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 ضٕزٚ فاطستفطري   أّٔلا

 

 أٔاّل: التعسٖف بطٕزٚ فاطس

    9بٚإلمجٚع. مُٜٔ ولاُ ٌصٔهلا:

    مخس وأربًقن آيٜ عدد آٖاتّا:

 افٍرؿييٚن شييقرة بًيد ٕزفييٝ ،افَييرآن شيقر ٕييزول ترتٔيٛ يف وإربًييقن افثٚفثييٜ هيل تستٗببن ٌصٔهلببا:

   2.مريؿ شقرة وؿٌؾ

    زٚ فاطس:ضٕ وقاصد 

 :ؾَد اصتِّٝ افًقرة ظذ ادَٚصد افتٚفٜٔ

 .إثٌٚت تٍرد اهلل تًٚػ بٚإلهلٜٔ -

 .ؾٔام جٚء بف، وإٔف جٚء بف افرشؾ مـ ؿٌِف طإثٌٚت صدق افرشقل  -

 .إثٌٚت افًٌٞ وافدار أخرة -

دوٕف ٓ يٌْقن قن مـ تذـر افْٚس بًٕ٘ٚم اهلل ظِٔٓؿ بًّْٜ اإلجيٚد وًّٕٜ اإلمداد، ومٚ يًٌد ادؼـ -

 ًٚ  .ظْٓؿ صٔئ

 .ظذ مٚ يالؿٔف مـ ؿقمف مـ صد فدظقتف ورؾض فرشٚفتف طتثٌٔٝ افٌْل  -

 .ـنػ ٕقايٚ ؿريش يف اإلظراض ظـ اتٌٚع اإلشالم؛ ٕهنؿ احتٍيقا بًزهتؿ -

 .أن حيؾ هبؿ مٚ حؾ بٕٚمؿ ادُذبٜ ؿٌِٓؿ -ومـ ـٚن ظذ صٚـِتٓٚ-إٕذار ؿريش  -

 .ا دظقة اإلشالم بٚفتهديؼافثْٚء ظذ افذيـ تَِق -

 .ة اإلشالم مـ حِقل افًذاب ظِٔٓؿبْٔٝ افًقرة إٔف ٓ مٍر فِذيـ أظروقا ظـ دظق -

 .افتحذير مـ ؽرور افنٔىٚن، وافتذـر بًداوتف فْقع اإلًٕٚن -

 .وإرض ظـ ختِخؾ إرـٚن وافزوالادْٜ ظذ افًٌٚد بحٍظ افًامء  -
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 .ُر هبؿ يف أخرة؛ إذ ازجزاء مـ جْس افًّؾظَقبٜ افذيـ يُّرون يف افدٕٔٚ اد -

َِؿ مـ ظذابف أحد مـ اإلٕس وازجٚن، فُْف  - ًْ اإلخٌٚر بٖٕف شٌحٕٚف فق ظٚمؾ ظٌٚده بٚفًدل، مل َي

 9 .شٌحٕٚف وتًٚػ ظٚمِٓؿ ب٘حًٕٚف وؾوِف
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 جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱٱٹٱٹ

 جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب

 مك لك خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض

 جم يل ىل مل خل  مه جه هن منخن حن جن مم خمحم جم هل  مل خل حل جل

 ٤ - ١: فاطر َّ خن  حن جن يم ىم ممخم حم

 ٱالتفطري ٔالبٗاُ:

 مييـ ظِٔييف اصييتِّتٚ ومييٚ وإرض، افًيياموات خَِييف ظييذ دشييٜ،ادَ افُريّييٜ ًٍٕييف تًييٚػ اهلل يّييدح

 وإحٚضييٜ حُّتييف، وبييديع رمحتييف، وظّييقم مُِييف، وشييًٜ ؿدرتييف، ـييامل ظييذ دفٔييؾ ذفييؽ ٕن ادخِقؿييٚت،

 .ظِّف

 أواميييره تيييدبر يف{  يي ىي ني } إٔييف: وهيييق إمييير، يتوييّـ ميييٚ بًيييده ذـيير اخلِيييؼ، ذـييير وفييام

 .افدئْٜ أوامره غتٌِٔ يف خَِف، وبغ بْٔف ووشٚئط افَدريٜ،

 فيييييرهبؿ ضيييييٚظتٓؿ ـييييامل ظيييييذ دفٔيييييؾ ا،أحييييدً  ميييييْٓؿ يًييييتثـ ومل رشيييييال ادالئُيييييٜ جًييييؾ إٔيييييف ذـييييره ويف

ًُْهقنَ  ٓ: }تًٚػ ؿٚل ـام ٕمره، وإَٔٚدهؿ ُِقنَ  َأَمَرُهؿْ  َمٚ اّلَلَ  َي ًَ ٍْ َمُرونَ  َمٚ َوَي ْٗ  {ُي

 وهظيٜ ذفيؽ ظيذ ؿيقهتؿ ذـير ؾٔيف، مقـِغ اهلل جًِٓؿ مٚ اهلل، ب٘ذن مدبرات ادالئُٜ ـٕٚٝ وفام

 ميْٓؿ: أي{  جبهئ مئ خئ . }بيف أميرت ميٚ بتٍْٔيذ ؾتنيع هبيٚ، تىر{  حئ  جئ } جًِٓؿ بٖن شرهؿ،

 .حُّتف اؿتوتف مٚ بحًٛ وأربًٜ، وثالثٜ جْٚحٚن فف مـ

 ويف افَيييقة، ويف خَِٓيييٚ، صيييٍٜ يف بًيييض، ظيييذ خمِقؿٚتيييف بًيييض يزييييد: أي{  حتجت هب مب خب حب }

 .افٌْامت وفذة إصقات، حًـ ويف ادًٓقدة، وٚءإظ زيٚدة ويف احلًـ،

 ومييييـ رء، ظِٔٓييييٚ يًتًصيييي وٓ ينييييٚؤه، مييييٚ ظييييذ تييييٖي تًييييٚػ ؾَدرتييييف{  مج حج  مث هت مت خت }

 .بًض ظذ بًوٓٚ خمِقؿٚتف زيٚدة ذفؽ،
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  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح : }ؾَييٚل وادْييع وافًىييٚء بٚفتييدبر تًييٚػ إٍييراده ذـيير ثييؿ

 وآؾتَيييٚر تًيييٚػ، بيييٚهلل افتًِيييؼ يقجيييٛ ؾٓيييذا{  معجع مظ حط مض خض } ظيييْٓؿ رمحتيييف ميييـ{  حض جض

 ؿٓييير افييذي{  مغ جغ . }هيييق إٓ ويرجييك، خيييٚف وٓ هيييق، إٓ يييدظك ٓ وأن افقجييقه، مجٔيييع مييـ إفٔييف

 .مْٚزهلٚ ويْزهلٚ مقاوًٓٚ إصٔٚء يوع افذي{  جف } ـِٓٚ إصٔٚء

ٚ، وبٚفًِيٚن َِيٛ اظساًؾييٖمر تًٚػ، مجٔع افْٚس أن يذـروا ًّٕتف ظِٔٓؿ، وهذا صٚمؾ فذـرهٚ بٚف

ذـيير ًّٕييف تًييٚػ داع فنييُره، ثييؿ ٕييٌٓٓؿ ظييذ أصييقل افييًْؿ، وهييل اخلِييؼ  ا، ؾيي٘نَ ، وبييٚزجقارح إَٔييٚدً ثْييٚءً 

{وفيييام ـيييٚن ميييـ ادًِيييقم إٔيييف فييئس  خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك وافيييرزق، ؾَيييٚل: }

 ، وهلذا ؿٚل: أحد خيِؼ ويرزق إٓ اهلل، ٕتٟ مـ ذفؽ، أن ـٚن ذفؽ دفٔال ظذ أفقهٔتف وظٌقديتف

 { أي: تكؾقن ظـ ظٌٚدة اخلٚفؼ افرازق فًٌٚدة ادخِقق ادرزوق. جه هن منخن حن جن مم }

 ممخم حم جم يل ىل { يٚ أهيٚ افرشقل، ؾِؽ أشقة بّـ ؿٌِؽ مـ ادرشيِغ، } مل خل }

 9.{ حن جن يم ىم { ؾٖهِؽ ادُذبقن، وٕجك اهلل افرشؾ وأتٌٚظٓؿ. }
 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 ُره ظذ إًٕٚمف.وجقب محد اهلل تًٚػ وص -

 جٚظؾ ادالئُٜ رشالً.شٌحٕٚف ب٘خٌٚره إٔف  طتَرير افرشٚفٜ وافٌْقة دحّد  -

 وجقب افِجقء إػ اهلل تًٚػ يف ضِٛ اخلر ودؾع افي ؾٕ٘ف بٔده خزائـ ـؾ رء. -

 وجقب ذـر افًْؿ فُٔقن ذفؽ حٚؾزًا ظذ صُرهٚ بىٚظٜ اهلل ورشقفف. -

 ٜٔ افتل ٓ ترد.تَرير افتقحٔد بٕٚدفٜ افًَِ -

 ؽره. افًجٛ مـ حٚل ادؼـغ يَرون بٍٕٚراد اهلل تًٚػ بخَِٓؿ ورزؿٓؿ ويًٌدون مًف -

 ويدخؾ ؾٔٓٚ ـؾ دظٚة احلؼ إذا ـّذبقا وأوذوا ؾًِٔٓؿ أن يهزوا. طتًِٜٔ افرشقل  -

 تَرير افًٌٞ وازجزاء ادتوّـ فف وظد اهلل احلؼ. -
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 أحييد يًييتىع مل ًّٕييٜ، اأحييدً  حييرم وإذا يًّْٓييٚ، أن أحييد يَييدر ؾييال ،ٕحييدٍ  ًّٕييٜ مييْ  إذاأن اهلل   -

   9.إيٚهٚ إظىٚءه

 ٔقفات تدبسٖٛ:

ُٛ  ؾيال ،  وإميربيٚخلِؼ  وتٍيّردهف ظيّتي ظيذ اشيتدل  اهلل بخِيؼ تٖميؾ مـ -  ظيئؿ إٓ ٜافًيّي هيي

ُٛ  وٓ  ِٔؿافتًي وزاد افتقحٔيد وزاد افًٌقدييٜ زادت ؿِقبْيٚ يف اهلل ييؿظ وإذا ؿيقي، إٓ افَيقة هيي

 .وآشتًٕٜٚ وآؾتَٚر

احلّييد هييق افثْييٚء ظييذ ادّييدوح اٌييٜ وتًييئاًم. ومييـ هْييٚ ـٕٚييٝ ـِّييٜ احلّييد هلل ـِّييٜ هلييٚ وزهنييٚ  -

ْيييييمََِن  " طوصيييييٖهنٚ ؿيييييٚل   َُ  
ِ
َ
ِ
يييييُد ّلل ّْ  َواحْلَ

ِ
ٔيييييَزاَن، َوُشيييييٌَْحَٚن اهلل

ِ
ْيييييََُ اْد َُ  

ِ
َ
ِ
يييييُد ّلل ّْ ْيييييََُ  -َواحْلَ َُ َميييييٚ َبيييييْغَ  -َأْو 

اَم  ًَ َْرضِ اف ْٕ  2.."َواِت َوا

{ فيييييييق تييييييييدبرهٚ  معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح { -

  .افْٚس فٍُتٓؿ! وفٍتحٝ ظِٔٓؿ بٚب اخلر وأؽَِٝ ظْٓؿ بٚب افؼ

ووييييٚؿٝ بييييؽ إرض، اشتحييييي مًْييييك اشييييؿ اهلل افٍتييييٚح  فييييق أؽَِييييٝ إبييييقاب يف وجٓييييؽ، -

 ظذ ؾت  مٚ إٌِؼ مـ أمرك" افَٚدر

  ، ؾّـ إٔزل حٚجتف بٚهلل ُؿؤٝ ، ومـ إٔزل حٚجتف بٌر اهلل ُوـؾ إفٔفتِجٖ فٌر اهلل ٓ-

رمحيييٚت اهلل ٓ حتلييي وإذا أذن اهلل بٍيييت  هيييذه افرمحيييٜ ظيييذ خمِيييقق شتهيييِف وفيييق ـيييٚن يف أظيييامق -

افٌحر، ـام وصِٝ ييقٕس ظِٔيف افًيالم وهيق يف بىيـ احليقت، وـيام وصيِٝ يقشيػ ظِٔيف افًيالم وهيق 

فييق ـييٚن اإلًٕييٚن مىقؿييٚ مييـ ـييؾ جٓييٜ ـييام وصييِٝ ٔشيئٚ زوجييٜ ؾرظييقن يف طِييامت افًييجـ، شتهييؾ و

 وهل ظْد أـز ضٚؽٜٔ ظذ وجف إرض.
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 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت متزت رت

 يي ىي ني مي زيري ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك

 ٨ - ٥: فاطر َّحئجئ

 التفطري ٔالبٗاُ:

 افييييدٕٔٚ بٚحلٔييييٚة افْييييٚس ميييـ مٌييييرور وـييييؾ مُيييٜ أهييييؾ يييييٚ أي{  يهىه مه جه ين ىن من } ؿقفيييف

 أبيييدإُؿ وصيييحٜ أظامرـيييؿ بىيييقل افيييدٕٔٚ احلٔيييٚة تٌيييرُٕؿ ؾيييال حيييؼ وازجيييزاء بٚفًٌيييٞ اهلل وظيييد أن اظِّيييقا

{  ٰر } وإمٓٚفييييف حِّيييف أي{  ٰذ يي  ىي } اٚفييييٜ ٓ ظيييُْؿ زائييييؾ ذفيييؽ ٘نؾيييي أرزاؿُيييؿ، وشيييًٜ

 بييام وإؾًييٚدـؿ إؽييقائُؿ إػ ضريَييٚ فُييؿ وإمٓٚفييف ظِيئُؿ تًييٚػ اهلل حِييؿ مييـ يتخييذ حٔييٞ افنيئىٚن وهييق

{  ُّ َّ ٍّ ٌّ } ظِٔٓييٚ وآشييتّرار ادًييٚ ، ظييذ واإلسار افتقبييٜ تييٖخر مييـ ظِٔييف حيُِّييؿ

{  نئ مئ زئ تؿ ظدوًا ـذفؽ ؾال تىًٔيقه وٓ تًيتجٌٔقا فْدائيف، }بٚفغ افًداوة طٚهرهٚ ؾٚختذوه إٔ

{ أي افْٚر ادًتًرة، إٕف يريد أن تُقٕقا مًيف يف ازجحئؿ. إذ هيق  زب رب يئ ىئ أي أتٌٚظف }

ًٓ وؿقفيييييف تًيييييٚػ { أي يف أخيييييرة، وافيييييذيـ آمْيييييقا  متزت رت يب ىب  نب : }اُيييييقم ظِٔيييييف هبيييييٚ أز

{ هيييق ازجْيييٜ وميييٚ ؾٔٓيييٚ ميييـ افًْييئؿ ادَييئؿ.  ىث نث { أي فيييذٕقهبؿ } مث  زث وظِّيييقا افهيييٚحلٚت }

 هذا حُؿ اهلل يف ظٌٚده وؿراره ؾٔٓؿ: وهؿ ؾريَٚن مٗمـ صٚف  وـٚؾر ؾٚشد وفُؾ جزاء ظٚدل.

ـغ وافنيييد ميييـ ظزميييف أميييٚم تٌَِيييٚت ادؼييي طميييٚ زال افًييئٚق افُيييريؿ يف تَقييييٜ روح افرشيييقل و

يييييـ فييييف افنيييئىٚن { أي أؾّييييـ ز  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف وظْييييٚدهؿ ومُييييرهؿ ؾَييييٚل تًييييٚػ: }

وًٍٕف وهقاه ؿٌٔ  ظِّف وهيق افؼيك وادًيٚ  ؾيرآه حًيْٚ ـّيـ هيداه اهلل ؾٓيق ظيذ ٕيقر ميـ ربيف ييرى 

 منزن رن مم ام يل ىل مل يك احلًييْٜ حًييْٜ وافًيئئٜ شيئئٜ وازجييقاب: ٓ، ٓ. وؿقفييف تًييٚػ: }

ًا ؾيال { يوؾ بًدفف وحًيٛ شيْتف يف اإلويالل ميـ ينيٚء ميـ ظٌيٚده، وهييدي بٍويِف ميـ ينيٚء هدايتيف إذ
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ًٍٕيييؽ أهييييٚ افرشيييقل ظيييذ ظيييدم هيييدايتٓؿ حنيييات ؾتِٓيييؽ ًٍٕيييؽ حتّنيييًا ظيييذ ظيييدم هيييدايتٓؿ.  تيييذهٛ

{ ؾِييذا ٓ داظييل إػ احلييزن وافٌييّؿ مييٚ دام اهلل تًييٚػ وهييق رهبييؿ ؿييد  جئ يي ىي ني مي وؿقفييف }

 9.أحل أظامهلؿ وشٔجزهيؿ هبٚ

 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 .مع ؿِٜ افىٚظٜ شالمٜ افٌدنور وشًٜ افرزق افتحذير مـ آؽسار بٚفدٕٔٚ أي مـ ضقل افًّ -

افتحييذير مييـ افنيئىٚن ووجييقب آظييساف بًداوتييف، ومًٚمِتييف مًٚمِييٜ افًييدو ؾييال يٌَييؾ ـالمييف  -

 وٓ يًتجٚب فْدائف وٓ خيدع بتزئْف فٌَِٔ  وافؼ.

 أوفٔٚء افنٔىٚن.وجزاء بٔٚن جزاء أوفٔٚء افرمحـ  -

فِنييئىٚن ؾييي٘ن ذفيييؽ ييييٗدي بٚفًٌيييد إػ أن يهيييٌ  ييييرى افتحيييذير ميييـ اتٌيييٚع اهليييقى وآشيييتجٚبٜ  -

إظييامل افٌَٔحييٜ حًييْٜ ويقمٓييٚ حيييرم هدايييٜ اهلل ؾييال هيتييدي أبييدًا وهييذا يْييتٟ ظييـ اإلدمييٚن ظييذ ادًييٚ  

 وافذٕقب.

 ٔقفات تدبسٖٛ:

﴾ آيٜ ختتك  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿

 . فؽ افكاع بغ افنٔىٚن واإلًٕٚن

،  رء أشقأ مـ افًّيؾ افزيء إٓ آظتَيٚد إٔيف حًيـ﴾ ٓ  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف﴿ 

أظيؿ افٌالء أن يٌتع اهلُل اإلًٕٚن بٚفؼ وحُيٌٌف إػ ؿٌِف حتيك يتًّهيٛ فيف ويْؼيه يف افْيٚس فتُثير وهذا 

 .شٔئٚتف ويّقت ظِٔف

 مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱ

 معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ  جغ

                                       
 (993/ 1) (، أين افتٍٚشر فِجزائري791/ 6(، تًٍر ابـ ـثر )922/ 91(، تًٍر افَرضٌل )193/ 20تًٍر افىزي ) 9
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 هب مب هئ  مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن من خن حن  جنمم خم حم جم

 ١١ - ٩: فاطر َّ  مل مك لك هش مش هس مسهث مث هت مت

  

 التفطري ٔالبٗاُ:

 أن ظٌٚده يٌْف- احلٟ شقرة أول يف ـام- مقهتٚ بًد إرض ب٘حٔٚئف ادًٚد ظذ تًٚػ يًتدل مٚ ـثرا

ًٜ  تُقن إرض ؾ٘ن ذفؽ، ظذ هبذا وايًتز  حتّؾ افًحٚب  إفٔٓٚ أرشؾ ؾ٘ذا ؾٔٓٚ، ٌٕٚت ٓ هٚمدةً  مٔت

 ٥احلج/  َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱٹٱٹٱ ظِٔٓٚ، وإٔزفف افامء

 يًييييؿ مىييييرا افًييييرش حتييييٝ مييييـ إٔييييزل وٕنييييقرهٚ، بًثٓييييٚ شييييٌحٕٚف اهلل أراد إذا ،  إجًييييٚد ـييييذفؽ ، 

احلييييييديٞ  يف جييييييٚء وهلييييييذا إرض؛ يف احلييييييٛ  يٌْييييييٝ ـييييييام قرهييييييٚؿٌ يف إجًييييييٚد ؾتٌْييييييٝ مجًٔييييييٚ إرض

ُٛ  : "افهحٔ  ي ـَ يَؼ َوِؾٔيِف ُيَر
ِٛ ِمْْيُف، ُخِِ َٕ َٛ افيَذ َٓ َظْجي اُب، إِ َ يُف افيسُّ ُِ ـُ ـِ آَدَم َيْٖ ؾُّ اْب : تًيٚػ ؿيٚل وهليذا ؛9" ـُ

 { . مح جح }

 أخرة،و افدٕٔٚ يف ظزيزا يُقن أن حيٛ ـٚن مـ: أي{   مصخص حص مس خس حس جس مخ : }وؿقفف

 ؿٚل ـام مجًٔٓٚ، افًزة وفف وأخرة، افدٕٔٚ مٚفؽ اهلل ٕن مَهقده؛ فف حيهؾ ؾٕ٘ف اهلل، ضٚظٜ ؾِِٔزم

 مص خص حص مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱٱٱ:.تًٚػ

٩٣٩امنصاء/  َّ جض  

٨املوافقون/  َّ يل ىل مل يك ٱُّٱ: -تًٚػ -وٓ تْٚىف بغ هذه أيٜ وبغ ؿقفف  

-تًيٚػ -ؾًّتّدة مـ ؿربيف ميـ اهلل طوحده، أمٚ ظزة افرشقل  -تًٚػ -ٕن افًزة افُٚمِٜ هلل 

 .طوبرشقفف  -تًٚػ -، ـام أن ظزة ادٗمْغ مًتّدة مـ إيامهنؿ بٚهلل

   { يًْل: افذـر وافتالوة وافدظٚء. مض خض حض جض وؿقفف: }

 .ظِٔف افثقاب فٌٔٚن بٚفذـر وافىٛ افُالم وخص

                                       
 ( مـ حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف.2177) مًِؿ 9
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 إن ظْييده وجييدهٚ وخوييقع، وشييُقن وذل، بٚؾتَييٚر ضٌِٓييٚ يف وصييدؿف اهلل مييـ افًييزة ضِييٛ ؾّييـ

 ٚؿقًميي ذـيير وؿييد. ظْييده ضٌِٓييٚ مييـ إػ وـِييف ؽييره مييـ ضٌِٓييٚ ومييـ ظْييف، اجقبييٜ وٓ ممْقظييٜ ؽيير اهلل صييٚء

 ظْييدهؿ أيٌتٌييقن ادييٗمْغ دون مييـ أوفٔييٚء افُييٚؾريـ يتخييذون افييذيـ:" ؾَييٚل شييقاه مييـ ظْييد افًييزة ضٌِيقا

 ينيٚء ميـ هبيٚ يًيز فيف افًيزة أن ؾٔيف إصيُٚل ٓ سحييٚ ؾٌٖٕيٖك[. 991: ءافًْيٚ" ]مجًٔيٚ هلل افًيزة ؾي٘ن افًزة

 .  ينٚء مـ ويذل

 ـيٚفُِؿ أيويٚ، إفٔيف تًيٚػ اهلل{  ُجع} ازجيقارح وأظيامل افَِيقب أظيامل مـ{  مع مظ حط }

 .افىٔٛ

 افًٌيييد أظيييامل بحًيييٛ افىٔيييٛ افُِيييؿ رؾيييع ؾُٔيييقن افىٔيييٛ، افُِيييؿ يرؾيييع افهيييٚف  وافًّيييؾ: وؿٔيييؾ

 .افهٚحلٜ

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي } ؾَٚل يًِّقن وٓ يَقفقن بٚفذيـ تًٚػ اهلل ٕدد وؿد
٣الصف/   
{  حقمف خف حف } وادًٚ  افؼك وهل يًِّقهنٚ أي{  جف مغ  جغ } وؿقفف. 

 .ويٌىؾ يًٍد أي{  خك حك } افًٔئٚت يًِّقن افذيـ ومُر أي{  جك مق } جزاؤهؿ، هذا

 ذريتييٜ ٕحييـ خَِْييٚ ؿثيي آدم، وهييق تيراب مييـ أصييِْٚ خِييؼ أي{  خل حل جل مك } تًييٚػ وؿقفيف

 افَييدرة ميييٚهر هييذه. وإٔثييك ذـييراً  أي{   جنمم خم حم } ادييرأة، ومييٚء افرجييؾ مييٚء وهييل ٕىٍييٜ مييـ

 ٰه مه جه هن من خن حن } وؿقفييف وازجييزاء، فًٌِييٞ وادَتويئٜ وتقحٔييده فًٌٚدتييف ادقجٌييٜ اإلهلٔييٜ

 وهييق ـتييٚب يف إٓ ؾٔييف يييزاد ؾييال ظّييره مييـ يييَْص وٓ ظّييره، يف يييزاد أي{   مئ هي مي خي حيجي

 وبًيييٞ اديييقتك إحٔيييٚء ظيييذ ؿيييٚدر هيييق وافَيييدرة وبيييٚفًِؿ افًِيييؿ، مييييٚهر ميييـ ميٓييير هيييذا. ادَيييٚدير ٚبـتييي

 يف ووجيييقده وافتيييدبر اخلِيييؼ ميييـ اديييذـقر أي{  مش هس } تًيييٚػ ؿيييٚل وفيييذا. وازجيييزاء فِحًيييٚب افْيييٚس

   9.ؾٔف صًقبٜ ٓ شٓؾ أي يًر اهلل ظذ ادَٚدير ـتٚب

                                       
(، 637(، تًٍر افًًدي )ص: 796/ 6(، تًٍر ابـ ـثر )926/ 91تًٍر افَرضٌل )، (199/ 1(، تًٍر ابـ ظىٜٔ )112/ 20تًٍر افىزي ) 9

 (.912/ 1أين افتٍٚشر فِجزائري )
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 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 بًد مقهتٚ دفٔؾ واو  ظذ بًٞ افْٚس أحٔٚء بًد مقهتؿ.ظِّٜٔ إحٔٚء إرض  -

مىِيٛ افًيزة مىِيٛ ؽيٚل، وهيق ضٚظيٜ اهلل ورشيقفف وٓ يًيز أحيد ظيزاد حََٔٔيٚ بيدون ضٚظيٜ اهلل  -

 ورشقفف.

ظِيييؿ اهلل اديييتجع يف اخلِيييؼ وافتيييدبر يويييٚف إفٔيييف ؿدرتيييف تًيييٚػ افتيييل ٓ يًجزهيييٚ رء هبيييام ييييتؿ  -

 اخلِؼ وافًٌٞ وازجزاء.

 رير افًٌٞ وازجزاء وتَرير ـتٚب ادَٚدير وهق افِقح ادحٍقظ.تَ -

إن افييذيـ يييراءون يف أظامهلييؿ، ويًِّييقن ادُييرات افًيئئٚت يف افييدٕٔٚ، هلييؿ ظييذاب صييديد يف ٕييٚر  -

 جْٓؿ، ومُرهؿ بٚئد ؽر ٕٚؾذ. وادُر: مٚ ظّؾ ظذ شٌٔؾ احتٔٚل وخديًٜ.

ًييٚن، ٓ تزيييد وٓ تييَْص، وأمييٚ ضييقل افًّيير إظييامر ـييٕٚرزاق مَييدرة اييددة يف صييحٍٜٔ ـييؾ إٕ -

 بٖشٌٚب، ـهِٜ افرحؿ، ؾٓق داخؾ يف تَدير افًّر بهٍٜ هنٚئٜٔ يف ظِؿ اهلل

ؾْٓيييٚك يف افًييييامء مييييـ  ٓ حتيييزن إْن مل حيتييييػ أهيييؾ إرض بٖحرؾييييؽ ازجِّٔييييٜ ، وـِامتيييؽ افهييييٚدؿٜ

  ﴾ مض خض حض جض ﴿ . يًًّٓٚ

آيييٜ يف ـتٚبييف... فييتًِؿ أن اإليييامن بييال  200هييٚف ( يف أـثيير مييـ اإليييامن ب)افًّييؾ اف  َؿييرَن اهلل -

  ظّؾ ـٚفنجر بال ثّر

ٓ أحيييييييد يًسويييييييف أو يًّْيييييييف ميييييييـ ـيييييييؾ أحيييييييد مٓيييييييام ـٕٚيييييييٝ فٌيييييييٚهتؿ أو  (مض خض حض جض)

 .إفٔف بال واشىٜ أو ترمجٚن  أحقاهلؿ

ميييـ ضِيييٛ افًيييزة ميييـ خمِيييقق شيييقى اهلل شيييِىف اهلل ظِٔيييف وأتيييٚه اخليييذٓن ميييـ جٓتيييف، ؾّيييـ تيييرك -

 ًزيز أذفف اهلل ومـ اشتًز بٚهلل أظزه اهلل وٓ يًتىٔع أن يذفف أو أن يتَٚوى أو يسؾع ظِٔف أحد.اف

افتًّيير ؿييد يُييقن بىييقل افًّيير ، وؿييد يُييقن بٚفزـييٜ افتييل يوييًٓٚ اهلل يف ظّيير وظّييؾ اإلًٕييٚن، -

 ؾرب شٚظٜ تًدل ظًّرا بام يتؿ ؾٔٓٚ مـ أظامل وآثٚر .
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 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٱٹٱٹ

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه  مه جه ين ىن

 زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 يث ىث نث مث زث  رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب

 زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف

 ١٤ - ١١: فاطر َّ ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من

 التفطري ٔالبٗاُ:

 افيزٓل، افًيذب افٌحيريـ وخِؼ: ادختٍِٜ إصٔٚء خَِف يف افًئّٜ ؿدرتف ظذ مٌْٓٚ تًٚػ يَقل

 وإمهيٚر، إؿيٚفٔؿ يف إفٔٓيٚ احلٚجيٜ بحًيٛ وصيٌٚر، ـٌيٚر ميـ ،سافْيٚ بغ افًٚرحٜ إهنٚر هذه وهق

 وهيييق ،{  حنجن يم  ىم } ذفيييؽ، أراد ديييـ ذاهبيييٚ شيييٚئغ ظذبيييٜ وهيييل وافٍَيييٚر، وافيييزاري وافًّيييران

 .مر: أي ،{  حنجن يم  ىم } ٌُٚر،اف افًٍـ ؾٔف تًر افذي افًٚــ افٌحر

 يف صٔده ادتٔن افًّؽ وهق{  جه ين ىن } وافًذب ادِ  افٌحر مـ{  من خن }

 ؿٚل ـام ، افٌحر، يف يقجد ممٚ وؽرمهٚ، ومرجٚن فٗفٗ مـ{  جييه ىه  مه } افٌحر،

٢٣ - ٢٢الرمحن/  َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱٱ:.تًٚػ  

يقهَنٚ ؾَيٚل افيذـقر، مجيع ويّر إػ احلِٔيٜ ٌيٚسف شيٌحٕٚف وأشيْد فًٌِٚد ظئّٜ مهٚف  ؾٓذه  ًُ ٌَ  َتِْ

 .إحقال مـ إؽِٛ إظؿ يف افًْٚء يًٌِٓٚ احلِٜٔ هذه ؾ٘ن وإٓ افتٌِٔٛ، شٌٔؾ ظذ

 افيييذي ادًيييْؿ مَيييدمٓٚ وهيييق بحٔزومٓيييٚ، وتنيييَف ُخيييره: أي  { ىي مي خي حي : }وؿقفيييف

 .صدره: وهق- افىر جٗجٗ ينٌف

   ،إؿِٔؿٍ  إػ وإؿِٔؿٍ  ،ىرٍ ؿُ  إػ ىرٍ ؿُ  مـ بٚفتجٚرة، بٖشٍٚرـؿ: أي{ ٰر ٰذ يي : }وؿقفف
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 افٌحير، وهيق افًئؿ، اخلِؼ هذا فُؿ تًخره ظذ ربُؿ تنُرون أي{ ٌّ ٰى }

 فُيؿ شيخر ؿيد بَدرتيف بيؾ مْيف، رء ظِئُؿ يّتْع وٓ أردتؿ، أيـ وتذهٌقن صئتؿ، ـٔػ ؾٔف تتكؾقن

 .فرمحت ومـ ؾوِف مـ ازجّٔع إرض، يف ومٚ افًّقات يف مٚ

 { . نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ }ؿقفف تًٚػ 

خيذ وهذا أيوٚ مـ ؿدرتف افتٚمٜ وشيِىٕٚف افًيئؿ، يف تًيخره افِٔيؾ بيالميف وافْٓيٚر بوئٚئف، ويٖ

ؾًٔتييدٓن. ثييؿ يٖخييذ مييـ هييذا يف هييذا، ؾٔىييقل هييذا ويَكيي هييذا، ثييؿ  مييـ ضييقل هييذا ؾٔزيييده يف ؿكيي هييذا

ًيييئٚرات، وافثقابييييٝ افثٚؿٌييييٚت { أي: وافْجييييقم اف زبرب يئ ىئ يتَٚروييييٚن صيييئٍٚ وصييييتٚء، }

بٖوقائٓـ أجرام افًّقات، ازجّٔع يًرون بَّدار مًغ، وظذ مْٓٚج مَيْـ ايرر، تَيديرا ميـ ظزييز 

 ظِٔؿ.

أي: ـيييؾ ميييـ افنيييّس وافَّييير، يًيييران يف ؾُِٓيييام ميييٚ صيييٚء اهلل   { رتيب ىب نب  مب }

ر، ىٚهنام، وخًيػ افَّيأن يًرا، ؾ٘ذا جيٚء إجيؾ، وؿيرب إَويٚء افيدٕٔٚ، إَىيع شيرمهٚ، وتًىيؾ شيِ

 وـقرت افنّس، وإتثرت افْجقم.

 زث { أي: افيييذي ؾًييييؾ هيييذا هييييق افييييرب افًيييئؿ، افييييذي ٓ   ؽييييره، } نت مت زت }

مييييـ ادالئُييييٜ  صييييْٚم افتييييل هييييل ظييييذ صييييقرة مييييـ تزظّييييقن{ أي: مييييـ إٕييييداد وإ ىث نث مث

 ٓ: أي افتّيييرة، ٕيييقاة ظيييذ تُيييقن افتيييل افٍِٚؾيييٜ هيييقو { . ىق يف ىف يث ىث ادَيييربغ، }

 .افَىّر هذا بَّدار وٓ صٔئٚ، وإرض افًّقات مـ يُِّقن

 يًًّقن ٓ اهلل دون مـ تدظقهنٚ افتل أهلٜ: يًْل{  يك ىك مك لك  اك : }ؿٚل ثؿ

{ ظذ وجف  ىل مل } ٕهنؿ مٚ بغ مجٚد وأمقات ومالئُٜ منٌقفغ بىٚظٜ رهبؿ. ؛  دظٚءـؿ

 من زن } مْٓٚ، ىٌِقنت مٚ ظذ  يَدرون ٓ: أي {  رنمم ام يل افٍرض وافتَدير }

 خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ تًٚػ ؿٚل ـام مُْؿ، يتزؤون: أي ،{  ينىن نن

 خم حم جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف
٦ - ٥األحقاف/  َّ يم ىم مم  



 

[] 
 

ٱوؿٚل تًٚػ   يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱٱ

 ٨ - ٨٩مريه/  َّ نت مت زت  رت

 مثيييؾ إفٔيييف، تهييير وميييٚ آهليييٚوم إميييقر بًقاؿيييٛ خييييزك وٓ: أي{  مي زي ري ٰى : }وؿقفيييف

 .هبٚ خٌر

   9.اٚفٜ ٓ بٚفقاؿع أخز ؾٕ٘ف وتًٚػ، تٌٚرك ًٍٕف يًْل: ؿتٚدة ؿٚل

 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 تَرير ربقبٜٔ اهلل ادًتِزمٜ ٕفقهٔتف. -

 بٔٚن ميٚهر افَدرة وافًِؿ واحلُّٜ وهبٚ تَرر ربقبٔتف تًٚػ وأفقهٔتف فًٌٚده. -

 زاء بذـر يقم افَٔٚمٜ وبراءة أهلٜ مـ ظٚبدهيٚ.تَرير ظَٔدة افًٌٞ وازج -

 بٔٚن ظجز أهلٜ ظـ ٍٕع ظٚبدهيٚ يف افدٕٔٚ ويف أخرة. -

 تَرير صٍٚت افُامل هلل تًٚػ مـ ادِؽ وافَدرة وافًِؿ، واخلزة افتٚمٜ افُٚمِٜ وبُؾ رء. -

 ٓ افيذي ادًٌيقد، اديٖفقه تًيٚػ إٔيف ظيذ افدافٜ افًٚضًٜ، وافزاهغ إدفٜ أيٚت، هذه توّْٝ-

 2 .ٚصٔئً  ظٚبده تٍٔد ٓ بٌٚضؾ، متًَِٜ بٚضِٜ شقاه مٚ ظٌٚدة وأن شقاه، افًٌٚدة مـ ٚصٔئً  يًتحؼ

ًٚ، وفُييـ يف مِييؽ اهلل يًييتقي افامفييؽ وادِّييقك  ذفُييؿ اهلل "ُٔييؾ افَِييقب إػ تًييئؿ إـثيير مُِيي

 "ُِقن مـ ؿىّرربُؿ فف ادِؽ وافذيـ تدظقن مـ دوٕف مٚ يّ

 خت حت جت هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٹٱٹٱ

 خض  حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت

                                       
 (.636(، تًٍر افًًدي )ص: 791/ 6(، تًٍر ابـ ـثر )991/ 91(، تًٍر افَرضٌل )111/ 20تًٍر افىزي ) 9

 (631(، تًٍر افًًدي )ص: 919/ 1أين افتٍٚشر فِجزائري ) 2
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 جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 ١٨ - ١٥: فاطر َّ  من خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خلحل

 التفطري ٔالبٗاُ:

 يي : }ؾَيييٚل يدييييف، بيييغ وتيييذفِٓٚ إفٔيييف، ـِٓيييٚ ادخِقؿيييٚت وبٚؾتَيييٚر شيييقاه، ظيييام ئيييفبٌْٚ تًيييٚػ خييييز

 افٌْيييييل وهيييييق وافًيييييُْٚت، احلرـيييييٚت مجٔيييييع يف إفٔيييييف اتيييييٚجقن هيييييؿ: أي{  جبهئ مئ خئ حئ جئ

 فييف، ذيييؽ ٓ وحييده بييٚفٌْك ادٍْييرد هييق: أي{  هب  مب خب حب : }ؿييٚل وهلييذا بٚفييذات؛ ظييْٓؿ

 .ويؼظف رهويَد ويَقفف، يًٍِف مٚ مجٔع يف احلّٔد وهق

 وأتييييك افْييييٚس أهيييييٚ ٕذهييييٌُؿ صييييٚء فييييق: أي{  حج مث هت مت خت حت : }وؿقفييييف

 { . جس مخ جخ مح جح : }ؿٚل وهلذا ممتْع؛ وٓ بهًٛ ظِٔف هذا ومٚ ؽرـؿ، بَقم

 تدع وإن: أي{  مظ حط مض خض  حض } افَٔٚمٜ، يقم: أي{  جضمص خص حص مس خس : }وؿقفف

 جف مغ جغ مع جع } بًوف، أو ٕوزارا مـ ظِٔٓٚ مٚ محؾ ظذ تًٚظد أن إػ بٖوزارهٚ مثَِٜ ٍٕس

 وحٚفف، بًٍْف منٌقل ـؾ ابْٓٚ، أو أبٚهٚ ـٚن وفق حتك إفٔٓٚ، ؿريٌٚ ـٚن وفق: أي ،{   حقمف خف حف

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱٱ: تًٚػ ؿٚل ـام

٣٧ - ٣٤عبس/  َّ حي جي  ٰه مه  

أي: إٕييام يييتًظ بييام جئييٝ بييف  {  خلحل جل مك لك خك حك جك مق ثييؿ ؿييٚل: }

 ممخم حم جم هل مل وافْٓييك، اخلييٚئٍقن مييـ رهبييؿ، افٍييٚظِقن مييٚ أمييرهؿ بييف، } أوفييق افٌهييٚئر

{ أي: وإفٔيييييف ادرجيييييع  خن حن جن ٚ ؾيييييٕ٘ام يًيييييقد ًٍٕيييييف ظيييييذ ًٍٕيييييف، }{ أي: وميييييـ ظّيييييؾ صيييييٚحلً 

 9ا ؾؼ.ا ؾخر، وإن ًذ وادآب، وهق هيع احلًٚب، وشٔجزي ـؾ ظٚمؾ بًِّف، إن خرً 

 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

وحيييٚجتٓؿ إفٔيييف وإزافيييٜ ؾَيييرهؿ وشيييد حيييٚجتٓؿ يُيييقن بيييٚفِجقء إفٔيييف  بٔيييٚن ؾَييير افًٌيييٚد إػ رهبيييؿ -

 وآضراح بغ يديف يًٌدوٕف ويًٖفقٕف.

                                       
 (631(، تًٍر افًًدي )ص: 719/ 6(، تًٍر ابـ ـثر )991/ 91(، تًٍر افَرضٌل )606/ 9(، تًٍر افزخمؼي )171/ 20تًٍر افىزي ) 9
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 بٔٚن ظدافٜ اهلل تًٚػ يقم افَٔٚمٜ. -

 افَٔٚمٜ ٓ شٔام ظْد ووع ادٔزان ووزن إظامل. يقمبٔٚن صًقبٜ ادقؿػ  -

 دٗمْغ افهٚحلغ.بٔٚن أن اإلٕذار وافتخقيػ مـ ظذاب اهلل ٓ يْتٍع بف ؽر ا -

 تَرير ظَٔدة افًٌٞ وازجزاء يقم افَٔٚمٜ. -

ًٚ ؾًٍِْف ومـ أشٚء ؾًِٔٓٚ. -  9تَرير حََٜٔ وهل أن مـ ظّؾ صٚحل

 ٔقفات تدبسٖٛ:

، وهيق بيف مًيتٌـ ظغٍ  ضرؾٜ ظْف يًتٌْل ٓ وجالئِٓٚ إمقر دؿٚئؼ يف تًٚػ اهلل إػ ؾَر اإلًٕٚن

  ، واهلل تًٚػ ؽٌْل واحدٍ  ظـ ـَؾ 
ٍ
   2.مـ خمِقؿٚتف ؽْل ظذ اإلضالق ظـ افْٚس وظـ ـؾ رء

 مل أم افٍَييير إٔيييقاع بيييًٌض صيييًروا شيييقاء اظتٌيييٚر، وبُيييؾ مًْيييك، بُيييؾ افْيييٚس ؾَيييراء إػ اهلل تًيييٚػ -

 ويتيييع ودٕٔييٚه، ديْييف أمييقر مييـ حييٚل ـييؾ يف ؾَييره ينييٚهد يييزال ٓ افييذي مييْٓؿ، ادقؾييؼ وفُييـ ينييًروا،

 ـيؾ يف ادًْيك هيذا ويًتهيحٛ أمقره، مجٔع ظذ ئًْف وأن ظغ، ضرؾٜ ًٍٕف إػ يُِف ٓ أن ويًٖفف فف،

   9.بقفدهٚ افقافدة مـ بف أرحؿ هق افذي وإهلف، ربف مـ افتٚمٜ بٚإلظٕٜٚ أحرى ؾٓذا وؿٝ،

ظييـ ـييؾ  هييذه بنييٚرة مييـ ربْييٚ ٕحييـ أؽْٔييٚء ظييـ ـييؾ أحييد " جبهئ مئ خئ حئ جئ يي "

  ؾَراء ؾَط إػ اهلل. رء

هلل هق افٌْل ثؿ تتقؿػ بؾ ادراد أن تًِؿ أن اهلل هق افٌْيل ثيؿ ييٓير فًٔٝ افثّرة أن تًِؿ أن ا-

 أثر هذا افًِؿ ظِٔؽ بزيٚدة آؾتَٚر وزيٚدة افتًِؼ وافتذفؾ وافرـقن إفٔف شٌحٕٚف وتًٚػ.

ل ًٍٕييف زـييك مييـ  َ  ًٍٕٓييٚ يًييقد تزـٔتييف ؾيي٘ن ازجِّٔييٜ، بييٕٚخالق وحتييَذ  افرذيِييٜ، إخييالق مييـ بييٚفتْ

   1.رء ظِّف مـ يؤع فٔس إفٔف، هٚمَهقد ويهؾ إفٔف،

                                       
 (913/ 1زائري )أين افتٍٚشر فِج 9

 (191/ 1تًٍر ابـ ظىٜٔ ) 2

 (631تًٍر افًًدي )ص:  9

 (633تًٍر افًًدي )ص:  1
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 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ

  َّ  من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

 ١٦ - ١٩: فاطر

 :تفطري ٔالبٗاُال

يَقل تًٚػ: ـام ٓ تًتقي هذه إصٔٚء ادتٌٚيْٜ ادختٍِٜ، ـٕٚظّك وافٌهر ٓ يًتقيٚن، بؾ بْٔٓام 

ؾرق وبقن ـثر، وـام ٓ تًتقي افيِامت وٓ افْقر وٓ افيؾ وٓ احلرور، ـذفؽ ٓ تًتقي إحٔٚء 

ُِٚؾريـ وهؿ إمقات، ـَقفف تًٚػ: وٓ إمقات، وهذا مثؾ ضبف اهلل فِّٗمْغ وهؿ إحٔٚء، وف

 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ
٩٢٢األهعام/  َّ حئ  

ؾٚدٗمـ شّٔع بهر يف ٕقر يّق، ظذ ساط مًتَٔؿ يف افدٕٔٚ وأخرة، حتك يًتَر بف احلٚل يف 

ؾ هق يتٔف ازجْٚت ذات افيالل وافًٔقن، وافُٚؾر أظّك أصؿ، يف طِامت يّق، ٓ خروج فف مْٓٚ، ب

 حص مس ٱُّٱٱيف ؽٔف ووالفف يف افدٕٔٚ وأخرة، حتك يٍيض بف ذفؽ إػ احلرور وافًّقم واحلّٔؿ،.

٤٤ - ٤٣الواقعة/  َّ حط مض خض  حض جض مص خص  

 ٰى ٰر { أي: هيييييدهيؿ إػ شيييييامع احلجييييٜ وؿٌقهليييييٚ وإَٓٔييييٚد هليييييٚ } ٰذيي ىي مي خي حي وؿقفييييف: }

ؿ وصيرورهتؿ إػ ؿٌييقرهؿ، وهييؿ يْتٍيع إمييقات بًيد مييقهت { أي: ـيام ٓ يًييّع و ُّ َّ ٍّ ٌّ

ـٍيٚر بٚهلداييٜ وافيدظقة إفٔٓييٚ، ـيذفؽ هيٗٓء ادؼييـقن افيذيـ ـتيٛ ظِئٓؿ افنييَٚوة ٓ حِٔيٜ فيؽ ؾيئٓؿ، 

 وٓ تًتىٔع هدايتٓؿ.

 { أي: إٕام ظِٔؽ افٌالغ واإلٕذار، واهلل يوؾ مـ ينٚء وهيدي مـ ينٚء. مئ زئ رئ  ّٰ }

 9.افٍُر ظذ ادهّّغ ظذ مافُال مًٚق ٕن بٚفْذير وصٍف ظذ وآؿتهٚر

                                       
 (216/ 22افتحرير وافتْقير ) 9
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 نت مت زت رت  يب ىب { أي: بنرا فِّٗمْغ وٕذيرا فُِٚؾريـ، } نبمب زب رب يئ ىئ }

{ أي: ومٚ مـ أمٜ خِٝ مـ بْل آدم إٓ وؿد بًٞ اهلل إفٔٓؿ افْذر، وأزاح ظْٓؿ افًِؾ، ـام ؿٚل  ىت

 ٧الرعد/  َّ يئ  ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ٱُّٱتًٚػ: 

 يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ، وـييييييييييييييام ؿييييييييييييييٚل تًييييييييييييييٚػ:  

 ٱٱوأيٚت يف هذا ـثرة.ٱٱ٣٦انلحل/  َّ مك نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

 افًّيقم مراظيٚة هيق افٌنير وصيػ وبيغ بْٔيف ازجّيع دون هْيٚ افْيذير وصػ ظذ آؿتهٚر ووجف

 مْٓيٚ ييٗمـ مل ٕهنيٚ بنيٚرة هليٚ حتهيؾ مل ميـ إميؿ مـ ؾ٘ن ٕذير، ؾٔٓٚ خال إٓ أمٜ مـ وإن: ؿقفف يف افذي

يييُف افيييَرُجالَِن، " : احليييديٞ ؾٍيييل أحيييد، ًَ يييُف افَرُجيييُؾ، َوافٌَِْيييلُّ َم ًَ يييرُّ افٌَِْيييلُّ َم ُّ يييَؾ َي ًَ ْٝ َظيييَعَ إَُميييُؿ، َؾَج ُظِرَوييي

ُف َأَحدٌ  ًَ ُف افَرْهُط، َوافٌَِْلُّ َفَْٔس َم ًَ  9.."َوافٌَِْلُّ َم

 يُييقن وؿيد قمٓؿ،ؿي ميـ أحيد هلييؿ يًيتجٛ مل افيذيـ إٌٕٔيٚء هيؿ وحييدهؿ ميروا افيذيـ إٌٕٔيٚء ؾي٘ن

 بٚفيذـر افْيذير وصيػ وأوثير ظِٔيف، ؿٌِيف ميٚ بدٓفيٜ اـتٍٚء ؿريْٜ بذـر فالـتٍٚء افٌنٚرة وصػ ذـر ظدم

 .ادُذبغ خىٚب دَٚم مْٚشٌٜ أصد ٕٕف

{ وهيييييل:  يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث وؿقفيييييف تٌيييييٚرك وتًيييييٚػ: }

أي:  { مك  لك { وهييييييل افُتييييييٛ، } اك ادًجييييييزات افٌييييييٚهرات، وإدفييييييٜ افَٚضًييييييٚت، }

 افقاو  افٌغ.

 { أي: ومع هذا ـِف ـذب أوفئؽ رشِٓؿ ؾٔام جٚؤوهؿ بف، ؾٖخذهتؿ،  اميل ىل مل يك }

 ا  صديدً { أي: ؾُٔػ رأيٝ  إُٕٚري ظِٔٓؿ ظئاًم  زن رن مم أي: بٚفًَٚب وافُْٚل، }

 ًٌ     2.ٚ؟بِٔ
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 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 .افٌٔٚن وزيٚدة احلٚل ظـ فُِنػ إمثٚل ضب اشتحًٚن -9

يييظُ  افٍُيييٚر -2  وٓ بحٔيييٚهتؿ إتٍيييٚظٓؿ ظيييدم وافيييدفٔؾ ؾييئٓؿ، حٔيييٚة ٓ وأميييقاٌت  هليييؿ، بهيييرة ٓ ٌك ّْ

 .أبهٚرهؿ وٓ بٖشامظٓؿ

ا بٚفْييٚر أهييؾ ا بٚزجْييٜ أهييؾ ضٚظتييف، وٕييذيرً بنييرً ، رشييٚفتف وتٖـٔييد ط اّييد افرشييقل ٌٕييقة تَرييير -9

 مًهٔتف.

 .افثٌٚت ويِتزمقا بٚفهز فٔتدّرظقا افدظٚة تًِٜٔ -1

 .أجِٓؿ حِقل ظْد أخذهؿ وهل افُٚؾريـ ادُذبغ يف اهلل شْٜ بٔٚن -7

 9 مل ختؾ أمٜ مـ ٌٕل أو رشقل يْذرهٚ ويٌؼهٚ. -6

 حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱٹٱٹ

 جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس

  َّ  حن جن مم خم حمجم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق

 ٠٣ - ٧٢: فاطر

 التفطري ٔالبٗاُ

 افامء وهق افقاحد، افقء مـ ادختٍِٜ ادتْقظٜ إصٔٚء خَِف يف ؿدرتف ـامل ظذ مٌْٓٚ تًٚػ يَقل

ًٍ  ثّرات بف خيرج افًامء، مـ يْزفف افذي  ذفؽ ؽر إػ وأبٔض، وأخي وأمحر أصٍر مـ أفقاهنٚ، ٚخمتِ

 أيٜ يف تًٚػ ؿٚل ـام وروائحٓٚ، وضًقمٓٚ أفقاهنٚ تْقع مـ ادنٚهد هق ـام افثامر، أفقان مـ

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱٱ:.إخرى

 ٤ الرعد/ َّ  مح جح مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ
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{ أي: وخِييؼ ازجٌييٚل ـييذفؽ   جت هب مب خب حب جب هئ وؿقفييف تٌييٚرك وتًييٚػ: }

-وهيل: ازجيدد، مجيع جيدة-ٚ ميـ بئض ومحير، ويف بًويٓٚ ضرائيؼ ـيام هيق ادنيٚهد أيًوي خمتٍِٜ إفيقان،

 ٚ.خمتٍِٜ إفقان أيًو 

 : ازجٌٚل افىقال افًقد. {  خت حت ومْٓٚ }

ـذفؽ احلٔقإٚت مـ { أي: و مخجخ مح جح  مج حج مث هت وؿقفف تًٚػ: }

ظذ افًٚم. ـذفؽ وإًٕٚم، مـ بٚب ظىػ اخلٚص -وهق: ـؾ مٚ دب ظذ ؿقائؿ-إٕٚد وافدواب 

 مي زي  ري ٰى ين ٱُّٱٱٚ، وهلذا ؿٚل تًٚػ يف أيٜ إخرى:.هل خمتٍِٜ أيًو 

 ٢٢الروم/  َّ حب جب هئ مئ خئ  حئ جئيي ىي ني
وـذفؽ افدواب وإًٕٚم خمتٍِٜ إفقان، حتك يف ازجْس افقاحد، بؾ افْقع افقاحد مْٓـ  

 خمتِػ إفقان، ؾتٌٚرك اهلل أحًـ اخلٚفَغ.

{ أي: إٕام خينٚه  مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس هذا: } وهلذا ؿٚل تًٚػ بًد

حؼ خنٔتف افًِامء افًٚرؾقن بف؛ ٕٕف ـِام ـٕٚٝ ادًرؾٜ فًِئؿ افَدير افًِٔؿ ادقصقف بهٍٚت 

ـِام ـٕٚٝ ادًرؾٜ بف أتؿ وافًِؿ بف أـّؾ، ـٕٚٝ اخلنٜٔ فف أظيؿ -افُامل ادًْقت بٕٚشامء احلًْك 

 وأـثر.

 بييف ادييٗمْغ فييذٕقب ؽٍييقر افُييٚؾريـ، مييـ إتَٚمييف يف ؿييقي اهلل أن اهلل مييـ افًِييامء خنيئٜ وشييٌٛ

 إتَيٚم ذا اظزييزً  ؾُقٕيف وافرجيٚء، اخليقف يقجيٛ وهيذا خينيك، أن حَيف وادثٔٛ وادًٚؿٛ إفٔف، افتٚئٌغ

 بدؿييييٜ يدرـييييف ـِييييف وهييييذا افٌييييٚفغ، افرجييييٚء يقجييييٛ ذفييييؽ دون فييييام اؽٍييييقرٍ  وـقٕييييف افتييييٚم، اخلييييقف يقجييييٛ

 .تخههقناد افًِامء وصّقل

 ؾّٔتثِقهنييٚ، أوامييره يف يتًٌقٕييف: أي{   مغ جغ مع جع مظ }خيييز تًييٚػ ظييـ ظٌييٚده ادييٗمْغ ثييؿ 

 إؿييقال، مييـ خٚفٍييف مييٚ ظِٔييف يَييدمقن وٓ ويًتَييدوهنٚ، ؾٔهييدؿقهنٚ أخٌييٚره، ويف ؾٔسـقهنييٚ، ٕقاهٔييف ويف

 .واشتخراجٓٚ بتتًٌٓٚ ومًٕٚٔف، بدراشتف، أفٍٚطف، ٚأيًو  ويتِقن
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 اإلييامن، ومٔيزان ادًيِّغ، وٕيقر افيديـ، ظيامد هيل افتيل افهيالة ظؿ، مٚ بًد وةافتال مـ خص ثؿ

 وافٍُييٚرات افزـييٚة مييـ وؽييرهؿ، وافٔتييٚمك وادًييٚـغ إؿييٚرب ظييذ وافٍَْييٜ اإلشييالم، صييدق وظالمييٜ

 .إوؿٚت مجٔع يف{  جك مق . }وافهدؿٚت وافْذور

 ف.د اهلل ٓ بد مـ حهقفٚ ظْ{ أي: يرجقن ثقابً  مك لك خك حك }

{ أي: فٔقؾٔٓؿ ثقاب مٚ ؾًِقه ويويٚظٍف  حمجم هل مل  خل حل وهلذا ؿٚل تًٚػ: }

 { فَِِٔؾ مـ أظامهلؿ.جن { أي: فذٕقهبؿ، } مم خم هلؿ بزيٚدات مل ختىر هلؿ، }

 2ـٚن مىرف، رمحف اهلل، إذا ؿرأ هذه أيٜ يَقل: هذه آيٜ افَراء. 9ؿٚل ؿتٚدة:

 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 .وافذوات وافىٌٚع إفقان اختالف يف إلهللا وافًِؿ افَدرة ميٚهر بٔٚن -

 .افًِامء ظٌٚده مـ اهلل خينك إٕام فف خنٜٔ ؾال بٚهلل فف ظِؿ ٓ ؾّـ اخلنٜٔ شٌٔؾ افًِؿ -

 .وافهدؿٚت افزـٚة وإيتٚء افهالة وإؿٚم افُريؿ افَرآن تالوة ؾوؾ -

 9.يزيدوا أن مِغوفًِٚ يتقبقا، أن فِّذٌٕغ ترؽٔٛ وافنُقر بٚفٌٍقر تًٚػ اهلل وصػ يف -

 ٔقفات تدبسٖٛ:

 

 وميٚ ٕوفٔٚئيف ًٕئؿ ميـ ظْيده وميٚ ومُٚرهيف واٚبيف وصيٍٚتف بٖشامئف أي بٚهلل افًٚدقن افًِامء هؿ-

 1.بًٚمل ؾِٔس تًٚػ اهلل خيش مل ؾّـ تًٚػ فف وادحٌٜ هلل اخلنٜٔ افًٚمل وآيٜ ٕظدائف، ظذاب مـ فديف

 مييـ وافْجييٚة ثقابييف، بجزيييؾ وافٍييقز رهبييؿ، روييٚ لوهيي أٓ وأؾوييِٓٚ، وأظالهييٚ افتجييٚرات أجييؾ-

   7وظَٚبف. شخىف
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(وفـ تزهد يف افدٕٔٚ إٓ   مصخص حص مس خس حس جسفـ ختنك ربؽ بحؼ إٓ إذا ظِّٝ ظيّتف)-

٦٧ األهفال/ َّ جغمع جع مظ  حط مض خض ٱُّ خرةٔبًّرؾٜ ا  

 

 ـييؾ مييـ وثييؼ صييِتف بييٚهلل، وتًِييؼ بييٚفَرآن، وأحٌييف وأحييٛ تالوتييف وشييامظف، وتًِّييف وتًِّٔييف،-

 وافتػ حقل مٚئدتف، ؾٌِٔؼ بٚخلر، وفٌٔؼ بٚفَرب.

ميير وارد ، إٓ أن مل يِحَييؽ مييـ بًوييٓٚ افٌييٌـ ؾيي٘ن خًييٚرتؽ إـييؾ رييٚرة تتٚجرهييٚ مييع افْييٚس ، -

 .رب افْٚس ؾتجٚرتؽ مًف رابحٜ

 

 القسآُ ٔاملؤوٍُٕ بْ ٔاللافسُٔ

 ين ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه
 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ
 ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يتىت نت مت زت
  َّىيني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك

 ٠٣ - ٠٣: فاطر

 التفطري ٔالبٗاُ

  يم ىم مم خم حم } افَيرآن وهيق افُتٚب، مـ اّد يٚ{  ىل مل خل : }تًٚػ يَقل

 .افًٚدغ رب مـ مْزل وإٔف ، بٚفتْقيف فف صٓدت ـام يهدؿٓٚ، ادتَدمٜ افُتٛ مـ: أي{  حنجن

 مييـ ظييذ بييف يٍوييِف مييٚ يًييتحؼ بّييـ بهيير هبييؿ، خٌيير هييق: أي{  جه ين ىن من خن }

 بًويٓؿ ورؾيع بًيض، ظذ بًوٓؿ افٌْٔغ ؾوؾَو  افٌؼ، مجٔع ظذ وافرشؾ إٌٕٔٚء ؾَو ؾَ  وهلذا. شقاه

 .أمجًغ ظِٔٓؿ اهلل صِقات مجًٔٓؿ، ؾقق ط اّد مْزفٜ وجًؾ درجٚت،

 افييييذيـ افُتييييٛ، مييييـ يديييييف بيييغ فييييام قادهييييد   افًييييئؿ، بٚفُتييييٚب افَيييٚئّغ جًِْييييٚ ثييييؿ: تًييييٚػ يَيييقل

{  ٰى ٰر ٰذ: }ؾَيييٚل ، إٔيييقاع ثالثيييٜ إػ ؿًيييّٓؿ ثيييؿ إميييٜ، هيييذه وهيييؿ ظٌٚدٕيييٚ، ميييـ اصيييىٍْٔٚ

: وهيييييق{  ٍّ  ٌّ . }ادحرميييييٚت فييييًٌض ادرتُيييييٛ افقاجٌيييييٚت، بًييييض ؾًيييييؾ يف ادٍيييييرط: وهييييق
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. ادُروهيييٚت بًيييض ويًٍيييؾ ادًيييتحٌٚت، بًيييض ييييسك وؿيييد فِّحرميييٚت، افتيييٚرك فِقاجٌيييٚت، اديييٗدي

 فِّحرمييييٚت افتييييٚرك وادًييييتحٌٚت، فِقاجٌييييٚت افٍٚظييييؾ: وهييييق{  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}

 .ادٌٚحٚت وبًض وادُروهٚت

 

  افًٚبؼ؟ ثؿ ادَتهد ثؿ افيٚمل؟ ؿدم مل: ؿِٝ ؾ٘ن

 وافًييٚبَقن إفئٓؿ ويٚؾٜبٚإل ؿِٔيؾ ادَتهيديـ وأن وؽٌِييتٓؿ، افٍٚشيَغ بُثيرة فإلييذان: وازجيقاب

 .افَِٔؾ مـ أؿؾ

خيييييز تًييييٚػ أن مييييٖوى هييييٗٓء ادهييييىٍغ مييييـ ظٌييييٚده، افييييذيـ أورثييييقا افُتييييٚب ادْييييزل مييييـ رب ثييييؿ 

{ أي: جْيٚت اإلؿٚميٜ ييدخِقهنٚ ييقم مًيٚدهؿ وؿيدومٓؿ  يت نب مب زب افًٚدغ يقم افَٔٚميٜ }

ريض اهلل أيب هريييرة  حييديٞ{ ، ـيام ثٌييٝ يف  نت مت زت رت يب  ىبظيذ رهبييؿ، ظييز وجييؾ، }

ُُِغ اْفَقُوقءُ  طظْف، ظـ رشقل اهلل  ُٞ َيٌْ ، َحْٔ ـِ ِم ْٗ ُ ـَ اْد ُٜ ِم َٔ ِْ
ُُِغ احْلِ  9"إٔف ؿٚل: " َتٌْ

{ وهلييذا ـيييٚن اييييقرا ظِيئٓؿ يف افيييدٕٔٚ، ؾٖبٚحيييف اهلل هلييؿ يف افيييدار أخيييرة،  مث زث رث }

ـْ َفٌَِس احلَرِ  ؿٚل: " طأن رشقل اهلل  حديٞ إٔس ريض اهلل ظْف وثٌٝ يف  يُف يِف َم ًَ ٌَ ـْ َيِْ ي َِ َٔٚ َؾ ْٕ ييَر يِف افيدُّ

  2" أِخَرةِ 

َٓ ؿيٚل " ط وـام يف حديٞ حذيٍٜ ريض اهلل ظْيف أن افٌْيل  ، َو ِٜ َوي ٍِ ِٛ َواف ِٜ افيَذَه ي َٔ
يُبقا يِف إِٓ َٓ َتْؼَ

َٔٚ َوَفَْٚ يِف أِخَرةِ  ْٕ ِ٘هَنَٚ هَلُْؿ يِف افدُّ ٚ، َؾ َٓ ُِقا يِف ِصَحِٚؾ ـُ  3" َتْٖ

{ وهيق اخليقف ميـ ادحيذور، أزاحيف ظْيٚ، وأراحْيٚ مميٚ  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث } 

 .ـْٚ ٕتخقؾف، وٕحذره مـ مهقم افدٕٔٚ وأخرة

 { حٔٞ ؿٌؾ مْٚ احلًْٚت ووٚظٍٓٚ، مل { حٔٞ ؽٍر فْٚ افزٓت }يك ىك مك}
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 مييييـ ادَييييٚم وهييييذا ادْزفييييٜ، هييييذه أظىٕٚييييٚ افييييذي: يَقفييييقن{ :  من زن رن مم ام يل }

يف حيديٞ أيب هرييرة ريض اهلل ظْيف أن افٌْيل  ثٌيٝ ـيام. ذفؽ تًٚوي ٚأظامفْ تُـ مل ورمحتف، ومْف ؾوِف

َٜ " ؿيييٚلط  يييُف ازْجََْييي ُِ َّ ْؿ َظ ُُ ـْ ُييييْدِخَؾ َأَحيييًدا ِميييْْ  َؿيييَٚل:  "َفييي
ِ
؟ َييييٚ َرُشيييقَل اهلل َٝ َٓ َإْٔييي َٓ َأْن "َؿيييُٚفقا: َو يييٚ، إِ َٕ َٓ َأ َو

 ٍٜ ْوٍؾ َوَرمْحَ ٍَ َدِِنَ اهلُل ِمُْْف بِ َّ ٌَ   1"َيَت

 .إظٔٚء وٓ ظْٚء ؾٔٓٚ يًّْٚ ٓ: أي{  ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن }

 ظذ تًٛ ٓ أهنؿ ظْٓؿ وهذا هذا يٍْل ادراد وـٖن افتًٛ، يف يًتًّؾ مْٓام ـؾ: وافٌِقب وافْهٛ

 ؾًَط افدٕٔٚ، يف افًٌٚدة يف إًٍٔٓؿ يدئٌقن ـٕٚقا أهنؿ ذفؽ ؾّـ. أظِؿ واهلل ، أرواحٓؿ وٓ أبداهنؿ

 حج مث هت مت ٱُّٱٱ: تًٚػ اهلل ؿٚل مًتّرة، دائّٜ راحٜ يف وصٚروا بدخقهلٚ، افتُِٔػ ظْٓؿ

  ٢٤.2احلاقة/ َّ مخ جخ  مح جح مج
 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 .وجقب افًّؾ بٚفَرآن افُريؿ  -

بٔيييييٚن ذف هيييييذه إميييييٜ، وإٔيييييف ادرحقميييييٜ ؾُيييييؾ ميييييـ دخيييييؾ اإلشيييييالم بهيييييدق وأدى افٍيييييرائض  -

ًٚ ؾييٚئز ومييـ ؿكيي وطِييؿ ًٍٕييف بٚرتُييٚب افٌُيي واجتْييٛ ادحييٚرم ؾٓييق ٕييٚج ٚئر ومييٚت ومل يؼييك بييٚهلل صيئئ

 ؾٓق آئٔؾ إػ دخقل ازجْٜ راجع إفٔٓٚ ب٘ذن اهلل.

 9مـ افذهٛ وافِٗفٗ. زجْٜ وحِٜٔ أهِٓٚ وهل إشٚوربٔٚن ًٕٔؿ أهؾ ا -

 ٔقفات تدبسٖٛ

 1 .مًٕٚٔف واشتخراج أفٍٚطف، ودراشٜ وظِّف، ظِّف وراثٜ افُتٚب، بقراثٜ ادراد-

 إًٍٔيييٚ، وأزـييٚهؿ ؿِقبيييٚ، وأرؿٓييؿ أؾُيييٚرا، وأحًييْٓؿ ظَيييقٓ مييؿإ أـّيييؾ إمييٜ هيييذه ـٕٚييٝ فييام-

   7افُتٛ. شٚئر ظذ ادّٓٔـ افُتٚب وأورثٓؿ اإلشالم، ديـ هلؿ واصىٍك تًٚػ، اهلل اصىٍٚهؿ
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 متخت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ
 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حضجض
 جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل ملخل حل جل  مك لك خك
 يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خمحم

 ٠٣ - ٠٣: فاطر َّ ٰر ٰذ

 التفطري ٔالبٗاُ

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي : }ؾَٚل إصَٔٚء، مآل بٔٚن يف ذع افًًداء، حٚل تًٚػ ذـر فام

 ٧٤طى/  َّ خن حن جن مم خم حم ٱُّٱ: تًٚػ ؿٚل ـام ،{  خب حب جب

ـَ ُهْؿ  ؿٚل"ط افٌْل  أنـام ثٌٝ مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف   َأَمٚ َأْهُؾ افَِْٚر اَفِذي

َْٔقنَ  َٓ حَيْ ٚ َو َٓ قُتقَن ِؾٔ ُّ َٓ َي هَنُْؿ 
ِ٘ ٚ، َؾ َٓ ُِ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي ُّٱٱتًٚػ اهلل ؿٚل .9"َأْه

 ٧٧الزخرف/  َّ ٍّ ٌّ
 ىل مل خل ٱُّٱ: تًٚػ ؿٚل ـام ،ذفؽ إػ شٌٔؾ ٓ وفُـ هلؿ، راحٜ مقهتؿ يرون ذفؽ حٚهلؿ يف ؾٓؿ

 ىي ٱُّٱ وؿٚل ،   ٧٥ – ٧٤الزخرف/  َّ من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل

                 ٩٧اإلرساء/  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي

 .بٚحلؼ وـذب بربف ـٍر مـ ـؾ جزاء هذا: أي{  مج حج مث هت : }ؿٚل ثؿ

 جس: }بٖصقاهتؿ وجؾ ظز اهلل، إػ جيٖرون ٔٓٚ،ؾ يْٚدون: أي{  جس مخ  جخ مح : }وؿقفف

 ظِّٓؿ ؽر فًِّٔقا افدٕٔٚ، إػ افرجًٜ يًٖفقن: أي{ جض مص خص حص مس خس حس

إول، وؿد ظِؿ افرب، جؾ جالفف، إٔف فق ردهؿ إػ افدار افدٕٔٚ، فًٚدوا فام هنقا ظْف، وإهنؿ 
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 يف ىف يث ىث ُّٱٱ:يف ؿقهلؿا ظْٓؿ فُٚذبقن. ؾِٓذا ٓ جئٌٓؿ إػ شٗاهلؿ، ـام ؿٚل تًٚػ خمزً 

 ٩٢ - ٩٩اغفر/  َّ زنرن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
أي: ٓ جئيييٌُؿ إػ ذفيييؽ ُٕٕييييؿ ـْيييتؿ ـيييذفؽ، وفييييق رددتيييؿ فًييييدتؿ إػ ميييٚ هنٔيييتؿ ظْييييف؛ وهليييذا ؿييييٚل 

ا فييييق ـْييييتؿ ممييييـ { أي: أومييييٚ ظنييييتؿ يف افييييدٕٔٚ أظييييامرً  جغ مع جع مظ حط مض خض هٚهْييييٚ: }

 يْتٍع بٚحلؼ ٕٓتًٍتؿ بف يف مدة ظّرـؿ؟

فَقفيييف:  : بيييٚب ميييـ بِيييغ شيييتغ شيييْٜ، ؾَيييد أظيييذر اهلل إفٔيييف يف افًّيييريف صيييحٔحف  افٌخيييٚري وتيييرجؿ

ثييييؿ شييييٚق  "يًْييييل افنيييئٛ"[: 91{ ]ؾييييٚضر:   حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض}

يُف ِشيت غَ ": ؿيٚل ط افٌْيل ظـريض اهلل ظْف   هريرة أيب حديٞ ٌَ َِ يُف، َحَتيك َب َِ  َأْظيَذَر اّلَلُ إَِػ اْميِرٍئ َأَخيَر َأَج

 ًٜ  .  9"َشَْ

 فيف يٌيؼ مل شيْٜ شيتغ اهلل ظّيره مـ أن: وادًْك افًذر، أؿل بف بِغ أي" إفٔف أظذر:" اخلىٚيب ؿٚل

 تًييٚػ، اهلل وفَييٚء ادْٔييٜ وترؿيٛ واخلنييقع اإلٕٚبييٜ شيـ وهييق ادْٚيييٚ، مًييسك ميـ ؿريييٛ افًييتغ ٕن ظيذر،

   .وافًتغ إربًغ يف 2وادقتٚن ،ط بٚفٌْل إول إظذار، بًد إظذار ؾٍٔف

افنيئٛ. وؿٔييؾ:  وؿٔييؾواختِييػ ؾٔييف، ؾَٔييؾ افَييرآن. وؿٔييؾ افرشييقل، { :   حفجف مغ وؿقفييف: }

 افْذير احلّك. وؿٔؾ: مقت إهؾ وإؿٚرب. وؿٔؾ: ـامل افًَؾ. 

ؾٚفنئٛ واحلّيك وميقت إهيؾ ـِيف إٕيذار بيٚدقت، وافنئٛ ٕيذير أيويٚ، ٕٕيف ييٖي يف ِٓٚ ٕذر ـو

 ٚرؿٜ شـ افهٌٚ افذي هق شـ افِٓق وافًِٛشـ آـتٓٚل، وهق ظالمٜ دٍ

وأمٚ مقت إهؾ وإؿٚرب وإصحٚب واإلخقان ؾٕ٘ذار بٚفرحٔؾ يف ـيؾ وؿيٝ وأوان، وحيغ 

 وزمٚن. 

                                       
 (6191افٌخٚري) 9

 .ادقتٚن )بوؿ ادٔؿ وؾتحٓٚ وشُقن افقاو(: ادقت 2



 

[] 
 

وأمٚ ـامل افًَؾ ؾٌف تًرف حَٚئؼ إمقر ويٍهؾ بغ احلًْٚت وافًٔئٚت، ؾٚفًٚؿؾ يًّؾ ٔخرتف 

ًً ؾًٌ طويرؽٛ ؾٔام ظْد ربف، ؾٓق ٕذير. وأمٚ اّد  ٚ حلججٓؿ، ؿٚل ثف اهلل بنرا وٕذيرا إػ ظٌٚده ؿى

 ٩٦٥ امنصاء/ َّ نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت ُّٱٱاهلل تًٚػ:

{ أي: ؾذوؿقا ظذاب افْٚر جزاء ظذ خمٚفٍتُؿ  جك مق حق مف خف وؿقفف: }

 فٌَٕٔٚء يف مدة أظامرـؿ، ؾام فُؿ افٔقم ٕٚس يَْذـؿ ممٚ إٔتؿ ؾٔف مـ افًذاب وافُْٚل وإؽالل.

 تًٚػ، ظِّف شًٜ ظـ تًٚػ أخز افٍريَغ، أظامل وذـر افداريـ، أهؾ جزاء تًٚػ ذـر فام

 ظٚمل وإٔف ظِّٓؿ، وظـ اخلِؼ أبهٚر ظـ ؽٚبٝ افتل وإرض، افًاموات ؽٔٛ ظذ واضالظف

 ويْزل يًتحَف، مٚ ـالد ؾًٔىل وؽره، وافزـٚء وافؼ اخلر مـ افهدور ظِٔف تْىقي ومٚ بٚفنائر،

 .فتفمْز أحد ـؾ

ٔخييييريـ ؿييييٌِٓؿ، وجٔييييؾ زجٔييييؾ { أي: خيِييييػ ؿييييقم  خمحم جم يل ىل مل خل ثييييؿ ؿييييٚل: }

  مي خي حي دون ؽيييييره، } : ؾيييييٕ٘ام يًيييييقد وبيييييٚل ذفيييييؽ ظيييييذ ًٍٕيييييف{ أي جن يم ىم مم }ؿيييييٌِٓؿ

{ أي: ـِييام اشييتّروا ظييذ ـٍييرهؿ أبٌوييٓؿ اهلل، وـِييام اشييتّروا ؾٔييف خنييوا إًٍٔييٓؿ  ٰذ يي ىي

ـِييام ضييٚل ظّيير أحييدهؿ وحًييـ ظِّييف، ارتًٍييٝ درجتييف  وأهِيئٓؿ يييقم افَٔٚمييٜ، بخييالف ادييٗمْغ ؾيي٘هنؿ

 9. ًٌحٚن ادَدر اددبر رب افًٚدغؾ ومْزفتف يف ازجْٜ، وزاد أجره وأحٌف خٚفَف وبٚرئف رب افًٚدغ،

 :وَ ِداٖٛ اآلٖات

 بٔٚن ُمّر افًذاب وأفّٔف افذي هق جزاء افُٚؾريـ. -

ٌِّف اهلل مـ افًّر أربًغ شْٜ. -  اإلظذار دـ ب

ُٚؾر يًذب أبدا فًِيؿ اهلل تًيٚػ بيف وإٔيف فيق ظيٚش آٓف افًيْغ ميٚ أؿِيع ظيـ ـٍيره وٓ حيٚول اف -

 أن يتقب مْف ؾِذا يًذب أبدًا.

 يف ـقن افٌؼيٜ أجٔٚٓ جٔال يذهٛ وآخر يٖي جمٚل فًِيٜ وافًزة وافًٚؿؾ مـ اظز بٌره. -
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ن، وٓ تٍْيييع ؾٔٓيييٚ افتقبيييٜ، إن دار أخيييرة فًٔيييٝ بيييدار تُِٔيييػ، ؾيييال يٌَيييؾ ؾٔٓيييٚ تهيييحٔ  اإلييييام-

 ؾذفؽ ـِف اِف دار افدٕٔٚ

ًٚ ظْييد اهلل تًييٚػ وادَييٝ أصييد  - آشييتّرار ظييذ افٍُيير ٓ يزيييد صييٚحٌف إٓ بًييدًا ظييـ افرمحييٜ ومَتيي

 9افٌوٛ.

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹٱٹٱُّٱ
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب

 ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك
  مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مظ حطمض خض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 ٤٤ - ٤٤: فاطر َّ حل  جل مك لك خك حك جكمق حق مف خف حف جفمغ  جغ مع جع

 التفطري ٔالبٗاُ

: أي { رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ : }فِّؼيـغ يَيقل أن ط فرشيقفف تًٚػ يَقل

 مييـ رءٌ  هلييؿ فيئس: أي{   ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ } وإٕييداد، إصييْٚم مييـ

 .ؿىّر مـ يُِّقن مٚ ذفؽ،

ًٓ  خَِييقا أم ابحييرً  َِييقاَخ  هييؾ يي خَِييقا أو جٌييٚ ًٕ  زجّٔييع اخلييٚفؼ أن شيئَرون ا؟مجييٚدً  خَِييقا أو ٚ،حٔقا

يٜ فؼيـٚئُؿ َأمْ  تًيٚػ، اهلل هيق إصٔٚء، ـٌ  هليؿ فئس: شئَقفقن هٚ؟وتيدبر خَِٓيٚ يف{   ىب نب } ِذْ

 .ذـٜ

 إؿييييرارـؿ مييييع ودظقُييييقهؿ ظٌييييدُقهؿ ؾِييييؿ خَِييييف، يف اخلييييٚفؼ ينييييٚرـقا ومل ٚ،صيييئئً  خيَِييييقا مل ؾيييي٘ذا

 .بىالهنٚ ظذ ودل ظٌٚدهتؿ، صحٜ ظذ افًَع افدفٔؾ ؾٕٚتٍك بًجزهؿ؟
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 بييف ـييٕٚقا بييام يييتُِؿ{  زت رت يب : }ؿييٚل ؾِٓييذا مْتييػ، أيوييٚ وإٔييف ،افًييًّل افييدفٔؾ ذـيير ثييؿ

 افُتييٚب ذفييؽ مييـ{  رثيت ىت نت } ذـٓييؿ يف{  مت . }إوثييٚن وظٌييٚدة بٚفؼييك يييٖمرهؿ قن،يؼييـ

 افؼك؟ صحٜ يف ظِٔٓؿ ٕزل افذي

 اهلل رشييقل ؿٌييؾ ٕييذير جييٚءهؿ وٓ افَييرآن، ؿٌييؾ ـتييٚب ظِيئٓؿ ٕييزل مييٚ ؾيي٘هنؿ ـييذفؽ؟ إميير فيئس

 ؾٕ٘يييٚ ـٓؿ،بؼييي أميييرهؿ إٔيييف وزظّيييقا إفييئٓؿ، رشيييقل وإرشيييٚل إفييئٓؿ، ـتيييٚب ٕيييزول ؿيييدر وفيييق ،ط اّيييد

ـْ  َأْرَشييييَِْْٚ َوَمييييٚ: }ؿييييٚل اهلل ٕن بُييييذهبؿ، ٕجييييزم ـْ  َؿٌِِْييييَؽ  ِميييي ييييقِحل إِٓ َرُشييييقلٍ  ِميييي ييييفُ  إَِفْٔييييفِ  ُٕ َٕ َ  ٓ َأ ييييٚ إِٓ ِ َ َٕ  َأ

ٌُُدونِ  ٌُيُدوا إِٓ ُأِميُروا َوَميٚ} تًيٚػ، هلل افيديـ بي٘خالص إمر ظذ متٍَٜ ـِٓٚ وافُتٛ، ؾٚفرشؾ{ َؾْٚظ ًْ َٔ
 فِ

ـَ  َففُ  غَ خُمِِِْه  اّلَلَ  ي ٚءَ  افد  ٍَ  {ُحَْ

 ظيذ ادؼـغ محؾ افذي ؾام افؼك، بىالن ظذ دٓ ؿد وافَْع افًَع، افدفٔؾ ـٚن إذا: ؿٔؾ ؾ٘ن

 وافٍىْٜ؟ وافذـٚء افًَقل ذوو وؾٔٓؿ افؼك،

 منييييييقا افييييييذي ذفييييييؽ: أي{  ىق يف ىف يث  ىث نث مث : }بَقفييييييف تًييييييٚػ أجييييييٚب

 واؿتيييداء فيييًٌض، بًويييٓؿ وتيييزيغ بيييف، فيييًٌض ًويييٓؿب تقصييئٜ ذفيييؽ ؾيييٕ٘ام حجيييٜ، ؾٔيييف هليييؿ فييئس ظِٔيييف،

 وصيٚرت ؿِيقهبؿ، يف ؾْنيٖت أظامهليؿ، شيقء هليؿ وزييـ افنئىٚن، َمَْٚهيٚ وأمِٚنّ  افوٚل، بٚدتَدم ادتٖخر

 وافؼييك افٍُيير ظييذ اإلؿٚمييٜ مييـ حهييؾ مييٚ ؾحهييؾ إٍهييٚهلٚ، وتًنيي زواهلييٚ، ؾًنيي صييٍٚهتٚ، مييـ صييٍٜ

 .ادوّحؾ افٌٚضؾ

 افَقة مـ ؾٔٓام جًؾ ومٚ أمره، ظـ وإرض افًامء تَقم هبٚ افتل افًئّٜ تفؿدر ظـ تًٚػ أخز ثؿ

 أمٚـْٓام، ظـ توىربٚ أن: أي{  اميل ىل مل  يك ىك مك لك : }ؾَٚل هلام، افامشُٜ

 ٦٥ احلج/ َّ خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱٱٱٱ: ؿٚل ـام

 ميع وهق هق، إٓ وإبَٚئٓام دوامٓام ظذ يَدر ٓ: أي{   ريٰى ين ىن نن من زن رن مم }

 وٓ ويٗجييؾ ويْيير ؾٔيٗخر حيِيؿ وهيق ويًهيقٕف، بيف يٍُييرون وهيؿ ظٌيٚده ييرى: أي ؽٍيقر، حِئؿ ذفيؽ

 { . ىي ني مي زي : }ؿٚل وهلذا ويٌٍر؛ آخريـ ويًس يًجؾ،
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ًٌييٚ حيديثٚ هٚهْيٚ حيٚتؿ أيب ابيـ أورد وؿييد: 9ؿيٚل ابيـ ـثير    ظييع حيدثْٚ: ؾَيٚل ،مُْيًرا بيؾ ؽري

 ظييـ صييٌؾ، بييـ أمٔييٜ ظييـ يقشييػ، بييـ هنييٚم حيدثْل إبييراهٔؿ، بييـ إشييحٚق حييدثْٚ ازجْٔييد، بييـ احلًييغ بيـ

 ظِٔيييف مقشيييك، ظيييـ حيُيييلط  اهلل رشيييقل شيييًّٝ: ؿيييٚل هرييييرة أيب ظيييـ ظُرميييٜ، ظيييـ أبيييٚن، بيييـ احلُيييؿ

 إفٔييف اهلل ؾٖرشييؾ وجييؾ ظييز اهلل يْييٚم هييؾ: افًييالم ظِٔييف مقشييك ٍٕييس يف وؿييع: "ؿييٚل ادْييز ظييذ  افًييالم

 يْيييٚم ؾجًيييؾ: ؿيييٚل. هبيييام حييييتٍظ أن وأميييره ؿيييٚرورة، ييييد ـيييؾ يف ؿيييٚرورتغ، وأظىيييٚه ،  ثالثيييٚ ؾٖرؿيييف مُِيييٚ،

 ييييداه ؾٚصيييىٍَٝ ٕقميييف، ٕيييٚم حتيييك إخيييرى، ظيييـ إحيييدامهٚ ؾٔحيييٌس يًيييتَٔظ ثيييؿ تِتَٔيييٚن، ييييداه وتُيييٚد

 ".  وإرض افًامء تًتًّؽ مل يْٚم ـٚن فق اهلل أن مثال فف اهلل ضب: ؿٚل. افَٚرورتٚن ؾتُنت

 افًالم ظِٔف مقشك ؾ٘ن ادُْرة اإلهائِٔٔٚت مـ بؾ رؾقع،بّ فٔس احلديٞ هذا أن وافيٚهر قاه:

 حئ ُّٱٱبٖٕف افًزيز ـتٚبف يف تًٚػ اهلل أخز وؿد افْقم، وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل ظذ زق  جُيَ  أن مـ أجؾ

٢٥٥ابلقرة/  َّ مجحج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  
 و 

ِ
ـْ َأيِب ُمقَشيييك، َؿيييَٚل: َؿيييَٚم ِؾَْٔيييٚ َرُشيييقُل اهلل ييي طَظييي ّْ َٓ بَِخ يييَٚل: " إَِن اهلَل َظيييَز َوَجيييَؾ  ََ ِِييياَمٍت، َؾ ـَ ِس 

ييؾِ  َّ ْٔييِؾ َؿٌْييَؾ َظ َِ ييُؾ اف َّ ييُف، ُيْرَؾييُع إَِفْٔييِف َظ ًُ ييَط َوَيْرَؾ ًْ
َِ ييُض اْف ٍِ ييل َفييُف َأْن َيَْييَٚم، خَيْ ٌِ ٌَ ْ َٓ َيْ ييُؾ  َيَْييُٚم، َو َّ ييِٚر، َوَظ َٓ افَْ

َِِْٔؾ، ِحَجُٚبُف افُّْقرُ  ِؾ اف َّ ِٚر َؿٌَْؾ َظ َٓ يٍر: افَْيُٚر  - افَْ ُْ ِٜ َأيِب َب يِف  -َويِف ِرَواَي ِٓ ٌَُحُٚت َوْج ْٝ ُشي َْحَرَؿي َٕ ُف  ٍَ َني ـَ َفيْق 

ِف " َِ ـْ َخِْ ُه ِم ك إَِفِْٔف َبَكُ َٓ َمٚ إَْت
2 

  هئ : }إفٔٓؿ افرشقل إرشٚل ؿٌؾ أيامهنؿ، جٓد بٚهلل أؿًّقا أهنؿ وافًرب ؿريش ظـ ثؿ أخز تًٚػ

 ـَقفف ،. افرشؾ إفٔٓؿ أرشؾ افذيـ إمؿ مجٔع مـ: أي{  ختحت جت هب مب خب حب جب

 مئخئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱٱٱٱٱ:تًٚػ

٩٧١ - ٩٦٧الصافات/  َّ حب جب هئ  
 وهيق افًيئؿ، افُتيٚب ميـ مًيف إٔزل بامط  اّد: وهق-{   مث هت مت : }تًٚػ اهلل ؿٚل

 ـٍرهؿ. إػ ـٍرا إٓ ازدادوا مٚ: أي ،{  مح جح مج حج } ادٌغ، افَرآن
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وفيييئس إؿًييييٚمٓؿ ادييييذـقر، فَهييييد حًييييـ، وضِييييٛ فِحييييؼ، وإٓ فقؾَييييقا فييييف، وفُْييييف صييييٚدر ظييييـ 

اشيييتٌُٚر يف إرض ظيييذ اخلِيييؼ، وظيييذ احليييؼ، وهبرجيييٜ يف ـالمٓيييؿ هيييذا، يرييييدون بيييف ادُييير واخليييداع، 

 وأهنؿ أهؾ احلؼ، احلريهقن ظذ ضٌِف، ؾٌٔس بف ادٌسون، ويّق خٍِٓؿ ادَتدون.

 دون إًٍٔييييييٓؿ ظِيييييئٓؿ إٓ ذفييييييؽ وبييييييٚل يًييييييقد ومييييييٚ :أي {  حطمض خض حض جض مص خص }

 .ؽرهؿ

{ يًْل: ظَقبٜ اهلل هلؿ ظذ تُذيٌٓؿ رشِف وخمٚفٍتٓؿ أمره ،  جفمغ  جغ مع جع مظ وؿقفف: }

 خك حك مُذب، } { أي ٓ تٌر وٓ تٌدل، بؾ هل جٚريٜ ـذفؽ يف ـؾجكمق حق مف خف حف}

   ٩٩ الرعد/ َّحض  جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: { أيجل مك لك

 9ٓ يُنػ ذفؽ ظْٓؿ، وحيقفف ظْٓؿ أحد.و

 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 تَرير افتقحٔد وإبىٚل افؼك وافتْديد. -

 بٔٚن أن ادؼـغ ٓ دفٔؾ هلؿ ظذ صحٜ افؼك ٓ مـ ظَؾ وٓ مـ ـتٚب. -

 بٔٚن ؿدرة اهلل وفىٍف بًٌٚده ورمحتف هبؿ يف إمًٚك افًّقات وإرض ظـ افزوال. -

ورجيييقظٓؿ ظيييام ـيييٕٚقا يتَٚفقٕيييف بٔيييْٓؿ ميييـ إٔيييف فيييق أرشيييؾ إفييئٓؿ رشيييقل  بٔيييٚن ـيييذب ادؼيييـغ، -

 افٔٓقد أو افْهٚرى. فُٕٚقا أهدى مـ

 2.فزء ظٚئد ظذ أهِف ٓ ظذ ؽرهؿا  تَرير حََٜٔ وهل أن ادُر -
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 جيٰه مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱٱٱٹٱٹٱ

 مل خل  لك هش مش هس مس هثمث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي
 ىه  مهجه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٤٣ - ٤٤: فاطر َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 التفطري ٔالبٗاُ

 ؾييٕٚيروا إرض، يف شييروا: افرشييٚفٜ مييـ بييف جئييتٓؿ بييام ادُييذبغ هلييٗٓء اّييد يييٚ ؿييؾ: تًييٚػ يَييقل

 مييييْٓؿ ؾخِٔييييٝ أمثٚهلييييٚ، وفُِييييٚؾريـ ٓؿظِيييئ اهلل دميييير ـٔييييػ افرشييييؾ؟ ـييييذبقا افييييذيـ ظٚؿٌييييٜ ـييييٚن ـٔييييػ

 ؾييام وإوٓد، إمييقال وـثييرة ، افًييدد وـثييرة افَييقة، ـييامل بًييد افييًْؿ مييـ ؾٔييف ـييٕٚقا مييٚ وشييٌِقا مْييٚزهلؿ،

 رء، يًجيزه ٓ تًيٚػ ٕٕيف ربيؽ أمير جيٚء فيام رء، ميـ اهلل ظيذاب مـ ظْٓؿ دؾع وٓ ٚ،صٔئً  ذفؽ أؽْك

 افُٚئْييييييٚت، بجّٔييييييع ظِيييييئؿ: أي{  هش مش هس مس } وإرض؟ افًييييييّقات يف ـقٕييييييف أراد إذا

 .جمّقظٓٚ ظذ ؿدير

: إرادتييف حتَٔييؼ ظييـ ادريييد ظجييز ٕن اهلل يًجييز رء يُييقن أن إتٍييٚء افقصييٍٚن هييذان حكيي وؿييد

 مْيف افيتُّـ اشيتىٚظٜ ظيدم أو افًِيؿ، إحٚضيٜ يْيٚيف وهيذا اإلرادة، حتَؼ مقوع خٍٚء شٌٌف يُقن أن إمٚ

 .افَدرة ظّقم يْٚيف وهذا

 وافذٕقب ازجرائؿ أربٚب وإٕيٚره إمٓٚفف وصدة حِّف، ـامل تًٚػ ذـر ثؿ

 فيييييييق: أي{  حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل : }تًيييييييٚػ َييييييٚلؾ

 .وأرزاق دواب مـ يُِّقٕف ومٚ إرض، أهؾ مجٔع ٕهِؽ ذٕقهبؿ، بجّٔع  آخذهؿ

 { أي: وفُـ يْيرهؿ إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾٔحٚشٌٓؿ  مهجه ين ىن من خن }

 ؾ بًِّف، ؾٔجٚزي بٚفثقاب أهؾ افىٚظٜ، وبٚفًَٚب أهؾ ادًهٜٔ؛ وهلذا يقمئذ، ويقيف ـؾ ظٚم 

 { . يي ىي مي خي حي جي يه ىه ؿٚل تًٚػ: }

 ـيؾ هيِيؽ وـٔيػ افْيٚس، ـًيٛ ميٚ بًيٌٛ اهلل يًتٖصِٓٚ حتك افدواب جْٝ مٚذا:  

   ؟وافهٚحلقن ادٗمْقن وؾٔٓؿ إرض ظذ مـ
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 مع  جع  ُّٱٱٱٱ: تًٚػ ؿٚل ـام اإلًٕٚن ٕجؾ خمِقؿٜ ؾ٘هنٚ بافدوا ؾٖمٚ. بًدفف أظِؿ اهلل أن وازجقاب 

٢٩ابلقرة/  َّ مف خف حف جف مغ جغ  
   إجرامٓؿ، ظـ يًَِقن فًِٓؿ فِْٚس إٕذارا يُقن ؿد ؾ٘هالـٓٚ 

ي هليؿ جيًيؾ أن اهلل ؾًِؾ هبؿ أظِؿ ؾٚهلل افٍُٚر إهالك حغ يف ادٗمْغ حٚل وأمٚ ًَ  افْجيٚة إػ ٚضري

 ـام افدار حًـ هلؿ يًقض أن أهُِٓؿ إن ِفوفً مًف، ومـ اهقدً  ٕجك ـام

َٔٚهِتِؿْ  ": ط افٌْل ؿٚل
ُؿ اهلُل َظَذ ِٕ ُٓ ُث ًَ   9.2" َيٌْ

 وَ ِداٖٛ اآلٖات:

 مؼوظٜٔ افًر يف إرض فًِزة ٓ فِتْزه وافِٓق وافًِٛ. -

بٔييييٚن أن اهلل ٓ يًجييييزه رء وذفييييؽ فًِّييييف وؿدرتييييف وهييييل حييييٚل تقجييييٛ افسهٔييييٛ مْييييف تًييييٚػ  -

 ٜ إفٔف.واإلٕٚب

ًٚ ٓ يييتؿ ؿٌِييف ؾييال مًْييك فالشييتًجٚل  - ًٚ مًْٔيي حرمييٜ اشييتًجٚل افًييذاب ؾيي٘ن فُييؾ رء أجييالً ووؿتيي

 9بحٚل.
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 من كتاب التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح للزبيدي

 كتاب أحاديث األنبياء

 باب: خمق آدً ٔذزٖتْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9911 ـِ ÷َظ ََِؼ اّلَلُ آَدَم َوُضقُفُف ِشتُّقَن ِذَراًظٚ، ُثَؿ َؿَٚل: ط افٌَِْل   ، َظ َؿَٚل: <َخ

َٚل  ََ َيتَِؽ، َؾ ُٜ ُذر  َٔ
َُٔتَؽ َوحَتِ

ََٕؽ، حَتِ ُّٔق ْع َمٚ حُيَ
ِّ ِٜ َؾْٚشَت َُ ـَ اْدَالئ ْؿ َظَذ ُأوَفئَؽ ِم  ِ ًَ ْٛ َؾ الُم اْذَه ًَ : اف

الُم  ًَ ُٚفقا: اف ََ ْؿ، َؾ ُُ ْٔ َِ َٜ َظَذ ُصقَرِة آَدَم، َظ ـْ َيْدُخُؾ ازْجََْ ؾُّ َم ُُ ، َؾ
ِ
ُٜ اّلَل ، َؾَزاُدوُه: َوَرمْحَ

ِ
ُٜ اّلَل َْٔؽ َوَرمْحَ َِ َظ

ُص َحَتك أ َُ َِْؿ َيَزِل اخْلَُِْؼ َيْْ  (9926َن>. )بخٚري: َؾ

ٍَٕس  - 9100 ـْ َأ َدُم رشقل اهلل÷َظ َْ ـَ َشالٍم َم  ْب
ِ
ََِغ َظٌَْد اّلَل َٚل: ط  ، َؿَٚل: َب ََ ََٖتُٚه َؾ َٜ َؾ ِديَْ اْدَ

ٍٚم َيْٖ  ًَ ، َوَمٚ َأَوُل َض
ِٜ َٚظ ًَ اِط اف ، َؿَٚل: َمٚ َأَوُل َأْذَ ٌِلٌّ َٕ ـَ إِٓ  ُٓ ُّ َِ ًْ ـْ َثالٍث ٓ َي َُِؽ َظ ُف َأْهُؾ إِِن  َشٚئ ُِ ـُ

ـْ َأي  َرْ   َيِْْزُع اْفَقَفُد إَِػ َأبِِٔف َوِم
ٍ
ء ـْ َأي  َرْ ، َوِم

ِٜ َٚل رشقل اهلل ازْجََْ ََ  َيِْْزُع إَِػ َأْخَقافِِف؟ َؾ
ٍ
×: ء

َٚل رشقل ََ . َؾ ِٜ َُ ـَ اْدَالئ قِد ِم ُٓ َٔ : َذاَك َظُدوُّ اْف
ِ
َٚل َظٌُْد اّلَل ََ يُؾ>. َؿَٚل: َؾ ٚ ِجْزِ ًٍ ـَ إِٓ ×: اهلل  <َخَزِِن هِبِ

ـَ   َؾٌَْٚر حَتُْؼُ افََْٚس ِم
ِٜ َٚظ ًَ اِط اف ِٜ  <َأَمٚ َأَوُل َأْذَ ُف َأْهُؾ ازْجََْ ُِ ـُ ٍٚم َيْٖ ًَ ِرِب، َوَأَمٚ َأَوُل َض ٌْ ِق إَِػ اْدَ اْدَْؼِ

ٚ ـَ ٚ َمُٚؤُه  َٓ ََ ٌَ ًَ ْرَأَة َؾ َذا َؽِقَ اْدَ
َِ٘ن افَرُجَؾ إِ ٌَُف يِف اْفَقَفِد َؾ ٌِِد ُحقٍت، َوَأَمٚ افَن ـَ ٌَُف َفُف، َوإَِذا َؾِزَيَٚدُة  َن افَن

ـَ  ٌََؼ َمُٚؤَهٚ  ، َش ٌٝ قَد َؿْقٌم هُبُ ُٓ َٔ ََٕؽ َرُشْقُل اهلل، ُثَؿ َؿَٚل: َيٚ َرُشْقَل اهلل، إَِن اْف ُد َأ َٓ ٌَُف هَلَٚ>. َؿَٚل: َأْص َٚن افَن

 َٝ ٌَْٔ  اْف
ِ
قُد َوَدَخَؾ َظٌُْد اّلَل ُٓ َٔ َٖهَلُْؿ هَبَُتقِِن ِظَْْدَك. َؾَجَٚءِت اْف ًْ ْشالِمل َؿٌَْؾ َأْن َت

ِ٘ قا بِ ُّ
ََ إِْن َظِِ َٚل رشقل ، َؾ

َٕٚ×: اهلل  ـُ َأْخَرِ َٕٚ َواْب َْٚ َوَأْخَرُ
ِّ َِ ـُ َأْظ َْٚ َواْب ُّ َِ ـُ َشالٍم>؟ َؿُٚفقا: َأْظ  ْب

ِ
ْؿ َظٌُْد اّلَل ُُ ، <َأيُّ َرُجٍؾ ِؾٔ

َٚل رشقل اهلل  ََ ـْ َذفَِؽ، َؾخَ ×: َؾ >؟ َؿُٚفقا: َأَظَٚذُه اّلَلُ ِم
ِ
َؿ َظٌُْد اّلَل َِ ْؿ <َأَؾَرَأْيُتْؿ إِْن َأْش ِٓ  إَِفْٔ

ِ
َرَج َظٌُْد اّلَل

َٕٚ ـُ َذ  َٕٚ َواْب ُٚفقا: َذُّ ََ ًدا َرُشْقُل اهلل، َؾ َّ ُد َأَن ُاَ َٓ َ إِٓ اّلَلُ َوَأْص ُد َأْن ٓ ِ َ َٓ َٚل: َأْص ََ قا ِؾِٔف. َؾ ًُ ، َوَوَؿ

 (9921)بخٚري: 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9109 ـِ افٌَِْل  ÷َظ َِْحُؿ، َوَفْقٓ َؿَٚل: <َفْقٓ ط ، َظ َِْز اف ائَٔؾ مَلْ خَيْ َبُْق إِْهَ

ٚ>. )بخٚري:  َٓ ـَ ُإَْٔثك َزْوَج  (9990َحَقاُء مَلْ خَتُ



 

[] 
 

ٍَٕس  - 9102 ـْ َأ ـْ ÷َظ َْهَقِن َأْهِؾ افَِْٚر َظَذاًبٚ: َفْق َأَن َفَؽ َمٚ يِف آْرِض ِم ِٕ قُل  َُ ُف: <إَِن اّلَلَ َي ًُ ، َيْرَؾ

 ٍْ َٝ َت ْْ ـُ  
ٍ
ء ِٛ آَدَم: َأْن ٓ َرْ َٝ يِف ُصِْ ـْ َهَذا َوَإْٔ ْفُتَؽ َمٚ ُهَق َأْهَقُن ِم َٖ ْد َش ََ ْؿ. َؿَٚل: َؾ ًَ َٕ َتِدي بِِف؟ َؿَٚل: 

َك>. )بخٚري:  ْ َٝ إِٓ افؼ  َبْٔ
َٖ َك يِب، َؾ  (9991ُتْؼِ

9109 -  
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل ٌس ُطِْ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشْقُل اهلل ÷َظ ٍْ َٕ َتُؾ  َْ ـِ <ٓ ُت َٚن َظَذ اْب ـَ اًم إِٓ 

تَْؾ>. )بخٚري:  ََ ـَ اْف ـْ َش ُف َأَوُل َم َٕ َ ِٕ  ،ٚ َٓ ـْ َدِم ٌؾ ِم ٍْ
 (9997آَدَم آَوِل ـِ

ِْ ُِٕه المَّ َْٚ َفُف يِف إَْرِض »: باب َق َُ َٕٚ َم ًرا. إِ ـْ ْؿ ِمُْْف ِذ ُُ َِْٔ ُِق َظ َٖتْ َْٕغِ ُؿْؾ َش ْر ََ ـْ ِذي اف ََٕؽ َظ َُٖفق ًْ َوَي

 .ش

ِٝ َجْحٍش  - 9101 ْ َٛ بِْ ـْ َزْيَْ ، ط َأَن افٌََِْل ’: َظ َ إِٓ اّلَلُ َ ِ َٓ قُل: < َُ ٚ َؾِزًظٚ َي َٓ ْٔ َِ َدَخَؾ َظ

 ِ٘ ََِؼ بِ ـْ َرْدِم َيُْٖجقَج َوَمُْٖجقَج ِمثُْؾ َهِذِه>. َوَح َْٔقَم ِم َب، ُؾتَِ  اْف ـْ َذٍّ َؿِد اْؿَسَ َرِب ِم ًَ ِف َوْيٌؾ فِِْ ًِ ٌَ ْص

: َيٚ َرُشقَل اهلل، َأهَنُِِْؽ َوِؾَْٔٚ افَهٚحِلُقَن؟ ؿَ آ ُٝ ِْ َُ ُٝ َجْحٍش: َؾ ْ ُٛ بِْ ْٝ َزْيَْ ٚ، َؿَٚف َٓ َٚل: هْبَِٚم َواَفتِل َتِِٔ

>. )بخٚري:  ُٞ ٌَ ُثَر اخْلَ ـَ ْؿ إَِذا  ًَ َٕ >9916) 

ٍٔد اخْلُْدِري   - 9107
ًِ ـْ َأيِب َش ـِ افٌَِْل  ÷َظ قُل اّلَلُ ط ، َظ َُ قُل: َؿَٚل: <َي َُ َٔ َٚػ: َيٚ آَدُم، َؾ ًَ  َت

ُٞ افَِْٚر؟ َؿَٚل: مِ  ًْ َٞ افَِْٚر، َؿَٚل: َوَمٚ َب ًْ قُل: َأْخِرْج َب َُ َٔ َدْيَؽ َواخْلَْرُ يِف َيَدْيَؽ، َؾ ًْ ٌََْٔؽ َوَش ؾ  َأْفٍػ َف ـُ ـْ 

ُر  ٌِ ُٛ افَه َْْدُه َيِنٔ
ًِ َغ، َؾ ًِ ًْ

ًٜ َوتِ ًَ ًْ
ٍٜ َوتِ َع ِمٚئ ًْ

َٚرى  َوَتَوعُ »تِ َُ ٚ َوَتَرى افََْٚس ُش َٓ َِ ؾُّ َذاِت مَحٍْؾ مَحْ ـُ

 َصِديدٌ 
ِ
ـَ َظَذاَب اّلَل

ُِ َٚرى َوَف َُ ًُ َْٚ َذفَِؽ اْفَقاِحُد؟ َؿَٚل: ش> َوَمٚ ُهْؿ بِ َؿُٚفقا: َيٚ رشقل اهلل، َوَأيُّ

ٚ>. ُثؿَ  ًٍ ـْ َيُْٖجقَج َوَمُْٖجقَج َأْف ْؿ َرُجاًل، َوِم ُُ َِ٘ن ِمْْ وا، َؾ َِٔدِه إِِن  َأْرُجق َأْن  <َأْبِؼُ ِز بِ ٍْ َٕ َؿَٚل: <َواَفِذي 

 ،َٕٚ َزْ َُ >. َؾ
ِٜ َٞ َأْهِؾ ازْجََْ ُِ ُٕقا ُث ق ُُ َٚل: <َأْرُجق َأْن َت ََ َٕٚ، َؾ َزْ َُ >. َؾ

ِٜ ُٕقا ُرُبَع َأْهِؾ ازْجََْ ق ُُ َٚل: <َأْرُجق َأْن َت ََ َؾ

،َٕٚ َزْ َُ >. َؾ
ِٜ ُٕقا ِْٕهَػ َأْهِؾ ازْجََْ ق ُُ ََٔض،  َت  يِف ِجِِْد َثْقٍر َأْب

ِ
ْقَداء ًَ َرِة اف ًَ ٚفَن ـَ ُْٕتْؿ يِف افَِْٚس إِٓ  َٚل: <َمٚ َأ ََ َؾ

َرٍة َبَْٔوَٚء يِف ِجِِْد َثْقٍر َأْشَقَد>. )بخٚري:  ًَ َن ـَ  (9913َأْو 

 باب

ـِ افٌَِْل   - 9106 ٌٍَٚس ^ َظ ـِ َظ ـِ اْب ًٚة ط َظ ٍَ ْؿ َاُْنقُروَن ُح ُُ َٕ ُظَراًة ُؽْرٓ>. ُثَؿ َؿَرَأ َؿَٚل: <إِ

ِِغَ <» َْٚ َؾِٚظ ـُ  ٚ َٕ َْْٔٚ إِ َِ ُٔدُه َوْظًدا َظ
ًِ
ُٕ ٚ َأَوَل َخٍِْؼ  َٕ اَم َبَدأْ ِٜ إِْبَراِهُٔؿ، َوإَِن ش ـَ ََٔٚم

َِ ك َيْقَم اْف ًَ ُْ ـْ ُي َوَأَوُل َم

َُٖؿقُل: َأْص  اَمِل، َؾ َخُذ هِبِْؿ َذاَت افن  ْٗ ـْ َأْصَحٚيِب ُي ًَٕٚشٚ ِم ـَ ُأ ي قُل: إهَِنُْؿ مَلْ َيَزاُفقا ُمْرَتد  َُ َٔ َحٚيِب َأْصَحٚيِب، َؾ

ٌُْد افَهٚفُِ :  ًَ اَم َؿَٚل اْف ـَ َُٖؿقُل  ْؿ، َؾ ُٓ ٚهِبِْؿ ُمُْْذ َؾَٚرْؿَت ََ َِاَم »َظَذ َأْظ ْؿ َؾ ِٓ ُٝ ِؾٔ ًٔدا َمٚ ُدْم ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ ُٝ َظ ْْ ـُ َو

ِزيزُ » -إَِػ َؿْقفِفِ -ش َتَقَؾَْٔتِْل ًَ ٔؿُ  اْف ُِ  (9911)بخٚري: ش>. احْلَ



 

[] 
 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9101 ـِ افٌَِْل  ÷َظ ِٜ َوَظَذ ط ، َظ ََٔٚم
َِ ك إِْبَراِهُٔؿ َأَبُٚه آَزَر َيْقَم اْف ََ َؿَٚل: <َيِْ

قُل  َُ َٔ ًِْهِْل؟ َؾ قُل َفُف إِْبَراِهُٔؿ: َأمَلْ َأُؿْؾ َفَؽ ٓ َت َُ َٔ ٌة، َؾ ٌة َوَؽَزَ َْٔقَم ٓ َأْظِهَٔؽ، َوْجِف آَزَر َؿَسَ َأُبقُه: َؾْٚف

ـْ َأيِب  َٖيُّ ِخْزٍي َأْخَزى ِم ُثقَن، َؾ ًَ ِزَيِْل َيْقَم ُيٌْ ََٕؽ َوَظْدَتِْل َأْن ٓ خُتْ قُل إِْبَراِهُٔؿ: َيٚ َرب  إِ َُ َٔ ِد، َؾ ًَ َْب ْٕ  ا

، ُثؿَ  ـَ ِٚؾِري َُ َٜ َظَذ اْف ُٝ ازْجََْ َٚػ: إِِن  َحَرْم ًَ قُل اّلَلُ َت َُ َٔ َذا  َؾ ِ٘ َُْْٔيُر َؾ ََِْٔؽ؟ َؾ َٝ ِرْج ُٚل: َيٚ إِْبَراِهُٔؿ، َمٚ حَتْ ََ ُي

ك يِف افَِْٚر>. )بخٚري:  ََ ُِْٔ ِف َؾ
ِّ َقائ ََ َخُذ بِ ْٗ ُٔ ٍخ، َؾ

َِْتىِ  (9970ُهَق بِِذيٍخ ُم

ٚفُ ÷وَظْْف  - 9103 ََ ُٚهْؿ>. َؾ ََ َرُم افَِْٚس؟ َؿَٚل: <َأْت ـْ ـْ َأ ـْ ، ِؿَٔؾ: َيٚ َرُشْقَل اهلل، َم قا: َفَْٔس َظ

>. َؿٚفُ 
ِ
ـِ َخِِِٔؾ اّلَل  اْب

ِ
ٌِل  اّلَل َٕ ـِ   اْب

ِ
ٌِل  اّلَل َٕ ـُ   اْب

ِ
ٌِلُّ اّلَل َٕ ُٔقُشُػ  ُفَؽ، َؿَٚل: <َؾ َٖ ًْ َٕ ـْ َهَذا َهَذا  قا: َفَْٔس َظ

ِٜ خِ  َٔ
ِِ َُٔٚرُهْؿ يِف ازْجَِٚه َُٖفقِن؟ ِخ ًْ َرِب َت ًَ ِٚدِن اْف ًَ ـْ َم ًَ َُٖفَؽ، َؿَٚل: <َؾ ًْ قا>. َٕ ُٓ َُ َُٔٚرُهْؿ يِف آْشالِم إَِذا َؾ

 (9979)بخٚري: 

َرَة  - 9101 ُّ ـْ َش ََٖتَْْٔٚ َظَذ َرُجٍؾ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل رشقل اهلل ÷َظ َِٔٚن َؾ
َٜ آتِ َِ ْٔ َِ <َأَتِِٚن اف

ُف إِْبَراِهُٔؿ |>. )بخٚري:  َٕ ُٚد َأَرى َرأَْشُف ُضقٓ َوإِ ـَ  (9971َضِقيٍؾ ٓ َأ

ـِ ا - 9190 ٌٍَٚس ^ َؿَٚل: َؿَٚل رشقل اهلل َظ ـِ َظ ْؿ، ×: ْب ُُ <َأَمٚ إِْبَراِهُٔؿ َؾُْٕٚيُروا إَِػ َصِٚحٌِ

َِٖن  َإُْٔيُر إَِفِْٔف إَْحَدَر يِف اْفَقاِدي> ـَ  
ٍٜ
ٌَ ٌد آَدُم َظَذ مَجٍَؾ َأمْحََر خَمُْىقٍم بُِخِْ ًْ . )بخٚري: َوَأَمٚ ُمقَشك َؾَج

9977) 

ـْ َأيِب ُهَريْ -9199 ـُ َثاَمَِٕغ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َرَة َظ ـَ إِْبَراِهُٔؿ | َوُهَق اْب <اْخَتَت

 ( .< ًٜ  (9976َشَْ

ُدوِم>. خمٍٍٜ. )بخٚري:  - 9192 ََ  (9976ويف روايٜ ظْف: <بِٚف

َٓ َثالَث ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َوَظُْْف  - 9199 ِذْب إِْبَراِهُٔؿ | إِ ُْ <مَلْ َي

 َظَز َوَجَؾ: َؿْقُفُف ـَ 
ِ
ـَ يِف َذاِت اّلَل ُٓ َِٔؿٌ »َذَبٍٚت: ثَِْْتْغِ ِمْْ ٌُِرُهْؿ َهَذا»َوَؿْقُفُف ش إِِن  َش ـَ ُف  َِ ًَ ش َبْؾ َؾ

َٔؾ َفُف: إَِن َهُٚهَْٚ  َِ ٌَٚبَِرِة، َؾ ـَ ازْجَ ٌٍَٚر ِم ـْ َوَؿَٚل: َبَْْٔٚ ُهَق َذاَت َيْقٍم َوَشَٚرُة إِْذ َأَتك َظَذ َج ُف اْمَرَأٌة ِم ًَ َرُجالً َم

َر َبٚ ـَ ََٖتك َشَٚرَة> َوَذ ـْ َهِذِه؟ َؿَٚل: ُأْختِل. َؾ َٚل: َم ََ ٚ َؾ َٓ َفُف َظْْ َٖ ًَ َْٖرَشَؾ إَِفِْٔف َؾ ـِ افَِْٚس، َؾ ًَ . َأْح ِٞ ِؿَل احْلَِدْي

 (9973)بخٚري: 

يٍؽ  - 9191 ُٞ ُأم  َذِ ََ ’: وؿد تََدم حدي تِْؾ افَقَزِغ. وؿد تَدم، وزاد هْٚ: َأَن افٌََِْل َأَمَر بِ

ُخ َظَذ إِْبَراِهَٔؿ |>. )بخٚري:  ٍُ َٚن َيْْ ـَ >9971) 



 

[] 
 

َذْت  - 9197 ٌَِؾ ُأم  إِْشاَمِظَٔؾ، اخَتَ ـْ ِؿ َْْىَؼ ِم
ِ
ُٚء اْد ًَ َذ افْ  ٌٍَٚس ^ َؿَٚل: َأَوَل َمٚ اخَتَ ـِ َظ ـِ اْب َظ

َل َأَثَرَهٚ َظَذ َشَٚرةَ   ٍ ًَ ٚ َفُت ًَ اَم ِظَْْد ِمَْْى ُٓ ًَ ُف َحَتك َوَو ًُ ٚ إِْشاَمِظَٔؾ َوِهَل ُتْرِو َٓ
، ُثَؿ َجَٚء هِبَٚ إِْبَراِهُٔؿ َوبِْٚبِْ

َٜ َيْقَمئٍذ َأَحٌد َوَفَْٔس هِبَٚ َمٌٚء،  َُ َّ ِجِد، َوَفَْٔس بِ ًْ  َؾْقَق َزْمَزَم يِف َأْظَذ اْدَ
ٍٜ ِٝ ِظَْْد َدْوَح ٌَْٔ اَم اْف ُٓ ًَ َؾَقَو

تُْف ُأمُّ إِْشاَم ُهَْٚفَِؽ، َووَ  ًَ ٚ َؾَتٌِ ًَ
ك إِْبَراِهُٔؿ ُمَْْىِِ ٍَ ًٚء ِؾِٔف َمٌٚء، ُثَؿ َؿ ََ ٌْر َوِش َُ ٚ ِجَراًبٚ ِؾِٔف  ِظَٔؾ َوَع ِظَْْدمُهَ

ٚفَ  ََ ٌء، َؾ َْٚ هِبََذا اْفَقاِدي اَفِذي َفَْٔس ِؾِٔف إٌِْٕس َوٓ َرْ ـُ ُٛ َوَتْسُ ـَ َتْذَه : َيٚ إِْبَراِهُٔؿ َأْي ْٝ َٚف ََ ْٝ َفُف َذفَِؽ َؾ

: إَِذْن ٓ ْٝ ْؿ، َؿَٚف ًَ َٕ ْٝ َفُف: آّلَلُ اَفِذي َأَمَرَك هِبََذا؟ َؿَٚل:  َٚف ََ ٚ، َؾ َٓ ُٝ إَِفْٔ
ٍِ َؾ ٓ َيَِْت ًَ َْٚ، ُثَؿ ِمَراًرا َوَج ًُ  ٔ  ُيَو

َٕفُ  ُٞ ٓ َيَرْو  َحْٔ
ِٜ
َٔ
َٚن ِظَْْد افَثِْ ـَ ََِؼ إِْبَراِهُٔؿ َحَتك إَِذا  . َؾَْٕٚى ْٝ ًَ   َرَج

ِ
ٓء ُٗ َٝ ُثَؿ َدَظٚ هِبَ ٌَْٔ ِف اْف ِٓ ٌََؾ بَِقْج َْ اْشَت

َٚل: َرب   ََ ِاَِمِت َوَرَؾَع َيَدْيِف، َؾ َُ َيتِل بَِقاٍد َؽْرِ ِذي َزْرٍع ِظَْْد َبْٔتَِؽ اْدَُحَرمِ »اْف ـْ ُذر  ُٝ ِم ْْ َُ َحَتك ش إِِن  َأْش

ََِغ  ُرونَ »َب ُُ ْٝ ُأمُّ إِْشاَمِظَٔؾ تُ ش َيْن َِ ًَ َد َمٚ يِف َوَج ٍِ َٕ ، َحَتك إَِذا 
ِ
ـْ َذفَِؽ اْفاَمء ُب ِم ْرِوُع إِْشاَمِظَٔؾ َوَتْؼَ

ََِقى  ْٝ َتُْْيُر إَِفِْٔف َيَت َِ ًَ ٚ َوَج َٓ ْٝ َوَظِىَش اْبُْ  َظىَِن
ِ
ٚء ََ  ً ٌَطُ -اف َِ َٜ َأْن َتُْْيَر  -َأْو َؿَٚل: َيَت َٔ َراِه ـَ  ْٝ ََ َِ َؾَْٕٚى

 ٚ ٍَ ِٝ اْفَقاِدَي َتُْْيُر َهْؾ َتَرى إَِفِْٔف، َؾَقَجَدِت افَه َِ ٌَ َْ َِِْٔف، ُثَؿ اْشَت ْٝ َظ َٚم ََ ٚ َؾ َٓ ٌٍَؾ يِف آْرِض َئِِ َأْؿَرَب َج

 ْٝ ًَ ٚ ُثَؿ َش َٓ ْٝ َضَرَف ِدْرِظ ًَ  اْفَقاِدَي َرَؾ
ِٝ ٌَ َِ ٚ َحَتك إَِذا َب ٍَ ـَ افَه ْٝ ِم ٌََى َٓ َِْؿ َتَر َأَحًدا، َؾ َل َأَحًدا، َؾ ًْ  َش

ِٚن ادَْ  ًَ ْؿ إْٓ َِ ََٕيَرْت َهْؾ َتَرى َأَحًدا، َؾ ٚ، َو َٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٚم ََ ْرَوَة َؾ  اْدَ
ِٝ قِد، َحَتك َجَٚوَزِت اْفَقاِدَي، ُثَؿ َأَت ُٓ ْج

ٌٍَٚس: َؿَٚل افٌَِْلُّ  ـُ َظ ْٝ َذفَِؽ َشٌَْع َمَراٍت. َؿَٚل اْب َِ ًَ ٍَ اَم>. ؾَ ×: َتَر َأَحًدا، َؾ ُٓ ُل افَِْٚس َبَْْٔ ًْ َِاَم <َؾَذفَِؽ َش

ٚفَ  ََ ْٝ َأْيًوٚ َؾ ًَ
ِّ
ًَ ْٝ َؾ ًَ َّ ًَ ٚ، ُثَؿ َت َٓ ًَ ٍْ َٕ : َصٍف، ُتِريُد  ْٝ َٚف ََ ْٝ َصْقًتٚ َؾ ًَ

ِّ ْرَوِة َش ْٝ َظَذ اْدَ َؾ : َؿْد َأْذَ ْٝ

ٌِِف  َِ ًَ َٞ بِ ٌََح َِِؽ ِظَْْد َمْقِوِع َزْمَزَم َؾ َِ٘ذا ِهَل بِْٚدَ َٚن ِظَْْدَك ِؽَقاٌث، َؾ ـَ َٝ إِْن  ًْ َّ  -ْو َؿَٚل: بَِجَِْٚحفِ أَ -َأْش

ٚ وَ  َٓ ٚئ ََ  يِف ِش
ِ
ـَ اْفاَمء ِرُف ِم ٌْ ْٝ َت َِ ًَ َذا، َوَج َُ َِٔدَهٚ َه قُل بِ َُ ُوُف َوَت ْٝ حُتَق  َِ ًَ َر اْفاَمُء، َؾَج َٓ قُر َحَتك َط ٍُ ُهَق َي

ٌٍَٚس: َؿَٚل افٌَِْلُّ  ـُ َظ ِرُف. َؿَٚل اْب ٌْ َد َمٚ َت ًْ ْٝ َزْمَزَم <َيْرَحُؿ اّلَلُ ُأَم إِْشاَم ×: َب ـَ َأْو َؿَٚل: َفْق -ِظَٔؾ َفْق َتَر

 
ِ
ـَ اْفاَمء ِرْف ِم ٌْ َُِؽ: ٓ  -مَلْ َت َٚل هَلَٚ اْدَ ََ ْٝ َوَفَدَهٚ، َؾ ًَ ْٝ َوَأْرَو َب ًْٔٚ>، َؿَٚل: َؾَؼِ

ًِ ْٝ َزْمَزُم َظًْْٔٚ َم َٕ ٚ َُ َف

، َيٌِْْل َهَذا افْ 
ِ
َٝ اّلَل َِ٘ن َهُٚهَْٚ َبْٔ ، َؾ َٜ ًَ ُٚؾقا افَؤْ ُٝ خَتَ ٌَْٔ َٚن اْف ـَ ُف، َو َِ الُم َوَأُبقُه، َوإَِن اّلَلَ ٓ ُيِؤُع َأْه ٌُ

ِِْٔف َوِصاَمفِِف. ِّ ـْ َي ُٔقُل َؾَتُْٖخُذ َظ ًُّ  َتْٖتِِٔف اف
ِٜ
َٔ ٚفَرابِ ـَ ـَ آْرِض  ٚ ِم ًً

ٍِ  ُمْرَت

ـْ ُجْرُهَؿ  ٌٜ ِم ََ َذفَِؽ َحَتك َمَرْت هِبِْؿ ُرْؾ ـَ  ْٝ َٕ ٚ َُ ٍٝ -َؾ ـْ ُجْرُهؿَ  َأْو َأْهُؾ َبْٔ ـْ َضِريِؼ  -ِم ٌَِِِغ ِم َْ ُم

، فَ 
ٍ
َُٔدوُر َظَذ َمٚء ُٚفقا: إَِن َهَذا افَىٚئَر َف ََ ٚ َؾ ًٍ ، َؾَرَأْوا َضٚئًرا َظٚئ َٜ َُ ِؾ َم ٍَ ، َؾََْزُفقا يِف َأْش

ٍ
َداء َٕٚ هِبََذا ـَ ُد ْٓ ًَ

ٚ َأْو َجِرَيْغِ ؾَ  ُِقا َجِريد َْٖرَش ُِقا، َؿَٚل: اْفَقاِدي َوَمٚ ِؾِٔف َمٌٚء، َؾ ٌَ ْؿ َٖ  َؾ
ِ
وُهْؿ بِْٚفاَمء َْٖخَزُ قا َؾ ًُ ، َؾَرَج

ِ
َِ٘ذا ُهْؿ بِْٚفاَمء

ـْ ٓ َح 
ُِ ْؿ، َوَف ًَ َٕ  : ْٝ َٚف ََ ِْْزَل ِظَْْدِك؟ َؾ َٕ ُٚفقا: َأَتَْٖذَِٕغ َفَْٚ َأْن  ََ ، َؾ

ِ
، َوُأمُّ إِْشاَمِظَٔؾ ِظَْْد اْفاَمء

ِ
ْؿ يِف اْفاَمء ُُ َؼ َف
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ْؿ. َؿَٚل  ًَ َٕ ٌٍَٚس: َؿَٚل افٌَِْلُّ َؿُٚفقا:  ـُ َظ ُّٛ إَْٓس>، َؾََْزُفقا، ×: اْب
ك َذفَِؽ ُأَم إِْشاَمِظَٔؾ َوِهَل حُتِ ٍَ ْف َٖ <َؾ

الُم َوتَ  ٌُ َٛ اْف ْؿ َوَص ُٓ ٍَٔٚت ِمْْ َٚن هِبَٚ َأْهُؾ َأْب ـَ ْؿ، َحَتك إَِذا  ُٓ ًَ ْؿ َؾََْزُفقا َم ِٓ ٔ
ُِقا إَِػ َأْهِِ َٜ َوَأْرَش َٔ َربِ ًَ َؿ اْف َِ ًَ 

ْٝ ُأمُّ إِْشاَمظِ  ْؿ، َوَمَٚت ُٓ اَم َأْدَرَك َزَوُجقُه اْمَرَأًة ِمْْ َِ ، َؾ َٛ ْؿ ِحَغ َص ُٓ ٌَ ْؿ َوَأْظَج ُٓ ًَ ٍَ ْؿ َوَإْٔ ُٓ َٔؾ، َؾَجَٚء ِمْْ

ََٖل اْمَرَأَتفُ  ًَ َِْؿ جَيِْد إِْشاَمِظَٔؾ، َؾ َتُف، َؾ ـَ َدَمٚ َتَزَوَج إِْشاَمِظُٔؾ ُيَىٚفُِع َتِر ًْ ٌِل  إِْبَراِهُٔؿ َب : َخَرَج َيٌَْت ْٝ َٚف ََ َظُْْف َؾ

ْٝ إَِفْٔفِ  َُ ـُ يِف ِؤٍؼ َوِصَدٍة، َؾَن ْح َٕ  ، َؼٍّ
ـُ بِ ْح َٕ  : ْٝ َٚف ََ ْؿ، َؾ ِٓ

ْؿ َوَهْٔئتِ ِٓ ـْ َظِْٔن َٖهَلَٚ َظ َِ٘ذا َفَْٚ، ُثَؿ َش ، َؿَٚل: َؾ

َِاَم  َٜ َبٚبِِف، َؾ ٌَ ْ َظَت ر  ٌَ َٚل: َهْؾ َجَٚء َزْوُجِؽ َؾْٚؿَرئل | َوُؿقِِل َفُف: ُي ََ ََٕس َصْٔئٚ َؾ ُف آ َٕ َٖ ـَ  َجَٚء إِْشاَمِظُٔؾ 

َْٔػ  ـَ َفِْل  َٖ ُتُف، َوَش َْٖخَزْ َفَْٚ َظَْْؽ َؾ َٖ ًَ َذا، َؾ ـَ َذا َو ـَ َٕٚ َصٌْٔخ  ْؿ، َجَٚء ًَ َٕ  : ْٝ ـْ َأَحٍد؟ َؿَٚف ْؿ ِم ـُ َظُْٔنَْٚ َجَٚء

ْؾ َأوْ  َٓ ٍد َوِصَدٍة، َؿَٚل: َؾ ْٓ ٚ يِف َج َٕ ُتُف َأ َْٖخَزْ الَم، َؾ ًَ َْٔؽ اف َِ ْؿ، َأَمَرِِن َأْن َأْؿَرَأ َظ ًَ َٕ  : ْٝ ؟ َؿَٚف
ٍ
ء َصِٚك بَِقْ

 ٚ َٓ ََ َِ ِؽ، َؾَى
ِِ َْٖه َِل بِ َٜ َبٚبَِؽ، َؿَٚل: َذاِك َأيِب، َوَؿْد َأَمَرِِن َأْن ُأَؾِٚرَؿِؽ، احْلَ ٌَ ْ َظَت قُل َؽر  َُ ْؿ َوَي ُٓ َوَتَزَوَج ِمْْ

ْؿ إِْبرَ  ُٓ َٞ َظْْ ٌِ َِ َٖهَلَٚ َظُْْف ُأْخَرى، َؾ ًَ َِْؿ جَيِْدُه، َؾَدَخَؾ َظَذ اْمَرَأتِِف َؾ ُد، َؾ ًْ اِهُٔؿ َمٚ َصَٚء اّلَلُ ُثَؿ َأَتُٚهْؿ َب

ـُ بَِخْرٍ  ْح َٕ  : ْٝ َٚف ََ ْؿ، َؾ ِٓ
ْؿ َوَهْٔئتِ ِٓ ـْ َظِْٔن َٖهَلَٚ َظ َْٔػ َإُْٔتْؿ؟ َوَش ـَ ل َفَْٚ، َؿَٚل: 

ٌِ : َخَرَج َيٌَْت ْٝ َٚف ََ ، َؾ ٍٜ ًَ  َوَش

ُٓ َوَأثْ  َِ : اْفاَمُء، َؿَٚل: اف ِٝ ْؿ؟ َؿَٚف ُُ اُب َِْحُؿ، َؿَٚل: َؾاَم َذَ : اف
ِٝ ْؿ؟ َؿَٚف ُُ ُٚم ًَ َٚل: َمٚ َض ََ ، َؾ

ِ
ْٝ َظَذ اّلَل َؿ َبِٚرْك َْ

، َؿَٚل افٌَِْلُّ 
ِ
َِْحِؿ َواْفاَمء َٚن هَلُْؿ َدَظٚ ×: هَلُْؿ يِف اف ـَ ، َوَفْق  ٌّٛ ـْ هَلُْؿ َيْقَمئٍذ َح ُُ اَم <َومَلْ َي ُٓ هَلُْؿ ِؾِٔف>. َؿَٚل: َؾ

َذا َجَٚء َزْوُجِؽ َؾْٚؿَرئل | َوُمِريِف يُ  ِ٘ ُٚه. َؿَٚل: َؾ ََ َٜ إِٓ مَلْ ُيَقاِؾ َُ  َم
ْرِ ٌَ اَم َأَحٌد بِ ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ َٜ ٓ خَيْ ٌَ ُٝ َظَت ثٌِْ

 َبٚبِِف.

 ًَ َٕ  : ْٝ ـْ َأَحٍد؟ َؿَٚف ْؿ ِم ـُ َِاَم َجَٚء إِْشاَمِظُٔؾ َؿَٚل: َهْؾ َأَتٚ َِِْٔف، َؾ ْٝ َظ ، َوَأْثَْ
ِٜ ـُ اهْلَْٔئ ًَ َٕٚ َصٌْٔخ َح ْؿ، َأَتٚ

؟ 
ٍ
ء ْوَصِٚك بَِقْ

َٖ ، َؿَٚل: َؾ َٕٚ بَِخْرٍ ُتُف َأ َْٖخَزْ َْٔػ َظُْٔنَْٚ َؾ ـَ ََٖفِْل  ًَ ُتُف، َؾ َْٖخَزْ َفِْل َظَْْؽ َؾ َٖ ًَ ْؿ، ُهَق َؾ ًَ َٕ  : ْٝ َؿَٚف

الَم َوَيُْٖمُرَك َأْن ُتثْ  ًَ َْٔؽ اف َِ َرُأ َظ َْ ِؽ. ُثَؿ َي َُ ًِ ، َأَمَرِِن َأْن ُأْم ُٜ ٌَ َت ًَ  اْف
ِٝ
َٜ َبٚبَِؽ، َؿَٚل: َذاَك َأيِب، َوَإْٔ ٌَ َٝ َظَت ٌِ

ـْ  ًٌٚ ِم  َؿِري
ٍٜ َٝ َدْوَح ٌَٕاًْل َفُف حَتْ ي  َد َذفَِؽ َوإِْشاَمِظُٔؾ َيْزِ ًْ ، ُثَؿ َجَٚء َب ْؿ َمٚ َصَٚء اّلَلُ ُٓ َٞ َظْْ اَم َرآُه َفٌِ َِ  َزْمَزَم، َؾ

اَم َيْهَُْع اْفَقافُِد بِْٚفَقَفِد َواْفَقَفُد بِْٚفَقافِِد، ُثَؿ َؿَٚل: َيٚ إِْشاَمِظُٔؾ، إَِن اّلَلَ  َؿٚمَ  ـَ  ٚ ًَ َْٖمٍر، َؿَٚل: إَِفِْٔف َؾَهَْ  َأَمَرِِن بِ

َن اّلَلَ َأمَ 
ِ٘ ُِْْٔل؟ َؿَٚل: َوُأِظَُْٔؽ، َؿَٚل: َؾ ًِ َرِِن َأْن َأْبَِْل َهُٚهَْٚ َبًْٔتٚ، َوَأَصَٚر َؾْٚصَْْع َمٚ َأَمَرَك َربَُّؽ، َؿَٚل: َوُت

َؾ إِْشاَم  ًَ ، َؾَج
ِٝ
ٌَْٔ ـَ اْف َقاِظَد ِم ََ ٚ اْف ًَ َْْد َذفَِؽ َرَؾ

ًِ ٍٜ َظَذ َمٚ َحْقهَلَٚ، َؿَٚل: َؾ ًَ
ٍِ ٍٜ ُمْرَت َّ ـَ ِظُٔؾ َيِْٖي إَِػ َأ

َع اْفٌَِْ  ٍَ َجَٚرِة َوإِْبَراِهُٔؿ َيٌِْْل، َحَتك إَِذا اْرَت َِِْٔف، َوُهَق َيٌِْْل بِٚحْلِ َٚم َظ ََ ُف َفُف َؾ ًَ ُٚء َجَٚء هِبََذا احْلََجِر َؾَقَو

قِٓن:  َُ ٚ َي َجَٚرَة َومُهَ
ِِٔؿُ »َوإِْشاَمِظُٔؾ ُيَِْٚوُفُف احْلِ ًَ ُٔع اْف

ِّ
ًَ َٝ اف ََٕؽ َإْٔ ٌَْؾ ِمَْٚ إِ ََ )بخٚري: ش. َرَبَْٚ َت

9961) 



 

[] 
 

ـْ َأيِب َذرٍّ  - 9196 ُٝ ÷َظ َْرِض َأَوَل؟ َؿَٚل: ، َؿَٚل: ُؿِْ ْٕ ِجٍد ُوِوَع يِف ا ًْ : َيٚ َرُشقَل اهلل، َأيُّ َم

اَم؟ َؿَٚل: ُٓ َٚن َبَْْٔ ـَ ْؿ  ـَ  : ُٝ َْؿَل>. ُؿِْ ْٕ ِجُد ا ًْ ؟ َؿَٚل: <اْدَ : ُثَؿ َأيٌّ ُٝ ِْ ِجُد احْلََراُم>. َؿَٚل: ُؿ ًْ قَن  <اْدَ ًُ <َأْرَب

تَْؽ افَهالةُ  ـَ ، ُثَؿ َأْيْاََم َأْدَر ًٜ ْوَؾ ِؾِٔف>. )بخٚري:  َشَْ ٍَ َِ٘ن اْف ْف َؾ  ِ ُد َؾَه ًْ  (9966َب

ِٚظِدي   - 9191 ًَ ـْ َأيِب مُحٍَْٔد اف َٚل ÷: َظ ََ ََِْٔؽ؟ َؾ َُٕهع  َظ َْٔػ  ـَ َأهَنُْؿ َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهلل، 

يَ ×: َرُشقُل اهلل  ٍد َوَأْزَواِجِف َوُذر  َّ َؿ َصؾ  َظَذ ُاَ ُٓ َِ َٝ َظَذ آِل إِْبَراِهَٔؿ، َوَبِٚرْك <ُؿقُفقا: اف ْٔ َِ اَم َص ـَ تِِف 

ََٕؽ مَحٌِٔد جَمٌِٔد>. )بخٚري:  َٝ َظَذ آِل إِْبَراِهَٔؿ، إِ ـْ اَم َبَٚر ـَ َيتِِف  ٍد َوَأْزَواِجِف َوُذر  َّ  (9961َظَذ ُاَ

َٚن افٌَِْلُّ  - 9193 ـَ ٌٍَٚس ^ َؿَٚل:  ـِ َظ ـِ اْب ـَ ط َظ ًَ ُذ احْلَ ق  ًَ اَم ُي ـُ قُل: <إَِن َأَبٚ َُ ْغَ َوَي ًَ َواحْلُ

ـْ  ٍٜ َوِم ؾ  َصَْٔىٍٚن َوَهَٚم ـُ ـْ   ِم
ِٜ  افَتَٚم

ِ
ِاَِمِت اّلَل َُ ُذ هِبَٚ إِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق: َأُظقُذ بِ ق  ًَ َٚن ُي >. ـَ ٍٜ ؾ  َظْغٍ َٓم ـُ  

 (9919)بخٚري: 

ََٔجنَّ ِْ َعصَّ  ِِٕل ـْ : »َباُب َق ْؿ َظ ُٓ ٌَٕ ئْ  [72]احلجر: ش َؤِْػ إِبَْراِهٔؿَ  َو

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9191 ـْ إِْبَراِهَٔؿ إِْذ َؿَٚل: ط َأَن َرُشقَل اهلل ÷: َظ ـُ َأَحؼُّ بِٚفَنؽ  ِم ْح َٕ َؿَٚل: <

ـَ َؿٌِِْ » ئ َّ َٔىْ
ـْ فِ
ُِ ـْ َؿَٚل َبَذ َوَف ِم ْٗ ْقَتك َؿَٚل َأَومَلْ ُت ِٔل اْدَ َْٔػ حُتْ ـَ َٚن ش لَرب  َأِرِِن  ـَ ْد  ََ َوَيْرَحُؿ اّلَلُ ُفقًضٚ َف

ُٝ افَداِظَل>. )بخٚري:  ََجٌْ َٕ َٞ ُيقُشُػ  ـِ ُضقَل َمٚ َفٌِ ْج  ً ُٝ يِف اف ـٍ َصِديٍد، َوَفْق َفٌِثْ ـْ َيِْٖوي إَِػ ُر

9912) 

ِْ َتَعاَلٜ ِِٕه المَّ َٚن َصِٚدَق : »َباُب َق ـَ َُٕف  تَِٚب إِْشاَمِظَٔؾ إِ
ُِ ْر يِف اف ـُ  [71]مريؿ: ش افَقْظدِ َواْذ

َقِع  - 9120 ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ ـْ َش َٚل ط ، َؿَٚل: َمَر افٌَِْلُّ ÷َظ ََ ُِقَن َؾ َؿ َيَْْتِو َِ ـْ َأْش ٍر ِم ٍَ َٕ َظَذ 

َٕٚ َمَع َبِْل ُؾالٍن>. َؿَٚل ×: َرُشقُل اهلل  ًٔٚ، اْرُمقا َوَأ َٚن َراِم ـَ ْؿ  ـُ َِ٘ن َأَبٚ َؽ <اْرُمقا َبِْل إِْشاَمِظَٔؾ َؾ ًَ ْم َٖ : َؾ

َٚل َرُشقُل اهلل  ََ َْٖيِدهيِْؿ. َؾ ْغِ بِ ََ ِري ٍَ َْٕرِمل ×: َأَحُد اْف ُٚفقا: َيٚ َرُشقُل اهلل،  ََ ْؿ ٓ َتْرُمقَن>؟ َؾ ُُ <َمٚ َف

ْؿ>. )بخٚري:   ُُ  ِ ـُ ْؿ  ُُ ًَ ٚ َم َٕ ْؿ؟ َؿَٚل: <اْرُمقا َوَأ ُٓ ًَ َٝ َم  (9919َوَإْٔ

ِْ َتَعاَلٜ ِِٕه المَّ قَد َأَخُٚهْؿ َصٚحِلًٚ َوإَِػ : »َباُب َق ُّ  [19]إظراف: ش َث

َر ^: َأَن َرُشقَل اهلل  - 9129 َّ ـِ ُظ ـِ اْب ٌُقَك َأَمَرُهْؿ َأْن ٓ ط َظ ْجَر يِف َؽْزَوِة َت
َزَل احْلِ َٕ َفاَم 

َْْٔٚ، ؾَ  ََ ٚ َواْشَت َٓ ُٚفقا: َؿْد َظَجَْٚ ِمْْ ََ ٚ، َؾ َٓ قا ِمْْ َُ َت ًْ ـْ بِئِرَهٚ َوٓ َي ُبقا ِم ِجَغ َيْؼَ ًَ ََٖمَرُهْؿ َأْن َيىَْرُحقا َذفَِؽ اْف

قا َذفَِؽ اْفاَمَء. ) َُ  (9913َوهُيَِري

قَب اَدْقُت إِْذ َؿَٚل فٌَِِْٔفِ » َباُب َُ ًْ َداَء إِْذ َحَيَ َي َٓ ْْتُْؿ ُص ـُ َٜ 999]افٌَرة: ش َأْم   [ أَي



 

[] 
 

ـِ افٌَِْل  ÷َوَظِْف  - 9122 ِريُؿ ابْ ط ، َظ َُ ُف َؿَٚل: <اْف َٕ ِريِؿ َأ َُ ـِ اْف ِريِؿ اْب َُ ـِ اْف ِريِؿ اْب َُ ـُ اْف

ـِ إِْبَراِهَٔؿ ظِٔٓؿ افًالم>. )بخٚري:  ـِ إِْشَحَٚق ْب قَب ْب َُ ًْ ـُ َي  (9932ُيقُشُػ ْب

ًُ َِّىا الطَّاَل ِٗ  َباُب َحِدِٖح اخَلِطِس َوَع ُوَٕضٜ َعَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9129 ـِ افٌَِْل  ÷َظ َٕاَم ط ، َظ ََِس َظَذ َؾْرَوٍة َؿَٚل: <إِ ُف َج َٕ َل اخْلَِيُ َأ  ّ  ُش

اَء>. )بخٚري:  ِف َخْيَ
ٍِ ِْ ـْ َخ َِ٘ذا ِهَل هَتَْتزُّ ِم  (9102َبَْٔوَٚء َؾ

 

 

 باب

9121 -  
ِ
ـَ َظٌِْد اّلَل ـْ َجٚبِِر ْب َْٚ َمَع رشقل اهلل ÷َظ ـُ ٌََٚث َوإَِن رشقل ط ، َؿَٚل:  َُ َْٕجِْل اْف

َِْٔ ط اهلل  ٌِلٍّ إِٓ َؿَٚل: <َظ َٕ ـْ  ََْؿ؟ َؿَٚل: <َوَهْؾ ِم ٌَ َٝ َتْرَظك اْف ْْ ـُ ٌُُف>. َؿُٚفقا: َأ َٔ ُف َأضْ َٕ
ِ٘ َْشَقِد ِمُْْف َؾ ْٕ ْؿ بِٚ ُُ

 (9106َوَؿْد َرَظَٚهٚ>؟ )بخٚري: 

ِْ َتَعاَلٜ ِِٕه المَّ ـَ آَمُْقا اْمَرَأَة ؾِْرَظْقنَ » َباُب َق َِِذي
َب اّلَلُ َمثاَلً فِ  [99: ]افتحريؿش َوَضَ

ـْ َأيِب ُمقَشك  - 9127 ْؾ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َظ ُّ ُْ ثٌِر َومَلْ َي ـَ َجِٚل  ـَ افر  َؾ ِم َّ ـَ >

 ٍَ ـَ  
ِ
ٚء ًَ َٜ َظَذ افْ  َراَن، َوإَِن َؾْوَؾ َظٚئَن ّْ ُٝ ِظ ْ ُٜ اْمَرَأُة ِؾْرَظْقَن َوَمْرَيُؿ بِْ َٔ َٓ آِش  إِ

ِ
ٚء ًَ ـَ افْ   ْوِؾ افَثِريِد َظَذ ِم

ِٚم>. )بخٚري:  ًَ  (9199َشٚئِر افَى

ِْ َتَعاَلٜ ِِٕه المَّ ـَ ادُْرَشِِغَ : »َباُب َق
ِ
َُٕس َد  شَوُهَق ُمِِٔؿٌ »[ إَِػ َؿْقفِِف: 991]افهٚؾٚت: ش َوإَِن ُيق

ـِ افٌَِْل   - 9126 ٌٍَٚس ^ َظ ـِ َظ ـِ اْب قَل إِِن  َخْرٌ ط َظ َُ ٌٍْد َأْن َي ًَ
ٌِل فِ ٌَ َُٕس َؿَٚل: <َمٚ َيْْ ـْ ُيق  ِم

ٌَُف إَِػ َأبِِٔف. )بخٚري:  ًَ َٕ ـِ َمَتك>. َو  (9199ْب

ِْ َتَعاَلٜ ِِٕه المَّ  [969]افًْٚء: ش َوآَتَْْٔٚ َداُوَد َزُبقًرا: »َباُب َق

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9121 ـِ افٌَِْل  ÷َظ َٚن َيُْٖمُر بِدَ ط ، َظ َُ ْرآُن َؾ َُ َػ َظَذ َداُود اْف  ٍ ِف َؿَٚل: <ُخ َواب 

ِؾ َيِدِه>. )بخٚري:  َّ ـْ َظ ُؾ إِٓ ِم ـُ ُف َوٓ َيْٖ َج َدَوابُّ ْرآَن َؿٌَْؾ َأْن ُتْنَ َُ َرُأ اْف َْ َٔ ُج َؾ  (9191َؾُتْنَ

ِْ َتَعاَلٜ ِِٕه المَّ َُٕف َأَواٌب : »َباُب َق ٌُْد إِ ًَ ًَْؿ اف
َِٔاَْمَن ِٕ  [90]ص: ش َوَوَهٌَْْٚ فَِداُوَد ُش

  ،:÷َوَظُْْف  - 9123
ِ
َع َرُشْقَل اهلل ِّ ُف َش َٕ َثِؾ َرُجٍؾ اْشَتْقَؿَد ط َأ َّ ـَ قُل: <َمَثِع َوَمَثُؾ افَِْٚس  َُ َي

ُع يِف افَِْٚر>. )بخٚري:  ََ َراُش َوَهِذِه افَدَوابُّ َت ٍَ َؾ اْف ًَ  (9126ًَٕٚرا َؾَج

 َٛ ُٛ َؾَذَه ئ ٚ َجَٚء افذ  اَم اْبَْٚمُهَ ُٓ ًَ  اْمَرَأَتِٚن َم
ِٝ
َٕ ٚ ـَ اَم  َوَؿَٚل: < َٕ ٚ: إِ َٓ ٌَُت ْٝ َصِٚح َٚف ََ ٚ َؾ ـِ إِْحَدامُهَ بِْٚب

ى، َؾخَ  ْزَ ُُ ِْ
َٙ بِِف فِ ََ َتٚ إَِػ َداُوَد َؾ َّ ـَ َٛ بِْٚبِِْؽ، َؾَتَحٚ اَم َذَه َٕ ُْخَرى: إِ ْٕ  ا

ِٝ َٛ بِْٚبِِْؽ، َوَؿَٚف َرَجَتٚ َظَذ َذَه



 

[] 
 

َٚل: ائُتقِِن بِ  ََ َتُٚه َؾ َْٖخَزَ ـِ َداُوَد َؾ َِٔاَْمَن ْب ، ُش ْؾ َيْرمَحَُؽ اّلَلُ ًَ ٍْ َٓ َت ٌَْرى:   افهُّ
ِٝ َٚف ََ اَم، َؾ ُٓ ُف َبَْْٔ َُّ ِغ َأُص  ُ  ً ٚف

ٌَْرى>. )بخٚري:  َٙ بِِف فِِهُّ ََ ٚ، َؾ َٓ  (9121ُهَق اْبُْ

ٚكِ : »باب قٕلْ ٍَ ُٜ َيٚ َمْرَيُؿ إَِن اّلَلَ اْصَى َُ
ِٝ اَدالَئِ ُؾ َمْريَ ش ... »َوإِْذ َؿَٚف ٍُ ُْ ُْؿ َي ]آل ش ؿَ َأهيُّ

 [11 - 12ظّران: 

ـْ َظِعٍّ  - 9121 ُٝ افٌََِْل ÷َظ ًْ
ِّ َراَن، َوَخْرُ ط ، ؿٚل: َش ّْ ُٜ ِظ ٚ َمْرَيُؿ اْبَْ َٓ ٚئ ًَ

قُل: <َخْرُ ِٕ َُ َي

>. )بخٚري:  ُٜ ٚ َخِدجَي َٓ ٚئ ًَ
ِٕ9192) 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9190 ُٝ رشقل اهلل ÷َظ ًْ
ِّ ُٚء ُؿرَ ط ، َؿَٚل: َش ًَ

قُل: <ِٕ َُ  َي
ٍ
ٚء ًَ
ْيٍش َخْرُ ِٕ

ٍؾ َوَأْرَظُٚه َظَذ َزْوٍج يِف َذاِت َيِدِه>. )بخٚري:  ٍْ ـَ آبَِؾ، َأْحَُْٚه َظَذ ضِ ٌْ
 (9191َرـِ

ِْ ِِٕل ؿْ : »َباُب َق ُُ ُِقا يِف ِديِْ ٌْ ُِتَِٚب َٓ َت  [919]افًْٚء: ش َوـِٔالً ش ...»َيٚ َأْهَؾ اف

ٌََٚدَة  - 9199 ـْ ُظ ـِ افٌَِْل  ÷َظ يَؽ َفُف ط ، َظ َٓ اّلَلُ َوْحَدُه ٓ َذِ
َ إِ َ ِ َٓ َد َأْن  ِٓ ـْ َص َؿَٚل: <َم

َٚهٚ إَِػ َمْرَيَؿ َورُ  ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ  َوَرُشقُفُف َو

ِ
ك َظٌُْد اّلَل ًَ ًدا َظٌُْدُه َوَرُشقُفُف َوَأَن ِظٔ َّ ُٜ َحؼٌّ َوَأَن ُاَ وٌح ِمُْْف َوازْجََْ

 َِ ِؾ>. )بخٚري: َوافَُْٚر َحؼٌّ َأْدَخ َّ ًَ ـَ اْف َٚن ِم ـَ َٜ َظَذ َمٚ   (9197ُف اّلَلُ ازْجََْ

ِْ ِِٕه المَّ ٚ» :َباُب َق َٓ
ـْ َأْهِِ تَِٚب َمْرَيَؿ إِِذ إْتٌَََذْت ِم

ُِ ْر يِف اف ـُ  [96]مريؿ: ش َواْذ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9192 ـِ افٌَِْل  ÷َظ ْٓ ط ، َظ ْؿ يِف اْدَ َِ َُ َٚن َؿَٚل: <مَلْ َيَت ـَ ك؛ َو ًَ : ِظٔ ٌٜ ِد إِٓ َثالَث

ٚ َأْو ُأَصع   َٓ ٌُ َٚل: ُأِجٔ ََ ُف َؾَدَظتُْف َؾ َٚن ُيَهع  َجَٚءْتُف ُأمُّ ـَ  ٌٟ ُٚل َفُف ُجَرْي ََ ائَٔؾ َرُجٌؾ ُي : يِف َبِْل إِْهَ ِٝ َٚف ََ ، َؾ

ٌٟ يِف  َٚن ُجَرْي ـَ ِٚت، َو ًَ ِتُْف َحَتك ُتِرَيُف ُوُجقَه اْدُقِم ُُ َؿ ٓ  ُٓ َِ ََٖبك، اف تُْف َؾ َّ َِ ـَ ْٝ َفُف اْمَرَأٌة َو َرَو ًَ تِِف َؾَت ًَ  َصْقَم

تَ  ًَ وا َصْقَم َنُ َُ َتْقُه َؾ
َٖ ، َؾ ٍٟ ـْ ُجَرْي : ِم ْٝ َٚف ََ ٚ َؾَقَفَدْت ُؽالًمٚ، َؾ َٓ

ًِ ٍْ َٕ ـْ  َْتُْف ِم َُ ْم َٖ ًٔٚ َؾ ْٝ َراِظ َت َٖ ُف َوَإَْٔزُفقُه َؾ

َٖ َوَصَذ ُثَؿ َأَتك ا ٌُّقُه، َؾَتَقَو َتَؽ َوَش ًَ ٌِْْل َصْقَم َٕ ـْ َأُبقَك َيٚ ُؽالُم؟ َؿَٚل: افَراِظل، َؿُٚفقا:  َٚل: َم ََ الَم َؾ ٌُ ْف

َر هِبَٚ رَ  َّ ائَٔؾ َؾ ـْ َبِْل إِْهَ  اْمَرَأٌة ُتْرِوُع اْبًْٚ هَلَٚ ِم
ِٝ
َٕ ٚ ـَ ـْ ِضٍغ؛ َو َٓ ِم ، إِ َٓ ، َؿَٚل:  ٍٛ ـْ َذَه ٌٛ ُذو ِم

ُجٌؾ َراـِ

 َِ : اف ِٝ َٚف ََ َُِف، ثُ َصَٚرٍة َؾ ِِْْل ِمثْ ًَ َؿ ٓ َرْ ُٓ َِ َٚل: اف ََ ، َؾ ِٛ
ٌََؾ َظَذ افَراـِ َك َثْدهَيَٚ َوَأْؿ َُِف، َؾَسَ ِؾ اْبِْل ِمثْ ًَ َؿ اْج َؿ ُٓ

ُف>  هُّ َّ ٌََؾ َظَذ َثْدهِيَٚ َي َِٖن  َإُْٔيُر إَِػ افٌَِْل  -َأْؿ ـَ فُ ط َؿَٚل َأُبق ُهَرْيَرَة:  ًَ ٌَ صُّ إِْص َّ : <ُثَؿ  -َي ِٝ َٚف ََ ٍٜ َؾ َم َٖ ُمَر بِ

: مِلَ َذا ْٝ َٚف ََ ٚ، َؾ َٓ َِ ِِْْل ِمثْ ًَ َؿ اْج ُٓ َِ َٚل: اف ََ َك َثْدهَيَٚ َؾ ِؾ اْبِْل ِمثَْؾ َهِذِه، َؾَسَ ًَ َؿ ٓ َرْ ُٓ َِ ُٛ اف
َٚل: افَراـِ ََ َك؟ َؾ

 ، ِٝ ْٔ َٕ ، َز
ِٝ ْؿ قُفقَن: َهَ َُ ُٜ َي ََم ْٕ ٌَٚبَِرِة، َوَهِذِه ا ـَ ازْجَ ٌٌَٚر ِم ْؾ>. )بخٚري: َج ًَ ٍْ  (9196َومَلْ َت



 

[] 
 

َر ^ َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ  - 9199 َّ ـِ ُظ ـِ اْب ََٖمٚ ×: َظ ك وُمقَشك َوإِْبَراِهَٔؿ، َؾ ًَ ُٝ ِظٔ <َرَأْي

>. )بخ ط  ـْ ِرَجِٚل افزُّ ُف ِم َٕ َٖ ـَ ٌٔؿ َشٌٌْط 
ًِ ٌد َظِريُض افَهْدِر، َوَأَمٚ ُمقَشك َؾآَدُم َج ًْ َٖمْحَُر َج ك َؾ ًَ ٚري: ِظٔ

9193) 

َِ٘ذا َرُجٌؾ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َوَظُْْف  - 9191 ِٜ يِف اْدََِْٚم، َؾ ٌَ ًْ َُ َٜ ِظَْْد اْف َِ ْٔ َِ <َأَراِِن اف

ُىُر َرأُْشُف مَ  َْ ِر َي ًَ ٌَِْٔف َرِجُؾ افَن
ُِ ْ َُتُف َبْغَ َمْ

ِ
ُب د َجِٚل َتْيِ ـْ ُأْدِم افر  ـِ َمٚ ُيَرى ِم ًَ ْح َٖ ـَ ٚ َيَدْيِف آَدُم  ًً ًٚء َواِو

ـُ َمْرَيَؿ. ُثؿَ  ُٔ  اْب
ًِ ُٚفقا: َهَذا اْدَ ََ ـْ َهَذا؟ َؾ : َم ُٝ ِْ َُ ، َؾ

ِٝ
ٌَْٔ ْغِ َوُهَق َيُىقُف بِْٚف َِ ٌَْل َرُج

ُِ ْ ُٝ َظَذ َمْ  َرَأْي

ـِ  ُٝ بِْٚب ـْ َرَأْي ٌَِف َم ْص َٖ ـَ َْك،  ّْ ُٔ  اْف
ْغِ ًَ ًىٚ َأْظَقَر اْف

ًدا َؿىِ ًْ ٌَْل  َرُجالً َوَراَءُه َج
ُِ ٚ َيَدْيِف َظَذ َمْْ ًً ، َواِو ـٍ َؿَى

ُٔ  افَدَجُٚل>. )  ًِ ـْ َهَذا؟ َؿُٚفقا: اْدَ : َم ُٝ ِْ َُ . َؾ
ِٝ
ٌَْٔ  (9110َرُجٍؾ َيُىقُف بِْٚف

 َمٚ َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َوَظُْْف  – 9197
ِ
َٓ َواّلَل ـْ َؿَٚل: ط ، يف روايٜ أخرى َؿَٚل: 

ُِ ك َأمْحَُر، َوَف ًَ ٔ
ًِ فِ

، َيِْْىُػ َرأُْشُف <َبَْْٔ  ْغِ َِ ِر، هُيََٚدى َبْغَ َرُج ًَ َِ٘ذا َرُجٌؾ آَدُم َشٌُْط افَن ، َؾ
ِٜ
ٌَ ًْ َُ ِٚئٌؿ َأُضقُف بِٚف َٕ  ٚ َٕ َمًٚء، اَم َأ

ُد افَرْأِس َأْظقَ  ًْ ٌٔؿ َج
ًِ َِ٘ذا َرُجٌؾ َأمْحَُر َج ، َؾ ُٝ

ٍِ ُٝ َأْفَت ـُ َمْرَيَؿ، َؾَذَهٌْ ـْ َهَذا؟ َؿُٚفقا: اْب : َم ُٝ ِْ َُ ُر َظِِْْٔف َؾ

ـْ َهَذا؟ َؿُٚفقا: َهَذا افَدَجُٚل، َوَأْؿَرُب افَِْٚس بِِف َصٌَ  : َم ُٝ ، ُؿِْ ٌٜ َٔ ٌٜ َضِٚؾ ٌَ ََٖن َظَُْْٔف ِظَْ ـَ َْك،  ّْ ُٔ >. اف ـٍ ـُ َؿَى ٚ اْب ًٓ

 (9119)بخٚري: 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9196 ُٝ َرُشقَل اهلل ÷َظ ًْ
ِّ َٕٚ َأْوَػ ط ، َؿَٚل: َش قُل: <َأ َُ ـِ َمْرَيَؿ، َي  افَِْٚس بِْٚب

>. )بخٚري:  ٌِلٌّ َٕ َُٔٚء َأْوُٓد َظالٍَت، َفَْٔس َبِْْٔل َوَبَُْْٔف  ٌَِْٕ ْٕ  (9112َوا

َٔٚ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َوَظُْْف  - 9191 ْٕ ـِ َمْرَيَؿ يِف افدُّ ك اْب ًَ ٔ
ًِ َٕٚ َأْوَػ افَِْٚس بِ <َأ

َٔٚءُ  ٌَِْٕ ْٕ ِخَرِة، َوا ْٔ ْؿ َواِحٌد>. )بخٚري:  َوا ُٓ ٚهُتُْؿ َصَتك َوِديُْ َٓ الٍَت، ُأَم ًَ
 (9119إِْخَقٌة فِ

ـِ افٌَِْل  ÷َوَظُْْف  - 9193 َٚل َفُف: ط ، َظ ََ ُق َؾ ـُ َمْرَيَؿ َرُجالً َيْنِ ك اْب ًَ َؿَٚل: <َرَأى ِظٔ

َٚل  ََ َ إِٓ ُهَق، َؾ  اَفِذي ٓ ِ َ
ِ
الَ َواّلَل ـَ ؟ َؿَٚل:  َٝ ْؿ ُٝ َظِْْٔل>. )بخٚري:  َأَهَ َذْب ـَ  َو

ِ
ُٝ بِّٚلَل ك: آَمْْ ًَ ِظٔ

9111) 

َر  - 9191 َّ ـْ ُظ ُٝ افٌََِْل ÷َظ ًْ
ِّ : َش َْْزِ

ِ
قُل َظَذ اْد َُ اَم َأضَْرِت ط ، َي ـَ َٓ ُتىُْروِِن  قُل: < َُ َي

 َورَ 
ِ
قُفقا َظٌُْد اّلَل َُ ٚ َظٌُْدُه َؾ َٕ اَم َأ َٕ ِ٘ ـَ َمْرَيَؿ، َؾ  (9117ُشقُفُف>. )بخٚري: افََْهَٚرى اْب

ًُ َِّىا الطَّاَل ِٗ ََٖي َعَم َِ َوِس ٌُُصِٔه ِعَٗطٜ اِب  َباُب 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9110 ْؿ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َظ ُُ ـُ َمْرَيَؿ ِؾٔ َزَل اْب َٕ ُْٕتْؿ إَِذا  َْٔػ َأ ـَ >

ْؿ>. ُُ ْؿ ِمْْ ُُ  َوإَِمُٚم



 

[] 
 

َِ َبٍِ٘ ِإِضَس  اَِٟٗنَباُب َوا ُذِكَس َع

9119 -  َٜ ٍَ ـْ ُحَذْي ـْ َرُشقِل اهلل ÷َظ ُٝ ِم ًْ
ِّ قُل: <إَِن َمَع افَدَجِٚل إَِذا َخَرَج ط ، َؿَٚل: َش َُ َي

ُف مَ  َٕ ََٖمٚ اَفِذي َيَرى افَُْٚس َأهَنَٚ افَُْٚر َؾاَمٌء َبِٚرٌد، َوَأَمٚ اَفِذي َيَرى افَُْٚس َأ ًٚرا، َؾ َٕ ٌٚر حُتِْرُق، ٌٚء َبِٚرٌد َؾَْ َمًٚء َو

ُف َظْذٌب َبِٚرٌد>. )بخٚري:  َٕ ِ٘ ٌَٕٚر َؾ ْع يِف اَفِذي َيَرى َأهَنَٚ  ََ َٔ ْؿ َؾِْ ُُ ـْ َأْدَرَك ِمْْ َّ  (9170َؾ

 ÷َوَظُْْف  - 9112
ِ
ُٝ َرُشْقَل اهلل ًْ

ِّ َِاَم َيئَس ط ، َؿَٚل: َش ُه اْدَْقُت َؾ قُل: <إَِن َرُجالً َحَيَ َُ َي

َِٔٚة َأْوَص  ـَ احْلَ ل ِم ِّ ْٝ حَلْ َِ ـَ ًَٕٚرا َحَتك إَِذا َأ ثًِرا َوَأْوِؿُدوا ِؾِٔف  ـَ  ًٌٚ قا ِِل َحَى ًُ ُّٝ َؾٚمْجَ ٚ ُم َٕ َُِف: إَِذا َأ  َأْه

 ًَ ٍَ ، َؾ َٔؿ  ْٝ َؾُخُذوَهٚ َؾٚضَْحُْقَهٚ ُثَؿ إُْيُروا َيْقًمٚ َراًحٚ َؾْٚذُروُه يِف اْف ل َؾْٚمُتِحَن
ِّ ْٝ إَِػ َظيْ ََِه ُِقا َوَخ

 َّ َر اّلَلُ َفُف>. )بخٚري: َؾَج ٍَ ٌَ َؽ، َؾ
َٔتِ ـْ َخْن َٝ َذفَِؽ؟ َؿَٚل: ِم ِْ ًَ َٚل َفُف: مِلَ َؾ ََ ُف اّلَلُ َؾ ًَ9172) 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9119 ـِ افٌَِْل  ÷َظ َِاَم ط ، َظ ـُ َُٔٚء،  ٌِْٕ ُؿ آ ُٓ قُش ًُ ائَٔؾ َت ْٝ َبُْق إِْهَ َٕ ٚ ـَ َؿَٚل: <

ُف َٕ  ٍَ َِ ٌِلٌّ َخ َٕ ََِؽ  َٕٚ؟ َؿَٚل: <ُؾقا َه ُثُروَن>. َؿُٚفقا: َؾاَم َتُْٖمُر ُْ َٔ ُٚء َؾ ٍَ َِ قُن ُخ ُُ َٔ ًِْدي، َوَش ٌََِٕل َب ُف ٓ  َٕ ، َوإِ ٌِلٌّ

َظُٚهْؿ>. )بخٚري:  ْؿ َظاَم اْشَسْ ُٓ ُِ َن اّلَلَ َشٚئ
ِ٘ ْؿ َؾ ُٓ ََ ََوِل، َأْظُىقُهْؿ َح ْٕ ََوِل َؾٚ ْٕ  ا

ِٜ
ًَ ٌَْٔ  (9177بِ

ـْ َأيِب  - 9111 ٍٔد َظ ًِ ا بِِنْزٍ َوِذَراًظٚ ط ،: َأَن افٌََِْل ÷ َش ْؿ ِصْزً ُُ َِ ـْ َؿٌْ ـَ َم ـَ َشَْ ًُ َؿَٚل: <َفَتَتٌِ

قَد َوافََْهَٚرى. َؿَٚل:  ُٓ َٔ قُه>. ُؿَِْْٚ: َيٚ رشقل اهلل، اْف ُّ ُت ُْ َِ ًَ ٍّٛ َف قا ُجْحَر َو ُُ َِ بِِذَراٍع، َحَتك َفْق َش

>؟ )بخٚري:  ـْ َّ  (9176<َؾ

ٍرو ^: َأَن افٌََِْل  - 9117 ّْ ـِ َظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل ـْ ط َظ ُثقا َظ ، َوَحد  ًٜ قا َظْ ل َوَفْق آَي ٌُ  ِ َؿَٚل: <َب

ـَ افَِْٚر>. )بخٚري:  َدُه ِم ًَ َْ ٌََقأْ َم ََٔت ًدا َؾِْ  ّ ًَ َذَب َظَعَ ُمَت ـَ ـْ  ائَٔؾ َوٓ َحَرَج، َوَم  (9169َبِْل إِْهَ

ـْ َأيِب هُ  - 9116 قَن ط ، َؿَٚل: إَِن َرُشقَل اهلل ÷َرْيَرَة َظ ٌُ ٌُ قَد َوافََْهَٚرى ٓ َيْه ُٓ َٔ َؿَٚل: <إَِن اْف

قُهْؿ>.)  ٍُ  (9162َؾَخٚفِ

9111 -  
ِ
ـِ َظٌِْد اّلَل ـْ ُجَْْدِب ْب ْؿ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َظ ُُ َِ َٚن َؿٌْ ـَ ـْ  َّ َٚن ِؾٔ ـَ >

ََٖخ  َٚػ: َبَٚدَرِِن َظٌِْدي َرُجٌؾ بِِف ُجْرٌح َؾَجِزَع َؾ ًَ َٖ افَدُم َحَتك َمَٚت، َؿَٚل اّلَلُ َت ًْٔٚ َؾَحَز هِبَٚ َيَدُه َؾاَم َرَؿ  ُ َذ ِش

 ( .< َٜ َِِْٔف ازْجََْ ُٝ َظ ِف َحَرْم
ًِ ٍْ  (9169بَِْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9113 ا×: ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌََِْل ÷َظ ْهَ
ًٜ يِف َبِْل إِ ئَٔؾ، َأْبَرَص َوَأْؿَرَع <إَِن َثالَث

َٚل: َأيُّ َرْ  ََ َتك آْبَرَص َؾ
َٖ ٚ، َؾ ًُ َِ ْؿ َم ِٓ َٞ إَِفْٔ ًَ ٌَ ْؿ، َؾ ُٓ َٔ

 َظَز َوَجَؾ َأْن َيٌَْتِِ
ِ
َ
ِ
ك، َبَدا ّلل َّ ُّٛ إَِفَْٔؽ؟ َوَأْظ  َأَح

ٍ
ء

َحُف ؾَ  ًَ َّ ، َؿْد َؿِذَرِِن افَُْٚس، َؿَٚل: َؾ ـٌ ًَ ـٌ َوِجٌِْد َح ًَ ًْٚ َوِجًِْدا َؿَٚل: َفْقٌن َح ًَ ًٕٚ َح َل َفْق
ُْٖظىِ َٛ َظُْْف َؾ َذَه

 َٓ ٌََٚرُك َفَؽ ِؾٔ َٚل: ُي ََ اَء َؾ ًٜ ُظَؼَ َٚؿ َٕ ْظىَِل 
ُٖ ُّٛ إَِفَْٔؽ؟ َؿَٚل: اإِلبُِؾ، َؾ َٚل: َأيُّ اْفاَمِل َأَح ََ ًْٚ، َؾ ًَ ٚ. َوَأَتك َح



 

[] 
 

ٌر َح  ًَ ُّٛ إَِفَْٔؽ؟ َؿَٚل: َص  َأَح
ٍ
ء َٚل: َأيُّ َرْ ََ َْؿَرَع: َؾ ْٕ ُٛ َظْ ل َهَذا، َؿْد َؿِذَرِِن افَُْٚس، َؿَٚل: ا ـٌ َوَيْذَه ًَ

َْٖظَىٚهُ  ُر، َؿَٚل: َؾ ََ ٌَ ُّٛ إَِفَْٔؽ؟ َؿَٚل: اْف َٖيُّ اْفاَمِل َأَح ًْٚ، َؿَٚل: َؾ ًَ ًرا َح ًَ َٛ َوُأْظِىَل َص َحُف َؾَذَه ًَ َّ َرًة َؾ ََ  َب

 َّ ٚ. َوَأَتك آْظ َٓ ٌََٚرُك َفَؽ ِؾٔ ي، َحِٚماًل، َوَؿَٚل: ُي ُّٛ إَِفَْٔؽ؟ َؿَٚل: َيُردُّ اّلَلُ إَِِلَ َبَكِ  َأَح
ٍ
ء َٚل: َأيُّ َرْ ََ ك، َؾ

ُّٛ إَِفَْٔؽ؟ َؿَٚل  َٖيُّ اْفاَمِل َأَح ُه، َؿَٚل: َؾ َحُف َؾَرَد اّلَلُ إَِفِْٔف َبَكَ ًَ َّ ْبِكُ بِِف افََْٚس، َؿَٚل: َؾ
ُٖ َْٖظَىُٚه َؾ َُْؿ، َؾ ٌَ : اْف

 ْٕ ُٖ ـْ َؽٍَْؿ. ثُ َصًٚة َوافًِدا. َؾ ٍر، َوهِلََذا َواٍد ِم ََ ـْ َب ـْ إِبٍِؾ، َوهِلََذا َواٍد ِم َٚن هِلََذا َواٍد ِم َُ َٟ َهَذاِن، َوَوَفَد َهَذا، َؾ
َؿ تِ

ِري، َؾال بَ  ٍَ ٌَُٚل يِف َش
ْٝ يِبَ احْلِ ًَ َى ََ ٌغ َت

ُِ
ًْ َٚل: َرُجٌؾ ِم ََ َْبَرَص يِف ُصقَرتِِف َوَهْٔئتِِف َؾ ْٕ ُف َأَتك ا َٕ َْٔقَم إِ الَغ اْف

ًرا َأَتٌَ  ًِ ـَ َواْفاَمَل َب ًَ َِْد احْلَ ـَ َوازْجِ ًَ َِْقَن احْلَ َُٖفَؽ بَِٚفِذي َأْظَىَٚك اف  ُثَؿ بَِؽ، َأْش
ِ
ِْٔف يِف إِٓ بِّٚلَل َِ ُغ َظ َِ

 ُُ ِن  َأْظِرُؾَؽ، َأمَلْ َت
َٖ ـَ َٚل َفُف:  ََ ثَِرٌة، َؾ ـَ قَق  َُ َٚل َفُف: إَِن احْلُ ََ ِري، َؾ ٍَ ًرا َش َِ َذُرَك افَُْٚس َؾ َْ ـْ َأْبَرَص َي

َك اّلَلُ إَِػ  ِٚذًبٚ َؾَهَرَ ـَ  َٝ ْْ ـُ َٚل: إِْن  ََ ٚبٍِر، َؾ ـَ ـْ  ٚبٍِر َظ َُ
ُٝ فِ ْد َوِرْث ََ َٚل: َف ََ ؟ َؾ َْٖظَىَٚك اّلَلُ . َوَأَتك  َؾ َٝ ْْ ـُ َمٚ 

َٚل َفُف ِمثَْؾ َمٚ َؿَٚل  ََ َْؿَرَع يِف ُصقَرتِِف َوَهْٔئتِِف، َؾ ْٕ َٝ  ا ْْ ـُ َٚل: إِْن  ََ ِْٔف َهَذا، َؾ َِ َِِْٔف ِمثَْؾ َمٚ َرَد َظ هِلََذا، َؾَرَد َظ

ـُ َشٌٍِٔؾ، َوتَ  ٌغ َواْب
ُِ
ًْ َٚل: َرُجٌؾ ِم ََ ك يِف ُصقَرتِِف َؾ َّ . َوَأَتك آْظ َٝ ْْ ـُ َك اّلَلُ إَِػ َمٚ  ِٚذًبٚ َؾَهَرَ ْٝ يِبَ ـَ ًَ َى ََ

ِري، َؾال َبالغَ  ٍَ ٌَُٚل يِف َش
َُِغ هِبَٚ يِف  احْلِ ٌَ َك َصًٚة َأَت َْٔؽ َبَكَ َِ ُفَؽ بَِٚفِذي َرَد َظ

َٖ  ُثَؿ بَِؽ، َأْش
ِ
َْٔقَم إِٓ بِّٚلَل اْف

 ٓ 
ِ
، َؾَقاّلَل َٝ ْد َأْؽَِِْٚن، َؾُخْذ َمٚ ِصئ ََ ًرا َؾ

َِ ي َوَؾ ك َؾَرَد اّلَلُ َبَكِ َّ ُٝ َأْظ ْْ ـُ َٚل: َؿْد  ََ ِري، َؾ ٍَ ُدَك َش َٓ َأْج

َْٔقمَ  ْد َريِضَ اّلَلُ َظَْْؽ َوَشِخَط َظَذ  اْف ََ ُٔتْؿ، َؾ
اَم اْبُتِِ َٕ ِ٘ ْؽ َمَٚفَؽ، َؾ

ًِ َٚل: َأْم ََ ، َؾ
ِ
َ
ِ
 َأَخْذَتُف ّلل

ٍ
ء بَِقْ

ٌََْٔؽ>. )بخٚري:   (9161َصِٚح

 باب

ٍٔد اخْلُْدِري   - 9111
ًِ ـْ َأيِب َش ـِ افٌَِْل  ÷َظ ائَٔؾ رَ ط ، َظ ْهَ

َٚن يِف َبِْل إِ ـَ ُجٌؾ َؿَتَؾ َؿَٚل: <

؟ َؿَٚل:  ٍٜ ـْ َتْقَب َٚل َفُف: َهْؾ ِم ََ َفُف َؾ َٖ ًَ ًٌٚ َؾ ََٖتك َراِه َُٖل، َؾ ًْ ٚ، ُثَؿ َخَرَج َي ًٕ ٚ ًَ ْٕ َغ إِ
ًِ
ًْ
ًٜ َوتِ ًَ ًْ

ُف، تِ َِ َت ََ ، َؾ َٓ

ُف اْدَْقُت، َؾََْٚء بِ  ـَ ْدَر َٖ َذا، َؾ ـَ َذا َو ـَ  َٜ ِٝ َؿْرَي َٚل َفُف َرُجٌؾ: اْئ ََ ُل َؾ َٖ ًْ َؾ َي ًَ ْٝ ِؾِٔف َؾَج َّ َْٕحَقَهٚ، َؾْٚخَتَه َهْدِرِه 

َريِب َوَأْوَحك اّلَلُ إَِػ َهِذِه أَ  ََ َْٖوَحك اّلَلُ إَِػ َهِذِه َأْن َت َذاِب، َؾ ًَ ُٜ اْف َُ  َوَمالئ
ِٜ ُٜ افَرمْحَ َُ ٌََٚظِدي، َمالئ ْن َت

اَم، َؾُقِجَد إَِػ َهِذِه َأْؿَرَب بِِنْزٍ  ُٓ قا َمٚ َبَْْٔ ًُ َر َفُف>. )بخٚري: َوَؿَٚل: ِؿٔ ٍِ ٌُ  (9110َؾ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9170 ًٚرا َفُف، َؾَقَجَد ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َظ ََ ـْ َرُجٍؾ َظ ى َرُجٌؾ ِم <اْصَسَ

ٚرَ  ََ ًَ ى اْف َٚل َفُف اَفِذي اْصَسَ ََ ٌٛ َؾ ٚ َذَه َٓ ِٚرِه َجَرًة ِؾٔ ََ َٚر يِف َظ ََ ًَ ى اْف ٌََؽ ِمْ ل، افَرُجُؾ اَفِذي اْصَسَ : ُخْذ َذَه

 َ ْٕ ُتَؽ ا ًْ اَم بِ َٕ َْرُض: إِ ْٕ ، َوَؿَٚل اَفِذي َفُف ا َٛ ُٝ ِمَْْؽ آْرَض َومَلْ َأْبَتْع ِمَْْؽ افَذَه ْي اَم اْصَسَ َٕ ٚ، إِ َٓ ْرَض َوَمٚ ِؾٔ



 

[] 
 

اَم َوَفٌد؟ َؿَٚل  ُُ اَم إَِفِْٔف: َأَف ـَ َٚل اَفِذي حَتَٚ ََ اَم إَِػ َرُجٍؾ، َؾ ـَ ، َؾَتَحٚ ٌٜ ٚ: ِِل ُؽالٌم، َوَؿَٚل أَخُر: ِِل َجِٚرَي َأَحُدمُهَ

اَم ِمُْْف َوَتَهَدَؿٚ>. ) ِٓ ًِ ٍُ قا َظَذ َإْٔ َُ
ٍِ
، َوَإْٔ َٜ الَم ازْجَِٚرَي ٌُ ُحقا اْف

ُِ
 (9112َؿَٚل: َإْٔ

ـْ رشقل اهلل  - 9179 َٝ ِم ًْ
ِّ ُف ِؿَْٔؾ َفُف: َمَٚذا َش َٕ ـِ َزْيٍد ^ َأ َٜ ْب ـْ ُأَشَٚم فَىُٚظقِن؟ يِف اط َظ

: َؿَٚل َرُشقُل اهلل  ُٜ َٚل ُأَشَٚم ََ ـْ ×: َؾ ائَٔؾ، َأْو َظَذ َم ْهَ
ـْ َبِْل إِ  ِم

ٍٜ ٍَ <افَىُٚظقُن ِرْجٌس ُأْرِشَؾ َظَذ َضٚئ

ُْٕتْؿ هِبَٚ ؾَ  َْٖرٍض َوَأ َِِْٔف، َوإَِذا َوَؿَع بِ َدُمقا َظ َْ َْٖرٍض َؾال َت ُتْؿ بِِف بِ ًْ
ِّ َِ٘ذا َش ْؿ، َؾ ُُ َِ َٚن َؿٌْ ُرُجقا ِؾَراًرا ـَ الَ خَتْ

 (9119ِمُْْف>. )بخٚري: 

9172 -  َٜ ـْ َظٚئَن ُٝ َرُشقَل اهلل ×؛ َزْوِج افٌَِْل  ’َظ ْف َٖ : َش ْٝ ـِ افَىُٚظقِن ط ؛ َؿَٚف َظ

 ْٗ ُّ ًٜ فِِْ ُف َرمْحَ َِ ًَ ـْ َيَنُٚء، َوَأَن اّلَلَ َج ُثُف اّلَلُ َظَذ َم ًَ ُف َظَذاٌب َيٌْ َٕ ِِن: <َأ َْٖخَزَ ُع َؾ ََ ـْ َأَحٍد َي ِمَِْغ، َفَْٔس ِم

ـَ   َٓ َٛ اّلَلُ َفُف إِ َت ـَ ٌُُف إِٓ َمٚ  َُٕف ٓ ُيِهٔ َُِؿ َأ ًْ ًٌٚ َي
ًِ َت ِدِه َصٚبًِرا ُاْ َِ ُٞ يِف َب ُُ ّْ َٔ َٚن َفُف ِمثُْؾ َأْجِر افَىُٚظقُن َؾ

ٍٔد>. )بخٚري:  ِٓ  (9111َص

قٍد  - 9179 ًُ ًْ ـِ َم  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل َِٖن  َإُْٔيُر إَِػ افٌَِْل  ، َؿَٚل ÷َظ ـَ  ط : 

ِ
َٔٚء ٌَِْٕ ْٕ ـَ ا ٔدٚ ِم ٌِ َٕ ل 

ُِ
حَيْ

ِ٘هَنُْؿ ٓ  ْقِمل َؾ ََ
ْر فِ ٍِ َؿ اْؽ ُٓ َِ قُل: <اف َُ ِف َوَي ِٓ ـْ َوْج ُ  افَدَم َظ ًَ ّْ َْٖدَمْقُه َوُهَق َي َبُف َؿْقُمُف َؾ قَن>. َضَ ُّ َِ ًْ َي

 (9111)بخٚري: 

َر ^ - 9171 َّ ـِ ُظ ـِ اْب َػ بِِف ط : َأَن افٌََِْل َظ ًِ  ُخ
ِ
َٔالء ـَ اخْلُ رُّ إَِزاَرُه ِم َؿَٚل: <َبْْٔاََم َرُجٌؾ جَيُ

>. )بخٚري:  ِٜ ََٔٚم
َِ َْرِض إَِػ َيْقِم اْف ْٕ َق َيَتَجَِْجُؾ يِف ا ُٓ  (9137َؾ

 كتاب املٍاقن

 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9177 ـْ َرُشقِل اهلل ÷َظ َُٔٚرُهْؿ يِف َؿَٚل: <َرُِدوَن افط ، َظ ِٚدَن ِخ ًَ ََْٚس َم

ـَ  ُدوَن َخْرَ افَِْٚس يِف َهَذا افَنِْٖن َأَصَدُهْؿ َفُف 
قا، َوَرِ ُٓ

َِ َُٔٚرُهْؿ يِف آْشالِم إَِذا َؾ  ِخ
ِٜ
َٔ
. ازْجَِٚهِِ ًٜ َٔ َراِه

 بَِقْجٍف َوَيِْٖي 
ِ
ٓء ُٗ ْغِ اَفِذي َيِْٖي َه َٓ ُدوَن َذَ افَِْٚس َذا اْفَقْج

 بَِقْجٍف>. )بخٚري: َوَرِ
ِ
ٓء ُٗ  - 9119 َه

9111) 

ٌٌَع ط ،: َأَن افٌََِْل ÷َوَظُْْف  - 9176 ْؿ َت ُٓ ُّ
ِِ ًْ َرْيٍش يِف َهَذا افَنِْٖن، ُم َُ

ٌٌَع فِ َؿَٚل: <افَُْٚس َت

ِٚؾِرِهْؿ>. )بخٚري:  َُ ٌٌَع فِ ِٚؾُرُهْؿ َت ـَ ْؿ َو ِٓ
ِّ ِِ ًْ ُ
ِ
 (9117د

َُٔٚرهُ  ِٚدُن ِخ ًَ ـْ َخْرِ افَِْٚس َو <افَُْٚس َم قا. َرُِدوَن ِم ُٓ
َِ َُٔٚرُهْؿ يِف اإلْشالِم إَِذا َؾ  ِخ

ِٜ
َٔ
ْؿ يِف ازْجَِٚهِِ

َع ِؾِٔف>. )بخٚري:  ََ ًٜ هِلََذا افَنِْٖن َحَتك َي َٔ َراِه ـَ  (9116َأَصَد افَِْٚس 

 



 

[] 
 

 باب وٍاقن قسٖض

9171 -  َٜ ِٚوَي ًَ ـْ ُم  ÷َظ
ِ
ف َأَن َظٌَْد اّلَل ٌَ َِ ُف  ، َوَؿْد َب َٕ ُث: َأ د  ِٚص ^ حُيَ ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـَ َظ ْب

ُف ُثَؿ َؿَٚل: َأَمٚ ُِ  باَِم ُهَق َأْه
ِ
ْثَْك َظَذ اّلَل َٖ َٚم َؾ ََ ُٜ َؾ ِٚوَي ًَ َٛ ُم ِو ٌَ ـْ َؿْحَىَٚن، َؾ ٌؽ ِم

ِِ قُن َم ُُ َٔ ِْل  َش ٌَ َِ ُف َب َٕ ِ٘ ُد َؾ ًْ َب

َٞ َفْٔ  ْؿ َيَتَحَدُثقَن َأَحِٚدي ُُ ًٓ ِمْْ ـْ َرُشقِل اهلل َأَن ِرَجٚ َثُر َظ ْٗ  َوٓ ُت
ِ
ْٝ يِف ـَِتِٚب اّلَل ْؿ ط ًَ ُُ ُٚف َٓ ُٖوَفئَؽ ُج َؾ

ُٝ َرُشقَل اهلل  ًْ
ِّ ِِ٘ن  َش ٚ َؾ َٓ َِ ََمِِٚنَ اَفتِل ُتِوؾُّ َأْه ْٕ ْؿ َوا ـُ َيٚ

ِ٘ َْمَر يِف ُؿَرْيٍش ٓ ط َؾ ْٕ قُل: <إَِن َهَذا ا َُ َي

ٌَُف ا ـَ  َٓ ِٚدهيِْؿ َأَحٌد إِ ًَ >. )بخٚري: ُي ـَ ي ِف َمٚ َأَؿُٚمقا افد  ِٓ  (9700ّلَلُ َظَذ َوْج

 باب

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9173 ُٜ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َظ ُٜ َوُمَزْيَْ َْْٔ َٓ ََْٕهُٚر َوُج ْٕ <ُؿَرْيٌش َوا

 
ِ
، َفَْٔس هَلُْؿ َمْقًػ ُدوَن اّلَل ُٚر َمَقاِِلَ ٍَ َُِؿ َوَأْصَجُع َوِؽ  (9701َوَرُشقفِِف> )بخٚري:  َوَأْش

ـِ افٌَِْل   - 9171 َر ^ َظ َّ ـِ ُظ ـِ اْب ُؿ ط َظ ُٓ َل ِمْْ
َِ َْمُر يِف ُؿَرْيٍش َمٚ َب ْٕ َؿَٚل: <ٓ َيَزاُل َهَذا ا

 (9709اْثَِْٚن>. )

ٍؿ  - 9160 ًِ ـِ ُمىْ ٌَْرِ ْب ـْ ُج َٚن ÷َظ ٍَ ـُ َظ َٕٚ َوُظثاَْمُن ْب ُٝ َأ ُشقِل اهلل ، إَِػ رَ ÷، َؿَٚل: َمَنْٔ

ٍٜ َواِحَدةٍ ط  ِْْزَف َّ ـُ َوُهْؿ ِمَْْؽ بِ ْح َٕ اَم  َٕ َتَْٚ َوإِ ـْ ِٛ َوَتَر
َٝ َبِْل اْدَُىِِ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهلل، َأْظَىْٔ ََ َٚل َؾ ََ ، َؾ

ٌء َواِحٌد>. )بخٚري: ×: افٌَِْلُّ   َرْ
ِٛ اَم َبُْق َهِٚصٍؿ َوَبُْق اْدَُىِِ َٕ  (9702<إِ

 باب

ـْ أَ  - 9169 َع افٌََِْل ÷يِب َذرٍّ َظ ِّ ُف َش َٕ ْرِ َأبِِٔف َوُهَق ط ،: َأ ٌَ ـْ َرُجٍؾ اَدَظك فِ قُل: <َفَْٔس ِم َُ َي

ـَ افَِْٚر>. )بخٚري َدُه ِم ًَ َْ ٌََقْأ َم ََٔت ٌٛ َؾِْ ًَ َٕ ْؿ  ِٓ ـِ اَدَظك َؿْقًمٚ َفَْٔس َفُف ِؾٔ َر، َوَم ٍَ ـَ  َٓ ُف إِ ُّ َِ ًْ  (9703: َي

9162 -  َٜ َِ ـْ َواثِ ِع  َظ ََ َْش ْٕ ـِ ا قُل: َؿَٚل رشقل اهلل ÷ْب َُ ٍَِرى َأْن ×: ، َي ـْ َأْظَيِؿ اْف <إَِن ِم

قُل َظَذ رشقل اهلل  َُ  َأبِِٔف َأْو ُيِرَي َظَُْْٔف َمٚ مَلْ َتَر َأْو َي
ْؾ>. )بخٚري: ط َيَدِظَل افَرُجُؾ إَِػ َؽْرِ َُ َمٚ مَلْ َي

9701) 

َِٔغَفاَز  ََٔأِشَجَعَباُب ِذِكِس َأِضَمَي   َٛ ٍَ ِٗ َّ َُٔج  َٛ ٍَ ِٖ  َُٔوَص

َر ^: َأَن َرُشقَل اهلل  - 9169 َّ ـِ ُظ ـِ اْب َُِؿ ط َظ َر اّلَلُ هَلَٚ، َوَأْش ٍَ ُٚر َؽ ٍَ : <ِؽ
َْْزِ
ِ
َؿَٚل َظَذ اْد

 اّلَلَ َوَرُشقَفُف>. )بخٚري: 
ِٝ ُٜ َظَه َٔ ، َوُظَه ٚ اّلَلُ َٓ  (9799َشَٚدَ

َرَة  - 9161 ُْ ـْ َأيِب َب ـَ َحٚبٍِس َؿَٚل فٌَِِِْل  ÷َظ َْؿَرَع ْب ْٕ اُق ×: ،: َأَن ا َؽ ُهَ ًَ اَم َبَٚي َٕ
إِ

 َٜ َٚر َوُمَزْيَْ ٍَ َؿ َوِؽ َِ ـْ َأْش ِٟ ِم ٌُفُ -احْلَِجٔ
ًِ . َؿَٚل افٌَِّْل  -َوَأْح َٜ َْْٔ َٓ ُٚر ×: َوُج ٍَ َُِؿ َوِؽ َٚن َأْش ـَ َٝ إِْن  <َأَرَأْي



 

[] 
 

 ُٜ ْٔ -َوُمَزْيَْ َٓ ٌُُف: َوُج
ًِ ُٜ َوَأْح وا>؟ َؿَٚل:  -َْ َٚن، َخُٚبقا َوَخِنُ ٍَ ٍِٔؿ َوَبِْل َظِٚمٍر َوَأَشٍد َوَؽَى َُ ـْ َبِْل  ا ِم َخْرً

ْؿ>. ) ُٓ َِٔدِه إهَِنُْؿ خَلَْرٌ ِمْْ ِز بِ ٍْ َٕ ْؿ، َؿَٚل: <َواَفِذي  ًَ َٕ9796) 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9167 ٚ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َظ ٍَ َُِؿ َوِؽ َٜ <َأْش َْْٔ َٓ َٜ َوُج ـْ ُمَزْيَْ ٌء ِم -ُر َوَرْ

 َٜ َٜ َأْو ُمَزْيَْ َْْٔ َٓ ـْ ُج ٌء ِم   -َأْو َؿَٚل: َرْ
ِ
ِٜ -َخْرٌ ِظَْْد اّلَل ََٔٚم

َِ ٍِٔؿ َوَهَقاِزَن  -َأْو َؿَٚل: َيْقَم اْف َُ ـْ َأَشٍد َو ِم

َٚن>. )بخٚري:  ٍَ  (9791َوَؽَى

َُ  باب ذكس َقِحَطا

ـْ َأيِب ُهَرْيرَ  - 9166 ـِ افٌَِْل  ÷َة َظ ـْ ط ، َظ ُرَج َرُجٌؾ ِم ُٜ َحَتك خَيْ َٚظ ًَ قُم اف َُ َؿَٚل: <ٓ َت

َهُٚه>. )بخٚري:  ًَ قُق افََْٚس بِ ًُ  (9720َؿْحَىَٚن َي

ِٛ َّ ِِِم َٕٝ اجَلا َِ َدِع َّٜ َع ٍِ ُٖ  باب َوا 

ـْ َجٚبٍِر  - 9161 ٚ َمَع افٌَِْل  ÷َظ َٕ فُ ط ، َؿَٚل: َؽَزْو ًَ ـَ َحَتك  َوَؿْد َثَٚب َم ِٚجِري َٓ ُ ـَ اْد ٌَٕٚس ِم

ًٌٚ َصِديًدا َحَتك َٛ إَْٕهِٚريُّ َؽَو ِو ٌَ ٚ َؾ َع َإَْٔهِٚريد ًَ َُ ٌٚب، َؾ ًَ ـَ َرُجٌؾ َف ِٚجِري َٓ ُ ـَ اْد َٚن ِم ـَ ُثُروا، َو  ـَ

ِٚجرِ  َٓ ُّ : َيٚ َفِْ ِٚجِريُّ َٓ ُ : َيٚ َفََْٕهِٚر، َوَؿَٚل اْد ََْٕهِٚريُّ ْٕ ، َؾَخَرَج افٌَِْلُّ َتَداَظْقا َوَؿَٚل ا ـَ َٚل: <َمٚ ط ي ََ َؾ

ِٚجِري  إَْٕهِٚرَي، ؿَ  َٓ ُ  اْد
ِٜ
ًَ ًْ َُ ُْٖخِزَ بِ >؟ ُثَؿ َؿَٚل: <َمٚ َصٖهُْنُْؿ>؟ َؾ

ِٜ
َٔ
َٚل َبُٚل َدْظَقى َأْهِؾ ازْجَِٚهِِ ََ َٚل: َؾ

ـُ أُ ×: افٌَِْلُّ   ْب
ِ
>. َوَؿَٚل َظٌُْد اّلَل ٌٜ ِ٘هَنَٚ َخٌَِٔث َْٚ إَِػ <َدُظقَهٚ َؾ ًْ ـْ َرَج ََِْْٔٚ؟ َفئ ُِقَل: َأَؿْد َتَداَظْقا َظ ـُ َش يَبٍّ اْب

؟  َٞ  َهَذا اخْلٌَِٔ
ِ
ُتُؾ َيٚ َرُشقَل اّلَل َْ َٕ  َٓ ُر: َأ َّ َٚل ُظ ََ ٚ إََذَل. َؾ َٓ ـَ إََظزُّ ِمْْ ُْٔخِرَج  َف

ِٜ َٚل اْدَِديَْ ََ ، َؾ
ِ
ٌِْد اّلَل ًَ

فِ

َٓ َيَتَحَدُث اف×: افٌَِْلُّ  ُتُؾ َأْصَحَٚبُف>. )بخٚري: < َْ َٚن َي ـَ ُف  َٕ  (9729َُْٚس َأ

 باب قصٛ خصاعٛ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9163 ـِ ِخِْْدَف ط ،: َأَن رشقل اهلل ÷َظ َٜ ْب ًَ َّ ـِ َؿ ـُ حُلَل  ْب ُرو ْب ّْ َؿَٚل: <َظ

>. )بخٚري:  َٜ  (9720َأُبق ُخَزاَظ

ٌَُف ×، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َوَظُْْف  - 9161 رُّ ُؿْه ـِ حُلَلٍّ اخْلَُزاِظَل جَيُ ـَ َظِٚمِر ْب َرو ْب ّْ ُٝ َظ : <َرَأْي

>. )بخٚري:  َٛ َقائ ًَ َٛ اف َٔ ـْ َش َٚن َأَوَل َم ـَ  (9721يِف افَِْٚر، َو

 ÷ باب قصٛ إضالً أب٘ ذز

ٍٚر، ؾَ  - 9110 ٍَ ـْ ِؽ ُٝ َرُجالً ِم ْْ ـُ  : ٌٍَٚس ^ َؿَٚل: َؿَٚل َأُبق َذرٍّ ـِ َظ ـِ اْب َْٚ َأَن َرُجالً َؿْد َظ ٌَ َِ ٌَ

ِه، ؾَ  ُف َوأْتِِْل بَِخَزِ ّْ  ِ ـَ ْؼ إَِػ َهَذا افَرُجِؾ 
ُٝ ِٕخل: إَْىِِ ِْ َُ ، َؾ ٌِلٌّ َٕ ُف  َٕ َٜ َيْزُظُؿ َأ َُ َّ َُٔف، ُثَؿ َخَرَج بِ

َِ َِ َؼ َؾ َِ َْٕٚى

ُٝ َرُجالً  ْد َرَأْي ََ  َف
ِ
َٚل: َواّلَل ََ : َمٚ ِظَْْدَك؟ َؾ ُٝ ِْ َُ ِْل  َرَجَع َؾ ٍِ ُٝ َفُف: مَلْ َتْن ِْ َُ ، َؾ  افَؼ 

ـِ ك َظ َٓ َيُْٖمُر بِٚخْلَْرِ َوَيْْ

 َٖ َرُه َأْن َأْش ـْ َٓ َأْظِرُؾُف َوَأ  ُٝ ِْ ًَ ، َؾَج َٜ َُ ُٝ إَِػ َم ٌَِْ ََٖخْذُت ِجَراًبٚ َوَظًهٚ، ُثَؿ َأْؿ ، َؾ ـَ اخْلََزِ ُب ِم َل َظُْْف، َوَأْذَ



 

[] 
 

قُن يِف  ـُ  َزْمَزَم َوَأ
ِ
ـْ َمٚء ْؿ، َؿَٚل: ِم ًَ َٕ  : ُٝ ؟ َؿَٚل: ُؿِْ ٌٛ ََٖن افَرُجَؾ َؽِري ـَ َٚل:  ََ َر يِب َظِعٌّ َؾ َّ ِجِد، َؿَٚل: َؾ ًْ  اْدَ

ُٝ ؽَ  ٌَْح اَم َأْص َِ ُه، َؾ  َوٓ ُأْخِزُ
ٍ
ء ـْ َرْ ُفِْل َظ

َٖ ًْ ُف ٓ َي ًَ ُٝ َم َْ َِ ْؼ إَِػ اْدَِْْزِل، َؿَٚل: َؾَْٕٚى
َدْوُت إَِػ َؾَْٕٚىِِ

ِجدِ  ًْ ََٕٚل فَِِرُجِؾ يَ  اْدَ َٚل: َأَمٚ  ََ َر يِب َظِعٌّ َؾ َّ ، َؿَٚل: َؾ
ٍ
ء ِِن َظُْْف بَِقْ ِزُ َل َظُْْف، َوَفَْٔس َأَحٌد خُيْ

َٖ َْش ِرُف ِٕ ًْ

 ٌَِْ َٚل: َمٚ َأْمُرَك َوَمٚ َأْؿَدَمَؽ َهِذِه اْف ََ ل، َؿَٚل: َؾ
ًِ ، َؿَٚل: إَْىِِْؼ َم َٓ  : ُٝ ُد؟ َؿَٚل: ُؿِْ ًْ ُٝ َمِْْزَفُف َب َدَة؟ َؿَٚل: ُؿِْ

ُف َؿْد َخَرَج َهُٚهَْ  َٕ َْٚ َأ ٌَ َِ ُٝ َفُف: َب ُؾ، َؿَٚل: ُؿِْ ًَ ِِ٘ن  َأْؾ ُتَؽ، َؿَٚل: َؾ َٝ َظَعَ َأْخَزْ ّْ َت ـَ ُف َفُف: إِْن  َٕ ٚ َرُجٌؾ َيْزُظُؿ َأ

 ، ـَ اخْلََزِ ِْل ِم
ٍِ ُف َؾَرَجَع َومَلْ َيْن َّ  ِ َُ ُٔ

ُٝ َأِخل فِ َْٖرَشِْ ، َؾ ََٕؽ َؿْد ٌَِٕلٌّ َٚل َفُف: َأَمٚ إِ ََ ُٚه، َؾ ََ ََٖرْدُت َأْن َأْف َؾ

َْٔؽ ؿُ  َِ ُٝ َأَحًدا َأَخُٚؾُف َظ ِِ٘ن  إِْن َرَأْي ُٞ َأْدُخُؾ، َؾ ِْل اْدُخْؾ َحْٔ ًْ ل إَِفِْٔف، َؾَٚتٌِ ِٓ ُٝ إَِػ َرَصْدَت، َهَذا َوْج ّْ

 َٙ َّ ، َؾ َٝ ِع َواْمِض َإْٔ ًْ َٕ   ُ
َِٖن  ُأْصِِ ـَ ُف َظَذ افٌَِْل  احْلَٚئِط  ًَ ُٝ َم ُف، َحَتك َدَخَؾ َوَدَخِْ ًَ ُٝ َم َوَمَؤْ

ُتْؿ َهَذا × ـْ ، ا َٚل ِِل: <َيٚ َأَبٚ َذرٍّ ََ ِِٚن، َؾ َُ ُٝ َم ّْ َِ َْٖش َرَوُف َؾ ًَ ْشالَم، َؾ ُٝ َفُف: اْظِرْض َظَعَ اإْلِ ِْ َُ َْمَر ، َؾ ْٕ ا

ٚ َٕ قُر ُٓ َؽ ُط ٌَ َِ َذا َب ِ٘ َِِدَك َؾ ِرِهْؿ،  َواْرِجْع إَِػ َب ُٓ ـَ هِبَٚ َبْغَ َأطْ َخ َثَؽ بِٚحْلَؼ  ْٕسُ ًَ : َواَفِذي َب ُٝ ِْ َُ ْؿٌِْؾ>. َؾ
َٖ َؾ

َ إِٓ اّلَلُ َوَأْص  ُد َأْن ٓ ِ َ َٓ ِن  َأْص
َؼَ ُؿَرْيٍش، إِ ًْ َٚل: َيٚ َم ََ ِجِد َوُؿَرْيٌش ِؾِٔف َؾ ًْ َػ اْدَ

ًدا َظٌُْدُه َؾَجَٚء إِ َّ ُد َأَن ُاَ َٓ

، َوَرُشق َٛ َظَعَ ـَ
َٖ ٌَُٚس َؾ ًَ ِْل اْف ـَ ْدَر َٖ َُمقَت، َؾ ِٕ  ُٝ ْب ُٚمقا َؾُيِ ََ ُٚفقا: ُؿقُمقا إَِػ َهَذا افَهٚبِئ، َؾ ََ ُثَؿ ُفُف، َؾ

 َِ ْؿ َٖ َٚر، َؾ ٍَ ْؿ َظَذ ِؽ ـُ ْؿ َومَمَرُّ ـُ َٚر، َوَمتَْجُر ٍَ ـْ ِؽ ُِقَن َرُجالً ِم ُت َْ ْؿ َت ُُ َِ َٚل: َوْي ََ ْؿ َؾ ِٓ ْٔ َِ ٌََؾ َظ اَم َأْن َأْؿ َِ قا َظْ ل. َؾ ًُ

ُٚفقا: ُؿقُمقا إَِػ َهَذا افَهٚبِئ، َؾُهَِْع يِب ِمثْ  ََ ُٝ بِْٕٚمِس، َؾ ُٝ ِمثَْؾ َمٚ ُؿِْ ِْ َُ ُٝ َؾ ًْ َد َرَج ٌَ ُٝ اْف ٌَْح َؾ َمٚ َأْص

 َ ْٕ َٚفتِِف بِٚ ََ َٛ َظَعَ َوَؿَٚل ِمثَْؾ َم ـَ
َٖ ٌَُٚس َؾ ًَ ِْل اْف ـَ َٚن َهَذا َأَوَل إِْشالِم ُصَِْع بِْٕٚمِس، َوَأْدَر َُ ْمِس. َؿَٚل: َؾ

 (9722. )بخٚري: ‘َأيِب َذرٍّ 

ِٛ َّ ِِِم َٔاجَلا  ًِ ِْ ِف٘ اإِلِضاَل ٌَِتَطَن ِإَلٜ آَباِٟ َِ ا  َباُب َو

9119 -  : ْٝ َزَف َٕ ٌٍَٚس ^ َؿَٚل: َفاَم  ـِ َظ ـِ اْب َؾ افٌَِْلُّ شَوَإِْٔذْر َظِنَرَتَؽ إْؿَربِغَ »َظ ًَ ط ، َج

ٌُُىقِن ُؿَرْيٍش>. )بخٚري: يُ  ، بِ ٍر، َيٚ َبِْل َظِديٍّ ْٓ  (9799َِْٚدي: <َيٚ َبِْل ِؾ

 

 

ُْ ٌََطُب َُٖطنَّ  ُِ اَل  َِ َأَحنَّ َأ  َباُب َو

9112 -  َٜ ـْ َظٚئَن ُٚن افٌََِْل ’ َظ ًَ : اْشَتَْٖذَن َح ْٝ َْٔػ ط َؿَٚف ـَ ـَِغ َؿَٚل: <  اْدُْؼِ
ِ
يِف ِهَجٚء

َٚل  ََ ٌِل>؟ َؾ ًَ ِجِغ. )بخٚري: بَِْ ًَ ـَ اْف َرُة ِم ًَ ؾُّ افَن ًَ اَم ُت ـَ ْؿ  ُٓ َََِْؽ ِمْْ ُٚن: ُٕش ًَ  (9799َح

 

 

 



 

[] 
 

 ِْ َٞ ِف٘ َأِضَىاِٞ َزُضِٕه المَّ  ×َباُب َوا َجا

ٍؿ  - 9119 ًِ ـِ ُمىْ ٌَْرِ ْب ـْ ُج ٌد، ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل رشقل اهلل ÷َظ َّ َٕٚ ُاَ : َأ
ٍ
ُٜ َأْشاَمء ًَ <ِِل مَخْ

َٕ َوَأمْحَدُ  َؼُ افَُْٚس َظَذ َؿَدِمل، َوَأ ٚ احْلَِٚذُ اَفِذي حُيْ َٕ َر، َوَأ ٍْ ُُ ُحق اّلَلُ يِب اْف ّْ َٕٚ اْفاَمِحل اَفِذي َي ٚ ، َوَأ

>. )بخٚري:  ُٛ ِٚؿ ًَ  (9792اْف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9111 ُف اّلَلُ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َظ َْٔػ َيْكِ ـَ ٌُقَن  َج ًْ  <َأٓ َت

ٌد>. )بخٚري:  َّ َٕٚ ُاَ ُْقَن ُمَذمَمًٚ، َوَأ ًَ قَن ُمَذمَمًٚ َوَيِْ ُّ
ْؿ، َيْنتِ ُٓ َْ ًْ  (9791َظْ ل َصتَْؿ ُؿَرْيٍش َوَف

ٍَِّبِّٗنَي  × َباُب َخاِتِي ال

 ^ َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ  - 9117
ِ
ـِ َظٌِْد اّلَل ـْ َجٚبِِر ْب َرُج ×: َظ ـَ  

ِ
َٔٚء ٍؾ َبَْك <َمَثِع َوَمَثُؾ إٌِْٕ

قُفقَن:  َُ ٌُقَن َوَي َج ًَ ُِقهَنَٚ َوَيَت َؾ افَُْٚس َيْدُخ ًَ ، َؾَج
ٍٜ َٓ َمْقِوَع َفٌَِْ ٚ إِ َٓ َْ ًَ ٚ َوَأْح َٓ َِ َّ ـْ َٖ َفْقٓ َمْقِوُع َداًرا َؾ

>. )بخٚري:  ِٜ ٌَِْ َِ  (9791اف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9116 َثِؾ َؿَٚل: <إَِن َمَثِع َومَ ط ،: َأَن رشقل اهلل ÷َظ َّ ـَ ـْ َؿٌِْع   ِم
ِ
َٔٚء ٌِْٕ َثَؾ إَ

َؾ افَُْٚس َيُىقُؾقَن بِِف َويَ  ًَ ، َؾَج
ٍٜ ـْ َزاِوَي  ِم

ٍٜ َٓ َمْقِوَع َفٌَِْ ُف إِ َِ َُْف َوَأمْجَ ًَ ْح َٖ ٌُقَن َفُف َرُجٍؾ َبَْك َبًْٔتٚ َؾ َج ًْ

 ٌِ َِ ٚ اف َٕ َٖ >؟ َؿَٚل: <َؾ ُٜ ٌَِْ َِ ْٝ َهِذِه اف ًَ قُفقَن: َهالَ ُوِو َُ ٔ َغ>. )بخٚري: َوَي َٕٚ َخٚتُِؿ افٌَِْ ُٜ َوَأ َْ9797) 

ِّ ٍَِّب ََٔفاِٚ ال  × َباُب 

9111 -  َٜ ـْ َظٚئَن ـُ َثالٍث َوِشت َغ. )بخٚري: ط َأَن افٌََِْل ’: َظ َ َوُهَق اْب  (9796ُتُقيف 

 باب

ـَ َيِزيَد  - 9113 َٛ ْب ٚئ ًَ ـِ اف ًَِغ َج ÷َظ ًْ
ـَ َأْرَبٍع َوتِ ُٝ َمٚ ، ؿٚل وهق اْب ّْ

: َؿْد َظِِ ًٓ َتِد ًْ ًِْدا ُم

 رشقل اهلل 
ِ
ي إِٓ بُِدَظٚء ًِل َوَبَكِ ّْ ُٝ بِِف َش ًْ ، ×ُمت 

ِ
: َيٚ َرُشقَل اّلَل ْٝ َٚف ََ ْٝ يِب إَِفِْٔف َؾ ٌَ ، إَِن َخَٚفتِل َذَه

ـَ ُأْختِل َصٍٚك َؾْٚدُع اّلَلَ َفُف، َؿَٚل: َؾَدَظٚ ِِل. )بخٚري:   (9710إَِن اْب

َِّباُب ِص ٍَِّب ِٛ ال  × َف

ـِ احْلَِٚرِث  - 9111 َٜ ْب ٌَ َْ ـْ ُظ ٍر ÷َظ ُْ ِق َؾَرَأى ÷، َؿَٚل: َصَذ َأُبق َب ّْ ْكَ ُثَؿ َخَرَج َي ًَ ، اْف

، وَ  ِعٍّ ًَ
َٖيِب َصٌٌِٔف بِٚفٌَِْل  ٓ َصٌٌِٔف بِ ِف َوَؿَٚل: بِ

َِ ُف َظَذ َظٚتِ َِ َّ َِٔٚن َؾَح ٌْ ُٛ َمَع افه  ًَ ـَ َيِْ ًَ ِعٌّ َيْوَحُؽ. ظَ احْلَ

 (9712)بخٚري: 



 

[] 
 

9130 -  َٜ ٍَ ـْ َأيِب ُجَحْٔ ُٝ افٌََِْل ÷َظ الم ط ، َؿَٚل: َرَأْي ًَ اَم اف ِٓ ْٔ َِ ـُ َظِعٍّ َظ ـُ ْب ًَ َٚن احْلَ ـَ َو

َط. َوَأَمَر َفَْٚ افٌَِْلُّ 
ِّ ََٔض َؿْد َص َٚن َأْب ـَ ُف ِِل، َؿَٚل:  ٍْ : ِص َٜ ٍَ يَِب ُجَحْٔ ِٕ  ُٝ ُف، ُؿِْ ُٓ َة  طُيْنٌِ بَِثالث َظْؼَ

ٌَِض افٌَِْلُّ  َُ ُِقًصٚ، َؿَٚل: َؾ ٚ. )بخٚري: ط َؿ َٓ ٌَِو َْ َٕ  (9711َؿٌَْؾ َأْن 

ـِ ُبْنٍ  - 9139  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل َٛ افٌَِْل  ÷َظ َٝ افٌََِْل؟ ط ، َصِٚح َٚن َصًْٔخٚ؟ ط َؿَٚل: َأَرَأْي ـَ

َراٌت بٌِٔض. )بخ ًَ تِِف َص ََ ٍَ ْ َٚن يِف َظْ ـَ  (9716ٚري: َؿَٚل: 

ـِ َمٚفٍِؽ  - 9132 َِٕس ْب ـْ َأ َٚن افٌَِْلُّ ÷َظ ـَ ْقِم، َفَْٔس بِٚفَىِقيِؾ َوٓ ط ، َؿَٚل:  ََ ـَ اْف ًٜ ِم ًَ َرْب

ٍد َؿَىٍط َوٓ َشٌٍْط َرِجٍؾ، ُإِْٔزَل ظَ  ًْ َؼ َوٓ آَدَم، َفَْٔس بَِج َٓ ََٔض َأْم ْب َٖ ْقِن َفَْٔس بِ َِ ِهِر، َأْزَهَر اف ََ ُهَق َِِْٔف وَ بِْٚف

 َظْؼَ ِشَِْغ، َوُؿٌَِض َوَفَْٔس يِف 
ِٜ ِديَْ َِِْٔف َوبِْٚدَ َٜ َظْؼَ ِشَِْغ ُيَْْزُل َظ َُ َّ

َٞ بِ ٌِ َِ َغ، َؾ ًِ ـُ َأْرَب َٔتِِف  اْب َرأِْشِف َوحِلْ

َرًة َبَْٔوَٚء. )بخٚري:  ًَ وَن َص  (9711ِظْؼُ

ٍٜ َظُْْف  - 9139 قُل: َرُشقُل اهلل ÷َويِف ِرَواَي َُ ِهِر، َوٓ فَ ط ، َي ََ ـِ َوٓ بِْٚف ٌَٚئ َْٔس بِٚفَىِقيِؾ اْف

َثُف اّلَلُ َظَذ َرْأِس َأرْ  ًَ ٌِْط، َب ًَ َىِط َوٓ بِٚف ََ ِد اْف ًْ ِؼ َوَفَْٔس بَِٕٚدِم، َوَفَْٔس بِٚزْجَ َٓ َِٔض إْم . بِْٕٚب ًٜ َغ َشَْ ًِ َب

. )بخٚري:  َٞ َر احْلَِدْي ـَ  (9713َوَذ

9131 -  
ِ
اء ـِ اْفَزَ َٚن َرُشقُل اهلل ، ÷َظ ـَ ٚ، َفَْٔس ط َؿَٚل:  ًَ َُْف َخِْ ًَ ٚ َوَأْح ًٓ ـَ افَِْٚس َوْج ًَ َأْح

ِهِر. )بخٚري:  ََ ـِ َوٓ بِْٚف ٌَٚئ  (9711بِٚفَىِقيِؾ اْف

ٍَٕس  - 9137 ـْ َأ َٛ افٌَِْلُّ ÷َظ َٕفُ  ُشِئَؾ: َهْؾ َخَو ٌء يِف ×،: َأ َٚن َرْ ـَ اَم  َٕ
، إِ َٓ ؟ َؿَٚل: 

 (9770ُصْدَؽِْٔف. )

َٚن افٌَِْلُّ  - 9136 ـَ ـِ َظِٚزٍب ^ َؿَٚل:   ْب
ِ
اء ـِ اْفَزَ ٌر ط َظ ًَ ، َفُف َص ٌَْغِ

ُِ ْ ْ َٔد َمٚ َبْغَ اْدَ
ًِ َمْرُبقًظٚ َب

ـَ ِمُْْف. )بخٚري:  ًَ  مَحَْراَء مَلْ َأَر َصْٔئٚ َؿطُّ َأْح
ٍٜ َِ َٜ ُأُذِِٕف، َرَأْيُتُف يِف ُح َّ ُُِغ َصْح  (9779َيٌْ

ٍٜ َظُْْف  َْويِف  - 9131 َٚن َوْجُف افٌَِْل  ÷ ِرَواَي ـَ ، َبْؾ ِمثَْؾ ط ، ِؿَْٔؾ َفُف: َأ َٓ ِْٔػ؟ َؿَٚل:  ًَ ِمثَْؾ اف

ِر. ) َّ ََ  (9772اْف

9133 -  َٜ ٍَ ـْ َأيِب ُجَحْٔ ُف َرَأى افٌََِْل ÷َظ َٕ َدَم ط ،: َأ ََ  َوَبْغَ َيَدْيِف َظََْزٌة. َؿْد َت
ِ
ٌَىَْحٚء ْ بِْٚف ُيَهع 

َٖ احْلَ  ْؿ، َؿَٚل: َؾ ُٓ ُحقَن هِبَام ُوُجقَه ًَ ّْ َٔ ؾ افَُْٚس َيُْٖخُذوَن َيَدْيِف َؾ ًَ  َؿَٚل: َؾَج
ِٜ َواَي ، َويِفْ َهِذِه افر  ُٞ َخْذُت ِدْي

ِؽ. )بخٚري:  ًْ
ِ
ـَ اْد ًٜ ِم ُٛ َرائَح َٔ ِٟ َوَأضْ ـَ افَثِْ َِ٘ذا ِهَل َأْبَرُد ِم ل، َؾ ِٓ ٚ َظَذ َوْج َٓ ُت ًْ َِٔدِه َؾَقَو  (9779بِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9131 ًٕٚ ط ،: َأَن َرُشقَل اهلل ÷َظ ـْ َخْرِ ُؿُروِن َبِْل آَدَم َؿْر ُٝ ِم ثْ
ًِ َؿَٚل: <ُب

ُٝ ِؾِٔف>. )بخٚري:  ْْ ـُ ْرِن اَفِذي  ََ ـَ اْف ُٝ ِم ْْ ـُ ًٕٚ، َحَتك  ْر ََ  (9771َؾ



 

[] 
 

ٌٍَٚس ^: َأَن َرُشقَل اهلل  - 9110 ـِ َظ ـِ اْب ِدُل ط َظ ًْ َٚن َي ُرُؿقَن ـَ ٍْ قَن َي ـُ َٚن اْدُْؼِ ـَ َرُه َو ًَ َص

َٚن َرُشقُل اهلل  ـَ ْؿ، َو ُٓ ِدُفقَن ُرُءوَش ًْ َتِٚب َي
ُِ َٚن َأْهُؾ اْف َُ ْؿ، َؾ ُٓ َتِٚب ِؾٔاَم ط ُرُءوَش ُِ َٜ َأْهِؾ اْف ََ ُّٛ ُمَقاَؾ

حُيِ

، ُثَؿ َؾَرَق َرُشقُل اهلل 
ٍ
ء َمْر ِؾِٔف بَِقْ ْٗ  (9773َرْأَشُف. )بخٚري: ط مَلْ ُي

ـِ افٌَِْلُّ  - 9119 ُُ ٍرو ^ َؿَٚل: مَلْ َي ّْ ـِ َظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل َٚن ط َظ ـَ ًنٚ، َو ح  ٍَ َؾِٚحًنٚ َوٓ ُمَت

ْؿ َأْخالًؿٚ>. )بخٚري:  ُُ َْ ًَ ْؿ َأْح ـُ َِٔٚر ـْ ِخ قُل: <إَِن ِم َُ  (9771َي

9112 -  َٜ ـْ َظِٚئَن َ رشقل اهلل ’: َظ : َمٚ ُخر  ْٝ ٚ َمٚ مَلْ  َبْغَ ط َأهَنَٚ َؿَٚف مُهَ  إِٓ َأَخَذ َأْيَنَ
ـِ َأْمَرْي

َؿ رشقل اهلل  ََ َْٕت َد افَِْٚس ِمُْْف، َوَمٚ ا ًَ َٚن َأْب ـَ َٚن إِْثاًم  ـَ ْن  ِ٘ ـْ إِْثاًم، َؾ ُُ  ط َي
ِ
ُٜ اّلَل َؽ ُحْرَم َٓ ِف إِٓ َأْن ُتَْْت

ًِ ٍْ فَِْ

 هِبَٚ. )بخٚري: 
ِ
َ
ِ
ََِؿ ّلل ََْْٔت  (9760َؾ

ٍَٕس  - 9119 ـْ َأ ػ  افٌَِْل  ÷َظ ـَ ـْ  ًٌَٚجٚ َأْفَغَ ِم َٓ ِدي ُٝ َحِريًرا َو ًْ
ًِ ، َوٓ ×، َؿَٚل: َمٚ َم

ـْ ِريِ  َأْو َظْرِف افٌَِْل   َٛ ِم َٔ ُٝ ِرحًيٚ َؿطُّ َأْو َظْرًؾٚ َؿطُّ َأْض ّْ
ِّ  (9769)بخٚري: ×. َص

ٍٔد اخْلُْدِري   - 9111
ًِ ـْ َأيِب َش َٚن افٌَِْلُّ ÷َظ ـَ  يِف ِخْدِرَهٚ.أَ ط ، َؿَٚل: 

ِ
ْذَراء ًَ ـَ اْف ًَٔٚء ِم  َصَد َح

ِف. )بخٚري:  - 9117 ِٓ ِرَه َصْٔئٚ ُظِرَف يِف َوْج ـَ : َوإَِذا  ٍٜ  (9762َويِف ِرَواَي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9116 ُف.ط ، َؿَٚل: َمٚ َظَٚب افٌَِْلُّ ÷َظ ـَ َٓ َتَر ُف َوإِ َِ ـَ ُٚه َأ َٓ ، إِِن اْصَت ًٚمٚ َؿطُّ ًَ  َض

9111 -  َٜ ـْ َظِٚئَن ٚدُّ ْٕحَهُٚه. )بخٚري: ط َأَن افٌََِْل ’: َظ ًَ ُث َحِديًثٚ َفْق َظَدُه اْف َٚن حُيَد  ـَ

9761) 

9113 -  ٚ َٓ : إَِن َرُشقَل اهلل ’ َوَظْْ ْٝ ْؿ. )بخٚري: ط َؿَٚف ـُ ِد َنْ ـَ  َٞ ُد احْلَِدي ـْ َيْنُ ُُ مَلْ َي

9763) 

ُّ ٍَِّب َُ ال ًُ َعط  َباُب َكا ٍَا َُْت ًُ َقِمُب ٍَا َٖ َٔاَل   ُْ ٍُ ِٗ 

ـِ َمٚفٍِؽ  - 9111 َِٕس ْب ـْ َأ َي بِٚفٌَِْل  ÷َظ  ُأْهِ
ِٜ َِ ـْ َفْٔ ُث َظ د  ِٜ َؿَٚل: ط ، حُيَ ٌَ ًْ َُ ِجِد اْف ًْ ـْ َم ِم

َٚل َأَوهُلُْؿ: ََ ِجِد احْلََراِم َؾ ًْ َٕٚئٌؿ يِف َم ٍر َؿٌَْؾ َأْن ُيقَحك إَِفِْٔف َوُهَق  ٍَ َٕ  ُٜ ْؿ:  َجَٚءُه َثالَث ُٓ َٚل َأْوَشُى ََ ُْؿ ُهَق؟ َؾ َأهيُّ

ًٜ ُأْخَرى ِؾٔاَم  َِ ْؿ َيَرُهْؿ َحَتك َجُٚءوا َفْٔ َِ ْٝ تَِِْؽ، َؾ َٕ ٚ َُ ُهْؿ، َؾ ُهْؿ، َوَؿَٚل آِخُرُهْؿ: ُخُذوا َخْرَ  َيَرى ُهَق َخْرُ

ٌُُف، َوافٌَِْلُّ  َذفَِؽ إْٕ ط َؿِْ ـَ ٌُُف، َو ٌٜ َظَُْْٔٚه َوٓ َيَُْٚم َؿِْ َّ ٚئ ُه َٕ َٓ ُِقهُبُْؿ، َؾَتَق ْؿ َوٓ َتَُْٚم ُؿ ُٓ ُُْٔ َُٔٚء َتَُْٚم َأْظ ٌِ

. )بخٚري: 
ِ
اَمء ًَ يُؾ ُثَؿ َظَرَج بِِف إَِػ اف

 (9710ِجْزِ

 

 

 



 

[] 
 

ًِ َِّٚ ِف٘ اإِلِضاَل  َباُب َعاَلَواِت الٍُُّب

، ط ، َؿَٚل: ُأِيَ افٌَِْلُّ ÷َوَظُْْف  - 9700
ِ
 َوُهَق بِٚفَزْوَراء

ٍ
ٚء َٕ ِ٘ َؾ اْفاَمُء بِ ًَ  َؾَج

ِ
َٕٚء َؾَقَوَع َيَدُه يِف اإْلِ

، َأْو ُزَهَٚء َثالِث  ٍٜ ُْْتْؿ؟ َؿَٚل: َثالَث ِمٚئ ـُ ْؿ  ـَ ٍَٕس:  ْقُم. ؿٔؾ ٕ ََ َٖ اْف ِف َؾَتَقَو
ًِ ـْ َبْغِ َأَصٚبِ ٌُُع ِم . َيْْ ٍٜ ِمٚئ

 (9712)بخٚري: 

9709 -  
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل دُّ أَيِٚت ÷َظ ًُ َٕ  َْٚ ـُ َْٚ َمَع رشقل  ، َؿَٚل:  ـُ  ،ٚ ًٍ ِقي وهَنَٚ خَتْ دُّ ًُ ًٜ َوَإُْٔتْؿ َت ـَ َبَر

َْٖدَخَؾ َيدَ ط اهلل   ِؾِٔف َمٌٚء َؿٌِِٔؾ، َؾ
ٍ
َٕٚء ِ٘ >. َؾَجُٚءوا بِ

ٍ
ـْ َمٚء ًٜ ِم َِ ٌُقا َؾْو ُِ َٚل: <اضْ ََ َؾ اْفاَمُء َؾ ََ ٍر َؾ ٍَ ُه يِف يِف َش

 ٌَُ قِر اْد ُٓ  ُثَؿ َؿَٚل: <َحَل َظَذ افَى
ِ
َٕٚء ـْ َبْغِ َأَصٚبِِع اإل ٌُُع ِم ُٝ اْفاَمَء َيْْ ْد َرَأْي ََ َِ >. َؾ

ِ
ـَ اّلَل ُٜ ِم ـَ َٚرِك َواْفَزَ

ُؾ. )بخٚري: ×رشقل اهلل  ـَ ْٗ ِٚم َوُهَق ُي ًَ ٌَِٔ  افَى ًْ ُع َت َّ ًْ َٕ  َْٚ ـُ ْد  ََ  (9711، َوَف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9702 ـِ افٌَِْل  ÷َظ ًَ ط ، َظ قُم اف َُ ٚهُلُُؿ َؿَٚل: <ٓ َت ًَ
ُِقا َؿْقًمٚ ِٕ ٚتِ ََ ُٜ َحَتك ُت َٚظ

ؿْ  ـُ َْٖٔتَِغَ َظَذ َأَحِد : <َوَف
ِٜ َواَي ُٞ بُِىْقفِِف، َوَؿَٚل يِف آِخِر َهِذِه افر  َدَم احْلَِدْي ََ ُر>. َوَؿْد َت ًَ َزَمٌٚن ْٕن َيَراِِن  افَن

قَن َفُف ِمثُْؾ َأْهِِِف َوَمٚ ُُ ـْ َأْن َي ُّٛ إَِفِْٔف ِم وإير حديٞ رؿؿ:  9731 - 9731فِِف>. )بخٚري: َأَح

2123) 

ْرَمَٚن ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل ÷َوَظُْْف  - 9709 ـَ ُِقا ُخقًزا َو ٚتِ ََ ُٜ َحَتك ُت َٚظ ًَ قُم اف َُ <ٓ َت

ُؿ اْدََجٚنُّ اْدُ  ُٓ َٚر إْظُغِ ُوُجقُه ٌَ ُٕقِف ِص ُ ْٕ َر اْفُقُجقِه ُؾىَْس ا ـَ إَظِٚجِؿ، مُحْ ُر>. ِم ًَ ٚهُلُُؿ افَن ًَ
ِٕ ُٜ ْىَرَؿ

 (9710)بخٚري: 

ـْ َأيًوٚ  - 9701  ÷وَظ
ِ
ـْ ُؿَرْيٍش>. ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اّلَل ُؽ افََْٚس َهَذا احْلَلُّ ِم

ِِ
<هُيْ

َٕٚ؟ َؿَٚل: <َفْق َأَن افََْٚس اْظَتَزُفقُهْؿ>. )بخٚري:   (9601َؿُٚفقا: َؾاَم َتُْٖمُر

قُل: <َهالُك ُأَمتِل َظَذ ÷َأيًوٚ يف روايٜ  َوَظْْفُ  - 9707 َُ ُٝ افَهِٚدَق اْدَْهُدوُق َي ًْ
ِّ ، َؿَٚل: َش

ْؿ: َبِْل ُؾالٍن َوَبِْل ُؾالٍن. )بخٚري:  ُٓ َٔ  ّ َٝ َأْن ُأَش ـْ ُؿَرْيٍش>. َؿَٚل َأُبق ُهَرْيَرَة: إِْن ِصئ  ِم
ٍٜ
َّ َيَدْي ِؽِْ

9607) 

َٔاَم  - 9706 ـِ اْف َٜ ْب ٍَ ـْ ُحَذْي َُٖفقَن َرُشقَل اهلل ÷ِن َظ ًْ َٚن افَُْٚس َي ـَ ـِ اخْلَْرِ ط ، َؿَٚل:  َظ

 َوَذٍّ 
ٍٜ
َٔ
َْٚ يِف َجِٚهِِ ـُ  ٚ َٕ : َيٚ رشقل اهلل، إِ ُٝ ِْ َُ ِْل، َؾ ـَ َٜ َأْن ُيْدِر َٚؾ  افَؼ  خَمَ

ـِ ُفُف َظ َٖ ُٝ َأْش ْْ ـُ َٕٚ اّلَلُ  َو َؾَجَٚء

َد َهَذا  ًْ ْؾ َب َٓ ، َؾ ْؿ هِبََذا اخْلَْرِ ًَ َٕ ؟ َؿَٚل: < ـْ َخْرٍ َد َذفَِؽ افَؼ  ِم ًْ : َوَهْؾ َب ُٝ ْؿ>. ُؿِْ ًَ َٕ ؟ َؿَٚل: < ـْ َذٍّ  ِم
اخْلَْرِ

: ؾَ  ُٝ ُر>. ُؿِْ
ُِ ْؿ َوُتْْ ُٓ ِرُف ِمْْ ًْ ْرِ َهْدِيل، َت ٌَ ؟ َوَمٚ َدَخُُْف؟ َؿَٚل: <َؿْقٌم هَيُْدوَن بِ ُٝ >. ُؿِْ ـٌ َد َوِؾِٔف َدَخ ًْ ْؾ َب َٓ

: َيٚ َرُش َذفَِؽ اخْلَْرِ  ُٝ ٚ>. ُؿِْ َٓ ٚ َؿَذُؾقُه ِؾٔ َٓ ـْ َأَجٚهَبُْؿ إَِفْٔ ََْؿ َم َٓ ْؿ ُدَظٌٚة إَِػ َأْبَقاِب َج ًَ َٕ ؟ َؿَٚل: < ـْ َذٍّ قَل  ِم
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: َؾاَم َتُْٖمُرِِن إِْن َأْدرَ  ُٝ َْتَِْٚ>. ُؿِْ
ًِ ْف َٖ قَن بِ ُّ َِ َُ ـْ ِجَِْدتَِْٚ َوَيَت َٚل: <ُهْؿ ِم ََ ْؿ َفَْٚ، َؾ ُٓ ٍْ ِْل َذفَِؽ؟ َؿَٚل: اهلل، ِص ـَ

ٌٜ َوٓ إَِمٌٚم؟ َؿَٚل: <َؾْٚظَتزِ  ـْ هَلُْؿ مَجََٚظ ُُ ْن مَلْ َي
ِ٘ : َؾ ُٝ ْؿ>. ُؿِْ ُٓ َغ َوإَِمَٚم

ِّ ِِ ًْ ُ َٜ اْد َرَق <َتَِْزُم مَجََٚظ ٍِ ْل تَِِْؽ اْف

َٝ َظَذ  َؽ اْدَْقُت َوَإْٔ ـَ َْٖصِؾ َصَجَرٍة َحَتك ُيْدِر َض بِ ًَ ٚ َوَفْق َأْن َت َٓ َِ  (9606َذفَِؽ>. )بخٚري:  ـُ

ـْ َظِعٍّ  - 9701 ـْ رشقل اهلل ÷َظ ْؿ َظ ُُ ـْ ط ،: إَِذا َحَدْثُت ُّٛ إَِِلَ ِم  َأَح
ِ
اَمء ًَ ـَ اف َؾَْن َأِخَر ِم

ُٝ رشقل اهلل ًْ
ِّ ، َش ٌٜ َِ٘ن احْلَْرَب َخْدَظ ْؿ َؾ ُُ ْؿ ِؾٔاَم َبِْْٔل َوَبَْْٔ ُُ َِِْٔف، َوإَِذا َحَدْثُت ِذَب َظ ـْ قُل: ط  َأْن َأ َُ َي

 ّْ ، َي ِٜ َي ـْ َخْرِ َؿْقِل اْفَزِ قُفقَن ِم َُ ُٚء إْحالِم َي َٓ ٍَ ـَ <َيِْٖي يِف آِخِر افَزَمِٚن َؿْقٌم ُحَدَثُٚء إْشَِْٚن ُش ُرُؿقَن ِم

َْٖيْاََم  ِٚوُز إِياَمهُنُْؿ َحَِْٚجَرُهْؿ، َؾ ، ٓ جُيَ
ِٜ
َٔ ـَ افَرِم ُؿ ِم ْٓ ًَ ُرُق اف ّْ اَم َي ـَ َِ٘ن اإلْشالِم  ُِقُهْؿ َؾ قُهْؿ َؾْٚؿُت ُّ ُٔت

َِ  َف

>. )بخٚري:  ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اْف ُٓ َِ ـْ َؿَت َ

ِ
ْؿ َأْجٌر د ُٓ َِ  (9699َؿتْ

ـِ إََرت   - 9703 ٌَِٚب ْب ـْ َخ ٚ إَِػ َرُشقِل اهلل ÷َظ َٕ ْق َُ ٌد ُبْرَدًة َفُف يِف ط ، َؿَٚل: َص َوُهَق ُمَتَقش 

، ُؿَِْْٚ فَ  ِٜ ٌَ ًْ َُ ؾ  اْف
ُر َفُف يِف طِ ٍَ ْؿ حُيْ ُُ َِ ـْ َؿٌْ َّ َٚن افَرُجُؾ ِؾٔ ـَ َتِْْكُ َفَْٚ، َأٓ َتْدُظق اّلَلَ َفَْٚ؟ َؿَٚل: < ًْ ُف: َأٓ َت

ـْ  ُه َذفَِؽ َظ َُٔنؼُّ بِْٚثََْتْغِ َوَمٚ َيُهدُّ ُٔقَوُع َظَذ َرْأِشِف َؾ َْْنِٚر َؾ
ِ
َُٔجُٚء بِْٚد ُؾ ِؾِٔف َؾ ًَ ُْٔج َنُط  ِديِِْف، وَ إْرِض َؾ ّْ ُي

ـَ  َّ
ُٔتِ  َف
ِ
ـْ ِديِِْف، َواّلَل ُه َذفَِؽ َظ ٍٛ َوَمٚ َيُهدُّ ـْ َظيٍْؿ َأْو َظَه ِف ِم

ِّ
َْٖمَنِٚط احْلَِديِد َمٚ ُدوَن حَلْ َهَذا إْمَر  بِ

َٛ َظَذ َؽَْ  ئ ُٚف إِٓ اّلَلَ َأِو افذ  َمْقَت ٓ خَيَ َٚء إَِػ َحْيَ ًَ ـْ َصْْ ُٛ ِم
َر افَراـِ ًِ ْؿ َحَتك َي ُُ َْ ُِ ِف، َوَف ِّ

ُِقَن> )بخٚري:  ِج ًْ َت ًْ  (9692َت

ـِ َمٚفٍِؽ  - 9701 َِٕس ْب ـْ َأ َٚل َرُجٌؾ: َيٚ َرُشقَل ط ،: َأَن افٌََِْل ÷َظ ََ ـَ َؿٍْٔس َؾ َٝ ْب َد َثٚبِ ََ اْؾَت

ٚ رَ  ًً  ُ ٚ يِف َبْٔتِِف ُمَْ ًً
ََٖتُٚه َؾَقَجَدُه َجٚفِ ُف، َؾ َّ ُؿ َفَؽ ِظِْ َِ ٚ َأْظ َٕ َٚن اهلل، َأ ـَ  ، َٚل: َذٌّ ََ َُٕؽ؟ َؾ

َٚل: َمٚ َصْٖ ََ أَْشُف، َؾ

ُف َؿَٚل ×َيْرَؾُع َصْقَتُف َؾْقَق َصْقِت افٌَِْل   َٕ ُه َأ َْٖخَزَ ََٖتك افَرُجُؾ َؾ ـْ َأْهِؾ افَِْٚر، َؾ ُف َوُهَق ِم ُِ َّ ْد َحٌَِط َظ ََ ، َؾ

َرَة أِخَرَة بٌَِِنَٚرٍة ظَ  َذا، َؾَرَجَع اْدَ ـَ َذا َو ـْ َأْهِؾ افَِْٚر، ـَ َٝ ِم ًْ ََٕؽ َف ْؾ َفُف إِ َُ ْٛ إَِفِْٔف َؾ َٚل: <اْذَه ََ ، َؾ
ٍٜ
َّ ئِ

>. )بخٚري:  ِٜ ـْ َأْهِؾ ازْجََْ ـْ ِم
ُِ  (9699َوَف

ُر،  - 9790 ٍِ ْٝ َتْْ َِ ًَ ، َؾَج ُٜ َػ َويِف افَداِر افَداَب ْٓ َُ ُف َؿَرَأ َرُجٌؾ اْف َٕ ـِ َظِٚزٍب ^: َأ  ْب
ِ
اء ـِ اْفَزَ َظ

 ًَ َرُه فٌَِِِْل  َؾ ـَ َٔتُْف، َؾَذ ٌٜ َؽِن ٌٜ َأْو َشَحَٚب ٌََٚب َذا َو
ِ٘ ْرآِن، ط ََِؿ، َؾ َُ ْٝ فِِْ َزَف َٕ  ُٜ َْٔ

ُِ
ًَ هَنَٚ اف

ِ٘ َٚل: <اْؿَرْأ ُؾالُن َؾ ََ َؾ

ْرآِن>. )بخٚري:  َُ ْٝ فِِْ  (9691َأْو َتََْزَف

ٌٍَٚس ^: َأَن افٌََِْل  - 9799 ـِ َظ ـِ اْب َٚن افٌَِْلُّ َدَخَؾ َظَذ ط َظ ـَ قُدُه، َؿَٚل: َو ًُ إَِذا ط َأْظَرايِبٍّ َي

قٌر إِْن َصَٚء اّلَلُ  ُٓ َٚل َفُف: <ٓ َبَْٖس َض ََ >. َؾ قٌر إِْن َصَٚء اّلَلُ ُٓ قُدُه َؿَٚل: <ٓ َبَْٖس َض ًُ >. َدَخَؾ َظَذ َمِريٍض َي
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قُر، َأْو َتثُ  ٍُ الَ، َبْؾ ِهَل مُحَك َت ـَ قٌر؟  ُٓ : َض َٝ َٚل افٌَِْلُّ َؿَٚل: ُؿِْ ََ ٌُقَر، َؾ َُ ٌٍِر، ُتِزيُرُه اْف ـَ ×: قُر، َظَذ َصٍْٔخ 

ْؿ إًِذا>. )بخٚري:  ًَ  (9696<َؾَْ

ٍَٕس  - 9792 ـْ َأ ُٛ ÷َظ ُت ُْ َٚن َي َُ َراَن، َؾ ّْ َرَة َوآَل ِظ ََ ٌَ ََِؿ َوَؿَرَأ اْف َْٖش ٔدٚ َؾ
إِ َْٕكَ َٚن َرُجٌؾ  ـَ ، َؿَٚل: 

ا×فٌَِِِْل   َْٕكَ َٚد  ًَ ٌََ  ، َؾ َْٖص ََٖمَٚتُف اّلَلُ َؾَدَؾُْقُه َؾ ُٝ َفُف، َؾ َتٌْ ـَ َٓ َمٚ 
ٌد إِ َّ قُل: َمٚ َيْدِري ُاَ َُ َٚن َي َُ ٔدٚ، َؾ

ِٕ

ـْ َصِٚحٌَِْٚ ؾَ  ٌَُنقا َظ َٕ ْؿ  ُٓ ٍد َوَأْصَحٚبِِف َفاَم َهَرَب ِمْْ َّ ُؾ ُاَ ًْ ُٚفقا: َهَذا ِؾ ََ َيتُْف إْرُض، َؾ ٍَ ْقُه، َوَؿْد َف ََ ْف َٖ

ـْ َؾحَ  ٌَُنقا َظ َٕ ٍد َوَأْصَحٚبِِف،  َّ ُؾ ُاَ ًْ ُٚفقا: َهَذا ِؾ ََ َيتُْف إْرُض، َؾ ٍَ ٌََ  َوَؿْد َف َْٖص قا َؾ َُ َّ َْٖظ ُروا َفُف َؾ َصِٚحٌَِْٚ  ٍَ

قا َفُف يِف إْرِض َمٚ اْشَتَىُٚظقا، َُ َّ ُروا َفُف َوَأْظ ٍَ ، َؾَح
ْزِ ََ ْقُه َخِٚرَج اْف ََ ْف َٖ ْؿ َؾ ُٓ ٌََ  َوَؿْد  َفاَم َهَرَب ِمْْ َْٖص َؾ

ْقُه. )بخٚري:  ََ ْف َٖ ـَ افَِْٚس، َؾ ُف َفَْٔس ِم َٕ قا َأ ُّ
ِِ ًَ َيتُْف إْرُض، َؾ ٍَ  (9691َف

ـْ َجٚبٍِر  - 9799 قُن َفَْٚ ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َظ ُُ َٕك َي : َوَأ ُٝ ـْ َإْٔاَمٍط>؟ ُؿِْ ْؿ ِم ُُ <َهْؾ َف

ُف َش  َٕ َٕاَْمُط؟ َؿَٚل: <َأَمٚ إِ ْٕ قُل ا َُ ِري َظْ ل َإْٔاَمَضِؽ، َؾَت ِْل اْمَرَأَتُف: َأخ  ًْ َٕٚ َأُؿقُل هَلَٚ، َي َٖ َْٕاَمُط>. َؾ ْٕ ُؿ ا ُُ قُن َف ُُ َٔ

ِؾ افٌَِْلُّ  َُ ٚ. )بخٚري: ×: َأمَلْ َي َٓ ََٖدُظ َْٕاَمُط> َؾ ْٕ ُؿ ا ُُ قُن َف ُُ  (9699<إهَِنَٚ َشَت

ٍٚذ  - 9791 ًَ ـِ ُم ِد ْب ًْ ـْ َش َُٕف َؿٚ÷َظ ًدا ،: أ َّ ُٝ ُاَ ًْ
ِّ ٍَِػ: إِِن  َش ـِ َخ َٜ ْب َٔ َُم ِٕ َُِؽ، ط َل  ُف َؿٚتِ َٕ َيْزُظُؿ َأ

ٌَْدٍر. َويِف احْلَ  ُف اّلَلُ بِ َِ َت ََ ٌد إَِذا َحَدَث، َؾ َّ ِذُب ُاَ ُْ  َمٚ َي
ِ
ْؿ. َؿَٚل: َواّلَل ًَ َٕ ٌٜ َهَذا َؿَٚل: إَِيَٚي؟ َؿَٚل:  ِٞ ِؿَه ِدْي

ِٞ مِ  قُن احْلَِدْي ُّ ٚ. )َمْو َٓ ْْ9692) 

ـِ َزْيٍد  - 9797 َٜ ْب يَؾ ÷ظـ ُأَشَٚم َؾ ط | َأَتك افٌََِْل  ، َأَن ِجْزِ ًَ ، َؾَج َٜ َّ َِ َوِظَْْدُه ُأمُّ َش

َٚل افٌَِْلُّ  ََ ُث ُثَؿ َؿَٚم، َؾ ْٝ ط حُيَد  ، َؿَٚف ُٜ َٔ : َهَذا ِدْح ْٝ اَم َؿَٚل، َؿَٚل: َؿَٚف ـَ ـْ َهَذا>؟ َأْو  : <َم َٜ َّ َِ ُم  َش
ُأمُّ  ِٕ

 
ِ
ٌَِٕل  اّلَل  َٜ ٌَ ُٝ ُخىْ ًْ

ِّ َٓ إَِيُٚه، َحَتك َش ٌُْتُف إِ ًِ ، َمٚ َح
ِ
: اْيُؿ اّلَل َٜ َّ َِ اَم َؿَٚل. )بخٚري: ط َش ـَ يَؾ َأْو  ِزُ ِجْزِ خُيْ

9691) 

َر ^: َأَن َرُشقَل اهلل  - 9796 َّ ـِ ُظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل ًِ ط َظ ِّ ُٝ افََْٚس جُمَْت َغ يِف َؿَٚل: <َرَأْي

ُر َفُف، ُثَؿ  ٍِ ٌْ ًٌْػ َواّلَلُ َي ْزِظِف َو َٕ ًِْض   َويِف َب
ُٕقَبْغِ ُٕقًبٚ َأْو َذ ٍر َؾََْزَع َذ ُْ َٚم َأُبق َب ََ ٍٔد، َؾ

ًِ ُر َص َّ َأَخَذَهٚ ُظ

َب اف ِري َؾِرَيُف َحَتك َضَ ٍْ ٚ يِف افَِْٚس َي ِريد ََ َِْؿ َأَر َظٌْ َِٔدِه َؽْرًبٚ، َؾ
ْٝ بِ >. )بخٚري: َؾْٚشَتَحَٚف ـٍ َى ًَ َُْٚس بِ

9699) 

ِْ َتَعاَلٜ ِِٕه المَّ قَن احلََؼ »: َباُب َق ُّ ُت ُْ َٔ ْؿ َف ُٓ ٚ ِمْْ ًَ ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهْؿ َوإَِن َؾِري ًْ اَم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ  شَي

قَد َجُٚءوا إَِػ رشقل اهلل ÷: َوَظُْْف  - 9791 ُٓ َٔ ُٓ ط َأَن اْف ُروا َفُف َأَن َرُجالً ِمْْ ـَ ْؿ َواْمَرَأًة َؾَذ

َٚل هَلُْؿ رشقل اهلل  ََ َٔٚ، َؾ َٕ َُِدوَن، ×: َز ْؿ َوجُيْ ُٓ َوُح ٍْ َٕ ُٚفقا:  ََ ُدوَن يِف افَتْقَراِة يِف َصِْٖن افَرْجِؿ>؟ َؾ
<َمٚ َرِ



 

[] 
 

وَهٚ َتْقا بِٚفَتْقَراِة َؾََْؼُ
َٖ ٚ افَرْجَؿ، َؾ َٓ َذْبُتْؿ، إَِن ِؾٔ ـَ ـُ َشالٍم:   ْب

ِ
َٚل َظٌُْد اّلَل ََ ِٜ  َؾ َؾَقَوَع َأَحُدُهْؿ َيَدُه َظَذ آَي

ـُ َشالٍم: اْرَؾْع َيَدَك، َؾَرَؾَع َيَدُه، ؾَ   ْب
ِ
َٚل َفُف َظٌُْد اّلَل ََ َدَهٚ، َؾ ًْ ٚ َوَمٚ َب َٓ َِ َرَأ َمٚ َؿٌْ ََ ُٜ افَرْجِؿ، افَرْجِؿ َؾ ٚ آَي َٓ َِ٘ذا ِؾٔ

 َٖ ُٜ افَرْجِؿ، َؾ ٚ آَي َٓ ُد ِؾٔ َّ ُٚفقا: َصَدَق َيٚ ُاَ ََ  َؾُرمِجَٚ.ط َمَر هِبِاَم رشقل اهلل َؾ

 

 آٖٛ، فأزاِي اٌصقاق القىسط  باب ضؤاه املصسكني أُ ٖسّٖي الٍيب

قٍد  - 9793 ًُ ًْ ـِ َم  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل ِد َرُشقِل اهلل ÷َظ ْٓ ُر َظَذ َظ َّ ََ َْٕنَؼ اْف ، ط ، َؿَٚل: ا َتْغِ ََ ِص

َٚل افٌَِْلُّ  ََ ُدوا>. )بخٚري: ×: َؾ َٓ  (9696<اْص

ٌَِٚرِؿل   - 9791 ـْ ُظْرَوَة اْف ى َفُف بِِف ط ،: َأَن افٌََِْل ÷َظ ي َفُف بِِف َصًٚة، َؾْٚصَسَ َأْظَىُٚه ِديًَْٚرا َيْنَسِ

َٚن فَ  ـَ ِف، َو ًِ  يِف َبْٔ
ِٜ ـَ ٚ بِِديٍَْٚر، َوَجَٚءُه بِِديٍَْٚر َوَصٍٚة، َؾَدَظٚ َفُف بِْٚفَزَ ٌََٚع إِْحَدامُهَ ، َؾ اَب  قِ َصَٚتْغِ َ ى افسُّ اْصَسَ

 (9612َفَربَِ  ِؾِٔف. )بخٚري: 

 

 ٔزض٘ عٍّيط  كتاب فطاٟن الصحابٛ أصحاب الٍيب

َٛ افٌََِْل  ـْ َصِح ـْ َأْصَحٚبِِف>×<َوَم َق ِم ُٓ َغ، َؾ
ِّ ِِ ًْ ـَ ادُ  ، َأْو َرآُه ِم

 باب

ٍؿ  - 9720 ًِ ـِ ُمىْ ٌَْرِ ْب ـْ ُج ِٝ اْمَرَأٌة افٌََِْل ÷َظ : ط ، َؿَٚل: َأَت ْٝ ََٖمَرَهٚ َأْن َتْرِجَع إَِفِْٔف، َؿَٚف َؾ

قُل اْدَْقَت، َؿَٚل  َُ هَنَٚ َت َٖ ـَ ُٝ َومَلْ َأِجْدَك؟  َٝ إِْن ِجئْ ٍر>. )بخٚري: ×: َأَرَأْي ُْ <إِْن مَلْ َرِِديِْل َؾِْٖي َأَبٚ َب

9671) 

ـْ َظاَمٍر  - 9729  ÷َظ
ِ
ُٝ َرُشقَل اّلَل ُف ط ، َؿَٚل: َرَأْي ًَ ٌٍُد َواْمَرَأَتِٚن َوَأُبق َوَمٚ َم ُٜ َأْظ ًَ َٓ مَخْ إِ

ٍر. ) ُْ  (9660َب

9722 -  
ِ
ـْ َأيِب افَدْرَداء ٚ ِظَْْد افٌَِْل  ÷َظ ًً

ُٝ َجٚفِ ْْ ـُ ٍر آِخًذا بَِىَرِف ط ، َؿَٚل:  ُْ ٌََؾ َأُبق َب إِْذ َأْؿ

َٚل افٌَِْلُّ  ََ ٌَتِِف، َؾ ـْ ـْ ُر َٚن َبِْْٔل <َأَمٚ َص ×: َثْقبِِف َحَتك َأْبَدى َظ ـَ َؿ َوَؿَٚل: إِِن   َِ ًَ ْد َؽَٚمَر>. َؾ ََ ْؿ َؾ ُُ ٌُ ِٚح

 ٌَ ْؿ َٖ َبك َظَعَ َؾ
َٖ َر ِِل َؾ ٍِ ٌْ ْفُتُف َأْن َي َٖ ًَ ُٝ َؾ ِدْم َٕ ُٝ إَِفِْٔف ُثَؿ  ْظ ْهَ

َٖ ٌء َؾ  اخْلََىِٚب َرْ
ـِ َٚل: َوَبْغَ اْب ََ ُٝ إَِفَْٔؽ، َؾ ِْ

رٍ  ُْ ُر اّلَلُ َفَؽ َيٚ َأَبٚ َب
ٍِ ٌْ ُٚفقا: ٓ. <َي ََ ٍر؟ َؾ ُْ ََٖل: َأَثَؿ َأُبق َب ًَ ٍر َؾ ُْ ََٖتك َمِْْزَل َأيِب َب َِٕدَم َؾ َر  َّ > َثالًثٚ. ُثَؿ إَِن ُظ

ََٖتك إَِػ افٌَِْل   َؾ َوْجُف افٌَِْل  ط َؾ ًَ َؿ َؾَج َِ ًَ َٚل:ط َؾ ََ ٌََتِْٔف َؾ ـْ ٍر َؾَجَثٚ َظَذ ُر ُْ َؼ َأُبق َب ٍَ ُر َحَتك َأْص ًَ َّ َيٚ  َيَت

َٚل افٌَِْلُّ  ََ ، َؾ
ََِؿ، َمَرَتْغِ ُٝ َأطْ ْْ ـُ  ٚ َٕ  َأ

ِ
 َواّلَل
ِ
َٝ َوَؿَٚل َأُبق ×: َرُشقَل اّلَل َذْب ـَ ُِْتْؿ  َُ ْؿ َؾ ُُ َثِْل إَِفْٔ ًَ <إَِن اّلَلَ َب



 

[] 
 

قا ِِل َصِٚحٌِل>؟ َمَرتَ  ـُ ْؾ َإُْٔتْؿ َتِٚر َٓ ِف َوَمٚفِِف، َؾ
ًِ ٍْ ٍر: َصَدَق، َوَواَشِِٚن بَِْ ُْ َدَهٚ. َب ًْ ، َؾاَم ُأوِذَي َب ْغِ

 (9669)بخٚري: 

ِٚص  - 9729 ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـْ َظ َتُْٔتُف ط ،: َأَن افٌََِْل ÷َظ َٖ الِشِؾ، َؾ ًُّ َثُف َظَذ َجِْٔش َذاِت اف ًَ َب

َٚل:  ََ َجِٚل؟ َؾ ـَ افر  : ِم ُٝ ِْ َُ >. َؾ ُٜ َفَْٔؽ؟ َؿَٚل: <َظِٚئَن
ُّٛ إِ : َأيُّ افَِْٚس َأَح ُٝ ِْ َُ ؟ َؾ ـْ : ُثَؿ َم ُٝ <َأُبقَهٚ>. ُؿِْ

. )بخٚري:  ًٓ َد ِرَجٚ ًَ ـُ اخْلََىِٚب>. َؾ ُر ْب َّ  (9662َؿَٚل: <ُثَؿ ُظ

9721 -  
ِ
َر ^ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اّلَل َّ ـِ ُظ  ْب

ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل َٔالَء مَلْ َيُْْيِر ×: َظ ـْ َجَر َثْقَبُف ُخ <َم

 ِٜ ََٔٚم
َِ َٚل اّلَلُ إَِفِْٔف َيْقَم اْف ََ َٚهَد َذفَِؽ ِمُْْف، َؾ ًَ َٓ َأْن َأَت ِخل إِ َسْ ًْ ْل َثْقيِب َي ََ ٍر: إَِن َأَحَد ِص ُْ َٚل َأُبق َب ََ >. َؾ

 
ِ
َٔالَء>. )بخٚري: ×: َرُشقُل اّلَل َٝ َتْهَُْع َذفَِؽ ُخ ًْ ََٕؽ َف  (9667<إِ

ِري   - 9727 ًَ ـْ َأيِب ُمقَشك إَْص َٖ يِف بَ ÷َظ ُف َتَقَو َٕ ـَ َرُشقَل ،: َأ : َْٕفَزَم ُٝ ِْ َُ ْٔتِِف ُثَؿ َخَرَج، َؾ

 
ِ
ـِ افٌَِْل  ط اّلَل َل َظ َٖ ًَ ِجَد َؾ ًْ ُف َيْقِمل َهَذا، َؿَٚل: َؾَجَٚء اْدَ ًَ ـَ َم َٕ ق ـُ ُٚفقا: َخَرَج َوَوَجَف َهُٚهَْٚ، ط َوَٕ ََ َؾ

َُٖل َظُْْف َحَتك َدَخَؾ بِئَْر أَ  ُٝ َظَذ إِْثِرِه َأْش َٙ َؾَخَرْج ـْ َجِريٍد َحَتك َؿ ٌَِٚب َوَبٚهُبَٚ ِم ُٝ ِظَْْد اْف ًْ َِ ِريٍس، َؾَج

 
ِ
ـْ ط َرُشقُل اّلَل َنَػ َظ ـَ ٚ َو َٓ ٍَ َِ٘ذا ُهَق َجٚفٌِس َظَذ بِئِْر َأِريٍس َوَتَقَشَط ُؿ ُٝ إَِفِْٔف َؾ ّْ َُ َٖ، َؾ َحَٚجَتُف َؾَتَقَو

 ُٝ ّْ َِ ًَ ٚ يِف اْفٌِئِْر، َؾ مُهَ َٓ ـَ َبَقاَب َرُشقِل  َشَٚؿِْٔف َوَد َٕ ق ـُ َٕ : ُٝ ِْ َُ ٌَِٚب َؾ ُٝ ِظَْْد اْف ًْ َِ ُٝ َؾَج ْؾ ِْٔف ُثَؿ إَْكَ َِ َظ

 
ِ
َِِؽ ُثؿَ ط اّلَل : َظَذ ِرْش ُٝ ِْ َُ ٍر، َؾ ُْ َٚل: َأُبق َب ََ ـْ َهَذا؟ َؾ : َم ُٝ ِْ َُ ٌََٚب َؾ ٍر َؾَدَؾَع اْف ُْ َْٔقَم، َؾَجَٚء َأُبق َب  اْف

: َيٚ رَ  ُٝ ِْ َُ ُٝ َؾ ُٝ َذَهٌْ ُٝ َحَتك ُؿِْ ٌَِْ ْؿ َٖ >. َؾ
ِٜ ُه بِٚزْجََْ ْ َٚل: <اْئَذْن َفُف َوَبؼ  ََ َتِْٖذُن، َؾ ًْ ٍر َي ُْ ، َهَذا َأُبق َب

ِ
ُشقَل اّلَل

 
ِ
ٍر: اْدُخْؾ َوَرُشقُل اّلَل ُْ  ط ٕيَِب َب

ِ
ِغ َرُشقِل اّلَل ِّ ـْ َي ََِس َظ ٍر َؾَج ُْ ، َؾَدَخَؾ َأُبق َب

ِٜ َك بِٚزْجََْ ُ ٌَؼ  ُف ط ُي ًَ َم

اَم َصََْع افٌَِْلُّ  ـَ ِْٔف يِف اْفٌِئِْر  َِ ، َوَدَػ ِرْج ػ  َُ ُٝ ط يِف اْف ـْ ُٝ َوَؿْد َتَر ًْ َِ ُٝ َؾَج ًْ ـْ َشَٚؿِْٔف، ُثَؿ َرَج َنَػ َظ ـَ َو

ا  الٍن َخْرً ٍُ : إِْن ُيِرِد اّلَلُ بِ ُٝ ِْ َُ ِْل، َؾ َُ ُٖ َوَيَِْح ٌََٚب، َيِْٖت بِفِ  -ُيِريُد َأَخٚهُ -َأِخل َيَتَقَو ُك اْف ر  ٌٚن حُيَ ًَ ْٕ
َذا إِ ِ٘ ، َؾ

 
ِ
ُٝ إَِػ َرُشقِل اّلَل َؽ، ُثَؿ ِجئْ

ِِ : َظَذ ِرْش ُٝ ِْ َُ ـُ اخْلََىِٚب، َؾ ُر ْب َّ َٚل: ُظ ََ ـْ َهَذا؟ َؾ : َم ُٝ ِْ َُ ُٝ ط َؾ ّْ َِ ًَ َؾ

َٚل: <اْئَذْن فَ  ََ َتِْٖذُن، َؾ ًْ ـُ اخْلََىِٚب َي ُر ْب َّ : َهَذا ُظ ُٝ ِْ َُ َِِْٔف، َؾ : اْدُخْؾ َظ ُٝ ِْ َُ ُٝ َؾ >. َؾِجئْ
ِٜ ُه بِٚزْجََْ ْ ُف َوَبؼ 

 
ِ
َك َرُشقُل اّلَل  ط َوَبَؼَ

ِ
ََِس َمَع َرُشقِل اّلَل ، َؾَدَخَؾ َؾَج ِٜ ِْٔف يِف ط بِٚزْجََْ َِ ِٚرِه َوَدَػ ِرْج ًَ ـْ َي ػ  َظ َُ يِف اْف

: إِْن ُيِرِد اّلَلُ  ُٝ ِْ َُ ، َؾ ُٝ ًْ َِ ُٝ َؾَج ًْ : اْفٌِئِْر، ُثَؿ َرَج ُٝ ِْ َُ ٌََٚب، َؾ ُك اْف ر  ٌٚن حُيَ ًَ ْٕ
ا َيِْٖت بِِف، َؾَجَٚء إِ الٍن َخْرً ٍُ  بِ

 
ِ
ُٝ إَِػ َرُشقِل اّلَل َؽ، َؾِجئْ

: َظَذ ِرْشِِ ُٝ ِْ َُ َٚن، َؾ ٍَ ـُ َظ َٚل: ُظثاَْمُن ْب ََ ـْ َهَذا؟ َؾ َٚل: <اْئَذْن ط َم ََ ُتُف َؾ َْٖخَزْ َؾ

ِٜ َظَذ  ُه بِٚزْجََْ ْ  َفُف َوَبؼ 
ِ
َك َرُشقُل اّلَل ُٝ َفُف: اْدُخْؾ، َوَبَؼَ ِْ َُ ٌُُف>. َؾِجئُْتُف َؾ ِٜ َظَذ َبَِْقى ط  َبَِْقى ُتِهٔ بِٚزْجََْ

ـَ افَنؼ  أَخِر. )بخٚري:  ََِس ِوَجَٚهُف ِم َئ، َؾَج
َػ َؿْد ُمِِ َُ ٌَُؽ، َؾَدَخَؾ َؾَقَجَد اْف  (9611ُتِهٔ



 

[] 
 

ٍٔد اخْلُْدرِ  - 9726 ًِ ـْ َأيِب َش َِْق َأَن ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷ي  َظ ٌُّقا َأْصَحٚيِب َؾ ًُ <ٓ َت

ُف>. )بخٚري:  ٍَ َِٕهٔ ََِغ ُمَد َأَحِدِهْؿ َوٓ  ًٌٚ َمٚ َب َؼ ِمثَْؾ ُأُحٍد َذَه ٍَ ْؿ َإْٔ ـُ  (9619َأَحَد

ـِ َمٚفٍِؽ  - 9721 َِٕس ْب ـْ َأ رٍ ط ،: َأَن افٌََِْل ÷َظ ُْ َد ُأُحًدا َوَأُبق َب ًِ ُر َوُظثاَْمُن، َؾَرَجَػ  َص َّ َوُظ

َٔداِن>. )بخٚري:  ِٓ يٌؼ َوَص ٌِلٌّ َوِصد  َٕ َْٔؽ  َِ اَم َظ َٕ
ِ٘ ْٝ ُأُحُد َؾ ٌُ َٚل: <اْث ََ  (9617هِبِْؿ َؾ

ـِ اخْلََىِٚب َوَؿْد ُوِوَع  - 9723 َر ْب َّ ًُ
ٌٍَٚس ^ َؿَٚل: إِِن  َفَقاِؿٌػ يِف َؿْقٍم َؾَدَظُقا اّلَلَ فِ ـِ َظ ـِ اْب َظ

ُٝ َْٕرُج ظَ  ْْ ـُ ، إِْن  قُل: َرمِحََؽ اّلَلُ َُ ٌِل َي
ُِ ُف َظَذ َمْْ ََ ٍِل َؿْد َوَوَع ِمْرَؾ ـْ َخِْ يِرِه، إَِذا َرُجٌؾ ِم ق َأْن َذ َهِ

 
ِ
ُع َرُشقَل اّلَل َّ ُٝ َأْش ْْ ـُ ثًِرا َمٚ  ـَ ٌََْٔؽ، َِٕن   ََِؽ اّلَلُ َمَع َصِٚح ًَ رٍ ط جَيْ ُْ ُٝ َوَأُبق َب ْْ ـُ قُل: < َُ ُر،  َي َّ َوُظ

ََِؽ اّلَلُ مَ  ًَ ُٝ َْٕرُجق َأْن جَيْ ْْ ـُ ْن 
ِ٘ ُر>، َؾ َّ ٍر َوُظ ُْ ُٝ َوَأُبق َب َْ َِ ُر، َوإَْى َّ ٍر َوُظ ُْ ُٝ َوَأُبق َب ِْ ًَ ُّٝ َوَؾ ٍَ اَم، َؾْٚفَت ُٓ ًَ

. )بخٚري:  ٍٛ ـُ َأيِب َضٚفِ َذا ُهَق َظِعُّ ْب
ِ٘  (9611َؾ

َِ اخَلطَّاِب ٍَاِقِن ُعَىَس ِب َدِوي  َأيِب  َباُب َو ًَ َرِر  اف َُ ٍص اف ٍْ  ،÷ َح

 ^ َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ  - 9721
ِ
ـِ َظٌِْد اّلَل ـْ َجٚبِِر ْب َٕٚ ×: َظ َِ٘ذا َأ َٜ َؾ ُٝ ازْجََْ ِْ <َرَأْيُتِْل َدَخ

َٚل: َهَذا باِل ََ ـْ َهَذا؟ َؾ : َم ُٝ ِْ َُ ًٜ َؾ ٍَ ُٝ َخَن ًْ
ِّ ، َوَش َٜ  اْمَرَأِة َأيِب َضَِْح

ِ
َمَْٔهٚء َِْٚئِف بِٚفرُّ ٍِ ا بِ ُٝ َؿْكً ٌل، َوَرَأْي

َتَؽ>. ؾَ  ْرُت َؽْرَ ـَ ُْٕيَر إَِفِْٔف َؾَذ َٖ ُف َؾ َِ ََٖرْدُت َأْن َأْدُخ َر، َؾ َّ ًُ
َٚل: فِ ََ ـْ َهَذا؟ َؾ َ

ِ
: د ُٝ ِْ َُ ٌٜ َؾ َٖيِب َجِٚرَي ُر: بِ َّ َٚل ُظ ََ

َْٔؽ َأَؽُٚر؟ )بخٚري:  َِ  َأَظ
ِ
ل َيٚ َرُشقَل اّلَل  (9611َوُأم 

ٍَٕس ظَ  - 9790 ََٖل افٌََِْل ÷ـْ َأ ؟ َؿَٚل: ط ،: َأَن َرُجالً َش ُٜ َٚظ ًَ َٚل: َمَتك اف ََ ، َؾ
ِٜ َٚظ ًَ ـِ اف َظ

 َٝ ٌٌَْ ـْ َأْح َٝ َمَع َم َٚل: <َإْٔ ََ ُّٛ اّلَلَ َوَرُشقَفُف. َؾ َٓ َأِن  ُأِح
َء إِ >. َؿَٚل <َوَمَٚذا َأْظَدْدَت هَلَٚ>؟ َؿَٚل: ٓ َرْ

ٌَٕس: َؾاَم َؾِرْحَْ  ْقِل افٌَِْل  َأ ََ  َؾَرَحَْٚ بِ
ٍ
ء ُّٛ افٌََِْل ×: ٚ بَِقْ َٕٚ ُأِح َٖ ٌَٕس: َؾ >. َؿَٚل َأ َٝ ٌٌَْ ـْ َأْح َٝ َمَع َم ط <َإْٔ

ثِْؾ َأْظاَمهِلِْؿ. )بخٚ ِّ ْؾ بِ َّ ٌ ل إَِيُٚهْؿ َوإِْن مَلْ َأْظ ْؿ بُِح ُٓ ًَ قَن َم ـُ َر َوَأْرُجق َأْن َأ َّ ٍر َوُظ ُْ  (9633ري: َوَأَبٚ َب

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9799 ـْ َبِْل ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َظ ْؿ ِم ُُ َِ َٚن َؿٌْ ـَ ـْ  َّ َٚن ِؾٔ ـَ ْد  ََ <َف

رُ  َّ ًُ ْؿ َأَحٌد َؾ ُٓ ـْ ُأَمتِل ِمْْ ـْ ِم ُُ ْن َي
ِ٘ ََٔٚء، َؾ ُٕقا َإٌِْٔ ق ُُ ـْ َؽْرِ َأْن َي قَن ِم ُّ َِ َُ اِئَٔؾ ِرَجٌٚل ُي >. )بخٚري: إِْهَ

9631) 

ََُباُب َو َِ َعفَّا َُ ِب  ،÷ ٍَاِقِن ُعِجَىا

َُِؿ َأَن ُظثاَْمَن  - 9792 ًْ َٚل َفُف: َهْؾ َت ََ ـْ َأْهِؾ ِمْكَ ؾ َٕف َجَٚء َرُجٌؾ ِم َر ^: أ َّ ـُ ُظ  ْب
ِ
ظـ َظٌِْد اّلَل

ْد.  َٓ ـْ َبْدٍر َومَلْ َيْن َٛ َظ َٔ ٌَ ُف َت َٕ ُؿ َأ َِ ًْ ْؿ. َؿَٚل: َت ًَ َٕ ـْ َؾَر َيْقَم ُأُحٍد؟ َؿَٚل:  َٛ َظ َٔ ٌَ ُف َت َٕ ُؿ َأ َِ ًْ ْؿ. َؿَٚل: َت ًَ َٕ َؿَٚل: 

ْ َفَؽ، َٚل ُأَبغ  ًَ َر: َت َّ ـُ ُظ . َؿَٚل اْب َزُ ـْ ْؿ. َؿَٚل: اّلَلُ َأ ًَ َٕ ْدَهٚ؟ َؿَٚل:  َٓ ْؿ َيْن َِ ْوَقاِن َؾ  افر 
ِٜ
ًَ َأَمٚ ِؾَراُرُه َيْقَم  َبْٔ



 

[] 
 

رَ  ٍَ ٚ َظُْْف َوَؽ ٍَ ُد َأَن اّلَلَ َظ َٓ ْص َٖ   ُأُحٍد َؾ
ِ
ُٝ َرُشقِل اّلَل ْ ْٝ حَتَْتُف بِْ َٕ ٚ ـَ ُف  َٕ ِ٘ ـْ َبْدٍر َؾ ٌُُف َظ ُّٔ ٌَ ْٝ ط َفُف، َوَأَمٚ َت َٕ ٚ ـَ َو

 
ِ
َٚل َفُف َرُشقُل اّلَل ََ ًٜ َؾ ِٜ ×: َمِريَو ًَ ـْ َبْٔ ٌُُف َظ ُّٔ ٌَ ُف>. َوَأَمٚ َت َّ ْٓ َد َبْدًرا َوَش ِٓ ـْ َص َ <إَِن َفَؽ َأْجَر َرُجٍؾ مِم

ْوَقاِن ؾَ   افر 
ِ
َٞ َرُشقُل اّلَل ًَ ٌَ ُف، َؾ َٕ ٚ َُ َثُف َم ًَ ٌَ ـْ ُظثاَْمَن َف َٜ ِم َُ ـِ َم ٌَىْ َٚن َأَحٌد َأَظَز بِ ـَ ْق  ْٝ ط َِ َٕ ٚ ـَ ُظثاَْمَن َو

 
ِ
َٚل َرُشقُل اّلَل ََ ، َؾ َٜ َُ َٛ ُظثاَْمُن إَِػ َم َد َمٚ َذَه ًْ ْوَقاِن َب ُٜ افر  ًَ َْك: <َهِذِه َيُد ُظثْ ط َبْٔ ّْ ُٔ َِٔدِه اْف اَمَن>. بِ

َؽ. )بخٚري:  ًَ ْٛ هِبَٚ أَن َم َر: اْذَه َّ ـُ ُظ َٚل َفُف اْب ََ ثاَْمَن>. َؾ ًُ
َٚل: <َهِذِه فِ ََ َب هِبَٚ َظَذ َيِدِه َؾ  (9613َؾَيَ

َِ َأِب٘ َطاِلٍن ِّ ِب ٍَاِقِن َعِم  ،÷ َباُب َو

ـْ  - 9799 ك ِم ََ ْٝ َمٚ َتِْ َُ َٜ ظِٔٓٚ افًالم َص َّ : َأَن َؾِٚض ـْ َظِعٍّ ََٖتك افٌََِْل  َظ َشٌٌْل ط َأَثِر افَرَحٚ، َؾ

اَم َجَٚء افٌَِْلُّ  َِ هْتَٚ، َؾ َْٖخَزَ َٜ َؾ ْدُه، َؾَقَجَدْت َظِٚئَن
َِْؿ َرِ ْٝ َؾ ََ َِ ، ط َؾَْٕٚى َٜ َّ

 َؾٚضِ
ِ
ِجلء َّ ُٜ بِ ْتُف َظِٚئَن َأْخَزَ

َْٚ، َؾَذَهٌْ ط َؾَجَٚء افٌَِْلُّ  ًَ ٚ َمَوِٚج َٕ َد َبََْْْٔٚ َحَتك إَِفَْْٔٚ َوَؿْد َأَخْذ ًَ ََ اَم>. َؾ ُُ
ِٕٚ َُ َٚل: <َظَذ َم ََ ُٝ َُٕؿقَم َؾ

َٚ َمَوٚ ُُ ْفُتاَمِِن، إَِذا َأَخْذ َٖ ا مِمَٚ َش اَم َخْرً ُُ ُّ  ِ ا َوَجْدُت َبْرَد َؿَدَمِْٔف َظَذ َصْدِري َوَؿَٚل: <َأٓ ُأَظ َ ز  َُ اَم ُت ُُ ًَ ِج

ٌ َحٚ َثالثً  ًَ ٚ َوَثالثَِغ َوُت ًً ـْ َخِٚدٍم>. )بخٚري: َأْرَب اَم ِم ُُ َق َخْرٌ َف ُٓ َدا َثالًثٚ َوَثالثَِغ َؾ َّ ٚ َوَثالثَِغ َوحَتْ

9107) 

ِْ ِٛ َزُضِٕه المَّ ٍَاِقِن َقَساَب  × َباُب َو

ـُ َأيِب  - 9791 ُر ْب َّ َٕٚ َوُظ ُٝ َأ ِْ
ًِ ُٝ َيْقَم إَْحَزاِب ُج ْْ ـُ َبْرِ ^ َؿَٚل:  ـِ افزُّ  ْب

ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل َٜ َظ َّ َِ َش

َٜ َمَرَتْغِ َأْو َثالثً  َتُِِػ إَِػ َبِْل ُؿَرْيَي َبْرِ َظَذ َؾَرِشِف خَيْ َٕٚ بِٚفزُّ َذا َأ ِ٘  َؾََْيْرُت َؾ
ِ
ٚء ًَ : َيٚ يِف افْ  ُٝ ُٝ ُؿِْ ًْ اَم َرَج َِ ٚ، َؾ

ْؿ، ؿَ  ًَ َٕ  : ُٝ َتُِِػ، َؿَٚل: َأَوَهْؾ َرَأْيَتِْل َيٚ ُبََْل؟ ُؿِْ  َرَأْيُتَؽ خَتْ
ِٝ  َأَب

ِ
َٚن َرُشقُل اّلَل ـَ ـْ َيِْٖت ط َٚل:  َؿَٚل: <َم

 
ِ
ُٝ مَجََع ِِل َرُشقُل اّلَل ًْ اَم َرَج َِ ُٝ َؾ َْ َِ ِهْؿ>؟ َؾَْٕٚى َْٖٔتِِْٔل بَِخَزِ َٜ َؾ َٚل: <ِؾَداَك َأيِب ط َبِْل ُؿَرْيَي ََ َأَبَقْيِف َؾ

 (9120َوُأم ل>. )بخٚري: 

ِِٗد المَّ َِ ُعَب َٛ ِب  ،÷ َِْباُب ِذِكِس َطِمَح

9797 -  َٜ ـْ َضَِْح ـَ ط ، َؿَٚل: مَلْ َيٌَْؼ َمَع افٌَِْل  ÷َظ ِٓ َِْؽ إََيِٚم اَفتِل َؿَٚتَؾ ِؾٔ
ًِْض تِ يِف َب

 
ِ
ٍد. )بخٚري: ط َرُشقُل اّلَل ًْ ْي َوَؽْرَ َش  (9129َؽْرِ

ُف َوَؿك افٌََِْل ÷َوَظُْْف  - 9796 َٕ ٚ َحتَ ط ،: أ َٓ َب ِؾْٔ َِٔدِه َوُضِ . )بخٚري: بِ ْٝ َِ  (9121ك َص

َٔقََّاٍص الصِسٙ  ِ٘ َِ َأِب  ،÷ باب وٍاقن َضِعِد ِب

 َأيِبْ َوَؿٍٚص  - 9791
ـِ ِد ْب ًْ ـْ َش َأَبَقْيِف َيْقَم ُأُحٍد. )بخٚري: ط ، َؿَٚل: مَجََع ِِلَ افٌَِْلُّ ÷َظ

9127) 



 

[] 
 

ِّ ٍَِّب َّاِز ال  × َباُب ِذِكِس َأِص

ـِ خَمْ  - 9793 َقِر ْب ًْ
ِ
ـِ اْد َٜ َظ ُٜ ÷َرَم َّ

ْٝ بَِذفَِؽ َؾٚضِ ًَ
ِّ
ًَ ٍؾ، َؾ ْٓ َٝ َأيِب َج ْ َٛ بِْ ٔدٚ َخَى

ِِ ،: أَن َظ

 
ِ
ْٝ َرُشقَل اّلَل َت َٖ ٍؾ. ط َؾ ْٓ َٝ َأيِب َج ْ ٌ  بِْ

َٕٚـِ ٌََْٚتَِؽ، َوَهَذا َظِعٌّ 
ُٛ فِ َو ٌْ ََٕؽ ٓ َت : َيْزُظُؿ َؿْقُمَؽ َأ ْٝ َٚف ََ َؾ

 
ِ
َٚم َرُشقُل اّلَل ََ ُتفُ ط َؾ ًْ

ِّ
ًَ ـَ افَربِِٔع َؾَحَدَثِْل  َؾ ِٚص ْب ًَ ُٝ َأَبٚ اْف ْح َُ ُد َإْٔ ًْ قُل: <َأَمٚ َب َُ َد َي َٓ ِحَغ َتَن

 
ِ
ُٝ َرُشقِل اّلَل ْ ُع بِْ

ِّ َت  ٓ َرْ
ِ
قَءَهٚ، َواّلَل ًُ َرُه َأْن َي ـْ ٌٜ ِمْ ل َوإِِن  َأ ًَ َٜ َبْو َّ

ُٝ ط  َوَصَدَؿِْل، َوإَِن َؾٚضِ ْ َوبِْ

 ِظْْ 
ِ
ٌَٜ. )بخٚري: َظُدو  اّلَل ْى

َك َظِعٌّ اخْلِ  (9121َد َرُجٍؾ َواِحٍد>. َؾَسَ

ُٝ افٌََِْل ÷َوَظُْْف  - 9791 ًْ
ِّ َِِْٔف ط ، َؿَٚل: َش ْثَْك َظ َٖ ٍس َؾ ّْ ـْ َبِْل َظٌِْد َص ًرا َفُف ِم ْٓ َر ِص ـَ َوَذ

، َؿَٚل: <َحَدَثِْل َؾَهَدَؿِْل، َوَوَظدَ  ـَ ًَ ْح َٖ  (9121ِِن َؾَقىَف ِِل>. )بخٚري: يِف ُمَهَٚهَرتِِف إَِيُٚه َؾ

ِّ ٍَِّب َِٕلٜ ال َٛ َو َِ َحاِزَث ِِٖد ِب ٍَاِقِن َش  × َباُب َو

َٞ افٌَِْلُّ  - 9710 ًَ َر ^ َؿَٚل: َب َّ ـِ ُظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل ـَ َزْيٍد، ط َظ َٜ ْب ْؿ ُأَشَٚم ِٓ ْٔ َِ ًثٚ َوَأَمَر َظ ًْ َب

ًُْض افَِْٚس يِف إَِمَٚرتِِف، ؾَ  ـَ َب ًَ َٚل افٌَِْلُّ َؾَى ُْقَن يِف إَِمَٚرِة َأبِِٔف ×: ََ ًُ ُْْتْؿ َتىْ ـُ ْد  ََ ُْقا يِف إَِمَٚرتِِف َؾ ًُ <إْن َتىْ

 
ِ
، َوإَِن َهَذا َد ٛ  افَِْٚس إَِِلَ ـْ َأَح

ِ
َٚن َد ـَ ٚ فإِلَِمَٚرِة َوإِْن  ًَ َٚن خَلَِِٔ ـَ  إِْن 

ِ
ـْ َؿٌُْؾ، َواْيُؿ اّلَل ٛ  افَِْٚس إَِِلَ ِم  ـْ َأَح

َدُه>. )بخٚري:  ًْ  (9190َب

9719 -  َٜ ـْ َظِٚئَن : َدَخَؾ َظَعَ َؿِٚئٌػ َوافٌَِْلُّ ’ َظ ْٝ ـُ ط َؿَٚف ـُ َزْيٍد َوَزْيُد ْب ُٜ ْب َصِٚهٌد َوُأَشَٚم

ًٍْض، َؿَٚل: َؾُنَ بَِذفَِؽ افٌَِْ  ـْ َب ٚ ِم َٓ ُو ًْ َٚل: إَِن َهِذِه إَْؿَداَم َب ََ ِٚن َؾ ًَ َٜ ُمْوَىِج ٌَُف، ط لُّ َحِٚرَث َوَأْظَج

( . َٜ َْٖخَزَ بِِف َظِٚئَن  (9199َؾ

ٍِٖد َِ َش َٛ ِب  ،÷ َباُب ِذِكِس ُأَضاَو

ٚ افٌََِْل ’: وَظْْٓٚ  - 9712 َٓ ُؿ ِؾٔ  ِ َُ ـْ ُي ُٚفقا: َم ََ ْٝ َؾ َؿ ـْ َبِْل خَمُْزوٍم َهَ َِْؿ ×َأَن اْمَرَأًة ِم ؟ َؾ

فُ  َّ َِ َُ ُف، َؾ َّ  ِ َُ ْئ َأَحٌد َأْن ُي
َسِ يُػ  جَيْ ُؿ افَؼِ ِٓ َق ِؾٔ َٚن إَِذا َهَ ـَ اِئَٔؾ  َٚل: <إَِن َبِْل إِْهَ ََ ـُ َزْيٍد َؾ ُٜ ْب ُأَشَٚم

ُٝ َيَدَهٚ>. )بخٚري:  ًْ َى ََ ُٜ َف َّ ْٝ َؾِٚض َٕ ٚ ـَ قُه، َفْق  ًُ ُٔػ َؿَى
ًِ ُؿ افَو ِٓ َق ِؾٔ قُه َوإَِذا َهَ ـُ  (9199َتَر

َِ َِ ُعَىَس ِب ِْ ِب ٍَاِقِن َعِبِد المَّ  ^ اخَلطَّاِب َباُب َو

ـِ َزْيٍد ^: َأَن افٌََِْل  - 9719 َٜ ْب ـْ ُأَشَٚم ِِ٘ن  ط َظ اَم َؾ ُٓ ٌَ َؿ َأِح ُٓ َِ قُل: <اف َُ َٔ ـَ َؾ ًَ َٚن َيُْٖخُذُه َواحْلَ ـَ

اَم>. ) ُٓ ٌُّ  (9197ُأِح

9711 -  َٜ َه ٍْ ـْ َح  َرُجٌؾ َصٚفِ ط َأَن افٌََِْل ’: َظ
ِ
ٌ >. )بخٚري: َؿَٚل هَلَٚ: <إَِن َظٌَْد اّلَل

9119) 



 

[] 
 

َٛ َِٖف َُٔحَر ٍَاِقِن َعىَّاٍز   ^ َباُب َو

9717 -  
ِ
ـْ َأيِب افَدْرَداء َٚن َؿد َؿَٚل: ÷َظ ـَ ِجٍد بِْٚفَنِٚم، َو ًْ ََِس إػ َجٌِِْْف ُؽالٌم يف َم ُف َج َٕ ، أ

؟ َؿٚ َٝ ْٕ ـْ َأ َ : مِم
ِ
َٚل َأُبق افَدْرَداء ََ ٚ صٚحلًٚ، َؾ ًً ْ ِل َجِٔ َؿ َين  ٌٓ َِ ْؿ َأْو اف ُُ . َؿَٚل: َأَفَْٔس ِؾٔ ِٜ قَؾ ُُ ـْ َأْهِؾ اْف َل: ِم

ْؿ أَ  ُُ : َبَذ، َؿَٚل: َأَفَْٔس ِؾٔ ُٝ ، َؿَٚل: ُؿِْ َٜ ٍَ ِْل ُحَذْي ًْ ُه؟ َي ُف َؽْرُ ُّ َِ ًْ ُٛ افن   اَفِذي ٓ َي ْؿ َصِٚح ُُ ِؿ ِمْْ ُُ ْو ِمْْ

ٔ ِف  ٌِ َٕ ِٚن  ًَ
ًِْْل ×اَفِذي َأَجَٚرُه اّلَلُ َظَذ فِ ْؿ َأْو ؟ َي ُُ : َبَذ. َؿَٚل: َأَفَْٔس ِؾٔ ُٝ ِْل َظاَمًرا، ُؿِْ ًْ ـَ افَنَْٔىِٚن، َي ِم

َرُأ  َْ  َي
ِ
َٚن َظٌُْد اّلَل ـَ َْٔػ  ـَ اِر؟ َؿَٚل: َبَذ. َؿَٚل:  َ َقاِك َواْفِقَشِٚد َأِو افن   ً ُٛ اف ْؿ َصِٚح ُُ ِْٔؾ إَِذا »ِمْْ َِ َواف

ِٚر إَِذا َرََذ  َٓ ٌَْنك َوافَْ ِر َوإَُْٕثك»َٚل: ؿَ ش َي ـَ ـْ ش َوافَذ َتِْْزُفقِِن َظ ًْ ُٚدوا َي ـَ  َحَتك 
ِ
ٓء ُٗ َؿَٚل: َمٚ َزاَل يِب َه

 
ِ
ـْ َرُشقِل اّلَل ُتُف ِم ًْ

ِّ  َش
ٍ
ء  (9119)بخٚري: ×. َرْ

َِ اجَلسَّاِح َٚ ِب َِٗد ٍَاِقِن َأِب٘ ُعَب  ،÷ َباُب َو

ـِ َمٚفٍِؽ  - 9716 َِٕس ْب ـْ َأ  ،: َأَن َرُشقَل ÷َظ
ِ
ٚ ط اّلَل َٓ  َأِمًْٔٚ َوإَِن َأِمََْْٔٚ َأَيُت

ٍٜ ؾ  ُأَم ُُ َؿَٚل: <إَِن فِ

ـُ ازْجََراِح>. )بخٚري:  ٌََْٔدَة ْب ُٜ َأُبق ُظ  (9111إَُم

َِ ِٗ َٔاحُلَط  َِ ٍَاِقِن احَلَط  ^ َباُب َو

9711 -  
ِ
اء ـِ اْفَزَ ُٝ افٌََِْل ÷َظ ـُ َظِعٍّ ط ، َؿَٚل: َرَأْي ـُ ْب ًَ َؿ إِِن   َواحْلَ ُٓ َِ قُل: <اف َُ ِف َي

َِ َظَذ َظٚتِ

ٌَُف>. ِح َٖ ٌُُّف َؾ  ُأِح

ٍَٕس  - 9713 ـْ َأ ٌََف بِٚفٌَِْل  ÷َظ ـْ َأَحٌد َأْص ُُ  َظِعٍّ ط ، َؿَٚل: مَلْ َي
ـِ ـِ ْب ًَ ـَ احْلَ ،. ÷ِم

 (.9172)بخٚري: 

َر  - 9711 َّ ـَ ُظ ـِ اْب َْ ÷َظ ـِ اْدُْحِرِم َي ََٖفُف َرُجٌؾ َظ َراِق ، َوَش ًِ َٚل: َأْهُؾ اْف ََ َبَٚب َؾ ُتُؾ افذُّ

 
ِ
ِٜ َرُشقِل اّلَل ـَ اْبَْ ُِقا اْب َبِٚب، َوَؿْد َؿَت ـِ افذُّ َُٖفقَن َظ ًْ ـَ ×: ، َوَؿَٚل افٌَِْلُّ ×َي َتَٚي ِم َٕ ٚ ٚ َرحْيَ <مُهَ

َٔٚ>. )بخٚري:  ْٕ  (.9179افدُّ

َِ َعبَّاٍس  ^ َباُب ِذِكِس اِب

ٌٍَٚس  - 9770 ـِ َظ ـِ اْب ِْل افٌَِْلُّ ÷َظ َّ ُف ط ، َؿَٚل: َو ّْ  ِ َؿ َظ ُٓ َِ إَِػ َصْدِرِه َوَؿَٚل: <اف

( .< َٜ َّ ُْ
 (.9176احْلِ

َتَٚب>. )بخٚري:  - 9779 ُِ ُف اْف ّْ  ِ َؿ َظ ُٓ َِ : <اف
ٍٜ  (.9176َويِف ِرَواَي

 

 



 

[] 
 

َِٕلِٗد َِ ال ٍَاِقِن َخاِلِد ِب  ،÷ باب َو

ٍَٕس  - 9772 ـْ َأ ِٞ ُثَؿ  ط، َأَن افٌََِْل ÷َظ َر َبِٚؿَل احْلَِدْي ـَ . َوَذ َٜ ـَ َرَواَح ًرا َواْب ٍَ ًْ ك َزْيًدا َوَج ًَ َٕ

ََٖخَذهٚ  َٜ -َؿَٚل: <ؾ ْؿ>. )بخٚري:  -يًْل افَراَي ِٓ ْٔ َِ ، َحَتك َؾَتَ  اّلَلُ َظ
ِ
ُٔقِف اّلَل ـْ ُش  (9171َشٌْٔػ ِم

َٛ َِٖف َِٕلٜ َأِب٘ ُحَر ٍَاِقِن َضاِلٍي َو  ،÷ َباُب َو

ٍرو ظَ  - 9779 ّْ ـِ َظ  ْب
ِ
 ÷ـْ َظٌِْد اّلَل

ِ
ُٝ َرُشقَل اّلَل ًْ

ِّ ْرآَن ط ، َؿَٚل: َش َُ ِرُئقا اْف َْ قُل: <اْشَت َُ َي

قٍد  ًُ ًْ ـِ َم  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل : ِم

ٍٜ
ًَ ـْ َأْرَب ٌََدَأ بِفِ -ِم ـِ  -َؾ ِٚذ ْب ًَ ، َوُم ٍٛ ًْ ـَ ـِ  ، َوُأيَب  ْب َٜ ٍَ َوَشٚمِلٍ َمْقَػ َأيِب ُحَذْي

ٌٍَؾ>. )ب  (9173خٚري: َج

َٛ  ’ َباُب َفِطِن َعاَِٟص

9771 -  َٜ ـْ َظِٚئَن  ’: َظ
ِ
َْٖرَشَؾ َرُشقُل اّلَل ، َؾ ْٝ َُ َِ َٓ ـْ َأْشاَمَء ِؿالَدًة َؾ َٚرْت ِم ًَ ط َأهَنَٚ اْشَت

اَم َأتَ  َِ ، َؾ
ٍ
ْرِ ُوُوقء ٌَ ُِّْقا بِ ُؿ افَهالُة َؾَه ُٓ تْ ـَ ْدَر َٖ ٚ َؾ َٓ ٌِ َِ ـْ َأْصَحٚبِِف يِف َض ْقا َذفَِؽ إَِفِْٔف، ط ُقا افٌََِْل ًَٕٚشٚ ِم َُ َص

ِؿ. )بخٚري:  ُّّ َٔ َتِٚب افَت
ـِ َدَم يِفْ  ََ  َوَؿْد َت

ِٞ َرْت َبِٚؿَل احْلَِدْي ـَ ِؿ. ُثَؿ َذ ُّّ َٔ ُٜ افَت ْٝ آَي  (9119َؾََْزَف

 كتاب وٍاقن األٌصاز

ٌَِصاِز ٍَاِقِن اأَل  َباُب َو

9777 -  َٜ ـْ َظِٚئَن َٚن َيقْ ’ َظ ـَ  : ْٝ َٚث َيْقًمٚ َؿَدَمُف اّلَلُ فَِرُشقفِِف َؿَٚف ًَ ِدَم َرُشقُل ×ُم ُب ََ ، َؾ

 
ِ
َدَمُف اّلَلُ فَِرُشقفِِف ط اّلَل ََ ُحقا، َؾ َواهُتُْؿ َوُجر  ْٝ َهَ َِ

ُهْؿ َوُؿتِ ُٗ َِ َق َم يِف ُدُخقهِلِْؿ يِف ط َوَؿِد اْؾَسَ

 (9111اإِلْشالِم. )بخٚري: 

ِّ ٍَِّب ِِٕه ال ـَ إََْٕهِٚر><َفقْ ×:  َباُب َق ُٝ اْمَرًأ ِم ْْ ُُ  َٓ اهلِْجَرُة َف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9776 ـِ افٌَِْل  ÷َظ ـَ إََْٕهِٚر>. ط ، َظ ُٝ اْمَرًأ ِم ْْ ُُ َؿَٚل: <َفْقٓ اهْلِْجَرُة َف

 (9111)بخٚري: 

ٌَِصاِز وَ اإلمياُ  َباُب ُحنِّ اأَل

9771 -  
ِ
اء ْؿ ×: لُّ ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْ ÷ظـ اْفَزَ ُٓ ُو

ٌِ
ـٌ َوٓ ُيٌْ ِم ْٗ َٓ ُم ْؿ إِ ُٓ ٌُّ

<إََْٕهُٚر ٓ حُيِ

>. )بخٚري:  َوُف اّلَلُ ٌَ ْؿ َأْب ُٓ َو ٌَ ـْ َأْب ٌَُف اّلَلُ َوَم ْؿ َأَح ُٓ ٌَ ـْ َأَح َّ َٓ ُمَِْٚؾٌؼ، َؾ
 (9139إِ

ِّ ٍَِّب ِِٕه ال >ط  َباُب َق ُّٛ افَِْٚس إَِِلَ ُْٕتْؿ َأَح  فَََِْْٕهِٚر: <َأ

ٍَٕس  - 9773 ـْ َأ َٚم افٌَِْلُّ ط ، َؿَٚل: َرَأى افٌَِْلُّ ÷َظ ََ ـْ ُظُرٍس، َؾ ٌَِِِغ ِم َْ ََٔٚن ُم ٌْ َٚء َوافه  ًَ افْ 

> َؿٚهَلَٚ َثالَث ِمَراٍر. )بخٚري: ط  ٛ  افَِْٚس إَِِلَ ـْ َأَح ُْٕتْؿ ِم َؿ َأ ُٓ َِ َٚل: <اف ََ  (9137مُمَث الً َؾ



 

[] 
 

 ، يِفْ ÷َوَظُْْف  - 9771
ِ
ـَ إََْٕهِٚر إَِػ َرُشقِل اّلَل : َؿَٚل: َجَٚءِت اْمَرَأٌة ِم

ٍٜ ٚ ط ِرَواَي َٓ ًَ َوَم

 
ِ
ٚ َرُشقُل اّلَل َٓ َّ َِ َُ . )بخٚري: ط َصٌِلٌّ هَلَٚ، َؾ >، َمَرَتْغِ ُّٛ افَِْٚس إَِِلَ ْؿ َأَح ُُ َٕ

َِٔدِه إِ ِز بِ ٍْ َٕ َٚل: <َواَفِذي  ََ َؾ

9136) 

ـِ  - 9760 ـْ َزْيِد ْب ََْٚك ÷َأْرَؿَؿ  َظ ًْ ٌَ َٕٚ َؿِد اَت ٌٌَٚع َوإِ ٌِلٍّ َأْت َٕ ؾ   ُُ
، فِ
ِ
 إََْٕهُٚر: َيٚ َرُشقَل اّلَل

ِٝ ، َؿَٚف

ٌََٚظَْٚ ِمَْٚ، َؾَدَظٚ بِِف. )بخٚري:  َؾ َأْت ًَ  (9131َؾْٚدُع اّلَلَ َأْن جَيْ

ٌَِصاِز  َباُب َفِطِن ُدِٔز اأَل

ـْ َأيِب مُحٍَْٔد  - 9769 ـِ ا÷َظ َؿَٚل: <إَِن َخْرَ ُدوِر إََْٕهِٚر َداُر َبِْل افََْجِٚر، ُثَؿ َداُر َبِْل ط فٌَِْل  ، َظ

ؾ  ُدوِر إََْٕهِٚر َخْرٌ  ـُ ـِ اخْلَْزَرِج، ُثَؿ َبِْل َشِٚظَدَة، َويِف  ِؾ، ُثَؿ َداُر َبِْل احْلَِٚرِث ْب َٓ َر َظٌِْد إَْص ـَ >. َؾَذ

دَ  ََ َٞ َوَؿْد َت ٌََٚدَة فٌََِِِْل احْلَِدْي ـُ ُظ ُد ْب ًْ َِْْٚ ×: َم، ُثَؿ َؿَٚل: َؿَٚل َش ًِ َ ُدوُر إََْٕهِٚر َؾُج ، ُخر 
ِ
َيٚ َرُشقَل اّلَل

َِٔٚر>.
ـَ اخْلِ ُٕقا ِم ق ُُ ْؿ َأْن َت ُُ ٌِ ًْ َٚل: <َأَوَفَْٔس بَِح ََ  آِخًرا؟ َؾ

ِّ ٍَِّب ِِٕه ال وا َحَتك تَ ط  َباُب َق ْقِِن َظَذ احلَْقِض>فَََِْْٕهِٚر: <اْصِزُ ََ ِْ 

ـِ ُحَوْرٍ  - 9762 ـْ ُأَشِْٔد ْب ُِِْل ÷َظ ِّ ًْ َت ًْ ، َأٓ َت
ِ
ـَ إََْٕهِٚر َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اّلَل ،: َأَن َرُجاًل ِم

ْقِِن َظَذ احْلَقْ  ََ وا َحَتك َتِْ ًِْدي ُأْثَرًة، َؾْٚصِزُ ْقَن َب ََ ًٕٚ؟ َؿَٚل: <َشَتِْ َٝ ُؾال ِْ َّ ًْ اَم اْشَت ِض>. )بخٚري: ـَ

9112) 

ـِ َمٚفٍِؽ  – 9769 َِٕس ْب ـْ َأ ُؿ احْلَْقُض>. )بخٚري: ÷ويف روايٜ َظ ـُ : <َوَمْقِظُد
ٍٜ ، يِفْ ِرَواَي

9119) 

ِْ ِِٕه المَّ ٌٜ » :َباُب َق َٚن هِبِْؿ َخَهَٚص ـَ ْؿ َوَفْق  ِٓ ًِ ٍُ ثُِروَن َظَذ َإْٔ ْٗ  [1]احلؼ: ش َوُي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9761 َٓ اْفاَمُء. ط َن َرُجالً َأَتك افٌََِْل ،: أَ ÷َظ َْٚ إِ ًَ : َمٚ َم ـَ ِْ َُ ِٚئِف َؾ ًَ
َٞ إَِػ ِٕ ًَ ٌَ َؾ

 
ِ
َٚل َرُشقُل اّلَل ََ ََِؼ بِِف إَِػ ×: َؾ َٕٚ، َؾَْٕٚى ـَ إََْٕهِٚر: َأ َٚل َرُجٌؾ ِم ََ ـْ َيُوؿُّ َأْو ُيِؤُػ َهَذا>؟ َؾ <َم

ِرِمل َؤْ  ـْ َٚل: َأ ََ  اْمَرَأتِِف، َؾ
ِ
ٔ ِئل ×َػ َرُشقِل اّلَل َٚل: َه ََ َِِٔٚن، َؾ َٓ ُؿقُت ِصٌْ َٕٚ إِ : َمٚ ِظَْْد ْٝ َٚف ََ ، َؾ

 َٓ اَج ْٝ ِهَ ٌََح ٚ َوَأْص َٓ َٚم ًَ ْت َض
َٖ َٔ َٓ َِٕؽ إَِذا َأَراُدوا َظَنًٚء، َؾ َٚٔ ِمل ِصٌْ َٕق  اَجِؽ َو ِحل ِهَ

َٚمِؽ َوَأْصٌِ ًَ ٚ َض

 ْٝ َٔٚهَنَٚ، ُثَؿ َؿَٚم ْٝ ِصٌْ َقَم َٕ ،  َو ٌََٚتٚ َضِٚوَيْغِ الِن، َؾ ـُ ال ُيِرَيِِٕٚف َأهَنُاَم َيْٖ ًَ َْٖتُف َؾَج ٍَ َٖضْ ٚ َؾ َٓ اَج هَنَٚ ُتْهُِِ  ِهَ
َٖ ـَ

 
ِ
ٌََ  َؽَدا إَِػ َرُشقِل اّلَل اَم َأْص َِ َٜ ط َؾ َِ ْٔ َِ َٚل: <َوِحَؽ اّلَلُ اف ََ َٛ -َؾ :  -َأْو َظِج َْٕزَل اّلَلُ َٖ اَم>. َؾ ُُ

ٚفِ ًَ ـْ َؾ ِم

ُِِحقنَ َويُ » ٍْ ُ ُٖوَفِئَؽ ُهُؿ اْد ِف َؾ
ًِ ٍْ َٕ ـْ ُيقَق ُصَ   ٌٜ َوَم َٚن هِبِْؿ َخَهَٚص ـَ ْؿ َوَفْق  ِٓ

ًِ ٍُ ثُِروَن َظَذ َإْٔ ش. ْٗ

 (9113)بخٚري: 



 

[] 
 

ِّ ٍَِّب ِِٕه ال ْؿ>×:  َباُب َق ِٓ ِٔئ ًِ ـْ ُم ْؿ َوَرََٚوُزوا َظ ِٓ
ِْ ًِ ـْ ُاْ ُِقا ِم ٌَ  <اْؿ

ـِ َمٚفٍِؽ  - 9767 َِٕس ْب ـْ َأ ـْ جَمَٚفِِس ÷َظ ٍس ِم
ِِ ْج َّ ٌَُٚس ^ بِ ًَ ٍر َواْف ُْ قُل: َمَر َأُبق َب َُ ، َي

َٕٚ جَمَِِْس افٌَِْل   ْر ـَ ْؿ؟ َؿُٚفقا: َذ ُُ ٔ
ُِ
َٚل: َمٚ ُيٌْ ََ قَن َؾ ُُ ط ِمَْٚ، َؾَدَخَؾ َظَذ افٌَِْل  ط إََْٕهِٚر َوُهْؿ َيٌْ

ُه بَِذفَِؽ، َؿَٚل: َؾَخَرَج افٌَِْلُّ  َْٖخَزَ ْدُه  طَؾ ًَ َْْزَ َومَلْ َيْه
ِ
َد اْد ًِ َٜ ُبْرٍد، َؿَٚل: َؾَه َٔ َٛ َظَذ َرأِْشِف َحِٚص َوَؿْد َظَه

ِرِر َوَظْٔ  ـَ هَنُْؿ  ِ٘ ْؿ بََِْٕٕٚهِٚر َؾ ُُ ِْٔف ُثَؿ َؿَٚل: <ُأوِصٔ َِ َد اّلَلَ َوَأْثَْك َظ
ِّ َْٔقِم، َؾَح َد َذفَِؽ اْف ًْ ٌَتِل، َوَؿْد َؿَوْقا َب

 ْٔ َِ ْؿ>. )بخٚري: اَفِذي َظ ِٓ ِٔئ ًِ ـْ ُم ْؿ َوَرََٚوُزوا َظ ِٓ
ِْ ًِ ـْ ُاْ ُِقا ِم ٌَ َل اَفِذي هَلُْؿ، َؾْٚؿ

َِ ْؿ َوَب ِٓ9111) 

9766 -  
ِ
قُل: َخَرَج َرُشقُل اّلَل َُ ٌٍَٚس ^ َي ـِ َظ ـِ اْب ٚ هِبَٚ َظَذ ط َظ ًٍ ى  ًَ ٌٜ ُمَت ٍَ َِِْٔف ِمَِْح َوَظ

ٌٜ َدْشاَم  ِْٔف ِظَهَٚب َِ ٌَِْٔف َوَظ
ُِ ْ َٚ َمْ ُد َأهيُّ ًْ ِْٔف ُثَؿ َؿَٚل: <َأَمٚ َب َِ َد اّلَلَ َوَأْثَْك َظ

ِّ َْْزِ َؾَح
ِ
ََِس َظَذ اْد ُء، َحَتك َج

 ُُ ـْ َوِِلَ ِمْْ َّ ِٚم، َؾ ًَ ِِْ  يِف افَى
ِ
ْٚد ـَ ُٕقا  ق ُُ ؾُّ إََْٕهُٚر َحَتك َي

َِ ُثُروَن َوَت ُْ َِ٘ن افََْٚس َي ْؿ َأْمًرا َيُيُّ افَُْٚس، َؾ

ْؿ>. ِٓ ِٔئ ًِ ـْ ُم ْؿ َوَيَتَجَٚوْز َظ ِٓ
ِْ ًِ ـْ ُاْ ٌَْؾ ِم َْ َٔ ُف َؾِْ ًُ ٍَ ْ  ِؾِٔف َأَحًدا َأْو َيْ

َِ ُوَعاٍذ ٍَاِقِن َضِعِد ِب  ،÷ َباُب َو

ـْ َجٚبٍِر  - 9761 ٍٚذ>. ×: ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َظ ًَ ـِ ُم ِد ْب ًْ َْقِت َش
ِ
ـِ د <اْهَتَز َظْرُش افَرمْحَ

 .(9309)بخٚري: 

َِ َكِعٍن ِّ ِب ٍَاِقِن ُأَب  ،÷ َباُب َو

ـِ َمٚفٍِؽ  - 9763 َِٕس ْب ـْ َأ ََِْٔؽ ط ، َؿَٚل افٌَِْلُّ ÷َظ : <إَِن اّلَلَ َأَمَرِِن َأْن َأْؿَرَأ َظ ـِ »ٕيَُبٍّ ُُ مَلْ َي

َتِٚب  ُِ ـْ َأْهِؾ اْف ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ك.ش>. اَفِذي َُ ٌَ ْؿ>. َؾ ًَ َٕ  (9301)بخٚري:  َؿَٚل: َوَشاَمِِن؟ َؿَٚل: <

َِ َثاِبٍت ِِٖد ِب ٍَاِقِن َش  ،÷ َباُب َو

ٍَٕس  - 9761 ـْ َأ ِد افٌَِْل  ÷َظ ْٓ ْرآَن َظَذ َظ َُ َع اْف ، ط ،: مَجَ ـَ إََْٕهِٚر: ُأيَبٌّ ْؿ ِم ُٓ
ُِّ ـُ  ٌٜ ًَ َأْرَب

ـْ َأبُ  ٍَٕس: َم َٕ ُٝ . ُؿِْ
ٍٝ ـُ َثٚبِ ٌٍَؾ، َوَأُبق َزْيٍد، َوَزْيُد ْب ـُ َج ُٚذ ْب ًَ قَمتِل. )بخٚري: َوُم ُّ ق َزْيٍد؟ َؿَٚل: َأَحُد ُظ

9390) 

َٛ ٍَاِقِن َأِب٘ َطِمَح  ،÷ َباُب َو

ٍَٕس  - 9710 ـْ َأ ـِ افٌَِْل  ÷َظ َٚن َيْقُم ُأُحٍد اهْنََزَم افَُْٚس َظ ـَ َٜ ×، َؿَٚل: َفاَم  ، َوَأُبق َضَِْح

ٍَ ط ، َبْغَ َيَدِي افٌَِْل  ÷ َِِْٔف بَِحَج ٌب بِِف َظ ِنُ جُمَق  ُْ د  َي
َِ ًٔٚ َصِديَد اْف َٜ َرُجاًل َراِم َٚن َأُبق َضَِْح ـَ  َفُف، َو

ٍٜ

َهٚ ٕيَِب  قُل: <إُْؼْ َُ َٔ ـَ افٌَِْْؾ َؾ ُٜ ِم ٌَ ًْ ُف ازْجَ ًَ رُّ َم ُّ َٚن افَرُجُؾ َي ـَ  َأْو َثالًثٚ، َو
َف  َيْقَمِئٍذ َؿْقَشْغِ ْذَ

َٖ >. َؾ َٜ َضَِْح

ََ ط افٌَِْلُّ  ـْ َيُْْيُر إَِػ اْف ٌؿ ِم ْٓ ٌَُؽ َش ْف ُيِهٔ ل، ٓ ُتْؼِ َٝ َوُأم  َٖيِب َإْٔ ، بِ
ِ
ٌَِل اّلَل َٕ : َيٚ  َٜ قُل َأُبق َضَِْح َُ َٔ ْقِم، َؾ
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 ُ ٍَِْٔؿ َوإهَِنُاَم َد ٍر َوُأَم ُش ُْ َٝ َأيِب َب ْ َٜ بِْ ُٝ َظِٚئَن ْد َرَأْي ََ َْٕحِرَك، َوَف َْٕحِري ُدوَن  ْقِم،  ََ ِٚم اْف َٓ َرَتِٚن َأَرىِش  ّ  َن

مَهِنَ  ّْ ِٚن َؾَت ًَ ْقِم ُثَؿ َتْرِج ََ ِرَؽِِٕٚف يِف َأْؾَقاِه اْف ٍْ َرَب َظَذ ُمُتقهِناَِم ُت
َِ َزاِن اْف َِ اَم ُتْْ ِٓ ٚ ُثَؿ َرَِٔئِٚن َخَدَم ُشقِؿ

، إَِمٚ َمَرتَ  َٜ ـْ َيَدْي َأيِب َضَِْح ُْٔػ ِم ًَ ْد َوَؿَع اف ََ ْقِم، َوَف ََ ِرَؽِِٕٚف يِف َأْؾَقاِه اْف ٍْ ْغِ َوإَِمٚ َثالًثٚ. )بخٚري: َؾُت

9399) 

ًٍ َِ َضاَل ِْ ِب ٍَاِقِن َعِبِد المَّ  ،÷ َباُب َو

ـِ َأيِب َوَؿٍٚص  - 9719 ِد ْب ًْ ـْ َش ُٝ افٌََِْل ÷َظ ًْ
ِّ ِق َظَذ ط ، َؿَٚل: َمٚ َش ّْ قُل ََٕحٍد َي َُ َي

 بْ 
ِ
ٌِْد اّلَل ًَ

َٓ فِ ِٜ إِ ـْ َأْهِؾ ازْجََْ ُف ِم َٕ : إَْرِض إِ ُٜ ْٝ َهِذِه أَي َزَف َٕ ـْ َبِْل »ـِ َشالٍم. َؿَٚل: َوِؾِٔف  َد َصِٚهٌد ِم ِٓ َوَص

اِئَٔؾ َظَذ ِمثِِْفِ   (9392)بخٚري: ش. إِْهَ

ـِ َشالٍم  - 9712  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل ِد افٌَِْل  ÷َظ ْٓ ُٝ ُرْؤَيٚ َظَذ َظ َِِْٔف ط ، ؿٚل: َرَأْي ٚ َظ َٓ َهْهُت ََ َؾ

َِٖن   ـَ  ُٝ ٍٜ  َوَرَأْي هِتَٚ-يِف َرْوَو ٚ َوُخْيَ َٓ
تِ ًَ ـْ َش َر ِم ـَ ُف يِف إَْرِض  -َذ ُِ ٍَ ـْ َحِديٍد، َأْش قٌد ِم ُّ ٚ َظ َٓ َوْشَى

َتِِٚن ِمَْْهٌػ َؾَرَؾَع ثِ  َٖ : ٓ َأْشَتىُِٔع، َؾ ُٝ ِْ َٔؾ ِِل: اْرَق، ُؿ
َِ ، يِف َأْظالُه ُظْرَوٌة، َؾ

ِ
اَمء ًَ ـْ َوَأْظالُه يِف اف َٔٚيِب ِم

ٍِل َؾرَ  ٍِل َخِْ ُٝ َوإهَِنَٚ َف يْ ََ ْؽ، َؾْٚشَتْٔ
ًِ
ّْ َٔؾ َفُف: اْشَت

َِ ْرَوِة َؾ ًُ ََٖخْذُت بِْٚف ُٝ يِف َأْظالَهٚ، َؾ ْْ ـُ ُٝ َحَتك  ِؿٔ

ٚ َظَذ افٌَِْل   َٓ َهْهُت ََ َِْؽ ط َيِدي، َؾ قُد اإِلْشالِم، َوتِ ُّ قُد َظ ُّ ًَ ُٜ اإِلْشالُم، َوَذفَِؽ اْف َِْؽ افَرْوَو
َؿَٚل: <تِ

رْ  ًُ ُقَت>. )بخٚري: اْف َُ َٝ َظَذ اإِلْشالِم َحَتك  ْٕ َٖ ك، َؾ ََ  (9399َوُة ُظْرَوُة اْفُقْث

ِّ ٍَِّب ِِٖٔج ال ٚ ط  َباُب َتِص َٓ
َٜ َوَؾْوِِ  ’َخِدجَي

9719 -  َٜ ـْ َظِٚئَن  افٌَِْل  ’ َظ
ِ
ٚء ًَ
ـْ ِٕ : َمٚ ِؽْرُت َظَذ َأَحٍد ِم ْٝ ، ط َؿَٚف َٜ َمٚ ِؽْرُت َظَذ َخِدجَي

َٚن افٌَِْلُّ َوَمٚ َرأَ  ـَ ـْ 
ُِ ٚ، َوَف َٓ ٚ يِف َصَداِئِؼ ط ْيُت َٓ ُث ًَ ٚ َأْظَوًٚء ُثَؿ َيٌْ َٓ ًُ ى  ََ َرَهٚ، َوُرَباَم َذَبَ  افَنَٚة ُثَؿ ُي ـْ ثُِر ِذ ُْ ُي

قُل: < َُ َٔ ، َؾ ُٜ َٔٚ اْمَرَأٌة إِٓ َخِدجَي ْٕ ـْ يِف افدُّ ُُ ُف مَلْ َي َٕ
َٖ ـَ ُٝ َفُف:  ، َؾُرَباَم ُؿِْ َٜ َٚن ِِل َخِدجَي ـَ ، َو ْٝ َٕ ٚ ـَ ْٝ َو َٕ ٚ ـَ إهَِنَٚ 

ٚ َوَفٌد>. )بخٚري:  َٓ  (9393ِمْْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 9711 يُؾ افٌََِْل ÷َظ ُٜ َؿْد ط ، َؿَٚل: َأَتك ِجْزِ ، َهِذِه َخِدجَي
ِ
َٚل: َيٚ َرُشقَل اّلَل ََ َؾ

اٌب،  ٌٚم َأْو َذَ ًَ ٌَٕٚء ِؾِٔف إَِداٌم، َأْو َض
ٚ إِ َٓ ًَ ْٝ َم َهٚ َأَت ْ َٚ َوِمْ ل َوَبؼ  ـْ َرهب  َذا ِهَل َأَتتَْؽ َؾْٚؿَرأْ ظِٔٓٚ افًالم ِم

ِ٘ َؾ

. )بخٚري:  َٛ ََٕه َٛ ِؾِٔف َوٓ  ٍٛ ٓ َصَخ ـْ َؿَه  ِم
ِٜ ٍٝ يِف ازْجََْ ٌَْٔ  (9320بِ

9717 -  َٜ ـْ َظِٚئَن ٍِِد ’ َظ ُٝ ُخَقْي ْ ُٜ بِْ ْٝ َهَٚف َٕ : اْشَتَْٖذ ْٝ َٜ -َؿَٚف ُٝ َخِدجَي  َظَذ  -ُأْخ
ِ
 َرُشقِل اّلَل

رُ ط  ـُ : َمٚ َتْذ ُٝ ِْ َُ ْرُت، َؾ
ٌِ : َؾ ْٝ >. َؿَٚف َٜ َؿ َهَٚف ُٓ َِ َٚل: <اف ََ َٜ َؾْٚرَتَٚع فَِذفَِؽ، َؾ َرَف اْشتِئَْذاَن َخِدجَي ًَ ـْ  َؾ ِم



 

[] 
 

ْٝ يِف افَدْهِر َؿْد َأْبَدَفَؽ اّلَلُ َخ  َُ َِ  َه
ْدَؿْغِ  افن 

ِ
ـْ َظَجِٚئِز ُؿَرْيٍش مَحَْراء ٚ. )بخٚري: َظُجقٍز ِم َٓ ا ِمْْ ْرً

9329) 

َٛ َِ َزِبَٗع َٛ ِب ٍِِت ُعِتَب ٍٍِد ِب ِِ  ’ َباُب ِذِكِس 

9716 -  َٜ ـْ َظِٚئَن َٚن َظَذ ’ َظ ـَ ، َمٚ 
ِ
: َيٚ َرُشقَل اّلَل ْٝ ، َؿَٚف َٜ ٌَ ُٝ ُظتْ ْ : َجَٚءْت ِهٌْْد بِْ ْٝ َؿَٚف

َِلَ َأْن َيِذفُّ 
ُّٛ إِ  َأَح

ٍ
ٌَٚء ـْ َأْهِؾ ِخ ِر إَْرِض ِم ْٓ ِر إَْرِض َط ْٓ َْٔقَم َظَذ َط ٌََ  اْف ٌَِٚئَؽ، ُثَؿ َمٚ َأْص ـْ َأْهِؾ ِخ قا ِم

َِٔدِه>. َوَبٚؿِ  ِزْ بِ ٍْ َٕ ٌَِٚئَؽ. َؿَٚل: <َوَأْيًوٚ َواَفِذْي  ـْ َأْهِؾ ِخ وا ِم زُّ
ًِ َٛ إَِِلَ َأْن َي  َأَح

ٍ
ٌَٚء ِٞ َؿْد َأْهُؾ ِخ ُل احْلَِدْي

َدَم. )بخٚري:  ََ  (9327َت

ٍِٗنَباُب َح ٌَُف  َِ َِ َعِىِسٔ ِب ِِٖد ِب  ِدِٖح َش

َر ^: َأَن افٌََِْل  - 9711 َّ ـِ ُظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلَل ِؾ َبَِْدٍح ط َظ ٍَ َْٖش ٍْٔؾ بِ ٍَ ُٕ ـِ  ِرو ْب ّْ ـَ َظ َل َزْيَد ْب

َِ َف

ْٝ إَِػ افٌَِْل  ط َؿٌَْؾ َأْن َيِْْزَل َظَذ افٌَِْل   َم د  َُ َٖ ط اْفَقْحُل، َؾ َرٌة َؾ ٍْ ٚ، ُثَؿ َؿَٚل َزْيٌد: إِِن  ُش َٓ َؾ ِمْْ ـُ َبك َأْن َيْٖ

ـَ  ِْٔف، َوَأَن َزْيَد ْب َِ  َظ
ِ
َٓ َمٚ ُذـَِر اْشُؿ اّلَل ُؾ إِ ـُ ْؿ َوٓ آ ُُ ُؾ مِمَٚ َتْذَبُحقَن َظَذ َإَْٔهٚبِ ـُ ُٝ آ ًْ ُٛ َف ٔ

ًِ َٚن َي ـَ ٍرو  ّْ َظ

 ََ َِ قُل: افَنُٚة َخ َُ ْؿ َوَي ُٓ ـَ إَْرِض ُثَؿ َظَذ ُؿَرْيٍش َذَبِٚئَح َٝ هَلَٚ ِم ٌَ  اْفاَمَء َوَإْٔ
ِ
اَمء ًَ ـَ اف ٚ اّلَلُ َوَإَْٔزَل هَلَٚ ِم َٓ

ًٚرا فَِذفَِؽ َوإِْظَيًٚمٚ َفُف. )بخٚري:  َُ ، إِْٕ
ِ
 (9326َتْذَبُحقهَنَٚ َظَذ َؽْرِ اْشِؿ اّلَل
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ـْ     َظٌْدِ  َظ
ِ
ـِ  ،÷ اّلَل َتُؾ  َٓ ": َؿَٚل  ،× افٌَِْل   َظ َْ ٌس ُطِاًم  ُت ٍْ َٕ  َٓ ٚنَ  إِ ـِ  َظَذ  ـَ  اْب

ٌؾ  إََولِ  آَدمَ  ٍْ ـْ  ـِ ٚ ِم َٓ َٕفُ  َدِم َ ـْ  َأَوُل  ِٕ ـَ  َم تَْؾ  َش ََ  ."اف

 بـ شًد بـ ُٔؿ بـ احلٚرث بـ حٌٔٛ بـ ؽٚؾؾ بـ مًًقد بـ اهلل ظٌدهق  

، وـٚن إرؿؿ دارط  اهلل رشقل دخقل ؿٌؾ ÷ أشِؿ، ظٌدافرمحـ أبق وـْٔتف: ،رـٜمد بـ هذيؾ

ٚ  رجالً ًٍ  واخلْدق اأحدً و ابدرً ، صٓد ٚرحيً  ٓؿأضٌٔ مـو افْٚس أجقد ، وـٚنافِحؿ خٍٔػٕحٔ

ـٚن  ،ظٍراء ابْٚ أثٌتف أن بًد جٓؾ أيب ظْؼ وهق افذي ضب، × اهلل رشقل مع ـِٓٚ وادنٚهد

 ÷ ًٓ ًً ط  اهلل رشقل يف   مـ أخذُت ، ثٌٝ ظْف إٔف ؿٚل: "بٚفًْٜ ظٚفاًم  يـافد يف ٚؾَٔ  وشًٌغ ٚبو

 بوع ابـ وهق وثالثغ اثْتغ شْٜ بٚفٌَٔع ودؾـ بٚدديْٜ ÷ مٚتٓ يْٚزظْل ؾٔٓٚ أحد"،  شقرة

 9.شْٜ وشتغ

ٌؾ  ٍْ  إثؿ وٕهٔٛ  ـِ

فٌؼيٜ ـٕٚٝ َؿتُْؾ أحد ابْل آدم ٕخٔف، وـؾ مَتقٍل طِاًم بًد ذفؽ أول جريّٜ ؿتٍْؾ ظرؾتْٓٚ ا

ٌٛ مـ إثّف؛ ٕٕف أول َمـ ؾت  بٚب افَتؾ وابتدظف.  يرجع إػ ابـ آدم افَٚتؾ هذا ٕهٔ

 وزر مثؾ ظِٔف ـٚن افؼ مـ ٚصٔئً  ابتدع مـ ـؾ أن وهق ،اإلشالم ؿقاظد مـُيًدُّ  احلديٞ هذاو

 ـؾ أجر مثؾ فف ـٚن اخلر مـ صًٔئٚ ابتدع مـ ومثِف ،افَٔٚمٜ يقم إػ ًّؾاف ذفؽ يف بف اؿتدى مـ ـؾ  

ـْ " ط فَقل افٌْل  مقاؾؼ وهق ،افَٔٚمٜ يقم إػ بف يًّؾ مـ ـَ  َم ْشالَمِ  يِف  َش ًٜ  اإْلِ ، ُشَْ ًٜ َْ ًَ َؾ  َح ِّ ًُ  هِبَٚ َؾ
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َدُه، ًْ َٛ  َب
تِ ـْ  َأْجرِ  ِمثُْؾ  َففُ  ـُ َؾ  َم ِّ َٓ  هِبَٚ، َظ ُص  َو َُ ـْ  َيْْ ٌء، ُأُجقِرِهؿْ  ِم ـْ  َرْ ـَ  َوَم ْشالَمِ  يِف  َش ًٜ  اإْلِ ، ُشَْ ًٜ ٔ َئ  َش

َؾ  ِّ ًُ َدُه، هِبَٚ َؾ ًْ َٛ  َب
تِ ْٔفِ  ـُ َِ ـْ  ِوْزرِ  ِمثُْؾ  َظ َؾ  َم ِّ َٓ  هِبَٚ، َظ ُص  َو َُ ـْ  َيْْ ءٌ  َأْوَزاِرِهؿْ  ِم "َرْ

9.2 

 ٩٦٤األهعام/  َّ ملخل حل جل مك لك ُّٱاهلل تًٚػس/ ـٔػ تقؾؼ بغ هذا احلديٞ وبغ ؿقل 

خٚص بّـ مل يُـ فف تًٌٛ يف هذه ادًهٜٔ، ومل يُـ  َّ ملخل حل جل مك لك ُّٱؿقفف تًٚػ جي/ 

: ؿدوة فٌره يف ارتُٚهبٚ، وأمٚ هذا احلديٞ ؾٓق يف حؼ َمـ ـٚن ـذفؽ، وهق ٕير ؿقفف تًٚػ

 ٩٣.9امعوكبوت/  َّ مسخس حس  جس مخ جخٱُّٱ

 ٔئٜ ؾتٚب مْٓٚ، ثؿ اؿتدى افْٚس بف يف هذه افًٔئٜ؟س/ مٚ حُؿ َمـ ابتدع ش

 ٕن ؛إٔف مًتثْك مـ حُؿ هذا احلديٞ، ضٚفام إٔف تٚب تقبٜ ٕهقًحٚ –واهلل أظِؿ  –جي/ افيٚهر 

 1.فف ذٕٛ ٓ ـّـ افذٕٛ مـ افتٚئٛ

 تًئؿ افدمٚء وحرمٜ آظتداء ظِٔٓٚ بٌر حؼ. -9

 ـام أن افدال ظذ اخلر ـٍٚظِف.أن افدال ظذ افؼ ـٍٚظِف  -2

 .حرمٜ افتًٚون ظذ اإلثؿ وافًدوان -9

 أن اإلًٕٚن ؿد ُيًَذب بًٍؾ ؽره إذا ـٚن فف ؾٔف تًٌٛ. -1

جيٛ ظذ ـؾ مًِؿ أن يْتٌف إػ ـالمف وأؾًٚفف خٚصٜ إذا ـٚن يف مقوع افَدوة، ـٚفًِامء،  -7

 وافقافديـ، وادًِؿ، وٕحق ذفؽ.

َتُؾ  َٓ "أن ؿقفف  -6 َْ ٌس  ُت ٍْ  ُطِاًم؛ ُؿتال إذا د،وادًٚهَ  افذّمّل، ٍٕس ظّقمف بحُؿ ؾٔف يدخؾ "ُطِاًم  َٕ

ٚ ٕنّ  ًً  .فًِّقم ؾتٍٔد افٍْل، شٔٚق يف ُٕرة ٍٕ

                                       
 (.9091رواه مًِؿ ) 9

 (.966/ 99ذح افْقوي ظذ مًِؿ ) 2

 (.297/ 97(، ظّدة افَٚري ذح صحٔ  افٌخٚري )979/ 9ؾت  افٌٚري ٓبـ حجر ) 9

 (.922/ 97(، ادٍٓؿ فام أصُؾ مـ تِخٔص ـتٚب مًِؿ )233/ 91افتقؤ  فؼح ازجٚمع افهحٔ  ) 1



 

[] 
 

 9.افًٍؾ يف اّتٌٚظف افتٚبع يَهد مل وإن تٚبًف، ؾًؾ مـ ٕهٔٛ فِّتٌقعأن  -1

 

ـْ   َٛ  َظ ِٝ  َزْيَْ ْ ٚ َؾ َدَخ  ،× افٌََِْل  َأنَ  ،’ َجْحشٍ  بِْ َٓ ْٔ َِ قُل  َؾِزًظٚ َظ َُ َ  َٓ ": َي َ ِ  َٓ  إِ

، َرِب  َوْيٌؾ  اّلَلُ ًَ ـْ  فِِْ َب، َؿدِ  َذٍّ  ِم ـْ  افَْٔقمَ  ُؾتَِ   اؿَْسَ ََِؼ  "َهِذهِ  ِمثُْؾ  َوَمُْٖجقَج  َيُْٖجقَج  َرْدمِ  ِم ًِفِ  َوَح ِْ٘صٌَ  بِ

ٚ، َواَفتِل اإِلهْبَٚمِ  َٓ ْٝ  َتِِٔ ُٛ  َؿَٚف ُٝ  َزْيَْ ْ ُٝ ؾَ  َجْحشٍ  بِْ ِْ   َرُشقَل  َيٚ َُ
ِ
ًَؿْ ": َؿَٚل  افَهٚحِلُقَن؟ َوؾَِْٔٚ َأهَنُِِْؽ : اّلَل َٕ 

ثُرَ  إَِذا ُٞ  ـَ  ."اخلٌََ

 ،خزيّٜ بـ أشد بـ ؿْْ ؽَ  بـ مرة بـ صزة بـ جحش بْٝ زيْٛهل أم ادٗمْغ  

 بـ زيددقٓه ط  اهلل رشقل ؾخىٌٓٚ مجِٜٔ امرأة وـٕٚٝ ،ادديْٜإػ ط هٚجرت مع رشقل اهلل 

 يقمئذ وهل مـ افًامءط وزوجٓٚ إيٚه، وفام ضَِٓٚ زيد وإتٓٝ ظدهتٚ زوجٓٚ اهلل تًٚػ فٌِْل  حٚرثٜ

امرأة صٚحلٜ  ’، وـٕٚٝ ×، وـٕٚٝ تٍتخر بذفؽ ظذ أزواج افٌْل شْٜ وثالثغ مخس بْٝ

 مـ أول ـٕٚٝ، وشْٜ ومخًغ ثالث ابْٜ وهل ظؼيـ شْٜ تقؾٔٝ صقامٜ ؿقامٜ ـثرة افهدؿٜ،

 2حلقًؿٚ بف.ط  افٌْل أزواج أول، وافًْش جْٚزتف ظذ ؾًِ ُج 

 افٍزع: صدة اخلقف. َؾِزًظٚ

ُثرَ  إَِذا ُٞ  ـَ ٌَ  اخلَ
ُثَرت إظامل اخلٌٔثٜ مـ افًٍؼ وافٍجقر وافًٍٚد. ـَ  إذا 

ُثَر إذار وؿَؾ افهٚحلقن. ـَ  أو: إذا 

 أن ؿٌؾ إػ اهلل تًٚػ يتقبقا فُك افًٚظٜ برْ ؿُ  وظّرؾٓؿ أمتف بف ط  افٌْل إٔذر ممٚ هذا احلديٞ

ٚ يٍْع ٓ حغ افتقبٜ بٚب ؽِؼ وؿٝ ظِٔٓؿ هيجؿ ًً  ؿٌؾ. مـ آمْٝ تُـ مل إيامهنٚ ٍٕ

                                       
 (.216/ 99(، ذخرة افًٌَك يف ذح ادجتٌك )999/ 2ٜ افًْدي ظذ شْـ ابـ مٚجف )حٚصٔ(، 113/ 7إـامل ادًِؿ بٍقائد مًِؿ ) 9

 (.169(، مًرؾٜ افهحٚبٜ ٓبـ مْده )ص: 30/ 3إير ترمجتٓٚ يف: افىٌَٚت افُزى ) 2



 

[] 
 

َ  َٓ "يقًمٚ ظذ أم ادٗمْغ زيْٛ بْٝ جحش ؾزًظٚ، وهق يَقل: ط ؾَد دخؾ افٌْل  َ ِ  َٓ ، إِ  اّلَلُ

َرِب فِ  َوْيٌؾ  ًَ ـْ  ِْ َب، َؿدِ  َذٍّ  ِم َْٔقمَ  ُؾتَِ   اْؿَسَ ـْ  اف  "َهِذهِ  ِمثُْؾ  َوَمُْٖجقَج  َيُْٖجقَج  َرْدمِ  ِم

َِذانِ ومهٚ  ويٖجقج ومٖجقج هؿ: أَمتٚن ظئّتٚن مـ إمؿ، رٕغِ  ذو ظِٔٓام َبْك اف ََ دَ  اف ًَ  ادذـقرَ  اف

د   هذا ِمـ ُخروُجٓامو ،  ٩٥الكهف/  َّ خن حن جن  مم خم حم جم ٱُّٱ: تًَٚػ  ؿقفِف يف ًَ  اف

، وهق مـ ظالمٚت افًٚظٜ فِدجٚل وهزيّتف مريؿ ابـ ظًٔك ٕزول بًد شُٔقن يف آخر افزمٚن

ُٝ " :ط  ؿقفف مًْك يف احلديٞ وهذا افُزى، ثْ
ًِ ٚ ُب َٕ ُٜ  َأ َٚظ ًَ َٚتْغِ  َواف َٓ  افًٌٚبٜ بٖصًٌٔف وأصٚر 9"ـَ

 .تِٔٓٚ وافتك

افؼ ووؿقع افٍتـ واهلالك، ؾَٚفٝ: يٚ رشقل  ؾٍّٓٝ افًٔدة زيْٛ بْٝ جحش ؿرب جملء

وافًٍؼ وافٍجقر، وـُثر إذار  وافًٍٚد افؼ: ًٕؿ إذا ـُثر ط اهلل أهنِؽ وؾْٔٚ افهٚحلقن؟ ؾَٚل 

 وؿَؾ افهٚحلقن.

 افًرب بٚإلٕذار دون ؽرهؿ مـ ادًِّغ؟ط س/ فامذا خَص افٌْل 

 مًيؿ ٕن ))ويؾ فًِرب((ط ديٞ هق زجّٔع ادًِّغ، وإٕام ؿٚل افٌْل جي/اإلٕذار يف احل

 2.افًربمـ  ـٕٚقا افٔقم ذفؽ يف ادًِّغ

 س/ هؾ يٖجقج ومٖجقج مقجقدون أن؟

 أذن إذا حتك ،وٓ يًتىًٔقا يقم ـؾ يف َٕٛ افًد وحيٚوفقن ويتْٚشِقنجي/ ًٕؿ، مقجقدون 

 9.وخيرجقنٌَٕقه  بٍتحف اهلل

 خروج يٖجقج ومٖجقج؟ مٚ هق وؿٝس/

وهق مـ  فِدجٚل، وهزيّتف مريؿ ابـ ظًٔك ٕزولجي/ خروج يٖجقج ومٖجقج يُقن بًد 

 9أذاط افًٚظٜ افُزى.

                                       
 (.2179(، ومًِؿ )6701أخرجف افٌخٚري ) 9

 (.901/ 99ؾت  افٌٚري ٓبـ حجر ) 2

 (6321إير صحٔ  ابـ حٌٚن ) 9



 

[] 
 

 إذا أهِؽ اهلل ادذٌٕغ بذٕقهبؿ ؾام ذٕٛ افهٚحلغ؟ س/

  2.ٕٔٚهتؿ ظذ افهٚحلغ اهلل ًٌٞثؿ ي ،بٚفًَقبٜ َٓ  بآجٚهلؿ يّقتقنافهٚحلقن جي/ 

 ؿقل "ٓ   إٓ اهلل" ظْد حدوث أمر ظئؿ. -9

 أمهٜٔ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وهق مـ شامت افهٚحلغ يف زمـ افٍتـ. -2

 إثٌٚت وجقد يٖجقج ومٖجقج، وأهنام شٔخرجٚن يف آخر افزمٚن. -9

 ٚحلٜ.احلذر مـ افذٕقب وادًٚ  ورديد افتقبٜ، وآشتًداد فٔقم افَٔٚمٜ بٕٚظامل افه -1

ِٜ  َظالمِٚت  ُطٓقرِ  اؿِساِب  ِمـ ط افٌَْل   إٕذارُ  -7 ٚظ ًَ ْزى اف ُُ  .اف

 إذا زاد افًٍٚد ظذ افهالح ظَؿ افًَٚب، وحُيٚشٛ ـٌؾ ظذ ظِّف ؤٕتف. -6

 اإلـثٚر مـ افدظٚء بٖن حيٍيْٚ اهلل مـ افٍتـ وأن يْجْٔٚ مْٓٚ. -1

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ـْ   ـِ  اّلَلِ  َظٌْدِ  َظ ٍرو ْب ّْ قا" : َؿَٚل  ،× افٌََِْل  َأنَ  ريض اهلل ظْٓام ، َظ ٌُ  ِ  َظْ ل َب

،آ َوَفقْ  ًٜ ُثقا َي ـْ  َوَحد  ائَِٔؾ  َبِْل َظ ـْ  َحَرَج، َوَٓ  إِْهَ َذَب  َوَم ًدا، َظَعَ  ـَ  ّ ًَ َدهُ  َؾَِْٔتٌَََقأْ  ُمتَ ًَ َْ ـَ  َم   ."افَْٚرِ  ِم

 

افًّٓل  شًٔد بـ هٚصؿ بـ وائؾ بـ افًٚص بـ ظّرو بـ اهلل ظٌد هق 

 ـٚن يف افُتٚبٜ ظْف ؾٖذن فف،ط اشتٖذن رشقل اهلل  ،أبٔف ؿٌؾ ÷ أشِؿوـْٔتف: أبق اّد، . افَرر

 يف بف آئتًٚء إػط  افٌْل ؾدظٚه افًْٚء، ؽنٔٚن ظـ ويرؽٛ افِٔؾ، ويَقم افْٓٚر يهقم ÷

 يقمئذ وهق وشتغ مخس شْٜ ÷ تقيف أيٚم، شًٌٜ ـؾ يف خيتؿ وأن افًْٚء وإتٔٚن وافْقم اإلؾىٚر

 9. شْٜ وشًٌغ اثْتغ ابـ

                                                                                                                        
 (2191ر صحٔ  مًِؿ )إي 9

 (231/ 3( افتقؤ  فؼح ازجٚمع افهحٔ  )193/ 1ـنػ ادنُؾ مـ حديٞ افهحٔحغ ) 2

 (.9129/ 9( مًرؾٜ افهحٚبٜ ٕيب ًٕٔؿ )7/ 7( افتٚريخ افٌُر فٌِخٚري )911/ 1إير ترمجتف يف: افىٌَٚت افُزى ) 9



 

[] 
 

ٌََقأْ ؾَ  ََٔت َدهُ  ِْ ًَ َْ ـَ  َم ٚ يف افْٚر افَْٚرِ  ِم ًً ًٕٚ وجمِ  ؾِٔتخذ فف مُٚ

ِٛ  ـؾٌّ ط حثٝ افؼيًٜ ادىٓرة ظذ تٌِٔغ مٚ جٚء بف افرشقل  ًْ ف، اشتِىٚظتِف بَح ِّ بؼط  وِظِ

ي افهحٜ وافهدق ؾٔام  ِ غُ حتر  ًٜ " :  ط ؿقففبف، وإمر بٚفٌالغ فَِِٔؾ وافُثر، و ُيٌ  ُثٔؾ،"َوَفْق آَي

ًٚ  أو مثالً آيٜ أحدـؿ بِغ وفق افْٚس أهيٚ بف جئٝ مٚ ـؾ ظْل بٌِقا: وادراد ط ثؿ أبٚح  ،ٕحقه أو حديث

ِِؿَ  افتحديٞ ظـ بْل إهائٔؾ جيقز ـذبف ؾال  ؛ أمٚ مٚ ُظِِؿَ  صدؿف ؾٔام واؾؼ افَرآن وافًْٜ وُظ

وأمر بٚفتحّقط يف إداء ظْف ومراظٚة ، ذيًرا صديًدامـ افُذب ظِٔف حتط ثؿ حَذر  بف ظْٓؿ، افتحديٞ

د افُذب ظِٔف  َّ ـ تً ّّ ٚ فف يفط صحٜ اإلشْٚد، ؾ ًً ًٕٚ وجمِ  افْٚر. ؾِٔتخذ مُٚ

ًٜ ": ط س/ مٚ ادراد بَقفف   ؟"َوَفْق آَي

هٚ، ؾٔدخؾ ؾٔٓٚ افَرآن افُريؿ جي/ ادراد بٚٔيٜ هْٚ ادًْك ادٍٔد وفق ـٚن ؾًاًل أو إصٚرة وٕحق

 9وافًْٜ افٌْقيٜ ادؼؾٜ.

َٓ َحَرَج  "ط  س/ مٚ ؾٚئدة ؿقفف اِئَٔؾ " بًد ؿقفف "َو ـْ َبِْل إِْهَ ُثقا َظ  "؟َوَحد 

قا َظْ ل" ؿقفف يف ج/ ٕن إمر ٌُ  ِ َٓ َحَرَج ؾٖصٚر بَقفف " فِقجقب،: " َب " إلؾٚدة أن إمر يف َو

 2فٔس ـذفؽ، وإٕام هق ظذ اإلبٚحٜ.افتحديٞ ظـ بْل إهائٔؾ 

ُِّف افُِذَب  مع أن بٚفَتحذيرِ  ظِٔف افُذَب ط  افٌَْلُّ  َخَص س/ فامذا   ؟َحراًمٚ ـ

ِذُب  ـذفؽ؛ فٔس ؽِره وـالم ،تؼيعط  الَمفـ ٕنَ  جي/ َُ  .إثاًم  وأـز َمَيًة، أظَيؿُ ط  ظِٔف ؾٚف

 . ص   وبٚحلُّٜ  بامط وجقب افتٌِٔغ ظـ افٌْل  -9

 إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر وذف افتٌِٔغ ظـ اهلل ورشقفف. -2

                                       
 (.17/ 96ة افَٚري ذح صحٔ  افٌخٚري )ظّد (673/ 2ذح ادنُٚة فِىٌٔل افُٚصػ ظـ حَٚئؼ افًْـ ) 9

 (. 760/ 1(، افتْقير ذح ازجٚمع افهٌر )113/ 6ؾت  افٌٚري ٓبـ حجر ) 2



 

[] 
 

 بْل إهائٔؾ ؾٔام مل ُيًِؿ ـذبف. أخٌٚر جقاز افتحديٞ ظـ -9

 وإٔف مـ افٌُٚئر بٚتٍٚق أهؾ افًِؿ.ط  افرشقل ظذ افُذب ظـ افتحرزوجقب  -1

******* 

ـْ   َٜ  َظ ْٝ  ،× افٌَِْل   َزْوِج  ،’ َظِٚئَن ُٝ : َؿَٚف ْف َٖ   َرُشقَل  َش
ِ
ـِ ط  اّلَل  َظ

ِِن  افَىُٚظقِن، َْٖخَزَ َٕفُ  َؾ ُثفُ  َظَذاٌب  ))َأ ًَ ـْ  َظَذ  اّلَلُ  َيٌْ َِفُ  اّلَلَ  َوَأنَ  َيَنُٚء، َم ًَ ًٜ  َج ِمَِْغ، َرمْحَ ْٗ ُّ ِْ
ـْ  َفَْٔس  فِ  ِم

عُ  َأَحدٍ  ََ ُٞ  افَىُٚظقُن، َي ُُ ّْ َٔ َِِدهِ  يِف  َؾ ًٌٚ،ُاْ  َصٚبًِرا َب
ًِ َِؿُ  َت ًْ َٕفُ  َي ٌُفُ  َٓ  َأ َٓ  ُيِهٔ َٛ  َمٚ إِ َت َٓ  َفُف، اّلَلُ  ـَ ٚنَ  إِ  َففُ  ـَ

ٍٔد((. َأْجرِ  ِمثُْؾ  ِٓ  َص

، ـْٔتٓٚ أم َظٌْد ×هل أم ادٗمْغ َظِٚئَنٜ بْٝ أيب بُر افّهديؼ زوج افٌَِْل  

ٚ ظٌد اهلل بـ ُظثاَْمن، ت َٓ ّٝ ِشِْغ َودخؾ هِبٚ وهل بْٝ تًع ط زوجٓٚ افٌْل اّلَل، َواشؿ َأبِٔ وهل بْٝ ِش

ٚ َوِهل بْٝ َثاَمن ظَؼة ِشِْغ، َٓ ٚ وأـثرهـ ظِاًم شْٜ َوُؿٌَِض َظْْ ًً ٍْ َٕٝ أحٛ َأزَواجف إَِفِْٔف ٕ ٚ ـَ  ، َو

 ْٝ ٕٚٚ، وهل افتل برأهٚ اهلل يف حٚدثٜ اإلؾؽ مـ ؾقق شٌع شاموات، تقؾٔ ًَ
شْٜ  ’ وأؾهحٓـ فِ

ِٚوَيٜ.شٌع َومخًغ ًَ َيٜ ُم َٓ   9 يِف و

 اشؿ فُؾ وبٚء ظٚم يْتؼ بنظٜ ويَُتؾ افَىُٚظقنِ 

ُٜ  إمراُض  ًٜ  ُيِْزهُلٚ وجَؾ، ظزَ  اهلل أؿدار ِمـ وإوبئ  وظذ ،فمَخريـ ذاًبٚوظ ،بٚفًٌض َرمح

ـَ  أنْ  ادًِؿِ    بٖؿدارِ  ُيِٗم
ِ
 حيتًٛ ويرجقو وَيهِزَ  اشتىٚظتِف، ؿْدرَ  افَْجٚةِ  بٖشٌِٚب  وَيُٖخذَ  وجَؾ، ظزَ  اهلل

 .اهلل اخلر ِمـ

ِٞ  هذا ويف ؾ   اشؿٌ وهق  افَىٚظقَن،ظـ ط  افٌَْل ’ تًٖل افًٔدة ظٚئنٜ  احلدي ُُ   ف
ٍ
 ظٚمٍّ  َوبٚء

ٍٜ  يْتؼ َل  وؿدْ  ،ويَُتؾ بُنظ  ّ ٚ ُش ًٕ تًٚػ يًذب  إٔف ابتالء مـ اهللط ، ؾٖخزهٚ افٌْل َؿتِِْف فنظٜ ضٚظق
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بف افُٚؾريـ، وجيًِف رمحٜ فِّٗمْغ إذا وؿع هبؿ ؾهزوا واحتًٌقا؛ حٔٞ يُقن تًٍُرا فًٔئٚهتؿ 

 ورؾًٜ فدرجٚهتؿ.

مع هذا افقبٚء ظْد ٕزوفف، وظدم افٍرار مْف أو اخلقف وافٍزع؛  افَتًٚمؾ ـٍٜٔٔط ثَؿ يًِّْٚ افٌْل 

 مٚ ـتٛ فْٚ، ؾ٘ذا أصٔٛ ادًِؿ هبذا افداء ؾهز ٕٕف فـ يُقن إٓ مٚ ؿَدر اهلل، وفـ يهٌْٔٚ إٓ

 واحتًٛ أظىٚه اهلل مثؾ أجر افنٓٔد يقم افَٔٚمٜ وإن مل يّٝ بف. 

 مٚ هق ذط احلهقل ظذ مثؾ أجر افنٓٔد يف افٌِد افتل وؿع ؾٔٓٚ افىٚظقن؟س/ 

 جي/ فف ذضٚن: 

 ؾٔٓٚ افىٚظقن وٓ خيرج مْٓٚ ؾراًرا وهق ؿٚدر ظذ اخلروج.أن يُّٞ يف بِده افتل وؿع  إول:

ًٌٚ  افثِٚن: ًٌٚ اهلل ظذ متقـالًأن يُقن صٚبًرا اتً  9.آخر ؽرض أو مٚفف ـحٍظ ؛ؽر ٓ فثقابف ضٚف

 س/ مٚ احلُّٜ يف ظدم اخلروج مـ افٌِد افتل وؿع ؾٔٓٚ افىٚظقن؟

 خل ٱُّٱ يَقل تًٚػ واهلل ،وافَدر بٚفَوٚء إليامنا وًػ مًْٚه افٍرارو ٕٕف ؾرار مـ ؿدر اهلل، -9جي/ 

 ٩٦ األحزاب/ َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 إتنٚر يف ويتًٌٛ ،فِخىر إرض خٚرج هؿ ـمَ  ضيًر   افىٚظقن أرض مـ اخلروجٕن  -2

 2.افقبٚء

ُـّ أن هالك  -9  ـٕٚٝ مْٓٚ افٍٚرّ  وشالمٜ ،بَدومف حهؾ إٕامظذ أرض افىٚظقن  افَٚدمفئال ُيَي

 9.ارهبٍر

 س/ هؾ احلهقل ظذ مثؾ أجر افنٓٔد يف افىٚظقن خٚص بّـ مٚت بف؟
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ِٞ وافهز  ادذـقرة بٚفهٍٚت اتهػ مـ ظذ أن مْىقق احلديٞ جي/ يدل ُْ ]ِمـ ادُ

 اتهػ مـ صقر: ثالث حتتف ويدخؾ بٚفىٚظقن، يّٝ مل وإن افنٓٔد أجر فف وآحتًٚب[ حيهؾ

 أو ظٚجالً بٌره ومٚت أصالً بف يَع مل أو بف، يّٝ ومل بف وؿع أو بف، ؾامت افىٚظقن بف ؾقؿع بذفؽ

 9آجالً.

َٓ ط س/ مٚ افن يف افتًٌر بَقفف  ٚنَ  "إِ ٍٔد" مع َأْجرِ  ِمثُْؾ  َففُ  ـَ ِٓ  مٚت مـ بٖن افتكي  ثٌقت َص

قنُ ط صٓٔدًا يف ؿقفف  ـٚن بٚفىٚظقن ًُ ٌٔد(( ))اَدىْ ِٓ  ؟2َص

افىٚظقن يف بِده ؾُّٞ هبٚ وصز وإن مل يّٝ بف،  جي/ افن يف ذفؽ أن هذا احلديٞ ؾّٔـ طٓر

قنُ  ًُ ٌٔد(( ؾٓق ؾّٔـ مٚت بٚفىٚظقن، ومثِٓام يف ذفؽ ـّـ أمٚ حديٞ ))اَدىْ ِٓ  ازجٓٚد ٕٜٔ ظذ خرج َص

   9افَتؾ، ومـ مٚت يف شٚحٜ افَتٚل. ؽر آخر بًٌٛ ؾامت اهلل شٌٔؾ يف

  وافَتًِٔؿُ  ٚ،وأشٌٚهِب  اَدُٚرهِ  ِمـ آحسازُ  -9
ِ
وٚء ََ   ف

ِ
 .أؾِٚت  ُحِقلِ  ظْدَ  تًَٚػ  اهلل

َدر. -2 ََ  ٓ جيقز اخلروج مـ افٌِد افتل وؿع ؾٔٓٚ افىٚظقن أو افقبٚء بَهد افٍرار واهلروب مـ اف

ًٌٚ فف أجر افنٓٔد يف أخرة. -9  أَن َمـ يّٝ بٚفىٚظقن صٚبًرا اتً

 ذاًبٚ فٌرهؿ رمحٜ هلؿ.حٔٞ جًؾ مٚ ُظَد ظط رمحٜ اهلل تًٚػ بٖمٜ افٌْل  -1

 ؾوؾ افهز ظذ إؿدار واحتًٚب ثقاهبٚ. -7

 أن ٕٜٔ ادٗمـ أبِغ مـ ظِّف، وربام بِغ هبٚ مٚمل يٌٌِف بًِّف. -6

******* 
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ـْ   ـْ  ،÷ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َظ   َرُشقلِ  َظ
ِ
ٚدَِن، افََْٚس  َرُِدونَ ": َؿَٚل  ،× اّلَل ًَ  َم

ِٜ ازجَِٚهِِ  يِف  ِخَُٔٚرُهؿْ  قا، إَِذا اإِلْشالَِم، يِف  ِخَُٔٚرُهؿْ  َٔ ُٓ
َِ  َففُ  َأَصَدُهؿْ  افَنْٖنِ  َهَذا يِف  افَْٚسِ  َخْرَ  َوَرُِدونَ  َؾ

، َوَرُِدونَ  ًٜ َراِهَٔ ْغِ  َذا افَْٚسِ  َذَ  ـَ َٓ   َيِْٖي  اَفِذي افَقْج
ِ
َٓء ُٗ   َوَيِْٖي  بَِقْجٍف، َه

ِ
َٓء ُٗ  ."بَِقْجفٍ  َه

هق افهحٚيب ازجِٔؾ ظٌدافرمحـ بـ صخر افدود، ـٚن اشّف يف ازجٚهِٜٔ  

وهٚجر إػ ادديْٜ ظٚم خٔز،  ÷ظٌد صّس ؾًّل يف اإلشالم ظٌد افرمحـ، وـْٔتف أبق هريرة، أشِؿ 

مـ افروايٜ ظْف  رَ وأـثَ  ط، وهق ابـ ثامن وظؼيـ شْٜ، ثؿ فزم افٌْل طوصٓدهٚ مع رشقل اهلل 

شْٜ شٌع ومخًغ فِٓجرة ظـ ثامن وشًٌغ  ÷، تقيف طٚب رشقل اهلل وـٚن مـ أحٍظ أصح

  9شْٜ.

 مًٚدن
 ًٓ خمتٍِٜ وادًٚدن مجع مًدن وهق افقء ادًتَر يف  أصق

 ًً ًً إرض ؾتٚرة يُقن ٍٕٔ  ٚ وـذفؽ افْٚسٚ وتٚرة يُقن خًٔ

 وأحُٚمف افديـ أصقل ؾّٓقاإذا  قاؾَٓ اإذ

 .واخلالؾٜ اإلمٚرة وؿٔؾ:م،  : اإلشالأي افَنْٖن اهذ

 .ادْٚؾؼ افقجٓغ اذ

ٓؿِ  َدَرجِٚت  يف بْْٔٓؿ ؾٔام افَُْٚس  خَيتُِِػ   ٍَ ٍَِِف، اف افؼف  يفَيَتاميزون  ـام واف

ثرةِ وافًْٛ  ـَ  .إْتٌٚعِ  و

ِٞ  هذا ويف ُ  احلَدي ادًٚدن مْٓٚ منٚهبٜ افْٚس يف أصقهلؿ فًِّٚدن، ؾُام أن ط  افٌَْلُّ  ُيٌغ 

ُٜ  ،افٍْٔس واخلًٔس، ؾُذفؽ افْٚس مْٓؿ افؼيػ وافُريؿ ودون ذفؽ ؤِ ٍَ  يفوإن ـٕٚٝ  واف

َْقى، اإلْشالمِ  ؛ َذُف  إفٔٓٚ إَوؿَ  إذا إٓ إهنٚ بٚفَت ِٛ  افَْٚسِ  ؾِخٔٚرُ  هذا وظذ َؾوالً؛ اْزداَدْت  افًَْ
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َِّقا إذا اإلْشالِم، طؾ   يف ْذاُؾٓؿوأ افَْٚسِ  ِخٔٚرُ  هؿْ  ،دخقل اإلشالم ؿٌَْؾ  وأْذاُؾٓؿ ٓقا أْش ََ  يف وَتٍ

 .فوأْحُٚمِ  فُأصقفِ 

؛ هلٚ هؿأصد -اإلمَٚرةِ اإلشالم أو : أِي - افَنْٖنِ  هذا يف افَْٚسِ  َخرَ  أنَ ط  وبَغَ  ًٜ راهٔ ؾ٘ذا  ـَ

 ، أو ُأشْدت إفٔف اإلمٚرة وؿٚم بحَٓٚ ـٚن خر افْٚس. -بـ اخلىٚبـًّر -دخؾ يف اإلشالم 

رُ  ثؿَ  ـُ ٔ ًئٚ َّٕقذًجٚ ط  افٌْل َيذ ـَ  ش ف َخًٍٔس، َمًِدنٍ  ذا افَْٚسِ  ِم ٍُ َٕف وَيِه  وهق افَِْٚس، ذُّ  بٖ

نُ  ادُْٚؾُؼ  ِغ، ذو ادُتِق  َٓ ٍٜ  ـَؾ  َيْٖي اَفذي افَقج َْٖٔي ُيْرؤٓٚ؛ بام افَْٚسِ  ِمـ ضٚئٍ  بَقْجفٍ  هٗٓء ؾ

رُ  ُيْرؤٓؿ، ِٓ ُٔي قلِ  هلؿ ؾ ََ ٍِ  بٚف َٕف ًؾِ واف ِٜ  معَ  ـٚن مٚ ََٕٔضِ  آَخرَ  بَقجفٍ  أْظداَءهؿ وَيْٖي مْٓؿ، أ  افَىٚئٍ

َٔٓؿ، ـل إُْخرى؛ َسِو ًْ  . َخَرهؿ وَيَْٚل  َي

 س/ مٚ وجف افنٌف بغ ادًٚدن وافْٚس؟

ًٍ  ـٚن ـْ مَ  افْٚس ـذفؽو ،وخًٔسٍ  ٍٕٔسٍ  مـ خمتٍِٜ جقاهر ظذ ادًٚدن اصتاملجي/   يف ٚذي

ًْٕٚنٍ  ـّؾ  ؛ ٕنٚذؾً  إٓ اإلشالم يزده مل ازجٚهِٜٔ رُ  إ َٓ ، أو َذٍف  ِمـ أْصِِف يف مٚ مْف َيي ٍٜ ًَ  وإذا ِخ

 ِٝ ؛ إُصقُل  ـٕٚ ًٜ ِٝ  َذيٍ روعُ  ـٕٚ ٍُ ًٌٚ. ـذفؽ اف  9ؽٚف

س/ مٚ حُؿ مـ يّق بغ ادتخٚصّغ ويٖي ـؾ ضٚئٍٜ بٌر مٚ يٖي بف إخرى هبدف 

 بْٔٓام؟ افهِ 

ُِف ـٚن ـبّ ادذـقر يف هذا احلديٞ خٚص افَذمُّ جي/   إرضِ  يف هذا فٌرض افٍتْٜ وافًٍٚد ِؾً

َؾ  َمـ أَمٚ ،أو احلهقل ظذ ادهٚف  افدٕٔقيٜ بٌر حؼ ًَ غِ ادُ  بْغ  هبدف افهِ  ذفؽ ؾ َّ  َتخِٚص

َٕحِقه، ُِف ؾال و َّ ٌُٔ   هذا َين َْ َذاُب اط "فَقفف  افَت َُ ا َفَْٔس اْف قُل َخْرً َُ َفِذي ُيْهُِِ  َبْغَ افَِْٚس، َوَي

ا ل َخْرً
ِّ  2.9"َوَيْْ
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ِْؿ وافًّؾ افهٚف . -9 ًِ  َؾْوُؾ افًْٛ إذا اؿسن بٚفديـ واف

 ؾوؾ افتٍَف يف افديـ وافًِؿ بٕٚحُٚم افؼظٜٔ. -2

  .وافًًل بغ افْٚس بٚفًٍٚد افٍَِْٚق  ذمُّ  -9

  ********* 

ـْ   َٚن افٌَّْل ": َؿَٚل ÷ إٔس بـ مٚفؽ  َظ ًٜ ط  ـَ ًَ ـَ  َربْ ْقمِ  ِم ََ  بِٚفَىِقيؾِ  َفَْٔس  اف

ِهِر، َوَٓ  ََ َِْقنِ  َأْزَهرَ  بِٚف َٖبََْٔض  َفَْٔس  اف َؼ  بِ َٓ ًْدٍ  َفَْٔس  آَدَم، َوَٓ  َأْم َِْٔفِ  ُإِْٔزَل  َرِجٍؾ، َشٌٍْط، َوَٓ  َؿَىطٍ  بَِج  َظ

ـُ  َوُهقَ  ًِغَ  ابْ َٞ  ،َأْرَب ٌَِِ َٜ  َؾ َُ َّ َِِْٔف، ُيَْْزُل  ِشِْغَ  َظْؼَ  بِ ِٜ  َظ  َرأِْشفِ  يِف  َوَفَْٔس  َوُؿٌَِض  ِشَِْغ، َظْؼَ  َوبِْٚدَِديَْ

ونَ  َوحِلَْٔتِفِ  َرةً  ِظْؼُ ًَ  ."َبَْٔوٚءَ  َص

 ؿْْ ؽَ  بـ ظٚمر بـ جْدب بـ زيد بـ وّوؿ بـ افْي بـ مٚفؽ بـ إٔسهق  

تقإك أبًدا ظـ أمٍر أمره بف،  ؾام، شْغ ظؼط  افٌْل خدم ، وـْٔتف: أبق محزة،افْجٚر بـ ديظَ  بـ

، ظـ وتًًغ اثْتغ شْٜ بٚفٌكة مٚتبُثرة افامل وافقفد، ط وأـثر مـ احلديٞ ظْف، دظٚ فف افٌْل 

 9بٚفٌكة.ط مئٜ شْغ وشٌع، وهق آخر َمـ مٚت مـ أصحٚب رشقل اهلل 

 ًٜ ًَ ـَ  َرْب ْقمِ  ِم ََ  متقشط افىقل اف

َِْقنِ  َأْزَهرَ   بحّرة ادؼب افٌٔٚض هق اف

ََٔض  َفَْٔس  ْب َٖ َؼ  بِ َٓ ص َأْم  افٌٔٚض إمٓؼ: هق افٌٔٚض افنديد، افذي ينٌف بٔٚض افَزَ

 َٓ  فٔس بٖشّر صديد افًّرة. آَدمَ  َو

ًْدٍ فٔس   وافتقاء تُنأن صًره فٔس ؾٔف  َؿَىطٍ  بَِج

 .اهلْد ـنًر افنًر ّرشؾب فٔس َشٌْطٍ وٓ 

 وشٌط بغ ازجًقدة وافًٌقضٜ افنًر هح َرِجؾٍ 

                                       
 (.299/ 9(، مًرؾٜ افهحٚبٜ ٕيب ًٕٔؿ )92/ 1راجع ترمجتف يف: افىٌَٚت افُزى ط افًِّٜٔ ) 9



 

[] 
 

ٌد ط افهحٚبٜ افُرام روقان اهلل ظِٔٓؿ حيٌقن افٌْل  ٚنـ  ٚ، وـٕٚقا ٚ مجد ح

 حريهغ ظذ روايٜ أؿقافف وأؾًٚفف وصٍٚتف اخِلَِْٜٔ واخلَُِٜٔ فٔتٖشقا بف وفَِْٔقهنٚ دـ بًدهؿ.

ـٚن ط اخِلَِْٜٔ، ؾٖخز إٔف  ط يف هذا احلديٞ مـ صٍٚتف ÷ مٚ رواه إٔس بـ مٚفؽ وِمـ ذفؽ 

أبًٔوٚ مؼًبٚ بحّرة ؾال هق صديد ط متقشط افىقل بغ افىقيؾ افذاهٛ وافَهر افٌٚئـ، وـٚن فقٕف 

ؾِؿ يُـ خِنًْٚ صديد اخلنقٕٜ وٓ ٕٚظؿ ط افٌٔٚض ـِقن ازجر، وٓ هق أشّر افِقن، أمٚ صًره 

ُإٔزل ظِٔف افقحل وهق ابـ ط أن افٌْل ÷ افًْقمٜ، وإٕام ـٚن بغ هذا وذاك، ثؿ أخز إٌٔس صديد 

َٞ أربًغ شْٜ،  َُ َّ َٜ  ؾ َُ ٚ افَقحِل  ُٕزولِ  بًدَ  شَْغ، ظْؼَ  بّ ًً ِٜ  ،ظِٔف متتٚب  وُؿٌَِض  ِشَْغ، ظْؼَ  وبَٚدديْ

 .َبٔوٚءَ  َصًرةً  ِظؼونَ  وحِلْٔتِف َرأِشف يف وفٔس

ْٔفِ  س/ ؿقفف: ))ُإِْٔزَل  َِ ـُ  َوُهقَ  َظ ًَِغ، اْب َٞ  َأْرَب ٌِ َِ َٜ  َؾ َُ َّ ِْٔف، ُيَْْزُل  ِشِْغَ  َظْؼَ  بِ َِ ِٜ  َظ  َظْؼَ  َوبِْٚدَِديَْ

شْٜ.  وشتغ ٚثالثً  ظٚش: × أن افٌْل  ظٚش شتغ شْٜ، وظْد مًِؿ ظـ إٔسط ِشَِْغ(( يَتيض إٔف 

 ؾُٔػ تقؾؼ بْٔٓام؟

َٞ "÷ شْٜ، وؿقل إٔس  وشتغ ٚثالثً  ظٚشط جي/ جُيٚب ظـ ذفؽ بٖن مٚ ظِٔف ازجّٓقر إٔف  ٌِ َِ  َؾ

 َٜ َُ َّ ْٔفِ  ُيَْْزُل  ِشِْغَ  َظْؼَ  بِ َِ  افقحل يَهد بف اددة افتل محل ؾٔٓٚ افقحل وتتٚبع، وفذا ؿٔده بْزول "َظ

ٚ مل حيتًٛ إيٚم افت ظؼة ثالث بُّٜ ؾَّٚمف وإٓ ًً  أنّ  خيٍك ل ؾس ؾٔٓٚ افقحل، وٓشْٜ، وفُـ إٔ

ٚ، شْتغ إمر ابتداء يف َؾَسَ  افقحل ًٍ َٕف وٕه َٜ  أؿٚم وأ  افهٚحلٜ، افرؤيٚ يرى افقحل ابتداء يف أصٓر شت

 9ادْٚم. يف بًوٓٚ يف إفٔف وأوحل أصالً، بًوٓٚ يف إفٔف يقَح  مل شْغَ  ثالُث  ؾٓذه

 ف.تِ ّْ حًـ َش يف ِخَِْتف وط ـامل افٌْل  -9

ُِؼ. طـٚن افٌْل   -2  وَشًىٚ يف ـؾ رء؛ يف اخِلَِْٜ واخلُ

                                       
 (911/ 6ٞ افٌخٚري )( افُقثر ازجٚري إػ ريٚض أحٚدي979/ 3( ؾت  افٌٚري ٓبـ حجر )201/ 1مهٚبٔ  ازجٚمع ) 9



 

[] 
 

 .×صدة حٛ افهحٚبٜ فٌِْل  -9

******* 

ـْ   ـِ  اّلَلِ  َظٌْدِ  َظ ٍرو ْب ّْ اَم، اّلَلُ  َريِضَ  َظ ُٓ ـِ  مَلْ : َؿَٚل  َظْْ ُُ َٓ  َؾِٚحًنٚط  افٌَِْلُّ  َي  َو

ًنٚ، ح  ٍَ ٚنَ  ُمَت ـَ قُل  َو َُ ـْ  إِنَ ": َي ؿْ  ِم ـُ َِٔٚر ؿْ  ِخ ُُ َْ ًَ  ."َأْخاَلًؿٚ َأْح

 شٌَٝ ترمجتف. 

َٓ  َؾِٚحًنٚ ًنٚ َو ح  ٍَ حُش: مٚ ُمَت ٍُ ِّػ: وافتٍحش، وإَؾًٚل إَؿقال مـ ؿٌحف ينتد اف  ذفؽ. تُ

ؿْ  ـُ َِٔٚر  أؾوُِؿ  ِخ

ـُ  ُٜ  هق اخلُِِؼ  ُحً   ِصٍ
ِ
  إٌْٔٔٚء

ِ
ُٜ  وأْوفِٔٚئف، تًَٚػ  اهلل ـِ  وَحََٔ  إذى، وـػُّ  اَدًروِف  َبذُل  اخلُِِؼ  ُحً

 ُٜ ُٜ  افَقجِف، وَضالؿ دُ  بٚزجَِّٔؾ، افَْٚسِ  وخُمَٚفى  ظْٓؿ، واحِلِؿُ  واحتاِمهُلؿ، ظِٔٓؿ، واإلْصٍُٚق  هلؿ، وافَتقدُّ

ُِزِ  وَتركُ  اَدُِٚرِه، يف ظِٔٓؿ وافَهزُ  ِٜ  اف ُٜ وجُم  ظِٔٓؿ، وآشتِىٚف ٌَٕ ٚ ، ِٜ ِْي ٌِ ، اف ِٛ و ٌَ وادٗاَخذِة،  واف

د فف ربف بذفؽ، ؾَٚل تًٚػط وؿد ـٚن افٌْل  ِٓ ٚ، وأـِّٓؿ أدًبٚ، َص ًَ  من زن ُّٱ: أحًـ افْٚس خِ

٤امقنه/  َّ  ىن نن  
ًٔٚ مـ ـامل خِؼ افٌْل  هذا ويف ًٌٚ ظِّ ظذ ط ، وحثف ط احلديٞ يروي افهحٚيب ازجِٔؾ جٕٚ

ًنٚ، وٓ ؾٚحًنٚ ط مل يُـ افٌْل ÷: ذفؽ، ؾَٔقل  المُ  مْف َيهُدرُ  يًْل: ٓ ُمتٍح  َُ ٌُٔ   اف ََ ٚ، اف ًً  وٓ َضٌ

،ٚ ًً ٌُّ ِره، جُمٚراةً  وٓ َتى ٌَ ه ؾال ف زُّ
ٍِ ٍٓٚءُ  َيًت ًُّ ُٔجٚرهَيؿ اف ٓؿ؛ يف ؾ ِٓ ٍَ َٕف ش َُِؽ  ٕ رائِزه افَْٚسِ  أم ٌَ  ف

ًٍِٚٓتِف ِٜ  وإْ َٔ ً ٍْ ادٗمْغ  إن ِمـ أؾَوؾِ : خلِؼ وَيَقُل ا ـِ ًْ تف ظذ ُح حيٞ صحٚبتف وأمَ ط  وـٚن، افَْ

ْٓ وأـِّٓؿ ًَ ٚ ؿأح ًَ ُِ  .ُخ

ـ اخلِؼ ؽريزة جٌِٜٔ أم مُتًٌٜ؟ ًْ  س/ هؾ ُح

 جي/ إخالق مْٓٚ مٚ خيِؼ اهلل تًٚػ ظِٔف افًٌد ويرزؿف إيٚهٚ، وهل ُتُتًٛ أيًوٚ بٖن يتخِؼ 



 

[] 
 

  9.ـٚفٌريزة فف هرت حتك ظِٔٓٚ، ْٖ َن َْ ويُ  ؾٔٓٚ، بٌره ىويَتدهبٚ افًٌد وحيّؾ ًٍٕف ظِٔٓٚ، 

ـِ صٍٚتف.ط بٔٚن ـامل ُخِؼ افٌْل   -9  وحً

 بٔٚن ؾوؾ صٚحٛ اخلِؼ احلًـ ظذ ؽره.  -2

 إخالق احلًْٜ تُقن يف إؾًٚل ـام تُقن يف إؿقال. -9

 يف أخالؿف.ط آؿتداء بٚفٌْل   -1

******* 

ـْ   ٔدٍ  َأيِب  َظ ًِ ٌُّقا َٓ ":× افٌَِْلُّ  َؿَٚل : َؿَٚل  ،÷ اخلُْدِري   َش ًُ َِقْ  َأْصَحٚيِب، َت  َؾ

ؿْ  َأنَ  ـُ َؼ  َأَحَد ٍَ َِغَ  َمٚ َذَهًٌٚ ُأُحٍد، ِمثَْؾ  َإْٔ فُ  َوَٓ  َأَحِدِهْؿ، ُمدَ  َب ٍَ  . "َِٕهٔ

إبجر بـ احْلَِٚرث  هق افهحٚيب ازجِٔؾ شًد بـ مٚفؽ بـ شْٚن بـ ظٌٔد بـ 

َْٕهِٚرّي اْدَِديِّْل أبق شًٔد اخلدري، وهق مـ احلٍٚظ ادُثريـ ومـ افٍَٓٚء ادجتٓديـ،  ْٕ اخْلَْزَرجل ا

ٜ بْٝ أيب َحِٚرَثٜ مـ بْل ظدي بـ افْجٚر، اشتنٓد أبقه مٚفؽ يقم أحد، وصٓد أبق شًٔد  ًَ َوأمف إٔٔ

  2ًٌغ، وهق ابـ أربع وتًًغ شْٜ.شْٜ أربع وش ÷اخلْدق، وبًٜٔ افروقان، تقيف 

 .ٚضًٚمً  ـٍٔف ؾَّٔ يديف افرجؾ يّد أنادُدُّ مًٔٚر ـٍٔؾ، ومَداره:  ُمدَ 

فُ  ٍَ  ٕهٍف َِٕهٔ

 ُٜ يف إمٜ اإلشالمٜٔ، وهلؿ مُٕٚتٓؿ افًٚمٜٔ افتل ٓ  روقان اهلل ظِٔٓؿ هؿ أؾوؾ جٔؾٍ  افَهحٚب

 ، ؾٓؿ أول مـ آمـ بٚهلل ورشقفف، ومحِقا ظْف افقحل وافًْٜ وجٚهدوا يف شٌٔؾ اهلل توٚهٔٓٚ مُٕٜٚ

                                       
 (.11/ 97(، ذح افْقوي ظذ مًِؿ )911/ 1فَِٚيض ظٔٚض ) -إـامل ادًِؿ ذح صحٔ  مًِؿ  9

 (.292/ 9(، رجٚل صحٔ  مًِؿ )19/ 1(، ازجرح وافتًديؾ ٓبـ أيب حٚتؿ )93/ 9إير ترمجتف يف: مًجؿ افهحٚبٜ فٌٌِقي ) 2



 

[] 
 

 حتك إتؼت افدظقة.

ِٞ  هذا ويف ظـ شٛ صحٚبتف واخلقض يف أظراوٓؿ أو إٓتَٚص مـ ط يْٓك افٌْل  احلَدي

ًَِيؿ ؾوِٓؿ ومُٕٚتٓؿ ظْد اهلل تًٚػ، ثؿ ضب افٌْل  ٕٜٚ مثٚٓ يهػ هذه ادُط ؿدرهؿ، وذفؽ فِ

 ويقوحٓٚ ؾَٚل: إن إٍٕٚق أحد افهحٚبٜ دد مـ ضًٚم أو ٕهٍف أظيؿ أجًرا ظْد اهلل مـ إٍٕٚق

ًٌٚ، وذفؽ   .افٍْس وـامل افْٜٔ وصدق اإلخالص مزيد مـ يَٚرٕف فام ؽرهؿ مثؾ جٌؾ أحد ذه

 

ٌُّقا َٓ "ط س/ إػ َمـ يتقجف اخلىٚب يف ؿقفف  ًُ  وافهحٚبٜ هؿ احلٚضون؟ "ٚيِب َأْصحَ  َت

جي/ اخلىٚب ينّؾ هنل افهحٚبٜ ظـ شٛ مـ شٌَقهؿ يف اإلشالم وافٍوؾ، وهق ـذفؽ 

 ـٚدقجقدمْٓؿ  شٔقجد ـمَ ط مـ بٚب أوػ؛ حٔٞ جًؾ  افًَؾ يف ادٍرووغ فًٚمٜ ادًِّغ

 9.ـٚحلٚض ٛؿَ ادسَ  ووجقدهؿ

 س/ َمـ هق افهحٚيب؟

 تىؾ ملفق و ظْف، يرو مل وفق ،ومٚت ظذ اإلشالم بف ٚمٗمًْ ط  ٌّل افْ فَل ـمَ جي/ افهحٚيب هق: 

 2جمٚفًتف.

 س/ مٚ ه افتَدير بٚدد وٕهٍف دون ؽره مـ ادَٚدير؟

 9.افًٚدة يف بف يتهدؿقن ـٕٚقا مٚ أؿؾ ٕٕفجي/ 

 س/ مٚ شٌٛ هذه إؾؤِٜ فِهحٚبٜ، ومٚ هق شٌٛ هذا افتٍٚوت افٌُر يف إجر؟

 ظدة أشٌٚب، أمهٓٚ مٚ يع:جي/ يرجع ذفؽ إػ 

 مزيد إخالصٓؿ وصدق ٕٔتٓؿ. -9

 .ؽرهؿ بخالف احلٚل، وؤؼ افيورة وؿٝ يف ـٚن إٕام إٍٕٚؿٓؿ أن -2

                                       
 (9316/ 1ؿٚة ادٍٚتٔ  ذح منُٚة ادهٚبٔ  )(، مر933/ 96ظّدة افَٚري ذح صحٔ  افٌخٚري ) 9

 (.919 -910ٕزهٜ افْير )ص:  2

 (.933/ 96ظّدة افَٚري ذح صحٔ  افٌخٚري ) 9



 

[] 
 

 بًده. مًدوم وذفؽ ومحٚيتف ط ٕكتف يف ـٚن إٍٕٚؿٓؿ أن -9

 9وذف صحٌتٓؿ فف.ط مًف  جٓٚدهؿ -1

 ؾوؾ افهحٚبٜ ومُٕٚتٓؿ ظْد اهلل تًٚػ. -9

 افهحٚبٜ ظذ مجٔع َمـ بًدهؿ.تٍؤؾ   -2

 اإلخالص وصدق افْٜٔ يرؾًٚن مـ افًّؾ ويزيدان يف إجر.  -9

 افتحذير افنديد مـ اخلقض يف حؼ افهحٚبٜ .  -1

****** 

 ؾَٚل مك أهؾ مـ رجؾ جٚء إٔف -ظْٓام اهلل ريض - ظّر بـ ظٌدافِف ظـ 

َِؿُ  َهْؾ : فف ًْ ْؿ،: َؿَٚل  ُأُحٍد؟ َيْقمَ  َؾرَ  ُظثاَْمنَ  َأنَ  َت ًَ َِؿُ : َؿَٚل  َٕ ًْ َٕفُ  َت َٛ  َأ َٔ ٌَ ـْ  َت ْد؟ َومَلْ  َبْدرٍ  َظ َٓ ْؿ،: َؿَٚل  َيْن ًَ َٕ 

َِؿُ : َؿَٚل  ًْ َٕفُ  َت َٛ  َأ َٔ ٌَ ـْ  َت ِٜ  َظ ًَ ْوَقانِ  َبْٔ َِؿْ  افر  ْدَهٚ؟ َؾ َٓ ْؿ،: َؿَٚل  َيْن ًَ ، اّلَلُ : َؿَٚل  َٕ َزُ ـْ ـُ : َؿَٚل  َأ رَ  اْب َّ َٚل : ُظ ًَ  َت

 ْ دُ  ُأُحٍد، َيْقمَ  ِؾَراُرهُ  َأَمٚ َفَؽ، ُأَبغ  َٓ َْٖص ٚ اّلَلَ  َأنَ  َؾ ٍَ رَ  َظْْفُ  َظ ٍَ ٌُفُ  َوَأَمٚ َفُف، َوَؽ ُّٔ ٌَ ـْ  َت َٕفُ  َبْدرٍ  َظ ِ٘ ْٝ  َؾ َٕ ٚ ُٝ  حَتَْتفُ  ـَ ْ  بِْ

  َرُشقلِ 
ِ
ْٝ  ،× اّلَل َٕ ٚ ـَ ، َو ًٜ َٚل  َمِريَو ََ   َرُشقُل  َففُ  َؾ

ِ
ـْ  ُجؾٍ رَ  َأْجرَ  َفَؽ  إِنَ ": × اّلَل َ دَ  مِم ِٓ  َبْدًرا، َص

فُ  َّ ْٓ ٌُفُ  َوَأَمٚ ،"َوَش ُّٔ ٌَ ـْ  َت ِٜ  َظ ًَ ْوَقاِن، َبْٔ َِقْ  افر  ٚنَ  َؾ ـِ  َأَظزَ  َأَحدٌ  ـَ ٌَىْ َٜ  بِ َُ ـْ  َم َثفُ  ُظثاَْمنَ  ِم ًَ ٌَ ُف، َف َٕ ٚ َُ َٞ  َم ًَ ٌَ  َؾ

  َرُشقُل 
ِ
ْٝ  ُظثاَْمنَ ط  اّلَل َٕ ٚ ـَ ُٜ  َو ًَ ْوَقانِ  َبْٔ دَ  افر  ًْ ، إَِػ  ُظثاَْمنُ  َٛ َذهَ  َمٚ َب َٜ َُ َٚل  َم ََ   َرُشقُل  َؾ

ِ
َِٔدهِ ط  اّلَل  بِ

َْك ّْ ُٔ َب  ،"ُظثاَْمنَ  َيدُ  َهِذهِ ": اف َٚل  َيِدِه، َظَذ  هِبَٚ َؾَيَ ََ ثاَْمنَ  َهِذهِ ": َؾ ًُ
َٚل  "فِ ََ ـُ  َففُ  َؾ رَ  اْب َّ ْٛ  ُظ  أنَ  هِبَٚ اْذَه

َؽ. ًَ  َم

بـ ظّر بـ اخلىٚب بـ ٍٕٔؾ بـ ظٌد افًزى مـ هق أبق ظٌدافرمحـ ظٌد اهلل  

بْل ؾٓر، ُوفد ؿٌؾ افًٌثٜ بًْٜ، وـٚن إشالمف بُّٜ مع إشالم أبٔف ظّر بـ اخلىٚب ومل يُـ بِغ 

يقم أحد ؾرَده، ثؿ ُظرض ظِٔف يف اخلْدق َوُهَق اْبـ مخس ظَؼة ؾٖجٚزه، ط يقمئذ، ُظرض ظذ افٌْل 

                                       
 (.112/ 6(، افُقثر ازجٚري إػ ريٚض أحٚديٞ افٌخٚري )91/ 1(، ؾت  افٌٚري ٓبـ حجر )933/ 96ظّدة افَٚري ذح صحٔ  افٌخٚري ) 9



 

[] 
 

شْٜ َثاَلث  ÷حد ادُثريـ يف افٍتقى واحلديٞ، تقيف مع أبٔف إػ ادديْٜ، وـٚن أ÷ هٚجر 

ٜ َوُهَق بـ شٌع َوَثاَمَِٕغ شْٜ. َُ َّ َوشًٌغ بِ
9  

 

 َٜ َُ ـِ َم ٌَْى ًٌٚ يف مُٜ. َأَظَز بِ  أظز افْٚس ًٕ

َؽ  ًَ ْٛ هِبَٚ أَن َم ٌَف افتل أوردهَتٚ. اْذَه  أي: اذهٛ هبذه إظذار واؿرهنٚ مع افنُّ

يف هذه إمٜ، وأؾوِٓؿ ادٌؼون بٚزجْٜ،  هؿ أؾوؾ جٔؾٍ  -روقان اهلل ظِٔٓؿ -افهحٚبٜ 

 .-ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ-وأؾوِٓؿ اخلٍِٚء افراصدون، ومْٓؿ ذو افْقريـ ظثامن بـ ظٍٚن 

وادْٚؾَقن وافُٚئدون فإلشالم ؽٚيتٓؿ واحدة، وهل زظزظٜ ادًِّغ وتنُُٔٓؿ يف 

 ظٓد مْذ ادًِّٜ إمٜ جًد يف يْخراهتٚم رمقزهؿ وؾوالئٓؿ، وٓ زال هذا افًقس ظَٚئدهؿ، و

 إرض وَمـ ظِٔٓٚ. اهلل يرث أن وإػ افٔقم إػ افٌْقة

ٌف افتل أثٚرهٚ هٗٓء ادٌروقن ظـ افهحٚيب ازجِٔؾ  وهذا احلديٞ يٌغ فْٚ بًض افتُّٓؿ وافنُّ

 مُٜ فِحٟ، ؾقجد ؿقًمٚ مـ ؿريش جيًِقن، ظثامن بـ ظٍٚن، حٔٞ ؿِدم رجؾ مـ أهؾ ِمك إػ

ؾذهٛ إفٔف وشٖفف ثالثٜ أشئِٜ  -ريض اهلل ظْٓام-ؾًٖل ظـ ـٌرهؿ، ؾٖصٚروا إػ ظٌدافِف بـ ظّر 

 وهل:  ÷ظـ ظثامن 

 ؾَر يف ؽزوة أحد؟ ÷هؾ تًِؿ أن ظثامن  -9

 هؾ تًِؿ إٔف تٌٔٛ ظـ ؽزوة بدر ومل ينٓدهٚ؟ -2

 فتل ـٕٚٝ حتٝ افنجرة ظٚم احلدئٌٜ؟هؾ تًِؿ إٔف تٌٔٛ ظـ بًٜٔ افروقان ا -9

ابـ  ؿَ ِٓ وـِام أورد واحدة ؿٚل فف ابـ ظّر "ًٕؿ"، ؾَٚل افرجؾ: "اهلل أـز"، ؾِام ـَز افرجؾ ؾَ 

 فؽ حََٜٔ  ـؾ هتّٜ فِرجؾ تًٚل أبّغ  ÷ظّر أن افرجؾ اشتحًـ جقابف وؾرح بف، ؾَٚل ابـ ظّر 

 وصٌٜٓ مـ افتل أوردهتٚ:

                                       
 (993/ 9( رجٚل صحٔ  مًِؿ )163/ 9( مًجؿ افهحٚبٜ فٌٌِقي )907/ 1افُزى ) إير ترمجتف يف: افىٌَٚت 9



 

[] 
 

 ن ؾّٔـ أخىٖ مـ ادًِّغ وؿد ظٍٚ اهلل ظْٓؿ وؽٍر هلؿ.ؾٖمٚ ؾراره يقم أحد ؾُٚ -

ط ـٕٚٝ مريوٜ ؾٖمره رشقل اهلل ط وأمٚ تٌٌٔف ظـ ؽزوة بدر ؾَن زوجتف بْٝ رشقل اهلل  -

 بٚزجِقس مًٓٚ، وؿٚل فف: إن فؽ أجر َمـ صٓد بدًرا وشّٓف.

ومُٕٚتف فؼف ًٌٕف  -أرشِف فَريش  ـٚن ؿدط وأمٚ تٌٌٔف ظـ بًٜٔ افروقان ؾَن افٌْل  -

ؿَّ ِِ ًْ فُٔ  -ظْدهؿ  أن ظْد ادًِّغ صٚع ظثامن ؽٌٜٔ يفو ،ٚاٚربً  ٓ امًتّرً  جٚء إٕامط  إٔف ُٓ

 افًٌٜٔ شٌٛ ذفؽ ؾُٚن ،ؿتؾ ظثامن بٖن اخلز جٚء بؾ ادًِّغ حلرب تًروقا ادؼـغ

 يف وذفؽ يٍروا ٓ أن ظذ افنجرة حتٝ حْٔئذط  افٌْل وبٚيًٓؿ فَِتٚل ادًِّقن اشتًدو

افّْٔك، وؿٚل: هذه يد ظثامن، ثؿ َمـ حي، ثؿ أصٚر بٔده ط ، ؾٌٚيع افٌْل ÷ ظثامن ؽٌٜٔ

 .÷ ظثامن ظـ افًٌٜٔ هذه ؾَٚلضب هبٚ ظذ يده افٔنى 

َٜ مٚ ُيْرمك بف ُظثامُن بٚفٌٚضِِؾ:  َد أْن بَغَ فف َحََٔ ًْ َر َريَض اهلُل ظْٓام فَِرجِؾ ب َّ ـُ ُظ اذهٛ ثَؿ ؿٚل اب

ٌَف افتل أوردهَتٚهبذه إظذا ِٛ ُظثامَن  ر واؿرهنٚ مع افنُّ ُده ِمـ َظٔ َِ َٝ َتًت ْ ـُ  .÷حَتك َيزوَل ظَْؽ مٚ 

 

ـ ؾَر يقم أحد وؽٍر هلؿ؟ ÷س/ مـ أيـ أخذ ابـ ظّر  َّ  أن اهلل تًٚػ ظٍٚ ظ

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱُّٱجي/ أخذهٚ مـ ؿقل اهلل تًٚػ: 

 9  .٩٥٥آل عمران/  َّ مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حتجت  هب مب خب

بٚفٌَٚء مًٓٚ وافتخِػ ط افتل ـٕٚٝ حتٝ ظثامن، وأمره رشقل اهلل ط س/ أيُّ بْٚت افرشقل 

 ظـ ؽزوة بدر؟

 2أختٓٚ أم ـِثقم.ط ، وفام مٚتٝ زَوجف رشقل اهلل ط بْٝ رشقل اهلل  رؿٜٔهل جي/ 

 .ومُٕٚتف ÷ظثامن بـ ظٍٚن  ِٜٔؾو -9

                                       
 (.201/ 96(، ظّدة افَٚري ذح صحٔ  افٌخٚري )9126/ 1مرؿٚة ادٍٚتٔ  ذح منُٚة ادهٚبٔ  ) 9

 (. 990/ 6(، ذح افًَىالِن = إرصٚد افًٚري فؼح صحٔ  افٌخٚري )71/ 1ؾت  افٌٚري ٓبـ حجر ) 2
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ـُ ظذ َمـ َشَٖفف ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام، وِظِّْف، ِٜٔؾو -2 ف، وجقاُبف احلًَ ِٓ  .وَدؿُٔؼ ِؾَ

 ظدم افتنع يف اهتٚم افْٚس ورمٔٓؿ بٚفٌٚضؾ. -9

****** 

ـْ    َٜ  َظ ـْ  اْمَرَأةً  َأنَ  ،’ َظِٚئَن ، خَمُْزومٍ  َبِْل ِم ْٝ َؿ ُٚفقا َهَ ََ ـْ : َؾ ِ ؿُ  َم َُ َٓ  ُي  ِٚؾٔ

َِؿْ  ؟× افٌََِْل  ْئ  َؾ َسِ ُف، َأنْ  َأَحدٌ  جَيْ َّ  ِ َُ فُ  ُي َّ َِ َُ ُٜ  َؾ ـُ  ُأَشَٚم َٚل  َزْيٍد، ْب ََ ائَِٔؾ  َبِْل إِنَ " : َؾ ٚنَ  إِْهَ َق  إَِذا ـَ  َهَ

ؿُ  ِٓ يُػ  ؾِٔ قُه، افَؼِ ـُ َق  َوإَِذا َتَر ؿُ  َهَ ِٓ ًُِٔػ  ؾِٔ قُه، افَو ًُ ْٝ  َفقْ  َؿَى َٕ ٚ ُٜ  ـَ َّ
ًْ  َؾٚضِ َى ََ  ."َيَدَهٚ ُٝ َف

 شٌَٝ ترمجتف. 

 

ئْ  َسِ  ينجع ويتَدم ظذ افًٗال جَيْ

يُػ   صٚحٛ افًْٛ وافقجٚهٜ افَؼِ

قهُ  ًُ  ؿىًقا يده َؿَى

ـُ  هق إلْشالمُ ا دلِ  ِدي ًَ ًَِِط، اف ٌَؼ ظذ واف  ذع اهلل تًٚػ أحُٚمف وحَد حدوده افتل جيٛ أن ُتى

 ازجّٔع مـ ؽر تٍرؿٜ بغ افٌْل وافٍَر أو افؼيػ وافقؤع.

ِٞ  هذا ويف ٓٚ- اْمرأةً  أنَ  ’حتُل فْٚ أمْٚ ظٚئنٜ  احلَدي ُّ ُٜ  واش بْٝ أيب إشد  ؾٚضّ

ْٝ  -ادخزومٜٔ يدهٚ، وؿٚفقا فـ ط وأصٍَقا أن يَىع رشقل اهلل  َؿقُمٓٚ ؾٍِزعَ  ،ط   افٌَْل   َظٓدِ  يف َهَؿ

ُٜ جيرؤ أحٌد أن ي َِؿ أشٚم نٍع هلٚ ظْد رشقل اهلل إٓ مقٓه أشٚمٜ بـ زيد، وذفؽ دُٕٚتف ظْده، ؾِام ـ

ًرا فف وؿٚلوطٓرْت ظالمٚت افٌوٛ ظذ وجٓف، ط تَِقن وجف افٌْل ط افٌَْل  ُِ أتنٍع يف حد : ُمًَتْ

 مـ حدود اهلل يٚ أشٚمٜ!!

ؿ افؼيػ وافًْٔٛ ترـقه، شٌٛ ؽوٌف وؿٚل إن بْل إهائٔؾ ـٕٚقا إذا هق ؾٔٓط بَغ  ثؿ

وإذا هق ؾٔٓؿ افؤًػ وافقؤع أؿٚمقا ظِٔف احلد وؿىًقا يده، وـٚن هذا شٌٛ مـ أشٌٚب 

وهل أظز أهِف –ادثؾ بًٍْف وبٖهؾ بٔتف افُرام وؿٚل: فق ـٕٚٝ ؾٚضّٜ هؿٝ ط هالـٓؿ، ثَؿ ضب 



 

[] 
 

ُٝ  -ظْده ُٝ  ٕؿّ َُ  بٚدرأةط يدهٚ ، ثؿ أمر رشقل اهلل  ظِٔٓٚ احلد وؿىً ْٝ ىِ ؾ يدهٚ، ثؿ تٚبٝ  ً

ْٝ دَ وَص   يف تقبتٓٚ. ؿ

 

 س/ مٚ حُؿ افنٍٚظٜ يف احلدود؟

جي/ احلدود إذا بٌِٝ احلٚـؿ ؾال جيقز افنٍٚظٜ ؾٔٓٚ، أمٚ ؿٌؾ ذفؽ ؾٔجقز؛ فام ؾٔف مـ افًس ظذ 

ؾٕٚوػ ظدم  وؾًٚد ذ مْف ظرف مـ وأمٚ فِْٚس، أذى مْف ًرفيُ  مل ؾّٔـ ِؿ، وفُـ ذفؽادً

 9افنٍٚظٜ فف.

 ؾٚضّٜ ابْتف بٚفذـر؟ط س/ فامذا خَص افٌْل 

ادٌٚفٌٜ يف افًدل وترك ط جي/ ٕهنٚ أظزُّ أهِف ظْده، وٕٕف مل يٌَؼ مـ بْٚتف حْٔئٍذ ؽُرهٚ، ؾٖراد 

 ادحٚبٚة.

 س/ َمـ افذي يْقط بف تٍْٔذ حد افنؿٜ وؽره مـ احلدود؟

، أو َمـ يْقب اإلمٚم هقوشٚئر احلدود  افنؿٜ حد ئَؿ افذي أن يف ٚءافٍَٓ بغ خالف ٓجي/ 

 ظْف.

ٔد  س/ هؾ ُيَٚم حد  ٚ أو افًُس؟افنؿٜ ظذ ادًِؿ إذا هق ذم

 أهؾ ـمِ  أم مًِاًم  مْف ادنوق أـٚن شقاء افذمل، أو ادًِؿ افًٚرق ظذ افنؿٜ حد ُؼ ٌَ ىَ يُ جي/ 

 .ٚاتٍٚؿً  افذمٜ

 أن أحُٚم اهلل تًٚػ ظٚدفٜ يًتقي ؾٔٓٚ افؼيػ وافقؤع. -9

 افْٓل ظـ افنٍٚظٜ يف احلدود إذا بٌِٝ احلٚـؿ. -2

افْٓل ظـ ادحٚبٚة وادجٚمِٜ يف احلدود وإحُٚم افؼظٜٔ حتك وإن ـٕٚٝ يف أؿرب افْٚس  -9

 وأظزهؿ.

                                       
 ( بتكف يًر.709/ 7ًِؿ بٍقائد مًِؿ )إـامل اد 9



 

[] 
 

 .ومهِحٜ ذظٜٔ مىِقب ٕمر تٍخٔؿ ؾٔف ـٚن إذا اشتحالف ؽر مـ احلِػ جقاز -1

 يف افًٍٚد مًٚفؽ يف افدخقل ظـظدافٜ احلدود افتل ذظٓٚ اهلل تَقياًم فٍِْقس وزجًرا هلٚ  -7

 .ممتُِٚهتؿ ظذ افْٚس ترويع وظـ إرض،



 

[] 
 

 القول املفيد على كتاب التوحيد من كتاب
 

 باب وَ الصسك االضتعاذٚ بغري اهلل

٦اجلن/  َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱٱوقول اهلل تعالى:  
---------------------------------------------------- 

مـ: فِتًٌٔض، وهذه افسمجٜ فًٔٝ ظذ إضالؿٓٚ، ٕٕف إذا اشتًٚذ بنخص  ؿقفف: "مـ افؼك":

 ممٚ يَدر ظِٔف، ؾٕ٘ف جٚئز، ـٚٓشتًٕٜٚ.

أهنؿ  [ أي: يِتجئقن إفٔٓؿ ممٚ حيٚذروٕف، ييْقن6]ازجـ آيٜ:  { يق ىق  يف ىف ؿقفف: }

 ًَ ٕٚدوا  ا، وـٕٚٝ افًرب يف ازجٚهِٜٔ إذا ٕزفقا يف وادٍ ٚ وذظرً ٚ، أي: خقؾً ئًذوهنؿ، وفُـ زادوهؿ ره

 بٖظذ أصقاهتؿ: أظقذ بًٔد هذا افقادي مـ شٍٓٚء ؿقمف.

ٚ، بؾ افرهؼ أصد مـ جمرد افذظر واخلقف، ؾُٖهنؿ مع ذظرهؿ ا وخقؾً أي: ذظرً  (:لكؿقفف: )

 ء، ؾٚفذظر واخلقف يف افَِقب، وافرهؼ يف إبدان.وخقؾٓؿ أرهَٓؿ وأوًٍٓؿ ر

وهذه أيٜ تدل ظذ أن آشتًٚذة بٚزجـ حرام؛ ٕهنٚ ٓ تٍٔد ادًتًٔذ، بؾ تزيده رهَٚ، ؾًقؿٛ 

بَْٔض ؿهده، وهذا طٚهر، ؾتُقن افقاو وّر ازجـ واهلٚء وّر اإلٕس. وؿٔؾ: إن اإلٕس زادوا 

 ًَ  وفُـ افهحٔ  إول.ا، ا وظتقد ٚ، أي: اشتٌُٚرً ازجـ ره

ًٓ  { يق ىق  يف ؿقفف: } فُـ ظِْٔٚ أن ٕهدق . ، وهلؿ إٕٚثيًتٍٚد مْف أن فِجـ رجٚ

بقجقدهؿ، وأهنؿ مٍُِقن، وبٖن مْٓؿ افهٚحلغ ومْٓؿ دون ذفؽ، وبٖن مْٓؿ ادًِّغ 

 وافَٚشىغ، وبٖن مْٓؿ رجٚٓ وًٕٚء. 

ًٔذ بٚفقء ٓ صؽ إٔف ؿد ظِؼ رجٚءه ذم ادًتًٔذيـ بٌر اهلل، وادًت وجف آشتنٓٚد بٚٔيٜ:

 واظتّد ظِٔف، وهذا ٕقع مـ افؼك.بف، 

ِاَِمِت  "يَقل:  طوظـ خقفٜ بْٝ حُٔؿ ؿٚفٝ: شًّٝ رشقل اهلل  َُ ًٓ ُثَؿ َؿَٚل: َأُظقُذ بِ ََٕزَل َمِْْز ـْ  َم

ٌء، َحتَك َيْرحَتَِؾ  ُه َرْ ََِؼ، مَلْ َيُيَ ـْ َذ  َمٚ َخ  افتََٚمِٚت ِم
ِ
ـْ َمِْْزفِِف َذفَِؽ  اهلل  . رواه مًِؿ." ِم

 

--------------------------------------------------- 
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ًٓ وؿقفف: "  " ينّؾ مـ ٕزفف ظذ شٌٔؾ اإلؿٚمٜ افدائّٜ، أو افىٚرئٜ، بدفٔؾ إٔف ُٕرة يف  مـ ٕزل مْز

جئ وأظتهؿ. ؿقفف: " بًّْك: أفتأظقذشٔٚق افؼط، وافُْرة يف شٔٚق افؼط تٍٔد افًّقم. وؿقفف: "

  خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ": ... مجع ؿِٜ دال ظذ افُثرة فقجقد افدفٔؾ، ؿٚل تًٚػ: ـِامت"

٩١٩الكهف/  َّ جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  
 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱوأبِغ مـ هذا ؿقفف تًٚػ:  

٢٧مقمان/  َّ حنجن مم خم حم  جم  
 ظٜٔ.وادراد بٚفُِامت هْٚ: افُِامت افُقٕٜٔ وافؼ  

 ": ُٚم افُالم بٖمريـ:افتٚمٚتؿقفف: "

 افهدق يف إخٌٚر. -9

 افًدل يف إحُٚم. -2

٩٩٥األهعام/  َّ مبخب  حب جب هئ مئ ُّٱٱؿٚل اهلل تًٚػ:.  
 مـ ذ مٚ خِؼؿقفف: "

ٍ
: اخلر وافؼ، وفُـ ": أي: مـ ذ افذي خِؼ؛ ٕن اهلل خِؼ ـؾ رء

ا. وظذ هذا َٕقل: ا، ؾُٚن خرً د هبذه احلُّٜ خرً افؼ ٓ يًْٛ إفٔف، ٕٕف خِؼ افؼ حلُّٜ، ؾًٚ

افؼ فٔس يف ؾًؾ اهلل، بؾ يف مًٍقٓتف، أي: خمِقؿٚتف. وظذ هذا تُقن )مٚ( مقصقفٜ، ٓ ؽر، أي: 

 مـ ذ افذي خِؼ.

وفٔس ـؾ مٚ خِؼ اهلل ؾٔف ذ، فُـ تًتًٔذ مـ ذه إن ـٚن ؾٔف ذ، ٕن خمِقؿٚت اهلل تًَْؿ إػ 

 ل:ثالثٜ أؿًٚم ه

. ذ اض، ـٚفْٚر وإبِٔس بٚظتٌٚر ذاتٔٓام، أمٚ بٚظتٌٚر احلُّٜ افتل خَِٓام اهلل مـ أجِٓٚ، 9

 ؾٓل خر.

 . خر اض ـٚزجْٜ، وافرشؾ، وادالئُٜ.2

 . ؾٔف ذ وخر، ـٚإلٕس، وازجـ، واحلٔقان.9

 وإٔٝ إٕام تًتًٔذ مـ ذ مٚ ؾٔف ذ.
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تٍٔد افًّقم مـ ذ ـؾ ذي ذ مـ ازجـ ": ُٕرة يف شٔٚق افٍْل، ؾ مل ييه رءؿقفف: "

واإلٕس وؽرهؿ وافيٚهر واخلٍل حتك يرحتؾ مـ مْزفف، ٕن هذا خز ٓ يُّـ أن يتخِػ خمزه؛ 

 ٕٕف ـالم افهٚدق ادهدوق، فُـ إن ختِػ، ؾٓق فقجقد مٕٚع ٓ فَهقر افًٌٛ أو ختِػ اخلز.

ًِِٝ ومل حيهؾ ادًٌٛ، ؾِٔس مـ إشٌٚب افؼظٜٔ إ طوٕير ذفؽ ـؾ مٚ أخز بف افٌْل  ذا ُؾ

ذفؽ خلِؾ يف افًٌٛ، وفُـ فقجقد مٕٚع، مثؾ: ؿراءة افٍٚحتٜ ظذ ادرى صٍٚء ويَرأهٚ بًض 

 ا يف افًٌٛ، بؾ فقجقد مٕٚع بغ افًٌٛ وأثره.افْٚس وٓ ينٍك ادريض، وفٔس "ذفؽ ؿهقرً 

قجد افتًّٜٔ ويي افنٔىٚن : افتًّٜٔ ظْد ازجامع، ؾ٘هنٚ ُْع ضر افنٔىٚن فِقفد وؿد تومْف

افقفد، فقجقد مٕٚع يّْع مـ حهقل أثر هذا افًٌٛ، ؾًِٔؽ أن تٍتش مٚ هق افامٕع حتك تزيِف 

 ؾٔحهؾ فؽ أثر افًٌٛ.

ؿٚل افَرضٌل: وؿد جَربٝ ذفؽ، حتك إِن ًٕٔٝ ذات يقم، ؾدخِٝ مْزِل ومل أؿؾ ذفؽ، 

 ؾِدؽتْل ظَرب.

. وادٗفػ يَقل يف افسمجٜ: آشتًٚذة بٌر اهلل، هللبُِامت ا ذأظقوافنٚهد مـ احلديٞ: ؿقفف: 

 وهْٚ اشتًٚذة بٚفُِامت، ومل يًتًذ بٚهلل، ؾِامذا؟ 

: أن ـِامت اهلل صٍٜ مـ صٍٚتف، وهلذا اشتدل افًِامء هبذا احلديٞ ظذ أن ـالم اهلل مـ أجٔٛ

ـٕٚٝ افُِامت خمِقؿٜ مٚ صٍٚتف ؽر خمِقق، ٕن آشتًٚذة بٚدخِقق ٓ رقز يف مثؾ هذا إمر، وفق 

إػ آشتًٚذة هبٚ. وهلذا ـٚن ادراد مـ ـالم ادٗفػ: آشتًٚذة بٌر اهلل، أي: أو  طأرصد افٌْل 

 صٍٜ مـ صٍٚتف.

وهْٚ اشتًٚذ بًزة اهلل وؿدرتف،  9" أظقذ بًزة اهلل وؿدرتف مـ ذ مٚ أجد وأحٚذرويف احلديٞ: " 

ٚت اهلل، وهل فًٔٝ خمِقؿٜ. وهلذا جيقز افًَؿ بٚهلل ومل يًتًذ بٚهلل، وافًزة وافَدرة مـ صٍ

 وبهٍٚتف، ٕهنٚ ؽر خمِقؿٜ.

ؿ بٚٔيٚت، ؾ٘ن أراد أيٚت افؼظٜٔ، ًَ ََ ر جٚئز. أمٚ ؾٌ ؾجٚئز، وإن أراد أيٚت افُقٕٜٔ أمٚ اف

ؾٓل مـ افؼك، ؿٚل صٔخ  ؾ، ؾ٘ن ـٚن ادخِقق ٓ يَدر ظِٔفؾٍٔٓٚ تٍهٔ آشتًٚذة بٚدخِقق

                                       
 2202صحٔ  مًِؿ ) 9

ِ
ٚ إَِػ َرُشقِل اهلل َُ ُف َص َٕ ، َأ ل 

ٍِ ََ ِٚص افَث ًَ ـِ َأيِب اْف ـْ ُظثاَْمَن ْب   ط( َظ
ِ
َٚل َفُف َرُشقُل اهلل ََ َؿ َؾ َِ ِدِه ُمُْْذ َأْش ًَ ٚ جَيُِدُه يِف َج ًً َوْع ط : " َوَج

مَلَ 
َٖ ـْ َذ  َمٚ َأِجُد َوُأَح  َيَدَك َظَذ اَفِذي َت ِف ِم

 َوُؿْدَرتِ
ِ
 َثالًَثٚ، َوُؿْؾ َشٌَْع َمَراٍت َأُظقُذ بِّٚلل

ِ
ِدَك، َوُؿْؾ بِْٚشِؿ اهلل ًَ ـْ َج  ِٚذُر"ِم
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م ابـ تّٜٔٔ: "ٓ جيقز آشتًٚذة بٚدخِقق ظْد أحد مـ إئّٜ"، وهذا فٔس ظذ إضالؿف، بؾ اإلشال

 مرادهؿ ممٚ ٓ يَدر ظِٔف إٓ اهلل، ٕٕف ٓ يًهّؽ مـ افؼ افذي ٓ يَدر ظِٔف إٓ اهلل، شقى اهلل.

هبؿ  ومـ ذفؽ أيًوٚ آشتًٚذة بٖصحٚب افٌَقر، ؾ٘هنؿ ٓ يًٍْقن وٓ ييون، ؾٚٓشتًٚذة

 ا ظْٓؿ.ذك أـز، شقاء ـٚن ظْد ؿٌقرهؿ أم بًٔدً 

أمٚ آشتًٚذة بّخِقق ؾٔام يَدر ظِٔف، ؾٓل جٚئزة، وؿد أصٚر إػ ذفؽ افنٚرح افنٔخ شِٔامن 

ط يف "تًٔر افًزيز احلّٔد"، وهق مَتٙ إحٚديٞ افقاردة يف "صحٔ  مًِؿ" فام ذـر افٌْل 

 .9ًِٔذ بف "افٍتـ، ؿٚل: " ؾّـ وجد مـ ذفؽ مِجٖ، ؾ

، وـذفؽ يف ؿهٜ  طوـذفؽ ؿهٜ ادرأة افتل ظٚذت بٖم شِّٜ، وافٌالم افذي ظٚذ بٚفٌْل 

 افذيـ يًتًٔذون بٚحلرم وافًٌُٜ، ومٚ أصٌف ذفؽ.

وهذا هق مَتٙ افْير، ؾ٘ذا اظسوْل ؿىٚع ضريؼ، ؾًذت بًٕ٘ٚن يًتىٔع أن خيِهْل مْٓؿ، 

صؽ إٔف مـ افؼك، ؾ٘ذا ظَِٝ ؿٌِؽ ورجٚءك ؾال رء ؾٔف. فُـ تًِٔؼ افَِٛ بٚدخِقق ٓ 

 ، وجًِتف مِجٖ ؾٓذا ذك، ٕن هذا ٓ يُقن إٓ هلل.مًغٍ  وخقؾؽ ومجٔع أمقرك بنخصٍ 

 " مَٔدٌ وظذ هذا، ؾُالم افنٔخ رمحف اهلل يف ؿقفف: "إن إئّٜ ٓ جيقزون آشتًٚذة بّخِقٍق 

ٍهٔؾ ٕخذٕٚ افُالم ظذ إضالؿف، وؿِْٚ: ٓ بام ٓ يَدر ظِٔف إٓ اهلل، وفقٓ أن افْهقص وردت بٚفت

 ًَ  ٚ.جيقز آشتًٚذة بٌر اهلل مىِ

 ؾٔف مًٚئؾ:

 إوػ. تًٍر آيٜ ازجـ.

 افثٕٜٚٔ. ـقٕف مـ افؼك.

افثٚفثٜ. آشتدٓل ظذ ذفؽ بٚحلديٞ، ٕن افًِامء يًتدفقن بف ظذ أن ـِامت اهلل ؽر خمِقؿٜ، 

 ؿٚفقا: ٕن آشتًٚذة بٚدخِقق ذك.

 افرابًٜ. ؾؤِٜ هذا افدظٚء مع اختهٚره.

اخلٚمًٜ. أن ـقن افقء حيهؾ بف مًٍْٜ دٕٔقيٜ، مـ ـػ ذ، أو جِٛ ٍٕع، ٓ يدل ظذ إٔف فٔس 

 مـ افؼك.

                                       
 ( مـ حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف.2336(، مًِؿ)9609افٌخٚري) 9
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------------------------------------------------------ 

 ؾٔف مًٚئؾ:

 تًٍر آيٜ ازجـ: وؿد شٌؼ ذفؽ يف أول افٌٚب. إوػ:

 ـقٕف مـ افؼك: أي: آشتًٚذة بٌر اهلل وؿد شٌؼ افتٍهٔؾ يف ذفؽ. ٜ:افثٕٚٔ

آشتدٓل ظذ ذفؽ بٚحلديٞ، ٕن افًِامء يًتدفقن بف ظذ أن ـِامت اهلل ؽر خمِقؿٜ،  افثٚفثٜ:

 ٕن آشتًٚذة بٚدخِقق ذك: وجف آشتنٓٚد: أن آشتًٚذة بُِامت اهلل ٓ خترج ظـ ـقهنٚ 

 ٕهنٚ صٍٜ مـ صٍٚتف.اشتًٚذة بٚهلل، 

ؾؤِٜ هذا افدظٚء مع اختهٚره: أي: ؾٚئدتف، وهل إٔف ٓ ييك رء مٚ دمٝ يف هذا  افرابًٜ:

 ادْزل.

أو جِٛ ٍٕع ٓ يدل ظذ إٔف فٔس  أن ـقن افقء حيهؾ بف مًٍْٜ دٕٔقيٜ مـ ـػ ذٍّ  اخلٚمًٜ:

ؽ ؾٔف مًٍْٜ، ؾال يِزم مـ مـ افؼك: ومًْك ـالمف: إٔف ؿد يُقن افقء مـ افؼك، وفق حهؾ ف

حهقل افٍْع أن يْتٍل افؼك، ؾٚإلًٕٚن ؿد يْتٍع بام هق ذك. مثٚل ذفؽ: ازجـ، ؾَد ئًذوٕؽ، 

 وهذا ذك مع أن ؾٔف مًٍْٜ.

 ًٓ ا، وهذا ذك مع أن ؾٔف مًٍْٜ، ومـ وؿهقرً  مثٚل آخر: ؿد يًجد إًٕٚن دِؽ، ؾٌٔٓف أمقا

جؾ افًىٚء، ؾال خيرجٓؿ ذفؽ ظـ ـقهنؿ مؼـغ. ؿٚل ذفؽ مٚ حيهؾ فٌالة ادداحغ دِقـٓؿ ٕ

 بًوٓؿ:

 وـٔػ صئٝ ؾام خِؼ يدإٔؽ ... ؾُـ ـام صئٝ يٚ مـ ٓ ٕير فف

ا مـ أمقر ازجٚهِٜٔ إٓ ذـر مٚ هق خر مْف، ؾٍل ، وهل: أن افؼع ٓ يٌىؾ أمرً ويف احلديٞ ؾٚئدة

: أن يًتًٔذ بُِامت اهلل افتٚمٚت مـ ذ ازجٚهِٜٔ ـٕٚقا يًتًٔذون بٚزجـ، ؾٖبدل هبذه افُِامت، وهل

 مٚ خِؼ.

وهذه افىريَٜ هل افىريَٜ افًِّٜٔ افتل يٌٌْل أن يُقن ظِٔٓٚ افداظٜٔ، إٔف إذا شد ظـ افْٚس بٚب 

ويًُٝ، بؾ يَقل: هذا حرام، واؾًؾ    هلؿ بٚب اخلر، وٓ يَقل: حرامافؼ، وجٛ ظِٔف أن يٍت

 ًٓ  حت ُّٱفف أمثِٜ يف افَرآن وافًْٜ. ؾّـ افَرآن ؿقفف تًٚػ، ظْف، وهذا  ـذا وـذا مـ ادٌٚح بد

 ٩١٤ابلقرة/  َّحس جس مخ جخمح جح  مج حج مث هت مت خت
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دـ هنٚه  ط( ومـ افًْٜ ؿقفف جح( ذـر هلؿ مٚ يَقم مَٚمف وهق )حجؾِام هنٚهؿ ظـ ؿقل )  

ظـ بٔع افهٚع مـ افتّر افىٔٛ بٚفهٚظغ، وافهٚظغ بٚفثالثٜ: " بع ازجّع بٚفدراهؿ، واصس 

 ؾِام مًْف مـ ادحذور، ؾت  فف افٌٚب افًِٔؿ افذي ٓ اذور ؾٔف. 9ٚ "بٚفدراهؿ جًٌْٔ 

 

 

 

 باب: وَ الصسك أُ ٖطتغٗح بغري اهلل أٔ ٖدعٕ غريٓ

 

ٚ هبذا إمر. وآشتٌٚثٜ: ": مـ: فِتًٌٔض، ؾٔدل ظذ أن افؼك فٔس خمتهد ومـ افؼكؿقفف: "

 ضِٛ افٌقث، وهق إزافٜ افندة.

ٚ، أو ػ رمحف اهلل فٔس ظذ إضالؿف، بؾ ئَد بام ٓ يَدر ظِٔف ادًتٌٚث بف، إمٚ فُقٕف مٔتً وـالم ادٗف

 ًٌ ٍٝ ؽٚئ ٍٛ  ٚ، أو يُقن افقء ممٚ ٓ يَدر ظذ إزافتف إٓ اهلل تًٚػ، ؾِق اشتٌٚث بّٔ  فٔداؾع ظْف أو بٌٚئ

ٔام يَدر ظِٔف ـٚن ؾ حٍٚض  فْٔزل ادىر، ؾٓذا ـِف مـ افؼك، وفق اشتٌٚث بحلٍّ  حٚضٍ  أو بحلٍّ 

 ٩٥امقصص/  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱا، ؿٚل اهلل تًٚػ: جٚئزً 
ٚ فتقحٔدك أن تًتَد إٔف وإذا ضٌِٝ ومـ أحد افٌقث وهق ؿٚدر ظِٔف، ؾٕ٘ف جيٛ ظِٔؽ تهحٔحً  

جمرد شٌٛ، وإٔف ٓ تٖثر فف بذاتف يف إزافٜ افندة، ٕٕؽ ربام تًتّد ظِٔف وتًْك خٚفؼ افًٌٛ، وهذا 

  ـامل افتقحٔد.يف ؿٚدٌح 

": مًىقف ظذ ؿقفف: "أن يًتٌٔٞ"؟ ؾُٔقن ادًْك: مـ افؼك أن يدظق ؽر أو يدظق ؽرهؿقفف: "

 ىه  مهجه ين ىن من خن ُّٱاهلل، وذفؽ ٕن افدظٚء مـ افًٌٚدة، ؿٚل اهلل تًٚػ: 

 ٦١اغفر/  َّ يي  ىي مي خي حي جي يه
 .2ء هق افًٌٚدة "" إن افدظٚ طظٌٚدي أي: دظٚئل، ؾًّك اهلل افدظٚء ظٌٚدة.. وؿٚل  

 وافدظٚء يًَْؿ إػ ؿًّغ:

 . مٚ يَع ظٌٚدة، وهذا سؾف فٌر اهلل ذك، وهق ادَرون بٚفرهٌٜ وافرؽٌٜ، واحلٛ، وافتيع.9

                                       
)جْٔٛ( ٕقع  ، )ازجّع( افرديء أو اخلِٔط مـ افتّر ريض اهلل ظْٓام. ( مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري وأيب هريرة9719(، مًِؿ)2209افٌخٚري) 9

 جٔد مـ إٔقاع افتّر. )ازجّع( افرديء أو اخلِٔط مـ افتّر

 (  من حديث النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما2969(، الرتمذي)1479(، أبو داود)18352صحيح: أخرجه أمحد) 2
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" مـ دظٚـؿ ؾٖجٌٔقه ". وؿٚل: "  ط. مٚ ٓ يَع ظٌٚدة، ؾٓذا جيقز أن يقجف إػ ادخِقق، ؿٚل افٌْل 2

ادٗفػ بَقفف: " أو يدظق ؽره " دظٚء افًٌٚدة أو دظٚء ادًٖفٜ إذا دظٚك ؾٖجٌف ". وظذ هذا، ؾّراد 

 ؾٔام ٓ يُّـ فًِّٗول إجٚبتف.

": أن ومٚ دخِٝ ظِٔف يف تٖويؾ مهدر مٌتدأ مٗخر، وخزهٚ مَدم، وهق أن يًتٌٔٞؿقفف: "

ًٓ ؿقفف: مـ افؼك، وافتَدير: مـ افؼك آشتٌٚثٜ بٌر اهلل، وادٌتدأ يُقن سحيً   .ٚ ومٗو

ْؿ{ ]افٌَرة: ؾٚ ُُ [ أي: 931دٌتدأ افكي  مثؾ: زيد ؿٚئؿ، وادٗول مثؾ: }َوَأْن َتُهقُمقا َخْرٌ َف

وصقمُؿ خر فُؿ. وؿقفف: "أو يدظق" هذا مـ بٚب ظىػ افًٚم ظذ اخلٚص، ٕن آشتٌٚثٜ دظٚء 

 ب٘زافٜ افندة ؾَط، وافدظٚء ظٚم فُقٕف زجِٛ مًٍْٜ، أو فدؾع مية.

 

 جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱٱوؿقل اهلل تًٚػ:

 ٩١٦يونس/  َّ  خي حي
 

---------------------------------------------------- 

 وؿد ذـر ادٗفػ رمحف اهلل يف هذا افٌٚب ظدة آيٚت:

[ طٚهر شٔٚق أيٜ: أن اخلىٚب 906{ ]يقٕس:   حم جم هل مل خل أيٜ إوػ: ؿقفف: }

أو ظٚمٚ فف وفٌره، ؾ٘ن بًض افًِامء ؿٚل: ٓ يه  أن يُقن وشقاء ـٚن خٚصٚ بف ط فِرشقل 

 يًتحٔؾ أن يَع مْف ذفؽ، وأيٜ ظذ تَدير )ؿْؾ(، وهذا ؤًٌػ  ط؛ ٕن افرشقل  ط فِرشقل

 ا، وإخراج فميٚت ظـ شٔٚؿٓٚ.جدد 

واحلُؿ فف وفٌره، وإمٚ ظٚم فُؾ مـ يه  خىٚبف، ويدخؾ  طبٚفرشقل  : إٔف إمٚ خٌٚص وافهقاب

         ، وـقٕف يقجف إفٔف مثؾ هذا اخلىٚب، ٓ يَتيض أن يُقن ممُْٚ مْف، ؿٚل تًٚػ:  طافرشقل ؾٔف 

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ

  ٦٥الزمر/  َّ جس مخ
 ا.ٚ وبًؼ ؾٚخلىٚب فف وزجّٔع افرشؾ، وٓ يُّـ أن يَع مْف بٚظتٌٚر حٚفف ٓ بٚظتٌٚر ـقٕف إًًٕٕٚ  
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ًٓ قن ؽره متٖشًٔ إذا، ؾٚحلُّٜ مـ افْٓل أن يُ ٚ إػ مـ ٓ يُّـ مْف ٚ بف، ؾ٘ذا ـٚن افْٓل مقج

 بٚظتٌٚر حٚفف، ؾٓق إػ مـ يُّـ مْف مـ بٚب أوػ.

{ افدظٚء: ضِٛ مٚ يٍْع، أو ضِٛ دؾع مٚ يي، وهق ٕقظٚن   حم جم هل مل خل وؿقفف: }

 ـام ؿٚل أهؾ افًِؿ:-

ل،  ٚئؿ بٖمر اهللبٖمر اهلل، ٕن افَ دظٚء ظٌٚدة، وهق أن يُقن ؿٚئاًم  إول: ـَ ـٚدهع، وافهٚئؿ، وادز

ـٌ  فِدظٚء بًِٚن احلٚل، وؿد يهحٛ ؾًِف هذا  يريد بذفؽ افثقاب وافْجٚة مـ افًَٚب، ؾًٍِف متوّ

 دظٚء بًِٚن ادَٚل.

دظٚء مًٖفٜ، وهق ضِٛ مٚ يٍْع، أو ضِٛ دؾع مٚ ييه، ؾٕٚول ٓ جيقز سؾف فٌر اهلل،  افثِٚن:

 وافثِٚن ؾٔف تٍهٔؾ.

" مٚ ٓ يًٍْؽ " أي:  خن حن جن مم خم { أي شقى اهلل. ؿقفف: }  حم جم هلؿقفف: }

مٚ ٓ جيِٛ فؽ افٍْع فق ظٌدتف. " وٓ ييك ": ؿٔؾ: ٓ يدؾع ظْؽ افي، وؿٔؾ: فق ترـٝ ظٌٚدتف ٓ 

 ييك، ٕٕف ٓ يًتىٔع إٓتَٚم، وهق افيٚهر مـ افٍِظ. 

أي: ٕٕف ٓ يًٍْؽ وٓ [ 906{ ]يقٕس:  منخن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل وؿقفف: }

ٚ بحٔٞ يُقن فف مٍٓقم، ؾُٔقن فؽ أن تدظق مـ يًٍْؽ وييك، بؾ ييك، وهذا افَٔد فٔس ذضً 

 مع جع ُّٱهق فٌٔٚن افقاؿع، ٕن اددظق مـ دون اهلل ٓ حيهؾ مْف ٍٕع وٓ ضر، ؿٚل اهلل تًٚػ: 

 مل خل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ
 ٦ - ٥اف/ األحق َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ٰى ين ىن نن من ُّٱٱومـ افَٔد افذي فٔس بؼط، بؾ هق فٌٔٚن افقاؿع ؿقفف تًٚػ: 

 ٢٩ ابلقرة/ َّ ني مي زي  ري
مل  ثٚنٍ  [ فٌٔٚن افقاؿع، إذ فٔس هْٚك ربٌّ 29{ ]افٌَرة:  ني مي زي  ري ٰى ؾ٘ن ؿقفف: }

 ٢٣ امنصاء/ َّ مم ام يل ىل ُّٱ خيَِْٚ وافذيـ مـ ؿٌِْٚ. ومْف ؿقفف تًٚػ:

 خس حس جس مخ جخ  مح جح ُّٱِقاؿع إؽِٛ. ومْف ؿقفف تًٚػ: ف ؾٓذا بٔٚن 

 إيٕٚٚ ـِف فام حئْٔٚ.ط ؾٓذا بٔٚن فِقاؿع، إذ دظٚء افرشقل               ٢٤ األهفال/ َّ  مصخص حص مس



 

[] 
 

 ىن نن من وـؾٌّ ؿٔد يراد بف بٔٚن افقاؿع، ؾٕ٘ف ـٚفتًِٔؾ فِحُؿ، ؾّثال ؿقفف تًٚػ: }
 خَُِؿ.[ أي: اظٌدوه ٕٕف 29{ ]افٌَرة:  ري ٰى ين

{ ]شقرة   مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح وؿقفف تًٚػ: }

 [ أي: ٕٕف ٓ يدظقـؿ إٓ فام حئُٔؿ.21إٍٕٚل آيٜ: 

[ أي: 906{ ]يقٕس:  منخن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل وـذفؽ ؿقفف تًٚػ: }

ٕٕف ٓ يًٍْؽ وٓ ييك، ؾًذ هذا ٓ يُقن هذا افَٔد ذضٚ، وهذه ئًّٓٚ بًض افْٚس صٍٜ 

 ـٚصٍٜ.

[ أي: إن دظقت مـ دون اهلل 906]يقٕس:  {حي جي ٰه مه جه هنقفف تًٚػ } ؿ

و )إن(: ذضٜٔ، وجقاب افؼط مجِٜ: )ؾٕ٘ؽ إذن(  طمٚ ٓ يًٍْؽ وٓ ييك واخلىٚب فِرشقل 

و )إذن( أي: حٚل ؾًِؽ مـ افيٚدغ، وهق ؿٔد، ٕن )إذ( فِيرف احلٚض، أي: ؾٕ٘ؽ حٚل ؾًِف مـ 

 افيٚدغ.

، وبًد افتقبٜ ؾٔزول ظْؽ وصػ افيِؿ، ؾٚإلًٕٚن ؿٌؾ افًٍؾ فٔس بيٚملٍ فُـ ؿد تتقب مْف 

 9" ٓ يزِن افزاِن حغ يزِن وهق مٗمـ " ط ـام ؿٚل ، فُـ حغ ؾًؾ ادًهٜٔ يُقن طٚفاًم فٔس بيٚملٍ 

َك َفُيٌِْؿ َظئِؿٌ  ْ َن افؼ 
{ ؾٍْك اإليامن ظْف حٚل افًٍؾ وٕقع افيِؿ هْٚ طِؿ ذك، ؿٚل اهلل تًٚػ: }إِ

 [.99]فَامن: 

وظز اهلل بَقفف: " مـ افيٚدغ "، ومل يَؾ: مـ ادؼـغ، ٕجؾ أن يٌغ أن افؼك طِؿ، ٕن 

 ـقن افداظل فٌر اهلل مؼـٚ أمر بغ، فُـ ـقٕف طٚفام ؿد ٓ يُقن بْٔٚ مـ أيٜ.

 

 مه جهين ىن من خن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
٩١٧يونس/  َّ ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه  

----------------------------------------------------- 

َؽ أيٜ افثٕٜٚٔ: ؿقفف: ) ًْ ًَ ّْ َؾال  ، ـٚدرض، وافٍَر، وٕحقه. ؿقفف: } يل(: أي: يهٌؽ َوإِْن َي

ِٚصَػ َفُف إَِٓ ُهقَ  [ )ٓ( ٕٚؾٜٔ فِجْس، واشّٓٚ: )ـٚصػ(، وخزهٚ: )فف(، و )إٓ 91{ ]إًٕٚم:  ـَ

                                       
 رة ريض اهلل ظْف.( مـ حديٞ أيب هري71(، مًِؿ)2117افٌخٚري) 9
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ا إذا مًؽ جقاز ـقن، خزهٚ مًرؾٜ صٚر )هق( اخلز: أي: مٚ أحد يُنٍف أبدً هق( بدل، وإن ؿِْٚ ب

 ":  طإٓ اهلل، وهذا ـَقل افٌْل  اهلل بيٍّ 
ٍ
مل  واظِؿ أن إمٜ فق اجتًّقا ظذ أن يًٍْقك بقء

 
ٍ
  ."ؿد ـتٌف اهلل فؽ يًٍْقك إٓ بقء

ؾٓؾ  (مل(، ويف افي ؿٚل: )حن[ هْٚ ؿٚل: )901{ ]يقٕس:  خن حن  جن ؿقفف: }

 ، أو هْٚك ؾرق مًْقي؟ هذا مـ بٚب تْقيع افًٌٚرة

ازجقاب: هْٚك ؾرق مًْقي، وهق أن إصٔٚء ادُروهٜ ٓ تًْٛ إػ إرادة اهلل، بؾ تًْٛ إػ 

 ؾًِف، أي: مًٍقفف.

ؾٚدس مـ ؾًؾ اهلل، وافي مـ مًٍقٓتف، ؾٚهلل ٓ يريد افي فذاتف، بؾ يريده فٌره، فام يستٛ 

، وفام وراء ذفؽ مـ احلُؿ افٌٚفٌٜ، ويف احلديٞ افَدد: " إن مـ ظٌٚدي مـ فق ظِٔف مـ اخلر

 أؽْٔتف أؾًده افٌْك ".

  جح مج حج مث هت ُّٱٱأمٚ اخلر، ؾٓق مراد هلل فذاتف، ومًٍقل فف، ويَرب مـ هذا مٚ يف شقرة ازجـ:

 ٩١ اجلن/ َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
فذاتف، بؾ أراد ادرض، وهق ييه، فُـ مل يرد  ؾ٘ذا ُأصٔٛ اإلًٕٚن بّرض، ؾٚهلل مل يرد بف افير

ا مـ وراء ذفؽ، وؿد تُقن احلُّٜ طٚهرة يف ٍٕس ادهٚب، وؿد تُقن طٚهرة ضره، بؾ أراد خرً 

 جل مك لكخك حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱٱيف ؽره، ـام ؿٚل تًٚػ:

 ٢٥األهفال/  َّ  هل مل خل حل
َقفْٚ، فُْْٚ ًِٕؿ ظِؿ افَٔغ أن اهلل ؾٚدٓؿ إٔف فٔس فْٚ أن ٕتحجر حُّٜ اهلل، ٕهنٚ أوشع مـ ظ 

ا فذاتف، بؾ فٌره، وٓ يستٛ ظِٔف إٓ اخلر، أمٚ ٓ يريد افير ٕٕف ضر، ؾٚفير ظْد اهلل فٔس مرادً 

 اخلر؛ ؾٓق مراد فذاتف، ومًٍقل فف، واهلل أظِؿ بام أراد بُالمف، فُـ هذا افذي يتٌغ ِل.

ا، وفق اجتًّٝ إمٜ ظذ أن يرد ؾوؾ اهلل أبدً {، أي: ٓ يًتىٔع أحد  جهين ىن من ؿقفف: }

 .9ذفؽ، ويف احلديٞ: " افِٓؿ! ٓ مٕٚع فام أظىٔٝ، وٓ مًىل فام مًْٝ"

وظِٔف، ؾًْتّد ظذ اهلل يف جِٛ ادْٚؾع، ودؾع ادوٚر، وبَٚء مٚ إًٔؿ ظِْٔٚ بف، وًِٕؿ أن إمٜ 

 ٓ تًتىٔع.مٓام بٌِٝ مـ ادُر وافُٔد واحلٔؾ فتّْع ؾوؾ اهلل، ؾ٘هنٚ 

                                       
 ( مـ حديٞ ادٌرة بـ صًٌٜ ريض اهلل ظْف.719(، مًِؿ)311افٌخٚري) 9
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{، افوّر إمٚ أن يًقد إػ افٍوؾ، ٕٕف أؿرب، أو إػ اخلر، ٕٕف  جي يه ىه مه ؿقفف: }

 هق افذي يتحدث ظْف، وٓ خيتِػ ادًْك بذفؽ.

(: ـؾ ؾًؾ مَٔد بٚدنٔئٜ، ؾٕ٘ف مَٔد بٚحلُّٜ، ٕن منٔئٜ اهلل فًٔٝ جمردة يًٍؾ مٚ جي يهؿقفف: )

 ىئ ُّٱت اهلل احلُّٜ، ومـ أشامئف احلُٔؿ، ؿٚل اهلل تًٚػ: ينٚء دجرد إٔف يًٍِف ؾَط، ٕن مـ صٍٚ

٣١ اإلنصان/ َّ  ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  
(: افًٌقديٜ هْٚ ظٚمٜ، ٕن ؿقفف: )بخر( ينّؾ خر افدٕٔٚ وأخرة، وخر ميخي حيؿقفف: )

 افدٕٔٚ يهٔٛ افٍُٚر.

ف، مٖخقذة مـ {، أي: ذو ادٌٍرة، وادٌٍر: شس افذٕٛ وافتجٚوز ظْ ٰذ يي ىي ؿقفف: }

ادٌٍر، وهق مٚ يتَك بف افًٓٚم، وادٌٍر ؾٔف شس ووؿٚيٜ. وافرحٔؿ، أي: ذو افرمحٜ، وهل صٍٜ تِٔؼ 

 وجؾ تَتيض اإلحًٚن واإلًٕٚم. بٚهلل ظز

َك{ ]يقٕس:  َؽ َوٓ َيُيُّ ًُ ٍَ  َمٚ ٓ َيْْ
ِ
ـْ ُدوِن اّلَل [ يف أيٜ إوػ، 906افنٚهد ؿقفف: }َوٓ َتْدُع ِم

ا مـ دون اهلل )أي: مـ شقاه( ٓ يًٍْف وٓ ييه، وؿقفف يف أيٜ ف اهلل ٌٕٔف أن مـ يدظق أحدً ؾَد ٌٕ

ّٓ ُهَق{ ]إًٕٚم:  ِٚصَػ َفُف إِ ـَ َؽ اّلَلُ بُِيٍّ َؾال  ًْ ًَ ّْ  [ أيٜ.91افثٕٜٚٔ: }َوإِْن َي

 

٩٧امعوكبوت/  َّ ىت نت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱٱوؿقفف:  
 

----------------------------------------------------- 

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱٱفق أتك ادٗفػ بٖول أيٜ: { نب مب زب رب }: ؿقفف: أيٜ افثٚفثٜ

 [وحجر فُٚن أوػ، ؾٓؿ يًٌدون هذه إوثٚن مـ صجرٍ     ٩٧ امعوكبوت/ َّ ىئ نئ مئ زئ رئ

، وٓ رٍّ  حٌٜ بُ ا، فق دظقهٚ إػ يقم افَٔٚمٜ مٚ أحيت هلؿ وٓٚ أبدً وؽرهٚ، وهل ٓ ُِؽ هلؿ رزؿً 

، ؾ٘ذا ـٕٚٝ ٓ ُِؽ افرزق، ؾٚفذي يُِّف هق اهلل، وهلذا ؿٚل: أو ؾَرٍ  دؾًٝ ظْٓؿ أدٕك مرضٍ 

[ أي: اضٌِقا ظْد اهلل افرزق، ٕٕف شٌحٕٚف هق افذي ٓ 91{ ]افًٌُْقت:  نب مب زب رب}

وافرزق هق افًىٚء ـام ؿٚل   ٩٦انلحل/  َّ نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱيَْيض مٚ ظْده،: 

 ٚػ: }َؾْٚرُزُؿقُهْؿ ِمُْْف{ .تً
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ظْد اهلل: حٚل مـ افرزق، وؿدم احلٚل مع أن مقوًٓٚ افتٖخر ظـ  { مب زب}وؿقفف:  

صٚحٌٓٚ إلؾٚدة احلك، إذ إن تَديؿ مٚ حَف افتٖخر ئٍد احلك، أي: ؾٚبتٌقا افرزق حٚل ـقٕف ظْد 

 اهلل ٓ ظْد ؽره.

ًٌٚدة مٖخقذة مـ افتًٌٔد، وهق افتذفٔؾ، ومْف ": أي: تذفِقا فف بٚفىٚظٜ، ٕن اف ىبؿقفف: " 

ؿقهلؿ: ضريؼ مًٌد، أي: مذفؾ فًِٚفُغ، ؿد أزيؾ ظْف إحجٚر وإصجٚر ادٗذيٜ، ُٕٕؿ إذا 

ٱ:تذفِتؿ فف بٚفىٚظٜ، ؾٓق مـ أشٌٚب افرزق، ؿٚل تًٚػ ٱ  زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱٱ

افرزق ظْده، ثؿ ؾٖمر أن ٕىِٛ      ٣ – ٢امطالق/  َّ حبجب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي

( إصٚرة إػ أن حتَٔؼ افًٌٚدة مـ ضِٛ افرزق، ٕن افًٚبد مٚ دام يٗمـ أن مـ ىبأظٌَف بَقفف: )

 ٚ ويرزؿف مـ حٔٞ ٓ حيتًٛ، ؾًٌٚدتف تتوّـ ضِٛ افرزق بًِٚن احلٚل.يتؼ اهلل جيًؾ فف خمرًج 

خالص، أي: ٚ بٚفالم، ؾٓق إصٚرة إػ اإل(: إذا أوٚف اهلل افنُر فف متًديً زترت يبؿقفف: )

واصُروا ًّٕٜ اهلل هلل، ؾٚفالم هْٚ إلؾٚدة اإلخالص، ٕن افنٚـر ؿد ينُر اهلل فٌَٚء افًّْٜ، وهذا ٓ 

 ًً ٚ، هذا هق إـّؾ وإؾوؾ. وافنُر بٖس بف، وفُـ ـقٕف ينُر هلل وتٖي إرادة بَٚء افًّْٜ تٌ

 اوع:ؾنوه بٖٕف: افَٔٚم بىٚظٜ ادًْؿ، وؿٚفقا: إٕف يُقن يف ثالثٜ مق

 حل ٱُّٱ ظِٔف هبٚ، ؿٚل تًٚػ: ، وهق أن يًسف بٌَِف أن هذه افًّْٜ مـ اهلل، ؾرى هلل ؾوالًيف افَِٛ. 9

وأظيؿ ًّٕٜ هل ًّٕٜ اإلشالم، ؿٚل   ٥٣انلحل/  َّ جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل  مل خل

 ٩٧احلجرات/  َّ حن جن مم خم حم  جم هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق ٱُّٱتًٚػ: 
هبٚ ظذ وجف افثْٚء ظذ اهلل وآظساف وظدم ازجحقد، ٓ ظذ  ، وهق أن يتحدث. افًِٚن2

شٌٔؾ افٍخر واخلٔالء وافسؾع ظذ ظٌٚد اهلل، ؾٔتحدث بٚفٌْك ٓ فُٔن خٚضر افٍَر، بؾ ٕجؾ افثْٚء 

ـام يف ؿهٜ إظّك مـ بْل إهائٔؾ فام ذـره ادِؽ بًّْٜ اهلل، ؿٚل: " ًٕؿ،  ظذ اهلل، وهذا جٚئزٌ 

ؾٓذا مـ بٚب افتحدث بًّْٜ  9ا ؾٖظىِٚن اهلل افامل "رد اهلل ظع بكي، وـْٝ ؾَرً ـْٝ أظّك ؾ

 حتدث بًّْٜ اهلل ظِٔف بٚفزيٚدة ادىَِٜ؛ ؾَٚل: " إٔٚ شٔد افْٚس يقم افَٔٚمٜ". طاهلل. وافٌْل 
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، وهق أن يًتًِّٓٚ بىٚظٜ ادًْؿ، وظذ حًٛ مٚ خيتص هبذه افًّْٜ. ؾّثال: صُر ازجقارح. 9

ذ ًّٕٜ افًِؿ: أن تًّؾ بف، وتًِّف افْٚس. وصُر اهلل ظذ ًّٕٜ افامل أن تكؾف بىٚظٜ اهلل، اهلل ظ

 وتٍْع افْٚس بف.

وصُر اهلل ظذ ًّٕٜ افىًٚم أن تًتًِّف ؾٔام خِؼ فف، وهق تٌذيٜ افٌدن ؾال تٌْل مـ افًجغ 

 ا مثال، ؾٓق مل خيِؼ هلذا افقء.ؿًك 

ؼ بي )ترجًقن(، وتَديّف دل ظذ احلك، أي أن (: ازجٚر وادجرور متًِنت متؿقفف: )

، وهق افذي شٔحٚشٌْٚ ظذ مٚ محِْٚ إيٚه مـ إمر بٚفًٌٚدة، وإمر -شٌحٕٚف -رجقظْٚ إػ اهلل

 بٚفنُر، وضِٛ افرزق مْف.

 َّ  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱٱوافنٚهد مـ هذه أيٜ:

 ٩٧امعوكبوت/ 
ف مـ افٍَر، واهلل هق افذي يًتحؼ افنُر، وإذا ـٕٚٝ هذه ؾٚفٍَر يًتٌٔٞ بٚهلل فُل يْجٔ 

 إصْٚم ٓ ُِؽ افرزق، ؾُٔػ تًتٌٔٞ هبٚ؟!

 ٥األحقاف/  َّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱوؿقفف:
  

---------------------------------------------------- 

ـْ ": ) مع جع ؿقفف تًٚػ: " أيٜ افرابًٜ: (: خزه، معمٌتدأ، و ) (: اشؿ اشتٍٓٚمَم

 وآشتٍٓٚم يراد بف هْٚ افٍْل، أي ٓ أحد أوؾ.

مـ هذا. وافوالل: أن يتٔف اإلًٕٚن ظـ افىريؼ  أوَؾ  اشؿ تٍؤؾ، أي: ٓ أحدٌ (: معو )

ا بف افٍْل ـٚن أبِغ مـ افٍْل ادجرد؛ ٕٕف حيقفف مـ ٍٕل إػ حتد، افهحٔ . وإذا ـٚن آشتٍٓٚم مرادً 

حد أوؾ ممـ يدظق مـ دون اهلل؟ ؾٓق متوّـ فِتحدي، وهق أبِغ مـ ؿقفف: "ٓ أي: بغ ِل ظـ أ

 أوؾ ممـ يدظق"؟ ٕن هذا ٍٕل جمرد، وذاك ٍٕل مؼب مًْك افتحدي.

 جف(، ويراد بٚفدظٚء هْٚ دظٚء ادًٖفٜ ودظٚء افًٌٚدة، ؿقفف: )مع(: متًِؼ بيي )مغ جغؿقفف: )
 (: أي شقاه.خف حف
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)مـ(: مًٍقل يدظق، أي: فق بَل ـؾ ظّر  [7حَٚف: ]إ{  لك خك حك جك مق حق  مف }ؿقفف: 

  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱافدٕٔٚ يدظق مٚ اشتجٚب فف، ؿٚل اهلل تًٚػ: 

 ٩٤فاطر/  َّ ينىن نن من زن
 { يًْل: ًٍٕف شٌحٕٚف وتًٚػ.  مي زي ري ٰى واخلز هْٚ ظـ اهلل تًٚػ، ؿٚل تًٚػ: } 

، مع أهنؿ يًٌدون إصْٚم وإحجٚر ـ(، وهل فًِٚؿؾ" أتك بيييي )مَ  مق حق  مف" وؿقفف: 

وإصجٚر، وهل ؽر ظٚؿِٜ، ٕهنؿ فام ظٌدوهٚ ٕزفقهٚ مْزفٜ افًٚؿؾ، ؾخقضٌقا بَّتٙ مٚ يدظقن، 

ٕٕف أبِغ يف إؿٚمٜ احلجٜ ظِٔٓؿ يف أهنؿ يدظقن مـ يروهنؿ ظَالء، ومع ذفؽ ٓ يًتجٌٔقن هلؿ، وهذا 

هلؿ فَٔٔؿ احلجٜ ظِٔٓؿ، إذ فق ؿٔؾ: مٚ ٓ يًتجٔٛ فف، مـ بالؽٜ افَرآن، ٕٕف خٚضٌٓؿ بام تَتؤف حٚ

 فَٚفقا: هْٚك ظذر يف ظدم آشتجٚبٜ ٕهنؿ ؽر ظَالء.

 ٱ[7{ ]إحَٚف:  حل جل مك ؿقفف: }

افوّر يف ؿقفف: )هؿ( يًقد ظذ )مـ( بٚظتٌٚر ادًْك، ٕهنؿ مجٚظٜ، ووّر يًتجٔٛ يًقد  

افوّر بٚظتٌٚر فٍظ )مـ(، ومجًف بٚظتٌٚر ادًْك، ٕن ظذ )مـ( بٚظتٌٚر افٍِظ، ٕٕف مٍرد، ؾٖؾرد 

 )مـ( تًقد ظذ إصْٚم، وهل مجٚظٜ، و )مـ( ؿد يراظك فٍيٓٚ ومًْٚهٚ يف ـالم واحد.

ٚ إهَْنَُٚر َخٚفِدِ  َٓ
ـْ حَتْتِ ًٚ ُيْدِخُِْف َجٍَْٚت َرِْري ِم ْؾ َصٚحِل َّ ًْ  َوَي

ِ
ـْ بِّٚلَل ِم ْٗ ـْ ُي ـَ يومْف ؿقفف تًٚػ: }َوَم

ًٚ{ ]افىالق:  ـَ اّلَلُ َفُف ِرْزؿ ًَ ٚ َأَبدًا َؿْد َأْح َٓ  [ ؾْٓٚ راظك افٍِظ، ثؿ ادًْك، ثؿ افٍِظ.99ِؾٔ

(: افوّر يف دظٚئٓؿ يًقد إػ اددظقيـ، وهؾ ادًْك: )وهؿ(، أي: إصْٚم، حل جلؿقفف: )

ادًْك: و )هؿ(  ( أي: دظٚء افداظغ إيٚهؿ، ؾُٔقن مـ بٚب إوٚؾٜ ادهدر إػ مًٍقفف، أوحل جل)

ٚ إػ ؾٚظِف، وادًٍقل اذوف إول أبِغ، أي ظـ دظٚء ظـ دظٚء افًٚبديـ هلؿ، ؾُٔقن "دظٚء" موٚؾً 

( أي: ظـ دظٚء حل جلافًٚبديـ إيٚهؿ أبِغ مـ دظٚء افًٚبديـ ظذ شٌٔؾ اإلضالق، ؾ٘ذا ؿِٝ: )

هذه إصْٚم ؽٚؾِٜ ظـ افًٚبديـ إيٚهؿ، وجًِٝ افوّر هْٚ يًقد ظذ اددظقيـ، صٚر ادًْك أن 

 ٚ يف افدٕٔٚ وٓ يف أخرة.دظقة هٗٓء إيٚهؿ، ويُقن هذا أبِغ يف أن هذه إصْٚم ٓ تٍٔدهؿ صٔئً 

[ هؾ ادًْك: 6{ ]إحَٚف:   حم جم يل[ أي: يقم افَٔٚمٜ. }6{ ]إحَٚف:    ىل مل خل ؿقفف: }

 ٱ؟ـٚن افًٚبدون فًٌِّقديـ أظداء، أو ـٚن ادًٌقدون فًِٚبديـ أظداء
 ازجقاب: ينّؾ ادًْٔغ، وهذا مـ بالؽٜ افَرآن.
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[ ؾ٘ذا ـٚن مـ شقى اهلل ٓ 7{ ]إحَٚف:  لك خك حك جك مق حق  مف افنٚهد: ؿقفف: }

يًتجٔٛ إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾُٔػ ئِؼ بؽ أن تًتٌٔٞ بف دون اهلل؟! ؾٌىؾ تًِؼ هٗٓء افًٚبديـ 

قل: اددد اددد! أو أؽثْل، ٓ يٌْل ظْف بًٌّقداهتؿ. ؾٚفذي يٖي فٌِدوي أو فِدشقؿل يف مك، ؾَٔ

ٚ، وفُـ ؿد يٌتذ ؾٖٔتٔف اددد ظْد حهقل هذا افقء ٓ هبذا افقء، وؾرق بغ مٚ يٖي بٚفقء ومٚ صٔئً 

 يٖي ظْد افقء.

 

 مض خض حضجض مص  خص حصمس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ُّٱوؿقفف: 

 ٦٢انلمل/  َّ مظ حط
------------------------------------------------ 

 (: أم: مَْىًٜ، وافٍرق بغ ادَْىًٜ وادتهِٜ مٚ يع:حج: ؿقفف تًٚػ: )أيٜ اخلٚمًٜ

 ادَْىًٜ بًّْك بؾ، وادتهِٜ بًّْك أو. -9

 ادتهِٜ ٓبد ؾٔٓٚ مـ ذـر ادًٚدل، وادَْىًٜ ٓ ينسط ؾٔٓٚ ذـر ادًٚدل. -2

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّمثٚل ذفؽ: أظْدك زيد أم ظّرو؟ ؾٓذه متهِٜ، وؿقفف تًٚػ: 

[ 62{ ]افّْؾ:   جخ مح جح مج حج متهِٜ، وؿقفف تًٚػ }    ٣٥امطور/  َّ ِّ ُّ

 مَْىًٜ؛ ٕٕف مل يذـر هلٚ مًٚدل ؾٓل بًّْك بؾ واهلّزة.

 يه ىه مه  جه ين ُّٱ(: أصِٓٚ: ادوس، أي: افذي أصٚبف افير، ؿٚل تًٚػ: جحؿقفف: )

٨٤ - ٨٣األهبياء/  َّ  ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي  
(، أمٚ إذا مل يدظف، ؾَد يُنػ اهلل ضه،   جخ محوىر إٓ اهلل، فُـ ؿٔده بَقفف: )ؾال جئٛ اد

 وؿد ٓ يُنٍف.

(: أي: يزيؾ افًقء، وافًقء: مٚ يًقء ادرء، وهق دون افيورة، ٕن جس مخؿقفف: )

 اإلًٕٚن ؿد يًٚء بام ٓ ييه، فُـ ـؾ ضورة شقء.

ك، وإٔف إذا أجٚبف ـنػ شقءه، أو " هؾ هل متًَِٜ بام ؿٌِٓٚ يف ادًْ جس مخوؿقفف: " 

 هل مًتَِٜ جئٛ ادوىر إذا دظٚه ثؿ أمر آخر يُنػ افًقء؟ 
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ازجقاب: ادًْك إخر أظؿ، ٕهنٚ تنّؾ ـنػ شقء ادوىر وؽره، ومـ دظٚ اهلل ومـ مل 

يدظف، وظذ افتَدير إوػ تُقن خٚصٜ بُنػ شقء ادوىر، ومًِقم إٔف ـِام ـٚن ادًْك أظؿ ـٚن 

 [.62{ ]افّْؾ:  حصمس خس حس ػ، ويٗيد افًّقم ؿقفف: }أو

{ افذيـ جيًِٓؿ اهلل خٍِٚء إرض هؿ ظٌٚد اهلل افهٚحلقن،  حصمس خس حس ؿقفف: }

األهبياء/  َّ زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱؿٚل تًٚػ: 

٩١٥ 
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱوؿٚل تًٚػ:  

  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ٥٥انلور/  َّيث

{ آشتٍٓٚم فإلُٕٚر، أو بًّْك افٍْل، ومهٚ متَٚربٚن، أي: هؾ أحد مع اهلل  حضجض مص  خص ؿقفف: }

 يًٍؾ ذفؽ؟!

ازجقاب: ٓ، وإذا ـٚن ـذفؽ، ؾٔجٛ أن تكف افًٌٚدة هلل وحده، وـذفؽ افدظٚء، ؾٚفقاجٛ 

ضورتف ويُنػ شقءه وهق أن يزيؾ  ظذ افًٌد أن يقجف افًٗال إػ اهلل تًٚػ، وٓ يىِٛ مـ أحدٍ 

 ٓ يًتىٔع.

 إصُٚل وجقابف:

وهق أن اإلًٕٚن ادوىر يًٖل ؽر اهلل ويًتجٚب فف، ـّـ اوىر إػ ضًٚم وضِٛ مـ 

 صٚحٛ افىًٚم أن يًىٔف ؾٖظىٚه، ؾٓؾ جيقز أم ٓ؟

ازجقاب: إن هذا جٚئز، فُـ جيٛ أن ًٕتَد أن هذا جمرد شٌٛ ٓ إٔف مًتَؾ، ؾٚهلل جًؾ فُؾ 

، ؾُّٔـ أن يكف اهلل ؿٌِف ؾال يًىٔؽ، ويُّـ أن تٖـؾ وٓ تنٌع ؾال تزول ضورتؽ، رء شٌٌٚ

 ويُّـ أن يًخره اهلل ويًىٔؽ.

 

مْٚؾؼ يٗذي ادٗمْغ، ؾَٚل بًوٓؿ: ؿقمقا بْٚ  طروى افىزاِن ب٘شْٚده: إٔف ـٚن يف زمـ افٌْل 

 ش.ٌٚث يب، وإٕام يًتٌٚث بٚهللإٕف ٓ يًت: » طمـ هذا ادْٚؾؼ. ؾَٚل افٌْل  طًٕتٌٔٞ برشقل اهلل 

-------------------------------------------------------- 
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ؿقفف: "ب٘شْٚده": ينر إػ أن هذا اإلشْٚد فٔس ظذ ذط افهحٔ ، أو ادتٍؼ ظِٔف بغ افْٚس، 

 بؾ هق إشْٚده اخلٚص، وظِٔف، ؾٔجٛ أن يراجع هذا اإلشْٚد، ؾِٔس ـؾ إشْٚد ادث ؿد ُٝ ؾٔف

 ذوط افٌَقل.

وذـر اهلٔثّل يف "جمّع افزوائد": "أن رجٚفف رجٚل افهحٔ ،" ؽر ابـ هلًٜٔ، وهق حًـ 

احلديٞ، وابـ هلًٜٔ خِط يف آخر ظّره ٓحساق ـتٌف ومل يذـر ادٗفػ افهحٚيب، ويف افؼح هق 

 ظٌٚدة بـ افهٚمٝ.

ًٓ  ؿقفف: "يف زمـ افٌْل": وٓ يٌِٚل، وفام ؿقي ادًِّقن  يًِـ ـٍره أي: ظٓده، وـٚن افُٚؾر أو

 بًد ؽزوة بدر خٚف افٍُٚر، ؾهٚروا ييٓرون اإلشالم ويٌىْقن افٍُر.

ادْٚؾؼ: هق افذي ييٓر اإلشالم ويٌىـ افٍُر، وهٗٓء طٓروا بًد ؽزوة بدر.  ؿقفف: "مْٚؾؼ":

ًِّغ، وحيتّؾ ومل يًؿ ادْٚؾؼ يف هذا احلديٞ، ؾٔحتّؾ إٔف ظٌد اهلل بـ أيب، ٕٕف منٓقر ب٘يذاء اد

 ؽره.

واظِؿ أن أذيٜ ادْٚؾَغ فًِِّّغ فًٔٝ بٚفيب أو افَتؾ، ٕهنؿ يتيٚهرون بّحٌٜ 

 ادًِّغ، وفُـ بٚفَقل وافتًريض ـام صًْقا يف ؿهٜ اإلؾؽ. 

 أي: ٕىِٛ افٌقث وهق إزافٜ افندة. ؿقفف: "ًٕتٌٔٞ":أي: افهحٚبٜ.  ؿقفف: "ؾَٚل بًوٓؿ":

إمٚ بزجره، أو تًزيره، أو بام يْٚشٛ ادَٚم. ويف احلديٞ إجيٚز حذف  ؿقفف: "مـ هذا ادْٚؾؼ":

دل ظِٔف افًٔٚق، أي: ؾَٚمقا إػ رشقل اهلل، ؾَٚفقا: يٚ رشقل اهلل! إٕٚ ًٕتٌٔٞ بؽ مـ هذا ادْٚؾؼ. 

ًَ  ؿقفف: )إٕف ٓ يًتٌٚث يب( ٚ، وحيتّؾ أن ادراد: ٓ يًتٌٚث بف يف هذه طٚهر هذه ازجِّٜ افٍْل مىِ

ٜٔ ادًْٜٔ. ؾًذ إول: يُقن ٍٕل آشتٌٚثٜ مـ بٚب شد افذرائع وافتٖدب يف افٍِظ، وفٔس مـ افَو

فٔس ظذ إضالؿف، بؾ رقز آشتٌٚثٜ بف ؾٔام  طبٚب احلُؿ بٚفًّقم، ٕن ٍٕل آشتٌٚثٜ بٚفرشقل 

 يَدر ظِٔف.

مْٓٚ، ؾٕ٘ف يُقن ظذ  طأمٚ إذا ؿِْٚ: إن افٍْل ظٚئد إػ افَؤٜ ادًْٜٔ افتل اشتٌٚثقا بٚفٌْل 

ـٚن يًٚمؾ  طاحلََٜٔ، أي: ظذ افٍْل احلََٔل، أي: ٓ يًتٌٚث يب يف مثؾ هذه افَؤٜ، ٕن افٌْل 

ٚ ادْٚؾَغ مًٚمِٜ ادًِّغ، وٓ يُّْف حًٛ احلُؿ افيٚهر فِّْٚؾَغ أن يْتَؿ مـ هذا ادْٚؾؼ إتَٚمً 

 ًتٌٚث فِتخِص مـ ادْٚؾؼ إٓ بٚهلل.ا، إذ إن ادْٚؾَغ يًتسون، وظذ هذا، ؾال يطٚهرً 
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 ؾٔف مًٚئؾ:

 إوػ: أن ظىػ افدظٚء ظذ آشتٌٚثٜ مـ ظىػ افًٚم ظذ اخلٚص.

َك{ ]يقٕس:  ًَُؽ َوٓ َيُيُّ ٍَ ْ  َمٚ ٓ َيْ
ِ
ـْ ُدوِن اّلَل  [.906افثٕٜٚٔ: تًٍر ؿقفف: }َوٓ َتْدُع ِم

 افثٚفثٜ: أن هذا هق افؼك إـز.

 افْٚس فق ؾًِف إروٚء فٌره، صٚر مـ افيٚدغ. افرابًٜ: أن أصِ 

 اخلٚمًٜ: تًٍر أيٜ افتل بًدهٚ.

 افًٚدشٜ: ـقن ذفؽ ٓ يٍْع يف افدٕٔٚ مع ـقٕف ـٍرا.

 افًٚبًٜ: تًٍر أيٜ افثٚفثٜ:

 افثٚمْٜ: أن ضِٛ افرزق ٓ يٌٌْل إٓ مـ اهلل ـام أن ازجْٜ ٓ تىِٛ إٓ مْف.

 ًٜ:افتٚشًٜ: تًٍر أيٜ افراب

 افًٚذة: إٔف ٓ أوؾ ممـ دظٚ ؽر اهلل.

 احلٚديٜ ظؼة: إٔف ؽٚؾؾ ظـ دظٚء افداظل ٓ يدري ظْف.

 افثٕٜٚٔ ظؼة: أن تِؽ افدظقة شٌٛ فٌٌض اددظق فِداظل وظداوتف فف.

 افثٚفثٜ ظؼة: تًّٜٔ تِؽ افدظقة ظٌٚدة فِّدظق.

 افرابًٜ ظؼة: ـٍر اددظق بتِؽ افًٌٚدة.

 شٌٛ ـقٕف أوؾ افْٚس. اخلٚمًٜ ظؼة: هل

 افًٚدشٜ ظؼة: تًٍر أيٜ اخلٚمًٜ.

افًٚبًٜ ظؼة: إمر افًجٔٛ، وهق إؿرار. ظٌدة إوثٚن إٔف ٓ جئٛ ادوىر إٓ اهلل، وٕجؾ 

 هذا يدظقٕف يف افندائد خمِهغ فف افديـ.

 محك افتقحٔد وافتٖدب مع اهلل.ط افثٚمْٜ ظؼة: محٚيٜ ادهىٍك 

--------------------------------------------------- 

 ؾٔف مًٚئؾ:

أن ظىػ افدظٚء ظذ آشتٌٚثٜ مـ ظىػ افًٚم ظذ اخلٚص: يًْل: حٔٞ ؿٚل يف  إوػ:

افسمجٜ بٚب مـ افؼك أن يًتٌٔٞ بٌر اهلل أو يدظق ؽره، ووجف ذفؽ أن آشتٌٚثٜ ضِٛ إزافٜ 

قع مـ افدظٚء، وافدظٚء أظؿ، ؾٓق مـ بٚب ظىػ افندة وافدظٚء ضِٛ ذفؽ وؽره، إذا آشتٌٚثٜ ٕ
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قا َواْشُجُدوا  ًُ ـَ ـَ آَمُْقا اْر َٚ اَفِذي افًٚم ظذ اخلٚص، وهذا شٚئغ يف افٌِٜ افًربٜٔ، ؾٓق ـَقفف: }َيٚ َأهيُّ

ْؿ{ ]احلٟ:  ُُ ٌُُدوا َرَب  [.11َواْظ

َؽ  افثٕٜٚٔ: ًُ ٍَ  َمٚ ٓ َيْْ
ِ
ـْ ُدوِن اّلَل َك{ ]يقٕس:  تًٍر ؿقفف: }َوٓ َتْدُع ِم َٓ يُيُّ [: اخلىٚب يف 906َو

ًٚ َوٓ  طهذه أيٜ فٌِْل  ـِ َحٍِْٔ ي َؽ فِِد  َٓ خٚصٜ، بدفٔؾ أيٚت افتل ؿٌِٓٚ، ؿٚل تًٚػ: }َوَأْن َأِؿْؿ َوْج

ـَِغ{ ]يقٕس:  ـَ اْدُْؼِ ـَ ِم َٕ ق ُُ  [.907َت

إن افٌرض هق افتْديد  ٚ؟ أجٔٛ:ؾ٘ن ؿٔؾ: ـٔػ يْٓٚه اهلل ظـ أمر ٓ يُّـ أن يَع مْف ذظً 

بّـ ؾًؾ ذفؽ، ـٖٕف يَقل: ٓ تًِؽ هذا افىريؼ افتل شُِٓٚ أهؾ افوالل، وإن ـٚن افرشقل ٓ 

 ٚ.يُّـ أن يَع مْف ذفؽ ذظً 

َغ{  افثٚفثٜ:
ِ ِ
ـَ افَيٚد ََٕؽ إِذًا ِم ِ٘ َٝ َؾ ِْ ًَ ْن َؾ ِ٘ أن هذا هق افؼك إـز: يٗخذ مـ ؿقفف تًٚػ: }َؾ

ٌِْؿ َظِئٌؿ{ ]فَامن: [ موٚؾٚ 906]يقٕس:  َك َفُي ْ  [.99إػ ؿقفف تًٚػ: }إَِن افؼ 

أن أصِ  افْٚس فق ؾًِف إروٚء فٌره، صٚر مـ افيٚدغ: تٗخذ مـ ـقن اخلىٚب  افرابًٜ:

وهق أصِ  افْٚس، ؾِق ؾًِف ذفؽ إروٚء فٌره، صٚر مـ افيٚدغ، حتك وفق ؾًِف  طفِرشقل 

ـً ، ؾدظٚ صٚحٛ جمٚمِٜ إلًٕٚن مؼكٍ  ٚ، إذ ٓ رقز ؿز إروٚء فذفؽ ادؼك، ؾٕ٘ف يُقن مؼ

 ادحٚبٚة يف ديـ اهلل.

َٓ  اخلٚمًٜ: ِٚصَػ َفُف إِ ـَ َؽ اّلَلُ بُِيٍّ َؾال  ًْ ًَ ّْ تًٍر أيٜ افتل بًدهٚ: وهل ؿقفف تًٚػ: }َوإِْن َي

ًٌٚدة فف وحده [ أيٜ، ؾ٘ذا ـٚن ٓ يُنػ افي إٓ اهلل، وجٛ أن تُقن اف91ُهَق{ ]إًٕٚم: 

 وآشتٌٚثٜ بف وحده.

َؽ اّلَلُ ـقن ذفؽ ٓ يٍْع يف افدٕٔٚ مع ـقٕف ـٍرً  افًٚدشٜ: ًْ ًَ ّْ ا: تٗخذ مـ ؿقفف تًٚػ: }َوإِْن َي

َٓ ُهَق{ ]إًٕٚم:  ِٚصَػ َفُف إِ ـَ [ ؾِؿ يْتٍع مـ دظٚئف هذا، ؾخن افدٕٔٚ بذفؽ، وأخرة 91بُِيٍّ َؾال 

 بٍُره.

ْزَق{ ]افًٌُْقت: تًٍر  افًٚبًٜ:  افر 
ِ
قا ِظَْْد اّلَل ٌُ [ 91أيٜ افثٚفثٜ: وهل ؿقفف تًٚػ: }َؾْٚبَت

 وؿقفف: " ظْد اهلل " حٚل مـ افرزق، وظِٔف يُقن ابتٌٚء افرزق ظْد اهلل وحده.

أن ضِٛ افرزق ٓ يٌٌْل إٓ مـ اهلل، ـام أن ازجْٜ ٓ تىِٛ إٓ مْف: تٗخذ مـ ؿقفف  افثٚمْٜ:

قَن{ ]افًٌُْقت: تًٚػ: }َوا ًُ ُروا َفُف إَِفِْٔف ُتْرَج ُُ ٌُُدوُه َواْص [؛ ٕن افًٌٚدة شٌٛ فدخقل ازجْٜ، 91ْظ

 وؿد أصٚر اهلل إػ ذفؽ بَقفف: " إفٔف ترجًقن ".
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ـْ ٓ  افتٚشًٜ:  َم
ِ
ـْ ُدوِن اّلَل ـْ َيْدُظق ِم َ ـْ َأَوؾُّ مِم تًٍر أيٜ افرابًٜ: وهل ؿقفف تًٚػ: }َوَم

 ُٛ َتِجٔ ًْ { ]إحَٚف:  َي ِٜ ََٔٚم
َِ  [.7َفُف إَِػ َيْقِم اْف

ـْ ُدوِن  افًٚذة: ـْ َيْدُظق ِم َ ـْ َأَوؾُّ مِم أن ٓ أوؾ ممـ دظٚ ؽر اهلل: تٗخذ مـ ؿقفف تًٚػ: }َوَم

{ ]إحَٚف:  ِٜ ََٔٚم
َِ ُٛ َفُف إَِػ َيْقِم اْف َتِجٔ ًْ ـْ ٓ َي  َم

ِ
 [؛ ٕن آشتٍٓٚم هْٚ بًّْك افٍْل.7اّلَل

ْؿ  ديٜ ظؼة.احلٚ ِٓ ـْ ُدَظِٚئ إٔف ؽٚؾؾ ظـ دظٚء افداظل ٓ يدري ظْف: فَقفف تًٚػ: }َوُهْؿ َظ

ُِقَن{ )وهؿ( أي: اددظقون، )ظـ دظٚئٓؿ( أي: دظٚء افداظغ، أو ظـ دظٚء افداظغ إيٚهؿ،  َؽِٚؾ

اددظقيـ ٓ ؾٚٓحتامل يف افوّر افثِٚن وهق ؿقفف: " ظـ دظٚئٓؿ " أمٚ افوّر إول، ؾٕ٘ف يًقد إػ 

 ريٛ، وؿد شٌؼ بٕٔٚف بٚفتٍهٔؾ.

. أن تِؽ افدظقة شٌٛ فٌٌض اددظق فِداظل وظداوتف فف: تٗخذ مـ ؿقفف تًٚػ: افثٕٜٚٔ ظؼة

{ ]إحَٚف:  ـَ ِٚؾِري ـَ ٌََٚدهِتِْؿ 
ًِ ُٕقا بِ ٚ ـَ ُٕقا هَلُْؿ َأْظَداًء َو ٚ ـَ  [.6}َوإَِذا ُحِؼَ افَُْٚس 

ٌََٚدهِتِْؿ  . تًّٜٔ تِؽ افدظقةافثٚفثٜ ظؼة
ًِ ُٕقا بِ ٚ ـَ ظٌٚدة فِّدظق: تٗخذ مـ ؿقفف تًٚػ: }َو

.} ـَ ِٚؾِري  ـَ

. ـٍر اددظق بتِؽ افًٌٚدة: مًْك ـٍر اددظق: رده وإُٕٚره، ؾ٘ذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ افرابًٜ ظؼة

.} ـَ ِٚؾِري ـَ ٌََٚدهِتِْؿ 
ًِ ُٕقا بِ ٚ ـَ  تزأ مْف وإُٔره تٗخذ مـ ؿقفف: }َو

 ـقٕف أوؾ افْٚس: وذفؽ ٕمقر هل:: هل شٌٛ اخلٚمًٜ ظؼة

 . إٔف يدظق مـ دون اهلل مـ ٓ يًتجٔٛ فف.9

 . أن اددظقيـ ؽٚؾِقن ظـ دظٚئٓؿ.2

 . إٔف إذا حؼ افْٚس ـٕٚقا فف أظداء.9

 . إٔف ـٚؾر بًٌٚدهتؿ.1

ُٛ اْدُْوَىَر إَِذا َدَظٚافًٚدشٜ ظؼة ـْ جُئِ ِنُػ : تًٍر أيٜ اخلٚمًٜ: وهل ؿقفف تًٚػ: }َأَم ُْ ُه َوَي

قَء{ ]افّْؾ:  ًُّ  [ وؿد شٌؼ ذفؽ.62اف

: إمر افًجٔٛ، وهق إؿرار ظٌدة إوثٚن إٔف ٓ جئٛ ادوىر إٓ اهلل ... إفخ: افًٚبًٜ ظؼة

وهق ـام ؿٚل رمحف اهلل: وهذا مقجقد أن، ؾّـ افْٚس مـ يًجد فَصْٚم افتل صًْقهٚ بًٍٖٕٓؿ 

اهلل خمِهغ فف افديـ، وـٚن ظِٔٓؿ أن يِجٗوا فَصْٚم فق ـٕٚٝ  ، ؾ٘ذا وؿًقا يف افندة دظقاتًئاًم 

َد  ًـ ظٌٚدهتٚ ح ٚ مـ ادؼـغ افًٚبَغ، ؾ٘ذا وؿًقا يف ٚ، إٓ أن مـ ادؼـغ افٔقم مـ هق أصد ذ
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ًٍ افندة دظقا أوفٔٚءهؿ، ـًع واحلًغ، وإذا ـٚن إمر شٓالً  ٚ هؿ ؾٔف  دظقا اهلل، وإذا حٍِقا حِ

ًٍ صٚدؿقن حٍِقا   ٚ هؿ ؾٔف ـٚذبقن حٍِقا بٚهلل ومل يٌٚفقا.بًع أو ؽره مـ أوفٔٚئٓؿ، وإذا حٍِقا حِ

ٓ »محٚيٜ ادهىٍك محك افتقحٔد، وافتٖدب مع اهلل اختٚر ادٗفػ أن ؿقفف:  افثٚمْٜ ظؼة:

 مـ بٚب افتٖدب بٕٚفٍٚظ، وافًٌد ظـ افتًِؼ بٌر اهلل، وأن يُقن تًِؼ اإلًٕٚن دائاًم ش يًتٌٚث يب

 بٚهلل وحده، ؾٓق يًِؿ إمٜ أن تِجٖ إػ اهلل وحده إذا وؿًٝ يف افندائد، وٓ تًتٌٔٞ إٓ بف وحده.

 

٩٩٢األعراف/  َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱٱٱ باب: قٕه اهلل تعال٘:  
  مْٚشٌٜ افٌٚب فام ؿٌِف.

ظذ بىالن ، ذـر افزاهغ افدافٜ -ظز وجؾ -فام ذـر رمحف اهلل آشتًٚذة وآشتٌٚثٜ بٌر اهلل

 ظٌٚدة مٚ شقى اهلل، وهلذا جًؾ افسمجٜ هلذا افٌٚب ٍٕس افدفٔؾ، وذـر رمحف اهلل ثالث آيٚت:

 (: آشتٍٓٚم فإلُٕٚر وافتقبٔخ، أي: يؼـقٕف مع اهلل.ينؿقفف: ) أيٜ إوػ وافثٕٜٚٔ:

ـْ )   ": هْٚ ظز ب زي ري ٰىؿقفف: "  َ ـْ َأَوؾُّ مِم ـْ  مٚ(، دون "مـ"، ويف ؿقفف: }َوَم  َم
ِ
ـْ ُدوِن اّلَل َيْدُظق ِم

ُٛ َفُف{ ]إحَٚف:  َتِجٔ ًْ [ ظز بيي )َمـ(.7ٓ َي  

وادْٚشٌٜ طٚهرة؛ ٕن افداظغ هْٚك ٕزفقهؿ مْزفٜ افًٚؿؾ، أمٚ هْٚ، ؾٚددظق مجٚد، ٕن افذي ٓ 

 (: ُٕرة يف شٔٚق افٍْل، ؾتٍٔد افًّقم.ميٚ وٓ يهًْف مجٚد ٓ ئٍد. ؿقفف: )خيِؼ صٔئً 

(: وصػ هذه إصْٚم بٚفًجز وافَْص. وافرب ادًٌقد ٓ يُّـ أن يُقن   ىي نيف: )ؿقف

ٚ، بؾ هق اخلٚفؼ، ؾال جيقز ظِٔف احلدوث وٓ افٍْٚء. وادخِقق: حٚدث، واحلٚدث جيقز ظِٔف خمِقؿً 

 ًٓ  ا.إًدامف آخرً  ، جٚز ظَالً افًدم، ٕن مٚ جٚز إًدامف أو

خِقق هق بًٍْف مٍتَر إػ خٚفَف وهق حٚدث بًد أن مل ؾُٔػ يًٌد هٗٓء مـ دون اهلل، إذ اد

 يُـ، ؾٓق ٕٚؿص يف إجيٚده وبَٚئف؟!

 :إصُٚل وجقابف

 " افوّر بٚزجّع، ؾام ازجقاب؟   ىي ني" افوّر بٚإلؾراد، وؿقفف: "  زي ري ٰىؿقفف: " 
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ل، أجٔٛ: بٖن ؿقفف: " مٚ ٓ خيِؼ " ظٚد افوّر ظذ )مٚ( بٚظتٌٚر افٍِظ، ٕن )مٚ( اشؿ مقصق

فٍيٓٚ مٍرد، فُـ مًْٚهٚ ازجّع، ؾٓل صٚحلٜ بٍِيٓٚ فٍِّرد، وبًّْٚهٚ فِجّع، ـَقفف: " مـ ٓ 

 يًتجٔٛ فف ".

ُِقَن{   ىي نيوؿقفف: "  ْؿ َؽِٚؾ ِٓ ـْ ُدَظِٚئ " ظٚد افوّر ظذ )مٚ( بٚظتٌٚر ادًْك، ـَقفف: }َوُهْؿ َظ

 [.7]إحَٚف: 

هٚمجٓؿ ظدو، ٕن هٗٓء {أي: ٓ يَدرون ظذ ٕكهؿ فق  مئ خئ حئ جئ ؿقفف: }

 ادًٌقديـ ؿٚسون.

{  حب جب هئ وافْك: افدؾع ظـ ادخذول بحٔٞ يْتك ظذ ظدوه. ؿقفف: }
بْهٛ إًٍٔٓؿ ظذ اهلل مًٍقل مَدم، وفٔس مـ بٚب آصتٌٚل، ٕن افًٚمؾ مل ينتٌؾ بوّر 

 افًٚبؼ.

ؿ؟! ؾٌغ اهلل أي: زيٚدة ظذ ذفؽ هؿ ظٚجزون ظـ إٓتهٚر ًٍٕٕٓؿ، ؾُٔػ يْكون ؽره

 ظجز هذه إصْٚم، وأهنٚ ٓ تهِ  أن تُقن مًٌقدة مـ أربًٜ وجقه، هل:

 أهنٚ ٓ ختِؼ، ومـ ٓ خيِؼ ٓ يًتحؼ أن يًٌد. -9

 أهنؿ خمِقؿقن مـ افًدم، ؾٓؿ مٍتَرون إػ ؽرهؿ ابتداء ودوامٚ.-2

ؿقفف: " ٓ  أهنؿ ٓ يًتىًٔقن ٕك افداظغ هلؿ، وؿقفف: " وٓ يًتىًٔقن " أبِغ مـ -9

يْكوهنؿ " ٕٕف فق ؿٚل: " ٓ يْكوهنؿ " ؾَد يَقل ؿٚئؾ: فُْٓؿ يًتىًٔقن، فُـ فام ؿٚل: }َوٓ 

َْٕكًا{ ]إظراف:  قَن هَلُْؿ  ًُ َتىِٔ ًْ  [ ـٚن أبِغ فيٓقر ظجزهؿ.912َي

 أهنؿ ٓ يًتىًٔقن ٕك إًٍٔٓؿ. -1

 

٩٣فاطر/  َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ: وؿقفف  

 

--------------------------------------------- 

 نث{ ينّؾ دظٚء ادًٖفٜ، ودظٚء افًٌٚدة، و "  ىث نث مث زث أيٜ افثٚفثٜ: ؿقفف: }

 " أي: شقى اهلل. ىث
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ٚ، وؿٔؾ: ٓ يٌٌْل {  )مٚ(: ٕٚؾٜٔ، )مـ(: حرف جر زائد فٍيً  ىق يف ىف يث ؿقفف: }

ٔف ٕير، ٕن احلروف افزائدة أن يَٚل: حرف جر زائد يف افَرآن، بؾ يَٚل: مـ: حرف صِٜ، وهذا ؾ

( خز ادٌتدأ افذي ىف يثهلٚ مًْك، وهق افتقـٔد، وإٕام يَٚل: زائد مـ حٔٞ اإلظراب، ومجِٜ )

 هق )افذيـ(.

 (: افَىّر: شِٛ ٕقاة افتّرة.ىق يفوؿقفف: )

 ويف افْقاة ثالثٜ أصٔٚء ذـرهٚ اهلل يف افَرآن فٌٔٚن حَٚرة افقء:

 افتل ظذ افْقاة.افَىّر: وهق افٍِٚؾٜ افرؿَٜٔ 

 افٍتٔؾ: وهق شِؽ يُقن يف افنؼ افذي يف افْقاة.

 افَْر: وهل افَْرة افتل تُقن ظذ طٓر افْقاة.

 .ؾٓٗٓء ٓ يُِّقن مـ ؿىّر

أجٔٛ: إٕف يُِّف، وفُْف مِؽ ٕٚؿص فٔس  ؟ؾ٘ن ؿٔؾ: أفٔس اإلًٕٚن يِّؽ افْخؾ ـِف ـٚمالً 

ٔد   إحراؿف فِْٓل ظـ إوٚظٜ ء بف افؼع، ؾال يِّؽ مثالً ٚ؛ ؾال يتكف ؾٔف إٓ ظذ حًٛ مٚ جٚحََٔ

افامل. ؿقفف: " إن تدظقهؿ ": مجِٜ ذضٜٔ، تدظق: ؾًؾ افؼط جمزوم بحذف افْقن، وافقاو ؾٚظؾ، 

[ جقاب افؼط جمزوم بحذف افْقن، 91{ ]ؾٚضر:  يك ىك مك وأصِٓٚ: تدظقهنؿ. ؿقفف: }

 وافقاو ؾٚظؾ.

ن هذه إصْٚم فق دظقُقهٚ مٚ شًّٝ، [ أي: إ91{ ]ؾٚضر: مم ام يل ىل ملؿقفف: }

وفق ؾرض أهنٚ شًّٝ مٚ اشتجٚبٝ، ٕهنٚ ٓ تَدر ظذ ذفؽ، وهلذا ؿٚل إبراهٔؿ ظِٔف افًالم ٕبٔف: 

ًٚ{ ]مريؿ:  ِْل َظَْْؽ َصْٔئ ٌْ ُع َوٓ ُيٌِْكُ َوٓ ُي َّ ًْ ٌُُد َمٚ ٓ َي ًْ  مِلَ َت
ِٝ [ ؾ٘ذا ـٕٚٝ ـذفؽ، ؾٖي 12}َيٚ َأَب

َٓ  رء يدظق إػ أن ِٜ إِْبَراِهَٔؿ إِ َِ ـْ ِم ُٛ َظ ـْ َيْرَؽ تدظك مـ دون اهلل؟! بؾ هذا شٍف، ؿٚل تًٚػ: }َوَم

ُف{ ]افٌَرة:  ًَ ٍْ َٕ َف 
ٍِ ـْ َش  [.990َم

ُٕقا 91{ ]ؾٚضر: ىن نن من زنؿقفف: } ٚ ـَ [ وهق ـَقفف تًٚػ: }َوإَِذا ُحِؼَ افَُْٚس 

ِٚؾرِ  ـَ ٌََٚدهِتِْؿ 
ًِ ُٕقا بِ ٚ ـَ { ]إحَٚف: هَلُْؿ َأْظَداًء َو ـَ  [ 6ي

ا ؾٓٗٓء ادًٌقدون إن ـٕٚقا يًٌثقن وحيؼون، ؾٍُرهؿ بؼـٓؿ طٚهر ـّـ يًٌد ظزيرً  

ا وٕحقهٚ، ؾٔحتّؾ أن ينِّٓٚ طٚهر أيٜ، وهق أن اهلل يٖي ا وأصجٚرً وادًٔ . وإن ـٕٚقا أحجٚرً 
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 َٕ ـْ ُدوِن هبذه إحجٚر وٕحقهٚ، ؾتٍُر بؼك مـ يؼك هبٚ، ويٗيده ؿقفف تًٚػ: }إِ ٌُُدوَن ِم ًْ ْؿ َوَمٚ َت ُُ

ََْؿ{ ]إٌٕٔٚء:  َٓ ُٛ َج  َحَه
ِ
 [.13اّلَل

" إٔف ظْد بًٞ افْٚس يَٚل فُؾ أمٜ: فتتٌع ـؾ أمٜ مٚ  طومٚ ثٌٝ يف "افهحٔحغ" ظـ افٌْل 

ؾٚحلجر يُقن أمٚمٓؿ يقم افَٔٚمٜ، ويُقن فف ـالم يْىؼ بف، ويٍُر  9ـٕٚٝ تًٌد مـ دون اهلل "

٘ذا ـٕٚٝ ادًٌقدات حتي وحتهٛ يف افْٚر إهٕٜٚ فًٚبدهيٚ وحتي فتتٌع إػ افْٚر، ؾال ؽرو بؼـٓؿ، ؾ

[ هذا مثٚل ييب دـ أخز 91{ ]ؾٚضر:   مي زي ري ٰى أن تٍُر بًٚبدهيٚ إذا أحيت. ؿقفف: }

 بخز ورأى صُٚ ظْد مـ خٚضٌف بف، ؾَٔقل: وٓ يٌْئؽ مثؾ خٌر.

خٌر بف، وهق اهلل، ٕٕف ٓ يًِؿ أحد مٚ يُقن يف يقم افَٔٚمٜ إٓ ومًْٚه: إٕف ٓ خيزك بٚخلز مثؾ 

 ِؿٔاًل{ ]شقرة افًْٚء آيٜ: 
ِ
ـَ اّلَل ـْ َأْصَدُق ِم [ 922اهلل، وخزه خز صدق، ٕن اهلل تًٚػ يَقل: }َوَم

 واخلٌر: افًٚمل بٌقاضـ إمقر.

 مًٖفٜ: هؾ يًّع إمقات افًالم ويردوٕف ظذ مـ شِؿ ظِٔٓؿ؟

 ِػ يف ذفؽ ظذ ؿقفغ:اخت

حغ زيٚرة افٌَقر: " افًالم  طأن إمقات ٓ يًًّقن افًالم، وأن ؿقل افٌْل  افَقل إول:

دظٚء ٓ يَهد بف ادخٚضٌٜ، ثؿ ظذ ؾرض أهنؿ يًًّقن ـام جٚء يف احلديٞ افذي صححف  2ظُِٔؿ "

يف افدٕٔٚ رد اهلل ظِٔف روحف ابـ ظٌد افز وأؿره ابـ افَٔؿ: بٖن اإلًٕٚن إذا شِؿ ظذ صخص يًرؾف 

ؾرد افًالم وظذ تَدير صحٜ هذا احلديٞ إذا ـٕٚقا يًًّقن افًالم ويردوٕف، ؾال يِزم أن يًًّقا 

ـؾ رء، ثؿ فق ؾرض أهنؿ يًًّقن ؽر افًالم، ؾ٘ن اهلل سح بٖن اددظقيـ مـ دون اهلل ٓ 

ء مـ يدظقهؿ، ٕن هذا ـٍر يًًّقن دظٚء مـ يدظقهؿ، ؾال يُّـ أن َٕقل: إهنؿ يًًّقن دظٚ

 " افًالم ظُِٔؿ دار ؿقم مٗمْغ " وبغ هذه أيٜ. طبٚفَرآن، ؾتٌغ هبذا إٔف ٓ تًٚرض بغ ؿقفف 

 ٚ مٚ اشتجٚبقا فُؿ، ٕهنؿ ٓ يًتىًٔقن." ؾًّْٚه: فق شًّقا ؾرًو  ىل ملوأمٚ ؿقل: " 

ؿع يف شالم افزائر هلؿ أن إمقات يًًّقن. واشتدفقا ظذ ذفؽ بٚخلىٚب افقا افَقل افثِٚن:

 بٚدَزة. وبام ثٌٝ يف "افهحٔ " مـ أن ادنًٔغ إذا إكؾقا شّع ادنٔع ؿرع ًٕٚهلؿ.

                                       
 ( مـ حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف.932(، مًِؿ)6719افٌخٚري) 9

 ( مـ حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف.211مًِؿ) 2
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وازجقاب ظـ هذيـ افدفِٔغ: أمٚ إول، ؾٕ٘ف ٓ يِزم مـ افًالم ظِٔٓؿ أن يًًّقا، وهلذا ـٚن 

ًً ط  ادًِّقن يًِّقن ظذ افٌْل  .ٚيف حٔٚتف يف افتنٓد وهق ٓ يًًّٓؿ ؿى

أمٚ افثِٚن، ؾٓق وارد يف وؿٝ خٚص، وهق إكاف، ادنًٔغ بًد افدؾـ. وظذ ـؾ، ؾٚفَقٓن 

 متُٚؾئٚن، واهلل أظِؿ بٚحلٚل.

 

ٚ(ويف افهحٔ   ًَ يقم ُأحد، وـنت  طصٟ افٌْل ، ظـ إٔس، ؿٚل: )أي: مًِؿ، وافٌخٚري مًِ

ٌء{ربٚظٔتف. ؾَٚل: ـٔػ يٍِ  ؿقم صجقا ٌٕٔٓؿ؟ ؾْزفٝ: }َفَْٔس َفَؽ  ـَ إَْمِر َرْ  .[923]آل ظّران:   ِم

------------------------------------------------- 

جٌؾ مًروف صامِل ادديْٜ، وٓ يَٚل: ادْقرة، ٕن ـؾ بِد دخِف اإلشالم ؾٓق مْقر  أحد":ؿقفف: "

يْٜ ؾَط، فُـ ٚ ظْد افًِػ، وـذفؽ جٚء اشّٓٚ يف افَرآن بٚددبٚإلشالم، وٕن ذفؽ مل يُـ مًروؾً 

فق ؿٔؾ: ادديْٜ افٌْقيٜ حلٚجٜ ُٔٔزهٚ؛ ؾال بٖس، وهذا ازجٌؾ حهِٝ ؾٔف وؿًٜ يف افًْٜ افثٚفثٜ مـ 

ـام أصٚر اهلل إػ  طاهلجرة يف صقال هزم ؾٔٓٚ ادًِّقن بًٌٛ مٚ حهؾ مْٓؿ مـ خمٚفٍٜ أمر افٌْل 

 َّ لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ٱُّٱذفؽ بَقفف:

 وجقاب افؼط اذوف تَديره: حهؾ فُؿ مٚ تُرهقن.  ٩٥٢ آل عمران/ 

وؿد حهِٝ هزيّٜ ادًِّغ دًهٜٔ واحدة، وٕحـ أن ٕريد إٓتهٚر وادًٚ  ـثرة 

 ًً  ٚ.ظْدٕٚ، وهلذا ٓ يُّـ أن ٍٕرح بْك مٚ دمْٚ ظذ هذه احلٚل، إٓ أن يرؾؼ اهلل بْٚ ويهِحْٚ مجٔ

 افنجٜ: ازجرح يف افرأس وافقجف خٚصٜ. ؿقفف: "صٟ":

 ": افًْٚن ادتقشىٚن ئًّٚن ثْٚيٚ، ومٚ ئِٓام ئًّٚن ربٚظٔتغ. ؿقفف: " وـنت ربٚظٔتف

" آشتٍٓٚم يراد بف آشتًٌٚد، أي: بًٔد أن يٍِ   ؿقفف: " ؾَٚل: ـٔػ يٍِ  ؿقم صجقا ٌٕٔٓؿ؟

 ٍقز بٚدىِقب، وافْجٚة مـ ادرهقب.مـ افٍالح، وهق اف ؿقفف: "يٍِ "، ط ؿقم صجقا ٌٕٔٓؿ 

ٌء{ أي: ٕزفٝ هذه أيٜ، واخلىٚب ؾٔٓٚ فِرشقل ؿقفف: " ؾْزفٝ ـَ إَْمِر َرْ و ط : }َفَْٔس َفَؽ ِم

 )رء(: ُٕرة يف شٔٚق افٍْل، ؾتًؿ.

فٔس ط أي: افنٖن، وادراد: صٖن اخلِؼ، ؾنٖن اخلِؼ إػ خٚفَٓؿ، حتك افٌْل  ؿقفف: )إمر(

وؿد صٟ وجٓف، وـنت ربٚظٔتف، ومع ذفؽ مٚ ظذره ط . ؾٍل أيٜ خىٚب فِرشقل فف ؾٔٓؿ رء
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يف ـِّٜ واحدة: " ـٔػ يٍِ  ؿقم صجقا ٌٕٔٓؿ؟ " ؾ٘ذا ـٚن إمر ـذفؽ؟ ؾام بٚفؽ  -شٌحٕٚف-اهلل 

بّـ شقاه؟ ؾِٔس هلؿ مـ إمر رء" ـٕٚصْٚم، وإوثٚن، وإوفٔٚء، وإٌٕٔٚء، ؾٕٚمر ـِف هلل 

 إٔف اخلٚفؼ وحده، واحلّد هلل افذي مل جيًؾ أمرٕٚ إػ أحد شقاه، ٕن ادخِقق ٓ يِّؽ وحده، ـام

 ًً  ا، ؾُٔػ يِّؽ فٌره؟! ٚ وٓ ضد فًٍْف ٍٕ

وًٕتٍٔد مـ هذا احلديٞ إٔف جيٛ احلذر مـ إضالق افًِٚن ؾٔام إذا رأى اإلًٕٚن مٌتذ 

د يتقب ظِٔف. ؾٓٗٓء افذيـ صجقا ٌٕٔٓؿ فام بٚدًٚ ، ؾال ًٕتًٌد رمحٜ اهلل مْف، ؾ٘ن اهلل تًٚػ ؿ

 ؾالحٓؿ.ط اشتًٌد افٌْل 

ٌء{ ]آل ظّران:  ـَ إَْمِر َرْ  [.923ؿٔؾ فف: }َفَْٔس َفَؽ ِم

وافرجؾ ادىٔع افذي يّر بٚفًٚ  مـ بْل إهائٔؾ ويَقل: " واهلل، ٓ يٌٍر اهلل فٍالن. ؿٚل 

 .9ن؟ ؿد ؽٍرت فف وأحٌىٝ ظِّؽ "اهلل فف: مـ ذا افذي يتٖػ ظَع أن ٓ أؽٍر فٍال

ؾٔجٛ ظذ اإلًٕٚن أن يًّؽ افًِٚن؛ ٕن زفتف ظئّٜ، ثؿ إْٕٚ ٕنٚهد أو ًّٕع ؿقمٚ ـٕٚقا مـ 

أـٍر ظٌٚد اهلل وأصدهؿ ظداوة إٌَِقا أوفٔٚء هلل، ؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ، ؾِامذا ًٕتًٌد رمحٜ اهلل مـ ؿقم 

ؿد يزيغ  -ًٕٖل اهلل احلاميٜ -ُـ، ـام أن ادًِؿـٕٚقا ظتٚة؟! ومٚ دام اإلًٕٚن مل يّٝ، ؾُؾ رء مم

 ؿٌِف فام ـٚن ؾٔف مـ هيرة ؾٚشدة.

ؾٚدٓؿ أن هذا احلديٞ جيٛ أن يتخذ ظزة فًِّتز يف إٔؽ ٓ تًتًٌد رمحٜ اهلل مـ أي إًٕٚن 

 ـٚن ظٚصٔٚ.

 

قع يف يَقل إذا رؾع رأشف مـ افرـط وؾٔف ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام: " إٔف شّع رشقل اهلل 

افِٓؿ افًـ ؾالٕٚ وؾالٕٚ، بًدمٚ يَقل: شّع اهلل دـ محده، ربْٚ وفؽ "افرـًٜ إخرة مـ افٍجر: 

ٌء{ ـَ إَْمِر َرْ  ."احلّد، ؾٖٕزل اهلل: }َفَْٔس َفَؽ ِم

يدظق ظذ صٍقان بـ أمٜٔ وشٓٔؾ بـ ظّرو واحلٚرث بـ هنٚم، ؾْزفٝ: }َفَْٔس َفَؽ "ويف روايٜ: 

ـَ إَْمِر َرْ   ."ٌء{ِم

------------------------------------------------- 
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افٍٚء فًٌٌِٜٔ، وظِٔف، ؾُٔقن شٌٛ ٕزول هذه أيٜ هذا افُالم: " ـٔػ يٍِ   "ؾْزفٝ":ؿقفف: 

 ؿقم صجقا وجف ٌٕٔٓؿ؟".

 ؿقفف: " إذا رؾع رأشف مـ افرـقع يف افرـًٜ إخرة مـ افٍجر "أي: افهحٔ .  ؿقفف: "وؾٔف":

ٚن افدظٚء مـ افهِقات بٚفٍجر، ومُٕٚف مـ افرـًٚت بٕٚخرة، ومُٕٚف مـ افرـًٜ بام بًد ؿٔد مُ

 افرؾع مـ افرـقع.

افًِـ: افىرد واإلبًٚد ظـ رمحٜ اهلل، أي: أبًدهؿ ظـ  ٚ ":ٚ وؾالًٕ يَقل: افِٓؿ افًـ ؾالًٕ ؿقفف: "

 رمحتؽ، واضردهؿ مْٓٚ.

ؿ: صٍقان بـ أمٜٔ، وشٓٔؾ بـ ظّرو، واحلٚرث بـ بْٔف يف افروايٜ افثٕٜٚٔ أهن و"ؾالٕٚ وؾالٕٚ":

 هنٚم.

": أي: يَقل ذفؽ إذا رؾع رأشف وؿٚل: بًدمٚ يَقل: شّع اهلل دـ محده، ربْٚ وفؽ احلّدؿقفف: "

 شّع اهلل دـ محده، ربْٚ وفؽ احلّد.

ٌء{ هْٚ ؿٚل: "ؾٖٕزل"، ويف احلديٞ اؿقفف: "ؾٖٕزل اهلل ـَ إَْمِر َرْ فًٚبؼ ؿٚل: : }َفَْٔس َفَؽ ِم

ظذ هٗٓء، وؿقفف: " ط "ؾْزفٝ"، وـِٓٚ بٚفٍٚء، وظذ هذا يُقن شٌٛ ٕزول أيٜ دظقة افٌْل 

 ؟ " وٓ مٕٚع أن يُقن فْزول أيٜ شٌٌٚن.ـٔػ يٍِ  ؿقم صجقا ٌٕٔٓؿ

وؿد أشِؿ هٗٓء افثالثٜ وحًـ إشالمٓؿ ريض اهلل ظْٓؿ، ؾتٖمؾ أن أن افًداوة ؿد تَِْٛ 

فٌَل هٗٓء ظذ ط ، وفق أن إمر ـٚن ظذ طـ افٌْل -شٌحٕٚف وتًٚػ -قب بٔد اهللوٓيٜ؛ ٕن افَِ

 افٍُر حتك ادقت، إذ فق ؿٌِٝ افدظقة ظِٔٓؿ، وضردوا ظـ افرمحٜ، مل يٌؼ إٓ افًذاب.

فٔس فف مـ إمر رء، ؾٕٚمر ـِف هلل، وهلذا هدى اهلل هٗٓء افَقم، وصٚروا ط وفُـ افٌْل 

يّـ ظذ  -شٌحٕٚف -فذابغ ظـ ديْف، بًد أن ـٕٚقا مـ أظداء اهلل افَٚئّغ وده، واهللمـ أوفٔٚء اهلل ا

 مـ ينٚء مـ ظٌٚده.

ٚ بٚفًداوة فام وفٔس بًٔدا مـ ذفؽ ؿهٜ أصرم بـ ظٌد إصٓؾ إٕهٚري، حٔٞ ـٚن مًروؾً 

أو أحد ط فٌْل ؾِام جٚءت وؿًٜ أحد أفَك اهلل اإلشالم يف ؿٌِف دون أن يًِؿ بف اط جٚء بف افرشقل 

ا، ؾِام إتٓٝ ادًرـٜ جًؾ افْٚس يتٍَدون ؿتالهؿ، ؾ٘ذا هق يف مـ ؿقمف، وخرج فِجٓٚد وؿتؾ صٓٔدً 

آخر رمؼ، ؾَٚفقا: مٚ جٚء بؽ يٚ ؾالن؟ أحدب ظذ ؿقمؽ، أم رؽٌٜ يف اإلشالم؟ ؿٚل: بؾ رؽٌٜ يف 

ؾٖخزوه، ط وا ظْل رشقل اهلل ا رشقل اهلل، ؾٖخزاإلشالم، وإِن أصٓد أن ٓ   إٓ اهلل، وأن اّدً 
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ؾَٚل: " هق مـ أهؾ ازجْٜ " ؾٓذا افرجؾ مل يهؾ هلل رـًٜ واحدة، ومع هذا جًِف اهلل مـ أهؾ ازجْٜ، 

ظز  -ؾٚهلل حُٔؿ هيدي مـ ينٚء حلُّٜ، ويوؾ مـ ينٚء حلُّٜ، ؾٚدٓؿ إْٔٚ ٓ ًٕتًٌد رمحٜ اهلل

 مـ أي إًٕٚن. -وجؾ

 

حغ إٔزل ظِٔف: }َوَإِْٔذْر َظِنَرَتَؽ ط ف ؿٚل: " ؿٚم رشقل اهلل وؾٔف ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْ

ؾَٚل: يٚ مًؼ ؿريش )أو ـِّٜ ٕحقهٚ( اصسوا إًٍُٔؿ، ٓ أؽْل ظُْؿ  [291]افنًراء: إَْؿَربَِغ{ 

 مـ اهلل صٔئٚ.

ٓ أؽْل ظْؽ ط يٚ ظٌٚس بـ ظٌد ادىِٛ! ٓ أؽْل ظْؽ مـ اهلل صٔئٚ. يٚ صٍٜٔ ظّٜ رشقل اهلل 

 ..مـ اهلل صٔئٚ. ويٚ ؾٚضّٜ بْٝ اّد! شِْٔل مـ مِٚل مٚ صئٝ، ٓ أؽْل ظْؽ مـ اهلل صٔئٚ

-------------------------------------------------- 

 أي: خىٌٔٚ. ؿقفف: "ؿٚم":

أي:  ؿقفف: )وإٔذر(:أي: إٔزل ظِٔف بقاشىٜ جزيؾ: )وإٔذر ظنرتؽ(.  ؿقفف: "إٔزل ظِٔف":

افًنرة: ؿٌِٜٔ افرجؾ مـ  ؿقفف: )ظنرتؽ(:ار: اإلظالم ادَرون بتخقيػ. حذر وخقف، واإلٕذ

 ازجد افرابع ؾام دون.

أي: إؿرب ؾٕٚؿرب، ؾٖول مـ يدخؾ يف ظنرة افرجؾ أوٓده، ثؿ آبٚؤه،  ؿقفف: )إؿربغ(:

ؿ ادًِؼ ثؿ إخقإف، ثؿ أظاممف، وهُذا. ويٗخذ مـ هذا أن إؿرب ؾٕٚؿرب أوػ بٚإلٕذار، ٕن احلُ

ظذ وصػ يَقى بَقة هذا افقصػ، وذفؽ أن افقصػ ادقجٛ فِحُؿ ـِام ـٚن أطٓر وأبغ، ـٚن 

 احلُؿ ؾٔف أطٓر وأبغ.

! " أي: يٚ مجٚظٜ يٚ مًؼ ؿريشبؾ ؿٚم، ؾَٚل: "ط ئٍد إٔف مل يتٖخر  وؿقفف: "حغ إٔزل ظِٔف"

 ط ؿريش. وؿريش: هق ؾٓر بـ افْي بـ مٚفؽ، أحد أجداد افرشقل 

أي: أو ؿٚل ـِّٜ ٕحقهٚ، أي صٌٓٓٚ، وهذا مـ احساز افرواة أهنؿ إذا  ؿقفف: "أو ـِّٜ ٕحقهٚ":

 صُقا أدٕك صؽ ؿٚفقا: أو ـام ؿٚل، أو ـِّٜ ٕحقهٚ، ومٚ أصٌف ذفؽ! وظِٔف ف "أو": فِنؽ وافسدد.

سي أي: إَٔذوهٚ، ٕن ادنسي ًٍٕف ـٖٕف إَٔذهٚ مـ هالك، وادن ؿقفف: "اصسوا إًٍُٔؿ":

 راؽٛ، وهلذا ظز بٚٓصساء ـٖٕف يَقل: اصسوا إًٍُٔؿ راؽٌغ.



 

[] 
 

مـ احلض ظذ هذا إمر مٚ هق طٚهر، ٕن ادنسي يُقن  شاصسوا إًٍُٔؿ»ويف ؿقفف: 

: هذا هق افنٚهد، أي: ٓ أدؾع أو ٓ إٍٔع، أي: ٓ إًٍُٔؿ "ٓ أؽْل ظُْؿ مـ اهلل صٔئٚ"ؿقفف: ٚ. راؽًٌ 

، وٓ أمًُْؿ مـ رء أراده اهلل فُؿ، ٕن إمر بٔد اهلل، وهلذا أمر اهلل بدؾع رء ظُْؿ دون اهلل

ـْ   َأَحٌد َوَف
ِ
ـَ اّلَل ـْ جُيَِرِِن ِم ًا َوٓ َرَصدًا * ُؿْؾ إِِن  َف ْؿ َضّ ُُ ُؽ َف

ِِ َأِجَد  ٌٕٔف بذفؽ، ؾَٚل: }ُؿْؾ إِِن  ٓ َأْم

ـْ ُدوِِٕف ُمَِْتَحدًا{ ]ازجـ:   [22، 29ِم

 ُٕرة يف شٔٚق افٍْل، ؾتًؿ أي رء. ٔئٚ":ؿقفف: "ص 

وظٌٚس، ط وظٌد ادىِٛ جد افٌْل ط هق ظؿ افٌْل  ؿقفف: "يٚ ظٌٚس بـ ظٌد ادىِٛ":

بٚفوؿ؛ ٕن ادْٚدى إذا ـٚن مًرؾٜ يٌْك ظذ افوؿ، وًٕتف إذا ـٚن موٚؾٚ يْهٛ، وهْٚ ابـ ظٌد 

 ادىِٛ موٚف، وهلذا ٕهٛ.

ظز  -دىِٛ مع إٔف ٓ جيقز أن يوٚف ظٌد إٓ إػ اهللظٌد اط ؾ٘ن ؿٔؾ: ـٔػ يَقل افٌْل 

فُـ ط ، بؾ هق خز، ؾٚشّف ظٌد ادىِٛ، ومل يًّف افٌْل ؟ ؾٚزجقاب: إن هذا فٔس إٕنٚءً -وجؾ

 ؾَٚل:ط اصتٓر بًٌد ادىِٛ، وهلذا إتّك إفٔف افرشقل 

 إٔٚ ابـ ظٌد ادىِٛ           إٔٚ افٌْل ٓ ـذب 

أي: ٓ إًٍٔؽ بقء دون اهلل، وٓ أمًْؽ مـ رء أراده اهلل  ٚ: صٔئً ؿقفف: ٓ أؽْل ظْؽ مـ اهلل

 ٓ يٌْل ظـ أحد صٔئٚ حتك ظـ أبٔف وأمف.ط فؽ؛ ؾٚفٌْل 

يَٚل يف إظراهبٚ ـام ؿٔؾ يف ظٌٚس بـ ظٌد ادىِٛ. ؿقفف: يٚ  ؿقفف: يٚ صٍٜٔ ظّٜ رشقل اهلل!:

ط ِٚل مٚ صئٝ؛ ؾِـ أمًْؽ ٕٕف ؾٚضّٜ بْٝ اّد! شِْٔل مـ مِٚل مٚ صئٝ: أي: اضٌِْٔل مـ م

 مٚفؽ فامفف، وفُـ بٚفًٌْٜ حلؼ اهلل ؿٚل: ٓ أؽْل ظْؽ مـ اهلل صٔئٚ.

ٕؿٚربف إؿربغ: ظّف، وظّتف، وابْتف؛ ؾام بٚفؽ بّـ هؿ أبًد؟! ؾًدم ط ؾٓذا ـالم افٌْل 

رون بف ويِقذون بف ويًتجط ٚ مـ بٚب أوػ؛ ؾٓٗٓء افذيـ يتًَِقن بٚفرشقل إؽْٚئف ظْٓؿ صٔئً 

ادقجقدون يف هذا افزمـ وؿٌِف ؿد ؽرهؿ افنٔىٚن واجتٚهلؿ ظـ ضريؼ احلؼ، ٕهنؿ تًَِقا بام فٔس 

 هق اإليامن بف واتٌٚظف.ط بّتًِؼ، إذ افذي يٍْع بٚفًٌْٜ فِرشقل 

أمٚ دظٚؤه وافتًِؼ بف ورجٚؤه ؾٔام يٗمؾ، وخنٔتف ؾٔام خيٚف مْف، ؾٓذا ذك بٚهلل، وهق ممٚ يًٌد 

 وظـ افْجٚة مـ ظذاب اهلل.ط ل ظـ افرشق
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ٕمر ربف يف ؿقفف تًٚػ: }َوَإِْٔذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربَِغ{ ]افنًراء: ط ؾٍل احلديٞ امتثٚل افٌْل 

[ ؾٕ٘ف ؿٚم هبذا إمر أتؿ افَٔٚم، ؾدظٚ وظؿ وخهص، وبغ إٔف ٓ يْجل أحدا مـ ظذاب اهلل 291

 ٌٚع مٚ جٚء بف.بٖي وشِٜٔ، بؾ افذي يْجل هق اإليامن بف وات

ٚ، دل ذفؽ ظذ مْع افتقشؾ بجٚه افٌْل ٓ يٌْل ظـ افَريٛ صٔئً ط وإذا ـٚن افَرب مـ افٌْل 

وهلذا ـٚن أص  ؿقِل أهؾ افًِؿ حتريؿ افتقشؾ بجٚه ط ٓ يْتٍع بف إٓ افٌْل ط ٕن جٚه افٌْل ط 

 ط افٌْل 

 ؾٔف مًٚئؾ:

 د.افثٕٜٚٔ: ؿهٜ أح           إوػ: تًٍر أيتغ.

 افثٚفثٜ: ؿْقت شٔد ادرشِغ وخٍِف شٚدات إوفٔٚء يٗمْقن يف افهالة.

 افرابًٜ: أن اددظق ظِٔٓؿ ـٍٚر.

اخلٚمًٜ: أهنؿ ؾًِقا أصٔٚء مٚ ؾًِٓٚ ؽٚفٛ افٍُٚر، مْٓٚ: صجٓؿ ٌٕٔٓؿ، وحرصٓؿ ظذ ؿتِف، 

 ومْٓٚ افتّثٔؾ بٚفَتذ مع أهنؿ بْق ظّٓؿ.

ٌء{افًٚدشٜ: إٔزل اهلل ظِٔف يف ذفؽ: } ـَ إَْمِر َرْ  َفَْٔس َفَؽ ِم

هَبُْؿ{، ؾتٚب ظِٔٓؿ ؾآمْقا. ذ  ًَ ْؿ َأْو ُي ِٓ َِْٔ  افًٚبًٜ: ؿقفف: }َأْو َيتُقَب َظ

 افثٚمْٜ: افَْقت يف افْقازل.

 افتٚشًٜ: تًّٜٔ اددظق ظِٔٓؿ يف افهالة بٖشامئٓؿ وأشامء آبٚئٓؿ.

 افًٚذة: فًـ ادًغ يف افَْقت.

َْؿَربَِغ{ ط احلٚديٜ ظؼة: ؿهتف  ْٕ  .9فام إٔزل ظِٔف: }َوَإِْٔذْر َظِنَرَتَؽ ا

يف هذا إمر؛ بحٔٞ ؾًؾ مٚ ًٕٛ بًٌٌف إػ ازجْقن، وـذفؽ فق يًٍِف ط افثٕٜٚٔ ظؼة: جده 

 مًِؿ أن.

افثٚفثٜ ظؼة: ؿقفف فَبًد وإؿرب: " ٓ أؽْل ظْؽ مـ اهلل صٔئٚ " حتك ؿٚل: " يٚ ؾٚضّٜ بْٝ 

 ؽ مـ اهلل صٔئٚ ".اّد! ٓ أؽْل ظْ

ؾ٘ذا سح وهق شٔد ادرشِغ بٖٕف ٓ يٌْل صٔئٚ ظـ شٔدة ًٕٚء افًٚدغ، وآمـ اإلًٕٚن بٖٕف ٓ 

 يَقل إٓ احلؼ. ثؿ ٕير ؾٔام وؿع يف ؿِقب خقاص افْٚس افٔقم؛ تٌغ فف ترك افتقحٔد وؽربٜ افديـ.

------------------------------------------------- 
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 ؾٔف مًٚئؾ:

تًٍر أيتغ: ومهٚ آيتٚ إظراف، وآشتٍٓٚم ؾٔٓام فِتقبٔخ واإلُٕٚر، وـذفؽ شٌؼ  إوػ:

 تًٍر أيٜ افثٚفثٜ آيٜ ؾٚضر.

 .. احلديٞ.ط ؿهٜ أحد: يًْل: حٔٞ صٟ افٌْل  افثٕٜٚٔ:

شٔد ادرشِغ، ط ؿْقت شٔد ادرشِغ ... إفخ: أراد ادٗفػ هبذه ادًٖفٜ أن افٌْل  افثٚفثٜ:

صحٚبف شٚدات إوفٔٚء، ومع هذا مٚ إَٔذوا إًٍٔٓؿ، ؾُٔػ يَْذون ؽرهؿ؟! وفٔس مراده رمحف وأ

اهلل جمرد إثٌٚت افَْقت وافتٖمغ ظِٔف، وهلذا جٚءت افًٌٚرات بًٔد وشٚدات؟ ؾال أحد مـ هذه 

يف ـنػ  -شٌحٕٚف -إمٜ أؿرب إػ اهلل مـ افرشقل وأصحٚبف، ومع ذفؽ يِجٗون إػ اهلل

، ومـ ـٕٚٝ هذه حٚفف، ؾُٔػ يُّـ أن يِجٖ إفٔف يف ـنػ افُربٚت؟! ؾِٔس مراد ادٗفػ افُربٚت

 إثٌٚت مًٖفٜ ؾَٜٓٔ.

ْؿ{، ؾٓذا دفٔؾ ظذ أهنؿ  افرابًٜ: ِٓ ْٔ َِ أن اددظق ظِٔٓؿ ـٍٚر: تٗخذ مـ ؿقفف تًٚػ: }َأْو َيُتقَب َظ

ـ ظّرو واحلٚرث بـ هنٚم أن فًٔقا ظذ حٚل مرؤٜ، ومـ ادًِقم أن صٍقان بـ أمٜٔ وشٓٔؾ ب

 ا.وؿٝ افدظٚء ظِٔٓؿ ـٕٚقا ـٍٚرً 

وإن ـٚن يرى إٔف دظٚ ط ترمل إػ أن افرشقل  -أي أن اددظق ظِٔٓؿ ـٍٚر -وهذه ادًٖفٜ

أن يُقن فف مـ إمر رء ٕٕف ؿد يَقل ؿٚئؾ: إذا  -شٌحٕٚف وتًٚػ -ظِٔٓؿ بحؼ، ؾَد ؿىع اهلل

 يدظق ظِٔٓؿ؟ أنط ا، أفٔس يِّؽ افرشقل ـٕٚقا ـٍٚرً 

ٚ، هذا وجف ؿقل ادٗفػ أن اددظق ظِٔٓؿ َٕقل: حتك يف هذه احلٚل ٓ يِّؽ مـ أمرهؿ صٔئً 

ـٍٚر، وفٔس مراده اإلظالم بٍُرهؿ، ٕن هذا مًِقم ٓ يًتحؼ أن يًْقن فف، بؾ ادراد يف هذه احلٚل 

 ٚ بٚفًٌْٜ إفٔٓؿ.ا مل يِّؽ افٌْل صٔئً افذي ـٚن ؾٔٓٚ هٗٓء ـٍٚرً 

أهنؿ ؾًِقا أصٔٚء مٚ ؾًِٓٚ ؽٚفٛ افٍُٚر ...: أي: إهنؿ مع ـٍرهؿ ـٕٚقا مًتديـ، ومع  :اخلٚمًٜ

ٌء{ وإٓ، ؾٓؿ صجقا افٌْل  ـَ إَْمِر َرْ ومثِقا بٚفَتذ مثؾ ط ذفؽ ؿٔؾ فف يف حَٓؿ: }َفَْٔس َفَؽ ِم

ْل مع أن ـؾ هٗٓء ؾٔٓؿ مـ بط ٚ حرصقا ظذ ؿتؾ افٌْل محزة بـ ظٌد ادىِٛ، وـذفؽ أيًو 

 ظّٓؿ، وؾٔٓؿ مـ إٕهٚر.

ٌء{ ]آل ظّران: ط إٔزل اهلل  افًٚدشٜ: ـَ إَْمِر َرْ [ أي: مع مٚ 923يف ذفؽ: }َفَْٔس َفَؽ ِم

ـَ إَْمِر  حؼٌّ ط تَدم مـ إمقر افتل تَتيض أن يُقن فٌِْل  بٖن يدظق ظِٔٓؿ إٔزل اهلل: }َفَْٔس َفَؽ ِم
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ٌء{ ]آل ظّران:  ؿد ؿىع ظْف هذا افقء، ؾٌره مـ ط ، ؾ٘ذا ـٚن افرشقل [ ؾٕٚمر هلل وحده923َرْ

 بٚب أوػ.

ْؿ{ ]آل ظّران:  افًٚبًٜ: ِٓ ْٔ َِ [ ؾتٚب ظِٔٓؿ، ؾآمْقا: وهذا دفٔؾ ظذ ـامل 923ؿقفف: }َأْو َيُتقَب َظ

شِىٚن اهلل وؿدرتف، ؾٓٗٓء افذيـ جرى مْٓؿ مٚ جرى تٚب اهلل ظِٔٓؿ وآمْقا، ٕن إمر ـِف بٔده 

هق افذي يذل مـ ينٚء ويًز مـ ينٚء، ومـ ذفؽ مٚ جرى مـ ظّر ريض اهلل ظْف ؿٌؾ شٌحٕٚف، و

إشالمف مـ افًداوة افيٚهرة فإلشالم، ومٚ جرى مْف بًد إشالمف مـ افقٓيٜ وافْكة فديـ اهلل 

 ومـ دوٕف ٓ يًتىًٔقن أن يٌروا صٔئٚ مـ أمر اهلل.ط تًٚػ، ؾرشقل اهلل 

وهذه هل ادًٖفٜ افٍَٜٓٔ، ؾ٘ذا ٕزل بٚدًِّغ ٕٚزفٜ، ؾٕ٘ف يٌٌْل أن  افَْقت يف افْقازل: افثٚمْٜ:

ُيدظك هلؿ حتك تُْنػ. وهذا افَْقت مؼوع يف ـؾ افهِقات، ـام يف حديٞ ابـ ظٌٚس ريض اهلل 

 ظْٓام افذي رواه أمحد وؽره؛

ٜٔ، تًّٜٔ اددظق ظِٔٓؿ يف افهالة بٖشامئٓؿ وأشامء آبٚئٓؿ: وهؿ: صٍقان بـ أم ًٜ:افتٚش

وشٓٔؾ بـ ظّرو، واحلٚرث بـ هنٚم؛ ؾًامهؿ بٖشامئٓؿ وأشامء آبٚئٓؿ، فُـ هؾ هذا مؼوع أو 

 جٚئز؟.

ازجقاب: هذا جٚئز، وظِٔف، ؾ٘ذا ـٚن يف تًّٜٔ اددظق ظِٔٓؿ مهِحٜ؛ ـٕٚٝ افتًّٜٔ أوػ، وفق 

وافدظٚء خمٚضٌٜ  دظٚ إًٕٚن ٕٕٚس مًْٔغ يف افهالة جٚز؛ ٕٕف ٓ يًد مـ ـالم افْٚس، بؾ هق دظٚء،

 " إن هذه افهالة ٓ يهِ  ؾٔٓٚ رء مـ ـالم افْٚس ".ط اهلل تًٚػ، وٓ يدخؾ يف ظّقم ؿقفف 

 افدظٚء أو فًـ ادًْٔغ؟ط مًٖفٜ: هؾ افذي هنك ظْف افرشقل 

ٚ؛ ؾال بٖس بف، : ادْٓل ظْف هق فًـ افٍُٚر يف افدظٚء ظذ وجف افتًٔغ، أمٚ فًْٓؿ ظّقمً ازجقاب

ٚ، وٓ بٖس بدظٚئْٚ ظذ افُٚؾر بَقفْٚ: ظـ أيب هريرة إٔف ـٚن يَْٝ ويًِـ افٍُرة ظّقمً وؿد ثٌٝ 

 افِٓؿ! أرح ادًِّغ مْف، واـٍٓؿ ذه، واجًؾ ذه يف ٕحره، وٕحق ذفؽ.

فًـ ادًغ يف افَْقت هذا ؽريٛ، ؾ٘ن أراد ادٗفػ رمحف اهلل أن هذا أمر وؿع، ثؿ هنل  افًٚذة:

ا؛ ؾٓذا ؾٔف ٕير ٕن أراد إٔف يًتٍٚد مـ هذا جقاز فًـ ادًغ يف افَْقت أبدً  ظْف؛ ؾال إصُٚل، وإن

 هنك ظـ ذفؽ.ط افٌْل 

[ وهل إٔف 291فام إٔزل ظِٔف: }َوَإِْٔذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربَِغ{ ]افنًراء: ط ؿهتف  احلٚديٜ ظؼة:

 ذه أيٜ.فام ٕزفٝ ظِٔف أيٜ ٕٚدى ؿرينٚ؛ ؾًؿ، ثؿ خص، ؾٚمتثؾ أمر اهلل يف ه
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ط يف هذا إمر، بحٔٞ ؾًؾ مٚ ًٕٛ بًٌٌف إػ ازجْقن: أي: اجتٓٚده ط افثٕٜٚٔ ظؼة: جده 

 ا جـ، ـٔػ جيًّْٚ ويْٚديْٚ هذا افْداء؟!يف هذا إمر، بحٔٞ ؿٚفقا: إن اّدً 

ٚ مجع افْٚس، ثؿ ؿٚم حيذرهؿ ـتحذير وؿقفف: "وـذفؽ فق يًٍِف مًِؿ أن": أي: فق أن إًًٕٕٚ 

َُٕداِوهُلَٚ َبْغَ افَِْٚس{ فَٚفقا: جمْقن. إٓ إذا ـٚن مًتٚدً ط افٌْل  َِْؽ إََيُٚم 
ا ظْد افْٚس، ؿٚل تًٚػ: }َوتِ

َٚر{ ]افْقر: 910]آل ظّران:  َٓ َْٔؾ َوافَْ َِ ُٛ اّلَلُ اف  ِ ََ [ ؾٓذا خيتِػ بٚختالف 11[، وؿٚل تًٚػ: }ُي

ٌذل جٓده واجتٓٚده يف افدظقة إػ اهلل بٚحلُّٜ افٌالد وافزمٚن، ثؿ إٕف جيٛ ظذ اإلًٕٚن أن ي

 ؿٚم هبذا إمر ومل يٌٚل بام رمل بف مـ ازجْقن.ط وادقظيٜ احلًْٜ، وافٌْل 

ؿقفف فَبًد وإؿرب: "ٓ أؽْل ظْؽ مـ اهلل صٔئٚ" ...: صدق رمحف اهلل ؾٔام  افثٚفثٜ ظؼة:

ة ًٕٚء افًٚدغ، ثؿ ٕحـ ٕٗمـ أن افرشقل ؿٚل؛ ؾٕ٘ف إذا ـٚن هذا افَٚئؾ شٔد ادرشِغ، وؿٚفف فًٔد

ٚ؛ تٌغ فْٚ أن أن مٚ يًٍِف خقاص افْٚس ترك ٓ يَقل إٓ احلؼ، وإٔف ٓ يٌْل ظـ ابْتف صٔئً ط 

فِتقحٔد؛ ٕٕف يقجد إٔٚس خقاص يرون إًٍٔٓؿ ظِامء، ويراهؿ مـ حقهلؿ ظِامء وأهال فِتَِٔد، 

 حيٜ، ويرددون:فُنػ افي وجِٛ افٍْع دظقة سط يدظقن افرشقل 

 شقاك ظْد حِقل احلٚدث افًّؿ                يٚ أـرم اخلِؼ مٚ ِل مـ أفقذ بف 

وا ظذ ادُْر بٖٕف ٓ يًرف حؼ افرشقل  ط وؽر ذفؽ مـ افؼك، وإذا إُٔر ظِٔٓؿ ذفؽ، ردُّ

ومَٚمف ظْد اهلل، وإٔف شٔد افُقن، ومٚ خَِٝ ازجـ واإلٕس إٓ مـ أجِف، وإٔف خِؼ مـ ٕقر 

فًرش، ويًٌِقن بذفؽ ظذ افًٚمٜ، ؾٔهدؿٓؿ افًٌض زجِٓٓؿ، وفق جٚءهؿ مـ يدظقهؿ إػ ا

َتَٚب  ُِ ـَ ُأوُتقا اْف َٝ اَفِذي ـْ َأَتْٔ افتقحٔد مل يًتجٌٔقا فف؛ ٕن شٔدهؿ وظٚدٓؿ ظذ خالف افتقحٔد، }َوَفِئ

َتَؽ{ ]افٌَرة:  َِ قا ِؿٌْ ًُ  َمٚ َتٌِ
ٍٜ ؾ  آَي ُُ أمر ٓ يُْر، فُـ ط ف ومِٔف فِرشقل [ ثؿ إن ادٗمـ ظٚضٍت917بِ

اإلًٕٚن ٓ يٌٌْل فف أن حيُؿ افًٚضٍٜ، بؾ جيٛ ظِٔف أن يتٌع مٚ دل ظِٔف افُتٚب وافًْٜ وأيده افًَؾ 

 افكي  افًٚمل مـ افنٌٓٚت وافنٓقات.

ظذ افٍُٚر افذيـ اتًٌقا مٚ أفٍقا ظِٔف آبٚءهؿ بٖهنؿ ٓ يًَِقن،  -شٌحٕٚف  -وهلذا ًٕك اهلل 

ادٗفػ حؼ؛ ؾ٘ن مـ تٖمؾ مٚ ظِٔف افْٚس افٔقم يف ـثر مـ افٌِدان اإلشالمٜٔ تٌغ فف ترك  وـالم

 افتقحٔد وؽربٜ افديـ.
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 ين ىن من  خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ باب: قٕه اهلل تعاىل:

 ٢٣شبأ/  َّ يي  ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه
ًُ  مْٚشٌٜ افسمجٜ: أن هذا مـ افزاهغ افدافٜ ظذ إٔف ٓ يًتحؼ أحد ٚ مع اهلل؛ ٕن أن يُقن ذي

وجؾ مٚ ظدا خقاص بْل آدم حيهؾ مْٓؿ ظْد ـالم  ادالئُٜ وهؿ أؿرب مٚ يُقن مـ اخلِؼ هلل ظز

 افٍزع. -شٌحٕٚف  -اهلل 

ؿٚل ذفؽ ومل يَؾ: "ؾزظٝ ؿِقهبؿ"؛ إذ ظـ تٍٔد  {، من  خن حن جن يم ؿقفف تًٚػ: }

فٍزع ظـ ؿِقهبؿ. وافٍزع: اخلقف ادٍٚجئ؛ ٕن ادجٚوزة، وادًْك: جٚوز افٍزع ؿِقهبؿ؛ أي: أزيؾ ا

 ٚ. وأصِف: افْٓقض مـ اخلقف.اخلقف ادًتّر ٓ يًّك ؾزظً 

أي: ؿِقب ادالئُٜ؛ ٕن افوّر يًقد ظِٔٓؿ بدفٔؾ مٚ شٖٔي مـ  "؛ من  خن : "وؿقفف

 ط حديٞ أيب هريرة، وٓ أحد مـ اخلِؼ أظِؿ بتًٍر افَرآن مـ رشقل اهلل 

 جقاب افؼط: وادًْك: ؿٚل بًوٓؿ فًٌض{،  ىهمه جه ين ىن ؿقفف تًٚػ: }

أي: ؿٚل ادًئقفقن. واحلؼ: صٍٜ دهدر اذوف مع ظٚمِف، وافتَدير  { حيجي يه وؿقفف: }

 ؿٚل افَقل احلؼ.

ؿٚل افَقل احلؼ ٕٕف شٌحٕٚف هق احلؼ، وٓ يهدر ظْف إٓ احلؼ وٓ  -شٌحٕٚف  -وادًْك: أن اهلل 

ؼ يف افُالم هق افهدق يف إخٌٚر، وافًدل يف إحُٚم؛ ـام ؿٚل اهلل يَقل وٓ يًٍؾ إٓ احلؼ. واحل

 997 { ]إًٕٚم:  مبخب  حب جب هئ مئ تًٚػ: }

، بؾ هق بٔٚن فِقاؿع، ؾ٘ن ؿٔؾ: مٚ { إٔف ؿد يُقن ؿقفف بٚضالً حيجي يه وٓ يٍٓؿ مـ ؿقفف: }

 آشتٍٓٚم؟!ٚ ظْد ادالئُٜ إٔف ٓ يَقل إٓ احلؼ؛ ؾِامذا ٚ فِقاؿع ومًروؾً دام بًٕٔٚ 

 : أن هذا مـ بٚب افثْٚء ظذ اهلل بام ؿٚل، وإٔف شٌحٕٚف ٓ يَقل إٓ احلؼ.أجٔٛ

أي: افًع يف ذاتف وصٍٚتف، وافٌُر: ذو افُزيٚء، وهل {،   ىي مي خي ؿقفف تًٚػ: }

 افًيّٜ افتل ٓ يدإٔٓٚ رء، أي افًئؿ افذي ٓ أظيؿ مْف.

ا يف ا يف افًيّٜ وافُزيٚء؛ ؾٔجٛ أن يُقن مٍْردً ردً مْٚشٌٜ أيٜ فِتقحٔد: إٔف إذا ـٚن مٍْ

 افًٌٚدة.
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 ويف أيٜ ؾقائد:

 ٱ[.70{ ]شقرة افْحؾ آيٜ:   مج حج مث هت أن ادالئُٜ خيٚؾقن اهلل؛ ـام ؿٚل تًٚػ: } -9

 [.29{ ]شٌٖ:  من  خن حن جن يم إثٌٚت افَِقب فِّالئُٜ؛ فَقفف: } -2

 ـ ازجًّٜٔ، وهق أمر مًِقم بٚفيورة، ؿٚل تًٚػ: }ٚ جمردة مإثٌٚت أهنؿ أجًٚم وفًٔقا أرواًح  -9

[ 9{ ]ؾٚضر: حئ  جئ يي ىي ني  

جزيؾ فف شٝ مئٜ جْٚح ؿد شد إؾؼ ؾٚفَقل بٖهنؿ أرواح ؾَط إُٕٚر هلؿ يف ط وؿد رأى افٌْل  

افقاؿع، وهق ؿقل بٚضؾ. فُْٓؿ ٓ يٖـِقن وٓ يؼبقن، وإٕام أـِٓؿ وذهبؿ افتًٌٔ  بدفٔؾ ؿقفف 

، ؾٍل هذا دفٔؾ ظذ أن فِٔٓؿ وهنٚرهؿ   [20{ ]إٌٕٔٚء:  مت خت  حت جت هب تًٚػ: }

{ ومل يَؾ: يًٌحقن يف افِٔؾ؛ أي: أن تًٌٔحٓؿ دائؿ،  جت هب ممِقءان بذفؽ، وهلذا جٚء: }

 وافتًٌٔ  تْزيف اهلل ظام ٓ ئِؼ بف.

1-  ًٓ وٕهنؿ ٚ دـ ؿٚل: إهنؿ ٓ يًَِقن، ؛ إذ إن افَِقب هل اؾ افًَقل خالؾً أن هلؿ ظَق

 يًٌحقن اهلل، ويىقؾقن بٚفٌٔٝ ادًّقر.

 إثٌٚت افَقل هلل شٌحٕٚف وتًٚػ  -7

[ 1{ ]إحزاب:  مل يك ىك مك لك  اكإثٌٚت أن ؿقل اهلل حؼ، وهذا جٚء يف افَرآن: } -6

َد  َٓ احلؼ.ؾٚهلل تًٚػ ٓ يَقل إٓ ح  ٚ؛ ٕٕف هق احلؼ، وٓ يهدر ظـ احلؼ إ

ؿٚل: " إذا ؿٙ اهلل إمر يف افًامء؛ ط  ظْف ظـ افٌْل ويف افهحٔ  ظـ أيب هريرة ريض اهلل

ـْ  َع َظ ًٕٚ فَقفف، ـٖٕف شًِِٜ ظذ صٍقان، يٍْذهؿ ذفؽ، }َحتَك إَِذا ُؾز  ضبٝ ادالئُٜ بٖجْحتٓٚ ِخْوًٚ

ٌُِر{  َُ ِعُّ اْف ًَ ْؿ َؿُٚفقا احْلََؼ َوُهَق اْف ُُ ُِقهِبِْؿ َؿُٚفقا َمَٚذا َؿَٚل َربُّ  .[29]شٌٖ: ُؿ

ؾًًّٔٓٚ مًسق افًّع، ومًسق افًّع هُذا بًوف ؾقق بًض، وصٍف شٍٔٚن بٍُف، ؾحرؾٓٚ 

 وبدد بغ أصٚبًف، ؾًّٔع افُِّٜ، ؾَِٔٔٓٚ إػ مـ حتتف.

ثؿ ئَِٓٚ أخر إػ مـ حتتف، حتك ئَِٓٚ ظذ فًٚن افًٚحر أو افُٚهـ، ؾربام أدرـف افنٓٚب ؿٌؾ 

 ، ؾُٔذب مًٓٚ مئٜ ـذبٜ.أن ئَِٓٚ، وربام أفَٚهٚ ؿٌؾ أن يدرـف
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ؾَٔٚل: أفٔس ؿد ؿٚل فْٚ يقم ـذا وـذا: ـذا وـذا؟ ؾٔهدق بتِؽ افُِّٜ افتل شًّٝ مـ 

 افًامء".

------------------------------------------------- 

 جح ادراد بٕٚمر افنٖن، ويُقن افَوٚء بٚفَقل؛ فَقفف تًٚػ: } ؿقفف: " ؿٙ اهلل إمر يف افًامء ":

ٱٱ[.991{ ]افٌَرة:  مس خس حس جس مخ جخ مح  
 ٚ؛ فَقفف: "ـٖٕف"؛ أي: صقت افَقل يف وؿًف ظذ ؿِقهبؿ.أي: خوقظٍ  ؿقفف: "خوًٕٚٚ":

 هق احلجر إمِس افهِٛ، وافًًِِٜ ظِٔف يُقن هلٚ صقت ظئؿ. ؿقفف: "صٍقان":

{ ]افنقرى:  حي جي  يه ىهمه جه ين وفٔس ادراد تنٌٔف صقت اهلل تًٚػ هبذا؛ ٕن اهلل }

بؾ ادراد تنٌٔف مٚ حيهؾ هلؿ مـ افٍزع ظْدمٚ يًًّقن ـالمف بٍزع مـ يًّع شًِِٜ ظذ  ٱٱ[، 99

 صٍقان.

افٍْقذ: هق افدخقل يف افقء، ومْف: ٍٕذ افًٓؿ يف افرمٜٔ؛ أي: دخؾ  ؿقفف: "يٍْذهؿ ذفؽ":

 ؾٔٓٚ، وادًْك: إن هذا افهقت يٌِغ مْٓؿ ـؾ مٌِغ.

 : أزيؾ ظْٓٚ افٍزع.[ أي29]شٌٖ:  { من  خن حن جن يم ؿقفف: }

 .أي: ؿٚل بًوٓؿ فًٌض ": ىن ؿقفف: "

[ أي: ؿٚفقا: ؿٚل احلؼ؛ أي: ؿٚل افَقل احلؼ؛ ؾٚحلؼ 29]شٌٖ:  {جي يه ىهمه جه ينؿقفف: }

صٍٜ دهدر اذوف مع ظٚمِف، تَديره: ؿٚل افَقل احلؼ، وهذا ازجقاب افذي يَقفقٕف هؾ هؿ 

 أهنؿ ـٕٚقا يًِّقن إٔف ٓ يَقل إٓ احلؼ؟يَقفقٕف؛ ٕهنؿ شًّقا مٚ ؿٚل، وظِّقا إٔف حؼ، أو 

ا إػ افقحل افذي تُِؿ حيتّؾ أن يُقٕقا ؿد ظِّقا مٚ ؿٚل، وؿٚفقا: إٕف احلؼ؛ ؾُٔقن هذا ظٚئدً 

ٓ يَقل إٓ احلؼ؛ ؾِذفؽ ؿٚفقا هذا ٕن  -شٌحٕٚف  -اهلل بف. وحيتّؾ أهنؿ ؿٚفقا ذفؽ فًِّٓؿ أن اهلل 

 ذفؽ صٍتف شٌحٕٚف وتًٚػ.

أي: هذه افُِّٜ افتل تُِّٝ هبٚ ادالئُٜ. و "مًسق": مٍرد  ًًّٓٚ مًسق افًّع":ؿقفف: "ؾٔ

موٚف؛ ؾًٔؿ مجٔع ادًسؿغ. وتٖمؾ ـِّٜ "مًسق"؛ ؾٍٔٓٚ دفٔؾ ظذ إٔف يٌٚدر، ؾُٖٕف خيتًِٓٚ 

ٱ[.90{ ]افهٚؾٚت:  نث مث زث رث  يت ىت نت ٚ بنظٜ، ويٗيده ؿقفف: }اختالًش   
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أو مـ ـالم ط حيتّؾ أن يُقن هذا مـ ـالمف  ف ؾقق بًض ":ؿقفف: " ومًسق افًّع هُذا بًو

أيب هريرة، أو مـ ـالم شٍٔٚن. ؿقفف: "وصٍف شٍٔٚن بٍُف": أي: أهنٚ واحد ؾقق افثِٚن، أي 

ا ؾقق أخر، إػ أن يهِقا إػ افًامء، ؾًَٔدون فُؾ واحد مًَد إصٚبع؛ ؾٚزجـ يساـٌقن واحدً 

ٱ[.1{ ]ازجـ:  خت حت جت هب مب خب  حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي خٚص، ؿٚل تًٚػ: }  
أي: يًّع أظذ ادًسؿغ افُِّٜ، ؾَِٔٔٓٚ إػ مـ  ؿقفف: " ؾًّٔع افُِّٜ، ؾَِٔٔٓٚ إػ مـ حتتف ":

 حتتف؛ أي: خيزه هبٚ، و "مـ": اشؿ مقصقل، وؿقفف: "حتتف" صٌف مجِٜ صِٜ ادقصقل ٕٕف طرف.

أي: يَِل افُِّٜ آخرهؿ افذي يف إرض  ؿقفف: " ثؿ ئَِٓٚ أخر إػ مـ حتتف حتك ئَِٓٚ ":

ظذ فًٚن افًٚحر أو افُٚهـ. وافًحر ظزائؿ ورؿك وتًقذات تٗثر يف بدن ادًحقر وؿٌِف وظَِف 

 وتٍُره. وافُٚهـ: هق افذي خيز ظـ ادٌٌٔٚت يف ادًتٌَؾ. 

ٍْذ إفخ: افنٓٚب: جزء مٍْهؾ مـ افْجقم، ثٚؿٛ، ؿقي، ي ؿقفف: "ؾربام أدرـف افنٓٚب ... "

 ؾٔام يهىدم بف.

[ 7{ ]ادِؽ:  اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ؿٚل افًِامء يف تًٍر ؿقفف تًٚػ: }  
أي: جًِْٚ صٓٚهبٚ افذي يْىِؼ مْٓٚ؛ ؾٓذا مـ بٚب ظقد افوّر إػ ازجزء ٓ إػ افُؾ.  

ؾٚفنٓٛ: ٕٔٚزك تْىِؼ مـ افْجقم. وهل ـام ؿٚل أهؾ افٍِؽ: تْزل إػ إرض، وؿد حتدث تهدظٚ 

 . أمٚ افْجؿ، ؾِق وصؾ إػ إرض؛ ٕحرؿٓٚ.ؾٔٓٚ

إػ إبد أو ط واختِػ افًِامء: هؾ ادًسؿقن إَىًقا ظـ آشساق بًد بًثٜ افرشقل 

إَىًقا يف وؿتف ؾَط؟ وافثِٚن هق إؿرب: أهنؿ إَىًقا يف وؿٝ افًٌثٜ ؾَط، حتك ٓ يِتٌس ـالم 

 جِف إَىًقا.افُٓٚن بٚفقحل، ثؿ بًد ذفؽ زال افًٌٛ افذي مـ أ

هؾ هذا ظذ شٌٔؾ افتحديد، أو ادراد ادٌٚفٌٜ، أي إٔف يُذب  ؿقفف: "ؾُٔذب مًٓٚ مئٜ ـذبٜ ":

مًٓٚ ـذبٚت ـثرة؟ افثِٚن هق إؿرب، وؿد تزيد ظـ ذفؽ وؿد تَْص؛ ؾَٔٚل: أفٔس ؿد ؿٚل فْٚ يقم 

ادخز يٖخذون ـؾ مٚ  ـذا وـذا: ـذا وـذا؟ وافْٚس يف هذه إمقر افٌريٌٜ ظذ حًٛ مٚ أخز بف

 ٚ، ؾ٘ذا أخز بقء ؾقؿع، ثؿ أخز بقء ثٚن؛ ؿٚفقا: إذن ٓ بد أن يهدق.يَقفف صدؿً 

 ؾقائد احلديٞ:

 .ظيّٜ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ  -2             وجؾ إثٌٚت افَقل هلل ظز -9
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 فف.وجؾ وخوقظٓؿ  خقف ادالئُٜ مـ اهلل ظز -1           إثٌٚت إجْحٜ فِّالئُٜ. -9

 إٔف ٓ يهدر ظـ اهلل إٓ احلؼ. -6                  أن ادالئُٜ يتُِّقن ويًَِقن. -7

يُّـ هٗٓء ازجـ مـ افقصقل إػ افًامء ؾتْٜ فِْٚس، وهل مٚ يَِقٕف ظذ  أن اهلل شٌحٕٚف -1

 وجؾ حُٔؿ. افُٓٚن، ؾٔحهؾ بذفؽ ؾتْٜ، واهلل ظز

 ًٓ  امتحٕٚٚ وابتالء.وس، فُْٓٚ فًٌوٓؿ هدى  فًٌض افْٚوؿد يقجد اهلل أصٔٚء تُقن وال

ا، وأجًٚمٓؿ خٍٍٜٔ . ـثرة ازجـ؛ ٕهنؿ يسادؾقن إػ افًامء، ومًْك ذفؽ أهنؿ ـثرون جدً 3

 ًٕ  ٚ.يىرون ضرا

أن افُٓٚن مـ أـذب افْٚس، وهلذا يؤٍقن إػ مٚ شًّقا ـِْذبٚت ـثرة يوِِقن هبٚ  -1

سهٔٛ وتٚرة بٚفسؽٔٛ، ـٖن يَقفقا: شتَقم افَٔٚمٜ يقم افْٚس، ويتقصِقن هبٚ إػ بٚضِٓؿ تٚرة بٚف

 ـذا وـذا، وشٔجري ظِٔؽ ـذا مـ مقت أو هؿٜ مٚل وٕحق ذفؽ.

أن افًٚحر يهقر فًِّحقر ؽر افقاؿع، ويف هذا حتذير مـ أهؾ افتّقيف وافتٌِٔس،  -90

 وأهنؿ إن صدؿقا يف رء؛ ؾٔجٛ احلذر مْٓؿ بُؾ حٚل.

" إذا أراد اهلل تًٚػ أن يقحل ط اهلل ظْف؛ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  وظـ افْقاس بـ شًّٚن ريض

 وجؾ. ٚ مـ اهلل ظزبٕٚمر؛ تُِؿ بٚفقحل؛ أخذت افًاموات مْف رجٍٜ )أو ؿٚل: رظدة صديدة( خقؾً 

ا، ؾُٔقن أول مـ يرؾع رأشف جزيؾ، ؾ٘ذا شّع ذفؽ أهؾ افًاموات؛ صًَقا وخروا هلل شجدً 

د، ؾَٔقل: ؿٚل احلؼ، وهق افًع افٌُر، ؾَٔقفقن ـِٓؿ مثؾ مٚ ؿٚل جزيؾ، ؾُِّٔف اهلل مـ وحٔف بام أرا

 وجؾ ". ؾْٔتٓل جزيؾ بٚفقحل إػ حٔٞ أمره اهلل ظز

----------------------------------------------------- 

 أي: بٚفنٖن. ؿقفف: " إذا أراد أن يقحل بٕٚمر":

تٖخر ادؼوط ظـ افؼط؛ ؾٚإلرادة شٚبَٜ، مجِٜ ذضٜٔ تَتيض  ؿقفف: "تُِؿ بٚفقحل ":

وافُالم ٓحؼ؛ ؾُٔقن ؾٔف رد ظذ إصٚظرة افذيـ يَقفقن: إن اهلل ٓ يتُِؿ ب٘رادة، وإن ـالمف أزِل؛ 

ـٚفًّع وافٌك؛ ؾٍٔف إثٌٚت افُالم احلٚدث، وٓ يَْص ـامل اهلل إذا ؿِْٚ: إٕف يتُِؿ بام صٚء، ـٔػ 

، فُـ افَْص أن يَٚل: إٕف ٓ يتُِؿ بحرف وصقت، إٕام افُالم صٚء، متك صٚء، بؾ هذا صٍٜ ـامل

 مًْك ؿٚئؿ بًٍْف.
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افًاموات: مًٍقل بف مجع مٕٗٞ شٚمل، أو مِحؼ بف؛  ؿقفف: "أخذت افًاموات مْف رجٍٜ":

 ٚ بٚفُنة. ورجٍٜ: ؾٚظؾ.ؾُٔقن مْهقبً 

ٜ أو افرظدة؛ ٕٕف صؽ مـ افراوي، وإٕام تٖخذ افًاموات افرجٍ ؿقفف: "أو ؿٚل: رظدة صديدة ":

 شٌحٕٚف ظئؿ خيٚؾف ـؾ رء، حتك افًاموات افتل فٔس ؾٔٓٚ روح.

ؾ٘ن ؿٔؾ: ـٔػ يُّـ أن يهًَقا  ا ":ؿقفف: " ؾ٘ذا شّع ذفؽ أهؾ افًاموات؛ صًَقا وخروا هلل شجدً 

 ا؟وخيروا شجدً 

 يُقن ؿٌؾ افًجقد، ؾ٘ذا أؾٚؿقا شجدوا. -واهلل أظِؿ  -ؾٚزجقاب: أن افهًؼ هْٚ 

أول: بٚفْهٛ ظذ أهنٚ خز مَدم، وجزيؾ بٚفرؾع  " ؾُٔقن أول مـ يرؾع رأشف جزيؾ ":ؿقفف:

 ا.ظذ أهنٚ اشؿ يُقن مٗخرً 

 أي: بام صٚء؛ ٕن اهلل تًٚػ يتُِؿ بّنٔئٜ. ؿقفف: "بام أراد":

 ثؿ يّر جزيؾ ظذ ادالئُٜ، ـِام مر بًامء، شٖفف مالئُتٓٚ: مٚذا ؿٚل ربْٚ يٚ جزيؾ؟

ٕٕف يريد افْزول مـ ظْد اهلل إػ حٔٞ أمره اهلل أن يْتٓل  يّر جزيؾ ظذ ادالئُٜ ":ؿقفف: "ثؿ 

 إفٔف بٚفقحل.

شٌؼ يف تًٍر ذفؽ إٔف حيتّؾ، ؿٚل احلؼ يف هذه افَؤٜ  ؿقفف: " ؿٚل احلؼ وهق افًع افٌُر ":

ن جزيؾ ٓ خيز ادالئُٜ ادًْٜٔ، أو ؿٚل احلؼ؛ ٕن مـ ظٚدتف شٌحٕٚف أٓ يَقل إٓ احلؼ، وأيٚ ـٚن؛ ؾ٘

بام أوحك اهلل إفٔف، بؾ يَقل: ؿٚل احلؼ مٌٓام، وهلذا شّل ظِٔف افًالم بٕٚمغ، وإمغ: هق افذي ٓ 

 يٌقح بٚفن.

 ": تَدم افُالم ظِٔف.وهق افًع افٌُرؿقفف: "

 ؿقفف: " ؾَٔقفقن ـِٓؿ مثؾ مٚ ؿٚل جزيؾ ": أي: ؿٚل احلؼ. وهق افًع افٌُر.

أي: يهؾ بٚفقحل إػ حٔٞ أمره اهلل  وجؾ": "ؾْٔتٓل جزيؾ بٚفقحل إػ حٔٞ أمره اهلل ظزؿقفف: 

 مـ إٌٕٔٚء وافرشؾ.

 مـ ؾقائد احلديٞ:

 إثٌٚت اإلرادة؛ فَقفف: "إذا أراد اهلل"، وهل ؿًامن: ذظٜٔ، وـقٕٜٔ، وافٍرق بْٔٓام: -9

وجؾ شقاء وؿع أو مل يَع، وأمٚ  هلل ظزأوٓ: مـ حٔٞ ادتًِؼ؛ ؾٚإلرادة افؼظٜٔ تتًِؼ بام حيٌف ا

 افُقٕٜٔ؛ ؾتتًِؼ بام يَع، شقاء ـٚن ممٚ حيٌف اهلل أو ممٚ ٓ حيٌف.
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ثٕٚٔٚ: افٍرق بْٔٓام مـ حٔٞ احلُؿ، أي حهقل ادراد؛ ؾٚفؼظٜٔ ٓ يِزم مْٓٚ وؿقع ادراد، أمٚ 

ٱ[21: { ]افًْٚء جم يل ىل مل خل افُقٕٜٔ؛ ؾِٔزم مْٓٚ وؿقع ادراد. ؾَقفف تًٚػ: }  
ؾٔام حيٌف اهلل وهق  ٜٚ متًَِهذه إرادة ذظٜٔ؛ ٕهنٚ فق ـٕٚٝ ـقٕٜٔ فتٚب ظذ ـؾ افْٚس، وأيًو  

 افتقبٜ.

ْؿ{ ]هقد:  ُُ ِقَي ٌْ َٚن اّلَلُ ُيِريُد َأْن ُي ـَ [ هذه ـقٕٜٔ؛ ٕن اهلل ٓ يريد اإلؽقاء 91وؿقفف تًٚػ: }إِْن 

 ا ؾَد يريده.ٚ وؿدرً ٚ، أمٚ ـقًٕ ذظً 

{  حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ٱٱ}: وؿقفف تًٚػ

26]افًْٚء:   

 {  حفجف مغ هذه ـقٕٜٔ، فُْٓٚ يف إصؾ ذظٜٔ؛ ٕٕف ؿٚل: } 

   يل ىل مل  يك ىك مك ا حتس بًيّٜ اخلٚفؼ، ؿٚل تًٚػ: }أن ادخِقؿٚت وإن ـٕٚٝ مجٚدً  -2

 ٱ[.11{ ]اإلهاء:  ين ىن نن من زن رن ممام 

{ ]شٌٖ:  ىهمه جه ين ن؛ ٕهنؿ يًٖفقن: }إثٌٚت أن ادالئُٜ يتُِّقن، ويٍّٓقن، ويًَِق -9

ٚ دـ ؿٚل: إهنؿ ٓ يقصٍقن بذفؽ؛ ؾِٔزم مـ ؿقهلؿ هذا إْٔٚ [؟ وجيٚبقن: ؿٚل: "احلؼ"، خالؾً 29

 تَِْٔٚ افؼيًٜ ممـ ٓ ظَقل هلؿ، وهذا ؿدح يف افؼيًٜ بال ريٛ.

 إثٌٚت تًدد افًاموات؛ فَقفف: "ـِام مر بًامء". -1

 هغ؛ فَقفف: "شٖفف مالئُتٓٚ".أن فُؾ شامء مالئُٜ خمه -7

ؾؤِٜ جزيؾ ظِٔف افًالم حٔٞ إٕف ادًروف بٖمٕٜٚ افقحل، وهلذا ؿٚل ورؿٜ بـ ٕقؾؾ:  -6

 "هذا هق افْٚمقس افذي ـٚن يٖي مقشك"، وافْٚمقس بٚفًزيٜ بًّْك صٚحٛ افن.

قن ؾٔف رد وجؾ، ؾُٔ أمٕٜٚ جزيؾ ظِٔف افًالم، حٔٞ يْتٓل بٚفقحل إػ حٔٞ أمره اهلل ظز -1

ويَقفقن: ط ظذ افراؾوٜ افٍُرة افذيـ يَقفقن: بٖن جزيؾ أمر أن يقحل إػ ظع ؾٖوحك إػ اّد 

خٚن إمغ ؾهدهٚ ظـ حٔدرة، وحٔدرة فَٛ فًع بـ أيب ضٚفٛ؛ ٕٕف ـٚن يَقل يف ؽزوة خٔز: إٔٚ 

 اخلٕٜٔٚ. افذي شّتْل أمل حٔدرة. ويف هذا تْٚؿض مْٓؿ؛ ٕن وصٍف بٕٚمٕٜٚ يَتيض ظدم

وجؾ فَقفف: "ظز وجؾ"، وافًزة بًّْك افٌٌِٜ وافَقة،  إثٌٚت افًزة وازجالل هلل ظز -3

 وفًِزيز ثالثٜ مًٚن:
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 ظزيز: بًّْك ممتْع أن يْٚفف أحد بًقء. -

 ظزيز: بًّْك ذي ؿدر ٓ ينٚرـف ؾٔف أحد. -

 ظزيز: بًّْك ؽٚفٛ ؿٚهر. -

 ؿٓٚ ظيّٜ.وأمٚ "جؾ": ؾٚزجالل بًّْك افًيّٜ افتل فٔس ؾق

 ؾٔف مًٚئؾ:

 إوػ: تًٍر أيٜ.

ٚ مـ تًِؼ ظذ افهٚحلغ، وهل أيٜ افتل افثٕٜٚٔ: مٚ ؾٔٓٚ مـ احلجٜ ظذ إبىٚل افؼك خهقًص 

 ؿٔؾ: إهنٚ تَىع ظروق صجرة افؼك مـ افَِٛ.

 {.  ىي مي خي حيجي يه افثٚفثٜ. تًٍر ؿقفف: }
 افرابًٜ. شٌٛ شٗاهلؿ ظـ ذفؽ.

 ٌٓؿ بًد ذفؽ بَقفف: " ؿٚل ـذا وـذا".اخلٚمًٜ. أن جزيؾ جئ

 افًٚدشٜ: ذـر أن أول مـ يرؾع رأشف جزيؾ.

 افًٚبًٜ: إٔف يَقل ٕهؾ افًاموات ـِٓؿ ٕهنؿ يًٖفقٕف.

 افثٚمْٜ: أن افٌق يًؿ أهؾ افًاموات ـِٓؿ.

 افتٚشًٜ: اررٚف افًاموات فُالم اهلل.

 ه اهلل.افًٚذة: أن جزيؾ هق افذي يْتٓل بٚفقحل إػ حٔٞ أمر

 احلٚديٜ ظؼة: ذـر اشساق افنٔٚضغ.

 ٚ.افثٕٜٚٔ ظؼة: صٍٜ رـقب بًوٓؿ بًًو 

 افثٚفثٜ ظؼة: إرشٚل افنٓٛ.

افرابًٜ ظؼة: إٔف تٚرة يدرـف افنٓٚب ؿٌؾ أن ئَِٓٚ، وتٚرة ئَِٓٚ يف أذن وفٔف مـ اإلٕس ؿٌؾ أن 

 يدرـف.

 اخلٚمًٜ ظؼة: ـقن افُٚهـ يهدق بًض إحٔٚن.

 ظؼة: ـقٕف يُذب مًٓٚ مئٜ ـذبٜ.افًٚدشٜ 

 افًٚبًٜ ظؼة: إٔف مل يهدق ـذبف إٓ بتِؽ افُِّٜ افتل شًّٝ مـ افًامء.

 افثٚمْٜ ظؼة. ؿٌقل افٍْقس فٌِٚضؾ! ـٔػ يتًَِقن بقاحدة وٓ يًتزون بّئٜ؟!
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 افتٚشًٜ ظؼة. ـقهنؿ يتَِك بًوٓؿ مـ بًض تِؽ افُِّٜ وحيٍيقهنٚ ويًتدفقن هبٚ.

 ٚ فَصًريٜ ادًىِٜ.ٌٚت افهٍٚت خالؾً افًؼون: إث

 وجؾ ٚ مـ اهلل ظزاحلٚديٜ وافًؼون: افتكي  بٖن تِؽ افرجٍٜ وافٌق خقؾً 

 ا.افثٕٜٚٔ وافًؼون: أهنؿ خيرون هلل شجدً 

-------------------------------------------------- 

 ؾٔف مًٚئؾ:

ُِقهِبِْؿ{، أيٜ، وؿد شٌؼ تًٍرهٚ.تًٍر أيٜ: أي: ؿقفف تًٚػ: }َحَتك إِذَ  إوػ: ـْ ُؿ َع َظ  ا ُؾز 

مٚ ؾٔٓٚ مـ احلجٜ ظذ إبىٚل افؼك: وذفؽ أن ادالئُٜ وهؿ مـ هؿ يف افَقة وافًيّٜ  افثٕٜٚٔ:

يهًَقن ويٍزظقن مـ تًئؿ اهلل؛ ؾُٔػ بٕٚصْٚم افتل تًٌد مـ دون اهلل وهل أؿؾ مْٓؿ بُثر؛ 

 ؾُٔػ يتًِؼ اإلًٕٚن هبٚ؟!

ؿٔؾ: إن هذه أيٜ هل افتل تَىع ظروق افؼك مـ افَِٛ؛ ٕن اإلًٕٚن إذا ظرف  وفذفؽ

ظيّٜ افرب شٌحٕٚف؛ حٔٞ تررػ افًاموات ويهًؼ أهِٓٚ بّجرد تُِّف بٚفقحل؛ ؾُٔػ يُّـ 

ٚ ربام يهًْف بٔده حتك ـٚن جٓٚل افًرب يهًْقن آهلٜ مـ افتّر ٚ خمِقؿً فإلًٕٚن أن يؼك بٚهلل صٔئً 

ؿ أـِٓٚ؟! ويْزل أحدهؿ بٚفقادي ؾٖٔخذ أربًٜ أحجٚر: ثالثٜ جيًِٓٚ حتٝ افَدر، إذا جٚع أحده

 جيًِف إهلٚ فف. -وهق أحًْٓٚ  -وافرابع 

ٌُِر{ وشٌؼ تًٍرهٚ. افثٚفثٜ: َُ ِعُّ اْف ًَ  تًٍر ؿقفف: }َؿُٚفقا احْلََؼ َوُهَق اْف

خقؾٓؿ مْف وؾزظٓؿ شٌٛ شٗاهلؿ ظـ ذفؽ: ؾٚفًٗال: مٚذا ؿٚل ربُؿ؟ وشٌٌف صدة  افرابًٜ:

 خقؾٚ مـ أن يُقن ؿد ؿٚل ؾٔٓؿ مٚ ٓ يىَٔقٕف مـ افتًذيٛ.

 أن جزيؾ جئٌٓؿ بًد ذفؽ بَقفف: ؿٚل ـذا وـذا؛ أي: يَقل: ؿٚل احلؼ. اخلٚمًٜ:

 ذـر أن أول مـ يرؾع رأشف جزيؾ: حلديٞ افْقاس بـ شًّٚن، وؾٔف ؾؤِٜ جزيؾ. افًٚدشٜ:

 ت ـِٓؿ ٕهنؿ يًٖفقٕف: ويف هذا دفٔؾ ظذ ظيّتف بْٔٓؿ.إٔف يَقل ٕهؾ افًاموا افًٚبًٜ:

أن افٌق يًؿ أهؾ افًاموات: تٗخذ مـ ؿقفف: "ؾ٘ذا شّع ذفؽ أهؾ افًاموات؛ صًَقا  افثٚمْٜ:

 وخروا هلل شجدا".

 اررٚف افًاموات فُالم اهلل: فَقفف: "أخذت افًاموات مْف رجٍٜ"؛ أي: ٕجِف تًئام هلل. فتٚشًٜ:ا
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جزيؾ هق افذي يْتٓل بٚفقحل إػ حٔٞ أمره: أي: ٓ أحد يتقػ إيهٚل افقحل ؽر  أن افًٚذة:

 جزيؾ حتك يقصِف إػ حٔٞ أمره بف؛ ٕٕف إمغ ظذ افقحل.

ذـر اشساق افنٔٚضغ: أي: افذيـ يًسؿقن مٚ يًّع يف افًاموات، ؾَِٔقٕف ظذ  احلٚديٜ ظؼة:

 افُٓٚن، ؾٔزيد ؾٔف افُٓٚن ويَْهقن.

ٚ: وصٍٓٚ شٍٔٚن رمحف اهلل بٖن حرف يده وبدد بغ صٍٜ رـقب بًوٓؿ بًًو  ٜٔ ظؼة:افثٕٚ

 أصٚبًف.

َق  افثٚفثٜ ظؼة: ـِ اْشَسَ َٓ َم إرشٚل افنٓٛ: يًْل: افتل حترق مًسؿل افًّع، ؿٚل تًٚػ: }إِ

ٌٚب ُمٌٌِغ{ ]احلجر:  َٓ ُف ِص ًَ ٌَ ْت َٖ َع َؾ ّْ ًَ  [.93اف

فنٓٚب ؿٌؾ أن ئَِٓٚ، وتٚرة ئَِٓٚ يف أذن وفٔف مـ اإلٕس ؿٌؾ إٔف تٚرة يدرـف ا افرابًٜ ظؼة:

 أن يدرـف.

ـقن افُٚهـ يهدق بًض إحٔٚن: ٕٕف يٖي بام شّع مـ افًامء ويزيد ظِٔف، وإذا  اخلٚمًٜ ظؼة:

ٚ. اظساض وجقابف: ـٔػ يًّع ادًسؿقن افُِّٜ وظْدمٚ يًٖل وؿع مٚ يف افًامء؛ صٚر صٚدؿً 

 ٚبقن بَٚل احلؼ ؾَط؟ادالئُٜ جزيؾ جي

أمٚ إمقر ط وازجقاب: إن افقحل ٓ يًِّف أهؾ افًامء، بؾ هق مـ اهلل إػ جزيؾ إػ افٌْل 

افَدريٜ افتل يتُِؿ اهلل هبٚ؛ ؾًِٔٝ خٚصٜ بجزيؾ. بؾ ربام يًِّٓٚ أهؾ افًامء مٍهِٜ، ثؿ يًًّٓٚ 

 مًسؿق افًّع.

ُذب مع افُِّٜ افتل تَِٚهٚ مـ ادًسق. ـقٕف يُذب مًٓٚ مئٜ ـذبٜ: أي: ي افًٚدشٜ ظؼة:

 وؿقفف: "مئٜ ـذبٜ": هذا ظذ شٌٔؾ ادٌٚفٌٜ ـام شٌؼ وفٔس ظذ شٌٔؾ افتحديد.

إٔف مل يهدق إٓ بتِؽ افُِّٜ افتل شًّٝ مـ افًامء: وأمٚ مٚ ؿٚفف مـ ظْده؛  افًٚبًٜ ظؼة:

 ف ظذ افْٚس.ؾٓق خترص؛ ؾٚفُِّٜ افتل شًّٓٚ تهدق، وافذي يؤٍف ـِف ـذب يّقه ب

ؿٌقل افٍْقس فٌِٚضؾ ـٔػ يتًَِقن بقاحدة وٓ يًتزون بّئٜ؟!: وهذا  افثٚمْٜ ظؼة:

صحٔ ، وفٔس صٍٜ ظٚمٜ فًٚمٜ افْٚس، بؾ ٕهؾ ازجٓؾ وافًٍف؛ ؾٓؿ يتًَِقن بٚفُٚهـ مـ أجؾ 

 صدؿف مرة واحدة، وأمٚ مئٜ ـذبٜ، ؾال يًتزون هبٚ، وٓ صؽ أن بًض افًٍٓٚء يٌسون بٚفهٚف 

ـِ  ََٕؽ َظ َٖفق ًْ ادٌّقر بٚدٍٚشد، وفُـ ٓ يٌس بف أهؾ افًَؾ واإليامن، وهلذا فام ٕزل ؿقفف تًٚػ: }َي

اَم{ ]افٌَرة:  ِٓ ًِ ٍْ َٕ ـْ  َزُ ِم ـْ اَم َأ ُٓ ُّ ٌٌِر َوَمَِْٚؾُع فَِِِْٚس َوإِْث ـَ اَم إِْثٌؿ  ِٓ ِر َواْدَِْٔنِ ُؿْؾ ِؾٔ ّْ [ ترـٓام ـثر 291اخْلَ
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ٌٚرا بٚدقازٕٜ، وافًٚؿؾ ٓ يُّـ إذا وازن بغ إصٔٚء أن يرج  جٕٚٛ ادًٍدة؛ ؾٓق مـ افهحٚبٜ اظت

 وإن مل يٖت افؼع بٚفتًٔغ يًرف وئّز بغ ادوٚر وادْٚؾع.

ـقهنؿ يتَِك بًوٓؿ مـ بًض تِؽ افُِّٜ وحيٍيقهنٚ ... إفخ: افُِّٜ: هل  افتٚشًٜ ظؼة:

 ـٕٚٝ بوٚظتٓؿ ـِٓٚ ـذبٚ مٚ راجٝ بغ افْٚس.افهدق؛ ٕهنٚ هل افتل تروج بوٚظتٓؿ، وفق 

 إثٌٚت افهٍٚت خالؾٚ فَصًريٜ ادًىِٜ افًؼون:

وجؾ ؾٔدل ظذ ظيّٜ  ٚ مـ اهلل ظزافتكي  بٖن تِؽ افرجٍٜ وافٌق خقؾً  احلٚديٜ وافًؼون:

 اخلٚفؼ جؾ وظال، حٔٞ بِغ خقف ادالئُٜ مْف هذا ادٌِغ.

  هلل واتَٚء فام خينقٕف؛ ؾتٍٔد تًئؿ اهلل ظزا: أي: تًئاًم شجدً أهنؿ خيرون هلل  افثٕٜٚٔ وافًؼون:

 وجؾ ـٚفتل ؿٌِٓٚ.
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 باب الصفاعٛ

 

ذـر ادٗفػ رمحف اهلل افنٍٚظٜ يف ـتٚب افتقحٔد؛ ٕن ادؼـغ افذيـ يًٌدون إصْٚم 

تٌٚثٜ ومٚ ؾٔٓٚ بٚفدظٚء وآش هلؿ ظْد اهلل، وهؿ يؼـقن بٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػيَقفقن: إهنٚ صًٍٚء 

أصٌف ذفؽ. وهؿ بذفؽ ييْقن أهنؿ مًيّقن هلل، وفُْٓؿ مْتَهقن فف؛ ٕٕف ظِٔؿ بُؾ رء، وفف 

احلُؿ افتٚم ادىِؼ وافَدرة افتٚمٜ؛ ؾال حيتٚج إػ صًٍٚء. ويَقفقن: إْٕٚ ًٌٕدهؿ فُٔقٕقا صًٍٚء فْٚ 

ر وذو شِىٚن، ومـ ـٚن ظْد اهلل، ؾَٔربقٕٚ إػ اهلل، وهؿ وٚفقن يف ذفؽ؛ ؾٓق شٌحٕٚف ظِٔؿ وؿدي

 ـذفؽ؛ ؾٕ٘ف ٓ حيتٚج إػ صًٍٚء.

وادِقك يف افدٕٔٚ حيتٚجقن إػ صًٍٚء؛ إمٚ فَهقر ظِّٓؿ، أو فَْص ؿدرهتؿ؛ ؾًٔٚظدهؿ 

افنًٍٚء يف ذفؽ، أو فَهقر شِىٚهنؿ؛ ؾٔتجرأ ظِٔٓؿ افنًٍٚء، ؾٔنًٍقن بدون اشتئذان، وفُـ اهلل 

ال حيتٚج ٕحد أن ينٍع ظْده، وهلذا ٓ تُقن افنٍٚظٜ وجؾ ـٚمؾ افًِؿ وافَدرة وافًِىٚن، ؾ ظز

 ظْده شٌحٕٚف إٓ ب٘ذٕف فُامل شِىٕٚف وظيّتف.

يف رء ممٚ صٍع ؾٔف؛ ؾٓذا ممتْع ـام شٖٔي يف ـالم  شٌحٕٚف افنٍٚظٜ ٓ يراد هبٚ مًقٕٜ اهللثؿ 

 صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل وفُـ يَهد هبٚ أمران، مهٚ:

 ٍٕع ادنٍقع فف. -2                   .إـرام افنٚؾع -9

 ىي ُّٱٱاشؿ مـ صٍع ينٍع، إذا جًؾ افقء اثْغ، وافنٍع ود افقتر، ؿٚل تًٚػ:  وافنٍٚظٜ فٌٜ:

٣امفجر/  َّ ٰذ يي  
 افتقشط فٌِر بجِٛ مًٍْٜ أو دؾع مية. ٚ:واصىالًح  

 ٕهؾ ازجْٜ بدخقهلٚ.ط مثٚل جِٛ ادًٍْٜ: صٍٚظٜ افٌْل 

 دـ اشتحؼ افْٚر أن ٓ يدخِٓٚ.ط : صٍٚظٜ افٌْل مثٚل دؾع ادية

 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّٱٱوجؾ: وؿقل اهلل ظز

٥٩األهعام/  َّ  حف جف مغ جغ  
 

-------------------------------------------------- 



 

[] 
 

 وذـر ادٗفػ رمحف اهلل يف هذا افٌٚب ظدة آيٚت:

ار: هق اإلظالم ادتوّـ فِتخقيػ، أمٚ جمرد اخلز؛ {  اإلٕذ خس حس : ؿقفف تًٚػ: }أيٜ إوػ

 ط ؾًِٔٝ بٕ٘ذار، واخلىٚب فٌِْل 

{  ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق " يًقد فَِرآن؛ ـام ؿٚل تًٚػ: } خس وافوّر يف "

ٱ.[1]افنقرى:   

افًذاب يف ذفؽ احلؼ. واحلؼ:  {  أي: خيٚؾقن ممٚ يَع هلؿ مـ شقء مص خص حص وؿقفف: }

 ْٚ مًْك افوؿ وإٓتٓٚء؛ ؾًّْك حيؼون؛ أي: جيًّقن حتك يْتٓقا إػ اهلل.ازجّع، وؿد وّـ ه

 { جغ مع "؛ أي: ٕٚس يْكهؿ.: } جع {  " جغ مع جع مظ حط مض خض حض ؿقفف: }

أي: صٚؾع يتقشط هلؿ، وهذا اؾ افنٚهد. ؾٍل هذه أيٜ ٍٕل افنٍٚظٜ مـ دون اهلل أي مـ دون 

ادَهقد؛ افنٍٚظٜ مـ دوٕف مًتحِٜٔ، وب٘ذٕف جٚئزة  إذٕف، ومٍٓقمٓٚ: أهنٚ ثٚبتٜ ب٘ذٕف، وهذا هق

ٚ مـ افًِىٚن أن ينٍع وممُْٜ. أمٚ ظْد ادِقك؛ ؾجٚئزة ب٘ذهنؿ وبٌر إذهنؿ، ؾُّٔـ دـ ـٚن ؿريًٌ 

ٔد  مظ حط بدون أن يًتٖذن. وئٍد ؿقفف: } ًً { أن هلؿ ب٘ذٕف وف  حض جض مص }ٚ؛ ـام ؿٚل تًٚػ: ٚ وصٍٔ

ٱٱٱٱٱ[.77{ ]افامئدة:  خض  

 رن مم اميل ىل مل يك ٱُّٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱ.[11]شقرة افزمر آيٜ: {  اميل ىل مل يك : }وؿقفف

٤٤الزمر/  َّ ري ٰى ين  ىن ننمن زن  
 

------------------------------------------------- 

[ مٌتدأ وخز، وؿدم اخلز فِحك، 11{ ]شقرة افزمر آيٜ:  ىل مل ؿقفف تًٚػ: } أيٜ افثٕٜٚٔ:

ٓ يقجد رء مْٓٚ خٚرج ظـ إذن اهلل وإرادتف؛ ؾٖؾٚدت أيٜ يف  وادًْك: هلل وحده افنٍٚظٜ ـِٓٚ،

 " أن هْٚك إٔقاظٚ فِنٍٚظٜ.يلؿقفف: "

 وؿد ؿًؿ أهؾ افًِؿ رمحٓؿ اهلل افنٍٚظٜ إػ ؿًّغ رئًٔٔغ، مهٚ:

 وهل إٔقاع:ط افًَؿ إول: افنٍٚظٜ اخلٚصٜ بٚفرشقل 

فذي وظده اهلل؛ ؾ٘ن افْٚس يِحَٓؿ : افنٍٚظٜ افًيّك، وهل مـ ادَٚم ادحّقد اافْقع إول

 .يقم افَٔٚمٜ يف ذفؽ ادقؿػ افًئؿ مـ افٌؿ وافُرب مٚ ٓ يىَٔقٕف



 

[] 
 

: صٍٚظتف يف أهؾ ازجْٜ أن يدخِقهٚ؛ ٕهنؿ إذا ظزوا افكاط ووصِقا إفٔٓٚ وجدوهٚ مٌَِٜ، افثِٚن

وينر إػ ذفؽ ؿقفف إػ اهلل يف ؾت  أبقاب ازجْٜ ٕهِٓٚ، ط ؾٔىٌِقن مـ ينٍع هلؿ، ؾٔنٍع افٌْل 

ؾَٚل: "وؾتحٝ"؛ ؾْٓٚك رء اذوف، أي:   ٱ[؛19{ ]افزمر:  خس حس جس مخ جخ تًٚػ: }

{  ىق يف  ىف يث ىث وحهؾ مٚ حهؾ مـ افنٍٚظٜ، وؾتحٝ إبقاب، أمٚ افْٚر؛ ؾَٚل ؾٔٓٚ: }

[ أي19ٜ]افزمر:   

 خل ف تًٚػ: }يف ظّف أيب ضٚفٛ أن خيٍػ ظْف افًذاب وهذه مًتثْٚة مـ ؿقفط : صٍٚظتف افثٚفٞ

{  جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت وؿقفف تًٚػ: } [، 13{ ]اددثر:  يل ىل مل

ودؾٚع ظْف، وهق مل خيرج مـ افْٚر، فُـ ط وذفؽ فام ـٚن ٕيب ضٚفٛ مـ ٕكة فٌِْل     [901]ضف: 

يف وحوٚح مـ ٕٚر، وظِٔف ًٕالن مْٓٚ يٌع مْٓام دمٚؽف،  -وافًٔٚذ بٚهلل  -خٍػ ظْف حتك صٚر 

ومع ذفؽ مل تٌَؾ ط ا إٓ افٌْل ٓ أحد ينٍع يف ـٚؾر أبدً ط ه افنٍٚظٜ خٚصٜ بٚفرشقل وهذ

 افنٍٚظٜ ـٚمِٜ، وإٕام هل ختٍٔػ ؾَط.

 وزجّٔع ادٗمْغ وهل إٔقاع: طافًَؿ افثِٚن: افنٍٚظٜ افًٚمٜ فف 

ط  : افنٍٚظٜ ؾّٔـ اشتحؼ افْٚر أن ٓ يدخِٓٚ، وهذه ؿد يًتدل هلٚ بَقل افرشقلافْقع إول

، 9ٚ؛ إٓ صًٍٓؿ اهلل ؾٔف " ٓ يؼـقن بٚهلل صٔئً " مٚ مـ مًِؿ يّقت ؾَٔقم ظذ جْٚزتف أربًقن رجالً

 ؾ٘ن هذه صٍٚظٜ ؿٌؾ أن يدخؾ افْٚر، ؾٔنًٍٓؿ اهلل يف ذفؽ.

: افنٍٚظٜ ؾّٔـ دخؾ افْٚر أن خيرج مْٓٚ، وؿد تقاترت هبٚ إحٚديٞ وأمجًٝ افْقع افثِٚن

ٔٓٚ أهؾ ادِٜ مٚ ظدا ضٚئٍتغ، ومهٚ: ادًتزفٜ واخلقارج؛ ؾ٘هنؿ يُْرون ظِٔٓٚ افهحٚبٜ، واتٍؼ ظِ

 ًَ ٚ ٕهنؿ يرون أن ؾٚظؾ افٌُرة خمِد يف افْٚر، ومـ اشتحؼ اخلِقد؛ ؾال افنٍٚظٜ يف أهؾ ادًٚ  مىِ

وؽره ينٍع يف أهؾ افٌُٚئر أن ٓ يدخِقا افْٚر، أو إذا ط تٍْع ؾٔف افنٍٚظٜ، ؾٓؿ يُْرون أن افٌْل 

 خِقهٚ أن خيرجقا مْٓٚ، فُـ ؿقهلؿ هذا بٚضؾ بٚفْص واإلمجٚع.د

: افنٍٚظٜ يف رؾع درجٚت ادٗمْغ، وهذه تٗخذ مـ دظٚء ادٗمْغ بًوٓؿ فًٌض ـام افْقع افثٚفٞ

يف أيب شِّٜ: " افِٓؿ اؽٍر ٕيب شِّٜ، وارؾع درجتف يف ادٓديغ، وأؾً  فف يف ؿزه، وٕقر فف ط ؿٚل 

                                       
  اهلل ظْٓام.( مـ حديٞ ابـ ظٌٚس ريض113مًِؿ) 9
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" مٚ مـ مًِؿ يّقت، ؾَٔقم ظذ جْٚزتف ط وافدظٚء صٍٚظٜ؛ ـام ؿٚل  9ف "ؾٔف، واخٍِف يف ظٌَ

 ٚ؛ إٓ صًٍٓؿ اهلل ؾٔف.ٓ يؼـقن بٚهلل صٔئً  أربًقن رجالً

 إصُٚل وجقابف:

ؾ٘ن ؿٔؾ: إن افنٍٚظٜ ٓ تُقن إٓ ب٘ذٕف شٌحٕٚف؛ ؾُٔػ يًّك دظٚء اإلًٕٚن ٕخٔف صٍٚظٜ وهق مل 

 يًتٖذن مـ ربف؟

 .وزيٚدةٌ  أمر بٖن يدظق اإلًٕٚن ٕخٔف ادٔٝ، وأمره بٚفدظٚء إذنٌ وازجقاب: إن اهلل 

ٕن اهلل ٓ  ؛وأمٚ افنٍٚظٜ ادقهقمٜ افتل ييْٓٚ ظٌٚد إصْٚم مـ مًٌقدهيؿ؛ ؾٓل صٍٚظٜ بٚضِٜ 

 يٖذن ٕحد بٚفنٍٚظٜ إٓ مـ ارتوٚه مـ افنًٍٚء وادنٍقع هلؿ.

 ٜ متًددة ـام شٌؼ.[ تٍٔد أن افنٍٚظ11{ ]افزمر: يل ىل مل يكا ؿقفف: }إذً 

 

ٱٱٱ.[277]افٌَرة: {  مسخس حس جس مخ جخ مح جح وؿقفف: }  

------------------------------------------------ 

{  "مـ": اشؿ اشتٍٓٚم بًّْك افٍْل؛ أي: ٓ ينٍع أحد  جخ مح جح ؿقفف تًٚػ: } أيٜ افثٚفثٜ:

ًٓ ظْد اهلل إٓ ب٘ذٕف "ذا": هؾ رًؾ ذا اشاًم  بـ مٚفؽ يف "إفٍٜٔ" أو ٓ ته  أن ـام ؿٚل ا  مقصق

ًٓ تُقن اشاًم  افثِٚن هق إؿرب، وإن ـٚن بًض ،  هْٚ فقجقد آشؿ ادقصقل "افذي"  مقصق

 ا هلٚ.ادًربغ ؿٚل: جيقز أن تُقن "افذي" تقـٔدً 

ٚ ـٚن اإلظراب؛ ؾٚدًْك: إٕف وافهحٔ  أن "ذا" هْٚ إمٚ مرـٌٜ مع "مـ"، أو زائدة فِتقـٔد، وأيد 

 أحد ينٍع ظْد اهلل إٓ ب٘ذن اهلل.ٓ 

ٚ مًْك افتحدي، أي إذا ـٚن أحد وشٌؼ أن افٍْل إذا جٚء يف شٔٚق آشتٍٓٚم؛ ؾٕ٘ف يُقن موًّْ 

 ينٍع بٌر إذن اهلل ؾٖت بف.

ٚ؛ طرف مُٚن، وهق شٌحٕٚف يف افًِق؛ ؾال ينٍع أحد ظْده وفق ـٚن مَربً  ": جس ؿقفف: "

 ُقِن، واإلذن ٓ يُقن إٓ بًد افروٚ.ـٚدالئُٜ ادَربغ؛ إٓ ب٘ذٕف اف

                                       
 ( مـ حديٞ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ.120مًِؿ) 9
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وأؾٚدت أيٜ: إٔف ينسط فِنٍٚظٜ إذن اهلل ؾٔٓٚ فُامل شِىٕٚف جؾ وظال، ؾٕ٘ف ـِام ـّؾ 

شِىٚن ادِؽ؛ ؾٕ٘ف ٓ أحد يتُِؿ ظْده وفق ـٚن بخر إٓ بًد إذٕف، وفذفؽ يًتز افٌِط يف جمِس 

ـٖٕام ظذ ط مـ ظْده، ـٚن افهحٚبٜ مع افرشقل  ا يف ٍٕقسافٌُر إهٕٜٚ فف ودفٔال ظذ إٔف فٔس ـٌرً 

 رءوشٓؿ افىر مـ افقؿٚر وظدم افُالم إٓ إذا ؾت  افُالم؛ ؾ٘هنؿ يتُِّقن.

 

 .[26]افْجؿ: {  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من }وؿقفف:
 

------------------------------------------------ 

{ ـؿ: خزيٜ فِتُثر، وادًْك: مٚ أـثر ادالئُٜ افذيـ يف  جه هن من ؿقفف تًٚػ: } أيٜ افرابًٜ:

 ٚ إٓ بًد إذن اهلل وروٚه.افًامء، ومع ذفؽ ٓ تٌْل صٍٚظتٓؿ صٔئً 

 {  ؾِِنٍٚظٜ ذضٚن، مهٚ: هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ؿقفف: }

 {. مت هب مب اإلذن مـ اهلل؛ فَقفف: } -9

{  نب مب زب رب يئ وـام ؿٚل تًٚػ: }روٚه ظـ افنٚؾع وادنٍقع فف؛ فَقفف: "ويرى"،  -2

23]إٌٕٔٚء:   
ؾال بد مـ إذٕف تًٚػ وروٚه ظـ افنٚؾع وادنٍقع فف إٓ يف افتخٍٔػ ظـ أيب ضٚفٛ، وؿد   

 شٌؼ ذفؽ.

وهذه أيٜ يف شٔٚق بٔٚن بىالن أفقهٜٔ افالت وافًزى، ؿٚل تًٚػ بًد ذـر ادًراج ومٚ حهؾ فٌِْل 

وجؾ ؾُٔػ بف  أي: افًالمٚت افدافٜ ظِٔف ظز   [93ؿ: { ]افْج هئ مئ خئ حئ  جئ يي ؾٔف: }ط 

 شٌحٕٚف؟! ؾٓق أـز وأظيؿ.

ٱثؿ ؿٚل: } ٱ [، وهذا اشتٍٓٚم فِتحَر؛ 20، 91]افْجؿ:  {  خت حت  جت هب مب خب حب     ٱٱٱ

ؾًٌد أن ذـر اهلل هذه افًيّٜ ؿٚل: أخزوِن ظـ هذه افالت وافًزى مٚ ظيّتٓٚ؟ وهذا ؽٚيٜ يف 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱافتحَر، ثؿ ؿٚل: 

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جكمق حق مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض
 هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم
 ٢٦ - ٢٩انلجه/  َّ  مس



 

[] 
 

ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادالئُٜ وهل يف افًاموات يف افًِق ٓ تٌْل صٍٚظتٓؿ إٓ بًد إذٕف تًٚػ وروٚه؛ 

{ مع أن ادالئُٜ  ٰه مه جه هن من زى وهل يف إرض؟! وهلذا ؿٚل: }ؾُٔػ بٚفالت وافً

 -تُقن يف افًاموات ويف إرض، وفُـ أراد ادالئُٜ افتل يف افًاموات افًذ، وهل ظْد اهلل 

؛ ؾحتك ادالئُٜ ادَربقن محِٜ افًرش ٓ تٌْل صٍٚظتٓؿ إٓ مـ بًد أن يٖذن اهلل دـ ينٚء -شٌحٕٚف 

 ويرى.

 

    ]شٌٖ[أيتغ .{ .هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف }وؿقفف:

---------------------------------------------- 

"  حف " فِتحدي وافتًجٔز، وؿقفف: " حف { إمر يف ؿقفف: " حف جف ؿقفف تًٚػ: } أيٜ اخلٚمًٜ:
 حيتّؾ مًْٔغ، مهٚ:

 أحيوهؿ. -9

 مك لك  اك فٜ ٓ يًتجٌٔقن هلؿ؛ ـام ؿٚل تًٚػ: }ادظقهؿ دظٚء مًٖفٜ. ؾِق دظقهؿ دظٚء مًٖ -2

{ ]ؾٚضر:  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك

يٍُرون: يتزءون، ومع هذه أيٚت افًئّٜ يذهٛ بًض افْٚس يؼك بٚهلل ويًتْجد بٌر [   91

 اهلل، وـذفؽ فق دظقهؿ دظٚء حوقر مل حييوا، وفق حيوا مٚ إتًٍقا بحوقرهؿ.

 واحدة افذر: وهل صٌٚر افّْؾ، وييب هبٚ ادثؾ يف افَِٜ.  { مك لك خك حك ؿقفف: }

{ وـذفؽ مٚ دون افذرة ٓ يُِّقٕف، وادَهقد بذـر افذرة ادٌٚفٌٜ، وإذا ؿهد  مك لك ؿقفف: }

 ىم مم خم ادٌٚفٌٜ بٚفقء ؿِٜ أو ـثرة؛ ؾال مٍٓقم فف؛ ؾٚدراد احلُؿ افًٚم؛ ؾّثال ؿقفف تًٚػ: }

[؛ أي: مٓام بٚفٌٝ يف آشتٌٍٚر30افتقبٜ آيٜ: { ]شقرة  ينىن من خن حن  جن يم  

 ًُ ٚ فإلًٕٚن؛ ٕن مِؽ اإلًٕٚن ؿٚس وؽر صٚمؾ ومتجدد وزائؾ، وٓ يرد ظذ هذا أن اهلل أثٌٝ مِ

 وفٔس ـِّؽ اهلل.

 أي: مٚ هلٗٓء افذيـ تدظقن مـ دون اهلل.  { جن مم خم حم جم ؿقفف: }

 " أي: يف افًاموات وإرض. خم "
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 ـٜ، أي ٓ يُِّقٕف إٍرادا وٓ منٚرـٜ.{ أي: منٚر جن مم }

ٚ، فُْٓٚ فِتقـٔد مًْك وـؾ " افزائدة فٍيً  مم {: مٌتدأ مٗخر دخِٝ ظِٔف " جن مم وؿقفف: }

" فٌِّٚفٌٜ يف افٍْل، وإٔف فٔس هْٚك ذك ٓ  مم زيٚدة فٍئٜ يف افَرآن؛ ؾٓل زيٚدة يف ادًْك وأتٝ "

 ؿِٔؾ وٓ ـثر.

" يًقد إػ  من { يًقد إػ اهلل تًٚػ، ويف " خن حن يف: }افوّر   { جه هن من خن حن ؿقفف: }

": مٌتدأ مٗخر جه": حرف جر زائد، و " هن إصْٚم؛ أي: مٚ هلل تًٚػ مـ هذه إصْٚم طٓر و "

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن بًّْك مًغ؛ ـام ؿٚل تًٚػ: }

ٱ [؛ 33{ ]شقرة اإلهاء آيٜ:  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ني  مي ٚػ: }ٚ، وؿٚل تًمًًْٔ أي:  ٱ

أي: مًغ أي: فٔس هلل مًغ ئًْف يف أؾًٚفف، وبذفؽ يْتٍل    [؛1{ ]شقرة افتحريؿ آيٜ:  يي ىي

ٚ ظذ شٌٔؾ إٍٓراد وٓ ادنٚرـٜ وٓ ظـ هذه إصْٚم ـؾ مٚ يتًِؼ بف افًٚبدون؛ ؾٓل ٓ ُِؽ صٔئً 

  حتٚبٔف يف إظىٚئف مٚ يريد. اإلظٕٜٚ، ٕن مـ ئًْؽ وإن ـٚن ؽر ذيؽ فؽ يُقن فف مْٜ ظِٔؽ؛ ؾربام

 جم يل ىل مل خل ؾ٘ذا إتٍٝ هذه إمقر افثالثٜ؛ مل يٌؼ إٓ افنٍٚظٜ، وؿد أبىِٓٚ اهلل بَقفف: }

ؾال تٍْع ظْد اهلل افنٍٚظٜ هلٗٓء؛ ٕن هذه إصْٚم ٓ يٖذن اهلل هلٚ،  [؛29{ ]شٌٖ:  ىممم خم حم

يٚت افدافٜ ظذ بىالن ظٌٚدة ؾَٕٚىًٝ ـؾ افقشٚئؾ وإشٌٚب فِّؼـغ، وهذا مـ أـز أ

إصْٚم؛ ٕهنٚ ٓ تٍْع ظٚبدهيٚ ٓ اشتَالٓ وٓ منٚرـٜ وٓ مًٚظدة وٓ صٍٚظٜ؛ ؾتُقن ظٌٚدهتٚ 

{ ]إحَٚف:  لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع بٚضِٜ، ؿٚل تًٚػ: }

ٱ[، 7  خل حل جل مك حتك وفق ـٚن اددظق ظٚؿال؛ فَقفف: "مـ"، ومل يَؾ: "مٚ"، ثؿ ؿٚل تًٚػ: } ٱ

وـؾ هذه أيٚت تدل ظذ إٔف    [،6-7{ ]إحَٚف:  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مل

ًٜ واشتًًٕٚ  ٚ ورجٚءً جيٛ ظذ اإلًٕٚن ؿىع مجٔع تًَِٚتف إٓ بٚهلل ظٌٚدة وخقؾً  ؛ حتك وتًئاًم  ٜ واٌ

ِقق ا هلل حََٜٔ، يُقن هقاه وإرادتف وحٌف وبٌوف ووٓؤه ومًٚداتف هلل ويف اهلل؛ ٕٕف خميُقن ظٌدً 

ٱ [، 997{ ]ادٗمْقن آيٜ:  هت مت خت  حت جت هب مب خب فًٌِٚدة ؾَط، ؿٚل تًٚػ: }  
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أي: ٓ ٕٖمرـؿ وٓ ْٕٓٚـؿ، إذ فق خَِْٚـؿ ؾَط فَـؾ وافؼب وافُْٚح؛ فُٚن ذفؽ ظغ افًٌٞ،  

 وفُـ هْٚك رء وراء ذفؽ، وهق ظٌٚدة اهلل شٌحٕٚف يف هذه افدٕٔٚ.

فْٔٚ ٓ ترجًقن، ؾْجٚزيُؿ إذا ـٚن هذا هق أي: وحًٌتؿ إُٔؿ إ { هت مت خت وؿقفف: }

 حًٌُٕٚؿ؛ ؾٓق حًٌٚن بٚضؾ.

ؿٚل أبق افًٌٚس: " ٍٕك اهلل ظام شقاه ـؾ مٚ يتًِؼ بف ادؼـقن، ؾٍْك أن يُقن فٌره مِؽ أو ؿًط 

  ىئ مْف، أو يُقن ظقٕٚ هلل، ومل يٌؼ إٓ افنٍٚظٜ، ؾٌغ أهنٚ ٓ تٍْع إٓ دـ أذن فف افرب؛ ـام ؿٚل: }

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.[23]إٌٕٔٚء: {  نب مب زب رب يئ
" ط ؾٓذه افنٍٚظٜ افتل ييْٓٚ ادؼـقن هل مْتٍٜٔ يقم افَٔٚمٜ؛ ـام ٍٕٚهٚ افَرآن، وأخز افٌْل 

ثؿ يَٚل فف: ارؾع رأشؽ، وؿؾ يًّع، وشؾ  -ٓ يٌدأ بٚفنٍٚظٜ أوٓ  -إٔف يٖي ؾًٔجد فربف وحيّده 

 تًط، واصٍع تنٍع".

 " مـ أشًد افْٚس بنٍٚظتؽ؟ ط فف وؿٚل أبق هريرة 

 ش.ٓ   إٓ اهلل؛ خٚفهٚ مـ ؿٌِف»ؿٚل: مـ ؿٚل: 

ؾتِؽ افنٍٚظٜ ٕهؾ اإلخالص ب٘ذن اهلل، وٓ تُقن دـ أذك بٚهلل. وحََٔتف أن اهلل شٌحٕٚف 

هق افذي يتٍوؾ ظذ أهؾ اإلخالص، ؾٌٍٔر هلؿ بقاشىٜ دظٚء مـ أذن فف أن ينٍع؛ فُٔرمف، ويْٚل 

 ادحّقد.ادَٚم 

ؾٚفنٍٚظٜ افتل ٍٕٚهٚ افَرآن مٚ ـٚن ؾٔٓٚ ذك، وهلذا أثٌٝ افنٍٚظٜ ب٘ذٕف يف مقاوع وؿد بغ افٌْل 

 أهنٚ ٓ تُقن إٓ ٕهؾ اإلخالص وافتقحٔد" إتٓك ـالمف.ط 

------------------------------------------------ 

محد بـ ظٌد احلِٔؿ بـ تّٜٔٔ رمحف اهلل يُْك هق صٔخ اإلشالم تَل افديـ أ ؿقفف: "ؿٚل أبق افًٌٚس ":

 ًٓ هي، وفف  123ا يف افًْٜ، مٚت شْٜ  بٚفًِؿ وازجٓٚد، وفٔس زهدً بذفؽ، ومل يتزوج؛ ٕٕف ـٚن منٌق

 أصٓر. 90شْٜ و  61

{  هل مل خل حل جل مك لك خك حك أي: فٌر اهلل يف ؿقفف: } ؿقفف: "فٌره مِؽ":
 [.22]شٌٖ: 

 ومٚ هلؿ ؾٔٓام مـ ذك".يف ؿقفف: " ؿقفف: "أو ؿًط مْف":
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 [ بدون اشتثْٚء.22{ ]شٌٖ:  جه هن من خن حن يف ؿقفف تًٚػ: } ٚ هلل"ؿقفف: "أو يُقن ظقًٕ 

 يئ ؾٌغ أهنٚ ٓ تٍْع إٓ مـ أذن فف افرب؛ ـام ؿٚل تًٚػ: } ؿقفف: "ومل يٌؼ إٓ افنٍٚظٜ":

[، 277{ ]افٌَرة:  مسخس حس جس مخ جخ مح جح [ َوَؿَٚل: }23{ ]إٌٕٔٚء:  نب مب زب رب

 ومًِقم إٔف ٓ يرى هذه إصْٚم ٕهنٚ بٚضِٜ وحْٔئذ ؾتُقن صٍٚظتٓٚ مْتٍٜٔ.

واظِؿ أن ذك ادؼـغ يف افًٚبؼ ـٚن يف ظٌٚدة إصْٚم، أمٚ أن، ؾٓق يف ضٚظٜ ادخِقق يف 

ادًهٜٔ ؾ٘ن هٗٓء يَدشقن زظامءهؿ أـثر مـ تَديس اهلل إن أؿروا بف، ؾَٔٚل هلؿ: إهنؿ بؼ مثُِؿ، 

مـ خمرج افٌقل واحلٔض، وفٔس هلؿ ذك يف افًاموات وٓ يف إرض، وٓ يُِّقن  خرجقا

افنٍٚظٜ فُؿ ظْد اهلل، إذن؛ ؾُٔػ تتًَِقن هبؿ؟! حتك إن افقاحد مْٓؿ يرـع فرئًٔف أو يًجد فف 

ـام يًجد فرب افًٚدغ وافقاجٛ ظِْٔٚ ٕحق وٓة إمقر ضٚظتٓؿ، وضٚظتٓؿ مـ ضٚظٜ اهلل، وفًٔٝ 

 ًٓ  ، أمٚ ظٌٚدهتؿ ـًٌٚدة اهلل؛ ؾٓذه جٚهِٜٔ وـٍر.اشتَال

شٌحٕٚف وتًٚػ  -ؾٓذه افنٍٚظٜ افتل ييْٓٚ ادؼـقن هل مْتٍٜٔ يقم افَٔٚمٜ، ـام ٍٕٚهٚ افَرآن؛ ؾٚهلل 

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ٍٕك أن تًٍْٓؿ أصْٚمٓؿ، بؾ ؿٚل: } -

 [، 11، 13{ ]إٌٕٔٚء:  حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب
 ٚم ٓ تٍْع ًٍٕٓٚ وٓ ينٍع هلٚ؛ ؾُٔػ تُقن صٚؾًٜ؟! بؾ هل يف افْٚر وظٚبدوهٚ.حتك إصْ 

أي: وـام أخز؛ ؾٚفقاو ظٚضٍٜ، وجيقز أن تُقن  إٔف يٖي ؾًٔجد فربف ":ط ؿقفف: "وأخز افٌْل 

وهق أظيؿ افْٚس جٚهٚ ظْد اهلل ٓ ينٍع إٓ بًد أن حيّد اهلل ويثْل ط اشتئْٚؾٜٔ، ؾ٘ذا ـٚن افرشقل 

ٔف، ؾٔحّد اهلل بّحٚمد ظئّٜ يٍتحٓٚ اهلل ظِٔف مل يُـ يًِّٓٚ مـ ؿٌؾ، ويىقل شجقده؛ ؾُٔػ ظِ

 هبذه إصْٚم؛ هؾ يُّـ أن تنٍع ٕصحٚهبٚ؟

 أي: مـ افًجقد. ؿقفف: "ارؾع رأشؽ":

 افًٚمع هق اهلل، و "يًّع": جقاب إمر جمزوم. ؿقفف: "وؿؾ يًّع"

ط إيٚه، وتًط: جمزوم بحذف حرف افًِٜ جقابٚ أي: شؾ مٚ بدا فؽ تً ؿقفف: "وشؾ تًط":

 فًؾ.

 يف اخلالئؼ أن يَٙ بْٔٓؿ.ط وحْٔئذ ينٍع افٌْل  ؿقفف: "واصٍع تنٍع":

 مـ أشًد افْٚس بنٍٚظتؽ؟ ":ط ؿقفف: "وؿٚل أبق هريرة فف 
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" فَد ـْٝ أطـ أن ٓ يًٖفْل أحد ؽرك ط ؾَٚل فف افٌْل ط هذا افًٗال مـ أيب هريرة فٌِْل 

 أرى مـ حرصؽ ظذ افًِؿ " ويف هذا دفٔؾ ظذ أن مـ وشٚئؾ حتهٔؾ افًِؿ افًٗال. ظْف فام

وظِٔف؛ ؾٚدؼـقن فٔس هلؿ حظ مـ افنٍٚظٜ ٕهنؿ  ؿقفف: " مـ ؿٚل: ٓ   إٓ اهلل خٚفهٚ مـ ؿٌِف "

 ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ٓ يَقفقن: ٓ   إٓ اهلل، ؿٚل تًٚػ: }

 رب ىئيئ نئ مئ زئ وؿٚل تًٚػ حُٚيٜ ظْٓؿ: } [، 96، 97{ ]افهٚؾٚت:  زي ري  ٰى ين

{  زن  رن مم واحلََٜٔ أن صًْٔٓؿ هق افًجٚب، ؿٚل تًٚػ: } ٱٱٱٱٱٱ[، 7 ٌ{ ]ص:  نب مب زب  

{ ]افرظد: خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ[، وؿٚل تًٚػ: }92]افهٚؾٚت:  

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[.7  

 حظ فف يف افنٍٚظٜ، ؾ٘ن ادْٚؾؼ يَقل: ٓ ٚ؛ ؾٕ٘ف ٓخرج بذفؽ مـ ؿٚهلٚ ٍٕٚؿً  وؿقفف: "خٚفهٚ مـ ؿٌِف"

وجؾ ؿٚبؾ صٓٚدهتؿ هذه بنٓٚدتف ظذ  ا رشقل اهلل، فُـ اهلل ظز  إٓ اهلل، ويَقل: أصٓد أن اّدً 

[؛ 9{ ]شقرة ادْٚؾَقن آيٜ:  ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ـذهبؿ، ؿٚل تًٚػ: }  

صٓٚدهتؿ ويف ؿقهلؿ: ٓ   إٓ  أي: يف صٓٚدهتؿ، يف ؿقهلؿ: إٕؽ فرشقل اهلل، ؾٓؿ ـٚذبقن يف 

 اهلل؛ ٕهنؿ فق صٓدوا بذفؽ حَٚ مٚ ٕٚؾَقا وٓ أبىْقا افٍُر.

 أي: شٚفام مـ ـؾ صقب؛ ؾال ينقهبٚ ريٚء وٓ شًّٜ، بؾ هل صٓٚدة يَغ. ٚ":ؿقفف: "خٚفًه 

ٚس، ٕن اددار ظذ افَِٛ، وهق فٔس مًْك مـ ادًِٚن، بؾ هق موٌٜ يف صدور افْ ؿقفف: "مـ ؿٌِف":

" ط ، وؿٚل  [،16{ ]احلٟ:  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق ؿٚل اهلل تًٚػ: }

أٓ وإن يف ازجًد موٌٜ، إذا صِحٝ صِ  ازجًد ـِف ". ومـ ؿٚل ـِّٜ اإلخالص خٚفهٚ مـ 

 ؿٌِف؛ ؾال بد أن يىِٛ هذا ادًٌقد بًِقك افىرق ادقصِٜ إفٔف؛ ؾَٔقم بٖمر اهلل ويدع هنٔف.

{  يل ىل مل خل ٕن مـ أذك بٚهلل ؿٚل اهلل ؾٔف: } ؾ اإلخالص":ؿقفف: "ؾتِؽ افنٍٚظٜ ٕه

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[.13]شقرة اددثر آيٜ: 

هق افذي يتٍوؾ ظذ أهؾ اإلخالص، ؾٌٍٔر هلؿ بقاشىٜ  -شٌحٕٚف  -ؿقفف: "وحََٔتف أن اهلل 

وجؾ أراد  ة مْٓٚ: أن اهلل ظزوحََٔتف؛ أي: حََٜٔ أمر افنٍٚظٜ، أي افٍٚئد دظٚء مـ أذن فف أن ينٍع":

 أن يٌٍر فِّنٍقع فف، وفُـ بقاشىٜ هذه افنٍٚظٜ.



 

[] 
 

واحلُّٜ مـ هذه افقاشىٜ بْٔٓٚ بَقفف: "فُٔرمف ويْٚل ادَٚم ادحّقد"، وفق صٚء اهلل فٌٍر هلؿ 

بال صٍٚظٜ، وفُْف أراد بٔٚن ؾوؾ هذا افنٚؾع وإـرامف أمٚم افْٚس، ومـ ادًِقم أن مـ ؿٌؾ اهلل 

 ف؛ ؾٓق ظْده بّْزفٜ ظٚفٜٔ؛ ؾُٔقن يف هذا إـرام فِنٚؾع مـ وجٓغ:صٍٚظت

 إـرام افنٚؾع بٌَقل صٍٚظتف. إول:

 طٓقر جٚهف وذؾف ظْد اهلل تًٚػ. افثِٚن:

ؾ٘ن ط أي: ادَٚم افذي حيّد ظِٔف وأظيؿ افْٚس يف ذفؽ رشقل اهلل  ؿقفف: "ادَٚم ادحّقد":

ومـ ادَٚم ادحّقد: أن اهلل يٌَؾ صٍٚظتف بًد أن يساجع إٌٕٔٚء ا، ٚ اّقدً اهلل وظده أن يًٌثف مَٚمً 

 أوفق افًزم ظْٓٚ ومـ ينٍع مـ ادٗمْغ يقم افَٔٚمٜ؛ ؾِف مَٚم حيّد ظِٔف ظذ ؿدر صٍٚظتف.

هذا مـ ـالم صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ؿقفف: "ؾٚفنٍٚظٜ افتل ٍٕٚهٚ افَرآن مٚ ـٚن ؾٔٓٚ ذك":

 صقل؛ أي: افتل ـٚن ؾٔٓٚ ذك.رمحف اهلل "مٚ": اشؿ مق

 حس جس مخ جخ مح جح ومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ: } ؿقفف: "وؿد أثٌٝ افنٍٚظٜ ب٘ذٕف يف مقاوع ":

 مه جه هن من [، وؿقفف: }29{ ]شٌٖ:  جح مج حج مث هت مت ختو [، وؿقفف: }277{ ]افٌَرة:  مسخس
 [.26{ ]افْجؿ:  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه

أمٚ أهؾ افؼك؛ ؾ٘ن  ن إٓ ٕهؾ اإلخالص وافتقحٔد":أهنٚ ٓ تُقط ؿقفف: "وؿد بغ افٌْل 

 افنٍٚظٜ ٓ تُقن هلؿ؛ ٕن صًٍٚءهؿ هل إصْٚم، وهل بٚضِٜ.

وجف إدخٚل بٚب افنٍٚظٜ يف ـتٚب افتقحٔد: أن افنٍٚظٜ افؼـٜٔ تْٚيف افتقحٔد وافزاءة مْٓٚ 

 هق حََٜٔ افتقحٔد.

 

 ؾٔف مًٚئؾ:

 إوػ: تًٍر أيٚت.

 افنٍٚظٜ ادٍْٜٔ.افثٕٜٚٔ: صٍٜ 

 افثٚفثٜ: صٍٜ افنٍٚظٜ ادثٌتٜ.

 افرابًٜ: ذـر افنٍٚظٜ افُزى وهل ادَٚم ادحّقد.

 إٔف ٓ يٌدأ بٚفنٍٚظٜ، بؾ يًجد، ؾ٘ذا أذن فف؛ صٍع.ط اخلٚمًٜ: صٍٜ مٚ يًٍِف 

 افًٚدشٜ: مـ أشًد افْٚس هبٚ.



 

[] 
 

 افًٚبًٜ: أهنٚ ٓ تُقن دـ أذك بٚهلل.

 افثٚمْٜ: بٔٚن حََٔتٓٚ.

-------------------------------------------------- 

 ؾٔف مًٚئؾ:

 تًٍر أيٚت: وهل مخس، وشٌؼ تًٍرهٚ يف اٚهلٚ. إوػ:

 صٍٜ افنٍٚظٜ ادٍْٜٔ: وهل مٚ ـٚن ؾٔٓٚ ذك، ؾُؾ صٍٚظٜ ؾٔٓٚ ذك؛ ؾ٘هنٚ مٍْٜٔ. افثٕٜٚٔ:

ط إذن اهلل تًٚػ وروٚه ظـ صٍٜ افنٍٚظٜ ادثٌتٜ: وهل صٍٚظٜ أهؾ افتقحٔد بؼ افثٚفثٜ:

 افنٚؾع وادنٍقع فف.

ذـر افنٍٚظٜ افُزى وهل ادَٚم ادحّقد: وهل افنٍٚظٜ يف أهؾ ادقؿػ أن يَٙ  افرابًٜ:

 بْٔٓؿ، وؿقل افنٔخ: "وهل ادَٚم ادحّقد"؛ أي: مْف.

ؿٚل صٔخ  وإٔف ٓ يٌدأ بٚفنٍٚظٜ، بؾ يًجد، ؾ٘ذا أذن فف؛ صٍع: ـامط صٍٜ مٚ يًٍِف  اخلٚمًٜ:

 .ط اإلشالم رمحف اهلل، وهق طٚهر، وهذا يدل ظذ ظيّٜ افرب وـامل أدب افٌْل 

مـ أشًد افْٚس هبٚ: هؿ أهؾ افتقحٔد واإلخالص مـ ؿٚل: ٓ   إٓ اهلل خٚفهٚ مـ ؿٌِف  افًٚدشٜ:

ـٚن ـذفؽ؛  وٓ   إٓ اهلل مًْٚه: ٓ مًٌقد حؼ إٓ اهلل، وفٔس ادًْك: ٓ مًٌقد إٓ اهلل؛ ٕٕف فق

فُٚن افقاؿع يُذب هذا، إذ إن هْٚك مًٌقدات مـ دون اهلل تًٌد وتًّك آهلٜ، وفُْٓٚ بٚضِٜ، 

ٚ، هذا هق افتقحٔد؛ ٚ وإثٌٚتً وحْٔئذ يتًغ أن يُقن ادراد ٓ   حؼ إٓ اهلل وٓ   إٓ اهلل تتوّـ ًٍٕٔ 

ض، ؾِق ؿِٝ: ٓ   مًْٚه ظىِٝ ٓن اإلثٌٚت ادجرد ٓ يّْع ادنٚرـٜ، وافٍْل ادجرد تًىٔؾ ا

ـؾ  ، وفق ؿِٝ: اهلل   مٚ وحدت؛ ٕن مثؾ هذه افهٌٜٔ ٓ ُْع ادنٚرـٜ، وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ: 

 ، فام جٚء اإلثٌٚت ؾَط أـده بَقفف: واحد. ٱٱٱٱٱ{ خل حل جل}

{ ، وؽر ذفؽ ممٚ  يل ىل مل خل أهنٚ ٓ تُقن دـ أذك بٚهلل: فَقفف تًٚػ: } افًٚبًٜ:

 ٚ مـ ؿٌِف "." خٚفًه ط ٍٕك اهلل ؾٔف افنٍٚظٜ فِّؼـغ، وفَقفف 

بٔٚن حََٔتٓٚ: وحََٔتٓٚ: أن اهلل تًٚػ يتٍوؾ ظذ أهؾ اإلخالص؛ ؾٌٍٔر هلؿ بقاشىٜ  افثٚمْٜ:

 مـ أذن فف أن ينٍع فُٔرمف ويْٚل ادَٚم ادحّقد.
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 × 

أجقد افْٚس بٚخلر ، وـٚن أجقد مٚ  طـٚن رشقل اهلل "ريض اهلل ظْٓام ؿٚل :   9ظـ ابـ ظٌٚس

ِرشقل ؾيُقن يف رموٚن حغ يَِٚه جزيؾ، وـٚن يَِٚه يف ـؾ فِٜٔ مـ رموٚن؛ ؾٔدارشف افَرآن 

 2فٌخٚري ومًِؿ.رواه ا ": أجقد بٚخلر مـ افري  ادرشِٜطاهلل 

أن افرؾَٜ افهٚحلٜ، يف افزمٚن افٍٚوؾ،  ظْد هدوء صقاؽؾ افدٕٔٚ، وضٔٛ افزاد  

 ٌّٞ فًِِّؿ  )بامئدة افَرآن افُريؿ( : يىٔٛ اخلِؼ، وتًِق بف اهلّٜ وهتقن أظراض افدٕٔٚ . ؾٚحلديٞ ح

فٍوؾ ظذ افزاد افىٔٛ يف افًِؿ أن يتخذ إيٚم افٍٚوِٜ ـرموٚن وذي احلجٜ، فٔهحٛ ؾٔٓٚ أهؾ ا

افْٚؾع مـ افَرآن وافًْٜ ؛ ؾَٔقى افًٌد يف جٓٚد صٔىٕٚف وصٓقاتف، وجٓٚد أظداء اإلشالم، وفذا ـٚن 

                                       
افذي ظٚش ظذ ط ، وأبقه افًٌٚس بـ ظٌد ادىِٛ هق افقحٔد مـ أظامم افٌْل طراوي احلديٞ هق : ظٌد اهلل بـ افًٌٚس بـ ظٌد ادىِٛ ، وهق ابـ ظؿ افٌْل  9

َٔف افًك ، وإمٚم افتًٍر ، وـْٔتف أبق افًٌٚس ، وفد بنًٛ بْل هٚصؿ ، ؿٌؾ اهلجرة بثالث ، وظٌد اهلل بـ ظٌٚس حز إمٜ ، وؾطاإلشالم بًد وؾٚة افٌْل 

ٕحًقا مـ ثالثغ صًٓرا ، حدث ظْف أحٚديٞ ـثرة ، وظـ ظّر ، وظع ومًٚذ ، وظـ افًٌٚس ، وظٌد افرمحـ بـ ظقف ، وأيب شٍٔٚن ، ط شْقات ، صحٛ افٌْل 

بٝ ، وخِؼ ـثريـ مـ افهحٚبٜ ، وؿرأ افَرآن ظذ أيب وزيد ، وؿرأ ظِٔف جمٚهد ، وشًٔد بـ جٌر ، وضٚئٍٜ مـ أهؾ افَرآن ، وأيب ذر ، وأيب بـ ـًٛ ، وزيد بـ ثٚ

 وروى ظْف ابْف ظع ، وابـ أخٔف ظٌد اهلل ، ومقافٔف : ظُرمٜ ، ومًَؿ ، وـريٛ ، وضٚووس ، وشقاهؿ ـثر.

، ًٌٚ إٓ بٚفىريؼ إػ مُٜ ، وؿد ط ـٚمؾ افًَؾ ، ذـل افٍْس ، مـ رجٚل افُامل . هٚجر مع أبٔف أيٚم ؾت  مُٜ ؾَِل افٌْل  وـٚن وشٔاًم ، مجٔالً ، مديد افَٚمٜ ، مٓٔ

رأد ودظٚ ِل ط أشِؿ ؿٌؾ ذفؽ ؛ ؾَد ص  ظْف إٔف ؿٚل : ـْٝ إٔٚ وأمل مـ ادًتوًٍغ : إٔٚ مـ افقفدان ، وأمل مـ افًْٚء . ؿٚل ابـ ظٌٚس : مً  افٌْل 

ٚ ، ودظٚ ط مٚت رشقل اهلل  بٚحلُّٜ . ًً فف وٓبـ ظٌٚس ثالث ظؼة شْٜ . ؽزا ابـ ظٌٚس إؾرئَٜ مع ابـ أيب افنح ، وروى ظْف مـ أهؾ مك مخس ظؼة ٍٕ

 "افِٓؿ ظِّف افتٖويؾ وؾَٓف يف افديـ" . ومْٚؿٌف ـثرة وظِّف ؽزير ، ؾِراجع يف مقاوًف مـ ـتٛ افرجٚل .ط  : فف افٌْل 
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صٓر رموٚن صٓر إٓتهٚرات افٌٚهرة فًِِّّغ ظذ مر افًهقر، وـذفؽ هق صٓر ازجقد، 

 افًٌٚدة، وافىٚظٜ. وافًىٚء، وإفٍٜ ، واإلخٚء، وادحٌٜ ، وزوال افٌٌوٚء، وصٓر

مـ ؾقائد احلديٞ : احلٞ ظذ ازجقد يف ـؾ وؿٝ ، وافزيٚدة يف رموٚن ظْد آجتامع بٖهؾ  : 

افهالح، ومْف: زيٚرة افهِحٚء وأهؾ اخلر، وتُرار ذفؽ، إذا ـٚن ادزور ٓ يُرهف، ومْٓٚ: 

 شٚئر إذـٚر . اشتحٌٚب، آشتُثٚر مـ ؿراءة افَرآن يف رموٚن، وـقهنٚ أؾوؾ مـ

وؾٔف إصٚرة إػ أن ابتداء ٕزول افَرآن ـٚن يف صٓر رموٚن، ؾُٚن يًٚروف بام ٕزل ظِٔف  

  .مـ رموٚن إػ رموٚن ، ؾِام ـٚن افًٚم افذي تقيف ؾٔف، ظٚروف بف مرتغ

  خر افًّر.: اشتحٌٚب تُثر افًٌٚدة يف آوؾٔف: أن ؾوؾ افزمٚن إٕام حيهؾ بزيٚدة افًٌٚدة، وؾٔف

: ؾوؾ افِٔؾ يف رموٚن ظـ افْٓٚر يف وؾٔف: مذاـرة افٍٚوؾ بٚفًِؿ، وإن ـٚن ٓ خيٍك ظِٔف، وؾٔف

 افتالوة؛ ٕن افِٔؾ خيِق مـ افنقاؽؾ وافًقارض افدٕٔقيٜ.

 ط :  

 ":  ريض اهلل ظْٓام ؿٚل جٚبر
ِ
َٓ ط َمٚ ُشِئَؾ َرُشقُل اهلل َٚل  ََ  9."َصًْٔئٚ َؿطُّ َؾ

ٚ ظذ اإلشالم إٓ أظىٚه. ؿٚل: ؾٖتٚه رجؾ ومل يًٖل صٔئً ط ، أن رشقل اهلل ريض اهلل ظْف وظـ إٔس 

ـثر بغ جٌِغ مـ صٚء افهدؿٜ، ؿٚل : ؾرجع إػ ؿقمف، ؾَٚل: يٚ ؿقم أشِّقا ؾ٘ن  2ؾٖمر فف بنٚء

 9ا يًىل ظىٚء مـ ٓ خينك افٍٚؿٜ.اّدً 

ؽْام بغ جٌِغ، ؾٖتك ؿقمف ؾَٚل : يٚ ؿقم أشِّقا ؾ٘ن ، ؾٖظىٚه ط شٖل افٌْل وظـ إٔس أن رجالً

مٚ يريد إٓ افدٕٔٚ ، ؾام ط اّدا يًىل ظىٚء، مٚ خيٚف افٍٚؿٜ، ؾ٘ن ـٚن افرجؾ فٔجلء إػ رشقل اهلل 

 1يّز حتل يُقن ديْف أحٛ إفٔف وأظز ظِٔف مـ افدٕٔٚ ومٚ ؾٔٓٚ .

                                       
 (2999(، مًِؿ)6091افٌخٚري) 9

 افنٚء : افٌْؿ مجع صٚة 2

 (2992مًِؿ) 9
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ـْ  ٍَٕس، َظ ََٖل  َرُجالً  َأنَ  َأ ، َبْغَ  اًم َؽَْ  ط افٌََِْل  َش ْغِ َِ ٌَ َْٖظَىٚهُ  َج ََٖتك إَِيُٚه، َؾ َٚل  َؿْقَمفُ  َؾ ََ قا، َؿْقمِ  "َأيْ : َؾ ُّ
 َأْشِِ

 
ِ
ًدا إِنَ  َؾَقاّلل َّ ًْىِل ُاَ ُٔ ُٚف  َمٚ َظَىٚءً  َف َر" خَيَ َْ ٍَ َٚل  اْف ََ ٌَٕس  َؾ ٚنَ  "إِنْ : َأ ِِؿُ  افَرُجُؾ  ـَ ًْ ُٔ َٓ  ُيِريدُ  َمٚ َف َٔٚ، إِ ْٕ   َؾاَم  افدُّ

 ِِ ًْ قنَ  َحَتك ؿُ ُي ُُ ْشالَمُ  َي َٛ  اإْلِ ـَ  إَِفْٔفِ  َأَح َٔٚ ِم ْٕ ٚ" َوَمٚ افدُّ َٓ ْٔ َِ  9َظ

يتٖفػ افَِقب ظذ اإلشالم، ـام ؾًؾ يقم حْغ؛ حٔٞ ؿًؿ اإلبؾ افُثرة، ط ؾُٚن يف ظىٚئف 

ن ٚ؛ بؾ إٍَٔف ؾّٔـ ـٚوافنٚء، وافذهٛ وافٍوٜ يف ادٗفٍٜ، ومل يًط إٕهٚر ومجٓقر ادٓٚجريـ صٔئً 

حيٛ أن يتٖفٍف ظذ اإلشالم، وترك أوفئؽ فام جًؾ اهلل يف ؿِقهبؿ مـ افٌْل واخلر ، ثؿ ؿٚل دـ شٖل 

، حتقزوٕف إػ طأمٚ تروقن أن يذهٛ افْٚس بٚفنٚء وافًٌر، وتذهٌقن برشقل اهلل "مـ إٕهٚر: 

 2.ؿًاًم  طرحٚفُؿ؟ ؿٚفقا: رؤْٚ برشقل اهلل 

َٚن افٌَِْلُّ "وؿٚل إٔس :  ـَ افَِْٚس، َوَأْصَجَع افَِْٚس، َوَأْجَقَد افَْٚسِ  طـَ ًَ  9"َأْح

، ادحّقل ظذ أـّؾ افهٍٚت، افقاثؼ بام يف يد اهلل ظز ط وـٔػ ٓ يُقن ـذفؽ، وهق رشقل اهلل 

ؿْ  َوَمٚوجؾ، افذي إٔزل يف ـتٚبف افًزيز : } ُُ َٓ  َف قا َأ َُ ٍِ   َشٌِٔؾِ  يِف  ُتْْ
ِ
  اّلَل

ِ
َ
ِ
ًَ  ِمَراُث  َوّلل  اَمَواِت اف

َْرضِ  ْٕ  [90: احلديد{ ]َوا

ُتؿْ  َوَمٚوؿٚل تًٚػ : } َْ ٍَ ـْ  َإْٔ   ِم
ٍ
ء قَ  َرْ ُٓ فُ  َؾ ٍُ ِِ  [91: شٌٖ{ ]افَراِزِؿغَ  َخْرُ  َوُهقَ  خُيْ

 . رواه افٌزار وافىزاِن  "إٍٔؼ بالل وٓ ختش مـ ذي افًرش إؿالٓ"فٌالل: ط وفَد ؿٚل 

ـْ َيْقٍم ُيْهٌِ  "وؿٚل فف :  ٚ، َمٚ ِم ًٍ َِ ٚ َخ ًَ ٍِ ْ َؿ َأْظِط ُمْ ُٓ َِ ٚ: اف قُل َأَحُدمُهَ َُ َٔ َِٓن، َؾ ِٚن َيِْْز َُ َِ َٓ َم ٌَُٚد ِؾِٔف، إِ
ًِ ُ  اف

ٚ " متٍؼ ظِٔف مـ روايٜ أيب هريرة ًٍ َِ ٚ َت ًُ ًِ ْ َؿ َأْظِط مُم ُٓ َِ قُل أَخُر: اف َُ  1 .َوَي

متٍؼ  "تقـل ؾٔقـل اهلل ظِٔؽ .. ٓ تقظل ؾٔقظل اهلل ظِٔؽ ، وٓ": ريض اهلل ظْٓٚ وؿٚل فًٚئنٜ

 .9ظِٔف مـ روايٜ أشامء
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: أي : ٓ رًّل وتنحل بٚفٍَْٜ، ؾٔن  ظِٔؽ ورٚزي بتؤٔؼ يف رزؿؽ، وٓ تقـل أي  

 ٓ تدخري وتندي مٚ ظْدك ، وًُْل مٚ يف يدك، ؾتَْىع مٚدة افرزق ظْؽ. 

 2."ؼ ظِٔؽ إٍٔ ،ابـ آدم إٍٔؼ": يَقل اهلل تًٚفی : ط  وؿٚل

ؾُٔػ ٓ يُقن أـرم افْٚس وأصجًٓؿ؛ وهق: ادتقـؾ افذي ٓ أظيؿ مـ تقـِف . افقاثؼ برزق اهلل 

مِجٖ افٍَراء وإرامؾ وإيتٚم وافوًٍٚء  ط وٕكه، ادًتًغ بربف يف مجٔع أمره؟ وفَد ـٚن

 وادًٚـغ.

ا بٌر رزق شٚظٜ ا، وأن اهلل شٌحٕٚف ٓ يسك ظٌدً رً اإليامن بٚفَوٚء وافَدر، وأن اهلل ؿدر افًىٚء تَدي

مـ هنٚر أو فٔؾ، يزيؾ ظـ افًٌد صحف وييٓر جقده ، وإيامن افًٌد بٖٕف ٓ يٍْؼ ٍَٕٜ إٓ وجدهٚ ظْد 

ـْ اهلل يقم افَٔٚمٜ،  َّ ْؾ  }َؾ َّ ًْ َٚل  َي ََ ا َذَرةٍ  ِمثْ ـْ ( 1) َيَرهُ  َخْرً ْؾ  َوَم َّ ًْ َٚل  َي ََ ا َذَرةٍ  ِمثْ و ذفؽ   {(3) َرهُ يَ  َذد

 ، ويزيد جقده .فيزيؾ صح

ظٌدي "وإيامن افًٌد بٖهقال يقم افَٔٚمٜ، وأن اهلل شٌحٕٚف يدؾًٓٚ بٚفهٚحلٚت مـ إظامل : 

شتىًّتؽ ؾِؿ تىًّْل، ؾَٔقل : ـٔػ أضًّؽ وإٔٝ رب افًٚدغ ؟ ؾَٔقل اشتىًّؽ ظٌدي ا

 9.صحٔ  مًِؿ احلديٞ بىقفف يف" ؾالن ، ؾِق أضًّتف فقجدت ذفؽ ظْدي ... 

ؾ٘ذا ظِؿ افًٌد بٖن افٍَْٜ يف رموٚن يوٚظػ ؾٔٓٚ إجر، ويزاد ؾٔٓٚ افثقاب ؛ شٚرع بٚإلٍٕٚق يف 

 شٌٔؾ اهلل يف رموٚن، ـؾ ذفؽ يدؾع افن ، وييٓر ازجقد.

فاظتَٚد افًٌد يف ربف ، وافٔقم أخر، وافَوٚء وافَدر زال  َ  ؾ٘ذا َص  ه. ؾ٘ذا زاد ظذ قدُ ، وطٓر ُج ُصحُّ

ؽ بٖن حًْٝ رؾَتف ، أظغ ظذ ذـره يف فِٔف وهنٚره، ظْد ذفؽ هتقن افدٕٔٚ ظِٔف، ويٗثر احلٔٚة ذف

إذا دخؾ رموٚن، وراؾؼ جزيؾ، ط افٌٚؿٜٔ ظذ افٍٕٜٚٔ ؛ ؾٔزداد جقده وظىٚؤه. وفذا ؾ٘ن افرشقل 
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أي :  -رشِٜ بٚفري  ادط ورتؾ افَرآن ؛ ـٚن يف ظىٚئف ـٚفري  ادرشِٜ، ويف افتنٌٔف فًىٚء افرشقل 

 يق ىق يف ىف يثمـ ادْٚشٌٜ افٌديًٜ؛ وفذا؛ ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف يَقل يف شقرة افروم : } -بٚخلر 

 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 جع مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث
 خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[ 70 - 16: افروم{ ]هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خنحن  جن مم

وهُذا يذـرٕٚ اهلل بٖٕف أرشؾ افريٚح، وأرشؾ افرشؾ، وجًؾ يف ـؾ حٔٚة، وجًؾ يف افريٚح بؼى، 

وافرشؾ جٚءوا مٌؼيـ، وافامء افذي تًقؿف افريٚح حئل مقات إرض، وافرشؾ حيٌقن مقات 

فف وفِّٗمْغ مـ ط مْغ، ؾ٘ذا جٚء رموٚن صٓر افَرآن : مجع فِرشقل افَِقب، ويْك اهلل ادٗ

بًده بغ افًىٚئغ : افَرآن ظىٚء اهلدايٜ ، وافهدؿٜ واإلٍٕٚق ظىٚء افامل، ؾٔحٔل بف اهلل مقات 

 افَِقب، ومقات إبدان، ويٗفػ افَِقب ظذ اإلشالم

، وظز بٚدرشِٜ إصٚرة إػ دوام هٌقهبٚ : يًْل إٔف يف اإلهاع بٚزجقد أهع مـ افري  

 بٚفرمحٜ، وإػ ظّقم افٍْع، وبجقده ـام تًؿ افري  ادرشِٜ مجٔع مٚ هتٛ ظِٔف.

 

أن جزيؾ ـٚن يًٚروْل بٚفَرآن ـؾ شْٜ ، وإٕف  طافٌْل  أه إػَ "يف حديٞ ؾٚضّٜ ريض اهلل ظْٓٚ: 

  9."أراه إٓ حوقر أجع ظٚروْل افًٚم مرتغ، وٓ

افَرآن ـؾ ظٚم مرة، ؾًرض ظِٔف  ط: ـٚن يًرض ظذ افٌْل ريض اهلل ظْف ويف حديٞ أيب هريرة

ا؛ ؾٚظتُػ ظؼيـ يف افًٚم افذي مرتغ يف افًٚم افذي ؿٌض ؾٔف. وـٚن يًتُػ يف ـؾ ظٚم ظًؼ 

 ؿٌض ؾٔف .
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حتی ظٚروف افَرآن ودارشف  ط ٔٚة افٌْلٚ ، ؾِؿ تْتف حومـ ذفؽ ٍٕٓؿ أن اهلل ؿد أحُؿ ـتٚبف إحُٚمً 

ٚ، ٚ مـ ظْد اهلل شٌحٕٚف ، ٕهد ، ـِف وحًٔ  -بًقره ؾقاصِف، وترتٌٔف ، وتالوتف  -افَرآن ؛ ؾُٚن افَرآن 

 ًٌ ريض اهلل ظْف ٚ، وؿد حي افًرض إخر زيد بـ ثٚبٝ ، وؿٔؾ : إن ابـ مًًقد وتالوة، وترتٔ

يف ظْؼ إمٜ مدارشٜ  ـٌ يْ دَ ًٓد بحٍيف، ؾحٍظ بف إمٜ، ؾَ حيهٚ ـذفؽ ؾِِف احلّد، ٕزل افَرآن، وت

 افَرآن ، ويٌٌْل أن تزداد اددارشٜ وافتالوة وادراجًٜ يف صٓر رموٚن .

آظتُٚف فٌٜ : فزوم افقء ، وحٌس افٍْس ظِٔف ، أو هق : حٌس افٍْس ظـ  

 احلٌس ظذ اخلر ـام يف ؿقفف تًٚػ : ظذ -آظتُٚف -تكؾٚت خمهقصٜ يٗدهيٚ ظٚدة ، ويىِؼ

ِجدِ } ًْ َِْْٚهُ  اَفِذي احْلََرامِ  َواْدَ ًَ ـُِػ  َشَقاءً  فَِِْٚسِ  َج ٚ ًَ ٌَٚدِ  ِؾٔفِ  اْف [ ، ـام يىِؼ ظذ احلٌس 27: احلٟ{ ]َواْف

قنَ  هَلَٚ َإُْٔتؿْ  اَفتِل افَتاَمثُِٔؾ  َهِذهِ  َمٚظذ افؼ ، يف مثؾ ؿقفف تًٚػ : } ٍُ ـِ [ وؿقفف تًٚػ : 72: ٌٕٕٔٚءا{ ]َظٚ

قنَ } ٍُ ُُ ًْ َٝ  اَفِذي إِهَلَِؽ  إَِػ  َوإُْيرْ [ ، وؿقفف شٌحٕٚف : }993: إظراف{ ] هَلُؿْ  َأْصَْٚمٍ  َظَذ  َي َِْٔفِ  َطِْ  َظ

ٚ ًٍ  [11: ضف{ ]َظٚـِ

ٍٜ  ٚوآظتُٚف ذظً  ٍٜ  : اإلؿٚمٜ يف ادًجد ظذ صٍ بْٜٔ افتًٌد هلل رب افًٚدغ ، وٓ  خمهقص

ًٍ ن آظتُٚف ذظً يُق  ٚ.ٚ ذظً ٚ إٓ يف ادًٚجد ، إذ ٓ يًّك مـ أظتُػ يف ؽرهٚ مًتُ

ٍس فًٌٚدة اهلل تًٚػ بٚفُِٜٔ ، وإبًٚدهٚ ظـ آصتٌٚل بٚفدٕٔٚ ْوآظتُٚف ؾٔف تًِٔؿ اف

 بٕٚصٌٚل افامًٕٜ مـ افتَرب هلل رب افًٚدغ . 

َٕٚ}  ظذ مـ ٕذره ، ودفٔؾ مؼوظٔتف مـ افَرآن :، وٓ جيٛ إٓ وآظتُٚف مؼوعٌ  ْد ِٓ  إَِػ  َوَظ

َرا َأنْ  َوإِْشاَمِظَٔؾ  إِْبَراِهٔؿَ   ٓ ٍِغَ  َبْٔتَِل  َض ٍِغَ  فَِِىِٚئ ـِ ٚ ًَ عِ  َواْف ـَ ُجقدِ  َوافرُّ ًُّ  [927: افٌَرة{ ] اف

ٍٝ  وآظتُٚف مؼوعٌ  ـد آأؾوؾ و ، وهق يف رموٚن ، ٓ شٔام يف افًؼ إواخر مْفيف ـؾ وؿ

َٓ } ؛ فَقفف تًٚػ : ـَ  َو وُه ٌَِٚذُ قنَ  َوَإُْٔتؿْ  ُت ٍُ ِٚجدِ  يِف  َظٚـِ ًَ  [931: افٌَرة{ ]اْدَ



 

[] 
 

 وجٚءت يف آيٚت افهٔٚم .

ـٚن يًتُػ افًؼ ط وحلديٞ ظٚئنٜ  ريض اهلل ظْٓٚ ، وابـ ظّر ، ريض اهلل ظْٓام: أن افٌْل 

ظْٓٚ : حتك تقؾٚه اهلل ، ثؿ اظتُػ أزواجف مـ إواخر مـ رموٚن ، ويف حديٞ ظٚئنٜ ، ريض اهلل 

 . 9بًده 

وأزواجف وأصحٚبف إٕام اظتٍُقا  طإن آظتُٚف ٓ يه  إٓ يف ادًجد ؛ ٕٕف  ؿٚل افْقوي :

يف ادًجد مع ادنَٜ يف مالزمتف ، ؾِق جٚز يف افٌٔٝ فًٍِقه وفق مرة ، ٓ شٔام افًْٚء ؛ ٕن حٚجتٓـ 

 إػ افٌٔقت أـثر

ِامء ظذ ذط ادًجد فالظتُٚف ، وٓ حد ٕـثره، واختٍِقا يف أؿِف ، ؾٓؾ ينسط واتٍؼ افً

 افًؼة أو جيقز اظتُٚف يقم ؾٖـثر ؟ وهؾ جيقز أؿؾ مـ يقم ؟ وافراج  جقازه .

ودفٔؾ جقازه مٚ أخرجف افنٔخٚن ، مـ حديٞ ابـ ظّر ، ريض اهلل ظْٓام ، أن ظّر شٖل افٌْل 

ؾٓذا دفٔؾ ظذ  2 "ؾٖوف بْذرك"أن أظتُػ فِٜٔ يف ادًجد ؟ ؿٚل :  ؿٚل : ـْٝ ٕذرت يف ازجٚهِٜٔ

 جقاز اظتُٚف افِِٜٔ ، وهق افذي ظِٔف ازجّٓقر .

ـ ـ أهؾ افًِؿ مَ ظِٔف ، واظتُػ بًض أزواجف مًف وبًده ، ؾٚشتدل مِ  ط ٌلْوؿد داوم اف

ٚ فِِٜٔ افَدر ، وؿد تامًش اشتدل بذفؽ ظذ إٔف شْٜ ، بؾ إٕف شْٜ مٗـدة يف افًؼ إواخر مـ رموٚن اف

مل يًٍِقه ، ومـ  طؾًِف ، وإن ـٚن إـثر مـ أصحٚب افٌْل  ط مـ أصحٚب افٌْل  ص  ظـ ـثرٍ 

 ؾًِقه مل يِتزمقه ، ؾذفؽ ـٚف يف ٍٕل ؾرؤتف ظذ ادًِّغ .

بٚٓظتُٚف إٓ مٚ جٚء يف حديٞ افنٔخغ ظـ أيب شًٔد اخلدري أن ط ومل يٖمر رشقل اهلل 

ٚ، حتك إذا ـٚن فِٜٔ إحدى ـٚن يًتُػ افًؼ إواشط مـ رموٚن ، ؾٚظتُػ ظٚمً  ط رشقل اهلل

 مـ ـٚن أظتُػ مًل ؾًِٔتُػ "وظؼيـ ، وهل افِِٜٔ افتل خيرج مـ صٌٔحتٓٚ مـ اظتُٚؾف ؿٚل: 
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 9"افًؼ إواخر ...

إمر  ٚ مـ ؿرآن وٓ شْٜ جٚء ؾٔفوافنٚهد إٔف أمر مـ اظتُػ مًف أن يًتُػ ، وٓ أظِؿ ٕهد 

ٚ يف افْٚس، بّـ اظتُػ مًف افًؼ إوشط وفٔس ظٚمد  بٚٓظتُٚف إٓ هذا ، وإمر ؾٔف خٚصٌّ 

بٚفْذر ، وممٚ يدل ظذ أن ؾًِف  ٚ ظِٔفؾحُؿ آظتُٚف هق افْدب إٓ أن يْذره ادًِؿ ، ؾٔهٌ  واجًٌ 

 خر ؾًِٔتُػ افًؼ إوا -ومـ اظتُػ شْٜ . أي يف رموٚن "مْدوب حديٞ ادقضٖ : 

ٚ مل يتًِؼ إمر ويف احلديٞ : مـ أراد أن يًتُػ ؾًِٔتُػ افًؼ إواخر ، وفق ـٚن واجًٌ 

وذفؽ ٓ يدل ظذ  ط بٚإلرادة، وذفؽ ٕن ـؾ أحٚديٞ آظتُٚف إٕام هل حُٚيٜ حٚل افٌْل

 افقجقب وافٍرؤٜ وإٕام أمر مـ ـٚن مًف يف آظتُٚف أن يًتُػ ٓفتامس فِٜٔ افَدر .

 َقل : أن آظتُٚف شْٜ وٓ يرتَل إػ افٍريوٜ إٓ بٚفْذر واهلل أظِؿوخالصٜ اف

ويه  اظتُٚف ادرأة بٚتٍٚق افٍَٓٚء إذا ـٕٚٝ مًِّٜ ممٔزة ، ظٚؿِٜ ، ضٚهرة مـ ـؾ حٔض أو 

ويًتحٛ أن تًتس بخٌٚء ، وٓ  -إن ـٕٚٝ ذات زوج  -ٜ ، وٓ يُقن إٓ ب٘ذن زوجٓٚبٍٕٚس أو جْٚ

ٚ، وذفؽ ٚء فِرجٚل يف آظتُٚف أيًو ٌٚؤهٚ يف مُٚن يهع ؾٔف افرجٚل . بؾ وٓ بٖس بٚخلٌقن خيُ

، وٕٕف أشس فًٌِٚدة ، وأدظك إػ اإلخالص . وفذا ًِٕؿ أن اخلٌٚء فًس افًٌٚدات مثؾ شس ط فًٍِف

 افًقرات.

 

هٚ يف آظتُٚف ، وأن أؾوِٓٚ ادًجد واتٍؼ افٍَٓٚء ظذ أن ادًٚجد افثالثٜ أؾوؾ مـ ؽر

احلرام ، ثؿ ادًجد افٌْقي ، ثؿ ادًجد إؿل ، ويه  آظتُٚف يف شٚئر ادًٚجد، وادًجد 

ٚ ؽر ازجٚمع أوِل مـ ادًجد افذي ٓ جيّع ؾٔف . ؾ٘ن ٕذر آظتُٚف يف مًجد ٓ جيّع ؾٔف أيٚمً 
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مجًٜ أفزمف افنٚؾًٜٔ أن ينسط يف اظتُٚؾف ازجًّٜ ص  ظْد بًض أهؾ افًِؿ، ؾ٘ن ـٚن ؾٔف يقم 

 اخلروج فهالة ازجًّٜ يف ادًجد ازجٚمع.

 وفٔس فالظتُٚف ذـر خمهقص إٓ افٌِٞ يف ادًجد بْٜٔ آظتُٚف .

 : وفق تُِؿ بُالم دٕٔٚ أو ظّؾ صًْٜ أو ؽرهٚ مل يٌىؾ اظتُٚؾف . ؿٚل افْقوي

 إمر بٚفهقم فًِّتُػ، ومٚ جٚء يف حديٞ أيب داود ٚ حديٞ يفمرؾقظً  ط مل يه  ظـ افٌْل

وافًْٚئل فام شٖفف ظّر ظـ اظتُٚف ظِٔف أمره أن يًتُػ ويهقم ، ؾٓق ؤًػ ، وافهحٔ  مٚ 

 ."ؾٖوف بْذرك"أخرجف افٌخٚري ومًِؿ مـ ؿقفف فف : 

ومجٓقر افًِامء : ظذ اشتحٌٚب افهقم فًِّتُػ ، ؾِق اظتُػ يف ؽر رموٚن، ثؿ أؾىر 

 -يَؾ بقجقب افهقم بام أخرجف افنٔخٚن. وافٍِظ دًِؿ  ا مل يٌىؾ اظتُٚؾف ، واشتدل مـ ملمدً ظٚ

مـ حديٞ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ: وترك آظتُٚف يف صٓر رموٚن، حتك اظتُػ يف افًؼ إول 

 9"مـ صقال

، ومًِقم أن ؾٔٓٚ ظٔد افٍىر افذي حيرم صقمف، ويِزم مـ ذفؽ صحٜ آظتُٚف بٌر صقم 

 وجقاز آظتُٚف يف ؽر رموٚن ..

ذر ادًِؿ أن يًتُػ يف مًجد وظْٔف أجزأه أن يًتُػ يف مًجد آخر ، إٓ ادًٚجد ٕؾ٘ن 

افثالثٜ : ادًجد احلرام ، وادًجد افٌْقي ، وادًجد إؿل ، فام جٚء مـ ؾوؾ افهالة ؾٔٓٚ ، ؾ٘ن 

تًٔغ جٚز يف واحد مْٓٚ ، ومل جيز يف ؽرهٚ ، ؾ٘ن ظْٔف بٖٕف ادًجد  ٕذر يف مًجد مـ افثالثٜ بٌر

احلرام مل جيز افقؾٚء بٚفْذر يف شقاه ، ؾ٘ن ظْٔف ادًجد افٌْقي جٚز ؾٔف أو يف ادًجد احلرام ، ؾ٘ن ظْٔف 

 يف ادًجد إؿل ؛ جٚز ؾٔف أو يف ادًجد احلرام أو ادًجد افٌْقي .
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حذيٍٜ وشًٔد بـ ادًٔٛ وابـ مًًقد إٔف ٓ اظتُٚف إٓ يف وؿد ورد ظـ بًض افًِامء ـ

 ٓ اظتُٚف إٓ يف ادًجد احلرام ، ومًجدي هذا ، وادًجد" ادًٚجد افثالثٜ ؛ مًتدفغ بحديٞ:

 9إؿل"

ٓ "بغ هذه افروايٚت بٖٕف اّقل ظذ إؾوؾ ، ـام يف احلديٞ : وؿد وؾؼ بًض أهؾ افًِؿ 

 ذفؽ ـثر  ، وٕيٚئر 2" ادًجدصالة زجٚر ادًجد إٓ يف

ويٌىؾ آظتُٚف بٚزجامع ، ويرى ـثر مـ افًِامء ؾًٚد آظتُٚف بدواظل ازجامع ، مـ مداظٌٜ 

زوجٜ ، أو تٌَِٔٓٚ ، أو ؽر ذفؽ مـ ادٌٚحٚت فِرجؾ مع زوجف يف افٍىر ويف فِٔٚل رموٚن . ويًٍد 

 حٚجٜ .آظتُٚف بٚخلروج مـ ادًجد فٌر 

  

 َُ  ػ هلٚ :واحلٚجٜ افتل جيقز اخلروج مـ ادًت

 اخلروج فَوٚء احلٚجٜ وافقوقء وافًٌؾ افقاجٛ ، بحٔٞ ٓ يىٔؾ مُثف أـثر ممٚ حيتٚج إفٔف  -أ

أمجع أهؾ افًِؿ ظذ أن فًِّتُػ أن خيرج مـ مًتٍُف فٌِٚئط و افٌقل ؛ ٕن هذا  

ٓ بد مْف ، وٓ يُّـ ؾًِف يف ادًجد ، ؾِق بىؾ آظتُٚف بخروجف فف مل يه  ٕحد آظتُٚف ممٚ 

ـٚن يًتُػ ، وؿد ظِّْٚ إٔف ـٚن خيرج حلٚجتف . وادراد بحٚجٜ اإلًٕٚن افٌقل ط ؛ وٕن افٌْل 

ـَ   بذفؽ ظْٓٚ ٕن ـؾ إًٕٚن حيتٚج إػ ؾًِٓٚ. كَْ وافٌٚئط 

ـٚن ٓ يدخؾ افٌٔٝ إٓ ط ئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ: أن افٌْل ويف حديٞ افٌخٚري ومًِؿ ظـ ظٚ

 ًٍ   9"ٚحلٚجٜ اإلًٕٚن إذا ـٚن مًتُ
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وأحلؼ أهؾ افًِؿ اخلروج فَِلء ، وإلزافٜ افْجٚشٜ ، وٓ يِزم بٚفتُِػ يف منٔف هظٜ ، أو 

 ٚ ، بؾ يّق منٔتف ادًتٚدة . جريً 

ف ، إذا مل يُـ فف مـ يٖتٔف بف ، ؾ٘ذا وجد أمٚ اخلروج فِىًٚم وافؼاب ، ؾٕ٘ف جيقز فف اخلروج إفٔ

مـ يٖتٔف بحٚجتف مـ افىًٚم وافؼاب، ؾال جيقز فف اخلروج فذفؽ ، إٓ أن افنٚؾًٜٔ أجٚزوا فف 

اخلروج مـ آظتُٚف يف ادًجد ادىروق دون ادًجد ادٓجقر ؛ ٕن إـؾ وافؼب يف ادًجد 

 فِْقم خٚرجف ، أو يف مْزفف .ممٚ يًتحٔٚ مْف ، وٓ جيقز اخلروج مـ ادًجد 

أمٚ اخلروج فًٌؾ ازجًّٜ وافًٔد، ؾٔجقز اخلروج فف ، إن اصسضف، وإن مل ينسضف ؾٚزجّٓقر 

 ظذ إٔف ٓ جيقز اخلروج فف .

إذا خرج ادًتُػ مـ مًجده افذي يًتُػ ؾٔف فَوٚء حٚجٜ ، أو افىًٚم ٓ جيد مـ يٖتٔف بف ، 

ازجْٚزة جٚز ، بؼط أٓ يىقل مُثف ظْد ادريض أو بًد صالة ثؿ ظرج ظذ مريض فًٔٚدتف أو فهالة 

ازجْٚزة، وذفؽ فِحديٞ افذي أخرجف مًِؿ ظـ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ، ؿٚفٝ : إن ـْٝ ٕدخؾ 

  2افٌٔٝ فِحٚجٜ وادريض ؾٔف ، ؾام أشٖل ظْف إٓ وإٔٚ مٚرة

جد حلٚجتف إػ ضٌٔٛ مًٚفٟ ، أو خدمٜ وإذا أصٚب ادًتُػ مرض تًذر ظِٔف افٌَٚء بف يف ادً

ؽره فف مـ ؽر ادًتٍُغ مًف، أو ؾراش ٓ يتٔن وجقده يف مًتٍُف ، أو ـٚن ادريض يِقث ادًجد 

بَلء ، أو ٕحقه ، جٚز فف اخلروج ، وٓ يَْىع بف افتتٚبع ، ؾرجع إذا برئ ، ويٌْل ظذ مٚ مٙ ، ؾ٘ن 

ف إٔف ٓ يَْىع ، ويِحؼ افنٚؾًٜٔ بٚدرض اخلقف مـ فص أو أصٚبف إؽامء ، ؾٖخرجف ؽره ، ؾال خال

 حريؼ أو ٕحقه، وٓ يًٍد اظتُٚؾف إذا خرج بًٌٛ إـراه مـ شِىٚن أو ؽره فف.

 ٚ، وإٕام اخلروج أن خيرج ـِف مـوٓ يًتز إخراج يده وٓ رجِف وٓ رأشف مـ ادًجد خروًج 
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 ظْٓٚ : ـٚن افٌْل يهٌل إِل رأشف ادًجد ؛ حلديٞ افٌخٚري ومًِؿ ظـ ظٚئنٜ ، ريض اهلل 

ؾٖرجِف وإٔٚ حٚئض ، وـٚن ٓ يدخؾ افٌٔٝ إٓ حلٚجٜ إذا ـٚن  -أي مًتُػ يف ادًجد -جمٚور  وهق

  9"مًتٍُٚ

ٚ ، وأن ؽًؾ افرأس وترجِٔف فٔس مـ وييٓر مـ احلديٞ أن إخراج بًض افٌدن فٔس خروًج 

ا فِهالة ؾٔف ،  مـ ادًجد مٚ ـٚن مًدد احلٚجٚت ادٌٔحٜ خلروج ادًتُػ مـ ادًجد . ويًتز

بخالف افتقشًٚت افتل تُقن حقفف ، ويهع ؾٔٓٚ افْٚس ظْد امتالء ادًجد، ؾٓذه ٓ تًد مـ 

ادًجد ظذ افهحٔ  ، أمٚ شى  ادًجد ؾٓق مًدود مـ ادًجد ، وجيقز آظتُٚف ؾٔف ، وـذفؽ 

افًِؿ وافَٔٚم بٚفتدريس دًتُػ أو مًتٍُغ، ادْٚرة افتل هلٚ بٚب مـ داخؾ ادًجد ، وجيقز ـتٚبٜ 

ٓ ئًْف مـ جدال و مراء وـثرة ـالم.  يدرس هلؿ مًٚئؾ مـ افؼع هبٚ ويًتحٛ فف اجتْٚب مٚ

تداء ادالبس را، وجيقز فف ؿص افيٍر أو افنٚرب، وجيقز فف ا أو هنٚرً وجيقز فًِّتُػ افتىٔٛ فٔالً 

ْقم يف ادًجد، ـام أن دخقل بًض افٌدن ٓ يًتز دخقٓ احلًْٜ ادٌٚحٜ ، ويٌٚح إـؾ وافؼب واف

وهق يف ادًجد ، ؾَٚفٝ : إِن  2: ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ ، أن تْٚوفف ادخّرةط  ، ـام شٖل افٌْل

ْٝ  َحَْٔوتَِؽ  إِنَ "حٚئض ، ؾَٚل :  ًَ  9 "َيِدِك  يِف  َفْٔ

  1"ًجد وهل حٚئضتَقم إحدإٚ بخّرتف فف ؾتوًٓٚ يف اد"وحلديٞ مّٔقٕٜ ؿٚفٝ :  

وٓ جيقز فف افٌٔع و افؼاء يف ادًجد، ٓ يف اظتُٚف وٓ ؽره ، وإن جٚز ظَد افٌٔع وافؼاء 

وافزواج وافرجًٜ فًِّتُػ يف ادًجد ، ويُره فًِّتُػ افهْٚظٜ يف ادًجد حٚل اظتُٚؾف 
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ؾ آظتُٚف هبذه إظامل ، ويُره فًِّتُػ ا، وإن مل يٌىٚ يًرً ـحٔٚـٜ ثقب إٓ أن يُقن إصالًح 

آصتٌٚل ظـ افًٌٚدة بٚفُالم ، أو افًّؾ افذي ٓ حٚجٜ إفٔف ، وٓ جيقز دًتُػ أن يتًُٛ فهًْٜ 

يف ادًجد ، ؾٍل آظتُٚف تٍريغ افَِٛ ظـ أمقر افدٕٔٚ وتًِٔؿ افٍْس إػ بٚرئٓٚ ، وافتحهـ 

 بحهـ حهغ ومالزمٜ بٔٝ اهلل تًٚفی.

 دًتُػ أن ينتٌؾ بٚفَرآن وافًِؿ وافهالة وافذـر . وظذ ا

اظتُٚؾف ؾِؿ يتّف ، ؾال رء ظِٔف  ٚ مـ ؽر ٕذر ثؿ بدا فف أن خيرج مـومـ ٕقى آظتُٚف أيٚمً 

  .وزوجٚتف بًد أن ٕهٌقا اخلٌٚء ط ٚ بّجرد افْٜٔ فام ترـف افٌْل، وٓ جيٛ ظِٔف افَوٚء وفق ـٚن واجًٌ 

ـٚن يًٍؾ افقء ط فْٚس ـٔػ ترـقا آظتُٚف، ورشقل اهلل ٚ مـ اظجًٌ  ؿٚل افزهري :

 ويسـف ، ومٚ ترك آظتُٚف حتك ؿٌض.

ٚ إػ اهلل تًٚػ مـ صالة وذـر وظِؿ ؛ ويًـ فًِّتُػ آجتٓٚد يف افًّؾ ادؼوع تَربً 

ْؼُ َصَد ِمئَْزَرُه،  ط أن افٌْل"حلديٞ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ؛  ًَ َٚن إَِذا َدَخَؾ اف َظ ـَ ََ َُِف، َوَأْي َٔٚ َفْٔ َوَأْح

َِفُ   9"َأْه

ـْ : ريض اهلل ظْف ويًـ فف حتري فِٜٔ افَدر حلديٞ أيب هريرة  َٜ  َؿٚمَ  "َم َِ ْدرِ  َفْٔ ََ ًٕٚ اف ًٚبٚ، إِياَم ًَ
 َواْحتِ

رَ  ٍِ َدمَ  َمٚ َففُ  ُؽ ََ ـْ  َت ٌِِْٕف" ِم  2َذ

ٚنَ وحلديٞ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ، ؿٚفٝ :    َرُشقُل  ـَ
ِ
ِٚورُ  ط  اّلَل جُيَ

ْؼِ  يِف  9 ًَ ـْ  إََواِخرِ  اف  ِم

قُل  َرَمَوٚنَ  َُ َٜ  "حَتََرْوا: َوَي َِ ْدرِ  َفْٔ ََ ْؼِ  يِف  اف ًَ ـْ  إََواِخرِ  اف  1َرَمَوَٚن" ِم

ومـ أظتُػ افًؼ إواخر مـ رموٚن اشتحٛ فف أن ئٌٝ فِٜٔ  وؿٚل يف افؼح افٌُر :

 افًٔد يف مًتٍُف .
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 ط

ـْ  َٜ  َظ ٚ، اّلَلُ  َريِضَ  َظِٚئَن َٓ ْٝ  َظْْ ٚنَ : َؿَٚف   َرُشقُل  ـَ
ِ
ُُِػ  ،ط اّلَل َت ًْ ؾ   يِف  َي  َصَذ  َوإَِذا َرَمَوٍٚن، ـُ

َداةَ  ٌَ فُ  َدَخَؾ  اف َٕ ٚ َُ َػ  اَفِذي َم َُ تْفُ : َؿَٚل  ِؾِٔف، اْظَت َٕ ُٜ  َؾْٚشَتَْٖذ َُِػ، َأنْ  َظِٚئَن َت ًْ َِٖذنَ  َت ْٝ  هَلَٚ، َؾ َب ، ِؾٔفِ  َؾَيَ ًٜ ٌَ  ُؿ

 ْٝ ًَ
ِّ
ًَ ، هِبَٚ َؾ ُٜ َه ٍْ ْٝ  َح َب ، َؾَيَ ًٜ ٌَ ْٝ  ُؿ ًَ

ِّ ُٛ  َوَش ْٝ  هِبَٚ، َزْيَْ َب ًٜ  َؾَيَ ٌَ اَم  ُأْخَرى، ُؿ َِ َف  َؾ   َرُشقُل  إَْكَ
ِ
 اّلَل

ـَ  ط َداةِ  ِم ٌَ ٌٍَٚب، َأْرَبعَ  َأْبَكَ  اف َٚل  ِؿ ََ ُْٖخِزَ  َهَذا؟"، "َمٚ: َؾ ، َؾ ـَ ُه َٚل  َخَزَ ََ ـَ مَحَ  "َمٚ: َؾ ُٓ ؟ َهَذا؟ َظَذ  َِ  آْفِزُّ

، َأَراَهٚ"، َؾالَ إِْزُظقَهٚ ْٝ َِؿْ  َؾُِْزَظ ُِْػ  َؾ َت ًْ َػ  َحَتك رَمَوٚنَ  يِف  َي َُ ْؼِ  آِخرِ  يِف  اْظَت ًَ ـْ  اف  9َصَقاٍل. ِم

تزوره يف اظتُٚؾف يف ادًجد يف افًؼ ط أهنٚ جٚءت رشقل اهلل  طوظـ صٍٜٔ زوج افٌْل 

أزواجف ، ؾرحـ، ؾتحدثٝ ظْده شٚظٜ، ثؿ ؿٚمٝ تَِْٛ )أي ترجع  إواخر مـ رموٚن وظْده

، وـٚن بٔتٓٚ يف دار أشٚمٜ بـ زيد ، ؾَٚم افٌْل "ٓ تًجع حتك إٔكف مًؽ"وتْكف(، ؾَٚل هلٚ : 

مر هبٚ  طٚ مـ بٚب ادًجد افذي ظْد بٚب أم شِّٜ زوج افٌْل ؿريًٌ  مًٓٚ يٌَِٓٚ، حتك إذا بٌِٝ ط

ظذ : »ط، ثؿ أهظٚ ؾَٚل  ط ؾْير إػ افٌْلط  ًِام ظذ رشقل اهللرجالن مـ إٕهٚر ، ؾ

 (. ؾَٚٓ : شٌحٚن اهلل يٚ رشقل اهلل ! وـز ظِٔٓام ذفؽ ، ؾَٚل افٌْلرشُِام، إٕام هل صٍٜٔ بْٝ حٔل

جيري مـ ابـ آدم جمرى افدم ، وإِن خنٔٝ أن يَذف يف ؿِقبُام  -أو ؿٚل : -إن افنٔىٚن يٌِغ ":  ط

  2"اشقءً 

َٚن افٌَِْلُّ و ـَ َِاَم " طظـ أيب هريرة  ريض اهلل ظْف  ؿٚل :  َة َأَيٍٚم، َؾ ؾ  َرَمَوٍٚن َظَؼَ ـُ ُػ يِف 
ُِ َت ًْ َي

ـَ َيْقًمٚ ي َػ ِظْؼِ َُ ُٚم اَفِذي ُؿٌَِض ِؾِٔف اْظَت ًَ َٚن اف  9"ـَ

حدث ؟ وظـ أيب شِّٜ ؿٚل : إىَِٝ إػ أيب شًٔد اخلدري ، ؾَِٝ أٓ خترج بْٚ إػ افْخؾ ٕت

: يذـر فِٜٔ افَدر ؟ ؿٚل : اظتُػ رشقل ط ؾخرج ، ؾَٚل : ؿِٝ : حدثْل ؛ مٚ شًّٝ مـ افٌْل 

افًؼ إول مـ رموٚن ، واظتٍُْٚ مًف ، ؾٖتٚه جزيؾ ؾَٚل : إن افذي تىِٛ أمٚمؽ ،  طاهلل 

                                       
 (9912(، مًِؿ)2019افٌخٚري) 9

 (2917(، مًِؿ)6291افٌخٚري) 2

 (2011افٌخٚري) 9



 

[] 
 

يؾ ؾَٚل : ؾٚظتُػ افًؼ إوشط ، ؾٚظتٍُْٚ مًف ، ؾِام ـٚن صٌٔحٜ ظؼيـ َِْٕٚ متٚظْٚ ، ؾٖتٚه جز

مـ اظتُػ مع "ٚ صٌٔحٜ ظؼيـ مـ رموٚن ،ؾَٚل: خىًٌٔ  طإن افذي تىِٛ أمٚمؽ ، ؾَٚم افٌْل 

. ؾرجع افْٚس إػ ادًجد . ويف روايٜ : ؾخىٛ افْٚس يٖمرهؿ مٚ صٚء اهلل ، ثؿ "ؾِرجع طافٌْل 

 أريٝ فِٜٔ ـْٝ أجٚور هذه افًؼ إواخر، ؾّـ ـٚن اظتُػ مًل ؾِٔثٌٝ يف مًتٍُف، ؾِ٘ن" ؿٚل :

افَدر ، وإِن إًٔٔتٓٚ ، وإهنٚ يف افًؼ إواخر ، وابتٌقهٚ يف ـؾ وتر، وإِن رأيٝ ـِٖن أشجد يف ضغ 

. ؾِام رجع إػ مًتٍُف وهٚجٝ افًامء ، ؾّىرٕٚ ، ؾقافذي بًثف بٚحلؼ فَد هٚجٝ "ومٚء مـ صٌٔحتٓٚ

أؿّٔٝ افهالة ؾهِی بْٚ فِٜٔ إحدى وظؼيـ ، و طافًامء مـ آخر ذفؽ افٔقم يف مهذ افٌْل 

 ط يًجد يف افامء وافىغ ، حتك رأيٝ أثر افىغ وافامء ظذ جٌٜٓ رشقل اهلل طؾرأيٝ افٌْل 

فتهديؼ رؤيٚه  ٚ ومٚءً ًْ أو ؿٚل : ؾٌكت ظْٔل حغ ٕيرت إفٔف مـ افهٌ  ووجٓف ممتِئ ضٔ -وأرٌٕتف 

 9، واحلديٞ متٍؼ ظِٔف  ط

يف صحٔحٔٓام  ظـ ظىٚء ؿٚل : شًّٝ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام أخرج افٌخٚري ومًِؿ  

 2مٚ مًْؽ أن حتجل مًْٚ؟، ؿٚفٝ: ـٚن فْٚ ٕٚو "ٚن إٕهٚريٜ : ْٕم ش طخيز بَقل رشقل اهلل 

ٚ يًَل أروٚ فْٚ . ؿٚل : ؾ٘ذا ـٚن رموٚن فزوجٓٚ وابْٓٚ . وترك ٕٚوحً  -ؾرـٌف أبق ؾالن وابْف 

  9"يض حجٜ مًلَؾ٘ن ظّرة يف رموٚن ت ". ويف روايٜ :  "رموٚن حجٜؾٚظتّري ؾٔف، ؾ٘ن ظّرة يف 

ؾَٚفٝ : حٟ أبق ط وظْد ابـ حٌٚن : ظـ ظىٚء ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل : جٚءت أم شِٔؿ إػ افٌْل 

  1."يٚ أم شِٔؿ، إن ظّرة يف رموٚن تًدل حجٜ مًل"ضِحٜ وابْف وترـِٚن، ؾَٚل : 

  (أم مًَؾ)ود ظـ أم مًَؾ، وؾٔف أن ادرأة هل وأخرجف أبق دا(. ١٤١٤قارد افيّآن برؿؿ )م
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 -( ، وؿٚل إفٌِٚن : حًـ صحٔ  ١٩٩٤ؿ )أبق داود . ـتٚب ادْٚشؽ ، بٚب : افًّرة . حديٞ رؿ 1



 

[] 
 

ْف، وظْد ابـ مْده أن ادرأة ـْٔتٓٚ : أم ضِٔؼ، وحيتّؾ أن تُقن افَهٜ ْوأخرجف افًْٚئل يف ش

زوجٓٚ أبق مًَؾ ؿٌؾ حجٜ افقداع، أمٚ أبق ضِٔؼ زوج أم ضِٔؼ  ؿد تًددت، حٔٞ إن أم مًَؾ مٚت

أة إٕهٚريٜ يف حديٞ افٌخٚري ومًِؿ هل: أم وحدث ظْف، وادر ط ؾَِد ظٚش بًد رشقل اهلل

شْٚن، وؿد تُقن أم شِٔؿ، ـام ذـره ابـ حٌٚن . ـؾ ذفؽ يرج  أن افَهٜ ؿد تًددت، وأن افٌْل 

 أخز ـؾ واحدة بام يقاؾؼ مٚ أخز بف إخرى أن افًّرة يف رموٚن تًدل حجٜ . واهلل أظِؿ  ط

 

ظّرة "ؿٚل: ط   : )مٚ جٚء يف ظّرة رموٚن( ظـ أم مًَؾ، ظـ افٌْلأخرج افسمذي يف بٚب 

. ثؿ ؿٚل : ويف افٌٚب ظـ ابـ ظٌٚس وجٚبر وأيب هريرة وإٔس ووهٛ بـ 9"يف رموٚن تًدل حجٜ

 خٌْش، ويَٚل : هرم بـ خٌْش.

: حديٞ ابـ ظٌٚس أخرجف افنٔخٚن، وحديٞ جٚبر (وؿٚل ادٌٚرـٍقري يف )حتٍٜ إحقذي

ٚجف، وحديٞ أيب هريرة ؾْٔير مـ أخرجف، وحديٞ إٔس أخرجف أبق أمحد بـ ظدي يف  أخرجف ابـ م

 افُٚمؾ ظْف ، ويف إشْٚده مَٚل، وأمٚ حديٞ وهٛ بـ خٌْش ؾٖخرجف ابـ مٚجف

 صحٔحف   وحديٞ ابـ ظٌٚس ؿد ذـره افٌخٚري يف مقوًغ مـ

أة، وإٕام ؿٚل : )امرأة مـ ادقوع إول : يف ـتٚب افًّرة بٚب : ظّرة يف رموٚن، ومل يًؿ ادر

 وادقوع افثِٚن: يف ـتٚب )جزاء افهٔد(، بٚب : )حٟ افًْٚء( . إٕهٚر(.

افًّرة ؾوِٓٚ ثٚبٝ؛ حلديٞ افٌخٚري ومًِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل : ؿٚل رشقل 

َٚرٌة فاَِم َبْٔ ": ط اهلل  ٍَ ـَ َرِة  ّْ ًُ َرُة إَِػ اف ّْ ًُ ُٜ اف َٓ ازجََْ وُر َفَْٔس َفُف َجَزاٌء إِ ُّٟ اَدْزُ اَم، َواحلَ ُٓ َْ"2 
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 ،  وحلديٞ مًِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف
ِ
، ": طَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل َٝ ٌَْٔ ـْ َأَتك َهَذا اْف َم

فُ  اَم َوَفَدْتُف ُأمُّ ـَ ْؼ، َرَجَع  ًُ ٍْ ، َومَلْ َي ْٞ َِْؿ َيْرُؾ ِٓٚ يف بًض إوؿٚت ظـ ؽرهٚ، وافًّرة يزداد ؾو،   9"َؾ

 ًً ٚ هبٚ إػ احلٟ أو يَرهنٚ مع احلٟ؛ فذا جٚء افؼع ب٘فزامف بٚهلدي مثؾ افًّرة افتل يٗدهيٚ ادًتّر متّت

، وـذفؽ افًّرة يف  2ٚ ظِٔفا ظِٔٓٚ، ومل جيًؾ ظذ افًّرة افتل يٗدهيٚ يف ؽرهٚ هديٚ ٓزمً صُرً 

ٚ ثٚبٝ بٚإلمجٚع، وفُْٓٚ مع ذفؽ ٓ تًَط حجٜ حلديٞ افٌٚب، وهذه افًّرة ؾوِٓ ، رموٚن

افٍريوٜ بٖدائٓٚ يف رموٚن وٓ يف ؽره، إٕام هل ـحجٜ اإلشالم يف افثقاب وافَريٜ، وهذا يدل ظذ 

أن ثقاب افًّؾ يزيد بزيٚدة ذف افقؿٝ، ـام يزيد بحوقر افَِٛ وخِقص افَهد، وأمقر أخرى 

  ٔ  ْٜ يف ٕهقص افؼع.ب

خٚص  "حجٜ مًل": ط. أو ؿقفف " افًّرة يف رموٚن تًدل حجٜ":  ط وهؾ ؿقل افٌْل

 ًً  ٚ؟ بتِؽ ادرأة أم ظٚم فًِِّّغ مجٔ

: وافيٚهر محِف ظذ افًّقم، خٚصٜ وأن افراج  أن احلديٞ تُرر ٕـثر مـ ؿٚل ابـ حجر

امرأة، وٓ ًٕرف مـ شٌٛ فَك ذفؽ افٍوؾ وإجر ظذ تِؽ ادرأة ؾَط؛ فذا ـٚن احلّؾ ظذ 

 .قم أوػافًّ

مل يًتّر إٓ يف أصٓر احلٟ، ؾٖهيام  ط وؿد ثٌٝ هبذا احلديٞ ؾوؾ افًّرة يف رموٚن، مع إٔف

 أؾوؾ؟ 

 أؾوؾ، وأمٚ يف حَف ؾام صًْف  طوافذي ييٓر أن افًّرة يف رموٚن فٌر افٌْل  ؿٚل ابـ حجر:

 ِٔٓؿ بٚفَقلـٚن أهؾ ازجٚهِٜٔ يًّْقٕف، ؾٖراد افرد ظ هق إؾوؾ؛ ٕن ؾًِف فٌٔٚن جقاز مٚ
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 ٚ دٌٍرة اهلل تًٚػ فف .ٌٌيٌخؾ ظـ ًٍٕف بٚفًّؾ افذي يُقن شوؿٚل : إجر ظذ ؿدر افٍَْٜ ، ؾٚفذي يٌخؾ بٚفامل يتٍَف يف احلٟ ، إٕام ط مع أن افٌْل 
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 ٚ فٌره فُٚن يف حَف أؾوؾ. إتٓك مـ ـالم ابـ حجر. وافًّؾ، وهق فق ـٚن مُروهً  

فف يف ـؾ ظّؾ مع أجر افًّؾ أجر افٌالغ وافتًِٔؿ فِْٚس؛ ٕٕف  طوهذا يًْل أن افٌْل 

افَدوة، وهذا يرؾع أجر افًّؾ فف ، ؾُٚن إرصٚده فٍوؾ افًّرة يف رموٚن بَقفف، وهدمف ٕمر 

 ِٜٔ بًِّف .ازجٚه

ويف حديٞ ابـ ظٌٚس : إن أهؾ ازجٚهِٜٔ ـٕٚقا يَقفقن: إن افًّرة يف أصٓر احلٟ مـ أؾجر 

 .ٚ بٚفًّرة يف أصٓر احلٟٚ ٕمر ازجٚهِٜٔ وإيذإً مً هدط ، ؾُٚن ؾًؾ افٌْل 9افٍجقر

ـِٓٚ ـٕٚٝ يف أصٓر احلٟ خمٚفٍٜ  - ط أي افٌْل-: إن ظّراتف "زاد ادًٚد"ؿٚل ابـ افَٔؿ يف 

دي ادؼـغ، ؾ٘هنؿ ـٕٚقا يُرهقن افًّرة يف أصٓر احلٟ، ويَقفقن : هل مـ أؾجر افٍجقر، وهذا هل

وبغ آظتامر  2دفٔؾ ظذ أن آظتامر يف أصٓر احلٟ أؾوؾ مْف يف رجٛ بال صؽ، وأمٚ ادٍٚوِٜ بْٔف

 رموٚن يف رموٚن ؾّقوع ٕير، ؾَد ص  ظْف إٔف أمر أم مًَؾ فام ؾٚهتٚ احلٟ مًف أن تًتّر يف

ٚ ؿد اجتّع يف ظّرة رموٚن أؾوؾ افزمٚن وأؾوؾ وأخزهٚ أن ظّرة يف رموٚن تًدل حجٜ، وأيًو 

يف ظّره إٓ أوػ إوؿٚت وأحَٓٚ هبٚ، ؾُٕٚٝ افًّرة ط افٌَٚع، وفُـ اهلل تًٚػ مل يُـ فٔختٚر فٌْٔف 

هبذه افًٌٚدة وجًِٓٚ يف أصٓر احلٟ ٕير وؿقع احلٟ يف أصٓره، وهذه إصٓر ؿد خهٓٚ اهلل تًٚػ 

أصٌر، ؾٖوػ إزمْٜ هبٚ أصٓر احلٟ، وذو افًَدة أوشىٓٚ، وهذا ممٚ تًتخر  ، وافًّرة حًٟتٚ هلٚوؿ

 اهلل ؾٔف ، ؾّـ ـٚن ظْده ؾوؾ ظِؿ ؾِرصد إفٔف .

ـٚن ينتٌؾ يف رموٚن مـ افًٌٚدات بام هق أهؿ مـ افًّرة ومل ط وؿد يَٚل : إن رشقل اهلل 

بغ تِؽ افًٌٚدات وبغ افًّرة، ؾٖخر افًّرة إػ أصٓر احلٟ، ووؾر ًٍٕف ظذ تِؽ يُـ يُّْف ازجّع 

افًٌٚدات يف رموٚن مع مٚ ترك مـ ذفؽ رمحٜ بٖمتف ورأؾٜ هبؿ، ؾٕ٘ف فق أظتّر يف رموٚن فٌٚدرت 

ٍقس بٚفٍىر يف ْإمٜ إػ ذفؽ، وـٚن ينؼ ظِٔٓٚ ازجّع بغ افًّرة وافهقم، وربام ٓ تًّ  أـثر اف

ٚ ظذ حتهٔؾ افًّرة وصقم رموٚن، ؾتحهؾ ادنَٜ، ؾٖخرهٚ إػ أصٓر احلٟ، افًٌٚدة حرًص  هذه
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ا مـ افًّؾ وهق حيٛ أن يًِّف خنٜٔ ادنَٜ ظِٔٓؿ، وفام دخؾ افٌٔٝ افًٌُٜ خرج وـٚن يسك ـثرً 

ل . وهؿ أن يْز"ٝ ظذ أمتلَإِن أخٚف أن أـقن ؿد صَ"ٚ، ؾَٚفٝ فف ظٚئنٜ يف ذفؽ، ؾَٚل: ًْ مْف حزي

 يًتًَل مع شَٚة زمزم فِحٚج ، ؾخٚف أن يٌِٛ أهِٓٚ ظذ شَٚيتٓؿ بًده، واهلل أظِؿ. إتٓك .

ٓ يٍٓؿ مْف جقاز شٍرهٚ بٌر ارم؛ فذا ذـر افٌخٚري  2"اظتّري يف رموٚن": ط وؿقل افٌْل

ٚ أو فًٍر، حتك ؿٚل أمحد رمحف اهلل: )إذا مل رد زوًج ادحرم فِّرأة يف ا يف افٌٚب حديثغ ظـ اصساط

 "افٍت "ٚ ٓ جيٛ ظِٔٓٚ احلٟ(، ؿٚفف يف ارمً 

مل خيتٍِقا يف إٔف فٔس فِّرأة افًٍر يف ؽر افٍرض إٓ مع زوج أو ارم إٓ ـٚؾرة  وؿٚل افٌٌقي :

ٜ ؾقجدهٚ رجؾ أشِّٝ يف دار احلرب أو أشرة ختِهٝ. وزاد ؽره : أو امرأة إَىًٝ مـ افرؾَ

 ٌْ مٖمقن، ؾٕ٘ف جيقز فف أن يهحٌٓٚ حتك يُ 
 ٓٚ افرؾٌََٜ ِِ

َٓ ":  ط وأخرج افٌخٚري ومًِؿ مـ حديٞ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام ؿٚل : ؿٚل افٌْل

ٚ َاَْرمٌ  َٓ ًَ َٓ َوَم ٚ َرُجٌؾ إِ َٓ ْٔ َِ َٓ َيْدُخُؾ َظ َٓ َمَع ِذي َاَْرٍم، َو ِٚؾِر اَدْرَأُة إِ ًَ َٚل "ُت ََ  إِِن   ، َؾ
ِ
َرُجٌؾ: َيٚ َرُشقَل اّلَل

َٚل:  ََ ، َؾ َٟ َذا، َواْمَرَأِي ُتِريُد احلَ ـَ َذا َو ـَ ٚ"ُأِريُد َأْن َأْخُرَج يِف َجِْٔش  َٓ ًَ  9"اْخُرْج َم

 طأو ؽره، ومل يًٖفف افٌْل  ٚ أو ظّرةً رم يف ـؾ شٍر، حجد حْ واحلديٞ واو  يف اصساط ادَ 

َٜ آمْٜ، ومٍٓقم مـ افًٔٚق إٔف مل يُـ مًٓٚ ارم ؽر زوجٓٚ، هؾ هل حجٜ ؾريوٜ أو هؾ مًٓٚ رؾ

وٓ صؽ أن صٖن ازجٓٚد ظئؿ، ؾٚحلديٞ ؿقي افدٓفٜ يف اصساط ادحرم فِّرأة يف افًٍر ـِف ، إٓ 

 شٍر امرأة أشِّٝ يف أرض افًدو أو ختِهٝ مـ إه وفٔس مًٓٚ ارم،

ا ٚر، وٕهنٚ تدؾع ضرً ٔظِٔف حٚل آخت: هذا شٍر ضورة، ؾال يَٚس  "ادٌْل"وؿٚل صٚحٛ 

ٚ بتحّؾ ضر متقهؿ، وفٔس ـذفؽ افًٍر فِحٟ، وؿد روى افدارؿىْل وصححف أبق ظقإٜ : متًَْٔ 
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افرجؾ  ط، وـذفؽ حديٞ ابـ ظٌٚس يف افٌٚب: وأمر افٌْل 9 "ٓ حتجـ امرأة إٓ ومًٓٚ ذو ارم"

 "ارجع ؾحٟ مع أمرأتؽ"افذي أراد افٌزو، وؿٚل فف: 

ؾٔف دٓفٜ ظذ أن حٟ افرجؾ مع امرأتف إذا أرادت حجٜ اإلشالم أوػ مـ شٍره إػ  افًْٔل: ؿٚل

 فف، مع إٔف ؿد ـتٛ يف ؽزوة.  طافٌزو ٕمر افٌْل 

يف احلٟ وبًٞ مًٓـ ظثامن بـ  طوٓ يًُر صٍق ذفؽ حديٞ ظّر إٔف أذن فزوجٚت افٌْل 

يٍْل وجقد ادحرم اخلٚص مع ـؾ واحدة مْٓـ. وـذفؽ  ظٍٚن وظٌد افرمحـ بـ ظقف، ؾ٘ن ذفؽ ٓ

؛ ٕن ذفؽ يدل ظذ وؿقع 2"يقصؽ أن خترج افئًْٜ مـ احلرة تٗم افٌٔٝ ٓ زوج مًٓٚ"حديٞ: 

 ا ٚ وٓ جٚئزً بٖٕف شَٔع يُقن ارمً  ط شٍر ادرأة ٓ ظذ جقازه؛ ٕٕف فٔس ـؾ رء أخز افٌْل

فٝ أبٚ حٍْٜٔ : هؾ تًٚؾر ادرأة بٌر ارم؟ ؾَٚل: ٓ، هنك ٚم افرازي : شَُٖ ؿٚل َح  ؿٚل افًْٔل :

ا إٓ ومًٓٚ زوجٓٚ أو ذو ارم مْٓٚ. ؿٚل أن تًٚؾر ادرأة مًرة ثالثٜ أيٚم ؾهٚظدً  طرشقل اهلل 

حُٚم : ؾًٖفٝ افًرزمل: ؾَٚل : ٓ بٖس بذفؽ، حدثْل ظىٚء أن ظٚئنٜ ـٕٚٝ تًٚؾر بال ارم، 

ٚ، ، ـٚن افْٚس فًٚئنٜ ارمً ىرو ؽ، ؾَٚل أبق حٍْٜٔ : مل يدر افًرزمل مٚؾٖتٔٝ أبٚ حٍْٜٔ ؾٖخزتف بذف

 .ؾّع أهيؿ شٚؾرت، ؾَد شٚؾرت بّحرم، وفٔس افْٚس فٌرهٚ مـ افًْٚء ـذفؽ

ـِٓـ أمٓٚت ادٗمْغ، وهؿ اٚرم  طوفَد أحًـ أبق حٍْٜٔ يف جقابف هذا؛ ٕن أزواج افٌْل 

 ط  ذ افتٖبٔد، ؾُذفؽ أمٓٚت ادٗمْغ حرام ظذ ؽر افٌْلهلـ؛ ٕن ادحرم مـ ٓ جيقز فف ُٕٚحٓٚ ظ

 إػ يقم افَٔٚمٜ

ومـ ؿٚل : ينسط إمـ ظذ ًٍٕٓٚ دظقی بال دفٔؾ؛ ٕن اصساط إمـ ظذ افٍْس فٔس 

ًً خٚصد   إتٓك ـالم افًْٔل بتكف.ٚ. ٚ يف حؼ ادرأة ، بؾ هق يف حؼ افرجٚل وافًْٚء مجٔ
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ِٜ وإحْٚف ، وهق ـذفؽ ؿقل احلًـ وافْخًل وإشحٚق وابـ واصساط ادحرم ؿقل احلْٚب

ادْذر، وهق ادقاؾؼ فِْهقص افؼظٜٔ ، وخٚفػ يف ذفؽ مٚفؽ وافنٚؾًل، ؾِؿ جئزوا افًٍر بٌر 

مع رؾَٜ مٖمقٕٜ مـ افًْقة،  ارم يف ؽر حجٜ افٍريوٜ ، وفُـ افنٚؾًٜٔ أجٚزوا حجٜ اإلشالم

رأة ادحرم أو افزوج وفق بٖجرة تًٚؾر حلٟ افٍرض أو افْذر مع افرؾَٜ وافامفُٜٔ ؿٚفقا : إذا مل رد اد

ؾ ؾال جيقز فِّرأة افًٍر إٓ مع ٍٚ، أمٚ حٟ افْادٖمقٕٜ ، بؼط أن تُقن ادرأة بًٍْٓٚ مٖمقٕٜ أيًو 

ٚ، وتٖثؿ ادرأة يف ذفؽ إن شٚؾرت بٌر ادحرم، ييٓر مـ ذفؽ أن افامفُٜٔ افزوج أو ادحرم اتٍٚؿً 

ًٓ  ا يف افرؾَٜ )ًٕٚءً تقشًق ع ادحرم ظـ اخلروج مًٓٚ إٓ بٖجر ْدامقا مٖمقٕغ، وفق أمت ( مٚأو رجٚ

فزمٓٚ أجره، إن ـٕٚٝ ؿٚدرة ظذ ذفؽ، وحيرم ظِٔٓٚ اخلروج مع افرؾَٜ ادٖمقٕٜ ظْد افامفُٜٔ، أمٚ 

 افنٚؾًٜٔ ؾجًِقهٚ خمرة بغ ادحرم ورؾَٜ افًْٚء ادٖمقٕٜ .

ساط ادحرم، واتٌٚع افْهقص هق إوجٛ وإوػ ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادرأة افْهقص دافٜ ظذ اص

 ترجق إجر مـ اهلل، ؾال تًٍؾ إٓ مٚ دفٝ ظِٔف ٕهقص افؼع، واهلل تًٚػ أظِؿ.

 

 

 حديثْٚ أن ظـ اتهٚل افًّؾ بًد إَوٚء رموٚن.

َؾ  "ؿٚل :  طن رشقل اهلل أخرج ازجامظٜ ظـ أيب هريرة، ريض اهلل ظْف، أ ـُ َٚػ  ًَ ٌََٚرَك َوَت َْٚ َت َيِْْزُل َربُّ

ـْ  َٛ َفُف َم َْٖشَتِجٔ ـْ َيْدُظقِِن، َؾ قُل: َم َُ َِِْٔؾ أِخُر َي ُٞ اف ُِ ك ُث ََ َٔٚ ِحَغ َيٌْ ْٕ  افدُّ
ِ
اَمء ًَ  إَِػ اف

ٍٜ َِ ُفِْل  َفْٔ َٖ ًْ َي

َر َفُف  ٍِ ْؽ َٖ ُرِِن َؾ ٍِ ٌْ َت ًْ ـْ َي َُٔف، َم
ُْٖظىِ  9"َؾ

يْزل "إٔف ؿٚل :  طيَقل افسمذي : ؿد روي هذا احلديٞ مـ أوجف ـثرة ظـ أيب هريرة ظـ افٌْل 

، وهذا أص  افروايٚت، ينر بذفؽ إػ أن روايٚت "اهلل تٌٚرك وتًٚػ حغ يٌَك ثِٞ افِٔؾ أخر
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إذا مٙ " ، وثٚفثٓٚ: "إذا مٙ افثِٞ إول"ٜ أوجف؛ أوهلٚ هذا، وثٕٚٔٓٚ: تاحلديٞ جٚءت ظذ ش

،  "افْهػ ، أو افثِٞ إخر"، وخٚمًٓٚ: "افْهػ"، ورابًٓٚ:  "افثِٞ إول ، أو افْهػ

ط ، ـحديٞ جٚء ظْد مًِؿ ظـ جٚبر ، ريض اهلل ظْف ، ؿٚل : شًّٝ افٌْل "اإلضالق"وشٚدشٓٚ : 

َِْٔؾِ  يِف  إِنَ "يَقل:  ًٜ  اف َٚظ ًَ ٚ َٓ  َف َٓ َُ
ٌِِؿ، َرُجٌؾ  ُيَقاؾِ ًْ َُٖل  ُم ًْ ا هللَ ا َي ـْ  َخْرً َْٕٔٚ َأْمرِ  ِم ِخَرِة، افدُّ ْٔ َٓ  َوا  َأْظَىٚهُ  إِ

َؾ  َوَذفَِؽ  إَِيُٚه، ٍٜ  ـُ َِ 9"َفْٔ  

، ـذا ؿٚل صٔقخ احلديٞ ، وهق "حغ يٌَك ثِٞ افِٔؾ أخر"افهحٔ  روايٜ :  ؿٚل افَٚيض ظٔٚض :

 افذي تيٚهرت ظِٔف إخٌٚر بٍِيف ومًْٚه

فتقؾٔؼ بغ شٚئر إفٍٚظ ظذ بًض اخلالف ؾٔٓٚ، وفُـ ئٍُْٚ هْٚ وفًِِامء خترجيٚت فىٍٜٔ يف ا

 ادتٍؼ ظذ صحتف، حٔٞ يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ : مٚ اتٍؼ ظِامء احلديٞ ظذ صحتف

، وأمٚ روايٜ افْهػ وافثِثغ ؾٍٕٚرد هبٚ مًِؿ يف بًض ضرؿف، وؿٚل "إذا بَل ثِٞ افِٔؾ أخرة"هق: 

روايٜ مجٚظٜ ـثرة مـ افهحٚبٜ ، ـام ذـرٕٚ ؿٌؾ هذا، ؾٓق حديٞ  مـ ط: وؿد روي ظـ افٌْل 

 متقاتر ظْد أهؾ افًِؿ بٚحلديٞ.

مـ روی مـ افهحٚبٜ حديٞ افْزول، ؾٌِغ ظددهؿ بوًٜ وظؼيـ  "افًّدة"وؿد مجع افًْٔل يف 

ٔد   ٚ هؿ: أبق هريرة ، وظع ابـ أيب ضٚفٛ، وأبق شًٔد اخلدري، ورؾٚظٜ ازجْٓل، وجٌر بـصحٚب

مىًؿ، وابـ مًًقد، وأبق افدرداء ، وظثامن بـ أيب افًٚص ، وجٚبر ابـ ظٌدافِف، وظٌٚدة بـ 

افهٚمٝ، وظٌَٜ بـ ظٚمر، وظّرو بـ ظًٌٜ، وأبق اخلىٚب، وأبق بُر افهديؼ، وإٔس بـ مٚفؽ، 

وأبق مقشك إصًري، ومًٚذ بـ جٌؾ، وأبق ثًٌِٜ اخلنْل، وظٚئنٜ ، وابـ ظٌٚس، وٕقاس بـ 

 أم شِّٜ، وجد ظٌد احلّٔد بـ شِّٜشًّٚن، و

ٔد  ٚ بًد حديٞ أيب هريرة، ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ، ثؿ يقرد افًْٔل مْٓٚ أحٚديٞ اثْل ظؼ صحٚب

 ط فَقل صٔخ اإلشالم: أن خز افْزول متقاتر ظـ افٌْل وذفؽ ينٓد
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وؿد إخِع صٓر رموٚن  بغ يدي افَٚرئ يف صقال ، -إن صٚء اهلل تًٚػ  -هذا احلديٞ يهٌ  

بٍوٚئِف افُثرة وخزاتف افًّّٜٔ ، مْٓٚ مٚ جٚء يف احلديٞ افؼيػ ظـ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف 

ًٜ  ":  ط ، ؿٚل : ؿٚل افٌْل ـَ ُحقِر َبَر ًُّ َن يِف اف
ِ٘ َحُروا، َؾ ًَ ، ؾ٘ن مـ مجِٜ برـٚت افًحقر أن يًتَٔظ 9" َت

افًحقر، ؾٔدظق بدظٚء ضٔٛ، ـٖن يَقل بًٌٛ افىًٚم:  ادًِؿ يف وؿٝ افًحر، حٔٞ يتْٚول ضًٚم

، ـام جٚء يف حديٞ ابـ ظّرو افذي رواه ابـ افًْل، "افِٓؿ بٚرك فْٚ ؾٔام رزؿتْٚ ، وؿْٚ ظذاب افْٚر"

مـ يدظقِن ؾٖشتجٔٛ فف؟ مـ يًٖفْل "ؾَٔع ذفؽ افدظٚء يف وؿٝ يْٚدي رب افًزة شٌحٕٚف ظٌٚده: 

، وخر أخرة "بٚرك فْٚ ؾٔام رزؿتْٚ"ؾٔىِٛ خر افدٕٔٚ ـٚمال بَقفف:  "ؾٖظىٔف ، مـ يًتٌٍرِن ؾٖؽٍر فف

، وؽر ذفؽ مـ برـٚت افًحقر، ؾرب "وؿْٚ ظذاب افْٚر"يف ازجْٜ يدخِٓٚ بٌر شٚبَٜ ظذاب بَقفف: 

افًزة يْٚدي ظٌٚده يف ـؾ فِٜٔ مـ فِٔٚل افًٚم، وهؿ يتُّْقن مْٓٚ يف رموٚن بٍوؾ افًحقر وبرـٚتف 

افًحر أن  ت افتٌْٔف ظذ ذفؽ فًؾ ادًِؿ افُريؿ بًد ؿراءة هذا احلديٞ يًتٚد يف وؿٝ، فذا أرد

جيّع ـؾ حٚجٜ فف ؾٌٔثٓٚ إػ ربف ويْٚجٔف يف ذفؽ افقؿٝ افذي أطِّٝ ؾٔف افدٕٔٚ وهجع ؾٔف افْٚس 

كف وٕٚمٝ ؾٔف افًٔقن، ؾَٔقم فربف بدظقه، ؾٖٔخذ هبذا افًٌٛ إظيؿ افذي يرؾع اهلل بف افٌالء، وي

ٚل اخلر افُثر ْبف افداء ويٍرج بف افُرب، ويٌٚرك بف يف افرزق، ويٌٍر بف افذٕٛ، ويتقػ بف افًٌد، ؾٔ

 بٚفدظٚء يف هذا افقؿٝ ادٌٚرك يف افثِٞ إخر مـ افِٔؾ.

حٕٚف ؛ فقرود : وٓ صؽ وٓ ريٛ يف ثٌقت هذه افهٍٜ هلل شٌ "افناج افقهٚج"يَقل أبق افىٔٛ يف 

إحٚديٞ افهحٔحٜ افُثرة افتل بٌِٝ حد افنٓرة وافٌَقل، ومـ أوهلٚ بْزول رمحتف أو أمره أو 

مالئُتف، أو محِٓٚ ظذ آشتًٚرة بًّْك اإلؿٌٚل ظذ افدظٚء بٚإلجٚبٜ وافِىػ وٕحقهٚ، ؾَد حتجر 

 ًً فقاوحٜ افتل فِٔٓٚ ٚ وأبًد افْجًٜ، وشِؽ شٌٔؾ ؽر ادٗمْغ، وخٚفػ افًْٜ ادىٓرة اواش

 ـْٓٚرهٚ.
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 ذـر افذهٌل يف ـتٚب افًِقم : أن حديٞ افْزول ؿد بِغ حد افتقاتر ادًْقي فُثرة ضرؿف وؿقهتٚ.

تنٓد صٓٚدة مَر بًِٕٚف مهدق بٌَِف مًتَٔـ بام يف هذه إخٌٚر مـ ذـر ٕزول  وؿٚل ابـ خزيّٜ :

هػ فْٚ ـٍٜٔٔ ٕزول خٚفَْٚ إػ افًامء : مل يطافرب مـ ؽر أن ٕهػ افٍُٜٔٔ؛ ٕن ٌْٕٔٚ ادهىٍك 

وأظِّْٚ إٔف يْزل، واهلل جؾ وظال مل يسك وٓ ٌٕٔف ظِٔف افًالم تٌٔٚن مٚ بٚدًِّغ إفٔف احلٚجٜ  افدٕٔٚ ،

ؽر متٍُِغ افَقل بهٍتف  ْزولمـ أمر ديْٓؿ، ؾْحـ ؿٚئِقن مهدؿقن بام يف هذه إخٌٚر مـ ذـر اف

 زول .ْمل يهػ فْٚ ـٍٜٔٔ اف طأو بهٍٜ افٍُٜٔٔ إذ أن افٌْل 

يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: وتٖويؾ ذفؽ بًّْك افَهد واإلرادة . وٕحق ذفؽ هق ؿقل 

 ضٚئٍٜ، وتٖوفقا ذفؽ يف ؿقفف تًٚػ :

  إَِػ  اْشَتَقى ُثؿَ }
ِ
اَمء ًَ [ وجًؾ ابـ افزاؽقِن وؽره ذفؽ هق إحدى افروايتغ 21: افٌَرة{ ] اف

ٚ مْٓٚ، وٓ أحد ٔع هذه افتٖويالت مٌتدظٜ مل يَؾ أحد مـ افهحٚبٜ صٔئً ظـ أمحد، وافهقاب: أن مج

مـ افتٚبًغ هلؿ ب٘حًٚن، وهل خالف ادًروف ادتقاتر ظـ أئّٜ افًْٜ واحلديٞ، وأمحد بـ حٌْؾ 

وؽره مـ أئّٜ افًْٜ ، وفُـ بًض اخلٚئوغ بٚفتٖويالت افٍٚشدة يتنٌٞ بٖفٍٚظ تَْؾ ظـ بًض 

 ٚ أو ارؾٜ.ؽِىً  إئّٜ ، وتُقن إمٚ

ٓٚ. إٔف ٓ يزال ؾقق تّئوهق ادٖثقر ظـ شِػ إمٜ وأ -ويَقل صٔخ اإلشالم : افهقاب 

زوفف إػ افًامء افدٕٔٚ وٓ يُقن افًرش ؾقؿف، وـذفؽ يقم ٕافًرش وٓ خيِق افًرش مْف مع دٕقه، و

فًى  إػ إرض، افَٔٚمٜ، ـام جٚء بف افُتٚب وافًْٜ، وفٔس ٕزوفف ـْزول أجًٚم بْل آدم مـ ا

 .بحٔٞ يٌَك افًَػ ؾقؿٓؿ، بؾ اهلل مْزه ظـ ذفؽ

َقل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل : وأمٚ ؿقل ادًسض : إن افِٔؾ خيتِػ ي:  

بٚختالف افٌِدان وافٍهقل يف افتَدم وافتٖخر وافىقل وافَك، ؾَٔٚل فف: ازجقاب ظـ ؿقفؽ مثؾ 

افًرش أو ٓ خيِق مْف؟ وذفؽ إٔف إذا جٚز إٔف يْزل وٓ خيِق مْف ازجقاب ظـ ؿقل : هؾ خيِق مْف 

زول اخلِؼ . ْافًرش، ؾتَدم افْزول وتٖخره وضقفف وؿكه ـذفؽ بْٚء ظذ أن هذا ٕزول ٓ يَٚس ب
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: ؾٚفْزول اإلهلل فُؾ ؿقم هق مَدار ثِٞ افِٔؾ يف افنامل وازجْقب، ـام اختِػ يف  ()حتك ؿٚل

ؾٕ٘ف إذا صٚر ثِٞ افِٔؾ ظْد ؿقم ؾًٌده بِحيٜ ثِٞ افِٔؾ ظْد مـ يَٚرهبؿ ادؼق وادٌرب، وأيوٚ 

مـ افٌالد، ؾٔحهؾ افْزول اإلهلل افذي أخز بف افهٚدق ادهدق أيوٚ ظْد أوفئؽ إذا بَل ثِٞ 

 .فِٔٓؿ ، وهُذا إِل آخر افًامرة

امء افدٕٔٚ حغ يَقل ازجٚمل يف افهٍٚت اإلهلٜٔ : إن افًِػ يثٌتقن ٕزول افرب شٌحٕٚف إػ افً

زول دون اخلقض ْيٌَك ثِٞ افِٔؾ إخر ـام ئِؼ بجالفف وظيّتف، ويثٌتقن ادًْك افًٚم فِ

ٚ مْٓؿ بٖن مًرؾٜ ـٍٜٔٔ افهٍٜ متقؿٍٜ ظذ مًرؾٜ ـٍٜٔٔ ادقصقف؛ ؾحٔٞ وافتَْٔٛ ظـ افٍُٜٔٔ، إيامًٕ 

بجّٔع افهٍٚت افتل أثٌتٓٚ آمْٚ بٚهلل إيامن تًِٔؿ دون بحٞ ظـ ـْف ذاتف شٌحٕٚف، ؾٔجٛ اإليامن 

، وصٍٜ افْزول إػ افًامء افدٕٔٚ مـ افهٍٚت افتل أخز طفًٍْف ، أو أثٌتٓٚ فف رشقفف إمغ اّد 

ؾًْتىٔع أن  ، وينٓد هلٚ افَرآن، حٔٞ أخز افرب شٌحٕٚف ظـ جمٔئف يقم افَٔٚمٜ طظْٓٚ افرشقل 

ًْل ٕقل فٍٍُْٚ ظـ إثٌٚهتٚ، هذا هق افذي زول ثٚبٝ بٚفُتٚب وافًْٜ، وفقٓ هذه افََْْٕقل : إن اف

ثٌٝ بٚفَْؾ افهحٔ ،  بٖهنٚ خزيٜ اوٜ، إٓ أن افًَؾ افكي  وافٍىرة افًِّٜٔ ٓ يرؾوٚن ـؾ مٚ

، ـام يزظؿ بًض افزاظّغ؛ ٕن افًَؾ ينٓد أن افذي يًٍؾ مٚ ينٚء إذا صٚء أن وٓ يًدإف مًتحٔالً

، وافَٚدر ظذ ـؾ رء أـّؾ مـ افذي ٓ يًٍؾ ـؾ مٚ يًٍؾ مثؾ افْزول وآشتقاء وادجلء مثالً

ٌٚل يريد ؾًِف ٕٕف: } ًَ ًَ 96: افزوج{ ] ُيِريدُ  فاَِم  َؾ ٚل(، وهل تدل ظذ ـثرة افًٍؾ، [ هُذا بهٌٜٔ )ؾ

 وؿد يٍٓؿ مـ افُثرة افتْقع، واهلل أظِؿ.

ل افرب شٌحٕٚف إػ هُذا جيتّع افًَؾ وافَْؾ ظذ افدٓفٜ ظذ صٍٚت إؾًٚل بام يف ذفؽ ٕزو

 .افًامء افدٕٔٚ ـٔػ ينٚء، وهلل احلّد وادْٜ

ٔد ٚ هلل شٌحٕٚف، وإٔف يتُِؿ ـالمً واحلديٞ ٕص يف إثٌٚت صٍٜ افُالم أيًو  ٚ؛ فذا شٚق ٚ حََٔ

، ؾذـر يف ـتٚب "يريدون أن يٌدفقا ـالم اهلل"افٌخٚري روايٜ هلذا احلديٞ يف ـتٚب افتقحٔد، بٚب 

إثٌٚت ـالم اهلل، وهق مـ صٍٚتف ، مجع ؾٔٓٚ مـ احلديٞ ظؼات، وأشتنٓد  افتقحٔد ظدة أبقاب يف

ؾٔٓٚ بُثر مـ أيٚت . وؿقل شِػ هذه إمٜ : إن ـالمف تًِٚل صٍٜ ؾًؾ يتُِؿ هبٚ متك صٚء وـٔػ 
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صٚء، وأن ـالمف حروف وأصقات يًًّٓٚ مـ ينٚء مـ خَِف، وأن صقتف شٌحٕٚف بٚفُالم فٔس 

 متًِؼ بّنٔئتف و اختٔٚره .ـهقت ادخِقؿغ، وهق 

 

 ؟ ـ يدظقِن ؾٖشتجٔٛ فف؟ مـ يًٖفْل ؾٖظىٔف ؟ مـ يًتٌٍرِن ؾٖؽٍر ففم"وبًد؛ ؾٍل احلديٞ : 

هؾ مـ تٚئٛ ؾٖتقب ظِٔف؟ مـ ذا افذي يًسزؿْل ؾٖرزؿف، مـ ذا افذي "ويف روايٚت أخرى: 

مـ يَرض ؽر ظديؿ وٓ "، "ًتنٍل ؾٔنٍلأٓ شَٔؿ ي"، وؾٔف أيوٚ:  "يًتُنػ افي ؾٖـنػ ظْف

 .9" ميِقم

ويف ذفؽ حٞ فًِِّؿ أن جيّع حٚجٚتف يف ذفؽ افقؿٝ ؾًٖٔل ربف ، ؾٌٚب اخلر مٍتقح، وبٔده 

مُِقت ـؾ رء، ؾٓق يْزل ادىر ، ويٌْٝ افٌْٚت، وخيرج افزرع، ويدر افيع، ويٌٚرك يف افرزق : 

َٕاَم } قَل  َأنْ  َصًْٔئٚ َأَرادَ  إَِذا َأْمُرهُ  إِ َُ ـْ  َففُ  َي قنُ  ـُ ُُ َٔ  [32: يس{ ]َؾ

ٚ حٞ ظذ ظّؾ افىٚظٚت واإلـثٚر مـ ؾٍل احلديٞ حتريض ظذ افًٗال وافدظٚء، وؾٔف أيًو 

 افَربٚت افتل تًٚظد افًٌد ظذ رؾع افدظٚء وؿٌقل افرجٚء.

، أي  "رض ؽر ظديؿ وٓ طِقمَومـ ي"وؾٔف إصٚرة إِل ظئؿ افثقاب ومجٔؾ افًىٚء يف ؿقفف : 

 ، وٓ يرد شٚئالً ٓ يؤع ثقاب ظٚمؾ، وٓ يٌخؾ ظذ داعٍ 

واحلديٞ ؾٔف بٔٚن ؾوؾ افدظٚء يف آخر افِٔؾ، وبٚفتِٚل يف افهالة وإذـٚر، فذا ـٚن أهؾ افًِؿ 

يٍوِقن صالة آخر افِٔؾ ظذ أوفف، ومْف ؿقل ظّر بـ اخلىٚب ، ريض اهلل ظْف، فام مجع افْٚس ظذ 

ا مـ وإن ـٕٚٝ افتل يْٚمقن ظْٓٚ خرً "، ؾُٕٚقا يهِقن يف أول افِٔؾ، ؾَٚل : صالة افَٔٚم يف رموٚن

ـَ . يَقل تًٚػ : }"افتل يَقمقن هلٚ ِري ٍِ ٌْ َت ًْ ُ َْشَحٚرِ  َواْد ْٕ  [ 91: ظّران آل{ ]بِٚ
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: دل ظذ ؾؤِٜ آشتٌٍٚر وؿٝ إشحٚر، وؿد ؿٔؾ : إن يًَقب ظِٔف افًالم،  يَقل ابـ ـثر

رُ  َشْقَف } فام ؿٚل فٌْٔف : ٍِ ٌْ ؿْ  َأْشَت ُُ [ إٔف أخرهؿ إػ وؿٝ افًحر )ثؿ شٚق حديٞ 13: يقشػ{ ]َريب   َف

 أيب هريرة(،

 "ثؿ شٚق حديٞ ظٚئنٜ : 
ِ
ِْٔؾ َؿْد َأْوَتَر َرُشقُل اهلل َِ ؾ  اف ـُ ـْ  َِِْٔؾ، َوَأْوَشىِِف،  طِم ـْ َأَوِل اف ِم

َحرِ  ًَ ك ِوْتُرُه إَِػ اف َٓ َْٕت وـٚن ظٌد اهلل ابـ ظّر يهع مـ افِٔؾ، ثؿ يَقل : يٚ ٕٚؾع، هؾ  9"َوآِخِرِه، َؾٚ

 جٚء افًحر؟ ؾ٘ذا ؿٚل : ًٕؿ، أؿٌؾ ظذ افدظٚء وآشتٌٍٚر حتك يهٌ .

افدظٚء ظىٚء اهلل افوًٍٚء افذي حيتٚجف إؿقيٚء، ومْحٜ اهلل افٍَراء افتل يٍتَر إفٔٓٚ إؽْٔٚء، 

ونَ  َهْؾ  "يَقل: ط ػ بف ـذب ادتٌٚـل، ؾٚفٌْل يُن وهق بٚب اختٌٚر صدق فٌِٚـل  َوُتْرَزُؿقنَ  ُتَْْكُ

 َٓ ْؿ  إِ ُُ ٚئِ ٍَ ًَ  2"بُِو

ٚ يف افًٌٚدة خلالء ؿِقهبؿ ظـ ٚ يف افدظٚء وأـثر خنقظً إن افوًٍٚء أصد إخالًص  ؿٚل ابـ بىٚل :

 افتًِؼ بزخرف افدٕٔٚ .

ذاب أو مٚل، ؾٕ٘ف يًتىٔع ؾُٖن افًٌد مع ظجزه ظـ أن ينّؾ افْٚس بًىٚء مـ ضًٚم أو 

ذفؽ بٚفدظٚء، وينّؾ ادجٚهديـ واديِقمغ وادرى ، بؾ وادقتك مـ ادًِّغ يف افدظٚء، فذا 

ؾًِٔف أن يتٌع أشٌٚب اشتجٚبٜ افدظٚء ، ومْٓٚ أن يدظق يف جقف افِٔؾ، ؾ٘ن اهلل يٌِغ بدظقتف 

، وفِّقتك رمحٜ ، وٚءً ؿفِّديْغ ، وا، وفِّرى صٍٚءً دد ا، وحلَقق اديِقمغ رفِّجٚهديـ ًٕك 

 ًٍ ٚ، وؽر ذفؽ ممٚ يُقن افًٌد صديد احلٚجٜ إفٔف وٓ يدرـف بام يِّؽ مـ وشٚئؾ : وفًِّذبغ ختٍٔ

 ًٜ ؾصجٚظٜ، وظتٚد، ومٚل، ور

 وافذي يتٌٚـك ظذ ادًِّغ افذيـ ؾًد حٚهلؿ وهٕٚٝ ظذ افُٚؾريـ حرمٚهتؿ، ويرى إٔف ٓ 
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ؾْٔكهؿ ؾٔوًػ ظـ افقصقل أو حيٌس ظْف ، يِّؽ وٓ صؽ يٌِغ مقؿًٓؿ فٔجٚهد ظدوهؿ 

 يٌِغ ۔ؾٌِٔغ اهلل . بَدرتف افتل ٓ تٌِٛ وٓ حتجٛ   ثِٞ افِٔؾ أخر ييع ؾٔف إػ ربف يًتْكه

 فَٔقم أخر افِٔؾ ثِٞ يف ٕقمف مَٚومٜ ظـ افًٌد ظجز ؾ٘ن وخًرا، وصٍٚءً  وًٕكا رزًؿٚ بدظقتف

ٕزال افًدو دون   افْقم صٓقة ؾ٘ن زائٍٜ، دظقاه أن ظذ ذفؽ دل ؿظِٔٓ تٌٚـل دـ صٚحلٜ بدظقة

ٚر صدق ٌوضًْٚتف ودون ظىٚء افامل، وصٓقة مجًف دفٔؾ ظذ افٌٍِٜ، ؾدظٚء جقف افِٔؾ بٚب اخت

 وظىٚء واشع، خٚصٜ وإٔف مـ مجِٜ افدظٚء بيٓر افٌٔٛ.

ِِِؿ "ـٚن يَقل :  طواحلديٞ يف مًِؿ ظـ أيب افدرداء ؿٚل : إن رشقل اهلل  ًْ ُ  اْد
ِ
ْرء َدْظَقُة اْدَ

 َِ ، َؿَٚل اْدَ َِخِٔف بَِخْرٍ ِٕ اَم َدَظٚ  َِ ـُ ٌؾ  ـَ ٌَِؽ ُمَق ، ِظَْْد َرْأِشِف َم ٌٜ َتَجَٚب ًْ ِٛ ُم ْٔ ٌَ ِر اْف ْٓ َِخِٔف بَِي
ُؾ بِِف: آِمَغ ِٕ ـَ ُؽ اْدَُق

ثٍْؾ" ِّ  9َوَفَؽ بِ

فٌٔٛ ، وفق دظٚ زجامظٜ مـ ادًِّغ ويف هذا ؾؤِٜ افدظٚء ٕخٔف ادًِؿ بيٓر ا ؿٚل افْقوي:

ٚ، وـٚن بًض افًِػ إذا أراد حهِٝ هذه افٍؤِٜ، وفق دظٚ زجِّٜ ادًِّغ ؾٚفيٚهر حهقهلٚ أيًو 

 حيهؾ فف مثِٓٚ.وجٚب تأن يدظق فًٍْف يدظق ٕخٔف ادًِؿ بتِؽ افدظقة؛ ٕهنٚ تً

بتخٍِف ظـ بًض  وإن افدظٚء يف ذفؽ افقؿٝ جمٚب، وٓ يًسض ظذ ذفؽ يَقل ابـ حجر:

افداظغ؛ ٕن شٌٛ افتخِػ وؿقع اخلِؾ يف ذط مـ ذوط افدظٚء؛ ـًدم آحساز يف ادىًؿ 

وادؼب وادٌِس أو ٓشتًجٚل افداظل أو بٖن يُقن افدظٚء ب٘ثؿ أو ؿىًٜٔ رحؿ، أو حتهؾ 

م افٍْٔس اإلجٚبٜ ويتٖخر وجقد ادىِقب دهِحٜ افًٌد، أو ٕمر يريده اهلل . )إتٓك هذا افُال

 تديره(.

َٓ  "ظْد ذحف احلديٞ :  "جٚمع افًِقم واحلُؿ"يف ـتٚبف  وٓبـ رجٛ ٌَُؾ إِ َْ َٓ َي  ٌٛ  ٔ إَِن اهلَل َض

ًٌٚ  ٔ  ٍٕٔس ؾِراجع يف ذفؽ افٌٚب ـالم   2"َض
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ويف احلديٞ بٔٚن أن يف مٍٚرؿٜ بًض افنٓقات افُثر مـ اخلرات، وذفؽ ـحديٞ أيب هريرة 

ِٚرهِ "ؿٚل :  طن افٌْل ظْد افنٔخغ أ َُ ُٜ بِْٚدَ ِٝ ازجََْ ٌَ َقاِت، َوُحِج َٓ  افَُْٚر بِٚفَن
ِٝ
ٌَ  9"ُحِج

ؾٍل ترك صٓقة افْقم ظْد وؾرة دواظٔف وآرٚه إػ ربف بٚفدظٚء اخلر افُثر افذي يًتجٚب بف 

 افدظٚء، فذا يتجف افنٔىٚن ؾُٔٔد فًٌِد ظْد ٕقمف.

ُد افَنَْٔىُٚن "ؿٚل: طيض اهلل ظْف ، أن رشقل اهلل ؾٍل حديٞ افٌخٚري ظـ أيب هريرة، ر َِ ًْ َي

َْٔؽ َفٌْٔؾ َضِقيٌؾ، َؾْٚرُؿْد  َِ َدٍة َظ َْ َؾ ُظ ـُ ُب  ٍد َيْيِ ََ ََٕٚم َثالََث ُظ ْؿ إَِذا ُهَق  ـُ  َرأِْس َأَحِد
ِٜ
َٔ َظ َظَذ َؿِٚؾ ََ ِِ٘ن اْشَتْٔ َؾ

 َٖ ِْ٘ن َتَقَو َدٌة، َؾ َْ ْٝ ُظ َِ ، إَْح َر اّلَلَ ـَ َٛ َؾَذ  ٔ َِٕنًٔىٚ َض   ٌََ َْٖص َدٌة، َؾ َْ ْٝ ُظ َِ ِْ٘ن َصَذ إَْح َدٌة، َؾ َْ ْٝ ُظ َِ إَْح

اَلنَ  ًْ ـَ ِس  ٍْ َٞ افَْ ٌََ  َخٌِٔ َٓ َأْص ِس َوإِ ٍْ  2"افَْ

زل ؾٔف، ؾٔتٍوؾ ظذ ظٌٚده ب٘جٚبٜ دظٚئٓؿ، ْهذا وؿٝ ذيػ خهف اهلل بٚفت ؿٚل ابـ بىٚل :

شتِذاذ فف ومَٚومٜ اق وؿٝ ؽٍِٜ وخِقة واشتٌراق يف افْقم، ووإظىٚء شٗاهلؿ، وؽٍران ذٕقهبؿ، وه

افِذة وافدظٜ صًٛ، ٓشٔام أهؾ افرؾٚهٜٔ، ويف زمـ افزد وـذا أهؾ افتًٛ وٓ شٔام يف ؿك افِٔؾ، 

دل ظذ خِقص ٕٔتف وصحٜ رؽٌتف ؾٔام ظْد ربف،  ،ؾّـ آثر افَٔٚم دْٚجٚة ربف وافتيع إفٔف مع ذفؽ

ه ظذ افدظٚء يف هذا افقؿٝ افذي ختِق ؾٔف افٍْس مـ خقاضر افدٕٔٚ وصقاؽِٓٚ ؾِذفؽ ٌٕف اهلل ظٌٚد

 فًٔتنًر افًٌد ازجد واإلخالص فربف شٌحٕٚف وتًٚػ. 

وافًٌد بغ  -وبًد ؛ ؾٍل هذا احلديٞ حٞ فًِِّّغ فِتقجف يف حٚجٚهتؿ إػ رب افًٚدغ 

ٚ، وذٕٛ ٚ ظقدة، وبِٜٔ يرجق هلٚ سؾً هل رجقيٚ وبرـٜ ، وًّٕٜ مٍَقدة ًّٕٜ مقجقدة يرجق هلٚ دوامً 

يرجق مْف تقبٜ . ؾٔتجف افًٌد إػ ربف يف وؿٝ افًحر افذي تًقد يف رموٚن أن يَقم ؾٔف حلظ ضًٚمف 

ف وآشتٌٍٚر بٕٚشحٚر، ؾحري بف أن ببف ظذ صٔٚمف، ؾًٔتٚد افدظٚء وافًٗال فر ىوذابف، يتَق

ب افًزة تٌٚرك وتًٚػ يْزل إػ افًامء افدٕٔٚ ـؾ فِٜٔ يًتّر مًف ذفؽ اخلر افًئؿ ضقل افًّر؛ ٕن ر

 "؟دظقِن ؾٖشتجٔٛ فف؟ مـ يًتٌٍرِن ؾٖؽٍر ففيمـ "حغ يٌَك ثِٞ افِٔؾ أخر ؾَٔقل: 
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ُف ِشتٚد "ؿٚل:  طريض اهلل ظْف أن رشقل اهلل  9ظـ أيب أيقب إٕهٚري ًَ ـْ َصَٚم َرَمَوَٚن ُثَؿ َأتٌَْ َم

ـْ َصقَ  ِهَِٔٚم افَدْهرِ ِم ـَ َٚن  ـَ  2"اٍل، 

هذا احلديٞ يدل ظذ ؾوؾ ظئؿ وظىٚء ـريؿ مـ اهلل شٌحٕٚف، وظذ ادًِؿ : أن يتًرض هلذا 

 افًىٚء افقاؾر مـ اهلل شٌحٕٚف، وٓ حيرم ًٍٕف ذفؽ.

 وافهقم مخًٜ أؿًٚم: 

 صقم واجٛ ب٘جيٚب اهلل تًٚػ ، وهق مًغ؛ وهق: صٓر رموٚن. -9

ب٘جيٚب اهلل تًٚػ موّقن يف افذمٜ ؛ ـهٔٚم افٍُٚرات )ـٍٚرة افّٔغ دـ  صقم واجٛ -١

ظجز ظـ اإلضًٚم ، وـٍٚرة ازجامع يف هنٚر رموٚن، وـٍٚرة افَتؾ اخلىٖ( وـهٔٚم افَوٚء فام أؾىره 

 يف رموٚن .

 صقم واجٛ ب٘جيٚب اإلًٕٚن ظذ ًٍٕف وهق مًغ ؛ ـْذر صقم يقم، أو أيٚم بًْٔٓٚ. -9

                                       
 بـ أيب أبق أيقب إٕهٚري ، واشّف : خٚفد بـ زيد بـ ـِٔٛ بـ ثًٌِٜ ، مـ بْل افْجٚر، صٓد افًٌَٜ وبدًرا وأحًدا وادنٚهد ـِٓٚ ، وـٚن مع ظع 9

يْٜ اهلل ظْف ومـ خٚصتف ، وصٓد ازجّؾ وافْٓرويـ ، ثؿ ؽزا أيٚم مًٚويٜ  ريض اهلل ظْف  أرض افروم مع يزيد شْٜ إحدى ومخًغ ، ومٚت ظْد مدضٚفٛ  ريض 

 بغ أيب أيقب ومهًٛ بـ ظّر .ط افًَىْىْٜٔٔ ، وؿد آخك افٌْل 

ظـ بٔٝ أيب أيقب إػ بٔتف ، ط دًجد، ثؿ بْك بٔتف إػ جقار ادًجد ؾتحقل افٌْل يف بٔتف فام ؿدم ادديْٜ إػ أن بْك اط وأبق أيقب : هق افذي ٕزل افٌْل 

 طوذفؽ أن افٌْل 

: تًٚل يٚ  و فام هٚجر ٕزل يف بْل ظّرو بـ ظقف مخًٜ أيٚم ثؿ إتَؾ إػ ادديْٜ، وؿد رـٛ ٕٚؿتف وأرخك زمٚمٓٚ ، وافْٚس ظذ جٌْتل افىريؼ يَقفقن

 "دظقهٚ ؾ٘هنٚ مٖمقرة"ط : وافًزة وادًْٜ ، ويٖخذون بخىٚم افراحِٜ ؾَٔقل  إػ افًدد وافًدةط رشقل اهلل 

ؾٖدخِف ط إنٌؾ افْٚس بف ـؾ يريد أن ييٍر بف إػ بٔتف ، أمٚ أبق أيقب ؾحّؾ رحؾ افٌْل ط حتك ٕٚخٝ يف بْل مٚفؽ بـ افْجٚر ، ؾِام ٕزل ظْٓٚ افٌْل 

 "ادرء مع رحِف"ط إػ بٔتف ، ؾَٚل افٌْل 

ٕزال يف بٔتف إشٍؾ ؾُن إٕٚء افامء ؾًُٛ افامء يف افٌرؾٜ ، ؾَٚم هق وزوجف فٔجٍٍٚ افامء بٚفثقب افذي يِتحٍقن بف خمٚؾٜ ط ق أيقب : أن افٌْل ويذـر أب

ٌرؾٜ . وأبق أيقب يٌَك إػ افط إٕف ٓ يٌٌْل أن ُٕقن ؾقؿؽ ، ؾٕٚتَؾ رشقل اهلل ط: ، ؿٚل أبق أيقب : ؾَِٝ : يٚ رشقل اهلل ط أن يْزل رء مْف ظذ افٌْل 

 ًٓ ٚ ََ ًٚؾٚ َوثِ ٍَ ٍُِروا ِخ [ ؾال أجدِن إٓ 19{ ]افتقبٜ: جمٚهًدا حتك آخر ظّره ؾّٔقت ؽٚزًيٚ يف شْٜ إحدى ومخًغ وؿد ضًـ يف افًـ، ويَقل : ؿٚل اهلل تًٚفی : }إْ

ٚ أو ثَٔالً ، ومْٚؿٌف ـثرة  ريض اهلل ظْف . ًٍ  خٍٔ

 ظـ ثقيٚن و أيب هريرة وابـ ظٌٚس وافزاء بـ ظٚزب وظٚئنٜ( واحلديٞ مروي ـذفؽ 9961مًِؿ) 2



 

[] 
 

جٛ ب٘جيٚب اإلًٕٚن ظذ ًٍٕف موّقن يف افذمٜ ؽر مًغ، گْذر صقم يقم، أو صقم وا -1

 أيٚم بٌر تًٔغ .

صقم افتىقع . وصقم افتىقع مْف مٚ هق ادد يف إيٚم مـ افًٚم ؛ ـهقم ظرؾٜ وظٚصقراء،  -7

فهٚف  مٚ مـ أيٚم افًّؾ ا"ومْف : مٚ يٖي مـ مجِٜ افهٚحلٚت؛ ـٚفتًع إوػ مـ ذي احلجٜ حلديٞ: 

. ومْٓٚ: مٚ هق مىِؼ يف افنٓقر ادًْٜٔ ؛ ـهٔٚم صًٌٚن وادحرم،  ة"ؾٔٓٚ خر مـ هذه إيٚم افًؼ

صقال، ومْٓٚ: مٚ هق مىِؼ يف افنٓقر ؽر مًغ؛  وافهقم يف إصٓر احلرم، وصقم افًٝ مـ

خمهص يف ـهٔٚم ثالثٜ أيٚم يف ـؾ صٓر، وؿد خيص مْٓٚ إيٚم افٌٔض )افَّريٜ(، ومْٓٚ مٚ هق 

 إشٌقع ـهقم آثْغ واخلّٔس

 ٚ .ٚ، ويٍىر يقمً وأؾوؾ افهٔٚم ظْد اهلل : صٔٚم داود ؛ ـٚن يهقم يقمً 

وحيرم افهقم يف افًٔديـ ، وحيرم صقم يقم افنؽ، وهق افٔقم افذي ينؽ ؾٔف هؾ هق آخر يقم 

ْٚس ؾِؿ يًتٌـ هلؿ مـ صًٌٚن )ثالثقن مْف( أو هق أول يقم مـ أيٚم رموٚن؛ ٕن اهلالل ؽؿ ظذ اف

 ضِقظف مـ ظدمف.

ويُره افهقم يف أيٚم افتؼيؼ ، وهل: إيٚم افثالثٜ بًد ظٔد إوحك؛ ٕهنٚ أيٚم أـؾ وذب 

 وذـر اهلل تًٚػ.

 ٚ بًده. ٚ ؿٌِف، أو يقمً ٚ، إٓ أن تهقم يقمً ويُره إؾراد ازجًّٜ أو افًٌٝ بٚفهقم تىقظً 

۔

افهقم ؿٌِف يف  طظذ افذيـ آمْقا صقم صٓر رموٚن، وؿد ذع فْٚ افٌْل  ؾرض اهلل تًٚػ

قَل: "صًٌٚن؛ حلديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ : َُ َٕ ُر َحَتك 
ىِ ٍْ قَل: َؿْد َصَٚم َوُي َُ َٕ َٚن َيُهقُم َحَتك  ـَ

َِٔٚمِف مِ  ـْ ِص َثَر ِم ـْ ، َأ ٍر َؿطُّ ْٓ ـْ َص َٚن َيُهقُم َؿْد َأْؾَىَر، َومَلْ َأَرُه َصِٚئاًم ِم ـَ ُف،  َِ ـُ ٌََٚن  ًْ َٚن َيُهقُم َص ـَ ٌََٚن  ًْ ـْ َص

َٓ َؿِِٔالً " ٌََٚن إِ ًْ  9َص
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مـ صٚم رموٚن وأتًٌف شتٚ مـ صقال ـٚن "وؿد ذع افهقم بًده يف صقال حلديٞ أيب أيقب: 

 قاؾؾ افهالة ؿٌِٓٚ وبًدهٚ.ٕ، ؾُٕٚٝ ـٚفراتٌٜ مـ  "ـهٔٚم افدهر

قاؾؾ افراتٌٜ، وهل: رـًتٚن ؿٌؾ افهٌ ، وأربع ؿٌؾ افيٓر، ْاف ا:رً ؾ أجؾومًِقم أن أظيؿ افْقا

 ورـًتٚن بًده، ورـًتٚن بًد ادٌرب، ورـًتٚن بًد افًنٚء .

ؾ٘ذا  "... ـؾ ظّؾ ابـ آدم فف إٓ افهٔٚم ؾٕ٘ف ِل وإٔٚ أجزي بف"وفام ـٚن احلديٞ افَدد: 

ذا ادًْك صٌٚف ؿٌِف ؛ أحٛ افهقم، وُْك أٓ يْتٓل مـ ، وخٚفط ه "ؾٕ٘ف ِل"اشتنًر ادًِؿ مًْك 

 ا، وفُـ ـٔػ يْٚل ذفؽ ورموٚن يٌدأ بٚهلالل ويْتٓل بٚهلالل؟!رموٚن أبدً 

هذا افنقق يٗهؾ افًٌد دُٚؾٖة مـ اهلل و ظىٚء ـٌر، حٔٞ جيًؾ فف صقم شتٜ أيٚم مـ صقال 

وذفؽ ظىٚء مـ اهلل شٌحٕٚف دـ إذا  تُّؾ فف حَِٜ افًٚم مع رموٚن، ؾٔهٌ  ـّـ صٚم افًٚم ـِف،

خرج مـ افًٌٚدة أحٛ افًقدة إفٔٓٚ، وظِٔف يُّـ محؾ إجقر افًئّٜ ظذ إظامل افًٔرة بًد 

قُن  "افًٌٚدة ـحديٞ :  ُُ َٓ َي ْؿ؟ َو ـُ َد ًْ ـْ َب قَن بِِف َم َُ ٌِ ًْ ْؿ َوَت ُُ ََ ٌَ ـْ َش قَن بِِف َم ـُ ْؿ َصًْٔئٚ ُتْدِر ُُ ُّ  ِ َأَؾالَ ُأَظ

ُتؿْ َأَح  ًْ ـْ َصََْع ِمثَْؾ َمٚ َصَْ َٓ َم ْؿ إِ ُُ  َؿَٚل:  "ٌد َأْؾَوَؾ ِمْْ
ِ
وَن، "َؿُٚفقا: َبَذ، َيٚ َرُشقُل اهلل ُ ز  َُ ٌ ُحقَن، َوُت ًَ ُت

ؾ  َصاَلٍة َثالًَثٚ َوَثالَثَِغ َمَرةً  ـُ ُدوَن، ُدُبَر  َّ  9"َوحَتْ

ٚ مـ صقال، ل صقال، ثؿ أتًٌف شتد ٚ حتك ضِع ظِٔف هالؾّـ صٚم رموٚن، أي : أتؿ أيٚمف صٔٚمً 

أي : بًد ظٔد افٍىر؛ ٕٕف مًِقم أن افًٔد ٓ جيقز صقمف ٓ يف ؿوٚء وٓ ـٍٚرة وٓ تىقع. ؾٌٔدأ 

افهقم مـ افٔقم افثِٚن أو مٚ بًده إػ أن يتؿ صقم إيٚم افًتٜ متٚبًٜ أو متٍرؿٜ يف أول افنٓر، أو يف 

 ."ٚ مـ صقالأتًٌف شتد "َؼ فف إٔف وشىف، أو يف آخره، هبذا ـِف يُقن ؿد حت
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ٚ أن يِحؼ أهؾ ؿٚل افَرضٌل : واختِػ يف صٔٚم هذه إيٚم؛ ؾُرهٓٚ مٚفؽ يف مقضئف ، خقؾً 

 ازجٓٚفٜ برموٚن مٚ فٔس مْف.

وؿد وؿع مٚ خٚؾف ، حتك إٕف ـٚن يف بًض بالد خراشٚن يَقمقن فًحقرهٚ ظذ ظٚدهتؿ يف 

ى مىرف ظـ مٚفؽ إٔف ـٚن يهقمٓٚ يف خٚصٜ ًٍٕف. واشتحٛ صٔٚمٓٚ افنٚؾًل، رموٚن، ورو

 (.كوـرهف أبق يقشػ )إتٓ

وفَد اشتحٛ صٔٚمٓٚ مجٓقر افًِامء إٓ افامفُٜٔ؛ ؾُرهقا صٔٚمٓٚ إذا اجتًّٝ ذوط أربًٜ؛ 

 وهذه افؼوط هل:ؾ٘ن ختِػ مْٓٚ ذط أو أـثر مل يُره صٔٚمٓٚ ظْد افامفُٜٔ؛ 

 .افهٚئؿ ممـ يَتدي بف، أو خيٚف ظِٔف أن يًتَد وجقهبٚأن يُقن  -9

 أن يهقمٓٚ متهِٜ بٔقم افٍىر . -١

 أن يهقمٓٚ متتٚبًٜ .  -٤ 

 أن ييٓر صقمٓٚ .-1

 

                                       
ظـ صقم افدهر ، ؾَٚل : ) مـ صٚم افدهر ؾال صٚم وٓ أؾىرة ، ؿٚل : ؾّـ يهقم يقمغ ويٍىر يقمٚ ؟ ؾَٚل : " ومـ ط يف افهحٔ  : أن شٚئالً شٖفف  9

قمٚ ، ويٍىر يقمغ ؟ ؾَٚل : وددت أِن ضرؿٝ بذفؽ ، ؾَٚل : ؾّـ يهقم يقمٚ ويَىر بقا ؟ ؾَٚل : وذفؽ أؾوؾ افهقم . يىٔؼ ذفؽ ؟، ؿٚل : ؾّـ يهقم ي

 ؾًٖفقه ظـ صقم افْٓر ، ثؿ ظـ صقم ثِثٔف ثؿ ظـ صقم ثِثف ثؿ ظـ صقم صىره

تًٌف شتدٚ مـ صقال ؾُٖٕام صٚم افدهر ، احلًْٜ بًؼ أمثٚهلٚ وأمٚ ؿقفف : "صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر يًدل صٔٚم افدهر" ، وؿقفف : "مـ صٚم رموٚن وأ

حهؾ فف أجر  "، وٕحق ذفؽ . ؾّراده : أن مـ ؾًؾ هذا حيهؾ فف أجر صٔٚم افدهر بتؤًػ إجر، مـ ؽر حهقل ادًٍدة ، ؾ٘ذا صٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر

بٚدجّقع أجر صقم افدهر ، وـٚن افَٔٚس أن يُقن اشتٌراق افزمٚن بٚفهقم ظٌٚدة ،  صقم افدهر بدون صٓر رموٚن . وإذا صٚم رموٚن و شتدٚ مـ صقال حهؾ

افراج  ، وهق إوٚظٜ مٚ هق أوػ مـ افهقم، وحهقل ادًٍدة راجحٜ ؾُٔقن ؿد ؾقت مهِحٜ ط فقٓ مٚ يف ذفؽ مـ ادًٚرض افراج  ، وؿد بغ افٌْل 

 ِحٜ افهقمراجحٜ واجٌٜ أو مًتحٌٜ ، مع حهقل مًٍدة راجحٜ ظذ مه

حُّٜ افْٓل ، ؾَٚل : "مـ صٔٚم افدهر ؾال صٚم وٓ أؾىر"، ؾٕ٘ف يهر افهٔٚم فف ظٚدة ، ـهٔٚم افِٔؾ ؾال يْتٍع هبذا افهقم ، وٓ يُقن ط وؿد بغ 

 صٚم ، وٓ هق أيًوٚ أؾىر



 

[] 
 

 ، أي : ـتٛ فف أجر مـ صٚم ـؾ يقم ؾِؿ يٍىر، وفَد أخرج  "ـٚن ـهٔٚم افدهر": طؿقفف 

وصٔٚم صٓر بًؼة أصٓر، وشتٜ أيٚم "ؿٚل:  طافدرامل يف شْْف ظـ ثقبٚن أن رشقل اهلل 

 يًْل : صٓر رموٚن، وشتٜ أيٚم بًده. "بًدهـ بنٓريـ ، ؾذفؽ ُٚم شْٜ 

افًٌٚدة وأحٌٓٚ، وذفؽ ؾقق  َس ِٕ وذفؽ أن احلًْٜ بًؼ أمثٚهلٚ، وإٕام يرجع ذفؽ دـ أَ 

تؤًػ وتِؽ ، ؾٓق تؤًػ، وزيٚدة ؾقق ذفؽ اف "ؾٕ٘ف ِل"افتؤًػ اخلٚص بٚفهقم يف ؿقفف : 

 افزيٚدة واهلل أظِؿ.

، مع أن إحٚديٞ ؿد جٚءت بٚفْٓل ظـ صٔٚم افدهر، فُـ افتنٌٔف هْٚ : "ـهٔٚم افدهر"ؿقفف : 

أن مـ أراد أن حيهؾ ظذ ثقاب صقم افدهر ؾًِٔف بهٔٚم شتٜ أيٚم مـ صقال بًد رموٚن، ؾٔوٚظػ 

حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو ريض اهلل ظْٓام ا . بؾ إن فف افثقاب حتك حيقز مـ إجر ـٖٕف مل يٍىر أبدً 

 9"صؿ مـ افنٓر ثالثٜ أيٚم ؾ٘ن احلًْٜ بًؼ أمثٚهلٚ، وذفؽ مثؾ صٔٚم افدهر "ؿٚل فف :  طأن افٌْل 

ٚ مـ صقال وصٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر بًد، ـٚن ـّـ صٚم ؾُٚن مـ صٚم رموٚن وأتًٌف شتد 

ذه إمٜ ظذ ؿك أظامرهٚ، ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف اهلل شٌحٕٚف بف ه دهريـ يف ظّره، وذفؽ ممٚ اختص

 وٚظػ هلٚ أظامهلٚ؛ ؾتًٌؼ إمؿ بذفؽ افًىٚء افًئؿ مـ اهلل شٌحٕٚف .

 هؾ يدل احلديٞ ظذ تقاِل صٔٚم افًتٜ مـ صقال بًد رموٚن أو ٓ يدل ظذ ذفؽ؟

 رة بٚفىٚظٚت ٚدٓ يدل احلديٞ ظذ افتقاِل بًد يقم افًٔد وإن ـٚن هق إؾوؾ فٌِّ - اإلجٚبٜ :

                                                                                                                        
ٚن يَقم مجٔع افِٔؾ دائاًم ، أو إٔف يهع افهٌ  ومـ َٕؾ ظـ افهحٚبٜ إٔف هد افهقم ، ؾَد ذهٛ إػ أحد هذه إؿقال ، وـذفؽ مـ َٕؾ ظْف إٔف ـ

 بقوقء افًنٚء أخرة ، ـذا ـذا شْٜ ، مع أن ـثًرا مـ ادَْقل مـ ذفؽ ؤًػ .

ؿ ، وهؿ ـٕٚقا خًرا مُْؿ ، ؿٚفقا : مل يٚ أبٚ ظٌد افرمحـ ؟ ؿٚل : ٕهنط وؿٚل ظٌد اهلل بـ مًًقد ٕصحٚبف: إٔتؿ أـثر صقًمٚ وصالة مـ أصحٚب اّد 

 ـٕٚقا أزهد يف افدٕٔٚ ، وأرؽٛ يف أخرة

 يًٍِف ، ؾَد ـٚن يهقم حتل يَقل افَٚئؾ : ٓ يٍىر، ويٍىر حتك يَقل افَٚئؾ : ٓ يهقمط ؾٖمٚ هد افهقم بًض افًٚم ، ؾٓذا ؿد ـٚن افٌْل 

 902ص  22مـ جمّقع افٍتٚوی ج
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ومًِقم أن افَوٚء ؾريوٜ ، ؾٓل ظذ افقجقب، أمٚ صقم صقال ؾْٚؾِٜ مٚ مل يْذره افًٌد ؾٔهٌ  

ظِٔف ؾريوٜ بْذره، وافَوٚء مَدم ظذ صقم افْٚؾِٜ، ؾ٘ن اشتىٚع افًٌد افَوٚء يف صقال، ثؿ صٚم 

ال أٓ يًتىٔع افَوٚء ظذ مرور افًٚم حتك افًْٜ بًدهٚ ؾًؾ ذفؽ، وإن خٚف فق صٚم افًتٜ مـ صق

ٜ مع ترموٚن افذي ئِف ؛ تًغ ظِٔف افَوٚء يف صقال دون افًْٜ، ؾ٘ن ـٚن ٓ يتًع صقال ظْده فًِ

افَوٚء، وهق يرجق أن يٍرق افَوٚء بًد ذفؽ ظذ أيٚم افًٚم؛ جٚز فف صقم افًتٜ يف صقال، وتٖخر 

صقال اهقر ؾٔف، أمٚ افَوٚء ؾقؿتف مقشع يف افًٚم ـِف ؛  ٜ مـتافَوٚء إػ مٚ بًد ذفؽ ٕن وؿٝ افً

َدةٌ فَقفف تًٚػ : }  ًِ ـْ  َؾ [ وذفؽ مراظٚة فقطٍٜٔ افقؿٝ ادؤَٜ دون مٚ ـٚن 937: افٌَرة{ ]ُأَخرَ  َأَيٚمٍ  ِم

ًً توؿ  ٚف مقش

 

 

مٓٚ افتَقى ، وفَد جٚءت آيٚت صٓر رموٚن صٓر افتَقى وافهقم ، يًغ افًٌد ظذ ًٍٕف، ؾِٔز

َٚافهٔٚم يف شقرة افٌَرة مٍتتحٜ بَقفف تًٚػ : } ـَ  َيَٚأهيُّ َٛ  آَمُْقا اَفِذي
تِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ َٔٚمُ  َظ اَم  افه  َٛ  ـَ

تِ  َظَذ  ـُ

ـَ  ـْ  اَفِذي ؿْ  ِم ُُ ؿْ  َؿٌِِْ ُُ َِ ًَ قنَ  َف َُ  [939: افٌَرة{ ]َتَت

ًٌ ًٌ فذفؽ ـٚن صقم رموٚن هتذي ٚ فف ظذ افهز وحًـ اخلِؼ  و ُريًْ ، وتًِٔاًم  ٚ فًِِّؿٚ وتدري

تٌغ ادًْك افسبقي يف ط ٚ يف شٚئر حٔٚتف ؛ فذفؽ جٚءت أحٚديٞ ظـ افٌْل افذي يٌَك فف مهٚحًٌ 

 افهقم

ـْ مَلْ َيَدْع َؿْقَل  "ؿٚل : طمْٓٚ مٚ أخرجف افٌخٚري ظـ أيب هريرة ، ريض اهلل ظْف ، ظـ افٌْل  َم

َؾ بِ  َّ ًَ وِر َواف اَبفُ افزُّ َٚمُف َوَذَ ًَ ٌٜ يِف َأْن َيَدَع َض  َحَٚج
ِ
َ
ِ
ََِْٔس ّلل  9"ِف، َؾ
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َٓ "جٚء ؾٔف :  طوظْف ريض اهلل ظْف مـ حديٞ افٌْل  ْٞ َو ْؿ َؾالَ َيْرُؾ ـُ َٚن َيْقُم َصْقِم َأَحِد ـَ َوإَِذا 

ْؾ إِِن  اْمُرٌؤ َصِٚئؿٌ  َُ َٔ ِْ ُف، َؾ َِ ِْ٘ن َشَٚبُف َأَحٌد َأْو َؿَٚت ، َؾ ْٛ  9"َيْهَخ

ؿٚل :  طوـذفؽ مٚ أخرجف افٌخٚري ومًِؿ ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ريض اهلل ظْف أن افٌْل 

" َِ ًَ ْع َؾ
َتىِ ًْ ـْ مَلْ َي ْرِج، َوَم ٍَ ـُ فِِْ ، َوَأْحَه

ٌََكِ ُف َأَؽضُّ فِِْ َٕ ِ٘ ََٔتَزَوْج، َؾ ٌََٚءَة َؾِْ ـِ اْشَتَىَٚع اف ُف َم َٕ ِ٘ ِْٔف بِٚفَهْقِم، َؾ

 2"َفُف ِوَجٚءٌ 

ُٜ  ؿٚل :ط  ـٚن افهقم ـٍٚرة ؛ حلديٞ افٌخٚري ظـ حذيٍٜ ، أن افٌْل فذفؽ  يِف  افَرُجؾِ  "ِؾتَْْ

ُرَهٚ َوَجِٚرِه، َوَوَفِدهِ  َوَمٚفِفِ  َأْهِِفِ   ٍ َُ .." َوافَهْقمُ  افَهاَلةُ  ُت ُٜ  9َوافَهَدَؿ

ٓؾ بـ شًد ٚ يف ازجْٜ اشّف افريٚن ؛ فام أخرجف افٌخٚري ومًِؿ ظـ شوجًؾ اهلل فِهٚئّغ بٚبً 

ِٜ  يِف  "إِنَ ؿٚل :  ط، ريض اهلل ظْف ، أن افٌْل  ُٚل  َبًٚبٚ ازجََْ ََ قنَ  ِمْْفُ  َيْدُخُؾ  افَرَيُٚن، َففُ  ُي ُّ  َيْقمَ  افَهِٚئ

، ِٜ ََٔٚم
َِ ُهْؿ، َأَحدٌ  ِمْْفُ  َيْدُخُؾ  َٓ  اف ُٚل  َؽْرُ ََ ـَ : ُي قَن؟ َأْي ُّ قُمقنَ  افَهِٚئ َُ َٔ ُهْؿ، َأَحدٌ  ِمْْفُ  َيْدُخُؾ  َٓ  َؾ َِ٘ذا َؽْرُ  َؾ

ُِقا َِؿْ  ُأْؽَِِؼ  َدَخ  1َأَحٌد" ِمْْفُ  َيْدُخْؾ  َؾ

  " يف ازجْٜ ثامٕٜٔ أبقاب، ؾٔٓٚ بٚب يًّی افريٚن ٓ يدخِف إٓ افهٚئّقن "ويف روايٜ فٌِخٚري 

ؾٚفهقم تربٜٔ فًِِّؿ يف دٕٔٚه وظقن فف ظذ ُِؽ صٓقاتف ووٌىٓٚ ، وـذفؽ مْزفٜ فف ظْد ربف 

ٚب مـ أبقاب ازجْٜ يدخؾ مْف ، ؾ٘ن ـٚن افهقم ادٍروض يف رموٚن ، ؾٚفهقم مؼوع ، وؾت  افٌ

يف ؽر رموٚن ، وٓ حيرم إٓ يف افًٔديـ ويقم افنؽ ، ويُره يف أيٚم افتؼيؼ ، ويُره إؾراد ازجًّٜ ، 

 ِٜ فٌر صقم مًتٚد .ؾٕٚوإؾراد افًٌٝ 

 ويًَْؿ افهقم يف ؽر رموٚن إػ ؿًّغ :

 ، وصقم ؾريوٜصقم ٕٚؾِٜ  
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 (9100(، مًِؿ)9107افٌخٚري) 2

 (911(، مًِؿ)727افٌخٚري) 9

 (9972(، مًِؿ)9316افٌخٚري) 1
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ؾتْٜ افرجؾ يف أهِف ومٚفف وجٚره "وهق مـ اخلهٚل ادٍُرة فِذٕقب وذفؽ حلديٞ حذيٍٜ : 

 "ٜ ؿتٍُرهٚ افهالة وافهٔٚم وافهد

ـْ  ُشِئَؾ   طويف مًِؿ مـ حديٞ أيب ؿتٚدة إٕهٚري  ريض اهلل ظْف  أن رشقل اهلل   َصْقمِ  َظ

؟ َيْقمِ  َٜ َٚل  َظَرَؾ ََ رُ : َؾ  ٍ َُ َٜ  "ُي َْ ًَ َٜ  اف َٔ " اْفاَمِو َٜ َٔ ٌَِٚؿ ـْ  َوُشِئَؾ : َؿَٚل  َواْف َٚل  َظُٚصقَراَء؟ َيْقمِ  َصْقمِ  َظ ََ رُ : َؾ  ٍ َُ  "ُي

 َٜ َْ ًَ " اف َٜ َٔ  9اْفاَمِو

ـْ ":  ط ويف حديٞ افنٔخغ ظـ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف . ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل َمٚ ِم

َٚظٌٍْد َيُهقُم َيْقًمٚ يِف  ًٍ َغ َخِري ًِ ـِ افَِْٚر َشٌْ ُف َظ َٓ َْٔقِم َوْج َٓ َبَٚظَد اهلُل، بَِذفَِؽ اْف ، إِ
ِ
  .2" َشٌِِٔؾ اهلل

ـْ َصَٚم َيْقًمٚ يِف َشٌِِٔؾ  "ؿٚل : طوحديٞ افسمذي ظـ أيب أمٚمٜ  ريض اهلل ظْف ، ظـ افٌْل  َم

ـَ  َؾ اّلَلُ َبَُْْٔف َوَبْغَ افَِْٚر َخَْْدًؿٚ  ًَ  َج
ِ
 َوإَْرضِ اهلل

ِ
اَمء ًَ  .9"اَم َبْغَ اف

  -أ 

ٚنَ أخرج افٌخٚري ومًِؿ ظـ إٔس  ريض اهلل ظْف ، ـَ   َرُشقُل  "
ِ
ىِرُ  ط اّلَل ٍْ ـَ  ُي رِ  ِم ْٓ  َحَتك افَن

ـَ  ُي ـَ  َحَتك َوَيُهقمُ  ِمُْْف، َيُهقمَ  َٓ  َأنْ  َٕ ُي ىِرَ  َٓ  َأنْ  َٕ ٍْ  1ًْٔئٚ"َص  ِمْْفُ  ُي

  َرُشقُل  َصٚمَ  "َمٚوأخرجٚ ظـ ابـ ظٌٚس ، ريض اهلل ظْٓام : 
ِ
ًرا ط اهلل ْٓ ِٚمالً َص ، ـَ  َؽْرَ  َؿطُّ

ٚنَ  َرَمَوَٚن، ـَ قَل  َحَتك َصَٚم، إَِذا َيُهقمُ  َو َُ ِٚئُؾ  َي ََ ،: اْف َٓ ،
ِ
ىُِر، َٓ  َواّلل ٍْ ىُِر، ُي ٍْ قَل  َحَتك َأْؾَىَر، إَِذا َوُي َُ  َي

ِٚئُؾ  ََ ، ،َٓ : اْف
ِ
 7َيُهقُم" َٓ  َواّلل

                                       
 (9962مًِؿ) 9

 (9979(، مًِؿ)2310افٌخٚري) 2

 (9621افسمذي) 9

 (9919افٌخٚري) 1

 (9971(، مًِؿ)9119افٌخٚري) 7
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 : أخرج افٌخٚري ومًِؿ ظـ أيب مقشك إصًري ، ريض اهلل ظْف ، ؿٚل  صقم ظٚصقراء -9

ٚنَ   ـَ فُ  َيْقًمٚ َظُٚصقَراءَ  َيْقمُ  " ُّ ي  ًَ قُد، ُت ُٓ َٔ َٚل  ِظًٔدا، َوَتَتِخُذهُ  اْف ََ   َرُشقُل  َؾ
ِ
 9َإُْٔتْؿ" "ُصقُمقهُ : ط اهلل

  َرُشقُل  َصٚمَ  ِحغَ   مًِؿ ظـ ابـ ظٌٚس ، ريض اهلل ظْٓام ، يَقل :وأخرج 
ِ
 َيْقمَ ط  اهلل

َِٔٚمفِ  َوَأَمرَ  َظُٚصقَراءَ    َرُشقَل  َيٚ: َؿُٚفقا بِِه
ِ
َٕفُ  اهلل فُ  َيْقمٌ  إِ ُّ ي  ًَ قدُ  ُت ُٓ َٔ َٚل  َوافََْهَٚرى اْف ََ   َرُشقُل  َؾ

ِ
: ط اهلل

َِ٘ذا ٚنَ  "َؾ ٚمُ  ـَ ًَ ٌُِؾ  اْف َْ ُ َْٚ اهللُ  َصٚءَ  إِنْ  اْد ّْ َْٔقمَ  ُص َِؿْ : َؿَٚل  افَتِٚشَع" اْف ٚمُ  َيِْٖت  َؾ ًَ ٌُِؾ، اْف َْ ُ َ  َحَتك اْد  َرُشقُل  ُتُقيف 

 
ِ
 2ط. اهلل

ـْ  " ُشِئَؾ أخرج مًِؿ ظـ أيب ؿتٚدة  ريض اهلل ظْف  ؿٚل : صقم يقم ظرؾٜ :-١  َيْقمِ  َصْقمِ  َظ

؟ َٜ َٚل  َظَرَؾ ََ رُ : َؾ  ٍ َُ َٜ  "ُي َْ ًَ َٜ اْفاَمِو  اف َٔ " َٜ َٔ ٌَِٚؿ ـْ  َوُشِئَؾ : َؿَٚل  َواْف َٚل  َظُٚصقَراَء؟ َيْقمِ  َصْقمِ  َظ ََ رُ : َؾ  ٍ َُ َٜ  "ُي َْ ًَ  اف

" َٜ َٔ  9اْفاَمِو

: أخرج مًِؿ ظـ أيب أيقب إٕهٚري ، ريض اهلل ظْف ، أن رشقل  صقم شٝ مـ صقال -٠

ـْ َص اهلل ؟ ؿٚل :  ُف ِشتٚد ِم ًَ ـْ َصَٚم َرَمَوَٚن ُثَؿ َأتٌَْ ِهَِٔٚم افَدْهرِ َم ـَ َٚن  ـَ  1"َقاٍل، 

: أخرج أبق داود وافًْٚئل ظـ هْٔدة بـ خٚفد ربٔٛ ظّر بـ  صقم تًًٜ أيٚم مـ ذي احلجٜ-1

 ؾًًّتٓٚ تَقل : إن رشقل اهلل  طاخلىٚب أن امرأة دخِٝ ظذ أم شِّٜ زوج افٌْل 

ٚنَ  ٚ َظُٚصقَراءَ  َيْقمَ  َيُهقمُ  ـَ ًً ًْ
ـْ  َوتِ ِٜ  ِذي ِم َج َٜ وَ  احْلِ ـْ  َأَيٚمٍ  َثالََث رِ  ِم ْٓ ـْ  اْثَْْغِ  َأَوَل  افَن رِ  ِم ْٓ  افَن

" ْغِ ًَ ٔ
 7َومَخِ

ـْ وأخرج افٌخٚري  ـِ  َظ ٌٍَٚس، اْب ـِ  َظ َٕفُ  ط افٌَِْل   َظ ُؾ  "َمٚ: َؿَٚل  َأ َّ ًَ ٚ َأْؾَوَؾ  َأَيٚمٍ  يِف  اف َٓ  يِف  ِمْْ

                                       
 (9999(، مًِؿ)2007افٌخٚري) 9

 (9991مًِؿ) 2

 (9962مًِؿ) 9

 ( واحلديٞ مروي ـذفؽ ظـ ثقيٚن و أيب هريرة وابـ ظٌٚس وافزاء بـ ظٚزب وظٚئن9961ٜمًِؿ) 1

 (2919(، افًْٚئل)2191أبق داود) 7



 

[] 
 

َٓ : َؿُٚفقا َهِذِه؟"  ُٚد؟ َو َٓ َٓ : َؿَٚل  ازِج َٓ  "َو َٓ  ُٚد،ازِج ٚضِرُ  َخَرَج  َرُجٌؾ  إِ فِ  خُيَ ًِ ٍْ َِؿْ  َوَمٚفِِف، بَِْ  َيْرِجعْ  َؾ

"
ٍ
ء بَِقْ

9 " 

ـْ حلديٞ مًِؿ  صقم ادحرم : -7   َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظُْْف، اهللُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َظ
ِ
: ط اهلل

َِٔٚم، "َأْؾَوُؾ  ًْدَ  افه  رُ  َرَمَوَٚن، َب ْٓ   َص
ِ
ًْدَ  افَهاَلِة، َأْؾَوُؾ وَ  اْدَُحَرُم، اهلل ، َب ِٜ ِريَو ٍَ َِِْٔؾ" َصالَةُ  اْف  2اف

ٍر مَلْ : حلديٞ افٌخٚري ومًِؿ ظـ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ : صقم صًٌٚن -6 ْٓ ـْ َص  َأَرُه َصِٚئاًم ِم

ٌَٚ ًْ َٚن َيُهقُم َص ـَ ُف،  َِ ـُ ٌََٚن  ًْ َٚن َيُهقُم َص ـَ ٌََٚن  ًْ ـْ َص َِٔٚمِف ِم ـْ ِص َثَر ِم ـْ ، َأ ِِٔالً "َؿطُّ َٓ َؿ  9َن إِ

ُٝ وأخرج افًْٚئل ظـ أشٚمٜ بـ زيد ؿٚل:    َرُشقَل  َيٚ ُؿِْ
ِ
ًرا َتُهقمُ  َأَركَ  مَلْ  اّلَل ْٓ ـْ  َص قرِ  ِم ُٓ  َمٚ افنُّ

ـْ  َتُهقمُ  ٌَٚنَ  ِم ًْ رٌ  "َذفَِؽ  َؿَٚل  َص ْٓ ُؾ  َص ٍُ ٌْ ٍٛ  َبْغَ  َظْْفُ  افَُْٚس  َي رٌ  َوُهقَ  َوَرَمَوٚنَ  َرَج ْٓ َْظاَمُل  ِؾٔفِ  ُتْرَؾعُ  َص ْٕ  ا

غَ  َرب   إَِػ 
ِ
َٚد ًَ ُّٛ  اْف ُِٖح ِع  ُيْرَؾعَ  َأنْ  َؾ َّ َٕٚ َظ  1َصِٚئٌؿ" َوَأ

: أخرج افًْٚئل وافسمذي وابـ مٚجف ظـ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ ،  صقم أيٚم مـ إشٌقع -٢

 7"أن رشقل اهلل ـٚن يتحرى صٔٚم آثْغ واخلّٔس"

ـٚن رشقل اهلل يٖمرٕٚ أن  "افًْٚئل ظـ مِحٚن ؿٚل :: أخرج  صٔٚم أيٚم افٌٔض مـ ـؾ صٓر -۸

  6"هقم افٌٔض ثالث ظؼة ، وأريع ظؼة، ومخس ظؼة . ؿٚل : وؿٚل : هـ گٓٔئٜ افدهرٕ

ا بٕٚدفٜ افتل يراهٚ . ؿد ـثرا مٚ خيتِػ افًِامء يف اشتٌْٚط مًٖفٜ ؾًٌٔط ـؾ واحد رأيف مٗيدً 

ًً تُقن ادًٖفٜ ؾَٜٓٔ أو تٚرخي ٚ بٖفٍٚظ ؿقيٜ ـٖٕف يف مًرـٜ ٜٔ أو فٌقيٜ . وؿد يْتهٛ هلٚ بًوٓؿ مداؾ

                                       
ًِْْل ( بٍِظ 2193(، وهق ظْد أيب داود )161افٌخٚري) 9 ََيِٚم" َي ْٕ ـْ َهِذِه ا  ِم

ِ
ُّٛ إَِػ اّلَل ٚ َأَح َٓ ُؾ افَهٚفُِ  ؾِٔ َّ ًَ ـْ َأَيٍٚم اْف ، َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل َمٚ ِم ْؼِ ًَ َأَيَٚم اْف

ِف  ًِ ٍْ َْ َٓ َرُجٌؾ َخَرَج بِ ، إِ
ِ
ُٚد يِف َشٌِِٔؾ اّلَل َٓ َٓ ازْجِ ؟ َؿَٚل: "َو

ِ
ُٚد يِف َشٌِِٔؾ اّلَل َٓ َٓ ازْجِ ، َو

ِ
"اّلَل

ٍ
ء َقْ
ـْ َذفَِؽ بِ َِْؿ َيْرِجْع ِم  َوَمٚفِِف، َؾ

 (9969مًِؿ) 2

 (9976( مًِؿ)9110افٌخٚري) 9

 (2976افًْٚئل) 1

 (9191(، ابـ مٚجف)2971افًْٚئل) 7

 (2192افًْٚئل) 6
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ا ٚ بْٔٓؿ، يهػ افَقل وحيسم ؿٚئِف ، وٕحـ ظْدمٚ ٕىٚفع ذفؽ ٕجْل ثامرً فُـ يٌَك أدب افًِؿ رمحً 

ضٌٜٔ مـ افًِؿ افْٚؾع وإدفٜ ادًَْٜ، ومـ ذفؽ : مٚ وؿع يف بًض أفٍٚظ احلديٞ أو إحٚديٞ يف 

بحذف إفػ وافالم وهق  "أيٚم افٌٔض"، ويف بًوٓٚ "إيٚم افٌٔض"افًْٚئل مـ ؿقفف : بًض ًٕخ 

ًً  ؾٕٚزىل وَٕؾ ظـ افْقوي وخٚفٍٓام ابـ حجر َأوو ، وؿد رآهٚ ازجقافٔ ٚ، وهذا افًْٔل مداؾ

 خمتك ادًرـٜ:

 فًقام؛ا حلـ مـ مًدود افًربٜٔ أهؾ ظْد خىٖ -بٕٚفػ وافالم -: وإيٚم افٌٔض ؿٚل افْقوي

شٌٛ تًّٜٔ هذه  وأمٚ. افٌٔض افِِٔٚل أيٚم: أي ،(افٌٔض أيٚم) وصقابف دائام بٔض ـِٓٚ إيٚم ٕن

 ٚ؛ ؾَهنٚ تٌٔض بىِقع افَّر مـ أوهلٚ إػ آخرهٚ.افِِٔٚل بًٔو 

وؿد صح  ابـ حجر يف افٍت  ؿقل )إيٚم افٌٔض( وؿٚل : ٕن افٔقم افُٚمؾ هق افْٓٚر بِِٔف، 

قم أبٔض ـِف إٓ هذه إيٚم ؛ ٕن فِٔٓٚ أبٔض وهنٚرهٚ أبٔض ؾه  ؿقل إيٚم ي وفٔس يف افنٓر

 .افٌٔض ظذ افهٍٜ

وتكف ؽر مقجف ٕن   وؿد ظَٛ افًْٔل يف أظّدة افَٚري، ظذ ذفؽ بَقفف : هذا ـالم واهٍ 

ظٌٚرة ظـ ؿقفف : ٕن افٔقم افُٚمؾ هق افْٓٚر بِِٔف ؽر صحٔ  ، ٕن افٔقم افُٚمؾ يف افٌِٜ افًربٜٔ 

ضِقع افنّس إػ ؽروهبٚ، ويف افؼع ظٌٚرة ظـ ضِقع افٍجر افهٚدق وفٔس فِِٔف دخؾ يف حد 

افْٓٚر، ؿقفف: )وهنٚرهٚ أبٔض( يَتيض أن بٔٚض هنٚر إيٚم افٌٔض مـ بٔٚض افِِٜٔ وفٔس ـذفؽ؛ 

أبٔض ـِف ٕن بٔٚض إيٚم ـِٓٚ بٚفذات وأيٚم افنٓر ـِٓٚ بٔض ؾًَط ؿقفف : وفٔس يف افنٓر يقم 

إٓ هذه إيٚم، وهؾ يَٚل فٔقم مـ أيٚم افنٓر ؽر أيٚم افٌٔض: هذا يقم بٔٚوف ؽر ـٚمؾ، أو يَٚل 

هذا ـِف فٔس بٖبٔض؟ ؾٌىؾ ؿقفف )ؾه  إيٚم افٌٔض ظذ افقصػ( وخالصٜ ادًرـٜ أن فٍيٜ 

 إيٚم افٌٔض مـ أخىٚء افًقام وافهقاب أن يَٚل: أيٚم افٌٔض ـام ؿٚل ازجقافَٔل

 صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر : -1

ـَ  َٓ  بَِثالٍَث  َخِِِٔع  َأْوَصِِٚن : َؿَٚل ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل:  ُٓ   "َصْقمِ : َأُمقَت  َحَتك َأَدُظ



 

[] 
 

 ِٜ ـْ  َأَيٚمٍ  َثالََث ؾ   ِم ٍر، ـُ ْٓ َحك، َوَصالَةِ  َص َْٕقمٍ  افوُّ  9ِوْتٍر" َظَذ  َو

 . "ظٓـ حتك أمقتٓ أد"ؿقل أيب هريرة ريض اهلل ظْف: 

حيتّؾ أن يُقن )ٓ أدظٓـ..( مـ مجِٜ افقصٜٔ أي : أوصِٚن أن ٓ  ؿٚل احلٚؾظ يف افٍت :

 أدظٓـ، وحيتّؾ أن يُقن إخٌٚر افهحٚيب بذفؽ ظـ ًٍٕف، أي : إٔف ريض اهلل ظْف ٓ يدظٓـ .

 وهذا صٖن ادحٛ مع اٌقبف ، يتًّؽ بقصٚيٚه وحيرص ظذ هديف خٚصٜ إذا ـٚن ادحٌقب

أوص ابْتف ؾٚضّٜ  ط، وفذفؽ ؾٍل افٌخٚري أن افٌْل ط ٚ. ـٔػ وهق رشقل اهللٚ مربًٔ بً مٗد  

، طوزوجٓٚ ظِٔٚ بٚفتًٌٔ  ؿٌؾ افْقم. يَقل ظع ريض اهلل ظْف : ؾام ترـتٓٚ مْذ شًّتٓٚ مـ افٌْل 

 2غٍص ؿٔؾ فف : وٓ فِٜٔ صٍغ ؿٚل : وٓ فِٜٔ

َحِْل اهلل ظْٓام ؿٚل : وأخرج افٌخٚري ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو ريض َُ ، َذاَت  اْمَرَأةً  َأيِب  َإْٔ ٍٛ ًَ  َح

ٚنَ  َُ َٚهدُ  َؾ ًَ ََْتُف، َيَت هُلَٚ ـَ َٖ ًْ َٔ ـْ  َؾ ٚ، َظ َٓ
ِِ ًْ قُل  َب َُ ًْؿَ : َؾَت

ـْ  افَرُجُؾ  ِٕ   مَلْ  َرُجؾٍ  ِم
ت ْش  َومَلْ  ِؾَراًصٚ، َفَْٚ َيَىْٖ ٍَ ٚ َفَْٚ ُي ًٍ َْ  ـَ

اَم  َأَتَُْْٔٚه، ُمْْذُ  َِ َِْٔفِ  فَِؽ ذَ  َضَٚل  َؾ رَ  َظ ـَ َٚل  ط فٌَِِِْل   َذ ََ ِْل: »َؾ ََ ُٔتفُ  ،شبِفِ  اف َِ َِ ُد، َؾ ًْ َٚل  َب ََ َْٔػ : »َؾ  ـَ

َؾ : َؿَٚل  شَتُهقُم؟ َْٔػ : »َؿَٚل  َيْقٍم، ـُ ـَ تُِؿ؟ َو َؾ : َؿَٚل  ،شخَتْ ، ـُ ٍٜ َِ ؾ   يِف  ُصؿْ : »َؿَٚل  َفْٔ رٍ  ـُ ْٓ ، َص ًٜ  َثالََث

ْرآنَ  َواْؿَرإِ  َُ ؾ   يِف  اف ْٓ  ـُ ُٝ : َؿَٚل  ،شرٍ َص َثرَ  ُأِضُٔؼ : ُؿِْ ـْ ـْ  َأ َٜ  ُصؿْ : »َؿَٚل  َذفَِؽ، ِم ِٜ  يِف  َأَيٚمٍ  َثالََث ًَ ُّ  ،شازجُ

 ُٝ َثرَ  ُأِضُٔؼ : ُؿِْ ـْ ـْ  َأ ُٝ : َؿَٚل  شَيْقًمٚ َوُصؿْ  َيْقَمْغِ  َأْؾىِرْ : »َؿَٚل  َذفَِؽ، ِم َثرَ  ُأضُِٔؼ : ُؿِْ ـْ ـْ  َأ : َؿَٚل  َذفَِؽ، ِم

َٔٚمَ  َداُودَ  َصْقمَ  افَهْقمِ  َأْؾَوَؾ  ُصؿْ » ؾ   يِف  َواْؿَرأْ  َيْقٍم، َوإِْؾَىٚرَ  َيْقمٍ  ِص َٔٚلٍ  َشٌْعِ  ـُ َْٔتِْل شَمَرةً  َف َِ ُٝ  َؾ  َؿٌِِْ

 َٜ   َرُشقلِ  ُرْخَه
ِ
ُت  َأِن   َوَذاكَ  ،ط اّلَل ِزْ ، ـَ ُٝ ٍْ ًُ ٚنَ  َوَو َُ َرأُ  َؾ َْ ًْضِ  َظَذ  َي ٌْعَ  َأْهِِفِ  َب ًُّ ـَ  اف ْرآنِ  ِم َُ  اف

ٚرِ  َٓ َرُؤهُ  َواَفِذي ،بِٚفَْ َْ ِرُوفُ  َي ًْ ـَ  َي ِٚر، ِم َٓ قنَ  افَْ ُُ َٔ
ْٔفِ  َأَخَػ  فِ َِ َِِْٔؾ، َظ َقى َأنْ  َأَرادَ  َوإَِذا بِٚف ََ  َأَيًٚمٚ َأْؾَىرَ  َيَت

ـَ  َوَصٚمَ  َوَأْحَل، ُٓ َِ َٜ  ِمثْ َٔ َراِه كَ  َأنْ  ـَ ْٔفِ  ط افٌََِْل  َؾَٚرَق  َصًْٔئٚ، َيْسُ َِ  9" َظ
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ٚ ، بؾ إن إمر يزداد ووقًح  ظِٔفط ا حيٌقن أن يًِّقا بام ترـٓؿ رشقل اهلل ؾٕٚير ـٔػ ـٕٚق

دُ  َحَدَثَْٚبحديٞ مًِؿ ؿٚل  َّ ـُ  ُاَ   َظٌْدِ  ْب
ِ
ـِ  اهلل ، ْب ْرٍ َّ ِْل َخٚفِدٍ  َأُبق َحَدَثَْٚ ُٕ ًْ َِٔاَْمنَ  َي ـَ  ُش ََٔٚن، ْب ـْ  َح  َظ

ـِ  َداُودَ  ـِ  ِهٍْْد، َأيِب  ْب اَمنِ  َظ ًْ ـِ  افُّْ ـْ  َشٚمِلٍ، ْب ِرو َظ ّْ ـِ  َظ ُٜ  َحَدَثِْل: َؿَٚل  َأْوٍس، ْب ًَ ٌَ ـُ  َظْْ ََٔٚن، َأيِب  ْب ٍْ  يِف  ُش

ٍٞ  ِؾٔفِ  َمَٚت  اَفِذي َمَرِوفِ  ٚرُّ  بَِحِدي ًَ ُٝ : َؿَٚل  إَِفِْٔف، َيَت ًْ
ِّ ، ُأمَ  َش َٜ ٌَ قُل  َحٌِٔ َُ ُٝ : َت ًْ

ِّ   َرُشقَل  َش
ِ
 ،ط اهلل

قُل  َُ ـْ : َي ًٜ  ةَ َظْؼَ  اْثََْتلْ  َصَذ  "َم ًَ ـْ ، َيْقمٍ  يِف  َر ٍٜ َِ ـَ  َففُ  ُبَِْل  َوَفْٔ ٌٝ  هِبِ " يِف  َبْٔ ِٜ ْٝ  ازْجََْ َٜ  ُأمُّ  َؿَٚف ٌَ  َؾاَم : َحٌِٔ

ـَ  ُٓ ُت ـْ ـَ  ُمْْذُ  َتَر ُٓ ُت ًْ
ِّ ـْ  َش   َرُشقلِ  ِم

ِ
ُٜ  َوَؿَٚل  ط اهلل ًَ ٌَ ْ ـَ  "َؾاَم : َظْ ُٓ ُت ـْ ـَ  ُمْْذُ  َتَر ُٓ ُت ًْ

ِّ ـْ  َش "، ُأم   ِم َٜ ٌَ  َحٌِٔ

ُرو َوَؿَٚل  ّْ ـُ  َظ ـَ  "َمٚ: َأْوسٍ  ْب ُٓ ُت ـْ ـَ  ُمْْذُ  َتَر ُٓ ُت ًْ
ِّ ـْ  َش " ِم َٜ ًَ ٌَ ْ اَمنُ  َوَؿَٚل  َظْ ًْ ـُ  افُّْ ـَ  "َمٚ: َشٚمِلٍ  ْب ُٓ ُت ـْ  ُمْْذُ  َتَر

ـَ  ُٓ ُت ًْ
ِّ ـْ  َش ِرو ِم ّْ ـِ  َظ  9َأْوٍس" ْب

تْٚؿِقن وـٔػ أن أهؾ افًِؿ يط ؾٕٚير . رظٚك اهلل . إػ احلرص ظذ افًّؾ بقصٚيٚ افٌْل 

 .افًِؿ وافًّؾ بف

أحٛ ": طوفَد أخرج افٌخٚري ومًِؿ ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ : ؿٚل رشقل اهلل 

 2"إظامل إػ اهلل أدومٓٚ وإن ؿؾ

ٚنَ  ويف روايٜ فٌِخٚري ظـ ظٚئنٜ أهنٚ ؿٚفٝ: ـَ َٛ  "َو ـِ  َأَح ي ْٔفِ  َمَٚدامَ  إَِفْٔفِ  افد  َِ ٌُُف" َظ  9َصِٚح

يف ؾًِف ويتْٚؾًقن يف افىٚظٚت  طظِٔٓؿ ـٕٚقا يتٖشقن برشقل اهلل  ؾٚفهحٚبٜ روقان اهلل

واخلرات ويًِّقن بقصٚيٚه ، فذفؽ ـٕٚقا إخقة متحٚبغ ؿد أزال اهلل افنحْٚء وافٌٌوٚء مـ ؿِقهبؿ 

 .ؾُٕٚقا أصداء ظذ افٍُٚر رمحٚء بْٔٓؿ

، ؾٕٓٚقا يف أظغ أظدائٓؿ ؾِام تٌر حٚل افْٚس ومَت افدٕٔٚ ؿِقهبؿ وتًَِقا هبٚ هٕٚقا ظذ رهبؿ

ُ  َٓ  اّلَلَ  إِنَ ا، واهلل ظز وجؾ يَقل : }وصٚر بٖشٓؿ بْٔٓؿ صديدً  ر  ٌَ ْقمٍ  َمٚ ُي ََ وا َحَتك بِ ُ ر  ٌَ ؿْ  َمٚ ُي ِٓ ًِ ٍُ ْٕ َٖ { بِ

 [ 99: افرظد]
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ٚ وافتًِؼ بٚٔخرة إػ افتًِؼ بٚفدٕٔٚ، ؽر اهلل ظزهؿ هقإً  ،ؾِام ؽروا افىٚظٜ إػ ادًهٜٔ

،تٓؿ وًورؾً ًٜ  ًٍ ٚ، ؾ٘ن ظٚدوا إػ رهبؿ وؾٚءوا إػ رصدهؿ ورجًقا ضٚئًغ فديْٓؿ وؿقهتؿ وً

مَتديـ بٌْٔٓؿ شٚئريـ ظذ مٚ ذظف رهبؿ يٗدون افٍرائض ثؿ يتْٚؾًقن بًد ذفؽ بٚفْقاؾؾ ؛ أظٚد 

اهلل افًز وافْك إفٔٓؿ ورؾع تٚج افًٔٚدة ظذ رءوشٓؿ وخٚؾٓؿ أظداؤهؿ، ؾٚفىٚظٜ افىٚظٜ ظٌٚد 

 اا ومٗيدً اهلل. افٍرائض ـٚمِٜ ثؿ افْقاؾؾ ٕتْٚؾس ؾٔٓٚ، يُقن ادِؽ فْٚ ًٕٚس 

وفَد جٚءت إحٚديٞ بّؼوظٜٔ افهٔٚم ثالثٜ أيٚم يف ـؾ صٓر ظـ مجٓرة مـ افهحٚبٜ ، ذـر 

افسمذي مْٓؿ : أبٚ ذر وأبٚ ؿتٚدة وظٌد اهلل بـ ظّرو وؿرة بـ إيٚس ادزِن وظٌد اهلل بـ مًًقد وأبٚ 

وابـ ظٌٚس وظٚئنٜ وؿتٚدة بـ مِحٚن وظثامن بـ أيب افًٚص وجرير ابـ ظٌد اهلل، وجٚء ظَرب 

 ٚ ظـ ابـ ظّر وأم شِّٜ وحٍهٜ وظّران بـ حهغاحلديٞ أيًو 

وؿد ظزاه ادْذري يف افسؽٔٛ دّٔقٕٜ بْٝ شًد وظّرو بـ ذحٌٔؾ، وؿد جٚء ـذفؽ ظـ ظع 

وأيب  ظٌد اهلل، ـام ورد يف أحٚديٞ ظـ أيب هريرةابـ أيب ضٚفٛ، وذـره صٚحٛ احلِٜٔ ظـ جٚبر بـ 

افدرداء، ؾٓٗٓء أـثر مـ ظؼيـ مـ افهحٚبٜ وؿًٝ فْٚ أحٚديثٓؿ يف مؼوظٜٔ صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ 

ٚ مـ هذه إحٚديٞ افتل جٚءت ـؾ صٓر، وأمٚ ذـر افُتٛ افتل أخرجتٓٚ ؾٔىقل، فُـ ٕند ضرؿً 

 .بٖيٚم افٌٔض، وبًوٓٚ يذـر اخلّٔس وآثْغ، وبًوٓٚ يىَِٓٚ ُْٓٚ ٔ  ًَ يف صٔٚم ثالثٜ أيٚم، بًوٓٚ يُ 

مـ صٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر ؾذفؽ ":  طظـ أيب ذر ريض اهلل ظْف ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل 

ـْ ، ؾٖٕزل اهلل ظز وجؾ ذفؽ يف ـتٚبف }"صقم افدهر ِٜ  َجٚءَ  َم َْ ًَ َِفُ  بِٚحْلَ   [960: إًٕٚم{ ]َأْمَثٚهِلَٚ َظْؼُ  َؾ

 9.قم بًؼة أيٚم ؾٚفٔ

: أن ٕهقم يف افنٓر ثالثٜ أيٚم افٌٔض : ثالث ظؼة طوظْف ريض اهلل ظْف  أمرٕٚ رشقل اهلل 

 وأربع ظؼة ومخس ظؼة
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َٚذةُ  ًَ ، وظـ ُم ُٜ َدِوَي ًَ ْٝ  َأهَنَٚ اْف َف َٖ َٜ  َش ٚنَ : ط افٌَِْل   َزْوَج  َظِٚئَن ـَ   َرُشقُل  "َأ
ِ
ـْ  َيُهقمُ  ط اهلل ؾ   ِم  ـُ

رٍ  ْٓ َٜ َثالَ َص ْٝ  َأَيٍٚم؟" َث ْؿ"،: َؿَٚف ًَ َٕ "  ُٝ ِْ َُ ـْ : هَلَٚ َؾ رِ  َأَيٚمِ  َأي   "ِم ْٓ ٚنَ  افَن ْٝ  َيُهقُم؟" ـَ ـْ  "مَلْ : َؿَٚف ُُ ٌَِِٚل  َي  ُي

ـْ  رِ  َأَيٚمِ  َأي   ِم ْٓ  9َيُهقُم" افَن

هقم افٌٔض ثالث ظؼة ، وأريع ظؼة، ٕيٖمرٕٚ أن  ط ـٚن رشقل اهلل  "مِحٚن ؿٚل :وظـ 

  2"ة . ؿٚل : وؿٚل : هـ گٓٔئٜ افدهرومخس ظؼ

َُٔٚم  ط مً  ظذ رأشف . ؿٚل رشقل اهلل ط وظـ مًٚويٜ بـ ؿرة ظـ أبٔف . وـٚن افٌْل : ِص

َُٔٚم افَدْهِر، َوإِْؾَىُٚرهُ  ٍر ِص ْٓ ؾ  َص ـُ ـْ   َأَيٍٚم ِم
ِٜ   9"َثالََث

ِٜ َصْقُم "يَقل : ط ؿٚل : شًّٝ رشقل اهلل ريض اهلل ظْف وظـ أيب هريرة  ، َوَثالََث ِر افَهْزِ ْٓ َص

ٍر، َصْقُم افَدْهرِ  ْٓ ؾ  َص ـُ ـْ   1"َأَيٍٚم ِم

ـَ "يَقل :  طوظـ ظثامن بـ افًٚص ؿٚل : شًّٝ رشقل اهلل  ُٜ َأَيٍٚم ِم ـٌ َثالََث ًَ ٌَٔٚم َح ِص

رِ  ْٓ  7"افَن

 طاهلل  رشقل ـٚن.:  ظْٓؿ اهلل ريض - شِّٜ وأم ظّر ابـ ظـ ۔ٚ أيًو  -وروى افًْٚئل 

 6واخلّٔس افذي ئِف ، ثؿ اخلّٔس افذي ئِف . ،افنٓر مـ اثْغ أول أيٚم، ثالثٜ صٓر ـؾ مـ يهقم

ٚنَ وظـ بًض أزواج افٌْل :  ٚ َظُٚصقَراءَ  َيْقمَ  َيُهقمُ  ـَ ًً ًْ
ـْ  َوتِ ِٜ  ِذي ِم َج َٜ  احْلِ ـْ  َأَيٚمٍ  َوَثالََث رِ  ِم ْٓ  افَن

ـْ  اْثَْْغِ  َأَوَل  رِ  ِم ْٓ ْغِ  افَن ًَ ٔ
 1"َومَخِ
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يهقم مـ ـؾ صٓر يقم اخلّٔس ويقم آثْغ  طوظـ حٍهٜ وأم شِّٜ: ـٚن رشقل اهلل 

ومـ ازجًّٜ افثٕٜٚٔ يقم آثْغ، وروى ابـ حٌٚن ظـ ادْٓٚل بـ مِحٚن ظـ أبٔف ؿٚل : ـٚن افٌْل ة 

 "هـ صٔٚم افدهر"يٖمر بهٔٚم افٌٔض، يَقل: 

رِ  َصْقمُ ؿٚل:  ط وظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف  أن رشقل اهلل ْٓ ، َص ِٜ  افَهْزِ  َأَيٚمٍ  َوَثالََث

ـْ  ؾ   ِم رٍ  ـُ ْٓ ـَ  َص  9افَهْدِر" بَِقَحرِ  َيْذَهٌْ

 أي : يذهٛ افٌؾ واحلَد وافقشٚوس وافٌوٛ  

، وؾٔف ؿِْٚ : دـ تِؽ ؟  "أٓ أخزـؿ بٌرف ازجْٜ": طوؿد جٚء يف احلِٜٔ ظـ جٚبر ؿقل افٌْل 

مـ صٚم رموٚن ومـ ـؾ صٓر ثالثٜ أيٚم ؾَد أدام "وؾٔف :  " دام افهٔٚمدـ أؾنك افًالم وأ"ؿٚل : 

 .  2"افهٔٚم
ِ
َٚن َرُشقُل اّلَل ـَ ـْ ُؽَرِة  طوروى أبق داود ظـ ظٌد اهلل ريض اهلل ظْف ؿٚل :  ِْل ِم ًْ َيُهقُم َي

َٜ َأَيٚمٍ  ٍر َثالََث ْٓ ؾ  َص   9"ـُ

فثالثٜ مـ هة افنٓر وهل وشىف، وهذا : يًتحٛ أن تُقن إيٚم ا ؿٚل افْقوي يف ذح مًِؿ

ـقن افثالثٜ هل أيٚم افٌٔض، وهل افثٚفٞ ظؼ وافرابع ظؼ  متٍؼ ظذ اشتحٌٚبف، وهق اشتحٌٚب

واخلٚمس ظؼ، وؿد جٚء ؾٔٓٚ حديٞ يف شْـ افسمذي وؽره، وؿٔؾ : هل افثِٚن ظؼ وافثٚفٞ ظؼ 

 ثالثٜ مًْٜٔ فئال ييـ تًْٔٔٓٚ وٌٕف بنة مل يقاطٛ ظذ ط وافرابع ظؼ ؿٚل افًِامء : وفًؾ افٌْل

 وبحديٞ افسمذي يف أيٚم افٌٔض ظذ ؾؤِتٓٚ.، افنٓر 

: وثٌتٝ أحٚديٞ يف افهحٔ  بهقم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر مـ ؽر  ؿٚل افْقوي يف ادجّقع

صٚمٓٚ حهِٝ افٍؤِٜ، )وشٚق حديٞ مًٚذة افًدويٜ ظـ ظٚئنٜ  كؿتٓٚ، وطٚهرهٚ إٔف متتًٔغ فق

                                       
 (633افٌزار) 9

 (2/976حِٜٔ إوفٔٚء) 2

 (112(، افسمذي)2170أبق داود) 9
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ادذـقر( ثؿ ؿٚل : وجٚء يف ؽر مًِؿ ختهٔص أيٚم افٌٔض يف أحٚديٞ : مْٓٚ حديٞ أيب ذر )وشٚق 

 احلديٞ وحديٞ جرير بـ ظٌد اهلل(.

ٔض فام روى أبق ذر )وشٚق ويًتحٛ أن جيًؾ هذه افثالثٜ أيٚم افٌ وؿٚل ابـ ؿدامٜ يف ادٌْل:

صقم "ؿٚل : إِن صٚئؿ، ؿٚل :  "ْؾ ـُ "ؿٚل فَظرايب:  طاحلديٞ( ، ثؿ ؿٚل وروى افًْٚئل أن افٌْل 

 ؾًِٔؽ بٚفٌر افٌٔض ثالثٜ ظؼ إن ـْٝ صٚئاًم "ؿٚل : صقم ثالثٜ أيٚم مـ افنٓر . ؿٚل :  "؟ مٚذا 

 9"هق ـٓٔئٜ افدهر": وؿٚل "وأربًٜ ظؼ ومخًٜ ظؼ

اختٍِقا يف تًٔغ هذه افثالثٜ إيٚم ادًتحٌٜ مـ ـؾ صٓر،  : "ٕٔؾ إوضٚر "نقـِٚن يف وؿٚل اف

ؾٍنهٚ ظّر بـ اخلىٚب وابْف وأبق ذر وؽرهؿ مـ افهحٚبٜ ومجٚظٜ مـ افتٚبًغ وأصحٚب 

افنٚؾًل بٖيٚم افٌٔض، وينُؾ ظذ هذا ؿقل ظٚئنٜ . ٓ يٌِٚل مـ أي افنٓر صٚم . وأجٔٛ ظـ ذفؽ 

فًِف ـٚن يًرض فف مـ ينٌِٓٚ ظـ مراظٚة ذفؽ أو ـٚن يًٍؾ ذفؽ فٌٔٚن ازجقاز، وـٚن ط ٌل بٖن افْ

ذفؽ يف حَف أؾوؾ، وافذي أمر بف ؿد أخز بف أمتف، ووصٚهؿ بف، وظْٔف هلؿ، ؾٔحّؾ مىِؼ افثالثٜ 

 ظذ افثالثٜ ادَٔدة إيٚم ادًْٜٔ.

افٌكي ومجٚظٜ أهنٚ مـ أوفف، واختٚر افْخًل و آخرون أهنٚ آخر افنٓر، واختٚر احلًـ 

واختٚرت ظٚئنٜ وآخرون صٔٚم افًٌٝ وإحد وآثْغ مـ ظدة صٓر ثؿ افثالثٚء وإربًٚء 

 طـٚن افٌْل واخلّٔس مـ افنٓر افذي بًده حلديٞ افسمذي ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ: 

 2"ربًٚء واخلّٔسيهقم مـ افنٓر افًٌٝ وإحد وآثْغ، ومـ افنٓر أخر افثالثٚء وإ

يهقم مـ ـؾ صٓر ثالثٜ أيٚم ٓ يٌِٚل مـ أي افنٓر صٚم، ـام يف  ط ـٚن افٌْل وؿٚل افٌَٔٓل :

 ٚ ذـره، وظٚئنٜ رأت مجٔع ذفؽ ؾٖضَِٝ .ه ؾًؾ ٕقظً آحديٞ ظٚئنٜ ؿٚل : مـ ر

                                       
 (2121افًْٚئل) 9

 (116افسمذي) 2
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: صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر مًتحٛ ؾ٘ن اتٍَٝ أيٚم افٌٔض ـٚن أحٌف، ويف  وؿٚل افرويِٚن

  "أول اثْغ يف افنٓر، ومخًٔٚن بًده"ديٞ رؾًف ابـ ظّر : ح

مٚفؽ إٔف يُره تًٔغ افثالثٜ، ؿٚل يف افٍت : ويف ـالم ؽر واحد مـ افًِامء أن اشتحٌٚب  ىورو

 صٔٚم أيٚم افٌٔض ؽر اشتحٌٚب صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر )إتٓك(.

، وـذفؽ اشتحٌٚب افًٌٝ وإحد وهذا هق احلؼ ٕن محؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد هٚهْٚ متًذر

 .وافثالثٚء وإربًٚء واخلّٔس مـ صٓر ؽر اشتحٌٚب ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر ،وآثْغ مـ صٓر

ؾٚحلٚصؾ مـ أحٚديٞ افٌٚب : اشتحٌٚب صٔٚم تًًٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر : ثالثٜ مىَِٜ، وأيٚم 

س يف افنٓر افذي ئِف . )إتف وافثالثٚء وإربًٚء واخلّٔ ،افٌٔض، وافًٌٝ وإحد وآثْغ صٓر

 ـالم افنقـِٚن مـ ٕٔؾ إوضٚر(.

ويف إحٚديٞ ثالثٜ رابًٜ، وهل صٔٚم يقم آثْغ مـ أول افنٓر ومخًٔغ بًده فام شٌؼ مـ 

 إحٚديٞ.

يَقل ابـ حجر يف افٍت  ظـ صٔٚم أيٚم افٌٔض : وٕن افًُقف ؽٚفٌٚ يَع ؾٔٓٚ، وؿد ورد إمر 

 ؾٔتٖٓٔ فف أن جيّع افًُقف صٚدف افذي يًتٚد صٔٚم افٌٔض صٚئاًم  ٌٚدة إذا وؿع، ؾ٘ذا اتٍؼبّزيد افً

بغ إٔقاع افًٌٚدات مـ افهٔٚم وافهالة وافهدؿٜ بخالف مـ مل يهّٓٚ ؾٕ٘ف ٓ يتٖتك فف اشتدراك 

ر، صٔٚمٓٚ وٓ ظْد مـ جيقز صٔٚم افتىقع بٌر ٕٜٔ مـ افِٔؾ إٓ إذا صٚدف افًُقف مـ أول افْٓٚ

 ورج  بًوٓؿ صٔٚم افثالثٜ يف أول افنٓر ٕن ادرء ٓ يدري مٚ يًرض فف مـ ادقإع .

ٚ، وفف وجف يف افْير، وَٕؾ ذفؽ ظـ أيب وؿٚل بًوٓؿ: يهقم مـ أول ـؾ ظؼة أيٚم يقمً 

ٚ( أو يهقم افًٌٝ افدرداء، وهق يقاؾؼ حديٞ افًْٚئل ظـ ابـ ظّرو: )صؿ مـ ـؾ ظؼة أيٚم يقمً 

 ثْغ مـ افنٓر ، ومـ أخر افثالثٚء وإربًٚء واخلّٔس وإحد وآ

 وـٖن افٌرض مـ ذفؽ أن يًتقظٛ ؽٚفٛ أيٚم إشٌقع بٚفهٔٚم .
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واختٚر افْخًل أن يهقم آخر افنٓر فُٔقن ـٍٚرة فام مٙ، ويٗيده حديٞ ظّران بـ حهغ 

 ا.سً تأي : مً ا يف إمر بهٔٚم هار افنٓر أي : مٚ يُقن افَّر ؾٔٓٚ مند 

 : 

 ٓ تتًغ، بؾ يُره تًْٔٔٓٚ، وهذا ؿقل ظـ مٚفؽ . إول : 

 أول ثالثٜ مـ افنٓر، وهق ؿقل احلًـ افٌكي . افثِٚن : 

 مـ افثِٚن ظؼ إػ افرابع ظؼ . افثٚفٞ : 

 أوهلٚ افثٚفٞ ظؼ حتك اخلٚمس ظؼ . افرابع :

هلٚ افثالثٚء مـ افنٓر افذي ئِف، وهُذا ومٚ أوهلٚ افًٌٝ مـ أول افنٓر ثؿ افتل أ اخلٚمس :

 وهق ظـ ظٚئنٜ .

 أول مخٔس ثؿ اثْغ ثؿ مخٔس . افًٚدس :

 أول اثْغ ثؿ مخٔس ثؿ مخٔس .  افًٚبع : 

 أول يقم وافًٚذ وافًؼون، وهقظـ أيب افدرداء . افثٚمـ :

 ق ظـ ابـ صًٌٚن افامفُل . أول ـؾ ظؼة وه افتٚشع: 

 آخر ثالثٜ أيٚم مـ افنٓر، وهق ظـ افْخًل . افًٚذ :

ؿٚل أيب هريرة ريض اهلل ظْف ، ظـ صقم إيٚم افثالثٜ : ٓ أدظٓٚ حتك أمقت، ؾٖحرى بْٚ أن 

ا مٚ بَٔٝ احلٔٚة رجٚء يُقن فْٚ مًٚذ ادًِّغ مـ أظامل افتىقع وافهٚحلٚت مٚ يُقن مًتّرد 

 افتىٓر وافَرب مـ اهلل شٌحٕٚف .افٌَقل و

وهق افهقم افذي يِزم ادًِؿ ؾٔثٚب ظذ ؾًِف ويًٚؿٛ ظذ ترـف، ويِزمف ؿوٚؤه إذا ؾًد أو 

 أؾىره
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وهق وهق افهقم افذي رٛ افْٜٔ ؾٔف ؿٌؾ افٍجر ، وٓ يتقؿػ ظذ إذن زوج فزوجتف وٓ ؽره ، 

 إٔقاع :

 

ُدوَداٍت  َأَيًٚمَٚقل رب افًزة شٌحٕٚف : }ي ًْ ـْ  َم َّ ٚنَ  َؾ ؿْ  ـَ ُُ رٍ  َظَذ  َأوْ  َمِريًوٚ ِمْْ ٍَ َدةٌ  َش ًِ ـْ  َؾ  َأَيٚمٍ  ِم

 [931: افٌَرة{ ]ُأَخرَ 

ؾٚدرض افذي ينؼ مًف افهقم أو يزيد مًف ادرض أو يتٖخر افزء رخص رب افًزة فهٚحٌف 

يف افٌٚفٛ ، وفتحَٔؼ مهِحٜ افهٔٚم فُؾ مٗمـ أمر اهلل يف افٍىر ، وـذفؽ افًٍر؛ وذفؽ فِّنَٜ 

افًٍر وحهِٝ افراحٜ  ٚ أخر إذا زال ادرض أو إَٙمـ أؾىر هذه إيٚم مـ رموٚن أن يَيض أيٚمً 

ؿُ  اّلَلُ  ُيِريدُ ، وافٍىر إذا صًٛ افهقم صٚر هق إوػ ؛ فَقل اهلل ظز وجؾ : } ُُ ُْٔنَ  بِ َٓ  اْف ؿُ  ُيِريدُ  َو ُُ  بِ

ْنَ افْ   [937: افٌَرة{ ]ًُ

ؾِؿ يًٛ افهٚئؿ ظذ ادٍىر  طويف افًٍر يروي افٌخٚري ظـ إٔس ؿٚل : ـْٚ ًٕٚؾر مع افٌْل 

 وٓ ادٍىر ظذ افهٚئؿ

 ٚ بًدد مٚ أؾىرتف مـ رموٚن .وـذفؽ تٍىر ادرأة احلٚئض وافًٍْٚء وتَيض أيٚمً 

و مًتدفٜ يف مَٚبؾ إيٚم احلٚرة أو وتِؽ إيٚم جيقز أن تُقن يف أيٚم ؿهرة مُٚن أيٚم ضقيِٜ أ

 افٌٚردة وافًُس جٚئز .

ويه  أن تُقن متهِٜ أو مٍْهِٜ ، وجيقز تٖخر افَوٚء مع افَدرة وإن ـٚن إوػ افتًجٔؾ 

بف ؛ حلديٞ ظٚئنٜ ظْد افٌخٚري ومًِؿ ؿٚفٝ : ـٚن يُقن ظع افهقم مـ رموٚن ؾام أشتىٔع أن 

 . ط أؿؤف إٓ يف صًٌٚن دُٚن افٌْل

ًف ؾَد أوجٛ بًض أهؾ افًِؿ افَوٚء ْوإذا تٖخر افهقم حتك مٙ رموٚن فٌر ظِٜ ُ

بٚفهٔٚم وافٍديٜ بٚإلضًٚم ظـ ـؾ يقم مل يَوف حتك دخؾ رموٚن ، وإن ـٚن افٌخٚري ؿد رد ذفؽ 

َدةٌ بَقفف : ومل يذـر اهلل تًٚػ اإلضًٚم ، إٕام ؿٚل : } ًِ ـْ  َؾ  { ُأَخرَ  َأَيٚمٍ  ِم
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 ٚ مـ ظٌٚدة أو صدؿٜ أو ؽر ذفؽ .وافْذر مٚ أوجٛ افًٌد ظذ ًٍٕف ذظً 

َِ٘مٚؿٚل تًٚػ : } ـَ  َؾ ـَ  َتَرِي ٌََؼِ  ِم قِِل  َأَحًدا اْف َُ َذْرُت  إِِن   َؾ ـِ  َٕ ـْ  َصْقًمٚ فَِِرمْحَ َِ ِ ؿَ  َؾ ـَ َْٔقمَ  ُأ ٔدٚ اْف
ًِ
{ إِْٕ

 [26: مريؿ]

تُ  َوَمٚوؿٚل تًٚػ : } َْ ٍَ ـْ  ؿْ َإْٔ ٍٜ  ِم ََ ٍَ ـْ  ََٕذْرُتؿْ  َأوْ  َٕ ْذرٍ  ِم ِ٘نَ  َٕ فُ  اّلَلَ  َؾ ُّ َِ ًْ غَ  َوَمٚ َي
ِ ِ
ـْ  فَِِيٚد { َإَْٔهٚرٍ  ِم

 [210: افٌَرة]

ِٝ  إِذْ وؿٚل تًٚػ : } َرانَ  اْمَرَأُت  َؿَٚف ّْ ٌَْؾ  ُاََرًرا َبْىِْل يِف  َمٚ َفَؽ  ََٕذْرُت  إِِن   َرب   ِظ ََ ََٕؽ  ِمْ ل َؾَت  َٝ َإْٔ  إِ

ٔعُ  ِّ ًَ ِِٔؿُ  اف ًَ  [97: ظّران آل{ ] اْف

 بِٚفَْْذرِ  ُيقُؾقنَ وؿد امتدح اهلل شٌحٕٚف ادقؾغ بٚفْذر يف ؿقفف تًٚػ مـ شقرة اإلًٕٚن : }

ُٚؾقنَ  ٚنَ  َيْقًمٚ َوخَيَ هُ  ـَ َتىًِرا َذُّ ًْ ريـ ، بؾ يف احلديٞ افذي أخرجف ذ[ ومل يرد مدح ف1ِْٚ: اإلًٕٚن{ ] ُم

ـِ  ط افٌَِْلُّ  هَنَك :ؿٚل ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام  افٌخٚري ومًِؿ َٕفُ : َوَؿَٚل  افَْْذِر، َظ  َيُردُّ  َٓ  "إِ

اَم  َصًْٔئٚ، َٕ َتْخَرُج  َوإِ ًْ ـَ  بِفِ  ُي ٌَِخِٔؾ" ِم  9اف

ويف افْٓل ظـ افْذر تٖـٔد إمر بف وافتحذير مـ افتٓٚون بف بًد إجيٚبف ، وفق ـٚن مًْٚه افزجر 

ًؾ فُٚن يف ذفؽ إبىٚل حُّف وإشَٚط فزوم افقؾٚء بف، وفذا ؾَِد ورد يف افٌخٚري ظْف حتك ٓ يٍ

ـْ  ؿٚل : طحديٞ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ ، أن افٌْل  ُف، اّلَلَ  ُيِىٔعَ  َأنْ  ََٕذرَ  "َم ًْ
ُٔىِ ـْ  َؾِْ َذرَ  َوَم  َأنْ  َٕ

َٔفُ  ِه ًْ ًِْهِف" َؾالَ َي  2َي

 ؿٚل :  طريض اهلل ظْٓام ، أن افٌْل  ويف افٌخٚري ومًِؿ مـ حديٞ ظّران بـ حهغ ،

ؿْ  ـُ ـَ  ُثؿَ  َؿْرِِن، "َخْرُ ُِقهَنُْؿ، اَفِذي ـَ  ُثؿَ  َي ُِقهَنُْؿ" اَفِذي َرانُ  َؿَٚل  - َي ّْ رَ  َأْدِري َٓ : ِظ ـَ ًْدُ ط  افٌَِْلُّ  َأَذ  َب
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َْٕغِ   ًٜ  َأوْ  َؿْر ؿْ  "إِنَ : ط افٌَِْلُّ  َؿَٚل  - َثالََث ـُ َد ًْ قُٕ  َؿْقًمٚ َب َٓ  قنَ خَيُ َُْقَن، َو َُ ْٗ ُدونَ  ُي َٓ َٓ  َوَيْن  َو

ُدوَن، َٓ َتْن ًْ َٓ  َوَيِْْذُرونَ  ُي قَن، َو ٍُ رُ  َي َٓ ؿُ  َوَيْي ِٓ " ِؾٔ ـُ َّ  ً اف
9 

 
ِ
َؿَٚل:  طوصقم افْذر إذا مٚت افًٌد ؿٌؾ أدائف صٚم ظْف وفٔف ؛ حلديٞ ظٚئنٜ َأَن َرُشقَل اهلل

ـْ  َِْٔفِ  َمَٚت  "َم َٔٚمٌ  َوَظ ُّٔفُ  َظْْفُ  َصٚمَ  ِص
 2" َوفِ

وٕقرد هْٚ ـالم ابـ افَٔؿ يف بٔٚن أن ذفؽ يف صقم افْذر ، يَقل : وؿد اختِػ أهؾ افًِؿ ؾّٔـ 

 مٚت وظِٔف صقم هؾ يَيض ظْف ؟ ظذ ثالثٜ أؿقال :

ظْف بحٚل، ٓ يف افْذر وٓ يف افقاجٛ إصع، وهذا طٚهر مذهٛ افنٚؾًل  َٙٓ ي أحدهٚ :

 أصحٚبف .، ومذهٛ مٚفؽ وأيب حٍْٜٔ و

 إٔف يهٚم ظْف ، وهذا ؿقل أيب ثقر وأحد ؿقِل افنٚؾًل افثِٚن :

هٚم ظْف افْذر دون افٍرض إصع ، وهذا مذهٛ أمحد ادْهقص ظْف وؿقل أيب يإٔف  افثٚفٞ :

ظٌٔد وافِٔٞ بـ شًد، وهق ادْهقص ظـ ابـ ظٌٚس ، حٔٞ روى إثرم ظْف إٔف شئؾ ظـ رجؾ 

ظِٔف صقم رموٚن ؟ ؿٚل : أمٚ رموٚن ؾِٔىًؿ ظْف ، وأمٚ افْذر مٚت وظِٔف ٕذر صقم صٓر ، و

 ؾٔهٚم . وهذا أظدل إؿقال ، وظِٔف يدل ـالم افهحٚبٜ ، وهبذا يزول اإلصُٚل .

وتًِٔؾ حديٞ ابـ ظٌٚس إٔف ؿٚل : ٓ يهقم أحد ظـ أحد، ويىًؿ ظْف ، ؾ٘ن هذا إٕام هق يف 

ح بف ابـ ظٌٚس ، وٓ مًٚروٜ بغ ؾتقاه وروايتف ، افٍرض إصع ، وأمٚ افْذر ؾٔهٚم ظْف ، ـام س

وهذا هق ادروي ظْف يف ؿهٜ مـ مٚت وظِٔف صقم رموٚن وصقم افْذر ، ؾٍرق بْٔٓام ؛ ؾٖؾتك 

 بٚإلضًٚم يف رموٚن وبٚفهقم ظْف يف افْذر ، ؾٖي رء مـ هذا ممٚ يقجٛ تًِٔؾ حديثف؟ 

 افتل مٚتٝ وظِٔٓٚ افهقم: إٔف يىًؿ ومٚ روي ظـ ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ ، مـ اؾتٚئٓٚ يف

ظْٓٚ، إٕام هق يف افٍرض ٓ يف افْذر ؛ ٕن افثٚبٝ ظـ ظٚئنٜ ؾّٔـ مٚت وظِٔف صٔٚم رموٚن إٔف 
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ابـ ظٌٚس شقاء ، ؾال تًٚرض بغ  ٚدَْقل ظْٓٚ ـٚدَْقل ظـؾيىًؿ ظْف يف ؿوٚء رموٚن وٓ يهٚم، 

هذا افٌٚب ، ومقاؾَف ؾتٚوى افهحٚبٜ هلٚ ، وهق رأهيٚ وروايتٓٚ، وهبذا ييٓر اتٍٚق افروايٚت يف 

ٚ بٖصؾ افؼع ، وإٕام أوجٌف افًٌد ظذ ًٍٕف ، ؾهٚر مَتٙ افدفٔؾ وافَٔٚس؛ ٕن افْذر فٔس واجًٌ 

بٚفديـ يف حديٞ ابـ ظٌٚس، وادًئقل ظْف ؾٔف :  طف ، وهلذا صٌٓف افٌْل ٕبّْزفٜ افديـ افذي اشتدا

 ِف افْٔٚبٜ .ـ تدخيْ دَ إٔف ـٚن صقم ٕذر ، واف

ؾٓق أحد أرـٚن اإلشالم، ؾال يدخِف افْٔٚبٜ بحٚل ، ـام  وأمٚ افهقم افذي ؾروف اهلل ظِٔف ابتداءً 

ٓ يدخؾ افهالة وافنٓٚدتغ ، ؾ٘ن ادَهقد مْٓٚ ضٚظٜ افًٌد بًٍْف ، وؿٔٚمف بحؼ افًٌقديٜ افتل خِؼ 

ؽره ، وٓ يهع ظْف ؽره ، وهُذا مـ هلٚ وأمر هبٚ، وهذا أمر ٓ يٗديف ظْف ؽره ، ـام ٓ يًِؿ ظْف 

ا مع افَدرة ظِٔف حتی مٚت ، أو ترك افزـٚة ؾِؿ خيرجٓٚ حتك مٚت ، ؾ٘ن مَتٙ ترك احلٟ ظّدً 

 افدفٔؾ وؿقاظد افؼع ؛ أن ؾًِٓٚ ظْف بًد ادقت ٓ يزئ ذمتف ، وٓ يٌَؾ مْف، واحلؼ أحؼ أن يتٌع .

، ؾٓق أخػ ؾ بف ذمتف ؛ ٓ أن افنٚرع أفزمف بف ابتداءً أن افْذر افتزام ادُِػ فام صٌ وه افٍرق :

َد حُاًم  ، وافذمٜ تًع ادَدور ظِٔف وادًجقز ظْف ، وهلذا  كفف ظِٔف، صٚء أم أب ٚ ممٚ جًِف افنٚرع ح

تٌَؾ أن ينٌِٓٚ ادُِػ بام ٓ ؿدرة فف ظِٔف ، بخالف واجٌٚت افؼع ، ؾٕ٘ام ظذ ؿدر ضٚؿٜ افٌدن ، ٓ 

وضريؼ أداء واجٌٓٚ ،قاجٛ افذمٜ ظذ ًٍٕف متُّـ مـ إجيٚب واجٌٚت واشًٜ رٛ ظذ ظٚجز، ؾ

أوشع مـ ضريؼ أداء واجٛ افؼع ، ؾال يِزم مـ دخقل افْٔٚبٜ يف واجٌٓٚ بًد ادقت دخقهلٚ يف 

 ، وأظرؾٓؿ بٖهار افؼع واجٛ افؼع، وهذا يٌغ أن افهحٚبٜ أؾَف اخلِؼ ، وأظَّٓؿ ظِاًم 

  افتقؾٔؼ . ) إتٓك ـالم ابـ افَٔؿ(.ومَٚصده وحُّف ، وبٚهلل

ؿٚل افْقوي : افٍُٚرة أصِٓٚ مـ افٍُر ، بٍت  افُٚف . وهق افًس ؛ ٕهنٚ تًس  افٍُٚرة :

افذٕٛ وتذهٌف ، هذا أصِٓٚ ، ثؿ اشتًِّٝ ؾٔام وجد ؾٔف صقرة خمٚفٍٜ أو إتٓٚك ، وإن مل يُـ ؾٔف إثؿ 

 . ـٚفَتؾ خىٖ وؽره

 وافٍُٚرات ادؼوظٜ هل : افًتؼ ، وافهٔٚم ، وافىًٚم،  وافًُقة.
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، يًْل إٔف ٓ يْتَؾ ظـ ظتؼ  وإتٓٚءً  وـٍٚرة ازجامع يف رموٚن ، وافيٓٚر ، وافَتؾ مرتٌٜ ابتداءً 

افرؿٌٜ ، إٓ أن ٓ يًتىٔع ، وظدم آشتىٚظٜ إمٚ أن تُقن حًٜٔ ؛ بًّْك إٔف ٓ يِّؽ افامل أو يِّؽ 

وفُـ ٓ يًتىٔع افتكف ؾٔف فٌٔٚب أو حجر أو ؽره مـ ادقإع افؼظٜٔ ، وإمٚ أن تُقن افامل 

، ىذظٜٔ ؛ ـٖن ٓ يَدر ظذ ثّْٓٚ بًد وؾٚء مٕٜٗ مـ يًقل ، أو ٓ تقجد افرؿٌٜ افتل تٌٚع وتنس

 ا  هلرم أو مرض أو خٚف زيٚدةؾٓذا يْتَؾ مـ افًتؼ إػ صقم صٓريـ متتٚبًغ ، ؾ٘ن ـٚن ظٚجزً 

 ٚ .مرض ؾًِٔف إضًٚم شتغ مًًُْٔ 

 وـٍٚرة افَتؾ اخلىٖ فٔس ؾٔٓٚ إضًٚم ، بؾ هل ظتؼ رؿٌٜ ، ؾ٘ن مل يًتىع ؾهٔٚم صٓريـ متتٚبًغ 

 بتداء وافستٔٛ إتٓٚء .اوـٍٚرة افّٔغ ؾٔٓٚ افتخٔر 

، إذا  وافتخٔر بغ إضًٚم ظؼة مًٚـغ أو ـًقهتؿ أو حترير رؿٌٜ ، ؾّـ مل جيد ؾهٔٚم ثالثٜ أيٚم

مل جيد احلٕٚٞ يف ئّْف مٚ يٍُر بف ظْٓٚ مـ إضًٚم ظؼة مًٚـغ أو ـًقهتؿ أو حترير رؿٌٜ أو ظجز 

ؿُ  َٓ ظـ ذفؽ ـٚن ظِٔف أن يْتَؾ إػ افهقم ، ؾٔهقم ثالثٜ أيٚم ؛ فَقفف تًٚػ : } ـُ اِخُذ َٗ قِ  اّلَلُ  ُي ٌْ َِ  يِف  بِٚف

ؿْ  ُُ ـْ  َأْياَمِٕ ُِ ؿْ  َوَف ـُ اِخُذ َٗ ْدُتؿُ ظَ  باَِم  ُي َْياَمنَ  ََ ْٕ َٚرُتفُ  ا ٍَ َُ ٚمُ  َؾ ًَ ةِ  إِضْ ٚـِغَ  َظَؼَ ًَ ـْ  َم قنَ  َمٚ َأْوَشطِ  ِم ُّ
ًِ  ُتْى

ؿْ  ُُ َقهُتُؿْ  َأوْ  َأْهِِٔ ًْ
ٍٜ  حَتِْريرُ  َأوْ  ـِ ٌَ ـْ  َرَؿ َّ َٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  َؾ ِٜ  َؾِه َٚرةُ  َذفَِؽ  َأَيٚمٍ  َثالََث ٍَ ؿْ  ـَ ُُ ُتؿْ  إَِذا َأْياَمِٕ ٍْ َِ  َح

 ٍَ ؿْ  ُيقاَواْح ُُ َٕ َذفَِؽ  َأْياَم ُ  ـَ ٌَغ  ؿْ  اّلَلُ  ُي ُُ ؿْ  آَيٚتِفِ  َف ُُ َِ ًَ ُرونَ  َف ُُ  [ 31: افامئدة{ ] َتْن

وؿد اختِػ افٍَٓٚء يف اصساط افتتٚبع يف افهٔٚم فٍُِٚرة ، وشٌٛ اخلالف ؿراءة ابـ مًًقد : 

ٚ ًد افَراءة افنٚذة حديثً ي)ؾهٔٚم ثالثٜ أيٚم متتٚبًٚت(، وهل ؿراءة صٚذة ، حٔٞ إن مـ افًِامء مـ 

إن ص  ـٚن إخذ هبٚ ـٕٚخذ بٖحٚديٞ أحٚد مـ افًْٜ . وإحْٚف وافهحٔ  ظْد احلْٚبِٜ 

 وؿقل ظْد افنٚؾًٜٔ وجقب افتتٚبع، أمٚ افامفُٜٔ وافنٚؾًٜٔ ؾًٔتحٌقن افتٚبع وٓ يقجٌقٕف .

 اصسط افٍَٓٚء زجقاز افهٔٚم يف افٍُٚرة :

 فٍُٚرة مـ ؽر ٕٜٔ مـ افِٔؾ ؛ ٕٕف صقم واجٛ .ؾال جيقز صقم ا افْٜٔ :
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فٔقم ايف صقم ـٍٚرة افيٓٚر وافَتؾ وازجامع يف هنٚر رموٚن ، ؾ٘ن ؿىع افتتٚبع وفق  تٚبع :تاف

 إخر وجٛ آشتئْٚف .

 أمٚ ظـ افٍُٚرات ؾَْقل :

ـْ } َّ َٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  َؾ ِٜ  َؾِه ؛ أي مـ مل جيد افرؿٌٜ يًتَٓٚ أو إضًٚم ادًٚـغ  1[ 31: ئدةافام{ ]َأَيٚمٍ  َثالََث

افًؼة أو ـًقهتؿ ، ؾٕ٘ف ئٍُف يف ـٍٚرة افّٔغ ظْدئذ صٔٚم ثالثٜ أيٚم ، ؾ٘ن ظدم افٍُٚرات افثالث 

ا فقاحدة مـ افثالثٜ، وإن صٚم إوػ صٚم . ٕٕف ٓ يَع افتٍُر ظـ ئّْف بٚفهٔٚم إن ـٚن واجدً 

ا ظـ افثالث افًٚبَٜ ، ثٜ، بؾ فق صٚم أـثر مْٓٚ ، ؾال يٌَؾ مْف تٍُر هبٚ إٓ أن يُقن ظٚجزً إيٚم افثال

وظدم وجدإف يُقن إمٚ بًدم وجقد افامل أو بٌٌّٜٔ ظْف ، ـٖن يُقن يف بِد ؽر بِده ، ومل جيد مـ 

 يَروف حلغ ظقدتف إػ بِده.

، ويَهد مٚ  جَيِْد{ مَلْ  }يًّك:  وافذي فٔس فف ؾوؾ مـ رأس مٚفف افذي ئًش بف ؾٓق افذي

يَقت بف أهِف يقمف وفِٔتف ، ؾام زاد ويٌِغ ؿّٜٔ افٍُٚرة وجٌٝ ظِٔف وٓ جيزئف افهٔٚم ، ومـ مل جيد 

 أجزأه صٔٚم ثالثٜ أيٚم .

ؿٚل ابـ ـثر : واختِػ افًِامء: هؾ جيٛ ؾٔٓٚ افتتٚبع، أو يًتحٛ وٓ جيٛ، وجيزئ افتٍريؼ؟ 

 ؿقٓن :

جيٛ ، وهذا مْهقص افنٚؾًل يف ـتٚب إم، وهق ؿقل مٚفؽ إلضالق ؿقفف : ٓ  أحدمهٚ :

َٔٚمُ  ِٜ  }َؾِه َدةٌ ، وهق صٚدق ظذ ادجّقظٜ وادٍرؿٜ ـام يف ؿوٚء رموٚن ؛ فَقفف : } َأَيٍٚم{ َثالََث ًِ ـْ  َؾ  ِم

ـام هق ؿقل [ ، وٕص افنٚؾًل يف مقوع آخر مـ إم ظذ وجقب افتتٚبع 931: افٌَرة{ ]ُأَخرَ  َأَيٚمٍ 

احلٍْٜٔ واحلْٚبِٜ ؛ ٕٕف ؿد روي ظـ أيب بـ ـًٛ وؽره أهنؿ ـٕٚقا يَرءوهنٚ : ) ؾهٔٚم ثالثٜ أيٚم 

 متتٚبًٚت(، وحُٚهٚ جمٚهد وافنًٌل وأبق إشحٚق ظـ ظٌدافِف بـ مًًقد .
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 ًٕ ا أو ا واحدً ، ؾال أؿؾ مـ أن يُقن خزً  اٚ متقاترً ثؿ ؿٚل ابـ ـثر : وهذه إذ مل يثٌٝ ـقهنٚ ؿرآ

 ا مـ افهحٚبٜ وهق يف حُؿ ادرؾقع .تًٍرً 

ؿٚل شٍٔٚن : إيامن أربًٜ ؛ ئّْٚن يٍُران ، وهق أن يَقل افرجؾ : واهلل ٓ  ؿٚل افَرضٌل :

أؾًؾ ؾًٍٔؾ ، أو يَقل : واهلل ٕؾًِـ، ثؿ ٓ يًٍؾ ، وئّْٚن ٓ يٍُران ، وهق أن يَقل افرجؾ : 

 واهلل فَد ؾًِٝ ، ومٚ ؾًؾ . واهلل مٚ ؾًِٝ وؿد ؾًؾ ، أو يَقل :

ؾٓق  ثؿ ؿٚل افَرضٌل : وؿٚل ادروزي : ؾٖمٚ يّغ افٌِق افذي اتٍؼ ظٚمٜ افًِامء ظذ أهنٚ فٌق

 ؿقل افرجؾ : ٓ واهلل ، وبذ واهلل يف حديثف وـالمف ، ؽر مًَد فِّٔغ وٓ مريدهٚ . ؾتدبر

 بام حِػ ظِٔف ، وؾٔف حديٞ افٌْل ؾٚفّٔغ ادٍُرة هل مٚ حِػ ظذ ؾًِف أو ترـف ، ثؿ مل يػ

ا مْٓٚ ، ؾِٖٔت افذي هق خر ، وفٍُٔر ظـ ئّْف ؛ فَقفف : مـ حِػ ظذ يّغ ؾرأى ؽرهٚ خرً  ط

َٓ تًٚػ : } ُِقا َو ًَ ًٜ  اّلَلَ  َرْ ؿْ  ُظْرَو ُُ َْياَمِٕ وا َأنْ  ِٕ قا َتَزُّ َُ ٔعٌ  َواّلَلُ  افَْٚسِ  َبْغَ  َوُتْهُِِحقا َوَتَت ِّ ِِ  َش  ٔؿٌ َظ

قرٌ 221) ٍُ ْؿ َواّلَلُ َؽ ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ٌَ ًَ ـَ ْؿ باَِم  ـُ اِخُذ َٗ ـْ ُي
ُِ ْؿ َوَف ُُ ِق يِف َأْياَمِٕ ٌْ َِ ُؿ اّلَلُ بِٚف ـُ اِخُذ َٗ َٓ ُي َحٌِِٔؿ  ( 

 [227- 221: افٌَرة( { ]227)

وافّٔغ افتل ٓ تٍُر هل افّٔغ افٌّقس حيِػ صٚحٌٓٚ وهق يًِؿ إٔف ـٚذب ، ؾٓذه هل 

ـَ  إِنَ مـ افٌُٚئر ، وؾٔٓٚ ؿقفف تًٚػ : } طفٌّقس افتل ظدهٚ افٌْل افّٔغ ا ونَ  اَفِذي دِ  َيْنَسُ ْٓ ًَ   بِ
ِ
 اّلَل

ًْٚ َوَأْياَمهِنِؿْ  َّ ِِٔالً َث ِخَرةِ  يِف  هَلُؿْ  َخالََق  َٓ  ُأوَفِئَؽ  َؿ ْٔ َٓ  ا ؿُ  َو ُٓ ُّ  ِ َُ َٓ  اّلَلُ  ُي ؿْ  َيُْْيرُ  َو ِٓ ِٜ  َيْقمَ  إَِفْٔ ََٔٚم
َِ َٓ  اْف  َو

ؿْ  ِٓ ٔ ـ  [ ، ومل يذـر هلٚ ـٍٚرة ، وفق أوجٌْٚ ظِٔف ـٍٚرة فًَط 11: ظّران آل{ ] َأفِٔؿٌ  َظَذاٌب  َوهَلُؿْ  ُيَز

ومل يًتحؼ افقظٔد ادتقظد ظِٔف ، وـٔػ يُقن ذفؽ وؿد مجع هذا  جرمف، وفَل اهلل وهق ظْف راضٍ 

ًٚػ ، وافتٓٚون هبٚ وتًئؿ احلٚفػ مـ افُذب واشتحالل مٚل افٌر وآشتخٍٚف بٚفّٔغ بٚهلل ت

ٚ ؛ ٕهنٚ ؽّقًش  سافدٕٔٚ ، ؾٖهٚن مٚ ظيؿ اهلل ، وظيؿ مٚ حَره، وهلذا ؿٔؾ : إٕام شّٔٝ افّٔغ افٌّق

 تٌّس صٚحٌٓٚ يف افْٚر .



 

[] 
 

ؾ٘ن ـٚن احلٚفػ حِػ مٚ ؾًؾ أو إٔف ؾًؾ وهق ظْد ًٍٕف يرى إٔف ظذ مٚ حِػ ظِٔف صٚدق ؾال 

 إثؿ ظِٔف وٓ ـٍٚرة .

 

واإلضًٚم ُِٔؽ ادًٚـغ مٚ خيرج هلؿ ودؾًف إفٔٓؿ حتك  يتُِّقه ويتكؾقا ؾٔف . هذا ؿقل 

اهؿ وؿٚل أبق حٍْٜٔ : فق ؽدَ ، افنٚؾًل ومٚفؽ . وؿٚل ابـ افامجنقن : إن افتُّغ مـ افىًٚم إضًٚم

 وظنٚهؿ جٚز . 

 ؾٌٖي وجف أضًّف دخؾ يف أيٜ . ؿٚل افَرضٌل :

 ضٚفٛ ريض اهلل ظْف : ٓ جيزئ إضًٚم ظؼة مًٚـغ وجٌٜ واحدة ؛ يًْل وظـ ظع بـ أيب

ؽداء دون ظنٚء أو ظنٚء دون ؽداء حتك يٌدهيؿ ويًنٔٓؿ ، ؿٚل أبق ظّر : وهق ؿقل أئّٜ إمهٚر 

 . ؾتدبر .

ٌف أن افهٔٚم ٓ يٍُر يف افّٔغ إٓ ظـ افًٚجز ظـ ْؾٓذا أمر حيتٚج افْٚس فًِّف ، ؾًْقد وٕ

ـ إظامل افثالثٜ افقاردة يف أيٜ افُريّٜ ، وأن افّٔغ افٌّقس ٓ ـٍٚرة فف ، إٕام رٛ ؾٔف واحدة م

افتقبٜ ، وأن اإلضًٚم ُُغ افٍَر مـ افىًٚم ، ؤُُِف فف ، ؾ٘ظىٚء افَْقد فٔس ـذفؽ، إٕام هق تقـٔؾ 

أن اإلضًٚم يًْل افٌداء ٚ ، ؾ٘ن وـِٝ ؽر إمغ ؾال جيزي ظْؽ ، وبٚإلضًٚم ، ؾال تقـؾ إٓ أمًْٔ 

  ، واهلل أظِؿوافًنٚء أي ضًٚم افٔقم ـٚمالً

وؿٚل أبق حٍْٜٔ : ررى ، ٓ رزئ افَّٜٔ ظـ افىًٚم وافًُقة ، وبف ؿٚل افنٚؾًل ؿٚل افَرضٌل :

 . وهق يَقل : رزئ افَّٜٔ يف افزـٚة ، ؾُٔػ يف افٍُٚرة؟.

حلٚجٜ ، ؾٚفَّٜٔ رزئ ؾٔف . ؿِْٚ : إن وظّدتف أن افٌرض شد اخلِٜ ورؾع ا ؿٚل ابـ افًريب :

ٕيرتؿ إػ شد اخلِٜ ، ؾٖيـ افًٌٚدة وأيـ ٕص افَرآن ظذ إظٔٚن افثالثٜ وإٓتَٚل بٚفٌٔٚن مـ ٕقع إػ 

 ه .إقع؟. 



 

[] 
 

ٚ أو ثقبغ ، ؾِؿ : أن مـ أظىك ؿّٜٔ اإلضًٚم ؾٚصسى هبٚ ثقبً  تدبر ـالم ابـ افًريب وافذي يًْل

ا أو ٕهػ ظٌد ، ـؾ ذفؽ جيًؾ افَّٜٔ ؽر ؿّٜٔ افًُقة ؾٚصسى هبٚ ظٌدً افًؼة أو أظىك  يُُس 

 جمزئٜ حتك يٍل بقاحد مـ افثالثٜ ، ؾ٘ن ظجز ظـ افثالثٜ أجزأه صقم ثالثٜ أيٚم .

وافًُقة يٍُل ؾٔٓٚ مٚ يىِؼ ظِٔف إٔف ـًٚء ، ؾ٘ذا أظىك ظؼة أثقاب ؾَد ـًٚ افًؼة وـٍر 

 ظـ ئّْف .

ة افّٔغ وظـ افّٔغ افٌّقس يف مًرض حديثْٚ ظـ افهقم يف ؽر ؿد أضِٝ افُالم ظـ ـٍٚر

 ره وافًْٚيٜ بف .بٖمؾ تدْرموٚن ، وذفؽ فُثرة وؿقع ذفؽ مـ افْٚس وحٚجتٓؿ فًِِؿ بف ، ؾ

 

واحلِػ يدخؾ يف أبقاب افٍَف؛ ٕحُٚم افٍُٚرة ؾٔف ، ويدخؾ يف أبقاب آظتَٚد فقؿقع 

ِػ بٌر اهلل مـ افؼك ، ٕن احلِػ ئٍد تٖـٔد ٚػ، وإٕام يًد احلافؼك ؾٔف بٚحلِػ بٌر اهلل تً

افَقل وتٖـٔد افَقل بٚحلِػ بٚهلل ـٖٕؽ تَقل : اهلل صٓٔد ظِی صحٜ ؿقِل، وٓ صؽ إٔف ٓ ئٌٛ 

ظذ اهلل شٌحٕٚف رء ، ؾّـ حِػ بٌر اهلل ؾُٖٕف ًٕٛ فف إٔف مىِع ظذ ـؾ رء، ؾٖٕٝ تٗـد 

ًً ٚ ينٓد ظِٔف ، ؾَِد ـٚن حًٚض قل : دفٔؾ صحٜ ؿقِل أن ؾالًٕ افَقل بنٓٚدة افٌؼ ؾتَ ٚ ، ا ، أو شٚم

ؾ٘ن ؽٚب احلٚض وافًٚمع مـ افٌؼ ؾٚهلل شٌحٕٚف خر افنٚهديـ ؾٓق حٚض ٓ ئٌٛ ظْف رء ، 

وـذفؽ مـ حيِػ بٚهلل يريد أن يٗـد فًِٚمع بٖن يَقل فف اهلل افذي أحِػ بف ؿٚدر ظذ مًٚؿٌتل إن 

ٚ ، ؾّـ حِػ بٌر اهلل تًٚػ ؾَد ًٕٛ دـ حِػ بف ذفؽ وظذ أن يثٌْٔل إن ـْٝ صٚدؿً  ٚـْٝ ـٚذبً 

 افذي ٓ جيقز ًٌٕتف إٓ هلل شٌحٕٚف ، فذا ـٚن احلِػ بٌر اهلل مـ افؼك .

 ط وفَد أخرج افٌخٚري ومًِؿ وأصحٚب افًْـ ظـ ابـ ظّر ، ريض اهلل ظْٓام ، أن افٌْل

َٓ ؿٚل :  ؿْ  َوَجَؾ  َظزَ  اهللَ  إِنَ  "َأ ـُ ٚ َٓ قا َأنْ  َيْْ ٍُ ْؿ، حَتِِْ ُُ ـْ  بِآَبِٚئ َّ ٚنَ  َؾ ٚ ـَ ًٍ َْٔحِِْػ  َحٚفِ   َؾِْ
ِ
" َأوْ  بِّٚلل ْٝ ُّ َْٔه

 9فِ

                                       
 (9616(، مًِؿ)6616افٌخٚري ) 9



 

[] 
 

َٓ ؿٚل : ط  افٌْل وأخرج أبق داود وافًْٚئل ظـ أيب هريرة ، أن  قا " ٍُ ْؿ، حَتِِْ ُُ َٓ  بِآَبِٚئ  َو

ْؿ، ُُ ٚتِ َٓ َم ُٖ َٓ  بِ ََْٕداِد، َو ْٕ َٓ  بِٚ قاحَتْ  َو ٍُ ِِ  َٓ ، إِ
ِ
َٓ  بِّٚلَل قا َو ٍُ   حَتِِْ

ِ
َٓ  بِّٚلَل  9َصِٚدُؿقَن" َوَإُْٔتؿْ  إِ

َٓ ط  وأخرج مًِؿ ظـ ظٌد افرمحـ بـ شّرة ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل قا " ٍُ َٓ  بِٚفَىَقاِؽل، حَتِِْ  َو

ْؿ" ُُ ٚ ظٌد مـ دون وافىقاؽل أو افىقاؽٔٝ هل: إوثٚن افتل ـٕٚقا يًٌدوهنٚ، وـذفؽ ـؾ م  2بِآَبِٚئ

 اهلل ، وتىِؼ ـذفؽ ظذ افنٔٚضغ .

ـْ  ؿٚل : ط وأخرج أبق داود ظـ بريدة ، ريض اهلل ظْف ، أن افٌْل ََِػ  "َم ِٜ  َح َٕ ََمٚ ْٕ ََِْٔس  بِٚ  َؾ

 9ِمَْٚ"

وافقِل و ـؾ مٚ هق دون  طويِحؼ بذفؽ احلِػ بٚفًّْٜ وافذمٜ وافؼف، بؾ واحلِػ بٚفٌْل 

 اهلل شٌحٕٚف .

ـْ  : ؿٚل : ط ري ومًِؿ ظـ ثٚبٝ بـ افوحٚك أن افٌْلوأخرج افٌخٚ ََِػ  "َم ٍٜ  َظَذ  َح َِ  َؽْرِ  ِم

قَ  اإِلْشالَمِ  ُٓ اَم  َؾ  1َؿَٚل" ـَ

ـْ ٚ : وظْد أيب داود وافًْٚئل ظـ بريدة مرؾقظً  ََِػ، "َم َٚل  َح ََ ـَ  َبِريءٌ  إِِن  : َؾ ْشالَِم، ِم ِ٘نْ  اإْلِ ٚنَ  َؾ  ـَ

ِٚذًبٚ قَ  ـَ ُٓ اَم  َؾ ٚنَ  إِنْ وَ  َؿَٚل، ـَ ـْ  َصِٚدًؿٚ ـَ َِ ْشالَمِ  إَِػ  َيْرِجعَ  َؾ  7"  َشٚفاًِم  اإْلِ

واحلِػ افذي يًتَىع بف حؼ ؽره جٚء ؾٔف افقظٔد افنديد يف حديٞ ابـ مًًقد ادتٍؼ ظِٔف 

ـْ ؿٚل : طأن افٌْل  ََِػ  "َم غٍ  َظَذ  َح ِّ َتىِعُ  َي َْ ٍِِؿ، اْمِرئٍ  َمَٚل  هِبَٚ َي ًْ ٚ ُهقَ  ُم َٓ ْٔ َِ َل  ،َؾِٚجرٌ  َظ َِ  َوُهقَ  اّلَلَ  َف

َِْٔفِ  ٌَُٚن" َظ ـَ  إِنَ ثؿ ؿرأ ؿقل اهلل تًٚػ : } 6َؽْو ونَ  اَفِذي دِ  َيْنَسُ ْٓ ًَ   بِ
ِ
ًْٚ َوَأْياَمهِنِؿْ  اّلَل َّ  َخالََق  َٓ  ُأوَفِئَؽ  َؿِِٔالً َث

ِخَرةِ  يِف  هَلُؿْ  ْٔ َٓ  ا ؿُ  َو ُٓ ُّ  ِ َُ َٓ  اّلَلُ  ُي ؿْ  َيُْْيرُ  َو ِٓ ِٜ افْ  َيْقمَ  إَِفْٔ ََٔٚم َِ  َٓ ؿْ  َو ِٓ ٔ ـ   [ 11: ظّران آل] { َأفِٔؿٌ  َظَذاٌب  َوهَلُؿْ  ُيَز
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ـِ  "ؿٚل :  طوحديٞ مًِؿ ظـ أيب أمٚمٜ أن افٌْل  ِِؿٍ  اْمِرئٍ  َحَؼ  اْؿَتَىعَ  َم ًْ ِِْٔف، ُم ِّ َٔ دْ  بِ ََ  َؾ

 َٛ ْٔفِ  َوَحَرمَ  افََْٚر، َففُ  اهللُ  َأْوَج َِ " َظ َٜ َٚل  ازْجََْ ََ ٚنَ  إِنْ وَ : َرُجٌؾ  َففُ  َؾ ًرا َصًْٔئٚ ـَ ًِ ؟ َرُشقَل  َيٚ َي
ِ
 "َوإِنْ : َؿَٚل  اهلل

ًٌٚ ـْ  َؿِؤ  9َأَراٍك" ِم

 

ـَ ؿٚل تًٚػ : } ؿْ  ُيَيِٚهُرونَ  اَفِذي ُُ ـْ  ِمْْ ؿْ  ِم ِٓ ِٚئ ًَ
ـَ  َمٚ ِٕ ٚهِتِؿْ  ُه َٓ ٚهُتُؿْ  إِنْ  ُأَم َٓ َٓ  ُأَم  َوَفْدهَنُؿْ  افالَِئل إِ

قُفقنَ  َوإهَِنُؿْ  َُ َٔ ًرا َف َُ ـَ  ُمْْ ْقلِ  ِم ََ قٌّ  اّلَلَ  َوإِنَ  َوُزوًرا اْف ٍُ ًَ قرٌ  َف ٍُ ـَ ( 2) َؽ ـْ  ُيَيِٚهُرونَ  َواَفِذي ؿْ  ِم ِٓ ِٚئ ًَ
 ُثؿَ  ِٕ

قُدونَ  ًُ ٍٜ  َؾَتْحِريرُ  َؿُٚفقا فاَِم  َي ٌَ ـْ  َرَؿ ؿْ  َيَتاَمَشٚ َأنْ  َؿٌْؾِ  ِم ُُ ُِ  باَِم  َواّلَلُ  بِفِ  ُتقَظُيقنَ  َذفِ َّ ًْ ـْ ( 9) َخٌِرٌ  قنَ َت َّ  مَلْ  َؾ

َٔٚمُ  جَيِدْ  ـِ  َؾِه َرْي ْٓ ْغِ  َص ًَ ـْ  ُمَتَتٚبِ ـْ  َيَتاَمَشٚ َأنْ  َؿٌْؾِ  ِم َّ َتىِعْ  مَلْ  َؾ ًْ ٚمُ  َي ًَ ِ٘ضْ ًْٔٚ ِشت غَ  َؾ ُِ ًْ ِمُْقا َذفَِؽ  ِم ْٗ   فُِت
ِ
 بِّٚلَل

َِْؽ  َوَرُشقفِفِ    ُحُدودُ  َوتِ
ِ
ـَ  اّلَل ِٚؾِري َُ  [ 1 - 2: ادجٚدفٜ{ ] َأفِٔؿٌ  َظَذاٌب  َوفِِْ

 ـيٓر أمل ، وإٕام خص افيٓر بذفؽ دون شٚئر إظوٚء َع افيٓٚر ؿقل افرجؾ ٓمرأتف : إٔٝ ظَ 

ا ، ؾنٌٓٝ افزوجٜ بذفؽ ؛ ٕهنٚ مرـقب ٚ ، وفذفؽ شّل ادرـقب طٓرً ؛ ٕٕف اؾ افرـقب ؽٚفًٌ 

ة مـ اٚرمف ؽر إم ـٚن افرجؾ، ؾِق أوٚف فٌر افيٓر ؾَٚل : إٔٝ ظع ـٌىـ أمل، أو ذـر امرأ

 ٚ.ا أيًو طٓٚرً 

وأول مـ طٚهر مـ امرأتف يف اإلشالم أوس بـ افهٚمٝ ، وـٕٚٝ زوجٜ خقفٜ بْٝ ثًٌِٜ ، هل 

 ، وذـر اهلل أمرهٚ يف افَرآن افُريؿ ، وٕزفٝ بًٌٌٓٚ هذه إحُٚم  طافتل صُٝ فٌِْل 

  - يِفَ أخرج أمحد ظـ خقفٜ بْٝ ثًٌِٜ ؿٚفٝ :
ِ
ـِ  َأْوسِ  َويِف  -  َواّلل ٍٝ  ْب  َوَجَؾ  َظزَ  اهللُ  َإَْٔزَل  َصِٚم

ِٜ  ُشقَرةِ  َصْدرَ  ْٝ  اْدَُجَٚدَف ُٝ : َؿَٚف ْْ ٚنَ  ِظَْْدهُ  ـُ ـَ ًٌِرا َصًْٔخٚ َو فُ  َشٚءَ  َؿدْ  ـَ َُ ُِ ْٝ  َوَوِجَر، ُخ  َظَعَ  َؾَدَخَؾ : َؿَٚف

ُتفُ  َيْقًمٚ ًْ   َؾَراَج
ٍ
ء ، بَِقْ َٛ ِو ٌَ َٚل  َؾ ََ ِٝ : َؾ يَ  َظَعَ  َإْٔ رِ ـَ ل، ْٓ ْٝ  ُأم  ََِس  َخَرَج  ُثؿَ : َؿَٚف  َؿْقِمفِ  َِٕٚدي يِف  َؾَج

، ًٜ ، َدَخَؾ  ُثؿَ  َشَٚظ َذا َظَعَ
ِ٘ ِز،  َظَذ  ُيِريُدِِن  ُهقَ  َؾ ٍْ َٕ  ْٝ ُٝ : َؿَٚف ِْ َُ الَ: َؾ ُس  َواَفِذي ـَ ٍْ َٕ  َٜ َِ َِٔدِه، ُخَقْي  َٓ  بِ

ُُِص  َٝ  َوَؿدْ  إَِِلَ  خَتْ َٝ  َمٚ ُؿِْ ؿَ َحَتك حَيْ  ُؿِْ فِ  ِؾَْٔٚ َوَرُشقُففُ  اهللُ  ُُ ِّ ُْ ْٝ  ،  بُِح ٌَِْل: َؿَٚف ُٝ  َؾَقاَث ًْ  ِمُْْف، َواْمَتَْ

                                       
 (991) مًِؿ 9



 

[] 
 

ٌَُِْتفُ  ٌَ ُٛ  باَِم  َؾ
ِِ ٌْ ْرَأةُ  بِفِ  َت َٔػ، افَنَْٔخ  اْدَ ًِ ُْٔتفُ  افَو ََ ْف َٖ ْٝ  َظْ ل، َؾ ُٝ  ُثؿَ : َؿَٚف ًْضِ  إَِػ  َخَرْج  َجَٚراِي  َب

ْرُت  ًَ ٚ َؾْٚشَت َٓ َٔٚهَبَ  ِمْْ
ُٝ  ُثؿَ  ٚ،ثِ ُٝ  َحَتك َخَرْج   َرُشقَل  ِجئْ

ِ
ُٝ  ط اهلل ًْ َِ ْرُت  َيَدْيِف، َبْغَ  َؾَج ـَ ُٝ  َمٚ َففُ  َؾَذ ٔ

َِ  َف

ُٝ  ِمُْْف، ِْ ًَ ق َؾَج ُُ َِْٔفِ  اهللُ  َصَذ  إَِفْٔفِ  َأْص َِؿَ  َظ ك َمٚ َوَش ََ ـْ  َأْف   ِم
ِ
ِف، ُشقء َِ ُِ ْٝ  ُخ َؾ : َؿَٚف ًَ   َرُشقُل  َؾَج

ِ
 اهلل

،ُخ  َيٚ: " ي َُؿقُل ط ُٜ َِ ـُ  َقْي ِؽ  اْب  ّ ٌِرٌ  َصٌْٔخ  َظ َِل ـَ ْٝ  ،" ِؾٔفِ  اهللَ  َؾَٚت  : َؿَٚف
ِ
ُٝ  َمٚ َؾَقاّلل َزَل  َحَتك َبِرْح  يِفَ  َٕ

ْرآُن، َُ َنك اْف ٌَ   َرُشقُل  َؾَت
ِ
ٚنَ  َمٚ ط اهلل َنُٚه، ـَ ٌَ َي  ُثؿَ  َيَت َٚل  َظْْفُ  ُه  ََ ، َيٚ: " ِِل  َؾ ُٜ َِ  ِؾِٔؽ  اهللُ  َإَْٔزَل  َؿدْ  ُخَقْي

عَ  َؿدْ : }َظَعَ  َؿَرأَ  ُثؿَ  ،" َصِٚحٌِِؽ  َويِف  ِّ ٚ يِف  ُرَِٚدُفَؽ  اَفتِل َؿْقَل  اهللُ  َش َٓ ُِل َزْوِج ، إَِػ  َوَتْنَت
ِ
 َواّللُ  اهلل

عُ  َّ ًْ اَم، َي ـُ ٔعٌ  اهللَ  إِنَ  حَتَُٚوَر ِّ ـَ : }َؿْقفِفِ  إَِػ [ 9: ادجٚدفٜ{ ]َبِهرٌ  َش ِٚؾِري َُ : افٌَرة{ ]َأفِٔؿٌ  َظَذاٌب  َوفِِْ

َٚل  ،[ 901 ََ   َرُشقُل   ِِل  َؾ
ِ
تِْؼ  ُمِريفِ : " ط اهلل ًْ ُٔ ًٜ  َؾِْ ٌَ ْٝ  ،" َرَؿ ُٝ : َؿَٚف ِْ َُ  : َؾ

ِ
  َرُشقَل  َيٚ َواّلل

ِ
 َمٚ ِظَْْدهُ  َمٚ اهلل

تُِؼ، ًْ َُٔهؿْ : " َؿَٚل  ُي ـِ  َؾِْ َرْي ْٓ ْغِ  َص ًَ ْٝ  ،" ُمَتَتٚبِ ُٝ : َؿَٚف ِْ َُ  : َؾ
ِ
  َرُشقَل  َيٚ َواّلل

ِ
َٕفُ  اهلل ٌِرٌ  ٌْٔخ َص  إِ ـْ  بِفِ  َمٚ ـَ  ِم

ٍَٔٚم، ًِؿْ : " َؿَٚل  ِص ُٔىْ ًْٔٚ، ِشت غَ  َؾِْ ُِ ًْ ٚ ِم ًَ ـْ  َوْش ْرٍ  ِم َُ "،  ْٝ ُٝ : َؿَٚف ِْ َُ  :   َؾ
ِ
  َرُشقَل  َيٚ  َواّلل

ِ
 َذاكَ  َمٚ اهلل

ْٝ  ِظَْْدُه، َٚل : َؿَٚف ََ   َرُشقُل  َؾ
ِ
ٚ : "ط اهلل َٕ ِ٘ ُْٔفُ  َؾ ًِ َرٍق  َشُْ ًَ ـْ  بِ ْرٍ  ِم ُٝ : ْٝ َؿٚفَ  ،" َُ ِْ َُ ٚ: َؾ َٕ   َرُشقَل  َيٚ  َوَأ

ِ
 اهلل

ُِٖظُْٔفُ  َرٍق  َش ًَ ِٝ  َؿدْ : " َؿَٚل  آَخَر، بِ ، َأَصٌْ ِٝ ْْ ًَ ـِ  اْشَتْقِ   ُثؿَ  ،  َظْْفُ  َؾَتَهَدِؿل َؾْٚذَهٌِل َوَأْح ِؽ  بِْٚب  ّ  َظ

ا ْٝ  ،" َخْرً .: َؿَٚف ُٝ ِْ ًَ ٍَ  9َؾ

ؾال شٌٔؾ إػ افهٔٚم إٓ ظْد افًجز ظـ  ذـر اهلل ظز وجؾ افٍُٚرة هْٚ مرتٌٜ ، ؿٚل افَرضٌل :

ٜ ، وـذفؽ ٓ شٌٔؾ إػ اإلضًٚم إٓ ظْد ظدم اشتىٚظتف افهٔٚم ، ؾّـ مل يىؼ افهٔٚم وجٛ ٌافرؿ

 .طافٌْل ان بّد دَ ٚ فُؾ مًُغ مُ ظِٔف إضًٚم شتغ مًًُْٔ 

ن ـٕٚٝ : ؾ٘ن افًٌٚدة إذا أديٝ بٚفًْٜ ؾ٘ن ـٕٚٝ بٚفٌد-بًد ـالم ضقيؾ  -ثؿ ؿٚل افَرضٌل 

أهع إػ افٌَقل ، وإن ـٕٚٝ بٚفامل ـٚن ؿِِٔٓٚ أثَؾ يف ادٔزان وأبرك يف يد أخذ وأضٔٛ يف صدؿف 

 وأؿؾ آؾٜ يف بىْف وأـثر إؿٚمٜ فهٌِف ، واهلل أظِؿ
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ويَع افيٓٚر إذا صٌف افرجؾ امرأتف ؾٔام يًتّتع بٖمف أو بًض اٚرمف مـ افًْٚء ، ويَع افيٓٚر 

، ؾ٘ن حٍِٝ ادرأة ميٚهرة مـ زوجٓٚ ؾٓق مـ حتريؿ احلالل ، ؾٓق يّغ واجٌٜ مـ افرجؾ دون ادرأة 

ؿْ  اّلَلُ  َؾَرَض  َؿدْ افتٍُر فَقفف تًٚػ : }  ُُ َٜ  َف َِ ؿْ  حَتِ ُُ  ط[ ٕزفٝ يف حتريؿ افٌْل 2: افتحريؿ{ ]َأْياَمِٕ

مل يدخؾ ، ـام يَع مْف تف ، ويَع افيٓٚر مـ افرجؾ يف امرأتف ، شقاء دخؾ هبٚ أو مَ افًًؾ أو حتريّف أَ 

ـَ تف فًّقم ؿقفف تًٚػ : }مَ يف أَ  ـْ  ُيَيِٚهُرونَ  اَفِذي ؿْ  ِم ِٓ ِٚئ ًَ
[ ، وهذا احلُؿ إٕام هق 2: ادجٚدفٜ{ ]ِٕ

ؿْ فًِِّّغ ؛ فَقفف تًٚػ : } ُُ  { ِمْْ

 : ) إٔٝ ظعَ وٓ يَرب اديٚهر امرأتف وٓ يٌٚذ وٓ يتِذذ مْٓٚ بقء، حتك يٍُر؛ ٕن ؿقفف 

ـيٓر أمل ( يَتيض حتريؿ ـؾ اشتّتٚع مْٓٚ . ويِزمف حُؿ افيٓٚر يف حٚل ؽوٌف أو شُره مٚدام 

يًِؿ مٚ يَقل ومل يٌِؼ ظِٔف ، ؾ٘ن وضئٓٚ ؿٌؾ افتٍُر أثؿ بذفؽ وظِٔف ـٍٚرة واحدة ؛ حلديٞ 

ـْ  َطَٚهرَ  َرُجالً  َأنَ افًْٚئل وابـ مٚجف ظـ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام  ٚ اْمَرَأتِِف، ِم َٓ َٔ ِن ٌَ َر، َأنْ  َؿٌَْؾ  َؾ  ٍ َُ  ُي

ََٖتك رَ  ط افٌََِْل  َؾ ـَ َٚل  َفُف، َذفَِؽ  َؾَذ ََ ََِؽ  َمٚ: "َؾ َٚل "  َذفَِؽ؟ َظَذ  مَحَ ََ ُٝ  اهلل، رشقل يٚ: َؾ ََٔٚض  َرَأْي  َب

ٚ َٓ ْٔ َِ ِر، يِف  ِحْج َّ ََ َِؿْ  اْف ِز  َأْمِِْؽ  َؾ ٍْ ُٝ  َأنْ  َٕ ًْ ٚ، َوَؿ َٓ ْٔ َِ   َرُشقُل  َؾَوِحَؽ  َظ
ِ
َٓ  َوَأَمَرهُ  ط اّلَل َرهَبَٚ َأ َْ  َحَتك َي

َر"  ٍ َُ َٓ ، ويف روايٜ افًْٚئل :  ُي َرهْبَٚ " َْ َؾ  َحَتك َت ًَ ٍْ  9" َوَجَؾ  َظزَ  اّلَلُ  َأَمرَ  َمٚ َت

 ويف أيٜ افُريّٜ مًٖفتٚن هٚمتٚن : 

وأؽقهتؿ بحٔٚهتؿ يف بٔقهتؿ ، ـام جٚء أن افْٚس ؿد اشتٓقهتؿ افنٔٚضغ واشتخٍٝ هبؿ  إوػ :

، َظَذ  َظْرَصفُ  َيَوعُ  إِْبَِِٔس  إِنَ يف مًِؿ ظـ جٚبر ريض اهلل ظْف ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل : " 
ِ
ُٞ  ُثؿَ  اْفاَمء ًَ  َيٌْ

اَيُٚه، َُٕٚهؿْ  َهَ ْد َٖ ًٜ  ِمْْفُ  َؾ ؿْ  َمِْْزَف ُٓ ُّ ، َأْظَي ًٜ قُل  َأَحُدُهؿْ  جَيِلءُ  ِؾتَْْ َُ َٔ ُٝ : َؾ ِْ ًَ َذا َؾ َذا، ـَ ـَ قُل  َو َُ َٔ َٝ  َمٚ: َؾ ًْ  َصَْ
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قُل  َأَحُدُهؿْ  جَيِلءُ  ُثؿَ  َؿَٚل  َصًْٔئٚ، َُ َٔ ُتفُ  َمٚ: َؾ ـْ ُٝ  َحَتك َتَر ُْٔدِٕٔفِ : َؿَٚل  اْمَرَأتِِف، َوَبْغَ  َبَْْٔفُ  َؾَرْؿ قُل  ِمْْفُ  َؾ َُ : َوَي

ًْؿَ 
ِٕ  َٝ ُش  َؿَٚل "  َإْٔ َّ َْظ ْٕ ََِْٔتِزُمفُ : َؿَٚل  ُأَراهُ : ا   9""َؾ

ؾُٚن أظيؿ ؾتْٜ حيدثٓٚ افنٔىٚن يف افٍتْٜ افتل يٍرق هبٚ بغ افرجؾ وزوجف مـ ضالق أو طٓٚر 

 ، أو مٚ يٗدي إػ افتحريش وافًداوات يف افٌٔقت .

ادْتؼ بغ افْٚس افٔقم افتٍْـ يف أفٍٚظ افىالق وافيٓٚر ، واشتخدام ذفؽ يف ووافيٚهر 

افٌٔقت ظّرت بٚفسبٜٔ افؼظٜٔ ، وٓ هل خِٝ مـ إشقاق وافٌٔقت وٕهقن إشٌٚب، ؾال 

ٚ وتالظٌٝ هبؿ ٚ ، وٓ مقدة ورمحٜ ، بؾ ظٌثً ًْ افقشٚوس واحلٔؾ افنٔىٕٜٚٔ ، ؾِؿ تك احلٔٚة شُ

افنٔٚضغ ، ؾَد رد مـ يتٍْـ يف أفٍٚظ افىالق وافيٓٚر وجيّع بْٔٓٚ ، ثؿ بًد أن ئٍؼ يىِٛ احلؾ ، 

 ٍظ فًٕٚف .وؿد ـٚن يُِّف فق مِؽ ًٍٕف أو ح

ٚهُتُؿْ  إِنْ أن أيٜ افُريّٜ يف ؿقفف تًٚػ : } افثٕٜٚٔ : َٓ َٓ  ُأَم [ ، ؾًْد 2: ادجٚدفٜ{ ] َوَفْدهَنُؿْ  افالَِئل إِ

ىٍٜ أهنٚ ْطٓقر مٚ أشّقه بىٍؾ إٕٚبٔٛ وصٚرت إرحٚم تًتٖجر وتًتًٚر ، ؾتيـ ادرأة صٚحٌٜ اف

ٚهُتُؿْ  إِنْ حلُٔؿ اخلٌر افًِٔؿ بيقاهر إمقر وبقاضْٓٚ : }هل إم ، ييٓر هْٚ فٍظ ا َٓ َٓ  ُأَم  افالَِئل إِ

{ ، ؾ٘ن إم افتل يًْٛ إفٔٓٚ افقفد هل افتل وفدتف ، وفًٔٝ إخرى بٕٚم افتل يثٌٝ هلٚ  َوَفْدهَنُؿْ 

 مراث أو ًٕٛ ، وإن أجٚز بًض أهؾ افًِؿ أن يًْٛ إفٔٓٚ ـٖم افروٚع .

قُفقنَ  َوإهَِنُؿْ ثؿ تدبر يف ؿقفف تًٚػ : } َُ َٔ ًرا َف َُ ـَ  ُمْْ ْقلِ  ِم ََ [ إن ذفؽ يف 2: ادجٚدفٜ{ ] َوُزوًرا اْف

 .ذاتف إثؿ ، فذا رتٌٝ ظِٔف افًَقبٚت افؼظٜٔ ـٍٚرات فِذٕقب

 ؾِٔس هق ـٚفىالق يف جقإٛ مْٓٚ :

 إٔف يٌَؾ افتٍُر افذي يزيؾ أثره . إول :

                                       
 (2399مًِؿ ) 9



 

[] 
 

إٔف فٔس فِرجؾ مراجًٜ زوجف حتك يٍُر بٚفٍُٚرة افتل يًتىًٔٓٚ بخالف افىالق  افثِٚن :

افرجًل ، ؾٕ٘ف يراجًٓٚ بٌر ـٍٚرة ، وفف ذفؽ مرتغ ، وافثٚفثٜ هل افتني  افذي يقجٛ اهلل ظِٔف أن 

 يُقن ب٘حًٚن إن تًذر اإلمًٚك بٚدًروف .

ٚ ؽره ، وجٜ بْٔقٕٜ ـزى ، وٓ ترجع حتی تُْ  زوًج بًده افز غُ ٌِ أن افىالق فف ظدد تَ  افثٚفٞ :

 وفٔس ذفؽ يف افيٓٚر .

ٚ وٓ يٖثؿ ؾٚظِف ، بْٔام ٓ يٌٚح افيٓٚر ، وافَٚيض واحلٚـامن أن افىالق ؿد يُقن مًٌٚح  افرابع :

 ؿد يىَِٚ ظذ افرجؾ وٓ ييٚهرا ظِٔف.

جيد أيٚت إوػ ؿد صددت  افقظٔد ظذ افيٓٚر صديد ، وافذي يَرأ شقرة ادجٚدفٜ اخلٚمس :

 يف ذفؽ ، وفٔس افىالق ـذفؽ . 

ا ؛ فَقفف تًٚػ :  أو هنٚرً ويف ـٍٚرة افيٓٚر جيٛ افتتٚبع وٓ جيقز مجٚع مـ طٚهر مْٓٚ فٔالً

ـَ } ـْ  ُيَيِٚهُرونَ  َواَفِذي ؿْ  ِم ِٓ ِٚئ ًَ
قُدونَ  ُثؿَ  ِٕ ًُ ٍٜ  َؾَتْحِريرُ  َؿُٚفقا فاَِم  َي ٌَ ـْ  َرَؿ ؿْ  َيَتاَمَشٚ َأنْ  َؿٌْؾِ  ِم ُُ  بِفِ  ُتقَظُيقنَ  َذفِ

ُِقنَ  باَِم  َواّلَلُ  َّ ًْ ـْ ( 9) َخٌِرٌ  َت َّ َٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  َؾ ـِ  َؾِه َرْي ْٓ ْغِ  َص ًَ ـْ  ُمَتَتٚبِ ـْ  َيَتاَمَشٚ َأنْ  َؿٌْؾِ  ِم َّ َتىِعْ  مَلْ  َؾ ًْ  َي

ٚمُ  ًَ ِ٘ضْ ًْٔٚ ِشت غَ  َؾ ُِ ًْ ِمُْقا َذفَِؽ  ِم ْٗ   فُِت
ِ
  ُحُدودُ  َوتَِِْؽ  فِ َوَرُشقفِ  بِّٚلَل

ِ
ـَ  اّلَل ِٚؾِري َُ {  َأفِٔؿٌ  َظَذاٌب  َوفِِْ

 [1 ،9: ادجٚدفٜ]

ٚ ، أو دخقل يقم حيرم ٚ أو ٕٚشًٔ وٓ يَْىع افتتٚبع بٚفٍىر يف ـٍٚرة افنٓريـ إذا أـؾ مُرهً 

 د أو جيٛ صٔٚمف ـرموٚن ، ويَيض هذه إيٚم متهِٜ بهقمف افذي ؿٌِف .ٔصٔٚمف ـٚفً

شٌؼ احلديٞ ظْٓٚ، فُـ ٕنر إفٔٓٚ إصٚرة : مـ وؿع ظذ زوجتف يف هنٚر رموٚن ؾَد أؾًد 

صقمف ، وظِٔف ـٍٚرة ، وهل أن يًتؼ رؿٌٜ، ؾّـ إتٓؽ حرمٜ افهقم بٚزجامع ، ؾَد أهِؽ ًٍٕف 

ٜ أظتؼ اهلل بُؾ ظوق مْٓٚ ٌدي ًٍٕف ، وؿد ص  أن مـ أظتؼ رؿٍبٚدًهٜٔ، ؾْٚشٛ أن يًتؼ رؿٌٜ ؾٔ

َٚصٜ مـ جْس ازجْٚيٜ ، ؾِام إتٓؽ ما مْف مـ افْٚر ، ؾ٘ن مل جيد صٚم صٓريـ متتٚبًغ ، وهذه ظوقً 
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حرمٜ افنٓر ـِػ بهقم صٓريـ متتٚبًغ ظذ شٌٔؾ ادَٚبِٜ مًٚمِٜ بَْٔض ؿهده، ؾ٘ن مل يًتىع 

اد بٚإلضًٚم إظىٚء افىًٚم وافتُّغ مْف ، ٚ مَٚبِٜ فُؾ يقم ب٘ضًٚم مًُغ ، وادرأضًؿ شتغ مًًُْٔ 

يديف مـ ؽر مٕٚع مـ تْٚوفف ،  ٓ اصساط حََٜٔ اإلضًٚم بقوع افىًٚم يف افٍؿ ، بؾ يٍُل ووًف بغ

ًً  أو ممْقظً مثؾ ـقٕف صٚئاًم  ٚ ، وافتُّغ مـ افىًٚم مًدود مـ ٚ مـ افىًٚم درض أو ـقٕف رؤ

 اإلضًٚم.

ظذ حؼ اهلل يف افهقم وحؼ إرؿٚء بٚفًتؼ ، وحؼ ادًٚـغ وهذه اخلهٚل جٚمًٜ ٓصتامهلٚ 

 بٚإلضًٚم ، وحؼ ازجِٚن بٚفثقاب .

واحلديٞ أخرجف افٌخٚري ومًِؿ وؽرمهٚ مـ حديٞ ظٚئنٜ وأيب هريرة ، ريض اهلل ظْٓام ، 

 يف صٖن افرجؾ افذي جٚمع زوجتف يف هنٚر رموٚن .

ـُ  َبْْٔاََم ؾحديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل :   ْح ُِقٌس  َٕ َٚل  َرُجٌؾ  َجَٚءهُ  إِذْ  ،ط افٌَِْل   ِظْْدَ  ُج ََ : َؾ

  َرُشقَل  َيٚ
ِ
ُٝ  اّلَل ُْ َِ ُٝ : َؿَٚل  َفَؽ؟" "َمٚ: َؿَٚل . َه ًْ َٕٚ اْمَرَأِي  َظَذ  َوَؿ َٚل  َصِٚئٌؿ، َوَأ ََ   َرُشقُل  َؾ

ِ
 "َهْؾ : ط اّلَل

ًٜ  َرِدُ  ٌَ ٚ؟" َرَؿ َٓ َُ
تِ ًْ ْؾ : َؿَٚل  َٓ،: َؿَٚل  ُت َٓ َتىِٔعُ  "َؾ ًْ ـِ  َتُهقمَ  َأنْ  َت َرْي ْٓ "، َص ْغِ ًَ َٚل  َٓ،: َؿَٚل  ُمَتَتٚبِ ََ ْؾ : َؾ َٓ  "َؾ

ٚمَ  َرِدُ  ًَ ًْٔٚ" ِشت غَ  إِْض ُِ ًْ َٞ : َؿَٚل  َٓ،: َؿَٚل . ِم َُ َّ ٌََْْٔٚ ،ط افٌَِْلُّ  َؾ ـُ  َؾ ْح َرٍق  ط افٌَِْلُّ  ُأِيَ  َذفَِؽ  َظَذ  َٕ ًَ  بِ

ٚ َٓ ْرٌ  ِؾٔ َرُق  - َُ ًَ ُْ  َواف
ِ
ـَ : َؿَٚل  - َتُؾ اد ِٚئُؾ؟" "َأْي ًَ َٚل  اف ََ َٕٚ،: َؾ َٚل  بِِف" َؾَتَهَدْق  "ُخْذَهٚ،: َؿَٚل  َأ ََ : افَرُجُؾ  َؾ

رَ  َأَظَذ  ََ ؟ َرُشقَل  َيٚ ِمْ ل َأْؾ
ِ
  اّلَل

ِ
ٚ َبْغَ  َمٚ َؾَقاّلَل َٓ ٍٝ  َأْهُؾ  - احلََرَتْغِ  ُيِريدُ  - ََٓبَتْٔ رُ  َبْٔ ََ ـْ  َأْؾ  َبْٔتِل، َأْهؾِ  ِم

َُٔٚبُف، َبَدْت  َحَتك ط افٌَِْلُّ  َؾَوِحَؽ  فُ : َؿَٚل  ُثؿَ  َإْٔ ّْ
ًِ ََِؽ" "َأْض  9َأْه

ٚنَ  َوَمٚؿٚل تًٚػ : } ـٍ  ـَ ِم ْٗ ُ
ِ
ُتَؾ  َأنْ  د َْ ِمًْٚ َي ْٗ َٓ  ُم ًٖ  إِ ـْ  َخَى ِمًْٚ َؿَتَؾ  َوَم ْٗ ًٖ  ُم ٍٜ  َؾَتْحِريرُ  َخَى ٌَ ٍٜ  َرَؿ ِمَْ ْٗ  ُم

ٌٜ  ٌٜ َوِديَ  َّ َِ ًَ َٓ  َأْهِِفِ  إَِػ  ُم ِ٘نْ  َيَهَدُؿقا َأنْ  إِ ٚنَ  َؾ ـْ  ـَ ؿْ  َظُدوٍّ  َؿْقمٍ  ِم ُُ ـٌ  َوُهقَ  َف ِم ْٗ ٍٜ  َؾَتْحِريرُ  ُم ٌَ ٍٜ  َرَؿ ِمَْ ْٗ  َوإِنْ  ُم
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ٚنَ  ـْ  ـَ ؿْ  َؿْقمٍ  ِم ُُ ؿْ  َبَْْٔ ُٓ ٌٜ  ِمَٔثٌٚق  َوَبَْْٔ ٌٜ  َؾِدَي َّ َِ ًَ ٍٜ  َوحَتِْريرُ  َأْهِِفِ  إَِػ  ُم ٌَ ٍٜ  َرَؿ ِمَْ ْٗ ـْ  ُم َّ َٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  َؾ ـِ  َؾِه َرْي ْٓ  َص

ْغِ  ًَ ًٜ  ُمَتَتٚبِ ـَ  َتْقَب   ِم
ِ
ٚنَ  اّلَل ـَ ِِٔاًم  اّلَلُ  َو ٔاًم  َظ ُِ  [12: افًْٚء{ ]َح

ٚ أو جمْقًٕ  الًا ، ظٚؿرً ٌأو ـ  اا ، صٌرً ا أو ظٌدً ، حرً  كأو إٔث  اؿٚل افًًدي : شقاء ـٚن افَٚتؾ ذـرً 

يف هذا   {مـ} يافدافٜ ظذ افًّقم ، وهذا مـ أهار اإلتٔٚن ب {مـ}ا ، ـام ئٍد فٍظ :  أو ـٚؾرً ، مًِاًم 

،    {مـ}ادقوع ، ؾ٘ن شٔٚق افُالم يَتيض أن يَقل : ؾ٘ن ؿتِف . وفُـ هذا فٍظ ٓ ينّؾ مٚ صِّف 

ؾ تٕف ظذ افَٚا ـام ئٍد افتُْر يف شٔٚق افؼط ؾ٘أو ـٌرً   اأو إٔثك صٌرً  ا وشقاء ـٚن ادَتقل ذـرً 

 حترير رؿٌٜ مٗمْٜ .

ٌٜ  دوأمٚ افديٜ ؾ٘هنٚ رٛ ظذ ظٚئِٜ افَٚتؾ يف اخلىٖ وصٌف افًّ َّ َِ ًَ ا فَِقهبؿ ، جزً  َأْهِِِف{ إَِػ  }ُم

 وادراد بٖهِف هْٚ هؿ ورثتف ، ؾ٘ن افقرثٜ يرثقن مٚ ترك ادٔٝ ، ؾٚفديٜ داخِٜ ؾٔام ترك .

َٓ وؿقفف :  أي : يتهدق ورثٜ افَتٔؾ بٚفًٍق ظـ افديٜ ، ؾ٘هنٚ تًَط ، ويف ذفؽ  { َيَهَدُؿقا َأنْ  }إِ

 ٜ مىِقبٜ يف ـؾ وؿٝ.ؿحٞ هلؿ ظذ افًٍق ؛ ٕن اهلل شامهٚ صدؿٜ ، وافهد

تف وحقائجف ٕا بذفؽ فٔس ظْده مٚ يٍوؾ ظـ مئقؾّـ مل جيد رؿٌٜ وٓ ثّْٓٚ بٖن ـٚن مًًن 

َٔٚمُ إصِٜٔ رء يٍل بٚفرؿٌٜ  ـِ  }َؾِه َرْي ْٓ { َص ْغِ ًَ ر بْٔٓام مـ ؽر ظذر ، ؾ٘ن أؾىر ؛ أي ٓ يٍى ُمَتَتٚبِ

فًذر ؾ٘ن افًذر ٓ يَىع افتتٚبع ـٚدرض واحلٔض وٕحقمهٚ . وإن ـٚن فٌر ظذر إَىع افتتٚبع 

 ووجٛ ظِٔف اشتئْٚف افهقم.

 ظًك ا فامهذه افٍُٚرات افتل أوجٌٓٚ اهلل ظذ افَٚتؾ تقبٜ مـ اهلل ظذ ظٌٚده ورمحٜ هبؿ وتٍُرً 

ٚنَ ا فَِٚتؾ خىٖ : أن حيهؾ مْٓؿ مـ تَهر وظدم احساز ، ـام هق افقاؿع ـثرً  ـَ ٔاًم  َظِِٔاًم  اّلَلُ  }َو ُِ { َح

، ومـ حُّتف أن أوجٛ ظذ افَٚتؾ ـٍٚرة مْٚشٌٜ فام صدر مْف ، ؾٕ٘ف تًٌٛ يف إظدام ٍٕس اسمٜ 

مـ رق افًٌقديٜ فِخِؼ إػ احلريٜ  وإخراجٓٚ مـ افقجقد إػ افًدم، ؾْٚشٛ أن يًتؼ رؿٌٜ وخيرجٓٚ

افتٚمٜ ، ؾ٘ن مل جيد هذه افرؿٌٜ صٚم صٓريـ متتٚبًغ ، ؾٖخرج ًٍٕف مـ رق افنٓقات وافِذات 

ٚ إػ اهلل ، ومدهٚ تًٚفی هبذه اددة احلًٜٔ افَٚضًٜ فًٌِد ظـ شًٚدتف إبديٜ إػ افتًٌد هلل بسـٓٚ تَربً 



 

[] 
 

ٚبع ؾٔٓٚ، ومل يؼع اإلضًٚم يف هذه ادقاوع فًدم ادْٚشٌٜ افُثرة افنٚؿٜ يف ظددهٚ ، وأوجٛ افتت

؛ فتُقن رادظٜ وـٚؾٜ ظـ  بخالف افيٓٚر ، ومـ حُّتف أن أوجٛ يف افَتؾ افديٜ ، وفق ـٚن خىًٖ 

ـثر مـ افَتؾ بٚشتًامل أشٌٚبف افًٚصّٜ ظـ ذفؽ، وفام ـٚن افَٚتؾ أخىٖ وفٔس بّذٕٛ ، ـٕٚٝ 

آزر إمٜ تؾت يتُّـ ـؾ ؿقم مـ أهِٔٓؿ ؾًّْٔقهنؿ ؿدر ضٚؿٚهتؿافديٜ ظذ افًٚؿِٜ ، وذفؽ حتك 

وتسابط ، وـٕٚٝ افديٜ خمٍٍٜ بٚفتًَٔط ظذ ثالث شْغ ومَدار افديٜ مٚئٜ مـ اإلبؾ ، أو مٚئتٚن مـ 

افٌَر ، أو أفػ صٚة، أو أفػ ديْٚر مـ افذهٛ ، أو اثْٚ ظؼ أفػ درهؿ مـ افٍوٜ ، وديٜ ادرأة ظذ 

ٚ: ظؼون حَٜ ، وظؼون جذظٜ، وظؼون بْٝ افرجؾ. وافديٜ تًَؿ أمخًٚش افْهػ مـ ديٜ 

قن ، وازجذظٜ : هل افتل دخِٝ يف افًْٜ اخلٚمًٜ ، ٌوظؼون بْٝ فٌقن ، وظؼون بْل ف خمٚض ،

واحلَٜ مـ اإلبؾ : مٚ دخِٝ يف افًْٜ افرابًٜ ، وبْٝ فٌقن : هل افتل أتك ظِٔٓٚ احلقٓن ودخِٝ يف 

ـ ، وبْٝ خمٚض هل افتل أتك ظِٔٓٚ احلقل ودخِٝ يف افًْٜ افثٕٜٚٔ ؛ أي ٌمف ذات فافثٚفثٜ ؾهٚرت أ

 أن أمف مٚخض أي حٚمؾ ، واخلٍِٜ هل احلٚمؾ يف بىقهنٚ أوٓدهٚ .

هق أن يَع افَتؾ دًهقم افدم بًٍؾ ادُِػ مٚ حيؾ فف بٌر أن يَهده ـهٔد أو  

 فهٌل وادجْقن خىٖ.ؿٔٚدة شٔٚرة أو ؽر ذفؽ ، ويًد ظّد ا

هق ؿهد مًهقم افدم بام يَع بف افَتؾ ظٚدة ، ـٚفيب بٚفًهٚ افثَِٜٔ ، أو افًهٚ  

اخلٍٍٜٔ يف مَتؾ، أو اإلفَٚء مـ صٚهؼ أو يف هنر أو أمٚم شٌع أو صٓٚدة مـ يَٚم بنٓٚدهتؿ حد ؿتؾ 

 ؾَٔتؾ صٓقد افزور إذا ؿتؾ بًٌٛ صٚهدهتؿ.

ؿهد مًهقم افدم بام ٓ يَع بف افَتؾ ظٚدة ـٚفيب بًهٚ خٍٍٜٔ يف ؽر  

 مَتؾ أو افَذف بحهٚة ، وؽر ذفؽ ممٚ ٓ يَع بف افَتؾ ظٚدة ؾّٔقت بف .

 وافَتؾ صٌف افًّد ؾٔف ديٜ مٌِيٜ ، وهل مٚئٜ مـ اإلبؾ ؛ أربًقن مْٓٚ يف بىقهنٚ أوٓدهٚ .

أن يًٍق أوفٔٚء افدم ، أو يتٍَقا ظذ افديٜ افتل  ٚ ، إٓأمٚ افَتؾ افًّد ؾٍٔف افَتؾ ؿهًٚص 

يساوقن ظِٔٓٚ ، وتُقن مـ مٚل افَٚتؾ خٚصٜ، وٓ تِزم ظٚؿِتف بقء مْٓٚ ، إٓ أن يتىقظقا ظـ 
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ضٔٛ خٚضر مْٓؿ ، وتَتؾ ادرأة بٚفرجؾ ، وافرجؾ بٚدرأة ، وافٌُر بٚفهٌر ، أمٚ افهٌر دون 

 افٌِقغ ؾًّده خىٖ.

احلٟ رــ مـ أرـٚن اإلشالم ، وهق ؾرض ظذ ادًتىٔع مرة يف افًّر، وهق ظٌٚدة تتّٔز ظـ 

ؽرهٚ بٖن فف مقاؿٔٝ مُٕٜٚٔ ومقاؿٔٝ زمٕٜٚٔ ، وأن فف صًٚر افتٌِٜٔ ، وهل حتّؾ افتقحٔد افذي ظِٔف 

ق ظٌٚدة رّع بغ افًٌٚدات مدار اإلشالم . ويف احلٟ تَٚم افهالة بغ ؿك وإُٚم ومجع وإؾراد، وه

افٌدٕٜٔ ؛ ـٚفىقاف ، وافًًل ، وافذـر ، وافرمل ، وادٌٔٝ ، وافقؿقف ، وبغ افًٌٚدات افامفٜٔ ؛ 

 ٚدة افهقم يف بًض مْٚشُف ، وهل :ٌـٚفٍَْٜ يف افزاد وافراحِٜ واهلدي ، وتدخِف ظ

 افهقم فِّتّتع إذا ظجز ظـ اهلدي : -9

ُّقاؿٚل تًٚػ : }
ُِ َرةَ  َٟ احْلَ  َوَأ ّْ ًُ   َواْف

ِ
َ
ِ
ِ٘نْ  ّلل ُتؿْ  َؾ ـَ  اْشَتَْٔنَ  َؾاَم  ُأْحِكْ َٓ  اهْلَْدِي  ِم قا َو َُ ؿْ  حَتِِْ ُُ  ُرُءوَش

ُِغَ  َحَتك َِفُ  اهْلَْدُي  َيٌْ ـْ  َاِ َّ ٚنَ  َؾ ؿْ  ـَ ُُ ـْ  َأًذى بِفِ  َأوْ  َمِريًوٚ ِمْْ ٌٜ  َرأِْشفِ  ِم ْدَي ٍِ ـْ  َؾ َٔٚمٍ  ِم ٍٜ  َأوْ  ِص ٍؽ  َأوْ  َصَدَؿ ًُ ُٕ 

َذا ِ٘ ـْ  َأِمُْْتؿْ  َؾ َّ ََتعَ  َؾ َرةِ  َُ ّْ ًُ ٟ   إَِػ  بِْٚف ـَ  اْشَتَْٔنَ  َؾاَم  احْلَ ـْ  اهْلَْدِي  ِم َّ َٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  َؾ ِٜ  َؾِه ٟ   يِف  َأَيٚمٍ  َثالََث  احْلَ

 ٍٜ ًَ ُتؿْ  إَِذا َوَشٌْ ًْ َِْؽ  َرَج ةٌ  تِ ٌٜ  َظَؼَ َِ ِٚم ـْ  َذفَِؽ  ـَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  د ُُ ُِفُ  َي ِجدِ  يَحِٚضِ  َأْه ًْ قا احْلََرامِ  اْدَ َُ  اّلَلَ  َواَت

قا ُّ َِ ِٚب  َصِديدُ  اّلَلَ  َأنَ  َواْظ ََ ًِ  [916: افٌَرة{ ] اْف

يًْل مـ مل جيد اهلدي ؛ إمٚ فًدم افامل ، أو فًدم احلٔقان ، صٚم ثالثٜ أيٚم يف احلٟ وشًٌٜ إذا 

ٚ ، مٚ بغ أن هيؾ بٚحلٟ إػ يقم د هديً رجع إػ بِده، وافهٔٚم دـ ُتع بٚفًّرة إػ احلٟ ، دـ مل جي

 ظـ ظٚئنٜ . "ادقضٖ"ظرؾٜ ، ؾ٘ن مل يهؿ صٚم أيٚم مْی . رواه مٚفؽ يف 

 ٚ ؾِٔهؿ ثالثٜ أيٚم يف احلٟ ؛ أي يف أيٚم ادْٚشؽ .ؾّـ مل جيد هديً  ؿٚل ابـ ـثر:

 ؿٚل افًِامء وإوػ أن يهقمٓٚ ؿٌؾ ظرؾٜ يف افًؼ .

ٚ ؾًِٔف صٔٚم ثالثٜ أيٚم يف احلٟ ؿٌؾ يقم ظرؾٜ ، ؾ٘ذا ـٚن يقم د هديً إذا مل جي ؿٚل ابـ ظٌٚس :

 ظرؾٜ افثٚفٞ ؾَد تؿ صقمف ، وشًٌٜ إذا رجع إػ أهِف .
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 ؾِق مل يهّٓٚ أو بًوٓٚ ؿٌؾ افًٔد، ؾٓؾ جيقز أن يهقمٓٚ يف أيٚم افتؼيؼ ؟

قز فف صٔٚمٓٚ؛ فَقل ظٚئنٜ ٚ،  افَديؿ مْٓٚ : إٔف جيؾٔف ؿقٓن فًِِامء، ومهٚ فإلمٚم افنٚؾًل أيًو  

 وابـ ظّر يف صحٔ  افٌخٚري : مل يرخص يف أيٚم افتؼيؼ أن يهّـ إٓ دـ مل جيد اهلدي.

َٔٚمُ ؾّـ مل جيد : أي اهلدي أو ثّْف  ؿٚل افًًدي : ِٜ  } َؾِه أول جقازهٚ مـ حٔٞ  َأَيٍٚم{ َثالََث

ازجامر وادٌٔٝ بّْك ، وفُـ إؾوؾ مْٓٚ اإلحرام بٚفًّرة ، وآخرهٚ ثالثٜ أيٚم بًد افْحر ، أيٚم رمل 

ٍٜ أن يهقم افًٚبع وافثٚمـ وافتٚشع  ًَ ُتْؿ{ إَِذا ، } َوَشٌْ ًْ ؛ أي إذا ؾرؽتؿ مـ أظامل احلٟ ؾٔجقز  َرَج

 ؾًِٓٚ يف مُٜ ويف افىريؼ وظْد وصقفف إػ أهِف .

ـْ  َّ َٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  }َؾ ِٜ  َؾِه ٟ   يِف  َأَيٚمٍ  َثالََث ٍٜ  احْلَ ًَ ُتؿْ  إَِذا َوَشٌْ ًْ َِْؽ  َرَج ةٌ  تِ ٌٜ  َظَؼَ َِ ِٚم ـْ  َذفَِؽ  ـَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  د ُُ ُِفُ  َي  َأْه

ي ِجدِ  َحِٚضِ ًْ  [916: افٌَرة{ ] احْلََرامِ  اْدَ

إمٚ فًدم افامل ، أو فًدم احلٔقان، أو جيد افامل ثّـ اهلدي  وفُـ  -يًْل اهلدي  -مـ مل جيد

يف ثّْف ، صٚم ثالثٜ أيٚم  ع صٚحٌف ظـ افٌٔع ، أو تٌٚػحيتٚجف فام هق أهؿ؛ مـ مىًؿ يف شٍره أو امتْ

 يف احلٟ ، وشًٌٜ إذا رجع إػ بِده .

أمجع افًِامء ظذ أن افهقم ٓ شٌٔؾ فِّتّتع إفٔف إذا ـٚن جيد اهلدي ، واختٍِقا ؾٔف إذا ـٚن ؽر 

،  ؟ٔف اهلدي، هؾ جيزئف أن يُّؾ افهقم أم جيٛ ظِ اهلدي ؿٌؾ إـامفف واجد فِٓدي وصٚم ، ثؿ وجد

ؾٖحٛ مٚفؽ أن هيدي ، ؾ٘ن مل يًٍؾ أجزأه افهقم، وؿٚل افنٚؾًل : يّيض يف صقمف وهق ؾروف ، 

وؿٚل أبق حٍْٜٔ : إذا وجد يف افٔقم افثٚفٞ بىؾ صقمف، ووجٛ ظِٔف اهلدي ، ؾ٘ن أتؿ افثالثٜ ثؿ أين 

 مل يٌىؾ صقمف افًٚبؼ ، وظِٔف أن يهقم شًٌٜ إذا رجع

َٔٚمُ ظّر ، ريض اهلل ظْٓام ، ؿٚل :  ويف افٌخٚري ظـ ابـ ـْ  "افه  َ
ِ
ََتعَ  د َرةِ  َُ ّْ ًُ ٟ   إَِػ  بِٚف  َيْقمِ  إَِػ  احلَ

، َٜ ِ٘نْ  َظَرَؾ  9ِمًْك" َأَيٚمَ  َصٚمَ  َيُهْؿ، َومَلْ  َهْدًيٚ جَيِدْ  مَلْ  َؾ
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ْٓل يف أيٚم افتؼيؼ فِ -وهبذا ؿٚل افنٚؾًل يف افَديؿ ، ويف ازجديد : ٓ جيقز صٔٚم أيٚم مْك 

 ."ٚ : و أيٚم افتؼيؼ أيٚم أـؾ وذب وذـر هلل ظز وجؾحديٞ مًِؿ مرؾقظً 

ؾّـ مل جيد "، جٚء ؾٔف :  ط واحلديٞ ادخرج يف افٌخٚري ومًِؿ ظـ ابـ ظّر مـ ؿقل افٌْل

 9"هديٚ ؾِٔهؿ ثالثٜ أيٚم يف احلٟ وشًٌٜ إذا رجع إػ أهِف

حَؼ بٖن يًِؿ اهلدي أو يًدم ثّْف حْٔئذ أو أي مل جيد اهلدي بذفؽ ادُٚن ويت وؿٚل ابـ حجر:

جيد ثّْف ، فُـ حيتٚج إفٔف ٕهؿ مـ ذفؽ أو جيده ، فُـ يّتْع صٚحٌف مـ بًٔف أو يّتْع مـ بًٔف إٓ 

أي بًد اإلحرام بف ، وؿٚل  {يف احلٟ}بٌالئف ؾْٔتَؾ إػ افهقم ـام هق ٕص افَرآن ، وادراد بَقفف : 

ٚ ؿٌؾ اإلهالل بٚحلٟ أجزأه ظذ افهحٔ  ، وأمٚ ؿٌؾ افتحِؾ مـ افْقوي : هق إؾوؾ، ؾ٘ن صٚمٓ

افًّرة ؾال ، ظذ افهحٔ  . ؿٚفف مٚفؽ وجقزه افثقري وأصحٚب افرأي ، وظذ إول ؾّـ أشتحٛ 

صٔٚم ظرؾٜ بًرؾٜ ؿٚل : حيرم يقم افًٚبع فٔهقم افًٚبع وافثٚمـ وافتٚشع ، وإٓ ؾٔحرم يقم افًٚدس 

 افهقم ؿوٚه . إتٓك ـالم ابـ حجر . فٍٔىر بًرؾٜ ، ؾ٘ن ؾٚتف

وافذي يتو  مـ إدفٜ أن احلٚج إٕام خٍػ ظْف بٚفتّتع بغ افًّرة واحلٟ ، ؾٓق يف حٟ جيقز 

فف صٔٚم أي أيٚم مـ ظّرتف إػ حجف ، شقاء يف إحرامف ، أو ـٚن متحِال مـ اإلحرام ، ـام جيقز أن 

ٜ مـ ظّرتف إػ آخر أيٚم افتؼيؼ ؾٔام ظدا يقم افْحر يهقم ظرؾٜ وأيٚم افتؼيؼ ، ؾتُقن إيٚم افثالث

 . واهلل أظِؿ .

 ٚافهقم فِّحك إذا مل جيد هديً  -٧

س احلٚج ٌاإلحهٚر هق ادْع مـ إُٚم أرـٚن احلٟ وافًّرة . ويتحَؼ اإلحهٚر بُؾ حٚبس حي

أو بف احلٚج ٍٚد مٚل أو ؽر ذفؽ ممٚ حيٌس ٕـ ظدو أو مرض، أو مًُف ٕأو ادًتّر ظـ اديض يف 

 ادًتّر
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ِ٘نْ  ؿٚل افًًدي : ُتؿْ  }َؾ ـَ  اْشَتَْٔنَ  َؾاَم  ُأْحِكْ ٚذبحقا مٚ اشتٔن مـ اهلدي ، وهق ؾأي :  اهْلَْدِي{ ِم

ع بدٕٜ ، أو شٌع بَرة ، أو صٚة يذبحٓٚ ادحك ، وحيِؼ وحيؾ مـ إحرامف بًٌٛ احلك ـام ؾًؾ ٌش

ِٔهؿ بدفف ظؼة أيٚم ، ـام ؾئٌٜ ، ؾ٘ن مل جيد اهلدي وأصحٚبف فام صدهؿ ادؼـقن ظٚم احلد طافٌْل 

 يف افتّتع ثؿ حيؾ . )إتٓك(.

إػ وجقب اهلدي ظذ ادحك ، ؾ٘ن مل جيد صٚم ظؼة أيٚم بْٜٔ  وؿد ذهٛ مجٓقر افًِامء :

افتحِؾ ، وخٚفػ مٚفؽ يف ذفؽ ، ؾِؿ يقجٌف ؛ ٕٕف مل يُـ مع ـؾ ادحكيـ يقم احلدئٌٜ هدي ، ـام 

او  مـ حديٞ ـًٛ بـ ظجرة ، افذي آذاه افَّؾ ومل يًتىع أن يذب  صٚة ، وذفؽ ـٚن ؿٌؾ هق و

 إمر بٚفتحِؾ فإلحهٚر

 ؿوٚء ظّرتف ، ؾ٘ن ـٚن ؿد أحك ظـ احلٟ ؾٕ٘ف يتحِؾ بٚفىقاف ثؿ حيٟ مـ كوٓ يِزم ادح

 ، يَقل : أفٔس ؿٚبؾ إن ـٕٚٝ حجٜ افٍريوٜ ، فام رواه افٌخٚري : ـٚن ابـ ظّر ، ريض اهلل ظْٓام

، إن حٌس أحدـؿ ظـ احلٟ ضٚف بٚفٌٔٝ وبٚفهٍٚ وادروة ، ثؿ حؾ مـ طحًٌُؿ شْٜ رشقل اهلل 

ٚ ، أمٚ أن ادحك بٚفًّرة ٓ يِزمف ؾٔٓدي أو يهقم إن مل جيد هديً  الًٚ ؿٚبـؾ رء حتك حيٟ ظٚمً 

ظْٓام : إٕام افٌدل ظذ ظٌٚس ريض اهلل  ؿوٚء ، وـذفؽ حجٜ افْٚؾِٜ ، ؾِام أخرجف افٌخٚري ظـ ابـ

مـ َٕض حجف بٚفتِذذ ؾٖمٚ مـ حًٌف ظذر أو ؽر ذفؽ ، ؾٕ٘ف حيؾ وٓ يرجع ، وإن ـٚن مًف هدي 

وهق اك ٕحره إن ـٚن ٓ يًتىٔع أن يًٌٞ بف ، وإن اشتىٚع أن يًٌٞ بف مل حيؾ حتك يٌِغ اهلدي 

 اِف .

ط ؿوٚء ظِٔف ؛ ٕن افٌْل وؿٚل مٚفؽ وؽره : يْحر هديف وحيِؼ يف أي مقوع ـٚن وٓ 

وأصحٚبف بٚحلدئٌٜ ٕحروا وحَِقا وحِقا مـ ـؾ رء ؿٌؾ افىقاف وؿٌؾ أن يهؾ اهلدي إػ افٌٔٝ، 

 ٚ وٓ يًقدوا فف، واحلدئٌٜ خٚرج احلرم ، ) إتٓك ( .ا أن يَيض صٔئً أمر أحدً  طثؿ مل يذـر أن افٌْل 

ٌل ْؽ يًد أصحٚب افًر ظّرات افؾًدم إمر بٚفَوٚء يدل ظذ ُٚم ظّرة ادحك، وفذف

ًً ط  ٚ أوهلٚ افًّرة افتل أحك ؾٔٓٚ، وافًّرة افتل تِٔٓٚ تًّك ظّرة افَوٚء ؛ ًٌٕٜ فَِوٚء افذي أرب

ا ، ؾحٚل خرج مًتّرً  طـتٌقه يقم احلدئٌٜ ، حٔٞ ؿٚل افٌخٚري : ظـ ابـ ظّر: أن رشقل اهلل 
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بٚحلدئٌٜ ، وؿٚوٚهؿ ظذ أن يًتّر افًٚم ـٍٚر ؿريش بْٔف وبغ افٌٔٝ ، ؾْحر هديف وحِؼ رأشف 

ٚ ، وٓ ئَؿ هبٚ إٓ مٚ أحٌقا ، ؾٚظتّر مـ افًٚم ادٌَؾ ٚ ظِٔٓؿ ، إٓ شٔقؾً ادٌَؾ وٓ حيّؾ شالًح 

 ٚ أمروه أن خيرج ؾخرج .ؾدخِٓٚ ـام ـٚن صٚحلٓؿ ، ؾِام أن أؿٚم هبٚ ثالثً 

ٜٔ؛ فَِّٚوٚة افتل وؿًٝ بغ وَٕؾ ابـ حجر ظـ افنٚؾًل : إٕام شّٔٝ ظّرة افَوٚء وافَو

 .وبغ ؿريش ، ٓ ظذ أهنؿ وجٛ ظِٔٓؿ ؿوٚء تِؽ افًّرة ط افٌْل 

 

ٚ يف إذا اصسط ادحرم يف ابتداء إحرامف ؾَٚل : إن اع حٔٞ حًٌتْل ؾحٌس ؾِف افتحِؾ جمًٕٚ  

و أو ؤٚع ٍَٕٜ أو ؽر ذفؽ ؛ وذفؽ ازجّٔع ؾال هدي وٓ ؿوٚء ، شقاء ـٚن احلك بّرض أو ظد

  َرُشقُل  َدَخَؾ احلديٞ افٌخٚري ومًِؿ ظـ ظٚئنٜ ؿٚفٝ: 
ِ
َٜ  َظَذ  ط اّلَل ٌََٚظ ِٝ  ُو ْ ، بِْ َبْرِ َٚل  افزُّ ََ : هَلَٚ َؾ

َِِؽ  ًَ ؟" َأَرْدِت  "َف َٟ ْٝ  احلَ  : َؿَٚف
ِ
َٓ  َأِجُدِِن  َٓ  َواّلَل ، إِ ًٜ ًَ َٚل  َوِج ََ ل: " هَلَٚ َؾ ؿَ : َوُؿقِِل  ضِل،َواْصَسِ  ُحج  ُٓ َِ  اف

ُٞ  َاِع   َتِْل َحْٔ ًْ ٌَ  9" َح

وص  افَقل بٚٓصساط ظـ ظّر وظثامن وظع وظامر وابـ مًًقد وظٚئنٜ وأم  ؿٚل ابـ حجر :

شِّٜ وؽرهؿ مـ افهحٚبٜ ، ومل يه  إُٕٚره ظـ أحد مـ افهحٚبٜ إٓ ظـ ابـ ظّر ، وواؾَف 

 مجٚظٜ مـ افتٚبًغ ومـ بًدهؿ .

 ٞ آصساط صحٔ  اإلشْٚد ظـ ظٚئنٜ وجٚبر وأشامء بْٝ أيب بُر ووٌٚظٜ وشًد بْٝ ظقف.حدي

 وأشٕٚٔدهٚ ـِٓٚ ؿقيٜ . ؿٚل ابـ حجر :

ٚ ظـ إٔس وابـ مًًقد وأم شِٔؿ ظْد افٌَٔٓل وظـ : ويف افٌٚب أيًو  "حتٍٜ إحقذي"وؿٚل يف 

 أم شِّٜ ظْد أمحد وافىزاِن يف افٌُر.

وافْٚد شقاء يف وجقب ازجزاء ظِٔف . وؿٚل  دي ظِٔف ازجّٓقر أن افًٚموافذ ؿٚل ابـ ـثر :

ٚد ، ومًْك هذا : أن افَرآن دل ظذ ْافزهري : دل افُتٚب ظذ افًٚمد، وجرت افًْٜ ظذ اف
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َُٔذوَق وجقب ازجزاء ظذ ادتًّد وظذ تٖثّٔف بَقفف : }
ٚ َأْمِرهِ  َوَبَٚل  فِ ٍَ ََِػ  َظاَم  اّلَلُ  َظ ـْ  َش َِؿُ  َظٚدَ  َوَم ََْْٔت  َؾ

بقجقب ازجزاء يف اخلىٖ ، ـام دل  ط[ وجٚءت افًْٜ مـ أحُٚم افٌْل 17: افامئدة{ ] ِمْْفُ  اّلَلُ 

ٚ يف ؿتؾ افهٔد إتالف ، واإلتالف موّقن يف افًّد وافًْٔٚن ، فُـ افُتٚب ظِٔف يف افًّد، وأيًو 

 ادتًّد مٖثقم، وادخىئ ؽر مٖثقم .

ـ افًِػ واخلِػ ظذ إٔف متك ؿتؾ ادحرم افهٔد وجٛ ازجزاء، وٓ ٚ : ازجّٓقر موؿٚل أيًو 

 ؾرق بغ إوػ وافثٕٜٚٔ ، وإن تُرر مٚ تُرر، شقاء اخلىٖ يف ذفؽ وافًّد .

 ا وهق ارمصقم مـ ؿتؾ صٔدً  -٠ 

 {َٚ ـَ  َيَٚأهيُّ ُِقا َٓ  آَمُْقا اَفِذي ُت َْ ُْٕتؿْ  افَهْٔدَ  َت ـْ  ُحُرمٌ  َوَأ َِفُ  َوَم ؿْ ِمْْ  َؿَت ًدا ُُ  ّ ًَ ـَ  َؿَتَؾ  َمٚ ِمثُْؾ  َؾَجَزاءٌ  ُمَت  ِم

ؿِ  ًَ ؿُ  افَْ ُُ ؿْ  َظْدلٍ  َذَوا بِفِ  حَيْ ُُ ِٜ  َبٚفِغَ  َهْدًيٚ ِمْْ ٌَ ًْ َُ َٚرةٌ  َأوْ  اْف ٍَ ٚمُ  ـَ ًَ ٚـِغَ  َض ًَ ًَٔٚمٚ َذفَِؽ  َظْدُل  َأوْ  َم َُٔذوَق  ِص
 فِ

ٚ َأْمِرهِ  َوَبَٚل  ٍَ ََِػ  َظاَم  اّلَلُ  َظ ـْ  َش َِؿُ  َظٚدَ  َوَم ََْْٔت ٚمٍ  ُذو َظِزيزٌ  َواّلَلُ  ِمْْفُ  اّلَلُ  َؾ ََ ْٕتِ  [17: افامئدة{ ] ا

أيٜ افُريّٜ ذـرت أن ادحرم ايقر ظِٔف صٔد افز، ومٌٚح فف صٔد افٌحر ، ؾ٘ذا ؿتؾ ادحرم 

َر ، ًؿ ) اإلبؾ ، وافٌٚ يٌِغ بف افًٌُٜ ؛ أي يذب  يف احلرم مـ افَْ ا ؾٍُٚرتف أن يَدم هديً ا ظّدً صٔدً 

َٚرةٌ  َأوْ ، } ؿٌ ِْ ٓن هلام بذفؽ ظِ دْ ن ظَ اَم َُ ًؿ وُٚثِٓٚ َح وافٌْؿ( يذبحف ويتهدق بف ، ويَيض هبذه افَْ  ٍَ  ـَ

ٚمُ  ًَ ٚـِغَ  َض ًَ أو ٕهػ صٚع  رٍّ بُ  دَ ٚ ، ؾٔىًؿ ـؾ مًُغ مُ ، حٔٞ يَقم ازجزاء ؾٔنسي بَّٔتف ضًٚمً { َم

 مـ ؽره .

ًَٔٚمٚ َذفَِؽ  َظْدُل  َأوْ }  ٚ . وينّؾ مٚ حيرم صٔده ـؾ أي يهقم ظـ إضًٚم ـؾ مًُغ يقمً  {  ، ِص

مٖـقل مـ احلٔقان وؽر ادٖـقل ظْد مجٓقر افًِامء ، وٓ يًتثْك مـ ذفؽ إٓ مٚ جٚء يف حديٞ 

ـَ  َؾَقاِشُؼ، "مَخٌْس ؿٚل : ط ظٚئنٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ ، أن رشقل اهلل  َتِْ َْ َْٖرُة،: احلََرمِ  يِف  ُي ٍَ َرُب  اف َْ ًَ  ،َواف

َراُب، َواحلَُدَيٚ، ٌُ ُٛ  َواف ِْ َُ قرُ  َواف َُ ًَ  9" اف
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ـَ  "مَخٌْس ؿٚل :  ط ويف حديٞ ابـ ظّر ، ريض اهلل ظْٓام ، أن رشقل اهلل ، ِم ـْ  افَدَواب  ـَ  َم ُٓ َِ  َؿَت

َِْٔفِ  ُجََْٚح  َؾالَ ُاِْرمٌ  َوُهقَ  َرُب،: َظ َْ ًَ َْٖرُة، اف ٍَ ُٛ  َواف ِْ َُ قُر، َواف َُ ًَ َراُب، اف ٌُ  9" احِلَدَأةُ وَ  َواف

 ؿٚل أيقب : ؿِٝ فْٚؾع : ؾٚحلٜٔ ؟ ؿٚل : احلٜٔ ٓ صؽ ؾٔٓٚ ، وٓ خيتِػ يف ؿتِٓٚ .

ومـ افًِامء ـامفؽ وأمحد مـ أحلؼ بٚفُِٛ افًَقر افذئٛ وافًٌع وافّْر وافٍٓد ؛ ٕهنٚ أصد 

 ا مْف ، ؾٚهلل أظِؿ .ضرً 

 ئدة :( مـ شقرة افام17ٚ ظْد تًٍر أيٜ )وذـر ابـ ـثر أيًو 

ؿُ  }وؿقفف تًٚػ : ُُ ؿْ  َظْدلٍ  َذَوا بِفِ  حَيْ ُُ ؛ يًْل إٔف حيُؿ بٚزجزاء يف ادثؾ أو بٚفَّٜٔ يف ؽر { ِمْْ

ٔد ر أثرً ـَ ادثؾ ، ظدٓن مـ ادًِّغ ، ثؿ ذَ  ا وإٔٚ ارم ، ؾام ٚ ؿٚل : ؿتِٝ صٔدً ا ظـ أيب بُر أن أظراب

ؾَٚل إظرايب : أتٔتؽ وإٔٝ خٍِٜٔ رشقل اهلل يب بـ ـًٛ، ظع مـ ازجزاء ؟ ؾنٚور أبق بُر أُ  ىتر

ـَ  َؿَتَؾ  َمٚ ِمثُْؾ  }َؾَجَزاءٌ أشٖفؽ، ؾ٘ذا إٔٝ تًٖل ؽرك ؟ ؾَٚل أبق بُر : ومٚ تُْر ؟ يَقل تًٚػ :  ط  ِم

ؿِ  ًَ ؿُ  افَْ ُُ ، ؾنٚورت صٚحٌل حتك إذا اتٍَْٚ ظذ أمر أمرٕٚك بف . ؿٚل ابـ ـثر: ؾٌغ  { َظْدلٍ  َذَوا بِفِ  حَيْ

ٔد افه   فف   ، وإٕام دواء ازجٓؾ افتًِٔؿ .ٚ جٚهالًديؼ احلُؿ برؾؼ وتٗدة ؛ فام رآه أظراب

ـ ظقف ، ؾقؿًٝ مًٚروٜ بئؾ ، ؾنٚور ظٌد افرمحـ ا آخر ظـ ظّر إٔف ُش ثؿ ذـر ابـ ـثر أثرً 

مـ ؿٌٔهٜ بـ جٚبر ، ؾجٚء ظّر ؾَٚل فَظرايب : أؿتِٝ يف احلرم وشٍٓٝ يف احلُؿ ، ثؿ ؿٚل: يٚ 

 افًِٚن ، وإن افنٚب يُقن ؾٔف تًًٜ أخالق هٜ بـ جٚبر ، إِن أراك صٚب افًـ ؾًٔ  افهدر بغ  ؿٌٔ

 إخالق احلًْٜ ، ؾ٘يٚك وظثرات افنٌٚب . ئحًْٜ وخِؼ شٔئ ، ؾًٍٔد اخلِؼ افًٔ

{ َبٚفِغَ  } َهْدًيٚوؿقفف تًٚػ :  ِٜ ٌَ ًْ َُ  ادراد أن يذب  ويٍرق حلّف ظذ مًٚـغ احلرم . اْف

 ـ ـثر : وهذا أمر متٍؼ ظِٔف ، يف هذه افهقرة .ؿٚل اب

َٚرةٌ  }َأوْ وؿقفف تًٚػ :  ٍَ ٚمُ  ـَ ًَ ٚـِغَ  َض ًَ ًَٔٚمٚ{ َذفَِؽ  َظْدُل  َأوْ  َم . وافيٚهر مـ أيٜ افُريّٜ ِص

ا افتّٔٔز بغ اهلدي واإلضًٚم وافهٔٚم ، ؾ٘ن ـٚن فِهٔد افذي ؿتِف مثؾ ، ؾٕ٘ف يَقم إن ـٚن مقجقدً 
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يـ( ، دَ ا( ، وؿٚل بًض أهؾ افًِؿ : )مُ دد م ؾٔتهدق بف ، ؾٔكف فُؾ مًُغ )مُ وينسي بف ضًٚ

ٚ ، ؾ٘ن مل جيد افىًٚم صٚم ظـ ٚ يًر؛ ٕن افىًٚم مَقم ؛ أي بَّٜٔ افًْؿ ، ؾ٘ذا ـٚن صٔٚمً ْواخلالف ه

ء يف ٚ ، ـام هق ازجزاء ؾّٔـ حِؼ وهق ارم ، ـام جٚٚ ، وؿٔؾ : يهقم ظـ افهٚع يقمً ـؾ مًُغ يقمً 

 ٚ( بغ شتٜ مًٚـغ أو يهقم ثالثٜ أيٚم .حديٞ ـًٛ بـ ظجرة ، إذ أمره أن يًَؿ )ؾرؿً 

 ٚ .يقمً  دٍّ ا أو يهقم مُٚن ـؾ مُ دد : يْير ـؿ ؿّٜٔ افهٔد مـ افىًٚم ، ؾٔىًؿ فُؾ مًُغ مُ ؿٚل مٚفؽ

جيد ؾ٘ضًٚم ٚ أو ٕحقه ؾًِٔف صٚة تذب  بُّٜ ، ؾ٘ن مل ًٔ ٌوظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل : إذا ؿتؾ ادحرم ط

أو ٕحقه ؾًِٔف بَرة ، ؾ٘ن مل جيد أضًؿ  اليأشتٜ مًٚـغ ، ؾ٘ن مل جيد ؾهٔٚم ثالثٜ أيٚم ، وإن ؿتؾ 

ا ؾًِٔف بدٕٜ ، ؾ٘ن مل جيد أضًؿ ٚ ، وإن ؿتؾ ًٕٚمٜ أو محٚرً ٚ ، ؾ٘ن مل جيد صٚم ظؼيـ يقمً ظؼيـ مًًُْٔ 

 د مد فنًٌٓؿ .ٚم مُ ٚ ، وافىًٚ ، ؾ٘ن مل جيد ؾهٔٚم ثالثغ يقمً ثالثغ مًًُْٔ 

ًٚمٜ بٌدٕٜ ، ْافذي حُؿ بف افهحٚبٜ يف ادثؾ أوػ بٚٓتٌٚع ، ؾ٘هنؿ حُّقا يف اف ؿٚل ابـ ـثر :

ويف بَر افقحش بٌَرة ، ويف افٌزال بًْز . وذـر ؿوٚيٚ افهحٚبٜ وأشٕٚٔدهٚ مَرر يف ـتٛ إحُٚم ، 

ٔد  ف حيّؾ إػ مُٜ . ؿٚل افٌٌقي : يْير إػ مٚ ٚ ؾَد حُؿ ابـ ظٌٚس ؾٔف بثّْوأمٚ إذا مل يُـ افهٔد مثِ

 ًٓ  ٚ مـ حٔٞ اخلَِٜ .يَرب مـ افهٔد صٌ

م ازجزاء ، ؾٔنسى بَّٔتف ضًٚم ، ؾٔىًؿ ـؾ مًُغ ؿٚل ـثر مـ افًِامء : يَق   ؿٚل افًًدي :

 ٚ .ٚ ، أي : يهقم ظـ إضًٚم ـؾ مًُغ يقمً مدبر أو ٕهػ صٚع مـ ؽره أو ظدل ذفؽ افىًٚم صٔٚمً 

ٚ مـ ؿريش ؿتؾ محٚمٜ مـ محٚم مُٜ ؾٖمر أن وؿد أخرج افنٚؾًل ظـ ابـ ظٌٚس أن ؽالمً  هذا،

 يٍدي بنٚة، ومثِف ظـ ظّر وظثامن يف محٚم مُٜ .

ؿٚل افٌٌقي : وأمٚ ؽر احلامم مـ صٔد افىر إذا أصٚبف ادحرم أو يف احلرم ؾٍٔف ؿّٔتف يكؾٓٚ 

 ٚيقمً  إػ افىًٚم ؾٔتهدق بف أو يهقم ظـ ـؾ مد

 ا مـ ايقرات اإلحرام : صقم مـ ارتُٛ ايقرً  -1

 س ادخٔط وتٌىٜٔ افرأس وفٌس اخلػ ، وحيير ظذ ادرأة أن تٌِس ٌحيير ظذ ادحرم افرجؾ ف
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 افَْٚب أو افٍَٚزيـ ، وحيير ظِٔٓام افىٔٛ وؿص افنًر أو حَِف وؿص إطٍٚر .

م ممْقع مـ حِؼ صًره وجزه : وؿد أمجع أهؾ افًِؿ ظذ أن ادحر ؿٚل افَرضٌل يف تًٍره

وإتالؾف بحِؼ أو ٕقرة أو ؽر ذفؽ ، إٓ يف حٚفٜ افًِٜ ، ـام ٕص ظذ ذفؽ يف افَرآن ، وأمجًقا ظذ 

وجقب افٍديٜ ظذ مـ حِؼ وهق ارم بٌر ظِٜ ؛ واختٍِقا يف مـ ؾًؾ ذفؽ أو فٌس أو تىٔٛ بٌر 

 ا.ظذر ظٚمدً 

ر ؾٔٓٚ، وشقاء ظْده افًّد يف ذفؽ واخلىٖ؛ ؿٚل مٚفؽ : بئس مٚ ؾًؾ وظِٔف افٍديٜ وهق خم

 ضورة وؽر ضورة .

وؿٚل أبق حٍْٜٔ وافنٚؾًل وأصحٚهبام وأبق ثقر : فٔس بّخر إٓ يف افيورة ؛ ٕن اهلل تًٚػ 

ـْ ؿٚل : } َّ ٚنَ  َؾ ؿْ  ـَ ُُ ـْ  َأًذى بِفِ  َأوْ  َمِريًوٚ ِمْْ و فٌس ا أ[ ، ؾ٘ذا حِؼ رأشف ظٚمدً 916: افٌَرة{ ] َرْأِشفِ  ِم

 ا فٌر ظذر ؾِٔس بّخر ، وظِٔف دم ٓ ؽر .ظٚمدً 

ٚ : وأـثر افًِامء يقجٌقن افٍديٜ ظذ ادحرم بٌِس ادخٌط وتٌىٜٔ افرأس أو وؿٚل افَرضٌل أيًو 

، وـذفؽ إذا حِؼ صًر جًده  بًوف، وفٌس اخلٍغ وتَِٔؿ إطٍٚر ومس افىٔٛ ، وإمٚضٜ إذى

درأة ـٚفرجؾ يف ذفؽ، وظِٔٓٚ افٍديٜ يف افُحؾ ، وإن مل يُـ أو حِؼ مقاوع ادحٚجؿ ، وا أو ضذ

ًٝ افٍَٚز ، ٌادرأة ؾديٜ إذا ؽىٝ وجٓٓٚ أو ف ؾٔف ضٔٛ ، وفِرجؾ أن يُتحؾ بام ٓ ضٔٛ ؾٔف ، وظذ

 ٚ يف ـؾ رء مـ ذفؽ . اه .وافًّد وافًٓق وازجٓؾ يف ذفؽ شقاء ، وبًوٓؿ جيًؾ ظِٔٓام دمً 

ٚ يف إحلٚق اإلزافٜ بٚحلِؼ ، شقاء  ـٚن بّقشك أو مَص أو ٕقرة ، ؾً الٓ ًِٕؿ خ ؿٚل ابـ ؿدامٜ :

 أو ؽر ذفؽ .

أخرج افٌخٚري ومًِؿ ظـ ظٌد افرمحـ بـ أيب فٔذ أن ـًٛ بـ ظجرة ، ريض اهلل ظْف ، حدثف 

بٚحلدئٌٜ وٕحـ ارمقن ؿد حكٕٚ ادؼـقن ، ـٕٚٝ ِل وؾرة ، ؾجًِٝ  طؿٚل : ـْٚ مع رشقل اهلل 

 "ادن"، ؾَٚل :  الوإٔٚ أوؿد حتٝ افَدر ، ورأد يتٓٚؾٝ ؿّط ًٚؿط ظذ وجٓل ، ؾّر افٌْل اهلقام ت

، ؾدظٚ احلالق  "ٚحِؼ رأشؽؾ"، ؿِٝ : ًٕؿ ، ؿٚل :  ؟"ويٗذيؽ هقام رأشؽ"، ؾدٕقت، ؾَٚل : 
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ٝ ٕزف ؾحَِف ، ومل يتٌغ هلؿ أهنؿ حيِقن هبٚ وهؿ ظذ ضّع أن يدخِقا مُٜ، ؿٚل ـًٛ بـ ظجرة : يفَ 

ـْ َرْأِشِف  ْؿ َمِريًوٚ َأْو بِِف َأًذى ِم ُُ َٚن ِمْْ ـَ ـْ  َّ  [ إػ آخرهٚ ، ؾَٚل افٌْل916{ ]افٌَرة: ...هذه أيٜ : َؾ

 9 "صؿ ثالثٜ أيٚم ، أو تهدق بٍرق بغ شتٜ مًٚـغ ، أو إًؽ بام تٔن": ط 

ؾرظٓٚ ، وـْٝ  ويف روايٜ : ؿِّٝ حتك طْْٝ أن ـؾ صًرة مـ رأد ؾٔٓٚ افَّؾ مـ أصِٓٚ إػ

 ."مٚ ـْٝ أرى افقجع بِغ بؽ مٚ أرى"حًـ افنًر ، ؾَٚل : 

ؾٖرشؾ ط ويف روايٜ : وؿع افَّؾ يف رأد وحلٔتل وحتك حٚجٌل وصٚريب ، ؾٌِغ ذفؽ افٌْل 

 ، ؾحَِتل. "فَد أصٚبؽ بالء وٕحـ ٓ ٕنًر ، ادع ِل احلجٚمل"دظِٚن ، ؾِام رآِن ؿٚل : ؾ

ٍَٔٚم َأْو }: ؿٚل افٌخٚري : بٚب ؿقل اهلل  ـْ ِص ٌٜ ِم ْدَي
ٍِ ـْ َرأِْشِف َؾ ْؿ َمِريًوٚ َأْو بِِف َأًذى ِم ُُ َٚن ِمْْ ـَ ـْ  َّ َؾ

ٍؽ{ ]افٌَرة:  ًُ ُٕ  َأْو 
ٍٜ  [916َصَدَؿ

 ؿٚل افٌخٚري : وهق خمر ؛ ؾٖمٚ افهقم ؾثالثٜ أيٚم ، ثؿ شٚق حديٞ ـًٛ بـ ظجرة .

إن صئٝ ؾًٕٚؽ ًُٕٜٔ ، وإن "ؿٚل فف :  طوأخرج أبق داود ظـ ـًٛ بـ ظجرة أن افٌْل 

. زاد يف روايٜ ظْد مٚفؽ: 2 "صئٝ ؾهؿ ثالثٜ أيٚم ، وإن صئٝ ؾٖضًؿ ثالثٜ أصع مـ ُر فًتٜ مًٚـغ

 9 "أأي ذفؽ ؾًِٝ أجز"

ٍَٔٚم َأوْ  ـْ ِص ٌٜ ِم ْدَي
ٍِ ـْ َرأِْشِف َؾ ْؿ َمِريًوٚ َأْو بِِف َأًذى ِم ُُ َٚن ِمْْ ـَ ـْ  َّ  ؾٚفهقم ادىِؼ يف ؿقفف تًٚػ : }َؾ

ٍؽ{ ]افٌَرة:  ًُ ُٕ  َأْو 
ٍٜ  [916َصَدَؿ

 مَٔد بام ثٌٝ يف احلديٞ بٚفثالث. 

 ؿٚل ابـ حجر : وافهٔٚم ادىِؼ يف أيٜ مَٔد بام ثٌٝ يف احلديٞ بثالث .

                                       
 (9209(، مًِؿ)9391افٌخٚري) 9

 (9371بق داود)أ 2

 (291ادقضٖ) 9
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 ًٓ  فهٚع ، ويف افٍىر مـ رموٚن ظدل ؿٚل ابـ افتغ وؽره : جًؾ افنٚرع هْٚ صقم يقم مًٚد

موٚن ، ويف ـٍٚرة افّٔغ بثالثٜ أمداد وثِٞ، ويف ذفؽ أؿقى ر مد ، وـذفؽ يف افيٓٚر وازجامع يف

 دفٔؾ ظذ أن افَٔٚس ٓ يدخؾ يف احلدود وافتَديرات .

يَقل ـًٛ : ) وـْٝ حًـ افنًر(. ويَقل : ) حتك طْْٝ أن ـؾ صًرة مـ رأد ؾٔٓٚ افَّؾ 

(، ؾِام رآِن وؿع افَّؾ يف رأد وحلٔتل حتك حٚجٌل وصٚريب) مـ أصِٓٚ إػ ؾروظٓٚ (، وؿٚل:

  "ْلَفَد أصٚبؽ بالء وٕحـ ٓ ٕنًر، ادع ِل احلجٚم ؾحِ"ؿٚل : ط رشقل اهلل 

ويف روايٜ إٔف حؽ رأشف بٖصًٌف ؾتْٚثر افَّؾ، ؾَٚل : إن هذا إذى ؟ ؿِٝ : صديد يٚ رشقل 

 : فِتٍُر مع احلِؼ ، وأيٜ افُريّٜ ؿد ؿدمٝ افهٔٚم، وذـرت افتخٔر طاهلل ، وؿد أرصده افٌْل 

ديٜ مـ صٔٚم أو صدؿٜ أو ًٕؽ ، وافًْٜ بْٔٝ أن افهقم ثالثٜ أيٚم ، وافهدؿٜ إضًٚم شتٜ ٍؾ

 مًٚـغ فُؾ مًُغ ٕهػ صٚع ، وافًْؽ صٚة تذب  .

ٌٜ يَقل افنَْٔىل : }  ْدَي ٍِ ـْ  َؾ َٔٚمٍ  ِم ٍٜ  َأوْ  ِص ٍؽ  َأوْ  َصَدَؿ ًُ {، ؿٚل : هق صقم ثالثٜ أيٚم ، أو إضًٚم ُٕ

 ٚ فُؾ مًُغ .ٕهػ صٚع ضًٚمً  شتٜ مًٚـغ ٕهػ صٚع ؛

ٚ أن افهٔٚم ادذـقر يف أيٜ ؾٓذا افْص افكي  افهحٔ  بغ ؽٚيٜ افٌٔٚن آيٜ افٍديٜ ، مقوحً 

وأن افًْؽ   ،ٜ ادًٚـغ ، فُؾ مًُغ ٕهػ صٚعتصع بغ افًآ، وأن افهدؿٜ ؾٔٓٚ ثالثٜ مثالثٜ أيٚ

خٔر بغ افثالثٜ ، ـام هق ٕص أيٜ ، وهذا ٓ تٔن مـ صٚة ؾام ؾقؿٓٚ ، وأن ذفؽ ظذ شٌٔؾ افت ؾٔٓٚ مٚ

 يٌٌْل افًدول ظْف فدٓفٜ افَرآن وافًْٜ افهحٔحٜ ظِٔف، وهق ؿقل مجٚهر افًِامء .

ٚ ا فًذر أصٚبف، وازجّٓقر ظذ أهنٚ واجٌٜ أيًو وافيٚهر أن افٍديٜ إٕام ـٕٚٝ دـ ارتُٛ ايقرً 

 يٖثؿ بًٍِف . ، وؽر ادًذورظذ افًٚم بٌر ظذر، إٓ أن ادًذور ٓ إثؿ ظِٔف

 ًٓ  ، ؾ٘ن ظجز وؿد اشتٍٚد بًض أهؾ افًِؿ مـ ٕهقص إحٚديٞ افستٔٛ بٚفًْؽ أو

ؾٚإلضًٚم، ؾ٘ن ظجز ؾٚفهقم، وفٔس إمر ـذفؽ، وبغ ذفؽ افْقوي بَقفف : فٔس ادراد أن افهٔٚم 
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هدي أو ٓ ؟ ؾ٘ن ـٚن واجده  أو اإلضًٚم ٓ جيزئ إٓ فٍٚؿد اهلدي ، بؾ ادراد إٔف اشتخزه : هؾ مًؽ

 أظِّف إٔف خمر بْٔف وبغ اإلضًٚم وافهٔٚم .

وشٔٚق أيٜ ينًر بتَديؿ افهٔٚم ظذ ؽره ، وفٔس ذفؽ فُقٕف أؾوؾ يف هذا ادَٚم مـ ؽره ، 

ٚ بذفؽ ـٚن أـثرهؿ يَدر ظذ افهٔٚم أـثر مـ أن يَدر ظذ بؾ إن افهحٚبٜ افذيـ خقضٌقا صٍٚهً 

 .افذب  واإلضًٚم

 وؿٚل ابـ ظٌد افز : ؾٔف ترجٔ  افستٔٛ ٓ إجيٚبف . 

  

ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ : مٚ ـٚن مـ دم يف مُٜ ، ومٚ ـٚن مـ ضًٚم أو صٔٚم ؾحٔٞ صٚء ، وؿٚل 

بُّٜ ، وافهقم حٔٞ صٚء ، وفُـ حديٞ ـًٛ فام أمره  بًوٓؿ : اإلضًٚم وافدم ٓ يُقٕٚن إٓ

 ـ بٚحلرم ، ؾه  أن ذفؽ يُقن خٚرج احلرم .بٚفٍديٜ مل يُ ط افٌْل 

ٚ ومل يًّف ًُ شامه ًٕ طافيٚهر إٔف حٔثام ؾًؾ أجزأه ، وظِؾ ذفؽ بٖن افٌْل  ؿٚل افَرضٌل :

ٔد  "مقضئف"ٚ ، ويف ذفؽ مٚ ذـره حئك بـ شًٔد يف هديً  ٚ ريض اهلل ظْف حِؼ فِحًغ وٕحر ظْف ، أن ظِ

 ويف ذفؽ أن حديٞ ـًٛ بـ ظجرة مل يُـ يف احلرم . -ْٜ وهل مْزل بغ مُٜ واددي -بٚفًٍٔٚ بًرا 

فِٔف وهنٚره  رموٚن صٓر افز واإلحًٚن ، صٓر ازجقد وافَرآن ، صٓر افهٔٚم وافَٔٚم ، صٓرٌ  

 متهؾ بٚخلرات .

ؾٔف جٚدت افٍْقس ، ووجِٝ افَِقب ، وهلجٝ بحّد رهبٚ إفًْٜ ، وشجدت ازجٌٚه ، 

ع افٍَر بٚفامل ، حئٝ إرحٚم بٚفهِٜ ، وـثرت ظذ افَِقب ادقاظظ ، وظّرت ادًٚجد، وُت

 ا .وشًدت أذان بًامع افَرآن وذـر اهلل ـثرً 
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واؾامذا بًد أن ميض رموٚن واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يَقل : }  ُ ز  َُ ؿْ  َمٚ َظَذ  اّلَلَ  َوفُِت ـُ ؿْ  َهَدا ُُ َِ ًَ  َوَف

ُرونَ  ُُ ٚ مـ رموٚن ؾٖـّؾ ٕف بًد افًٌٚدة ظٌٚدة ، ؾ٘ذا أؾىرت فًذر أيٚمً [ ، أي أ937: افٌَرة{ ] َتْن

 ٚ .ظدة إيٚم صٔٚمً 

وإذا إَٙ رموٚن بٖيٚمف ؾال يُقن يف افٔقم افذي ئِف إٓ ظٔد تٌُر اهلل ظذ هدايتف وتقؾَٔف ، 

 ٌُر فْٚ ظٌٚدة ا هلل ظذ ًّٕٜ افهٔٚم وًّٕٜ افًٔد ، ؾُام ـٚن افهقم فْٚ ظٌٚدة ؾٚفٍرح بٚفًٔد وافتصُرً 

ؾًٌد أن هتذبٝ افٍْقس وتٖدبٝ إرواح وتىًِٝ إػ افٌٚري شٌحٕٚف ، حٔٞ ؿٚل ظْف ٌٕٔف 

واؾامذا بًد . إن اهلل شٌحٕٚف يَقل : }  " إٓ افهقم ؾٕ٘ف ِل وإٔٚ أجزي بف": ط ُ ز  َُ  َمٚ َظَذ  اّلَلَ  َوفُِت

ؿْ  ـُ َِ٘ذا[ ويَقل شٌحٕٚف : }937: افٌَرة{ ] َهَدا َٝ َؾرَ  َؾ ْٛ  ْؽ  [1: افؼح{ ]َؾَْٕٚه

ف حٚجتؽ ِْ ؿٚل ابـ ظٌٚس وؿتٚدة : إذا ؾرؽٝ مـ صالتؽ ؛ ؾٕٚهٛ ، أي : بٚفغ يف افدظٚء وَش 

، وؿٚل ابـ مًًقد : إذا ؾرؽٝ مـ افٍرائض ؾٕٚهٛ يف ؿٔٚم افِٔؾ ، واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يَقل : 

َِ٘ذا} ِٝ  َؾ َٔ وا افَهاَلةُ  ُؿِو َْٕتِؼُ َْرضِ  يِف  َؾٚ ْٕ قا ا ٌُ ـْ  َواْبَت   َؾْوؾِ  ِم
ِ
ُروا اّلَل ـُ ثًِرا اّلَلَ  َواْذ ؿْ  ـَ ُُ َِ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ {  ُت

 [ ؾٓذه افهالة بًدهٚ افذـر .90: ازجًّٜ]

وؿٚل ابـ ـثر : وهلذا جٚءت افًْٜ بٚشتحٌٚب افتًٌٔ  وافتحّٔد وافتٌُر بًد افهِقات 

 ادُتقبٚت .

َِ٘ذا}:واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يَقل ؿْ  َؤُْتؿْ ؿَ  َؾ ُُ َُ ُروا َمَِْٚش ـُ ؿْ  اّلَلَ  َؾْٚذ ـُ ِر ـْ ِذ ؿْ  ـَ ـُ ًرا َأَصدَ  َأوْ  آَبَٚء ـْ { ِذ

 [200: افٌَرة]

هذا رموٚن صٓر افىٚظٜ ؿد موٝ أيٚمف بهٔٚمٓٚ و ؿٔٚمٓٚ وبزـٚة افٍىر ، ؾٓؾ خترجْٚ يف 

ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ ٚ مـ صقال ومدرشتف وتًِّْٚ مـ أدبف فُْقن مـ بًده ظذ ظٓده ؾْهقم بًده شتد 

 صٓر ؾُٔتٛ فْٚ بُؾ مْٓام صقم افدهر .

 وهؾ شٌَْك ظذ رؾَٜ افهٚحلغ وظّؾ افهٚحلٚت وهجران افًٔئٚت أم مٚذا بًد رموٚن ؟
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افْٚس بغ افىٚظٜ وادًهٜٔ ظذ أربًٜ أؿًٚم : افًَؿ إظذ هق افذي يتٌع احلًْٜ احلًْٜ ، ئِف 

 نممدوحٚ افذي يتٌع افًٔئٜ احلًْٜ ومهٚ

 إول مـ أهؾ افٍالح ، وافثِٚن مـ صٚحٛ رجٚء .

 أمٚ افثٚفٞ : افذي يتٌع احلًْٜ افًٔئٜ ؾٓق مٌرور .

 وافرابع : افذي يتٌع افًٔئٜ افًٔئٜ ؾٓق يف افًٍؼ وادًٚ  مٌّقر،

أمٚ ظـ إول ؾٓق شٌٔؾ ادٍِحغ مٚ خيرج مـ ضٚظٜ إٓ فٔدخؾ يف افىٚظٜ بًدهٚ ؛ ؾ٘ن مـ 

 ٚ .ًْٜ بًدهٚ ، ؾٚفًٌد إذا ظّؾ حًْٜ ؿٚفٝ أخرى إػ جٌْٓٚ : اظِّْل أيًو ثقاب احلًْٜ احل

ا ؾتتوٚظػ إربٚح وتتزايد احلًْٚت حتك تهٌ  ؾ٘ذا ظِّٓٚ ؿٚفٝ افثٚفثٜ ـذفؽ وهِؿ جرد 

افىٚظٜ فف صٍٜ ٓزمٜ ومُِٜ ثٚبتٜ ، بحٔٞ فق ظىؾ ادحًـ افىٚظٜ وٚؿٝ ًٍٕف ووٚؿٝ ظِٔف 

ًف ـام تنًر إشامك إذا ؾٚرؿٝ افامء بؤؼ ٓ هيدأ ظْٓٚ حتك تًقد إرض بام رحٌٝ وأحس يف ٍٕ

 إػ افامء .

وـذفؽ ٓ هتدأ ٍٕس هذا افًٌد حتك يًقد إػ افىٚظٜ ؾتًُـ ًٍٕف وتَر ظْٔف ، وهذا مـ تقؾٔؼ 

ـَ اهلل فِىٚئًغ : }  َقاُهؿْ  َوآَتُٚهؿْ  ُهًدى َزاَدُهؿْ  اْهَتَدْوا َواَفِذي َْ  [91: اّد{ ]َت

ِٜ  َوَيْدَرُءونَ افذي يًٍؾ احلًْٜ بًد افًٔئٜ يَقل شٌحٕٚف وتًٚػ : }  وأمٚ َْ ًَ َٜ  بِٚحْلَ ٔ َئ ًَ  ُأوَفِئَؽ  اف

ٌَك هَلُؿْ  َْ ِٜ  َوَيْدَرُءونَ [ ، ويَقل جؾ صٖٕف : }22: افرظد{ ]افَدارِ  ُظ َْ ًَ َٜ  بِٚحْلَ ٔ َئ ًَ قنَ  َرَزْؿَُْٚهؿْ  َومِمَٚ اف َُ ٍِ { ُيْْ

َِْٚت  إِنَ شٌحٕٚف : }[ ، ويَقل 71: افَهص] ًَ ـَ  احْلَ ٔ َئِٚت  ُيْذِهٌْ ًَ َرى َذفَِؽ  اف ـْ ـَ  ِذ : هقد{ ]فَِِذاـِِري

ـُ  ِهَل  بَِٚفتِل اْدَؾعْ [ ، ويَقل ظز وجؾ : }991 ًَ َٜ  َأْح ٔ َئ ًَ ـُ  اف ْح َِؿُ  َٕ قنَ  باَِم  َأْظ ٍُ [ 16: ادٗمْقن{ ]َيِه

 ."أتٌع افًٔئٜ احلًْٜ ُحٓٚ":  طويَقل افٌْل

ا ؾٔنع بٚٓشتٌٍٚر وافتقبٜ وافًّؾ افهٚف  ل هق افذي خيٚف مـ شٔئٚتف ؾرجقهلٚ ظٍقً ؾٚفراج

وظالمٜ صحٜ افرجٚء حًـ افىٚظٜ ، وفَد أمجع أهؾ افًِؿ أن  -رجٚء افهٍ  وافًٍق وادحق  -

 افرجٚء ٓ يه  إٓ مع افًّؾ ، وافرجٚء ادحّقد ؿًامن :



 

[] 
 

 شٌحٕٚف ، ؾٓق يرجق ثقاب اهللرجؾ ظّؾ بىٚظٜ اهلل ظذ ٕقر مـ ربف  رجٚءُ  

  .ٚ ثؿ تٚب مْٓٚ، ؾٓق يرجق مٌٍرة اهلل وظٍقه وإحًٕٚف وجقده وـرمفرجؾ أذٕٛ ذٕقبً  ورجٚءُ 

ومـ أهؾ افًِؿ مـ رج  افرجٚء إول ، ومْٓؿ مـ رج  افثِٚن ، وإٕام افذي رج  رجٚء 

 ؤيٜ افذٕٛ .ادذٕٛ افتٚئٛ رجحف ٕن رجٚءه جمرد مـ ظِٜ رؤيٜ افًّؾ ، مَرون بذفٜ ر

ورؤيٜ افًّؾ آؾٜ ظيّك تهٔٛ افىٚئع ؾتقؿًف يف ادًهٜٔ ؾسديف ، أمٚ ادٍِ  ؾٕ٘ف ٓ يرى فًٍْف 

 إٕام يرى ؾوؾ اهلل ظِٔف وتقؾَٔف فف أن أظٕٚف ظذ افًّؾ حٔٞ حرم افًٚ  ، ؾری ًّٕٜ اهلل ظّالً

ٔٚه ، ويرى ادذٕٛ حرم ذفؽ ، ويرى ظِٔف يف افىٚظٜ أـز مـ ًّٕٜ اهلل ظِٔف يف حقاشف وجقارحف ومٚفف ودٕ

  ـؾ صُر فف أو ضٚظٜ دون أن يٗدي فربف حَف يف مَٚبؾ ًّٕٜ افىٚظٜ ، فذا يُقن متهؾ افىٚظٚت .

أمٚ أخٌٞ ادْٚزل ؾٓل مْزفٜ صٚحٛ ادًهٜٔ بًد ادًهٜٔ ، ؾ٘ن ادًٚ  تزرع أمثٚهلٚ ويقفد 

ٚ ، وـام ؿٚل بًض افًِامء : إن مـ ظَقبٜ ٚ حتك يهًٛ ظذ افًٌد مٍٚرؿتٓٚ واخلروج مْٓبًوٓٚ بًًو 

 افًٔئٜ افًٔئٜ بًدهٚ . .

ٚ ، وافتل تِٔٓٚ ؾتدؾًف افْيرة احلرام إػ افُِّٜ ، وافُِّٜ إػ ؾ٘ذا ظّؾ شٔئٜ ٕٚدت أختٓٚ وإٔٚ أيًو 

ٚ وٓ اخلىقة وجيره إػ مراؾَٜ أهؾ افًقء وافؼب مـ ذاهبؿ وإـؾ مـ ضًٚمٓؿ ، حتك ٓ يًرف مًروؾً 

ا ؾتهٌ  ادًٚ  فف هٔئٜ راشخٜ وصٍٜ ٓزمٜ ومُِٜ ثٚبتٜ ، ؾِق ظىؾ ادجرم ادًهٜٔ وأؿٌؾ ظذ ر مُْرً يُْ

افىٚظٜ اشتقحنٝ ًٍٕف وخٚف أن يْير افْٚس فف ؾروه يف مًجد يهع أو جمِس ظِؿ يتٍَف . يؤؼ 

ٜ مـ ؽر فذة ا مـ افًٍٚق فًٍِٔقن ادًهٔصدره وتًتقحش ًٍٕف حتك يًقد إػ مًٚصٔف ، وإن ـثرً 

 .يدظق إفٔٓٚ إٓ فام جيدوٕف مـ أمل مٍٚرؿٜ ادًٚ  . وهذا مـ ختذيؾ اهلل فًِٚصغ جيدوهنٚ وٓ داعً 

أهيٚ افَٚرئ افُريؿ مٙ رموٚن ؾامذا بًده ؛ وأي إربًٜ إٔٝ افٔقم بًد رموٚن ؟ اخس 

، ؾتزود مـ رموٚن فام بًده ، واشتًـ بٚهلل واظِؿ أن اهلل حيٛ فًٌده افٍالحفًٍْؽ ؾٖحًـ آختٔٚر

 واهلل  اهلٚدي فِهقاب .

 


