽُمقيَمُف »َوزمَِرؽُمقيمِِف, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

وَم٣مٞمُِ٘مْؿ, َوَئْمِذَراٞمُِ٘مؿْ  َداِر َأِب ؽُمْٖمَٝم٣مَن, َوَأنْمَٙمَؼ  , وَم٣مَل: هَمَٟموْمَبَؾ ايمٛم٣َّمُس إلَِم شُيَِمد 

َؿ ضَمتَّك َأوْمَبَؾ إلَِم  ايمٛم٣َّمُس َأزْمَقاَِبُْؿ, وَم٣مَل: َوَأوْمَبَؾ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َجِر, هَم٣مؽْمَتَٙمَٚمُف شُمؿَّ ؿَم٣مَف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم, وَم٣مَل: هَمَٟمسَمك فَمعَم َصٛمٍَؿ إلَِم صَمٛم٤ِْم ايْمَبْٝم٦ِم  اْْلَ

َؿ وَمْقٌس َوُهَق آطِمٌذ ىَم٣مُٞمقا يَ  ْٔمُبُدوَٞمُف, وَم٣مَل: َودِم َيِد َرؽُمقِل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ٛمَِؿ صَمَٔمَؾ َيْْمُٔمٛمُُف دِم فَمْٝمٛمِِف, َوَيُٗمقُل:  ؼُّ }زمِِسَٝم٥ِم ايْمَٗمْقِس, هَمَٙممَّ َأسَمك فَمعَم ايمِمَّ صَم٣مَء اْْلَ

َٖم٣م, هَمَٔمََل فَمَٙمْٝمِف [, هَمَٙممَّ هَمرَ 37]اإلَساء:  {َوَزَهَؼ ايْمَب٣مؿمُِؾ  ـْ ؿَمَقاهمِِف َأسَمك ايمِمَّ َغ َِم

ْدفُمق زمَِم ؾَم٣مَء َأْن ضَمتَّك َٞمَٓمَر إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم, َوَرهَمَع َيَدْيِف هَمَجَٔمَؾ ََيَْٚمُد اّللَ َويَ 

شَيْدفُمقَ 
(1)

. 

ضََمٍد ىَم٣مَن وَمْبقِم » قْلُ: ِٕ ٣َم َلْ ََتِؾَّ   ش.َوإَِّنَّ

, ل ي٘مـ زم٣ميمٗمدر ونمغمهؿٖم٣مر ومع َمـ زمٔمض ايم٘مووَم٣م أي زم١مذن َمـ اّلل, 

 ايمممفمل, وإٞمم ىم٣من زم٣ميمٗمدر ايم٘مقّن.

                                                           
 (.1781أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 .فَيت٨م زمٖمٔمٙم هضمتك ٓ يٟميت أضمد زمٔمدهذا ايمٗمقل  ملسو هيلع هللا ىلصووم٣مل رؽمقل اّلل 

 همٜمذه طمِمقصٝم٥م يمٙمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ـْ ََّن٣َمرٍ » قْلُ:  َم ُأضِمٙم٦َّْم رِم ؽَم٣مفَم٥ٌم َِم  ش.َوإِٞمَّ

يمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف دم ووم٦م دطمقل اأي أٞمف إذن َمٗمٝمد وىم٣من 

 وؽمٙمؿ وأصح٣مزمف ريض اّلل فمٛمف إلم َم٘م٥م.

ضََمٍد زَمْٔمِدي» قْلُ: ِٕ ـْ ََتِؾَّ  ٣َم يَم  ش.َوإَِّنَّ

 .٦م صٖمتفَمٜمم ىم٣مٞم

 ٚقد ثبت يف َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل: 
ـِ فَمْٚمٍرو ريض اّلل فمٛمٜمم,  وَم٣مَل: َأؾْمَٜمُد زم٣ِمّللِ يَمَسِٚمْٔم٦ُم َمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّلِل زْم

َؿ َيُٗمقُل: رَ  ـْ وُمَرْيٍش, يَمْق »ؽُمقَل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َٜم٣م َوََيُؾُّ زمِِف َرصُمٌؾ َِم َُيِٙمُّ

شُوِزَٞم٦ْم ُذُٞمقزُمُف زمُِذُٞمقِب ايمثََّٗمَٙمكْمِ يَمَقَزَٞمْتَٜم٣م 
 (1)

. 

ُر َصْٝمُدَه٣م» قْلُ:  ش.هَمََل ُيٛمَٖمَّ

 أي ٓ خي٣مف, وٓ يزفم٨م, همٚمـ زم٣مب أولم أن ٓ يِم٣مد.

 َم٣م همٝمف َمـ ايمٕمزٓن, واْلمم, ونمغم ذيمؽ. ِمٝمدايمو

َتعَم ؾَمْقىُمَٜم٣م» قْلُ: َٓ خُيْ  ش.َو

 وهق ايمُمجر ايمذي يٛمٚمق زمٛمٖمسف, همَل جيقز أن يٗمْمع.

                                                           
الوادعي رحمو اهلل (, وىو في الصحيح المسند لإلمام 6847أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ) (1)

 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح, رجالو رجال الصحيح.799برقم )
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وأَم٣م َم٣م يٛمٚمق زمٖمٔمؾ اإلٞمس٣من, وزمزرافم٥م اإلٞمس٣من, َمثؾ ايمٛمخٝمؾ, وايمٖمقاىمف, 

 ونمغمونمغمه٣م َمـ ايمثمر, وإطمُم٣مب اظمٔمدة يمٙمبٛم٣مء, وفمٙمػ ايمدواب وايمبٜم٣مئؿ, 

 .ٛمتٖمع زمفهمَل زمٟمس أن يُ ذيمؽ 

 إذا ىم٣من أطمًضا. ٜٚط٢ُ بايعػب:

 إذا ىم٣من ومد يبس. ٜٚط٢ُ خبال:

ُٛمُِْمدٍ » قْلُ:
َّٓ ظمِ َٓ ََتِؾُّ ؽَم٣موِمَْمُتَٜم٣م إِ  ش.َو

أي َم٣م ض٣مع همٝمٜم٣م, ٓ َيؾ أطمذه إٓ ظمٔمرف, ويم٘مـ ايمتٔمريػ هٛم٣م فمعم 

 ايمدوام.

 ملا ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل:
َؿ وَم٣مَل: اَْل٣مُروِد ريض اّلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م  َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شَض٣ميم٥َُّم اظمُْْسٙمِِؿ ضَمَرُق ايمٛم٣َّمرِ »
 (1)

. 

                                                           
( من حديث عبد اهلل بن 2512(, وابن ماجو برقم )3/365أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

(, وقال فيو اإلمام األلباني رحمو اهلل: ولعل 621الشخير رضي اهلل عنو, وىو في الصحيحة برقم )
ية عن مطرف عن أبيو أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود التفاق ىذه الروا

ثقتين عليها وىما الحسن وقتادة بخالف تلك, فقد تفرد بها أبو العالء كما رأيت. فإن كان  
كذلك, فاإلسناد صحيح. وأما طريق أبي مسلم فإنو ليس بالمشهور. لكنو لم يتفرد بو, فأخرجو 

( من طريق أبي معشر البراء, أنبأنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن 2 - 1/  112/  3الطبراني )
عبد اهلل بن بابي عن عبد اهلل بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبره بو. قلت: فهذه متابعة قوية 

 والسند جيد وىو على شرط مسلم. وللحديث شاىد من حديث عصمة مرفوعا بو. 
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زمخَلف زمٗمٝم٥م ايمٙمٗمْم٣مت وايمّمقائع هم١مَّن٣م سمٔمرف ؽمٛم٥م, شمؿ جيقز ظمـ وصمده٣م 

 أن يستٖمٝمد َمٛمٜم٣م, ويم٘مـ إذا صم٣مء ص٣مضمبٜم٣م يقًَم٣م َمـ ايمدهر يريده٣م, وصم٤م فمٙمٝمف

 .أن يسٙمٚمٜم٣م يمف

ـِ » قْلُ: ـْ وُمتَِؾ يَمُف وَمتِٝمٌؾ هَمُٜمَق زمَِخغْمِ ايمٛمََّٓمَرْي  ش.َوََم

 أي َمـ وُمتؾ يمف ومتٝمؾ فمٚمًدا. 

وأَم٣م ومتؾ اخلْمٟم هم١مٞمف َمٔمٖمق فمـ ايمٗمِم٣مص, ويمٝمس يمف إٓ ايمدي٥م ي٠ماطمذ ِب٣م 

 فم٣مومٙمتف.ٜم٣م دهمٔمسمايمٗم٣مسمؾ, و

 ريـ: َمـ ومتؾ يمف ومتٝمؾ فمٚمًدا همٜمق زمخغم ايمٛمٓم يهٔ املساد َٔ احلدٜح ٖٓا:

 ايمٗمِم٣مص َمـ ايمٗم٣مسمؾ. األٍٚ:

 أطمذ ايمدي٥م َمـ ايمٗم٣مسمؾ, أو ايمٔمٖمق فمٛمف. ايجاْٞ:

ـْ وُمتَِؾ هَمُٜمَق »َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة ريض اّلل فمٛمف: فٞ ايؿشٝشني: ف هَمَٚم

٣م َأْن ُيَٗم٣مَد َأْهُؾ ايمَٗمتِٝمؾِ  ٣م َأْن ُئْمَٗمَؾ, َوإَِمَّ : إَِمَّ ـِ شزمَِخغْمِ ايمٛمََّٓمَرْي
 (1)

. 

ْذطِمرَ هَمَٗم٣مَل ا» قْلُ: َّٓ اإْلِ  ش.يْمَٔمب٣َّمُس: إِ

 آؽمتثٛم٣مء, وأن آؽمتثٛم٣مء اظمتِمؾ ئمٚمؾ زمف. فُٔ:

 وهٛم٣م آؽمتثٛم٣مء دم ضم٘مؿ اظمتِمؾ.

                                                           
 (.1355(, اإلمام مسلم في صحيحو )112ي صحيحو )أخرجو اإلمام البخاري ف (1)
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جئمٙمقَّنؿ , وهق ؿمٝم٤م ايمريحٞمقع َمـ ايمٔمُم٤م َمٔمروهًم٣م يمدَيؿ,  ٚاإلذخس:

 دم أؽم٣مومػ زمٝمقَتؿ ضمتك ٓ يتس٣مومط ايمؼماب.

 .وجئمٙمقٞمف دم ومبقرهؿ

 ايمْمكم يم٘مثرة صخقره٣م, واّلل اظمستٔم٣من, ٕن َم٘م٥م زمٙمد ومد ٓ يقصمد همٝمٜم٣م 

٣م َٞمْجَٔمُٙمُف دِم وُمُبقِرَٞم٣م َوزُمُٝمقسمِٛم٣َم, هَمَٗم٣مَل: " قْلُ: َّٓ »َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ؟ هَم١مِٞمَّ إِ

ْذطِمرَ   . "شاإْلِ

همبكم ايمٔمب٣مس ريض اّلل فمٛمف يمٙمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٣مصمتٜمؿ 

 فمعم آيمف وؽمٙمؿ همٝمف ْلؿ.ْلذا ايمٔمُم٤م, همٙمٜمذا رطمص ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف و

********** 
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 مكة والمدينة[ حرمة]

ـْ ) – 277 ـِ فَم٣مِصٍؿ َوفَم ـِ َزْيِد زْم ريض اّلل فمٛمف: َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ  -فَمْبِد اّللَِّ زْم

َْهٙمَِٜم٣م, َوإِّن  »وَم٣مَل:  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -
ِٕ ٥َم َوَدفَم٣م  َم ََم٘مَّ إِنَّ إزِْمَراِهٝمَؿ ضَمرَّ

َْم٦ُم  َه٣م زمِِٚمْثقَمْ   ضَمرَّ ٥َم, َوإِّن  َدفَمْقُت دِم َص٣مفِمَٜم٣م َوَُمد  َم إزِْمَراِهٝمُؿ ََم٘مَّ اظمَِْديٛم٥ََم ىَمَم ضَمرَّ

٥مَ  َْهِؾ ََم٘مَّ ِٕ شََم٣م َدفَم٣م  إزِْمَراِهٝمُؿ 
 (1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 .عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ كحضم٘ مه٘ ّاملزٓي٘

  :إِنَّ إزِْمَراِهٝمؿَ » ُ:قْل

وهق إزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم أزمق إٞمبٝم٣مء زمٔمده صٙمقات اّلل وؽمَلَمف 

َذ }فمٙمٝمٜمؿ, وم٣مل اّلل فمز وصمؾ:  َ , ووم٣مل [771: ايمٛمس٣مء] {طَمٙمِٝمًَل  إزِْمَراِهٝمؿَ  اّللَُّ َواختَّ

٥مً  ىَم٣منَ  إزِْمَراِهٝمؿَ  إِنَّ }سمٔم٣ملم:  ْ  ضَمٛمِٝمًٖم٣م ّللَِِّ وَم٣مٞمًِت٣م ُأَمَّ ـَ  ُؽ يَ  َوَل ىمكِمَ  َِم : ايمٛمحؾ] {اظمُْمْمِ

777]. 

َْهٙمَِٜم٣م» قْلُ:  ِٕ ٥َم َوَدفَم٣م  َم ََم٘مَّ  ش.ضَمرَّ

َوإِْذ وَم٣مَل إزِْمَراِهٝمُؿ َرب  اصْمَٔمْؾ َهَذا زَمَٙمًدا آَِمٛم٣ًم } :أي ىمم وم٣مل اّلل فمز وصمؾ

ـَ َِمٛمُْٜمْؿ زم٣ِمّللَِّ َوايمَٝمْقِم أطِمِر  ـْ آََم ـَ ايمثََّٚمَراِت ََم ـْ ىَمَٖمَر َواْرُزْق َأْهَٙمُف َِم وَم٣مَل َوََم

ُه إلَِم فَمَذاِب ايمٛم٣َّمِر َوزمِْئَس اظمَِِمغمُ   [.771]ايمبٗمرة:  {هَمُٟمََمت ُٔمُف وَمٙمِٝمًَل شُمؿَّ َأْضَْمرُّ

                                                           
 (, واللفظ لمسلم.1361(, واإلمام مسلم )2129أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ودفم٣مء ٕهٙمٜم٣م أن جئمؾ اّلل فمز وصمؾ دم ؿمٔم٣مَمٜمؿ ايمػمىم٥م, ىمم وم٣مل اّلل فمز 

تِل زمَِقاٍد نَمغْمِ ِذي زَ }وصمؾ:  يَّ ـْ ُذر  ٛم٣َم إِّن  َأؽْمَ٘مٛم٦ُْم َِم ٛم٣َم َرزمَّ ِم َرزمَّ ْرٍع فِمٛمَْد زَمْٝمتَِؽ اظمَُْحرَّ

ـَ ايمثََّٚمَراِت  ـَ ايمٛم٣َّمِس ََتِْقي إيَِمْٝمِٜمْؿ َواْرُزوْمُٜمْؿ َِم ََلَة هَم٣مصْمَٔمْؾ َأهْمئَِدًة َِم يمُِٝمِٗمٝمُٚمقا ايمِمَّ

ُٜمْؿ َيُْمُ٘مُرونَ   .{يَمَٔمٙمَّ

٥َم, وَ » قْلُ: َم إزِْمَراِهٝمُؿ ََم٘مَّ َْم٦ُم اظمَِْديٛم٥ََم ىَمَم ضَمرَّ إِّن  َدفَمْقُت دِم َص٣مفِمَٜم٣م َوإِّن  ضَمرَّ

٥مَ  َْهِؾ ََم٘مَّ ِٕ َه٣م زمِِٚمْثقَمْ ََم٣م َدفَم٣م إزِْمَراِهٝمُؿ   ش.َوَُمد 

وايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دفم٣م ٕهؾ اظمديٛم٥م زمٟمن جئمؾ اّلل فمز 

 وصمؾ يمف َمع ايمػمىم٥م زمرىمتكم, همِم٣مرت شمَلث زمرىم٣مت.

ْؿ زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم صَمْٜمٌد َمـ ؿمريؼ َأِب ؽَمِٔمٝمٍد, ََمْقلَم اظمَْْٜمِري   ففٞ َطًِ: ُف َأَص٣مَِبُ , َأٞمَّ

ْدِريَّ ريض اّلل فمٛمف, هَمَٗم٣مَل يَمُف:  ُف َأسَمك َأزَم٣م ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ ٌة, َوَأٞمَّ إِّن  ىَمثغُِم ايْمِٔمَٝم٣مِل, "َوؾِمدَّ

يِػ, هَمَٗم٣مَل َأزُمق  ٌة, هَمَٟمَرْدُت َأْن َأْٞمُٗمَؾ فِمَٝم٣مرِم إلَِم زَمْٔمِض ايمر  ؽَمِٔمٝمٍد: َووَمْد َأَص٣مزَمْتٛم٣َم ؾِمدَّ

َؿ  ٣م طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع َٞمبِل  اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ُف  -َٓ سَمْٖمَٔمْؾ, ايْمَزِم اظمَِْديٛم٥ََم, هَم١مِٞمَّ ُـّ َأٞمَّ َأـُم

ـُ َه٣م ُهٛم٣َم  -وَم٣مَل  , هَمَٗم٣مَل ايمٛم٣َّمُس: َواّللِ ََم٣م َٞمْح ٣م يَمَٝم٣مرِمَ ضَمتَّك وَمِدَْمٛم٣َم فُمْسَٖم٣مَن, هَمَٟموَم٣مَم ِِبَ

ٍء, وَ  ـُ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, هَمَبَٙمَغ َذيمَِؽ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف دِم َرْ ُٙمقٌف ََم٣م َٞمْٟمََم إِنَّ فِمَٝم٣ميَمٛم٣َم خَلُ

ـْ ضَمِديثُِ٘مْؿ؟»َوؽَمٙمََّؿ, هَمَٗم٣مَل:   -ََم٣م َأْدِري ىَمْٝمَػ وَم٣مَل  -ش ََم٣م َهَذا ايمَِّذي زَمَٙمَٕمٛمِل َِم

ْٚم٦ُم  - َأْو َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدهِ  -َوايمَِّذي َأضْمٙمُِػ زمِِف » َٓ  -يَمَٗمْد َُهَ َأْو إِْن ؾِمْئُتْؿ 

َتُٜمَم وَم٣مَل  ٣م فُمْٗمَدًة ضَمتَّك َأوْمَدَم  -َأْدِري َأيَّ َٓ َأضُمؾُّ َْلَ َُمَرنَّ زمِٛم٣َموَمتِل سُمْرضَمُؾ, شُمؿَّ  َٔ
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٥َم هَمَجَٔمَٙمَٜم٣م ضَمَرًَم٣م, َوإِّن  ضَم », َووَم٣مَل: شاظمَِْديٛم٥َمَ  َم ََم٘مَّ َْم٦ُم ايمٙمُٜمؿَّ إِنَّ إزِْمَراِهٝمَؿ ضَمرَّ رَّ

َٚمَؾ همِٝمَٜم٣م ؽِمََلٌح  َٓ َُيْ َراَق همِٝمَٜم٣م َدٌم, َو َٓ َُيْ اظمَِْديٛم٥ََم ضَمَراًَم٣م ََم٣م زَمكْمَ ََمْٟمِزََمْٝمَٜم٣م, َأْن 

َّٓ يمَِٔمْٙمٍػ, ايمٙمُٜمؿَّ زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم ََمِديٛمَتِٛم٣َم, ايمٙمُٜمؿَّ  َبَط همِٝمَٜم٣م ؾَمَجَرٌة إِ َٓ خُتْ يمِِٗمَت٣مٍل, َو

َٞم٣م, ايمٙمُٜمؿَّ زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم َص٣مفِمٛم٣َم, ايمٙمُٜمؿَّ زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم َص٣مفِمٛم٣َم, ا يمٙمُٜمؿَّ زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم َُمد 

 , ىَم٥ِم زَمَرىَمَتكْمِ َٞم٣م, ايمٙمُٜمؿَّ زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم ََمِديٛمَتِٛم٣َم, ايمٙمُٜمؿَّ اصْمَٔمْؾ ََمَع ايْمػَمَ زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم َُمد 

ـَ اظمَِْديٛم٥َِم ؾِمْٔم٤ٌم, َّٓ فَمَٙمْٝمِف ََمَٙمَ٘م٣مِن ََيُْرؽَم٣مَِّن٣َم  َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه, ََم٣م َِم َٓ َٞمْٗم٤ٌم إِ َو

ْٙمٛم٣َم, هَمَٟموْمَبْٙمٛم٣َم إلَِم اظمَِْديٛم٥َِم, شاْرََتُِٙمقا», شُمؿَّ وَم٣مَل يمِٙمٛم٣َّمِس: شضَمتَّك سَمْٗمَدَُمقا إيَِمْٝمَٜم٣م , هَم٣مْرََتَ

َٙمُػ زمِِف  ـْ ََح٣َّمٍد  -هَمَقايمَِّذي َٞمْحٙمُِػ زمِِف َأْو َُيْ ؽُّ َِم ٣م ِرضَم٣ميَمٛم٣َم ضِمكَم ََم٣م َوَضْٔمٛمَ  -ايمُمَّ

ـِ نَمَْمَٖم٣مَن, َوََم٣م ََيِٝمُجُٜمْؿ وَمْبَؾ َذيمَِؽ  َدطَمْٙمٛم٣َم اظمَِْديٛم٥ََم ضَمتَّك َأنَم٣مَر فَمَٙمْٝمٛم٣َم زَمٛمُق فَمْبِد اّلِل زْم

ءٌ  شَرْ
 (1)

. 

إٓ أن ضمرَم٥م َم٘م٥م يقم طمٙمؼ ايمسٚمقات وإرض, وضمرَم٦م اظمديٛم٥م ىم٣مٞم٦م 

 ٝمٜم٣م.زمٚمبٔم٧م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وهجرسمف إيم

َمـ ضمدي٧م ازمـ فمب٣مس ريض اّلل  فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل:ف

َؿ وَم٣مَم َيْقَم ايمَٖمْتِح هَمَٗم٣مَل:  َم »فمٛمٜمم, َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ إِنَّ اّللََّ ضَمرَّ

َٚمَقاِت َوإَْرَض, هَمِٜمَل ضَمَراٌم زمَِحَراِم اّللَِّ ٥َم َيْقَم طَمَٙمَؼ ايمسَّ  إلَِم َيْقِم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ ََم٘مَّ
(2)

. 
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 سهِ سسّ املد١ٜٓ: 
 .ٓ خيتعم طمَله٣م, وٓ يٛمٖمر صٝمده٣م اظمديٛم٥م حمرَم٥مو

وَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم, ففٞ َطًِ: 

٥َم, َوإِّن  »َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  َم ََم٘مَّ َْم٦ُم اظمَِْديٛم٥ََم ََم٣م زَمكْمَ إِنَّ إزِْمَراِهٝمَؿ ضَمرَّ  ضَمرَّ

َٓ ُيَِم٣مُد َصْٝمُدَه٣م َٓ ُيْٗمَْمُع فِمَّم٣مُهَٜم٣م, َو زَمَتْٝمَٜم٣م,  شَٓ
 (1)

. 

وَم٣مَل , وَم٣مَل: -َمـ ضمدي٧م ؽمٔمد زمـ أب ووم٣مص ريض اّلل فمٛمفٚيف َطًِ: 

زَمَتِل اظمَْ »َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  َٓ ُم ََم٣م زَمكْمَ  ِديٛم٥َِم َأْن ُيْٗمَْمَع إِّن  ُأضَمر 

َٓ », َووَم٣مَل: شفِمَّم٣مُهَٜم٣م, َأْو ُيْٗمَتَؾ َصْٝمُدَه٣م ْؿ يَمْق ىَم٣مُٞمقا َئْمَٙمُٚمقَن,  اظمَِْديٛم٥َُم طَمغْمٌ َْلُ

َٓ َيْثُب٦ُم َأضَمٌد فَمعَم  ـْ ُهَق طَمغْمٌ َِمٛمُْف, َو َّٓ َأزْمَدَل اّللُ همِٝمَٜم٣م ََم
َيَدفُمَٜم٣م َأضَمٌد َرنْمَب٥ًم فَمٛمَْٜم٣م إِ

َْوائِٜمَ  َّٓ ىُمٛم٦ُْم يَمُف ؾَمِٖمٝمًٔم٣م, َأْو ؾَمِٜمٝمًدا َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ َٕ ش٣م َوصَمْٜمِدَه٣م إِ
 (2)

. 

ـِ ؽَمْٔمٍد, َأنَّ يف َطًِ: ٚ  -ؽَمْٔمًدا ريض اّلل فمٛمف -َمـ ضمدي٧م فَم٣مَِمِر زْم

بُِْمُف, هَمَسَٙمَبُف, هَمٙمَ  ِه زم٣ِميْمَٔمِٗمٝمِؼ, هَمَقصَمَد فَمْبًدا َيْٗمَْمُع ؾَمَجًرا, َأْو خَيْ مَّ َرىم٤َِم إلَِم وَمٌْمِ

ََم٣م  -َأْو فَمَٙمْٝمِٜمْؿ  -َرصَمَع ؽَمْٔمٌد, صَم٣مَءُه َأْهُؾ ايْمَٔمْبِد هَمَ٘مٙمَُّٚمقُه َأْن َيُردَّ فَمعَم نُمََلَِمِٜمْؿ 

ـْ نُمََلَِمِٜمْؿ, هَمَٗم٣مَل:  َٙمٛمِٝمِف َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل »َأطَمَذ َِم ََمَٔم٣مَذ اّللِ َأْن َأُردَّ ؾَمْٝمًئ٣م َٞمٖمَّ

شَيُردَّ فَمَٙمْٝمِٜمؿْ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َوَأزَمك َأْن 
 (3)

. 
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 ش.ىمم ضمرم إزمراهٝمؿ َم٘م٥م » قْلُ:

 سمٟمد ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم١مزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمسَلم. فُٔ:

ـَ } :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ ْ َيُؽ َِم ٥ًم وم٣مٞمِت٣ًم ّللَِِّ ضَمٛمِٝمٖم٣ًم َوَل إِنَّ إزِْمراِهٝمَؿ ىم٣مَن ُأَمَّ

ىمكِمَ   [.777]ايمٛمَّْحِؾ:  {اظمُْمْمِ

 ش.ّن دفمقت دم ص٣مفمٜم٣م, وَمده٣موإ» قْلُ:

 .هق أرزمٔم٥م أَمداد, زمٚمد ايمرصمؾ اظمٔمتدل ايؿاع:

 هق اْلٖمٛم٥م, وسم٘مقن زم٣ميمٝمديـ َمًٔم٣م. ٚاملد:

 ش.زمٚمثؾ َم٣م دفم٣م زمف إزمراهٝمؿ ٕهؾ َم٘م٥م» قْلُ:

, واّلل أي زمٟمن جئمؾ اّلل فمز وصمؾ َمع ايمػمىم٥م زمرىمتكم, ىمم سمٗمدم دم اْلدي٧م

 .أفمٙمؿ

********** 

 

 

 

 

 

 



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]بيان حدود حرم المدينة[  

 

[212] 
 

  

 مدينة[بيان حدود حرم ال] 

ـْ ) – 277 ـِ َأِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َوفَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  -ريض اّلل فمٛمف  -فَمقِم  زْم

شاظْمَِديٛم٥َُم ضَمَرٌم ََم٣م زَمكْمَ فَمغْمٍ إلَِم شَمْقرٍ »صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -
 (1)

 (.. َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

 .زّر احلضو املزىٕعمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ كح

 ش. اظمَِْديٛم٥َُم ضَمَرٌم ََم٣م زَمكْمَ فَمغْمٍ إلَِم شَمْقرٍ » قْلُ:

وفمغم هق اْلبؾ ايمذي زمحذاء اظمٝمٗم٣مت فمعم يس٣مر ايمذاه٤م إلم َم٘م٥م َمع ؿمريؼ 

اْلجرة اظمقصمقد أن, وهق ضمد اظمديٛم٥م َمـ اْلٜم٥م ايمٕمرزمٝم٥م إلم اْلٛمقب, وأَم٣م 

تٙمػ همٝمف فمعم أومقال أؾمٜمره٣م شمقر: همحده َمـ اْلٜم٥م ايمُمميمٝم٥م إلم ايمممق, واطم

إَم٣م أن ي٘مقن اْلبؾ إَحر اظمدور ايمذي طمٙمػ صمبؾ أضمد, وهق صمبؾ َمٔمروف 

فمٛمد أهؾ اظمديٛم٥م, وومٝمؾ هق اْلبؾ ايمذي يسٚمك زمجبؾ اخلزان فمعم ؿمريؼ اظمْم٣مر 

  .ايمٗمديؿ إذا اٞمتٜمك صمبؾ أضمد, ضمٝم٧م ي٘مقن صمبؾ أضمد فمعم ايمٝمس٣مر

 : (103/ 4) األسهاّ قاٍ ايبطاّ يف تٛضٝح
 َمٝمًَل, فممم زم٣مشمٛمل سمٗمدر ايمممومٝم٥م ايمٛم٣مضمٝم٥م َمـ وشمقر فمغم زمكم ايمتل س٣مهم٥مواظم

 ها ."ايمٕمرزمٝم٥م ايمٛم٣مضمٝم٥م َمـ زمٝمٛمٜمم ايمتل اظمس٣مهم٥م وَمثٙمٜم٣م
                                                           

(, وال أدري 1371(, واإلمام مسلم في صحيحو )6755أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
سبب اقتصار الحافظ في عزوه للحديث على صحيح مسلم إال أن يكون من باب السهو. وقد 

في الجواب عنها, انظر  -رحمو اهلل-فأحسن الحافظ أثير حول ىذا الحديث بعض اإلشكاالت, 
 (.83 - 82/ 4« )الفتح»
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وأَم٣م يٗم٣مل دم اظمسجد , ظمدّناإٓ اْلرم اظم٘مل, و اْلرَم٥م ويمٝمس دم ضم٘مؿ

صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  إومٍم زمٟمٞمف شم٣ميم٧م اْلرَمكم, همَل ديمٝمؾ يثب٦م فمـ ايمٛمبل

 .فؿ همٝموؽمٙم

 َمٗمدؽم٥م. ةزمٙمد هلٞمٔمؿ 

ُأْرؽِمَؾ ََمَٙمُؽ »َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: فٞ ايؿشٝشني: ف

ِف, هَمَٗم٣مَل:  ُف, هَمَرصَمَع إلَِم َرزم  ََلُم, هَمَٙممَّ صَم٣مَءُه َص٘مَّ اظمَْقِت إلَِم َُمقؽَمك فَمَٙمْٝمِٜمَم ايمسَّ

اظمَْقَت, هَمَردَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف فَمْٝمٛمَُف َووَم٣مَل: اْرصِمْع, هَمُٗمْؾ يَمُف: َأْرؽَمْٙمَتٛمِل إلَِم فَمْبٍد َٓ ُيِريُد 

ـِ شَمْقٍر هَمَٙمُف زمُِ٘مؾ  ََم٣م نَمْم٦َّْم زمِِف َيُدُه زمُِ٘مؾ  ؾَمْٔمَرٍة ؽَمٛم٥ٌَم, وَم٣مَل: َأْي  َيَّمُع َيَدُه فَمعَم ََمْت

َن, هَمَسَٟمَل ا ْٔ , شُمؿَّ ََم٣مَذا؟ وَم٣مَل: شُمؿَّ اظمَْقُت, وَم٣مَل: هَم٣م ـَ إَْرِض َرب  ّللََّ َأْن ُيْدٞمَِٝمُف َِم

ؽَم٥ِم َرَْمَٝم٥ًم زمَِحَجٍر  َؿ: "اظمَُٗمدَّ هَمَٙمْق », وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ُه, إلَِم صَم٣مٞم٤ِِم ايمْمَِّريِؼ, فِمٛمَْد ايمَ٘مثِٝم٤ِم إََْحَرِ  ََرْيُتُ٘مْؿ وَمػْمَ َٕ شىُمٛم٦ُْم شَمؿَّ 
(1)

. 

 اظمسجد اْلرام, واظمسجد ايمٛمبقي. يمٝمس يمف ضمرَم٥م ىمحرَم٥م

ضمرَمف اّلل فمز وصمؾ, وأـمٜمر َتريٚمف ٞمبٝمف وطمٙمٝمٙمف إزمراهٝمؿ  املطذد احلساّ:ف

 فمٙمٝمف ايمسَلم, هم٘م٣من َتريٚمف َمـ اّلل فمز وصمؾ ىمم ؽمبؼ.

 بٔمٌ كحز احلضو املهٕ: 

 شمَلشم٥م أَمٝم٣مل.  َٔ طسٜل املد١ٜٓ:

                                                           
 (.2372(, واإلمام مسلم في صحيحو )1339أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 ؽمبٔم٥م أَمٝم٣مل. َٚٔ طسٜل ايُٝٔ ٚايعسام, ٚاجلعسا١ْ ٚايّٓا٥ف:

 سمسٔم٥م أَمٝم٣مل. أْ٘ َٔ طسٜل اجلعسا١ْ: ٚيف احلاٟٚ:

 فمممة أَمٝم٣مل. َٚٔ دد٠:

 إضمدى فممم َمٝمًَل. َٚٔ بّٓٔ عس١ْ:

 ٚمجعت َا عدا األخري يف قٍٛ ايٓاظِ: 
 شمَلشم٥م أَمٝم٣مل إذا رَم٦م إسمٗمـــــــ٣مٞمف   ويمٙمحرم ايمتحديد َمـ أرض ؿمٝمب٥َم 

 ــٔمراٞم٥موصمدة فممم شمؿ سمسع صمــــ   وؽمبٔم٥م أَمٝمـــــ٣مل فمراق وؿم٣مئػ 

 وومد ىمٚمٙم٦م هم٣مؾم٘مر يمرزمؽ إضمس٣مٞمفُ   وَمـ يٚمـ ؽمبع سمٗمـــديؿ ؽمٝمٛمٜمــ٣م

وفمعم اْلدود فمَلَم٣مت ٞمِمبٜم٣م اخلٙمٝمؾ إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمسَلم, وىم٣من صمػميؾ 

 فمٙمٝمف ايمسَلم يريف َمقاضٔمٜم٣م.

شمؿ أَمر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمتجديده٣م, شمؿ فمٚمر زمـ 

فمٛمف, شمؿ َمٔم٣موي٥م ريض اّلل فمٛمف دم  اخلْم٣مب دم طمَلهمتف, شمؿ فمثمن ريض اّلل

 .َمٙم٘مف, ونمغمهؿ

, فمَلَم٣مت همٜمد زمـ فمبد ايمٔمزيز رَحف اّلل ووضع ْل٣م دم فمٜمد اظمٙمؽ ايمسٔمقدي

 َُمسٙمح٥م زم٣مإلؽمٚمٛم٦م واخلرص٣من, وهل ـم٣مهرة, همٙمٙمف اْلٚمد واظمٛم٥م.

 .فمعم َم٣م سمٗمدم ضمرَمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ :ٚاحلسّ املدْٞ

َمٛمٜم٣م َم٣م هق داطمؾ ضمدود اْلرم  :ضع ايعُساْٞايتَٛه١  َد١ٜٓ ٚأؾبشت

 .فاظم٘مل, وَمٛمٜم٣م َم٣م هق طم٣مرصم
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 سهِ زعٞ ايعػب ٚايػذس ايرٟ ٜهٕٛ داخٌ احلسّ: 
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ ايمرفمل دم ايمٔمُم٤م, وايمُمجر, ايمذي ي٘مقن 

 ومْمٔمف داطمؾ اْلرم, وايمِمحٝمح أٞمف ٓ زمٟمس زمذيمؽ, َم٣م ل ي٘مـ يمإلٞمس٣من دم

 يٟمىمؾ ويرفمك زمٛمٖمسف.َمدطمؾ, وإٞمم ُيؼمك اْلٝمقان 

 سهِ إقا١َ احلدٚد داخٌ سدٚد احلسّ: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمسٟميم٥م إلم ومقيمكم: 

 ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اْلدود ٓ سمٗم٣مم داطمؾ ضمدود اْلرم. األٍٚ:

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن َمـ أضمدث دم اْلرم, سمٔمكم فمٙمٝمف  ايجاْٞ:

 إوم٣مَم٥م اْلد دم اْلرم.

اْلرم شمؿ دطمؾ إلم اْلرم, هم١مٞمف خيرج إلم اْلؾ زمرهمؼ,  وَمـ أضمدث طم٣مرج

 شمؿ يٗم٣مم ايمذي وصم٤م فمٙمٝمف.

 سهِ اإلحلاد يف احلسّ: 
 ., همٜمق فمٓمٝمٚم٥م ىمبغمةواإلْل٣مد دم اْلرم يمٝمس ىم٣مإلْل٣مد دم نمغمه

ـْ ؽَمبِٝمِؾ اّللَِّ َواظمَْسِجِد }يٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  وَن فَم ـَ ىَمَٖمُروا َوَيُِمدُّ إِنَّ ايمَِّذي

٣مٍد اَْلَراِم ايمَّ  ـْ ُيِرْد همِٝمِف زم١ِمِْْلَ ِذي صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه يمِٙمٛم٣َّمِس ؽَمَقاًء ايمَٔم٣مىمُِػ همِٝمِف َوايمَب٣مِد َوََم

ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ   [.71]اْل٨م:  {زمُِٓمْٙمٍؿ ُٞمِذوْمُف َِم
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ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم,  ملا يف ايبدازٟ: َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َمـ ضمدي٧م فمبد اّلل ازْم

َأزْمَٕمُض ايمٛم٣َّمِس إلَِم اّللَِّ شَمََلشَم٥ٌم: َُمْٙمِحٌد دِم اَْلَرِم, »َؿ, وَم٣مَل: َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ 

شاإِلؽْمََلِم ؽُمٛم٥ََّم اَْل٣مِهٙمِٝم٥َِّم, َوَُمْمَّٙم٤ُِم َدِم اَْمِرٍئ زمَِٕمغْمِ ضَمؼ  يمُِٝمَٜمِريَؼ َدََمفُ َوَُمْبَتٍغ دِم 
(1)

. 

 يؿًٛات يف احلسّ: احلطٓات, ٚيًط٦ٝات, ٚاسهِ َطاعف١ 
يمٔمٙمؿ دم ؾمٟمن اظمّم٣مفمٖم٥م, ؽمقاء دم اْلسٛم٣مت, أو ايمسٝمئ٣مت, أو اطمتٙمػ أهؾ ا

 ايمِمٙمقات دم اْلرم: 

وايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن َمّم٣مفمٖم٥م ايمِمَلة إٞمم سم٘مقن دم اظمسجد 

ـِ ايمذي هق َمسجد ايم٘مٔمب٥م, همٖمل َمسٙمؿ  اْلرام ـِ  فَم فُ  فَمب٣َّمٍس, ازْم  اَْمَرَأةً  إِنَّ : وَم٣مَل  َأٞمَّ

َـّ  اّللُ ؾَمَٖم٣مِّن  إِنْ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ؾَمْ٘مَقى, اؾْمَتَ٘م٦ْم  طَْمُرصَم كَمَّ  َٕ  اظمَْْٗمِدِس, زَمْٝم٦ِم  دِم  هَمََلَُصٙم 

َأْت, َزْت  شُمؿَّ  هَمػَمَ ٜمَّ ُروَج, سُمِريُد  جَتَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  ايمٛمَّبِل   َزْوَج  ََمْٝمُٚمقَٞم٥مَ  هَمَج٣مَءْت  اخْلُ

٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م, سُمَسٙم ؿُ  َوؽَمٙمَّؿَ  َْتَ  َوَصقم   َصٛمَْٔم٦ِم, ََم٣م هَمُ٘مقِم  ٙمِِز اصْم : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َذيمَِؽ, هَمَٟمطْمػَمَ

ؽُمقلِ  ََمْسِجدِ  دِم   اّللُ  َصعمَّ  اّللِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  هَم١مِّن  . َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  ايمرَّ

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  ـْ  َأهْمَّمُؾ  همِٝمفِ  َصََلةٌ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙمَّ ـَ  ؽِمَقاهُ  همِٝمَم  َصََلةٍ  َأيْمِػ  َِم  اظمََْس٣مصِمِد, َِم

 َّٓ  .شايْمَ٘مْٔمَب٥مِ  ِجَد ََمْس  إِ

 ملا ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل تعاىل: 
 َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم, 

 

                                                           
 (.6882أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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َؿ وَم٣مَل:  َّٓ »َوؽَمٙمَّ ـْ َأيْمِػ َصََلٍة همِٝمَم ؽِمَقاُه إِ َصََلٌة دِم ََمْسِجِدي َأهْمَّمُؾ َِم

ـْ َِم٣مَئ٥ِم َأيْمِػ َصََلٍة همِٝمَم اظمَْْسجِ  َراِم َأهْمَّمُؾ َِم َراَم َوَصََلٌة دِم اظمَْْسِجِد اْْلَ َد اْْلَ

شؽِمَقاهُ 
 (1)

. 

همَل ٞمٔمٙمؿ ديمٝمًَل يثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم  وايمسٝمئ٣مت وأَم٣م َمّم٣مفمٖم٥م اْلسٛم٣مت

 اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم َمّم٣مفمٖم٥م اْلسٛم٣مت همٝمف.

ثر وأفمٓمؿ َمـ ضمسٛم٥م نمغمه, وه٘مذا إٓ أن اْلسٛم٥م رزمم سم٘مقن ْل٣م َمٗمدار أىم

 ايمسٝمئ٥م رزمم ي٘مقن ْل٣م َمٗمدار أىمثر َمـ ايمسٝمئ٥م دم نمغمه.

 .وإٓ همٜمل ؽمٝمئ٥م واضمدة همٗمط, ٓ سمّم٣مفمػ دم ايمٔمدد

ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمُٜمَم, فٞ ايؿشٝشني: ف ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ َمـ ضمدي٧م ازْم فَم

ـْ  َؿ, همِٝمَم َيْرِوي فَم ِف فَمزَّ َوصَمؾَّ وَم٣مَل: وَم٣مَل: اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ إِنَّ اّللََّ ىَمَت٤َم »َرزم 

ـْ َهؿَّ زمَِحَسٛم٥ٍَم هَمَٙمْؿ َئْمَٚمْٙمَٜم٣م ىَمَتَبَٜم٣م اّللَُّ يَمُف  َ َذيمَِؽ, هَمَٚم ٝم َئ٣مِت شُمؿَّ زَمكمَّ اَْلَسٛم٣َمِت َوايمسَّ

٣م هَمَٔمِٚمَٙمَٜم٣م ىَمَتَبَٜم٣م اّللَُّ يَمُف فِمٛمَْدُه فَممْمَ ضَمَسٛم٣َمٍت  فِمٛمَْدُه ضَمَسٛم٥ًَم ىَم٣مَِمَٙم٥ًم, هَم١مِْن ُهَق َهؿَّ ِِبَ

ـْ َهؿَّ زمَِسٝم َئ٥ٍم هَمَٙمْؿ َئْمَٚمْٙمَٜم٣م ىَمَتَبَٜم٣م اّللَُّ  إلَِم ؽَمْبِع َِم٣مَئ٥ِم ِضْٔمٍػ إلَِم َأْضَٔم٣مٍف ىَمثغَِمٍة, َوََم

٣م هَمَٔمِٚمَٙمَٜم٣م ىَمَتَبَٜم٣م اّللَُّ يَمُف ؽَمٝم َئ٥ًم َواضمِ  شَدةً يَمُف فِمٛمَْدُه ضَمَسٛم٥ًَم ىَم٣مَِمَٙم٥ًم, هَم١مِْن ُهَق َهؿَّ ِِبَ
 (2)

. 

 سهِ بٝع بٝٛت َه١: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ زمٝمع زمٝمقت َم٘م٥م: 

                                                           
 (. 228رقم )(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل ب1416أخرجو ابن ماجو ) (1)

  (.131(, واإلمام مسلم في صحيحو )6491أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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همٚمـ ذه٤م إلم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وأصح٣مزمف ريض اّلل 

 فمٛمف إٞمم دطمٙمقا َم٘م٥م فمٛمقة, ذه٤م إلم أن زمٝمقَت٣م ٓ جيقز أن سمب٣مع.

 زمٚمٔمٛمك أن هذه ايمبٝمقت ص٣مرت َمٙمً٘م٣م ْلٚمٝمع اظمسٙمٚمكم.

ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إٞمم  وَمـ زفمؿ َمـ أهؾ

 دطمؾ َم٘م٥م صٙمًح٣م.

 زمٟمن ايمٔمٗم٣مر فم٣مد إلم أهٙمف, همٝمجقز ْلؿ أن يبٝمٔمقه. قا:وم٣ميم

وايمِمحٝمح أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إٞمم دطمؾ َم٘م٥م فمٛمقة, 

َـّ فمٙمٝمٜمؿ, وأومرهؿ فمعم َم٣م دم  ويم٘مـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد َم

 أيدَيؿ َمـ ايمبٝمقت, وايمٔمٗم٣مرات, وإَمقال.

 همَل ضمرج َمـ زمٝمع ايمبٝمقت, وايمٔمٗم٣مرات, وإرايض, ونمغم ذيمؽ.

راضٝمٜم٣م5 ٕٞمف َمٙمؽ ْلٚمٝمع وأَم٣م َمٛمك, وَمزديمٖم٥م, وفمرهم٥م, همَل جيقز أن سمب٣مع أ

 , واّلل أفمٙمؿ.وهل حمؾ ؾمٔم٣مئرهؿ, وحمؾ ٞمس٘مٜمؿ, اظمسٙمٚمكم

  ********** 
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 ة[ ]باب صفة الحج ودخول مك

[َ٘ َُّرُخِْل َمهَّ ِ٘ اِلَحخِّ   [َبمُب ِصَف

ـْ ) – 277 ـِ فَمْبِد اّللَِّ َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: َوفَم صعم  -َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ صَم٣مزمِِر زْم

َٙمْٝمَٖم٥ِم, هَمَقيَمَدْت َأؽْمَمُء  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  , هَمَخَرصْمٛم٣َم ََمَٔمُف, ضَمتَّك َأسَمْٝمٛم٣َم َذا اْْلُ ضَم٨مَّ

 ش.انْمَتِسقِم َواؽْمَتْثِٖمِري زمَِثْقٍب, َوَأضْمِرَِمل»ٍس, هَمَٗم٣مَل: زمِٛم٦ُْم فُمَٚمٝمْ 

دِم اظمَْْسِجِد, شُمؿَّ َرىم٤َِم ايْمَٗمِْمَقاَء  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوَصعمَّ َرؽُمقُل اّللَِّ 

ُٜمؿَّ يَمبَّْٝمَؽ »ضَمتَّك إَِذا اؽْمَتَقْت زمِِف فَمعَم ايْمَبْٝمَداِء َأَهؾَّ زم٣ِميمتَّْقضِمٝمِد:  َٓ يَمبَّْٝمَؽ ايمٙمَّ , يَمبَّْٝمَؽ 

يَؽ يَمَؽ  َٓ َذِ ْٚمَد َوايمٛم ْٔمَٚم٥َم يَمَؽ َواظمُْْٙمَؽ,  يَؽ يَمَؽ يَمبَّْٝمَؽ, إِنَّ اْْلَ  ش.َذِ

, هَمَرََمَؾ شَمََلشًم٣م َوََمَُمك َأْرزَمًٔم٣م, شُمؿَّ َأسَمك ََمَٗم٣مَم  ـَ ىْم ضَمتَّك إَِذا َأسَمْٝمٛم٣َم ايْمَبْٝم٦َم اؽْمَتَٙمَؿ ايمرُّ

, شُمؿَّ َرصَمَع إِ  ـِ هَم٣مؽْمَتَٙمَٚمُف.إزِْمَراِهٝمَؿ هَمَِمعمَّ ىْم  لَم ايمرُّ

َٖم٣م وَمَرَأ:  ـَ ايمِمَّ َٖم٣م, هَمَٙممَّ َدَٞم٣م َِم ـَ ايْمَب٣مِب إلَِم ايمِمَّ َٖم٣م َواظمَْْرَوَة }شُمؿَّ طَمَرَج َِم إِنَّ ايمِمَّ

ـْ ؾَمَٔم٣مئِِر اّللَِّ  [. 713]ايمبٗمرة:  {َِم

َٖم٣م, ضَمتَّك َرَأى ايْمَبٝمْ ش َأزْمَدُأ زمَِم زَمَدَأ اّللَُّ زمِفِ » َد هَمَروِمَل ايمِمَّ ٦َم, هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم هَمَقضمَّ

ُه َووَم٣مَل:  َ ْٚمُد, »اّللََّ َوىَمػمَّ يَؽ يَمُف, يَمُف اظمُْْٙمُؽ, َويَمُف اْْلَ َٓ َذِ َّٓ اّللَُّ َوضْمَدُه  َٓ إيَِمَف إِ

َّٓ اّللَُّ ]َوضْمَدُه[ َأْٞمَجَز َوفْمَدُه, َوَٞمٌَمَ  َٓ إيَِمَف إِ ٍء وَمِديٌر,  فَمْبَدُه,  َوُهَق فَمعَم ىُمؾ  َرْ

ضَْمَزاَب َوضْمَدهُ  ْٕ اٍت, شُمؿَّ َٞمَزَل إلَِم اظمَْْرَوِة, ش. َوَهَزَم ا شُمؿَّ َدفَم٣م زَمكْمَ َذيمَِؽ شَمََلَث ََمرَّ
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ـِ ايْمَقاِدي ]ؽَمَٔمك[ ضَمتَّك إَِذا َصَٔمَدسَم٣م ََمَُمك إلَِم اظمَْْرَوِة  ضَمتَّك اْٞمَِمب٦َّْم وَمَدََم٣مُه دِم زَمْْم

َٖم٣م هَمَٖمَٔمَؾ فَمعَم اظمَْْرَوِة, ىَمَم  ِدي٧َم. َوهمِٝمِف: … هَمَٔمَؾ فَمعَم ايمِمَّ  هَمَذىَمَر اْْلَ

ُٜمقا إلَِم َِمٛمَك, َوَرىم٤َِم َرؽُمقُل اّللَِّ  ِوَي٥ِم سَمَقصمَّ ْ صعم اّلل فمٙمٝمف  -هَمَٙممَّ ىَم٣مَن َيْقَم ايمؼمَّ

, َواظمَْْٕمِرَب, َوايْمِٔمَُم٣مَء, َوايْمَٖمْجَر, شُمؿَّ ََم٘مَ  -وؽمٙمؿ  ٣م ايمٓمُّْٜمَر, َوايْمَٔمٌْمَ ٧َم هَمَِمعمَّ ِِبَ

زَم٦ْم  ْٚمُس, هَمَٟمصَم٣مَز ضَمتَّك َأسَمك فَمَرهَم٥َم, هَمَقصَمَد ايْمُٗمب٥ََّم وَمْد َُضِ وَمٙمِٝمًَل ضَمتَّك ؿَمَٙمَٔم٦ْم ايمُمَّ

٣م.  يَمُف زمِٛمَِٚمَرَة  هَمٛمََزَل ِِبَ

ـَ ايْمَقاِدي,  ْٚمُس َأََمَر زم٣ِميْمَٗمِْمَقاِء, هَمُرضِمَٙم٦ْم يَمُف, هَمَٟمسَمك زَمْْم ضَمتَّك إَِذا َزانَم٦ْم ايمُمَّ

 هَمَخَْم٤َم ايمٛم٣َّمَس.

, َوَلْ ُيَِمؾ  زَمْٝمٛمَُٜمَم ؾَمْٝمًئ٣م.شمُ  َن شُمؿَّ َأوَم٣مَم, هَمَِمعمَّ ايمٓمُّْٜمَر, شُمؿَّ َأوَم٣مَم هَمَِمعمَّ ايْمَٔمٌْمَ  ؿَّ َأذَّ

َخَراِت,  ـَ َٞم٣موَمتِِف ايْمَٗمِْمَقاِء إلَِم ايمِمَّ شُمؿَّ َرىم٤َِم ضَمتَّك َأسَمك اظمَْْقوِمَػ هَمَجَٔمَؾ زَمْْم

َواؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَٙمْؿ َيَزْل َواوِمًٖم٣م ضَمتَّك نَمَرزَم٦ِم  َوصَمَٔمَؾ ضَمْبَؾ اظمَُُْم٣مِة زَمكْمَ َيَدْيفِ 

ْٖمَرُة وَمٙمِٝمًَل, ضَمتَّك نَم٣مَب ايْمُٗمْرُص, َوَدهَمَع, َووَمْد ؾَمٛمََؼ  ْٚمُس, َوَذَهَب٦ْم ايمِمُّ ايمُمَّ

ََم٣مَم ضَمتَّك إِنَّ َرْأؽَمَٜم٣م يَمُٝمِِمٝم٤ُم ََمْقِرَك َرضْمٙمِِف, َوَيُٗمقُل زمَِٝمِدِه  ايْمُٝمْٚمٛمَك: يمِْٙمَٗمِْمَقاِء ايمز 

٘مِٝمٛم٥َمَ » ٘مِٝمٛم٥ََم, ايمسَّ ٣َم ايمٛم٣َّمُس, ايمسَّ ٣م وَمٙمِٝمًَل ضَمتَّك ش , َأَيُّ َم َأسَمك ضَمبًَْل َأْرطَمك َْلَ ىُمٙمَّ

 سَمِْمَٔمَد.
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, َوَلْ  ٣م اظمَْْٕمِرَب َوايْمِٔمَُم٣مَء, زمَِٟمَذاٍن َواضِمٍد َوإوَِم٣مََمَتكْمِ ضَمتَّك َأسَمك اظمُْْزَديمَِٖم٥َم, هَمَِمعمَّ ِِبَ

َ يَمُف ُيَسب ْح زَمْٝمٛمَٜمُ  َم ؾَمْٝمًئ٣م, شُمؿَّ اْضَْمَجَع ضَمتَّك ؿَمَٙمَع ايْمَٖمْجُر, هَمَِمعمَّ ايْمَٖمْجَر, ضِمكَم سَمَبكمَّ

ْبُح زمَِٟمَذاٍن َوإوَِم٣مََم٥ٍم.  ايمِمُّ

َٙمُف  ُه, َوَهٙمَّ َ َراَم, هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَدفَم٣مُه, َوىَمػمَّ
شُمؿَّ َرىم٤َِم ضَمتَّك َأسَمك اظمَُْْمَٔمَر اْْلَ

ا.هَمَٙمْؿ َيَزْل وَ   اوِمًٖم٣م ضَمتَّك َأؽْمَٖمَر صِمدًّ

َك وَمٙمِٝمًَل, شُمؿَّ ؽَمَٙمَؽ  َ هَمَحرَّ ـَ حُمَْس  ْٚمُس, ضَمتَّك َأسَمك زَمْْم هَمَدهَمَع وَمْبَؾ َأْن سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ

ْٚمَرَة ايمَّتِل فِمٛمَْد  ى, ضَمتَّك َأسَمك اْْلَ ْٚمَرِة ايْمُ٘مػْمَ
ُرُج فَمعَم اْْلَ ايمْمَِّريَؼ ايْمُقؽْمَْمك ايمَّتِل خَتْ

َجَرةِ  ُ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة َِمٛمَْٜم٣م, َِمْثَؾ ضَمٍَم ايمُمَّ , هَمَرََم٣مَه٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, ُيَ٘مػم 

َف إلَِم اظمَْْٛمَحِر, هَمٛمََحَر, شُمؿَّ َرىم٤َِم  ـِ ايْمَقاِدي, شُمؿَّ اْٞمٌَمَ ـْ زَمْْم ْذِف, َرََمك َِم اخْلَ

٥َم ايمٓمُّْٜمرَ  هَمَٟمهَم٣مَض إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم, هَمَِمعمَّ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َرؽُمقُل اّللَِّ  شزمَِٚم٘مَّ
 

(1)
 ًٓ  (.. َرَواُه َُمْسٙمٌِؿ َُمَْمقَّ

 *******************************الشرح:

 : ٚيفع٘ يف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل بّٓٛي٘ احلدٜح
ـُ إزِْمَراِهٝمَؿ,  قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: ـُ َأِب ؾَمْٝمَب٥َم, َوإؽِْمَح٣مُق زْم شَمٛم٣َم َأزُمق زَمْ٘مِر زْم ضَمدَّ

ـِ ََجِٝمٔمً  ـْ صَمْٔمَٖمِر زْم , فَم ـُ إؽِْمَمفِمٝمَؾ اظمََْدِّنُّ شَمٛم٣َم ضَم٣مسمُِؿ زْم ـْ ضَم٣مسمٍِؿ, وَم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر: ضَمدَّ ٣م فَم

                                                           
رحمو -(, ولإلمام العالمة محمد ناصر الدين األلباني 1218أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)

ساق فيها حديث جابر ىذا وزياداتو من  « حجة النبي صلى اهلل عليو وسلم»كتاب:   -اهلل تعالى
 ب السنة ونسقها أحسن تنسيق, والكتاب مطبوع عدة طبعات.كت



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]باب صفة الحج ودخول مكة[  

 

[222] 
 

  

ـْ َأزمِٝمِف, وَم٣مَل: َدطَمْٙمٛم٣َم فَمعَم  ٍد, فَم ـِ فَمْبِد اّللِ حُمَٚمَّ , هَمَسَٟمَل -ريض اّلل فمٛمٜمم-صَم٣مزمِِر زْم

, هَمُٗمْٙم٦ُم: ـِ ايْمَٗمْقِم ضَمتَّك اْٞمَتَٜمك إرَِمَّ , هَمَٟمْهَقى زمَِٝمِدِه  فَم ـِ ضُمَسكْمٍ ـُ فَمقِم  زْم ُد زْم َأَٞم٣م حُمَٚمَّ

ُف زَمكْمَ شَمْدَيلَّ  ؽَْمَٖمَؾ, شُمؿَّ َوَضَع ىَمٖمَّ ْٕ ي ا فَْمعَم, شُمؿَّ َٞمَزَع ِزر  ْٕ ي ا إلَِم َرْأِد هَمٛمََزَع ِزر 

, هَمَٗم٣مَل:  ـَ َأطِمل, ؽَم "َوَأَٞم٣م َيْقََمئٍِذ نُمََلٌم ؾَم٣مب  ْؾ فَممَّ ؾِمْئ٦َم, ََمْرضَمًب٣م زمَِؽ, َي٣م ازْم

َم  ٣م, ىُمٙمَّ ََلِة, هَمَٗم٣مَم دِم ٞمَِس٣مصَم٥ٍم َُمْٙمَتِحًٖم٣م ِِبَ هَمَسَٟميْمُتُف, َوُهَق َأفْمَٚمك, َوضَمَضَ َووْم٦ُم ايمِمَّ

ـْ ِصَٕمِرَه٣م, َوِرَداُؤُه إلَِم صَمٛمْبِِف, فَمعَم  َوَضَٔمَٜم٣م فَمعَم ََمٛمْ٘مِبِِف َرصَمَع ؿَمَرهَم٣مَه٣م إيَِمْٝمِف َِم

٥ِم َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف اظمُِْْمَج٤ِم, هَمَِمعمَّ زمِٛمَ  ـْ ضَمجَّ ِّن فَم ٣م, هَمُٗمْٙم٦ُم: َأطْمػِمْ

َؿ »َوؽَمٙمََّؿ, هَمَٗم٣مَل: زمَِٝمِدِه هَمَٔمَٗمَد سمِْسًٔم٣م, هَمَٗم٣مَل:  إِنَّ َرؽُمقَل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َن دِم ايمٛم٣َّمِس دِم ايْمٔمَ  , شُمؿَّ َأذَّ ِة, َأنَّ َرؽُمقَل اّلِل َصعمَّ اّلُل ََمَ٘م٧َم سمِْسَع ؽِمٛمكَِم َلْ ََي٨ُمَّ ٣مِذَ

ُٜمْؿ َيْٙمَتِٚمُس َأْن َيْٟمسَمؿَّ زمَِرؽُمقِل اّلِل  , هَمَٗمِدَم اظْمَِديٛم٥ََم زَممَمٌ ىَمثغٌِم, ىُمٙمُّ َؿ ضَم٣مج  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َٙمْٝمَٖم٥ِم,  َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َوَئْمَٚمَؾ َِمْثَؾ فَمَٚمٙمِِف, هَمَخَرصْمٛم٣َم ََمَٔمُف, ضَمتَّك َأسَمْٝمٛم٣َم َذا اْْلُ

ـَ َأِب زَمْ٘مٍر, هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم إلَِم َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ  َد زْم هَمَقيَمَدْت َأؽْمَمُء زمِٛم٦ُْم فُمَٚمْٝمٍس حُمَٚمَّ

َؿ: ىَمْٝمَػ َأْصٛمَُع؟ وَم٣مَل:  ش انْمَتِسقِم, َواؽْمَتْثِٖمِري زمَِثْقٍب َوَأضْمِرَِمل»اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ دِم اظمَْْسِجِد, شُمؿَّ َرىم٤َِم ايْمَٗمِْمَقاَء, ضَمتَّك هَمَِمعمَّ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ  اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ َراىم٤ٍِم  ي زَمكْمَ َيَدْيِف, َِم إَِذا اؽْمَتَقْت زمِِف َٞم٣موَمُتُف فَمعَم ايْمَبْٝمَداِء, َٞمَٓمْرُت إلَِم ََمد  زَمٌَمِ

ـْ َيَس٣مِرِه َِمْثَؾ َذيمَِؽ  ـْ َيِٚمٝمٛمِِف َِمْثَؾ َذيمَِؽ, َوفَم ـْ طَمْٙمِٖمِف َِمْثَؾ َذيمَِؽ, َوََم٣مٍش, َوفَم , َوَِم

َؿ زَمكْمَ َأـْمُٜمِرَٞم٣م, َوفَمَٙمْٝمِف َيٛمِْزُل ايْمُٗمْرآُن, َوُهَق  َوَرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
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ٍء فَمِٚمْٙمٛم٣َم زمِِف, هَمَٟمَهؾَّ زم٣ِميمتَّْقضِمٝمِد  ـْ َرْ , »َئْمِرُف سَمْٟمِويَٙمُف, َوََم٣م فَمِٚمَؾ زمِِف َِم يَمبَّْٝمَؽ ايمٙمُٜمؿَّ

يَؽ يمَ  َٓ َذِ ْٚمَد َوايمٛم ْٔمَٚم٥َم يَمَؽ, َواظمُْْٙمَؽ  يَؽ يَمَؽ يَمبَّْٝمَؽ, إِنَّ اْْلَ َٓ َذِ بَّْٝمَؽ, يَمبَّْٝمَؽ 

َذا ايمَِّذي َُيِٙمُّقَن زمِِف, هَمَٙمْؿ َيُردَّ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف ش يَمَؽ  َوَأَهؾَّ ايمٛم٣َّمُس ِِبَ

َؿ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمُْف, وَ  َؿ سَمْٙمبَِٝمَتُف, وَم٣مَل َوؽَمٙمَّ يَمِزَم َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

, يَمْسٛم٣َم َٞمْٔمِرُف ايْمُٔمْٚمَرَة, ضَمتَّك إَِذا َأسَمْٝمٛم٣َم  ٨مَّ َّٓ اْْلَ صَم٣مزمٌِر َريِضَ اّللُ فَمٛمُْف: يَمْسٛم٣َم َٞمٛمِْقي إِ

ـَ هَمَرََمَؾ شَمََلشًم٣م َوََمَُمك َأرْ  ىْم زَمًٔم٣م, شُمؿَّ َٞمَٖمَذ إلَِم ََمَٗم٣مِم إزِْمَراِهٝمَؿ ايْمَبْٝم٦َم ََمَٔمُف, اؽْمَتَٙمَؿ ايمرُّ

ََلم, هَمَٗمَرَأ:  ـْ ََمَٗم٣مِم إزِْمَراِهٝمَؿ َُمَِمعمًّ }فَمَٙمْٝمِف ايمسَّ ُذوا َِم
ِ [ 771]ايمبٗمرة:  {َواختَّ

َٓ َأفْمَٙمُٚمُف  -[ َيُٗمقُل 333هَمَجَٔمَؾ اظمََْٗم٣مَم زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ ايْمَبْٝم٦ِم, هَمَ٘م٣مَن َأِب ]ص: َو

َّٓ فمَ  َؿ َذىَمَرُه إِ : -ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ىْمَٔمَتكْمِ وُمْؾ ُهَق }: ىَم٣مَن َيْٗمَرُأ دِم ايمرَّ

٣َم ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ }, وَ {اّللُ َأضَمٌد  ـِ هَم٣مؽْمَتَٙمَٚمُف, شُمؿَّ طَمَرَج {وُمْؾ َي٣م َأَيُّ ىْم , شُمؿَّ َرصَمَع إلَِم ايمرُّ

ـَ  َٖم٣م, هَمَٙممَّ َدَٞم٣م َِم ـَ ايْمَب٣مِب إلَِم ايمِمَّ َٖم٣م وَمَرَأ: َِم ـْ ؾَمَٔم٣مئِِر }ايمِمَّ َٖم٣م واظمَْْرَوَة َِم إِنَّ ايمِمَّ

َٖم٣م, هَمَروِمَل فَمَٙمْٝمِف, ضَمتَّك َرَأى ش َأزْمَدُأ زمَِم زَمَدَأ اّللُ زمِفِ [ »713]ايمبٗمرة:  {اّللِ هَمَبَدَأ زم٣ِميمِمَّ

ُه, َووَم٣مَل:  َ َد اّللَ َوىَمػمَّ َٓ  َٓ إيَِمفَ »ايْمَبْٝم٦َم هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَقضمَّ َّٓ اّللُ َوضْمَدُه  إِ

َّٓ اّللُ َوضْمَدُه,  َٓ إيَِمَف إِ ٍء وَمِديٌر,  ْٚمُد َوُهَق فَمعَم ىُمؾ  َرْ يَؽ يَمُف, يَمُف اظمُْْٙمُؽ َويَمُف اْْلَ َذِ

ضَْمَزاَب َوضْمَدهُ  ْٕ شُمؿَّ َدفَم٣م زَمكْمَ َذيمَِؽ, وَم٣مَل: ش َأْٞمَجَز َوفْمَدُه, َوَٞمٌَمَ فَمْبَدُه, َوَهَزَم ا

ـِ َِمْثَؾ َهَذ  اٍت, شُمؿَّ َٞمَزَل إلَِم اظمَْْرَوِة, ضَمتَّك إَِذا اْٞمَِمب٦َّْم وَمَدََم٣مُه دِم زَمْْم ا شَمََلَث ََمرَّ

ايْمَقاِدي ؽَمَٔمك, ضَمتَّك إَِذا َصِٔمَدسَم٣م ََمَُمك, ضَمتَّك َأسَمك اظمَْْرَوَة, هَمَٖمَٔمَؾ فَمعَم اظمَْْرَوِة ىَمَم 
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َٖم٣م, ضَمتَّك إَِذا ىَم٣مَن آطِمُر ؿَمقَ  يَمْق َأّن  »اهمِِف فَمعَم اظمَْْرَوِة, هَمَٗم٣مَل: هَمَٔمَؾ فَمعَم ايمِمَّ

ـْ ىَم٣مَن  ْدَي, َوصَمَٔمْٙمُتَٜم٣م فُمْٚمَرًة, هَمَٚم ْ َأؽُمِؼ اْْلَ ـْ َأَْمِري ََم٣م اؽْمَتْدزَمْرُت َل اؽْمَتْٗمَبْٙم٦ُم َِم

, َويْمَٝمْجَٔمْٙمَٜم٣م فُمْٚمَرةً  ـِ شَِمٛمُْ٘مْؿ يَمْٝمَس ََمَٔمُف َهْدٌي هَمْٙمَٝمِحؾَّ ـُ ََم٣ميمِِؽ زْم اوَم٥ُم زْم  , هَمَٗم٣مَم َُسَ

زََمٍد؟ هَمَُمبََّؽ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل 
ِٕ صُمْٔمُُمٍؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, َأيمَِٔم٣مَِمٛم٣َم َهَذا َأْم 

طُْمَرى, َووَم٣مَل:  ْٕ َؿ َأَص٣مزمَِٔمُف َواضِمَدًة دِم ا ٨م  »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ش َدطَمَٙم٦ِم ايْمُٔمْٚمَرُة دِم اْْلَ

سَمكْمِ  زََمِد َأزَمدٍ »ََمرَّ ِٕ ـِ زمُِبْدِن ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوومَ ش. َٓ زَمْؾ  ـَ ايْمَٝمَٚم ِدَم فَمقِم  َِم

, َويَمبَِس٦ْم شمَِٝم٣مزًم٣م َصبِٝمًٕم٣م,  ـْ ضَمؾَّ َّ َوؽَمٙمََّؿ, هَمَقصَمَد هَم٣مؿمَِٚم٥َم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م مِم

َذا, وَم٣م َل: هَمَ٘م٣مَن فَمقِم  َواىْمَتَحَٙم٦ْم, هَمَٟمْٞمَ٘مَر َذيمَِؽ فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إِنَّ َأِب َأََمَرِّن ِِبَ

ؾًم٣م فَمعَم  َؿ حُمَر  َيُٗمقُل, زم٣ِميْمِٔمَراِق: هَمَذَهْب٦ُم إلَِم َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ همِٝمَم َذىَمَرْت  هَم٣مؿمَِٚم٥َم يمِٙمَِّذي َصٛمََٔم٦ْم, َُمْسَتْٖمتًِٝم٣م يمَِرؽُمقِل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

سُمُف َأّن   َصَدوَم٦ْم َصَدوَم٦ْم, ََم٣مَذا وُمْٙم٦َم » َأْٞمَ٘مْرُت َذيمَِؽ فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل: فَمٛمُْف, هَمَٟمطْمػَمْ

؟ ٨مَّ , إِّن  ُأِهؾُّ زمَِم َأَهؾَّ زمِِف َرؽُمقيُمَؽ, وَم٣مَل: ش ضِمكَم هَمَرْض٦َم اْْلَ وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: ايمٙمُٜمؿَّ

ْدَي هَمََل ََتِؾُّ » ْدِي ايمَّ ش هَم١مِنَّ ََمِٔمَل اْْلَ ـَ وَم٣مَل: هَمَ٘م٣مَن ََج٣َمفَم٥ُم اْْلَ ِذي وَمِدَم زمِِف فَمقِم  َِم

ُٜمْؿ  َؿ َِم٣مَئ٥ًم, وَم٣مَل: هَمَحؾَّ ايمٛم٣َّمُس ىُمٙمُّ ـِ َوايمَِّذي َأسَمك زمِِف ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ايْمَٝمَٚم

ـْ ىَم٣مَن ََمَٔمُف َهْدٌي, هَمَٙممَّ ىَم٣مَن يَ  َؿ َوََم َّٓ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
وا, إِ ُ ْقُم َووَمٌمَّ

, َوَرىم٤َِم َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف  ٨م  ُٜمقا إلَِم َِمٛمًك, هَمَٟمَهٙمُّقا زم٣ِمْْلَ ِوَي٥ِم سَمَقصمَّ ْ ايمؼمَّ

٣م ايمٓمُّْٜمَر َوايْمَٔمٌْمَ َواظمَْْٕمِرَب َوايْمِٔمَُم٣مَء َوايْمَٖمْجَر, شُمؿَّ ََمَ٘م٧َم وَمٙمِٝمًَل  َوؽَمٙمََّؿ, هَمَِمعمَّ ِِبَ
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ْٚمُس, َوَأَمَ  ُب يَمُف زمِٛمَِٚمَرَة, هَمَس٣مَر َرؽُمقُل اّلِل ضَمتَّك ؿَمَٙمَٔم٦ِم ايمُمَّ ـْ ؾَمَٔمٍر سُمْضَ َر زمُِٗمب٥ٍَّم َِم

َراِم, ىَمَم  ُف َواوِمٌػ فِمٛمَْد اظمَُْْمَٔمِر اْْلَ َّٓ َأٞمَّ َٓ سَمُُمؽُّ وُمَرْيٌش إِ َؿ َو َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣مِهٙمِٝم٥َِّم, هَمَٟمصَم٣مَز َرؽُمقُل اّللِ َؿ ضَمتَّك ىَم٣مَٞم٦ْم وُمَرْيٌش سَمِْمٛمَُع دِم اْْلَ  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م, ضَمتَّك إَِذا َزانَم٦ِم  زَم٦ْم يَمُف زمِٛمَِٚمَرَة, هَمٛمََزَل ِِبَ َأسَمك فَمَرهَم٥َم, هَمَقصَمَد ايْمُٗمب٥ََّم وَمْد َُضِ

ـَ ايْمَقاِدي, هَمَخَْم٤َم ايمٛم٣َّمَس  ْٚمُس َأََمَر زم٣ِميْمَٗمِْمَقاِء, هَمُرضِمَٙم٦ْم يَمُف, هَمَٟمسَمك زَمْْم ايمُمَّ

ِدََم٣مَءىُمْؿ َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ ضَمَراٌم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ, ىَمُحْرََم٥ِم َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا دِم ؾَمْٜمِرىُمْؿ إِنَّ »َووَم٣مَل: 

٦َم وَمَدََملَّ ََمْقُضقٌع,  ٣مِهٙمِٝم٥َِّم ََتْ ـْ َأَْمِر اْْلَ ٍء َِم َٓ ىُمؾُّ َرْ َهَذا, دِم زَمَٙمِدىُمْؿ َهَذا, َأ

َل َدٍم أَ  ٣مِهٙمِٝم٥َِّم ََمْقُضقفَم٥ٌم, َوإِنَّ َأوَّ ـِ َوِدََم٣مُء اْْلَ ـِ َرزمِٝمَٔم٥َم زْم ٛم٣َم َدُم ازْم
ـْ ِدََم٣مئِ َضُع َِم

٣مِهٙمِٝم٥َِّم ََمْقُضقٌع,  ِضًٔم٣م دِم زَمٛمِل ؽَمْٔمٍد هَمَٗمَتَٙمْتُف ُهَذْيٌؾ, َوِرزَم٣م اْْلَ ٣مِرِث, ىَم٣مَن َُمْسؼَمْ
اْْلَ

ُف, ُف ََمْقُضقٌع ىُمٙمُّ ـِ فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم, هَم١مِٞمَّ ُل ِرزًم٣م َأَضُع ِرزَم٣مَٞم٣م ِرزَم٣م فَمب٣َّمِس زْم هَم٣مسمَُّٗمقا اّللَ  َوَأوَّ

َـّ زمَِ٘مٙمَِٚم٥ِم اّللِ,  َـّ زمَِٟمََم٣مِن اّللِ, َواؽْمَتْحَٙمْٙمُتْؿ هُمُروصَمُٜم ُ٘مْؿ َأطَمْذُِتُقُه دِم ايمٛم َس٣مِء, هَم١مِٞمَّ

ـَ َذيمَِؽ  ـَ هُمُرؾَمُ٘مْؿ َأضَمًدا سَمْ٘مَرُهقَٞمُف, هَم١مِْن هَمَٔمْٙم ْئ
َٓ ُيقؿمِ َـّ َأْن  َويَمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِٜم

زًم٣م نَمغْمَ  َـّ ََضْ زُمقُه َـّ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف, َووَمْد  هَم٣مَْضِ ْسَقَُتُ
َـّ َوىمِ َـّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ِرْزوُمُٜم ٍح, َوَْلُ َُمػَم 

ـْ سَمِّمٙمُّقا زَمْٔمَدُه إِِن افْمَتَِمْٚمُتْؿ زمِِف, ىمَِت٣مُب اّللِ, َوَأْٞمُتْؿ سُمْسَٟميُمقَن  سَمَرىْم٦ُم همِٝمُ٘مْؿ ََم٣م يَم

ْي٦َم َوَٞمَِمْح٦َم, وَم٣ميُمقا: َٞمُْمَٜمُد َأٞمََّؽ ومَ ش فَمٛم ل, هَمَم َأْٞمُتْؿ وَم٣مئُِٙمقَن؟ ْٕم٦َم َوَأدَّ ْد زَمٙمَّ

َمِء َوَيٛمُْ٘مُتَٜم٣م إلَِم ايمٛم٣َّمِس  ب٣َّمزَم٥ِم, َيْرهَمُٔمَٜم٣م إلَِم ايمسَّ , اؾْمَٜمْد, »هَمَٗم٣مَل: زم١ِمِْصَبِٔمِف ايمسَّ ايمٙمُٜمؿَّ

, اؾْمَٜمْد  َن, شُمؿَّ َأوَم٣مَم هَمَِمعمَّ ايمٓمُّْٜمَر, شُمؿَّ َأوَم٣مَم هَمَِم ش ايمٙمُٜمؿَّ اٍت, شُمؿَّ َأذَّ عمَّ شَمََلَث ََمرَّ
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, َوَلْ ُيَِمؾ  زَمْٝمٛمَُٜمَم ؾَمْٝمًئ٣م, شُمؿَّ َرىم٤َِم َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, ضَمتَّك  ايْمَٔمٌْمَ

َخَراِت, َوصَمَٔمَؾ ضَمْبَؾ اظمَُُْم٣مِة  ـَ َٞم٣موَمتِِف ايْمَٗمِْمَقاِء إلَِم ايمِمَّ َأسَمك اظمَْْقوِمَػ, هَمَجَٔمَؾ زَمْْم

ْٚمُس, َوَذَهَب٦ِم زَمكْمَ َيَدْيِف, َواؽْمَتْٗمَبَؾ ا يْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَٙمْؿ َيَزْل َواوِمًٖم٣م ضَمتَّك نَمَرزَم٦ِم ايمُمَّ

ْٖمَرُة وَمٙمِٝمًَل, ضَمتَّك نَم٣مَب ايْمُٗمْرُص, َوَأْرَدَف ُأؽَم٣مََم٥َم طَمْٙمَٖمُف, َوَدهَمَع َرؽُمقُل اّلِل  ايمِمُّ

ََم٣مَم, ضَمتَّك إِنَّ  َؿ َووَمْد ؾَمٛمََؼ يمِْٙمَٗمِْمَقاِء ايمز  َرْأؽَمَٜم٣م يَمُٝمِِمٝم٤ُم  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٘مِٝمٛم٥َمَ »ََمْقِرَك َرضْمٙمِِف, َوَيُٗمقُل زمَِٝمِدِه ايْمُٝمْٚمٛمَك:  ٘مِٝمٛم٥ََم ايمسَّ ٣م ايمٛم٣َّمُس, ايمسَّ َ َم َأسَمك ش َأَيُّ ىُمٙمَّ

٣م  ٣م وَمٙمِٝمًَل, ضَمتَّك سَمِْمَٔمَد, ضَمتَّك َأسَمك اظمُْْزَديمَِٖم٥َم, هَمَِمعمَّ ِِبَ َب٣مِل َأْرطَمك َْلَ
ـَ اْْلِ ضَمْبًَل َِم

ْ ُيَسب ْح زَمْٝمٛمَُٜمَم ؾَمْٝمًئ٣م, شُمؿَّ اْضَْمَجَع اظمَْْٕمِرَب  , َوَل
َوايْمِٔمَُم٣مَء زمَِٟمَذاٍن َواضِمٍد َوإوَِم٣مََمَتكْمِ

َ يَمُف  َؿ ضَمتَّك ؿَمَٙمَع ايْمَٖمْجُر, َوَصعمَّ ايْمَٖمْجَر, ضِمكَم سَمَبكمَّ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْبُح, زمَِٟمَذاٍن َوإوَِم٣مََم٥ٍم, شُمؿَّ رَ  َراَم, هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايمِمُّ ىم٤َِم ايْمَٗمِْمَقاَء, ضَمتَّك َأسَمك اظمَُْْمَٔمَر اْْلَ

ا, هَمَدهَمَع  َدُه, هَمَٙمْؿ َيَزْل َواوِمًٖم٣م ضَمتَّك َأؽْمَٖمَر صِمدًّ َٙمُف َوَوضمَّ ُه َوَهٙمَّ َ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَدفَم٣مُه َوىَمػمَّ

ـَ فَمب٣َّمٍس, وَ  ْٚمُس, َوَأْرَدَف ايْمَٖمّْمَؾ زْم ْٔمِر وَمْبَؾ َأْن سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ ـَ ايمُمَّ ىَم٣مَن َرصُمًَل ضَمَس

 , ـَ ِري ـٌ جَيْ ْت زمِِف ـُمُٔم َؿ ََمرَّ َأزْمَٝمَض َوؽِمٝمًم, هَمَٙممَّ َدهَمَع َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ َيَدُه فَمعَم  , هَمَقَضَع َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َـّ هَمَْمِٖمَؼ ايْمَٖمّْمُؾ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِٜم

َل َرؽُمقُل اّلِل َوصْم  طَمِر َيٛمُْٓمُر, هَمَحقَّ ْٔ ؼ  ا َل ايْمَٖمّْمُؾ َوصْمَٜمُف إلَِم ايمُم  ِف ايْمَٖمّْمِؾ, هَمَحقَّ

ُف َوصْمَٜمُف  طَمِر فَمعَم َوصْمِف ايْمَٖمّْمِؾ, َيٌْمِ ْٔ ؼ  ا ـَ ايمُم  َؿ َيَدُه َِم َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ  طَمِر َيٛمُْٓمُر, ضَمتَّك َأسَمك زَمْْم ْٔ ؼ  ا ـَ ايمُم  َك وَمٙمِٝمًَل, شُمؿَّ ؽَمَٙمَؽ ايمْمَِّريَؼ  َِم , هَمَحرَّ ٍ حُمَْس 



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]باب صفة الحج ودخول مكة[  

 

[227] 
 

  

ْٚمَرَة ايمَّتِل فِمٛمَْد  ْٚمَرِة ايْمُ٘مػْمَى, ضَمتَّك َأسَمك اْْلَ
ُرُج فَمعَم اْْلَ ايْمُقؽْمَْمك ايمَّتِل خَتْ

ُ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة َِمٛمَْٜم٣م, َِمْثِؾ ضَمٍَم  َجَرِة, هَمَرََم٣مَه٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, ُيَ٘مػم  ايمُمَّ

ْذ  َف إلَِم اظمَْٛمَْحِر, هَمٛمََحَر شَمََلشًم٣م َوؽِمت كَم اخْلَ ـِ ايْمَقاِدي, شُمؿَّ اْٞمٌَمَ ـْ زَمْْم ِف, َرََمك َِم

ـْ ىُمؾ  زَمَدَٞم٥ٍم  ىَمُف دِم َهْدِيِف, شُمؿَّ َأََمَر َِم , َوَأْذَ زمَِٝمِدِه, شُمؿَّ َأفْمَْمك فَمٙمِٝم٣ًّم, هَمٛمََحَر ََم٣م نَمػَمَ

ـْ ََمَروِمَٜم٣م, شُمؿَّ زمَِبّْمَٔم٥ٍم, هَمُجِٔمَٙم٦ْم دِم وِمْدٍر, هَمُْمبَِخ  زَم٣م َِم ِٚمَٜم٣م َوَذِ ـْ َْلْ ٦ْم, هَمَٟمىَمََل َِم

٥َم ايمٓمُّْٜمَر,  َؿ هَمَٟمهَم٣مَض إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم, هَمَِمعمَّ زمَِٚم٘مَّ َرىم٤َِم َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ل فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم, اْٞمِزفُمقا, زَمٛمِ »هَمَٟمسَمك زَمٛمِل فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم, َيْسُٗمقَن فَمعَم َزَْمَزَم, هَمَٗم٣مَل: 

َٓ َأْن َيْٕمٙمَِبُ٘مُؿ ايمٛم٣َّمُس فَمعَم ؽِمَٗم٣مَيتُِ٘مْؿ يَمٛمََزفْم٦ُم ََمَٔمُ٘مؿْ  َب  شهَمَٙمْق هَمٛم٣َمَويُمقُه َديْمًقا هَممَمِ

 َِمٛمُْف.

 ٚيف زٚا١ٜ أخس٣ يف اإلَاّ ؾشٝح َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
٣مٍر فُمْرٍي, هَمَٙممَّ َأصَم٣مَز َرؽُمقُل اّلِل َوىَم٣مَٞم٦ِم ايْمَٔمَرُب َيْدهَمُع ِِبِْؿ َأزُمق ؽَمٝم٣َّمَرَة فَمعَم َِحَ »

ُف ؽَمَٝمْٗمَتٌِمُ  َراِم, َلْ سَمُُمؽَّ وُمَرْيٌش َأٞمَّ ـَ اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم زم٣ِمظمَُْْمَٔمِر اْْلَ َؿ َِم َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شهَمٛمََزَل  فَمَٙمْٝمِف, َوَيُ٘مقُن ََمٛمِْزيمُُف شَمؿَّ هَمَٟمصَم٣مَز, َوَلْ َئْمِرْض يَمُف ضَمتَّك َأسَمك فَمَرهَم٣مٍت 
 (1)

. 

 .ىمم سمٗمدمذىمر اظمقاومٝم٦م, : فٝٗاٚي٘ طسٜل أخس٣ 
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َٜم٣م ََمٛمَْحٌر, »وَم٣مَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؽُمقَل اّللِ : يف يفغٚ َٞمَحْرُت َه٣مُهٛم٣َم, َوَِمٛمًك ىُمٙمُّ

َٜم٣م ََمْقوِمٌػ, َوَووَمْٖم٦ُم َه٣مُهٛم٣َم,  ُ٘مْؿ, َوَووَمْٖم٦ُم َه٣مُهٛم٣َم, َوفَمَرهَم٥ُم ىُمٙمُّ
هَم٣مْٞمَحُروا دِم ِرضَم٣ميمِ

ٌع  َٜم٣م ََمْقوِمٌػ َوََجْ شىُمٙمُّ
 (1)

. 

هم١من صم٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض , ذه ايمزي٣مدات يتٚمؿ ِب٣م أضم٘م٣مم اْل٨موَمثؾ ه

 اّلل فمٛمٜمم َمـ أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زمح٨م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

َمرضمٙم٥م َمرضمٙم٥م, زمخَلف زمٗمٝم٥م ايمرواة ايمذيـ  رضمٙمتف إلم اْل٨م ٞمٗمؾضمٝم٧م و

 صمزأوا إضم٣مدي٧م, واصمتزأوا َمٛمٜم٣م. 

خ٣مري رَحف اّلل سمٔم٣ملم أطمرج صمزًءا َمـ هذا اْلدي٧م, ول خيرصمف واإلَم٣مم ايمب

زمتمَمف5 ويمذيمؽ أٞم٘مر ايمُمٝمٔم٥م فمعم اإلَم٣مم ايمبخ٣مري رَحف اّلل سمٔم٣ملم فمدم إطمراصمف 

 ْلٔمٖمر زمـ حمٚمد رَحف اّلل سمٔم٣ملم.

واإلَم٣مم ايمبخ٣مري رَحف اّلل سمٔم٣ملم ٓ يٙمزَمف أن خيرج يم٘مؾ شمٗم٥م َمـ ايمثٗم٣مت, 

دي٧م ايمث٣مزمت٥م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وٓ يٙمزَمف أن خيرج َجٝمع إضم٣م

 وؽمٙمؿ.

ويمٝمس َمٔمٛمك سمرك اإلَم٣مم ايمبخ٣مري رَحف اّلل سمٔم٣ملم يمٙمرواي٥م فمـ صمٔمٖمر زمـ 

 أن ي٘مقن اإلَم٣مم ايمبخ٣مري رَحف اّلل سمٔم٣ملم يرى ضٔمٖمف. ;حمٚمد رَحف اّلل سمٔم٣ملم

 وإٞمم ل ي٘مـ فمعم ذؿمف, ىمم هق َمٔمٙمقم.
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 رة.يمٔمٚمضم٘م٣مم اوهذا اْلدي٧م أويمف سمٖمِمٝمؾ ٕ

 .٣مْلؾإلم أَمر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم

شمؿ زمٔمد ذيمؽ أسمك إلم أضم٘م٣مم اْل٨م, وهق أؿمقل ضمدي٧م همٝمم أفمٙمؿ, دم ضمج٥م 

 ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 (: 172-8/170قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل يف غسح َطًِ )
ـَ ضَمِدي٧ُم صَم٣مزمٍِر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف َوُهَق ضَم ُفُٔ: ٍؾ َِم ِدي٧ٌم فَمٓمِٝمٌؿ َُمُْمَتِٚمٌؾ فَمعَم َُجَ

ْ َيْرِوِه  ـْ َأهْمَراِد َُمْسٙمٍِؿ, َل ِت ايْمَٗمَقافِمِد, َوُهَق َِم ـْ َُمِٜممَّ َس َِم
ايْمَٖمَقائِِد, َوَٞمَٖم٣مئِ

 ايْمُبَخ٣مِري  دِم َصِحٝمِحِف, َوَرَواُه َأزُمق َداُوَد ىَمِرَواَي٥ِم َُمْسٙمٍِؿ. 

ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ: َؿ  قّٔا ـَ ايْمِٖمْٗمِف َوَأىْمَثُروا َوَصٛمََّػ همِٝمِف َووَمْد سَمَ٘مٙمَّ ايمٛم٣َّمُس فَمعَم ََم٣م همِٝمِف َِم

ـَ ايْمِٖمْٗمِف َِم٣مَئ٥ًم َوَٞمٝم ًٖم٣م َوََخِْسكَم َٞمْقفًم٣م,  َج همِٝمِف َِم ـُ اظمُْٛمِْذِر صُمْزًءا ىَمبغًِما َوطَمرَّ َأزُمق زَمْ٘مِر زْم

َ يَمِزيَد فَمعَم َهَذا ايْمَٗمْدِر وَمِري٤ٌم َِمٛمُْف, َووَمْد  ضْمتَِج٣مُج زمِٛمَُ٘م٦ٍم َِمٛمُْف دِم  َويَمْق سُمُٗمِّص  ِٓ ؽَمَبَؼ ا

َت٣مُج إلَِم ايمتَّٛمْبِٝمِف فَمَٙمْٝمِف فَمعَم سَمْرسمِٝمبِِف  ٣مزمَِٗم٥ِم, َوؽَمٛمَْذىُمُر ََم٣م ََيْ ضََم٣مِدي٧ِم ايمسَّ ْٕ ِح ا َأشْمٛم٣َمِء َذْ

 إِْن ؾَم٣مَء اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم.

ـْ َأزمِٝمِف وَم٣مَل َدطَمْٙمٛم٣َم فمَ »قْلُ:  ٍد فَم ـِ حُمَٚمَّ ـْ صَمْٔمَٖمِر زْم ـِ فَمْبِد اّللَِّ فَم عَم صَم٣مزمِِر زْم

ـِ ضُمَسكْمٍ هَمَٟمْهَقى  ـُ فَمقِم  زْم ُد زْم ـِ ايْمَٗمْقِم ضَمتَّك اْٞمَتَٜمك إرَِمَّ هَمُٗمْٙم٦ُم َأَٞم٣م حُمَٚمَّ هَمَسَٟمَل فَم

ُف زَمكْمَ  ؽَْمَٖمَؾ شُمؿَّ َوَضَع ىَمٖمَّ ْٕ َي ا فَْمعَم شُمؿَّ َٞمَزَع ِزر  ْٕ َي ا زمَِٝمِدِه إلَِم َرْأِد هَمٛمََزَع ِزر 

 .شْدَيلَّ َوَأَٞم٣م َيْقََمئٍِذ نُمََلٌم ؾَم٣مب  همٗم٣مل َمرضمب٣م زمؽ ي٣م زمـ َأطِمل ؽَمْؾ فَممَّ ؾِمْئ٦َم شمَ 
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َٛا٥ُِد: َٗا فّٔ ِٙ ايِّٖكَّّٖٓع١ّٕ ِفٝ ـْ َوَرَد فَمَٙمْٝمِف َزائُِروَن, َأْو  َِٖر َ
ُف ُيْسَتَح٤مُّ ظمِ َِمٛمَْٜم٣م َأٞمَّ

ْؿ  ْؿ. ِضٝمَٖم٣مٌن َوَٞمْحُقُهْؿ, َأْن َيْسَٟمَل فَمٛمُْٜمْؿ5 يمُِٝمٛمِْزَْلُ  ََمٛم٣َمِزَْلُ

َأََمَرَٞم٣م َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف »ىَمَم صَم٣مَء دِم ضَمِدي٧ِم فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م: 

ؿْ  َؿ َأْن ُٞمٛمِْزَل ايمٛم٣َّمَس ََمٛم٣َمِزَْلُ شَوؽَمٙمَّ
 (1)

 . 

:ِ٘ َؿ ىَمَم هَمَٔمَؾ صَم٣مزمٌِر إىِْمَراُم َأْهِؾ زَمْٝم٦ِم َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  َِٚفٝ ٙمَّ

 . ـِ فَمقِم  ِد زْم  زمُِٚمَحٚمَّ

َٗا: ِٓ َِ ٣م ََمْرضَمًب٣م.  َٚ ْٝمِػ َوَٞمْحِقُِهَ ائِِر َوايمّمَّ  اؽْمتِْحَب٣مُب وَمْقيمِِف يمِٙمزَّ

َٗا: ِٓ َِ ْي  َٚ ِر زمَِم َيٙمِٝمُؼ زمِِف َوسَمْٟمٞمِٝمُسُف َوَهَذا ؽَمَب٤ُم ضَمؾ  صَم٣مزمٍِر ِزرَّ
ائِ َُمََلؿَمَٖم٥ُم ايمزَّ

ـِ  ِد زْم  فَمقِم  َوَوْضِع َيِدِه زَمكْمَ شَمْدَيْٝمِف. حُمَٚمَّ

 :ُ٘ ِٛيّٕ ّْ َغابّّ»َٚقّٔ ٦ٍََِر غّّٕٔا ِٛ ِ٘:«, َٚأَّْٔا َٜ سَمٛمْبِٝمٌف فَمعَم َأنَّ ؽَمَب٤َم همِْٔمِؾ صَم٣مزمٍِر  ِفٝ

ـُ إِْدطَم٣مُل ايْمَٝمِد دِم  ُس صُمُؾ ايْمَ٘مبغُِم هَمََل ََيْ ٣م ايمرَّ َذيمَِؽ ايمتَّْٟمٞمِٝمَس يمَِ٘مْقٞمِِف َصِٕمغًما, َوَأَمَّ

 بِِف, َواظمَْْسُح زَمكْمِ شَمْدَيْٝمِف. صَمٝمْ 

َٗا: ِٓ َِ َٓ طِمََلَف دِم صَمَقاِز َذيمَِؽ.  َٚ اَء َو فَْمَٚمك ايْمُبٌَمَ ْٕ  صَمَقاُز إََِم٣مََم٥ِم ا

َْصَح٣مزمِٛم٣َم:  ِٕ هَْمَّمِؾ فَمعَم شَمََلشَم٥ِم ََمَذاِه٤ٍم, َوِهَل شَمََلشَم٥ُم َأْوصُمٍف  ْٕ ـِ اطْمَتَٙمُٖمقا دِم ا  يَم٘مِ

َٖا: َ  أَّٔسُد ْٕ فَْمَٚمك َأىْمَٚمُؾ إََِم٣مََم٥ُم ا ْٕ َنَّ ا
ِٕ ـْ إََِم٣مََم٥ِم ايْمَبِِمغِم5  فْمَٚمك َأهْمَّمُؾ َِم

 طُمُُمقفًم٣م, يمَِٔمَدِم َٞمَٓمِرِه إلَِم اظمُْْٙمِٜمَٝم٣مِت. 

                                                           
 الحديث ضعيف, منقطع, لم يثبت عن النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم. (1)
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ـَ ايمٛمََّج٣مؽَم٣مِت.  َٚايجَّاِْٞ: اًزا َِم ُف َأىْمَثُر اضْمؼِمَ َٞمَّ
ِٕ  ايْمَبِِمغُم َأهْمَّمُؾ 

٣م ؽَمَقاٌء يمَِتَٔم٣مُدِل هَمِّمٝمَٙمتِ  َٚايجَّاِيُح:  ِٜمَم. ُُهَ

 . ٣مهمِِٔمل  ََصحُّ فِمْٛمَد َأْصَح٣مزمِٛم٣َم, َوُهَق َٞمصُّ ايمُمَّ ْٕ  َوَهَذا ايمث٣َّميم٧ُِم ُهَق ا

َٗا: ِٓ َِ ِه.  َٚ ـْ نَمغْمِ ََم٣مََم٥ِم َِم  َأنَّ َص٣مضِم٤َم ايْمَبْٝم٦ِم َأضَمؼُّ زم٣ِمإْلِ

َٗا: ِٓ َِ َي٣مَدِة فَمٙمَ  َٚ ـَ ايمز  ـِ َِم ََلِة دِم شَمْقٍب َواضِمٍد ََمَع ايمتََّٚم٘مُّ  ْٝمِف. صَمَقاُز ايمِمَّ

َٗا: ِٓ َِ صُمِؾ.  َٚ  صَمَقاُز سَمْسِٚمَٝم٥ِم ايمثَّْدِي يمِٙمرَّ

ٌِ ايَُّػ١ِ:  ِٖ ِ٘ ِخّٔاْف ِيأّٔ  َِٚفٝ
:ِِ ُٗ ِٓ َزُه ىَم٣مظمَْْرَأِة.  َِ ـْ صَمقَّ  ََم

:ِِ ُٗ ِٓ َِ ـْ ََمٛمََٔمُف.  َٚ  ََم

:ٍَ صُمِؾ: شُمٛمُْدؤٌة.  َٚقّٔا  خَيَْتصُّ ايمثَّْدُي زم٣ِمظمَْْرَأِة, َوُيَٗم٣مُل دِم ايمرَّ

صُمِؾ ايمَِّذي وَمَتَؾ َووَمْد ؽَم  يَمِن دِم ضَمِدي٧ِم ايمرَّ َبَؼ إِيَّم٣مضُمُف دِم َأَواِئِؾ ىمَِت٣مِب اإْلِ

َؿ:  ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمرِ »َٞمْٖمَسُف هَمَٗم٣مَل همِٝمِف ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ُف َِم  ش. َأٞمَّ

َّ ِفٞ َِْطاَد١ٍ(: ُ٘ )قّٔا ِٛيّٕ ِٖمٝمِػ  َٚقّٔ كِم اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِم  ِهَل زمَِ٘مْْسِ ايمٛمُّقِن َوخَتْ ايمس 

ـِ  ٝمِؿ َهَذا ُهَق اظمَُْْمُٜمقُر دِم ُٞمَسِخ زمََِلِدَٞم٣م, َوِرَواَي٣مسمِٛم٣َم يمَِِمِحٝمِح َُمْسٙمٍِؿ, َوؽُمٛمَ َوزم٣ِمْْلِ

َأِب َداُوَد, َوَووَمَع دِم زَمْٔمِض ايمٛمَُّسِخ دِم ؽَم٣مصَم٥ٍم, زمَِحْذِف ايمٛمُّقِن, َوَٞمَٗمَٙمُف ايْمَٗم٣ميِض 

ـْ ِرَواَي٥ِم اْلُْ   ْٚمُٜمقِر.فِمَٝم٣مٌض فَم

:ٍَ َقاُب.  قّٔا  َوُهَق ايمِمَّ

:ٍَ ٣مُج ََجِٝمًٔم٣م شَمْقٌب ىَم٣ميمْمَّْٝمَٙمَس٣مِن َوؾِمْبِٜمِف.  قّٔا ٣مصَم٥ُم َوايمسَّ  َوايمسَّ
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:ٍَ .  قّٔا  َوِرَواَي٥ُم ايمٛمُّقِن َووَمَٔم٦ْم دِم ِرَواَي٥ِم ايْمَٖم٣مِرِد 

:ٍَ ٌؼ.  قّٔا  َوََمْٔمٛم٣َمُه شَمْقٌب َُمَٙمٖمَّ

:ُِ ُٗ ٍَ َبِعُط ٍَ قّٔا  َوسَمِْمِحٝمٌػ.  ايمٛمُّقُن طَمَْمٟمٌ  قّٔا

ًُّٖت: ًٗم٣م فَمعَم َهْٝمَئ٥ِم  قّٕ ٣م َصِحٝمٌح, َوَيُ٘مقُن شَمْقزًم٣م َُمَٙمٖمَّ يَمْٝمَس ىَمَذيمَِؽ زَمْؾ ىمََِلُُهَ

 ايمْمَّْٝمَٙمَس٣مِن. 

ََُػاِزِم: ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ ِفٞ ايّٖ ُٔمُف ؽِمٝمَج٣مٌن.  قّٔا ٣مصَم٥ُم ايمْمَّْٝمَٙمَس٣مُن َوََجْ ٣مُج َوايمسَّ  ايمسَّ

:ٌَ َِٚقٝ  :ٍَ ِضُ َِمْٛمٜمَ  قّٔا ٥ًم. ِهَل اخْلَ  ٣م طَم٣مصَّ

ُّ َِٖس ٍَ ايّٖأِّٔش ٌر ُيٛمَْس٨ُم ىَمَذيمَِؽ وَم٣مَل. َٚقّٔا  : ُهَق ؿَمْٝمَٙمَس٣مٌن َُمَٗمقَّ

.  َِٚقٌَٝ: ـُ َس  ُهَق ايمْمَّْٝمَٙمَس٣مُن اْْلَ

:ٍُ َُٜٚكّٔا  ٍَ .  قّٔا َٜم٣م َوِهَل َأوَمؾُّ َه٣م َوَضٚم  ِم َوىَمْْسِ  ايمْمَّْٝمَٙمَس٣مُن زمَِٖمْتِح ايمَلَّ

ِِٓب ُٙ ِإي٢ّٔ َد َِٚزَداُؤ ( ُ٘ ِٛيّٕ ُِِػَذِب(:ٚقّٔ ُهَق زمِِٚمٝمٍؿ ََمْ٘مُسقَرٍة شُمؿَّ ؾِمكٍم  ِ٘ َع٢ّٔ ايّٖ

فَْمَقاٍد ُيقَضُع فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايمث َٝم٣مُب  ِٕ َدٍة َوُهَق اؽْمٌؿ  َُمْٔمَجَٚم٥ٍم ؽَم٣مىمِٛم٥ٍَم شُمؿَّ صِمٝمٍؿ شُمؿَّ زَم٣مٍء َُمَقضمَّ

 َوََمَت٣مُع ايْمَبْٝم٦ِم.

ُ٘ ِ٘ َؾ٢َّ ايَّ ٍِ ايَّ ِٔ َسذ١َِّ َزُضٛ ُ٘ )أِّٔخِبِسِْٞ َع ِٛيّٕ َِ(: قّٔ ََٚضَّ  ِ٘ ِٝ ِهَل زمَِ٘مْْسِ  َعّٔ

٥ُم ايْمَقَداِع.  ٣مِء َوهَمْتِحَٜم٣م َواظمَُْراُد ضَمجَّ  اْْلَ

ِِ َُٜشرَّ(: ََهَّٔح ِتِطَع ِضِٓنَي ئّ  َِ ََٚضَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًّٔ ِ٘ َؾ٢َّ ايَّ ٍَ ايَّ َّ َزُضٛ ُ٘ )أّٔ ِٛيّٕ  قّٔ

ْجَرِة.   َئْمٛمِل ََمَ٘م٧َم زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم زَمْٔمَد اْْلِ
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( ُ٘ ِٛيّٕ َٕ ِفٞ ايَّاِع ِفٞ ايَّٖعاِغَس٠ِ إٕ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ قّٔ َّ أّٔذَّ ُث
 ٚضًِ َسازّّ(. 

ُبقا يمِْٙمَح٨م  ََمَٔمُف, َوَيَتَٔمٙمَُّٚمقا  ََمْٔمٛم٣َمُه َأفْمَٙمَٚمُٜمْؿ زمَِذيمَِؽ, َوَأؾَم٣مفَمُف زَمْٝمٛمَُٜمْؿ يمَِٝمَتَٟمهَّ

ضَْمَ٘م٣مَم, َوَيُْمَٜمُدوا َأوْمَقايَمُف َوَأهْمَٔم٣ميمَ  ْٕ ٣مِهُد اظمَْٛم٣َمؽِمَؽ َوا َغ ايمُمَّ ُف, َوُيقِصٝمِٜمْؿ يمُِٝمَبٙم 

ؽَم٣ميَم٥ُم ايْمَٗمِري٤َم َوايْمَبِٔمٝمَد.  ؽْمََلِم, َوسَمْبُٙمَغ ايمر   ايْمَٕم٣مئ٤َِم, َوسَمُِمٝمَع َدفْمَقُة اإْلِ

:ِ٘ ٣م.  َِٚفٝ ُبقا َْلَ َٝمَتَٟمهَّ
٥ِم يمِ َُُمقِر اظمُِْٜمٚمَّ ْٕ ُف ُيْسَتَح٤مُّ يمإِْلََِم٣مِم إِيَذاُن ايمٛم٣َّمِس زم٣ِم  َأٞمَّ

ُ٘ )نّٕ ِٛيّٕ َِقّٔ ََٚضَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًّٔ ِ٘ َؾ٢َّ ايَّ ٍِ ايَّ َّ ِبَسُضٛ ِٕ َٜأَّٖت ُُِظ أّٔ َّٖت َٜ ِِ ُٗ ُّ :) 

ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ: ُف َصعمَّ اّللَُّ  قّٔا َٞمَّ ِٕ ٨م   ُٜمْؿ َأضْمَرَُمقا زم٣ِمْْلَ ُْؿ ىُمٙمَّ َهَذا مم٣م َيُدلُّ فَمعَم َأَّنَّ

َٓ خُي٣َميمِٖمُ  ٨م  َوُهْؿ  َؿ َأضْمَرَم زم٣ِمْْلَ َذا وَم٣مَل صَم٣مزمٌِر: فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ »قَٞمُف, َوِْلَ َوََم٣م فَمِٚمَؾ َِم

ٍء فَمِٚمْٙمٛم٣َم زمِفِ   ش. َرْ

:ُ٘ َِِجّٕ ْؾ ضَمتَّك َأنْمَّمُبقُه َوافْمَتَذَر  َٚ ْ َيَتَحٙمَّ ِؾ زم٣ِميْمُٔمْٚمَرِة ََم٣م َل ـِ ايمتََّحٙمُّ ُٖمُٜمْؿ فَم سَمَقومُّ

 إيَِمْٝمِٜمْؿ. 

:ُ٘ َِِجّٕ َم فَمعَم إضِْمَراِم ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف سَمْٔمٙمِٝمُؼ فَمقِم  َوَأِب َُمقؽَمك إضِْمَراََمٜمُ  َٚ

 َوؽَمٙمََّؿ. 

 ُ٘ ِٛيّٕ ؽَْمَمَء زمِٛم٦ِْم فُمَٚمْٝمٍس َووَمْد َويَمَدْت قّٔ ِٕ َؿ  )اغَّٖتِطًِٞ : َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
 .)َِٞ َٚأِّٔسِس ٍِٛب   َٚاِضَتِجِفِسٟ ِبَج

ِ٘ ضْمَراِم يمِٙمٛمَُّٖمَس : ِفٝ .اؽْمتِْحَب٣مُب نُمْسِؾ اإْلِ  ٣مِء َووَمْد ؽَمَبَؼ زَمَٝم٣مُٞمُف دِم زَم٣مٍب َُمْسَتِٗمؾ 
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:ِ٘ ؽْمتِْثَٖم٣مِر, َوُهَق َأْن سَمُُمدَّ دِم  ِفٝ ِٓ َض َوايمٛمَُّٖمَس٣مَء َواظمُْْسَتَح٣مَض٥َم زم٣ِم
٣مئِ َأََمَر اْْلَ

ِم َوسَمُُمدَّ ؿَمَرهَمْٝمَٜم٣م َٔمُٙمَٜم٣م فَمعَم حَمَؾ  ايمدَّ ـْ  َوؽَمْمَِٜم٣م ؾَمْٝمًئ٣م َوسَمْٟمطُمَذ طِمْروَم٥ًم فَمِريَّم٥ًم جَتْ َِم

٥ِم زمَِٖمْتِح  ازمَّ َٜم٣م دِم َذيمَِؽ اظمَُْْمُدوِد دِم َوؽَمْمَِٜم٣م َوُهَق ؾَمبِٝمٌف زمَِثَٖمِر ايمدَّ
ـْ َوَرائِ اَِمَٜم٣م َوَِم وُمدَّ

 ىـاايْمَٖم٣مِء. 
  قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل:

 ىـاوهق َم٣م يسٚمك أن زم٣مْلٖم٣مـم٣مت. 
 ثِ قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل: 

:ِ٘ ٥ُم إضِْم  َِٚفٝ  َراِم ايمٛمَُّٖمَس٣مِء, َوُهَق جُمَْٚمٌع فَمَٙمْٝمِف, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. ِصحَّ

:ِ٘ ِٔ(: ِفٝ ِٝ ُ٘ )فَّٔؿ٢َّ َزنَّٖعَت ِٛيّٕ ضْمَراِم, َووَمْد ؽَمَبَؼ  قّٔ اؽْمتِْحَب٣مُب َرىْمَٔمَتِل اإْلِ

 ىـاايْمَ٘مََلُم همِٝمِف ََمْبُسقؿًم٣م. 
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل:

, وايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أٞمف وهذه اظمسٟميم٥م طمَلهمٝم٥م زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ

, وإٞمم أضمرم ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٔمد صَلةيمٝمس يمإلضمرام 

 ىـاصَلة ايمٓمٜمر. 
َٛا٤َ(: َِّ َزِنَب ايّٖكِّٔؿ ُ٘ )ُث ِٛيّٕ .  قّٔ  ِهَل زمَِٖمْتِح ايْمَٗم٣مِف َوزم٣ِمظمَْد 

ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ: َّمؿ  ايْمَٗم٣مِف َوايْمَٗمٌْمِ وَم٣مَل َوَووَمَع دِم ُٞمْسَخ٥ِم ايْمَٔمَذِري  ايْمُٗمِْمَقى زمِ  قّٔا

 َوُهَق طَمَْمٌٟم. 
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َِٝب١ّٔ: َؿ ُٞمقٌق  قاٍ ايكاضٞ: قاٍ ابٔ قَّٕت ىَم٣مَٞم٦ْم يمِٙمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْدفَم٣مُء َوايْمَٔمّْمَب٣مُء.   ايْمَٗمِْمَقاُء َواْْلَ

ٍِٝد: ٍَ أُّٔبٛ ُعَب ْ سُمَسؿَّ ايْمَٔمّْمَب٣مُء اؽْمٌؿ يمِٛم٣َموَم٥ِم ايمٛمَّبِل  َصعمَّ  قّٔا َؿ َوَل اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م.  ٍء َأَص٣مَِبَ  زمَِذيمَِؽ يمًَِمْ

ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ: َر ُهٛم٣َم:  قّٔا
ُف َرىم٤َِم ايْمَٗمِْمَقاَء »وَمْد ُذىمِ ِدي٧ِم: ش, َأٞمَّ َودِم آطِمِر َهَذا اْْلَ

ْدفمَ »َودِم نَمغْمِ َُمْسٙمٍِؿ: ش, طَمَْم٤َم فَمعَم ايْمَٗمِْمَقاءِ »  ش. ٣مءِ طَمَْم٤َم فَمعَم َٞم٣موَمتِِف اْْلَ

 ش. فَمعَم َٞم٣موَم٥ٍم طَمْرََم٣مءَ »َودِم ضَمِدي٧ٍم آطَمَر: 

 ش. ايْمَٔمّْمَب٣مءِ »َودِم آطَمَر: 

َٓ سُمْسَبُؼ »َودِم ضَمِدي٧ٍم آطَمَر:   ش. ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف َٞم٣موَم٥ٌم 

ََم٥مً »َودِم آطَمَر:  ك خُمَْضَ ٣َم َٞم٣موَم٥ٌم َواضِمَدٌة, طمَلف ش, سُمَسٚمَّ ُف َيُدلُّ فَمعَم َأَّنَّ َوَهَذا ىُمٙمُّ

٣م, طِمََلَف ََم٣م  َذا ايمَِّذي ِِبَ َم٣م وم٣ميمف زمـ وُمَتْٝمَب٥َم, َوَأنَّ َهَذا ىَم٣مَن اؽْمُٚمَٜم٣م, َأْو َوْصُٖمَٜم٣م ِْلَ

ـْ َيْٟميِت دِم ىمَِت٣مِب ايمٛمَّ 
ْذِر َأنَّ ايْمَٗمِْمَقاَء, نَمغْمُ ايْمَٔمّْمَب٣مِء ىَمَم ؽَمٛمَُبٝم ٛمُُف وَم٣مَل َأزُمق فُمَبْٝمٍد, يَم٘مِ

 .ُهٛم٣َمكَ 

:ُّ ٍَ ايَّٖشِسِب ََم٥ُم دِم أذان.  قّٔا ْضَ ْرُم َوايْمَٗمِْمُق َواخْلَ ْدُع َواخْلَ  ايْمَٔمّْم٤ُم َواْْلَ

:ّْ ْدُع َأىْمثَ  قاٍ بٔ ايّٖأِّٔعَساِب  ُر َِمٛمُْف. ايْمَٗمِْمَقاُء ايمَّتِل وُمْمَِع ؿَمَرُف ُأُذَِّن٣َم واْْلَ

:ُّ َُِع ٍَ ايّٖأِّٔؾ  َوايْمَٗمِْمُق َِمْثُٙمُف.  َٚقّٔا
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:ٍَ ُم  قّٔا زُمَع هَمِٜمَل فَمّْمَب٣مُء, َواظمَُْخْضَ ُُذِن صَمْدٌع, هَم١مِْن صَم٣مَوَز ايمرُّ ْٕ َوىُمؾُّ وَمْْمٍع دِم ا

5 هَم١مِِن اْصَْمَٙمَٚمَت٣م هَمِٜمَل َصْٙمَمُء.  ُُذَٞمكْمِ ْٕ  ََمْٗمُْمقُع ا

ٍِٝد: ٍَ أُّٔبٛ ُعَب ََم٥ُم اظمُْْسَتْٟمَصَٙم٥ُم ايْمٗمَ  َٚقّٔا ُُذِن فَمْرًض٣م, َواظمَُْخْضَ ْٕ ِْمَقاُء اظمَْْٗمُْمقفَم٥ُم ا

 َواظمَْْٗمُْمقفَم٥ُم ايمٛم ِْمِػ هَمَم هَمْقوَمُف. 

:ٌُ ٍَ ايَّٖدًِٝ ََم٥ُم ََمْٗمُْمقفَم٥ُم ايْمَقاضِمَدِة.  َٚقّٔا  اظْمَُخْضَ

ُُذِن. َٚايَّٖعِطَبا٤ُ: ْٕ  ََمُْمُٗمقوَم٥ُم ا

:ُّ ٍَ ايَّٖشِسِب ِدي٧ُم  قّٔا ٣م, َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ْم فَمّْمَب٣مَء  هَم٣مْْلَ َيُدلُّ فَمعَم َأنَّ ايْمَٔمّْمَب٣مَء اؽْمٌؿ َْلَ

ُُذِن, هَمَٗمْد صُمِٔمَؾ اؽْمُٚمَٜم٣م, َهَذا آطِمُر ىَمََلِم ايْمَٗم٣ميِض.  ْٕ  ا

:ُٙ ُِٝس َٚغّٔ  ُّ ُّ ايتَّاِبِع ُِ ِٝ َِ ايتَّ ِٖٝ ُٔ ِإِبَسا َُُّد ِب ََُش  ٍَ إِنَّ ايْمَٔمّْمَب٣مَء َوايْمَٗمِْمَقاَء  َٚقّٔا

ْد  َؿ َواّللَُّ َواْْلَ فَم٣مَء اؽْمٌؿ يمِٛم٣َموَم٥ٍم َواضِمَدٍة ىَم٣مَٞم٦ْم يمَِرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

 َأفْمَٙمُؿ.

ََدّْ َبَؿِسٟ(: ُ٘ )َْعِّٔسُت ِإي٢ّٔ  ِٛيّٕ ي َوُهَق  قّٔ َهَ٘مَذا ُهَق دِم ََجِٝمِع ايمٛمَُّسِخ ََمد  زَمٌَمِ

ي.   َصِحٝمٌح َوََمْٔمٛم٣َمُه َُمٛمَْتَٜمك زَمٌَمِ

ي, َويَمْٝمَس َوَأٞمْ  َقاُب: ََمَدى زَمٌَمِ ي, َووَم٣مَل ايمِمَّ َٕم٥ِم ََمد  زَمٌَمِ َ٘مَر زَمْٔمُض َأْهِؾ ايمٙمُّ

٣م يُمَٕمَت٣مِن: اظمَْدُّ َأؾْمَٜمُر.  ُهَق زمُِٚمٛمَْ٘مٍر, زَمْؾ ُُهَ

ََاٍؽ(:  َٚ ِٔ َزاِنٍب  َِ  ِ٘ ِٜ َٔ ََٜد ِٝ ُ٘ )َب ِٛيّٕ  قّٔ
:ِ٘ ٨م  َراىمًِب٣م َوََم٣مؾِمًٝم٣م َوُهَق جُمَْٚمٌع  ِفٝ ئُِؾ صَمَقاُز اْْلَ َٓ فَمَٙمْٝمِف, َووَمْد سَمَٓم٣مَهَرْت فَمَٙمْٝمِف َد

٥ِم.  َُمَّ ْٕ ٛم٥َِّم, َوإَِْج٣َمُع ا  ايْم٘مَِت٣مِب, َوايمسُّ
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ًٓ وفمعم ىمؾ ض٣مَمر}وَم٣مَل اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم:  ْن دِم ايمٛم٣َّمِس زم٣مْل٨م يٟمسمقك رصم٣م  . {َوَأذ 

َُا:  ُٗ ِٓ َِ  ٌِ َُا٤ُ ِفٞ ايّٖأّٔفَّٖط  َٚاِخَتَّٔف ايُّٖعّٔ
َٚايػَّ ََاِيوّ٘   ٍَ َُا٤ِ:فّٔكّٔا ُُٗٛز ايُّٖعًّٔ ُِ َُٚد  ُّ ىُمقُب َأهْمَّمُؾ اوْمتَِداًء زم٣ِميمٛمَّبِل   اِفِع ايمرُّ

ُف َأىْمَثُر َٞمَٖمَٗم٥ًم.  َٞمَّ ِٕ ِػ ََمٛم٣َمؽِم٘مِِف, َو
ُف َأفْمَقُن يَمُف فَمعَم َوـَم٣مئِ َٞمَّ ِٕ َؿ, َو  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ُُٚد: ٍَ َدا تِِف َوهَ  َٚقّٔا ٥َم يَمْٝمَس٦ْم ََمْْمُٙمقزَم٥ًم ََم٣مؾِمًٝم٣م َأهْمَّمُؾ ظمََُِمٗمَّ َنَّ اظمََُْمٗمَّ
ِٕ  َذا هَم٣مؽِمٌد 

:)ُ٘ ِّٜٔٚ َٛ َِٜعِسُف َتأّٖ ُٖ َٚ  ُٕ ٍُ ايّٖكِّٕسآ ِِٓص َٜ ِ٘ ِٝ ََٚعّٔ ( ُ٘ ِٛيّٕ ِؽ  قّٔ ٧مُّ فَمعَم ايمتََّٚمسُّ ََمْٔمٛم٣َمُه اْْلَ

تِِف سمِْٙمَؽ.  ـْ همِْٔمٙمِِف دِم ضَمجَّ ىُمْؿ فَم  زمَِم ُأطْمػِمُ

ِِٛسِٝد(: َّ ِبايتَّ َٖ ُ٘ )فّٔأّٔ ِٛيّٕ يَؽ يَمَؽ.  قّٔ َٓ َذِ  َئْمٛمِل وَمْقيَمُف يَمبَّْٝمَؽ 

:ِ٘ ِك  َِٚفٝ ْ ـْ يَمْٖمِظ ايممم  إؾَِم٣مَرٌة إلَِم خُم٣َميَمَٖم٥ِم ََم٣م ىم٣مٞم٦م اْل٣مهٙمٝم٥م سمٗمقيمف دِم سَمْٙمبَِٝمتَِٜم٣م َِم

 ىـاَووَمْد ؽَمَبَؼ ِذىْمُر سَمْٙمبَِٝمتِِٜمْؿ دِم زَم٣مِب ايمتَّْٙمبَِٝم٥ِم. 
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل:

 ."ٓ ذيؽ يمؽ, إٓ ذيؽ هق يمؽ, ِتٙم٘مف وَم٣م َمٙمؽيمبٝمؽ "ومقْلؿ: 

 نُا ثبت يف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللُ فَمٛمُْٜمَم,  ىُمقَن َيُٗمقيُمقَن: »وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م ازْم ىَم٣مَن اظمُْمْمِ

يَؽ يَمَؽ, وَم٣مَل: هَمَٝمُٗمقُل َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمْ  َٓ َذِ َؿ: يَمبَّْٝمَؽ   َوْيَٙمُ٘مْؿ,»ِف َوؽَمٙمَّ
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يً٘م٣م ُهَق يَمَؽ, َِتْٙمُِ٘مُف َوََم٣م ََمَٙمَؽ, َيُٗمقيُمقَن َهَذا َوُهْؿ ش وَمْد وَمْد  َّٓ َذِ هَمَٝمُٗمقيُمقَن: إِ

شَيُْمقهُمقَن زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم 
 (1)

. 

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل: 
( :ُ٘ ِٛيّٕ ُٜمؿَّ يمَ قّٔ ْٚمَد هَمَٟمَهؾَّ زم٣ِميمتَّْقضِمٝمِد: يَمبَّْٝمَؽ ايمٙمَّ يَؽ يَمَؽ يَمبَّْٝمَؽ, إِنَّ اْْلَ َٓ َذِ بَّْٝمَؽ, 

َذا ايمَِّذي َُيِٙمُّقَن زمِِف هَمَٙمْؿ  يَؽ يَمَؽ, َوَأَهؾَّ ايمٛم٣َّمُس ِِبَ َٓ َذِ َوايمٛم ْٔمَٚم٥َم يَمَؽ َواظمُْْٙمَؽ, 

َؿ ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمُْف, َويَمِزَم َرؽُمقُل اّللَِّ   َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َيُردَّ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ سَمْٙمبَِٝمَتفُ   . (َوؽَمٙمَّ
ُ٘ َتَعاي٢ّٔ: ُ٘ ايَّ َُ َٝاْض َزِس ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ ِع   قّٔا

:ِ٘ ىْمِر.  ِفٝ ـَ ايمثَّٛم٣َمِء َوايمذ  ـْ ِزَي٣مَدِة ايمٛم٣َّمِس دِم ايمتَّْٙمبَِٝم٥ِم َِم  إؾَِم٣مَرٌة إلَِم ََم٣م ُرِوَي َِم

ـْ فُمَٚمَر َريِضَ  ُف ىَم٣مَن َيِزيُد يَمبَّْٝمَؽ َذا ايمٛمَّْٔمَمِء "اّللَُّ فَمٛمُْف: ىَمَم ُرِوَي دِم َذيمَِؽ فَم َأٞمَّ

ـِ يَمبَّْٝمَؽ َمرهقزم٣م َمٛمؽ وَمرنمقزم٣م ايمٝمؽ َس  . "َوايْمَٖمّْمِؾ اْْلَ

نْمَب٣مُء "وفمـ زمـ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمُف:  غْمُ زمَِٝمَدْيَؽ َوايمرَّ يَمبَّْٝمَؽ َوؽَمْٔمَدْيَؽ َواخْلَ

 . "إيَِمْٝمَؽ َوايْمَٔمَٚمُؾ 

ـْ أَ  ٣م"َٞمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف: َوفَم ٣م سَمَٔمبًُّدا َوِرومًّ  ."يَمبَّْٝمَؽ ضَمٗمًّ

ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ: وْمتَِِم٣مُر فَمعَم سَمْٙمبَِٝم٥ِم َرؽُمقِل اّللَِّ  قّٔا ِٓ وَم٣مَل َأىْمَثُر ايْمُٔمَٙمَمِء اظمُْْسَتَح٤مُّ ا

, َواّللَُّ  ٣مهمِِٔملُّ َؿ, َوزمِِف وَم٣مَل ََم٣ميمٌِؽ, َوايمُمَّ  ها  َأفْمَٙمُؿ.َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
 

                                                           
 (.1185أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
وَمـ أسمك زمٕمغمه٣م ٓ يٛم٘مر فمٙمٝمف5 ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

أومرهؿ فمعم ذيمؽ ول يٛم٘مر فمٙمٝمٜمؿ, ويم٘مٛمف صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمزم 

 سمٙمبٝمتف ىمم وم٣مل صم٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم دم هذا اْلدي٧م.

  صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. ٙمفهمٔمهم٣مٕهمّمؾ 

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل: 
٨مَّ يَمْسٛم٣َم َٞمْٔمِرُف ايْمُٔمْٚمَرةَ »قْلُ:  َّٓ اْْلَ  ش: وَم٣مَل صَم٣مزمٌِر يَمْسٛم٣َم َٞمٛمِْقي إِ

هْمَراِد.  فُٔ: صِمٝمِح اإْلِ ـْ وَم٣مَل زمؼَِمْ
 َديمِٝمٌؾ ظمَِ

٣مزمِِؼ. َووَمْد ؽَمَبَٗم٦ِم اظمَْْسَٟميَم٥ُم َُمْسَتْٗمَِم٣مًة دِم  ِل ايْمَب٣مِب ايمسَّ   َأوَّ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 زمٚمٔمٛمك أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ اطمتٙمػ دم ضمجف.

 ضم٨م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمٖمرًدا. فكاٍ بعطِٗ:

 ضم٨م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣مرًٞم٣م. ٚقاٍ بعطِٗ:

 عم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمتٚمتًٔم٣م.ضم٨م ايمٛمبل ص ٚقاٍ بعطِٗ:

دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م ريض اّلل سمٛمقع ايمرواي٣مت وايمسب٤م دم هذا آطمتَلف 

 َمـ إضم٣مدي٧م. فمٛمٜم٣م, ونمغمه

وومد سمٗمدم أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٨م وم٣مرًٞم٣م5 ٕٞمف ؽم٣مق 

 اْلدي َمٔمف َمـ زمٙمده.
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 ٣مرًٞم٣م.وه٘مذا جي٤م فمعم ىمؾ َمـ ؽم٣مق َمٔمف اْلدي َمـ زمٙمده أن َي٨م وم

يَمِق »وْلذا ٞمدم ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم ذيمؽ, ووم٣مل: 

ـْ َأَْمِري ََم٣م اؽْمَتْدزَمْرُت ََم٣م َأْهَدْي٦ُم, َويَمْقَٓ َأنَّ ََمِٔمل اَْلْدَي  اؽْمَتْٗمَبْٙم٦ُم َِم

ضَْمَٙمْٙم٦ُم   .وومد سمٗمدمش, َٕ

 ٜمذا دمهموأَم٣م َمـ وم٣مل زمٟمن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٨م َمٖمرًدا, 

, هم٣ميمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وأصح٣مزمف طمرصمقا وٓ يريدون آزمتداء

 إٓ اْل٨م, ىمم دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م.

زم٣ميمٛمٓمر إلم ىمقن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمبك هق  ٚقٌٝ:

 وأصح٣مزمف زم٣مْل٨م وهذا دم أول أَمرهؿ.

ٙمؿ َمـ ؽم٣مق َمٔمف اْلدي شمؿ زمٔمد ذيمؽ أَمر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽم

َمـ زمٙمدهؿ أن يدطمٙمقا ايمٔمٚمرة فمعم اْل٨م, همٟمصبح ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم 

 آيمف وؽمٙمؿ وَمـ ؽم٣مق اْلدي َمٔمف وم٣مرٞمكم, وهذا فمعم َّن٣مي٥م اْل٣مل.

زم٣ميمٛمٓمر إلم ٞمسؽ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمذي أسمك زمف,  ٚقٌٝ:

 .ؿ اْلديـ ؽم٣مق َمٛمٜممموَمـ َمٔمف َمـ ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ 

أن شمؿ زمٔمد ذيمؽ أَمر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ ل يسؼ اْلدي 

 .يتحٙمؾ
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وَمـ وم٣مل زمٟمن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٨م َمتٚمتًٔم٣م همَلن ايمٛمبل 

صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومرن زمكم اْل٨م وايمٔمٚمرة, وَمـ ومرن زمكم اْل٨م 

غمصمع إلم اظمٔمٛمك ايمٙمٕمقي وهذا هم, زم٣مْل٨م وايمٔمٚمرة ٣مً تٚمتٔمَميسٚمك ومد وايمٔمٚمرة 

 دم ومقل.

زم٣ميمٛمٓمر إلم َمآل ضم٨م أصح٣مزمف رضقان اّلل فمٙمٝمٜمؿ ايمذيـ ل يسقومقا  ٚقٌٝ:

 اْلدي َمٔمٜمؿ. 

 ش: ضَمتَّك َأسَمْٝمٛم٣َم ايْمَبْٝم٦َم »قْلُ: شمؿ وم٣مل: 

٥َم وَمْبَؾ ايْمُقوُمقِف زمَِٔمَرهَم٣مٍت  فُٔ: ٛم٥ََّم يمِْٙمَح٣مج  َأْن َيْدطُمُٙمقا ََم٘مَّ يمَِٝمُْمقهُمقا زَمَٝم٣مُن َأنَّ ايمسُّ

 يمِْٙمُٗمُدوِم َونَمغْمِ َذيمَِؽ. 

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
ملا أن يٟميت فمرهم٣مت  جيقزوَمـ سمٔمذر فمٙمٝمف دطمقل َم٘م٥م يمتٟمطمره دم ايمقصقل, 

ـِ ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ:  ـِ زْم َْحَ َمـ ضمدي٧م فَمْبِد ايمرَّ

ـْ َأهْ »َئْمَٚمَر ريض اّلل فمٛمف:  َوُهَق زمَِٔمَرهَم٥َم  ملسو هيلع هللا ىلصِؾ َٞمْجٍد َأسَمْقا َرؽُمقَل اّللَِّ َأنَّ َٞم٣مؽًم٣م َِم

ٍع وَمْبَؾ ؿُمُٙمقِع »هَمَسَٟميُمقُه, هَمَٟمََمَر َُمٛم٣َمِدًي٣م, هَمٛم٣َمَدى:  ـْ صَم٣مَء يَمْٝمَٙم٥َم ََجْ اَْل٨مُّ فَمَرهَم٥ُم, ََم

٣مُم َِمٛمًك , َأيَّ َؾ دِم َيْقََمكْمِ هَمََل  ايمَٖمْجِر هَمَٗمْد َأْدَرَك اَْل٨مَّ ـْ سَمَٔمجَّ  إشِْمَؿ فَمَٙمْٝمِف, شَمََلشَم٥ٌم, هَمَٚم

َر هَمََل إشِْمَؿ فَمَٙمْٝمفِ  ـْ سَمَٟمطمَّ شَوَأْرَدَف َرصُمًَل هَمٛم٣َمَدى»وَم٣مَل: َوَزاَد ََيَْٝمك: ش َوََم
 (1)

. 

                                                           
(, وابن ماجو 3116(, والنسائي )1949(, وأبو داود )889الترمذي في سننو ) أخرجو اإلمام (1)

     =(, وقال 1164(, وغيرىم, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلرواء )3115)
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 ٚقاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل عكب٘ حبدٜح: 
ـُ َأِب فُمَٚمَر:  ـُ فُمَٝمْٝمٛم٥ََم: ووَم٣مَل ازْم اُه َوَهَذا َأصْمَقُد ضَمِدي٧ٍم َروَ »وَم٣مَل ؽُمْٖمَٝم٣مُن زْم

 ش. ؽُمْٖمَٝم٣مُن ايمثَّْقِريُّ 

ـِ َئْمَٚمَر فِمٛمَْد » ٚقاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: ـِ زْم َْحَ َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم ضَمِدي٧ِم فَمْبِد ايمرَّ

ْ َيِٗمْػ  ـْ َل ُف ََم ِهْؿ َأٞمَّ َؿ َونَمغْمِ ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ َِم

َٓ جُيِْزُئ فَمٛمُْف إِْن صَم٣مَء زَمْٔمَد ؿُمُٙمقِع زمَِٔمَرهَم٣مٍت وَمْبَؾ ؿُمٙمُ  , َو قِع ايمَٖمْجِر هَمَٗمْد هَم٣مسَمُف اَْل٨مُّ

ـْ وَم٣مزمٍِؾ.  َٔمُٙمَٜم٣م فُمْٚمَرًة, َوفَمَٙمْٝمِف اَْل٨مُّ َِم  ايمَٖمْجِر, َوجَيْ

, َوَأَْحََد, َوإؽِْمَح٣مَق  ٣مهمِِٔمل  , َوايمُمَّ  ش. َوُهَق وَمْقُل ايمثَّْقِري 

ـْ زُم٘مَ  . َووَمْد َرَوى ؾُمْٔمَب٥ُم, فَم ـِ فَمَْم٣مٍء َٞمْحَق ضَمِدي٧ِم ايمثَّْقِري   غْمِ زْم

ُف َذىَمَر َهَذا اَْلِدي٧َم, "وَم٣مَل: َوؽَمِٚمْٔم٦ُم اَْل٣مُروَد َيُٗمقُل:  ؽَمِٚمْٔم٦ُم َوىمِٝمًٔم٣م َأٞمَّ

 ها. "شَهَذا اَْلِدي٧ُم ُأمُّ اظمَٛم٣َمؽِمِؽ »هَمَٗم٣مَل: 
 ٚملا ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 

ـِ  ل  ريض اّلل  َمـ ضمدي٧م فُمْرَوَة زْم
ٍم ايمْم٣َّمئِ َٓ ـِ  ـِ ضَم٣مِرشَم٥َم زْم ـِ َأْوِس زْم ِس زْم  َُمَض 

َؿ زم٣ِمظمُْزَديمَِٖم٥ِم ضِمكَم طَمَرَج إلَِم »وَم٣مَل: فمٛمف,  َأسَمْٝم٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ صَمَبقَمْ ؿَمٝم   ََلِة, هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, إِّن  صِمْئ٦ُم َِم ٍئ َأىْمَٙمْٙم٦ُم َراضِمَٙمتِل, ايمِمَّ

؟  ـْ ضَم٨م  َّٓ َووَمْٖم٦ُم فَمَٙمْٝمِف, هَمَٜمْؾ رِم َِم ـْ ضَمْبٍؾ إِ َوَأسْمَٔمْب٦ُم َٞمْٖمِز, َواّللَِّ ََم٣م سَمَرىْم٦ُم َِم

                                                                                                                                        

فيو: وقال الحاكم: " صحيح اإلسناد". ووافقو الذىبي, وىو كما قاال. وىو في الصحيح  =
 (. 911تعالى برقم ) المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل
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َؿ:  ـْ ؾَمِٜمَد َصََلسَمٛم٣َم َهِذِه, َوَووَمَػ ضَمتَّك »هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ََم

ُف, َووَم٢َم َٞمْدهَمَع َووَمْد وَ       وَمَػ زمَِٔمَرهَم٥َم وَمبَْؾ َذيمَِؽ يَمْٝمًَل, َأْو ََّن٣َمًرا, هَمَٗمْد َأسَمؿَّ ضَمجَّ

شسَمَٖمَثفُ 
 (1)

 . 

 شمؿ وم٣مل: 

 َئْمٛمِل: ُٞمُسَ٘مُف.ش: سَمَٖمَثفُ »ْقيُمُف: ومَ 

َّٓ َووَمْٖم٦ُم فَمَٙمْٝمفِ »وَمْقيُمُف:  ـْ ضَمْبٍؾ إِ ـْ َرَْمٍؾ ُيَٗم٣مُل يَمُف ش: ََم٣م سَمَرىْم٦ُم َِم إَِذا ىَم٣مَن َِم

ـْ ضِمَج٣مَرٍة ُيَٗم٣مُل يَمُف: صَمَبٌؾ. ضَمبْ   هاٌؾ, َوإَِذا ىَم٣مَن َِم
ـَ هَمَرََمَؾ شَمََلشًم٣م َوََمَُمك َأْرزَمًٔم٣م»قْلُ:  ىْم  ش.ضَمتَّك إَِذا َأسَمْٝمٛم٣َم ايْمَبْٝم٦َم ََمَٔمُف اؽْمَتَٙمَؿ ايمرُّ

 ُِ ُـّ يَمُف ؿمَ ِفٔ ٥َم وَمْبَؾ ايْمُقوُمقِف زمَِٔمَرهَم٣مٍت ُيَس َقاُف : َأنَّ اظمُْْحِرَم إَِذا َدطَمَؾ ََم٘مَّ

 ايْمُٗمُدوِم, َوُهَق جُمَْٚمٌع فَمَٙمْٝمِف. 

:ُِ  َأنَّ ايمْمََّقاَف ؽَمْبُع ؿَمَقاهَم٣مٍت.  َِّفٔ

:ُِ َِّل َِّفٔ ِّٓضم الضََّمُل ِفٕ الثَّالِث اأُل َ٘ َأ َّ الغُّيَّ , َوَيْٚمًِم فَمعَم فَم٣مَدسمِِف دِم َأ

طَِمغَمِة.  ْٕ َْرزَمِع ا ْٕ  ا

َُا٤ُ: ٍَ ايُّٖعًّٔ ََمُؾ ُهَق َأَْسَ  قّٔا َب٤ُم. ايمرَّ  ُع اظمًَْْمِ َمع سمٗم٣مرب اخلْم٣م َوُهَق اخْلَ

َٓا: ٍَ أِّٔؾَشاُب َّٓ دِم ؿَمَقاٍف َواضِمٍد دِم ضَم٨م  َأْو فُمْٚمَرٍة.  قّٔا ََمُؾ إِ َٓ ُيْسَتَح٤مُّ ايمرَّ  هاَو

                                                           
(, وىو في 3139(, والنسائي )1951(, وأبو داود )891أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

(, وقال فيو: ىذا حديث صحيح 923الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 زمؾ ي٘مقن ايمرَمؾ دم ؿمقاف ايمٗمدوم همٗمط, ويمٝمس دم ؿمقاف واضمد َمْمٙمًٗم٣م.

 ل يدرك ؿمقاف ايمٗمدوم زمسب٤م سمٟمطمره دم ايمقصقل إلم أن رصمًَل  رٙمق ومدهم

 َم٘م٥م, وذه٤م إلم فمرهم٥م يمّمٝمؼ ايمقوم٦م.

َل يٙمزَمف ايمرَمؾ إذا ؿم٣مف زم٣ميمبٝم٦م دم ؿمقاف اإلهم٣مض٥م5 ٕٞمف ومد ذه٤م فمٙمٝمف هم

 ؿمقاف ايمٗمدوم.

 .ايؿشٝحع٢ً طٛاف ايكدّٚ ٜػٌُ املهٞ ٚغري املهٞ, ٚ
أٞمف ؽمئؾ "ٛمٜمم: وأَم٣م َمـ اؽمتدل زمم صم٣مء فمـ فمبد اّلل زمـ فمٚمر ريض اّلل فم

 ."يرَمؾ, همٗم٣مل: يمٝمس فمٙمٝمف رءفمـ ايمرصمؾ يٗمدم َمـ فمرهم٣مت هؾ فمٙمٝمف أن 

 فمعم أن اظم٘مل ٓ رَمؾ فمٙمٝمف.

٣م اؽمتديمقا زمف, وإٞمم هذا دم ضمؼ اْل٣مج, أسمك َمـ فمرهم٣مت ظم دٓيم٥م ٙمٝمس همٝمفهم

 همٙمٝمس فمٙمٝمف رَمؾ.  ايمزي٣مرةيمْمقاف 

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل: 
٣م إَِذا ؿَم٣مَف   دِم نَمغْمِ ضَم٨م  َأْو فُمْٚمَرٍة, هَمََل َرََمَؾ زمََِل طِمََلٍف. َأَمَّ

ُع دِم َواضِمٍد َِمٛمَْٜم٣م.  َم ُيْْسِ , َوإِٞمَّ ُع َأْيًّم٣م دِم ىُمؾ  ؿَمَقاِف ضَم٨م  َٓ ُيْْسِ  َو

:ِ٘ :  َِٚفٝ ٣مهمِِٔمل  ِن ََمُْمُٜمقَراِن يمِٙمُمَّ َٓ  وَمْق

َُا: ُٗ ُر ذَ  أَّٔؾشُّ ُر ؿَمَقاٌف َئْمُٗمُبُف ؽَمْٔمٌل, َوُيَتَِمقَّ يمَِؽ دِم ؿَمَقاِف ايْمُٗمُدوِم, َوُيَتَِمقَّ

ُر دِم ؿَمَقاِف ايْمَقَداِع.  َٓ ُيَتَِمقَّ هَم٣مَض٥ِم, َو  دِم ؿَمَقاِف اإْلِ
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ٍُ ايجَّاِْٞ: ِٛ ْٔمَل زَمْٔمَدُه  َٚايّٖكّٔ َّٓ دِم ؿَمَقاِف ايْمُٗمُدوِم ؽَمَقاٌء َأَراَد ايمسَّ ُع إِ َٓ ُيْْسِ ُف  َأٞمَّ

ُع دم ؿمقاف ايمٔمٚمر , َوُيْْسِ َٓ َّٓ ؿَمَقاٌف َواضِمٌد, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. َأْم   ة اذ يمٝمس همٝمٜم٣م إِ

َٓا: ٍَ أِّٔؾَشاُب َْاِف. قّٔا ْ٘ ِفٕ الطَّ   َّاالِضِطَبمُ  ُعيَّ

٣م:  ُِهَ َِمِذي  َونَمغْمِ ْ  َأِب َداُوَد َوايمؼم 
ـِ ِدي٧ِم دِم ؽُمٛمَ َوُهَق َأْن "َووَمْد َصحَّ همِٝمِف اْْلَ

٦َم فَم٣مسمِ  ِف ََتْ
, جَئَْمَؾ َوؽَمَط ِرَدائِ َْيَْسِ ْٕ َٔمَؾ ؿَمَرهَمْٝمِف فَمعَم فَم٣مسمِِٗمِف ا , َوجَيْ ـِ َْيَٚم ْٕ ِٗمِف ا

ـُ ََمْ٘مُُمقهًم٣م َْيَٚم ْٕ  . "َوَيُ٘مقُن ََمٛمْ٘مِبُُف ا

ََمُؾ فَمعَم ََم٣م ؽَمَبَؼ "وَم٣ميُمقا:  ُـّ همِٝمِف ايمرَّ ْضْمَِب٣مُع دِم ؿَمَقاٍف ُيَس
ِٓ ُـّ ا َم ُيَس َوإِٞمَّ

 , َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. "سَمْٖمِِمٝمُٙمفُ 

 ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: قاٍ أبٛ 
أي فمعم ايمٗمقل ايمث٣مّن: أن آضْمب٣مع ٓ ي٘مقن إٓ دم ؿمقاف ايمٗمدوم همٗمط, 

 أو دم ؿمقاف ايمٔمٚمرة ظمـ ىم٣من َمٔمتٚمًرا فمٚمرة َمٖمردة.

ـَ »ّأمم قْلُ: ثِ قاٍ:  ىْم هَمَٚمْٔمٛم٣َمُه ََمَسَحُف زمَِٝمِدِه, َوُهَق ؽُمٛم٥ٌَّم دِم ش: اؽْمَتَٙمَؿ ايمرُّ

 ىُمؾ  ؿَمَقاٍف.

 هاضُمُف َواِضًح٣م ضَمْٝم٧ُم َذىَمَرُه َُمْسٙمٌِؿ زَمْٔمَد َهَذا إِْن ؾَم٣مَء اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم. َوؽَمَٝمْٟميِت َذْ 
ُِذوا َمـ َمٗم٣مم »قْلُ:  ََلُم هَمَٗمَرَأ َواختَّ شمؿ ٞمٖمر إلَِم ََمَٗم٣مِم إزِْمَراِهٝمَؿ فَمَٙمْٝمِف ايمسَّ

 ش. ازمراهٝمؿ َمِمعم هَمَجَٔمَؾ اظمََْٗم٣مَم زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ ايْمَبْٝم٦ِم 

 ٙ اهلل تعاىل: قاٍ أبٛ ذلُد ضدد
 ىم٣من اظمٗم٣مم دم فمٜمد ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمج٣مٞم٤م ايم٘مٔمب٥م.
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ضمقيمف هق فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اّلل فمٛمف, وأَجع , وأَم٣م أن همٗمد ضمقل

  إصح٣مب ريض اّلل فمٛمٜمؿ فمعم َتقيٙمف, هم٘م٣من ضمج٥م.

 ثِ قاٍ: 
ُف يَ  َع فَمَٙمْٝمِف ايْمُٔمَٙمَمُء َأٞمَّ ٣َم َأَْجَ

ـْ ؿَمَقاهمِِف َأْن َهَذا َديمِٝمٌؾ ظمِ ٛمَْبِٕمل يمُِ٘مؾ  ؿَم٣مئٍِػ إَِذا هَمَرَغ َِم

َ طَمْٙمَػ اظمََْٗم٣مِم َرىْمَٔمَتِل ايمْمََّقاِف.   ُيَِمقم 

َُا ٚادبتإ أّ ضٓتإ؟  ُٖ  ٌِ َٖ  َٚاِخَتّٔفّٕٛا 
 َوفِمٛمَْدَٞم٣م همِٝمِف طِمََلٌف ضَم٣مِصُٙمُف شَمََلشَم٥ُم َأوْمَقاٍل: 

َٗا: َُم ؽُمٛم٥ٌَّم.  أَّٔؾشُّ  َأَّنَّ

َُم َواصِمَبَت٣مِن.  :َٚايجَّاِْٞ  َأَّنَّ

َّٓ هَمُسٛمََّت٣مِن, َوؽَمَقاٌء وُمْٙمٛم٣َم  َٚايجَّاِيُح: إِْن ىَم٣مَن ؿَمَقاهًم٣م َواصِمًب٣م هَمَقاصِمَبَت٣مِن, َوإِ

 َواصِمَبَت٣مِن, َأْو ؽُمٛمََّت٣مِن, يَمْق سَمَرىَمُٜمَم َلْ َيْبُْمْؾ ؿَمَقاهُمُف. 

َٝمُٜمَم طَمْٙمَػ اظمََْٗم٣مِم, همَ  َٚايط١َُّّّٕ: َّٓ هَمِٖمل َأْن ُيَِمٙم  ْجِر, َوإِ ْ َيْٖمَٔمْؾ هَمِٖمل اْْلِ ١مِْن َل

ـْ  ِه َِم ٣م دِم َوؿَمٛمِِف َونَمغْمِ ُُهَ َرِم, َويَمْق َصَلَّ ٥َم, َوؽَم٣مئِِر اْْلَ َّٓ هَمِٖمل ََم٘مَّ اظمَْْسِجِد, َوإِ

َْرِض صَم٣مَز, َوهَم٣مسَمْتُف ايْمَٖمِّمٝمَٙم٥ُم.  ْٕ  هاَأوَم٣ميِص ا
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

ظم٣م ؿم٣مف ؿمقاف ايمقداع, صعم رىمٔمتل "ب ريض اّلل فمٛمف: فمٚمر زمـ اخلْم٣م

 ."ايمْمقاف دم ذي ؿمقى

 وهق َم٣م ئمرف زمجرول دم هذا ايمزَم٣من. 
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 ثِ قاٍ: 
ََلُة ََم٣م َداَم ضَمٝم٣ًّم.  َٓ سَمُٖمقُت َهِذِه ايمِمَّ  َو

َ فَمِٗم٤َم ىُمؾ  ؿَمَقاٍف َرىْمَٔمتَ   ْٝمِف.َويَمْق َأَراَد َأْن َيُْمقَف َأؿْمِقهَم٥ًم, اؽْمُتِح٤مَّ َأْن ُيَِمقم 

ؿَْمِقهَم٥ِم, يمُِ٘مؾ  ؿَمَقاٍف  ْٕ هَمَٙمْق َأَراَد َأْن َيُْمقَف َأؿْمِقهَم٥ًم زمََِل َصََلٍة, شُمؿَّ ُيَِمقم  زَمْٔمَد ا

 َرىْمَٔمَتْٝمِف. 

َٓا:  ٍَ أِّٔؾَشاُب َٓ ُيَٗم٣مُل ََمْ٘مُروٌه. قّٔا َْولَم, َو ْٕ  جَيُقُز َذيمَِؽ, َوُهَق طِمََلُف ا

ََٗرا: ٍَ ِب ِٔ قّٔا َُّ َِ ـُ خَمَْرََم٥َم, َوفَم٣مئَُِم٥ُم, َوؿَم٣مُوٌس, َوفَمَْم٣مٌء, َوؽَمِٔمٝمُد اظمِْْسَقُر زمْ  َٚ

, َوَأَْحَُد, َوإؽِْمَح٣مُق, َوَأزُمق ُيقؽُمَػ.  ـُ صُمَبغْمٍ  زْم

, َوَأزُمق  , َوََم٣ميمٌِؽ, َوايمثَّْقِريُّ ْهِريُّ , َوايمزُّ يُّ ـُ ايْمَبٌْمِ َس َوىَمِرَهُف ازمـ فُمَٚمَر, َواْْلَ

 اظمُْٛمِْذِر. ضمٛمٝمٖم٥م, وأزمق شمقر, وحمٚمد زمـ اْلسـ, وازمـ 

ـْ َُجُْٜمقِر ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء.   َوَٞمَٗمَٙمُف ايْمَٗم٣ميِض فَم

َؿ »قْلُ:  ـِ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َّٓ فَم َٓ َأفْمَٙمُٚمُف َذىَمَرُه إِ هَمَ٘م٣مَن َأِب َيُٗمقُل َو

 : ىْمَٔمَتكْمِ  ش. {٘م٣مهمرونومؾ ي٣م أَي٣م ايم}, و{وُمْؾ ُهَق اّللَُّ َأضَمٌد }ىَم٣مَن َيْٗمَرُأ دِم ايمرَّ

:ِّ ََٖرا ايّٖهّّٔٔا ـْ  ََِع٢َٓ  ـْ َأزمِٝمِف, فَم ِدي٧َم, فَم ٍد َرَوى َهَذا اْْلَ ـَ حُمَٚمَّ َأنَّ صَمْٔمَٖمَر زْم

 صَم٣مزمٍِر. 

:ٍَ ًدا-ىَم٣مَن َأِب " قّٔا قَرسَمكْمِ "َيُٗمقُل:  -َئْمٛمِل حُمَٚمَّ  ايمسُّ
ُف وَمَرَأ َه٣مسَمكْمِ  . "إِٞمَّ
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ٍَ َدِعفّْٔس: َٓ َأفْمَٙمُؿ َأِب َذىمَ " قّٔا ـْ وِمَراَءِة صَم٣مزمٍِر دِم َصََلِة َو َر سمِْٙمَؽ ايْمِٗمَراَءَة فَم

َؿ دِم َصََلِة َه٣مسَمكْمِ  ـْ وِمَراَءِة ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ صَم٣مزمٍِر فَم صَم٣مزمٍِر, زَمْؾ فَم

ىْمَٔمَتكْمِ   . "ايمرَّ

٣َم ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ }وَ  {وُمْؾ ُهَق اّللَُّ َأضَمٌد }»قْلُ:   : ش{وُمْؾ َي٣م َأَيُّ

:ُٙ ٥ِم:  ََِعَٓا ُولَم زَمْٔمَد ايْمَٖم٣مَِتَ ْٕ ىْمَٔم٥ِم ا  . {وُمْؾ ي٣م أَي٣م ايم٘م٣مهمرون}وَمَرَأ دِم ايمرَّ

٥ِم:   . {وُمْؾ ُهَق اّلل أضمد}َودِم ايمث٣َّمٞمَِٝم٥ِم زَمْٔمَد ايْمَٖم٣مَِتَ

٣م وَمْقيُمُف:  ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ "َوَأَمَّ َّٓ فَم  . "َٓ َأفْمَٙمُؿ َذىَمَرُه إِ

, زَمْؾ صَمَزَم زمَِرهْمِٔمِف إلَِم  ؽَّ َنَّ يَمْٖمَٓم٥َم ايْمِٔمْٙمِؿ سُمٛم٣َمدِم ايمُمَّ
ِٕ ٣م دِم َذيمَِؽ5  يَمْٝمَس ُهَق ؾَم٘مًّ

َؿ.   ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ٍد  ـِ حُمَٚمَّ ـْ صَمْٔمَٖمِر زْم ِط َُمْسٙمٍِؿ فَم وومد ذىمره ايْمَبْٝمَٜمِٗملُّ زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد َصِحٝمٍح فَمعَم َذْ

ـْ  ـْ صَم٣مزمٍِر: فَم ـَ »َأزمِٝمِف فَم َؿ ؿَم٣مَف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم هَمَرََمَؾ َِم َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ؽَْمَقِد شَمََلشًم٣م شُمؿَّ َصعمَّ َرىْمَٔمَتكْمِ وَمَرَأ همِٝمِٜمَم:  ْٕ َجِر ا ٣َم ايم٘م٣مهمرون}اْْلَ , وومؾ {وُمْؾ َي٣م َأَيُّ

 ش. هق اّلل أضمد

َٖم٣مشُمؿَّ َرصَمَع إلَِم ا»قْلُ:  ـَ ايْمَب٣مِب إلَِم ايمِمَّ ـِ هَم٣مؽْمَتَٙمَٚمُف شُمؿَّ طَمَرَج َِم ىْم  ش. يمرُّ

:ُِ ـَ ايْمُٔمَٙمَمِء:  ِفٔ ُه َِم ٣مهمِِٔملُّ َونَمغْمُ ٣َم وَم٣ميَمُف ايمُمَّ
يَم٥ٌم ظمِ َٓ ُف ُيْسَتَح٤مُّ يمِٙمْم٣َّمئِِػ َد َأٞمَّ

ـَ ايمْمََّقاِف, َوَصََلسمِِف طَمْٙمَػ اظْمََٗم٣مِم أَ  َجِر ؿَمَقاُف ايْمُٗمُدوِم إَِذا هَمَرَغ َِم ْن َئُمقَد إلَِم اْْلَ

ؽَْمَقِد هَمَٝمْسَتٙمَِٚمُف.  ْٕ   هاا
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 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
  وهذا إذا سمٝمْس يمف آؽمتَلم, وأَم٣م ايمٔمقدة إلم اإلؾم٣مرة ٓ سمممع.

 ثِ قاٍ: 
َٖم٣م يمَِٝمْسَٔمك.   ـْ زَم٣مِب ايمِمَّ ُرَج َِم  شُمؿَّ خَيْ

ؽْمتََِلَم يَمٝمْ  ِٓ َٖمُٗمقا فَمعَم َأنَّ َهَذا ا َم ُهَق ؽُمٛم٥ٌَّم5 يَمْق سَمَرىَمُف َلْ َواسمَّ َس زمَِقاصِم٤ٍم, َوإِٞمَّ

 هاَيْٙمَزَْمُف َدٌم. 
َٖم٣م وَمَرَأ: »قْلُ:  ـَ ايمِمَّ َٖم٣م هَمَٙممَّ َدَٞم٣م َِم ـَ ايْمَب٣مِب إلَِم ايمِمَّ َٖم٣م }شُمؿَّ طَمَرَج َِم إِنَّ ايمِمَّ

ـْ ؾَمَٔم٣مئِِر اّللَِّ  ش.{َواظمَْْرَوَة َِم

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
وع ومراءة ايمُم٣مهد َمـ أي٥م, ىمم ومرأ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف اظممم

 .وؽمٙمؿ

َٖم٣م هَمَروَمك فَمَٙمْٝمِف ضَمتَّك َرَأى ايْمَبْٝم٦َم »قْلُ:    .شَأزْمَدْأ زمَِم زَمَدَأ اّللَُّ زمِِف هَمَبَدَأ زم٣ِميمِمَّ

 شمؿ إن ايمِمٖم٣م أومرب إلم ايم٘مٔمب٥م َمـ اظمروة.

 فمٛمد صمبؾ أب ومبٝمس. فايؿفا٤:

 ـ صمبؾ ومٔمٝمٗمٔم٣من.ومري٤م َم ٚاملس٠ٚ:

وُه٣م إطمُمب٣من ايمذي وم٣مل همٝمٜمم َمٙمؽ اْلب٣مل يمٙمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

إن ؾمئ٦م أن أؿمبؼ فمٙمٝمٜمم » وؽمٙمؿ زمٔمد أن رَم٣مه أهؾ ايمْم٣مئػ زم٣مْلج٣مرة: 

 ش.إطمُمبكم
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َمتٖمؼ  ٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣مَمـ ضمدي٧م فمَ نُا ثبت ذيو يف ايؿشٝشني: 

فمٙمٝمف 
(1)

. 

 ٣مؽمٚمف ايمٗمديؿ.زم, هم٘مثغم َمٛمٜم٣م ٓ ُئمرف وومد سمٕمغمت صمب٣مل َم٘م٥م

 .يمٙمحرم ايمتقؽمٔم٥مووزمٔمّمٜم٣م أزيٙم٦م َمـ أَم٣مىمٛمٜم٣م زمسب٤م اْلٖمري٣مت 

 َم٣م زمٗمل َمٛمف إٓ إشمر, وزمٛمل فمعم أؿمَليمف أزمراج صمبؾ فمٚمر. َجٌ دبٌ عُس:

زمٛمل فمعم أؿمَليمف أزمراج وومػ  ٖٚهرا اجلبٌ ايرٟ نإ دٓٛب ايهعب١:

 اظمٙمؽ فمبد ايمٔمزيز زمـ ؽمٔمقد.

 ُأطمذ ىمثغمه, وزُمٛمل فمعم أؿمَليمف ايمٗمِمقر اظمٙم٘مٝم٥م. ٚدبٌ أبٞ قبٝظ:

زمٗمل, ويم٘مـ ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس ٓ ئمرهمقٞمف, وهق َمـ صمٜم٥م  ٚدبٌ قعٝكعإ:

 ايمٕمزة, زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ اظمروة.

 هق ايمذي خيرج َمٛمف ٞمٖمؼ اظمٙمؽ فمبد ايمٔمزيز. ٚدبٌ اخلٓد١َ:

 نُا قاٍ ايػاعس: 
 ٘مرَم٥مإذا همر صٖمقان وهمر فم    اخلٛمدَم٥م يقم إٞمؽ يمق رأي٦م 

 هق حمؾ ايمب٣مص٣مت ايمتل سمٟميت َمـ صمٜم٥م َمٛمك. ٚايػعب:

 هق اظمقضع ايمذي وضع فمٙمٝمف َم٘متب٥م َم٘م٥م. ٚبٝت خدجي١:

 هل اظمٔمَلة. َٚكرب٠ خدجي١:

                                                           
 (.1795مام مسلم في صحيحو )(, واإل3231أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 هل اظمٔم٣مزمدة. ٚاحلذٕٛ:

 هل صمٜم٥م َمستُمٖمك اظمٙمؽ همٝمِمؾ, وَم٣م إيمٝمف. ٚاألبّٓح:

 صمبؾ ضمراء. دبٌ ايٓٛز:

 هق ايمذي يقم ضمل اْلجرة. دبٌ ثٛز:

 ٝمس٦م هل ايمبْمح٣مء اظمٔمروهم٥م, وإٞمم هل إزمْمح.يم بّٓشا٤ قسٜؼ:

 سمسٚمك أن زمجرول. ٚذٟ ط٣ٛ:

 داء., ىمُ يدىمُ  :شايتَٚا

هق اظمدطمؾ ايمذي دطمؾ َمٛمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  باب ايطالّ:

 .ايمثٛمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣موؽمٙمؿ إلم َم٘م٥م َمـ 

 :شمؿ وم٣مل

َ وَ »قْلُ:  َد اّللََّ َوىَمػمَّ َٓ هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم هَمَقضمَّ َّٓ اّللَُّ َوضْمَدُه  َٓ إيَِمَف إِ وَم٣مَل: 

َّٓ اّللَُّ َوضْمَدُه,  َٓ إيَِمَف إِ ٍء وَمِديٌر,  ْٚمُد َوُهَق فَمعَم ىُمؾ  َرْ يَؽ يَمُف يمَُف اظمُْْٙمُؽ َويمَُف اْْلَ َذِ

ضَْمَزاَب َوضْمَدُه شُمؿَّ َدفَم٣م زَمكْمَ َذيمَِؽ ومَ  ْٕ ٣مَل َِمْثَؾ َهَذا َأْٞمَجَز َوفْمَدُه َوَٞمٌَمَ فَمْبَدُه َوَهَزَم ا

اٍت شُمؿَّ َٞمَزَل إلَِم اظمَْْرَوةِ   .ششَمََلَث ََمرَّ

هؾ اظمراد َمٛمٜم٣م أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف ش, شمَلث َمرات»اطمتٙمػ دم ومقيمف: 

وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دفم٣م دم شمَلشم٥م أؿمقاف همٗمط, أم أٞمف ي٘مرر ايمدفم٣مء دم ىمؾ ؿمقاف 

 شمَلث َمرات؟
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  ات.أٞمف ي٘مرر ايمدفم٣مء ىمؾ ؾمقط شمَلث َمرإـمٜمر5 وهذا 

 ثِ قاٍ: 
ـَ اظمَْٛم٣َمؽِمِؽ:   ْٖمِظ َأْٞمَقاٌع َِم  دِم َهَذا ايمٙمَّ

َٗا: ِٓ ًَ الصََّفم. َِ ُِٓبَزَأ ِم  ٌِ ُِ َأ ُِٓشَتَضُط ِفٔ  َٕ َّ الغَِّع   َأ

ْٚمُٜمقُر, َووَمْد شَمَب٦َم دِم ِرَواَي٥ِم ايمٛمََّس٣مئِل  دِم َهَذا  , َوََم٣ميمٌِؽ, َواْْلُ ٣مهمِِٔملُّ َوزمِِف وَم٣مَل ايمُمَّ

ِدي٧ِم زمِ  َؿ وَم٣مَل: اْْلَ ازْمَدُءوا زمَِم زَمَدَأ اّللَُّ »١مؽِْمٛم٣َمٍد َصِحٝمٍح َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْٚمِع. ش, زمِفِ   هاَهَ٘مَذا زمِِِمٝمَٕم٥ِم اْْلَ
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 هايم٘مٛمف هذه ايمٙمٖمٓم٥م ؾم٣مذة ل سمثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. 
 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ

َٗ ِٓ َِ َِّٗ. ا:َٚ َّاِلَنِض َِٓضَقٙ َعَلٙ الصََّفم   ٌِ َِٓيَبِغٕ َأ  ُُ  ها َأىَّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 وإن اىمتٖمك زم٣ميمقصقل إلم أصقْلم ي٘مٖمل ذيمؽ.

يم٘مـ إهمّمؾ هق همٔمؾ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, همٗمد رومك 

 ها فمٙمٝمٜمم, هم٣مٕهمّمؾ هق ايمرومل فمٙمٝمٜمم.
 زمح٘ اهلل تعاىل:  ثِ قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ

وِمل  طِمََلٌف:    َودِم َهَذا ايمرُّ

َٓ َواصِم٤ٍم, هَمَٙمْق سَمَرىَمُف َصحَّ وَم٣مَل َُجُْٜمقُر َأْصَح٣مزمِٛم٣َم:  ٍط, َو ُهَق ؽُمٛم٥ٌَّم, يَمْٝمَس زممَِمْ

ـْ هَم٣مسَمْتُف ايْمَٖمِّمٝمَٙم٥ُم. 
 ؽَمْٔمُٝمُف يَم٘مِ
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ـْ َأْصَح٣مزمِٛم٣َم:  ـُ ايْمَقىمِٝمِؾ َِم حُّ ؽَمْٔمُٝمُف ضَمتَّك َيِْمَٔمَد َٓ َيِِم َووَم٣مَل َأزُمق ضَمْٖمِص ازْم

َٖم٣م.  ـَ ايمِمَّ ٍء َِم  فَمعَم َرْ

ُل.  َوَّ ْٕ َقاُب ا  َوايمِمَّ

َٓا: ٍَ أِّٔؾَشاُب َٖم٣م َواظمَْْرَوِة,  قّٔا ـَ اظمََْس٣مهَم٥ِم زَمكْمَ ايمِمَّ َك ؾَمْٝمًئ٣م َِم َٓ َيؼْمُ ُط َأْن  ـْ ُيُْمؼَمَ
يَم٘مِ

َوَة َأيْمَِمَؼ َأَص٣مزمَِع ِرصْمَٙمْٝمِف زمَِدَرصِمَٜم٣م, هَمْٙمُٝمْٙمِِمْؼ فَمِٗمَبْٝمِف زمَِدَرِج ايمِمٖم٣م, واذا َوَصَؾ اظمَْرْ 

ْبِع.  اِت ايمسَّ  َوَهَ٘مَذا دِم اظمَْرَّ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
أن ايمْمقاف زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة, ي٘مقن َمـ ايمِمٖم٣م إلم اظمروة  ٍّيم تيبُٔ:

 ؾمقط, وَمـ اظمروة إلم ايمِمٖم٣م ؾمقط آطمر. 

 : زمح٘ اهلل تعاىل قاٍ ثِ
ةٍ  ُط دِم ىُمؾ  ََمرَّ  َأْن ُيْٙمِِمَؼ فَمِٗمَبْٝمِف زمَِم َيْبَدُأ َِمٛمُْف َوَأَص٣مزمَِٔمُف زمَِم َيٛمَْتِٜمل إيَِمْٝمِف. ُيُْمؼَمَ

َٓا: ٍَ أِّٔؾَشاُب َٖم٣م َواظمَْْرَوِة ضَمتَّك َيَرى ايْمَبْٝم٦َم إِْن  قّٔا ُيْسَتَح٤مُّ َأْن َيْروَمك فَمعَم ايمِمَّ

 َأَْمَ٘مٛمَُف. 

ََم: ٖمَ  َِّمِي ُـّ َأْن َيِٗمَػ فَمعَم ايمِمَّ ُف ُيَس َذا َأٞمَّ ٣م َُمْسَتْٗمبَِؾ ايْمَ٘مْٔمَب٥ِم, َوَيْذىُمَر اّللََّ سَمَٔم٣ملَم ِِبَ

اٍت.  فَم٣مَء شَمََلَث ََمرَّ ىْمَر َوايمدُّ َر ايمذ  ىْمِر اظمَْْذىُمقِر, َوَيْدفُمَق َوُيَ٘مر   ايمذ 

 َهَذا ُهَق اظمَُْْمُٜمقُر فِمٛمَْد َأْصَح٣مزمِٛم٣َم. 

ـْ َأْصَح٣مزمِٛم٣َم:  ىْمَر َووَم٣مَل ََج٣َمفَم٥ٌم َِم ُر ايمذ  سَمكْمِ هَمَٗمْط, ُيَ٘مر  فَم٣مَء ََمرَّ شَمََلشًم٣م, َوايمدُّ

ُل.  َوَّ ْٕ َقاُب ا  َوايمِمَّ



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]باب صفة الحج ودخول مكة[  

 

[254] 
 

  

ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل ضَْمَزاَب َوضْمَدهُ » َق ْٕ ََمْٔمٛم٣َمُه َهَزََمُٜمْؿ زمَِٕمغْمِ ش: َوَهَزَم ا

ـْ صِمَٜمتِِٜمْؿ.  َٓ زمَِسَب٤ٍم َِم َدَِمٝم كَم, َو ْٔ ـَ ا  وِمَت٣مٍل َِم

َُُساُد ِبايّٖ َؿ يقم  أِّٔسَصاِب:َٚايّٖ زُمقا فَمعَم َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ زَّ ـَ ََتَ ايمَِّذي

ٛمَْدِق.   اخْلَ

َِٓدُم: َٕ ايَّٖد ْجَرِة.  َٚنّٔا ـَ اْْلِ اٍل ؽَمٛم٥ََم َأْرزَمٍع َِم  دِم ؾَمقَّ

:ٌَ  ؽَمٛم٥ََم ََخٍْس. َِٚقٝ

ـِ ايْمَقاِدي ضَمتَّك إَِذا  شُمؿَّ َٞمَزَل إلَِم اظمَْْرَوِة ضَمتَّك اْٞمَِمب٦َّْم »قْلُ:  وَمَدََم٣مُه دِم زَمْْم

 ش: َصِٔمَدسَم٣م ََمَُمك ضَمتَّك َأسَمك اظمَْْرَوةَ 

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
٦م فمَلَم٥م يمٙمقادي وهق ٙمٔمول يبَؼ وادي زمسب٤م ايمبٛم٣مء دم اظمقضع, ويم٘مـ صُم 

 فمب٣مرة فمـ ضقء أطمض.

 .ويسٚمك زمكم ايمٔمٙمٚمكم إطمضيـ

 ٥ٞ زمح٘ اهلل تعاىل: ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايٓطاٚ
ـِ اَْمَرَأٍة  َرَأْي٦ُم وَم٣ميَم٦ْم:  -ريض اّلل فمٛمٜم٣م –َمـ ؿمريؼ َصِٖمٝم٥ََّم زمِٛم٦ِْم ؾَمْٝمَب٥َم, فَم

ـِ اظمَِْسٝمِؾ, َوَيُٗمقُل:  َٓ ُيْٗمَْمُع »َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َيْسَٔمك دِم زَمْْم

ا َّٓ ؾَمدًّ شايْمَقاِدي إِ
 (1)

 ها.

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل 2981أخرجو اإلمام النسائي في سننو ) (1)

 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم. 1657تعالى برقم )
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 َمؾ وايمسٔمل دم زمْمـ ايمقادي زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة: ايمٖمرق زمكم ايمر

 ي٘مقن زمخْمك َمتٗم٣مرزم٥م. ايسٌَ سٍٛ ايبٝت:

 اْلري. همٝمف يُمُد  ايطعٞ يف بّٓٔ ايٛادٟ:

ضمتك أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىُمُمػ فمـ همخذيف, ىمم صم٣مء 

 دم زمٔمض ايمرواي٣مت إطمرى.

 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ـْ ََجِٝمِع ايمٛمَُّسِخ. َهَ٘مَذا ُهَق دِم ايمٛمَُّسِخ, َوىَمَذا َٞمَٗمٙمَ   ُف ايْمَٗم٣ميِض فِمَٝم٣مٌض فَم

:ٍَ َٓ زُمدَّ َِمٛمَْٜم٣م, َوِهَل:  قّٔا ضَمتَّك اْٞمَِمب٦َّْم وَمَدََم٣مُه َرََمَؾ دِم » َوهمِٝمِف إؽِْمَٗم٣مُط يَمْٖمَٓم٥ٍم 

ـِ ايْمَقاِدي َٓ زُمدَّ َِمٛمَْٜم٣م. ش, زَمْْم  َو

ْٖمَٓم٥ُم دِم نَمغْمِ ِرَواَي٥ِم َُمْسٙمٍِؿ, وَ  َٚمْٝمِديُّ دِم َووَمْد شَمَبَت٦ْم َهِذِه ايمٙمَّ ىَمَذا َذىَمَرَه٣م اْْلُ

ٟمِ:  , َودِم اظمَُْقؿمَّ ِحٝمَحكْمِ ْٚمِع زَمكْمَ ايمِمَّ ـِ ايْمَقاِدي » اْْلَ ضَمتَّك إَِذا اْٞمَِمب٦َّْم وَمَدََم٣مُه دِم زَمْْم

 َوُهَق زمَِٚمْٔمٛمَك َرََمَؾ َهَذا ىَمََلُم ايْمَٗم٣ميِض. ش, ؽَمَٔمك ضَمتَّك طَمَرَج َِمٛمُْف 

ـِ »َصِحٝمِح َُمْسٙمٍِؿ:  َووَمْد َووَمَع دِم زَمْٔمِض ُٞمَسِخ  ضَمتَّك إَِذا اْٞمَِمب٦َّْم وَمَدََم٣مُه دِم زَمْْم

ِه, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. ش, ايْمَقاِدي ؽَمَٔمك ٟمِ َونَمغْمِ  ىَمَم َووَمَع دِم اظمَُْقؿمَّ

ََٖرا ايَّٖشِدِٜح: ـِ ايْمَقاِدي ضَمتَّك  َِٚفٞ  ِديِد دِم زَمْْم ْٔمِل ايمُمَّ اؽْمتِْحَب٣مُب ايمسَّ

 هازَم٣موِمل اظمََْس٣مهَم٥ِم إلَِم اظمَْْرَوِة فَمعَم فَم٣مَدِة ََمُْمٝمِِف.  َيِْمَٔمَد, شُمؿَّ َيْٚمًِم 
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 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
وايمٛمس٣مء ٓ ُيممع دم ضمٗمٜمـ ايمرَمؾ دم ايمْمقاف ضمقل ايم٘مٔمب٥م, وٓ ؾمدة 

 ايمسٔمل دم زمْمـ ايمقادي زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة.

يٚمًم  وَمـ ىم٣من َمٔمف أهٙمف وخيُمك فمٙمٝمٜم٣م َمـ ايمّمٝم٣مع5 هم١مٞمف ٓ يسٔمك, وإٞمم

 َمُمًٝم٣م َمٔمٜم٣م.

 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ْبِع دِم َهَذا اظمَْ  اِت ايمسَّ ـَ اظمَْرَّ ٍة َِم ْٔمُل َُمْسَتَح٤م  دِم ىُمؾ  ََمرَّ ْقِضِع, َوَهَذا ايمسَّ

ِٚمٝمِع, َأْو ؽَمَٔمك دِم  َواظمًَْْمُ َُمْسَتَح٤م  همِٝمَم وَمْبَؾ ايْمَقاِدي َوزَمْٔمَدُه, َويَمْق ََمَُمك دِم اْْلَ

ِٚمٝمِع, َأصْمَزَأُه َوهمَ   ٣مسَمْتُف ايْمَٖمِّمٝمَٙم٥ُم. اْْلَ

, َوَُمَقاهمِِٗمٝمِف.  ٣مهمِِٔمل   َهَذا ََمْذَه٤ُم ايمُمَّ

ِديَد دِم ََمْقِضِٔمِف ِرَواَيَت٣مِن:  ْٔمَل ايمُمَّ ـْ سَمَرَك ايمسَّ ـْ ََم٣ميمٍِؽ همِٝمَٚم  َوفَم

َُا: ُٖ  ىَمَم ُذىمَِر.  ِإِسَدا

:ّٕ١َٝ  ها جَت٤ُِم فَمَٙمْٝمِف إفَِم٣مَدسُمُف. َٚايجَّاِْ
 : قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل

  وايمِمحٝمح أٞمف ٓ جي٤م فمٙمٝمف اإلفم٣مدة5 ٕن ايمسٔمل ايمُمديد َمستح٤م.
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 :زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
َٖم٣م»قْلُ:   ش: همٖمٔمؾ فمعم اظمروة َمثؾ ََم٣م هَمَٔمَؾ فَمعَم ايمِمَّ

َٖم٣م ُفُٔ: ُـّ فَمعَم ايمِمَّ وِمل  َِمْثُؾ ََم٣م ُيَس فَم٣مِء َوايمرُّ ىْمِر َوايمدُّ ـَ ايمذ  ُـّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َِم ُف ُيَس َأٞمَّ

 . َوَهَذا َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 ش. ضَمتَّك إَِذا ىَم٣مَن آطِمُر ؿَمَقاٍف فَمعَم اظمَْْرَوةِ »قْلُ: 

َٖم٣م إلَِم اظمَْْرَوِة  فُٔ: ـَ ايمِمَّ َه٣مَب َِم ْٚمُٜمقِر, َأنَّ ايمذَّ , َواْْلُ ٣مهمِِٔمل  يَم٥ٌم ظمَِْذَه٤ِم ايمُمَّ َٓ َد

صُمقَع إلَِم اظمَْْروَ  َٖم٣م شَم٣مٞمَِٝم٥ًم, َوايمرُّ صُمقَع إلَِم ايمِمَّ ًة, َوايمرُّ ِة شَم٣ميمَِث٥ًم, َوَهَ٘مَذا َُيَْس٤ُم ََمرَّ

َٖم٣م, َوآطِمُرَه٣م زم٣مظمروة. ـَ ايمِمَّ ْبِع َِم  هَمَٝمُ٘مقُن ازْمتَِداُء ايمسَّ

ـْ َأْصَح٣مزمِٛم٣َم:  دِمُّ َِم غْمَ , َوَأزُمق زَمْ٘مٍر ايمِمَّ ٣مهمِِٔمل  َُيَْس٤ُم ووم٣مل ازمـ زمِٛم٦ِْم ايمُمَّ

ًة َواضِمَدًة, همَ  َٖم٣م ََمرَّ صُمقُع إلَِم ايمِمَّ َه٣مُب إلَِم اظمَْْرَوِة َوايمرُّ ْبِع دِم ايمذَّ َٝمَٗمُع آطِمُر ايمسَّ

ِحٝمُح َيُردُّ فَمَٙمْٝمِٜمَم.  ِدي٧ُم ايمِمَّ َٖم٣م, َوَهَذا اْْلَ  ايمِمَّ

َْزََم٣مِن, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.  ْٕ  هاَوىَمَذيمَِؽ فَمَٚمُؾ اظمُْْسٙمِِٚمكَم فَمعَم سَمَٔم٣موُم٤ِم ا
 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ـِ صُمْٔمُُمٍؿ هَمَٗم٣مَل َي٣م َرؽُمقَل »قْلُ:  ـُ ََم٣ميمِِؽ زْم اوَم٥ُم زْم اّللَِّ َأيمَِٔم٣مَِمٛم٣َم َهَذا َأْم  هَمَٗم٣مَم َُسَ

زََمدٍ   إلَِم آطِمِرِه. ش ِٕ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 ها ئمٛمل ايمتحٙمؾ َمـ ايمٔمٚمرة زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمٛمٜم٣م.
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 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ضُمُف َواِضًح٣م دِم آطِمِر ايْمَب٣مِب ايمَِّذي وَمْبَؾ َهَذا.   ِدي٧ُم ؽَمَبَؼ َذْ  َهَذا اْْلَ

ٝمِؿ َوزمِ  ٚدعػِ: ْقَهِريُّ زمَِّمؿ  اْْلِ كِم اظمُْْٔمَجَٚم٥ِم َوهَمْتِحَٜم٣م َذىَمَرُه اْْلَ َّمؿ  ايمُم 

ُه.   َونَمغْمُ

ـْ ضَمؾَّ َويَمبَِس٦ْم شمَِٝم٣مزًم٣م َصبِٝمًٕم٣م َواىْمَتَحَٙم٦ْم هَمَٟمْٞمَ٘مَر َذيمَِؽ »قْلُ:  َّ هَمَقصَمَد هَم٣مؿمَِٚم٥َم مِم

 ش. فَمَٙمْٝمَٜم٣م

ـْ  فُٔ: صُمِؾ فَمعَم َزْوصَمتِِف ََم٣م َرآُه َِمٛمَْٜم٣م َِم َـّ َأنَّ  إِْٞمَ٘م٣مُر ايمرَّ ُف ـَم َٞمَّ
ِٕ َٞمْٗمٍص دِم ِديٛمَِٜم٣م5 

َٓ جَيُقُز هَمَٟمْٞمَ٘مَرُه.   َذيمَِؽ 

ؾًم٣م فَمعَم هَم٣مؿمَِٚم٥مَ »قْلُ:  َؿ حُمَر   ش.هَمَذَهْب٦ُم إلَِم َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

نْمَراُء, َواظمَُْراُد ُهٛم٣َم: َأْن َيْذىُمَر يَمُف ََم٣م َيٗمْ  ايتَِّشِسُٜؼ: ٣م. اإْلِ  َتيِض فِمَت٣مَِبَ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 .وىمذيمؽ أؽممء زمٛم٦م أب زم٘مر ايمِمديؼ ريض اّلل فمٛمٜم٣م

» وَم٣ميَم٦ْم: َمـ ضمدي٧م َأؽْمَمَء زمِٛم٦ِْم َأِب زَمْ٘مٍر َريِضَ اّللُ فَمٛمُْٜمَم,  ففٞ َطًِ:

َؿ: ـْ ىَم٣مَن ََمَٔمُف َهْدٌي, » طَمَرصْمٛم٣َم حُمِْرَِمكَم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ََم

ـْ ََمَٔمُف َهْدٌي, هَمْٙمَٝمْحٙمِْؾ  ْ َيُ٘م ـْ َل ـْ ََمِٔمل َهْدٌي ش هَمْٙمَٝمُٗمْؿ فَمعَم إضِْمَراَِمِف, َوََم هَمَٙمْؿ َيُ٘م

زَمغْمِ َهْدٌي هَمَٙمْؿ ََيْٙمِْؾ, وَم٣ميَم٦ْم:  هَمَٙمبِْس٦ُم شمَِٝم٣مِب شُمؿَّ طَمَرصْم٦ُم »هَمَحَٙمْٙم٦ُم: َوىَم٣مَن ََمَع ايمزُّ

َُمك َأْن َأشم٤َِم فَمَٙمْٝمَؽ؟هَمَجَٙمْس٦ُم إلَِم  , هَمَٗم٣مَل: وُمقَِمل فَمٛم ل, هَمُٗمْٙم٦ُم: َأخَتْ زَمغْمِ شايمزُّ
(1)

. 

                                                           
 (.1236أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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همٙمم أَمرهؿ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم٣ميمٔمٚمرة دم أؾمٜمر اْل٨م, 

 سمٔم٣مـمؿ ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ هذا إَمر صمًدا.

 فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل: ف
ـْ فَمَْم٣مءٍ  ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ َمـ ضمدي٧م فَم ـِ ازْم ـْ ؿَم٣مُوٍس, فَم ـْ صَم٣مزمٍِر, َوفَم , فَم

ـْ ِذي » فَمٛمُْٜمْؿ, وَم٣مَٓ:  َؿ َوَأْصَح٣مزُمُف ُصْبَح َرازمَِٔم٥ٍم َِم وَمِدَم ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ٌء, هَمَٙممَّ وَمِدَْمٛم٣َم أَ  ٙمُِْمُٜمْؿ َرْ , َٓ خَيْ ٥ِم َُمِٜمٙم كَم زم٣ِمَْل٨م  ََمَرَٞم٣م, هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمَه٣م فُمْٚمَرًة َوَأْن اِْلجَّ

وُح َأضَمُدَٞم٣م  ٛم٣َم, هَمَٖمَُم٦ْم دِم َذيمَِؽ ايمَٗم٣ميَم٥ُم وَم٣مَل فَمَْم٣مٌء: هَمَٗم٣مَل صَم٣مزمٌِر: هَمغَمُ
َٞمِحؾَّ إلَِم ٞمَِس٣مئِ

َؽ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ
ِف, هَمَبَٙمَغ َذيمِ فَمَٙمْٝمِف  إلَِم َِمٛمًك, َوَذىَمُرُه َيْٗمُْمُر ََمٛمِٝم٣ًّم, هَمَٗم٣مَل صَم٣مزمٌِر زمَِ٘مٖم 

َؿ, هَمَٗم٣مَم طَمْمِٝمًب٣م, هَمَٗم٣مَل:  ََٞم٣م َأزَمرُّ »َوؽَمٙمَّ َٕ زَمَٙمَٕمٛمِل َأنَّ َأوْمَقاًَم٣م َيُٗمقيُمقَن ىَمَذا َوىَمَذا, َواّللَِّ 

ـْ َأَْمِري ََم٣م اؽْمَتْدزَمْرُت ََم٣م َأْهَدْي٦ُم, َويَمْقَٓ  َوَأسْمَٗمك ّلِلَِّ َِمٛمُْٜمْؿ, َويَمْق َأّن  اؽْمَتْٗمَبْٙم٦ُم َِم

شْدَي ٕضَْمَٙمْٙم٦ُم نَّ ََمِٔمل اْلَ أَ 
 (1)

. 

 :صمحُ اهلل تعمىل ةه قمل

 ش. وُمْٙم٦ُم إِّن  ُأِهؾُّ زمَِم َأَهؾَّ زمِِف َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ »قْلُ: 

ضْمَراِم زم١ِمضِْمَراٍم  ُف جَيُقُز سَمْٔمٙمِٝمُؼ اإْلِ ضُمُف دِم ايْمَب٣مِب وَمْبَٙمُف َوَأٞمَّ َهَذا وَمْد ؽَمَبَؼ َذْ

  ىَم١مضِْمَراِم هُمََلٍن.

ـْ »قْلُ:  َؿ َوََم َّٓ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ وا إِ ُ ُٜمْؿ َووَمٌمَّ هَمَحؾَّ ايمٛم٣َّمُس ىُمٙمُّ

 ش. ىَم٣مَن ََمَٔمُف َهْديٌ 

                                                           
 (.2515أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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٣مزمِِؼ.  ضُمُف دِم ايْمَب٣مِب ايمسَّ َم َذْ  َهَذا َأْيًّم٣م سَمَٗمدَّ

:ُِ َ  َِّفٔ ِٕ ُِمقِص5  ْٖمِظ ايْمَٔم٣مم  َوإَِراَدِة اخْلُ ـْ إؿِْمََلُق ايمٙمَّ , َوَلْ سَمُ٘م ؾَّ
نَّ فَم٣مِئَُم٥َم َلْ ََتِ

ْدَي.  ـْ ؽَم٣مَق اْْلَ َّ  مِم

ُٜمؿْ »َواظمَُْراُد زمَِٗمْقيمِِف:   َأْي َُمْٔمَٓمُٚمُٜمْؿ. ش: ضَمؾَّ ايمٛم٣َّمُس ىُمٙمُّ

, وختٖمػ َمع  ٚاهلدٟ: َه٣م َوسَمُْمِديِد ايْمَٝم٣مِء ََمَع ايْمَ٘مْْسِ اِل َوىَمْْسِ زم١ِمؽِْمَ٘م٣مِن ايمدَّ

 آؽم٘م٣من. 

 اهلل تعاىل: قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ 
فمذر دم فمدم ايمتحٙمؾ5 َّٕن٣م ىم٣مٞم٦م  ٣مْل أَم٣م فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م ىم٣من 

 ضم٣مئض, ول سمستْمع أن سمٟميت زمٔمٚمرَت٣م, ول سمْمٜمر َمـ ضمٝمّمٜم٣م إٓ دم يقم فمرهم٥م.

 همٜمٛم٣م دطمٙم٦م فمٚمرَت٣م دم ضمجٜم٣م. 

 : رَحف اّلل سمٔم٣ملم شمؿ وم٣مل

ْٙمَؼ ش: وومٌموا»ّأمم قْلُ:  ٙمُِٗمقا ََمَع َأنَّ اْْلَ وا َوَلْ ََيْ ُ ُْؿ هم١مٞمم وَمٌمَّ ََّنَّ
ِٕ َأهْمَّمُؾ5 

, هَمَٙمْق ضَمَٙمُٗمقا َلْ َيْبَؼ ؾَمْٔمٌر هَمَ٘م٣مَن ايمتَّْٗمِِمغُم ُهٛم٣َم  ٨م  َٙمُؼ دِم اْْلَ َأَراُدوا َأْن َيْبَٗمك ؾَمْٔمٌر َُيْ

, يمَِٝمْحُِمَؾ دِم ايمٛمُُّسَ٘مكْمِ إَِزايَم٥ُم ؾَمْٔمٍر, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.  ـَ  َأضْمَس

ِوَي٥مِ »قْلُ:  ْ ٨م   هَمَٙممَّ ىَم٣مَن َيْقُم ايمؼمَّ ُٜمقا إلَِم َِمٛمًك هَمَٟمَهٙمُّقا زم٣ِمْْلَ  ش. سَمَقصمَّ

:١َِٜ ِٚ ُّ ايتَِّس ِٛ اٍت. َٜ ٥ِم, ؽَمَبَؼ زَمَٝم٣مُٞمُف, َواؾْمتَِٗم٣موُمُف ََمرَّ جَّ
ـْ ِذي اْْلِ ـُ َِم  ُهَق ايمث٣َّمَِم

ََسَّاٍت: ِّٜطا  ـْ ىَم٣مَن زمِٚمَ  ََٚضَبَل أّٔ ٣مهمِِٔمل  َوَُمَقاهمِِٗمٝمِف َأنَّ ََم هَْمَّمَؾ فِمٛمَْد ايمُمَّ ْٕ ٥َم َأنَّ ا ٘مَّ

ِدي٧ِم.  َذا اْْلَ ِوَي٥ِم, فَمَٚمًَل ِِبَ ْ , َأضْمَرَم َيْقَم ايمؼمَّ ٨م 
ضْمَراَم زم٣ِمْْلَ  َوَأَراَد اإْلِ
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 َوؽَمَبَؼ زَمَٝم٣مُن ََمَذاِه٤ِم ايْمُٔمَٙمَمِء همِٝمِف. 

:ُٕ َٝا ََٖرا َب ِوَي٥ِم.  َِٚفٞ  ْ َم َأضَمٌد إلَِم َِمٛمًك وَمْبَؾ َيْقِم ايمؼمَّ َٓ َيَتَٗمدَّ ٛم٥ََّم َأْن   َأنَّ ايمسُّ

 َووَمْد ىَمِرَه ََم٣ميمٌِؽ َذيمَِؽ. 

ٍَ َبِعُض ايطَِّّٔف: ٛم٥َِّم.  َٚقّٔا ُف طِمََلُف ايمسُّ  هآَ زَمْٟمَس زمِِف, َوََمْذَهُبٛم٣َم َأٞمَّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 ها وإن سمٗمدم ىمره هذا ايمٖمٔمؾ, وضمجف صحٝمح, ٓ رء همٝمف.
 :زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
٣م ايمٓمُّْٜمَر َوايْمَٔمٌْمَ َوَرىم٤َِم ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمٝمْ »قْلُ:  َؿ هَمَِمعمَّ ِِبَ ِف َوؽَمٙمَّ

 ش.َواظمَْْٕمِرَب َوايْمِٔمَُم٣مَء َوايْمَٖمْجرَ 

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 ها وصعم ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىمؾ صَلة دم وومتٜم٣م.

 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
:ُِ ِٔ: ِفٔ ُٕ ُضَٓ َٝا   َب

َٖا: ىُمقَب دِم سمِْٙمَؽ  ِإِسَدا َٙم٥ِم َأنَّ ايمرُّ ُف دِم َُجْ , ىَمَم َأٞمَّ ـَ اظْمًَْمِ ـِ َأهْمَّمُؾ َِم
اظمََْقاؿمِ

ىُمقَب  , َأنَّ ايمرُّ
قَرسَمكْمِ ِحٝمُح دِم ايمِمُّ , َهَذا ُهَق ايمِمَّ ـَ اظمًَْْمِ ايمْمَِّريِؼ َأهْمَّمُؾ َِم

 َأهْمَّمُؾ. 

ٍْ آَخُس َضِعْٝف: ِٛ ّْ قّٔ  َأنَّ اظْمًَْمَ َأهْمَّمُؾ.  َِٚيًػَّاِفِع
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ٍَ َبِعُض أِّٔؾ َٓا:َٚقّٔا ـِ  َشاِب َّٓ دِم ََمَقاؿمِ ىُمقُب, إِ ٨م  ايمرُّ َٙم٥ِم اْْلَ هَْمَّمُؾ دِم َُجْ ْٕ ا

ُد زَمْٝمٛمَُٜمَم "اظمَْٛم٣َمؽِمِؽ, َوِهَل:  دُّ َ ٥ُم, َوَِمٛمًك, َوَُمْزَديمَِٖم٥ُم, َوفَمَرهَم٣مٌت, َوايمؼمَّ  . "ََم٘مَّ

 :ّٕ١َٝ ْٚمَس َٚايط١َُّّّٕ ايجَّاِْ َٙمَقاِت اخْلَ َ زمِِٚمًٛمك َهِذِه ايمِمَّ  . َأْن ُيَِمقم 

٥ِم َوَهَذا  َٚايجَّاِيَج١ّٕ: جَّ
ـْ ِذي اْْلِ ْٝمَٙم٥َم َوِهَل يَمْٝمَٙم٥ُم ايمت٣َّمؽِمِع َِم َأْن َيبِٝم٦َم زمِِٚمٛمًك َهِذِه ايمٙمَّ

َْج٣َمِع.  َٓ َواصِم٤ٍم هَمَٙمْق سَمَرىَمُف هَمََل َدَم فَمَٙمْٝمِف زم٣ِمإْلِ ـٍ َو  هااظمَْبِٝم٦ُم ؽُمٛم٥ٌَّم يَمْٝمَس زمُِرىْم
ْٚمُس شُمؿَّ ََمَ٘م٧َم وَمٙمِٝمًَل ضَمتَّك ؿمَ »قْلُ:   ش. َٙمَٔم٦ِم ايمُمَّ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 ها وهذا دم ايمٝمقم ايمت٣مؽمع, يقم فمرهم٥م.

ْٚمُس, َوَهَذا َُمتََّٖمٌؼ ُفُٔ: ـْ َِمٛمًك ضَمتَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ َٓ خَيُْرصُمقا َِم ٛم٥ََّم َأْن  َأنَّ ايمسُّ

 فَمَٙمْٝمِف.

ُب يَمُف زمِٛمَِٚمَرةَ »قْلُ:  ـْ ؾَمْٔمٍر سُمْضَ  ش. َوَأََمَر زمُِٗمب٥ٍَّم َِم

َٓ َيْدطُمُٙمقا  ُفُٔ: ٛم٥ََّم َأْن  َنَّ ايمسُّ
ِٕ ـْ َِمٛمًك5  اؽْمتِْحَب٣مُب ايمٛمُُّزوِل زمِٛمَِٚمَرَة إَِذا َذَهُبقا َِم

ْٚمِس, َوزَمْٔمَد َصََليَتِ ايمٓمُّْٜمِر َوايْمَٔمٌْمِ ََجًْٔم٣م.  َّٓ زَمْٔمَد َزَواِل ايمُمَّ  فَمَرهَم٣مٍت إِ

ٛم٥َُّم َأْن َيٛمِْزيُمقا زمِٛمَِٚمَرَة.   هاهَم٣ميمسُّ
 ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل:  قاٍ أبٛ

ودم هذا ايمزَم٣من ومد يتٔمْس فمعم اْل٣مج ايمٛمزول زمٛمٚمرة, همَل زمٟمس أن يدطمؾ 

  خمٝمٚم٥م, شمؿ يممع دم ايمقومقف َمـ زمٔمد ايمٓمٜمر.
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 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
َواِل.  ٣م, َوَيْٕمَتِسُٙمقَن يمِْٙمُقوُمقِف وَمْبَؾ ايمزَّ َِبَ ـْ ىَم٣مَن يَمُف وُمب٥ٌَّم ََضَ  هاهَمَٚم

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
  ـ انمتسؾ همَل زمٟمس , وهق همٔمؾ ضمسـ, وَمـ ل يٕمتسؾ همَل ضمرج فمٙمٝمف.َم

 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ََلُم.  ََم٣مُم إلَِم ََمْسِجِد إزِْمَراِهٝمَؿ فَمَٙمْٝمِف ايمسَّ ْٚمُس ؽَم٣مَر ِِبُِؿ اإْلِ  هاهَم١مَِذا َزايَم٦ِم ايمُمَّ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 ويسٚمك زمٚمسجد ٞمٚمرة.

 عسفات.سٍٛ ايٛقٛف خازز سدٚد  ٍّيم تيبُٔ مَه:

ت, وايمٛمِمػ ويمٝمحذر اْل٣مج َمـ هذا اظم٘م٣من5 ٕن ٞمِمػ اظمسجد دم فمرهم٣م

 .أطمر طم٣مرج ضمدود فمرهم٣مت

ورزمم وم٣مل اْل٣مج أٞم٣م ؽمٟمزمٗمك دم َمسجد ٞمٚمرة واومػ إلم نمروب ايمُمٚمس, شمؿ 

ذه٤م إلم َمزديمٖم٥م زمٔمد ايمٕمروب, هم١من ىم٣من دم ايمٛمِمػ أطمر َمـ صمٜم٥م ايمٗمبٙم٥م, 

 ف ل َي٨م5 ٕٞمف وومػ طم٣مرج ضمدود فمرهم٣مت.١مٞمهم

 وايمقومقف زمٔمرهم٥م َمـ أرىم٣من اْل٨م, زمؾ هق رىمـ اْل٨م إفمٓمؿ.

 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ا هَم١مَِذا هَمَرَغ َِمٛمَْٜم٣م, َصعمَّ  ُػ ايمث٣َّمٞمَِٝم٥َم صِمدًّ , َوخُيَٖم  َوطَمَْم٤َم ِِبِْؿ طُمْْمَبَتكْمِ طَمِٖمٝمَٖمَتكْمِ

 ِِبُِؿ ايمٓمُّْٜمَر َوايْمَٔمٌْمَ صَم٣مَِمًٔم٣م زَمْٝمٛمَُٜمَم.
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 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
ٚمع هٛم٣م َجع سمٗمديؿ, يِمقم ايمٔمٌم دم ووم٦م صَلة ايمٓمٜمر, زمٔمد آٞمتٜم٣مء واْل

 ها َمـ اخلْمب٥م.
 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ

ََلِة ؽَم٣مَر إلَِم اظمَْْقوِمِػ.  ـَ ايمِمَّ  هَم١مَِذا هَمَرَغ َِم

ٍََشا اِلَحِزِٓث: َٓ طِمََلَف  َِّفٕ  َه٣م, َو ؽْمتِْٓمََلِل يمِْٙمُٚمْحِرِم زمُِٗمب٥ٍَّم, َونَمغْمِ
ِٓ صَمَقاُز ا

 ٙمٛم٣َّمِزِل.دِم صَمَقاِزِه يمِ 

اىم٤ِِم,   هَمَٚمْذَهُبٛم٣َم صَمَقاُزُه, َوزمِِف وَم٣مَل ىَمثغُِموَن. َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم صَمَقاِزِه يمِٙمرَّ

َوىَمِرَهُف ََم٣ميمٌِؽ َوَأَْحَُد, َوؽَمَتْٟميِت اظمَْْسَٟميَم٥ُم ََمْبُسقؿَم٥ًم دِم ََمْقِضِٔمَٜم٣م إِْن ؾَم٣مَء اّللَُّ 

 سَمَٔم٣ملَم. 

٣مِذ ايْمِٗمَب٣مِب, وَ ُّفُٔ: َ ـْ ؾَمْٔمٍر.صَمَقاُز اخت   صَمَقاِزَه٣م َِم

 ِهَل زمَِٖمْتِح ايمٛمُّقِن َوىَمْْسِ اظمِْٝمِؿ َهَذا َأْصُٙمَٜم٣م. ش: زمِٛمَِٚمَرةَ »ّقْلُ: 

َوجَيُقُز همِٝمَٜم٣م ََم٣م جَيُقُز دِم َٞمٓمغِِمَه٣م, َوُهَق إؽِْمَ٘م٣مُن اظمِْٝمِؿ ََمَع هَمْتِح ايمٛمُّقِن, 

َه٣م.   َوىَمْْسِ

:َٞ ِٖ  ـْ فَمَرهَم٣مٍت.ََمْقِضٌع زمجٛم٤م فَمَرهَم٣مٍت, َويَمْٝمَس٦ْم َمِ  َٚ
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َراِم ىَمَم ىَم٣مَٞم٦ْم وُمَرْيٌش »قْلُ:  ُف َواوِمٌػ فِمٛمَْد اظمَُْْمَٔمِر اْْلَ َّٓ َأٞمَّ َٓ سَمُُمؽُّ وُمَرْيٌش إِ َو

٣مِهٙمِٝم٥َّمِ   ش. سَمِْمٛمَُع دِم اْْلَ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 ٕن ومريًُم٣م ىم٣مٞمقا ومد أضمدشمقا زمدفم٥م دم ايمقومقف.

ػ زمٔمرهم٣مت, وأَم٣م ايمٗمريًم هم١مَّن٣م يٗمػ أن نمغم ايمٗمرر هق ايمذي يٗم ٖٚٞ:

 دم اظمُمٔمر اْلرام, دم َمزديمٖم٥م, وهذا خم٣ميمػ يمديـ إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمسَلم.

ـْ »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م:  ففٞ ايؿشٝشني: ىَم٣مَٞم٦ْم وُمَرْيٌش َوََم

ْقَن اُْلْٚمَس,  َوىَم٣مَن ؽَم٣مئُِر ايمَٔمَرِب َداَن ِديٛمََٜم٣م َيِٗمُٖمقَن زم٣ِمظمُْْزَديمَِٖم٥ِم, َوىَم٣مُٞمقا ُيَسٚمَّ

َؿ َأْن َيْٟميِتَ  َيِٗمُٖمقَن زمَِٔمَرهَم٣مٍت, هَمَٙممَّ صَم٣مَء اإِلؽْمََلُم َأََمَر اّللَُّ َٞمبِٝمَُّف َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م, شُمؿَّ ُيِٖمٝمَض َِمٛمَْٜم٣م ـْ }هَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم: ش فَمَرهَم٣مٍت, شُمؿَّ َيِٗمَػ ِِبَ شُمؿَّ َأهمِٝمُّمقا َِم

[ ش744]ايمبٗمرة:  {َأهَم٣مَض ايمٛم٣َّمُس  ضَمْٝم٧ُم 
(1)

. 

ـِ َُمْْمِٔمٍؿ ريض اّلل فمٛمف: : أٜطا ٚيف ايؿشٝشني َأْضَٙمْٙم٦ُم َمـ ضمدي٧م صُمَبغْمِ زْم

َؿ َواوِمًٖم٣م  زَمِٔمغًما رِم, هَمَذَهْب٦ُم َأؿْمُٙمُبُف َيْقَم فَمَرهَم٥َم, هَمَرَأْي٦ُم ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ اُْلْٚمِس هَمَم ؾَمْٟمُٞمُف َه٣م ُهٛم٣َمَهَذ »زمَِٔمَرهَم٥َم, هَمُٗمْٙم٦ُم:  شا َواّللَِّ َِم
(2)

 ها. 
 
 

                                                           
 (.1219(, واإلمام مسلم في صحيحو )4521أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1221(, واإلمام مسلم في صحيحو )1664أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ََٖرا: َراِم َوُهَق صَمَبٌؾ  ََِع٢َٓ  ٣مِهٙمِٝم٥َِّم سَمِٗمُػ زم٣ِمظمَُْْمَٔمِر اْْلَ َأنَّ وُمَرْيًُم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم دِم اْْلَ

 دِم اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم, ُيَٗم٣مُل يَمُف وُمَزُح. 

:ٌَ َراَم ىمُ  َِٚقٝ ؾُّ اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم, َوُهَق زمَِٖمْتِح اظمِْٝمِؿ فَمعَم اظمَُْْمُٜمقِر, َوزمِِف إِنَّ اظمَُْْمَٔمَر اْْلَ

 صَم٣مَء ايْمُٗمْرآُن. 

:ٌَ َه٣م.  َِٚقٝ  زمَِ٘مْْسِ

ُر ايْمَٔمَرِب َيَتَج٣مَوُزوَن اظمُْْزَديمَِٖم٥َم َوَيِٗمُٖمقَن زمَِٔمَرهَم٣مٍت, هَمَٓمٛم٦َّْم وُمَرْيٌش َأنَّ 
َوىَم٣مَن ؽَم٣مئِ

َٓ َيَتَج٣مَوُزُه.  ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمفِ  َراِم فَمعَم فَم٣مَدَِتِْؿ, َو َؿ َيِٗمُػ دِم اظمَُْْمَٔمِر اْْلَ  َوؽَمٙمَّ

َؿ إلَِم فَمَرهَم٣مٍت5 ٕن اّلل سمٔم٣ملم أَمره زمَِذيمَِؽ  هَمَتَج٣مَوَزُه ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمَّ

ـْ ضمٝم٧م أهم٣مض ايمٛم٣مس}دِم وَمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ُر ايْمَٔمَرِب نَمغْمَ , أَ {شُمؿَّ َأهمِٝمُّمقا َِم
ْي ؽَم٣مئِ

 وُمَرْيٍش. 

ـُ  َرِم, َوىَم٣مُٞمقا َيُٗمقيُمقَن: َٞمْح ـَ اْْلَ ٣َم َِم ََّنَّ
ِٕ َم ىَم٣مَٞم٦ْم وُمَرْيٌش سَمِٗمُػ زم٣ِمظْمُْزَديمَِٖم٥ِم5  َوإِٞمَّ

 َأْهُؾ ضَمَرِم اّللَِّ, هَمََل َٞمْخُرُج َِمْٛمُف. 

َؿ ضَمتَّك َأسَمك فَمَرهَم٥َم هَمَقصَمَد ايْمُٗمب٥ََّم هَمَٟمصَم٣مَز َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم »قْلُ:  ٙمَّ

ْٚمُس  ٣م ضَمتَّك إَِذا َزانَم٦ِم ايمُمَّ زَم٦ْم يَمُف زمِٛمَِٚمَرَة هَمٛمََزَل ِِبَ  ش. وَمْد َُضِ

٣م َأصَم٣مَز:  َف إلَِم فَمَرهَم٣مٍت. َأَمَّ ٣م, زَمْؾ سَمَقصمَّ  هَمَٚمْٔمٛم٣َمُه صَم٣مَوَز اظمُْْزَديمَِٖم٥َم, َوَلْ َيِٗمْػ ِِبَ

٣م وَمْقيُمُف:  ُه ش: تَّك َأسَمك فَمَرهَم٥مَ ضَم »َوَأَمَّ َ ُف هَمْسَّ َٞمَّ ِٕ هَمَٚمَج٣مٌز َواظمَُْراُد وَم٣مَرَب فَمَرهَم٣مٍت5 

٣م»زمَِٗمْقيمِِف:  زَم٦ْم زمِٛمَِٚمَرَة هَمٛمََزَل ِِبَ  ش. َوصَمَد ايْمُٗمب٥ََّم وَمْد َُضِ
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َْمٛم٣َم َأنَّ ُدطُمقَل فَمَرهَم٣مٍت ومَ  ـْ فَمَرهَم٣مٍت ,َووَمْد وَمدَّ ْبَؾ َووَمْد ؽَمَبَؼ َأنَّ َٞمِٚمَرَة يَمْٝمَس٦ْم َِم

ٛم٥َِّم.   َصََليَتِ ايمٓمُّْٜمِر َوايْمَٔمٌْمِ ََجِٝمًٔم٣م طِمََلُف ايمسُّ

ـَ »قْلُ:  ْٚمُس َأََمَر زم٣ِميْمَٗمِْمَقاِء هَمُرضِمَٙم٦ْم يَمُف هَمَٟمسَمك زَمْْم ضَمتَّك إَِذا َزانَم٦ِم ايمُمَّ

 ش. ايْمَقاِدي هَمَخَْم٤َم ايمٛم٣َّمَس 

َم َضْبُْمَٜم٣م َوزَمَٝم٣مَُّن٣َم َواِضًح٣م دِم  ٣م ايْمَٗمِْمَقاُء هَمَتَٗمدَّ ِل َهَذا ايْمَب٣مِب. َأَمَّ   َأوَّ

ضْمُؾ.ش: هَمُرضِمَٙم٦ْم »َووَمْقيُمُف:  ٣مِء, َأْي صُمِٔمَؾ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايمرَّ  ُهَق زمَِتْخِٖمٝمِػ اْْلَ

ـَ ايْمَقاِدي»ّقْلُ:  اِء, َوزَمْٔمَدَه٣م ش: زَمْْم , َوهَمْتِح ايمرَّ
ُهَق َواِدي فُمَرَٞم٥َم زمَِّمؿ  ايْمَٔمكْمِ

 ُٞمقٌن. 

ـْ َأْرِض فَمَرهمَ  ٥ًم. َويَمْٝمَس٦ْم فُمَرَٞم٥ُم َِم , َوايْمُٔمَٙمَمِء ىَم٣مهمَّ ٣مهمِِٔمل   ٣مٍت فِمٛمَْد ايمُمَّ

ـْ فَمَرهَم٣مٍت.  َّٓ ََم٣ميمًِ٘م٣م هَمَٗم٣مَل ِهَل َِم  إِ

 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
 ها وايمِمحٝمح أَّن٣م يمٝمس٦م َمـ فمرهم٣مت.

 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
:ُ٘ ِٛيّٕ  ش: هَمَخَْم٤َم ايمٛم٣َّمَس » َٚقّٔ

:ِ٘ جِ  ِفٝ ََم٣مِم زم٣ِمْْلَ ْْمَب٥ِم يمإِْلِ ٝم٨ِم َيْقَم فَمَرهَم٥َم دِم َهَذا اظمَْْقِضِع, َوُهَق اؽْمتِْحَب٣مُب اخْلُ

َٖم٣مِق ََج٣َمِهغِم ايْمُٔمَٙمَمِء.   ؽُمٛم٥ٌَّم زم٣ِمسم 

 َوطَم٣ميَمَػ همِٝمَٜم٣م اظم٣َْميمِ٘مِٝم٥َُّم. 
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ََِط١َُّْٛٓٗ:  َّٕ ِفٞ ايَّٖشرّْ أِّٔزَبَع ُخٍّّٓٔب  ّْٞ أّٔ َُٖب ايػَّاِفِع ََِر َٚ 
َٖا: ٥ِم  ِإِسَدا جَّ

ـْ ِذي اْْلِ ٣مزمِِع َِم  خَيُْْم٤ُم فِمٛمَْد ايْمَ٘مْٔمَب٥ِم زَمْٔمَد َصََلِة ايمٓمُّْٜمِر. َيْقَم ايمسَّ

:ّٕ١َٝ ـِ فُمَرَٞم٥َم َيْقَم فَمَرهَم٣مٍت. َٚايجَّاِْ  َهِذِه ايمَّتِل زمَِبْْم

 َيْقَم ايمٛمَّْحِر.  َٚايجَّاِيَج١ّٕ:

يِؼ. َٚايسَّاِبَع١ّٕ: ٣مِم ايمتَّمْمِ ـْ َأيَّ ِل, َوُهَق ايْمَٝمْقُم ايمث٣َّمِّن َِم َوَّ ْٕ   َيْقَم ايمٛمَّْٖمِر ا

َٓا: ٍَ أِّٔؾَشاُب َّٓ ايمَّتِل َيْقَم  قّٔا َْم٤ُم َأهْمَراٌد, َوزَمْٔمَد َصََلِة ايمٓمُّْٜمِر, إِ َوىُمؾُّ َهِذِه اخْلُ

ََلِة.  ٣َم طُمْْمَبَت٣مِن, َووَمبَْؾ ايمِمَّ  هافَمَرهَم٣مٍت, هَم١مَِّنَّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

ؽ, وايمِمحٝمح أَّن٣م طمْمب٥م واضمدة, ىمم هق يمٖمظ إضم٣مدي٧م ايمث٣مزمت٥م دم ذيم

  زمكم أيديٛم٣م.فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم ايمذي  وَمٛمٜم٣م ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ
 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ

ْْمَب٥ِم  َت٣مصُمقَن إيَِمْٝمِف إلَِم اخْلُ ـْ َهِذِه ََم٣م ََيْ ُٚمُٜمْؿ دِم ىُمؾ  طُمْْمَب٥ٍم َِم وَم٣مَل َأْصَح٣مزُمٛم٣َم َوُئَمٙم 

طُْمَرى َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.  ْٕ  هاا
 تلدٔص أعنمل احلخ: 

 أيت: أفممل اْل٨م سمتٙمخص دم 

دم يقم ايمث٣مَمـ َمـ ذي اْلج٥م يتقصمف اْلج٣مج إلم َمٛمك, ويِمٙمقن  األٍٚ:

همٝمٜم٣م َخس صٙمقات, ىمؾ صَلة دم وومتٜم٣م, ويِمٙمقَّن٣م ومًٌما يمٙمرزم٣مفمٝم٥م إلم 
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رىمٔمتكم, َمبدأ ايمِمٙمقات: صَلة ايمٓمٜمر, شمؿ ايمٔمٌم, شمؿ اظمٕمرب, شمؿ ايمٔمُم٣مء, 

 شمؿ آطمره٣م: وهل صَلة ايمٖمجر.

٣مج, ؽمقاء ىم٣مٞمقا َمـ أهؾ َم٘م٥م, أو وهذا ايمٗمٌم ي٘مقن فم٣مًَم٣م ْلٚمٝمع اْلج

 َمـ نمغم أهؾ َم٘م٥م, فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.

دم يقم ايمت٣مؽمع َمـ ذي اْلج٥م يتقصمف اْلج٣مج إلم فمرهم٣مت, وايمسٛم٥م  ايجاْٞ:

 ايمتقصمف زمٔمد ؿمٙمقع ايمُمٚمس. دم أن يبدأ

ٝمِمٙمقن ايمٓمٜمر وايمٔمٌم َجع سمٗمديؿ, إذا زايم٦م ايمُمٚمس, زمٔمد اخلْمب٥م ايمتل هم

 َمغم اْل٨م.سم٘مقن ومبٙمٜمم, َمـ أ

فمرهم٣مت, شمؿ يٗمٖمقن دم فمرهم٣مت إلم نمروب ايمُمٚمس, همٜمذا هق فمٚمؾ َمُمٔمر 

ومراءة ايمٗمرآن, ونمغم ذيمؽ َمـ أفممل ايمػم, ي٘مثرون همٝمف َمـ ايمدفم٣مء, وايمذىمر, و

 واخلغم.

يدهمٔمقن إلم َمزديمٖم٥م َمـ فمرهم٣مت زمٔمد نمروب ايمُمٚمس, دم يمٝمٙم٥م  ايجايح:

 ايمٔم٣مذ َمـ ذي اْلج٥م, ايمتل صبٝمحتٜم٣م يقم فمٝمد ايمٛمحر.

دم ووم٦م ايمٔمُم٣مء, وَمتٟمطمرهؿ ومد أوْل٣م رزمم يِمؾ وقن إلم َمزديمٖم٥م ٝمِمٙمهم

 يتٟمطمر.

 ويِمعم اظمٕمرب وايمٔمُم٣مء َجع سمٟمطمغم دم َمزديمٖم٥م, زمٟمذان واضمد, وزم١موم٣مَمتكم.
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شمؿ يٛم٣مم ايمٛم٣مس إلم ايمٖمجر, إٓ َمـ ىم٣من َمٛمٜمؿ َمـ ايمّمٔمٖم٥م, أو َمـ يراهمٗمٜمؿ, 

 همٝمممع يمف ايمٛمٖمر َمـ َمزديمٖم٥م َمـ زمٔمد ٞمِمػ ايمٙمٝمؾ.

 تٔمجؾ َمـ زمٔمد نمروب ايمٗمٚمر.وايمسٛم٥م أن يٛمٖمر اظم

ـْ : ففٞ ايؿشٝشني َأؽْمَمَء زمٛم٦م أب َمـ ضمدي٧م فَمْبُد اّللَِّ, ََمْقلَم َأؽْمَمَء, فَم

ٍع فِمٛمَْد اظمُْزَديمَِٖم٥ِم, هَمَٗم٣مََم٦ْم »زم٘مر ايمِمديؼ ريض اّلل فمٛمٜمم:  ٣َم َٞمَزيَم٦ْم يَمْٝمَٙم٥َم ََجْ َأَّنَّ

, هَمَِمٙم٦َّْم ؽَم٣مفَم٥ًم شُمؿَّ وَم٣ميَم٦ْم:  ,»سُمَِمقم  , وُمْٙم٦ُم: َٓ, شَهْؾ نَم٣مَب ايمَٗمَٚمُر؟ َي٣م زُمٛمَلَّ

, وُمْٙم٦ُم: َٞمَٔمْؿ, وَم٣ميَم٦ْم: شَي٣م زُمٛمَلَّ َهْؾ نَم٣مَب ايمَٗمَٚمُر؟»هَمَِمٙم٦َّْم ؽَم٣مفَم٥ًم شُمؿَّ وَم٣ميَم٦ْم: 

ْبَح شهَم٣مْرََتُِٙمقا» ْٙمٛم٣َم َوََمَّمْٝمٛم٣َم, ضَمتَّك َرََم٦ِم اَْلْٚمَرَة, شُمؿَّ َرصَمَٔم٦ْم هَمَِمٙم٦َِّم ايمِمُّ , هَم٣مْرََتَ

٣م, همَ  ْسٛم٣َم, وَم٣ميَم٦ْم: دِم ََمٛمِْزِْلَ َّٓ وَمْد نَمٙمَّ ٣م: َي٣م َهٛمَْت٣مُه ََم٣م ُأَراَٞم٣م إِ , إِنَّ َرؽُمقَل »ُٗمْٙم٦ُم َْلَ َي٣م زُمٛمَلَّ

ـِ  َؿ َأِذَن يمِٙمٓمُُّٔم شاّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
 (1)

. 

يم٘مـ ذه٤م اْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف إذا ٞمٖمر َمـ زمٔمد َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ, 

 صم٣مز يمف ذيمؽ.

ٕضم٘م٣مم, َمـ رَمل اْلمر, ونمغمه٣م, واْلٚمد ّلل فمز وصمؾ رب وؽمتٟميت زمٗمٝم٥م ا

 ايمٔم٣مظمكم.

 
 
 

                                                           
 (.1291(, واإلمام مسلم في صحيحو )1679أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 :زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل إِنَّ ِدََم٣مَءىُمْؿ َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ ضَمَراٌم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ىَمُحْرََم٥ِم » َق

 ش. َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا دِم ؾَمْٜمِرىُمْؿ َهَذا

:ُٙ َدُة ايمتَّْحِريؿِ  ََِعَٓا  , ؾَمِديَدسُمُف. َُمَتَٟمىم 

ٍََشا: ٣مِق ايمٛمَّٓمغِِم زم٣ِميمٛمَّٓمغِِم وِمَٝم٣مؽًم٣م. َِّفٕ  ََْمَث٣مِل, َوإِْْلَ ْٕ ِب ا  َديمِٝمٌؾ يمَِضْ

ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل ٦َم وَمَدََملَّ » َق ٣مِهٙمِٝم٥َِّم ََتْ ـْ َأَْمِر اْْلَ ٍء َِم َٓ ىُمؾُّ َرْ َأ

٣مِهٙمِٝم٥َِّم ََمقْ  ـِ ََمْقُضقٌع, َوِدََم٣مُء اْْلَ َل َدٍم أضع دم زمـ َرزمِٝمَٔم٥َم زْم ُضقفَم٥ٌم, َوإِنَّ َأوَّ

ِضًٔم٣م دِم زَمٛمِل ؽمٔمد, همٗمتٙمتف هذيؾ, ورزم٣م اْل٣مهٙمٝم٥م َمقضقفم٥م  ٣مِرِث, ىَم٣مَن َُمْسؼَمْ
اْْلَ

فُ  ُف ََمْقُضقٌع ىُمٙمُّ ـِ فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم هَم١مِٞمَّ ُل ِرزًم٣م َأَضُع ِرزَم٣مَٞم٣م5 ِرزَم٣م ايْمَٔمب٣َّمِس زْم  . شَوَأوَّ

ِٙ ا َِٖر ١ُِِّٔ:ِفٞ  ٣م وَمْبٌض,  يُّٖذ ٣مِهٙمِٝم٥َِّم َوزُمُٝمقفِمَٜم٣م ايمَّتِل َلْ َيتَِِّمْؾ ِِبَ إزِْمَْم٣مُل َأهْمَٔم٣مِل اْْلَ

َٓ وِمَِم٣مَص دِم وَمْتٙمَِٜم٣م.  ُف   َوَأٞمَّ

ـْ َُمٛمَْ٘مٍر َيٛمَْبِٕمل َأْن َيْبَدَأ  ـْ َيْٟمَُمُر زمَِٚمْٔمُروٍف َأْو َيٛمَْٜمك فَم َّ ُه مِم ََم٣مَم َونَمغْمَ َوَأنَّ اإْلِ

ـْ وَمُرَب فَمْٜمُدُه  زمِٛمَْٖمِسفِ  َوَأْهٙمِِف, هَمُٜمَق َأوْمَرُب إلَِم وَمُبقِل وَمْقيمِِف, َوإلَِم ؿمِٝم٤ِم َٞمْٖمِس ََم

ؽْمََلِم.   زم٣ِمإْلِ

ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل ٦َم وَمَدََملَّ » ََّأمَّم َق  هَم١مؾَِم٣مَرٌة إلَِم إزِْمَْم٣ميمِِف. ش, ََتْ

ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل ََّعلََّه:ََّأمَّم َق َل َدٍم َأَضُع دم زمـ َرزمِٝمَٔم٥مَ » ُِ   ش. َوإِنَّ َأوَّ

ُُٗٛز: ُِ َٚايُّٖذ  َٕ َُُشكِّكّٕٛ ٍَ ايّٖ ٣مِرِث  فّٔكّٔا ـِ اْْلَ ـَ َرزمِٝمَٔم٥َم زْم ـِ إَِي٣مُس زْم زْم ِٓ اؽْمُؿ َهَذا ا

ـِ فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم.   زْم
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:ٌَ  اؽْمُٚمُف ضَم٣مِرشَم٥ُم َووِمٝمَؾ آَدُم. َِٚقٝ

:ُّ ٍَ ايدَّاَزقِّّّٕٖٓٓ  َوُهَق سَمِْمِحٝمٌػ.  قّٔا

:ٌَ ٣مٍر.  َِٚقٝ ـُ زَم٘مَّ زَمغْمُ زْم ُه آَدُم ايمزُّ ـْ ؽَممَّ َّ ٣َّمٌم, َومِم  اؽْمُٚمُف َِت

َٝاْض: ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ ِع ٣مِرِث »َوَرَواُه زَمْٔمُض ُرَواِة َُمْسٙمٍِؿ َدُم:  قّٔا ـِ اْْلَ  ش. َرزمِٝمَٔم٥َم زْم

:ٍَ  َوىَمَذا َرَواُه َأزُمق َداُوَد. وِمٝمَؾ: ُهَق َوَهٌؿ  قّٔا

َؿ إلَِم  ٛاب:ٚايؿ َنَّ َرزمِٝمَٔم٥َم فَم٣مَش زَمْٔمَد ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
ِٕ ازمـ َرزمِٝمَٔم٥َم5 

ْم٣َّمِب. ـِ اخْلَ ـِ فُمَٚمَر زْم  َزََم

:ٍَ ٍِٝد فّٔكّٔا ُ٘ أُّٔبٛ ُعَب َّئّ ِم هَمٛمََسَبُف إيَِمْٝمِف.  ََٚتأّٔ ُف َورِمُّ ايمدَّ َٞمَّ
ِٕ  َدُم َرزمِٝمَٔم٥َم 

ُبق زَمكْمَ ايْمُبُٝمقِت, هَمَٟمَص٣مزَمُف َوىَم٣مَن َهَذ  قّٔايّٕٛا: ـُ اظمَْْٗمُتقُل ؿمِْٖمًَل َصِٕمغًما ََيْ زْم
ِٓ ا ا

٣مٍر.  ـُ زَم٘مَّ زَمغْمُ زْم ـِ زَمْ٘مٍر, وَم٣ميَمُف ايمزُّ  ضَمَجٌر دِم ضَمْرٍب ىَم٣مَٞم٦ْم زَمكْمَ زَمٛمِل ؽَمْٔمٍد َوزَمٛمِل يَمْٝم٧ِم زْم

ََّعلََّه ِفٕ الضَِّبم:   ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل ُف »َق فُ إِٞمَّ  ش. ََمْقُضقٌع ىُمٙمُّ

:ُٙ ائُِد فَمعَم َرْأِس اظم٣َْمِل, ىَمَم وَم٣مَل اّللَُّ سمٔم٣ملم:  ََِعَٓا وإن سمبتؿ همٙم٘مؿ رؤوس }ايمزَّ

 .{أَمقايم٘مؿ

ِدي٧ِم5  ـْ َٞمْٖمِس يَمْٖمِظ اْْلَ َّٓ هَم٣مظمَْْٗمُِمقُد ََمْٖمُٜمقٌم َِم َوَهَذا ايمَِّذي َذىَمْرسُمُف إِيَّم٣مٌح, َوإِ

َي٣مدَ  زَم٣م ُهَق ايمز  َنَّ ايمر 
َي٣مَدِة, َواظمَُْراُد زم٣ِميْمَقْضِع ِٕ زَم٣م هَمَٚمْٔمٛم٣َمُه َوْضُع ايمز  ُة, هَم١مَِذا ُوِضَع ايمر 

زْمَْم٣مُل.  دُّ َواإْلِ  ايمرَّ
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ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل َـّ زمَِٟمََم٣مِن » َق ُ٘مْؿ َأطَمْذُِتُقُه هَم٣مسمَُّٗمقا اّللََّ دِم ايمٛم َس٣مِء هَم١مِٞمَّ

 ش. اّللَِّ

:ُِ ٧مُّ  ِفٔ َـّ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف,  اْْلَ َِتِ , َوَُمَٔم٣مَذَ َـّ فَمعَم َُمَرافَم٣مِة ضَمؼ  ايمٛم َس٣مِء َوايْمَقِصٝم٥َِّم ِِبِ

َـّ  , َوزَمَٝم٣مِن ضُمُٗمقوِمِٜم َـّ َووَمْد صَم٣مَءْت َأضَم٣مِدي٧ُم ىَمثغَِمٌة َصِحٝمَح٥ٌم دِم ايْمَقِصٝم٥َِّم ِِبِ

ْٔمُتَٜم٣م أَ  ـَ ايمتَّْٗمِِمغِم دِم َذيمَِؽ, َووَمْد ََجَ ْو َُمْٔمَٓمَٚمَٜم٣م دِم ِرَي٣مِض     َوايمتَّْحِذيِر َِم

كَم.  ٣مِْلِ  هاايمِمَّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

وهذا ديمٝمؾ فمعم أن ايمٛمقوي رَحف اّلل سمٔم٣ملم أيمػ ري٣مض ايمِم٣مْلكم ومبؾ 

 ها ذضمف يمِمحٝمح اإلَم٣مم َمسٙمؿ رَح٥م اّلل فمٙمٝمٜمم.
 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ

ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل َـّ » ََّق  ش. زمَِٟمََم٣مِن اّللَِّ َأطَمْذُِتُقُه

ُُصقِل َودِم زَمْٔمِّمَٜم٣م زمَِٟمََم٣مَٞم٥ِم اّللَِّ.  ْٕ ـَ ا  َهَ٘مَذا ُهَق دِم ىَمثغٍِم َِم

ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل َـّ زمَِ٘مٙمَِٚم٥ِم اّللَِّ» َق  ش. َواؽْمَتْحَٙمْٙمُتْؿ هُمُروصَمُٜم

ُِ يٌح زم١مضمس٣منهَم١مَِْمَس٣مٌك زمَِٚمْٔمرُ }وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ِقَٔل َمِعَيم  .{وٍف َأْو سَمْْسِ

ٌد َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ "اظمَُْراُد ىَمٙمَِٚم٥ُم ايمتَّْقضِمٝمِد َوِهَل:  َِّقَٔل: َّٓ اّللَُّ حُمَٚمَّ َٓ إيَِمَف إِ

ؿَ  َٓ ََتِؾُّ َُمْسٙمَِٚم٥ٌم يمَِٕمغْمِ َُمْسٙمٍِؿ. "اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  , إِْذ 

ـَ }َوايْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  اظمَُْراُد زم١ِمزَِم٣مضَم٥ِم اّللَِّ, َِّقَٔل: هَم٣مْٞم٘مُِحقا ََم٣م ؿَم٣مَب يَمُ٘مْؿ َِم

ِحٝمُح. {ايمٛم َس٣مءِ   , َوَهَذا ايمث٣َّميم٧ُِم ُهَق ايمِمَّ
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٣م.  ُُهَ َرِويُّ َونَمغْمُ ْم٣َّمِبُّ َواْْلَ
ِل وَم٣مَل اخْلَ َوَّ ْٕ  َوزم٣ِم

جَي٣مُب َوايْمَٗمُبقُل, َوََمْٔمٛم٣َمهُ  َِّقَٔل: فَمعَم َهَذا زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم ايمَّتِل َأََمَر  اظمَُْراُد زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم اإْلِ

٣م, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.   اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم ِِبَ

ََّعلََّه:  ُِ ِٔ ُُ َعَل ُُ َصلَّٙ اللَّ ُِْل ـَ هُمُرؾَمُ٘مْؿ َأضَمًدا » َق َٓ ُيقؿمِْئ َـّ َأْن  َويَمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِٜم

زًم٣م نَمغْمَ  َـّ ََضْ زُمقُه ـَ َذيمَِؽ هَم٣مَْضِ ٍح سَمْ٘مَرُهقَٞمُف هَم١مِْن هَمَٔمْٙم  ش.  َُمػَم 

:ٌَ ُّ: ِقٝ َُاِشِز ٍَ ايّٖ صَم٣مِل, َوَلْ ُيِرْد ِزَٞم٣مَه٣م5  قّٔا َٓ َيْسَتْخٙمكَِم زم٣ِميمر  اظمَُْراُد زمَِذيمَِؽ َأْن 

 َٓ ـْ  ْوُج َوََم ـْ َيْ٘مَرُهُف ايمزَّ َؽ ضَمَراٌم ََمَع ََم
َنَّ َذيمِ

ِٕ َنَّ َذيمَِؽ ُيقصِم٤ُم صَمْٙمَدَه٣م, َو
ِٕ

 َيْ٘مَرُهُف. 

ٍَ ايّٖكّٔاِض َٝاْض:َٚقّٔا صَم٣مِل ََمَع ايمٛم َس٣مِء َوَلْ  ٞ ِع ىَم٣مَٞم٦ْم فَم٣مَدُة ايْمَٔمَرِب ضَمِدي٧َم ايمر 

ـْ َذيمَِؽ, َهَذا  َج٣مِب َُّنُقا فَم
ـْ َذيمَِؽ فمٝمب٣م وٓ ِريَب٥ًم فِمٛمَْدُهْؿ, هَمَٙممَّ َٞمَزيَم٦ْم آَي٥ُم اْْلِ َيُ٘م

 ىَمََلُم ايْمَٗم٣ميِض. 

ُُِدَتاُز: َ  َٚايّٖ ِٕ َٓ َيْٟمَذنَّ  ضَمٍد سَمْ٘مَرُهقَٞمُف دِم ُدطُمقِل زُمُٝمقسمُِ٘مْؿ, َأنَّ ََمْٔمٛم٣َمُه َأْن 

ُٙمقِس دِم ََمٛم٣َمِزيمُِ٘مْؿ, ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن اظمَْْٟمُذوُن يَمُف َرصُمًَل َأصْمَٛمبِٝم٣ًّم, َأِو اَْمَرَأًة, َأْو َأضَمًدا  َواْْلُ

ْوصَم٥ِم, هَم٣ميمٛمَّْٜمُل َيَتٛم٣َمَوُل ََجِٝمَع َذيمَِؽ.  ـْ حَم٣َمِرِم ايمزَّ  َِم

َُِطأّٔئّ ُِ ايّٖ ََٖرا ُسهّٖ َٗا٤ِ:َٚ َِٓد ايّٖفّٕكّٔ ٣م َأْن سَمْٟمَذَن يمَِرصُمٍؾ, َأِو  ١ِ ِع َٓ ََيِؾُّ َْلَ ٣َم  َأَّنَّ

ـْ فَمٙمَِٚم٦ْم, َأْو ـَمٛم٦َّْم,  َّٓ ََم ْوِج, إِ ِه, دِم ُدطُمقِل ََمٛمِْزِل ايمزَّ َٓ نَمغْمِ َٓ حَمَْرٍم, َو اَْمَرَأٍة, َو

ِريُؿ ُدطُمق َْصَؾ ََتْ ْٕ َنَّ ا
ِٕ َٓ َيْ٘مَرُهُف5  ْوَج  ْٞمَس٣مِن ضَمتَّك ُيقصَمَد َأنَّ ايمزَّ ِل ََمٛمِْزِل اإْلِ
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َراِد  ْذِن دِم َذيمَِؽ, َأْو فُمِرَف ِرَض٣مُه زم٣ِمؿم  ـْ َأِذَن يَمُف دِم اإْلِ َّ َؽ َِمٛمُْف, َأْو مِم
ْذُن دِم َذيمِ اإْلِ

 ايْمُٔمْرِف زمَِذيمَِؽ َوَٞمْحِقِه. 

َٓ وُ  ٌء, َو ْح َرْ صمَّ َض٣م َوَلْ َيؼَمَ ؽُّ دِم ايمر  َٓ ََيِؾُّ َوََمَتك ضَمَِمَؾ ايمُمَّ صِمَدْت وَمِريٛم٥ٌَم, 

ْذُن, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.  َٓ اإْلِ طُمقُل, َو  ايمدُّ

َُُبسُّْح: .  ٚأَا ايطَِّسُب ايّٖ ٣مقُّ ِديُد ايمُمَّ ُب ايمُمَّ ْ  هَمُٜمَق ايمضَّ

:ُٙ ََِعَٓا  اَضزمقهـ َضزًم٣م يمٝمس زمُمديد, وٓ ؾم٣مق.  َٚ

اِء. اظمُمٗم٥م, واظمػمح: زمَِّمؿ  اظمِْٝمِؿ َوهَمْتِح اظمَُْقضمَّ  ّالربح:  َدِة َوىَمْْسِ ايمرَّ

ٍََشا اِلَحِزِٓث: ٣م  َِّفٕ  َِبَ صُمِؾ اَْمَرَأسَمُف يمِٙمتَّْٟمِدي٤ِم, هَم١مِْن ََضَ ِب ايمرَّ إزَِم٣مضَم٥ُم ََضْ

٣مِرِب, َوَوصَمَب٦ِم  َب اظمَْْٟمُذوَن همِٝمِف هَمَمسَم٦ْم َِمٛمُْف, َوصَمَب٦ْم ِدَيُتَٜم٣م فَمعَم فَم٣موِمَٙم٥ِم ايمّمَّ ْ ايمضَّ

٣مَرُة دِم ََم٣ميمِِف.  ايْمَ٘مٖمَّ

َـّ »لُ صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّعله: قْ َـّ َوىمِْسَقَُتُ َـّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ِرْزوُمُٜم َوَْلُ

 ش. زم٣ِمظمَْْٔمُروِف 

:ُِ َْج٣َمِع. ِفٔ ٣م َوَذيمَِؽ شَم٣مزم٦ٌِم زم٣ِمإْلِ ْوصَم٥ِم َوىمِْسَقَِتَ  ُوصُمقُب َٞمَٖمَٗم٥ِم ايمزَّ

َمِء وَ »قْلُ:  ب٣َّمزَم٥ِم َيْرهَمُٔمَٜم٣م إلَِم ايمسَّ ُٜمؿَّ هَمَٗم٣مَل زم١ِمِْصَبِٔمِف ايمسَّ َيٛمُْ٘مُتَٜم٣م إلَِم ايمٛم٣َّمِس ايمٙمَّ

 ش. اؾْمَٜمْد 

 َهَ٘مَذا َضَبْْمٛم٣َمُه َيٛمُْ٘مُتَٜم٣م زَمْٔمَد ايْمَ٘م٣مِف سَم٣مٌء َُمَثٛم٣َّمٌة هَمْقَق 

ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ: َواَي٥ُم زم٣ِميمت٣َّمِء اظمَُْثٛم٣َّمِة هَمْقَق.  قّٔا  ىَمَذا ايمر 
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:ٍَ  َوُهَق زَمِٔمٝمُد اظمَْْٔمٛمَك.  قّٔا

:ٌَ ٍَ ِقٝ َدٍة. َصَقازُمُف َيٛمْ٘مُ  قّٔا  ُبَٜم٣م زمَِب٣مٍء َُمَقضمَّ

:ٍَ فَْمَراِب   قّٔا ْٕ  َأِب َداُوَد زم٣ميمت٣مء اظمثٛم٣مة َمـ ؿمريؼ زمـ ا
ـِ يٛم٣َمُه دِم ؽُمٛمَ َوُرو 

ِر.  ـْ ؿَمِريِؼ َأِب زَمْ٘مٍر ايمتَّمَّ َدِة َِم  َوزم٣ِمظمَُْقضمَّ

:ُٙ ََِعَٓا ُدَه٣م إلَِم ايمٛم٣َّمِس َُمُِمغًما إيَِمْٝمِٜمْؿ.  َٚ ُبَٜم٣م َوُيَرد   ُيَٗمٙم 

َِ َٚ:ُ٘  هاَٞمَ٘م٤َم ىمِٛم٣َمَٞمَتُف إَِذا وَمَٙمَبَٜم٣م َهَذا ىَمََلُم ايْمَٗم٣ميِض.  ِٓ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

فمعم أن اّلل فمز وصمؾ َمستٍق فمعم فمرؾمف, وأن اّلل فمز وصمؾ ودم هذا ديمٝمؾ: 

 دم ايمسمء, واظمراد َمـ ايمسمء هٛم٣م ايمٔمٙمق.

 .ألٕ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ
 ىم٣من يُمغم إلم ايمسمء.ش, ايمٙمٜمؿ» :قاٍنإ إذا 

 ىم٣من يُمغم إلم إرض.ش, اؾمٜمد» ٚإذا قاٍ:

 ها اإلؾم٣مرة.ووهذا َمـ إديم٥م فمعم إشمب٣مت ايمٔمٙمق 
 : زمح٘ اهلل تعاىل ثِ قاٍ
َن شُمؿَّ َأوَم٣مَم هَمَِمعمَّ ايمٓمُّْٜمَر شُمؿَّ َأوَم٣مَم هَمَِمعمَّ ايْمَٔمٌْمَ َوَلْ ُيَِمؾ  زَمْٝمٛمَُٜمَم »قْلُ:  شُمؿَّ َأذَّ

 ش. ؾَمْٝمًئ٣م

ْٚمُع زَمكْمَ ايمٓمٜمر وايمٔمٌم ُهٛم٣َمَك دِم َذيمَِؽ ايْمَٝمْقِم. َأٞمَّ ُفُٔ: ُع اْْلَ  ُف ُيمْمَ
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 :ِ٘ َٚاِخَتًّٔفّٕٛا ِفٞ َضَبِب  ,ِ٘ ِٝ ١َّّٕ َعّٔ ََُعِت ايّٖإّٔ  َٚقِّٔد أِّٔد
٣مهمِِٔمل    هَمِٗمٝمَؾ: زمَِسَب٤ِم ايمٛمُُّسِؽ َوُهَق ََمْذَه٤ُم َأِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوزَمْٔمِض َأْصَح٣مِب ايمُمَّ

ا, َأْو َووَم٣مَل َأىْمَثُر أَ  ـْ ىَم٣مَن ضَم٣مَِضً َٖمِر, هَمَٚم : ُهَق زمَِسَب٤ِم ايمسَّ ٣مهمِِٔمل  ْصَح٣مِب ايمُمَّ

 . َٓ جَيُقُز يَمُف ايْمَٗمٌْمُ ْٚمُع, ىَمَم  ْز يَمُف اْْلَ ٥َم, َلْ جَيُ  َُمَس٣مهمًِرا ُدوَن ََمْرضَمَٙمَتكْمِ ىَمَٟمْهِؾ ََم٘مَّ

ُولَم  ْٕ ََلسَمكْمِ ُيَِمقم  ا ٣مَِمَع زَمكْمَ ايمِمَّ ُف َوهمِٝمِف: َأنَّ اْْلَ ُن يمَِْلُولَم, َوَأٞمَّ ُف ُي٠َمذ  , َوَأٞمَّ ًٓ َأوَّ

ُف َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف فِمٛمَْدَٞم٣م. ُق زَمْٝمٛمَُٜمَم, َوَهَذا ىُمٙمُّ َٓ ُيَٖمر  ُف   ها ُيِٗمٝمُؿ يمُِ٘مؾ  َواضِمَدٍة َِمٛمُْٜمَم, َوَأٞمَّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

ٕن إديم٥م  5هونمغم ايمِمحٝمح أن َجٝمع اْلج٣مج يٗمٌمون وجيٚمٔمقن, اظم٘مل

 فم٣مَم٥م دم ذيمؽ.

صعم ِبؿ, وَجع, وومٌم, ول ومد ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هم١من 

 .اظم٘مل أن يتؿيٟمَمر 

 سٖمر دم ضمؼ اظم٘مل.زمومٌم ؽمٖمر5 ٕٞمف يمٝمس إٓ أٞمٛم٣م ٓ ٞمٗمقل: 

 وٓ ٞمٗمقل: زمٟمٞمف ومٌم ٞمسؽ5 ٕن ايمٗمٌم صم٣مء دم ايمممع يمٙمٚمس٣مهمر.

ف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٟمهؾ َم٘م٥م, وإٞمم هق َجع َجٔمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝم

 .ونمغمهؿ

 : صمحُ اهلل تعمىل ةه قمل

َؿ ضَمتَّك َأسَمك اظمَْْقومَِػ, »قْلُ:  شُمؿَّ َرىم٤َِم َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َخَراِت, َوصَمَٔمَؾ ضَمْبَؾ اظمَُُْم٣مِة زَمكْمَ َيَدْيِف,  ـَ َٞم٣موَمتِِف ايْمَٗمِْمَقاِء إلَِم ايمِمَّ هَمَجَٔمَؾ زَمْْم
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ْٖمَرُة وَمٙمِٝمًَل, َواؽْمَتْٗمَبَؾ  ْٚمُس, َوَذَهَب٦ِم ايمِمُّ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَٙمْؿ َيَزْل َواوِمًٖم٣م ضَمتَّك نَمَرزَم٦ِم ايمُمَّ

 ش. ضَمتَّك نَم٣مَب ايْمُٗمْرُص 

 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 هق زمج٣مٞم٤م َمستُمٖمك ٞمٚمرة, وهق اظمسٚمك زمجبؾ ايمرَح٥م. اجلبٌ:

 عم آيمف وؽمٙمؿ.وهذه ايمتسٚمٝم٥م ل سم٘مـ فمعم فمٜمد ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفم

 . وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أٞمف صٔمد فمعم اْلبؾول يثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف 

همٚمـ اخلْمٟم َم٣م يٖمٔمٙمف ىمثغم َمـ اظمسٙمٚمكم, ورزمم سم٘مٙمٖمقا ذيمؽ زمٚمُمٗم٥م ؾمديدة 

 .بؾاْلٝمِمٙمقا إلم أفمعم يمزمسب٤م ايمزضم٣مم 

وإٞمم شمب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أٞمف وومػ زمج٣مٞم٤م 

 .َمـ اْلٜم٥م ايمممومٝم٥م أؽمٖمؾ اْلبؾ ايمِمخرات ايمتل دم

دم فمٜمد إسمراك, أو نمغمهؿ, َمثؾ ايمٔمٚمقد,  صمٔمؾ فمٙمٝمف وزد فمعم ذيمؽ أٞمف

وهذا مم٣م زاد ايمٛم٣مس همتٛم٥م إلم همتٛمتٜمؿ, إذ أَّنؿ َيرصقن فمعم ايمِمٔمقد إلم ذيمؽ 

 اظمقضع, ويٓمـ زمٔمّمٜمؿ أٞمف ٓ وومقف دم فمرهم٥م إٓ ظمـ صٔمد إيمٝمف.

 : فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىلف
َأنَّ َرؽُمقَل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر ريض اّلل فمٛمٜمم: 

َٜم٣م ََمْٛمَحٌر, هَم٣مْٞمَحُروا دِم ِرضَم٣ميمُِ٘مْؿ, َوَووَمْٖم٦ُم »وَم٣مَل:  َٞمَحْرُت َه٣مُهٛم٣َم, َوَِمًٛمك ىُمٙمُّ

ٌع ىُمٙمُّ  َٜم٣م ََمْقوِمٌػ, َوَووَمْٖم٦ُم َه٣مُهٛم٣َم, َوََجْ شَٜم٣م ََمْقوِمٌػ َه٣مُهٛم٣َم, َوفَمَرهَم٥ُم ىُمٙمُّ
 (1)

. 

                                                           
  (.1218أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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آؽمتٚمرار دم ايمقومقف, َمع ايمدفم٣مء, وايمذىمر, وومراءة ايمٗمرآن, وأفممل و

وإٞمم ايمقاصم٤م , َمـ ايمقاصمب٣متايمػم, ىمؾ هذا َمـ ايمسٛمـ, واظمستحب٣مت, ويمٝمس 

  ايمبٗم٣مء دم فمرهم٣مت إلم نمروب ايمُمٚمس.

 ثِ قاٍ: 
 دِم َهَذا ايْمَٖمِْمِؾ ََمَس٣مئُِؾ َوآَداٌب يمِْٙمُقوُمقِف: 

َٗا: ِٓ َه٣مَب إلَِم اظمَْْقوِمِػ. َأٞمَّ  َِ َؾ ايمذَّ ََلسَمكْمِ فَمجَّ ـَ ايمِمَّ  ُف إَِذا هَمَرَغ َِم

َٗا: ِٓ َِ  َأنَّ ايْمُقوُمقَف َراىمًِب٣م َأهْمَّمُؾ, َوهمِٝمِف طِمََلٌف زَمكْمَ ايْمُٔمَٙمَمِء:  َٚ

 :ٍٍ َٛا َٓا َثّٔاَث١ّٕ أّٔقّٖ َِٖب ََِر  َِٚفٞ 
َٗا:  َأنَّ ايْمُقوُمقَف َراىمًِب٣م َأهْمَّمُؾ.  أَّٔؾشُّ

اىم٤ِِم َأهْمَّمُؾ.  اِْٞ:َٚايجَّ  نَمغْمُ ايمرَّ

٣م ؽَمَقاٌء.  َٚايجَّاِيُح:  هاُُهَ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

أهمّمؾ إذا ىم٣من ٓ يُمؼ فمٙمٝمف, وأَم٣م أن همرزمم إذا رىم٤م فمعم َجؾ, أو زمٔمغم 

رزمم يُمؼ فمٙمٝمف ذيمؽ, همٛمزول اْل٣مج دم طمٝمٚمتف, ورزمم ي٘مقن همٝمٜم٣م َم٘مٝمػ, وهذا 

  ٥م اّلل فمز وصمؾ دم هذا ايمقومقف.أَمر ضمسـ ئمٝمٛمف فمعم ؿم٣مفم

 ثِ قاٍ: 
َٗا:  ِٓ َِ َخَراِت اظمَْْذىُمقَراِت, َوِهَل َٚ ُف ُيْسَتَح٤مُّ َأْن َيِٗمَػ فِمٛمَْد ايمِمَّ َأٞمَّ

٥ِم.  َْحَ ؾَم٣مٌت دِم َأؽْمَٖمِؾ صَمَبِؾ ايمرَّ  َصَخَراٌت َُمْٖمؼَمِ
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َبُؾ ايمَِّذي زمَِقؽَمِط َأْرِض فَمَرهَم٣مٍت, هَمَٜمَذا ُهَق اظمَْقْ  . َوُهَق اْْلَ  وِمُػ اظمُْْسَتَح٤مُّ

 :ّْ َٛا َٔ ايَّٖع ِٝ َِٗس َب ََا اِغُت َّا  َٓ َٚأّٔ ُف  ِِٜمْؿ َأٞمَّ َبِؾ َوسَمَقُهُّ فْمتِٛم٣َمِء زمُِِمُٔمقِد اْْلَ ِٓ ـْ ا َِم

َّٓ همِٝمِف هَمَٕمَٙمٌط.   َيِِمحُّ ايْمُقوُمقُف إِ

َٛاُب: ٌِ ايؿَّ ـْ َأْرِض فَمَرهَم٣مٍت, َوَأنَّ  َب ايْمَٖمِّمٝمَٙم٥َم  صَمَقاُز ايْمُقوُمقِف دِم ىُمؾ  صُمْزٍء َِم

َخَراِت, هَم١مِْن فَمَجَز  َؿ فِمٛمَْد ايمِمَّ دِم ََمْقوِمِػ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ِدي٧ِم زَمَٝم٣مُن ضُمُدوِد فَمَرهَم٣مٍت  َْمَ٘م٣مِن, َوؽَمَٝمْٟميِت دِم آطِمِر اْْلَ هَمْٙمَٝمْٗمَرْب َِمٛمُْف زمَِحَس٤ِم اإْلِ

َؿ: إِْن ؾَم٣مَء اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم, فِمٛمَْد وَمقْ  َٜم٣م ََمْقوِمٌػ »يمِِف َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  ش.َوفَمَرهَم٥ُم ىُمٙمُّ

َٗا: ِٓ َِ  اؽْمتِْحَب٣مُب اؽْمتِْٗمَب٣مِل ايْمَ٘مْٔمَب٥ِم دِم ايْمُقوُمقِف.  َٚ

َٗا: ِٓ َِ َؼ  َٚ ْٚمُس, َوَيَتَحٗمَّ ُف َيٛمَْبِٕمل َأْن َيْبَٗمك دِم ايْمُقوُمقِف ضَمتَّك سَمْٕمُرَب ايمُمَّ َأٞمَّ

٣م,  ْٚمِس َصحَّ ىَمَمُل نُمُروِِبَ شُمؿَّ ُيِٖمٝمُض إلَِم َُمْزَديمَِٖم٥َم, هَمَٙمْق َأهَم٣مَض وَمْبَؾ نُمُروِب ايمُمَّ

ُف, َوجُيْػَمُ َذيمَِؽ زمَِدٍم.   هاُووُمقهُمُف َوضَمجُّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 ها وهذا فمٛمد َجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 ثِ قاٍ: 
َُِطَتَشبّّ؟   ِّ َٚاِدْب أّٔ  ُّ ٌِ ايدَّ َٖ َٚ 

نِ  َٓ :  همِٝمِف وَمْق ٣مهمِِٔمل   يمِٙمُمَّ

َُا: ُٗ ُف ؽُمٛم٥ٌَّم. أَّٔؾشُّ  َأٞمَّ

 َواصِم٤ٌم. َٚايجَّاِْٞ:
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ـْ َووَمَػ  ْٝمِؾ َوايمٛمََّٜم٣مِر َواصِم٤ٌم فَمعَم ََم ْٚمَع زَمكْمَ ايمٙمَّ ٣م ََمْبٛمِٝم٣َّمِن فَمعَم َأنَّ اْْلَ َوُُهَ

؟  َٓ  زم٣ِميمٛمََّٜم٣مِر, َأْم 

ِن:  َٓ  َوهمِٝمِف وَمْق

َُا: ُٗ  ؽُمٛم٥ٌَّم.  أَّٔؾشُّ

 ٤ٌم. َواصمِ  َٚايجَّاِْٞ:

ْٚمِس َيْقَم فَمَرهَم٥َم, َوؿُمُٙمقِع ايْمَٖمْجِر  ٣م َووْم٦ُم ايْمُقوُمقِف هَمُٜمَق ََم٣م زَمكْمَ َزَواِل ايمُمَّ َوَأَمَّ

 هاايمث٣َّمِّن َيْقَم ايمٛمَّْحِر. 
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أٞمف َمـ ذوق ؾمٚمس يقم فمرهم٥م.

ل يٗمػ إٓ زمٔمد  وؽمٙمؿ يم٘مـ ايمِمحٝمح أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف

 وهمٔمؾ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمبكم يمٙمقومقف., ايمزوال

 ٚأَا يف ايًٌٝ فكد ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل: 
لُّ ريض اّلل فمٛمف, 

ٍس ايمْم٣َّمئِ ـُ َُمَض  وَم٣مَل: َأسَمْٝم٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َمـ ضمدي٧م فُمْرَوُة زْم

َؿ زمِ  ـْ صَمَبِؾ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ٣مظمَْْقوِمِػ َئْمٛمِل زمَِجْٚمٍع وُمْٙم٦ُم: صِمْئ٦ُم َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ َِم

َّٓ َووَمْٖم٦ُم فَمَٙمْٝمِف  ـْ ضَمْبٍؾ إِ ؿَمٝم ٍئ َأىْمَٙمْٙم٦ُم ََمْمِٝمَّتِل َوَأسْمَٔمْب٦ُم َٞمْٖمِز َواّللَِّ ََم٣م سَمَرىْم٦ُم َِم

؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  ـْ ضَم٨م  ـْ َأْدَرَك َهِذِه »َوؽَمٙمََّؿ: هَمَٜمْؾ رِم َِم ََم
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ُف, َووَم٢َم       ََلَة, َوَأسَمك فَمَرهَم٣مَت, وَمْبَؾ َذيمَِؽ يَمْٝمًَل َأْو ََّن٣َمًرا, هَمَٗمْد سَمؿَّ ضَمجُّ ايمِمَّ

شسَمَٖمَثفُ 
 (1)

. 

 ثِ قاٍ: 
ـْ هَم٣مسَمُف َذيمَِؽ  ََم٣مِن َصحَّ ُووُمقهُمُف َوََم ـْ َهَذا ايمزَّ ـْ ضَمَِمَؾ زمَِٔمَرهَم٣مٍت دِم صُمْزٍء َِم  هَمَٚم

 . ٨مُّ  هَم٣مسَمُف اْْلَ

٣مِهغِم ايْمُٔمَٙمَمِء.  , َوََجَ ٣مهمِِٔمل   َهَذا ََمْذَه٤ُم ايمُمَّ

ََاِيوّ٘:  ٍَ ْٝمِؾ َوضْمَدُه  َٚقّٔا ـَ ايمٙمَّ َٓ زُمدَّ َِم َٓ َيِِمحُّ ايْمُقوُمقُف دِم ايمٛمََّٜم٣مِر َُمٛمَْٖمِرًدا زَمْؾ 

ْٝمِؾ ىَمَٖم٣مُه َوإِِن اوْمَتٌَمَ فَمعَم ايمٛمََّٜم٣م  ِر َلْ َيِِمحَّ ُووُمقهُمُف هَم١مِِن اوْمَتٌَمَ فَمعَم ايمٙمَّ

َُُد: ٍَ أِّٔس ـَ ايْمَٖمْجِر َيْقَم فَمَرهَم٥َم.  َٚقّٔا  هاَيْدطُمُؾ َووْم٦َم ايْمُقوُمقِف َِم
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 اٞمٓمر ومقل أَحد رَحف اّلل سمٔم٣ملم خم٣ميمػ يمٗمقل اْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 يمٙمخَلف ؾمٟمن.زمٟمن رد هذا ايمٗمقل ؿمٔمـ دم اإلَم٣مم أَحد, ظم٣م زمٗمل  فإٕ قًٓا:

َمـ ل ئمرف اخلَلف ل يُمؿ ايمٖمٗمف "َمع أن ومت٣مدة رَحف اّلل سمٔم٣ملم يٗمقل: 

 ."زمٟمٞمٖمف

                                                           
(, وقد تقدم تخريجو, وىو في الصحيح المسند لإلمام 1951أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (1)

(, وقال فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 923الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 يخرجاه. 
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زمٟمن ايمٔم٣مل إذا اصمتٜمد "وٓ يٙمزم َمـ رد ومقل ايمٔم٣مل ايمْمٔمـ همٝمف5 هم١مٞمٛم٣م ٞمٔمتٗمد: 

 . "همٟمص٣مب همٙمف أصمران, وإذا اصمتٜمد همٟمطمْمٟم همٙمف أصمر

 ثِ قاٍ: 
َّٓ زمِِف, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. َوَأَْجَُٔمقا فَمعَم َأنَّ َأْصَؾ ايْمُقوُمقِف رُ  ٨مُّ إِ َٓ َيِِمحُّ اْْلَ ـٌ   ىْم

:ُُ ُِْل  ش. َوصَمَٔمَؾ ضَمْبَؾ اظْمَُُم٣مِة زَمكْمَ َيَدْيفِ » ََّأمَّم َق

ٝمِؿ َوهَمْتِح ايْمَب٣مِء  ٣مِء اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِم َوإؽِْمَ٘م٣مِن ايْمَب٣مِء َوُرِوَي صَمَبَؾ زم٣ِمْْلِ  هَمُرِوَي ضَمْبَؾ زم٣ِمْْلَ

َٝا ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ ِع ُ٘قّٔا ُ٘ ايَّ َُ إول أؾمبف زم٣مْلدي٧م وضمبؾ اظمُم٣مة أي  :ْض َزِس

ٝمِؿ هَمَٚمْٔمٛم٣َمُه ؿَمِريُٗمُٜمْؿ  ٣م زم٣ِمْْلِ ََمِؾ ََم٣م ؿَم٣مَل َِمٛمُْف َوَضُخَؿ َوَأَمَّ جمتٚمٔمٜمؿ وضمبؾ ايمرَّ

٣ميَم٥ُم. صمَّ  َوضَمْٝم٧ُم سَمْسُٙمُؽ ايمرَّ

ْٚمُس َوَذَهَب٦ِم »قْلُ: ََّأمَّم  ْٖمَرُة وَمٙمِٝمًَل هَمَٙمْؿ َيَزْل َواوِمًٖم٣م ضَمتَّك نَمَرزَم٦ِم ايمُمَّ ايمِمُّ

 ش. ضَمتَّك نَم٣مَب ايْمُٗمْرُص 

ـْ ََجِٝمِع ايمٛمَُّسِخ.   َهَ٘مَذا ُهَق دِم ََجِٝمِع ايمٛمَُّسِخ ,َوىَمَذا َٞمَٗمَٙمُف ايْمَٗم٣ميِض فَم

 وِمٝمَؾ يَمَٔمؾَّ َصَقازُمُف ضِمكَم نَم٣مَب ايْمُٗمْرُص َهَذا ىَمََلُم ايْمَٗم٣ميِض. وَم٣مَل: 

َتَٚمُؾ:   ِرِه. َأنَّ ايْمَ٘مََلَم فَمعَم ـَم٣مهِ َوَُيْ

ْٚمُس, َوَذَهَب٦ِم ش, ضَمتَّك نَم٣مَب ايْمُٗمْرُص »َوَيُ٘مقُن وَمْقيُمُف:  زَمَٝم٣مًٞم٣م يمَِٗمْقيمِِف نَمَرزَم٦ِم ايمُمَّ

ْٖمَرُة, هَم١مِنَّ َهِذِه سُمْْمَٙمُؼ جَم٣َمًزا فَمعَم ََمِٕمٝم٤ِم َُمْٔمَٓمِؿ ايْمُٗمْرِص, هَمَٟمَزاَل َذيمَِؽ  ايمِمُّ

ضْمتَِمَل زمَِٗمْقيمِِف ضَمتَّك نَم٣مَب ايْمُٗمْرُص, َواّللَُّ ِٓ   َأفْمَٙمُؿ. ا
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 ش. َوَأْرَدَف ُأؽَم٣مََم٥َم طَمْٙمَٖمفُ »قْلُ: 

:ُِ ضََم٣مِدي٧ُم  ِفٔ ْٕ ٥ُم َُمْمِٝمَٗم٥ًم َووَمْد سَمَٓم٣مَهَرْت زمِِف ا ازمَّ ْرَداِف إَِذا ىَم٣مَٞم٦ِم ايمدَّ  صَمَقاُز اإْلِ

ََم٣مَم ضَمتَّك َأنَّ َرْأؽَمَٜم٣م يَمُٝمِِمٝم٤ُم ََمْقِرَك َرضْمٙمِفِ »قْلُ:    ش.َووَمْد ؾَمٛمََؼ يمِْٙمَٗمِْمَقاِء ايمز 

ضْمِؾ  َمِعَيٙ َشَيَل:  َضؿَّ َوَضٝمََّؼ َوُهَق زمَِتْخِٖمٝمِػ ايمٛمقن وَمقرك ايمرَّ

ٍِٝد: ٍَ أُّٔبٛ ُعَب ُّ: قّٔا َِٖس ِٛ ٍَ ايَّٖذ اظمَْْقِرُك َواظمَْْقِرىَم٥ُم َئْمٛمِل زمَِٖمْتِح اظمِْٝمِؿ َوىَمْْسِ  قّٔا

اىم٤ُِم ِرصْمَٙمُف فَمَٙمْٝمِف ومُ  اِء, ُهَق اظمَْْقِضُع ايمَِّذي ُيثْٛمِل ايمرَّ ضْمِؾ إَِذا ايمرَّ اَم, َواؽِمَْم٥ِم ايمرَّ دَّ

ىُمقِب. ـَ ايمرُّ  ََمؾَّ َِم

:ٍَ ُ٘ ايّٖكّٔاِضٞ ِبفِّٔتِح ايسَّا٤ِ, قّٔا اىم٤ُِم  ََٚضَبّّٓٔ ُك فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايمرَّ َوُهَق وِمْْمَٔم٥ُم ُأُدٍم َيَتَقرَّ

ِٕمغَمِة. ِة ايمِمَّ ضْمِؾ, ؾِمْبُف اظمَِْخدَّ ِم ايمرَّ َٔمُؾ دِم َُمَٗمدَّ  جُتْ

اىم٤ِِم زم٣ِمظمَُُْم٣مِة َوزمَِٟمْصَح٣مِب َودِم َهَذا اؽْمتِْحَب٣مُب ايم ـَ ايمرَّ غْمِ َِم هْمِؼ دِم ايمسَّ ر 

َواب  ايمّمٔمٝمٖم٥م.  ايمدَّ

٘مِٝمٛم٥َمَ »قْلُ:  ٘مِٝمٛم٥ََم ايمسَّ سَمكْمِ ََمٛمُِْمقزًم٣م.ش, ويٗمقل زمَِٝمِدِه ايمسَّ  ََمرَّ

هْمُؼ َوايمْمَُّٚمْٟمٞمِٝمٛم٥َُم.  ٘مِٝمٛم٥ََم: َوِهَل ايمر   َأِي ايْمَزَُمقا ايمسَّ

:ُِ ٘مِٝمٛم٥ََم دِم  َفِفٔ ُع ىَمَم َأنَّ ايمسَّ ـْ فَمَرهَم٣مٍت ؽُمٛم٥ٌَّم, هَم١مَِذا َوصَمَد هُمْرصَم٥ًم ُيْْسِ هْمِع َِم  ايمدَّ

طَمِر.  ْٔ ِدي٧ِم ا  شَمَب٦َم دِم اْْلَ

 
 
 



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]باب صفة الحج ودخول مكة[  

 

[285] 
 

  

 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 ففٞ ايؿشٝشني:

ُف وَم٣مَل: ؽُمئَِؾ  ١ََّٕ َمـ ؿمريؼ فُمْرَوَة َأٞمَّ َوَأَٞم٣م صَم٣ميمٌِس »: -زضٞ اهلل عُٓٗا-إَّٔضا

٥ِم ايمَقَداِع ضِمكَم َدهَمَع؟ ىَمْٝمَػ ىَم٣مَن َرؽُمق َؿ َيِسغُم دِم ضَمجَّ ُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

: هَمْقَق ش. ىَم٣مَن َيِسغُم ايمَٔمٛمََؼ, هَم١مَِذا َوصَمَد هَمْجَقًة َٞمصَّ »وَم٣مَل:  وَم٣مَل ِهَُم٣مٌم: َوايمٛمَّصُّ

هَمَجَقاٌت َوهمَِج٣مٌء, َوىَمَذيمَِؽ  هَمْجَقٌة: َُمتََّسٌع, َواَْلِٚمٝمعُ  "ايمَٔمٛمَِؼ, وَم٣مَل َأزُمق فَمْبِد اّللَِّ: 

شيَمْٝمَس ضِمكَم همَِرارٍ : »{ََمٛم٣َمٌص }, "َرىْمَقٌة َوِرىَم٣مٌء 
 (1)

. 

 ثِ قاٍ: 
٣م وَمٙمِٝمًَل ضَمتَّك سَمِْمَٔمَد ضَمتَّك َأسَمك »قْلُ:  َب٣مِل َأْرطَمك َْلَ

ـَ اْْلِ َم َأسَمك ضَمْبًَل َِم ىُمٙمَّ

 ش. اظمُْْزَديمَِٖم٥مَ 

َُٖٓا:  ٍِ ٣مِء اظمُْٜمْ  ايِّٖشَبا ـَ زم٣ِمْْلَ َٚمَٙم٥ِم اظمَْْ٘مُسقَرِة ََجُْع ضَمْبٍؾ, َوُهَق ايمتَّؾُّ ايمٙمَّْمِٝمُػ َِم

ْخُؿ. َْمِؾ ايمّمَّ  ايمرَّ

َٜم٣م ُيَٗم٣مُل َصِٔمَد دِم ش: ضمتك سمِمٔمد»ّقْلُ:  هق زمٖمتح ايمٝم٣مء اظمَُْثٛم٣َّمِة هَمْقَق َوَضٚم 

ْبِؾ, وأصٔمد وَمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم:   .{إذ سُمِْمِٔمُدون}اْْلَ

ُُِصَدِيف١ّّٕٔ: َّا ايّٖ ِف, َوُهَق هَمٚمَ  َٚأّٔ َٓ ْزِد ِٓ ـَ ايمتََّزيمُِّػ َوا َٝم٦ْم زمَِذيمَِؽ َِم ْٔمُروهَم٥ٌم ؽُمٚم 

٣مَج إَِذا َأهَم٣مُضقا َمـ فمرهم٣مت ازديمٖمقا إيمٝمٜم٣م, سمٗمرزمقا َِمٛمَْٜم٣م.  جَّ َنَّ اْْلُ
ِٕ ُب5   ايمتََّٗمرُّ

:ٌَ ْٝمِؾ, َأْي ؽَم٣مفمَ  َِٚقٝ ـَ ايمٙمَّ َٝم٦ْم زمَِذيمَِؽ ظمَِِجلِء ايمٛم٣َّمِس إيَِمْٝمَٜم٣م دِم ُزيَمٍػ َِم  ٣مٍت.ؽُمٚم 

                                                           
 (.1286(, واإلمام مسلم في صحيحو )1666أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ُِّعا: ٢َّ َد ٝمِؿ َوإؽِْمَ٘م٣مِن اظمِْٝمِؿ.  َُٚتَط  زمَِٖمْتِح اْْلِ

َِٝت ِبَرِيؤّ; ّْ صْمتَِمِع ايمٛم٣َّمِس همِٝمَٜم٣م.  ُض ِٓ 

َرِم. ـَ اْْلَ َٜم٣م َِم  ها َوافْمَٙمْؿ َأنَّ اظمُْْزَديمَِٖم٥َم ىُمٙمَّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 إًذا َمزديمٖم٥م ىمٙمٜم٣م َمـ اْلرم, وهل َمُمٔمر ضمرام.

 ٙمٜم٣م َمـ اْلرم, وهل َمُمٔمر ضمرام.وَمٛمك ىم

 ها وأَم٣م فمرهم٣مت همٜمل َمـ اْلؾ, همٔمرهم٣مت َمُمٔمر, ويمٝمس زمحرام.
 ثِ قاٍ: 

َِٖب  َُِر َٚأِّٔؾَشاُبَٓا ِفٞ نُّٕتِب ايّٖ  ,ُّ َِٚزِد َُا َٚايّٖ ََه١َّّٔ,  ُّ ِفٞ َتاِزِٜذ  ٍَ ايّٖأِّٔشَزِق قّٔا
:ِِ ُٖ ُِٝس َ٘: َٚغّٔ اِن ََم٣م زَمكْمَ ََمْٟمِزََمْل فَمَرهَم٥َم,  كَحزُّ ُمِظَرِلَف دَّ , َويَمْٝمَس اْْلَ ٍ َوَواِدي حُمَْس 

 َِمٛمَْٜم٣م.

ُُِصَدِيف١ِّٔ: ٌُ ِفٞ ايّٖ د   ََِٜٚدُخ ََجِٝمُع سمٙمؽ ايمُمٔم٣مب, واْلب٣مل ايمداطمٙمٝم٥م, دِم اْْلَ

 اظمَْْذىُمقِر.

٣م اظمَْْٕمِرَب َوايْمِٔمَُم٣مَء زمَِٟمَذاٍن َواضِمٍد َوإوَِم٣مََمَتكْمِ »قْلُ:   ضَمتَّك َأسَمك اظمُْْزَديمَِٖم٥َم هَمَِمعمَّ ِِبَ

 ش.َوَلْ ُيَسب ْح زَمْٝمٛمَُٜمَم ؾَمْٝمًئ٣م

َْاُِٜز:  ُِ َف  ِفٔ

ََم: َر اظمَْْٕمِرَب إلَِم َووْم٦ِم ايْمِٔمَُم٣مِء  ِمِي ـْ فَمَرهَم٣مٍت َأْن ُي٠َمطم  اهمِِع َِم ٛم٥ََّم يمِٙمدَّ  َأنَّ ايمسُّ
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ْٚمِع, شُمؿَّ جَيَْٚمُع زَمْٝمٛمَُٜمَم دِم اظمُْْزَديمِٖمَ  ٥ِم دِم َووْم٦ِم ايْمِٔمَُم٣مِء َوَيُ٘مقُن َهَذا ايمتَّْٟمطِمغُم زمِٛمِٝم٥َِّم اْْلَ

 َوَهَذا جُمَْٚمٌع فَمَٙمْٝمِف.

َـّ ََمْذَه٤َم َأِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوؿَم٣مئَِٖم٥ٍم: 
َْهِؾ يَم٘مِ ِٕ ُف جَيَْٚمُع زمَِسَب٤ِم ايمٛمُُّسِؽ, َوجَيُقُز  َأٞمَّ

ِهْؿ. ٥َم َواظمُْْزَديمَِٖم٥ِم َوَِمٛمًك َونَمغْمِ  ََم٘مَّ

ِحٝمُح فِمٛمَْد َأْصَح٣مزمِٛم٣َم:  َع زمَِسبَ َوايمِمَّ ُف ََجَ َٖمِر همَل جيقز إٓ ظمس٣مهمر ؽمٖمرا َأٞمَّ ٤ِم ايمسَّ

, َوُهَق ََمْرضَمَٙمَت٣مِن وَم٣مِصَدسَم٣مِن.   يبٙمغ زمف ََمَس٣مهَم٥َم ايْمَٗمٌْمِ

ٍْ َضِعْٝف:  ِٛ ّْ قّٔ ْٚمُع دِم ىُمؾ  ؽَمَٖمٍر َوإِْن ىَم٣مَن وَمِِمغًما َِٚيًػَّاِفِع ُف جَيُقُز اْْلَ  َأٞمَّ

ٍَ َٓا:  َٚقّٔا ْٚمُع زمَِسَب٤ِم َبِعُض أِّٔؾَشاِب ايمٛمُُّسِؽ, ىَمَم وَم٣مَل َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َواّللَُّ  َهَذا اْْلَ

 َأفْمَٙمُؿ. 

َٓا:  ٍَ أِّٔؾَشاُب َع زَمْٝمَٛمُٜمَم دِم َووْم٦ِم اظمَْْٕمِرِب دِم َأْرِض فَمَرهَم٣مٍت, َأْو دِم قّٔا َويَمْق ََجَ

َؽ يَم٘مِٛمَُّف ايمْمَِّريِؼ, َأْو دِم ََمْقِضٍع آطَمَر, َوَصعمَّ ىُمؾَّ َواضِمَدٍة دِم َووْمتَِٜم٣م, صَم٣مَز ََجِٝمُع َذيمِ 

هَْمَّمِؾ.  ْٕ  طِمََلُف ا

َح٣مزَم٥ِم َوايمت٣َّمزمِِٔمكَم.  ـَ ايمِمَّ  َهَذا ََمْذَهُبٛم٣َم, َوزمِِف وَم٣مَل ََج٣َمفَم٣مٌت َِم

ِدي٧ِم.  َْوَزافِملُّ َوَأزُمق ُيقؽُمَػ َوَأؾْمَٜم٤ُم َوهُمَٗمَٜم٣مُء َأْصَح٣مِب اْْلَ ْٕ  َووَم٣ميَمُف ا

ّْنَي َٔ ايّٖهِّٕٛف َِ  ُٙ ُِٝس َٚغّٔ ٍَ أُّٔبٛ َسِٓٝف١ّّٔٔ  َٓ : َٚقّٔا َٝمُٜمَم زم٣ِمظمُْْزَديمَِٖم٥ِم, َو ُط َأْن ُيَِمٙم  ُيُْمؼَمَ

 ها جَيُقُز وَمْبَٙمَٜم٣م.
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 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
أَم٣م ايمٗمقل زم٣مٓؾمؼماط همٙمٝمس زمِمحٝمح, همٙمق صَلُه٣م زمٔمد دطمقل ايمقوم٦م دم 

 ها .صَلُه٣م َجع سمٗمديؿ, أو سمٟمطمغمؽمقاء أي َم٘م٣من ىم٣من, صح٦م صَلسمف, 
 ثِ قاٍ: 

ََاِيوّ٘  ٍَ ـْ زمف أو زمدازمتف فمذر همٙم٥م  :َٚقّٔا َّٓ ََم َٝمُٜمَم وَمْبَؾ اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم إِ َٓ جَيُقُز َأْن ُيَِمٙم 

َٖمِؼ. ِط ىَمْقٞمِِف زَمْٔمَد ََمِٕمٝم٤ِم ايمُمَّ َٝمُٜمَم وَمْبَؾ اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم زممَِمْ  َأْن ُيَِمٙم 

ََم: ََلسَمكْمِ دِم َووْم٦ِم ايمث٣َّمٞمَِٝم٥ِم زمَِٟمَذاٍن يمَِْلُ  َِّمِي َ ايمِمَّ ولَم, َوإوَِم٣مََمَتكْمِ يمُِ٘مؾ  َأْن ُيَِمقم 

ِحٝمُح فِمٛمَْد َأْصَح٣مزمِٛم٣َم.   َواضِمَدٍة إوَِم٣مََم٥ٌم, َوَهَذا ُهَق ايمِمَّ

 , ـُ ضَمٛمَْبٍؾ, َوَأزُمق شَمْقٍر, َوفَمْبُد اظمَْٙمِِؽ اظم٣َْمصِمُُمقُن اظم٣َْميمِ٘مِلُّ ُد زْم َوزمِِف وَم٣مَل َأَْحَ

. ٛمَِٖملُّ  َوايمْمََّح٣مِويُّ اْْلَ

ََاِيوّ٘:  ٍَ نُ  َٚقّٔا ُن َوُيِٗمٝمُؿ َأْيًّم٣م يمٙمث٣مٞمٝم٥م, وهق حم٘مل  ُي٠َمذ  َوُيِٗمٝمُؿ يمَِْلُولَم, َوُي٠َمذ 

 فمـ فمٚمر, وازمـ ََمْسُٔمقٍد َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم.

َٚأُّٔبٛ ُُٜٛضَف: ٍَ أُّٔبٛ َسِٓٝف١ّّٔٔ   َأَذاٌن َواضِمٌد, َوإوَِم٣مََم٥ٌم َواضِمَدٌة.  َٚقّٔا

ٍْ ِٛ ََُد قّٔ َٚأِّٔس  ّْ ُف ُيَِمقم  ىمُ : َِٚيًػَّاِفِع ؾَّ َواضِمَدٍة زم١ِموَِم٣مََمتَِٜم٣م زمََِل َأَذاٍن, َوُهَق َأٞمَّ

ـِ فُمَٚمَر.  ـِ فَمْبِد اّللَِّ زْم ٍد, َوؽَم٣مِلِ زْم ـِ حُمَٚمَّ ـِ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ زْم  حَمْ٘مِل  فَم

ٝمِٜمَم ََجِٝمًٔم٣م زم١ِموَِم٣مََم٥ٍم َواضِمَدٍة, َوُهَق َي٘مل أيّم٣م فمـ ازمـ  َووَم٣مَل  ايمثَّْقِريُّ ُيَِمٙم 

 ها فُمَٚمَر, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.
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 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 .ايمِمحٝمح أٞمف يِمٙمٝمٜمم زمٟمذان واضمد, وإوم٣مَمتكم

 ثِ قاٍ: 
:ُُ ُِْل ْ ُيَسب ْح زَمْٝمٛمَُٜمَم » ََّأمَّم َق ك ش, َل ْ ُيَِمؾ  زَمْٝمٛمَُٜمَم َٞم٣مهمَِٙم٥ًم, َوايمٛم٣َّمهمَِٙم٥ُم سُمَسٚمَّ هَمَٚمْٔمٛم٣َمُه َل

٣م فَمعَم ايمتَّْسبِٝمِح.  ؾْمتَِمِْلَ ِٓ  ؽُمْبَح٥ًم5 

ُِ:َفِف ـِ  ٔ َٓ طِمََلَف دِم َهَذا, يَم٘مِ , َو ََلسَمكْمِ اظمَْْجُٚمقفَمَتكْمِ ُة زَمكْمَ ايمِمَّ َٓ اظمَُْقا

؟ َٓ ٌط يمِْٙمَجْٚمِع َأْم   اطْمَتَٙمُٖمقا َهْؾ ُهَق َذْ

ٍط, زَمْؾ ُهَق ؽُمٛم٥ٌَّم َُمْسَتَحب٥ٌَّم.  ُف يَمْٝمَس زممَِمْ ِحٝمُح فِمٛمَْدَٞم٣م َأٞمَّ  َوايمِمَّ

َٓا: ٍَ َبِعُض أِّٔؾَشاِب ُة هُ  َٚقّٔا َٓ ُولَم هَم٣مظمَُْقا ْٕ َع زَمْٝمٛمَُٜمَم دِم َووْم٦ِم ا ٣م إَِذا ََجَ ٌط, َأَمَّ َق َذْ

ٌط زمََِل طِمََلٍف.   هاَذْ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

وضمتك وإن َجع زمكم ايمِمَلسمكم دم ووم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م َجع سمٟمطمغم, هم٣مظمقآة 

 ها َمْمٙمقزم٥م.
َؿ ضَمتَّك ؿَمَٙمَع  شُمؿَّ اْضَْمَجَع َرؽُمقُل اّللَِّ»قْلُ: ثِ قاٍ:  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْبُح زمَِٟمَذاٍن َوإوَِم٣مََم٥مٍ  َ يَمُف ايمِمُّ  ش. ايْمَٖمْجُر هَمَِمعمَّ ايْمَٖمْجَر ضِمكَم سَمَبكمَّ
 :ٌُ َََطا٥ِ  ٌِ ََٖرا ايّٖفِّٔؿ  ِفٞ 

َٖا: ـْ فَمرَ  ِإِسَدا هْمِع َِم هَم٣مٍت ُٞمُسٌؽ, َأنَّ اظمَْبِٝم٦َم زمُِٚمْزَديمَِٖم٥َم يَمْٝمَٙم٥َم ايمٛمَّْحِر زَمْٔمَد ايمدَّ

 َوَهَذا جُمَْٚمٌع فَمَٙمْٝمِف. 
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ِّ ُض١َّّ٘؟  ْٔ أّٔ ِّ ُزنّٖ َٚاِدْب أّٔ  َٛ ُٖ  ٌِ َٖ َُا٤ُ  ِٔ اِخَتَّٔف ايُّٖعًّٔ  ئِّه
ّْ ِٞ ايػَّاِفِع ِٛئّ ِٔ قّٔ َِ ُف َويَمِزََمُف  َٚايؿَِّشُٝح  ُف َواصِم٤ٌم يَمْق سَمَرىَمُف َأشمَِؿ, َوَصحَّ ضَمجُّ َأٞمَّ

 َدٌم.

ُف ؽُمٛم٥َّمٌ  َٚايجَّاِْٞ: . َأٞمَّ ـْ ُيْسَتَح٤مُّ
َٓ جَي٤ُِم همِٝمِف َدٌم, َويَم٘مِ  َٓ إشِْمَؿ دِم سَمْرىمِِف, َو

ِٔ أِّٔؾَشاِبَٓا: َِ َُاَع١ّ٘  ٍَ َد َّٓ زمِِف, ىَم٣ميْمُقوُمقِف  َٚقّٔا ٨مُّ إِ َٓ َيِِمحُّ اْْلَ ـٌ  ُهَق ُرىْم

 زمٔمرهم٣مت. 

ـُ إؽِْم  قاي٘ َٔ أؾشابٓا: ُد زْم , َوَأزُمق زَمْ٘مٍر حُمَٚمَّ ٣مهمِِٔمل  ـِ ازمـ زمِْٛم٦ِم ايمُمَّ َح٣مَق زْم

 طُمَزْيَٚم٥َم. 

١َِّ ايتَّاِبِعنَي: ِٔ أ٥ِّٔ َِ َُِط١ّ٘  ُ٘ َخ ,  َٚقّٔائّ ْٔمبِلُّ ؽَْمَقُد, َوايمُمَّ ْٕ َوُهْؿ فَمْٙمَٗمَٚم٥ُم, َوا

, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.  يُّ ـُ ايْمَبٌْمِ َس , َواْْلَ  هاَوايمٛمََّخِٔملُّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

  ايمٗمقل زمٟمٞمف رىمـ, همٕمغم صحٝمح. 
 ثِ قاٍ: 

ُؿ  ٛم٥َُّم َْلُ َٔمَٖم٥َم هَم٣ميمسُّ َّٓ ايمّمَّ ْبَح, إِ ٣م ايمِمُّ َ ِِبَ ٛم٥َُّم َأْن َيْبَٗمك زم٣ِمظمُْْزَديمَِٖم٥ِم ضَمتَّك ُيَِمقم  َوايمسُّ

هْمُع وَمْبَؾ ايْمَٖمْجِر, ىَمَم ؽَمَٝمْٟميِت دِم ََمْقِضِٔمِف إِْن ؾَم٣مَء اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم.   ايمدَّ

َُِبِٝت َث ََٖرا ايّٖ  ِٔ َِ ُُِذِصٟ  ٌّْ ايّٖ َِٓدَْا: َِٚفٞ أّٔقّٔ ٍٍ ِع َٛا  ّٔاَث١ّٕ أّٔقّٖ
ْٝمِؾ.  ايؿَِّشُٝح: ـَ ايمٙمَّ  ؽَم٣مفَم٥ٌم دِم ايمٛم ِْمِػ ايمث٣َّمِّن َِم

ْٚمِس. َٚايجَّاِْٞ:   ؽَم٣مفَم٥ٌم دِم ايمٛم ِْمِػ ايمث٣َّمِّن, َأْو زَمْٔمَد ايْمَٖمْجِر وَمْبَؾ ؿُمُٙمقِع ايمُمَّ
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ْٝمِؾ, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. َٚايجَّاِيُح:   َُمْٔمَٓمُؿ ايمٙمَّ

ُ٘ ا ُ٘:اِلَنِغَأَل َٔ ْبِح دِم َهَذا اظمَْْقِضِع  لثَّمِى ٛم٥َُّم َأْن ُيَب٣ميمَِغ زمَِتْٗمِديِؿ َصََلِة ايمِمُّ ايمسُّ

ٛم٥َِم يمَِِلوْمتَِداِء  ِر ايمسَّ
ِدِه دِم ؽَم٣مئِ ـْ سَمَٟمىمُّ ٣م دِم َهَذا ايْمَٝمْقِم َأىْمَثَر َِم ُد ايمتَّْب٘مغُِم ِِبَ َوَيَتَٟمىمَّ

 زمَِرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. 

ْبِح, يمَِٝمتَِّسَع وٕن وـم َـّ اظمَُْب٣ميَمَٕم٥ُم زم٣ِميمتَّْب٘مغِِم زم٣ِميمِمُّ ٣مئػ هذا ايْمَٝمْقِم ىَمثغَِمٌة, هَمُس

 ايْمَقوْم٦ُم يمِْٙمَقـَم٣مئِِػ.

ـْ َصَٙمَقاِت  ايجَّاِيَج١ّٕ: َه٣م َِم ََلِة, َوىَمَذيمَِؽ نَمغْمِ ِذِه ايمِمَّ وَم٣مََم٥ُم ِْلَ ََذاُن َواإْلِ ْٕ ُـّ ا ُيَس

ََذاِن يمَِرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ اظمَُْس٣مهمِِر, َووَمْد سَمَٓم٣مَهَرِت ا ْٕ ِحٝمَح٥ُم زم٣ِم ضََم٣مِدي٧ُم ايمِمَّ ْٕ

, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. َضِ َٖمِر, ىَمَم دِم اْْلَ َؿ دِم ايمسَّ  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َراَم هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم هَمَدفَم٣مُه »قْلُ:  شُمؿَّ َرىم٤َِم ايْمَٗمِْمَقاَء ضَمتَّك َأسَمك اظمَُْْمَٔمَر اْْلَ

ا َوَدهَمَع وَمْبَؾ َأْن سَمْْمُٙمَع َوىمَ  َدُه هَمَٙمْؿ َيَزْل َواوِمًٖم٣م ضَمتَّك َأؽْمَٖمَر صِمدًّ َٙمُف َوَوضمَّ ُه َوَهٙمَّ َ ػمَّ

ْٚمُس   ش. ايمُمَّ

َٛا٤َ: ََّا ايّٖكِّٔؿ ِل ايْمَب٣مِب زَمَٝم٣مَُّن٣َم. أّٔ  هَمَسَبَؼ دِم َأوَّ

 :ُُ ُِْل ىُمقُب, ش: شُمؿَّ َرىم٤َِم »ََّأمَّم َق ٛم٥ََّم ايمرُّ , هَمِٖمٝمِف َأنَّ ايمسُّ ـَ اظمًَْْمِ ُف َأهْمَّمُؾ َِم َوَأٞمَّ

ََلِف همِٝمِف.  اٍت, َوزَمَٝم٣مُن اخْلِ  َووَمْد ؽَمَبَؼ زَمَٝم٣مُٞمُف ََمرَّ

:َّ َُِػَعَس ايَّٖشَسا َّا ايّٖ ِحٝمُح, َوزمِِف صَم٣مَء ايْمُٗمْرآُن,  َٚأّٔ هَمبَِٖمْتِح اظمِْٝمِؿ َهَذا ُهَق ايمِمَّ

ِدي٧ِم.   َوسَمَٓم٣مَهَرْت زمِِف ِرَواَي٣مُت اْْلَ
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:ٍُ  ًّم٣م زمَِ٘مْْسِ اظمِْٝمِؿ.َأيْ  َُٜٚكّٔا

َُٖٓا:  ِ٘ َُُساُد ِب اِي, َوزمَِح٣مٍء َُمْٜمَٚمَٙم٥ٍم, َوُهَق  َٚايّٖ وُمَزُح زمَِّمؿ  ايْمَٗم٣مِف, َوهَمْتِح ايمزَّ

 هاصَمَبٌؾ ََمْٔمُروٌف دِم اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم. 
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

   وزمٛمقا أن فمٛمده َمسجد5 إٓ أن اظمسجد ٓ يتسع يمٙمٛم٣مس ىمٙمٜمؿ َجٝمًٔم٣م 

 ها أن.
 ثِ قاٍ: 

َراَم ُهَق وُمَزُح.  ٥ُم ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء دِم َأنَّ اظمَُْْمَٔمَر اْْلَ ِدي٧ُم ضُمجَّ  َوَهَذا اْْلَ

َٚايَّٖشِدِٜح: َِٝس,  ٌُ ايطّْ ِٖ َٚأّٔ  ,َٔ ُُفّٔطِّْسٜ ِٖرُي ايّٖ َُا ٍَ َد َراُم ََجِٝمُع  َٚقّٔا اظمَُْْمَٔمُر اْْلَ

 ها اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم.
 : قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل

ىمٙمٜم٣م َمُمٔمر ضمرام, إٓ أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وومػ فمٛمد 

 ها ومزح.
 ثِ قاٍ: 

:ُُ ُِْل  إلَِم آطِمِرِه. ش هَمَدفَم٣مهُ » -َئْمٛمِل ايْمَ٘مْٔمَب٥مَ -ش: هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥مَ » ََّأمَّم َق

:ِ٘ ٨م  َوَهَذا ٓ  ِفٝ ـْ ََمٛم٣َمؽِمِؽ اْْلَ ـِ َأنَّ ايْمُقوُمقَف فَمعَم وُمَزَح َِم طمَلف همِٝمِف يَم٘مِ

هْمِع َِمٛمُْف.   اطْمَتَٙمُٖمقا دِم َووْم٦ِم ايمدَّ
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َُا٤ِ: ِٖرُي ايُّٖعًّٔ َُا ََٚد  ُّ َٚايػَّاِفِع َٚأُّٔبٛ َسِٓٝف١ّّٔٔ  ََُس  َٓ  فكاٍ بٔ َطعٛد ٚبٔ ُع

ِدي٧ِم. ا, ىَمَم دِم َهَذا اْْلَ ْبُح صِمدًّ  َيَزاُل َواوِمًٖم٣م همِٝمِف َيْدفُمق, َوَيْذىُمُر ضَمتَّك ُيْسِٖمَر ايمِمُّ

ََاِيوّ٘:َٚ  ٍَ ؽْمَٖم٣مِر, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.  قّٔا  َيْدهَمُع َِمٛمُْف وَمْبَؾ اإْلِ

ُ٘ )أِّٔضفَّٔس ِددِّا(: ِٛيّٕ .  َٚقّٔ ًٓ ِٚمغُم دِم َأؽْمَٖمَر َئُمقُد إلم ايمٖمجر اظمذىمقر أو  ايمّمَّ

ٝمِؿ َأْي إؽِْمَٖم٣مًرا زَمٙمِٝمًٕم٣م  ٚقٛي٘ )ِددِّا(:  زمَِ٘مْْسِ اْْلِ

ِٔ ٌِ ِب ُ٘ ِفٞ ِؾف١ِّٔ ايّٖفِّٔط ِٛيّٕ ُّا(, قّٔ َِٚضٝ ََٝض   َأْي ضَمَسٛم٣ًم.  َعبَّاٍع )أِّٔب

:)َٔ ْٔ َِٜذِسٜ ِ٘ ظُّٕع ََسَِّت ِب ( ُ٘ ِٛيّٕ   قّٔ

:ُٔ , َجٝمع ـَمِٔمٝمٛم٥ٍَم: ىَمَسِٖمٝمٛم٥ٍَم  ايعُُّع زمَِّمؿ  ايمٓم٣َّمِء َوايْمَٔمكْمِ ,َوجَيُقُز إؽِْمَ٘م٣مُن ايْمَٔمكْمِ

 . ـٍ  َوؽُمُٖم

ٌُ ايعَِّع١َِٓٝ: ك زمِِف اظمَْْرَأُة جَم٣َمًزا ايْمَبِٔمغُم ايمَِّذي فَمَٙمْٝمِف اَْمرَ  َٚأِّٔؾ َأٌة, شُمؿَّ سُمَسٚمَّ

 ظمََُِلزَمَستَِٜم٣م ايْمَبِٔمغَم. 

َٗا: ١ََّٜٚٔ أِّٔؾّٕ َّ ايسّْا َُا أّٔ ك زمِِف ايْمِٗمْرزَم٥ُم ظم٣َِم  نّٔ َٚمُؾ ايمذي ََيِْٚمُؾ اظم٣َْمَء, شُمؿَّ سُمَسٚمَّ اْْلَ

 َذىَمْرَٞم٣مُه. 

ـَ »قْلُ:  ِري  زمَِٖمْتِح ايْمَٝم٣مِء. ش: جَيْ

َؿ هَمَْمِٖمَؼ ايمْ »قْلُ:  َـّ هَمَقَضَع َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َٖمّْمُؾ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِٜم

 ش. َيَدُه فَمعَم َوصْمِف ايْمَٖمّْمؾِ 

:ُِ صَم٣مِل  ِفٔ ـِ ايمر  َـّ فَم ِٜم صَْمٛمَبِٝم٣َّمِت, َونَمّم  ْٕ ـِ ا ٧مُّ فَمعَم نَمض  ايْمَبٌَمِ فَم  اْْلَ
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صََم٣مٞم٤ِِم, َوَهَذا ََمْٔمٛمَك وَمْقيمِِف:  ْٕ ْٔمرِ َوىمَ »ا ـَ ايمُمَّ ُف ش, ٣مَن َأزْمَٝمَض َوؽِمٝمًم ضَمَس َئْمٛمِل َأٞمَّ

ْسٛمِِف.  ـُ ايمٛم َس٣مُء زمِِف ِْلُ ـْ سُمْٖمَتَت  زمِِِمَٖم٥ِم ََم

ََٖرا ايَّٖشِدِٜح:  ِٙ ِفٞ  ِِٝس َٚغّٔ  ّْ َِِر َٚا١َِٜ ايتِّْس َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف »َِٚفٞ ِز

َؿ يَمَقى فُمٛمَُؼ ايمٖمّمؾ همٗم٣مل يمف ا َؽ وَم٣مَل: َوؽَمٙمَّ َرَأْي٦ُم »يمٔمب٣مس: يمقي٦م فمٛمؼ زمـ فَمٚم 

ـِ ايمُمٝمْم٣من فمٙمٝمٜمم ٥ًم هَمَٙمْؿ آََم ٣م َوؾَم٣مزمَّ  ش. ؾَم٣مزمًّ

َؿ َيَدُه فَمعَم َوصْمِف ايْمَٖمّْمِؾ ىَم٣مَن  هَمَٜمَذا َيُدلُّ فَمعَم َأنَّ َوْضَٔمُف َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

 يمَِدهْمِع ايْمِٖمْتٛم٥َِم فَمٛمُْف َوفَمٛمَْٜم٣م. 

:ُِ ـْ َرَأى َُمٛمَْ٘مًرا َوَأَْمَ٘مٛمَُف إَِزايَمَتُف زمَِٝمِدِه يَمِزََمُف إَِزايَمُتُف, هَم١مِْن وَم٣مَل زمِٙمَِس٣مٞمِِف َأنَّ  َِّفٔ ََم

ا فَمعَم ايمٙم َس٣مِن, َواّللَُّ  ْ َيٛمَْ٘مػَّ اظمَُْٗمقُل يَمُف, َوَأَْمَ٘مٛمَُف زمَِٝمِدِه, َأشمَِؿ ََم٣م َداَم َُمْٗمَتٌِمً َوَل

 َأفْمَٙمُؿ. 

ـَ حُمَ »قْلُ:  َك وَمٙمِٝمًَل ضَمتَّك َأسَمك زَمْْم ٍ هَمَحرَّ  ش. ْس 

ََُشطّْْس: َّا  َل  أّٔ  ؽُمٚم 
َدِة اظمُْْٜمَٚمَٙمَتكْمِ كِم اظمَُُْمدَّ ٣مِء َوىَمْْسِ ايمس  هَمبَِّمؿ  اظمِْٝمِؿ َوهَمْتِح اْْلَ

 زمذيمؽ5 ٕن همٝمؾ أصح٣مب ايمٖمٝمؾ ضمٌم همٝمف, أي ُأفمل همٝمف وىمؾ. 

ُ٘ َتَعاي٢ّٔ: ِٛيّٕ  . {ًئ٣م َوُهَق ضمسغمَيٛمَْٗمٙم٤ِْم إيَِمْٝمَؽ ايْمَبٌَمُ طَم٣مؽِم } َٚٓ٘ قّٔ

َك وَمٙمِٝمًَل »ّأمم قْلُ:  غْمِ دِم َذيمَِؽ اظمَْْقِضِع. ش: هَمَحرَّ ـِ ايمسَّ ـْ ؽُمٛمَ  هَمِٜمَل ؽُمٛم٥ٌَّم َِم

َٓا: ٍَ أِّٔؾَشاُب , َوَيُ٘مقُن  قّٔا ٍ َتُف دِم َواِدي حُمَْس  اىم٤ُِم َدازمَّ ُك ايمرَّ ُع اظم٣َْمِر, َوَُيَر  ُيْْسِ

 ها  َأفْمَٙمُؿ.َذيمَِؽ وَمْدَر َرَْمَٝم٥ِم ضَمَجٍر, َواّللَُّ
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ْٚمَرِة ايْمُ٘مػْمَى ضَمتَّك »قْلُ: 
ُرُج فَمعَم اْْلَ شُمؿَّ ؽَمَٙمَؽ ايمْمَِّريَؼ ايْمُقؽْمَْمك ايمَّتِل خَتْ

ُ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة  َجَرِة هَمَرََم٣مَه٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت ُيَ٘مػم  ْٚمَرَة ايمَّتِل فِمٛمَْد ايمُمَّ َأسَمك اْْلَ

ـْ زَمْمْ  ْذِف َرََمك َِم  ش.ـِ ايْمَقاِديَِمٛمَْٜم٣م ضَمٍَم اخْلَ

 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 أن َم٣م هٛم٣ميمؽ ؾمجرة, يم٘مـ هل اْلٚمرة ايمتل سم٘مقن إلم صمٜم٥م ايم٘مٔمب٥م.و

 .هل آطمر َجرة َمـ صمٜم٥م َمٛمكو

 َجرة ايمٔمٗمب٥م.وايم٘مػمى,  وسمسٚمك زم٣مْلٚمرة

 سهِ مجس٠ ايعكب١ يف ّٜٛ ايٓشس: 
 إٓ َجرة ايمٔمٗمب٥م ايم٘مػمى.يقم فمٝمد ايمٛمحر َل سُمرَمك هم

 ثِ قاٍ: 
٣م وَمْقيُمُف:  هَمِٖمٝمِف: َأنَّ ؽُمُٙمقَك َهَذا ايمْمَِّريِؼ دِم ش, ؽَمَٙمَؽ ايمْمَِّريَؼ ايْمُقؽْمَْمك»َأَمَّ

ـْ فَمَرهَم٣مٍت ؽُمٛم٥ٌَّم.  صُمقِع َِم  هاايمرُّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 هل ايمْمريؼ اظمٓمٙمٙم٥م َمـ َمزديمٖم٥م إلم اْلٚمرة. ٚايّٓسٜل ايٛض٢ّٓ:

  .ِبٛمجر ىمبغمٗمد ـمٙمٙم٦م هم

 ثِ قاٍ: 
 نَمغْمُ ايمْمَِّريِؼ ايمَِّذي َذَه٤َم همِٝمِف إلَِم فَمَرهَم٣مٍت.  َوُهقَ 
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َٓا:  ٍِ أِّٔؾَشاِب ِٛ ََِع٢َٓ قّٔ ََٖرا  , َوَيْرصِمُع َٚ َيْذَه٤ُم إلَِم فَمَرهَم٣مٍت دِم ؿَمِريِؼ َض٤م 

٣مِل.  ًٓ زمتٕمغم اْْلَ 5 يمُِٝمَخ٣ميمَِػ ايمْمَِّريَؼ سمٖم٣مؤ  دِم ؿَمِريِؼ اظمَْْٟمِزََمكْمِ

٥َم: ىَمَم هَمَٔمَؾ ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ  َؿ دِم ُدطُمقِل ََم٘مَّ ـَ " اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ضِمكَم َدطَمَٙمَٜم٣م َِم

ْٖمعَم  ـَ ايمثَّٛمِٝم٥َِّم ايمسُّ  . "ايمثَّٛمِٝم٥َِّم ايْمُٔمْٙمَٝم٣م, َوطَمَرَج َِم

 َوطَمَرَج إلَِم ايْمِٔمٝمِد دِم ؿَمِريٍؼ, َوَرصَمَع دِم ؿَمِريٍؼ آطَمَر. 

ؽْمتِْسَٗم٣مِء.  ِٓ َل ِرَداَءُه دِم ا  َوضَمقَّ

ََّا ا َُِس٠ّٕ ايّٖهِّٕبَس٣:َٚأّٔ َجَرِة.  يَّٖذ َرُة ايْمَٔمَٗمَب٥ِم: َوِهَل ايمَّتِل فِمٛمَْد ايمُمَّ  هَمِٜمَل ََجْ

:ُِ ـْ َُمْزَديمَِٖم٥َم هَمَقَصَؾ َِمٛمًك َأْن َيْبَدَأ زمَِجْٚمَرِة  َِّفٔ ٛم٥ََّم يمِْٙمَح٣مج  إَِذا َدهَمَع َِم َأنَّ ايمسُّ

َٓ َيْٖمَٔمُؾ ؾَمْٝمًئ٣م وَمْبَؾ َرَْمٝمَِٜم٣م, َوَي٘مُ   قُن َذيمَِؽ وَمْبَؾ ُٞمُزويمِِف. ايْمَٔمَٗمَب٥ِم, َو

:ُِ ْذِف َوُهَق  َِّفٔ َـّ زمَِٗمْدِر ضَمٍَم اخْلَ َْمَل زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, َوَأنَّ وَمْدَرُه َأنَّ ايمرَّ

 ٞمحق ضمب٥م ايمب٣مومَلء. 

ِط  َٓ َأْصَٕمَر, هَم١مِْن ىَم٣مَن َأىْمػَمَ َأْو َأْصَٕمَر َأصْمَزَأُه زممَِمْ , َو ويٛمبٕمل أٓ َيُ٘مقَن َأىْمػَمَ

 ضَمَجًرا.  ىَمْقَِّن٣َم

َه٤ِم,  ْرٞمِٝمِخ, َوايمذَّ َْمُل زم٣ِميْمُ٘مْحِؾ, َوايمز  ْٚمُٜمقِر ايمرَّ ٣مهمِِٔمل  َواْْلُ َٓ جَيُقُز فِمٛمَْد ايمُمَّ َو

ك ضَمَجًرا.  َٓ ُيَسٚمَّ ٣َّم  ٥ِم, َونَمغْمِ َذيمَِؽ مِم  َوايْمِٖمّمَّ

َْرِض.  ْٕ ـْ َأصْمَزاِء ا َزُه َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم زمُِ٘مؾ  ََم٣م ىَم٣مَن َِم  َوصَمقَّ

:ُِ ُـّ ايمتَّْ٘مبغُِم ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة. أَ  َِّفٔ ُف ُيَس  ٞمَّ
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:ُِ َـّ َواضِمَدًة َواضِمَدًة, هَم١مِْن َرََمك  َِّفٔ َِمٝمِٜم َِمَٝم٣مِت هَمغَمْ ُف جَي٤ُِم ايمتَّْٖمِريُؼ زَمكْمَ اْْلَ َأٞمَّ

ىَْمَثرِ  ْٕ ُف ضَمَِم٣مًة َواضِمَدًة فِمٛمَْدَٞم٣م, َوفِمٛمَْد ا ْبَٔم٥َم َرَْمَٝم٥ًم َواضِمَدًة ضُمِس٤َم َذيمَِؽ ىُمٙمُّ .ايمسَّ ـَ  ي

َُِطأّٔي١ِّٔ: ِٙ ايّٖ َِٗر ِِٛضُع ايدَّئّاي١ِّٔ ِي ََ ُف  َٚ يٌح زمَِٟمٞمَّ ُ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة هَمَٜمَذا سَمٌْمِ ُيَ٘مػم 

يِت زَمْٔمَد  ْٔ ِدي٧ِم ا َؿ دِم اْْلَ َرََمك ىُمؾَّ ضَمَِم٣مٍة َوضْمَدَه٣م, ََمَع وَمْقيُمُف َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َْمِل:    ش.ْٟمطُمُذوا فَمٛم ل ََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مؿْ يمِتَ »َهَذا دِم َأضَم٣مِدي٧ِم ايمرَّ

:ُِ ـِ ايْمَقاِدي زمَِحْٝم٧ُم سَمُ٘مقُن َِمٛمًك  َِّفٔ َْمِل دِم زَمْْم ٛم٥ََّم َأْن َيِٗمَػ يمِٙمرَّ َأنَّ ايمسُّ

ـْ َيَس٣مِرِه.  ٥ُم فَم ـْ َيِٚمٝمٛمِِف, َوََم٘مَّ  َوفَمَرهَم٣مٌت َواظمُْْزَديمَِٖم٥ُم فَم

ضََم٣مِدي ْٕ ِحٝمُح ايمَِّذي صَم٣مَءْت زمِِف ا ِحٝمَح٥ُم. َوَهَذا ُهَق ايمِمَّ  ٧ُم ايمِمَّ

ك َرَْمًٝم٣م زمَِم  َِّقَٔل: َيِٗمُػ َُمْسَتْٗمبَِؾ ايْمَ٘مْٔمَب٥ِم, َوىَمْٝمَٖمَم َرََمك َأصْمَزَأُه, زمَِحْٝم٧ُم ُيَسٚمَّ

ك ضَمَجًرا, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.   هاُيَسٚمَّ
 قاٍ أبٛ ذلُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 جيزئف ذيمؽ, ويم٘مـ ايمسٛم٥م أن سم٘مقن ايم٘مٔمب٥م فمـ يس٣مره.

تجًٜم٣م إلم اْلٚمرة, واظمممق فمـ يٚمٝمٛمؽ, واظمٕمرب فمـ زمٚمٔمٛمك أن سم٘مقن َم

 ها يس٣مرك, وأٞم٦م َمتجف إلم ايمُممل.
 ثِ قاٍ: 

:ِٞ َِ ُِ ايسَّ َّا ُسهّٖ َٓ نَمغْمَ  َٚأّٔ َرِة ايْمَٔمَٗمَب٥ِم  وُع َِمٛمُْف َيْقَم ايمٛمَّْحِر َرَْمُل ََجْ هَم٣مظمَْمْمُ

 زم١ِمَِْج٣َمِع اظمُْْسٙمِِٚمكَم َوُهَق ُٞمُسٌؽ زم١ِمَِْج٣َمفِمِٜمْؿ. 
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ََ َٓا:َٚ َُٖب َْمِل فَمٍَم,  ِر ٣مُم ايمرَّ , هَم١مِْن سَمَرىَمُف ضَمتَّك هَم٣مسَمْتُف َأيَّ ـٍ ُف َواصِم٤ٌم يَمْٝمَس زمُِرىْم َأٞمَّ

ُف.   َويَمِزََمُف َدٌم, َوَصحَّ ضَمجُّ

ََاِيوّ٘:  ٍَ َـّ  َٚقّٔا ُف, َوجَي٤ُِم َرَْمُٝمَٜم٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, هَمَٙمْق زَمِٗمَٝم٦ْم َِمٛمُْٜم َيْٖمُسُد ضَمجُّ

. َواضِمَدٌة َلْ سَم٘مْ  ٦مُّ  ِٖمِف ايمس 

:ُ٘ ِٛيّٕ َّا قّٔ ُ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة َِمٛمَْٜم٣م ضَمٍَم » َٚأّٔ هَمَرََم٣مَه٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت ُيَ٘مػم 

ْذِف   . «اخْلَ

ـْ َُمْٔمَٓمِؿ ايمٛمَُّسِخ.   هَمَٜمَ٘مَذا ُهَق دِم ايمٛمَُّسِخ, َوىَمَذا َٞمَٗمَٙمُف ايْمَٗم٣ميِض فِمَٝم٣مٌض فَم

:ٍَ ْذِف. قّٔا   َوَصَقازُمُف َِمْثُؾ ضَمٍَم اخْلَ

:ٍَ َؽ َرَواُه نَمغْمُ َُمْسٙمٍِؿ, َوىَمَذا َرَواُه زَمْٔمُض ُرَواِة َُمْسٙمٍِؿ, َهَذا ىَمََلُم  قّٔا
َوىَمَذيمِ

 ايْمَٗم٣ميِض. 

ًُّٖت: ُه  قّٕ َٓ َيتَِّجُف نَمغْمُ َقاُب, زَمْؾ   يَمْٖمَٓم٥ِم َِمْثِؾ ُهَق ايمِمَّ
ـْ نَمغْمِ َوايمَِّذي دِم ايمٛمَُّسِخ َِم

َٓ يتؿ ايم٘مَلم آ ىمذيمؽ.   َو

ِٛيّٕ ْذِف » ُ٘:ٜٚهٕٛ قّٔ ًٗم٣م زمَِحَِمَٝم٣مٍت.  «,ضَمٍَم اخْلَ  َُمَتَٔمٙم 

ُ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة.  ْذِف, ُيَ٘مػم 
 َأْي َرََم٣مَه٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, ضَمٍَم اخْلَ

ُ ََمَع ىُمؾ   فَّٔشَؿ٢ ايَّٖدِرِف: َض زَمْٝمٛمَُٜمَم, ُيَ٘مػم  َُمتَِِّمٌؾ زمَِحَِمَٝم٣مٍت, َوافْمؼَمَ

َقاُب, وَ   هااّللَُّ َأفْمَٙمُؿ. ضَمَِم٣مٍة, َوَهَذا ُهَق ايمِمَّ
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َف إلَِم ايمٛمحر همٛمحر شَمََلشًم٣م َوؽِمت كَم زمَِٝمِدِه شُمؿَّ َأفْمَْمك » قْلُ:ثِ قاٍ:  شُمؿَّ اْٞمٌَمَ

ىَمُف دِم َهْديِفِ   . «فَمٙمِٝم٣ًّم هَمٛمََحَر ََم٣م نَمػَمَ َوَأْذَ

 َهَ٘مَذا ُهَق دِم ايمٛمَُّسِخ شَمََلشًم٣م َوؽِمت كَم زمَِٝمِدِه. 

ُف َرَواُه:  َوىَمَذا َٞمَٗمَٙمُف ايمٗم٣ميض فمـ  . «زَمَدَٞم٥مً »َجٝمع ايمرواة, ؽمقى ازمـ ََم٣مَه٣مَن, هَم١مِٞمَّ

:ٍَ ُل َأْصَقُب  قّٔا َوَّ ْٕ  َوىَمََلَُمُف َصَقاٌب, َوا

ًُّٖت: ٣م ضَمِري  هَمٛمََحَر شَمََلشًم٣م َوؽِمت كَم زَمَدَٞم٥ًم زمَِٝمِدِه.  قّٕ  َوىمََِلُُهَ

ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ: ـْ َِمٛمًك َوضَمْٝم٧ُم َذزَمَح  همِٝمِف َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنَّ اظمَْٛمَْحَر ََمْقِضعٌ  قّٔا ٌ َِم َُمَٔمكمَّ

َرِم َأصْمَزَأُه. ـَ اْْلَ  َِمٛمَْٜم٣م َأْو َِم

َؿ دِم ّفُٔ:  ْدِي, َوىَم٣مَن َهْدُي ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ اؽْمتِْحَب٣مُب سَمْ٘مثغِِم اْْلَ

ٛم٥َِم َِم٣مَئ٥َم زَمَدَٞم٥ٍم.   سمِْٙمَؽ ايمسَّ

ؽْمتِٛم٣َمزَم٥ِم همِٝمِف, َوَذيمَِؽ اؽْمتِْحَب٣مُب َذزْمِح اظمُْْٜمِدي هَ ّفُٔ:  ِٓ ْدَيُف زمِٛمَْٖمِسِف, َوصَمَقاُز ا

َْج٣َمِع5 إَِذا ىَم٣مَن ايمٛم٣َّمئ٤ُِم َُمْسٙمًِم. ٌز زم٣ِمإْلِ
 صَم٣مئِ

ِط َأْن َيٛمِْقَي َص٣مضِم٤ُم  َوجَيُقُز فِمٛمَْدَٞم٣م َأْن َيُ٘مقَن ايمٛم٣َّمئ٤ُِم ىَم٣مهمًِرا ىمَِت٣مزمِٝم٣ًّم, زممَِمْ

ْدِي فِمٛمَْد َدهْمِٔمِف إيَِمْٝمِف, َأوْ   هافِمْٛمَد َذزْمِحِف.  اْْلَ
 ٚفك٘ اهلل تعاىل:  ذلُدقاٍ أبٛ 

ويُمؼمط أيًّم٣م أن يسٚمل فمعم اْلدي, هم٣ميمتسٚمٝم٥م ذط دم صح٥م ايمذزمٝمح٥م, 

ؽمقاء ىم٣مٞم٦م هدًي٣م, أو أضحٝم٥ًم, أو همدي٥ًم, أو نمغم ذيمؽ مم٣م يذزمح يمٙمبٝمع, 

 ها ويمٙمّمٝمػ, ويمَلىمؾ, ويمٕمغم ذيمؽ مم٣م يب٣مح همٔمٙمف.



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]باب صفة الحج ودخول مكة[  

 

[300] 
 

  

 ثِ قاٍ: 
:ُُ ُِْل  َأْي ََم٣م زَمِٗمَل., «ََم٣م نَمػَمَ » ََّق

:ُِ َٓ  َِّفٔ َداَي٣م, َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ْم ىَمثغَِمًة دِم َيْقِم ايمٛمَّْحِر, َو اؽْمتِْحَب٣مُب سَمْٔمِجٝمِؾ َذزْمِح اْْلَ

يِؼ.  ٣مِم ايمتَّمْمِ ُر زَمْٔمَّمَٜم٣م إلَِم َأيَّ  ُي٠َمطم 

:ُُ ُِْل ىَمُف دِم َهْديِفِ » ََّأمَّم َق ُف ؾَم٣مَرىَمُف دِم  «,َوَأْذَ ْدِي.هَمَٓم٣مِهُرُه َأٞمَّ  َٞمْٖمِس اْْلَ

َٝاْض: ٍَ ايّٖكّٔاِضٞ ِع يً٘م٣م ضَمِٗمٝمَٗم٥ًم زَمْؾ َأفْمَْم٣مُه وَمْدًرا  قّٔا ـْ سَممْمِ ْ َيُ٘م ُف َل َوفِمْٛمِدي َأٞمَّ

 َيْذزَمُحُف.

ـَ  َؿ َٞمَحَر ايْمُبْدَن ايمَّتِل صَم٣مَءْت ََمَٔمُف َِم َوايمٓم٣َّمِهُر َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

. اظمَِْديٛم٥َِم, َوىمَ  َِمِذي  ْ  ٣مَٞم٦ْم شَمََلشًم٣م َوؽِمت كَم, ىَمَم صَم٣مَء دِم ِرَواَي٥ِم ايمؼم 

ـَ ايمٝمٚمكم َوِهَل َِت٣َمُم اظم٣ِْمَئ٥ِم, َواّللَُّ  َوَأفْمَْمك فَمٙمِٝم٣ًّم ايْمُبْدَن ايمَّتِل صَم٣مَءْت ََمَٔمُف َِم

 َأفْمَٙمُؿ.

ـْ ىُمؾ  زَمَدَٞم٥ٍم زمَِبّْمَٔم٥ٍم هَمُجِٔمَٙم٦ْم دِم وِمْدٍر هَمُْمبَِخ » قْلُ: ـْ َأََمَر َِم ٦ْم هَمَٟمىَمََل َِم

ـْ ََمَروِمَٜم٣م زَم٣م َِم ِٚمَٜم٣م َوَذِ  .«َْلْ

ْحِؿ.  ايَّٖبِطَع١ِ: ـَ ايمٙمَّ , َوِهَل ايْمِٗمْْمَٔم٥ُم َِم َٓ نَمغْمَ  زمَِٖمْتِح ايْمَب٣مِء 

ِع َوُأْضِحٝمَّتِِف.ّفُٔ:  ـْ َهْدِي ايمتََّْمقُّ ىَْمِؾ َِم ْٕ  اؽْمتِْحَب٣مُب ا

َُا٤ُ: ٍَ ايُّٖعًّٔ ـْ ىُمؾ   قّٔا ىَْمُؾ َِم ْٕ ـْ ىُمؾ  َواضِمَدٍة  ظم٣ََّم ىَم٣مَن ا ىَْمِؾ َِم ْٕ َواضِمَدٍة ؽُمٛم٥ًَّم َودِم ا

ِٚمٝمِع ايمَِّذي همِٝمِف  ـْ ََمَرِق اْْلَ ـَ اظم٣ِْمَئ٥ِم َُمٛمَْٖمِرَدًة ىُمْٙمَٖم٥ٌم صُمِٔمَٙم٦ْم دِم وِمْدٍر يمَِٝمُ٘مقَن آىمًَِل َِم َِم
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ْحِؿ اظْمُْجَتِٚمِع دِم اظمََْرِق ََم٣م  ـَ ايمٙمَّ ـْ ىُمؾ  َواضِمَدٍة َوَيْٟمىُمُؾ َِم َ َوَأَْجََع صُمْزٌء َِم سَمَٝمْسَّ

ِع َوُأْضِحٝمَّتِِف ؽُمٛم٥ٌَّم يَمْٝمَس زمَِقاصِم٤ٍم. ـْ َهْدِي ايمتََّْمقُّ ىَْمَؾ َِم ْٕ  ايْمُٔمَٙمَمُء فَمعَم َأنَّ ا

َؿ هَمَٟمهَم٣مَض إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم هَمَِمعمَّ » قْلُ: شُمؿَّ َرىم٤َِم َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٥َم ايمٓمُّْٜمرَ   .«زمَِٚم٘مَّ

٨م  زم١ِمَِْج٣َمِع َهَذا  ـْ َأْرىَم٣مِن اْْلَ ـٌ َِم هَم٣مَض٥ِم, َوُهَق ُرىْم ايمْمََّقاُف ُهَق ؿَمَقاُف اإْلِ

 هااظمُْْسٙمِِٚمكَم. 
 ٚفك٘ اهلل تعاىل:  ذلُدقاٍ أبٛ 

  ويسٚمك زمْمقاف ايمزي٣مرة, أيًّم٣م.

 ثِ قاٍ: 
:ِ٘ َٚقِّٖت  ٍُ َّ ـْ ٞمِِْمِػ يَمْٝمَٙم٥ِم ايمٛمَّْحِر, َوَأهْمَّمُٙمُف زَمْٔمَد  َٚأّٔ َرِة ايْمَٔمَٗمَب٥ِم,  فِمٛمَْدَٞم٣م َِم َرَْمِل ََجْ

ْٙمِؼ, َوَيُ٘مقُن َذيمَِؽ َضْحَقَة َيْقِم ايمٛمَّْحِر.  ْدِي, َواْْلَ  َوَذزْمِح اْْلَ

َوجَيُقُز دِم ََجِٝمِع َيْقِم ايمٛمَّْحِر زمََِل ىَمَراَه٥ٍم, َوُيْ٘مَرُه سَمٟمطِْمغُمُه فَمٛمُْف زمََِل فُمْذٍر, 

يِؼ َأؾَمدُّ  ٣مِم ايمتَّمْمِ ـْ َأيَّ َٓ  َوسَمْٟمطِمغُمُه فَم ُرُم سَمْٟمطِمغُمُه ؽِمٛمكَِم َُمَتَْم٣مِويَم٥ًم, َو َٓ ََيْ ىَمَراَه٥ًم, َو

ْٞمَس٣مُن ضَمٝم٣ًّم.   آطِمَر يمَِقوْمتِِف, زَمْؾ َيِِمحُّ ََم٣م َداَم اإْلِ

 : ذلُدقاٍ أبٛ 
 وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أن جيقز يمف اإلهم٣مض٥م إلم آطمر اْلج٥م.
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ُ٘: ثِ قاٍ:  ٣مٍت, ضَمتَّك يَمْق ؿَم٣مَف َأْن َيُ٘مقَن زَمْٔمَد ايْمُقوُمقِف زمَِٔمَرهمَ  ََٚغِسطّٕ

َع إلَِم فَمَرهَم٣مٍت هَمَقوَمَػ  يمإِْلِهَم٣مَض٥ِم زَمْٔمَد ٞمِِْمِػ يَمْٝمَٙم٥ِم ايمٛمَّْحِر وَمْبَؾ ايْمُقوُمقِف, شُمؿَّ َأَْسَ

ََمُف فَمعَم ايْمُقوُمقِف.  ُف وَمدَّ َٞمَّ ِٕ  وَمْبَؾ ايْمَٖمْجِر, َلْ َيِِمحَّ ؿَمَقاهُمُف5 

َُا٤ُ: َٓ يُ  َٚاتَّفَّٔل ايُّٖعًّٔ ُف  َٓ اْضْمَِب٣مٌع إَِذا فَمعَم َأٞمَّ هَم٣مَض٥ِم َرََمٌؾ, َو ُع دِم ؿَمَقاِف اإْلِ مْمَ

ىَم٣مَن وَمْد َرََمَؾ َواْضَْمَبَع فَمِٗم٤َم ؿَمَقاِف ايْمُٗمُدوِم, َويَمْق ؿَم٣مَف زمِٛمِٝم٥َِّم ايْمَقَداِع, َأِو 

هَم٣مَض٥ِم زمََِل  ـْ ؿَمَقاِف اإْلِ ِع, َوفَمَٙمْٝمِف ؿَمَقاُف إهَِم٣مَض٥ٍم َووَمَع فَم  ايْمُٗمُدوِم, َأِو ايمتََّْمقُّ

 طِمََلٍف فِمٛمَْدَٞم٣م. 

٥ُم  َْصَح٣مُب فَمَٙمْٝمِف, ىَمَم يَمْق ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف ضَمجَّ ْٕ َٖمَؼ ا , َواسمَّ ٣مهمِِٔملُّ َٞمصَّ فَمَٙمْٝمِف ايمُمَّ

ؽْمََلِم. ٥ِم اإْلِ ـْ ضَمجَّ ُف َيَٗمُع فَم ٍع5 هَم١مِٞمَّ ؽْمََلِم, هَمَح٨مَّ زمِٛمِٝم٥َِّم وَمَّم٣مٍء, َأْو َٞمْذٍر, َأْو سَمَْمقُّ  اإْلِ

ٍَ أُّٔبٛ َسِٓٝفّٔ َُا٤ِ:َٚقّٔا َٚأّٔنَّٖجُس ايُّٖعًّٔ ِه.  ١ّٔ  هَم٣مَض٥ِم زمِٛمِٝم٥َِّم نَمغْمِ  َٓ جُيِْزُئ ؿَمَقاُف اإْلِ

هَم٣مَض٥ِم يَمُف َأؽْمَمٌء:   َوافْمَٙمْؿ َأنَّ ؿَمَقاَف اإْلِ

ُه زَمْٔمُض  , َوؽَممَّ ـِ ىْم َي٣مَرِة, َوؿَمَقاُف ايْمَٖمْرِض َوايمرُّ هَمُٝمَٗم٣مُل َأْيًّم٣م ؿَمَقاُف ايمز 

ْد   ِر. َأْصَح٣مزمِٛم٣َم ؿَمَقاَف ايمِمَّ

ْدِر ؿَمَقاُف ايْمَقَداِع َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ  َم ؿَمَقاُف ايمِمَّ ْٚمُٜمقُر وَم٣ميُمقا َوإِٞمَّ  َوَأْٞمَ٘مَرُه اْْلُ

ـْ  ٥َم َوَِم ـْ َِمٛمًك إلَِم ََم٘مَّ َه٣مِب َِم ىُمقِب دِم ايمذَّ ِدي٧ِم: اؽْمتِْحَب٣مُب ايمرُّ َودِم َهَذا اْْلَ

ـْ ََمٛم٣َمؽِمِؽ اْلَْ  َؽ َِم
٥َم إلَِم َِمٛمًك َوَٞمْحِق َذيمِ اٍت اظمَْْسَٟميَم٥َم ََم٘مَّ ٨م  َووَمْد َذىَمْرَٞم٣م وَمْبَؾ َهَذا ََمرَّ
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ـِ اؽْمَتَح٤مَّ اظمًَْْمَ  ـْ َأْصَح٣مزمِٛم٣َم ََم ىُمقِب, َوَأنَّ َِم ِحٝمَح اؽْمتِْحَب٣مُب ايمرُّ َوزَمٝمَّٛم٣َّم َأنَّ ايمِمَّ

 ُهٛم٣َمَك 

 .شهَمَٟمهَم٣مَض إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم هَمَِمعمَّ ايمٓمُّْٜمرَ »قْلُ: ّ

هَم٣مَض٥ِم شُمؿَّ َصعمَّ ايمٓمُّْٜمَر همِٝمِف حَمُْذوٌف سَمْٗمِدي ُرُه هَمَٟمهَم٣مَض هَمَْم٣مَف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم ؿَمَقاَف اإْلِ

يَم٥ِم ايْمَ٘مََلِم فَمَٙمْٝمِف.  َٓ  هَمَحَذَف ِذىْمَر ايمْمََّقاِف يمَِد

٥َم ايمٓمُّْٜمرَ »: قْلُّأمم  هَمَٗمْد َذىَمَر َُمْسٙمٌِؿ زَمْٔمَد َهَذا دِم َأضَم٣مِدي٧َم  :شهَمَِمعمَّ زمَِٚم٘مَّ

هَم٣م ـْ ضمدي٧م زمـ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف ؿَمَقاَف اإْلِ َض٥ِم َِم

َؿ َأهَم٣مَض َيْقَم ايمٛمَّ   .ْحِر هَمَِمعمَّ ايمٓمُّْٜمَر زمِِٚمٛمًكَوؽَمٙمَّ

َُا ُٗ َٓ ِٝ ُِِع َب ُ٘ ايَّٖذ َِٚد َؿ ؿَم٣مَف يمإِْلِهَم٣مَض٥ِم وَمْبَؾ ايم :َٚ ُف َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َواِل َأٞمَّ زَّ

ًة  ٣م ايمٓمُّْٜمَر ََمرَّ ِل َووْمتَِٜم٣م شُمؿَّ َرصَمَع إلَِم َِمًٛمك هَمَِمعمَّ ِِبَ ٥َم دِم َأوَّ شُمؿَّ َصعمَّ ايمٓمُّْٜمَر زمَِٚم٘مَّ

ًَل زم٣ِميمٓمُّْٜمِر ايمث٣َّمٞمَِٝم٥ِم ايمَّتِل زمِِٚمٛمًك.   ُأطْمَرى زمَِٟمْصَح٣مزمِِف ضِمكَم ؽَمَٟميُمقُه َذيمَِؽ هَمَٝمُ٘مقُن َُمَتٛمَٖم 

 تعاىل: ٚفك٘ اهلل  ذلُدقاٍ أبٛ 
 وهذا ومقل يمبٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ. 

إٞمم صعم رىمٔمتل ايمْمقاف دم َم٘م٥م, همٓمـ  ٚبعطِٗ ٜٓهس ذيو, ٚقايٛا:

ايمٓم٣من أٞمف صعم ايمٓمٜمر, وإٓ همٗمد رصمع ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إلم 

 .َمٛمك, وصعم زم٣ميمٛم٣مس ايمٓمٜمر

 وصم٣مءت رواي٥م فمـ فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م: أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف

 وؽمٙمؿ صعم ايمٓمٜمر, شمؿ ٞمزل همْم٣مف.
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 نمغم واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ. هذا و اؽمتٔمبد

 إٓ أن زمٔمّمٜمؿ ذىمر ووم٣مل: يمٔمؾ هذا ىم٣من دم ايمِمٝمػ وايمٛمٜم٣مر ىم٣من ؿمقيًَل.

 وإٓ يمق ىم٣من دم ايمُمت٣مء َم٣م يتسع ايمقوم٦م ظمثؾ هذه إفممل.

: يٚمًم َمـ َمزديمٖم٥م ومبؾ ايممموق زمٗمٙمٝمؾ, شمؿ يِمؾ إلم َمٛمك, َيت٣مج إلم ضمٝم٧م

 ػ, أو إلم ؽم٣مفمتكم, ٓ ؽمٝمم َمع وصمقد ايمزضم٣مم دم اْل٨م.ؽم٣مفم٥م وٞمِم

شمؿ يٛمحر َم٣مئ٥م زمدٞم٥م, شمؿ سمٗمْمع, ويٗمْمع َمـ ىمؾ واضمدة صمزء, شمؿ سمْمبخ, شمؿ 

يٟمىمؾ َمٛمٜم٣م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, شمؿ يٛمزل إلم َم٘م٥م, َيت٣مج إلم 

ومدر ؽم٣مفمتكم رزمم دم اظمًم, وٓ ؽمٝمم دم ذيمؽ ايمزَم٣من, ل سم٘مـ ايمْمريؼ َمثؾ 

 ن.أ

شمؿ يْمقف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, ويسٔمك, وهذا نمغم اظمٖمرد 

 وايمٗم٣مرن.

 ئمسك ؽمٔمًٝم٣م آطمًرا, شمؿ يرصمع.

 همٟمىمثر إفممل, وأؾمد إفممل, وأؾمٗمٜم٣م, سم٘مقن دم يقم ايمٛمحر.

 ثِ قاٍ: 
ِحٝمَحكْمِ دِم َصََلسمِِف َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  ـِ َٞمْخٍؾ  َوَهَذا ىَمَم شَمَب٦َم دِم ايمِمَّ زمَِبْْم

ْقِف.   َأضَمُد َأْٞمَقاِع َصََلِة اخْلَ
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َؿ:  ُف َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ٣م »هَم١مِٞمَّ ََلِة زمَِ٘مَمِْلَ ـْ َأْصَح٣مزمِِف ايمِمَّ َصعمَّ زمَِْم٣مئَِٖم٥ٍم َِم

ًة ُأطْمَرى, هَم٘مَ  ََلَة ََمرَّ طُْمَرى سمِْٙمَؽ ايمِمَّ ْٕ َؿ ِِبِْؿ, شُمؿَّ َصعمَّ زم٣ِميمْم٣َّمئَِٖم٥ِم ا ٣مَٞم٦ْم يَمُف َوؽَمٙمَّ

ْؿ َصََلةٌ   . «َصََلسَم٣مِن, َوَْلُ

َر  َؿ َأطمَّ َه٣م َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َُم٥َم َونَمغْمِ
ـْ فَم٣مئِ ِدي٧ُم ايْمَقاِرُد فَم ٣م اْْلَ َوَأَمَّ

ْٝمِؾ.  َي٣مَرَة َيْقَم ايمٛمَّْحِر إلَِم ايمٙمَّ  ايمز 

َي٣مَرِة َمَ  ُف فَم٣مَد يمِٙمز  ـْ هَمَٚمْحُٚمقٌل فَمعَم َأٞمَّ َٓ زُمدَّ َِم هَم٣مَض٥ِم َو َٓ يمَِْمَقاِف اإْلِ ِف 
َع ٞمَِس٣مئِ

ِح  َقاِب دِم َذْ ضََم٣مِدي٧ِم َووَمْد زَمَسْْم٦ُم إِيَّم٣مَح َهَذا اْْلَ ْٕ َهَذا ايمتَّْٟمِويِؾ يمِْٙمَجْٚمِع زَمكْمَ ا

ِب, َواّللَُّ َأفْمَٙمُؿ.  ها اظمَُْٜمذَّ
 ٚفك٘ اهلل تعاىل:  ذلُدقاٍ أبٛ 

 ف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ذب َمـ َم٣مء زَمزم.وزمٗمل أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝم

هذا اْلدي٧م, واّلل فمعم ذح وٞم٘مقن ِبذا ومد اٞمتٜمٝمٛم٣م َمـ ايمتٔمٙمٝمؼ اظمختٌم 

 أفمٙمؿ.

 واّلل اظمستٔم٣من, واْلٚمد ّلل رب ايمٔم٣مظمكم.

********** 
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 ]بيان االنتهاء من التلبية وما يقال بعدها من الدعاء[

ـْ ) – 271 ـِ شَم٣مزم٦ٍِم َوفَم صعم اّلل  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ » فمٛمف: ريض اّلل -طُمَزْيَٚم٥َم زْم

ـْ سَمْٙمبَِٝمتِِف دِم ضَم٨م  َأْو فُمْٚمَرٍة ؽَمَٟمَل اّللََّ ِرْضَقاَٞمُف  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ىَم٣مَن إَِذا هَمَرَغ َِم

ـَ ايمٛم٣َّمرِ  تِِف َِم ٛم٥ََّم, َواؽْمَتَٔم٣مَذ  زمَِرَْحَ «َُواْْلَ
 (1)

٣مهمِِٔملُّ زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد َضِٔمٝمٍػ   (.. َرَواُه ايمُمَّ

 *******************************الشرح:

٣من ايمدفم٣مء ايمذي يٗم٣مل زمٔمد يمبٝم عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل ٍشا احلزٓث:

 ., ويم٘مـ اْلدي٧م ضٔمٝمػ همٝمف إزمراهٝمؿ زمـ أب َيٝمك, وومد ىمذبايمتٙمبٝم٥م

 .اؽمتَلم اْلجر إؽمقدضمكم ايمٗمدوم إلم وسمٛمتٜمل ايمتٙمبٝم٥م دم ؿمقاف 

  ملا أخسز اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل يف ضٓٓ٘:ٚذيو 
ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم وَم٣مَل  ُف ىَم٣مَن » ", َيْرهَمُع اَْلِدي٧َم َمـ ضمدي٧م ازْم َأٞمَّ

ـِ ايمتَّْٙمبَِٝم٥ِم دِم ايمُٔمْٚمَرِة إَِذا اؽْمَتَٙمَؿ اَْلَجرَ  شُيْٚمِسُؽ فَم
(2)

 . 

                                                           
( وفي إسناده صالح بن محمد بن أبي 797/  317/ 1« )المسند»خرجو الشافعي في أضعيف.  (1)

زائدة وىو ضعيف, وأما شيخ الشافعي إبراىيم بن محمد فهو وإن كان كذابا, إال أنو قد توبع عند 
 اإلمام الدارقطني, وعند اإلمام البيهقي, فبقيت علة الحديث في صالح بن محمد.

(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل في صحيح وضعيف الترمذي فيو: 919) أخرجو اإلمام الترمذي (2)
ضعيف, والصحيح أنو موقوف على ابن عباس رضي اهلل عنهما. وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل في 

(: قال االمام الشافعي وقد ذكر حديثو ىذا: )ولكنا ىبنا روايتو ألنا وجدنا 1199اإلرواء برقم )
وكان ابن أبي لمكيين يقفونو على ابن عباس(. نقلو البيهقي, ثم أيده بقولو: )رفعو خطأ حفاظ ا

   =ليلى ىذا كثير الوىم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا, ضعفو أىل النقل مع كبر محلو 
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َٓ َيْٗمَْمُع اظمُْٔمَتِٚمرُ   :قاٍ ايرتَرٟ  َوايمَٔمَٚمُؾ فَمَٙمْٝمِف فِمٛمَْد َأىْمَثِر َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ وَم٣ميُمقا: 

٥َم وَمَْمَع  "ايمتَّْٙمبِٝم٥ََم ضَمتَّك َيْسَتٙمَِؿ اَْلَجَر  ووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: إَِذا اْٞمَتَٜمك إلَِم زُمُٝمقِت ََم٘مَّ

ايمتَّْٙمبِٝم٥ََم, َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم ضَمِدي٧ِم ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َوزمِِف َيُٗمقُل ؽُمْٖمَٝم٣مُن, 

, َوَأَْحَُد, َوإؽِْمَح  ٣مهمِِٔملُّ  ."٣مُق َوايمُمَّ

 رَمل َجرة ايمٔمٗمب٥م. ودم اْل٨م إلم

 فٞ ايؿشٝشني: ف
ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  َأنَّ ُأؽَم٣مََم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف ىَم٣مَن »َمـ ضمدي٧م ازْم

ـْ فَمَرهَم٥َم إلَِم اظمُْزَديمَِٖم٥ِم, شُمؿَّ َأْرَدَف ايمَٖمّْمَؾ  َؿ َِم ـَ ِرْدَف ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َِم

٣م وَم٣مَل:  َؿ ُيَٙمب ل »اظمْزَديمَِٖم٥ِم إلَِم َِمٛمًك, وَم٣مَل: هَم٘مََِلُُهَ َلْ َيَزِل ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َرَة ايمَٔمَٗمَب٥مِ  شضَمتَّك َرََمك ََجْ
(1)

. 

وٞمذىمره٣م َمـ زم٣مب ايمٖم٣مئدة َمقاؿمـ اؽمتج٣مزم٥م ايمدفم٣مء دم اْل٨م َمع أٞمف ىمٙمف 

 .ـ أٞمقاع ايمٔمب٣مدات, همٚمـ هذه اظمقاؿمـَمّمٛم٥م ٓؽمتج٣مزم٥م ايمدفم٣مء, ظم٣م همٝمف َم

 بٝإ َٛاطٔ اضتذاب١ ايدعا٤ يف احلر: 
 دم ايمْمقاف. األٍٚ:

 , دم ذيمؽؿ ــفمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙم ٣ًم يثب٦مضمديث أفمٙمؿوٓ 

                                                                                                                                        

الملك بن في الفقو(, قلت: وقد أشار أبو داود إلى ترجيح وقفو أيضا بقولو عقبو: )رواه عبد  =
 ي سليمان وىمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا(.أب

 (.1281(, اإلمام مسلم في صحيحو )1544أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]بيان االنتهاء من التلبية وما يقال بعدها من الدعاء[  

 

[308] 
 

  

 إٓ أٞمف َمقؿمـ ذىمر ّلل فمز وصمؾ, ودفم٣مء.

 فمعم ايمِمٖم٣م واظمروة. ايجاْٞ:

 ّلل فمٛمٜمم اظمتٗمدم.ظم٣م شمب٦م دم ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض ا

دم فمرهم٣مت ىمٙمٜم٣م5 ٕن ايمٛمبل صعم , زمؾ فمٛمد ايمِمخرات دم فمرهم٣مت ايجايح:

, وومد «وومٖم٦م ه٣مهٛم٣م وفمرهم٣مت ىمٙمٜم٣م َمقومػ»اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

فَم٣مءِ  طَمغْمُ  " :ملسو هيلع هللا ىلصوم٣مل رؽمقل اّلل   َأَٞم٣م وُمْٙم٦ُم  ََم٣م َوطَمغْمُ  فَمَرهَم٥َم, َيْقمِ  ُدفَم٣مءُ  ايمدُّ

ـْ  َوايمٛمَّبِٝمُّقنَ  َّٓ  إيَِمفَ  َٓ : ْبقِم ومَ  َِم يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اّللَُّ إِ  َوُهقَ  اَْلْٚمُد  َويَمفُ  اظمُْٙمُؽ  يمَفُ  يَمُف, َذِ

ءٍ  ىُمؾ   فَمعَم   ." وَمِديرٌ  َرْ

 فمٛمد اظمُمٔمر اْلرام. ايسابع:

ـْ فَمَرهَم٣مٍت هَم٣مْذىُمُروا اّللََّ فِمٛمَْد اظمَُْْمَٔمِر }يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  هَم١مَِذا َأهَمّْمُتْؿ َِم

َرامِ  ٣ميم كمَ  اْْلَ ـَ ايمّمَّ
ِ ـْ وَمْبٙمِِف ظمَ ]ايمبٗمرة: آي٥م  {َواْذىُمُروُه ىَمَم َهَداىُمْؿ َوإِْن ىُمٛمُْتْؿ َِم

743.] 

ـُ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: دم ايمِمحٝمحكمو أٞمف ىم٣من »: َمـ ضمدي٧م فَمْبُد اّللَِّ زْم

ُم َضَٔمَٖم٥َم َأْهٙمِِف, هَمَٝمِٗمُٖمقَن فِمٛمَْد اظمَُْمَٔمِر اَْلَراِم زم٣ِم ظمُْْزَديمَِٖم٥ِم زمَِٙمْٝمٍؾ هَمَٝمْذىُمُروَن اّللََّ ََم٣م ُيَٗمد 

ـْ َيْٗمَدُم  ْؿ, شُمؿَّ َيْرصِمُٔمقَن وَمْبَؾ َأْن َيِٗمَػ اإِلََم٣مُم َووَمْبَؾ َأْن َيْدهَمَع, هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم زَمَدا َْلُ

ـْ َيْٗمَدُم زَمْٔمَد َذيمَِؽ, هَم١مَِذا وَمِدَُمقا َرََمْقا اَْلٚمْ  َرَة َوىَم٣مَن َِمٛمًك يمَِِمََلِة ايمَٖمْجِر, َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم
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ـُ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم َيُٗمقُل:  َأْرطَمَص دِم ُأويَمئَِؽ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف »ازْم

«َوؽَمٙمَّؿَ 
(1)

. 

 دم أي٣مم ايمتمميؼ ايمثَلشم٥م., ايمقؽمْمك, وايمِمٕمرى فمٛمد اْلٚمرة اخلاَظ:

 .يمٙمدفم٣مءوٓ يٗمػ فمٛمد َجرة ايمٔمٗمب٥م ايم٘مػمى 

ـَ فُمَٚمَر َريِضَ بدازٟ زمح٘ اهلل: فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايف َمـ ضمدي٧م فَمْبَد اّللَِّ زْم

ُ فَمعَم إشِْمِر ىُمؾ  اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم,  ْٞمَٝم٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, شُمؿَّ ُيَ٘مػم  ىَم٣مَن َيْرَِمل اَْلْٚمَرَة ايمدُّ

ُم هَمُٝمْسِٜمُؾ, هَمَٝمُٗمقُم َُمْسَتْٗمبَِؾ ايمِٗمْبَٙم٥ِم وِمَٝم٣مًَم٣م ؿَمِقي ًَل, هَمَٝمْدفُمق َوَيْرهَمُع ضَمَِم٣مٍة, شُمؿَّ َيَتَٗمدَّ

َمِل هَمُٝمْسِٜمُؾ َوَيُٗمقُم  َيَدْيِف, شُمؿَّ َيْرَِمل اَْلْٚمَرَة ايمُقؽْمَْمك ىَمَذيمَِؽ, هَمَٝمْٟمطُمُذ َذاَت ايمُم 

َُمْسَتْٗمبَِؾ ايمِٗمْبَٙم٥ِم وِمَٝم٣مًَم٣م ؿَمِقيًَل, هَمَٝمْدفُمق َوَيْرهَمُع َيَدْيِف, شُمؿَّ َيْرَِمل اَْلْٚمَرَة َذاَت ايمَٔمَٗمَب٥ِم 

ـِ  ـْ زَمْْم َهَ٘مَذا َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل »ايمَقاِدي, َوَٓ َيِٗمُػ فِمٛمَْدَه٣م, َوَيُٗمقُل:  َِم

َؿ َيْٖمَٔمُؾ  شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
(2)

. 

َم٣مء زَمزم  أٞمف وم٣مل: ملسو هيلع هللا ىلصهمٗمد صح فمـ ايمٛمبل فمٛمد ذب زَمزم,  ايطادع:

ايمٙمٜمؿ إّن أؽمٟميمؽ فمٙمًم  :, وىم٣من ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمف يدفمقاظم٣م ذب يمف

, َمع اؾمؼماك هذه اظمقاؿمـ َمع نمغمه٣م دم ٞم٣مهمٔم٣ًم ورزوم٣ًم ؿمٝمب٣ًم وفمٚمًَل َمتٗمبًَل 

أووم٣مت اإلصم٣مزم٥م ىم٣ميمسجقد وأدزم٣مر ايمِمٙمقات وزمكم إذان واإلوم٣مَم٥م وآطمر 

                                                           
 (.1295(, اإلمام مسلم في صحيحو )1676أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1752أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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ؽم٣مفم٥م يقم اْلٚمٔم٥م ودم ايمثٙم٧م إطمغم َمـ ايمٙمٝمؾ وضم٣مل آضْمرار, ودفمقة 

 .اظمسٙمؿ ٕطمٝمف زمٓمٜمر ايمٕمٝم٤م, واّلل أفمٙمؿ

********** 
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 [أن عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر]بيان 

ـْ ) – 277 صعم اّلل  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  -ريض اّلل فمٛمف  -صَم٣مزمٍِر َوفَم

َٜم٣م ََمٛمَْحٌر, هَم٣مْٞمَحُروا دِم ِرضَم٣ميمُِ٘مْؿ, »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  َٞمَحْرُت َه٣مُهٛم٣َم, َوَِمٛمًك ىُمٙمُّ

َٜم٣م ََمْقومِ  َٜم٣م ََمْقوِمٌػ َوَووَمْٖم٦ُم َه٣مُهٛم٣َم, َوفَمَرهَم٥ُم ىُمٙمُّ ٌع ىُمٙمُّ شٌػ, َوَووَمْٖم٦ُم َه٣مُهٛم٣َم َوََجْ
(1)

 .

 (.َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من ايمتقؽمٔم٥م فمعم اْل٣مج, وأٞمف ٓ  عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

يّمٝمؼ فمعم ٞمٖمسف, ويٗمقل: ٓ أومػ إٓ ضمٝم٧م وومػ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم 

ومػ دم اظمُمٔمر اْلرام إٓ ضمٝم٧م وومػ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وٓ أ ,آيمف وؽمٙمؿ

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 وٓ أٞمحر دم َمٛمك إٓ ضمٝم٧م ٞمحر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 يم٘مـ َمـ رَح٥م اّلل فمز وصمؾ فمعم ايمٛم٣مس أٞمف صمٔمؾ َمٛمك ىمٙمٜم٣م َمٛمحر.

: وَم٣مَل  َؿ,َوؽَمٙمَّ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ َصعمَّ  اّللِ  َرؽُمقَل  َأنَّ   َطًِ: عٔ دابس ففٞ 

َٜم٣م َوَِمٛمًك َه٣مُهٛم٣َم, َٞمَحْرُت »  َه٣مُهٛم٣َم, َوَووَمْٖم٦ُم  ِرضَم٣ميمُِ٘مْؿ, دِم  هَم٣مْٞمَحُروا ََمٛمَْحٌر, ىُمٙمُّ

َٜم٣م َوفَمَرهَم٥مُ  َٜم٣م َوََجْعٌ  َه٣مُهٛم٣َم, َوَووَمْٖم٦ُم  ََمْقوِمٌػ, ىُمٙمُّ  .شََمْقوِمٌػ  ىُمٙمُّ

 .َجع: هق اؽمؿ ظمزديمٖم٥م, ىمم سمٗمدم

                                                           
 (.145/  893/ 2يحو )أخرجو اإلمام مسلم في صح (1)
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يَْمَٖم٣مظِ  َهِذهِ  دِم  :(195/ 8) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف  ْٕ  ايمٛمَّبِل   ِرهْمِؼ  زَمَٝم٣منُ  ا

تِفِ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ   ِديٛمِِٜمؿْ  ََمَِم٣ميمِِح  فَمعَم  سَمٛمْبِٝمِٜمِٜمؿْ  دِم  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوؾَمَٖمَٗمتِفِ  زمُِٟمَمَّ

فُ  َوُدْٞمَٝم٣مُهؿْ  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ  َصعمَّ  هَم١مِٞمَّ ؿُ  َذىَمرَ  َوؽَمٙمَّ ىَْمَٚمَؾ  َْلُ ْٕ ٣مئِزَ  ا ىَْمَٚمُؾ  َواْْلَ ْٕ  ََمْقِضعُ  هَم٣م

٣مئِزُ  َوُووُمقهمِفِ  َٞمْحِرهِ  ـْ  صُمْزءٍ  ىُمؾُّ  َواْْلَ ـْ  َوصُمْزءٍ  اظمَْٛمَْحرِ  َأصْمَزاءِ  َِم  فَمَرهَم٣مٍت  َأصْمَزاءِ  َِم

َـّ  ُه  ها .اظمُْْزَديمَِٖم٥مِ  َأصْمَزاءُ  َوطَمغْمُ
 .واّلل أفمٙمؿ

********** 
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 [الدخول إلى مكة والخروج منها]

ـْ ) – 271  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م: ٣مئَُِم٥َم فمَ َوفَم

ـْ َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م ـْ َأفْمََلَه٣م, َوطَمَرَج َِم ٥َم َدطَمَٙمَٜم٣م َِم «ظم٣ََّم صَم٣مَء إلَِم ََم٘مَّ
(1)

  (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من اظم٘م٣من إهمّمؾ يمدطمقل  :عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل ٍشا احلزٓث

 ., واخلروج َمٛمٜم٣مَم٘م٥م

 ومد اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ: و

همذه٤م َجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن أهمّمؾ ايمدطمقل َمـ أفمَله٣م وإن أدى 

 ذيمؽ إلم سمٕمٝمغم َمس٣مر اْل٣مج.

همٚمثًَل اْل٣مج ايمٝمٚمٛمل يّمْمر إلم أن يٕمغم ؿمريٗمف ضمتك يدطمؾ َم٘م٥م َمـ ايمثٛمٝم٣م 

 ايمٔمٙمٝم٣م.

 إلم أن ذيمؽ ٓ يٙمزم. وذه٤م َجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ

وإٞمم همٔمٙمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٕٞمف ىم٣من أؽمٚمح يمف دم 

 ايمدطمقل, واخلروج.

 وىمؾ ضم٣مج يدطمؾ َمـ اظم٘م٣من ايمذي هق أؽمٚمح دم ضمٗمف.

                                                           
( وأعالىا: 1258(, واإلمام مسلم في صحيحو )1577أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 طريق الحجون, وأسفلها: طريق باب الشبيكة مرورا بجرول.
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 وهذا ايمٗمقل هق إصقب.

هم١من ايمٝمٚمٛمل أن إذا صم٣مء َمـ ؿمريؼ اخلٙمٝمؾ إزمراهٝمؿ يدطمؾ َمـ زم٣مب اظمٙمؽ 

 همٜمد.

يمٔمزيزي٥م يدطمؾ َمـ زم٣مب اظمٙمؽ فمبد ايمٔمزيز, وَمـ صم٣مء وه٘مذا َمـ صم٣مء َمـ ا

 َمـ نمزة يدطمؾ َمـ زم٣مب ايمسَلم.

 وَمـ صم٣مء َمـ صمٜم٥م صمرول, ايمٔمتٝمبٝم٥م, يدطمؾ َمـ زم٣مب ايمٔمٚمرة.

 أو َمـ سمقؽمٔم٥م اظمٙمؽ فمبد اّلل.

 واّلل أفمٙمؿ

********** 
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 ]الوقت األفضل في دخول مكة[

ـِ ) – 271 ـِ فُمَٚمَر َوفَم َّٓ زَم٣مَت »ُٜمَم: َريِضَ اّللَُّ فَمٛمْ  -ازْم ٥َم إِ َٓ َيْٗمُدُم ََم٘مَّ ُف ىَم٣مَن  َأٞمَّ

صعم اّلل فمٙمٝمف  -زمِِذي ؿُمَقى ضَمتَّك ُيِْمبَِح َوَيْٕمَتِسَؾ, َوَيْذىُمُر َذيمَِؽ فِمٛمَْد ايمٛمَّبِل  

«وؽمٙمؿ
 (1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

٣من ايمقوم٦م إهمّمؾ دم دطمقل يمبٝم عمم املصيف صمحُ اهلل ٍشا احلزٓث:

 َم٘م٥م.

وومد اضمت٨م َجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ِبذا اْلدي٧م فمعم أن دطمقل َم٘م٥م زم٣ميمٛمٜم٣مر 

 .َمـ دطمقْل٣م زم٣ميمٙمٝمؾ أهمّمؾ

 وذه٤م َجع إلم أن دطمقْل٣م زم٣ميمٙمٝمؾ أهمّمؾ.

وايمِمحٝمح دم هذه اظمسٟميم٥م أن إهمّمؾ َم٣م ىم٣من أؽمٚمح, وأؽمٜمؾ يمٙمح٣مج, أو 

 يمٙمٚمٔمتٚمر.

زمٟمواطمر ايمٙمٝمؾ أيْس يمٙمح٣مج, َمع  ودم َمثؾ هذه إي٣مم رزمم ي٘مقن دطمقْل٣م

 وصمقد ايم٘مٜمرزم٣مء, وطمٖم٦م اخلْمقط, وؽمٜمقيم٥م ايمْمقاف, ونمغم ذيمؽ.

 
 

                                                           
«: ذو طوى»(, واللفظ لمسلم. و 1259(, واإلمام مسلم )1553أخرجو اإلمام البخاري ) (1)

 المعروف بآبار الزاىر. موضع معروف بقرب مكة, وىو
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 سهِ املبٝت برٟ ط٣ٛ, ٚايػطٌ فٝٗا: 
ودم اْلدي٧م َممموفمٝم٥م اظمبٝم٦م زمذي ؿمقى, وهق اظمٔمروف زمجرول أن 

ٓ يِمؾ إلم ايمسٛمٝم٥م, إٓ َمـ أراد أن يتٟمؽمك  همٝمٜم٣م, وايمٕمسؾ, اظمبٝم٦م زمذي ؿمقىو

همَل ضمرج فمٙمٝمف دم ذيمؽ, وي٠مصمر فمعم , اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿٛمبل صعم زم٣ميم

 ها. ايمتٟمد, واّلل أفمٙمؿ
********** 
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 ]تقبيل الحجر األسود والسجود عليه[ 

ـِ ) – 272 ـِ فَمب٣َّمٍس َوفَم ؽَْمَقَد »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: ازْم ْٕ َجَر ا ُف ىَم٣مَن ُيَٗمب ُؾ اْْلَ َأٞمَّ

«َوَيْسُجُد فَمَٙمْٝمفِ 
(1)

٣مىمُِؿ ََمْرهُمقفًم٣م, َوايْمَبْٝمَٜمِٗملُّ ََمْقوُمقهًم٣م  (.. َرَواُه اْْلَ

 *******************************الشرح:

 .ضام املؿٓف احلدٜح يبٝإ َػسٚع١ٝ تكبٌٝ احلذس األضٛد
سمٗمبٝمؾ اْلجر إؽمقد شم٣مزم٦م فمـ نمغم واضمد َمـ أصح٣مب ايمٛمبل صعم اّلل و

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ُف صَم٣مَء إلَِم اَْلَجِر »فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف:  ي٧مَمـ ضمد ففٞ ايؿشٝشني: َأٞمَّ

إِّن  َأفْمَٙمُؿ َأٞمََّؽ ضَمَجٌر, َٓ سَمُضُّ َوَٓ سَمٛمَْٖمُع, َويَمْقَٓ َأّن  »إؽَْمَقِد هَمَٗمبََّٙمُف, هَمَٗم٣مَل: 

َؿ ُيَٗمب ُٙمَؽ ََم٣م وَمبَّْٙمُتَؽ  شَرَأْي٦ُم ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
(2)

. 

 سهِ ايطذٛد ع٢ً احلذس األضٛد: 
وومد اؽمتح٤م ايمسجقد فمٙمٝمف, وايمتٚمسح زمف, اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل, واإلَم٣مم أَحد 

 رَح٥م اّلل فمٙمٝمٜمم.

 

                                                           
(, وقد 9223(, واإلمام البيهقي في الكبرى برقم )1672أخرجو اإلمام الحاكم في المستدرك ) (1)

اختلف في ىذا الحديث, فمنهم من رواه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوًعا, ومنهم من رواه 
ن رواه عن ابن عباس رضي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, عن عمر بن الخطاب مرفوًعا, ومنهم م

 اهلل عنهما موقوفًا عليو, وىذا ىو الذي رجحو الحافظ وغيره. 

 (.1271(, اإلمام مسلم في صحيحو )1597أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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 ٚيف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: 
ـِ نَمَٖمَٙم٥َم, وَم٣مَل:  ـْ ؽُمَقْيِد زْم وَمبََّؾ  -ريض اّلل فمٛمف  -فُمَٚمَر َرَأْي٦ُم »َمـ ؿمريؼ فَم

َجَر َوايْمَتَزَمَ  َؿ زمَِؽ ضَمِٖمٝم٣ًّم»ُف, َووَم٣مَل: اْْلَ  «َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
(1)

. 

 (: 9/18قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل يف غسح َطًِ )
ُجقِد فَمَٙمْٝمِف,  «:َوايْمَتَزََمفُ »وَمْقيُمُف:  ـَ اؽْمتِْحَب٣مِب ايمسُّ َْمٛم٣َم َِم همِٝمِف إؾَِم٣مَرٌة إلَِم ََم٣م وَمدَّ

 ُؿ.َواّللَُّ َأفْمٙمَ 

 وىمره ذيمؽ اإلَم٣مم َم٣ميمؽ رَحف اّلل, وذىمر أن ذيمؽ زمدفم٥م.

وايمِمحٝمح أٞمف ل يثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمسجقد 

 فمٙمٝمف, وايمتٚمسح زمف.

يمػمىم٥م ئمتػم اهم١من ايمتٚمسح زمف, أو زم٣ميم٘مٔمب٥م, أو زمًمء َمـ أضمج٣مره٣م يمْمٙم٤م 

 َمـ اظمحدشم٣مت.

 .ؿ همٜمق ايمتٗمبٝمؾفمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙم وأَم٣م ايمذي همٔمٙمف صعم اّلل 

 بٝإ ضبب تط١ُٝ احلذس األضٛد بٗرا االضِ: 
 ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل: 

ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم وَم٣مَل:   وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م ازْم

 

                                                           
 (.1271أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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َؿ:  ـَ اَْلٛم٥َِّم, َوُهَق َأؾَمدُّ زَمَٝم٣مًض »َوؽَمٙمَّ َدسْمُف َٞمَزَل اَْلَجُر إؽَْمَقُد َِم ـِ هَمَسقَّ َب ـَ ايمٙمَّ ٣م َِم

شطَمَْم٣مَي٣م زَمٛمِل آَدمَ 
 (1)

 . 

ـِ فَمْٚمٍرو, َوَأِب ُهَرْيَرَة.  ٚقاٍ زمح٘ اهلل: ـْ فَمْبِد اّللَِّ زْم  َودِم ايمَب٣مِب فَم

 وومد اطمتٙمٖم٦م ومريش دم وضٔمف دم ايم٘مٔمب٥م ضمكم زمٛمقه٣م.

 ضمتك دطمؾ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٝمٛمٜمؿ, همجٔمٙمقه حم٘مًم.

 َطٓد اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل:  فٞف
ـْ »َمـ ضمدي٧م ايمس٣مئ٤م زمـ فمبد اّلل ايمٔم٣مزمدي ريض اّلل فمٛمف:  ُف ىَم٣مَن همِٝمَٚم َأٞمَّ

ـْ ُدوِن اّلِل  ٣مِهٙمِٝم٥َِّم؟ وَم٣مَل: َورِم ضَمَجٌر َأَٞم٣م َٞمَحتُُّف زمَِٝمَديَّ َأفْمُبُدُه َِم َيْبٛمِل ايْمَ٘مْٔمب٥ََم دِم اْْلَ

٣مشمِِر ايمَِّذي َأْٞمَٖمُسُف فَمعَم َٞمْٖمِز, هَمَٟمُصبُُّف فَمَٙمْٝمِف, سَمَب٣مَرَك َوسَمَٔم٣ملَم, هَمَٟمصِملُء زم٣ِميمٙمَّ  ـِ اخْلَ َب

َجِر,  هَمَٝمِجلُء ايْمَ٘مْٙم٤ُم هَمَٝمْٙمَحُسُف, شُمؿَّ َيُْمَٕمُر هَمَٝمُبقُل هَمَبٛمَْٝمٛم٣َم ضَمتَّك زَمَٙمْٕمٛم٣َم ََمْقِضَع اْْلَ

َجَر َأضَمٌد, هَم١مَِذا ُهَق َوؽْمَط ضِمَج٣مَرسمِٛم٣َم َِمْثَؾ َرْأسِ  اَءى  َوََم٣م َيَرى اْْلَ صُمِؾ َيَ٘م٣مُد َيؼَمَ ايمرَّ

                                                           
لباني رحمو اهلل برقم (, وىو في الصحيحة لإلمام األ877أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

(, وقال فيو: وقال العقيلي معلال: " ويروى عن أنس موقوفا ". وبينو ابن أبي حاتم, فقال 2618)
( عن أبيو: " أخطأ عمر بن إبراىيم, ورواه شعبة وعمرو بن الحارث 276/  1في " العلل " )

شعبة بو موقوفا.  ( عن277/  3المصري عن قتادة عن أنس , موقوف ". ثم قال: أخرجو أحمد )
وإسناده صحيح, وىو في حكم المرفوع, ألنو ال يقال من قبل الرأي, فال جرم أن اإلمام أحمد 
أودعو " المسند "! وفي معنى سائر الحديث حديث رافع الحجبي سمع عبد اهلل بن عمرو يرفعو: 

ء ما بين المشرق " إن الركن والمقام من ياقوت الجنة, ولوال ما مسهما من خطايا بني آدم ألضا
والمغرب, وما مسهما من ذي عاىة وال سقم إال شفي ". أخرجو البيهقي بإسناد جيد, وأخرجو 

(. وصححو في 2579الترمذي وغيره من طريق أخرى مختصرا, وىو مخرج في " المشكاة " )
 (, وفي صحيح السنن.2577المشكاة برقم )
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ـُ  ـُ َٞمَّمُٔمُف, َووَم٣مَل: آطَمُروَن َٞمْح ـْ وُمَرْيٍش َٞمْح ـٌ َِم صُمِؾ هَمَٗم٣مَل: زَمْْم َِمٛمُْف, َوصْمُف ايمرَّ

, هَمَج٣مَء  ـَ ايْمَٖم٨م  َل َرصُمٍؾ َيْْمُٙمُع َِم َٞمَّمُٔمُف, هَمَٗم٣ميُمقا: اصْمَٔمُٙمقا زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ ضَمَ٘مًم, وَم٣ميُمقا: َأوَّ

ََِمكُم, هَمَٗم٣ميُمقا يَمُف,  ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ ْٕ َؿ هَمَٗم٣ميُمقا: َأسَم٣مىُمُؿ ا هَمَقَضَٔمُف دِم  "فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

شَمْقٍب, شُمؿَّ َدفَم٣م زُمُْمقََّنُْؿ هَمَٟمطَمُذوا زمِٛمََقاضِمٝمِف ََمَٔمُف, هَمَقَضَٔمُف ُهَق َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف 

شَوؽَمٙمَّؿَ 
(1)

. 

 تيبُٔ ٍمو: 

شرض يِم٣مهمح ِب٣م فمب٣مدهاْلجر إؽمقد يٚمكم اّلل دم إ» ٚأَا سدٜح:
(2)

 ,

 .ملسو هيلع هللا ىلصهمٜمق ضمدي٧م ل يثب٦م فمـ ايمٛمبل 

                                                           
ده صحيح, رجالو ثقات رجال الشيخين غير (, وإسنا15514أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ) (1)

ىالل بن خباب, فمن رجال أصحاب السنن, وىو ثقة. عبد الصمد: ىو ابن عبد الوارث بن 
سعيد, وثابت أبو زيد: ىو ابن يزيد األحول, ومولى مجاىد: ىو قيس بن السائب كما نص على 

السيرة النبوية لإلمام ذلك ابن سعد, ووقع التصريح بذلك في بعض الروايات, وىو في صحيح 
 (.45األلباني رحمو اهلل برقم )ص

(:منكر. أخرجو أبو بكر بن خالد في " 223قال اإلمام األلباني رحمو اهلل في الضعيفة برقم ) (2)
(, 1/  3/  2(, وابن بشران في " األمالي " )2/  17(, وابن عدي )2/  224/  1الفوائد " )

( من طريق 944/  84/  2وزي في " الواىيات " )(, وعنو ابن الج328/  6والخطيب )
إسحاق بن بشر الكاىلي, حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا. 
ذكره الخطيب في ترجمة الكاىلي ىذا وقال: يروي عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة, 

أبي شيبة, وقد كذبو أيضا موسى بن ثم ساق لو ىذا الحديث ثم روى تكذيبو عن أبي بكر بن 
ىارون, وأبو زرعة, وقال ابن عدي عقب الحديث: ىو في عداد من يضع الحديث, وكذا قال 

المناوي: الدارقطني كما في " الميزان ", وزاد ابن الجوزي: ال يصح, وأبو معشر ضعيف. وقال 
ة الخطيب وابن عساكر: قال ابن متعقبا على السيوطي حيث أورده في " الجامع " من رواي

    =الجوزي: حديث ال يصح, وقال ابن العربي: ىذا حديث باطل فال يلتفت إليو. ثم قال رحمو 
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 زمٔمض اظمبتدفم٥م فمعم اْلٙمقل, وآَت٣مد. زمف اؽمتدلوَمع ذيمؽ 

 وٓ ضمج٥م ْلؿ همٝمف َٕمقر: 

 ٕن اْلدي٧م ضٔمٝمػ. األٍٚ:

 وَمع همرض شمبقسمف همٖمٝمف رد فمٙمٝمٜمؿ. ايجاْٞ:

 إذ أٞمف ومٝمده زمٚمكم اّلل دم إرض, همٙمم ومٝمد زم٣مٕرض دل فمعم أٞمف يمٝمس َمـ

 صٖم٣مت اّلل فمز وصمؾ.

همٚمـ ومبٙمف همٗمد ومبؾ "ويمق ىم٣من َمـ صٖم٣مت اّلل فمز وصمؾ ٕؿمٙمؼ ووم٣مل: 

 ."اّلل

 أخر قسا١َّٓ ايبشسٜٔ يًشذس األضٛد: 
وومد أطمذ اْلجر إؽمقد َمـ ايم٘مٔمب٥م ايمٗمراَمْم٥م دم ايمبحريـ, فمٙمٝمٜمؿ يمٔمٛم٥م اّلل 

فمز وصمؾ, وزمٗمل فمٛمدهؿ فممميـ ؽمٛم٥م, وىمْسوه, ول يبَؼ َمٛمف إٓ ومْمع يسغمة, 

ايمٙمؽ, شمؿ رَد إلم َم٘م٣مٞمف زمٔمد  وْلٚم٦م زم٣ميمٖمّم٥م, ووضٔم٦م دم رء َمـ َجٔم٦م

 ., واّلل أفمٙمؿذيمؽ

 
                                                                                                                                        

اهلل: وإذا عرفت ذلك, فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظ ابن رجب في " ذيل  =
قول: " ( ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي أنو كان ي175 - 174/  7الطبقات " )

الحجر األسود يمين اهلل حقيقة ", بأن المراد بيمينو أنو محل االستالم والتقبيل, وأن ىذا المعنى 
ىو حقيقة في ىذه الصورة وليس مجازا, وليس فيو ما يوىم الصفة الذاتية أصال, وكان يغنيو عن 

سير فرع التصحيح  ذلك كلو التنبيو على ضعف الحديث, وأنو ال داعي لتفسيره أو تأويلو ألن التف
 كما ال يخفى.
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 ٚالضتالّ احلذس األضٛد ساالت:
 .ملسو هيلع هللا ىلصوهل أىمٚمٙمٜم٣م ايمتٗمبٝمؾ يمثبقت ذيمؽ فمـ ايمٛمبل  األٍٚ:

 َأب اظمحجـ وسمٗمبٝمؾ اظمحجـ, ْلدي٧م:و اؽمتَلَمف زم٣ميمٝمد, ٚايجايج١: ايجا١ْٝ

 زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم, َيُْمقُف  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللُ  َصعمَّ  اّللِ  َرؽُمقَل  َرَأْي٦ُم : »وم٣مل ايمْمَُّٖمْٝمِؾ,

ـَ  َوَيْسَتٙمِؿُ  ىْم ـٍ  ايمرُّ ـَ  َوُيَٗمب ُؾ  ََمَٔمفُ  زمِِٚمْحَج  .أطمرصمف َمسٙمؿ شاظمِْْحَج

 .اإلؾم٣مرة إيمٝمف ايسابع:

َجُر, َهَذا يَمَٝمْٟمسمكَِمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصودم همّمٙمف وم٣مل رؽمقل اّلل   فَمْٝمٛم٣َمنِ  َويَمفُ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اْْلَ

ـْ  فَمعَم  َيُْمَٜمُد  زمِِف, َيٛمْْمُِؼ  َويمَِس٣منٌ  ِِبَِم, ْبٌِمُ يُ  شزمَِحؼ   َيْسَتٙمُِٚمُف, ََم
(1)

أطمرصمف ازمـ  ,

 َم٣مصمف.

ىْمٛمَكْمِ  اؽْمتََِلمَ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصووم٣مل  ُٞمقَب  ََيُْم٣َّمنِ  ايمرُّ شايمذُّ
(2)

 .أطمرصمف أَحد  

  ********** 

 

 

                                                           
رضي اهلل من حديث ابن عباس  (,2944, وابن ماجو )(961)الترمذي في سننو ام أخرجو اإلم (1)

 .(, وقال فيو: 595ي رحمو اهلل برقم )وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعما, عنه

 إسنادهوالحديث  ,ابن عمر رضي اهلل عنهما, من حديث (4585) مسندهفي  أحمدأخرجو اإلمام  (2)
 عبيد بن اهلل وعبد االختالط, قبل السائب بن عطاء من سمع - عيينة ابن وىو - سفيان. حسن

 .الليثي ىو: عمير بن
أفاده , اإلسناد بهذا عيينة, بن سفيان طريق من( 122" )مكة أخبار" في الفاكهي وأخرجو

 المحقق.
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]بيان أن الرمل يكون في ثالثة أشواط في 

 الطواف[

َأْن َيْرَُمُٙمقا  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأََمَرُهْؿ ايمٛمَّبِلُّ »وَم٣مَل:  ٛمْفُ )َوفمَ  – 273

ىْمٛمَكْمِ  ششَمََلشَم٥َم َأؾْمَقاٍط, َوَيْٚمُُمقا َأْرزَمًٔم٣م, ََم٣م زَمكْمَ ايمرُّ
(1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـِ ) ـِ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: فَم َل طَم »ازْم ٤مَّ أٞمف ىم٣من إَِذا ؿَم٣مَف ايمْمََّقاَف إَوَّ

ششَمََلشًم٣م َوََمَُمك َأْرزَمًٔم٣م
(2)

 , َمتٖمؼ فمٙمٝمف.

رأي٦م رؽمقل اّلل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إذا ؿم٣مف »ودم رواي٥م: 

زم٣مْل٨م, أو زم٣ميمٔمٚمرة, أول َم٣م يٗمدم, هم١مٞمف يسٔمك شمَلشم٥م أؿمقاف زم٣ميمبٝم٦م, ويٚمًم 

 (.َمتٖمؼ فمٙمٝمفش أرزمًٔم٣م

 *******************************الشرح:

 لبٔمٌ عئ٘ الضمل. احلزٓثني عمم امليصف صمحُ اهلل

 سهِ ايسٌَ ٚنٝفٝت٘ ٚبٝإ َت٢ ٜهٕٛ: 
ايمٗمدوم يمٙمح٨م أو ايمرَمؾ دم ايمثَلشم٥م إؾمقاط إولم َمـ ؿمقاف ي٘مقن و

 .ايمٔمٚمرة

 .ويمٝمس دم ؿمقاف اإلهم٣مض٥م رَمؾ

                                                           
( ضمن حديث. ولفظ البخاري: "أمرىم 1264(, واإلمام مسلم )1612أخرجو اإلمام البخاري ) (1)

أن يرملوا األشواط الثالثة, وأن يمشوا بين الركنين". ولفظ مسلم: "أمرىم أن يرملوا ثالثا, ويمشوا 
 أربعا".

 (.1261(, واإلمام مسلم في صحيحو )1616, 1613أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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دم ايمثَلشم٥م إؾمقاط إولم َمـ ايمْمقاف إول, ىمم  آؽمتحب٣مبوضم٘مٚمف 

 زمٝمٛم٣م ذيمؽ, ٕضم٣مدي٧م ايمب٣مب.

 رَمؾ َمـ اْلجر إؽمقد إلم اْلجر إؽمقد.ويبدأ ايم

 فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل: ف
ـَ اخَلْم٣َّمِب َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف,  : َمـ ضمدي٧م فُمَٚمَر زْم ـِ ىْم ٙمرُّ

َأََم٣م َواّللَِّ, إِّن  »أٞمف وَم٣مَل يمِ

فَْمَٙمُؿ َأٞمََّؽ ضَمَجٌر َٓ سَمُضُّ َوَٓ سَمٛمَْٖمُع, َويَمْقَٓ َأّن  َرَأْي٦ُم ا يمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َٕ

َؿ اؽْمَتَٙمَٚمَؽ ََم٣م اؽْمَتَٙمْٚمُتَؽ  َم ىُمٛم٣َّم », هَم٣مؽْمَتَٙمَٚمُف شُمؿَّ وَم٣مَل: شَوؽَمٙمَّ ََمِؾ إِٞمَّ هَمَم يَمٛم٣َم َويمِٙمرَّ

ىمكَِم َووَمْد َأْهَٙمَ٘مُٜمُؿ اّللَُّ ٌء َصٛمََٔمُف ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ », شُمؿَّ وَم٣مَل: شَراَءْيٛم٣َم زمِِف اظمُمْمِ  َرْ

ىَمفُ  َؿ هَمََل ُٞمِح٤مُّ َأْن َٞمؼْمُ شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
(1)

. 

وىم٣من َمبدأ ايمرَمؾ أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٔمٙمف إنم٣مض٥م 

 يمٙمٚمممىمكم ضمكم زفمٚمقا أن اظمٜم٣مصمريـ ومد أص٣مزمتٜمؿ َحك يثرب.

زَم٣مٌب: " ٚقد بٛب عًٝ٘ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل يف ؾشٝش٘ فكاٍ:

 ."ََمؾِ ىَمْٝمَػ ىَم٣مَن زَمْدُء ايمرَّ 

ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل طًِ: مل ًفغٚاي (2)ففٞ ايؿشٝشني َمـ ضمدي٧م ازْم

٥َم, َووَمْد »فمٛمٜمم, وَم٣مَل:  َؿ َوَأْصَح٣مزُمُف ََم٘مَّ وَمِدَم َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ُف َيْٗمَدُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ نَمًدا ومَ  ىُمقَن: إِٞمَّ ْقٌم وَمْد َوَهٛمَْتُٜمُؿ َوَهٛمَْتُٜمْؿ َُحَّك َيْثِرَب, وَم٣مَل اظمُْمْمِ

                                                           
 (.1615أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1266(, واإلمام مسلم في صحيحو )1612أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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ْجَر, َوَأََمَرُهُؿ ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّلُل 
٣َّم َيقِم اْْلِ ًة, هَمَجَٙمُسقا مِم ك, َويَمُٗمقا َِمٛمَْٜم٣م ؾِمدَّ ٚمَّ اْْلُ

ى  , يمغَِمَ
ىْمٛمَكْمِ َؿ َأْن َيْرَُمُٙمقا شَمََلشَم٥َم َأؾْمَقاٍط, َوَيْٚمُُمقا ََم٣م زَمكْمَ ايمرُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ىُمقَن صَمَٙمَدهُ  ك وَمْد اظمُْمْمِ ٚمَّ ـَ َزفَمْٚمُتْؿ َأنَّ اْْلُ ِء ايمَِّذي َٓ ىُمقَن: َه٠ُم ْؿ, هَمَٗم٣مَل اظمُْمْمِ

ـْ ىَمَذا َوىَمَذا  ِء َأصْمَٙمُد َِم َٓ ـُ فَمب٣َّمٍس:  "َوَهٛمَْتُٜمْؿ, َه٠ُم ْ َيْٚمٛمَْٔمُف َأْن »وَم٣مَل ازْم َوَل

زْمَٗم٣مُء فَمٙمَ  َّٓ اإْلِ َٜم٣م, إِ ؾَْمَقاَط ىُمٙمَّ ْٕ  ش.ْٝمِٜمؿْ َيْٟمَُمَرُهْؿ َأْن َيْرَُمُٙمقا ا

 ش.َأْن َيْرَُمُٙمقا شَمََلشَم٥َم َأؾْمَقاطٍ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأََمَرُهْؿ ايمٛمَّبِلُّ »قْلُ: 

  .وي٘مقن ايممموط َمـ ايمرىمـ إلم ايمرىمـ, وإَمر هٛم٣م يمٙمٛمدب

 ش.َوَيْٚمُُمقا َأْرزَمًٔم٣م»قْلُ: 

 أي سمتٚم٥م ايمسبٔم٥م إؾمقاط. 

 ضمٛمٖمٝم٥م رَحف اّلل, طمَلهًم٣م ٕب, ْمقاف ؽمبٔم٥م أؿمقافايمودم هذا ديمٝمؾ فمعم أن 

 وَمـ وم٣مل زمٗمقيمف.

وَجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم ايمْمقاف إذا ىم٣من أومؾ َمـ ؽمبٔم٥م أؾمقاط هم١مٞمف ٓ 

 جيزئ, وٓ يِمح, وجي٤م فمعم ص٣مضمبف أن يتؿ ؿمقاهمف.

يٙمزَمف ايمرصمقع وإِت٣مم  وسمرك ايمْمقاف ايمقاصم٤م وإذا ىم٣من ومد ؽم٣مهمر إلم زمٙمده,

 .ؿمقاهمف

ىْمٛمَكْمِ »قْلُ:   ش.ََم٣م زَمكْمَ ايمرُّ

 ايمرىمـ ايمٝممّن, واْلجر إؽمقد. ُٗا:املساد َٓ
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ـَ فمعم ومقافمد إزمراهٝمؿ.  وأَم٣م َم٣م ىم٣من َمـ ايمرىمٛمكم ايمُمميمٝمكم, هم١من ايم٘مٔمب٥م ل سمب

 .ؽمب٤م ايمٛمٖمٗم٥مذيمؽ ومٙم٥م وىم٣من 

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م, ففٞ ايؿشٝشني:  وَم٣ميَم٦ْم: ؽَمَٟميم٦ُْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ فمَ  ـَ ايمَبْٝم٦ِم ُهَق؟ وَم٣مَل: ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ وُمْٙم٦ُم: هَمَم ش َٞمَٔمؿْ »ـْ اَْلْدِر َأَِم

ْؿ َلْ ُيْدطِمُٙمقُه دِم ايمَبْٝم٦ِم؟ وَم٣مَل:  ْت ِِبُِؿ ايمٛمََّٖمَٗم٥مُ »َْلُ َ وُمْٙم٦ُم: هَمَم ؾَمْٟمُن ش إِنَّ وَمْقََمِؽ وَمٌمَّ

ـْ ؾَم٣مُءوا وَ »زَم٣مزمِِف َُمْرسَمِٖمًٔم٣م؟ وَم٣مَل:  ـْ هَمَٔمَؾ َذيمَِؽ وَمْقَُمِؽ, يمُِٝمْدطِمُٙمقا ََم َيْٚمٛمَُٔمقا ََم

ْؿ,  ٣مِهٙمِٝم٥َِّم, هَمَٟمطَم٣مُف َأْن سُمٛمْ٘مَِر وُمُٙمقُِبُ ؾَم٣مُءوا, َويَمْقَٓ َأنَّ وَمْقََمِؽ ضَمِدي٧ٌم فَمْٜمُدُهْؿ زم٣ِمْْلَ

شَأْن ُأْدطِمَؾ اَْلْدَر دِم ايمَبْٝم٦ِم, َوَأْن ُأيْمِِمَؼ زَم٣مزَمُف زم٣ِمَْٕرضِ 
(1)

. 

يبٛمقا ايمبٝم٦م  أن أَمقاْلؿ ىم٣من ىمثغمه٣م َمـ ايمرزم٣م, وفمزَمقا أن ٓ ذيمؽ وؽمب٤م

 ًٓ  .طم٣ميمِم٣مً إٓ زمم ىم٣من ضم٣م

 همٔمجزت أَمقاْلؿ فمـ زمٛم٣مء ايم٘مٔمب٥م, فمعم ومقافمد إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمسَلم.

ىم٣من َمٔم٣موي٥م ريض اّلل فمٛمٜمم يستٙمؿ َجٝمع إرىم٣من, همٛمٜم٣مه ازمـ فمب٣مس ريض و

 اّلل فمٛمٜمم ونمغمه.

َّٓ " قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل يف ؾشٝش٘: ْ َيْسَتٙمِْؿ إِ ـْ َل  زَم٣مُب ََم

ىْمٛمَكْمِ ايمَٝمَمٞمَِٝمكْمِ   ."ايمرُّ

                                                           
  (.1333(, واإلمام مسلم في صحيحو )1584أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 الحجر الذي حول الجدار[. ])الجدر( في نسخة )الجدار( والمراد
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ـُ ِديٛم٣َمٍر,  ثِ قاٍ: ِّن فَمْٚمُرو زْم ـُ صُمَرْي٨ٍم, َأطْمػَمَ َٞم٣م ازْم ـُ زَمْ٘مٍر: َأطْمػَمَ ُد زْم َووَم٣مَل حُمَٚمَّ

ُف وَم٣مَل:  ْٔمَث٣مِء َأٞمَّ ـْ َأِب ايمُمَّ ـَ ايمَبْٝم٦ِم؟»فَم ـْ َيتَِّٗمل ؾَمْٝمًئ٣م َِم  ش. َوََم

ُف َٓ َوىَم٣مَن َُمَٔم٣مِوَي٥ُم َيْسَتٙمُِؿ إَْرىمَ  ـُ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: إِٞمَّ ٣مَن, هَمَٗم٣مَل يَمُف ازْم

ىْمٛم٣َمِن, هَمَٗم٣مَل:  ـَ ايمَبْٝم٦ِم ََمْٜمُجقًرا»ُيْسَتَٙمُؿ َهَذاِن ايمرُّ ٌء َِم  ش. يَمْٝمَس َرْ

زَمغْمِ َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  ـُ ايمزُّ َـّ »َوىَم٣مَن ازْم ُٜم َـّ ىُمٙمَّ شَيْسَتٙمُِٚمُٜم
(1)

. 

 إلَاّ أمحد زمح٘ اهلل: ٚثبت يف َطٓد ا
ِٔ َعبَّاٍع زضٞ اهلل عُٓٗا: ِٔ اِب ٍِٖد, َع ََُذا ُف ؿَم٣مَف ََمَع " َٔ طسٜل  َأٞمَّ

ـُ فَمب٣َّمٍس:  َٜم٣م, هَمَٗم٣مَل يَمُف ازْم َْرىَم٣مَن ىُمٙمَّ ْٕ ِلَ "َُمَٔم٣مِوَي٥َم زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم, هَمَجَٔمَؾ َُمَٔم٣مِوَي٥ُم َيْسَتٙمُِؿ ا

؟ َوَلْ يَ  ىْمٛمَكْمِ ـِ ايمرُّ َؿ َيْسَتٙمُِٚمُٜمَم سَمْسَتٙمُِؿ َهَذْي ـْ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ , "ُ٘م

ـُ فَمب٣َّمٍس:  ـَ ايْمَبْٝم٦ِم ََمْٜمُجقًرا, هَمَٗم٣مَل ازْم ٌء َِم يَمَٗمْد ىَم٣مَن }هَمَٗم٣مَل َُمَٔم٣مِوَي٥ُم: يَمْٝمَس َرْ

[, هَمَٗم٣مَل َُمَٔم٣مِوَي٥ُم:     77]إضمزاب:  {يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقِل اّللِ ُأؽْمَقٌة ضَمَسٛم٥َمٌ 

ش. َدوْم٦َم َص 
(2)

 

َل »قْلُ:   ش.أٞمف ىم٣من إَِذا ؿَم٣مَف ايمْمََّقاَف إَوَّ

 أي ؿمقاف ايمٗمدوم.

 

                                                           
 (.2/151أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

(, وقال محقق المسند: حسن لغيره, خصيف متابع, 1877أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ) (2)
 (.693وباقي رجالو ثقات. وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم )



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]بيان أن الرمل يكون في ثالثة أشواط في الطواف[  

 

[328] 
 

  

 ش.طَم٤مَّ شَمََلشًم٣م»قْلُ: 

 أي رَمؾ شمَلشم٥م أؿمقاف.

 ش.َوََمَُمك َأْرزَمًٔم٣م»قْلُ: 

 أي وَمُمك دم إؾمقاط إرزمٔم٥م إطمرى َمُمًٝم٣م دون رَمؾ.

ف زم٣مْل٨م, رأي٦م رؽمقل اّلل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إذا ؿم٣م»قْلُ: 

 ش.أو زم٣ميمٔمٚمرة, أول َم٣م يٗمدم, هم١مٞمف يسٔمك شمَلشم٥م أؿمقاف زم٣ميمبٝم٦م, ويٚمًم أرزمًٔم٣م

يسٚمك زمْمقاف ايمزي٣مرة, يمٝمس همٝمف َم٣م وِبذا سمٔمٙمؿ أن ؿمقاف اإلهم٣مض٥م, و

 رَمؾ.

ضمتك وإن ىم٣من أول ؿمقاف يمٙمح٣مج, وهذا ي٘مقن دم ضم٣ميم٥م إذا سمٟمطمر اْل٣مج 

ي اْلج٥م, وض٣مق فمـ ايمقصقل إلم ايمبٝم٦م, ول يِمؾ إٓ دم يقم ايمت٣مؽمع َمـ ذ

 فمٙمٝمف ايمقوم٦م, وطمًم فمعم ٞمٖمسف همقات ايمقومقف زمٔمرهم٥م.

 ؟ ٓ أم يرَمؾ ايمٛمحر يقم يزور ايمرصمؾ دم: وم٣مل ودم اظمِمٛمػ ٓزمـ أب ؾمٝمب٥م

 .ايمٛمحر يقم رَمؾ ٓ :وم٣ملفمروة  ـأطمرج فم

 .ايمٛمحر يقم يرَمؾ رأيتف :وم٣مل جم٣مهد ـوأطمرج فم

 .رَمَلن وايمٛمحر ايمْمقاف دم يمٝمس :وم٣مل فمْم٣مء ـوأطمرج فم

 .ملسو هيلع هللا ىلصهق ايمِمقاب ايمذي ٓ َمٔمدل فمٛمف يمٔمدم شمبقسمف فمـ ايمٛمبل وهذا 
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) َمـ رطمص دم سمرك ايمرَمؾ(  :وزمقب أزمق زم٘مر زمـ أب ؾمٝمب٥م هم٤م اظمِمٛمػ

وذىمر فمـ فمْم٣مء: ايمرصمؾ يٛمسك ايمرَمؾ يمٝمس فمٙمٝمف رء, وذه٤م اْلسـ أٞمف 

ٓ  َيريؼ دم, وايمِمحٝمح ومقل فمْم٣مء, وزمسٛمد صحٝمح ىم٣من ازمـ فمٚمر 

  .يرَمؾ إذا أهؾ َمـ َم٘م٥م

*********  * 
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 ]بيان استحباب استالم الركنين اليمانيين[

صعم اّلل فمٙمٝمف  -َلْ َأَر َرؽُمقَل اّللَِّ »وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمٜمم-)َوفَمٛمُْف  – 274

ىْمٛمَكْمِ ايْمَٝمَمٞمَِٝمكْمِ  -وؽمٙمؿ  ـَ ايْمَبْٝم٦ِم نَمغْمَ ايمرُّ شَيْسَتٙمُِؿ َِم
(1)

  (.. َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ مم ٓغتله مً األصنمٌ, ّعلٙ رالل٘ احلزٓث 

 .مجَْص العلنمٛ

ْ َأَر َرؽُمقَل اّللَِّ »قْلُ:  ـَ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوفَمٛمُْف وَم٣مَل: َل َيْسَتٙمُِؿ َِم

ىْمٛمَكْمِ ايْمَٝمَمٞمَِٝمكْمِ   ش. ايْمَبْٝم٦ِم نَمغْمَ ايمرُّ

 ـ ايمٝممّن.وُه٣م اْلجر إؽمقد, وايمرىم

هم١مٞمف إذا ل يتٝمْس يمف ايمقصقل إيمٝمف, همَل يممع اإلؾم٣مرة  أَا ايسنٔ ايُٝاْٞ:

 إيمٝمف.

 بٝإ طسم اضتالّ احلذس األضٛد: 
 ثَلث ؿمرق: زماْلجر إؽمقد وي٘مقن اؽمتَلم 

 أن يٗمبؾ اْلجر إؽمقد, وهذا أىمٚمؾ ايمْمرق. األٚىل:

 .أن يٚمسحف زمٝمده, شمؿ يٗمبؾ يده ايجا١ْٝ:

 شمؿ يٗمبؾ اظمحجـ. -وهق ايمٔمِم٣م اظمٙمتقي٥م َمـ ايمرأس -أو يٚمسحف زمٚمحجـ 

 أن يستٗمبٙمف, ويُمغم إيمٝمف زمٝمده. ايجايج١:

                                                           
 «.من البيت»( إال أنو ليس فيو لفظ: 1269أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 بٝإ َا ٜكاٍ عٓد اضتًِ احلذس األضٛد: 
 ."اّلل أىمػم"فمٛمد اؽمتَلم اْلجر إؽمقد:  ايمْم٣مئػ يٗمقلو

 ."زمسؿ اّلل, اّلل أىمػم"هم١من زاد: 

 همٗمد شمب٦م ذيمؽ فمـ ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم.

 ضتالّ ايسنٓني: بٝإ فط١ًٝ ا
 ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل:  يف ثبت 

ـْ َأزمِٝمِف, َأنَّ  , فَم ـِ فُمَٚمغْمٍ ـِ فُمَبْٝمِد زْم ـَ فُمَٚمَر َمـ ؿمريؼ ازْم  -ريض اّلل فمٛمٜمم  -ازْم

ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ   ِزضَم٣مًَم٣م ََم٣م َرَأْي٦ُم َأضَمًدا َِم
ىْمٛمَكْمِ ىَم٣مَن ُيَزاضِمُؿ فَمعَم ايمرُّ

ىْمٛمَكْمِ ِزضَم٣مًَم٣م فَمَٙمْٝمِف وَ  , إِٞمََّؽ سُمَزاضِمُؿ فَمعَم ايمرُّ ـِ َْحَ َؿ َيْٖمَٔمُٙمُف, هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َأزَم٣م فَمْبِد ايمرَّ ؽَمٙمَّ

َؿ ُيَزاضِمُؿ فَمَٙمْٝمِف, هَمَٗم٣مَل:  ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ََم٣م َرَأْي٦ُم َأضَمًدا َِم

َؿ َيُٗمقُل:  إِْن َأهْمَٔمْؾ, هَم١مِّن  ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل  إِنَّ ََمْسَحُٜمَم »اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣مَرٌة يمِْٙمَخَْم٣مَي٣م َذا ايمَبْٝم٦ِم ُأؽْمُبقفًم٣م هَمَٟمضْمَِم٣مُه »َوؽَمِٚمْٔمُتُف, َيُٗمقُل: ش, ىَمٖمَّ ـْ ؿَم٣مَف ِِبَ ََم

َٓ َيْرهَمُع أُ »َوؽَمِٚمْٔمُتُف َيُٗمقُل: ش ىَم٣مَن ىَمِٔمْتِؼ َروَمَب٥مٍ  َّٓ ضَمطَّ اّللَُّ َٓ َيَّمُع وَمَدًَم٣م َو طْمَرى إِ

٣م ضَمَسٛم٥َمً  شفَمٛمُْف طَمْمِٝمَئ٥ًم َوىَمَت٤َم يَمُف ِِبَ
(1)

. 

 ٚثبت عٓد اإلَاّ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل يف ضٓٓ٘: 
, َأنَّ َرصُمًَل وَم٣مَل: َي٣م َأزَم٣م فَمبْ  ـِ فُمَٚمغْمٍ ـِ فُمَبْٝمِد زْم ـِ ـــَمـ ؿمريؼ فَمْبِد اّللَِّ زْم َْحَ   -ِد ايمرَّ

                                                           
(, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل في المشكاة برقم 959أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

(2581.) 
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؟ وَم٣مَل: إِّن  ََم٣م أَ  -ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم ىْمٛمَكْمِ ـِ ايمرُّ َّٓ َهَذْي َراَك سَمْسَتٙمُِؿ إِ

َؿ َيُٗمقُل:  إِنَّ ََمْسَحُٜمَم: ََيُْم٣َّمِن "ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْمِٝمَئ٥مَ  ـْ ؿَم٣مَف ؽَمْبًٔم٣م, هَمُٜمَق ىَمِٔمْدِل َروَمَب٥مٍ », َوؽَمِٚمْٔمُتُف َيُٗمقُل: "اخْلَ شََم
(1)

. 

*********  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (, وصححو اإلمام األلباني رحمو اهلل في صحيح النسائي.2919أخرجو اإلمام النسائي في سننو ) (1)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]بيان استحباب تقبيل الحجر األسود[  

 

[333] 
 

  

 ]بيان استحباب تقبيل الحجر األسود[

ـْ ) – 217 ؽَْمَقَد[ هَمَٗم٣مَل: إِّن  »ريض اّلل فمٛمف:  -فُمَٚمَر َوفَم ْٕ َجَر ]ا ُف وَمبََّؾ اْْلَ َأٞمَّ

َٓ َأّن  َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ  َٓ سَمٛمَْٖمُع, َويَمْق َٓ سَمُضُّ َو صعم اّلل  -َأفْمَٙمُؿ َأٞمََّؽ ضَمَجٌر 

شَٗمب ُٙمَؽ ََم٣م وَمبَّْٙمُتَؽ يُ  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 
(1)

 (.َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ . 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من اؽمتحب٣مب سمٗمبٝمؾ اْلجر  عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل احلزٓث:

 إؽمقد.

 ٚيف ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل:  
, وَم٣مَل: ؽَمَٟمَل َرصُمٌؾ   فَمَرِب 

ـِ زَمغْمِ زْم ـِ ـَ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم ازمْ َمـ ؿمريؼ ايمزُّ فَم

َؿ َيْسَتٙمُِٚمُف »اؽْمتََِلِم اَْلَجِر, هَمَٗم٣مَل:  َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

اصْمَٔمْؾ َأَرَأْي٦َم »وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َأَرَأْي٦َم إِْن ُزَِح٦ُْم, َأَرَأْي٦َم إِْن نُمٙمِْب٦ُم, وَم٣مَل: ش َوُيَٗمب ُٙمفُ 

َؿ َيْسَتٙمُِٚمُف َوُيَٗمب ُٙمفُ زم٣ِميمٝمَ  , َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـِ شَٚم
(2)

. 

 احله١ُ َٔ تكبٌٝ احلذس األضٛد: 
يمٙمتػمك زمف, هم١مٞمف ل يثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل سمٗمبٝمؾ اْلجر إؽمقد يمٝمس و

 إؾمج٣مر.٣مٕضمج٣مر, وفمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمتػمك زم

                                                           
(, واللفظ 1271(, واإلمام مسلم في صحيحو )1597حو )أخرجو اإلمام البخاري في صحي (1)

 للبخاري.

 (.1611أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (2)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]بيان استحباب تقبيل الحجر األسود[  

 

[334] 
 

  

فمٜم٣م اّلل فمز وصمؾ وأَمر ِب٣م أَمر اؽمتحب٣مب, همتٗمبٝمٙمف فمب٣مدة وإٞمم هق فمب٣مدة ذ

 ّلل فمز وصمؾ.

وومد شمب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ سمٗمبٝمؾ اْلجر إؽمقد, 

همٝمستح٤م يمٛم٣م أن ٞمٗمبؾ اْلجر إؽمقد ىمم ومبٙمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ, وىمم ومبٙمف ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ َمـ زمٔمده.

تٗمد همٝمف ايمػمىم٥م, أو دهمع ايمض, أو صمٙم٤م ايمٛمٖمع, همٜمذا ىمٙمف َمـ ويم٘مـ ٓ ٞمٔم

 ايمممك, ايمذي َّنك اّلل فمز وصمؾ فمٛمف, وَّنك فمٛمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

 دا٤ يف ضٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل: َا ٚ
ـِ فُمَٚمَر ريض اّلل فمٛمٜمم, وَم٣مَل:  اؽْمَتْٗمَبَؾ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل »َمـ ضمدي٧م ازْم

َجَر, شُمؿَّ َوَضَع ؾَمَٖمَتْٝمِف فَمَٙمْٝمِف, َيْب٘مِل ؿَمِقيًَل, شُمؿَّ ايْمَتَٖم٦َم, هَم١مَِذا ُهَق فَمٙمَ  َؿ اْْلَ ْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْم٣َّمِب َيْب٘مِل, هَمَٗم٣مَل َي٣م فُمَٚمُر:  ـِ اخْلَ اُت »زمُِٔمَٚمَر زْم شَه٣مُهٛم٣َم سُمْسَ٘م٤ُم ايْمَٔمػَمَ
(1)

. 

                                                           
(, والحديث ضعيف جًدا كما قال اإلمام األلباني رحمو 2945أخرجو اإلمام ابن ماجو في سننو ) (1)

م األلباني (, وقال فيو اإلما1122اهلل في صحيح وضعيف ابن ماجو. وىو في الضعيفة برقم )
رحمو اهلل: وقال الحاكم: صحيح اإلسناد, ووافقو الذىبي. قلت: وذلك من أوىامهما, فإن محمد 
بن عون ىذا وىو الخراساني متفق على تضعيفو, بل ىو ضعيف جدا, وقد أورده الذىبي نفسو في 

ر الحديث, " الضعفاء " وقال: قال النسائي: متروك, وفي " الميزان " وزاد: وقال البخاري: منك
وقال ابن معين: ليس بشيء. ثم ساق لو الذىبي ىذا الحديث مشيرا إلى أنو مما أنكر عليو, 
والظاىر أنو الحديث الذي عناه أبو حاتم بقولو: ضعيف الحديث, منكر الحديث, روى عن نافع 

( , وساق لو في " التهذيب " ىذا الحديث 4/1/47حديثا ليس لو أصل. ذكره ابن أبي حاتم )
 ثم قال: وكأنو الحديث الذي أشار إليو أبو حاتم. وقال الحافظ في " التقريب ": متروك.



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 األسود[]بيان استحباب تقبيل الحجر   

 

[335] 
 

  

 ي٧م.ضٔمٝمػ صمًدا دم إؽمٛم٣مده حمٚمد زمـ فمقن َمٛم٘مر اْلد همَل يثب٦م هم١مٞمف 

 سهِ املصامح١ ع٢ً اضتالّ احلذس األضٛد: 
 ٚدا٤ يف ايطٓٔ ايهرب٣ يإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل: 
ْم٣َّمِب َريِضَ اّلُل فَمٛمُْف وَم٣مَل:  ـِ اخْلَ وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ َمـ ضمدي٧م فُمَٚمَر زْم

ٔمِ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  َٓ سُم٠ْمِذ ايمّمَّ َؽ َرصُمٌؾ وَمِقيُّ  ٝمَػ إِْذ َأَرْدَت اؽْمتََِلَم َي٣م فُمَٚمُر إِٞمَّ

 ْ َّٓ هَم٣مؽْمَتْٗمبِْٙمُف َوىَمػم  َجِر , هَم١مِْن طَمََل يَمَؽ هَم٣مؽْمَتٙمِْٚمُف َوإِ شاْْلَ
(1)

. 

 واْلدي٧م همٝمف َمـ ل يسَؿ.

وايمِمحٝمح أن سمرك اؽمتَلم اْلجر أولم َمـ اؽمتَلَمف َمع َمزاَح٥م ايمٛم٣مس, هم١من 

  ذيمؽ اظمقؿمـ.َمزاَح٥م ايمٛم٣مس وأذيتٜمؿ ىمبغمة َمـ ىمب٣مئر ايمذٞمقب, وٓ ؽمٝمم دم

 ., واّلل أفمٙمؿوأَم٣م اؽمتَلم اْلجر إؽمقد همم هق إٓ ؽمٛم٥م, وَمستح٤م

********** 

 

 

 

 

                                                           
(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل في مناسك الحج 9261أخرجو اإلمام البيهقي في الكبرى ) (1)

( فيو: صححو الترمذي, وابن خزيمة, وابن حبان, والحاكم, والذىبي, وىو مخرج 21والعمرة )
 مصدر السابق.في ال
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 ]بيان استحباب استالم الركن بمحجن[

ـْ ) – 217  -َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ »وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمف  -َأِب ايمْمَُّٖمْٝمِؾ َوفَم

ـٍ ََمَٔمُف, َوُيْٗمب ُؾ َيُْمقُف زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم َوَيْستَ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـَ زمِِٚمْحَج ىْم ٙمُِؿ ايمرُّ

ـَ  شاظمِْْحَج
(1)

 (.. َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

 .عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ جْاط اعتالو الضنً مبححً أّ مم يف بمبُ

ـْ َأِب ايمْمَُّٖمْٝمِؾ »قْلُ:   ش.ريض اّلل فمٛمف -َوفَم

 ـ واشمٙم٥م ريض اّلل فمٛمف.فم٣مَمر زم أبٛ ايّٓفٌٝ امس٘:

 وهق آطمر َمـ َم٣مت َمـ ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ.

 ايمٔمِم٣م اظمٙمتقي٥م ايمرأس, أو ٞمحق ذيمؽ. ٚاحملذٔ:

 دم هذا ايمْمقاف وهذا ايمْمقاف ىم٣من وايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 فمعم زمٔمغمه. ٣مً ىمبار

 صمقاز ايمْمقاف فمعم ايمبٔمغم راىمًب٣م فمٙمٝمف.ّفُٔ: 

ُفُٔ: جر إؽمقد زمٚمحجـ, وذيمؽ إذا ل يتٝمْس يمف َممموفمٝم٥م اؽمتَلم اْل ُ

 ., واّلل اظمقهمؼسمٗمبٝمؾ 

********** 

                                                           
 (, والمحجن: عصا محنية الرأس.1275أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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 ]مشروعية االضطباع بالطواف[

ـْ ) – 217 ـَ ُأََمٝم٥ََّم َوفَم صعم  -ؿَم٣مَف ايمٛمَّبِلُّ »وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمف  -َئْمعَم زْم

ٍد َأطْمَضَ  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  شَُمّْمَْمبًِٔم٣م زمػُِمْ
(1)

ْٚمَس٥ُم إِ  , . َرَواُه اخْلَ لَّ
َّٓ ايمٛمََّس٣مئِ

َِمِذيُّ  ْ َحُف ايمؼم   (.َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ مشضّعٔ٘ االضطبم , ٍّْ عي٘ عيز مجمٍري 

 .العلنمٛ

:ٓعلٙ بً أمٔ٘قْلُ:

 .ومريش ضمٙمٝمػ اْلٛمٓمقّم, ايمتٚمٝمٚملّ  اْل٣مرث زمـ ُه٣مم زمـ فمبٝمدة أب هق زمـ

  :البٔتطمف قْلُ: 

 .أي دم ضمجف

 : مضطبعّمقْلُ:

 َممموفمٝم٥م آضْمب٣مع دم ؿمقاف ايمٗمدوم.ُُفُٔ:

                                                           
(, 2954(, وابن ماجو )859(, والترمذي )1883أخرجو اإلمام أبو داود )الحديث صحيح.  (1)

( وقال الترمذي: حسن صحيح. وىو في الصحيح المسند لإلمام 224و  223/ 4وأحمد )
(, وقال فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولفظ أبي 1214الوادعي رحمو اهلل برقم )

داود: "اضطبع ببرد أخضر", أ علت, وذكرىا اإلمام الوادعي رحمو اهلل في أحاديث معلة ظاىرىا 
(, وقال فيو: ىذا الحديث اذا نظرت اليو رجالو رجال الصحيح, ولكنو 416الصحة برقم )

بن يعلى ىو صفوان وقد ذكرت الواسطة عند الترمذي منقطع, ابن جريج لم يسمع من يعلى, وا
وابن ماجو, وىو عبد الحميد بن مطعم, والحديث صحيح عند الترمذي وابن ماجو, وقد ذكرتو 

 في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".
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إزمْمف إيٚمـ فمٛمد َج٣مهغم َمـ َت٦م  رداءهأن ايمرصمؾ يدطمؾ  ٚؾٛزت٘:

 .يٙمٗمٝمف فمعم َمٛم٘مبف إيْس, همٝم٘مقن اظمٛم٘م٤م إيٚمـ َم٘مُمقهًم٣مو, ايمٔمٙممء

 ؽمٛم٥م, ويمٝمس زمقاصم٤م. دم ؿمقاف ايمٗمدم آضْمب٣معو

 بل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وأهمٔم٣مل ايمٛمبل صعم شمب٦م َمـ همٔمؾ ايمٛمهمٗمد 

اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ سمدل فمعم آؽمتحب٣مب, إٓ َم٣م فمٙمؿ زمٗمريٛم٥م, أو 

 ٙمقصمقب.أٞمف يمأَمر ف اومؼمن زم

وإٞمم ي٘مقن دم ايمسبٔم٥م إؿمقاف آضْمب٣مع دم َجٝمع اظمٛم٣مؽمؽ,  َمـ اْلٜمؾ

 واْلٚمد ّلل رب ايمٔم٣مظمكم., َمـ ؿمقاف ايمٗمدوم, واّلل أفمٙمؿ

********** 
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 [التكبير والتلبية في التوجه إلى عرفات]

ـْ ) – 211 ىَم٣مَن َُيِؾُّ َِمٛم٣َّم اظمُِْٜمؾُّ هَمََل ُيٛمْ٘مُِر »وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمف  -َأَٞمٍس  َوفَم

ُ هَمََل ُيٛمْ٘مُِر فَمَٙمْٝمفِ  َ٘مػم 
ُ ]َِمٛم٣َّم[ اظمُْ شفَمَٙمْٝمِف, َوُيَ٘مػم 

(1)
 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من ايمذىمر ايمذي يٗم٣مل ضمكم ايمتقصمف  عمم املصيف صمحُ اهلل ٍشا احلزٓث:

, وومد سمٛمقع همٔمؾ ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ دم إلم فمرهم٣مت, وايمرصمقع َمٛمٜم٣م

 .ذيمؽ

 .ٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٗمد يمزم سمٙمبٝمتفأَم٣م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙم

 فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: ف
ايمْمقيؾ دم زمٝم٣من ضمج٥م ايمٛمبل ٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم َمـ ضمدي٧م صم

َذا ايمَِّذي َُيِٙمُّقَن زمِِف, »صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وهمٝمف وم٣مل:  َوَأَهؾَّ ايمٛم٣َّمُس ِِبَ

َؿ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمُْف, َويَمِزَم َرؽُمقُل اّللِ   هَمَٙمْؿ َيُردَّ َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ سَمْٙمبَِٝمَتُف... شَصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
 (2)

. 

 
 

                                                           
(, من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي؛ 1285(, واإلمام مسلم )1659أخرجو اإلمام البخاري ) (1)

سأل أنس بن مالك, وىما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في ىذا اليوم مع  أنو
  رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ فقال: كان يهل ... الحديث.

 (.1281أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (2)
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 بٝإ َت٢ ٜكّٓع احلاز ايتًب١ٝ: 
  ففٞ ايؿشٝشني:

ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  َأنَّ ُأؽَم٣مََم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف ىَم٣مَن ِرْدَف َمـ ضمدي٧م ازْم

ـْ فَمَرهَم٥مَ  َؿ َِم ـَ  ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ إلَِم اظمُْزَديمَِٖم٥ِم, شُمؿَّ َأْرَدَف ايمَٖمّْمَؾ َِم

٣م وَم٣مَل:  َؿ ُيَٙمب ل »اظمْزَديمَِٖم٥ِم إلَِم َِمٛمًك, وَم٣مَل: هَم٘مََِلُُهَ َلْ َيَزِل ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َرَة ايمَٔمَٗمَب٥مِ  شضَمتَّك َرََمك ََجْ
(1)

. 

ُ هَمََل ُيٛمْ٘مُِر ىَم٣مَن َُيِؾُّ َِمٛم٣َّم اظمُِْٜمؾُّ هَمََل يُ »قْلُ:  َ٘مػم 
ُ َِمٛم٣َّم اظمُْ ٛمْ٘مُِر فَمَٙمْٝمِف, َوُيَ٘مػم 

 ش. فَمَٙمْٝمفِ 

 .ٓ يٛم٘مر فمٙمٝمف أي ىم٣من َمـ أهؾ زم٣ميمتٙمبٝم٥م ٓ يٛم٘مر فمٙمٝمف َمـ ىم٣من ي٘مػم

 .يمبك, واّلل أفمٙمؿواظمسٟميم٥م واؽمٔم٥م, همٚمـ ؾم٣مء ىمػم, وَمـ ؾم٣مء 

********** 
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الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ألصحاب  جواز] 

 الثقل والضعفة[

ـِ ) – 217 ـِ فَمب٣َّمٍس َوفَم صعم  -زَمَٔمَثٛمِل َرؽُمقُل اّللَِّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم وَم٣مَل: ازْم

ـْ ََجْعٍ  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َٔمَٖم٥ِم َِم دِم ايمثََّٗمِؾ, َأْو وَم٣مَل: دِم ايمّمَّ
(1)

شَٙمْٝمؾٍ زمِ  
(2)

.) 

ـْ ) – 211 اؽْمَتْٟمَذَٞم٦ْم ؽَمْقَدُة َرؽُمقَل اّللَِّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم:  فَم٣مئَُِم٥مَ َوفَم

سَمْٔمٛمِل:  -يَمْٝمَٙم٥َم اظمُْْزَديمَِٖم٥ِم: َأْن سَمْدهَمَع وَمْبَٙمُف, َوىَم٣مَٞم٦ْم شَمبَِْم٥ًم  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -

٣م -شَمِٗمٝمَٙم٥ًم  شهَمَٟمِذَن َْلَ
(3)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِٜمَم 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من صمقاز ايمدهمع َمـ َمزديمٖم٥م زمٔمد احلدٜجني:  ضام املؿٓف زمح٘ اهلل

 َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ ٕصح٣مب ايمثٗمؾ, وايمّمٔمٖم٥م, وَمـ دم ضم٘مٚمٜمؿ.

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ: و

 إلم أٞمف ي٘مقن َمـ زمٔمد َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ. ءهمذه٤م َجٜمقر ايمٔمٙمم

 وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف يبدأ ضمكم يٕمٝم٤م ايمٗمٚمر.

َقازِ  ٝمٌؾ َديمِ  همِٝمفِ  :(38/ 9)قاٍ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل  هْمعِ  ِْلَ ْـ  ايمدَّ  وَمْبَؾ  َُمْزَديمَِٖم٥مَ  َِم

٣مهمِِٔملُّ  وَم٣مَل  ايْمَٖمْجرِ  ْٝمؾِ  ٞمِِْمِػ  وَمْبَؾ  جَيُقزُ  َوَأْصَح٣مزُمفُ  ايمُمَّ َرةِ  َرَْملُ  َوجَيُقزُ  ايمٙمَّ  ََجْ

                                                           
 ن مزدلفة.أي: م (1)

 (, واللفظ لمسلم.1293(, واإلمام مسلم )1856أخرجو اإلمام البخاري ) (2)

 (.1291(, واإلمام مسلم في صحيحو )1681أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (3)
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ْٝمؾِ  ٞمِِْمِػ  زَمْٔمَد  ايْمَٔمَٗمَب٥مِ  َذا َواؽْمَتَديمُّقا ايمٙمَّ ِدي٧ِم  ِِبَ  ٦ِم ََمبِٝم دِم  ايْمُٔمَٙمَمءُ  َواطْمَتَٙمَػ  اْْلَ

٣مج   ِحٝمُح  ايمٛمَّْحرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  زم٣ِمظمُْْزَديمَِٖم٥مِ  اْْلَ ـْ  َوايمِمَّ ٣مهمِِٔمل   ََمْذَه٤ِم  َِم فُ  ايمُمَّ ـْ  َواصِم٤ٌم  َأٞمَّ  ََم

فُ  َوَصحَّ  َدمٌ  يَمِزََمفُ  سَمَرىَمفُ  ِدي٧ِم  َوَأْصَح٣مُب  ايْمُ٘مقهَم٥مِ  هُمَٗمَٜم٣مءُ  وم٣مل َوزمِفِ  ضَمجُّ  َووَم٣ميَم٦ْم  اْْلَ

َٓ  ايْمَٖمِّمٝمَٙم٥مُ  سَمْتفُ هَم٣م سَمَرىَمفُ  إِنْ  ؽُمٛم٥َّمٌ  ُهقَ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َٓ  فَمَٙمْٝمفِ  إشِْمؿَ  َو َٓ  َدمَ  َو هُ  َو  وَمْقٌل  َوُهقَ  نَمغْمَ

٣مهمِِٔمل   فُ  َيِِمحُّ  َٓ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َووَم٣ميَم٦ْم  ََج٣َمفَم٥مٌ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  يمِٙمُمَّ ل   َوُهقَ  ضَمجُّ
ـِ  حَمْ٘مِ  فَم

هِ  ايمٛمََّخِٔمل   ـْ  ىَمبغَِمانِ  إََِم٣مََم٣منِ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  َونَمغْمِ ٣م ٣مَأْصَح٣مزمِٛمَ  َِم ـِ  فَمْبدِ  َأزُمق َوُُهَ َْحَ ـُ  ايمرَّ  زْم

٣مهمِِٔمل   زمِٛم٦ِْم  ـُ  زَمْ٘مرِ  َوَأزُمق ايمُمَّ ـْ  َوضُم٘مِلَ  طُمَزْيَٚم٥مَ  زْم َْوَزافِمل   فَمَْم٣مءٍ  فَم ْٕ  اظمَْبِٝم٦َم  َأنَّ  َوا

ْٝمَٙم٥مِ  َهِذهِ  دِم  زم٣ِمظمُْْزَديمَِٖم٥مِ  ـٍ  يَمْٝمَس  ايمٙمَّ َٓ  زمُِرىْم َٓ  َواصِم٤ٍم  َو َٓ  ؽُمٛم٥َّمٍ  َو  ُهقَ  زَمْؾ  همِٝمفِ  هَمِّمٝمَٙم٥مَ  َو

ْ  ؾَم٣مءَ  َوإِنْ  سَمَرىَمفُ  ؾَم٣مءَ  إِنْ  اظمَْٛم٣َمِزلِ  ىَمَس٣مئِرِ  ََمٛمِْزٌل  ىْمفُ  َل َٓ  َيؼْمُ  وَمْقٌل  َوَهَذا همِٝمفِ  هَمِّمٝمَٙم٥مَ  َو

ِحٝمُح  ايْمَقاصِم٤ِم  اظمَْبِٝم٦ِم  وَمْدرِ  دِم  َواطْمَتَٙمُٖمقا زَم٣مؿمٌِؾ  ٣مهمِِٔمل   فِمٛمَْد  هَم٣ميمِمَّ فُ  ايمُمَّ  دِم  ؽَم٣مفَم٥مٌ  َأٞمَّ

ـَ  ايمث٣َّمِّن  ايمٛم ِْمِػ  ْٝمؾِ  َِم ـَ  ؽَم٣مفَم٥مٌ  يَمفُ  وَمْقلٍ  َودِم  ايمٙمَّ  إلَِم  زَمْٔمَدهُ  ََم٣م َأوْ  ايمث٣َّمِّن  ايمٛم ِْمِػ  َِم

ْٚمسِ  ؿُمُٙمقعِ  فُ  يَمفُ  شَم٣ميم٧ٍِم  وَمْقلٍ  َودِم  ايمُمَّ ْٝمؾِ  َُمْٔمَٓمؿُ  َأٞمَّ ـْ  ايمٙمَّ  ِرَواَي٣مٍت  شَمََلُث  ََم٣ميمٍِؽ  َوفَم

ْٝمؾِ  ىُمؾُّ  إضِْمَداَه٣م  ها .َزََم٣منٍ  َأوَمؾُّ  ٧ُم َوايمث٣َّميمِ  َُمْٔمَٓمُٚمفُ  َوايمث٣َّمِّن  ايمٙمَّ
وايمِمحٝمح أٞمف واصم٤م5 ٕن إذن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

يمٙمّمٔمٖم٥م دم ايمدهمع َمـ زمٔمد َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ يدل فمعم أن َمـ ٓ فمذر يمف جي٤م 

فمٙمٝمف اظمبٝم٦م زمٚمزديمٖم٥م إلم صب٣مح ايمٕمد, شمؿ يِمقم ايمٖمجر, شمؿ يدهمع دم اإلؽمٖم٣مر, 

 وهق اٞمتُم٣مر ايمّمقء.
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 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ سمدل فمعم أن إَمر واصم٤م, همرطمِم٥م ايمٛمبل صعم اّلل

وإٓ يمق ىم٣من إَمر َمستحًب٣م َمـ أصٙمف ظم٣م اضمت٣مصمقا إلم رطمِم٥م, إذ ٓ إشمؿ فمعم 

 َمـ ل يب٦م زمٚمٛمك.

ـْ فَمَرهَم٣مٍت هَم٣مْذىُمُروا اّللََّ فِمٛمَْد اظمَُْْمَٔمِر } :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ هَم١مَِذا َأهَمّْمُتْؿ َِم

َراِم َواْذىُمُروُه ىَمَم َهَد  ٣ميم كمَ اْْلَ ـَ ايمّمَّ
ِ ـْ وَمْبٙمِِف ظمَ  .{اىُمْؿ َوإِْن ىُمٛمُْتْؿ َِم

 ٚثبت يف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: 
َرَأْي٦ُم ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ »َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم, َيُٗمقُل: 

َؿ َيْرَِمل فَمعَم َراضِمَٙمتِِف َيْقَم ايمٛمَّْحِر, َوَيُٗمقُل:  يمَِتْٟمطُمُذوا ََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مْؿ, »اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

تِل َهِذهِ  َٓ َأضُم٨مُّ زَمْٔمَد ضَمجَّ َٓ َأْدِري يَمَٔمقم   شهَم١مِّن  
(1)

. 

  بٝإ َا ًٜصّ َٔ مل ٜبت يف َصديف١: 
 َمـ َم٢م دم َمزديمٖم٥م زمٙمٝمؾ ول يب٦م همٝمٜم٣م يمٝمٙم٥م أطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ: 

 همذه٤م َجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن فمٙمٝمف دم.

رء, ويم٘مٛمف أؽم٣مء زمذيمؽ, وأشمؿ فمعم فمدم اظمبٝم٦م  وايمِمحٝمح أٞمف يمٝمس فمٙمٝمف

 ِب٣م, وهق واصم٤م فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ ظم٣م سمٗمدم زمٝم٣مٞمف.

 ا يف ايؿشٝشني:  مبٚاضتديٛا ع٢ً ذيو 
ـْ  َأؽْمَمَء زمٛم٦م أب زم٘مر ايمِمديؼ ريض َمـ ضمدي٧م فَمْبُد اّللَِّ, ََمْقلَم َأؽْمَمَء, فَم

٣َم َٞمَزيَم٦ْم يَمْٝمٙمَ »اّلل فمٛمٜمم:  , هَمَِمٙم٦َّْم ؽَم٣مفَم٥ًم شُمؿَّ َأَّنَّ ٍع فِمٛمَْد اظمُْزَديمَِٖم٥ِم, هَمَٗم٣مََم٦ْم سُمَِمقم  ٥َم ََجْ

                                                           
 (.1297أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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, َهْؾ نَم٣مَب ايمَٗمَٚمُر؟»وَم٣ميَم٦ْم:  َي٣م », وُمْٙم٦ُم: َٓ, هَمَِمٙم٦َّْم ؽَم٣مفَم٥ًم شُمؿَّ وَم٣ميَم٦ْم: شَي٣م زُمٛمَلَّ

ْٙمٛم٣َم َوََمَّمْٝمٛم٣َم, , هَم٣مْرََتَ شهَم٣مْرََتُِٙمقا», وُمْٙم٦ُم: َٞمَٔمْؿ, وَم٣ميَم٦ْم: شزُمٛمَلَّ َهْؾ نَم٣مَب ايمَٗمَٚمُر؟

٣م: َي٣م َهٛمَْت٣مُه  ٣م, هَمُٗمْٙم٦ُم َْلَ ْبَح دِم ََمٛمِْزِْلَ ضَمتَّك َرََم٦ِم اَْلْٚمَرَة, شُمؿَّ َرصَمَٔم٦ْم هَمَِمٙم٦َِّم ايمِمُّ

ْسٛم٣َم, وَم٣ميَم٦ْم:  َّٓ وَمْد نَمٙمَّ َؿ َأِذَن »ََم٣م ُأَراَٞم٣م إِ , إِنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َي٣م زُمٛمَلَّ

شـِ يمِٙمٓمُّٔمُ 
(1)

. 

 ش.دِم ايمثََّٗمؾِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -زَمَٔمَثٛمِل َرؽُمقُل اّللَِّ »قْلُ: 

 .أي ايمّمٔمٖم٥م وٞمحقهؿ

 ٗمد يْمٙمؼ فمعم اظمرأة.هم

 صمز.٣مض وايمٔمياظمر ٚقد ٜساد ب٘:

  ايمسـ.غمصٕم ٚقد ٜساد ب٘:

زمٔم٧م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم همٗمد 

 .دم ايمثٗمؾ يمِمٕمر ؽمٛمف

َٔمَٖم٥مِ »قْلُ:   ش.َأْو وَم٣مَل دِم ايمّمَّ

 اظمراد ِبؿ ايمٛمس٣مء وإؿمٖم٣مل, وايمُمٝمقخ ىمب٣مر ايمسـ.

 

                                                           
 (.1291(, واإلمام مسلم في صحيحو )1679أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

)يا ىنتاه( يا ىذه. )غلسنا( تقدمنا على الوقت المشروع من التغليس وىو السير في ظلمة آخر 
 الليل. )للظعن( جمع ظعينة وىي المرأة وقيل المرأة في الهودج.
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ٍع زمَِٙمْٝمؾٍ »قْلُ:  ـْ ََجْ  ش.َِم

 .أي زمٚمزديمٖم٥م

 ٕن آدم فمٙمٝمف ايمسَلم اصمتٚمع زمحقاء ِب٣م, واّلل أفمٙمؿ.ؽمٚمٝم٦م زمجٚمع5  قٌٝ:

 ش.اؽْمَتْٟمَذَٞم٦ْم ؽَمْقَدُة َرؽُمقَل اّللَِّ صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ»قْلُ: 

ٛمبل صعم اّلل زوج ايمَمٔم٥م أم اظم٠مَمٛمكم ريض اّلل فمٛمٜم٣م, وهل ؽمقدة زمٛم٦م ز

 دطمؾ ِب٣م زمٔمد طمدجي٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م., فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 ش.يَمْٝمَٙم٥َم اظمُْْزَديمَِٖم٥مِ »قْلُ: 

 أي دم ايمٙمٝمٙم٥م ايمتل صبٝمحتٜم٣م يقم ايمٛمحر.

 ش.َأْن سَمْدهَمَع وَمْبَٙمفُ »قْلُ: 

 واظمس٣مهم٥م يمٝمس٦م َمس٣مهم٥م ؽمٖمر. وهل ريض اّلل فمٛمٜم٣م ومد أَمٛم٦م ايمٖمتٛم٥م,

 وَمع ذيمؽ يمق طمًم ايمرصمؾ فمعم أهٙمف زم٣ميمّمٝم٣مع5 همٙمف أن يدهمع َمٔمٜم٣م.

 ش.-سَمْٔمٛمِل: شَمِٗمٝمَٙم٥مً  -َوىَم٣مَٞم٦ْم شَمبَِْم٥ًم »قْلُ: 

ؿ5 َّٕن٣م ىم٣مٞم٦م ومد شمٗمؾ أي همٙمق اٞمتٓمرت اْلجٝم٨م يمُمؼ فمٙمٝمٜم٣م اظمًم زمٚمُمٝمٜم

 ., وىمػم ؽمٛمٜم٣مايمٙمحؿ ِب٣م

٣م»قْلُ:   ش.هَمَٟمِذَن َْلَ

 .ٝم٦م واصم٤م فمعم َم٣م سمٗمدمديمٝمؾ فمعم أن اظم

********** 
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 ]وقت رمي الجمرة ألصحاب الثقل والضعفة[

ـِ ) – 211 ـِ فَمب٣َّمٍس  َوفَم صعم  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم وَم٣مَل: وَم٣مَل يَمٛم٣َم َرؽُمقُل اّللَِّ ازْم

ْٚمُس »اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ْٚمَرَة ضَمتَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ شَٓ سَمْرَُمقا اْْلَ
(1)

ْٚمَس  َّٓ . َرَواُه اخْلَ ٥ُم إِ

, َوهمِٝمِف اْٞمِٗمَْم٣معٌ  لَّ
 (.ايمٛمََّس٣مئِ

ـْ ) – 212 صعم اّلل  -َأْرؽَمَؾ ايمٛمَّبِلُّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: فَم٣مئَُِم٥َم  َوفَم

ْٚمَرَة وَمْبَؾ ايْمَٖمْجِر, شُمؿَّ ََمَّم٦ْم  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  زمُِٟمم  ؽَمَٙمَٚم٥َم يَمْٝمَٙم٥َم ايمٛمَّْحِر, هَمَرََم٦ِم اْْلَ

شهَمَٟمهَم٣مَض٦ْم 
(2)

ِط َُمْسٙمِؿٍ . َروَ   (.اُه َأزُمق َداُوَد, َوإؽِْمٛم٣َمُدُه فَمعَم َذْ

 *******************************الشرح:

                                                           
(, وأحمد 3125(, وابن ماجو )272 - 271/ 5(, والنسائي )1941أخرجو اإلمام أبو داود ) (1)

طريق الحسن العرني, عن ابن عباس, بو, إال أن الحسن لم  (, من343و  311و  234/ 1)
قلت: وبهذا التخريج تعلم «. فيو انقطاع»يسمع من ابن عباس, ومن أجل ذلك قال الحافظ ىنا: 

( بسند صحيح متصل 893وىم الحافظ في عزوه لهم إال النسائي فإنو عنده. ورواه الترمذي )
وبهذا يتبين لك أن قول «. حسن صحيححديث »من طريق مقسم عن ابن عباس. وقال: 

ال ينطبق على طريق الترمذي. قلت: وللحديث طرق أخرى, وىي مخرجة « وفيو انقطاع»الحافظ: 
مما يجعل الواقف على الحديث ال يشك في صحتو. فائدة: سلم كالم الحافظ في « باألصل»
و وأيضا عزاه للنسائي, ( من المؤاخذات التي أوردتها ىنا فقد أشار إلى طرق528/ 3« )الفتح»

ىو حديث حسن ... وىذه الطرق يقوى بعضها بعضا, ومن ثم صححو الترمذي وابن »وقال: 
 «.حبان

( أنكره اإلمام أحمد وغيره, وىو مقتضى القواعد العلمية الحديثة  1942منكر. رواه أبو داود ) (2)
 «.باألصل»كما تجد مفصال 
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يمبٝم٣من ووم٦م رَمل اْلٚمرة ٕهؾ ايمثٗمؾ  عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓثني:

 وايمّمٔمٖم٥م.

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمسٟميم٥م إلم أرزمٔم٥م َمذاه٤م: وومد 

َم٣مم أَحد إلم َممموفمٝم٥م رَمٝمٜم٣م ذه٤م اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل, واإل ايكٍٛ األٍٚ:

 .هومبؾ ايمٖمجر, وزمٔمد

 وذه٤م أزمق ضمٛمٝمٖم٥م إلم أَّن٣م سمرَمك زمٔمد ايمٖمجر. ايكٍٛ ايجاْٞ:

 وَمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ ذه٤م إلم ايمتٖمِمٝمؾ. ايكٍٛ ايجايح:

 َمـ ىم٣من َمـ أهؾ ايمّمٔمػ, وايمٔمذر, يرَمل ومبؾ ايمٖمجر.

 وَمـ َمـ ىم٣من َمـ أهؾ ايمٗمقة, وٓ فمذر يمف, هم١مٞمف يرَمل زمٔمد ايمٖمجر.

وذه٤م ايمٛمخٔمل ونمغمه إلم أَّن٣م سمرَمك زمٔمد ايممموق يمٙمٗم٣مدر  ايسابع: ايكٍٛ

 فمعم ذيمؽ, وأَم٣م نمغم ايمٗم٣مدر هم١مٞمف يرَمل ومبؾ ذيمؽ.

 وهذا هق اظمذه٤م ايمِمحٝمح.

وَمع ذيمؽ يمق رَمك ايمٗم٣مدر زمٔمد َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ صح رَمٝمف, ويم٘مٛمف أؽم٣مء إذ ل 

فمعم آيمف هم١من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف و, وؽمٙمؿ يت٣مزمع ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف

 وؽمٙمؿ رَم٣مه٣م ضحك.
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َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر ريض اّلل فمٛمٜمم, فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: ف

ْٚمَرَة َيْقَم ايمٛمَّْحِر ُضًحك, »وَم٣مَل: وَم٣مَل:  َؿ اْْلَ َرََمك َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْٚمُس  ٣م زَمْٔمُد هَم١مَِذا َزايَم٦ِم ايمُمَّ شَوَأَمَّ
(1)

. 

 : ّٜٛ ايٓشس زَٞ اجلُس٠فكٛي٘: 
 .أي َجرة ايمٔمٗمب٥م

 :(205/ 2) ايطٓٔ َعامليف قاٍ اخلّٓابٞ زمح٘ اهلل 
 رَمل دم وهذا. ايمُمٚمس ؿمٙمقع زمٔمد إّٓ  سمرَمك ٓ اْلٚمرة أن زمٝم٣من وهمٝمف

 اهـ .ايمُمٚمس سمزول ضمتك يرَمٝمٜم٣م ٓ هم١مٞمف إي٣مم ؽم٣مئر دم همٟمَم٣م ايمٛمحر, يقم اْلٚمرة

ْٚمَرَة ضَمتَّك »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  صعم اّلل -وَم٣مَل يَمٛم٣َم َرؽُمقُل اّللَِّ »قْلُ:  َٓ سَمْرَُمقا اْْلَ

ْٚمُس   ش. سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ

 أي َجرة ايمٔمٗمب٥م, وذيمؽ دم يقم فمٝمد ايمٛمحر, وإَمر يمٙمّمٔمٖم٥م.

 أي إلم أن سمْمٙمع ايمُمٚمس. َٚع٢ٓ ست٢ تًّٓع ايػُظ:

لَّ »قْلُ: 
َّٓ ايمٛمََّس٣مئِ ْٚمَس٥ُم إِ  ش.َرَواُه اخْلَ

يمٛمس٣مئل, وهذا وهؿ, همٗمد أي أَحد وأصح٣مب ايمسٛمـ إرزمع, إٓ اإلَم٣مم ا

 أطمرصمف اإلَم٣مم ايمٛمس٣مئل دم ؽمٛمٛمف.

 

                                                           
(, وأخرجو اإلمام البخاري رحمو اهلل 1299في صحيح ) أخرجو اإلمام مسلم رحمو اهلل تعالى (1)

 (.2/177تعالى في صحيحو معلًقا )
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 .شَوهمِٝمِف اْٞمِٗمَْم٣معٌ »قْلُ: 

, اْلهم١من  ـِ ايْمُٔمَرِّن   .ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم ل يسٚمع َمـَس

ويمف ؾم٣مهد َمـ ؿمريؼ ضمبٝم٤م زمـ أب شم٣مزم٦م فمـ فمْم٣مء, فمـ ازمـ فمب٣مس ريض 

 اّلل فمٛمٜمم زمف.

 ٣ميمتحدي٧م.وإؽمٛم٣مده ضٔمٝمػ5 ٕن ضمبٝمًب٣م َمديمس ول يٌمح زم

ويمف ؿمريؼ أطمرى فمٛمد أَحد, وايمؼمَمذي, َمـ ؿمريؼ اْل٘مؿ فمـ َمٗمسؿ, فمـ 

 ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم.

واْلسـ ل يسٚمع َمـ َمٗمسؿ إٓ أضم٣مدي٧م يسغمه, ويمٝمس هذا َمٛمٜم٣م, همٜمق 

 َمٛمٗمْمع.

 ش.زمُِٟمم  ؽَمَٙمَٚم٥َم يَمْٝمَٙم٥َم ايمٛمَّْحرِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأْرؽَمَؾ ايمٛمَّبِلُّ »قْلُ: 

 يمّمٔمٖم٥م.أي َمع ا

ْٚمَرةَ »قْلُ:   ش.هَمَرََم٦ِم اْْلَ

 أي اْلٚمرة ايم٘مػمى, َجرة ايمٔمٗمب٥م يقم فمٝمد ايمٛمحر.

 ش.وَمْبَؾ ايْمَٖمْجرِ »قْلُ: 

 .ِبذا ايمٙمٖمظ اؽمتدل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ زمجقاز ايمرَمل ومبؾ ايمٖمجر

 ش.شُمؿَّ ََمَّم٦ْم هَمَٟمهَم٣مَض٦ْم »قْلُ: 

 أي ؿم٣مهم٦م زم٣ميمبٝم٦م ؿمقاف اإلهم٣مض٥م.
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ايمٖمجر ؿمقاف اإلهم٣مض٥م, صح ضمجف,  ومبؾ ايمٖمجر, أو زمٔمد اْل٣مجيمق ؿم٣مف و

 وأدى ٞمس٘مف.

ِط َُمْسٙمِؿٍ »قْلُ:   ش.َرَواُه َأزُمق َداُوَد, َوإؽِْمٛم٣َمُدُه فَمعَم َذْ

اْلدي٧م ضٔمٝمػ, أطمرصمف أزمق داود َمـ ؿمريؼ ايمّمح٣مك زمـ فمثمن, فمـ 

 هُم٣مم زمـ فمروة, فمـ أزمٝمف, فمـ فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م زمف.

 ضمٖمٓمف رء, وومد ن دموـم٣مهر إؽمٛم٣مده اْلسـ, ويم٘مـ ايمّمح٣مك زمـ فمثم

 .دهيمػ دم إؽمٛم٣م٣مطم

همٗمد رواه داود زمـ فمبد ايمرَحـ ايمٔمْم٣مر, وايمداروردي, فمـ هُم٣مم, فمـ أزمٝمف, 

 َمرؽمًَل, رواه ايمُم٣مهمٔمل دم إم.

ورواه َح٣مد زمـ ؽمٙمٚم٥م, فمـ هُم٣مم, فمـ أزمٝمف, َمرؽمًَل, أطمرصمف اإلَم٣مم 

 ايمْمح٣موي رَحف اّلل.

دم زمٔمض  صم٣مء ووصمف ايمٛم٘م٣مرة َم٣موومد أٞم٘مره اإلَم٣مم أَحد ورصمح اظمرؽمؾ, 

وأَمره٣م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن سمقاهمٝمف يقم »ؿمرق اْلدي٧م: 

 ش.ايمٛمحر دم صَلة ايمِمبح زمٚم٘م٥م

وهذا أيًّم٣م فمجٝم٤م, وَم٣م يِمٛمع ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف " قاٍ اإلَاّ أمحد:

 ."وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يقم ايمٛمحر زمٚم٘م٥م
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, واّلل ٓضْمرابوومد أفمٙمف اإلَم٣مم ايمْمح٣موي رَحف اّلل, وازمـ ايمؼمىممّن, زم٣م 

 .اظمقهمؼ

**********   
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]من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك  

 الحج[

ـْ ) – 213 ٍس َوفَم ـِ َُمَض  وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  -ريض اّلل فمٛمف  -فُمْرَوَة زْم

ـْ ؾَمِٜمَد َصََلسَمٛم٣َم َهِذِه »صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  - َقوَمَػ همَ  -َئْمٛمِل: زم٣ِمظمُْْزَديمَِٖم٥ِم  -ََم

ُف, َووَم٢َم  ضَمتَّك َٞمْدهَمَع, َووَمْد َووَمَػ زمَِٔمَرهَم٥َم وَمْبَؾ َذيمَِؽ يَمْٝمًَل َأْو ََّن٣َمًرا, هَمَٗمْد سَمؿَّ ضَمجُّ

شسَمَٖمَثفُ 
 (1)

ـُ طُمَزْيَٚم٥مَ  , َوازْم َِمِذيُّ ْ َحُف ايمؼم  ْٚمَس٥ُم, َوَصحَّ
 (.. َرَواُه اخْلَ

 *******************************الشرح:

َم٣م يدرك زمف اْل٨م, وهق يمبٝم٣من  اهلل ٍشا احلزٓث:عمم املصيف صمحُ 

 ايمقومقف زمٔمرهم٥م دم يقم فمرهم٥م دم أي ؽم٣مفم٥م َمـ يمٝمؾ أو َّن٣مر.

 : (208/ 2) ايطٓٔ َعامل يف قاٍ اخلّٓابٞ
 ايمزوال زمكم َم٣م وومٖم٥م زمٔمرهم٣مت وومػ َمـ أن ايمٖمٗمف َمـ اْلدي٧م هذا دم :قًت

 .اْل٨م أدرك همٗمد ايمٛمحر يقم َمـ ايمٖمجر يْمٙمع أن إلم فمرهم٥م يقم َمـ

                                                           
(, وابن ماجو 891(, والترمذي )263/ 5(, والنسائي )1951أخرجو اإلمام أبو داود ) (1)

( وقال 2821و  2821(, وابن خزيمة )262و  261و  15/ 4(, وأحمد )3116)
و في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم وى«, ىذا حديث حسن صحيح»الترمذي: 

 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 923)
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 ضمتك زمٔمرهم٥م يٗمػ ل همٚمـ ايمقومقف دم ايمٙمٝمؾ سمبع ايمٛمٜم٣مر :َايو أؾشاب قاٍٚ

 أٞمف اْلسـ فمـ وروى وم٣مزمؾ, َمـ ضم٨م وفمٙمٝمف اْل٨م هم٣مسمف همٗمد ايمُمٚمس سمٕمرب

 .سم٣مم وضمجف اإلزمؾ َمـ هدي فمٙمٝمف وم٣مل

 دم همٔمٙمٝمف ايمُمٚمس نمروب ومبؾ فمرهم٥م َمـ صدر َمـ :ايفكٗا٤ أنجس ٚقاٍ

 ومقل وهق ايمرأي بوأصح٣م ايمثقري وؽمٖمٝم٣من فمْم٣مء وم٣مل وىمذيمؽ سم٣مم وضمجف

 .وأَحد ايمُم٣مهمٔمل

 رصمع شمؿ ايمُمٚمس نمروب ومبؾ فمرهم٥م َمـ دهمع همٝمٚمـ :ٚايػافعٞ َايو ٚقاٍ

 ها . فمٙمٝمف رء همَل ايمٖمجر ؿمٙمقع ومبؾ إيمٝمٜم٣م
ـْ ؾَمِٜمَد َصََلسَمٛم٣َم َهِذهِ »قْلُ:   ش.ََم

 أي صَلة ايمٖمجر, يقم ايمٛمحر.

 ش.َئْمٛمِل: زم٣ِمظمُْْزَديمَِٖم٥مِ »قْلُ: 

 ُمٔمر اْلرام.أي وهذه ايمِمَلة سم٘مقن دم اظم

 ش.هَمَقوَمَػ ضَمتَّك َٞمْدهَمعَ »قْلُ: 

 أي زمٗمل دم َمزديمٖم٥م َم٣م يْس اّلل فمز وصمؾ.

 ش.َووَمْد َووَمَػ زمَِٔمَرهَم٥َم وَمْبَؾ َذيمَِؽ يَمْٝمًَل َأْو ََّن٣َمًرا»قْلُ: 

 ., وهذا ومقل َجٜمقر ايمٔمٙممءايمقومقف زمٔمرهم٥م ي٘مقن َمـ زمٔمد زوال ايمُمٚمسو

 .َم٣م ل يْمٙمع ايمٖمجر ظمـ سمٟمطمردم ايمٙمٝمؾ:  جيقزو
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فُ »قْلُ:   ش.هَمَٗمْد سَمؿَّ ضَمجُّ

 ٕن اْل٨م فمرهم٥م.

 ثبت يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل ٚغريٙ: فكد 
ََُس زضٞ اهلل عٓ٘: ِٔ َِٜع ِٔ ِب َُ ـْ َأْهِؾ َٞمْجٍد  َٔ سدٜح َعِبِد ايسَِّس َأنَّ َٞم٣مؽًم٣م َِم

َؿ َوُهَق زمَِٔمَرهَم٥َم هَمَسٟمَ  يُمقُه, هَمَٟمََمَر َُمٛم٣َمِدًي٣م, هَمٛم٣َمَدى: َأسَمْقا َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣مُم َِمٛمًك » , َأيَّ ٍع وَمْبَؾ ؿُمُٙمقِع ايمَٖمْجِر هَمَٗمْد َأْدَرَك اَْل٨مَّ ـْ صَم٣مَء يَمْٝمَٙم٥َم ََجْ اَْل٨مُّ فَمَرهَم٥ُم, ََم

َر هَمََل إشِْمَؿ فَمَٙمْٝمفِ  ـْ سَمَٟمطمَّ َؾ دِم َيْقََمكْمِ هَمََل إشِْمَؿ فَمَٙمْٝمِف, َوََم ـْ سَمَٔمجَّ ٣مَل: ومَ ش شَمََلشَم٥ٌم, هَمَٚم

شَوَزاَد ََيَْٝمك: َوَأْرَدَف َرصُمًَل هَمٛم٣َمَدى
(1)

. 

 ش. َووَم٢َم سَمَٖمَثفُ »قْلُ: 

 ., واّلل أفمٙمؿأي أزال َم٣م زمف َمـ ايمُمٔم٧م, وايمُمٔمر, وٞمحق ذيمؽ

**********   

 

 

                                                           
(, وابن ماجو 3116(, والنسائي في سننو )889أخرجو اإلمام الترمذي رحمو اهلل في سننو ) (1)

 (.   911(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل برقم )3115)
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 ]بيان الوقت المختار في الدفع من مزدلفة[

ـْ ) – 214 ىمكَِم ىمَ »وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمف  -فُمَٚمَر َوفَم َٓ إِنَّ اظمُْمْمِ ٣مُٞمقا 

ْق شَمبغُِم  ْٚمُس, َوَيُٗمقيُمقَن: َأْذِ ُيِٖمٝمُّمقَن ضَمتَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ
(1)

صعم اّلل  -َوَأنَّ ايمٛمَّبِلَّ  

ْٚمُس  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  شطَم٣ميَمَٖمُٜمْؿ, شُمؿَّ َأهَم٣مَض وَمْبَؾ َأْن سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ
 (2)

. َرَواُه 

 (.ايْمُبَخ٣مِريُّ 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من ايمقوم٦م اظمخت٣مر دم ايمدهمع َمـ  املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:عمم 

 َمزديمٖم٥م.

 .يمٖمٔمؾ فمٛمد اإلؽمٖم٣مر صمًدا ي٘مقنو

 .هم١من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

ايمْمقيؾ دم صٖم٥م َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم ففٞ َطًِ: 

ك اظمُْْزَديمَِٖم٥َم, ضَمتَّك َأسمَ »ضمج٥م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وهمٝمف وم٣مل: 

ْ ُيَسب ْح زَمْٝمٛمَُٜمَم ؾَمْٝمًئ٣م, شُمؿَّ  , َوَل
٣م اظمَْْٕمِرَب َوايْمِٔمَُم٣مَء زمَِٟمَذاٍن َواضِمٍد َوإوَِم٣مََمَتكْمِ هَمَِمعمَّ ِِبَ

َؿ ضَمتَّك ؿَمَٙمَع ايْمَٖمْجُر, َوَصعمَّ ايْمَٖمْجَر,  اْضَْمَجَع َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

 َ ْبُح, زمَِٟمَذاٍن َوإوَِم٣مََم٥ٍم, شُمؿَّ َرىم٤َِم ايْمَٗمِْمَقاَء, ضَمتَّك َأسَمك اظمَُْْمَٔمَر ضِمكَم سَمَبكمَّ يَمُف ايمِمُّ

                                                           
 ثبير: بفتح أولو وخفض ثانيو جبل معروف على يسار الذاىب إلى منى وىو أعظم جبال مكة. (1)

(, عن عمرو بن ميمون, يقول: شهدت عمر رضي اهلل عنو صلى 1684أخرجو اإلمام البخاري ) (2)
 بجمع الصبح, ثم وقف, فقال: فذكره.
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َدُه, هَمَٙمْؿ َيَزْل َواوِمًٖم٣م ضَمتَّك  َٙمُف َوَوضمَّ ُه َوَهٙمَّ َ َراَم, هَم٣مؽْمَتْٗمَبَؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَدفَم٣مُه َوىَمػمَّ
اْْلَ

ا, هَمَدهَمَع وَمْبَؾ َأْن سَمْْمُٙمَع ايم ـَ فَمب٣َّمٍس, َوىَم٣مَن َأؽْمَٖمَر صِمدًّ ْٚمُس, َوَأْرَدَف ايْمَٖمّْمَؾ زْم ُمَّ

ْٔمِر َأزْمَٝمَض َوؽِمٝمًم, هَمَٙممَّ َدهَمَع َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ  ـَ ايمُمَّ َرصُمًَل ضَمَس

, هَمَقَضَع َرؽُمقُل اّللِ َص  َـّ , هَمَْمِٖمَؼ ايْمَٖمّْمُؾ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِٜم ـَ ِري ـٌ جَيْ ْت زمِِف ـُمُٔم عمَّ اّلُل ََمرَّ

طَمِر  ْٔ ؼ  ا َل ايْمَٖمّْمُؾ َوصْمَٜمُف إلَِم ايمُم  َؿ َيَدُه فَمعَم َوصْمِف ايْمَٖمّْمِؾ, هَمَحقَّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

طَمِر فَمعَم َوصْمِف  ْٔ ؼ  ا ـَ ايمُم  َؿ َيَدُه َِم َل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َيٛمُْٓمُر, هَمَحقَّ

ـَ  ُف َوصْمَٜمُف َِم َك  ايْمَٖمّْمِؾ, َيٌْمِ , هَمَحرَّ ٍ ـَ حُمَْس  طَمِر َيٛمُْٓمُر, ضَمتَّك َأسَمك زَمْْم ْٔ ؼ  ا ايمُم 

ْٚمَرِة ايْمُ٘مػْمَى, ضَمتَّك َأسَمك 
ُرُج فَمعَم اْْلَ وَمٙمِٝمًَل, شُمؿَّ ؽَمَٙمَؽ ايمْمَِّريَؼ ايمُْقؽْمَْمك ايمَّتِل خَتْ

 ُ َجَرِة, هَمَرََم٣مَه٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, ُيَ٘مػم  ْٚمَرَة ايمَّتِل فِمٛمَْد ايمُمَّ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة َِمٛمَْٜم٣م, اْْلَ

َف إلَِم اظمَْٛمَْحِر, هَمٛمََحَر شَمََلشًم٣م  ـِ ايْمَقاِدي, شُمؿَّ اْٞمٌَمَ ـْ زَمْْم ْذِف, َرََمك َِم َِمْثِؾ ضَمٍَم اخْلَ

شَوؽِمت كَم زمَِٝمِدِه...
 (1)

. 

ـِ َيِزيَد, وَم٣مَل:  ٚايًفغ يًبدازٟ: ففٞ ايؿشٝشنيٚ ـِ زْم َْحَ َمـ ؿمريؼ فَمْبِد ايمرَّ

٥َم, شُمؿَّ وَمِدَْمٛم٣َم ََجًْٔم٣م, , -ازمـ َمسٔمقد َريِضَ اّللَُّ فَمٛمْفُ  -فَمْبِد اّللَِّ  طَمَرصْمٛم٣َم ََمعَ » إلَِم ََم٘مَّ

 ىُمؾَّ َصََلٍة َوضْمَدَه٣م زمَِٟمَذاٍن َوإوَِم٣مََم٥ٍم, َوايمَٔمَُم٣مُء زَمْٝمٛمَُٜمَم, شُمؿَّ َصعمَّ 
ََلسَمكْمِ هَمَِمعمَّ ايمِمَّ

ْ َيْْمُٙمِع  ايمَٖمْجَر ضِمكَم ؿَمَٙمَع ايمَٖمْجُر, وَم٣مئٌِؾ َيُٗمقُل: ؿَمَٙمعَ  ايمَٖمْجُر, َووَم٣مئٌِؾ َيُٗمقُل: َل

َؿ وَم٣مَل:  ََلسَمكْمِ »ايمَٖمْجُر, شُمؿَّ وَم٣مَل: إِنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ إِنَّ َه٣مسَمكْمِ ايمِمَّ

                                                           
 (.1218أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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ـْ َووْمتِِٜمَم, دِم َهَذا اظمََ٘م٣مِن, اظمَْٕمِرَب َوايمِٔمَُم٣مَء, هَمََل َيْٗمَدُم ايمٛم٣َّمُس  يَمَت٣م فَم ًٔم٣م  ضُمق  ََجْ

٣مفَم٥مَ  , شُمؿَّ َووَمَػ ضَمتَّك َأؽْمَٖمَر, شُمؿَّ وَم٣مَل: يَمْق شضَمتَّك ُئْمتُِٚمقا, َوَصََلَة ايمَٖمْجِر َهِذِه ايمسَّ

َع َأْم  ٛم٥ََّم, هَمَم َأْدِري: َأوَمْقيُمُف ىَم٣مَن َأَْسَ َأنَّ َأَِمغَم اظم٠ُْمَِمٛمكَِم َأهَم٣مَض أَن َأَص٣مَب ايمسُّ

َرَة ايمَٔمَٗمَب٥ِم َيْقَم ايمٛمَّْحرِ َدهْمُع فُمْثَمَن َريِضَ اّللَُّ  شفَمٛمُْف, هَمَٙمْؿ َيَزْل ُيَٙمب ل ضَمتَّك َرََمك ََجْ
(1)

. 

 بٝإ ضبب دفع ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قبٌ ايػسٚم: 
 ومبؾ ايممموق خم٣ميمٖم٥م يمٙمٚمممىمكم. ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿدهمع و

َٓ ُيِٖمٝمُّمقَن ضَم »قْلُ:  ىمكَِم ىَم٣مُٞمقا  ْٚمُس إِنَّ اظمُْمْمِ  ش.تَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ

ديمٝمؾ فمعم أن اظمممىمكم ىم٣مٞمقا َيجقن إلم ايمبٝم٦م ايمٔمتٝمؼ, وَمع ذيمؽ ٓ  فُٔ:

 ايمتٛمديد.٨م5 زمسب٤م َم٣م هؿ فمٙمٝمف َمـ ايمممك, ويٛمٖمٔمٜمؿ ذيمؽ اْل

ـْ فَمَٚمٍؾ هَمَجَٔمْٙمٛم٣مُه َهب٣مًء ََمٛمُْثقًرا}: يٗمقل اّللَُّ سَمَٔم٣ملَم   {َووَمِدَْمٛم٣م إلِم ََم٣م فَمِٚمُٙمقا َِم

 [.71: ]ايْمُٖمْروَم٣منِ 

ْؿ ىَمَْساٍب زمِِٗمٝمَٔم٥ٍم ََيَْسُبُف ايمٓمَّْٚمآُن }: ويٗمقل اّلل سَمَٔم٣ملَم  ـَ ىَمَٖمُروا َأفْممُْلُ َوايمَِّذي

 [.14]ايمٛمُّقِر:  {ََم٣مًء ضَمتَّك إِذا صم٣مَءُه َلْ جَيِْدُه ؾَمْٝمًئ٣م

 .وصمقب خم٣ميمٖم٥م اظمممىمكم ّيف احلزٓث:

ْق شَمبغِمُ »قْلُ:   ش. َوَيُٗمقيُمقَن: َأْذِ

 ؾ َمٔمروف زمٚم٘م٥م, وهق صمب ثبري:
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طَم٣ميَمَٖمُٜمْؿ, شُمؿَّ َأهَم٣مَض وَمْبَؾ َأْن  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوَأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »قْلُ: 

ْٚمُس   ش. سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ

 أي ٞمٖمر وطمرج َمـ َمزديمٖم٥م ومبؾ أن سمْمٙمع ايمُمٚمس. 

 واّلل اظمقهمؼ

********** 
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 استمرار التلبية حتى رمي جمرة العقبة[ مشروعية]

217 ,217 –  : َٓ ـِ َزْيٍد َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمْؿ وَم٣م ـِ فَمب٣َّمٍس َوُأؽَم٣مََم٥َم زْم ـِ ازْم َلْ »)َوفَم

َرَة ايْمَٔمَٗمَب٥مِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َيَزِل ايمٛمَّبِلُّ  شُيَٙمب ل ضَمتَّك َرََمك ََجْ
 (1)

, َرَواُه 

 (.ايْمُبَخ٣مِريُّ 

 *******************************الشرح:

 .لبٔمٌ مشضّعٔ٘ التلبٔ٘ كحتٙ صمْا مجضٗ العكب٘زٓث عمم املصيف احل

ـِ فَمب٣َّمسٍ »قْلُ:  ـِ ازْم  ش.َوفَم

 وهق ايمٖمّمؾ زمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم. 

 ٚسدٜج٘ أخسد٘ َطًِ.
ـُ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم,  ُه: َمـ ضمدي٧م ازْم َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ »َأنَّ ايْمَٖمّْمَؾ َأطْمػَمَ

َؿ َلْ يَ  َرَة ايْمَٔمَٗمَب٥مِ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ شَزْل ُيَٙمب ل, ضَمتَّك َرََمك ََجْ
 (2)

. 

 ش.ُيَٙمب ل –صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َلْ َيَزِل ايمٛمَّبِلُّ »قْلُ: 

 أي أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمزم سمٙمبٝمتف. 

َرَة ايْمَٔمَٗمَب٥مِ »قْلُ:   ش. ضَمتَّك َرََمك ََجْ

 شمؿ زمٔمد ذيمؽ يممع دم ايمت٘مبغم.
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  :ففٞ ايؿشٝشني
ـَ ََم٣ميمٍِؽ ريض اّلل فمٛمف,  ُف ؽَمَٟمَل َأَٞمَس زْم , َأٞمَّ ـِ َأِب زَمْ٘مٍر ايمثََّٗمِٖمل  ِد زْم َمـ ؿمريؼ حُمَٚمَّ

ـْ َِمٛمًك إلَِم فَمَرهَم٥َم: ىَمْٝمَػ ىُمٛمُْتْؿ سَمِْمٛمَُٔمقَن دِم َهَذا ايمَٝمْقِم, ََمَع َرؽُمقِل  ٣م نَم٣مِدَي٣مِن َِم َوُُهَ

َؿ؟ هَمَٗم٣م ُ َِمٛم٣َّم »َل: اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ِٜمؾُّ هَمََل ُيٛمْ٘مُِر فَمَٙمْٝمِف, َوُيَ٘مػم 
ىَم٣مَن َُيِؾُّ َِمٛم٣َّم اظمُ

ُ هَمََل ُيٛمْ٘مُِر فَمَٙمْٝمفِ  َ٘مػم 
شاظمُ

 (1)
. 

 ٚيف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: 
ـْ َأزمِٝمِف  ـِ فُمَٚمَر, فَم ـِ فَمْبِد اّللِ زْم فمبد اّلل زمـ فمٚمر ريض -َمـ ؿمريؼ فَمْبِد اّلِل زْم

َؿ دِم نَمَداِة فَمَرهَم٥َم, هَمِٚمٛم٣َّم »٣مَل: ومَ  ,-اّلل فمٛمٜمم ىُمٛم٣َّم ََمَع َرؽُمقِل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ُؾ  ُ َوَِمٛم٣َّم اظمَُْٜمٙم  َ٘مػم 
, وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: َواّللِ, يَمَٔمَجًب٣م َِمٛمُْ٘مْؿ, ىَمْٝمَػ َلْ شاظمُْ ُ ـُ هَمٛمَُ٘مػم  ٣م َٞمْح , هَمَٟمَمَّ

َؿ َيِْمٛمَُع؟سَمُٗمقيُمقا يَمُف: ََم٣مَذا َرَأْي٦َم َرؽُمقَل  شاّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
 (2)

. 

 واّلل اظمقهمؼ

********** 
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 جمرة العقبة[ترمى فيه ]المكان الذي  

ـْ ) – 217 ـِ ََمْسُٔمقٍد َوفَم ـْ »ريض اّلل فمٛمف:  -فَمْبِد اّللَِّ زْم ُف صَمَٔمَؾ ايْمَبْٝم٦َم فَم َأٞمَّ

ـْ َيِٚمٝمٛمِِف, َوَرََمك اْلَْ  ْٚمَرَة زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت َووَم٣مَل: َهَذا ََمَٗم٣مُم ايمَِّذي َيَس٣مِرِه, َوَِمٛمًك فَم

شُأْٞمِزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف ؽُمقَرُة ايْمَبَٗمَرةِ 
(1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من اظم٘م٣من ايمذي يٗمقم همٝمف اْل٣مج  عمم املصيف صمحُ اهلل ٍشا احلزٓث:

 فمٛمد رَمل َجرة ايمٔمٗمب٥م.

ـْ َيَس٣مِرهِ »قْلُ:  ُف صَمَٔمَؾ ايْمَبْٝم٦َم فَم ـْ َيِٚمٝمٛمِِف  َأٞمَّ  ش.َوَِمٛمًك فَم

 أي صمٔمؾ ايم٘مٔمب٥م دم صمٜم٥م يس٣مره.

 َمٛمك دم صمٜم٥م يٚمٝمٛمف, أي أٞمف ي٘مقن دم صم٣مٞم٤م اْلٚمرة.و

ْٚمَرةَ »قْلُ:   : َوَرََمك اْْلَ

 .أي َمثؾ ضمص اخلذف

 ش. زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت »قْلُ:  

  .اْلٚمرة ايم٘مػمى

 ٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ي٘مػم َمع ىمؾ ضمِم٣مة.وىم٣من ايمٛمبل صعم اّلل فم
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ُف ىَم٣مَن ََمَع فٞ ايؿشٝشني: ف ـُ َيِزيَد َأٞمَّ ـِ زْم َْحَ ـِ ََمْسُٔمقٍد َمـ ؿمريؼ فَمْبُد ايمرَّ ازْم

ـَ ايمَقاِدَي ضَمتَّك إَِذا ضَم٣مَذى َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف  َرَة ايمَٔمَٗمَب٥ِم, هَم٣مؽْمَتْبَْم ضِمكَم َرََمك ََجْ

َضَٜم٣م, هَمَرَمَ  َجَرِة افْمؼَمَ ُ ََمَع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة شُمؿَّ وَم٣مَل: زم٣ِميمُمَّ ـْ »ك زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت ُيَ٘مػم  َِم

ُه وَم٣مَم ايمَِّذي ُأْٞمِزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف ؽُمقَرُة ايمَبَٗمَرِة َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  َه٣م ُهٛم٣َم َوايمَِّذي َٓ إيَِمَف نَمغْمُ

شَوؽَمٙمَّؿَ 
(1)

. 

ريض  َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمبد اّللٚيف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: 

ايمْمقيؾ دم صٖم٥م ضمج٥م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وهمٝمف اّلل فمٛمٜمم: 

ْٚمَرِة ايْمُ٘مػْمَى, ضَمتَّك َأسَمك »وم٣مل: 
ُرُج فَمعَم اْْلَ شمؿَّ ؽَمَٙمَؽ ايمْمَِّريَؼ ايْمُقؽْمَْمك ايمَّتِل خَتْ

ُ َمَ  َجَرِة, هَمَرََم٣مَه٣م زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, ُيَ٘مػم  ْٚمَرَة ايمَّتِل فِمٛمَْد ايمُمَّ َع ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة َِمٛمَْٜم٣م, اْْلَ

َف إلَِم اظمَْٛمَْحِر... ـِ ايْمَقاِدي, شُمؿَّ اْٞمٌَمَ ـْ زَمْْم ْذِف, َرََمك َِم شَِمْثِؾ ضَمٍَم اخْلَ
 (2)

. 

 ش. َووَم٣مَل: َهَذا ََمَٗم٣مُم ايمَِّذي ُأْٞمِزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف ؽُمقَرُة ايْمَبَٗمَرةِ »قْلُ: 

ظم٘م٣من ايمذي رَمك أي يٗمقل فمبد اّلل زمـ َمسٔمقد ريض اّلل فمٛمف أٞم٣م رَمٝم٦م َمـ ا

 َمٛمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 .وَمع ذيمؽ يمق رَمك اْل٣مج َمـ أي صمٜم٥م ىم٣مٞم٦م أصمزأه

 صمقاز سمسٚمٝم٥م ؽمقرة ايمبٗمرة ِبذا آؽمؿ. ّفُٔ:
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 (.1218أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (2)



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]المكان الذي ترمى فيه جمرة العقبة[  

 

[363] 
 

  

طمَلهًم٣م ظم٣م ذه٤م إيمٝمف اْلج٣مج وَمـ إيمٝمف, زمٟمٞمف يٗم٣مل: ايمسقرة ايمتل همٝمٜم٣م ايمبٗمرة, 

 ., واّلل أفمٙمؿأو ٞمحق ذيمؽ

********** 
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 ]بيان الوقت المختار في رمي الجمار[

ـْ ) – 211 صعم اّلل  -َرََمك َرؽُمقُل اّللَِّ »وَم٣مَل:   -ريض اّلل فمٛمف  - صَم٣مزمِرٍ َوفَم

٣م زَمْٔمَد َذيمَِؽ هَم١مَِذا َزاَدِت  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ْٚمَرَة َيْقَم ايمٛمَّْحِر ُضًحك, َوَأَمَّ اْْلَ

ْٚمُس  شايمُمَّ
(1)

 (.. َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

دم أي٣مم  يمبٝم٣من ايمقوم٦م اظمخت٣مر يمرَمل اْلمر عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

 .ايمتمميؼ

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمسٟميم٥م: وومد 

إلم أن رَمل اْلمر ٓ جيزئ إٓ زمٔمد زول ايمُمٚمس,  ءهمذه٤م َجٜمقر ايمٔمٙمم

ك ومبؾ ذيمؽ وَمـ رَم, ايمث٣ميم٧م فمممدم دم يقم اْل٣مدي فممم, ودم ايمث٣مّن فممم, و

 يِمح َمٛمف. ل

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم صح٥م ذيمؽ, وإٞمم ىم٣من همٔمؾ ايمٛمبل صعم اّلل 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمبٝم٣من إهمّمؾ.

َرةُ  ايمٛمَّْحرِ  زمَِٝمْقمِ  اظْمَُرادُ  :(48/ 9) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل يف   ََجْ

فُ  ايْمَٔمَٗمَب٥مِ  عُ  َٓ  هَم١مِٞمَّ َه٣م همِٝمفِ  َيمْمَ َْجَ  نَمغْمَ ٣م ٣معِ زم٣ِمإْلِ ٣ممُ  َوَأَمَّ يِؼ  َأيَّ َِمل ايمثَََّلشَم٥مُ  ايمتَّمْمِ  ىُمؾَّ  هَمغَمْ

                                                           
ودون « بعد»ع برف« وأما بعد, فإذا زالت الشمس»( وفيو: 314( )1299أخرجو اإلمام مسلم ) (1)

 «.ذلك»لفظ: 
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َوالِ  زَمْٔمَد  َِمٛمَْٜم٣م َيْقمٍ  َرةِ  دِم  اظمَْْذىُمقرُ  َوَهَذا ايمزَّ َٖم٣موِمِٜمؿْ  ؽُمٛم٥َّمٌ  ايمٛمَّْحرِ  َيْقمِ  ََجْ  َوفِمٛمَْدَٞم٣م زم٣ِمسم 

ـْ  سَمْٗمِديُٚمفُ  جَيُقزُ  ٣م ايمٛمَّْحرِ  يَمْٝمَٙم٥مِ  ٞمِِْمِػ  َِم ٣ممُ  َوَأَمَّ يِؼ  َأيَّ  ََم٣ميمٍِؽ  َوََمْذَه٤ُم  هَمَٚمْذَهُبٛم٣َم ايمتَّمْمِ

فُ  ايْمُٔمَٙمَمءِ  َوََج٣َمِهغمِ  َوَأَْحََد  َْملُ  جَيُقزُ  َٓ  َأٞمَّ ٣ممِ  دِم  ايمرَّ َيَّ ْٕ َّٓ  ايمثَََّلشَم٥مِ  ا َوالِ  زَمْٔمَد  إِ َذا ايمزَّ  ِْلَ

ِدي٧ِم  ِحٝمِح  اْْلَ ِزُئفُ  َوفَمَْم٣مءٌ  ؿَم٣مُوٌس  َووَم٣مَل  ايمِمَّ ٣ممِ  دِم  جُيْ َيَّ ْٕ َوالِ  وَمْبَؾ  شَم٥مِ ايمثَََّل  ا  ايمزَّ

ـُ  َوإؽِْمَح٣مُق  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َووَم٣مَل  َوالِ  وَمْبَؾ  ايمث٣َّميم٧ِِم  ايْمَٝمْقمِ  دِم  جَيُقزُ  َراَهَقْيفِ  زْم  َديمِٝمُٙمٛم٣َم ايمزَّ

فُ   وايمَِتْٟمطُمُذ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  َووَم٣مَل  َذىَمْرَٞم٣م ىَمَم  َرََمك َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  َأٞمَّ

٣ممِ  َِج٣َمرِ  َرَْملَ  َأنَّ  َوافْمَٙمؿْ  ََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مؿْ  يِؼ  َأيَّ طُ  ايمتَّمْمِ سمِٝم٤ُم  همِٝمفِ  ُيُْمؼَمَ ْ  َيْبَدأَ  َأنْ  َوُهقَ  ايمؼمَّ

ْٚمَرةِ  ُولَم  زم٣ِمْْلَ ْٕ ْٝمِػ  ََمْسِجَد  سَمقِم  ايمَّتِل ا َرةِ  شُمؿَّ  ايْمُقؽْمَْمك شُمؿَّ  اخْلَ  َوُيْسَتَح٤مُّ  ايْمَٔمَٗمَب٥مِ  ََجْ

ُولَم  َْمِل رَ  فَمِٗم٤َم  َيِٗمَػ  َأنْ  ْٕ  َوَيْذىُمرُ  َيْدفُمق ؿَمِقيًَل  َزََم٣مًٞم٣م ايْمِٗمْبَٙم٥مِ  َُمْسَتْٗمبَِؾ  فِمٛمَْدَه٣م ا

َٓ  ايمث٣َّمٞمَِٝم٥مِ  فِمٛمَْد  ىَمَذيمَِؽ  َوَيِٗمَػ  اّللََّ  ها .ايمث٣َّميمَِث٥مِ  فِمٛمَْد  َيِٗمَػ  َو
ْٚمَرَة َيْقَم ايمٛمَّْحِر  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َرََمك َرؽُمقُل اّللَِّ »قْلُ:  اْْلَ

 ش.ًحكُض 

 أي َجرة ايمٔمٗمب٥م.

ٙمف أن يرَمٝمٜم٣م دم زمٗمٝم٥م ايمٝمقم, ضمتك وإن نمرزم٦م وَمـ ل يتٝمْس يمف ذيمؽ ضحك هم

 .ايمُمٚمس

وه٘مذا دم رَمل اْلمر ايمثَلث دم أي٣مم ايمتمميؼ ايمثَلشم٥م, أو ايمٝمقَمكم 

 يمٙمٚمتٔمجؾ, ايمقوم٦م اظمخت٣مر هق زمٔمد زول ايمُمٚمس.
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و يمٕمغم هم١مذا ل يستْمع أن يرَمٝمٜم٣م إٓ زمٔمد نمروب ايمُمٚمس يمُمدة ايمزضم٣مم, أ

 ذيمؽ َمـ إفمذار, همَل ضمرج فمٙمٝمف دم ذيمؽ.

جيقز أن ي٠مطمر رَمل ايمٝمقم إول إلم ايمٝمقم ايمث٣مّن, وه٘مذا رَمل ايمٝمقم ايمث٣مّن و

 .وٞمحق ذيمؽايمّمٔمػ, وإلم ايمٝمقم ايمث٣ميم٧م5 إذا ىم٣من َمـ أهؾ اظمرض, 

 سهِ ايتٛنٌٝ يف زَٞ اجلُاز: 
ض, أو جيقز يمٙمح٣مج أن يقىمؾ دم رَمل اْلمر5 إذا فمجز فمـ ايمرَمل ظمرو

 يمٔمذر يْمرأ فمٙمٝمف.

ىمٝمًَل فمٛمف, همَل ويم٘مـ يٛمبف فمعم أن َمـ رَمك فمـ ضم٣مج سمق ٍّيم تيبُٔ ٍمو:

 .ورَمل اظمقىمؾ دم َمرة واضمدة, واّلل أفمٙمؿجيٚمع زمكم رَمٝمف, 

, شمؿ إذا اٞمتٜمك َمـ  ًٓ وإٞمم يرَمل ىمؾ َجرة زمسبع ضمِمٝم٣مت فمـ ٞمٖمسف أو

  .يرَمل فمـ نمغمه, واّلل أفمٙمؿايمرَمل فمـ ٞمٖمسف 

********** 
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 ]استحباب الدعاء عند الجمرة الصغرى, والوسطى[

ـِ ) – 217 ـِ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم َوفَم ْٞمَٝم٣م, »: -ازْم ْٚمَرَة ايمدُّ ُف ىَم٣مَن َيْرَِمل اْْلَ َأٞمَّ

ُم, شُمؿَّ ُيْسِٜمُؾ, هَمَٝمُٗمقُم  ُ فَمعَم َأشَمِر ىُمؾ  ضَمَِم٣مٍة, شُمؿَّ َيَتَٗمدَّ زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت, ُيَ٘مػم 

َتْٗمبُِؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَٝمُٗمقُم ؿَمِقيًَل, َوَيْدفُمق َوَيْرهَمُع َيَدْيِف, شُمؿَّ َيْرَِمل ايْمُقؽْمَْمك, شُمؿَّ هَمَٝمْس 

هَمُع َيَدْيِف  َمِل هَمُٝمْسِٜمُؾ, َوَيُٗمقُم َُمْسَتْٗمبَِؾ ايْمِٗمْبَٙم٥ِم, شُمؿَّ َيْدفُمق هَمغَمْ َيْٟمطُمُذ َذاَت ايمُم 

َرةَ  َٓ َيِٗمُػ فِمٛمَْدَه٣م,  َوَيُٗمقُم ؿَمِقيًَل, شُمؿَّ َيْرَِمل ََجْ ـِ ايْمَقاِدي َو ـْ زَمْْم َذاِت ايْمَٔمَٗمَب٥ِم َِم

ُف, هَمَٝمُٗمقُل: َهَ٘مَذا َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ   -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -شُمؿَّ َيٛمٌَْمِ

شَيْٖمَٔمُٙمفُ 
(1)

 (.. َرَواُه ايْمُبَخ٣مِريُّ 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من اؽمتحب٣مب ايمدفم٣مء فمٛمد رَمل  عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

 اْلٚمرسمكم: ايمِمٕمرى, وايمقؽمْمك.

وأَم٣م اْلٚمرة ايم٘مػمى همَل يممع ايمبٗم٣مء فمٛمده٣م5 ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف 

 .يٖمٔمٙمفوفمعم آيمف وؽمٙمؿ ل 

 بٝإ دلُٛع َا تس٢َ ب٘ اجلُاز َٔ احلؿٝات: 
 .ؽمبٔمقن ضمِم٣مة يمٙمٚمتٟمطمر جمٚمقع َم٣م سمرَمك زمف اْلمرو

 ضمِمٝم٣مت دم يقم ايمٛمحر. سمرَمك زمسبع مجس٠ ايعكب١:

                                                           
 (.1751أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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شمؿ شمَلشم٥م أي٣مم ايمتمميؼ: ىمؾ يقم يرَمل زم١مضمدى وفممميـ ضمِم٣مة يمٙمثَلث 

 اْلٚمرات: ايمِمٕمرى, وايمقؽمْمك, وايم٘مػمى.

 زمتسٔم٥م وأرزمٔمكم ضمِم٣مة.همغمَمل  ٚأَا املتعذٌ:

ْٞمَٝم٣م»قْلُ:  ْٚمَرَة ايمدُّ ُف ىَم٣مَن َيْرَِمل اْْلَ  ش.َأٞمَّ

 وهل اْلٚمرة ايمِمٕمرى, ايمتل سمقم َمسجد اخلٝمػ زمٚمٛمك.

زمَِسْبِع ضَمَِمَٝم٣مٍت »ْلُ: ق

اْلٚمرات ايمثَلث زمسبع ضمِمٝم٣مت ـأي يرَمل ىمؾ َجرة َم

ُ فَمعَم َأشَمِر ىُمؾ  ضَمَِم٣مةٍ    ش.ُيَ٘مػم 

وا}وهذا ايمت٘مبغم َمستح٤م, وهق َمـ ؾمٔم٣مئر اْل٨م, يمٗمقل اّلل سمٔم٣ملم:  ُ  َويمُِتَ٘مػم 

 .[731: ايمبٗمرة] { َهَداىُمؿْ  ََم٣م فَمعَم  اّللََّ

مُ »قْلُ:   ش. , شُمؿَّ ُيْسِٜمُؾ شُمؿَّ َيَتَٗمدَّ

يٛمزل إلم ايمسٜمؾ َمـ زمْمـ ايمقادي ضمتك ٓ يِمٝمبف َم٣م يتْم٣مير َمـ  )ٜطٌٗ(:

 اْلٍم.

 ش.هَمَٝمُٗمقُم هَمَٝمْسَتْٗمبُِؾ ايْمِٗمْبَٙم٥َم, هَمَٝمُٗمقُم ؿَمِقيًَل, َوَيْدفُمق َوَيْرهَمُع َيَدْيفِ »قْلُ: 

 .فمعم آؽمتحب٣مب دم هذا اظمقؿمـ ايمدفم٣مءو

 ٝمف دم َمثؾ هذا اظمقؿمـ ايمٔمٓمٝمؿ.وَمع ذيمؽ يٛمبٕمل يمٙمٚمسٙمؿ أن يب٣مدر إيم
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سمٟمؽمًٝم٣م زم٣ميمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وؿمٚمًٔم٣م دم اؽمتج٣مزم٥م ايمدفم٣مء 

 َمـ ايمرب ايم٘مريؿ ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم.

 ش.شُمؿَّ َيْرَِمل ايْمُقؽْمَْمك»قْلُ: 

َّٕن٣م زمكم اْلٚمرة ايم٘مػمى ايمتل سمسٚمك زم٣ميمٔمٗمب٥م, وزمكم  مسٝت بايٛض٢ّٓ;

 اْلٚمرة ايمِمٕمرى.

َمِل هَمُٝمْسِٜمُؾ شُمؿَّ َيْٟمطُم »قْلُ:   ش.ُذ َذاَت ايمُم 

 أي ىمم همٔمؾ زم٣مٕولم.

هَمُع َيَدْيِف َوَيُٗمقُم ؿَمِقيًَل, شُمؿَّ »قْلُ:  َوَيُٗمقُم َُمْسَتْٗمبَِؾ ايْمِٗمْبَٙم٥ِم, شُمؿَّ َيْدفُمق هَمغَمْ

ُف,  َٓ َيِٗمُػ فِمٛمَْدَه٣م, شُمؿَّ َيٛمٌَْمِ ـِ ايْمَقاِدي َو ـْ زَمْْم َرَة َذاِت ايْمَٔمَٗمَب٥ِم َِم َيْرَِمل ََجْ

 . شَيْٖمَٔمُٙمفُ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَٝمُٗمقُل: َهَ٘مَذا َرَأْي٦ُم َرؽُمقَل اّللَِّ 

ضمرص ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ فمعم ايمتٟمد زم٣ميمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف  فُٔ:

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ذيمؽ, ويم٘مـ نمغم ٣م يتٔمٙمؼ زمرَمل اْلمر, وْل٣م أضم٘م٣مم مموِبذا ٞم٘مقن ومد اٞمتٜمٝم٣م 

 هذه هل أُهٜم٣م.

 َمـ صم٣مء فمـ فمبد اّلل زمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم"ؿمٟم ظم٣ميمؽ: دم اظمق سمٛمبٝمف:

 أي٣مم أوؽمط َمـ)  نمروِب٣م يمف ـمٜمر َمـ وَمٔمٛم٣مه فمٙمٝمف أي(  ايمُمٚمس يمف نمرزم٦م
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(  ايمٕمد َمـ اْلمر يرَمل ضمتك يٛمٖمرن همَل زمٚمٛمك وهق)  شم٣مٞمٝمٜم٣م وهق(  ايمتمميؼ

 ."يقَمكم دم سمٔمجؾ أٞمف فمٙمٝمف يِمدق ٓ ٕٞمف

روب يٙمزَمف أن يٚم٘م٧م إلم ايمٝمقم ل خيرج ومبؾ ايمٕم َمـ ندل إشمر فمعم أهم

 .ايمث٣ميم٧م فممم ويرَمل اْلٚمرات ايمثَلث

إٓ أن  وفمٙمٝمف َج٣مهغم ايمٔمٙممء, وإشمر صحٝمح إلم ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم,

ايمِمحٝمح طمَلهمف, همٚمـ أراد أن يٚميض دم ايمٝمقم ايمث٣مّن فممم, وؾمٕمؾ يمبٔمض 

 ؾمٟمٞمف, ونمرزم٦م ؾمٚمس, همَل ضمرج فمٙمٝمف دم اخلروج ويمق ىم٣من دم ايمٙمٝمؾ.

 ّلل رب ايمٔم٣مظمكم واْلٚمد

********** 
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لتحلل من الحج ل]تفضيل الحلق على التقصير 

 والعمرة[

صعم اّلل فمٙمٝمف  -َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ »: -ريض اّلل فمٛمٜمم- ;)َوفَمٛمْــفُ  – 211

ُٜمؿَّ اْرضَمِؿ اظْمَُحٙم ِٗمكمَ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ـَ َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّش ايمٙمَّ ي ِ . وَم٣مَل وَم٣ميُمقا: َواظْمَُٗمٌم 

ـَ »دِم ايمث٣َّميمَِث٥ِم:  ي ِ شَواظمَُْٗمٌم 
(1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

فمعم  همّمؾ اْلٙمؼ عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل ٍشا احلزٓث لبٔمٌ:

 يمٙمح٣مج ويمٙمٚمٔمتٚمر. ايمتٗمِمغم

  .أي ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمف: شوفمٛمف» قْلُ:

َؿ  :يف ايؿشٝشني نُااحلدٜح ٚيفغ  َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ُٜمؿَّ اْرضَمِؿ اظمَُحٙم ِٗمكمَ »وَم٣مَل:  ـَ َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, وَم٣مَل: ش ايمٙمَّ ي ِ ُٜمؿَّ »وَم٣ميُمقا: َواظمَُٗمٌم  ايمٙمَّ

ـَ َي٣م َرؽُمقَل اّللَِّ, وَم٣مَل: ش اْرضَمِؿ اظُمَحٙم ِٗمكمَ  ي ِ ِ »وَم٣ميُمقا: َواظُمَٗمٌم  ـَ َواظمَُٗمٌم  , َووَم٣مَل شي

شَمٛمِل َٞم٣مهمٌِع:  ْٝم٧ُم: ضَمدَّ . ش َرضِمَؿ اّللَُّ اظُمَحٙم ِٗمكمَ »ايمٙمَّ سَمكْمِ ًة َأْو ََمرَّ  ََمرَّ

ازمَِٔم٥ِم:  شَمٛمِل َٞم٣مهمٌِع, َووَم٣مَل دِم ايمرَّ ـَ »وَم٣مَل: َووَم٣مَل فُمَبْٝمُد اّللَِّ: ضَمدَّ ي ِ شَواظمَُٗمٌم 
 (2)

. 
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  (.1311(, واإلمام مسلم في صحيحو )1727أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّلِل , َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة ريض اّلل فمٛمفٚيف َطًِ: 

َؿ:  , , وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اّللِشايمٙمُٜمؿَّ انْمِٖمْر يمِْٙمُٚمَحٙم ِٗمكمَ »َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

؟, وَم٣مَل: ـَ ي ِ , وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اّللِش ايمٙمُٜمؿَّ انْمِٖمْر يمِْٙمُٚمَحٙم ِٗمكمَ » َويمِْٙمُٚمَٗمٌم 

؟, وَم٣مَل: ـَ ي ِ , وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, شانْمِٖمْر يمِْٙمُٚمَحٙم ِٗمكمَ  ايمٙمُٜمؿَّ » َويمِْٙمُٚمَٗمٌم 

؟ وَم٣مَل:  ـَ ي ِ ـَ »َويمِْٙمُٚمَٗمٌم  ي ِ شَويمِْٙمُٚمَٗمٌم 
(1)

. 

 ضابط احلًل ايرٟ ٜط٢ُ ؾاسب٘ ذلًكّٗا: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم اظمٗمدار ايمذي يسٚمك ص٣مضمبف زمف حُمٙمًٗم٣م: و

 وايمِمحٝمح أٞمف ٓ زمد َمـ ضمٙمؼ رأؽمف ىمٙمف.

َـّ اظمَْْسِجَد يمَ } :يٗمقل اّلل فمز وصمؾ ؼ  يَمَتْدطُمُٙم ْؤَي٣م زم٣ِمْْلَ َٗمْد َصَدَق اّللَُّ َرؽُمقيَمُف ايمرُّ

٣مهُمقَن هَمَٔمٙمَِؿ ََم٣م َلْ  َٓ خَتَ ـَ  ي ِ ِٗمكَم ُرُءوؽَمُ٘مْؿ َوَُمَٗمٌم  َراَم إِْن ؾَم٣مَء اّللَُّ آَِمٛمكَِم حُمَٙم  اْْلَ

ـْ ُدوِن َذيمَِؽ هَمْتًح٣م وَمِريًب٣م  [. 72]ايمٖمتح:  {سَمْٔمَٙمُٚمقا هَمَجَٔمَؾ َِم

 ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ ايمٗمزع.  ومد َّنكو

 َيٙمؼ زمٔمض ايمرأس, ويؼمك زمٔمّمف. أن هقٚايكصع: 

ـَ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمُٜمَم َيُٗمقُل: فٞ ايؿشٝشني: ف ؽَمِٚمْٔم٦ُم »َمـ ضمدي٧م ازْم

ـِ ايمَٗمَزعِ  َؿ َيٛمَْٜمك فَم  ش. َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

                                                           
 (.1312أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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, فُمَبْٝمُد اّللَِّ وُمْٙم٦ُم:  وَم٣مَل  بِلَّ َوََم٣م ايمَٗمَزُع؟ هَمَٟمؾَم٣مَر يَمٛم٣َم فُمَبْٝمُد اّللَِّ وَم٣مَل: إَِذا ضَمَٙمَؼ ايمِمَّ

َوسَمَرَك َه٣م ُهٛم٣َم ؾَمَٔمَرًة َوَه٣م ُهٛم٣َم َوَه٣م ُهٛم٣َم, هَمَٟمؾَم٣مَر يَمٛم٣َم فُمَبْٝمُد اّللَِّ إلَِم َٞم٣مِصَٝمتِِف َوصَم٣مٞمَِبْل 

. َرْأؽِمِف. وِمٝمَؾ يمُِٔمَبْٝمِد اّللَِّ بِلُّ ٣مِرَي٥ُم َوايمُٕمََلُم؟ وَم٣مَل: َٓ َأْدِري, َهَ٘مَذا وَم٣مَل: ايمِمَّ : هَم٣مْْلَ

َـّ 
٥ُم َوايمَٗمَٖم٣م يمِْٙمُٕمََلِم هَمََل زَمْٟمَس ِِبَِم, َويَم٘مِ ٣م ايمُٗمِمَّ وَم٣مَل فُمَبْٝمُد اّللَِّ: َوفَم٣مَوْدسُمُف, هَمَٗم٣مَل: َأَمَّ

َك زمِٛم٣َمِصَٝمتِِف ؾَمَٔمٌر, َويَمْٝمَس دِم  ُه, َوىَمَذيمَِؽ ؾَمؼُّ َرْأؽِمِف َهَذا ايمَٗمَزَع َأْن ُيؼْمَ َرْأؽِمِف نَمغْمُ

"َوَهَذا
 (1)

. 

 ٌٖ تدخٌ َه١ٓٝ احلالق١ يف ايتكؿري, أّ يف احلًل؟
ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أَّن٣م سمدطمؾ دم ايمتٗمِمغم5 ٕن اْلٙمؼ يٙمزم همٝمف 

ٔمر ضمس٤م ايمرومؿ ايمذي ضمٙمؼ َجٝمع ايمُمٔمر, وَم٘مٝمٛم٥م اْلَلوم٥م سمبٗمل َمـ ايمُم

 .جتز ايمُمٔمر صمًزا ٧م وهل, ضمٝماطمت٣مره اْل٣ميمؼ

 ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.ٗمد دفم٣م يمف همضمجف صحٝمح, واظمٗمٌم 

 .أن يٗمٌم َجٝمع ؾمٔمرهويم٘مـ يٙمزم َمـ يٗمٌم 

 :(49/ 9) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف 
ْٙمَؼ  َأنَّ  فَمعَم  ايْمُٔمَٙمَمءُ  َأَْجَعَ  َووَمْد  ـَ  َأهْمَّمُؾ  اْْلَ  غمَ ايمتَّْٗمِِم  َأنَّ  َوفَمعَم  ايمتَّْٗمِِمغمِ  َِم

َّٓ  جُيِْزي ـِ  اظمُْٛمِْذرِ  زمـ ضم٘م٣مه َم٣م إِ ـِ  فَم َس ي   اْْلَ فُ  ايْمَبٌْمِ ْٙمُؼ  َيْٙمَزَُمفُ  َيُٗمقُل  ىَم٣منَ  َأٞمَّ  اْْلَ

لِ  دِم  ٥مٍ  َأوَّ َٓ  ضَمجَّ ِزُئفُ  َو  َوإَِْج٣َمعِ  زم٣ِميمٛمُُِّمقصِ  فَمٛمُْف ََمْرُدودٌ  َصحَّ  إِنْ  َوَهَذا ايمتَّْٗمِِمغمُ  جُيْ

ـْ  ْٙمَؼ  َأنَّ  ُْمُٜمقرُ اظمَْ  َوََمْذَهُبٛم٣َم وَمْبَٙمفُ  ََم ـْ  ُٞمُسٌؽ  ايمتَّْٗمِِمغمَ  َأوِ  اْْلَ ٨م   ََمٛم٣َمؽِمِؽ  َِم  اْْلَ

                                                           
 (.2121(, واإلمام مسلم في صحيحو )5921ي في صحيحو )أخرجو اإلمام البخار  (1)
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ـٌ  َوايْمُٔمْٚمَرةِ  ـْ  َوُرىْم َّٓ  َِمٛمُْٜمَم  َواضِمٌد  ََيُِْمُؾ  َٓ  َأْرىَم٣مَِّنَِم  َِم َذا زمِفِ  إِ  ايْمُٔمَٙمَمءُ  وَم٣مَل  َوِِبَ

٥مً  ٣مهمِِٔمل   ىَم٣مهمَّ فُ  َضِٔمٝمٌػ  ؾَم٣مذ   وَمْقٌل  َويمِٙمُمَّ َب٣مسِ  ىَم٣ميمْم ٝم٤ِم  حَمُْٓمقرٍ  اؽْمتَِب٣مضَم٥مُ  َأٞمَّ  َوايمٙم 

َقاُب  زمِٛمُُسٍؽ  َويَمْٝمَس  ُل  َوايمِمَّ َوَّ ْٕ ـَ  جُيِْزي ََم٣م َوَأوَمؾُّ  ا ْٙمِؼ  َِم  فِمٛمَْد  َوايمتَّْٗمِِمغمِ  اْْلَ

٣مهمِِٔمل   ْأسِ  ُرزُمعُ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِب  َوفِمٛمَْد  ؾَمَٔمَراٍت  شَمََلُث  ايمُمَّ  ٞمِِْمُػ  ُيقؽُمَػ  َأِب  َوفِمٛمَْد  ايمرَّ

ْأسِ  َد  ََم٣ميمٍِؽ  َد َوفِمٛمْ  ايمرَّ ْأسِ  َأىْمَثرُ  َوَأَْحَ ـْ  ايمرَّ فُ  ِرَواَي٥مٌ  ََم٣ميمٍِؽ  َوفَم ْأسِ  ىُمؾُّ  َأٞمَّ  ايمرَّ

هَْمَّمَؾ  َأنَّ  َوَأَْجَُٔمقا ْٕ  دِم  َيٛمُْٗمَص  َٓ  َأنْ  َوُيْسَتَح٤مُّ  ََجِٝمِٔمفِ  سَمْٗمِِمغمُ  َأوْ  ََجِٝمِٔمفِ  ضَمْٙمُؼ  ا

ـْ  ايمتَّْٗمِِمغمِ  ُْٞمُٚمَٙم٥مِ  وَمْدرِ  فَم ْٕ ـْ  ا ْٔمرِ ايم َأؿْمَراِف  َِم َ  هَم١مِنْ  ُمَّ ُِمقلِ  صَم٣مزَ  ُدوََّن٣َم وَمٌمَّ  ِْلُ

وعُ  ايمتَّْٗمِِمغمِ  اؽْمؿِ  َـّ  َوُيْ٘مَرهُ  ايمتَّْٗمِِمغمُ  ايمٛم َس٣مءِ  ضَمؼ   دِم  َواظمَْمْمُ ْٙمُؼ  َْلُ ـَ  هَمَٙمقْ  اْْلَ  ضَمَٙمْٗم

ْٙمِؼ  ََمَٗم٣ممَ  َوَيُٗمقمُ  ايمٛمُُّسُؽ  ضَمَِمَؾ  ضْمَراُق  ايمٛمَّْتُػ  َوايمتَّْٗمِِمغمِ  اْْلَ  َونَمغْمُ  َوايْمَٗمصُّ  َواإْلِ

ـْ  َذيمَِؽ  ْٔمرِ  إَِزايَم٥مِ  َأْٞمَقاعِ  َِم  ها .ايمُمَّ
اظمرأة إذا أرادت ايمتحٙمؾ َمـ اْل٨م, أو ايمٔمٚمرة ْل٣م أن سمٗمٌم َمـ ؾمٔمره٣م و

 .َمـ أؿمراف ضٖم٣مئره٣م هومدر أٞمٚمٙم٥م, سمٟمطمذ

 وٓ جيقز يمٙمٚمرأة أن َتٙمؼ ؾمٔمره٣م ىمٙمف ىمم هق ايمُمٟمن دم ضمؼ ايمرصم٣مل.

 .ٔمقرهؿَم٣م يٖمٔمٙمف زمٔمض اْلج٣مج َمـ ومْمع أؿمراف َمـ ؾمو

ضمٙمؼ َجٝمع ايمُمٔمر, أو سمٗمِمغم َجٝمع ايمُمٔمر, واْلٙمؼ  ايط١ٓ يف ايتشًٌ:ف

 ., واّلل أفمٙمؿأهمّمؾ َمـ ايمتٗمِمغم

********** 
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 [ ترتيب األعمال يوم النحر] 

ـْ ) – 211 ـِ ايْمَٔم٣مِص َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم:  َوفَم ـِ فَمْٚمِرِو زْم َأنَّ َرؽُمقَل »فَمْبِد اّللَِّ زْم

٥ِم ايْمَقَداِع, هَمَجَٔمُٙمقا َيْسَٟميُمقَٞمُف, هَمَٗم٣مَل  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اّللَِّ  َووَمَػ دِم ضَمجَّ

ْ َأؾْمُٔمْر, هَمَحَٙمْٗم٦ُم وَمْبَؾ َأْن َأْذزَمَح. وَم٣مَل:  َٓ ضَمَرَج »َرصُمٌؾ: َل هَمَج٣مَء آطَمُر, ش اْذزَمْح َو

َٓ ضَمَرَج اِرْ »هَمَٗم٣مَل: َلْ َأؾْمُٔمْر, هَمٛمََحْرُت وَمْبَؾ َأْن َأْرَِمَل, وَم٣مَل:  هَمَم ؽُمئَِؾ َيْقََمِئٍذ ش ِم َو

َّٓ وَم٣مَل:  َر إِ َٓ ُأطم  َم َو ٍء وُمد  ـْ َرْ َٓ ضَمَرَج »فَم شاهْمَٔمْؾ َو
(1)

 (.َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ . 

 *******************************الشرح:

دم يقم  اْل٨م يمبٝم٣من سمرسمٝم٤م إفمملعمم امليصف صمحُ اهلل احلزٓث: 

 ايمٛمحر.

 ّٜٛ ايٓشس ع٢ً اآلتٞ: ملسو هيلع هللا ىلصعاٍ ايٓيب ٚنإ تستٝب أف

 ايمرَمل. األٍٚ:

 ايمٛمحر. ايجاْٞ:

 اْلٙمؼ. ايجايح:

  .وزم٣مشمٛمكم َمـ هذه ايمثَلشم٥م َيِمؾ ايمتحٙمؾ إول

 .َيؾ يمٙمح٣مج همٝمف ىمؾ رء ضمرم فمٙمٝمف ومبؾ اإلضمرام, إٓ َج٣معو

 .وإهمّمؾ أن ي٘مقن ايمتحٙمؾ إول زمٔمد ايمثَلشم٥م إفممل ايمس٣مزمٗم٥م

                                                           
 (.1316(, واإلمام مسلم في صحيحو )83أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 ؿمقاف اإلهم٣مض٥م. ايسابع:

 ايمسٔمل زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة ظمـ ىم٣من ضمجف َمتٚمتًٔم٣م. اَظ:اخل

وأَم٣م َمـ ضم٨م َمٖمرًدا أو وم٣مرًٞم٣م, هم١من ومدم ؽمٔمٝمف زمٔمد ؿمقاف ايمٗمدوم, همَل يٙمزم 

 ؽمٔمل آطمر.

 .زمٔمد ؿمقاف اإلهم٣مض٥م ايمسٔمل زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة فوإن أطمر ؽمٔمٝمف, يمزَم

َيؾ يمٙمح٣مج همٝمف ىمؾ رء ضمرم فمٙمٝمف ومبؾ اإلضمرام ضمتك  ٚايتشًٌ األخري:

 .عماْل

5 ٕٞمف صعم اّلل دم يقم ايمٛمحرايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ل يسٚمع و

, وىم٣من فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضم٨م وم٣مرًٞم٣م فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ

 .ومد ومدم َمع ؿمقاف ايمٗمدوم, واّلل أفمٙمؿ

 صسح.: جيُع َا ٜكع ب٘ ايتشًٌ األٍٚ ن١ًُٚ
 يمٙمرَمل. ايسا٤:

 يمٙمذزمح. ٚايراٍ:

 أو يمٙمتٗمِمغم. يمٙمحؼ, ٚاحلا٤:

 : أعُاٍ احلرسهِ َٔ قدّ أٚ أخس غ٦ّٝا َٔ 
أو  ىم٣من ٞم٣مؽمًٝم٣مؽمقاء َمـ ومدم أو أطمر ؾمٝمًئ٣م مم٣م سمٗمدم ذىمره, همَل رء فمٙمٝمف و

 .فم٣مَمدًا أو صم٣مهَلً 
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هق ايمؼمسمٝم٤م ايمذي شمب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  فاألفطٌ:

 وؽمٙمؿ.

ه إفممل وهق اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ همٝمٚمـ سمٔمٚمد ايمتٗمديؿ وايمتٟمطمغم زمكم هذو

 َمستْمٝمع يمٙمؼمسمٝم٤م: 

 همذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أٞمف يٙمزَمف ايمٖمدي٥م فمعم ذيمؽ.

 وايمِمحٝمح أٞمف ٓ همدي٥م فمٙمٝمف دم ذيمؽ, وٓ ضمرج.

َر  ملسو هيلع هللا ىلصأن ايمٛمبل حلدٜح ابٔ عُسٚ:  َٓ ُأطم  َم َو ٍء وُمد  ـْ َرْ ََم٣م ؽُمئَِؾ َيْقََمئٍِذ فَم

َّٓ وَم٣مَل:  َٓ ضَمَرَج »إِ  ش.اهْمَٔمْؾ َو

٥ِم ايْمَقَداعِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اّللَِّ  َأنَّ َرؽُمقَل »قْلُ:   ش.َووَمَػ دِم ضَمجَّ

سمٔمكم ايمقومقف اخلْمب٣مء, وايمٔمٙممء, وأهؾ ايمٖمتقى يمٙمٛم٣مس5 ضمتك يبٝمٛمقا  فُٔ:

 يمٙمٛم٣مس َمٛم٣مؽم٘مٜمؿ دم اْل٨م.

 ش.هَمَجَٔمُٙمقا َيْسَٟميُمقَٞمفُ »قْلُ: 

ايمس٠مال همٝمم يُم٘مؾ فمٙمٝمٜمؿ دم  ـضمرص ايمِمح٣مزم٥م ريض اّلل فمٛمٜمؿ فم فُٔ:

وهمٝمف ضمرصٜمؿ فمعم سمٔمٙمؿ َمٛم٣مؽمؽ ضمجٜمؿ, وفمعم َمب٣مدرَتؿ َمٛم٣مؽم٘مٜمؿ, 

 يمٙمس٠مال.

 ش. هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ: َلْ َأؾْمُٔمرْ »قْلُ: 

 أي همٔمٙم٦م ذيمؽ ٞم٣مؽمًٝم٣م, أو صم٣مهًَل.
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 ش. هَمَحَٙمْٗم٦ُم وَمْبَؾ َأْن َأْذزَمَح »قْلُ: 

 أن ايمذزمح ومبؾ اْلٙمؼ. ٚايؿٛاب يف ايرتتٝب:

َٓ ضَمَرَج »وَم٣مَل: »قْلُ:   ش.اْذزَمْح َو

 .دم سمٗمديؿ اْلٙمؼ, ودم سمٟمطمغم ايمذزمحٙمٝمؽ أي ٓ ضمرج فم

 ش.هَمَج٣مَء آطَمُر, هَمَٗم٣مَل: َلْ َأؾْمُٔمْر, هَمٛمََحْرُت وَمْبَؾ َأْن َأْرَِملَ »قْلُ: 

 أن ايمرَمل ومبؾ ايمٛمحر. ٚايؿٛاب يف ايرتتٝب:

َٓ ضَمَرَج »وَم٣مَل: »قْلُ:   ش.اِْرِم َو

 .همدي٥مٓ إشمؿ فمٙمٝمؽ, وٓ 

ـْ َرْ »قْلُ:  رَ هَمَم ؽُمئَِؾ َيْقََمئٍِذ فَم َٓ ُأطم  َم َو  ش.ٍء وُمد 

 هذا يٖمٝمد ايمٔمٚمقم دم ىمؾ إفممل اظمذىمقرة دم يقم ايمٛمحر.

 همٝمُمٚمؾ َمـ ومدم ايمسٔمل زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة فمعم ايمْمقاف.

 أو ايمْمقاف فمعم ايمرَمل, أو نمغم ذيمؽ.

َّٓ وَم٣مَل: »قْلُ:  َٓ ضَمَرَج »إِ  . "شاهْمَٔمْؾ َو

فمـ ىمؾ ؽم٠مال ومدم أي ىم٣من صمقاب ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 .إيمٝمف دم ذيمؽ ايمٝمقم َمـ سمٗمديؿ, أو سمٟمطمغم اهمٔمؾ وٓ ضمرج

 ايمديـ ايمٔمٓمٝمؿ فمعم اظم٠مَمٛمكم. يْسي٥مزمٝم٣من ّيف ٍشا احلزٓث: 

 زمٝم٣من يمرَح٥م اّلل فمز وصمؾ, ويم٘مرَمف ايمٔمٓمٝمؿ فمعم فمب٣مده اظم٠مَمٛمكم. ّفُٔ:
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أن اإلٞمس٣من يٖمٔمؾ وٓ ضمرج فمٙمٝمف وهمٝمم ذفمف اّلل فمز وصمؾ,  فٝهٕٛ احلل:

 .ٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿايم وأذن زمف

أَم٣م أن يرهمع فمٛمف اظمبٝم٦م زمٚمزديمٖم٥م, ويرهمع فمٛمٜمؿ اظمبٝم٦م زمٚمٛمك, ويرهمع فمٛمٜمؿ 

 رَمل اْلمر دم أووم٣مَت٣م اظمٔمٙمقَم٥م, زمدفمقى ٓ ضمرج.

 .واّلل اظمقهمؼهمٜمذا سمٝمسغم خي٣ميمػ ذع اّلل فمز وصمؾ, 

********** 
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 [جواز النحر قبل الحلق]

212 –  ِ ـْ اظمْ ـِ خَمَْرََم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: )َوفَم صعم  -َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ  -»ْسَقِر زْم

شَٞمَحَر وَمْبَؾ َأْن ََيْٙمَِؼ, َوَأََمَر َأْصَح٣مزَمُف زمَِذيمَِؽ  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 
 (1)

. َرَواُه 

 (.ايْمُبَخ٣مِريُّ 

 *******************************الشرح:

وىم٣من ٣من صمقاز ايمٛمحر ومبؾ اْلٙمؼ, يمبٝم عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

 .اْلديبٝم٥مودم وأصح٣مزمف,  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ضمكم أضمٌم ايمٛمبل 

ٚقد بٛب ع٢ً ٖرا احلدٜح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل يف ؾشٝش٘ 
, وَمع ذيمؽ جيقز هذا دم نمغم "زَم٣مُب ايمٛمَّْحِر وَمْبَؾ اَْلْٙمِؼ دِم اَْلٌْمِ " فكاٍ:

 .اإلضمِم٣مر ظم٣م سمٗمدم

 : (10/ 4) ايبازٟ فتحيف  قاٍ احلافغ
ََج٥َمِ  دِم  زمَِٗمْقيمِفِ  َوَأؾَم٣مرَ   ْ ٌْمِ  دِم  ايمؼمَّ سمِٝم٤َم  َهَذا َأنَّ  إلَِم  اْْلَ ْ ـْ  زمَِح٣ملِ  خَيَْتصُّ  ايمؼمَّ  ََم

مَ  َووَمْد  ُأضْمٌِمَ  فُ  سَمَٗمدَّ طْمتَِٝم٣مرِ  ضَم٣ملِ  دِم  جَي٤ُِم  َٓ  َأٞمَّ ِٓ  َأَْمَسك ََم٣م زمٔمد رَمك إِذا زَم٣مب دِم  ا

ْ  َيْذزَمَح  َأنْ  وَمْبَؾ  ضَمَٙمَؼ  َأو ضِ  َوَل ـْ  فَمعَم  جَي٤ُِم  ظم٣َِم اظمَُِْمٛم ُػ  َيَتَٔمرَّ  َأنْ  وَمْبَؾ  ضَمَٙمَؼ  ََم

ـْ  ؾَمْٝمَب٥مَ  َأِب  زمـ روى َوومد يٛمَْحر فَْمَٚمشِ  ؿَمِريِؼ  َِم ْٕ ـْ  ا ـْ  إزِْمَراِهٝمؿَ  فَم  وَم٣مَل  فَمْٙمَٗمَٚم٥مَ  فَم

 أورد شمؿَّ  َمثٙمف فَمب٣َّمس زمـ فَمـ صُمَبغم زمـ ؽمٔمٝمد وضَمدشمٛمل إزِْمَراِهٝمؿُ  وَم٣مَل  َدمٌ  فَمَٙمْٝمفِ 

                                                           
 (.1811أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ا زمَِب٣مٍب  وَمْبُؾ  اظم٣َْميِض  فُمَٚمرَ  زمـ ضَمِدي٧م َِمٛمّػاظمُ   َوضَمَٙمَؼ  زُمْدَٞمفُ  هَمٛمََحرَ  َوهمِٝمفِ  خُمَْتٌَمً

ـْ  ايْمَبْٝمَٜمِٗملُّ  َأْوَرَدهُ  َووَمْد  َرْأؽَمفُ  ـِ  ؾُمَج٣معِ  زَمْدرٍ  َأِب  ؿَمِريِؼ  َِم  ايمَِّذي َوُهقَ  ايْمَقيمِٝمدِ  زْم

ـْ  ايْمُبَخ٣مِريُّ  َأطْمَرصَمفُ  ـَ  اّللَِّ فَمْبَد  َأنَّ  َويَمْٖمُٓمفُ  اظمَْْذىُمقرِ  زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدهِ  ؿَمِريِٗمفِ  َِم  اّللَِّ  فَمْبدِ  زْم

 َ ـَ  َوؽَم٣مِل َم  اّللَِّ فَمْبدِ  زْم ـَ  اّللَِّ فَمْبَد  ىَمٙمَّ ٣مُج  َٞمَزَل  يَمَٝم٣مرِمَ  فُمَٚمرَ  زْم جَّ ـِ  اْْلَ زَمغْمِ  زم٣ِمزْم َٓ  ايمزُّ  َٓ  َووَم٣م

كَ  ٨مَّ  َٓ  َأنْ  َيُضُّ ٣م ايْمَٔم٣ممَ  ََتُ ٣مَل  َأنْ  َٞمَخ٣مُف  إِٞمَّ  طَمَرصْمٛم٣َم هَمَٗم٣مَل  ايْمَبْٝم٦ِم  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمََؽ  َُيَ

ؽْمَمفِمٝمقِمُّ  ؽَم٣موَمفُ  َوىَمَذا َرصَمعَ  شُمؿَّ  آطِمِرهِ  دِم  َوَزادَ  ايْمُبَخ٣مِري   ؽِمَٝم٣مِق  َِمْثَؾ  هَمَذىَمرَ  ـْ  اإْلِ  َِم

َّٓ  زَمْدرٍ  َأِب  ؿَمِريِؼ  فُ  إِ ْ  َأٞمَّ ٥مَ  َيْذىُمرِ  َل يمِفِ  دِم  ايمَّتِل ايْمِٗمِمَّ ـْ  َوؽَم٣موَمفُ  َأوَّ ـْ  ُأطْمَرى ؿَمِريٍؼ  َِم  فَم

فُ  فُمَٚمرَ  زمـ فَمـ همِٝمَٜم٣م هَمَٗم٣مَل  َأْيًّم٣م زَمْدرٍ  َأِب   هَمَٔمْٙم٦ُم  ايْمَبْٝم٦ِم  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمِل ضِمٝمَؾ  إِنْ  وَم٣مَل  َأٞمَّ

 وَم٣مَل  اَْلِدي٧م زم٣ِميْمُٔمْٚمَرةِ  هَمَٟمَهؾَّ  ََمَٔمفُ  َوَأَٞم٣م َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اّللَُّ َصعمَّ  اّللَِّ َرؽُمقُل  هَمَٔمَؾ  ىَمَم 

فُ  إلَِم  ََم٣ميمٌِؽ  َذَه٤َم  ْٝمِٚمل  ايمتَّ  زمـ ٥مُ  اظمُْْحٌَمِ  فَمعَم  َهْديَ  َٓ  َأٞمَّ جَّ  َهَذا فَمَٙمْٝمفِ  َواْْلُ

ِدي٧ُم  فُ  اْْلَ َٞمَّ َب٤ُم  َوؽَمَب٤ٌم  ضُمْ٘مؿٌ  همِٝمفِ  ُٞمِٗمَؾ  ِٕ ٌْمُ  هَم٣ميمسَّ ْ٘مؿُ  اْْلَ  هَم٣موْمَت٢َم  ايمٛمَّْحرُ  َواْْلُ

َؼ  ايمٓم٣َّمِهرُ  ْ٘مؿِ  سَمَٔمٙمُّ َب٤ِم  زمَِذيمَِؽ  اْْلُ  اهـ .أفمٙمؿ َواّلل ايمسَّ

ـِ خَمَْرََم٥َم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم »قْلُ:  ـْ اظمِْْسَقِر زْم  ش.َوفَم

 َم٣مت ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وفمٚمره ىم٣من شممن ؽمٛمقات.

 زَمـ ازمـ ايمززمغم ريض وفم٣مش ضمتك َضزمف ضمجر ضمكم هدَم٦م ايم٘مٔمب٥م, دم

 ., واّلل أفمٙمؿوَم٣مت َمـ, اّلل فمٛمٜمم

********** 
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 التحلل األول[ ]بيان متى يكون

ـْ ) – 213 صعم اّلل  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  فَم٣مئَُِم٥مَ َوفَم

َّٓ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ٍء إِ إَِذا َرََمْٝمُتْؿ َوضَمَٙمْٗمُتْؿ هَمَٗمَد ضَمؾَّ يَمُ٘مْؿ ايمْم ٝم٤ُم َوىُمؾُّ َرْ

شايمٛم َس٣مءَ 
(1)

 (.ؽْمٛم٣َمِدِه َضْٔمٌػ . َرَواُه َأَْحَُد, َوَأزُمق َداُوَد, َودِم إِ 

 *******************************الشرح:

واْلدي٧م دم  :احلزٓث لبٔمٌ ّقت التحلل األّل عمم املصيف صمحُ اهلل

 فمٙمٝمف فمٚمؾ ايمٖمٗمٜم٣مء. ويم٘مـ, ضٔمٝمػ اْلج٣مج زمـ أرؿمٟمةؽمٛمده 

 .َمـ شمَلث همٗمد ضمؾ يمف ايمْمٝم٤م وايمٙمب٣مسإذا همٔمؾ شمٛمتكم  ٜكٛيٕٛ:فإِْٗ 

 

                                                           
ورواه من نفس الطريق «. والثياب»( وزاد: 143/ 6وىذا لفظ أحمد )منكر بهذا اللفظ.  (1)

«. وذبحتم»(, وعندىما زيادة: 136/ 5« )السنن الكبرى»(, والبيهقي في 276/ 2الدارقطني )
وىذا من »قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة, فهو كثير الخطأ مدلس, ولذلك قال البيهقي: 

 -وفي سنده الحجاج أيضا-( 1978قلت: ورواه أبو داود )«. تخليطات الحجاج بن أرطأة
وىو بهذا اللفظ صحيح, «. قبة فقد حل لو كل شيء إال النساءإذا رمى أحدكم جمرة الع»بلفظ: 

طيبت رسول اهلل صلى اهلل »(, ولفظو: 244/ 6إذ لو شاىد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد )
عليو وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل واإلحرام: حين أحرم, وحين رمى جمرة العقبة يوم 

(, وغيره من حديث ابن عباس 2191خر عند أحمد )ولو شاىد آ«. النحر قبل أن يطوف بالبيت
 ورجالو ثقات إال أن فيو انقطاعا, واختلف في رفعو ووقفو. -ولفظو كلفظ أبي داود-

أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح, وبهذا يكون الحل من كل شيء إال وخالصة األمر: 
وىو أيضا قول جماعة من السلف   النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عمال بهذا الدليل الصحيح,

 كعائشة وابن الزبير, وعلقمة وغيرىم. 
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 ش.ضَمَٙمْٗمُتؿْ إَِذا َرََمْٝمُتْؿ وَ »قْلُ: 

 أي اشمٛمتكم َمـ شمَلث, ىمم سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ.

 ش.هَمَٗمَد ضَمؾَّ يَمُ٘مْؿ ايمْم ٝم٤ُم »قْلُ: 

 أي ايمتْمٝم٤م زم٣ميمْمٝم٤م وومد ىم٣من ضمرم فمٙمٝم٘مؿ زمٔمد اإلضمرام.

َّٓ ايمٛم َس٣مءَ »قْلُ:  ٍء إِ  ش. َوىُمؾُّ َرْ

جيقز إٓ أي وضمؾ يم٘مؿ ىمؾ رء ضمرم فمٙمٝم٘مؿ زم٣مإلضمرام, إٓ َج٣مع 5 همَل 

 .طمغمزمٔمد ايمتحٙمؾ إ

 .زمٔمد ؿمقاف اإلهم٣مض٥م ٜٚهٕٛ ايتشًٌ األخري:

********** 
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]بيان أن التحلل في حق النساء يكون بالتقصير 

 فقط[

ـِ ) – 214 ـِ فَمب٣َّمٍس َوفَم ـِ ايمٛمَّبِل  ازْم صعم اّلل فمٙمٝمف  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم, فَم

َم يُ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  نَ يَمْٝمَس فَمعَم ايمٛم َس٣مِء ضَمْٙمٌؼ, َوإِٞمَّ ْ شَٗمٌم 
 (1)

. َرَواُه َأزُمق َداُوَد 

ـٍ   (.زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد ضَمَس

 *******************************الشرح:

 ضام املؿٓف احلدٜح يبٝإ نٝف١ٝ تكؿري ايٓطا٤.
وهذا هق ايمِمحٝمح دم هذه اظمسٟميم٥م: أن ايمتحٙمؾ دم ضمؼ ايمٛمس٣مء أٞمم ي٘مقن 

 .زم٣ميمتٗمِمغم

 .در أٞمٚمٙم٥مهمتجٚمع اظمرأة ضٖم٣مئره٣م, شمؿ سمٗمص َمـ أؿمراهمٜم٣م وم

اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ  وٓ جيقز ْل٣م ضمٙمؼ ؾمٔمره٣م يمٛمٜمل ايمٛمبل صعم

 ازمـ فمب٣مس ريض اّلل فمٛمٜمم دم ايمب٣مب. ضمدي٧م ىمم دم, ذيمؽ

 
 
 
 

                                                           
(, والحديث 1431/  281/ 1« )العلل»(, وقواه أبو حاتم في 1985حسن. أخرجو أبو داود ) (1)

 (.686في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 فكد أخسز اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل يف ضٓٓ٘: 
ََّنَك َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ »َمـ ضمدي٧م فَمقِم  زمـ أب ؿم٣ميم٤م ريض اّلل فمٛمف وَم٣مَل: 

ٙمَِؼ اظمَْرَأُة َرْأؽَمَٜم٣م َؿ َأْن ََتْ شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
 (1)

. 

 ٚقاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل: 
 . "ضَمِدي٧ُم فَمقِم  همِٝمِف اْضْمَِراٌب "

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم ريض اّلل  ـْ وَمَت٣مَدَة, فَم ـِ ؽَمَٙمَٚم٥َم, فَم ٣مِد زْم ـْ ََحَّ َوُرِوَي َهَذا اَْلِدي٧ُم, فَم

ٙمَِؼ اظمَْرَأُة َرْأؽَمَٜم٣مَأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ ا»فمٛمٜم٣م:  َؿ ََّنَك َأْن ََتْ  ش. ّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

                                                           
(, والحديث في الضعيفة لإلمام األلباني 915, 914أخرجو اإلمام الترمذي رحمو اهلل في سننو ) (1)

(, وقال فيو عقب كالم الترمذي: واالضطراب المذكور إنما ىو من ىمام, 678رحمو اهلل برقم )
فكان تارة يجعلو من مسند علي, وتارة من مسند عائشة, وىذا أصح, لمتابعة حماد عليو كما 

أن ذكره من الوجو األول عنو: " وخالفو  ذكره الترمذي. وقال عبد الحق: في " أحكامو " بعد
ىشام الدستوائي وحماد بن سلمة, فروياه عن قتادة عن النبي صلى اهلل عليو وسلم مرسال". قلت: 
وىذا ظاىره أنو لم يذكر عائشة في إسناده أصال, وعليو فهو وجو آخر من االضطراب الذي أشار 

قتادة لم يسمع من عائشة فهذا االضطراب  إليو الترمذي. وعلى الوجو الثاني فهو منقطع. ألن
يمنع من تقوية الحديث, ولذلك لم يحسنو الترمذي, مع ما عرف بو من التساىل. وال يقويو ما 

منتخبو( عن معلى بن عبد الرحمن: حدثنا عبد  - 1/  389أخرجو ابن عدي في " الكامل " )ق 
ألن المعلى ىذا شديد الضعف, ومن الحميد بن جعفر عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة بو, 

طريقو أخرجو البزار في " مسنده " وقال: " روى عن عبد الحميد أحاديث لم يتابع عليها, وال 
( . وقال الهيثمي في " 95/  3نعلم أحدا تابعو على ىذا الحديث ". ذكره في " نصب الراية " )

لرحمن وقد اعترف بالوضع. وقال ابن ( : " رواه البزار, وفيو معلى بن عبد ا263/  3المجمع " )
عدي: أرجو أنو ال بأس بو "! قلت: ىذا رجاء ضائع بعد اعترافو بالوضع, وقد قال فيو الدارقطني: 
" ضعيف كذاب ". وقال أبو حاتم: " متروك الحديث ". وذىب ابن المديني إلى أنو كان يضع 

ان ". فهذه النقول عن ىؤالء األئمة الحديث. وقال أبو زرعة: " ذاىب الحديث " كما في " الميز 
 الفحول, دليل على أن ابن عدي وغيره ممن أثنى عليو لم يعرفو. 
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َٓ َيَرْوَن فَمعَم اظمَْرَأِة » ٚقاٍ زمح٘ اهلل: َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم َهَذا فِمٛمَْد َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ 

 ش.ضَمْٙمًٗم٣م, َوَيَرْوَن َأنَّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايمتَّْٗمِِمغمَ 

**********   
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التشريق إال ]بيان وجوب المبيت بمنى في أيام 

 لمن كان له عذر[

ـِ ) – 227 ـِ فُمَٚمَر َوفَم ـَ فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: ازْم  -َأنَّ ايْمَٔمب٣َّمَس زْم

٥َم  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اؽْمَتْٟمَذَن َرؽُمقَل اّللَِّ  -ريض اّلل فمٛمف  َأْن َيبِٝم٦َم زمَِٚم٘مَّ

ـْ َأصْمِؾ ؽِمَٗم٣مَيتِفِ  ش, هَمَٟمِذَن يَمُف يَمَٝم٣مرِمَ َِمٛمًك, َِم
 (1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 227 ـِ فَمِدي  َوفَم صعم  -َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ »ريض اّلل فمٛمف:  -فَم٣مِصِؿ زْم

ـْ َِمٛمًك, َيْرَُمقَن َيْقَم  -اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  زمِِؾ دِم ايْمَبْٝمُتقسَم٥ِم فَم َأْرطَمَص يمُِرفَم٣مة اإْلِ

, شُمؿَّ َيْرَُمقَن َيْقَم ايمٛمَّْٖمرِ ايمٛمَّْحِر, شُمؿَّ َيْرَُمقَن ايْمَٕمِد يمِٝمَ 
شْقََمكْمِ

(2)
ْٚمَس٥ُم,  . َرَواُه اخْلَ

ـُ ضِمب٣َّمنَ  , َوازْم َِمِذيُّ ْ َحُف ايمؼم   (.َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

 يمبٝم٣من وصمقب ايمبٝمتقسم٥م زمٚمٛمك. عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

 إٓ َمـ رطمص يمف ظمرض, أو يمٗمٝم٣مَمف زمُم٠مون اْلجٝم٨م.

 

 

                                                           
 (.1315(, واإلمام مسلم في صحيحو )1634أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

(, وابن ماجو 955(, والترمذي )273/ 5(, والنسائي )1975أخرجو اإلمام أبو داود ) (2)
موارد(, وقال الترمذي: حسن صحيح, وىو  1115(, وابن حبان )451/ 4د )(, وأحم3137)

(, وقال فيو: إسناده صحيح, 1724في صحيح أبي داود األم لإلمام األلباني رحمو اهلل برقم )
 وصححو الترمذي, وابن الجارود, وابن حبان, والحاكم, والذىبي.
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 : (579/ 3)  فتحيف اي احلافغ قاٍ
ِدي٧ِم  َودِم  فُ  زمِِٚمٛمًك اظمَْبِٝم٦ِم  ُوصُمقِب  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  اْْلَ ـْ  َوَأٞمَّ ٨م   ََمٛم٣َمؽِمِؽ  َِم َنَّ  اْْلَ

ِٕ 

طْمَِم٥مِ  ايمتَّْٔمبغِمَ  ْذنَ  َوَأنَّ  فَمِزيَٚم٥مٌ  َُمَٗم٣مزمَِٙمَٜم٣م َأنَّ  َيْٗمَتيِض  زم٣ِميمرُّ ٥مِ  َووَمعَ  اإْلِ  اظمَْْذىُمقَرةِ  يمِْٙمِٔمٙمَّ

ْ  َوإَِذا ْ  ََمْٔمٛم٣َمَه٣م دِم  ََم٣م َأوْ  سُمقصَمْد  َل ْذنُ  ََيُِْمؾِ  َل ْٚمُٜمقرُ  وَم٣مَل  َوزم٣ِميْمُقصُمقِب  اإْلِ  َودِم  اْْلُ

٣مهمِِٔمل   وَمْقلٍ  ـْ  َوِرَواَي٥مٍ  يمِٙمُمَّ َد  فَم ٛمَِٖمٝم٥َّمِ  ََمْذَه٤ُم  َوُهقَ  َأَْحَ فُ  اْْلَ مِ  َوُوصُمقُب  ؽُمٛم٥َّمُ  َأٞمَّ  ايمدَّ

ىمِفِ  ََلِف  َهَذا فَمعَم  ََمْبٛمِل   زمؼَِمْ َٓ  اخْلِ َّٓ  اظمَْبِٝم٦ُم  ََيُِْمُؾ  َو ْٝمؾِ  زمُِٚمْٔمَٓمؿِ  إِ  خَيَْتصُّ  َوَهْؾ  ايمٙمَّ

ْذنُ  َٗم٣مَي٥مِ  اإْلِ ـَ  َذيمَِؽ  زمَِٕمغْمِ  َأوْ  َوزم٣ِميْمَٔمب٣َّمسِ  زم٣ِميمس  َْوَص٣مِف  َِم ْٕ ةِ  ا ْٔمَتػَمَ
ْ٘مؿِ  َهَذا دِم  اظمُْ  اْْلُ

ْ٘مؿُ  خَيَْتصُّ  هَمِٗمٝمَؾ   َوُهؿْ  وَمْقَُمفُ  َووِمٝمَؾ  آيُمفُ  ََمَٔمفُ  طُمُؾ َيْد  َووِمٝمَؾ  َُجُقدٌ  َوُهقَ  زم٣ِميْمَٔمب٣َّمسِ  اْْلُ

ـِ  ىُمؾُّ  َووِمٝمَؾ  َه٣مؾِمؿٍ  زَمٛمُق َٗم٣مَي٥مِ  إلَِم  اضْمَت٣مَج  ََم  خَيَْتصُّ  َأْيًّم٣م وِمٝمَؾ  شُمؿَّ  َذيمَِؽ  هَمَٙمفُ  ايمس 

ْ٘مؿُ  هِ  ؽِمَٗم٣مَي٥مٌ  فُمِٚمَٙم٦ْم  يَمقْ  ضَمتَّك ايْمَٔمب٣َّمسِ  زمِِسَٗم٣مَي٥مِ  اْْلُ ْ  يمَِٕمغْمِ ْص  َل  دِم  يمَِِم٣مضِمبَِٜم٣م ُيَرطمَّ

صَْمٙمَِٜم٣م اظمَْبِٝم٦ِم  ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ِٕ َٚمفُ  َِم ِحٝمُح  َوُهقَ  فَمٚمَّ ٥مُ  اظْمَْقِضَٔمكْمِ  دِم  ايمِمَّ  َذيمَِؽ  دِم  َوايْمِٔمٙمَّ

٣مِرزمكِمَ  اظم٣َْمءِ  إفِْمَدادُ  ـَ  ََمْٔمٛم٣َمهُ  دِم  ََم٣م زمِفِ  َيْٙمَتِحُؼ  َأوْ  زم٣ِمظم٣َْمءِ  َذيمَِؽ  خَيَْتصُّ  َوَهْؾ  يمِٙمُمَّ  َِم

ىَْمؾِ  ْٕ هِ  ا ٣مهمِِٔمٝم٥َّمُ  َوصَمَزمَ  تَِملٍ اضْم  حَمَؾُّ  َونَمغْمِ ٣مِق  ايمُمَّ ـْ  زم١ِمِْْلَ  َأوْ  َضَٝم٣مفَمفُ  خَي٣َمُف  ََم٣مٌل  يَمفُ  ََم

َٗم٣مَي٥مِ  زمَِٟمْهؾِ  َيَتَٔم٣مَهُدهُ  ََمِريٌض  َأوْ  هَمْقسَمفُ  خَي٣َمُف  َأَْمرٌ  ْٚمُٜمقرُ  صَمَزمَ  ىَمَم  ايمس  ٣مِق  اْْلُ  زم١ِمِْْلَ

فَم٣مءِ  ٥مً  ايمر  طْمتَِِم٣مَص  َأفْمٛمِل ٛمِْذرِ اظمُْ  زمـ َواطْمَت٣مَرهُ  َأَْحد وَمْقُل  َوُهقَ  طَم٣مصَّ ِٓ  زمَِٟمْهؾِ  ا

َٗم٣مَي٥مِ  فَم٣مءِ  ايمس  زمِؾٍ  َوايمر  ـْ  َواظمَْْٔمُروُف  إِلِ َد  فَم  َوفَمَٙمْٝمفِ  زمَِذيمَِؽ  ايْمَٔمب٣َّمسِ  اطْمتَِِم٣مُص  َأَْحَ

مُ  جَي٤ُِم  اظم٣َْميمِ٘مِٝم٥َّمُ  َووَم٣مَل  اظمُْْٕمٛمِل َص٣مضِم٤ُم  اوْمَتٌَمَ  فَم٣مءِ  ؽِمَقى اظْمَْذىُمقَراِت  دِم  ايمدَّ  ايمر 

ـْ  قاوَم٣ميمُ  ـْ  َدمٌ  فَمَٙمْٝمفِ  َوصَم٤َم  فُمْذرٍ  زمَِٕمغْمِ  اظمَْبِٝم٦َم  سَمَركَ  َوََم ٣مهمِِٔملُّ  َووَم٣مَل  يَمْٝمَٙم٥مٍ  ىُمؾ   فَم  ايمُمَّ
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ـْ  ُق  فَمٛمْفُ  َووِمٝمَؾ  َِمْس٘مكِمٍ  إؿِْمَٔم٣ممُ  يَمْٝمَٙم٥مٍ  ىُمؾ   فَم ـِ  زمِِدْرَهؿٍ  ايمتََِّمدُّ  َوِهلَ  َدمٌ  ايمثَََّلِث  َوفَم

ـْ  ِرَواَي٥مٌ  َد  فَم ـِ  ٛمْفُ فمَ  َواظمَُْْمُٜمقرُ  َأَْحَ ٛمَِٖمٝم٥َّمِ  َوفَم ءَ  َٓ  اْْلَ   ها .فَمَٙمْٝمفِ  َرْ
ظمستُمٖمٝم٣مت, واإلؿمٖم٣مء, وَمـ ىم٣من اويدطمؾ دم ذيمؽ أصح٣مب إَمـ, و

 يسٔمك دم طمدَم٥م اْلجٝم٨م.

 ش.صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -اؽْمَتْٟمَذَن َرؽُمقَل اّللَِّ »قْلُ: 

 وهذا يدل فمعم أن اظمبٝم٦م زمٚمٛمك واصم٤م.

٥َم يمَ »قْلُ:   ش.َٝم٣مرِمَ َِمٛمًكَأْن َيبِٝم٦َم زمَِٚم٘مَّ

وهل يمٝمٙم٥م اْل٣مدي فممم, وايمث٣مّن  يٝايٞ ٢َٓ: ٖٞ يٝايٞ أٜاّ ايتػسٜل:

 فممم, وايمث٣ميم٧م فممم َمـ ذي اْلج٥م.

ـْ َأصْمِؾ ؽِمَٗم٣مَيتِفِ »قْلُ:   : َِم

 أي يمٔمذر ؽمٗم٣مي٥م اْلج٣مج. 

هم١من ايمٔمب٣مس زمـ فمبد اظمْمٙم٤م ريض اّلل فمٛمف, فمؿ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم 

 زمٚم٘م٥م. آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من يسٗمل ايمٛم٣مس

 ذب ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ ؽمٗم٣ميتٜمؿ. ومدو

 فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: ف
ايمْمقيؾ دم ضمج٥م ايمٛمبل صعم َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمبد اّلل ريض اّلل فمٛمٜمم 

شُمؿَّ َرىم٤َِم َرؽُمقُل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف »اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ودم آطمره وم٣مل: 

َؿ  ٥َم ايمٓمُّْٜمَر, هَمَٟمسَمك زَمٛمِل فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم, َيْسُٗمقَن َوؽَمٙمَّ هَمَٟمهَم٣مَض إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم, هَمَِمعمَّ زمَِٚم٘مَّ
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َٓ َأْن َيْٕمٙمَِبُ٘مُؿ ايمٛم٣َّمُس فَمعَم »فَمعَم َزَْمَزَم, هَمَٗم٣مَل:  اْٞمِزفُمقا, زَمٛمِل فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم, هَمَٙمْق

َب َِمٛمْفُ  هَمَٛم٣مَويُمقهُ ش ؽِمَٗم٣مَيتُِ٘مْؿ يَمٛمََزفْم٦ُم ََمَٔمُ٘مؿْ  شَديْمًقا هَممَمِ
 (1)

. 

 ش.هَمَٟمِذَن يَمفُ »قْلُ: 

 .يمذيمؽأي همٟمذن يمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم اظمبٝم٦م زمٚم٘م٥م 

 رهمع اْلرج دم ايمديـ فمـ هذه إَم٥م. فُٔ:ّ

ـْ ضَمَرٍج }يمٗمقل اّلل فمز وصمؾ:  ـِ َِم ي ُهَق اصْمَتَب٣مىُمْؿ َوََم٣م صَمَٔمَؾ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ دِم ايمد 

٥َم َأزمِ  ؽُمقُل َِمٙمَّ ـْ وَمْبُؾ َودِم َهَذا يمَِٝمُ٘مقَن ايمرَّ ىُمُؿ اظمُْْسٙمِِٚمكَم َِم ٝمُ٘مْؿ إزِْمَراِهٝمَؿ ُهَق ؽَممَّ

 [.23]اْل٨م:  {ؾَمِٜمٝمًدا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوسَمُ٘مقُٞمقا ؾُمَٜمَداَء فَمعَم ايمٛم٣َّمسِ 

ـِ فَمِدي  »قْلُ:  ـْ فَم٣مِصِؿ زْم  ش. ريض اّلل فمٛمف -َوفَم

ايمٔمجَلّّن,  ايمبٙمقيّ  ضمرام زمـ ضبٝمٔم٥م زمـ ضم٣مرشم٥م زمـ ايمٔمجَلن زمـ اْلّد  زمـ

 .وأرزمٔمكم َخس ؽمٛم٥م َم٣مت

 صح٣مب َمـ ايمس٣مزمٗمكم إويمٝمكم دم اإلؽمَلم, ريض اّلل فمٛمف.

وومد رطمص يمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم فمدم ؾمٜمقد َمٔمرىم٥م 

 زمدر ظمٜمٚم٥م ىمٙمٖمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ِب٣م, وَضب يمف زمسٜمؿ.

 

                                                           
 (.1218أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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زمِِؾ دِم  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ»قْلُ:  َأْرطَمَص يمُِرفَم٣مة اإْلِ

ـْ َِمٛمًك  ش.ايْمَبْٝمُتقسَم٥ِم فَم

ديمٝمؾ فمعم وصمقب ايمبٝمتقسم٥م زمٚمٛمك دم أي٣مم ايمتمميؼ, وهل أي٣مم رَمل  ّفُٔ:

 اْلٚمرات ايمثَلث.

إٓ أٞمف صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ رطمص يمرفم٣مة اإلزمؾ ٓؾمتٕم٣مْلؿ دم 

 ايمرفم٣مي٥م يمإلزمؾ.

 هذا اْلدي٧م َمـ ىم٣من فمعم َمثؾ هٝمئتٜمؿ, ممـ يٗمقم فمعم ؾمٟمن ويدطمؾ دم

ايمٛم٣مس, ىمم دم ضمدي٧م ازمـ فمٚمر ريض اّلل فمٛمٜمم ايمس٣مزمؼ دم إذن ايمٛمبل صعم اّلل 

فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمٔمٚمف ايمٔمب٣مس دم ايمبٝمتقسم٥م زمٚم٘م٥م دم يمٝم٣مرم َمٛمك َمـ أصمؾ 

 ؽمٗم٣مي٥م اْلج٣مج.

 ش.َيْرَُمقَن َيْقَم ايمٛمَّْحرِ »قْلُ: 

 ايمٝمقم إول دم فمٝمد إضحك َجرة ايمٔمٗمب٥م ايم٘مػمى همٗمط.أي أَّنؿ يرَمقن 

 ش.شُمؿَّ َيْرَُمقَن ايْمَٕمِد يمَِٝمْقََمكْمِ »قْلُ: 

أي دم يقم اْل٣مدي فممم يرَمقن يمٝمقَمكم: يمٝمقم اْل٣مدي فممم, ويمٝمقم ايمث٣مّن 

 فممم َمـ ذي اْلج٥م.

وجيقز ْلؿ أن يٟمطمروا ايمرَمل إلم يقم ايمث٣مّن فممم, ويرَمقن يمٝمقَمكم: يقم 

 يقم ايمث٣مّن فممم.اْل٣مدي فممم, و
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 :(212/ 2) ايطٓٔ َعامليف  قاٍ اخلّٓابٞ
 صعم اّلل رؽمقل رطمِمٜم٣م رطمِم٥م وهذا ايم٘مبغم ايمٛمٖمر ه٣مهٛم٣م ايمٛمٖمر زمٝمقم أراد

 زم٣مظمٗم٣مم أطمذوا همٙمق أَمقاْلؿ ضمٖمظ إلم َمّمْمرون َّٕنؿ يمٙمرفم٣مء وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اّلل

 .ىمح٘مٚمٜمؿ هذا دم نمغمهؿ ضم٘مؿ ويمٝمس أَمقاْلؿ ض٣مفم٦م زمٚمٛمك واظمبٝم٦م

 يٗمقل َم٣ميمؽ هم٘م٣من همٝمف يرَمل ايمذي ايمٝمقم سمٔمٝمكم دم ٣مسايمٛم اطمتٙمػ وومد

 وذاك ايمٕمد َمـ رَمقا ايمٛمحر يقم يقم ايمذي ايمٝمقم َم٢م وإذا ايمٛمحر يقم يرَمقن

 ٓ أٞمف وذيمؽ ذيمؽ, يمٝمقَمٜمؿ ويرَمقن َم٢م ايمذي يمٙمٝمقم يرَمقن إول ايمٛمٖمر يقم

 ووم٣مل َم٣ميمؽ, ومقل َمـ ٞمحقاً  ايمُم٣مهمٔمل ووم٣مل. فمٙمٝمف جي٤م ضمتك ؾمٝمئ٣م أضمد يٗميض

 ها .أطمروا واءؾم٣م وإن ومدَمقا ؾم٣مءوا إن زم٣مخلٝم٣مر هؿ زمٔمّمٜمؿ
 . ششُمؿَّ َيْرَُمقَن َيْقَم ايمٛمَّْٖمرِ »قْلُ: 

وهذا دم يقم ايمث٣ميم٧م فممم, وي٘مقن يمٙمٚمتٟمطمر ايمذي يريد أن يرَمل ايمثَلشم٥م 

 أي٣مم.

وأَم٣م اظمتٔمجؾ ايمذي يريد أن ي٘متٖمل زمرَمل يقَمكم, همٙمف أن ي٘متٖمل زمرَمل 

 ايمٝمقم ايمث٣مّن فممم إن أطمر ايمرَمل.

 أقغمو اليفض:  بٔمٌ

 ايمٛمٖمر يٛمٗمسؿ إلم ومسٚمكم: 

 وي٘مقن دم يقم ايمث٣مّن فممم َمـ ذي اْلج٥م يمٙمٚمتٔمجؾ. ايٓفس األٍٚ:
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ـْ }وهق ايمذي وم٣مل فمٛمف اّلل فمز وصمؾ:  ٣مٍم ََمْٔمُدوَداٍت هَمَٚم َواْذىُمُروا اّللََّ دِم َأيَّ

َؾ دِم َيْقََمكْمِ هَمََل إشِْمَؿ فَمَٙمْٝمِف   [.771]ايمبٗمرة:  {سَمَٔمجَّ

 وي٘مقن دم يقم ايمث٣ميم٧م فممم َمـ ذي اْلج٥م وهذا يمٙمٚمتٟمطمر. ٞ:ايٓفس ايجاْ

َر هَمََل }وهق ايمذي وم٣مل همٝمف اّلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف:  ـْ سَمَٟمطمَّ ـِ  َوََم إشِْمَؿ فَمَٙمْٝمِف ظمَِ

 .{اسمََّٗمك

وٓ ؾمؽ أن َمـ سمٟمطمر دم ايمرَمل وأِتف دم شمَلشم٥م أي٣مم أن يمف أصمر أىمثر وأفمٓمؿ 

 ممـ سمٗمدم دم ايمرَمل زمٝمقَمكم همٗمط.

٦م يمٝمٙم٥م ىم٣مَمٙم٥م دم َمٛمك, ويذىمر اّلل فمز وصمؾ همٝمٜم٣م, ويرَمل اْلمر ٕٞمف ؽمٝمبٝم

ايمثَلث َمرة أطمرى, وي٘مػم اّلل فمز وصمؾ َمع ىمؾ ضمِم٣مة يرَمل ِب٣م, ويدفمق اّلل 

فمز وصمؾ فمٛمد اْلٚمرة ايمِمٕمرى, وفمٛمد اْلٚمرة ايمقؽمْمك, ونمغمه٣م َمـ أفممل 

 ايمػم.

وؽمٝمتخٙمؾ هذا ايمٝمقم سم٘مبغم ّلل فمز وصمؾ, وَتٚمٝمد, وسمسبٝمح, وَتٙمٝمؾ, 

 .اءة ايمٗمرآن ونمغم ذيمؽ َمـ أٞمقاع ايمذىمروومر

ىمم سمٗمدم دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م ريض اّلل  وإصمر فمعم ومدر ايمٛمِم٤م, وايمتٔم٤م

 .فمٛمٜم٣م

********** 
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]عدد خطب النبي صلى اهلل عليه وعلى آله  

 وسلم في الحج[

ـْ ) – 227  - طَمَْمَبٛم٣َم َرؽُمقُل اّللَِّ»وَم٣مَل:  -ريض اّلل فمٛمف  -َأِب زمِْ٘مَرَة َوفَم

ِدي٧َم .َيْقَم ايمٛمَّْحرِ  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ش.. اْْلَ
 (1)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 221 اَء زمِٛم٦ِْم َٞمْبَٜم٣مَن َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م َوفَم طَمَْمَبٛم٣َم َرؽُمقُل اّللَِّ »وَم٣ميَم٦ْم: ََسَّ

ُءوِس هَمَٗم٣مَل:  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - ٣مِم  َأيَمْٝمَس َهَذا َأْوؽَمطَ »َيْقَم ايمرُّ َأيَّ

يِؼ  ش?ايمتَّمْمِ
 (2)

ـٍ  ِدي٧َم َرَواُه َأزُمق َداُوَد زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد ضَمَس  (.. اْْلَ

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من فمدد طمْم٤م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف  عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓثني:

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم اْل٨م.

                                                           
(, واإلمام مسلم رحمو اهلل في صحيحو 1741إلمام البخاري رحمو اهلل في صحيحو )أخرجو ا (1)

أتدرون أي يوم ىذا؟ قلنا: اهلل ورسولو أعلم. فسكت حتى ظننا أنو »(, وتمامو قال: 1679)
سيسميو بغير اسمو, قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر ىذا؟ قلنا: اهلل ورسولو 

ننا أنو سيسميو بغير اسمو, فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال: أي بلد أعلم. فسكت حتى ظ
ىذا؟ قلنا: اهلل ورسولو أعلم, فسكت حتى ظننا أنو سيسميو بغير اسمو. قال: أليست بالبلدة 
الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم ىذا في شهركم ىذا في 

م تلقون ربكم, أال ىل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد, فليبلغ الشاىد بلدكم ىذا إلى يو 
والسياق «. الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع, فال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 للبخاري.

(, وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال عنو الحافظ نفسو 1953أخرجو اإلمام أبو داود ) (2)
  «.التقريب»: أي حيث يتابع, وإال فلين الحديث. كما نص عليو في مقدمة: قلت«. مقبول»
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يقم فمرهم٥م دم يقم ايمت٣مؽمع  طمْمب٥م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ األٚىل:

 َمـ ذي اْلج٥م.

طمْمب٥م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم َمٛمك يقم ايمٛمحر ىمم دم  ايجا١ْٝ:

 ضمدي٧م أب زم٘مرة ريض اّلل فمٛمف ايمذي دم ايمب٣مب.

طمْم٤م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم أي٣مم  ايجايج١, ٚايسابع١:

 ايمتمميؼ طمْمبتكم.

صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم اْل٨م أرزمع  همٝم٘مقن جمٚمقع َم٣م طمْم٤م ايمٛمبل

 طمْم٤م.

 ٚيفغ سدٜح أبٞ بهس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ يف ايؿشٝشني: 
طَمَْمَبٛم٣َم ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف »َمـ ضمدي٧م َأِب زَمْ٘مَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: 

َؿ َيْقَم ايمٛمَّْحِر, وَم٣مَل:  , وُمْٙمٛم٣َم: اّللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ, ش؟َأسَمْدُروَن َأيُّ َيْقٍم َهَذا»َوؽَمٙمَّ

ٝمِف زمَِٕمغْمِ اؽْمِٚمِف, وَم٣مَل:  ُف ؽَمُٝمَسٚم  وُمْٙمٛم٣َم: ش َأيَمْٝمَس َيْقَم ايمٛمَّْحِر؟»هَمَسَ٘م٦َم ضَمتَّك ـَمٛمَٛم٣َّم َأٞمَّ

ُف , وُمْٙمٛم٣َم: اّللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ, هَمَسَ٘م٦َم ضَمتَّك ـَمٛمَٛم٣َّم َأٞمَّ شَأيُّ ؾَمْٜمٍر َهَذا؟»زَمعَم, وَم٣مَل: 

ٝمِف زمَِٕمغْمِ اؽْمِٚمِف, هَمَٗم٣مَل  ٥ِم؟»ؽَمُٝمَسٚم  َأيُّ زَمَٙمٍد », وُمْٙمَٛم٣م: زَمعَم, وَم٣مَل شَأيَمْٝمَس ُذو اَْلجَّ

ٝمِف زمَِٕمغْمِ اؽْمِٚمِف, ش َهَذا؟ ُف ؽَمُٝمَسٚم  وُمْٙمٛم٣َم: اّللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ, هَمَسَ٘م٦َم ضَمتَّك ـَمٛمَٛم٣َّم َأٞمَّ

هَم١مِنَّ ِدََم٣مَءىُمْؿ َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ »وُمْٙمٛم٣َم: زَمعَم, وَم٣مَل: ش اِم؟َأيَمْٝمَس٦ْم زم٣ِميْمَبْٙمَدِة اَْلرَ »وَم٣مَل 

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَمَراٌم, ىَمُحْرََم٥ِم َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا, دِم ؾَمْٜمِرىُمْؿ َهَذا, دِم زَمَٙمِدىُمْؿ َهَذا, إلَِم َيْقِم 

ْٕم٦ُم؟ َٓ َهْؾ زَمٙمَّ ُ٘مْؿ, َأ ُٜمؿَّ اؾْم », وَم٣ميُمقا: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: شسَمْٙمَٗمْقَن َرزمَّ ِغ ايمٙمَّ َٜمْد, هَمْٙمُٝمَبٙم 
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٣مًرا,  ـْ ؽَم٣مَِمٍع, هَمََل سَمْرصِمُٔمقا زَمْٔمِدي ىُمٖمَّ ٍغ َأْوفَمك َِم ٣مِهُد ايمَٕم٣مئ٤َِم, هَمُربَّ َُمَبٙمَّ ايمُمَّ

ُب زَمْٔمُّمُ٘مْؿ ِروَم٣مَب زَمْٔمضٍ  شَيْضِ
 (1)

. 

َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ِدََم٣مَءىُمْؿ, َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ, َوَأفْمَراَضُ٘مْؿ » ٚيف يفغ: هَم١مِنَّ اّللََّ ضَمرَّ

شََم٥ِم َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا, دِم ؾَمْٜمِرىُمْؿ َهَذا, دِم زَمَٙمِدىُمْؿ َهَذاىَمُحرْ 
 (2)

. 

 ش. َيْقَم ايمٛمَّْحِر...»قْلُ: 

 هق ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ ذي اْلج٥م, وهق يقم فمٝمد إضحك.

 بٔمٌ أٌ ْٓو اليحض ٍْ أفضل األٓمو عيز اهلل عظ ّجل: 

 نُا ثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل: 
ـِ وُمْرٍط ريض اّلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م فَمْبِد اّللَِّ  َؿ  زْم ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ فَم

٣مِم فِمٛمَْد اّللَِّ سَمَب٣مَرَك َوسَمَٔم٣ملَم َيْقُم ايمٛمَّْحِر, شُمؿَّ َيْقُم ايْمَٗمر  »وَم٣مَل:  َيَّ ْٕ شإِنَّ َأفْمَٓمَؿ ا
 (3)

 . 

َب يمَِرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ »وَم٣مَل: وَم٣مَل فِمٝمَسك, وَم٣مَل شَمْقٌر: َوُهَق ايْمَٝمْقُم ايمث٣َّمِّن, وَ  َووُمر 

َـّ َيْبَدُأ, هَمَٙممَّ  تِِٜم ـَ إيَِمْٝمِف زمَِٟميَّ ـَ َيْزَديمِْٖم َؿ زَمَدَٞم٣مٌت ََخٌْس َأْو ؽِم٦م  هَمَْمِٖمْٗم اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْ َأهْمَٜمْٚمَٜم٣م, هَمُٗمْٙم٦ُم: ََم٣م  َؿ زمَِ٘مٙمَِٚم٥ٍم طَمِٖمٝم٥ٍَّم َل ٣م, وَم٣مَل: هَمَتَ٘مٙمَّ وَم٣مَل؟ وَم٣مَل: َوصَمَب٦ْم صُمٛمُقُِبَ

ـْ ؾَم٣مَء اوْمَتَْمعَ »  ش.ََم

 

                                                           
 (.1679(, واإلمام مسلم في صحيحو )1741أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

 (.1742أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)

دعي رحمو اهلل (, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوا1765أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (3)
 (, وقال فيو: ىذا حديث حسن. 812برقم )
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 بٔمٌ أمسمٛ بعض األٓمو يف احلخ: 

 هق ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ ذي اْلج٥م, ويسٚمك فمٝمد إضحك. فّٝٛ ايٓشس:

 ٕن اْلج٣مج  يٛمحرون همٝمف اْلدي. مسٞ بريو:

 ونمغم اْلج٣مج يٛمحر همٝمف إض٣مضمل.

 ايمتمميؼ.هق ايمٝمقم اْل٣مدي فممم َمـ ذي اْلج٥م, وهق أول أي٣مم  ّٜٚٛ ايكس:

ٕن اْلج٣مج يستٗمرون همٝمف زمٚمٛمك يمرَمل اْلمر ايمثَلث دم  ٚمسٞ بريو:

 .أي٣مم ايمتمميؼ

هق ايمٝمقم ايمث٣مّن فممم َمـ ذي  :ٜٚط٢ُ ّٜٛ ايٓفس األٍٚ ّٜٚٛ ايسؤٚع

 اْلج٥م.

َّٕنؿ يممفمقن زمْمبخ ايمرؤوس وأىمٙمٜم٣م, ضمتك ٓ سمٛمتـ, وٓ  مسٞ بريو:

 .سمتٔمٖمـ

  َمـ ذي اْلج٥م.هق ايمٝمقم ايمث٣ميم٧م فممم :ايجاْٞ ّٜٚٛ ايٓفس

 ٕن اْلج٣مج اظمتٟمطمريـ دم رَمل اْلمر يٛمٖمرون همٝمف. مسٞ بريو:

 هق ايمٝمقم ايمث٣مَمـ َمـ ذي اْلج٥م. ّٜٚٛ ايرت١ٜٚ:

ٕن اْلج٣مج ىم٣من يستٔمدون همٝمف يمٙمقومقف زمٔمرهم٥م, همٝمحٚمٙمقن  مسٞ بريو:

 َمٔمٜمؿ اظم٣مء وايمزاد, ويسٗمقن أٞمٔم٣مَمٜمؿ واْلدي ايمذي َمٔمٜمؿ.

 ذي اْلج٥م.هق ايمٝمقم ايمت٣مؽمع َمـ  ّٜٚٛ عسف١:
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ٕن اْلج٣مج يٗمٖمقن همٝمف زمٔمرهم٥م َمـ زمٔمد زول ايمُمٚمس ضمتك  مسٞ بريو:

 سمٕمرب ايمُمٚمس, شمؿ يدهمٔمقن إلم َمزديمٖم٥م.

وَمـ سمٟمطمر همٙمف َمـ ايمقوم٦م أن يٗمػ دم ايمٙمٝمؾ إلم ومبؾ همجر يقم ايمٔم٣مذ َمـ 

 ذي اْلج٥م.

يِؼ أَ »قْلُ:  ٣مِم ايمتَّمْمِ  ش. ?يَمْٝمَس َهَذا َأْوؽَمَط َأيَّ

 ي اْلج٥م5 ٕن أي٣مم ايمتمميؼ هل شمَلشم٥م أي٣مم.وهق يقم ايمث٣مّن فممم َمـ ذ

همٝمقم اْل٣مدي فممم هق أوْل٣م, ويقم ايمث٣مّن فممم أوؽمْمٜم٣م, ويقم ايمث٣ميم٧م فممم 

 آطمره٣م.

 سهِ ؾٝاّ أٜاّ ايتػسٜل ايجالث١: 
ل يرطمص ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم صٝم٣مَمٜم٣م إٓ يمٙمح٣مج ايمذي  

 ل جيد اْلدي.

٣مم أي٣مم ايمتمميؼ5 َّٕن٣م أي٣مم فمٝمد, وأىمؾ, وأَم٣م نمغم اْل٣مج همٝمحرم فمٙمٝمف صٝم

 وذب, وذىمر ّلل فمز وصمؾ.

 فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل: ف
ـِ فُمَٚمَر,  فَم٣مئَُِم٥َم,َمـ ضمدي٧م  ٣مِم »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمْؿ, وَم٣مَٓ: وازْم ْص دِم َأيَّ َلْ ُيَرطمَّ

ـْ َلْ جَيِِد اَْلْديَ  َ
َّٓ ظمِ , إِ ـَ يِؼ َأْن ُيَِمْٚم شايمتَّمْمِ

(1)
. 

 
                                                           

 (.1997أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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 ٚيف ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: 
َذرِم  ريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل:  وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م ُٞمَبْٝمَُم٥َم اْْلُ

ٍب, َوِذىْمٍر ّللَِِّ»َوؽَمٙمََّؿ:  ٣مُم َأىْمٍؾ, َوُذْ يِؼ: َأيَّ ٣مُم ايمتَّمْمِ شَأيَّ
(1)

. 

 ٚثبت يف ضٓٔ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل: 
ـَ فَم٣مَِمٍر ريض اّلل فمٛمف, وَم٣مَل: َمـ ضمد وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل ي٧م فُمْٗمَب٥َم زْم

ؽْمََلِم, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ:  يِؼ فِمٝمُدَٞم٣م َأْهَؾ اإْلِ ٣مُم ايمتَّمْمِ َيْقُم فَمَرهَم٥َم, َوَيْقُم ايمٛمَّْحِر, َوَأيَّ

ٍب  ٣مُم َأىْمٍؾ َوُذْ شَوِهَل َأيَّ
(2)

. 

 أٜاّ ايتػسٜل:سهِ َٔ عًٝ٘ ؾٝاّ نفاز٠ يف 
اؽمتدل ِبذه إديم٥م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن َمـ وصم٤م فمٙمٝمف صٝم٣مم و

ىمٖم٣مرة, زمٟمٞمف جيقز يمف أن يٖمْمر دم أي٣مم ايمتمميؼ5 َّٕن٣م أي٣مم فمٝمد, وايمٔمٝمد ٓ جيقز 

 صٝم٣مَمف. 

 وٓ يٗمْمع سمت٣مزمع صٝم٣مَمف زمٖمْمره أي٣مم ايمتمميؼ.

                                                           
 (.1141أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)

( 2/183/1(, وابن أبى شيبة )1/148(, والترمذي )2419أخرجو اإلمام أبو داود في سننو ) (2)
( 2111(, وكذا ابن خزيمة )958حبان )(, وابن 1/335(, والطحاوي )2/23والدارمي )
(, وقال الترمذي: " حديث حسن 4/152(, وأحمد )4/298( والبيهقي )1/434والحاكم )

(: وقال الحاكم: " صحيح على 963صحيح ". وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل في اإلرواء برقم )
إلمام الوادعي رحمو اهلل شرط مسلم". ووافقو الذىبي, وىو كما قاال, وىو في الصحيح المسند ل

 (, وقال فيو: ىذا حديث حسن على شرط الشيخين. 931برقم )
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أن َمـ ىم٣من فمٙمٝمف صٝم٣مم ىمٖم٣مرة يُمؼمط همٝمف  ٚايؿشٝح يف ٖرٙ املطأي١:

ايمتت٣مزمع, أٞمف يِمقَمٜم٣م5 ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد رطمص دم 

صٝم٣مَمٜم٣م يمٙمح٣مج ايمذي ل جيد اْلدي, همٚمـ زم٣مب أولم َمـ ىم٣من فمٙمٝمف صٝم٣مم ىمٖم٣مرة 

 ., واّلل أفمٙمؿيُمؼمط همٝمف ايمتت٣مزمع أن يِمقَمٜم٣م

********** 
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]بيان أن المفرد والقارن يكفيه طواف وسعي  

 واحد[

ـْ وَ ) – 227  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م: َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ فَم٣مئَُِم٥َم فَم

٣م:  ِؽ َوفُمْٚمَرسمِِؽ »وَم٣مَل َْلَ ج  َٖم٣م َواظمَْْرَوِة َيْ٘مِٖمٝمَؽ ِْلَ شؿَمَقاهُمِؽ زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم َوزَمكْمَ ايمِمَّ
(1)

 ,

 (.َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

بٝإ إٔ املفسد ٚايكازٕ يف سذ٘, ٜهفٝ٘ ضعٞ دٜح يضام املؿٓف احل
 ٚاسد: 

هم١من ومدم ايمسٔمل زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة زمٔمد ؿمقاف ايمٗمدوم, اىمتٖمك زمسٔمٝمف 

 وؿم٣مف ؿمقاف اإلهم٣مض٥م دون ؽمٔمل.

                                                           
يسعك طوافك لحجك »(, ولكن بلفظ: 132/  879/ 2أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)

يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك »وعنده رواية أخرى تالية لهذه, بلفظ: «. وعمرتك
« العلل»( وأعلو أبو حاتم في 1897ي ذكره الحافظ, فهو ألبي داود )وأما اللفظ الذ« وعمرتك

 - 638/ 4« )الصحيحة»قال اإلمام األلباني رحمو اهلل في «: فائدة(. »881/  294/ 1)
العمرة بعد الحج إنما ىي للحائض التي لم تتمكن من اإلتيان بعمرة الحج بين يدي (: »639

عائشة ىذه, فمثلها من النساء إذا أىلت بعمرة الحج  الحج, ألنها حاضت, كما علمت من قصة 
كما فعلت ىي رضي اهلل عنها, ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض, فهذه يشرع لها العمرة بعد 
الحج, فما يفعلو اليوم جماىير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج, مما ال نراه مشروعا؛ 

صلى اهلل عليو وسلم لم يفعلها, بل إنني أرى أن ىذا من ألن أحدا من الصحابة الذين حجوا معو 
تشبو الرجال بالنساء, بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ )عمرة الحائض( بيانا 

 «.للحقيقة
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وإن ؿم٣مف ؿمقاف ايمٗمدوم زمدون ؽمٔمل زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة, هم١مٞمف يٙمزَمف أن 

 يسٔمك زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة زمٔمد ؿمقاف اإلهم٣مض٥م.

 همٝمٙمزَمف أن يٟميت زمْمقاف آطمر, وزمسٔمل آطمر. ع:ٚأَا املتُت

وأَم٣م فم٣مئُم٥م ريض اّلل فمٛمٜم٣م وإن ىم٣مٞم٦م ضمج٦م َمتٚمتٔم٥م, إٓ أَّن٣م فمجزت 

 .فمـ ايمتحٙمؾ, زمسب٤م اْلٝمض

همبٗمل اْلٝمض فمٛمده٣م أي٣مًَم٣م, همٙمم ىم٣من هذا هق ايمقاومع, ئمتذر فمٙمٝمٜم٣م أن سمٟميت 

 زم٣ميمٔمٚمرة ومبؾ اْل٨م.

ؿَمَقاهُمِؽ زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم َوزَمكْمَ »ؿ: همٙمٜمذا وم٣مل ْل٣م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙم

ِؽ َوفُمْٚمَرسمِِؽ  ج  َٖم٣م َواظمَْْرَوِة َيْ٘مِٖمٝمَؽ ِْلَ  ش. ايمِمَّ

َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م: ففٞ َطًِ: وَمع ذيمؽ ؿمٙمب٦م ضمج٥م, 

ْ سَمُْمْػ زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم ضَمتَّك ضَم٣مَض٦ْم, هَمٛمََسَ٘م٦ِم » ٣َم َأَهٙم٦َّْم زمُِٔمْٚمَرٍة, هَمَٗمِدََم٦ْم َوَل  َأَّنَّ

َؿ: َيْقَم  ٣م ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ , هَمَٗم٣مَل َْلَ ٨م  ٦ْم زم٣ِمْْلَ َٜم٣م, َووَمْد َأَهٙمَّ اظمَْٛم٣َمؽِمَؽ ىُمٙمَّ

ِؽ َوفُمْٚمَرسمِِؽ »ايمٛمَّْٖمِر  ج  ـِ ش َيَسُٔمِؽ ؿَمَقاهُمِؽ ِْلَ َْحَ ٣م ََمَع فَمْبِد ايمرَّ هَمَٟمزَم٦ْم, هَمَبَٔم٧َم ِِبَ

٨م  إلَِم ايمتَّٛمِْٔمٝمِؿ, هَم٣مفْمَتَٚمَرْت  "زَمْٔمَد اْْلَ
(1)

. 

طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع ايمٛمَّبِل  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم ريض اّلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: ٚيف ايبدازٟ: 

ـْ َأَهؾَّ  ـْ َأَهؾَّ زمُِٔمْٚمَرٍة, َوَِمٛم٣َّم ََم ٥ِم ايمَقَداِع, هَمِٚمٛم٣َّم ََم َؿ دِم ضَمجَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

                                                           
 (.1211أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (1)
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٥َم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمق , هَمَٗمِدَْمٛم٣َم ََم٘مَّ ـْ َأضْمَرَم زمُِٔمْٚمَرٍة »ُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ: زمَِح٨م  ََم

ـْ َأضْمَرَم زمُِٔمْٚمَرٍة َوَأْهَدى, هَمََل َُيِؾُّ ضَمتَّك َُيِؾَّ زمِٛمَْحِر َهْديِِف,  َوَلْ َُيِْد, هَمْٙمُٝمْحٙمِْؾ, َوََم

فُ  , هَمْٙمُٝمتِؿَّ ضَمجَّ ـْ َأَهؾَّ زمَِح٨م  َزْل ضَم٣مئًِّم٣م ضَمتَّك ىَم٣مَن وَم٣ميَم٦ْم: هَمِحّْم٦ُم هَمَٙمْؿ أَ ش َوََم

َؿ َأْن َأْٞمُٗمَض  َّٓ زمُِٔمْٚمَرٍة, هَمَٟمََمَرِّن ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َيْقُم فَمَرهَم٥َم, َوَلْ ُأْهٙمِْؾ إِ

َؽ ضَمتَّك وَمَّمْٝم٦ُم 
َرْأِد َوَأَْمَتُِمَط, َوُأِهؾَّ زمَِح٨م  َوَأسْمُرَك ايمُٔمْٚمَرَة, هَمَٖمَٔمْٙم٦ُم َذيمِ

ل, همَ  يِؼ, َوَأََمَرِّن َأْن َأفْمَتِٚمَر ََمَ٘م٣مَن ضَمج  د  ـَ َأِب زَمْ٘مٍر ايمِم  ـِ زْم َْحَ َبَٔم٧َم ََمِٔمل فَمْبَد ايمرَّ

ـَ ايمتَّٛمِْٔمٝمؿِ  شفُمْٚمَريِت َِم
(1)

. 

********** 
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 ]ال يشرع الرمل في طواف الزيارة[ 

ـِ ) – 221 ـِ فَمب٣َّمٍس َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم: َوفَم صعم اّلل فمٙمٝمف  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »ازْم

ْبِع ايمَِّذي َأهَم٣مَض همِٝمفِ  -وؽمٙمؿ  ْ َيْرَُمْؾ دِم ايمسَّ شَل
(1)

 , َِمِذيَّ ْ َّٓ ايمؼم 
ْٚمَس٥ُم إِ . َرَواُه اخْلَ

٣مىمِؿُ  َحُف اْْلَ  (.َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

 .ؽم٣مق اظمِمٛمػ اْلدي٧م يمبٝم٣من أن ايمرَمؾ ٓ يممع دم ؿمقاف ايمزي٣مرة

 .يممع ايمرَمؾ دم ؿمقاف اإلهم٣مض٥م يمٝمؾ فمعم أٞمف ٓضمدي٧م ايمب٣مب ددم 

 .وإٞمم يممع ايمرَمؾ دم ؿمقاف ايمٗمدوم

 وفمعم هذا ايمٗمقل اْلمهغم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.

وومد ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمرَمؾ ي٘مقن دم ىمؾ ؿمقاف ُي٠مسمك زمف 

 َمـ طم٣مرج اْلؾ.

                                                           
(, 3161(, وابن ماجو )461 - 461/ 2« )الكبرى»والنسائي في  (,2111أخرجو أبو داود ) (1)

( وقال 1746(, وىو في صحيح أبي داود األم لإلمام األلباني رحمو اهلل )475/ 1والحاكم )
فيو: وىذا إسناد صحيح؛ إن كان ابن جريج سمعو من عطاء, لكن سأذكر ما يقويو. ثم قال: وقال 

ووافقو الذىبي! ويشهد لو حديث ابن عمر ... مرفوعاً:  الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "!
" كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم؛ فإنو يسعى ثالثة أطواف ... " الحديث. أخرجو 

  ها(.1654الشيخان وغيرىما, وقد مضى برقم )
« األطراف»فما أظنو إال وىما, إذ لم أجده فيو, وال ذكره الحافظ نفسو في »للمسند »وأما عزوه 

 نسبة لمن نسبو لهم ىنا إال أحمد. فاهلل أعلم.« التلخيص»وفي تخريجو للحديث في 
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 وايمِمحٝمح ومقل َج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ.

ْبِع ايمَِّذي َأهَم٣مَض  -ف وؽمٙمؿ صعم اّلل فمٙمٝم -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »قْلُ:  َلْ َيْرَُمْؾ دِم ايمسَّ

 ش. همِٝمفِ 

 .أي دم ؿمقاف اإلهم٣مض٥م

 : (7/ 9) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف 
ََمُؾ  َُولِ  ايمثَََّلِث  ايمْمََّقهَم٣مِت  دِم  َُمْسَتَح٤م   َوايمرَّ ْٕ ـَ  ا ْبعِ  َِم َٓ  ايمسَّ ُـّ  َو َّٓ  َذيمَِؽ  ُيَس  إِ

٨م   دِم  َواضِمدٍ  ؿَمَقاٍف  َودِم  ايْمُٔمْٚمَرةِ  ؿَمَقاِف  دِم  ٣م ايمْمََّقاِف  َذيمَِؽ  دِم  َواطْمَتَٙمُٖمقا اْْلَ  َوُُهَ

نِ  َٓ ٣مهمِِٔمل   وَمْق ُٜمَم  يمِٙمُمَّ فُ  َأَصحُّ َم  َأٞمَّ عُ  إِٞمَّ  ذيمؽ ويتِمقر ؽمٔمل ئمٗمبف ؿمقاف دِم  َيمْمَ

رُ  ايْمُٗمُدومِ  ؿمقاف دم هَم٣مَض٥مِ  ؿَمَقاِف  دِم  َوُيَتَِمقَّ َٓ  اإْلِ رُ  َو  عِ ايْمَقَدا ؿَمَقاِف  دِم  ُيَتَِمقَّ

َنَّ 
طَ  ِٕ  إَِذا ايْمَٗمْقلِ  َهَذا هَمَٔمعَم  يمإِْلِهَم٣مَض٥مِ  ؿَم٣مَف  وَمْد  َيُ٘مقنَ  َأنْ  ايْمَقَداعِ  ؿَمَقاِف  َذْ

فُ  ٞمِٝمَّتِفِ  َودِم  يمِْٙمُٗمُدومِ  ؿَم٣مَف  ََمُؾ  اؽْمُتِح٤مَّ  زَمْٔمَدهُ  َيْسَٔمك َأٞمَّ ْ  َوإِنْ  همِٝمفِ  ايمرَّ ـْ  َل  دِم  َهَذا َيُ٘م

ْ  ٞمِٝمَّتِفِ  هَم٣مَض٥مِ  ؿَمَقاِف  دِم  ْرَُمُؾ يَ  زَمْؾ  همِٝمفِ  َيْرَُمْؾ  َل فُ  ايمث٣َّمِّن  َوايْمَٗمْقُل  اإْلِ  ؿَمَقاِف  دِم  َيْرَُمُؾ  َأٞمَّ

ْٔملَ  َأَرادَ  ؽَمَقاءٌ  ايْمُٗمُدومِ   ها .َأفْمَٙمؿُ  َواّللَُّ َٓ  َأمْ  زَمْٔمَدهُ  ايمسَّ
وايمِمقاب أٞمف ٓ يممع دم ؿمقاف اإلهم٣مض٥م, وومد سمٗمدم فمـ ازمـ فمٚمر ريض 

 .رهم٣مت, واّلل اظمستٔم٣مناّلل فمٛمف أٞمف ٓ رَمؾ إذا ومدم َمـ فم

 ويممع ايمْمقاف ضمقل ايمبٝم٦م ضمتك دم أووم٣مت ايمٛمٜمل فمـ ايمِمَلة. 
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 ملا ثبت يف ضٓٔ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل: 
ـِ َُمْْمِٔمٍؿ ريض اّلل فمٛمف,  َؿ َمـ ضمدي٧م صُمَبغْمِ زْم َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْ »وَم٣مَل:  َٓ َِت ٥َم ؽَم٣مفَم٥ٍم َي٣م زَمٛمِل فَمْبِد ََمٛم٣َمٍف,  َذا ايمَبْٝم٦ِم, َوَصعمَّ َأيَّ ٛمَُٔمقا َأضَمًدا ؿَم٣مَف ِِبَ

ـْ يَمْٝمٍؾ َأْو ََّن٣َمرٍ  شؾَم٣مَء َِم
(1)

 . 

.  ٚقاٍ زمح٘ اهلل: ـِ فَمب٣َّمٍس, َوَأِب َذر  ـْ ازْم  َودِم ايمَب٣مِب فَم

ـٌ َصِحٝمٌح » ٚقاٍ زمح٘ اهلل: َووَمْد َرَواُه فَمْبُد اّللَِّ ش ضَمِدي٧ُم صُمَبغْمٍ ضَمِدي٧ٌم ضَمَس

ـِ زَم٣مزَم٣مَه َأْيًّم٣م.  ـْ فَمْبِد اّللَِّ زْم ـُ َأِب َٞمِجٝمٍح, فَم  زْم

ََلِة زَمْٔمَد ايمَٔمٌْمِ َوزَمْٔمَد » ٚقاٍ زمح٘ اهلل: َووَمْد اطْمَتَٙمَػ َأْهُؾ ايمِٔمْٙمِؿ دِم ايمِمَّ

٥مَ  ْبِح زمَِٚم٘مَّ  ش.ايمِمُّ

" :ِِ ُٗ ٍَ َبِعُط ََلِة َوايمْمََّقاِف زَمْٔمَد ايمَٔمٌْمِ َوزَمٔمْ فّٔكّٔا ْبِح, َٓ زَمْٟمَس زم٣ِميمِمَّ َد ايمِمُّ

قا زمَِحِدي٧ِم ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللَُّ  َد, َوإؽِْمَح٣مَق, َواضْمَتجُّ , َوَأَْحَ ٣مهمِِٔمل  َوُهَق وَمْقُل ايمُمَّ

َؿ َهَذا   ."فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

:ِِ ُٗ ٍَ َبِعُط ْٚمُس,  ٚقّٔا ْ ُيَِمؾ  ضَمتَّك سَمْٕمُرَب ايمُمَّ إَِذا ؿَم٣مَف زَمْٔمَد ايمَٔمٌْمِ َل

ْٚمُس, َوىَمَذيمَِؽ إِْن ؿَم٣مَف زمَ  ْ ُيَِمؾ  ضَمتَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ ْبِح َأْيًّم٣م َل ْٔمَد َصََلِة ايمِمُّ

قا زمَِحِدي٧ِم فُمَٚمَر:  ـْ "َواضْمَتجُّ , َوطَمَرَج َِم ْبِح هَمَٙمْؿ ُيَِمؾ  ُف ؿَم٣مَف زَمْٔمَد َصََلِة ايمِمُّ َأٞمَّ

                                                           
(, وابن ماجو 523, 184(, والنسائي )1894(, وأبو داود )868أخرجو اإلمام الترمذي ) (1)

و  1553و  1552(, وابن حبان )84و  83و  82و  81و  81/ 4(, وأحمد )1254)
وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي «, ديث حسن صحيحح»(, وقال الترمذي: 1554

 (. 258رحمو اهلل برقم )
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ْٚمُس  ٥َم ضَمتَّك َٞمَزَل زمِِذي ؿُمًقى هَمَِمعمَّ زَمْٔمَد ََم٣م ؿَمَٙمَٔم٦ِم ايمُمَّ ْقُل ؽُمْٖمَٝم٣مَن , َوُهَق ومَ "ََم٘مَّ

ـِ َأَٞمسٍ  , َوََم٣ميمِِؽ زْم  ."ايمثَّْقِري 

وايمِمحٝمح أن ايمْمقاف, وصَلة ايمرىمٔمتكم طمٙمػ َمٗم٣مم إزمراهٝمؿ َمـ ذوات 

 إؽمب٣مب ايمتل جيقز همٔمٙمٜم٣م دم أي ووم٦م ؾم٣مء.

 يمٔمٚمقم هذا اْلدي٧م, ويمٕمغمه َمـ إضم٣مدي٧م إطمرى.

وأَم٣م أضم٣مدي٧م ايمٛمٜمل فمـ ايمِمَلة زمٔمد ايمٔمٌم ضمتك سمٕمرب ايمُمٚمس, وفمـ 

, همَل ِمَلة زمٔمد ايمِمبح ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس, همٜمذا ايمٛمٜمل فمـ ايمتٛمٖمؾ اظمْمٙمؼايم

رىمٔمتل َتٝم٥م اظمسجد, أو ايمْمقاف, أو صَلة يدطمؾ همٝمٜم٣م ذوات إؽمب٣مب, ىم

 .أو صَلة ايم٘مسقف, أو ومّم٣مء ايمرواسم٤ماْلٛم٣مزة, 

 بٔمٌ فضل الطْاف كحْل البٔت: 

 ٚقد دا٤ يف ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل: 
ـْ ازمْ  َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمٝمِْف ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم, َمـ ؿمريؼ ؿَم٣مُوٍس, فَم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ »َوؽَمٙمَّ ُ٘مْؿ سَمَتَ٘مٙمَُّٚمقَن همِٝمِف, هَمَٚم َّٓ َأٞمَّ ََلِة, إِ ايمْمََّقاُف ضَمْقَل ايمَبْٝم٦ِم َِمْثُؾ ايمِمَّ

َّٓ زمَِخغْمٍ  َـّ إِ َٚم َؿ همِٝمِف هَمََل َيَتَ٘مٙمَّ شسَمَ٘مٙمَّ
(1)

 . 

                                                           
(: 121(, وقال اإلمام األلباني رحمو اهلل في اإلرواء برقم )961أخرجو اإلمام الترمذي في سننو ) (1)

(, وابن 2739(, وابن خزيمة )2/44(, والدارمي )1/181وأما المرفوع: فأخرجو الترمذي )
(, وأبو 5/85(, والبيهقي )2/267و 1/459(, والحاكم )461(, وابن الجارود )998حبان )

(. من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا. 8/128نعيم في " الحلية " )
وذكر كالًما ثم قال: فإن اعتل عليو بأن ابن السائب اختلط وال تقبل إال رواية من رواه عنو قبل 

       =ن الحاكم أخرجو من رواية سفيان الثوري عنو, والثوري ممن سمع منو اختالطو. أجيب بأ



 كحهموٍب٘ الغالو شضح بلْغ املضاو مً أرل٘ األ

 ]ال يشرع الرمل في طواف الزيارة[  

 

[408] 
 

  

ـْ وَ  ٚقاٍ زمح٘ اهلل: ِه, فَم ـِ ؿَم٣مُوٍس َونَمغْمِ ـْ ازْم وَمْد ُرِوَي َهَذا اَْلِدي٧ُم, فَم

ـِ  ـْ ضَمِدي٧ِم فَمَْم٣مِء زْم َّٓ َِم َٓ َٞمْٔمِرهُمُف ََمْرهُمقفًم٣م إِ ـِ فَمب٣َّمٍس ََمْقوُمقهًم٣م, َو ـْ ازْم ؿَم٣مُوٍس, فَم

٣مئ٤ِِم.   ايمسَّ

َٓ َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم َهَذا فِمٛمَْد َأىْمَثِر َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ: َيْس  ٚقاٍ زمح٘ اهلل: َتِحبُّقَن َأْن 

ـَ ايمِٔمْٙمِؿ.  ٣مصَم٥ٍم, َأْو زمِِذىْمِر اّللَِّ سَمَٔم٣ملَم, َأْو َِم َّٓ ِْلَ صُمُؾ دِم ايمْمََّقاِف إِ َؿ ايمرَّ  هاَيَتَ٘مٙمَّ
 وهق يمف ضم٘مؿ ايمرهمع5 ٕٞمف مم٣م ٓ جم٣مل يمَلصمتٜم٣مد وايمرأي همٝمف.

 ايمذي َمـ صمٛمس ايمذىمر ّلل فمز وصمؾ. اظمب٣مح ايم٘مَلم ايم٘مَلمو

 قل ايمبٝم٦م ٞمٖمسف زمٕمغم ؿم٣مفم٥م اّلل فمز وصمؾ.همَل يُمٕمؾ ايمْم٣مئػ ضم

, يٛمٜمك فمـ اظمٛم٘مر, همَل ضمرج دم ذيمؽوَمـ اضمت٣مج أن يٟمَمر زم٣مظمٔمروف, أو 

 .واّلل أفمٙمؿهم٘مٙمف ؿم٣مفم٥م ّلل فمز وصمؾ, 

********** 

 

 

 

                                                                                                                                        

قبل اختالطو باتفاق, وإن كان الثوري قد اختلف عليو في وقفو ورفعو, فعلى طريقتهم تقدم  =
رواية الرفع أيضا ". قلت: وىو الصواب التفاق ثالثة على روايتو عن سفيان مرفوعا كما تقدم ومن 

ى الخطأ, وال ينافى ذلك رواية من أوقفو عنو ألن الراوي قد يوقف البعيد جدا أن يتفقوا عل
الحديث تارة ويرفعو أخرى حسب المناسبات كما ىو معروف فروى كل ما سمع, وكل ثقة, 

 فالحديث صحيح على الوجهين موقوفا ومرفوًعا.
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 ]حكم نزول الحاج باألبطح[ 

ـْ َأَٞمٍس  – 221  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »ريض اّلل فمٛمف:  -)َوفَم

٤ِم, شُمؿَّ َرىم٤َِم  َصعمَّ ايمٓمُّْٜمَر َوايْمَٔمٌْمَ َواظمَْْٕمِرَب َوايْمِٔمَُم٣مَء, شُمؿَّ َروَمَد َروْمَدًة زم٣ِمظمَُْحِمَّ

شإلَِم ايْمَبْٝم٦ِم هَمَْم٣مَف زمِفِ 
 (1)

 (.. َرَواُه ايْمُبَخ٣مِريُّ 

ـْ ) – 222 ـْ سَمْٖمَٔمُؾ َذيمَِؽ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م: فَم٣مئَُِم٥َم َوفَم ْ سَمُ٘م ٣َم َل ْي أَ  -َأَّنَّ

زَْمَْمِح  ْٕ َم َٞمَزيَمُف َرؽُمقُل اّللَِّ  -ايمٛمُُّزوَل زم٣ِم ُف  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوسَمُٗمقُل: إِٞمَّ َٞمَّ ِٕ

ُروصِمفِ  ًٓ َأؽْمَٚمَح خِلُ شىَم٣مَن ََمٛمِْز
 (2)

 (.. َرَواُه َُمْسٙمِؿٌ 

 *******************************الشرح:

ول زم٣مظمُحِم٤م, أو ايمٛمزيمبٝم٣من َمسٟميم٥م  :عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓثني

 إزمْمح.

 اطمتٙمػ ايمٔمٙممء ومديًم وضمديًث٣م: وومد 

ؽمٛم٥م, وممـ ذه٤م إلم هذا ايمٗمقل ازمـ فمٚمر ريض اّلل  فهمذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أٞم

 فمٛمٜمم, ونمغمه.

                                                           
 (.1764أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)

(, عن عائشة, 1765(, وأقول: رواه البخاري أيضا )1311أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو ) (2)
«. إنما كان منزلو ينزلو النبي صلى اهلل عليو وسلم ليكون أسمح لخروجو. يعني: األبطح»قالت: 

 «.متفق عليو, واللفظ لمسلم»وفي مثل ىذا يقول الحافظ: 
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وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أٞمف يمٝمس زمسٛم٥م, وممـ ذه٤م إلم هذا فم٣مئُم٥م ريض اّلل 

 فمٛمٜم٣م, ونمغمه٣م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.

يمسب٤م ايمذي دفم٣م ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف هل أن ٞمٔمقد إلم ا ٚاحلذ١ يف ذيو:

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إلم ايمٛمزول همٝمف.

هم١من ىم٣من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد أَمر زم٣ميمٛمزول همٝمف ومبؾ 

 وصقيمف إيمٝمف5 همٜمق ؽمٛم٥م.

وإن ىم٣من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ل يٟمَمر زمذيمؽ أصح٣مزمف ريض 

ف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىمم وم٣ميم٦م فم٣مئُم٥م اّلل فمٛمٜمؿ, وإٞمم ٞمزيمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝم

 , اي أؽمٜمؾ خلروصمف َمٛمف."ٕٞمف ىم٣من أؽمٚمح يمٛمزويمف"ريض اّلل فمٛمٜم٣م: 

 همٝم٘مقن ايمٛمزول همٝمف يمٝمس زمسٛم٥م.

وَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمُف, فٞ ايؿشٝشني: ف

ـَ ايمَٕمِد َيْقَم ايم َؿ َِم ـُ َٞم٣مِزيُمقَن نَمًدا »ٛمَّْحِر, َوُهَق زمِِٚمًٛمك: َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َٞمْح

٤َم, َوَذيمَِؽ ش زمَِخْٝمِػ زَمٛمِل ىمِٛم٣َمَٞم٥َم, ضَمْٝم٧ُم سَمَٗم٣مؽَمُٚمقا فَمعَم ايمُ٘مْٖمرِ  َئْمٛمِل َذيمَِؽ اظمَُحِمَّ

٣ميَمَٖم٦ْم فَمعَم زَمٛمِل َه٣مؾِمٍؿ َوزَمٛمِل فَمْبِد اظُمْمَّٙم٤ِِم, َأْو زَمٛمِل اظمُْمَّٙمِ  ٤ِم: َأنَّ وُمَرْيًُم٣م َوىمِٛم٣َمَٞم٥َم, ََتَ

َأْن َٓ ُيٛم٣َمىمُِحقُهْؿ َوَٓ ُيَب٣مئُِمقُهْؿ, ضَمتَّك ُيْسٙمُِٚمقا إيَِمْٝمِٜمُؿ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمٝمِْف "

"َوؽَمٙمَّؿَ 
 (1)

 . 
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ـُ  ِّن ازْم , َأطْمػَمَ  إَْوَزافِمل 
ـِ ٣مِك, فَم حَّ ـُ ايمّمَّ ـْ فُمَٗمْٝمٍؾ, َوََيَْٝمك زْم َووَم٣مَل ؽَمََلََم٥ُم, فَم

 َه٣مؾِمٍؿ, َوزَمٛمِل اظمُْمَّٙم٤ِِم.  ؾِمَٜم٣مٍب, َووَم٣مَٓ: زَمٛمِل

 ِ٘ ٍَ أُّٔبٛ َعِبِد ايَّ  ش.زَمٛمِل اظمُْمَّٙم٤ِِم َأؾْمَبفُ » :-ٖٛ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل-قّٔا

وَمع ذيمؽ َمـ ٞمزل دم إزمْمح, وَمتٟمؽمًٝم٣م زم٣ميمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ ل يٛم٘مر فمٙمٝمف.

 وَمـ ل يٛمزل همَل يٛم٘مر فمٙمٝمف أيًّم٣م.

فمب٣مرة فمـ َمستُمٖمٝم٣مت, وَمراهمؼ صحٝم٥م,  ظم٘م٣منذيمؽ ا وأن ومد أصبح

 .َمس٣مىمـو

َصعمَّ ايمٓمُّْٜمَر َوايْمَٔمٌْمَ َواظمَْْٕمِرَب  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ »قْلُ: 

 ش.َوايْمِٔمَُم٣مءَ 

ٕن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ رَمك اْلٚمرة زمٔمد ايمزوال, دم ايمٝمقم 

 ايمث٣ميم٧م فممم, وهق يقم ايمٛمٖمر َمـ َمٛمك.

ؿ ٞمزل وصعم دم إزمْمح, وصعم هذه ايمِمٙمقات: ايمٓمٜمر, وايمٔمٌم, شم

 واظمٕمرب, وايمٔمُم٣مء.

 ٌٖ مجع ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ بني ايؿالتني؟
يمٝمس فمٛمدٞم٣م ديمٝمؾ يثب٦م فمـ ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أٞمف َجع و

 دم ذيمؽ ايمٝمقم.
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اظمس٣مهمر يممع دم ضمٗمف  يٛم٘مر فمٙمٝمف5 ٕٞمف َمس٣مهمر, ولوَمع ذيمؽ يمق َجع اْل٣مج 

 اْلٚمع زمكم ايمِمَلسمكم.

 وإن صعم ىمؾ صَلة دم وومتٜم٣م ومًٌما صح ذيمؽ أيًّم٣م.

٤ِم »قْلُ:   ش.شُمؿَّ َروَمَد َروْمَدًة زم٣ِمظمَُْحِمَّ

َمـ أصمؾ أن يٟميت ايم٘مٔمب٥م َمع ايمٖمجر, همٝمِمقم همٝمٜم٣م, شمؿ يقدفمٜم٣م زمْمقاف 

 ٛم٥م.ايمقداع, ويٕم٣مدر ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ َم٘م٥م إلم اظمدي

 ش.شُمؿَّ َرىم٤َِم إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم هَمَْم٣مَف زمِفِ »قْلُ: 

ؿم٣مف صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ  فوهذا ايمْمقاف ىم٣من دم ايمٖمجر, هم١مٞم

 وصعم زم٣ميمٛم٣مس, شمؿ َم٢م يمُمٟمٞمف.

وومد ؿم٣مهم٦م أم ؽمٙمٚم٥م دم ذيمؽ ايمٝمقم فمعم زمٔمغمه٣م, وايمٛمبل يِمقم زم٣ميمٛم٣مس 

 ايمٖمجر.

م  ؽَمَٙمَٚم٥َم ريض اّلل َمـ ضمدي٧م أُ فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل:ف

َؿ  -فمٛمٜم٣م : َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ -َزْوِج ايمٛمَّبِل  َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ ُأمُّ ؽَمَٙمَٚم٥َم ؿَم٣مهَم٦ْم  ْ سَمُ٘م ٥َم, َوَأَراَد اخُلُروَج, َوَل َؿ وَم٣مَل َوُهَق زمَِٚم٘مَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ: زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم َوأَ  ٣م َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ إَِذا »َراَدِت اخُلُروَج, هَمَٗم٣مَل َْلَ
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ْبِح هَمُْمقدِم فَمعَم زَمِٔمغِمِك َوايمٛم٣َّمُس ُيَِمٙمُّقنَ  هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم َذيمَِؽ, ش. ُأوِمٝمَٚم٦ْم َصََلُة ايمِمُّ

شهَمَٙمْؿ سُمَِمؾ  ضَمتَّك طَمَرصَم٦ْم 
 (1)

. 

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ ا»قْلُ:  ـْ سَمْٖمَٔمُؾ َذيمَِؽ ّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م: َوفَم ٣َم َلْ سَمُ٘م َأْي ايمٛمُُّزوَل  -َأَّنَّ

زَْمَْمِح  ْٕ َم َٞمَزيَمُف َرؽُمقُل اّللَِّ "َوسَمُٗمقُل:  -زم٣ِم ُف ىَم٣مَن  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -إِٞمَّ َٞمَّ ِٕ

ُروصِمفِ  ًٓ َأؽْمَٚمَح خِلُ  ش."ََمٛمِْز

ايمٛم٣مس إيمٝمف, ورسم٤م  أي أراد ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن جيتٚمع

 ., واّلل أفمٙمؿٞمٖمسف, ويٗميض ضم٣مصمتف

********** 
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 ]بيان وجوب طواف الوداع إال على الحائض[

ـِ ) – 223 ـِ فَمب٣َّمٍس َوفَم ُأَِمَر ايمٛم٣َّمُس َأْن َيُ٘مقَن آطِمَر »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم وَم٣مَل: ازْم

ـِ ا َػ فَم ُف طَمٖمَّ َّٓ َأٞمَّ ٣مئِضِ فَمْٜمِدِهْؿ زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم, إِ شْْلَ
 (1)

  (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

ضام املؿٓف احلدٜح يبٝإ ٚدٛب طٛاف ايٛداع ع٢ً احلاز إال 
 .احلا٥ض َٚٔ يف سهُٗا

 فٞ ؾشٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل: ف
ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم, َمـ ؿمريؼ ؿَم٣مُوٍس. وَم٣مَل: ىُمْٛم٦ُم ََمَع  وَم٣مَل َزْيُد  إِذْ ازْم

ـُ شَم٣مزم٦ٍِم ريض اّلل فمٛمف:  ٣مئُِض, وَمْبَؾ َأْن َيُ٘مقَن آطِمُر فَمْٜمِدَه٣م »زْم سُمْٖمتِل َأْن سَمِْمُدَر اْْلَ

٥َم, شزم٣ِميْمَبْٝم٦ِم  َْٞمَِم٣مِريَّ ْٕ , هَمَسْؾ هُمََلَٞم٥َم ا َٓ ٣م  ـُ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمف: إَِمَّ , هَمَٗم٣مَل يَمُف ازْم

ـُ شَم٣مزم٦ٍِم َهْؾ َأََمَرَه٣م زمَِذيمَِؽ َرؽُمقُل اّللِ َص  َؿ؟ وَم٣مَل: هَمَرصَمَع َزْيُد زْم عمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َّٓ وَمْد َصَدوْم٦َم  ـِ فَمب٣َّمٍس َيّْمَحُؽ َوُهَق َيُٗمقُل: ََم٣م َأَراَك إِ "إلَِم ازْم
 (2)

. 

 َمـ إديم٥م ايمس٣مزمٗم٥م سمبكم أن اْل٣مئض ٓ يٙمزَمٜم٣م ؿمقاف ايمقداع.و

 ايمٗمقل وأَم٣م نمغم اْل٣مئض همٝمٙمزَمف ؿمقاف ايمقداع, وهق واصم٤م فمعم

 ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 ويٟمشمؿ َمـ سمٔمٚمد سمرك ؿمقاف ايمقداع دون فمذر ذفمل يمف.
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 : (79/ 9) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف 
٣مئِضِ  نَمغْمِ  فَمعَم  ايْمَقَداعِ  ؿَمَقاِف  يمُِقصُمقِب  َديمِٝمٌؾ  َهَذا َٓ  فَمٛمَْٜم٣م َوؽُمُٗمقؿمِفِ  اْْلَ  َو

ىمِفِ  َدمٌ  َيْٙمَزَُمَٜم٣م  َوايْمُٔمَٙمَمءِ  َوَأَْحََد  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأِب  َوََم٣ميمٍِؽ  ٣مهمِِٔمل  ايمُمَّ  ََمْذَه٤ُم  َهَذا زمؼَِمْ

٥مً  َّٓ  ىَم٣مهمَّ  فَمٛمُْٜمؿْ  اّللَُّ َريِضَ  شم٣مزم٦م زمـ وزيد فمٚمر وزمـ فمٚمر فمـ اظمٛمذر زمـ ضم٘م٣مه َم٣م إِ

ُؿْ  ْٚمُٜمقرِ  َديمِٝمُؾ  ايْمَقَداعِ  يمَِْمَقاِف  زم٣ِمظمََْٗم٣ممِ  َأََمُروَه٣م َأَّنَّ ِدي٧ُم  َهَذا اْْلُ  َوضَمِدي٧ُم  اْْلَ

 ها . زمٔمده اظمذىمقر ٝم٥َّمَ َصٖمِ 

ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم ريض اّلل فمٛمٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: ٜػري ملا يف ايؿشٝشني َٔ 

ضَم٣مَض٦ْم َصِٖمٝم٥َُّم زمِٛم٦ُْم ضُمَٝمل  زَمْٔمَد ََم٣م َأهَم٣مَض٦ْم, وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مِئَُم٥ُم: هَمَذىَمْرُت ضِمٝمَّمَتَٜم٣م 

َؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّلِل َص  َؿ: يمَِرؽُمقِل اّلِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ عمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣َم وَمْد ىَم٣مَٞم٦ْم َأهَم٣مَض٦ْم ش َأضَم٣مزمَِسُتٛم٣َم ِهَل؟» وَم٣ميَم٦ْم: هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اّللِ, إَِّنَّ

هَم٣مَض٥ِم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اّللِ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف  َوؿَم٣مهَم٦ْم زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم, شُمؿَّ ضَم٣مَض٦ْم زَمْٔمَد اإْلِ

شهَمْٙمَتٛمِْٖمرْ »َوؽَمٙمََّؿ: 
 (1)

. 

 سهِ طٛاف ايٛداع يًُهٞ: 
 .ٙمٝمس فمٙمٝمف ؿمقاف5 ٕٞمف دم زمٙمدههماظم٘مل وأَم٣م 

 سهِ َٔ أخسز طٛاف اإلفاض١ ٣ْٛٚ ب٘ عٔ اإلفاض١ ٚايٛداع: 
 .فمـ ؿمقاف ايمقداعَمـ ؿمقاف اإلهم٣مض٥م إلم يقم طمروصمف َمـ َم٘م٥م, أصمزأه و

 وهق ؿمقاف ايمٗمدوم. فٝبدأ سذ٘ بعباد٠:
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 قداع.وهق ؿمقاف ايم ٜٚٓتٗٞ َٔ سذ٘ بعباد٠ أّٜطا:

أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ طمٖمػ فمـ اْل٣مئض5 ٕن  ّفُٔ:

 اْل٣مئض أَمره٣م يمٝمس زمٝمده٣م.

 أٞمف ٓ يٙمزم اظمرأة أن سمستخدم َمٛمع اْلٝمض, وٓ رء َمـ ذيمؽ. ّفُٔ:

 هم١من هذا ومد يِمؾ إلم ايمتٛمْمع.

 سهِ املسأ٠ اييت ساضت ٚمل تطتّٓع إٔ تّٓٛف طٛاف اإلفاض١: 
ٝمض دم أي٣مم ايمتمميؼ, أو دم ايمٔمٝمد, ول سمستْمع أن يمق أن اَمرأة أسم٣مه٣م اْلو

 .سمْمقف يمإلهم٣مض٥م

همرزمم ي٘مقن اظمحرم َمرسمبط زمْم٣مئرة, أو زمرضمٙم٥م دم ايمٛمٗمؾ اْلمفمل, أو نمغم 

 ذيمؽ َمـ وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ, واظمرأة يتٔمذر فمٙمٝمٜم٣م ايمبٗم٣مء دم َم٘م٥م زمدون حمرم.

ٛمع ٣م ِتممَم٣م يسٚمك زم٣مْلٖم٣مض٣مت, سمٙمبس  يد أصم٣مز ْل٣م ايمٔمٙممء أن سمستثٖمر, أهمٗم

 .ٞمزول ايمدم, شمؿ سمْمقف, وهذا َمـ زم٣مب ايمضورات

 : (262/ 7) املُتع ايػسحيف  قاٍ ابٔ عجُٝني
 دم اإلهم٣مض٥م ؿمقاف إلم اضْمرت إذا اظمرأة أن ايمراصمح ايمٗمقل ىم٣من وْلذا

 زمٟمن اظمسجد سمٛمجٝمس َمٛمف خيُمك َم٣م سمتقومك يم٘مـ صم٣مئزًا, ذيمؽ ىم٣من ضمٝمّمٜم٣م ضم٣مل

 .اظمسجد همٝمٙمقث ايمدم ؾيسٝم يمئَل همرصمٜم٣م5 َيٖمظ َم٣م جتٔمؾ: أي سمستثٖمر,
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 َمـ ايمْمٜم٣مرة ايمْمقاف دم يُمؼمط ٓ أٞمف ايمٛمٖمس إيمٝمف سمْمٚمئـ ايمذي وهذا

 فمٙمٝمف اّلل صعّم  يمٙمٛمبل وأسمبع وأىمٚمؾ أهمّمؾ ؾمؽ زمَل يم٘مٛمٜم٣م إصٕمر, اْلدث

 ها .وؽمّٙمؿ
طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم ريض اّلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: ٚيف ايؿشٝشني: 

َف ؿَمِٚمْث٦ُم, هَمَدطَمَؾ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ فَمٙمَ  , هَمَٙممَّ صِمْئٛم٣َم ََسِ َّٓ اَْل٨مَّ
َؿ َٓ َٞمْذىُمُر إِ ْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ َوَأَٞم٣م َأزْم٘مِل, هَمَٗم٣مَل:  وُمْٙم٦ُم: ش ََم٣م ُيْب٘مِٝمِؽ؟»فَمقَمَّ ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

هَم١مِنَّ »وُمْٙم٦ُم: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: ش ُٞمِٖمْس٦ِم؟ يَمَٔمٙمَِّؽ »يَمَقِدْدُت َواّللَِّ َأّن  َلْ َأضُم٨مَّ ايمَٔم٣مَم, وَم٣مَل: 

, نَمغْمَ َأْن َٓ سَمُْمقدِم  ٌء ىَمَتَبُف اّللَُّ فَمعَم زَمٛم٣َمِت آَدَم, هَم٣مهْمَٔمقِم ََم٣م َيْٖمَٔمُؾ اَْل٣مجُّ َذيمِِؽ َرْ

شزم٣ِميْمَبْٝم٦ِم ضَمتَّك سَمْْمُٜمِري
 (1)

. 

********** 

 

 

 

                                                           
 (.1211(, واإلمام مسلم في صحيحو )315أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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]بيان فضل الصالة في المسجد الحرام, وفي 

 المسجد النبوي[

ـِ ) – 224 زَمغْمِ َوفَم ـِ ايمزُّ صعم اّلل  -َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ ازْم

َّٓ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ـْ َأيْمِػ َصََلٍة همِٝمَم ؽِمَقاُه إِ َصََلٌة دِم ََمْسِجِدي َهَذا َأهْمَّمُؾ َِم

َراِم َأهْمَّمُؾ  َراَم, َوَصََلٌة دِم اظمَْْسِجِد اْْلَ ـْ َصََلٍة دِم ََمْسِجِدي زمِِمَئ٥ِم  اظمَْْسِجَد اْْلَ َِم

شَصََلةٍ 
 (1)

ـُ ضِمب٣َّمنَ  َحُف ازْم  (.. َرَواُه َأَْحَُد, َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

بٔمٌ فضل الصالٗ يف املغحز احلضاو, ّيف املغحز عمم املصيف احلزٓث ل

 : ملسو هيلع هللا ىلصّمغحز الييب  األقصٙ

َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ اّللُ ْيَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف: َمـ ضمدي٧م َأِب ُهرَ فٞ ايؿشٝشني: ف

َؿ وَم٣مَل:  َّٓ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ َأيْمِػ َصََلٍة همِٝمَم ؽِمَقاُه, إِ َصََلٌة دِم ََمْسِجِدي َهَذا طَمغْمٌ َِم

شاظمَْسِجَد اَْلَرامَ 
 (2)

. 

 ٚثبت يف ضٓٔ ابٔ َاد٘ زمح٘ اهلل: 

                                                           
(, من 14694(, وأخرجو اإلمام أحمد برقم )1621(, وابن حبان )5/ 4أخرجو اإلمام أحمد ) (1)

حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل 
 (. 228برقم )

 (.1394(, واإلمام مسلم في صحيحو )1191أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)
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 َأنَّ َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف  اّلل فمٛمٜمم, َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر زمـ فمبد اّلل ريض

َؿ وَم٣مَل:  َّٓ اظمَْْسِجَد »َوؽَمٙمَّ ـْ َأيْمِػ َصََلٍة همِٝمَم ؽِمَقاُه إِ َصََلٌة دِم ََمْسِجِدي َأهْمَّمُؾ َِم

ـْ َِم٣مَئ٥ِم َأيْمِػ َصََلٍة همِٝمَم ؽِم  َراِم َأهْمَّمُؾ َِم َراَم َوَصََلٌة دِم اظمَْْسِجِد اْْلَ شَقاهُ اْْلَ
 (1)

. 

 زمٝم٣من همِمؾ ايمِمَلة دم اظمسجد إومٍم: 

أن ايمِمَلة همٝمف سمٔمدل َخسمئ٥م صَلة, وهق ضمدي٧م  صم٣مء دم ضمدي٧م ضٔمٝمػ

 أفمٙمف زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 (: 5355قاٍ اإلَاّ األيباْٞ زمح٘ اهلل يف ايطعٝف١ حتت سدٜح )
همّمؾ ايمِمَلة دم اظمسجد اْلرام فمعم نمغمه: َم٣مئ٥م أيمػ صَلة, »ضمدي٧م: 

 ش.أيمػ صَلة, ودم َمسجد زمٝم٦م اظمٗمدس: َخس َمئ٥م صَلة ودم َمسجدي: 

 ضٔمٝمػ زمْمرهمف إطمغم.وم٣مل رَحف اّلل: 

ىمُمػ إؽمت٣مر(, وايمْمح٣موي دم  - 777) "َمسٛمده"أطمرصمف ايمبزار دم 

( َمـ ؿمريؼ ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣مل ايمٗمداح, فمـ ؽمٔمٝمد 773/ 7) "َمُم٘مؾ أشم٣مر"

ٛمٜم٣م وم٣ميم٦م: زمـ زمُمغم, فمـ إؽممفمٝمؾ زمـ فمبٝمد اّلل, فمـ أم ايمدرداء ريض اّلل فم

 همذىمره. ..ش .:-صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وم٣مل رؽمقل اّلل 

                                                           
(, وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل 1416أخرجو اإلمام ابن ماجو في سننو ) (1)

(, وقال فيو: وىذا إسناد 1129(, وىو في اإلرواء لإلمام األلباني رحمو اهلل برقم )228برقم )
رط الشيخين, وعبد الكريم ىو ابن مالك الجزري. وقال البوصيري في " الزوائد " صحيح على ش

(: " ىذا إسناد صحيح, رجالو ثقات, وأصلو في " الصحيحين " من حديث أبى ىريرة, 87/1)
 وفى مسلم وغيره من حديث ابن عمر, وفى ابن حبان والبيهقي من حيث عبد اهلل ابن الزبير ".
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 ."ٓ ٞمٔمٙمٚمف يروى ِبذا ايمٙمٖمظ َمرهمقفًم٣م إٓ ِبذا اإلؽمٛم٣مد" ٚقاٍ ايبصاز:

 وهق إؽمٛم٣مد ضٔمٝمػ5 ىمم يٟميت زمٝم٣مٞمف. قًت:

/ 7) "ايمؼمنمٝم٤م"وومد فمزا اْل٣مهمظ اظمٛمذري إيمٝمف أٞمف ضمسـ إؽمٛم٣مده, همٗم٣مل دم 

 َلَع !". ىمذا وم٣ملَلَع ! "إؽمٛم٣مده ضمسـ"رواه ايمبزار, ووم٣مل: "(: 712

همَل أدري أهق وهؿ َمـ اظمٛمذري, أم أؽمٗمط ذىمره َمـ ومٙمؿ اْلٝمثٚمل دم 

( إلم 2/ 7) "جمٚمع ايمزوائد"5 ىمم ؽمٗمط َمٛمف فمزوه دم "ىمُمػ إؽمت٣مر"

زمٛمحقه. وومد فمزاه إيمٝمف اظمٛمذري  "ايم٘مبغم"ايمبزار؟َلَع ! وإٞمم فمزاه يمٙمْمػماّن دم 

زمٔمّمٜمؿ ىمَلم, وهق ضمدي٧م  ورصم٣ميمف شمٗم٣مت, ودم"أيّم٣ًم. شمؿ وم٣مل اْلٝمثٚمل: 

 َلَع !"ضمسـ

زمؾ هق ضمدي٧م َمٛم٘مر5 هم١من آطمره خم٣ميمػ ْلدي٧م أب ذر ايمِمحٝمح  قًت:

5 ئمٛمل: زمٝم٦م شصَلة دم َمسجدي هذا أهمّمؾ َمـ أرزمع صٙمقات همٝمف»"زمٙمٖمظ: 

 ."اظمٗمدس

َمِمقريت(, واْل٣مىمؿ  - 3141)رومؿ  "إوؽمط"أطمرصمف ايمْمػماّن دم 

 . , وواهمٗمف ايمذهبل"صحٝمح اإلؽمٛم٣مد"ووم٣مل:  .(174/ 7)

ل يروه فمـ ومت٣مدة إٓ اْلج٣مج وؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم5 سمٖمرد زمف "ووم٣مل ايمْمػماّن: 

فمـ اْلج٣مج: إزمراهٝمؿ ازمـ ؿمٜممن, وسمٖمرد زمف فمـ ؽمٔمٝمد: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝممن زمـ 

 َلَع !"أب داود
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 زمؾ سم٣مزمٔمف ايمقيمٝمد زمـ َمسٙمؿ: ضمدشم٣م ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم زمف. قًت:

 (.773/ 7) "اظمُم٘مؾ"أطمرصمف ايمْمح٣موي دم 

ٝمح يٖمٝمد أن ايمِمَلة دم زمٝم٦م اظمٗمدس زممئتل همٜمذا اْلدي٧م ايمِمح قًت:

 -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -صَلة وَخسكم صَلة5 ٕن ايمِمَلة دم َمسجده 

زمٟميمػ صَلة ىمم دم نمغم َم٣م ضمدي٧م, وهذا طمَلف َم٣م دم هذا اْلدي٧م 

 ايمّمٔمٝمػ.

ضٔمػ ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣مل ايمٗمداح وؾمٝمخف, وىمٟمٞمف يمذيمؽ أؾم٣مر اظمٛمذري  ٚعًت٘:

 ار إلؽمٛم٣مده. همٝمم سمٗمدم إلم رده يمتحسكم ايمبز

 "فمج٣ميم٥م اإلَمَلء"وأيده دم ذيمؽ اْل٣مهمظ إزمراهٝمؿ ايمٛم٣مصمل اْلٙمبل دم ىمت٣مزمف 

وهق ىمم وم٣مل اظمِمٛمػ5 إذ همٝمف ؽمٔمٝمد زمـ ؽم٣مل ايمٗمداح, "(: 7/ 711زمٗمقيمف )

وومد ضٔمٖمقه, ورواه فمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم, ويمف سمرَج٥م دم آطمر هذا ايم٘مت٣مب 

 ها ."دم ايمرواة اظمختٙمػ همٝمٜمؿ "ايمؼمنمٝم٤م"
َّٓ َصََل »قْلُ:  ـْ َأيْمِػ َصََلٍة همِٝمَم ؽِمَقاُه إِ ٌة دِم ََمْسِجِدي َهَذا َأهْمَّمُؾ َِم

َرامَ   ش.اظمَْْسِجَد اْْلَ

 زمٝم٣من همّمؾ ايمِمَلة دم َمسجد ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ. فُٔ:

 وأَّن٣م زمٟميمػ صَلة همٝمم ؽمقاه َمـ اظمس٣مصمد إٓ اظمسجد اْلرام.

 وْلذا ُذع ؾمد ايمرضم٣مل إيمٝمف.
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ـِ ايمٛمَّبِل  َصعمَّ اّللُ َمـ ضمدي٧م َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف,  ٝشني:ففٞ ايؿش فَم

َؿ وَم٣مَل:  َّٓ إلَِم شَمََلشَم٥ِم ََمَس٣مصِمَد: اظمَْسِجِد اَْلَراِم, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ضَم٣مُل إِ َٓ سُمَُمدُّ ايمر 

ؽُمقِل َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ, َوََمْسِجِد ا شٕوَْمٍَم َوََمْسِجِد ايمرَّ
 (1)

. 

 ايمٖمريّم٥م همٗمط. دمذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن هذا ايمتٖمّمٝمؾ يمٙمِمَلة و

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف ؾم٣مَمؾ يمٙمٖمريّم٥م, ويمٙمٛم٣مهمٙم٥م, وصَلة 

اْلٛم٣مزة, وىمؾ صَلة سمِمعم همٝمف: َمـ صَلة ايمٗمٝم٣مم, وايمؼماويح, وايمرواسم٤م, 

 .ايمتْمقعوايمّمحك, و

 وهذا هق ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ.

٠ ايٓاف١ً يف ايبٝٛت اجملاٚز يًُطذد احلساّ, ٚاملطذد سهِ ؾال
 ايٓبٟٛ: 

هؾ صَلة ايمٛم٣مهمٙم٥م دم ايمبٝمقت اظمج٣مورة يمٙمحرَمكم أهمّمؾ َمـ صَلَت٣م دم 

 ٓ ؟اظمسجد اْلرام, واظمسجد ايمٛمبقي, أم 

ـِ شَم٣مزم٦ٍِم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: يف ايؿشٝشني:  اضْمَتَجَر »َمـ ضمدي٧م َزْيِد زْم

َٖم٥ًم, َأْو ضَمِِمغًما, هَمَخَرَج َرؽُمقُل َرؽُمقُل اّللَِّ  ًة خُمَِمَّ َؿ ضُمَجغْمَ  َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ ُيَِمقم  همِٝمَٜم٣م, هَمَتَتبََّع إيَِمْٝمِف ِرصَم٣مٌل َوصَم٣مُءوا ُيَِمٙمُّقَن  اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

وا, َوَأزْمَْمٟمَ  َؿ  زمَِِمََلسمِِف, شُمؿَّ صَم٣مُءوا يَمْٝمَٙم٥ًم هَمَحَضُ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْؿ َوضَمَِمُبقا ايمَب٣مَب, هَمَخَرَج إيَِمْٝمِٜمْؿ  ُرْج إيَِمْٝمِٜمْؿ, هَمَرهَمُٔمقا َأْصَقاََتُ فَمٛمُْٜمْؿ هَمَٙمْؿ خَيْ
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َؿ:  ْؿ َرؽُمقُل اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ََم٣م َزاَل زمُِ٘مْؿ َصٛمِٝمُٔمُ٘مْؿ »َُمْٕمَّمًب٣م, هَمَٗم٣مَل َْلُ

ََلِة دِم زُمُٝمقسمُِ٘مْؿ, هَم١مِنَّ طَمغْمَ َصََلِة  ُف ؽَمُٝمْ٘مَت٤ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ, هَمَٔمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِميمِمَّ ضَمتَّك ـَمٛمَٛم٦ُْم َأٞمَّ

ََلَة اظمَْ٘مُتقزَم٥مَ  َّٓ ايمِمَّ شاظمَْرِء دِم زَمْٝمتِِف إِ
 (1)

. 

وهذا اْلدي٧م وم٣ميمف ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم َمديٛم٥م رؽمقل 

وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وايمِمَلة دم اظمسجد ايمٛمبقي سمٔمدل زمٟميمػ  اّلل صعم اّلل فمٙمٝمف

 صَلة همٝمم ؽمقاه إٓ اظمسجد اْلرام.

هم٣ميمذي يٓمٜمر َمـ هذه إديم٥م أن َمـ صعم دم اْلرم اظم٘مل ايمٛمقاهمؾ, 

 وايمرواسم٤م, يرصمك يمف ايمتّمٔمٝمػ زمٟمىمثر َمـ َم٣مئ٥م أيمػ صَلة.

يرصمك يمف ايمتّمٔمٝمػ زمٟمىمثر َمـ أيمػ  َٚٔ ؾ٢ً يف املطذد ايٓبٟٛ:

 صَلة.

يرصمك يمف ايمتّمٔمٝمػ زمٟمىمثر َمـ َم٣مئتكم وَخسكم  نريو املطذد األقؿ٢:ٚ

 صَلة.

وَمـ صعم ايمٛمقاهمؾ وايمرواسم٤م دم زمٝمتف ايمذي ي٘مقن زمجقار أضمد اظمس٣مصمد 

ايمثَلشم٥م, يرصمك يمف زمٟمن صَلة أهمّمؾ, وأن ي٘مقن ايمتّمٔمٝمػ زمٟمىمثر َمـ ذيمؽ, ظم٣م 

 شمب٦م دم ضمدي٧م زيد زمـ شم٣مزم٦م ريض اّلل فمٛمف.
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 ايمبٝمقت اظمج٣مورة يمٙمٚمس٣مصمد ايمثَلشم٥م سم٘مقن همِمَلة ايمرواسم٤م وايمٛمقاهمؾ, دم

 همٝمٜم٣م أهمّمؾ َمـ ايمِمَلة دم اظمس٣مصمد ايمثَلشم٥م.

وأَم٣م َمـ صعم دم زمٝمتف ايمٛمقاهمؾ, وايمرواسم٤م, وهل يمٝمس َمـ أهؾ َم٘م٥م, وٓ 

َمـ أهؾ اظمديٛم٥م, وٓ َمـ أهؾ ايمٗمدس, هم١مٞمف صَلسمف ْل٣م دم زمٝمتف طمغم يمف َمـ 

 صَلسمف ْل٣م دم َمس٣مصمد زمٙمده ايمذي هق همٝمف.

ّم٥م همٝمج٤م فمعم ايمرصم٣مل اظم٘مٙمٖمكم ؾمٜمقده٣م دم اظمس٣مصمد ايمثَلشم٥م, وأَم٣م ايمٖمري

 ., واّلل أفمٙمؿودم نمغمه٣م َمـ اظمس٣مصمد ايمتل سم٘مقن دم زمَلدهؿ

********** 
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 ]باب الفوات واإلحصار[

َّاإِلكِحَصمِص] َْاِت   [َبمُب اِلَف

 *******************************الشرح:

 ايمٖمقات واإلضمِم٣مر, وزمٝم٣مٞمف أن طمتؿ اظمِمٛمػ ِبذا اْلدي٧م يمبٝم٣من أضم٘م٣مم 

اإلٞمس٣من ايمذي أراد أن َي٨م, وومد أضمرم زم٣مْل٨م, شمؿ َمٛمع َمـ ايمقصقل إلم ايمبٝم٦م 

 .يمسب٤م أو ٔطمر سمٙمزَمف أضم٘م٣مم ايمٔمتٝمؼ يمٙمح٨م, أو يمٙمٔمٚمرة

 سهِ َٔ أسسّ حبر, ثِ فات٘ ايٛؾٍٛ إىل عسفات: 
 ٚمـ ىم٣من ومد أضمرم زمح٨م, شمؿ هم٣مسمف ايمقصقل إلم فمرهم٣مت.هم

 ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف َيقْل٣م فمٚمرة. همٗمد ذه٤م َج٣مهغم أهؾ 

 .همٜمذا هق ايمذي زم٣مؽمتْم٣مفمتف أن يٖمٔمٙمف

ـِ َئْمَٚمَر ريض فٞ ضٓٔ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل: ف ـِ زْم َْحَ َمـ ضمدي٧م فَمْبِد ايمرَّ

َؿ َوُهَق »اّلل فمٛمف:  ـْ َأْهِؾ َٞمْجٍد َأسَمْقا َرؽُمقَل اّللَِّ َصعمَّ اّللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َأنَّ َٞم٣مؽًم٣م َِم

ٍع وَمْبَؾ »َٟميُمقُه, هَمَٟمََمَر َُمٛم٣َمِدًي٣م, هَمٛم٣َمَدى: زمَِٔمَرهَم٥َم هَمَس  ـْ صَم٣مَء يَمْٝمَٙم٥َم ََجْ اَْل٨مُّ فَمَرهَم٥ُم, ََم

َؾ دِم َيْقََمكْمِ هَمََل إشِْمَؿ  ـْ سَمَٔمجَّ ٣مُم َِمٛمًك شَمََلشَم٥ٌم, هَمَٚم , َأيَّ ؿُمُٙمقِع ايمَٖمْجِر هَمَٗمْد َأْدَرَك اَْل٨مَّ

َر هَمََل إشِْمَؿ فَمَٙمْٝمفِ  ـْ سَمَٟمطمَّ شوَم٣مَل: َوَزاَد ََيَْٝمك: َوَأْرَدَف َرصُمًَل هَمٛم٣َمَدىش فَمَٙمْٝمِف, َوََم
 (1)

. 
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 همبٔمض صمٜمٙم٥م اظمسٙمٚمكم َم٣مذا يِمٛمع إذا وصؾ وومد ؿمٙمع ايمٖمجر؟ 

 رزمم ٞمزع شمٝم٣مب اإلضمرام ورصمع إلم زمٙمده, همٜمذا ايمٖمٔمؾ طمْمٟم.

همثٝم٣مب اإلضمرام إذا ومد يمبس٦م زم١مهَلل, زمح٨م, أو زمٔمٚمرة, همَل جيقز ٞمزفمٜم٣م, 

 إٓ إذا أىمٚمؾ اإلٞمس٣من ايمٛمسؽ.

ول يِمؾ إٓ زمٔمد اٞمتٜم٣مء ووم٦م و إذا أضمٌم وَمٛمع َمـ دطمقل ايمبٝم٦م, أ

ايمقومقف زمٔمرهم٥م, هم٣مْل٨م فمرهم٥م, همٚمـ ل يدرك ايمقومقف زمٔمرهم٥م دم يقم ايمت٣مؽمع َمـ 

ذي اْلج٥م, أو دم يمٝمٙم٥م ايمٔم٣مذ إلم ومبؾ ؿمٙمقع ايمٖمجر, هم١من ؿمٙمع ايمٖمجر ول 

 يدرك ايمقومقف, هم١مٞمف يٖمدي فمـ ضمجف زمٖمدي٥م.

ضمٝم٧م ضمبستٛمل, هم١مٞمف ٓ همدي٥م فمٙمٝمف دم َمثؾ هذه إٓ إذا اؾمؼمط ووم٣مل: حمقم 

 اْل٣ميم٥م.

َدطَمَؾ َرؽُمقُل »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم ريض اّلل فمٛمٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم:  ففٞ ايؿشٝشني:

٣م:  , هَمَٗم٣مَل َْلَ زَمغْمِ َؿ فَمعَم ُضَب٣مفَم٥َم زمِٛم٦ِْم ايمزُّ ِؽ َأَرْدِت »اّللَِّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ يَمَٔمٙمَّ

؟ ٣م: وَم٣ميَم٦ْم: َواّللَِّش اَْل٨مَّ َّٓ َوصِمَٔم٥ًم, هَمَٗم٣مَل َْلَ ؿمِل, » َٓ َأصِمُدِّن إِ ل َواؾْمؼَمِ ضُمج 

قم  ضَمْٝم٧ُم ضَمَبْسَتٛمِل ُٜمؿَّ حَمِ ـِ إؽَْمَقدِ ش, َووُمقرِم: ايمٙمَّ ٦َم اظمِْٗمَداِد زْم "َوىَم٣مَٞم٦ْم ََتْ
 (1)

 . 

وزمٔمّمٜمؿ ومد يِمؾ إلم اْلرم وهق َمزدضمؿ زم٣ميمٛم٣مس, همٝمٗمقل: أٞم٣م َم٣م ؽمٟمفمتٚمر 

 إلم زمٙمده.هذه اظمرة, ويرصمع 
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٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرَة ّللَِِّ هَم١مِْن } :ٕن اّلل فمز وصمؾ يٗمقل,  جيقز همٔمٙمفٓهمٜمذا  ُّقا اْْلَ َوَأِِت

ْدِي  ـَ اْْلَ سُمْؿ هَمَم اؽْمَتْٝمَْسَ َِم  .{ُأضْمٌِمْ

ضمتك وإن ىم٣مٞم٦م ايمٔمٚمرة َمستحب٥م, إن سمٙمبس٦م زمٙمب٣مس اإلضمرام وأهٙمٙم٦م 

ٝمؽ أن سمتؿ ايمٔمٚمرة, زم٣مإلضمرام وومٙم٦م: يمبٝمؽ ضمًج٣م, أو يمبٝمؽ فمٚمرًة, همٝمج٤م فمٙم

 و اْل٨م.أ

هم١من سمٟمطمرت ول سمِمؾ دم ايمقوم٦م اظمٛم٣مؽم٤م يمٙمح٨م, َمثؾ ايمقومقف زمٔمرهم٥م, 

 وهم٣مسمؽ ايمقومقف زمٔمرهم٥م, فمٙمٝمؽ ايمٖمدي٥م, سمذزمح همدي٥م فمٛمؽ, ىمم دم أي٥م ايمس٣مزمٗم٥م.

أو َمٛمٔم٦م زمح٣مدث دم ؽمٝم٣مرسمؽ, أو َمٛمٔم٦م َمـ فمس٣مىمر اْلرم دم ايمدطمقل إلم 

 همٝمج٤م فمٙمٝمؽ أن سمتؿ. اْلرم, همٝمٛمٓمر إلم ضم٣ميمؽ إن اؽمتْمٔم٦م أن سمتؿ

 وإن ل سمستْمع َّن٣مئًٝم٣م همتٙمزَمؽ ايمٖمدي٥م دم َمثؾ هذه اْل٣ميم٥م.

إٓ إذا اؾمؼمط اظمحرم ووم٣مل: حمقم ضمٝم٧م ضمبستٛمل, همٜمٛم٣م يمٝمس فمٙمٝمف رء, ٓ 

 همدي٥م, همَل رء.

ـَ فٞ ؾشٝح اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل: ف َمـ ؿمريؼ َٞم٣مهمٍِع, َأنَّ فُمَبْٝمَد اّللَِّ زْم

َم فَمْبِد اّللَِّ, َوؽَم٣مِلَ  َُم ىَمٙمَّ اُه َأَّنَّ ـَ فَمْبِد اّللَِّ, َأطْمػَمَ ـَ فُمَٚمَر َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم,  زْم فَمْبَد اّللَِّ زْم

٣م َٞمَخ٣مُف  َك َأْن َٓ ََت٨ُمَّ ايمَٔم٣مَم, َوإِٞمَّ , هَمَٗم٣مَٓ: َٓ َيُضُّ زَمغْمِ ـِ ايمزُّ يَمَٝم٣مرِمَ َٞمَزَل اَْلْٝمُش زم٣ِمزْم

٣مَل زَمْٝمٛمََؽ َوزَمكْمَ ا طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع َرؽُمقِل اّللَِّ َصعمَّ اّلُل فَمَٙمْٝمِف »يمَبْٝم٦ِم, هَمَٗم٣مَل: َأْن َُيَ

َؿ  ٣مُر وُمَرْيٍش ُدوَن ايمَبْٝم٦ِم, هَمٛمََحَر ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َوؽَمٙمََّؿ, هَمَح٣مَل ىُمٖمَّ
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ْن ؾَم٣مَء اّللَُّ, َأْٞمَْمٙمُِؼ, َهْدَيُف َوضَمَٙمَؼ َرْأؽَمُف, َوُأؾْمِٜمُدىُمْؿ َأّن  وَمْد َأْوصَمْب٦ُم ايمُٔمْٚمَرَة إِ 

َ زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ ايمَبْٝم٦ِم ؿُمْٖم٦ُم, َوإِْن ضِمٝمَؾ زَمْٝمٛمِل َوزَمْٝمَٛمُف هَمَٔمْٙم٦ُم ىَمَم هَمَٔمَؾ ايمٛمَّبِلُّ  هَم١مِْن طُمقم 

َؿ َوَأَٞم٣م ََمَٔمفُ  ـْ ِذي اُْلَٙمْٝمَٖم٥ِم, شُمؿَّ ؽَم٣مَر شَصعمَّ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ , هَمَٟمَهؾَّ زم٣ِميمُٔمْٚمَرِة َِم

٥ًم ََمَع فُمْٚمَريِت, ؽَم٣مفمَ  َم ؾَمْٟمَُّنَُم َواضِمٌد, ُأؾْمِٜمُدىُمْؿ َأّن  وَمْد َأْوصَمْب٦ُم ضَمجَّ ٥ًم, شُمؿَّ وَم٣مَل: إِٞمَّ

هَمَٙمْؿ ََيِؾَّ َِمٛمُْٜمَم ضَمتَّك ضَمؾَّ َيْقَم ايمٛمَّْحِر, َوَأْهَدى, َوىَم٣مَن َيُٗمقُل: َٓ ََيِؾُّ ضَمتَّك 

ش٥مَ َيُْمقَف ؿَمَقاهًم٣م َواضِمًدا َيْقَم َيْدطُمُؾ ََم٘مَّ 
 (1)

 ., واّلل أفمٙمؿ

********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.1817أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (1)
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ـِ ) – 237 ـِ فَمب٣َّمٍس  فَم  -وَمْد ُأضْمٌِمَ َرؽُمقُل اّللَِّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمُْٜمَم وَم٣مَل: ازْم

هَمَحَٙمَؼ َوصَم٣مََمَع ٞمَِس٣مَءُه, َوَٞمَحَر َهْدَيُف, ضَمتَّك افْمَتَٚمَر فَم٣مًَم٣م  -صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

شوَم٣مزمًَِل 
 (1)

 (.ِريُّ . َرَواُه ايْمُبَخ٣م

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من أن اظمُحٌم إذا أهمدى وَتٙمؾ َمـ  عمم املصيف صمحُ اهلل احلزٓث:

 إضمراَمف, أٞمف جيقز يمف أن يبٗمك َمع أهٙمف.

أهمتك أن اظمُحٌم إذا َتٙمؾ َمـ إضمراَمف, وذزمح هديف,  ايمٔمٙمؿ ٕن زمٔمض أهؾ

ايمٔم٣مم ايمٗم٣مدم ويتحٙمؾ, أو  يرصمع إلم زمٙمده ويٚمتٛمع َمـ أهٙمف ؽمٛم٥م, إلم أن َي٨م

 ئمتٚمر ايمٔم٣مم ايمٗم٣مدم ويتحٙمؾ.

وايمِمحٝمح أن ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أضمٌم, وَمع ذيمؽ 

 أهٙمف. أسمكَتٙمؾ َمـ إضمراَمف, وٞمحر هديف, شمؿ 

                                                           
كتاب »(: قرأت في: 7/ 4« )الفتح»افظ في (, وقال الح1819أخرجو اإلمام البخاري ) (1)

البن السكن قال: حدثني ىارون بن عيسى, حدثنا محمد بن إسحاق, حدثنا يحيى بن « الصحابة
صالح, حدثنا معاوية بن سالم, عن يحيى بن أبي كثير, قال: سألت عكرمة, فقال: قال عبد اهلل 

ري عمن حبس وىو محرم, فقال: بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو األنصا
من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وىو في حل »قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

قال: فحدثت بو أبا ىريرة فقال: صدق. وحدثتو ابن عباس, فقال: قد أحصر رسول اهلل صلى اهلل 
رف بهذا السياق القدر عليو وسلم فحلق, ونحر ىديو, وجامع نساءه حتى اعتمر عاًما قاباًل. نع

الذي حذفو البخاري من ىذا الحديث, والسبب في حذفو أن الزائد ليس على شرطو ... مع أن 
 «.الذي حذفو ليس بعيدا من الصحة
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 ش.صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -وَمْد ُأضْمٌِمَ َرؽُمقُل اّللَِّ »قْلُ: 

 أي َُمٛمع َمـ دطمقل ايمبٝم٦م, وذيمؽ دم فم٣مم اْلديبٝم٥م.

سُمْؿ هَمَم اؽْمَتْٝمَْسَ }واّلل فمز وصمؾ يٗمقل:  ٨مَّ َوايْمُٔمْٚمَرَة ّللَِِّ هَم١مِْن ُأضْمٌِمْ ُّقا اْْلَ َوَأِِت

ْدِي  ـَ اْْلَ  .{َِم

 ي٘مقن َمـ ِبٝمٚم٥م إٞمٔم٣مم: َمـ ايمبٗمر, أو اإلزمؾ, أو ايمٕمٛمؿ. اهلدٟ:

 ش.هَمَحَٙمَؼ »قْلُ: 

رج َمـ ٕٞمف صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من حمرًَم٣م, واظمحرم إٞمم خي

 إضمراَمف زم٣مْلٙمؼ.

 ش.َوصَم٣مََمَع ٞمَِس٣مَءهُ »قْلُ: 

. ًٓ  ٕٞمف ص٣مر ضمَل

 ش. َوَٞمَحَر َهْدَيفُ »قْلُ: 

ٕٞمف ومد سمٔمكم فمٙمٝمف أن يذزمحف ّلل فمز وصمؾ, همَل جيقز أن يذزمحف ّلل فمز 

 وصمؾ.

 ., واّلل أفمٙمؿهمَل جيقز يمف أن يرصمع فمم ٞمقاه

********** 
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 الحج[ٌ]بيان مشروعية اشتراط اإلحصار في نية 

ـْ ) – 237 صعم اّلل فمٙمٝمف  -َدطَمَؾ ايمٛمَّبِلُّ »َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: فَم٣مئَُِم٥َم َوفَم

ـِ فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم َريِضَ اّللَُّ فَمٛمَْٜم٣م, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م  -وؽمٙمؿ  زَمغْمِ زْم فَمعَم ُضَب٣مفَم٥َم زمِٛم٦ِْم ايمزُّ

, َوَأَٞم٣م ؾَم٣م ٨مَّ صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -ىمَِٝم٥ٌم, هَمَٗم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ َرؽُمقَل اّللََِّلَع ! إِّن  ُأِريُد اْْلَ

ؿمِل: َأنَّ حَمَقم  » ل َواؾْمؼَمِ  ضُمج 
(1)

شضَمْٝم٧ُم ضَمَبْسَتٛمِل 
(2)

 (.. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

عمم املصيف احلزٓث لبٔمٌ مشضّعٔ٘ االشرتاط يف احلخ ّالعنضٗ ملً 

 .خشٕ اإلكحصمص

ـِ فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم َريِضَ اّللَُّ فَمْٛمَٜم٣مُض »قْلُ:  زَمغْمِ زْم  ش. َب٣مفَم٥َم زمِٛم٦ِْم ايمزُّ

 زمـ اظمٗمداد زوجو وؽمّٙمؿ, فمٙمٝمف اّللَّ صعّم  ايمٛمبل فمؿ زمٛم٦م , اْل٣مؾمٚمٝم٥مهل 

 .وىمريٚم٥م اّللَّ فمبد يمف ويمدت إؽمقد,

ـِ فَمب٣َّمٍس ريض اّلل فمٛمٜمم,  ففٞ َطًِ:, وهل ىم٣مٞم٦م ضم٣مَمًَل  َمـ ضمدي٧م ازْم

ـِ فَمْبِد اظمُْْمَّٙم٤ِِم َريِضَ اّللُ فَمٛمَْٜم٣م, َأسَم٦ْم َرؽُمقَل اّللِ َصعمَّ َأنَّ ُضبَ  زَمغْمِ زْم ٣مفَم٥َم زمِٛم٦َْم ايمزُّ

, هَمَم سَمْٟمَُمُرِّن؟ وَم٣مَل:  ٨مَّ َؿ, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إِّن  اَْمَرَأٌة شَمِٗمٝمَٙم٥ٌم, َوإِّن  ُأِريُد اْْلَ اّللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ؿمِل َأنَّ » , َواؾْمؼَمِ ٨م  بُِسٛمِل َأِهقم  زم٣ِمْْلَ قم  ضَمْٝم٧ُم ََتْ
"وَم٣مَل: هَمَٟمْدَرىَم٦ْم ش حَمِ

(3)
. 

                                                           
 تحللي من اإلحرام. (1)

  (.1217(, واإلمام مسلم في صحيحو )5189أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو ) (2)

 (.1218حو )أخرجو اإلمام مسلم في صحي (3)
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, َوَأَٞم٣م ؾَم٣مىمَِٝم٥مٌ »قْلُ:  ٨مَّ  ش.هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اّللََّلَع ِ! إِّن  ُأِريُد اْْلَ

أي أريد أن أضم٨م َمٔمؽ, ويم٘مٛمل ضم٣مَمؾ وأطمُمك أن يٟمسمٝمٛمل ايمقضع, وأٞم٣م َم٣م 

 زيم٦م دم ايمْمريؼ همٟمَمٛمع َمـ دطمقل ايمبٝم٦م زمسب٤م اظمرض.

ؿمِل»قْلُ:  ل َواؾْمؼَمِ  ."شضُمج 

 أي ومقرم: ايمٙمٜمؿ يمبٝمؽ ضمًج٣م, أو فمٚمرة, ايمٙمٜمؿ حمقم ضمٝم٧م ضمبستٛمل.

 ش. َأنَّ حَمَقم  ضَمْٝم٧ُم ضَمَبْسَتٛمِل»قْلُ: 

أي دم أي َمقضع ضمِمؾ رم ايمقضع, وهق اْلبس اظمراد زمف هٛم٣م, همٟمٞمف 

 ؽمٝم٘مقن زمذيمؽ َتٙمقم َمـ اْل٨م, أو َمـ ايمٔمٚمرة.

 ٌ ساز, أٚ َعتُس: سهِ االغرتاط يف احلر أٚ ايعُس٠ يه
 : (131/ 8) َطًِ غسحقاٍ ايٟٓٛٚ يف 

يَم٥مٌ  هَمِٖمٝمفِ  َٓ ـْ  َد طَ  َأنْ  جَيُقزُ  وَم٣مَل  ظمَِ ٣مجُّ  َيُْمؼَمِ فُ  إضِْمَراَِمفِ  دِم  َواظمُْْٔمَتِٚمرُ  اْْلَ  ََمِرَض  إِنْ  َأٞمَّ

َؾ  ٙمَّ ـِ  فُمَٚمرَ  وَمْقُل  َوُهقَ  ََتَ ْم٣َّمِب  زْم ـَ  ََمْسُٔمقدٍ  وزمـ وفمقم اخْلَ ـَ  َوآطَمِري  َح٣مزَم٥مِ ايمِمَّ  َِم

ِحٝمُح  وَج٣مفم٥م فَمٛمُْٜمؿْ  اّللَُّ َريِضَ  َمـ ايمت٣مزمٔمكم وأَحد واؽمحؼ َوَأِب شَمْقٍر َوُهَق ايمِمَّ

يُح َووَم٣مَل َأزُمق  ِ ِحٝمُح ايمٌمَّ ِدي٧ُم ايمِمَّ ُتُٜمْؿ َهَذا اْْلَ ٣مهمِِٔمل  َوضُمجَّ ـْ ََمْذَه٤ِم ايمُمَّ َِم

ؾْمؼِمَ  ِٓ َٓ َيِِمحُّ ا ٣َم ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوََم٣ميمٌِؽ َوزَمْٔمُض ايمت٣َّمزمِِٔمكَم  ِدي٧َم فَمعَم َأَّنَّ اُط َوََحَُٙمقا اْْلَ

ُف خَمُِْمقٌص زمُِّمَب٣مفَم٥َم َوَأؾَم٣مَر ايْمَٗم٣ميِض فِمَٝم٣مٌض إلَِم سَمّْمِٔمٝمِػ  وَمِّمٝم٥َُّم فَمكْمٍ َوَأٞمَّ

اِط إؽِْمٛم٣َمٌد َصِحٝمٌح وَم٣مَل  ؾْمؼِمَ
ِٓ َٓ َيْثُب٦ُم دِم ا َِصٝمقِمُّ  ْٕ ُف وَم٣مَل وَم٣مَل ا ِدي٧ِم هَم١مِٞمَّ اْْلَ

َٓ أَ  لُّ 
َض زمِِف ايمٛمََّس٣مئِ ْهِري  نَمغْمَ ََمْٔمَٚمٍر َوَهَذا ايمَِّذي فَمرَّ ـِ ايمزُّ فْمَٙمُؿ َأضَمًدا َأؽْمَٛمَدُه فَم
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ا َٞمبَّْٜم٦ُم فَمَٙمْٝمِف  ِدي٧ِم نَمَٙمٌط هَم٣مضِمٌش صِمدًّ ـْ سَمّْمِٔمٝمِػ اْْلَ َِصٝمقِمُّ َِم ْٕ ايْمَٗم٣ميِض َووَم٣مَل ا

ِدي٧َم ََمُْمُٜمقٌر دِم َصحِ  َنَّ َهَذا اْْلَ
ِٕ ـِ َأِب يمَِئَلَّ ُيْٕمؼَمَّ زمِِف  ٝمِح ايْمُبَخ٣مِري  َوَُمْسٙمٍِؿ َوؽُمٛمَ

َدٍة  ـْ ؿُمُرٍق َُمَتَٔمد  ِدي٧ِم اظمُْْٔمَتَٚمَدِة َِم ِر ىُمُت٤ِم اْْلَ
ل  َوؽَم٣مئِ

َِمِذي  َوايمٛمََّس٣مئِ ْ َداُوَد َوايمؼم 

ـْ سَمٛمِْقيِع ؿُمرُ  َح٣مزَم٥ِم َوهمِٝمَم َذىَمَرُه َُمْسٙمٌِؿ َِم ـَ ايمِمَّ ـْ ََج٣َمفَم٥ٍم َِم وِمِف َأزْمَٙمُغ زمَِٟمؽَم٣مٞمِٝمَد ىَمثغَِمٍة فَم

ـِ  ْ َيُ٘م َؾ إَِذا َل َٓ ُيبِٝمُح ايمتََّحٙمُّ ِدي٧ِم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنَّ اظمََْرَض  ىمَِٖم٣مَي٥ٍم َودِم َهَذا اْْلَ

ضْمَراِم َواّللَُّ َأفْمَٙمؿُ  اٌط دِم ضَم٣مِل اإْلِ  اهـ  .اؾْمؼِمَ

وايمِمحٝمح دم هذه اظمسٟميم٥م أن آؾمؼماط ٓ يممع يم٘مؾ أضمد, وإٞمم دم ضمؼ 

 .ٖمسف فمدم ايمتٚم٘مـ َمـ ومّم٣مء ايمٛمسؽَمـ طمًم فمعم ٞم

 فمٜزٗ ٍشا االشرتاط: 

أٞمف إذا أضمٌم وَمٛمع َمـ ايمقصقل إلم ايمبٝم٦م ايمٔمتٝمؼ  فا٥د٠ ٖرا االغرتاط:

 .زمٔمد إهَليمف زم٣مْل٨م, أو زم٣ميمٔمٚمرة, هم١مٞمف يمٝمس فمٙمٝمف دم

 وي٘مقن َتٙمٙمف َمـ إهَليمف زم٣مْل٨م, أو زم٣ميمٔمٚمرة, زم٣مؾمؼماؿمف ذيمؽ.

ـ ايمبٝم٦م ايمٔمتٝمؼ, هم١مٞمف جي٤م فمٙمٝمف دم أَم٣م إذا ل يُمؼمط هم١مٞمف إذا أضمٌم وَمٛمع َم

 همدي٥م ضمتك َيِمؾ يمف ايمتحٙمؾ َمـ اإلهَلل زم٣مْل٨م, أو َمـ اإلهَلل زم٣ميمٔمٚمرة.

 سهِ فد١ٜ احملؿس: 
 هؾ يُمؼمط دم همدي٥م اظمحٌم أن سمقزع دم همٗمراء اْلرم اظم٘مل؟

 إن سمٝمْس يمف ذيمؽ همٝمقزفمٜم٣م فمٙمٝمٜمؿ, وإٓ ذزمحٜم٣م ضمٝم٧م ضُمجز, وَمٛمع.
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آيمف وؽمٙمؿ ظم٣م ضمٌم دم اْلديبٝم٥م, ذزمح اْلدي هم١من ايمٛمبل صعم اّلل فمٙمٝمف وفمعم 

 ., واّلل أفمٙمؿدم اْلديبٝم٥م

  ********** 
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 من أحرم بحج أو عمرة ثم لحقه مرض

ـِ ) -231, 237 ـْ فِمْ٘مِرََم٥َم, فَم َْٞمَِم٣مِري  َوفَم ْٕ ـِ فَمْٚمٍرو ا ٣مِج زْم جَّ ريض  -اْْلَ

, َأْو فُمِرَج, » صعم اّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اّللَِّ  -اّلل فمٛمف  ـْ ىُمِْسَ ََم

ـْ وَم٣مزمِؾٍ  ٨مُّ َِم , َوفَمَٙمْٝمِف اْْلَ ـَ فَمب٣َّمٍس َوَأزَم٣م ُهَرْيَرَة وَم٣مَل فِمْ٘مِرََم٥ُم. هَمَسَٟميْم٦ُم ش هَمَٗمَد ضَمؾَّ ازْم

ـْ َذيمَِؽ ريض اّلل فمٛمٜمم,  : َصَدَق  ?فَم َٓ شهَمَٗم٣م
(1)

ٛمَُف  ْٚمَس٥ُم, َوضَمسَّ . َرَواُه اخْلَ

َِمِذيُّ  ْ  (.ايمؼم 

 *******************************الشرح:

يمبٝم٣من ضم٘مؿ َمـ أضم٘م٣مم  عمم املصيف صمحُ اهلل تعمىل احلزٓث:

 اإلضمِم٣مر, وهق ايمرصمؾ َيؾ زم٣مْل٨م, أو زم٣ميمٔمٚمرة شمؿ يٗمع يمف ضم٣مدث.

 :(188/ 2) ايطٓٔ َعامل يف قاٍ اخلّٓابٞ 
َمـ نمغم  يمٙمٚمحرم وايمٔمذر زم٣مظمرض آضمِم٣مر رأى ظمـ ضمج٥م اْلدي٧م هذا دم

ايمثقري وأصح٣مب ايمرأي. وومد روي ذيمؽ  ضمبس ايمٔمدو وهق َمذه٤م ؽمٖمٝم٣من

 فمـ فمْم٣مء وفمروة وايمٛمخٔمل.

                                                           
(, وابن 941(, والترمذي )199 - 198/ 5(, والنسائي )1862أخرجو اإلمام رواه أبو داود ) (1)

وزاد أبو داود في « وعليو حجة أخرى»(, وعند بعضهم: 451/ 3(, وأحمد )3177ماجو )
قلت: وأعل ىذا الحديث بما ال «. حديث حسن صحيح»وقال الترمذي: «. أو مرض»رواية: 

وتأولو بعضهم (: »288/ 7« )شرح السنة»قال البغوي في «. باألصل»ىو مذكور  يقدح, كما
على أنو إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد اإلحرام على معنى حديث 

 (. 291وىو في الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )«, ضباعة بنت الزبير
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ووم٣مل َم٣ميمؽ وايمُم٣مهمٔمل وأَحد واؽمح٣مق ٓ ضمٌم إّٓ ضمٌم ايمٔمدو, وومد روى 

ذيمؽ فمـ ازمـ فمب٣مس وروي َمٔمٛم٣مه أيّم٣ًم فمـ ازمـ فمٚمر وفمٙمؾ زمٔمّمٜمؿ ضمدي٧م 

اْلج٣مج زمـ فمٚمرو زمٟمٞمف ومد شمب٦م فمـ ازمـ فمب٣مس أٞمف وم٣مل ٓ ضمٌم إّٓ ضمٌم 

 دق اْلج٣مج همٝمم رواه َمـ أن ايم٘مْس ضمٌم.ايمٔمدو هم٘مٝمػ يِم

وسمٟمويمف زمٔمّمٜمؿ فمعم أٞمف إٞمم َيؾ زم٣ميم٘مْس وايمٔمرج إذا ىم٣من ومد اؾمؼمط ذيمؽ دم 

فمٗمد اإلضمرام فمعم َمٔمٛمك ضمدي٧م ضب٣مفم٥م زمٛم٦م ايمززمغم. وم٣ميمقا ويمق ىم٣من ايم٘مْس 

 فمذرا ل ي٘مـ ٓؾمؼماؿمٜم٣م َمٔمٛمك وٓ ىم٣مٞم٦م ِب٣م إلم ذيمؽ ضم٣مصم٥م.

 هذا همٝمٚمـ ىم٣من ضمجف فمـ همرض, هم١مٞمم وأَم٣م ومقيمف وفمٙمٝمف اْل٨م َمـ وم٣مزمؾ هم١مٞمم

اظمتْمقع زم٣مْل٨م إذا أضمٌم همَل رء فمٙمٝمف نمغم هدي اإلضمِم٣مر. وهذا فمعم 

َمذه٤م َم٣ميمؽ وايمُم٣مهمٔمل. ووم٣مل أصح٣مب ايمرأي فمٙمٝمف ضمج٥م وفمٚمرة وهق ومقل 

 ها ُمٔمبل وفم٘مرَم٥م فمٙمٝمف ضمج٥م َمـ وم٣مزمؾ.وفمـ جم٣مهد وايم ايمٛمخٔمل.
 رصمٙمف, همٝمتٔمذر َمثؾ ضم٣مدث ايمسٝم٣مرة, أو يسٗمط همتٛم٘مْس ناحلٛادخ اآلٕ:

 فمٙمٝمف اْل٨م.

أَم٣م إذا ومدر فمعم اْل٨م زمٔمد ذيمؽ يِمح ضمجف, ويمف أصمره ايمٔمٓمٝمؿ فمٛمد اّلل فمز 

 وصمؾ, وأصمره دم اْل٨م ي٘مقن فمعم ومدر ٞمِمبف وسمٔمبف دم اْلج٥م.

يم٘مـ دم ذيمؽ ايمزَم٣من ومد يتٔمْس فمٙمٝمٜمؿ اْل٨م َمع ؾمدة اظمرض, وايمتٔم٤م, 

 زمسب٤م اظم٣مٞمع يمف َمـ اْل٨م.
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يمف اْل٨م زمرىمقزمف زم٣ميمسٝم٣مرة, أو فمـ ؿمريؼ  أَم٣م دم هذا ايمزَم٣من همٗمد يتٝمْس

 ايمٔمرزم٥م ايمِمٕمغمة ايمتل جيروَّن٣م, أو ٞمحق ذيمؽ.

 هم١من اؽمتْم٣مع اْل٨م وضم٨م سمؿ ضمجف, وشمب٦م أصمره فمعم اّلل فمز وصمؾ.

وإن فمجز فمـ اْل٨م هم١مٞمف جيقز يمف اْلؾ, ويمٝمس فمٙمٝمف همدي٥م إضمِم٣مر, ويمٝمس 

 فمٙمٝمف رء.

, َوفمَ »قْلُ:   , َأْو فُمِرَج, هَمَٗمَد ضَمؾَّ ـْ ىُمِْسَ ـْ وَم٣مزمِؾٍ ََم ٨مُّ َِم  ش.َٙمْٝمِف اْْلَ

أي ضمؾ َمـ إضمراَمف, وإهَليمف زم٣مْل٨م, أو ايمٔمٚمرة زمسب٤م أٞمف سمٔمرض يمًمء 

 يمٝمس يمف همٝمف سمدطمؾ, وٓ ؽمب٤م.

 وإذا ل َي٨م ضمجف اإلؽمَلم, همٔمٙمٝمف أن َي٨م َمـ وم٣مزمؾ إن سمٝمْس يمف اْل٨م.

ْس شمٚمـ اْل٨م وايمٛمٖمٗم٥م ٝمسم يمٔمدموإن َمٛمع َمـ اْل٨م زمسب٤م َمـ إؽمب٣مب, إَم٣م 

ايمدطمقل إلم َم٘م٥م يمٙمح٨م, زمسب٤م  يمٔمدم ايمتٚم٘مـ َمـ دطمقل َم٘م٥م فمٙمٝمف, وإَم٣م

 ايمزضم٣مم وىمثرة ايمٛم٣مس ايمذيـ يريدون ذيمؽ, همَل رء فمٙمٝمف.

 وَمتك سمٝمْس يمف اْل٨م همٔمٙمٝمف أن َي٨م.

همٜمذا خمٙمص ٕضم٘م٣مم اْل٨م وايمٔمٚمرة, وإٓ همٟمضم٘م٣مَمٜمم أىمثر َمـ ذيمؽ, واّلل 

ٞم٦م وفمٙمٝمف ايمت٘مَلن, وؽمبح٣مٞمؽ ايمٙمٜمؿ وزمحٚمدك ٓ إيمف إٓ أ اظمستٔم٣من

 .أؽمتٕمٖمرك وأسمقب إيمٝمؽ

  ********** 
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 ]خاتمة المصنف رحمه اهلل تعالى[

وَم٣مَل َُمَِمٛم ُٖمُف ضَم٣مهمُِظ ايْمَٔمٌْمِ وَم٣ميِض ايْمُٗمَّم٣مةِ 
(1)

ـِ  ;َأزُمق ايْمَٖمّْمؾِ   ـُ فَمقِم  زْم ُد زْم َأَْحَ

. يُّ َأزْمَٗم٣مُه اّللَُّ دِم طَمغْمٍ  ضَمَجٍر ايْم٘مِٛم٣َمِّنُّ ايْمَٔمْسَٗمََلِّنُّ اظمٌِْْمِ

ِل. آطِمُر  َوَّ ْٕ ْزِء ا  اْْلُ

ـْ َهَذا ايْم٘مَِت٣مِب اظمَُْب٣مَرِك.   َوُهَق ايمٛم ِْمُػ َِم

ـَ  ي ِل ؽَمٛم٥ََم ؽَمْبٍع َوفِممْمِ َوَّ ْٕ وَم٣مَل: َوىَم٣مَن ايْمَٖمَراُغ َِمٛمُْف دِم شَم٣مِّن فَممَمَ ؾَمْٜمِر َرزمِٝمٍع ا

 ش.ايْمِٔمَب٣مَداِت »َوشَمَمٞمِِمَئ٥ٍم, َوُهَق آطِمُر 

ْزِء ايمثَّ   ٣مِّن ىمت٣مب ايمبٝمقعَيْتُٙمقُه دِم اْْلُ

وصعم اّلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م
(2)

حمٚمد وآيمف, وصحبف, وؽمٙمؿ سمسٙمٝمًم ىمثغًما دائًم  

 أزمًدا.

 ٖمر اّلل يم٘م٣مسمبف, ويمقايمديف, ويم٘مؾ اظمسٙمٚمكم, وضمسبٛم٣م اّلل وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ.نمو

  ********** 

 

                                                           
 صر, بالتقييد لكان أفضل.قاضي قضاة ملو قال:  (1)

قولو: "وصلى اهلل على سيدنا محمد", لم يرد عن النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم القول  (2)
بالصالة على سيدنا, مع أنو علمهم وقال: "قالوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد...". 

عقدة لعام أربعين وأربعمائة انتهينا من دراسة كتاب الحج في يوم السادس والعشرين من شهر ذي ال
 وألف من الهجرة النبوية الشريفة, على صاحبها أفضل الصالة والتسليم.
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 [الفهرس]

 

 7 ................................................................... [اْل٨م ىمت٣مب]

 72 .............................................. [فمٙمٝمف همرض َمـ وزمٝم٣من همّمٙمف زم٣مب]

 11 ................................................ [ٚمرةوايمٔم اْل٨م هق ايمٛمس٣مء صمٜم٣مد]

 14 ................................................................. [ايمٔمٚمرة ضم٘مؿ]

 17 ......................................................... [اْل٨م دم ايمسبٝمؾ أزمٝم٣من]

 11 ............................................................ [ايمِمبل ضم٨م صح٥م]

 14 ........................................................... [اْل٨م دم ايمٛمٝم٣مزم٥م زمٝم٣من]

 21 ........................................... [ايمٔم٣مصمز أو اظمٝم٦م فمـ اْل٨م َممموفمٝم٥م]

 37 ................................................. [وايمٔمبد ايمِمبل ضم٨م ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 31 ....................................................... [حمرم نمغم َمـ اظمرأة ضم٨م]

 41 ..................................... [ٞمٖمسف ـفم َي٨م ول ايمٕمغم فمـ ضم٨م َمـ ضم٘مؿ]

 42 .................................... [ايمٔمٚمر دم واضمدة َمرة وايمٔمٚمرة اْل٨م وصمقب]

 777 .............................................................. [اظمقاومٝم٦م زم٣مب]

 771 ................................................. [وصٖمتف اإلضمرام وصمقه زم٣مب]

 714 .................................................. [زمف يتٔمٙمؼ وَم٣م اإلضمرام زم٣مب]

 711 ......................................................... [اإلهَلل َم٘م٣من زمٝم٣من]

 712 ....................................... [زم٣مإلهَلل ايمِمقت رهمع َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]
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 717 .......................................... [إهَليمف ومبؾ اظمخٝمط َمـ اظمحرم جترد]

 711 .......................................... [اظمحرم فمعم اظمخٝمط يمبس َتريؿ زمٝم٣من]

 714 .................................. [زمدٞمف دم إضمراَمف ومبؾ اظمحرم سمْمٝم٤م َممموفمٝم٥م]

 727 .....................................................[اظمحرم ٘م٣محٞم َتريؿ زمٝم٣من]

 721 ............................................... [اظمحرم فمعم ايمِمٝمد َتريؿ زمٝم٣من]

 737 ..................................... [اْلرم دم اخلٚمس ايمٖمقاؽمؼ ومتؾ َممموفمٝم٥م]

 747 ............................................. [يمٙمٚمحرم ج٣مَم٥ماْل َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 741 ................................ [ايمٖمدي٥م وفمٙمٝمف ؾمٔمره َمـ سمٟمذى ظمـ اْلٙمؼ صمقاز]

 743 ............................................................ [َم٘م٥م ضمرَم٥م زمٝم٣من]

 772 ......................................................... [واظمديٛم٥م َم٘م٥م ضمرَم٥م]

 777 ..................................................... [اظمديٛم٥م ضمرم ضمدود زمٝم٣من]

 774 ............................................... [َم٘م٥م ودطمقل اْل٨م صٖم٥م زم٣مب]

 171 ........................... [ايمدفم٣مء َمـ زمٔمده٣م يٗم٣مل وَم٣م ايمتٙمبٝم٥م َمـ آٞمتٜم٣مء زمٝم٣من]

 177 .................................. [َمٛمحر ىمٙمٜم٣م وَمٛمك َمقومػ ىمٙمٜم٣م فمرهم٥م أن زمٝم٣من]

 171 ............................................. [َمٛمٜم٣م واخلروج َم٘م٥م إلم ايمدطمقل]

 171 .............................................. [َم٘م٥م دطمقل دم إهمّمؾ ايمقوم٦م]

 172 .........................................[فمٙمٝمف وايمسجقد إؽمقد اْلجر سمٗمبٝمؾ]

 171 .............................. [ايمْمقاف دم أؾمقاط شمَلشم٥م دم ي٘مقن ايمرَمؾ أن زمٝم٣من]

 117 ...................................... [ايمٝممٞمٝمكم ايمرىمٛمكم اؽمتَلم اؽمتحب٣مب زمٝم٣من]

 111 ......................................... [إؽمقد اْلجر سمٗمبٝمؾ اؽمتحب٣مب زمٝم٣من]
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 111 ...................................... [زمٚمحجـ ايمرىمـ اؽمتَلم اؽمتحب٣مب زمٝم٣من]

 112 .............................................. [٣ميمْمقافزم آضْمب٣مع َممموفمٝم٥م]

 114 ........................................ [فمرهم٣مت إلم ايمتقصمف دم وايمتٙمبٝم٥م ايمت٘مبغم]

 177 ......... [وايمّمٔمٖم٥م ايمثٗمؾ ٕصح٣مب ايمٙمٝمؾ َمٛمتِمػ زمٔمد َمزديمٖم٥م َمـ ايمدهمع صمقاز]

 171 ................................ [وايمّمٔمٖم٥م ايمثٗمؾ ٕصح٣مب اْلٚمرة رَمل ووم٦م]

 117 .................... [اْل٨م أدرك همٗمد ايمٖمجر ؿمٙمقع ومبؾ زمٔمرهم٥م ايمقومقف أدرك َمـ]

 111 ..................................... [َمزديمٖم٥م َمـ ايمدهمع دم اظمخت٣مر ايمقوم٦م زمٝم٣من]

 114 .............................. [ايمٔمٗمب٥م َجرة رَمل ضمتك ايمتٙمبٝم٥م اؽمتٚمرار َممموفمٝم٥م]

 117 ........................................... [ايمٔمٗمب٥م َجرة همٝمف سمرَمك ايمذي اظم٘م٣من]

 117 ........................................... [اْلمر رَمل دم اظمخت٣مر ايمقوم٦م زمٝم٣من]

 112 .......................... [وايمقؽمْمك, ايمِمٕمرى اْلٚمرة فمٛمد ايمدفم٣مء اؽمتحب٣مب]

 127 ........................ [وايمٔمٚمرة اْل٨م َمـ يمٙمتحٙمؾ ايمتٗمِمغم فمعم اْلٙمؼ سمٖمّمٝمؾ]

 121 ................................................... [ايمٛمحر يقم إفممل ٤مسمرسمٝم]

 137 ..................................................... [اْلٙمؼ ومبؾ ايمٛمحر صمقاز]

 137 ............................................... [إول ايمتحٙمؾ ي٘مقن َمتك زمٝم٣من]

 137 ........................... [همٗمط زم٣ميمتٗمِمغم ي٘مقن ايمٛمس٣مء ضمؼ دم ايمتحٙمؾ أن زمٝم٣من]

 132 .................. [فمذر يمف ىم٣من ظمـ إٓ ايمتمميؼ أي٣مم دم زمٚمٛمك اظمبٝم٦م وصمقب زمٝم٣من]

 147 ...................... [اْل٨م دم وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اّلل صعم ايمٛمبل طمْم٤م فمدد]

 777 ............................ [واضمد وؽمٔمل ؿمقاف ي٘مٖمٝمف وايمٗم٣مرن اظمٖمرد أن زمٝم٣من]

 777 ............................................ [ايمزي٣مرة ؿمقاف دم ايمرَمؾ يممع ٓ]
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 774 ................................................. [زم٣مٕزمْمح اْل٣مج ٞمزول ضم٘مؿ]

 777 ................................. [اْل٣مئض فمعم إٓ ايمقداع ؿمقاف وصمقب زمٝم٣من]

 773 ..................... [ايمٛمبقي اظمسجد ودم, اْلرام اظمسجد دم ايمِمَلة همّمؾ زمٝم٣من]

 771 .................................................... [واإلضمِم٣مر ايمٖمقات زم٣مب]

 717 ................................. [اْل٨م ٞمٝم٥م دم اإلضمِم٣مر اؾمؼماط َممموفمٝم٥م زمٝم٣من] ٌ

 711 ........................................ َمرض ْلٗمف شمؿ فمٚمرة أو زمح٨م أضمرم َمـ

 713 ................................................ [سمٔم٣ملم اّلل رَحف اظمِمٛمػ طم٣مِت٥م]

 714 ................................................................... [ايمٖمٜمرس]

 

 


