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 أواًل: التعزيف بشورة فاطز

    1بٚإلمجٚع. مُٜٔ مكان نزوهلا:

    مخس وأربًقن آيٜ عذد آياتوا:

    سورة فاطز: مكاصذ 

 :ؾَد اصتِّٝ افًقرة ظذ ادَٚصد افتٚفٜٔ

 .إثٌٚت تٍرد اهلل تًٚػ بٚإلهلٜٔ -

 .ؾٔام جٚء بف ملسو هيلع هللا ىلصإثٌٚت صدق افرشقل  -

 .أخرةإثٌٚت افًٌٞ وافدار  -

  .ٓؿ بًّْٜ اإلجيٚد وًّٕٜ اإلمدادتذـر افْٚس بًٕ٘ٚم اهلل ظِٔ -

 .ظذ مٚ يالؿٔف مـ ؿقمف مـ صد فدظقتف ورؾض فرشٚفتف ملسو هيلع هللا ىلصتثٌٔٝ افٌْل  -

 .افتحذير مـ ؽرور افنٔىٚن، وافتذـر بًداوتف فْقع اإلًٕٚن -

 .ـ جْس افًّؾظَقبٜ افذيـ يُّرون يف افدٕٔٚ ادُر هبؿ يف أخرة: إذ اجلزاء م -

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

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

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

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

 يل ىل مل خل  مه جه هن خنمن حن جن مم حمخم جم هل  مل خل حل جل

 ٤ - ١: فاطر َّ خن  حن جن يم ىم خممم حم جم

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 خٚفَٓام ظذ ؽر مثٚل شٚبؼ. مي زي ري

 ذوي أجْحٜ حئ  جئ

 ُٔػ تكؾقن ظـ تقحٔدهؾ جه هن

 

 من هذاية اآليات:

 وجقب محد اهلل تًٚػ وصُره ظذ إًٕٚمف. -

 ب٘خٌٚره إٔف جٚظؾ ادالئُٜ رشالً. ملسو هيلع هللا ىلصتَرير افرشٚفٜ وافٌْقة دحّد  -

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

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

 تَرير افتقحٔد بٕٚدفٜ افًَِٜٔ افتل ٓ ترد. -

 ويدخؾ ؾٔٓٚ ـؾ دظٚة احلؼ إذا ـّذبقا وأوذوا ؾًِٔٓؿ أن يهزوا. ملسو هيلع هللا ىلصتًِٜٔ افرشقل  -

 تَرير افًٌٞ واجلزاء ادتوّـ فف وظد اهلل احلؼ. -



 
 

 إظىننٚءه أحنند يًننتىع مل ًّٕننٜ، أحنندا حننرم وإذا يًّْٓننٚ، أن أحنند يَنندر ؾننال ٕحنند، ًّٕننٜ مننْح إذا -

   2.إيٚهٚ

 وقفات تذبزية:

احلّنند هننق افثْننٚء ظننذ ادّنندوح اٌننٜ وتًيننٔاًم. ومننـ هْننٚ ـٕٚننٝ ـِّننٜ احلّنند هلل ـِّننٜ هلننٚ وز ننٚ  -

ْنننننمََِن  " ملسو هيلع هللا ىلصوصنننننٖ ٚ ؿنننننٚل   َُ  
ِ
ْ
ِ
نننننُد َت ّْ  َواحْلَ

ِ
ٔنننننَزاَن، َوُشنننننٌَْحَٚن اهلل

ِ
ْنننننََُ اْد َُ  
ِ
ْ
ِ
نننننُد َت ّْ ْنننننََُ أَ  -َواحْلَ َُ َمنننننٚ َبنننننْغَ  -ْو 

َْرضِ  ْٕ اَمَواِت َوا ًْ  3.."اف

{ فنننننننننننق تننننننننننندبرهٚ  جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح { -

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

ووننننٚؿٝ بننننؽ إرض، اشتحينننن مًْننننك اشننننؿ اهلل افٍتننننٚح  َننننٝ إبننننقاب يف وجٓننننؽ،ِِ ؽْ فننننق أُ  -

 مٚ إٌِؼ مـ أمرك" ظذ ؾتح افَٚدر

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

رمحنننٚت اهلل ٓ ولننن وإذا أذن اهلل بٍنننتح هنننذه افرمحنننٜ ظنننذ خمِنننقق شتهنننِف وفنننق ـنننٚن يف أظنننامق -

ف افًنالم وهنق افٌحر، ـام وصِٝ ينقٕس ظِٔنف افًنالم وهنق يف بىنـ احلنقت، وـنام وصنِٝ يقشنػ ظِٔن

يف طِننامت افًننجـ، شتهننؾ وفننق ـننٚن اإلًٕننٚن مىقؿننٚ مننـ ـننؾ جٓننٜ ـننام وصننِٝ ٔشننٔٚ زوجننٜ ؾرظننقن 

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

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

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

 يي ىي ني مي ريزي ٰى  ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  مكىك

 ٨ - ٥: فاطر َّ حئ جئ

 

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 ؾال ختدـؿ بِذاهتٚ وصٓقاهتٚ ؾتكؾُؿ ظـ ظٌٚدة اهلل مي خي حي جي

 كؾُؿ ظـ ظٌٚدة اهلل واتٌٚع افرشؾيوٓ يٍتُْؿ افنٔىٚن و ٰر ٰذ يي  ىي

 أتٌٚظف نئ

 افْٚر زب

 

 من هذاية اآليات:

 شالمٜ افٌدن.وافتحذير مـ آؽسار بٚفدٕٔٚ أي مـ ضقل افًّر وشًٜ افرزق  -

افتحننذير مننـ افنننٔىٚن ووجننقب آظننسا  بًداوتننف، ومًٚمِتننف مًٚمِننٜ افًنندو ؾننال يٌَننؾ ـالمننف  -

 وٓ يًتجٚب فْدائف وٓ خيدع بتزئْف فٌَِٔح وافؼ.

 أوفٔٚء افنٔىٚن.، وافرمحـ بٔٚن جزاء أوفٔٚء  -

افتحنننذير منننـ اتٌنننٚع اهلنننقى وآشنننتجٚبٜ فِننننٔىٚن ؾننن٘ن ذفنننؽ ينننٗدي بٚفًٌننند إػ أن يهنننٌح ينننرى  -

إظننامل افٌَٔحننٜ حًننْٜ ويقمٓننٚ ةننرم هدايننٜ اهلل ؾننال اتنندي أبنندًا وهننذا يْننتٟ ظننـ اإلدمننٚن ظننذ ادًننٚ  

 وافذٕقب.

 

 



 
 

 وقفات تذبزية:

إٕنننام يننندظق حزبنننف فُٔقٕنننقا منننـ أصنننحٚب افًنننًر  آينننٜ  ﴿إن افننننٔىٚن فُنننؿ ظننندو ؾٚختنننذوه ظننندوا

 . ختتك فؽ افكاع بغ افنٔىٚن واإلًٕٚن

 ، ء إٓ آظتَٚد إٔف حًـ﴿ أؾّـ زيـ فف شقء ظِّف ؾرآه حًْٚ   ٓ رء أشقأ مـ افًّؾ افز

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

 مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ  جغ جعمع

 هئ  مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن من خن حن  ممجن خم حم جم هل مل

 ١١ - ٩: فاطر َّ  مل مك لك هش مش هس هثمس مث هت مت هب مب
 

 معاني الكممات: 

 معناها الكممة

 تزظجف وورـف بندة ؾٔجتّع ويًر خب حب

 ٓ ٌٕٚت ؾٔف. حت جت

 افًٌٞ مح

 وافدظٚء افذـر وافتالوة مض خض

 أي يًِّق ٚ ويًٌُق ٚ جف مغ

 ويٌىؾ يًٍد   خك

 وإٔثك ذـراً    ممجن خم

 ظّره يف يزاد   مئ هي مي خي

 

 

 

 



 
 

 من هذاية اآليات:

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

 افِقح ادحٍقظ. وهقتَرير افًٌٞ واجلزاء وتَرير ـتٚب ادَٚدير  -

 يقم افَٔٚمٜ.إن افذيـ يراءون يف أظامهلؿ، ويًِّقن افًٔئٚت يف افدٕٔٚ، هلؿ ظذاب صديد  -

إظننامر ـننٕٚرزاق مَنندرة اننددة يف صننحٍٜٔ ـننؾ إًٕننٚن، ٓ تزينند وٓ تننَْص، وأمننٚ ضننقل افًّننر  -

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

ؾْٓنننٚك يف افًننننامء مننننـ  إْن مل ةتننننػ أهنننؾ إرض بٖحرؾننننؽ اجلِّٔننننٜ ، وـِامتنننؽ افهننننٚدؿٜ ٓ ونننزن

    مض خض حض جض ﴿ . يًًّٓٚ
آيننٜ يف ـتٚبننف... فننتًِؿ أن اإليننامن بننال  266اإليننامن ب)افًّننؾ افهننٚفح( يف أـثننر مننـ   َؿننرَن اهلل -

  ظّؾ ـٚفنجر بال ثّر

تنننٚه اخلنننذٓن منننـ جٓتنننف، ؾّنننـ تنننرك منننـ ضِنننٛ افًنننزة منننـ خمِنننقق شنننقى اهلل شنننِىف اهلل ظِٔنننف وأ-

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

 من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٹٱٹ

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

 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 يث ىث نث مث زث  يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب

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

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

 

 

 



 
 

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 صديد افًذوبٜ. حم جم

 صديد ادِقحٜ جنحن يم  ىم

 ادتٔن صٔده افًّؽ جه ين ىن

 وؽرمهٚ ومرجٚن فٗفٗ مـ يهجي ىه  مه

 افامءافًٍـ جتري يف  ىي مي خي حي

 يدخؾ َّ

 افتّرة ٕقاة ظذ افَؼة ىق

 

 من هذاية اآليات:

 ٕفقهٔتف. ادتوّْٜتَرير ربقبٜٔ اهلل  -

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

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

 ٓ افنذي ادًٌنقد، ادنٖفقه تًنٚػ إٔنف ظنذ افدافٜ افًٚضًٜ، وافزاهغ إدفٜ أيٚت، هذه توّْٝ-

 4 .صٔئٚ ظٚبده تٍٔد ٓ بٌٚضؾ، متًَِٜ بٚضِٜ شقاه مٚ ظٌٚدة وأن شقاه، افًٌٚدة مـ صٔئٚ يًتحؼ

نُٔؾ افَِقب إػ تًئؿ إـثنر مُ  ًُ  مت زت "، وفُنـ يف مِنؽ اهلل يًنتقي افامفنؽ وادِّنقك ِٚ

 " ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  يترث ىت نت
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 خت حت جت هب  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ

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

 مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 ١٨ - ١٥: فاطر َّ  من خن حن جن خممم حم جم هل مل  حلخل جل

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 .ٍٕس ذٕٛ ٍٕس أخرىٓ وّؾ  مصجض خص حص مس خس

 مننـ ظِٔٓننٚ مننٚ محننؾ ظننذ تًننٚظد أن إػ بٖوزارهننٚ مثَِننٜ ٍٕننس تنندع وإن مظ حط مض خض  حض

 بًوف أو إوزار

 إفٔٓٚ ؿريٌٚ ـٚن وفق   مفحق خف حف جف

 إٕام يتًظ جك مق

ر ًٍٕف مـ افؼك وادًٚ . هل مل ّٓ  ض

 ثّرهتام ظٚئدة ظِٔف.صالحف واشتَٚمتف ظذ ديـ اهلل  خممم حم جم

 

 

 من هذاية اآليات:

 بٔٚن ظدافٜ اهلل تًٚػ يقم افَٔٚمٜ. -

 افَٔٚمٜ ٓ شٔام ظْد ووع ادٔزان ووزن إظامل. يقم بٔٚن صًقبٜ ادقؿػ  -

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

 5ؾًٍِْف ومـ أشٚء ؾًِٔٓٚ. تَرير حََٜٔ وهل أن مـ ظّؾ صٚحلًٚ  -
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 وقفات تذبزية:

 مل أم افٍَنننر إٔنننقاع بنننًٌض صنننًروا شنننقاء اظتٌنننٚر، وبُنننؾ مًْنننك، بُنننؾ افْنننٚس ؾَنننراء إػ اهلل تًنننٚػ -

 ويتيننع ودٕٔننٚه، ديْننف أمننقر مننـ حننٚل ـننؾ يف ؾَننره ينننٚهد يننزال ٓ افننذي مننْٓؿ، ادقؾننؼ وفُننـ ينننًروا،

 ـنؾ يف ادًْنك هنذا ويًتهنحٛ أمقره، مجٔع ظذ ئًْف وأن ظغ، ضرؾٜ ًٍٕف إػ يُِف ٓ أن ويًٖفف فف،

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

فًٔٝ افثّرة أن تًِؿ أن اهلل هق افٌْل ثؿ تتقؿػ بؾ ادراد أن تًِؿ أن اهلل هق افٌْنل ثنؿ ييٓنر -

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

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  يهجي ىه مه جه ين ىن من

 ىت نت مت زت رت  يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ

  لك اك  يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت

 ١٦ - ١٩: فاطر َّ  من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك

 

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 إٕام ظِٔؽ افٌالغ  مئ زئ رئ  ّٰ

   هرات، وإدفٜ افَٚضًٚتادًجزات افٌٚ يق

 افُتٛ اك

 افقاوح افٌغ. مك  لك

ٌٍ ؾُٔػ رأيٝ إُٕٚري ظِٔٓؿ ظئام صديدٍ  زن رن مم  ٚا بِٔ
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 من هذاية اآليات:

 .افٌٔٚن وزيٚدة احلٚل ظـ فُِنػ إمثٚل رضب اشتحًٚن -

ا بٚفْنننٚر أهنننؾ ا بٚجلْنننٜ أهنننؾ ضٚظتنننف، وٕنننذيرً بننننرً رشنننٚفتف،  وتٖـٔننند ملسو هيلع هللا ىلص اّننند افرشنننقل ٌٕنننقة تَرينننر -

 مًهٔتف.

 .افثٌٚت ويِتزمقا بٚفهز فٔتدّرظقا افدظٚة تًِٜٔ -

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

 7 يْذرهٚ ويٌؼهٚ.ؾ أمٜ مـ ٌٕل أو رشقل مل خَتْ  -

 هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱ

  مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب

 مع جع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ

 ٠٣ - ١٢: فاطر َّ  حن جن مم خم جمحم هل مل  خل

 

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 ضرق يف اجلٌٚل حب جب هئ

 اجلٌٚل افىقال افًقد خت حت

 فـ هتِؽ وفـ تؤع بدون ثقاب ظِٔٓٚ. مك لك

 

 

 

 

                                       
 (351/ 4افتٍٚشر فِجزائري ) أين 7



 
 

 من هذاية اآليات:

 .وافذوات وافىٌٚع إفقان اختال  يف اإلهلل وافًِؿ افَدرة ميٚهر بٔٚن -

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

 8.وافهدؿٚت افزـٚة وإيتٚء افهالة وإؿٚم افُريؿ افَرآن تالوة ؾوؾ -

 

 وقفات تذبزية:

 ومنٚ ٕوفٔٚئنف ًٕنٔؿ منـ ظْنده ومنٚ ومُٚرهنف واٚبنف وصنٍٚتف بٖشامئف أي بٚهلل افًٚدقن افًِامء هؿ-

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

 مننـ وافْجننٚة ثقابننف، بجزيننؾ وافٍننقز رهبننؿ، روننٚ وهننل أٓ وأؾوننِٓٚ، وأظالهننٚ افتجننٚرات أجننؾ-

   16وظَٚبف. شخىف

ـننؾ مننـ وثننؼ صننِتف بننٚهلل، وتًِننؼ بننٚفَرآن، وأحٌننف وأحننٛ تالوتننف وشننامظف، وتًِّننف وتًِّٔننف، -

 وافتػ حقل مٚئدتف، ؾٌِٔؼ بٚخلر، وفٌٔؼ بٚفَرب.

مننر وارد ، إٓ أن مل يِحَننؽ مننـ بًوننٓٚ افٌننٌـ ؾنن٘ن خًننٚرتؽ إـننؾ جتننٚرة تتٚجرهننٚ مننع افْننٚس ، -

 رب افْٚس ؾتجٚرتؽ مًف رابحٜ
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 الكزآن واملؤمنون بى والكافزون

 ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب
 ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق
 ٠٥ - ٠١: فاطر َّ ىي ني مي زي ري ٰى

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 .ادحرمٚت فًٌض ادرتُٛ افقاجٌٚت، بًض ؾًؾ يف ادٍرط ٰى ٰر

 ادًتحٌٚت، بًض يسك وؿد فِّحرمٚت، افتٚرك فِقاجٌٚت، ادٗدي ٍّ

 ادُروهٚت بًض ويًٍؾ

 وادُروهنننننٚت فِّحرمنننننٚت افتنننننٚرك وادًنننننتحٌٚت، فِقاجٌنننننٚت افٍٚظنننننؾ ِّ ُّ

 .ادٌٚحٚت وبًض

 تًٛ. ٰى

 إظٔٚء مـ افتًٛ، وذفؽ فًدم افتُِٔػ ؾٔٓٚ. ني

 

 من هذاية اآليات:

- .ًٚ ًٚ وأخالؿ  وجقب افًّؾ بٚفَرآن افُريؿ ظَٚئد وظٌٚدات وآداب

افٍنرائض واجتْنٛ ادحنٚرم ؾٓنق بٔٚن ذ  هذه إمٜ، ؾُؾ منـ دخنؾ اإلشنالم بهندق وأدى  -

 .ؾٚئز  ٕٚج

 11بٔٚن ًٕٔؿ أهؾ اجلْٜ وحِٜٔ أهِٓٚ وهل إشٚور مـ افذهٛ وافِٗفٗ. -
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 وقفات تذبزية

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

ٍٓ  إمننؿ أـّنننؾ إمننٜ هنننذه ـٕٚننٝ فننام- ننن وأزـننٚهؿ ٚ،ؿِقبٍننن وأرؿٓننؿ ا،أؾُنننٚرٍ  وأحًننْٓؿ ظَنننق ًٍ  ٚ،إٍٔ

   13افُتٛ. شٚئر ظذ ادّٓٔـ افُتٚب وأورثٓؿ اإلشالم، ديـ هلؿ واصىٍك تًٚػ، اهلل اصىٍٚهؿ

  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت
 مف خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  جضحض مص خص
 خم حم جم هل خلمل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق
 ىه مه جه ين ىن من  خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  مم

 ٠٩ - ٠٦: فاطر َّ ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي يهجي

 

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 مخ  جخ
 .يهٔحقن بٖظذ أصقاهتؿ يىٌِقن اخلروج مْٓٚ

 ٚخيِػ بًوُؿ بًٍو  حمخم جم يل

 ظِٔٓؿ اٚ صديدً إٓ ؽوًٌ  يهجي ىه
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 :اآلياتمن هذاية 

 بٔٚن ُمّر افًذاب وأدف افذي هق جزاء افُٚؾريـ. -

حنٚول ا فًِنؿ اهلل تًنٚػ بنف وإٔنف فنق ظنٚش آٓ  افًنْغ منٚ أؿِنع ظنـ ـٍنره وٓ افُٚؾر يًذب أبدً  -

 .اأن يتقب مْف ؾِذا يًذب أبدً 

-  ًٓ  بٌره.ز ت يذهٛ وآخر يٖ ي اجٚل فًِيٜ وافًزة وافًٚؿؾ مـ اظ جٔالًيف ـقن افٌؼيٜ أجٔٚ

ظْنند اهلل تًننٚػ وادَننٝ أصنند  ٚا ظننـ افرمحننٜ ومًَتننبًنندً  آشننتّرار ظننذ افٍُننر ٓ يزينند صننٚحٌف إٓ -

 14افٌوٛ.

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

 مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 حض جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت

 َّ حل  جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف  جغ مع جع مظ مضحط خض
 ٤٠ - ٤٣: فاطر

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 افؼك وادًٚ .   مسحص خس

 ؽرهؿ دون إًٍٔٓؿ ظِٔٓؿ إٓ ذفؽ وبٚل يًقد ومٚ مضحط خض حض جض مص خص  

 ؾال يٌدل افًذاب بٌره.   مقجك حق مف خف حف

 وقيؾ افًذاب ظـ مًتحَف إػ ؽر مًتحَف.    جل مك لك خك حك
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 من هذاية اآليات:

 تَرير افتقحٔد وإبىٚل افؼك وافتْديد. -

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

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

 15.افزء ظٚئد ظذ أهِف ٓ ظذ ؽرهؿ  تَرير حََٜٔ وهل أن ادُر -

 مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ٱُّٱٱٱٹٱٹ
 خل  لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي
 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ٤٥ - ٤٤: فاطر َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  جهمه

 

 معاني الكممات:

 معناها الكممة

 خم حم جم يل ىل مل خل
 حن جن يم  ىم مم

 أهؾ مجٔع ٕهِؽ ذٕقهبؿ، بجّٔع  آخذهؿ فق

 إرض

 وفُـ يْيرهؿ إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾٔحٚشٌٓؿ يقمئذ   جهمه ين ىن من خن

 

 من هذاية اآليات:

 وافًِٛ. مؼوظٜٔ افًر يف إرض فًِزة ٓ فِٓق -

 بٔٚن أن اهلل ٓ يًجزه رء وذفؽ فًِّف وؿدرتف  -

ًٚ ٓ يننتؿ ؿٌِننف ؾننال مًْننك فالشننتًجٚل  - ًٚ مًْٔنن حرمننٜ اشننتًجٚل افًننذاب ؾنن٘ن فُننؾ رء أجننالً ووؿتنن

 16بحٚل.
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 خمتصز صحيح مسله للننذري من كتاب
 

 باب: أجر املفطر يف السفر إذا تولَّى العمل

ٍَٕس  - 666 ـْ َأ ْْٚ َمَع افٌِْْلِّ ÷ َظ ـُ ىُِر َؿَٚل: َؾََْزْفَْٚ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل:  ٍْ ُ ْْٚ افْهِٚئُؿ َوِمْْٚ اْد
ِّ ِر َؾ ٍَ ًْ يف اف

َط ا ََ ًَ َِٔدِه، َؿَٚل: َؾ َس بِ ّْ ل افْن
َِ ـْ َيْت  َوِمْْٚ َم

ِ
ٚء ًَ
ُِ ُٛ اْف َٕٚ ِطالا َصِٚح َثُر ـْ ًٓ يف َيْقٍم َحٚرٍّ َأ قْ َمِْْز اُم َوَؿَٚم فهُّ

 
ِ
َٚل: َرُشقُل اهلل ََ َٚب َؾ ـَ ْقا افرِّ ََ  َوَش

ِٜ
َٔ
َْبِْ ْٕ ُبقا ا ُروَن َؾَيَ

ىِ ٍْ ُ َْجِر.  ملسو هيلع هللا ىلصاْد ْٕ َْٔقَم بِٚ ُروَن اْف
ىِ ٍْ ُ َٛ اْد َذَه

 (3/144)م

 باب: الفطر للقوة للقاء العدو

ُٝ إِ  - 661 ْرَق افُْْٚس َظُْْف ُؿِْ ٍَ اْم َت َِ ِْٔف َؾ َِ ُثقٌر َظ ُْ ٍٔد اخْلُْدِرْي َوُهَق َم
ًِ ُٝ َأَبٚ َش َٜ َؿَٚل: َأَتْٔ ِّنِّ ظـ َؿَزَظ

 
ِ
َٕٚ َمَع َرُشقِل اهلل َٚل: َشَٚؾْر ََ ِر َؾ ٍَ ًْ ـْ افْهْقِم يف اف ْفُتُف َظ َٖ  َظُْْف َش

ِ
ء َٓ ُٗ َُٖفَؽ َه ًْ ُفَؽ َظاْم َي َٖ َٜ ملسو هيلع هللا ىلص  َٓ َأْش ُْ إَِػ َم

 
ِ
َٚل: َرُشقُل اهلل ََ ًٓ َؾ ٌَٔٚم َؿَٚل: َؾََْزْفَْٚ َمِْْز ـُ ِص ْح َٕ ْؿ ملسو هيلع هللا ىلص َو ُُ ٍِىُْر َأْؿَقى َف ْؿ َواْف ـُ ـْ َظُدوِّ ْقُتْؿ ِم َٕ ْؿ َؿْد َد ُُ ْٕ إِ

ًٓ آَخَر ؾَ  َزْفَْٚ َمِْْز َٕ ـْ َأْؾَىَر ُثْؿ  ـْ َصَٚم َوِمْْٚ َم ْْٚ َم
ِّ ًٜ َؾ ْٝ ُرْخَه َٕ ٚ َُ ٍِىُْر َؾ ْؿ َواْف ـُ ٌُِّحق َظُدوِّ ْؿ ُمَه ُُ ْٕ َٚل: إِ ََ

 
ِ
َُٕهقُم َمَع َرُشقِل اهلل ْد َرَأْيُتَْٚ  ََ ٚ ُثْؿ َؿَٚل: َف َٕ َْٖؾَىْر ًٜ َؾ ْٝ َظْزَم َٕ ٚ ـَ ُروا َو

َْٖؾىِ ْؿ َؾ ُُ َد َذفَِؽ يف  ملسو هيلع هللا ىلصَأْؿَقى َف ًْ َب

ِر. )م  ٍَ ًْ  (144/ 3اف

 باب: التخيري يف الصوم والفطر يف السفر

لِّ  - 662
ِّ َِ َْش ْٕ ٍرو ا ّْ ـِ َظ َزَة ْب ـْ مَحْ ِر  ÷َظ ٍَ ًْ َِٔٚم يف اف  َأِجُد يِب ُؿْقًة َظَذ افهِّ

ِ
ُف َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهلل ْٕ َأ

 
ِ
َٚل: َرُشقُل اهلل ََ ْؾ َظَعْ ُجٌَْٚح َؾ َٓ ـْ َأَخَذ هِبَٚ َؾَح  ملسو هيلع هللا ىلصَؾ َّ  َؾ

ِ
ـْ اهلل ٌٜ ِم ْٛ َأْن َيُهق ِهَل ُرْخَه ـْ َأَح ـٌ َوَم َم َش

َِْٔفِ   (145/ 3. )م 17َؾالَ ُجََْٚح َظ

663 -  
ِ
ـْ َأيِب افْدْرَداء َٚن ÷ َظ ـَ ِر َرَمَوَٚن يف َحرٍّ َصِديٍد َحْتك إِْن  ْٓ  يف َص

ِ
َؿَٚل: َخَرْجَْٚ َمَع َرُشقِل اهلل

 
ِ
ْٓ َرُشقُل اهلل ـْ ِصْدِة احْلَرِّ َوَمٚ ِؾَْٔٚ َصِٚئٌؿ إِ ََٔوُع َيَدُه َظَذ َرأِْشِف ِم ٚ َف َٕ ـُ َرَواَح  ملسو هيلع هللا ىلصَأَحُد  ْب

ِ
. َوَظٌُْد اهلل َٜ

 (145/ 3)م
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 باب: َقَضاء رمضان يف شعبان

664 -  َٜ ُٝ َظِٚئَن ًْ
ِّ َٜ َؿَٚل: َش َّ َِ ـْ َأيِب َش ـْ َرَمَوَٚن َؾاَم ’ َظ قُن َظَعْ افْهْقُم ِم ُُ َٚن َي ـَ قُل  َُ َت

 
ِ
ـْ َرُشقِل اهلل ُؾ ِم ٌْ ٌََٚن افنُّ ًْ ْٓ يف َص َُٔف إِ   ملسو هيلع هللا ىلصَأْشَتِىُٔع َأْن َأْؿِو

ِ
 (154/ 3. )م ملسو هيلع هللا ىلص َأْو بَِرُشقِل اهلل

 باب: قضاء الصيام عن امليت

665- َٜ ـْ َظِٚئَن  ’ َظ
ِ
ُُّٔف. )مملسو هيلع هللا ىلصَأْن َرُشقَل اهلل

ٌَٔٚم َصَٚم َظُْْف َوفِ َِِْٔف ِص ـْ َمَٚت َوَظ  (3/155َؿَٚل: َم

 ÷ ظـ ُبَرْيَدَة  - 666
ِ
َٕٚ َجٚفٌِس ِظَْْد َرُشقِل اهلل ْٝ إِِّنِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: َبَْْٔٚ َأ َٚف ََ إِْذ َأَتتُْف اْمَرَأٌة َؾ

َراُث َؿٚفَ 
ِ
ِْٔؽ اْد َِ َٛ َأْجُرِك َوَرْدَهٚ َظ َٚل: َوَج ََ ْٝ َؿَٚل: َؾ  َوإِْ َٚ َمَٚت

ٍٜ ل بَِجِٚرَي ُٝ َظَذ ُأمِّ ْٝ َيٚ َرُشقَل َتَهْدْؿ

ٚ َؿَٚل: ُصقمِ  َٓ َُٖصقُم َظْْ ٍر َأَؾ ْٓ ٚ َصْقُم َص َٓ ْٔ َِ َٚن َظ ـَ ُف  ْٕ  إِ
ِ
ٚ َؿَٚل: اهلل َٓ ُّٟ َظْْ َُٖح ْٟ َؿطُّ َأَؾ ْٝ إِْ َٚ مَلْ َوُ ٚ َؿَٚف َٓ ل َظْْ

ٚ. )م  َٓ ل َظْْ  (156/ 3ُحجِّ

{باب يف قوله تعاىل ٌٜ َُٕف ؾِْدَي ق َُ ـَ ُيىِٔ  : }َوَظَذ اْفِذي

َقِع  - 667 ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ ـْ َش ُٜ }َوَظَذ ÷ َظ َي ْٔ ْٝ َهِذِه ا َزَف َٕ ُٚم َؿَٚل: َفاْم  ًَ ٌٜ َض ُف ِؾْدَي َٕ ق َُ ـَ ُيِىٔ اْفِذي

ٚ. )م  َٓ َختْ ًَ َدَهٚ َؾَْ ًْ ُٜ اْفتِل َب َي ْٔ ْٝ ا َزَف َٕ َتِدَي َحْتك  ٍْ َر َوَي
ىِ ٍْ ـْ َأَراَد َأْن ُي َٚن َم ـَ ٍغ{ 

ُِ
ًْ  (154/ 3ِم

 باب: الصوم والفطر يف الشهور

668 -  َٜ ِٚئَن ًَ
ُٝ فِ ٍٔؼ َؿَٚل: ُؿِْ

َِ ـِ َص  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اهلل َٚن افٌْل  َظ ـَ ْٝ َمٚ  ملسو هيلع هللا ىلصَأ ُف َؿَٚف ِْ ـُ ًرا  ْٓ َيُهقُم َص

ِِِف  ٌِٔ ًَ
َٙ فِ ُف َحْتك َيُهقَم ِمُْْف َحْتك َم ِْ ـُ َٓ َأْؾَىَرُه  ْٓ َرَمَوَٚن َو ُف إِ ِْ ـُ ًرا  ْٓ ُتُف َصَٚم َص ّْ

 (3/166. )مملسو هيلع هللا ىلصَظِِ

 باب: فضل الصوم يف سبيل اهلل

ٍٔد اخْلُْدِريِّ  - 669
ًِ ـْ َأيِب َش  ؿَ ÷ َظ

ِ
ـْ َظٌٍْد َيُهقُم َيْقًمٚ يف َشٌِِٔؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل َمٚ ِم

ٚ. )م  ًٍ َغ َخِري ًِ ـْ افِْْٚر َشٌْ ُف َظ َٓ َْٔقِم َوْج ْٓ َبَٚظَد اهلُل بَِذفَِؽ اْف  إِ
ِ
 (159/ 3اهلل

 باب: فضل صيام احملرم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 616   ÷َظ
ِ
 َأؾْ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل

ِ
ُر اهلل ْٓ َد َرَمَوَٚن َص ًْ َِٔٚم َب َوُؾ افهِّ

ِْٔؾ. )م  ِْ ِٜ َصاَلُة اف ِريَو ٍَ َد اْف ًْ  (169/ 3اْدَُحْرُم َوَأْؾَوُؾ افْهاَلِة َب

  



 
 

 بٚب: صٔٚم يقم ظٚصقراء

611 -  َٜ  ’ظـ َظِٚئَن
ِ
ِٜ ُثْؿ َأَمَر َرُشقُل اهلل ْٔ

ْٝ َتُهقُم َظُٚصقَراَء يف اجْلَِٚهِِ َٕ ٚ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأْن ُؿَرْيًنٚ 

 
ِ
َٚل: َرُشقُل اهلل ََ َِٔٚمِف َحْتك ُؾِرَض َرَمَوُٚن، َؾ ىِْرُه>. ملسو هيلع هللا ىلصبِِه ٍْ ُٔ ـْ َصَٚء َؾِْ ُف َوَم ّْ َُٔه ـْ َصَٚء َؾِْ : <َم

 (3/147)م

 

 ظٚصقراءبٚب: أي يقم يهقم يف 

ُٝ َففُ  - 612 ِْ َُ ٌد ِرَداَءُه يف َزْمَزَم َؾ ٌٍْٚس َوُهَق ُمَتَقشِّ ـِ َظ ُٝ إَِػ اْب ْٔ َٓ َْظَرِج َؿَٚل: إَْت ْٕ ـِ ا ِؿ ْب َُ ـْ احْلَ  َظ

َٝ ِهالََل اْدَُحْرِم َؾْٚظُدْد َوَأْصٌِْح َيْقَم افْتٚ َٚل: إَِذا َرَأْي ََ ـْ َصْقِم َظُٚصقَراَء َؾ ِِّن َظ ُٝ  ،ِشِع َصِٚئاًم َأْخِزْ  :ُؿِْ

 
ِ
َٚن َرُشقُل اهلل ـَ َذا  َُ ْؿ. )م  ملسو هيلع هللا ىلصَه ًَ َٕ  (151/ 3َيُهقُمُف َؿَٚل: 

 بٚب: َؾْوؾ صٔٚم يقم ظٚصقراء

613 -  
ِ
ٌٍْٚس ^ َأْن َرُشقَل اهلل ـِ َظ ـْ اْب ًَٔٚمٚ َيْقَم َظُٚصقَراَء  ملسو هيلع هللا ىلصَظ قَد ِص ُٓ َٔ َٜ َؾَقَجَد اْف َؿِدَم اْدَِديَْ

َٚل: هَلُْؿ َرُشق ََ  َؾ
ِ
َْٕجك اهلُل ِؾِٔف ُمقَشك  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل ُٚفقا َهَذا َيْقٌم َظِئٌؿ َأ ََ ُف َؾ َٕ َْٔقُم اْفِذي َتُهقُمق َمٚ َهَذا اْف

 
ِ
َٚل: َرُشقُل اهلل ََ َُٕهقُمُف َؾ ـُ  ًرا َؾَْْح ُْ ـُ َأَحؼُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَؿْقَمُف َوَؽْرَق ِؾْرَظْقَن َوَؿْقَمُف َؾَهَٚمُف ُمقَشك ُص َؾَْْح

 
ِ
ْؿ َؾَهَٚمُف َرُشقُل اهلل ُُ قَشك ِمْْ ُّ َِٔٚمِف. ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْوَػ بِ  َوَأَمَر بِِه

َٚل:  - 614 ََ َِٔٚم َيْقِم َظُٚصقَراَء َؾ ـْ ِص ٌٍْٚس ^ َوُشِئَؾ َظ ـَ َظ َع اْب
ِّ ـِ َأيِب َيِزيَد َش  ْب

ِ
ٌَِْٔد اهلل ـْ ُظ َظ

 
ِ
ُٝ َأْن َرُشقَل اهلل ّْ

َر َصَٚم  ملسو هيلع هللا ىلصَمٚ َظِِ ْٓ ْٓ َهَذا افْن ًرا إِ ْٓ َٓ َص َْٔقَم َو ْٓ َهَذا اْف َْيِٚم إِ ْٕ ُف َظَذ ا َِ ُٛ َؾْو ُِ َيْقًمٚ َيىْ

ِْل َرَمَوَٚن. )م  ًْ  (156/ 3َي

َٜ َيْقِمفِ  ْٔ
َِ  بٚب: مـ أـؾ يقم ظٚصقراء ؾُِّٔػ َب

ْٝ َأْرَشَؾ  - 615 َراَء َؿَٚف ٍْ ـِ َظ ِذ ْب قِّ ًَ  ُم
ِٝ ْ ِِّٔع بِْ َب ـْ افرُّ   َظ

ِ
َؽَداَة َظُٚصقَراَء إَِػ ُؿَرى  ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقُل اهلل

ىًِرا ؾَ  ٍْ ٌََح ُم َٚن َأْص ـَ ـْ  ُٔتِْؿ َصْقَمُف َوَم ٌََح َصِٚئاًم َؾِْ َٚن َأْص ـَ ـْ   َم
ِٜ ََْٕهِٚر اْفتِل َحْقَل اْدَِديَْ ْٕ َٜ َيْقِمِف ا ْٔ

َِ ُٔتِْؿ َب ِْ

 ََٕٚٔ ُم ِصٌْ َُٕهقِّ َُٕهقُمُف َو َد َذفَِؽ  ًْ ْْٚ َب ُُ ُؾ هَلُْؿ َؾ ًَ ِجِد َؾَْْج ًْ ُٛ إَِػ اْدَ ْذَه َٕ ْؿ إِْن َصَٚء اهلُل َو ُٓ َٚر ِمْْ ٌَ َْٚ افهِّ

ْؾَىِٚر. )م  ِٚم َأْظَىََْْٔٚهٚ إِْيُٚه ِظَْْد اإْلِ ًَ ك َأَحُدُهْؿ َظَذ افْى َُ َِ٘ذا َب ـِ َؾ ْٓ
ًِ ـْ اْف َٜ ِم ٌَ ًْ ُِّ  (152/ 3اف

 

 



 
 

 بٚب: صٔٚم صًٌٚن

616 -  َٜ َّ َِ ـْ َأيِب َش  ÷  َظ
ِ
َِٔٚم َرُشقِل اهلل ـْ ِص َٜ َظ ُٝ َظِٚئَن ْف َٖ َٚن َيُهقُم  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: َش ـَ  ْٝ َٚف ََ َؾ

ـْ ِصَٔ  َثَر ِم ـْ ٍر َؿطُّ َأ ْٓ ـْ َص قَل َؿْد َأْؾَىَر َومَلْ َأَرُه َصِٚئاًم ِم َُ َٕ ُر َحْتك 
ىِ ٍْ قَل َؿْد َصَٚم َوُي َُ َٕ ٌََٚن َحْتك  ًْ ـْ َص ِٚمِف ِم

 ِْ ـُ ٌََٚن  ًْ َٚن َيُهقُم َص ْٓ َؿِِٔالً. )م ـَ ٌََٚن إِ ًْ َٚن َيُهقُم َص ـَ  (161/ 3ُف 

 بٚب: يف صقم هر صًٌٚن

 ظَ  - 617
ِ
ـِ ُحَهْغٍ ^ َأْن َرُشقَل اهلل َراَن ْب ّْ ِر  ملسو هيلع هللا ىلصـْ ِظ ـْ ُهَ َٝ ِم ّْ َخَر َأُص

ِٔ َؿَٚل: َفُف َأْو 

. )م  َِ٘ذا َأْؾَىْرَت َؾُهْؿ َيْقَمْغِ َٓ َؿَٚل: َؾ ٌََٚن َؿَٚل:  ًْ  (168/ 3َص

 

 بٚب: إتٌٚع رموٚن بهٔٚم شتٜ أيٚم مـ صقال

َْٕهِٚريِّ  - 618 َ ْٕ ـْ َأيِب َأيُّقَب ا  ÷ َظ
ِ
ُف ِشتاٚ  قملسو هيلع هللا ىلصَأْن َرُشقَل اهلل ًَ ٌَ ـْ َصَٚم َرَمَوَٚن ُثْؿ َأْت  َاَل: َم

َِٔٚم افْدْهِر. )م  ِه ـَ َٚن  ـَ ـْ َصْقاٍل   (169/ 3ِم

 بٚب: ترك صٔٚم ظؼ ذي احلجٜ

619 -  َٜ ـْ َظِٚئَن  ’ َظ
ِ
ُٝ َرُشقَل اهلل ْٝ َمٚ َرَأْي . )م  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚف ْؼِ َؿطُّ ًَ  (176/ 3َصِٚئاًم يف اْف

 بٚب: صقم يقم ظرؾٜ

ـْ َأيِب َؿَتَٚدَة  - 626   ملسو هيلع هللا ىلص: أن َرُجٌؾ َأَتك افٌِْْْل ÷َظ
ِ
َٛ َرُشقُل اهلل ِو ٌَ َْٔػ َتُهقُم َؾ ـَ َٚل:  ََ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾ

ُر َؽَوٌَ  َّ َِاْم َرَأى ُظ ِٛ مـ ؿقفف َؾ ـْ َؽَو  ِم
ِ
قُذ بٚهلل ًُ َٕ ٔاٚ  ٌِ َٕ ٍد  ّْ َح ُّ ْشالَِم ِديًْٚ َوبِ ٚ َوبِٚإْلِ  َربا

ِ
ُف َؿَٚل: َرِؤَْٚ بٚهلل

 
ِ
ُر َيٚ َرُشقَل اهلل َّ َٚل: ُظ ََ ٌُُف َؾ ـَ َؽَو َُ الََم َحْتك َش َُ ُد َهَذا اْف ُر ُيَردِّ َّ َؾ ُظ ًَ ِٛ َرُشقفِِف َؾَج  َوَؽَو

ِ
َْٔػ اهلل ـَ

ـْ َيُهقُم اف َّ ـْ َيُهقُم َيْقَمْغِ بِ َْٔػ َم ـَ ْر َؿَٚل: 
ىِ ٍْ َٓ َأْؾَىَر َأْو َؿَٚل: مَلْ َيُهْؿ َومَلْ ُي َٓ َصَٚم َو ُف َؿَٚل:  ِْ ـُ  ْدْهَر 

ىُِر َيْقًمٚ َؿَٚل: َذاَك َصْقُم دَ  ٍْ ـْ َيُهقُم َيْقًمٚ َوُي َْٔػ َم ـَ ُر َيْقًمٚ َؿَٚل: َوُيىُِٔؼ َذفَِؽ َأَحٌد َؿَٚل: 
ىِ ٍْ َِِْٔف  اُودَ َوُي َظ

ُٝ َذاَك ُثْؿ َؿَٚل: َرُشقُل  ْؿ ُر َيْقَمْغِ َؿَٚل: َوِدْدُت َأِّنِّ ُضقِّ
ىِ ٍْ ـْ َيُهقُم َيْقًمٚ َوُي َْٔػ َم ـَ الَم َؿَٚل:  ًْ  اف

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َٜ َُٔٚم َيْقِم َظَرَؾ ِف ِص ِِّ ـُ َُٔٚم افْدْهِر  َذا ِص َٓ ٍر َوَرَمَوُٚن إَِػ َرَمَوَٚن َؾ ْٓ ؾِّ َص ـُ ـْ   َأْن  َثالٌَث ِم
ِ
ُٛ َظَذ اهلل

ًِ َأْحَت

 َأْن يُ 
ِ
ُٛ َظَذ اهلل

ًِ َُٔٚم َيْقِم َظُٚصقَراَء َأْحَت َدُه َوِص ًْ َٜ اْفتِل َب َْ ًْ ُف َواف َِ َٜ اْفتِل َؿٌْ َْ ًْ َر اف ٍِّ َُ َٜ اْفتِل ُي َْ ًْ َر اف ٍِّ َُ

َُِف. )م   (167/ 3َؿٌْ

 



 
 

 بٚب: ترك صقم يقم ظرؾٜ فِحٚج

ـْ  - 621 ْوؾِ َظ ٍَ ِٝ احْلَِٚرِث  ُأمِّ اْف   بِْْ
ِ
َِٔٚم َرُشقِل اهلل َٜ يف ِص ََٚرْوا ِظَْْدَهٚ َيْقَم َظَرَؾ َُ ًٚشٚ  َٕ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن 

ـٍ َوُهَق َواِؿٌػ ظَ  ٌَ َدِح َف ََ ُٝ إَِفِْٔف بِ َْٖرَشِْ ْؿ َفَْٔس بَِهِٚئٍؿ َؾ ُٓ ُو ًْ ْؿ ُهَق َصِٚئٌؿ َوَؿَٚل: َب ُٓ ُو ًْ َٚل: َب ََ ِرِه َؾ ًِ َذ َب

 َٜ َرَؾ ًَ َبُف. )م بِ  (146/ 3َؾَؼِ

 بٚب: افْٓل ظـ صٔٚم يقم إوحك وافٍىر

ـِ اخْلَْىِٚب َؾَجَٚء َؾَهْذ ُثؿْ  - 622 َر ْب َّ َٔد َمَع ُظ
ًِ ْدُت اْف ِٓ ُف َؿَٚل: َص ْٕ ـِ َأْزَهَر َأ ٌٍَْٔد َمْقَػ اْب ـْ َأيِب ُظ  َظ

ـِ َيْقَمِٚن  َٚل: إِْن َهَذْي ََ َٛ افَْْٚس َؾ َ  َؾَخَى  إَْكَ
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَ َك َرُشقُل اهلل ْؿ ِم ـُ اَم َيْقُم ِؾىِْر ِٓ َِٔٚم ـْ ِص َظ

ْؿ. )م  ُُ ُِ ًُ ُٕ ـْ  ُِقَن ِؾِٔف ِم ـُ َخُر َيْقٌم َتْٖ ْٔ ْؿ َوا ُُ َِٔٚم  (152/ 3ِص

 

 بٚب: ـراهٜٔ صٔٚم أيٚم افتؼيؼ

623 -  
ِ
َٜ اهْلَُذِِلِّ َؿَٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل ٌََْٔن ُٕ ـْ  يِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ٍب. )َويِف روايٜ(  َأْيُٚم افْتْؼِ ٍؾ َوُذْ ـْ َأْيُٚم َأ

."
ِ
ْ
ِ
ٍر َت ـْ  َوِذ

 ثْغبٚب: صٔٚم يقم آ

624 -  
ِ
ـْ َأيِب َؿَتَٚدَة َأْن َرُشقَل اهلل .  ملسو هيلع هللا ىلصَظ َٚل: ِؾِٔف ُوفِْدُت َوِؾِٔف ُإِْٔزَل َظَعْ ََ  َؾ

ْثَْْغِ ِٓ ـْ َصْقِم ا ُشِئَؾ َظ

 (168/ 3)م 

 بٚب: ـراهٜٔ صٔٚم اجلًّٜ مٍْرًدا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 625  ÷ َظ
ِ
ْٓ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل ِٜ إِ ًَ ُّ ْؿ َيْقَم اجْلُ ـُ َٓ َيُهقم َأَحُد

َدُه. )م  ًْ ُف َأْو َيُهقَم َب َِ  (154/ 3َيُهقَم َؿٌْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 626 ـْ افٌِْْلِّ ÷ َظ ِٜ  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ًَ ُّ َٜ اجْلُ َِ قا َفْٔ َتهُّ َٓ خَتْ َٓ َؿَٚل:  َِِٔٚل َو ِْ ـْ َبْغِ اف ٍَٔٚم ِم
َِ بِ

ْؿ. )م  ـُ قَن يف َصْقٍم َيُهقُمُف َأَحُد ُُ ْٓ َأْن َي َْيِٚم إِ ْٕ ـْ َبْغِ ا ٍَٔٚم ِم  بِِه
ِٜ
ًَ ُّ قا َيْقَم اجْلُ  (154/ 3خَتُهُّ

 بٚب: صقم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر

َٜ َزْوَج افٌِْْلِّ  - 627 ُٝ َظِٚئَن ْف َٖ  َأْ َٚ ؿٚفٝ: َش
ِٜ َدِوْي ًَ َٚذَة اْف ًَ   ملسو هيلع هللا ىلصظـ ُم

ِ
َٚن َرُشقُل اهلل ـَ َيُهقُم  ملسو هيلع هللا ىلصَأ

ْٝ مَلْ يَ  َٚن َيُهقُم َؿَٚف ـَ ِر  ْٓ ـْ َأيِّ َأْيِٚم افْن ُٝ هَلَٚ ِم ِْ َُ ْؿ َؾ ًَ َٕ  ْٝ َٜ َأْيٍٚم َؿَٚف ٍر َثاَلَث ْٓ ؾِّ َص ـُ ـْ  ٌَِِٚل مِ ِم ُٔ ـْ ف ـْ َأيِّ ُُ

ِر َيُهقُم. )م  ْٓ  (166/ 3َأْيِٚم افْن



 
 

ِد افهٔٚم  بٚب: ـراهٜٔ َهْ

ٚصِ  - 628 ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـِ َظ  ْب
ِ
ََِغ افٌِْْْل  ظـ َظٌِْد اهلل ُد افهقم َوُأَصعِّ  ملسو هيلع هللا ىلص^ ؿٚل َب َأِّنِّ َأْهُ

ُٔتفُ  َِ َِلْ َوإِْمٚ َف
ِْ٘مٚ َأْرَشَؾ إِ َِْْٔؾ َؾ َٚل: َأمَلْ أُ  ،اف ََ ِْ٘ن َؾ ْؾ َؾ ًَ ٍْ َِْْٔؾ َؾاَل َت ُر َوُتَهعِّ اف

ىِ ٍْ َٓ ُت َْٕؽ َتُهقُم َو ْخَزْ َأ

ِة َأْيٚمٍ  ؾِّ َظْؼَ ـُ ـْ  َْٕؿ َوُصْؿ ِم ْر َوَصؾِّ َو
َْهَِِؽ َحياٚ َؾُهْؿ َوَأْؾىِ ِٕ َؽ َحياٚ َو ًِ ٍْ ٚ َوفَِْ َِْْٔؽ َحيا ًَ

 َيْقًمٚ َوَفَؽ فِ

 َؿَٚل: إِِّنِّ أَ 
ٍٜ
ًَ ًْ
َْٔػ َأْجُر تِ ـَ الَم َؿَٚل: َو ًْ َِِْٔف اف ََٔٚم َداُوَد َظ  َؿَٚل: َؾُهْؿ ِص

ِ
ٌِْل اهلل َٕ ـْ َذفَِؽ َيٚ  ِجُدِِّن َأْؿَقى ِم

ـْ  َؿك َؿَٚل: َم َٓ رُّ إَِذا 
ٍِ َٓ َي ِىُر َيْقًمٚ َو ٍْ َٚن َيُهقُم َيْقًمٚ َوُي ـَ  َؿَٚل: 

ِ
ٌِْل اهلل َٕ َٚن َداُوُد َيُهقُم َيٚ  ٌَِْٕل  ِِل هِبَِذِه َيٚ ـَ

ََبدِ  ْٕ ََٔٚم ا َر ِص ـَ َْٔػ َذ ـَ  َؿَٚل: َظَىٌٚء َؾاَل َأْدِري 
ِ
َٚل: افٌِْْلُّ  ،اهلل ََ َٓ َصَٚم  ملسو هيلع هللا ىلصَؾ ََبَد.  ْٕ ـْ َصَٚم إػ ا َٓ َصَٚم َم

ََبَد. )م  ْٕ ـْ َصَٚم ا  (164/ 3َم

 بٚب: أؾوؾ افهٔٚم صٔٚم داوود، صقم يقم وإؾىٚر يقم

ـِ ظَ  - 629  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اهلل  َظ

ِ
ٍرو ^ َؿَٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل َُٔٚم  ملسو هيلع هللا ىلصّْ  ِص

ِ
َِٔٚم إَِػ اهلل ْٛ افهِّ إِْن َأَح

َثفُ  ُِ قُم ُث َُ ِِْْٔؾ َوَي َٚن َيَُْٚم ِْٕهَػ اف ـَ اَلم  ًْ َِِْٔف اف  َصاَلُة َداُوَد َظ
ِ
ْٛ افْهاَلِة إَِػ اهلل  َوَيَُْٚم ُشُدَشُف َداُووَد َوَأَح

َٚن َيُهقُم َيْقًمٚ َويُ  ـَ ىُِر َيْقًمٚ.َو ٍْ 

 

 بٚب: مـ يهٌح صٚئاًم متىقًظٚ ثؿ يٍىر

636 -  َٜ ـْ َظِٚئَن : َدَخَؾ َظَعْ افٌِْْلُّ ’ َظ ْٝ ءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚف ْؿ َرْ ـُ َٚل: َهْؾ ِظَْْد ََ َِْْٚ ،َذاَت َيْقٍم َؾ َُ  :َؾ

 َٓ، َِْْٚ َُ ٚ َيْقًمٚ آَخَر َؾ َٕ ِِّ٘نِّ إَِذْن َصِٚئٌؿ ُثْؿ َأَتٚ   :َؿَٚل: َؾ
ِ
ْد  ،ُأْهِدَي َفَْٚ َحٌْٔس  ،َيٚ َرُشقَل اهلل ََ َِ َٚل: َأِرئِِْف َؾ ََ َؾ

َؾ. )م  ـَ َٖ ُٝ َصِٚئاًم َؾ ٌَْح  (166/ 3َأْص

 كتاب االعتكاف

ُف؟ ٍَ َُ  بٚب: متك يدخؾ مـ أراد آظتُٚ  مًت

631 -  َٜ ـْ َظِٚئَن  ’ َظ
ِ
َٚن َرُشقُل اهلل ـَ  : ْٝ َُِػ َصْذ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚف َت ًْ ْجَر ُثْؿ َدَخَؾ إَِذا َأَراَد َأْن َي ٍَ  اْف

ََٖمَرْت  ـْ َرَمَوَٚن َؾ ََواِخِر ِم ْٕ ْؼِ ا ًَ َٚ  يف اْف َُ
ْظتِ ِٓ َب َأَراَد ا ٌَِٚئِف َؾُيِ ُف َأَمَر بِِخ ْٕ ُف َوإِ ٍَ َُ َت ًْ ٚ ُم َٓ ٌَِٚئ ُٛ بِِخ َزْيَْ

ـْ َأْزَواِج افٌِْْلِّ  َهٚ ِم َب َوَأَمَر َؽْرُ َِاْم  ملسو هيلع هللا ىلصَؾُيِ َب َؾ ٌَِٚئٓٚ َؾُيِ  بِِخ
ِ
َِ٘ذا  ملسو هيلع هللا ىلص َصْذ َرُشقُل اهلل ََٕيَر َؾ ْجَر  ٍَ اْف

ََٖمرَ  َٚل: آْفِزْ ُيِرْدَن َؾ ََ ُٜ َؾ َٔ َْخٌِ ْٕ َػ يف  ا َُ ِر َرَمَوَٚن َحْتك اْظَت ْٓ َٚ  يف َص َُ
ْظتِ ِٓ َض َوَتَرَك ا قِّ َُ ٌَِٚئِف َؾ بِِخ

ـْ َصْقاٍل. )م  َْوِل ِم ْٕ ْؼِ ا ًَ  (175/ 3اْف

 



 
 

  ُٚ َُ َْوَشطِ بٚب: اْظتَ ْٕ ًَْؼِ ا َْوِل، واْف ْٕ ًَْؼِ ا  اْف

ٍٔد اخْلُْدِريِّ  - 632
ًِ ـْ َأيِب َش  ÷ َظ

ِ
ـْ َرَمَوَٚن  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: إِْن َرُشقَل اهلل َْوَل ِم ْٕ ْؼَ ا ًَ َػ اْف َُ اْظَت

 َٖ  َظَذ ُشْدهِتَٚ َحِهٌر َؿَٚل: َؾ
ٍٜ
ْٔ
ٍٜ ُتْرـِ ٌْ َْوَشَط يف ُؿ ْٕ ْؼَ ا ًَ َػ اْف َُ ِٜ ُثْؿ اْظَت َٔ َِٕٚح َِٔدِه َؾَْْحَٚهٚ يف  َخَذ احْلَِهَر بِ

َْوَل َأْفتَ  ْٕ ْؼَ ا ًَ ُٝ اْف ٍْ َُ ِّنِّ اْظَت
َٚل: إِ ََ ْقا ِمُْْف َؾ َٕ َؿ افَْْٚس َؾَد ِْ َُ ََِع َرأَْشُف َؾ  ُثْؿ َأضْ

ِٜ
ٌْ َُ َٜ ُثْؿ اْف َِ ْٔ ِْ ُس َهِذِه اف

ِّ

ُٝ ؾَ  َْوَشَط ُثْؿ ُأتِٔ ْٕ ْؼَ ا ًَ ُٝ اْف ٍْ َُ َُِػ اْظَت َت ًْ ْؿ َأْن َي ُُ ْٛ ِمْْ ـْ َأَح َّ ََواِخِر َؾ ْٕ ْؼِ ا ًَ َٔؾ ِِل إِْ َٚ يف اْف
َِ

ٚ يف ضٍِغ وَ  َٓ َٜ ِوْتٍر َوأِّنِّ َأْشُجُد َصٌَِٔحَت َِ ٚ َفْٔ َٓ ُف َؿَٚل: َوإِِّنِّ ُأريُت ًَ َػ افُْْٚس َم َُ ْػ َؾْٚظَت
ُِ َت ًْ َٔ ٌََح َؾِْ َْٖص  َؾ

ٍ
َمٚء

ِٜ إِْحَدى َوِظْؼِ  َِ ـْ َفْٔ ُت افىَِّغ َواْفاَمَء ِم ْبَكْ
َٖ ِجُد َؾ ًْ َػ اْدَ ـَ اَمُء َؾَق ًْ َىَرْت اف َّ ٌِْح َؾ ـَ َوَؿْد َؿَٚم إَِػ افهُّ ي

اَم افىُِّغ َواْفاَمُء َوإَِذا ِهَل  ِٓ ِف ممؿ ممؿ ِؾٔ ٍِ ُٜ َإْٔ ٌِْح َوَجٌُُِْٔف َوَرْوَث ـْ َصاَلِة افهُّ ُٜ إِْحَدى َؾَخَرَج ِحَغ َؾَرَغ ِم َِ  َفْٔ

ََواِخِر. )م  ْٕ ْؼِ ا ًَ ـْ اْف ـَ ِم ي  (172 - 171/ 3َوِظْؼِ

ًَْؼِ إواخر مـ رموٚن ُٚ  اْف َُ  بٚب: اْظتَ

633 -  َٜ ـْ َظِٚئَن ـْ َرَمَوَٚن َحْتك َتَقْؾُٚه اهلُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن افٌِْْْل ’ َظ ََواِخَر ِم ْٕ ْؼَ ا ًَ ُػ اْف
ُِ َت ًْ َٚن َي ـَ

َػ َأزْ  َُ ِدِه. )م َظْز َوَجْؾ ُثْؿ اْظَت ًْ ـْ َب  (175/ 3َواُجُف ِم

 

 بٚب: آجتٓٚد يف افًؼ إواخر

634 -  َٜ ـْ َظِٚئَن  ’ َظ
ِ
َٚن َرُشقُل اهلل ـَ  ْٝ َُِف  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚف َظ َأْه ََ َِْْٔؾ َوَأْي َٔٚ اف ْؼُ َأْح ًَ إَِذا َدَخَؾ اْف

ئَْزَر. )م 
ِ
 (176/ 3َوَجْد َوَصْد اْد

اٚ يف   افًؼ إواخر مـ رموٚنبٚب: يف فِٜٔ افَدر وورِّ

635 -  
ِ
َر ^ ؿٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل َّ ـِ ُظ َٜ  ملسو هيلع هللا ىلصظـ اْب َِ ِْل َفْٔ ًْ ََواِخِر َي ْٕ ْؼِ ا ًَ قَهٚ يف اْف ًُ

ِّ اْفَت

ٌََقاِؿل. )م  ٌِْع اْف ًْ ـْ َظَذ اف ٌَ َِ ٌْ ْؿ َأْو َظَجَز َؾالَ ُي ـُ َػ َأَحُد ًُ ْن َو
ِ٘ ْدِر َؾ ََ  (176/ 3اْف

 فِٜٔ إحدى وظؼيـبٚب: فِٜٔ افَدر 

 [.632يف ذفؽ ]رؿؿ: )÷ ؿد تَدم حديٞ أيب شًٔد اخلدري 

 بٚب: فِٜٔ افَدر فِٜٔ ثالث وظؼيـ

ٍْٔس  - 636 َٕ ـِ ُأ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اهلل  ÷ َظ

ِ
ٚ َوَأَراِِّن  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َرُشقَل اهلل َٓ ُٔت

ًِ
ْدِر ُثْؿ ُإْٔ ََ َٜ اْف َِ ُٝ َفْٔ َؿَٚل: ُأِري

 
ٍ
ٚ َأْشُجُد يف َمٚء َٓ   ُصٌَْٔحت

ِ
ـَ َؾَهْذ بَِْٚ َرُشقُل اهلل ي َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ َٕٚ َفْٔ ْر

ىِ ُّ َ   ملسو هيلع هللا ىلصَوضٍِغ َؿَٚل: َؾ َؾَْٕٚكَ



 
 

قُل َثاَلٍث َوظِ  َُ ٍْٔس َي َٕ ـُ ُأ  ْب
ِ
َٚن َظٌُْد اهلل ـَ ِف َؿَٚل: َو ٍِ تِِف َوَإْٔ َٓ  َوافىِِّغ َظَذ َجٌْ

ِ
. َوإِْن َأَثَر اْفاَمء ـَ ي ْؼِ

 (3/173)م

 ًُ
ِّ
ِٜ بٚب: اْفتَ ًَ  َواخْلَِٚم

ِٜ
ًَ ٚبِ ًْ  َواف

ِٜ
ًَ  قَهٚ يف افتِْٚش

ٍٔد اخْلُْدِريِّ  - 637
ًِ ـْ َأيِب َش  ÷ َظ

ِ
َػ َرُشقُل اهلل َُ ـْ َرَمَوَٚن  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: اْظَت َْوَشَط ِم ْٕ ْؼَ ا ًَ اْف

 
ِ
َوْغَ َأَمَر بِْٚفٌَِْٚء ََ اْم إْ َِ ٌََٚن َفُف َؾ ْدِر َؿٌَْؾ َأْن ُت ََ َٜ اْف َِ ُس َفْٔ

ِّ ََواِخِر  َيَِْت ْٕ ْؼِ ا ًَ ْٝ َفُف َأْ َٚ يف اْف َض ُثْؿ ُأبَِْٔ قِّ َُ َؾ

ْٝ ِِل َفْٔ  ْٝ ُأبَِْٔ َٕ ٚ ـَ َٚ افُْْٚس إِْ َٚ  َٚل: َيٚ َأاُّ ََ ُِٖظَٔد ُثْؿ َخَرَج َظَذ افِْْٚس َؾ  َؾ
ِ
ََٖمَر بِْٚفٌَِْٚء ُٝ َؾ ْدِر َوإِِّنِّ َخَرْج ََ ُٜ اْف َِ

ْؿ هِبَٚ َؾَجَٚء  ـُ ُْخِزَ
ـْ َرَمَوَٚن ِٕ ََواِخِر ِم ْٕ ْؼِ ا ًَ قَهٚ يف اْف ًُ

ِّ ٚ َؾْٚفَت َٓ ُٔت ًِّ اَم افْنَْٔىُٚن َؾُْ ُٓ ًَ ِٚن َم َْ َت َرُجاَلِن َةْ

َدِد مِ  ًَ َُِؿ بِْٚف ْؿ َأْظ ُُ ْٕ ٍٔد إِ
ًِ ُٝ َيٚ َأَبٚ َش  َؿَٚل: ُؿِْ

ِٜ
ًَ  َواخْلَِٚم

ِٜ
ًَ ٚبِ ًْ  َواف

ِٜ
ًَ قَهٚ يف افْتِٚش ًُ

ِّ ـُ ْْٚ َؿَٚل: أَ اْفَت ْح َٕ َجْؾ 

ْٝ َواِحَدٌة َوِظْؼُ  ُٜ َؿَٚل: إَِذا َمَو ًَ ُٜ َواخْلَِٚم ًَ
ٚبِ ًْ ُٜ َواف ًَ ُٝ َمٚ افْتِٚش ِْ ْؿ َؿَٚل: ُؿ ُُ وَن َؾْٚفتِل َأَحؼُّ بَِذفَِؽ ِمْْ

 ٚ َٓ ٔ
وَن َؾْٚفتِل َتِِ ْٝ َثالٌَث َوِظْؼُ َذا َمَو

ِ٘ ُٜ َؾ ًَ َل افْتِٚش ِٓ ـَ ؾ ي ٚ ثَِْْتْغِ َوِظْؼِ َٓ َٙ مَخٌْس َتِِٔ َذا َم ِ٘ ُٜ َؾ ًَ ٚبِ ًْ اف

. )م  ُٜ ًَ ٚ اخْلَِٚم َٓ ٔ
وَن َؾْٚفتِل َتِِ  (173/ 3َوِظْؼُ

 بٚب: فِٜٔ افَدر فِٜٔ شٌع وظؼيـ

638 -  ٍٛ ًْ ـَ ـَ  ُٝ ُأيَبْ ْب ْف
َٖ ٌٍَْٔش ؿٚل َش ـِ ُح ـْ ÷ ظـ ِزرِّ ْب قُل َم َُ قٍد َي ًُ ًْ ـَ َم ُٝ إِْن َأَخَٚك اْب ِْ َُ َؾ

ْؿ احْلَْقَل يُ  َُ ُف َؿْد َظَِِؿ َأْ َٚ يف َرمَ َي ْٕ َؾ افُْْٚس َأَمٚ إِ
ُِ َٓ َيْت ُف اهلُل َأَراَد َأْن  َٚل: َرمِحَ ََ ْدِر َؾ ََ َٜ اْف َِ ْٛ َفْٔ َوَٚن ِه

 ُٜ َِ َتثِْْل َأْ َٚ َفْٔ ًْ َٓ َي ََِػ  ـَ ُثْؿ َح ي ُٜ َشٌٍْع َوِظْؼِ َِ ََواِخِر َوَأْ َٚ َفْٔ ْٕ ْؼِ ا ًَ ُٝ َوَأْ َٚ يف اْف ِْ َُ ـَ َؾ ي َشٌٍْع َوِظْؼِ

 
ِ
ٚ َرُشقُل اهلل َٕ  اْفتِل َأْخَزَ

ِٜ َي ْٔ ِٜ َأْو بِٚ اَلَم ًَ قُل َذفَِؽ َيٚ َأَبٚ اْدُِْْذِر َؿَٚل: بِْٚف َُ  َت
ٍ
ء يِّ َرْ
َٖ ُع َيْقَمِئٍذ  ملسو هيلع هللا ىلصبِ ُِ َأْ َٚ َتىْ

َٚع هَلَٚ. )م  ًَ  (174/ 3َٓ ُص

 كتاُب احلج

 بٚب: ؾرض احلٟ مرة يف افًّر

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 639  ÷ َظ
ِ
ٌََْٚ َرُشقُل اهلل ْٟ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: َخَى ْؿ احْلَ ُُ ْٔ َِ َٚ افُْْٚس َؿْد ُؾرَض َظ َٚل: َأاُّ ََ َؾ

 
ِ
َٚل: َرُشقُل اهلل ََ َٝ َحْتك َؿٚهَلَٚ َثاَلًثٚ َؾ َُ ًَ  َؾ

ِ
ْؾ َظٍٚم َيٚ َرُشقَل اهلل ـُ َٚل: َرُجٌؾ َأ ََ قا َؾ ؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾُحجُّ ًَ َٕ  ُٝ  َفْق ُؿِْ

ثَْرِة ُش  َُ ْؿ بِ ُُ َِ َٚن َؿٌْ ـَ ـْ  ََِؽ َم اَم َه ْٕ ِ٘ ْؿ َؾ ُُ ُت ـْ ُتْؿ ُثْؿ َؿَٚل: َذُروِِّن َمٚ َتَر ًْ ْٝ َوَفاَم اْشَتَى ٌَ ْؿ َفَقَج ِٓ اهِلِْؿ َواْختاِلَِؾ َٗ

 ُُ ُتْؿ َوإَِذا َ َُْٔت ًْ  َؾُْٖتقا ِمُْْف َمٚ اْشَتَى
ٍ
ء ْؿ بَِقْ ُُ َذا َأَمْرُت

ِ٘ ْؿ َؾ ِٓ َِٔٚئ  َؾَدُظقُه. )م َظَذ َإٌِْٔ
ٍ
ء ـْ َرْ  (162/ 4ْؿ َظ

 

 



 
 

 بٚب: ثقاب احلٟ وافًّرة

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 646  ÷ َظ
ِ
ُّٟ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َرُشقَل اهلل اَم َواحْلَ ُٓ َٚرٌة فاَِم َبَْْٔ ٍْ ـَ َرِة  ّْ ًُ َرُة إَِػ اْف ّْ ًُ َؿَٚل: اْف

. )م  ُٜ ْٓ اجْلَْْ وُر َفَْٔس َفُف َجَزاٌء إِ  (167/ 4اْدَْزُ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 641  ÷ َظ
ِ
ْؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل ًُ ٍْ ْٞ َومَلْ َي َِْؿ َيْرُؾ َٝ َؾ ٌَْٔ ـْ َأَتك َهَذا اْف َم

ُف. )م  اَم َوَفَدْتُف ُأمُّ ـَ  (167/ 4َرَجَع 

ـَْزِ  َ ْٕ ِّٟ ا  بٚب: يف َيْقم احْلَ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 642  ÷ َظ
ِ
ٚ َرُشقُل اهلل َٓ ْٔ َِ  اْفتِل َأْمَرُه َظ

ِٜ يُؼ يف احْلَْج دِّ ٍر افهِّ ُْ َثِْل َأُبق َب ًَ َؿَٚل: َب

َٓ َيىُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌك َو ِٚم ُمْؼِ ًَ َد اْف ًْ ُّٟ َب َٓ َةُ ُٕقَن يف افِْْٚس َيْقَم افْْْحِر  ذِّ َٗ  اْفَقَداِع يف َرْهٍط ُي
ِٜ ُ  قَؿٌَْؾ َحْج

ِّٟ ا قُل َيْقُم افْْْحِر َيْقُم احْلَ َُ ـِ َي ـُ َظٌِْد افْرمْحَ ُْٔد ْب َٚن مُحَ ـَ ٍٚب و َٓ ـُ ِص  ُظْرَيٌٚن َؿَٚل: اْب
ِٝ
ٌَْٔ ـْ َأْجِؾ بِْٚف َزِ ِم ـْ َ ْٕ

ِٞ َأيِب ُهَرْيَرَة. )م   (167 - 166/ 4َحِدي

 بٚب: ؾوؾ يقم ظرؾٜ

643 -  َٜ   ،’ظـ َظِٚئَن
ِ
تَِؼ اهلُل ِؾِٔف َظًٌْدا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َرُشقَل اهلل ًْ ـْ َأْن ُي َثَر ِم ـْ ـْ َيْقٍم َأ َؿَٚل: َمٚ ِم

قُل  َُ َٔ َٜ َؾ َُ ٌَِٚهل هِبِْؿ اْدَالَِئ ُٕق ُثْؿ ُي َْٔد ُف َف ْٕ َٜ َوإِ ـْ َيْقِم َظَرَؾ ـْ افِْْٚر ِم . )م  :ِم
ِ
ء َٓ ُٗ  (167/ 4َمٚ َأَراَد َه

 بٚب: مٚ يَقل إذا رـٛ إػ شٍر احلٟ وؽره

َْزِديِّ ظ - 644 ْٕ َر ÷ ـ َظِعِّ ا َّ ـَ ُظ   ^َأْن اْب
ِ
ْؿ َأْن َرُشقَل اهلل ُٓ َّ ِْ َٚن إَِذا اْشَتَقى  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ـَ

ْْٚ َفُف  ـُ ْزَ َثالًَثٚ ُثْؿ َؿَٚل: }ُشٌَْحَٚن اْفِذي َشْخَر َفَْٚ َهَذا َوَمٚ  ـَ ٍر  ٍَ ِرِه َخِٚرًجٚ إَِػ َش
ًِ ِرَِٕغ )َظَذ َب َْ ( 13ُم

ْٕٚ إَِػ  ٌُقَن{ ]افزخر : َوإِ
ِِ ََ ْ َْٚ َدُْ ِؾ 14، 13 َربِّ َّ ًَ ـْ اْف َقى َوِم َْ َٕٚ َهَذا اْفِزْ َوافْت ِر ٍَ َُٖفَؽ يف َش ًْ َٕ  ٚ ْٕ ْؿ إِ ُٓ [ افِ

ِر َواخْلَ  ٍَ ًْ ُٛ يف اف َٝ افْهِٚح ْؿ َإْٔ ُٓ َدُه افِ ًْ َٕٚ َهَذا َواضِْق َظْْٚ ُب َر ٍَ َْْٔٚ َش َِ ْن َظ ْؿ َهقِّ ُٓ ُٜ يف َمٚ َتْرَى افِ ٍَ ِِٔ

 َ ْٕ ِٛ يف اْفاَمِل َوا َِ ََ ْ  اْدُْ
ِ
ِٜ اْدََْْيِر َوُشقء آَب ـَ ِر َو ٍَ ًْ  اف

ِ
ـْ َوْظَثٚء ْؿ إِِّنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َْهِؾ افِ ْٕ ْهِؾ َوإَِذا َرَجَع ا

َْٚ َحِٚمُدوَن. )م  ٌُقَن َظٚبُِدوَن فَِربِّ ٌُقَن َتِٚئ ـْ آِي ِٓ ـْ َوَزاَد ِؾٔ ُ  (164/ 4َؿٚهَل
 

 شٍر ادرأة إػ احلٟ مع ذي ارم بٚب:

ٍٔد اخْلُْدِريِّ  - 645
ًِ ـْ َأيِب َش  ÷ َظ

ِ
َْٔقِم ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: َؿَٚل: َرُشقُل اهلل  َواْف

ِ
ـُ بٚهلل ِم ْٗ ْمَرَأٍة ُت ِٓ َٓ َةِؾُّ 

ٚ َأُبقَهٚ َأْو ابْ  َٓ ًَ ْٓ َوَم َٜ َأْيٍٚم َؾَهِٚظًدا إِ قُن َثاَلَث ُُ ًرا َي ٍَ ِٚؾَر َش ًَ ِخِر َأْن ُت ْٔ ٚ َأْو َأُخقَهٚ َأْو ُذو ا َٓ ٚ َأْو َزْوُج َٓ ُْ

ٚ. )م  َٓ  (164/ 4َاَْرٍم ِمْْ



 
 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 646 ـْ افٌِْْلِّ ÷ َظ ِٚؾُر  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ًَ ِخِر ُت ْٔ َْٔقِم ا  َواْف
ِ
ـُ بٚهلل ِم ْٗ ْمَرَأٍة ُت ِٓ َٓ َةِؾُّ  َؿَٚل: 

ْٓ َمَع ِذي َاَْرٍم. )م  َرَة َيْقٍم إِ
ًِ  (163/ 4َم

ُٝ افٌِْْْل  - 647 ًْ
ِّ ٌٍْٚس ^ ؿٚل َش ـِ َظ ْٓ  ملسو هيلع هللا ىلصظـ اْب َُِقْن َرُجٌؾ بِْٚمَرَأٍة إِ َٓ خَيْ قُل  َُ ُٛ َي ُى خَيْ

 إِْن ا
ِ
َٚل: َيٚ َرُشقَل اهلل ََ َٚم َرُجٌؾ َؾ ََ ْٓ َمَع ِذي َاَْرٍم َؾ ْرَأُة إِ ِٚؾْر اْدَ ًَ َٓ ُت ٚ ُذو َاَْرٍم َو َٓ ًَ ْٝ َوَم ْمَرَأ ِي َخَرَج

ْٟ َمَع اْمَرَأتَِؽ. )م َحٚ ْؼ َؾُح
َذا َؿَٚل: إَْىِِ ـَ َذا َو ـَ ُٝ يف َؽْزَوِة  ُتتٌِْ ـْ ًٜ َوإِِّنِّ ا  (164/ 4ْج

 

ْٟ بف  بٚب: حٟ افهٌل وأجر مـ ح

ـْ افٌِْْلِّ  - 648 ٌٍْٚس ^ َظ ـِ َظ ـْ اْب ْقُم َؿُٚفقا  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ََ ـْ اْف َٚل: َم ََ  َؾ
ِ
ًٌٚ بِٚفْرْوَحٚء ـْ ََِل َر ـْ َف ُٚفقا َم ََ قَن َؾ ُّ

ِِ ًْ ُ اْد

ٔاٚ ْٝ إَِفِْٔف اْمَرَأٌة َصٌِ ًَ  َؾَرَؾ
ِ
َٝ َؿَٚل: َرُشقُل اهلل ْٝ  ،َإْٔ َٚف ََ ْؿ َوَفِؽ َأْجٌر. )م  :َؾ ًَ َٕ ٌّٟ َؿَٚل:   (161/ 4َأهِلََذا َح

 بٚب: احلٟ ظّـ ٓ يًتىٔع افرـقب

ٌٍْٚس  - 649 ـِ َظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اهلل ٚنَ  ^،َظ ـَ ُف َؿَٚل:  ْٕ   َأ

ِ
ٌٍْٚس َرِديَػ َرُشقِل اهلل ـُ َظ ْوُؾ ْب ٍَ َؾَجَٚءْتُف اْمَرَأٌة  ملسو هيلع هللا ىلصاْف

 
ِ
َؾ َرُشقُل اهلل ًَ ٚ َوَتُْْيُر إَِفِْٔف َؾَج َٓ ْوُؾ َيُْْيُر إَِفْٔ ٍَ َؾ اْف ًَ تِِٔف َؾَج ٍْ َت ًْ َؿ َت ًَ ـْ َخثْ َخِر  ملسو هيلع هللا ىلصِم ْٔ ؼِّ ا ْوِؾ إَِػ افنِّ ٍَ ُ  َوْجَف اْف َيْكِ

 ْٝ   :َؿَٚف
ِ
َٝ َظَذ افرْ  ،َيٚ َرُشقَل اهلل تَىُِٔع َأْن َيثٌُْ ًْ َٓ َي ًٌِرا  ـَ ْٝ َأيِب َصًْٔخٚ  ـَ ِّٟ َأْدَر ٌَِٚدِه يف احْلَ  َظَذ ِظ

ِ
َٜ اهلل ِٜ إِْن َؾِريَو َِ اِح

ُّٟ َظْْفُ  َُٖح ِٜ اْفَقَداِع. )م  ،َأَؾ ْؿ َوَذفَِؽ يف َحْج ًَ َٕ  (161/ 4َؿَٚل: 

 مبٚب: يف احلٚئض وافًٍْٚء إذا أرادتٚ اإلحرا

656 -  َٜ ـْ َظِٚئَن ٍر بِٚفْنَجَرةِ ’ َظ ُْ ـِ َأيِب َب ِد ْب ّْ َح ُّ ٍْٔس بِ َّ ُٝ ُظ ْ ْٝ َأْشاَمُء بِْ ًَ
ٍِ ُٕ  ْٝ   ،َؿَٚف

ِ
َمَر َرُشقُل اهلل َٖ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾ

َؾ َوهُتِْؾ. )م  ًِ َت ٌْ ٍر َيُْٖمُرَهٚ َأْن َت ُْ  (.27/ 4َأَبٚ َب

 

  



 
 

 

ـْ :    َزةَ  َظ ـِ  مَحْ ٍرو ْب ّْ لِّ  َظ
ِّ َِ َْش ْٕ فُ  ÷ ا ْٕ :  َرُشقَل  َيٚ َؿَٚل  َأ

ِ
 َظَذ  ُؿْقةً  يِب  َأِجدُ اهلل

َٔٚمِ  رِ  يف افهِّ ٍَ ًْ ْؾ  اف َٓ َٚل  ُجٌَْٚح؟ َظَعْ  َؾ ََ   َرُشقُل  َؾ
ِ
ٌٜ  : ِهَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ـْ  ُرْخَه : ِم

ِ
ـْ  اهلل َّ ، هِبَٚ َأَخذَ  َؾ ـٌ ًَ  َؾَح

ـْ  ْٛ  َوَم َِْٔف ُجََْٚح  َؾالَ  َيُهقمَ  َأنْ  َأَح  .18 َِظ

رو بـ هق مَحَْزة  ّْ  يُْك صحٌٜ، فف ظقيّر بـ احلٚرث إشِّل مديْل بـ َظ

د، وهق َأُبق وؿٔؾ صٚفح أبٚ ّْ  ؾْزع افَرآن مـ ؾٔف ٕزل ومٚ بتقبتف ÷مٚفؽ  بـ ـًٛ بّؼ  افذي ُاَ

: وؿٔؾ شْٜ، وشًٌغ إحدى ابـ وهق وشتغ، إحدى شْٜ تقيف .إينّٚه ؾًُٚمهٚ ظِٔف ـٕٚٚ ثقبغ ـًٛ

  19.شْٜ ثامٕغ ابـ

ْؾ  َٓ  ؾٓؾ ظْع إثؿ؟ ُجٌَْٚح؟ َظَعْ  َؾ

 ٌٜ  ُرْخَه
حلٚجٜ،  أو فًٚرض إصؾ خال  ظذ اشتثْٚءً  مٚ ُذع

 مـ بٚب افٔن

 فام ـٚن وفُـصقم رموٚن ؾريوٜ ظذ ـؾ مًِؿ ومًِّٜ، وهق أحد أرـٚن اإلشالم اخلًّٜ، 

يزيدهٚ، ؾ٘ن اهلل تًٚػ رخص  أو ادنَٜ هذه يوٚظػ وافًٍر وافًىش، اجلقع منَٜ ؾٔف افهقم

  نئ مئ زئ ٱُّٱفًِّٚؾر يف رموٚن يف افٍىر، وؿوٚء مٚ أؾىره بًد رموٚن: ؿٚل تًٚػ: 

 [.184افٌَرة: ] َّ يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 وـٚن افهحٚيب اجلِٔؾ محزة بـ ظّرو إشِّل يًتٚد افهٔٚم ويُثر مـ صٔٚم افتىقع، وجيد يف 

                                       
 (.1121رواه مًِؿ )  18

  (71/ 2)أشد افٌٚبٜ ، (212/ 3اجلرح وافتًديؾ ٓبـ أيب حٚتؿ )، ( 236/ 4إير ترمجتف يف: افىٌَٚت افُزى ) 19



 
 

ظـ ذفؽ، ؾٖخزه أن  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾًٖل افٌْْل –يًْل يف رموٚن  –ًٍٕف افَدرة ظذ افهٔٚم يف افًٍر 

افٍىر يف افًٍر يف رموٚن رخهٜ مـ اهلل تًٚػ، ؾّـ أخذ هبٚ وأؾىر ؾٓق حًـ، ومـ مل يٖخذ هبٚ 

 وصٚم مع ؿٌقفف هلٚ ؾال إثؿ ظِٔف. 

 س/ هؾ ادراد يف احلديٞ افهقم ادٍروض يف رموٚن أم صقم افتىقع؟

ظْز ظْف بٚفرخهٜ  ملسو هيلع هللا ىلصدٍروض يف رموٚن: ٕن افٌْل جن/ افيٚهر أن ادراد هق افهقم ا

  20وافرخهٜ إٕام تىِؼ يف مَٚبِٜ مٚ هق واجٛ.

 س/ أاام أؾوؾ افهقم يف افًٍر أم افٍىر ؾٔف؟

جن/ اختِػ افٍَٓٚء يف ذفؽ، ؾّْٓؿ مـ ؿٚل افٍىر أؾوؾ أخًذا بٚفرخهٜ، ومْٓؿ َمـ ؿٚل 

ْر إن صٚء صٚم وإن صٚء أؾىر، وهق ؿقل ظٚمٜ أهؾ افهقم أؾوؾ فتزئٜ افذمٜ، ومْٓؿ َمـ ؿٚل إٔف خم

 21افًِؿ، وهق مٚ يدل ظِٔف ترمجٜ ادهْػ.

ْْٚ": ؿٚل÷  مٚفؽ بـ إٔس بدفٔؾ حديٞ ِٚؾرُ  ـُ ًَ َِؿْ   ملسو هيلع هللا ىلص افٌِْْلِّ  َمعَ  ُٕ ِٛ  َؾ
ًِ ىِِر، َظَذ  افْهِٚئؿُ  َي ٍْ  ادُ

 َٓ ىِرُ  َو ٍْ   22"افْهِٚئؿِ  َظَذ  ادُ

 :23يٍىر أن فف ؾٕٚوِل يىَٔف، وٓ افًٍر يف افهقم جيٓده افذي أمٚهذا دـ ؿدر ظذ افهقم، 

ـَ  َفَْٔس ":   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل ،÷  اهلل ظٌد بـ حلديٞ جٚبر رِ  يِف  افْهْقمُ  افِزِّ  ِم ٍَ ًْ   24"اف

 -ؾّٔـ صٚم يقم افٍتح ومل يٍىر  ملسو هيلع هللا ىلصس/ هؾ يقجد تًٚرض بغ هذا احلديٞ، وبغ ؿقل افٌْل 

َهُٚة، ُأوَفِئَؽ " -وـٚن ذفؽ يف رموٚن ًُ َهٚةُ  ُأوَفِئَؽ  اْف ًُ  ، وـٔػ تقؾؼ بْٔٓام؟ 25"اْف

                                       
 (.384/ 3(، إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح افٌخٚري )186/ 4(، ؾتح افٌٚري ٓبـ حجر )319/ 13افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح ) 26

 (1597/ 5فُٚصػ ظـ حَٚئؼ افًْـ )ذح ادنُٚة فِىٌٔل ا 21

 (.1118(، ومًِؿ )1947رواه افٌخٚري ) 22

 (.266/ 2(، ذح مًْد افنٚؾًل فِراؾًل )1597/ 5ذح ادنُٚة فِىٌٔل افُٚصػ ظـ حَٚئؼ افًْـ ) 23

 (.1115(، ومًِؿ )1946رواه افٌخٚري ) 24

 (.1114رواه مًِؿ ) 25



 
 

 جن/ ٓ يقجد تًٚرض بغ احلديثغ.

ـْ  " يف حديٞ افٌٚب:  ملسو هيلع هللا ىلصوافتقؾٔؼ بْٔٓام: أن ؿقفف  ْٛ  َوَم َِْٔفِ  ُجََْٚح  َؾالَ َيُهقمَ  َأنْ  َأَح خٚص  " َظ

َهٚةُ  ُأوَفِئَؽ "  : ؾّٔـ صٚم يقم افٍتح ملسو هيلع هللا ىلصبّـ ِؿٌَِؾ افرخهٜ وفُْف مل يٖخذ هبٚ، وأمٚ ؿقفف  ًُ  ؾٓق " اْف

  26ظدم إتٔٚ ٚ. يف ٓ افرخهٜ رد يف يٌَِٓٚ: ؾٚفًهٔٚن ومل ؾّٔـ رْد افرخهٜ

 س/ مٚ هل افؼوط افتل جيٛ تقاؾرهٚ يف افًٍر افذي يٌٚح بف افٍىر؟

 جن/ افؼوط هل:

 افهالة، وهق  مٚ زاد ظـ ثامٕغ ـِٔق مس. ؾٔف تَك ممٚ ضقيال افًٍر يُقن أن -1 

 ظٚص يًتحَٓٚ ؾال وختٍٔػ، رخهٜ افٍىر ٕن وذفؽ مًهٜٔ، يف شٍره يُقن ٓ أن  -2

 بًٍره.

 أن ٓ يٍىر إٓ بًد اخلروج مـ بِده وافؼوع يف افًٍر . -3

 فٔٓٚ أـثر مـ أربًٜ أيٚم.أن ٓ يْقي اإلؿٚمٜ يف افٌِد افتل شٚؾر إ -4

 .وافهٔٚم افٍىر بغ خمْر  ادًٚؾر -1

صٚئاًم، ثؿ شٚؾر جيقز فف أن يٍىر أثْٚء افْٓٚر، وفُـ ٓ  وأصٌح افِٔؾ مـ افهٔٚم مـ ٕقى -2

 يٍىر إٓ بًد اخلروج مـ بِده.

 .بًد رموٚنجيٛ ظِٔف أن يَيض إيٚم افتل أؾىرهٚ ادًٚؾر إذا أؾىر يف رموٚن  -3

ـْ    ٔدٍ  َأيِب  َظ ًِ   َرُشقُل  َؿَٚل  َؿَٚل: ÷ اخْلُْدِريِّ  َش
ِ
ـْ  َمٚ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َظٌْدٍ  ِم

  َشٌِٔؾِ  يف َيْقًمٚ َيُهقمُ 
ِ
ْٓ  اهلل فُ  افَْْٔقمِ  بَِذفَِؽ  اهللُ  َبَٚظدَ  إِ َٓ ـْ  َوْج ًِغَ  افْْٚرِ  َظ ٚ َشٌْ ًٍ  27.َخِري

                                       
 (.1466/ 4دٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚبٔح )(، مرؿٚة ا266/ 2(، ذح مًْد افنٚؾًل فِراؾًل )1597/ 5ذح ادنُٚة فِىٌٔل ) 26



 
 

 احْلَِٚرث بـ إبجر بـ ظٌٔد بـ شْٚن بـ مٚفؽ بـ هق افهحٚيب اجلِٔؾ شًد 

َْٕهِٚرّي  اخْلَْزَرجل ْٕ ِديِّْل أبق ا اخلدري، وهق مـ احلٍٚظ ادُثريـ ومـ افٍَٓٚء  شًٔد اْدَ

ٜ َوأمف ادجتٓديـ، ًَ  أحد، يقم مٚفؽ أبقه افْجٚر، اشتنٓد بـ ظدي بْل مـ َحِٚرَثٜ أيب بْٝ إٔٔ

وشًٌغ، وهق ابـ أربع وتًًغ  أربع شْٜ ÷ تقيف افروقان، وبًٜٔ اخلْدق، شًٔد أبق وصٓد

  28شْٜ.

ًِغَ  ٚ َشٌْ ًٍ ًٜ  مًرة َشًٌْغ َخِري  َشَْ

وهق مـ أؾوؾ أظامل افز افتل يتَرب هبٚ افًٌد إػ ربف  افنٚؿٜ، افٌدٕٜٔ افًٌٚدات مـ افهٔٚم

ًٚ  افًْٔؿ، مـ تًٚػ اََت  ظْد ؾٔام شٌحٕٚف وتًٚػ، فذفؽ ؾ٘ن َمـ صٚم يقًمٚ يف شٌٔؾ اهلل رؽٌٜ  مـ وهرب

 شْٜ، وإبًٚده شًٌغ افْٚر ظـ افقاحد افٔقم بهقم يًٌده أن تًٚػ اهلل ظْد ؾجزاؤه إفٔؿ، ظذابف

 29.فًًِر وضريؼ فِجْٜ ضريؼ إٓ هْٚك فٔس إذْ  اجلْٜ، مـ تَريٌف يَتيض افْٚر، ظـ

 "يف شٌٔؾ اهلل"؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ مٚ ادراد بَقفف 

 شٌِٔف، يف ؾٓق -تًٚػ- اَْت  إػ بف ُيتَرب مٚ ـؾ ٕن ضٚظَتف:: اَْت  بًٌٔؾ يريد أن جن/ ةتّؾ

ـِ  افْٜٔ إخالص ظـ بذفؽ ظْز  وـٖٕف  افَهد . وحً

بف يف افٌزو واجلٓٚد، وذفؽ ٓجتامع افًٌٚدتغ ؾٔف، وهق مٚ ظِٔف أـثر  ادراد أن وةتّؾ

 36افًِامء.

                                                                                                                        
 ( وافٍِظ فف.1153(، ومًِؿ )2846رواه افٌخٚري ) 27

 .(3/168شر أظالم افٌْالء )(، 93/ 4(، اجلرح وافتًديؾ ٓبـ أيب حٚتؿ )18/ 3إير ترمجتف يف: مًجؿ افهحٚبٜ فٌٌِقي ) 28

 ( بتك .346تًٔر افًالم ذح ظّدة إحُٚم )ص:  29

 (.489/ 3ريٚض إؾٓٚم يف ذح ظّدة إحُٚم ) (،176/ 4(، ؾٔض افٌٚري )227/ 3إحُٚم بؼح ظّدة إحُٚم )تٖشٔس  36



 
 

 س/ أاام أؾوؾ: افٍىر يف اجلٓٚد، أم افهقم ؟

 بْٔٓام اجلّع ظذ ؿدرتف مـ تٖـدَ  افَِٚء، ؾ٘ن ظـ يوًٍف افهٔٚم ٕن أوػ اجلٓٚد يف جن/ افٍىر

 31افٍؤِتغ. بغ فٔجّع أؾوؾ: ؾٚفهقم إرهٚق، أو َوَهـ أوْ  وًػ دون

 س/ مٚ ادراد بَقفف "وجٓف"؟

 ُٜ  مٚ أذ  ٕٕف مجِٜ اإلًٕٚن: ظـ بٚفقجف وإٕام ظْز  اهلل، شٌٔؾ يف افْهٚئؿ افنخص جن/ مجِ

 32.ؾٔف

 س/ هؾ افًدد "شًٌقن" ادراد بف افتُثر أم وديد افَدر؟

افتُثر، ـام يف ؿقفف  ظـ ظٌٚرة افًًٌقن جيلء مٚ وفٔس وديد افَدر، وـثًراجن/ ادراد بف افتُثر 

 َّ ىنين من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتًٚػ: 
 33.[86افتقبٜ: ]

 س/ فامذا ظْز بٚخلريػ ظـ افًْٜ؟

ُٜ  جن/ خص اخلريػ ٕٕف هق افٍهؾ افذي وهؾ بف افٍهقل بٚفًٌْٜ  شٚئر يف بدأ مٚ  ٚي

 34فِثامر.

 

 مؼوظٜٔ اإلـثٚر مـ صٔٚم افتىقع وإٔف مـ أشٌٚب افْجٚة مـ افْٚر. -1

 إخالص افْٜٔ هلل تًٚػ يف مجٔع إظامل، وأن ٓ ُيٌتٌك هبٚ إٓ وجف اهلل تًٚػ.   -2

 ؾؤِٜ افهقم يف اجلٓٚد دـ مل ُيوًٍف افهقم ظـ افَتٚل. -3

 ادًهٜٔ، وـِام ابتًد ظـ ادًهٜٔ اؿسب مـ اجلْٜ.ـِام اؿسب افًٌد مـ افىٚظٜ ابتًد ظـ  -4

                                       
 (94/ 4مْٚر افَٚري ذح خمتك صحٔح افٌخٚري ) 31

 (.911/ 2افًدة يف ذح افًّدة يف أحٚديٞ إحُٚم ٓبـ افًىٚر ) 32

 (.277/ 16اجلٚمع افهٌر )(، افتْقير ذح 115/ 4إـامل ادًِؿ بٍقائد مًِؿ ) 33

 (37/ 2إحُٚم إحُٚم ذح ظّدة إحُٚم ) 34



 
 

ـْ     َرُشقُل  َؿَٚل  َؿَٚل: ÷ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َظ
ِ
َٔٚمِ  َأؾَْوُؾ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًْدَ  افهِّ  َب

رُ  َرَمَوٚنَ  ْٓ   َص
ِ
ًْدَ  افْهالَةِ  َوَأؾَْوُؾ  اْدَُحْرُم، اهلل ِٜ  َب ِريَو ٍَ ِْْٔؾِ  َصالَةُ  اْف  35.اف

يف اجلٚهِٜٔ ظٌد  افدود، ـٚن اشّف ظٌدافرمحـ بـ صخرهق افهحٚيب اجلِٔؾ  

وهٚجر إػ ادديْٜ ظٚم خٔز،  ÷أشِؿ وـْٔتف أبق هريرة، صّس ؾًّل يف اإلشالم ظٌد افرمحـ، 

وـٚن  وأـثر مـ افروايٜ ظْف ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل  وهق ابـ ثامن وظؼيـ شْٜ، ثؿ فزم ،ملسو هيلع هللا ىلصوصٓدهٚ مع رشقل اهلل 

 36.شْٜ شٌع ومخًغ فِٓجرة ظـ ثامن وشًٌغ شْٜ ÷ ، تقيفملسو هيلع هللا ىلصمـ أحٍظ أصحٚب رشقل اهلل 

 ؾؤِٜ وفًِّؾ ـذفؽ، ؾؤِٜ وفُِّٚن ؾٔف، يَع افذي افًّؾ ؿّٜٔ مـ ترؾع ؾؤِٜ فِزمـ

ؾوؾ  ملسو هيلع هللا ىلصؾٔف، ويف هذا احلديٞ يٌغ افٌْل  اإلخالص حٔٞ ومـ ضًٌٔتف حٔٞ مـ درجٚهتٚ، ختتِػ

افهقم يف صٓر اهلل ادحرم وإٔف أؾوؾ افهٔٚم بًد صٔٚم رموٚن، وأن أؾوؾ افهالة بًد 

 افهِقات ادٍرووٜ هل صالة افِٔؾ.

 س/ مٚ احلُّٜ يف تًّٜٔ ادحرم  صٓر اهلل، وافنٓقر ـِٓٚ هلل؟

خمِقؿٚتف،  خقاص إٓ إفٔف يؤػ ٓ تًٚػ اهلل جن/ فِدٓفٜ ظذ ذؾف وؾوِف وتًئّف: ؾ٘ن

 37[73إظرا : ] َّ مع جعُّٱٱٱٱـام يف ؿقفف تًٚػ:

 س/ فامذا ـٚن صقم ادحرم أؾوؾ افهٔٚم بًد رموٚن؟

  38افًٚم. فٌٚؿل أن يُقن اشتٌَٚفف بٚفًٌٚدة مًٍُرا ؾرجك افًٚم:  أول جن/ َٕٕف

 

                                       
 (.1163رواه مًِؿ ) 35

 (.1769/ 4آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ) (1886/ 4مًرؾٜ افهحٚبٜ ٕيب ًٕٔؿ )(242/ 4)إير ترمجتف يف : افىٌَٚت افُزى  36

 36فىٚئػ ادًٚر  ٓبـ رجٛ ص  37

 ( بتك .215/ 8( اإلؾهٚح ظـ مًِّٚن افهحٚح )252 /3ذح افًٔقضل ظذ مًِؿ ) 38



 
 

 س/ فامذا ـٚن ؿٔٚم افِٔؾ أؾوؾ افهالة بًد ادٍرووٜ؟

  39.ؿٔال وأؿقم وضٖة، وأصد اإلخالص، إػ وأؿرب افريٚء، ظـ جن/ ٕٕف أبًد

َٔٚمِ  َأْؾَوُؾ  " يف هذا احلديٞ :  ملسو هيلع هللا ىلصس/ ـٔػ تقؾؼ بغ ؿقل افٌْل  ًْدَ  افهِّ رُ  َرَمَوٚنَ  َب ْٓ   َص
ِ
 اهلل

 مـ افهقم يف صًٌٚن دون ادحرم؟  ملسو هيلع هللا ىلصوبغ إـثٚره  " اْدَُحْرمُ 

 :بجقابغ هذا ظـ جن/ ُأجٔٛ

َِؿ مل ملسو هيلع هللا ىلص افٌّْل  فًؾ: أحدمهٚ ًْ ـ ؿٌؾ ؾامت حٔٚتف، آخر يف إٓ ادحّرم صقم بٍوؾ َي ُّ  مـ افتّ

 .ؾٔف افهقم إـثٚر

ومرض  ـًٍر، ؾٔف، افهقم إـثٚر مـ ًُْف أظذار ؾٔف فف َيًِرض ـٚن  ملسو هيلع هللا ىلصفًِف : افثِّٚن

 46وؽرمهٚ.

 س/ مٚ وؿٝ ؿٔٚم افِٔؾ؟

جن/ مـ حٔٞ اجلقاز ؾقؿتف ـؾ افِٔؾ)مـ بًد صالة افًنٚء إػ ضِقع افٍجر(، أمٚ مـ حٔٞ 

 َأْوَل  َيَْٚمُ " ملسو هيلع هللا ىلصإؾؤِٜ ؾٚفثِٞ إخر أؾوؾ أوؿٚتف: ٕٕف وؿٝ افتْزل اإلهلل، وؿد ـٚن رشقل اهلل 

ِِْْٔؾ، ِٔل اف "آِخَرهُ  َوُةْ
4142 

 س/ أاام أؾوؾ: صالة افِٔؾ، أم افًْـ افرواتٛ؟

 جن/ اختِػ افًِامء: ؾّْٓؿ َمـ ؿٚل صالة افِٔؾ أؾوؾ مـ افًْـ افراتٌٜ: ٕ ٚ أبًد ظـ افريٚء 

 وأؿرب إػ اإلخالص، ومْٓؿ َمـ ؿٚل افًْـ افراتٌٜ أؾوؾ: ٕ ٚ تنٌف افٍرائض، ؿٚل اإلمٚم 

 43أؿقى وأوؾؼ فِحديٞ.افْقوي: وإول 

 

                                       
 (.216/ 8اإلؾهٚح ظـ مًِّٚن افهحٚح ) 39

 (16/ 21ذخرة افًٌَك يف ذح ادجتٌك )(، 37/ 8ذح افْقوي ظذ مًِؿ ) 46

 (.739رواه مًِؿ ) 41

 (.119/ 34(، ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ افُقيتٜٔ )531/ 3ؾتح ادًْؿ ذح صحٔح مًِؿ ) 42

 (54/ 7(، دفٔؾ افٍٚحلغ فىرق ريٚض افهٚحلغ )366/ 17(، ذخرة افًٌَك يف ذح ادجتٌك )55/ 8ظذ مًِؿ )ذح افْقوي  43



 
 

 س/ مٚ حُؿ ؿٔٚم افِٔؾ؟ وـؿ ظدد رـًٚتف؟

، أمٚ ظدد رـًٚتف ؾِٔس هلٚ ظدد ادد، وفُـ أؽِٛ حٚل  ملسو هيلع هللا ىلصجن/ ؿٔٚم افِٔؾ شْٜ ظـ افٌْل 

 44إٔف ـٚن يهِٔٓٚ إحدى ظؼة رـًٜ مْٓٚ رـًٜ افقتر. ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل 

 س/ مٚ ـٍٜٔٔ صالة افِٔؾ؟

واحدة: فَقل  برـًٜ ويقتر رـًتغ، ـؾ مـ يًِؿ: أي رـًتٚن، جن/ صالة افِٔؾ رـًتٚن،

ِْْٔؾِ  َصالةُ  "  ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل  َٝ  َؾَ٘ذا َمثَْْك، َمثَْْك اف ٍْ ٌَْح  ِخ  45." بَِقاِحَدةٍ  َؾْٖوتِرْ  افهُّ

 

 . افِٔؾ افهٔٚم يف صٓر ادحرم، وؾوؾ صالة ؾوؾ بٔٚن -1

 . افْقاؾؾ  أؾوؾ افِٔؾ صالة أن -2

ٚ افهٔٚم أؾوؾ ادحّرم اَْت  صٓر صقم أن -3 ًَ  رموٚن. بًد مىِ

ـْ    َٜ  َأيِب  َظ َّ َِ ُٝ  َؿَٚل: ÷ َش ْف َٖ َٜ  َش ـْ  َظِٚئَن َٔٚمِ  َظ   َرُشقلِ  ِص
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

: ْٝ َٚف ََ ٚنَ  َؾ قَل  َحتْك َيُهقمُ  ـَ َُ ٍْىِرُ  َصٚمَ  َؿدْ  َٕ قَل  َحتْك َوُي َُ ـْ  َصٚئاًِم  َأَرهُ  َومَلْ  َأؾَْىَر، َؿدْ  َٕ رٍ  ِم ْٓ  َص

َثرَ  َؿطُّ  ـْ ـْ  َأ ـْ  ِصَِٔٚمفِ  ِم ًٌََْٚن: ِم ٚنَ  َص ًٌَْٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ُِْف: َص ٚنَ  ـُ ًٌَْٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ْٓ  َص   46.َؿِِٔالً  إِ

 َظٌْد أم ، ـْٔتٓٚملسو هيلع هللا ىلص افٌِْْل زوج افّهديؼ بُر أيب بْٝ هل أم ادٗمْغ َظِٚئَنٜ 

ٚ اَْت، َواشؿ َٓ ّٝ  وهل بْٝ ملسو هيلع هللا ىلصتزوجٓٚ افٌْل  ُظثاَْمن، بـ اهلل ظٌد َأبِٔ  بْٝ هِبٚ وهل َودخؾ ِشِْغ ِش

ٚ َوُؿٌَِض  ِشِْغ، تًع َٓ َٕٝ َثاَمن بْٝ َوِهل َظْْ ٚ ـَ ٚ إَِفْٔفِ  َأزَواجف أحٛ ظَؼة، َو ًً ٍْ  ظِام وأـثرهـ ٕ

ٕٚٚ، وهل افتل برأهٚ اهلل يف حٚدثٜ اإلؾؽ مـ ؾقق شٌع شاموات، تقؾٔٝ وأؾهحٓـ ًَ
  شٌع شْٜ فِ

َيٜ يِف  َومخًغ َٓ ِٚوَيٜ. و ًَ  47ُم

                                       
 (.536/ 3ؾتح ادًْؿ ذح صحٔح مًِؿ ) 44

 (.749(، ومًِؿ )472رواه افٌخٚري ) 45

 (.1156رواه مًِؿ ) 46



 
 

ٚنَ  ٌَٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ًْ فُ  َص ِْ  إـثر. ظذ افُؾ تىِؼ وافًرب أـثره، يهقم ـٚن أي: ـُ

 ُٜ ّؾِ  ظذ ادُداَوم ًَ ِِّغُ  افْهٚفِح  اف ٌدَ  ُتٌ ًَ ِٜ  إػ اف   َرمح
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْْلُّ  ـٚن وؿد افِْٚر، ِمـ وافْْجٚةِ  اهلل

دوةَ  َُ ًٌِٚداِت  ظذ ُيداِومُ  ـٚن ؾَد ذفؽ: يف اف ْٕف افٍْْؾِ  َصقمُ  ذفؽ وِمـ وافىٚظِٚت، اف  خُمَتصٍّ  ؽرُ  ؾ٘

 .ُمًْغٍ  بَزمٚنٍ 

ِٞ  هذا ويف ُٜ  خُتِزُ  احلَدي ًٕٚ َيهقمُ  ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْْْل  أنْ  ’ افًٔدة ظٚئن  حْتك ـثًرا َصٓرٍ  ِمـ أحٔٚ

ـْ  ْٕف ُيَي ُر، ٓ أ
ٔٚمَ  وَيُسكُ  ُيٍىِ ْٓ  َيهقمُ  ؾال آخرَ  َصٓرٍ  ِمـ افهِّ مل يهؿ مـ صٓر ؿط  ملسو هيلع هللا ىلصوإٔف  َؿِٔالً، مْف إ

 ؾُٚن يهقم صًٌٚن إٓ ؿِٔالً. –يًْل بًد رموٚن  –أـثر مٚ يهقم مـ صٓر صًٌٚن 

 مـ افهقم يف صٓر صًٌٚن دون ؽره؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ مٚ احلُّٜ مـ إـثٚر افٌْل 

جن/ ٕٕف صٓر يٌٍؾ افْٚس ظْف بغ رجٛ ورموٚن، وٕٕف صٓر ترؾع ؾٔف إظامل إػ رب 

 48افًٚدغ.

 صٔٚم صٓر ؽر رموٚن؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ فامذا مل يًتُّؾ افٌْل 

   49جن/ فئال ُييـ وجقبف ويِتٌس بٚفٍرائض.

ٚنَ " س/ مٚ ؾٚئدة ؿقل افًٔدة ظٚئنٜ  ٌَٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ًْ ْٓ  َص ٔالً إِ
ٚنَ " بًد ؿقهلٚ  " َؿِِ  َيُهقمُ  ـَ

ٌَٚنَ  ًْ ِْفُ  َص  ؟" ـُ

ٚنَ " ’ جن/ ؿقهلٚ  ٌَٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ًْ ْٓ  َص ٔالً إِ
 ادراد أن فَول وختهٔص فف، وفٌٔٚن تًٍر " َؿِِ

 56بٚفُؾ إـثر.

                                                                                                                        
 ( 2/135،  شر أظالم افٌْالء )(46/ 8افىٌَٚت افُزى )إير ترمجتٓٚ يف:  474747

 (.362/ 3(، وٍٜ إحقذي )37/ 8ذح افْقوي ظذ مًِؿ ) 48
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، وبغ ؿقل 51" َتُهقمقا ؾال صًٌُٚن، إَتَهَػ  إذا"  ملسو هيلع هللا ىلصس/ هؾ هْٚك تًٚرض بغ ؿقل افٌْل 

ٚنَ " ’ افًٔدة ظٚئنٜ  ٌَٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ًْ ْٓ  َص  ؟ وـٔػ تقؾؼ بْٔٓام؟" َؿِِٔالً  إِ

 جن/ ٓ يقجد تًٚرض بغ احلديثغ، وافتقؾٔؼ بْٔٓام مـ ثالثٜ أوجف:

 اظتٚده. صٔٚم يف إيٚم تِؽ ُيدخؾ مل مـ ظذ افْٓل إول: أن ُةّؾ

 ؿٔده وفذا افهقم: فٔهقم رموٚن ظذ وجف افْنٚط، ُيوًٍف مـ افثِّٚن: أن ُةّؾ افْٓل ظذ

 بٕٚٓتهٚ . 

  52 افثٚفٞ: أن ُةّؾ افْٓل ظذ مـ مل يُـ ؿد صٚم صًٔئٚ مـ ٕهٍف إول.

 س/ مٚ حُؿ تَدم رموٚن بهقم يقم أو يقمغ؟

جن/ يُره افهقم ؿٌؾ رموٚن بٔقم أو يقمغ إٓ أن يُقن واؾؼ ظٚدة فف، أو ـٚن يند افهقم 

ـْ  َٓ " : ملسو هيلع هللا ىلص، فَقل افٌْل -يًْل: يتٚبًف  - ْدَم ََ ؿْ  َيَت ـُ ، َأوْ  َيْقمٍ  بَِهْقمِ  َرَمَوٚنَ  َأَحُد ْٓ  َيْقَمْغِ قنَ  َأنْ  إِ ُُ  َي

ٚنَ  َرُجٌؾ  َُٔهؿْ  َصْقَمُف، َيُهقمُ  ـَ ِْ َْٔقمَ  َذفَِؽ  َؾ  53." اف

 أن ٕقاؾؾ افهقم ؽر خمتهٜ بقؿٝ، بؾ شٚئر افًْٜ وؿٝ هلٚ: ظدا رموٚن وإيٚم ادْٓل ظـ صقمٓٚ. -1

ُّٞ  َصًٌَٚن، َصٓرِ  ؾْوؾِ  َبٔٚنُ  -2 ٔٚمِ  إـثٚرِ  ظذ واحل  .ؾٔف افهِّ

 وجؾ. ظز اهلل ظْد اٌقب ذفؽ وأن بٚفىٚظٜ، افْٚس ؽٍِٜ أوؿٚت ظامرة اشتحٌٚب -3

 مل يُـ يهقم صًٓرا ـٚمالً تىقًظٚ، وإٕام ـٚن يهقم ويٍىر. ملسو هيلع هللا ىلصأن افٌْل  -4

َ صًٓرا مـ صٔٚم. -5  يًتحٛ فًِِّؿ أن ٓ خيعِّ

ـْ   ََْٕهِٚريِّ  َأيُّقَب  َأيِب  َظ ْٕ   َرُشقَل  َأنْ  ÷ ا
ِ
ـْ  َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َصٚمَ  َم

فُ  ُثؿْ  َرَمَوٚنَ  ًَ ٌَ ـْ  ِشتاٚ َأتْ ٚنَ  َصْقالٍ  ِم ِهَٔٚمِ  ـَ   54.افْدْهرِ  ـَ
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ِٔٛ بـ زيد بـ خٚفد هق أبق أيقب   بـ ظق  بـ ظّرو ظٌد بـ ثًٌِٜ بـ ـُ

 ـِٓٚ وادنٚهد واخلْدق وأحًدا بدًرا افٌدري، صٓد اخلزرجل افْجٚر إٕهٚري بـ مٚفؽ بـ ؽْؿ

ظّر،  بـ وبغ مهًٛ بْٔف وآخكادديْٜ،  ؿدم حغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ظِٔف رشقل ، وٕزل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع

 55ومخًغ. اثْتغ شْٜ شٍٔٚن أيب بـ مًٚويٜ خالؾٜ يف ÷ تقيف

َٔٚمِ  ِه  .  افًْٜ يف رموٚن بًد صقال افًْٜ، هذا دـ صٚم شٝ افْدْهرِ  ـَ

 : 

ٔٚمُ  َرموَٚن، وادًِؿ ٓ يَػ  صٓرِ  بِهٔٚمِ  َؾريوَتف اهللُ  َحْدد وؿدْ  اإِلشالِم، َأرـٚنِ  رــ ِمـ افهِّ

 تًٌده فربف شٌحٕٚف وتًٚػ ظْد افهٔٚم ادٍروض، وفُْف يتزود أيًوٚ مـ صٔٚم افتىقع اؿتداء بٌْٔف

 فام يف ذفؽ مـ ـثر إجر وظئؿ افٍوؾ. ملسو هيلع هللا ىلص

 ُثؿْ  َرموَٚن، صٚمَ  َمـ"أمتف يف هذا احلديٞ افؼيػ، ؾَٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوِمـ ذفؽ مٚ أرصد إفٔف افٌْل 

ف ًَ هٔٚمِ  ـٚنَ  صْقاٍل، ِمـ شتاٚ َأتٌ َٜ  بًده صٚمَ  ُثؿْ  َرموَٚن، صٓرَ  صٚمَ  َمـ: أي ،"افْدهرِ  ـَ  ِمـ أْيٚمٍ  شْت

ؿٍٚت: أو ُمتقافٍٔٚت  صْقالٍ  ِِّف، افًٚمِ  ِصٔٚمَ  ُيًٚدُل  مٚ مثُؾ  إَجرِ  ِمـ َفف ـٚنَ  ُمتٍرِّ  َظئؿِ  ِمـ وهذا ـ

  َؾوؾِ 
ِ
ِٜ  ادًُِّغَ  ِظٌٚدةِ  َظذ اهلل وٚظٍ ُّ  .هَلؿ إَجرِ  ب

 

 س/ مٚحُؿ صٔٚم افًٝ أيٚم مـ صقال؟

 .  ملسو هيلع هللا ىلصجن/ شْٜ ظـ رشقل اهلل 

ٚنَ "  ملسو هيلع هللا ىلصس/ مٚ تًٍر ؿقل افٌْل  َٔٚمِ  ـَ ِه  ؟" افْدْهرِ  ـَ

  َّ ىكيك مك لك اك يق ىق ُّٱجن/ فام ـٕٚٝ احلًْٜ بًؼ أمثٚهلٚ ـام ؿٚل تًٚػ: 

 ، ؾ٘ن صٓر رموٚن بّْزفٜ ظؼة أصٓر، وصٔٚم افًٝ بًده بّْزفٜ افنٓريـ، [166إًٕٚم: ]
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 56وهذا ُٚم افًْٜ.

 س/ هؾ ينسط افتقاِل يف صٔٚم افًٝ مـ صقال؟

 57جن/ ٓ ُينسط افتقاِل يف صٔٚم افًٝ مـ صقال: ٕن افتتٚبع يهدق ظذ افتقاِل وافتٍرق.

طُ  س/ هؾ ِّٝ  صٔٚم يف ُينَسَ ًِّ  ؿوٚء مٚ أؾىره مـ رموٚن؟ بًد تُقنَ  أن صْقالٍ  مـ اف

ج/ ؾٔف ؿقٓن فٍَِٓٚء: إول: جيٛ أن يُقن صٔٚم افًٝ مـ صقال بًد ُٚم صٔٚم رموٚن: 

 ٕٕف إٕام يتحَؼ وصػ صٔٚم رموٚن دـ أـّؾ افًدة.

ـْ  افثِّٚن: ٓ ُينسط يف صٔٚم افًٝ مـ صقال أن يُقن بًد ؿوٚء مٚ أؾىره مـ رموٚن: َٕنْ   َم

ْٕف ظِٔف يهدق فًذر رموٚن مـ ًٚمٚأي أؾىر  حُاًم. رموٚن صٚم أ

 مـ افٍراغ ظذ َمقؿقًؾٚ فٔس افٍؤِٜ بف ُتدَرك افذي ادًْك وافَقل افثِّٚن أؿرب فِهقاب ٕنْ 

ْمٜ ب٘براء افٌداءة ؾ٘ن هذا، افًٝ ومع ؿٌؾ افَوٚء  58بٚفتىقع. آصتٌٚل مـ أوػ افٍرض بهٔٚم افذِّ

 مـ صقال بًد صقال؟س/ هؾ جيقز ؿوٚء افًٝ 

 ملسو هيلع هللا ىلصجن/ جيقز دـ أخرهٚ فًذر ـّرض وٕحقه، وهذا ظذ ادذهٛ افراجح: ؾَد ـٚن افٌْل 

يَيض مٚ ؾٚتف مـ افًٌٚدات ـام ؾًؾ يف ؿوٚء اظتُٚ  رموٚن يف صقال، وأمٚ َمـ ؾْرط ؾٔٓٚ فٌر 

 59ظذر ؾِٔس هلٚ ؿوٚؤهٚ.

 بًد متتٚبًٜ افًٝ مـ صقال صٚم س/ هؾ جيقز تًّٜٔ افٔقم افثٚمـ مـ صقال ظًٔدا دـ 

 افًٔد؟

 بًٔد فٔس ؾٕ٘ف اظتَٚده وٓ اختٚذه ظًٔدا: جيقز ج/ ٓ جيقز تًّٜٔ افثٚمـ مـ صقال ظًٔدا وٓ

  66افًٔد. صًٚئر صًٚئره وٓ إمجًٚظٚ
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 س/ مٚ حُّٜ مؼوظٜٔ صٔٚم افًٝ أيٚم مـ صقال؟

إـامل افَْص وجز اخلِؾ افذي ظًٚه أن يُقن ؿد وؿع يف صقم رموٚن: ؾٓل بّثٚبٜ  -1جن/ 

 افًْـ افراتٌٜ بًد افٍريوٜ افتل جيز هبٚ اخلِؾ افقاؿع ؾٔٓٚ. 

 رموٚن. بَٕٚوٚء يَْىع افتًٌد هلل تًٚػ بٚفهٔٚم ٓ فإلصًٚر بٖن -2

 61رموٚن. قمص ؿٌقل ظذ ظالمٜ رموٚن صٔٚم بًد افهٔٚم مًٚودة أن  -3

 

 .صقال، وأن صٔٚمٓٚ بًد رموٚن يًدل صٔٚم افًْٜ مـ شٝ صٔٚم اشتحٌٚب -1

 رموٚن. بَٕٚوٚء تَْىع ٓ رموٚن صٓر يف ربف إػ هبٚ يتَرب افًٌد ـٚن افتل إظامل أن -2

 اخلرات. فام يف ذفؽ مـ ادًٚرظٜ إػ مٌٚذة افًٔد ظَٔٛ تُقن يف صٔٚم افًٝ مـ صقال أن إؾوؾ -3

 أن إؾوؾ ادٌٚدرة بَوٚء افٍٚئٝ مـ رموٚن ؿٌؾ افًٝ مـ صقال إلبراء افذمٜ.  -4

 

ـْ  ـْ  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  : َظ قا َٓ  َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص افٌِْْلِّ  َظ َٜ  خَتْتَهُّ َِ ِٜ  َفْٔ ًَ ُّ َٔٚمٍ  اجْلُ
َِ  بِ

ـْ  َِِِْٔٚل  َبْغِ  ِم َٓ  اف قا َو ِٜ  َيْقمَ  خَتُهُّ ًَ ُّ َٔٚمٍ  اجْلُ ـْ  بِِه َْيٚمِ  َبْغِ  ِم ْٕ ْٓ  ا قنَ  َأنْ  إِ ُُ  َيُهقُمفُ  َصْقمٍ  يف َي

ؿْ  ـُ  62.َأَحُد

 شٌَٝ ترمجتف.  

أيٚم مًْٜٔ ـام يف  يف صٔٚم افتىقع، واحلٞ ظذ اإلـثٚر مْفتٌْغ يف إحٚديٞ افًٚبَٜ ؾوؾ 

صٓر صًٌٚن وادحرم، أو احلٞ ظذ صٔٚم أيٚم بًْٔٓٚ ـام يف افًٝ مـ صقال أو آثْغ واخلّٔس، 

ظـ إؾراد فِٜٔ  ملسو هيلع هللا ىلصظـ إؾرادهٚ أو ختهٔهٓٚ بٚفًٌٚدة: ؾْٓك  ملسو هيلع هللا ىلصوؽرهٚ، إٓ أن هْٚك أيًٚمٚ  ل افٌْل 

اجلًّٜ بَٔٚم مـ بغ شٚئر افِِٔٚل، وـذفؽ  ك ظـ إؾراد يقمف بهٔٚم مـ بغ شٚئر إيٚم، ثؿ 
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أو  63مـ ذفؽ أن يقاؾؼ يقم اجلًّٜ يقًمٚ اظتٚد ادًِؿ صٔٚمف: ـٖن ـٚن يند افهقم ملسو هيلع هللا ىلصاشتثْك 

 ؿوٚء أو ـٍٚرة. أو ٕذر بْٜٔ صٚمف يهقم يقًمٚ ويٍىر يقًمٚ، أو

 س/ مٚ حُؿ إؾراد يقم اجلًّٜ بهٔٚم مـ بغ شٚئر إيٚم؟

جن/ يُره إؾراد يقم اجلًّٜ بهٔٚم: إٓ إذا واؾؼ ظٚدة فف، أو صٚم يقًمٚ ؿٌِف أو يقًمٚ بًده، أو 

 .64واؾؼ أيًٚمٚ هلٚ ؾؤِٜ خٚصٜ ـٔقم ظرؾٜ ويقم ظٚصقراء، أو صٚمف بْٜٔ ٕذر أو ؿوٚء أو ـٍٚرة

 احلُّٜ يف افْٓل ظـ إؾراد يقم اجلًّٜ بٚفهٔٚم؟س/ مٚ 

 جن/ اختِػ افًِامء يف ذفؽ: 

 ؾّْٓؿ مـ ؿٚل ٕٕف يقم ظٔد وضًٚم وذاب ؾال يٌٌْل صٔٚمف: ـٚفًٔديـ.

وظٌٚدة، ؾٚشُتِحٛ ؾٔف افٍىر فُٔقن أْظَقن ظذ هذه  وذـر دظٚء وؿٔؾ: ٕن يقم اجلًّٜ يقم

 65ؾ٘ن افًْٜ فف افٍىر.افقطٚئػ، وهق ٕير احلٚج يقم ظرؾٜ: 

اهلل  وؿٔؾ: افًِٜ ورود افْص، وظدم اختهٚص رء بًّؾ شقى مٚ خهف اهلل تًٚػ بف، ؾ٘ن

  66بف. اهلل خهف مٚ بًقى افًٌد خيهف أن جيز مل بًٌٚدة، اجلًّٜ يقم اشتٖثر فام

 س/ مٚ حُؿ اختهٚص فِٜٔ اجلًّٜ بَٔٚم مـ بغ شٚئر افِِٔٚل؟

. وتزول ـراهتٓٚ 67بَٔٚم، ؿٚل افْقوي: وهذا متٍؼ ظذ ـراهتف جن/ يُره إؾراد فِٜٔ اجلًّٜ

 بًدم إؾرادهٚ.

 

                                       
  يند افهقم: يتٚبًف ويقافٔف. 63
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 س/ مٚ احلُّٜ يف افْٓل ظـ إؾراد فِٜٔ اجلًّٜ بَٔٚم؟

جن/ فِتَقي ظذ افَٔٚم بقطٚئػ يقم اجلًّٜ وافتٌُر إفٔٓٚ: ؾٖمٚ إذا مَجَع إفٔٓٚ ؽرهٚ مل يتْٚوفف 

 افْٓل: 

 68ظْف ادنَٜ. ٕن مٚ  ةهؾ فف مـ آظتٔٚد يٍْل

 خهف مٚ شقى بًّؾ رء اختهٚص وظدم افْص، ويُّـ أن تُقن احلُّٜ أيًوٚ هل ورود

 بف. تًٚػ اهلل

 س/ مٚ حُؿ إؾراد أو ختهٔص ؽر اجلًّٜ بهٔٚم وؿٔٚم؟

، حلديٞ 69جن/ ٓ جيقز إذا ـٚن ظـ ضريؼ افتحري وآختهٚص، أمٚ إذا وؿع اتًٍٚؿٚ ؾال بٖس

ٚنَ  َهْؾ " : ’ؿٚل شٖفٝ ظٚئنٜ ÷ ظَِّٜ    َرُشقُل  ـَ
ِ
ـَ  خَيَْتصُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٝ  َصًْٔئٚ؟ إَْيٚمِ  ِم ،: َؿَٚف َٓ 

ٚنَ  ُِفُ  ـَ َّ ًٜ  َظ َّ ." ِدي
76 

  

 إشٌقع، وهق يقم ظٔد فًِِّّغ أيٚم أؾوؾ اجلًّٜ يقم -1

 .بٚفهٔٚم، أو فِٔتٓٚ بَٔٚم اجلًّٜ يقم إؾراد ُيُره -2

 ٓ جيقز اختهٚص يقم مـ إيٚم بًٌٚدة شقى مٚ خهف اهلل تًٚػ بف.  -3

  تزول ـراهٜٔ إؾراد يقم اجلًّٜ بهٔٚم أو فِٔتٓٚ بَٔٚم بٖحد أمريـ: -4

مًتٚد أو ؿٔٚم مًتٚد، ـٖن ـٚن يهقم يقًمٚ ويٍىر يقًم، أو يَقم فِٜٔ  صٔٚم اجلًّٜ يقم يقاؾؼ أن -

 ويْٚم فِٜٔ.

 بٚفهٔٚم أو افَٔٚم. مجع إفٔف ؽره ومل يٍرده إذا -
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افتًِٔؿ واإلذظٚن هلل تًٚػ ؾٔام أمر و ك، وظدم اختهٚص مُٚن أو زمٚن بًٌٚدة شقى مٚ   -5

 اختهف اهلل هبٚ.

 

ـْ    َٜ  َظ ْٝ  ’َظٚئَِن َٚل  َيْقمٍ  َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص افٌِْْلُّ  َظَعْ  َدَخَؾ : َؿَٚف ََ  َهْؾ  َؾ

ؿْ  ـُ ٌء؟ ِظَْْد َِْْٚ: َرْ َُ ، َؾ ِّنِّ  َؿَٚل: َٓ
ِ٘ َٕٚ ُثؿْ  َصٚئٌِؿ، إَِذنْ  َؾ َِْْٚ آَخرَ  َيْقًمٚ َأَتٚ َُ   َرُشقَل  َيٚ َؾ

ِ
 ُأْهِدَي  اهلل

َٚل: َفَْٚ ََ دْ  َأِرئِْفِ  َحٌْٔس، َؾ ََ َِ ُٝ  َؾ َؾ  َصٚئاًِم، َأْصٌَْح ـَ َٖ  71.َؾ

 شٌَٝ ترمجتف. 

ـِ وافٌِـ. َحٌْٔس  ّْ ًْ  هق ضًٚم ُيهْع مـ افتّر واف

ًٌٚ مـ   هذا احلديٞ يقوح صًٔئٚ مـ أحُٚم افهٔٚم، ـام إٔف يقوح أيًوٚ جٕٚ

مل تُـ مِٔئٜ بٖصْٚ  افىًٚم: بحٔٞ إذا ضٌِف يف أي  ملسو هيلع هللا ىلصومًٔنتف: ؾٌٔقت افٌْل   ملسو هيلع هللا ىلصحٔٚة رشقفْٚ 

ًٕٚ ٓ جيده، ثؿ هق  ًٕٚ جيد افىًٚم وأحٔٚ مع ذفؽ صٚحٛ ٍٕس راؤٜ  ملسو هيلع هللا ىلصوؿٝ وَجَده، وإٕام ـٚن أحٔٚ

 وأخالق ـريّٜ.

ٕٜٔ افهٔٚم تىقًظٚ  ملسو هيلع هللا ىلصوأمٚ أحُٚم افهٔٚم ؾتتجذ ؾٔٓٚ ين اإلشالم وشامحتف: حٔٞ ظَد افٌْل 

ًٌٚ فَجر مـ اهلل تًٚػ، ويف يقم آخر يف افْٓٚر ظْدمٚ مل جي ٚ مع افقاؿع وضِ ًٍ د يف بٔتف ضًٚم: تُٔ

ويٖـؾ  ملسو هيلع هللا ىلصصٚئاًم تىقًظٚ أيًوٚ ؾتخزه أمْٚ ظٚئنٜ بىًٚم ُأهدي إفٔٓؿ، ؾٔىٌِف افٌْل  ملسو هيلع هللا ىلصيهٌح افٌْل 

ٚ هلؿ يف جقاز ؿىع صٔٚم افتىقع يف أي وؿٝ مـ افٔقم وفق مـ ؽر ظذر. ًً  مْف تًِٔاًم ٕمتف وتؼي

 س/ مٚ حُؿ تٌٔٔٝ افْٜٔ يف صٔٚم افتىقع؟

                                       
 (.1154رواه مًِؿ ) 71



 
 

 72جن/ ٓ جيٛ تٌٔٔٝ افْٜٔ يف صٔٚم افتىقع ظْد اجلّٓقر، وجيقز إٕنٚئٓٚ يف افْٓٚر.

 س/ مٚ حُؿ ؿىع صقم افتىقع اختًٔٚرا مـ ؽر ظذر؟

إُٚمف: تًئاًم جن/ جيقز فِهٚئؿ تىقًظٚ ؿىع صٔٚمف وفق مـ ؽر ظذر، وفُـ يًتحٛ فف 

 73حلرمٜ افهقم.

 س/ افهٚئؿ تىقًظٚ إذا أؾىر هؾ يِزمف افَوٚء؟

جن/ إذا أؾىر فًذر ٓ يِزمف افَوٚء بٚتٍٚق، أمٚ إذا أؾىر فٌر ظذر ؾَٚل بًض افٍَٓٚء يِزمف 

 74افَوٚء، وؿٚل اجلّٓقر ٓ يِزمف وهق افراجح: ٕن ؿوٚء افقء يُقن حُّف حُؿ أصِف.

 ن إػ ضًٚم وهق صٚئؿ تىقًظٚ، هؾ جيقز فف أن خيز بهقمف؟س/ إذا ُدظل اإلًٕٚ

جن/ يًتحٛ فف أن يُتؿ صقمف، وفُـ جيقز فف اإلخٌٚر بهقمف حًٛ ادهِحٜ: ـٖن يُقن 

ًٌٚ فَِٛ افداظل، أو ؽِٛ ظذ طْف أن ؽره شَٔتدي بف.  75تىٔٔ

َم إفٔف ضًٚم هؾ يِزمف اإلؾىٚر؟  س/ افهٚئؿ تىقًظٚ إذا ُؿدِّ

ـْ " : حلديٞ: 76اإلؾىٚرجن/ ٓ يِزمف  ٚمٍ  إَِػ  ُدِظَل  َم ًَ ، َصِٚئؿٌ  َوُهقَ  َض ْٛ ُِٔج ِ٘نْ  َؾِْ ًِؿَ  َصٚءَ  َؾ  َوإِنْ  َض

 77." َتَركَ  َصٚءَ 

 

ظْف، وفُـ يًتحٛ إُٚمف تًئاًم حلرمٜ  اخلروج مـ يّْع ٓ صقم افتىقع يف افؼوع -1

 افهقم.

 افْٓٚر. أثْٚء يف افتىقع صقم ٕٜٔ جقاز إٕنٚء -2
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 .ظذر ٓ يِزمف افَوٚء مـ أؾىر يف صقم افتىقع وفق مـ ؽر -3

 ضًًٚمٚ. ـٕٚٝ وفق اهلديٜ ؿٌقل مؼوظٜٔ -4

 فف. وؾ ؾ٘ ٚ ٓ اهلديٜ: بخال  افهدؿٜ مـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أـؾ جقاز  -5

ـْ   ٌََْٚ َؿَٚل  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َظ   َرُشقُل  َخَى
ِ
َٚل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ََ َٚ َؾ  َؿدْ  افُْْٚس  َأاُّ

ؿْ  ُؾرَض  ُُ َِْٔ ْٟ  َظ قا، احْلَ َٚل  َؾُحجُّ ََ ْؾ  َرُجٌؾ  َؾ ـُ ؟ َرُشقَل  َيٚ َظٚمٍ  َأ
ِ
َٝ  اهلل َُ ًَ  َثالًَثٚ، َؿٚهَلَٚ َحتْك َؾ

َٚل  ََ   َرُشقُل  َؾ
ِ
ُٝ  : َفقْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؿْ  ُؿِْ ًَ َٕ  ْٝ ًْتُْؿ، َوَفاَم  َفَقَجٌَ ؿْ  َمٚ َذُروِِّن  َؿَٚل: ُثؿْ  اْشتََى ُُ تُ ـْ ْٕاَم  َتَر ِ٘  َؾ

ََِؽ  ـْ  َه ٚنَ  َم ؿْ  ـَ ُُ َِ ثَْرةِ  َؿٌْ َُ اهِلِؿْ  بِ َٗ ؿْ  ُش ِٓ ْؿ، َظَذ  َواْختاِلَؾِ ِٓ َٔٚئِ َِ٘ذا َإٌِْٔ ؿْ  َؾ ُُ   َأَمْرُت
ٍ
ء  ِمْْفُ  َؾُْٖتقا بَِقْ

تُْؿ، َمٚ ًْ ؿْ  َوإَِذا اْشتََى ُُ ـْ  َ َْٔتُ   َظ
ٍ
ء   78.َؾَدُظقهُ  َرْ

 شٌَٝ ترمجتف. 

ُتؿْ  َمٚ ِمْْفُ  َؾُْٖتقا ًْ  ؾٚؾًِقا مْف مٚ تَدرون ظِٔف. اْشَتَى

 ؾٚترـقه َؾَدُظقهُ 

احلٟ رــ مـ أرـٚن اإلشالم ؾروف اهلل تًٚػ ظذ ادًتىٔع مْٓؿ، ويف هذا احلديٞ يَقم 

بقاجٛ افٌالغ ٕمتف وخيزهؿ بٖن اهلل تًٚػ ؾرض ظِٔٓؿ احلٟ، ؾَٚم رجؾ وهق إؿرع بـ  ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل 

ْؾ " وؿٚل ÷ حٚبس  ـُ ؟ َرُشقَل  َيٚ َظٚمٍ  َأ
ِ
 افهالة مثؾ تتُررافًٌٚدات افتل  طًْٚ مْف إٔف ـًٚئر " اهلل

 ادحٚل. مجِٜ مـ ادٍُِغ مجٔع إػ بٚفًٌْٜ ظٚم ـؾ تُراره أن يْدر ومل وافزـٚة، وافهقم

أن يًِؿ صحٚبتف ظدم اإلـثٚر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصحتك ؿٚهلٚ ثالث مرات، ؾٖراد افٌْل  ملسو هيلع هللا ىلصؾِؿ جيٌف افٌْل 

ََواِمر افًٗال وأن يٖخذوا بيقاهر ْٕ تُِػ: فئال يَع يف اجلقاب مٚ ينؼ ظِٔٓؿ،  وٓ تًّؼ ؽر مـ ا
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ؾٔسـقه: ؾُٔقن شٌٛ هالـٓؿ، ـام وؿع فٌْل إهائٔؾ فاْم أمرهؿ اهلل أن يذبحقا بَرة ؾٖـثروا مـ 

دوا َّ  ؾذَبحقهٚ بَرةٍ  أيِّ  إػ افًٗال ظـ حٚهلٚ وصٍتٓٚ ؾندد اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ، وفق أ ؿ ظ

ِْػ بام  جَزأهْتؿ، وذفؽ ٕن ادًِؿ مُ ِْػ بسـٓٚ َٕ يًتىٔع ؾًِف مـ إوامر، أمٚ افْقاهل ؾٓق مُ

 واجٚهدة افٍْس يف آبتًٚد ظْٓٚ.

 س/ مٚ هل ذوط وجقب احلٟ؟

احلريٜ  -افٌِقغ  –افًَؾ  -جن/ جيٛ احلٟ ظذ َمـ تقؾرت ؾٔف مخًٜ ذوط، وهل: اإلشالم 

 79آشتىٚظٜ. –

 آشتىٚظٜ يف احلٟ؟س/ مٚ هق حد 

 وافًقدة  افٌالد إػ ادقصِٜ افقشِٜٔ أجرة أو ثّـ ظذ افَدرة هل احلٟ يف آشتىٚظٜجن/ 

  افٌدٕٜٔ، وافَدرة ٍَٕتف، تِزمف مـ وٍَٕٚت ٍَٕٚتف، مـ احلٚج ةتٚجف مٚ إػ بٚإلوٚؾٜ مْٓٚ،

 86. افىريؼ، وُيوٚ  فِّرأة وجقد َاَْرٍم هلٚ، أو رؾَٜ آمْٜ وأمـ

 هؾ احلٟ ظْد آشتىٚظٜ واجٛ ظذ افٍقر، أم ظذ افساخل؟س/ 

، وذهٛ افنٚؾًٜٔ وبًض افامفُٜٔ إػ إٔف ظذ 81جن/ مجٓقر افٍَٓٚء ظذ أن احلٟ ظذ افٍقر

 82.ؾًِف وؿٝ إػ افًالمٜ افيـ ظذ يٌِٛ وأن افساخل بؼط افًزم ظذ افًٍؾ يف ادًتٌَؾ،

َِ٘ذا"  ملسو هيلع هللا ىلصس/ ؿقل افٌْل  ؿْ  َؾ ُُ   َأَمْرُت
ٍ
ء ُتؿْ  َمٚ ِمْْفُ  َؾُْٖتقا بَِقْ ًْ يدخؾ وتف ـثر مـ إحُٚم.  " اْشَتَى

 ووح ذفؽ.

إذ أ ٚ تدخؾ يف مجٔع أبقاب افًٌٚدات ـٚفىٓٚرة،  ملسو هيلع هللا ىلصجن/ هذه اجلِّٜ مـ جقامع ـِّف 

ـ ظجز َّ ؾِ  ظـ وافهالة، وافهقم، واحلٟ، وؽر ذفؽ، ؾ ًْ  افًٌؾ، أو افقوقء أظوٚء بًض َؽ
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ؾ ًَ ـ ظجز ظـ بًض أرـٚن افهالة أتك بٚدُّـ، وَمـ ظجز ظـ افهٔٚم أتك بٚدُّـ ادُّـ، ومَ  َؽ

 .83ِمـ ؿوٚء أو ـٍٚرة، وَمـ ظجز ظـ احلٟ شَط ظْف، وأصٌٚه ذفؽ ؽر اهقر

 س/ مٚ حُؿ َمـ ظجز ظـ افرـقع وافًجقد يف افهالة، وفُْف يًتىٔع افَٔٚم.

افٌدل وهق اإليامء مـ جِقس، جن/ َمـ ظجز ظـ افرـقع وافًجقد شَط ظْف وإتَؾ إػ 

وفُْف يَقم وؿٝ افَراءة فَدرتف ظِٔف، وذفؽ ٕن افَٔٚم يف افهالة رــ بذاتف، وادًٔقر ٓ يًَط 

 84بٚدًًقر.

ْٔد افٌْل   ؾًؾ إوامر بٚٓشتىٚظٜ، ومل يًٍؾ ذفؽ يف ادْٓٔٚت؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ فامذا ؿ

ٚ ٓ ُيًتىٚع: ؾِذفؽ جن/ ٕن ؾًؾ إوامر تُِٔػ متقؿػ ظذ ذوط وأشٌٚب، وبًُوٓ

 ؿٔدهٚ بٚٓشتىٚظٜ.

ٚ بًٍؾ، وإٕام إصؾ ظدمٓٚ، وادىِقب: ادْٓٔٚت وأمٚ ًٍ اشتّرار هذا إصؾ  ؾًِٔٝ تُِٔ

 85ُيًتىٚع. ٓ مٚ ؾٔف وفٔس ممُـ، وذفؽ وظدُم ؾًِٓٚ،

 َؾْرُض احلٟ مرة واحدة يف افًّر، إٓ أن ُيْذر ؾٔجٛ افقؾٚء بف. -1

 افتُٚفٔػ افتًٌديٜ مٌْٜٔ ظذ افٔن وافًٓقفٜ ورؾع احلرج.أن  -2

ََواِمر بيقاهر ٕمتف بٖن يَقُمقا ملسو هيلع هللا ىلصتقجٔف افٌْل  -3 ْٕ  وٓ تُِػ. تًّؼ ؽر مـ ا

ٌَِط فًِّجقز ظْف، ؽر مًَط فٌره. -4  أن افًجز ظـ افقاجٛ أو ظـ بًوف ُمً

رضوريٜ افتل ٓ تٍٔد وإمقر افٌر  ملسو هيلع هللا ىلصأن افْٓل ظـ افًٗال إٕام هق خٚص بزمٚن افٌْل  -5

اإلًٕٚن، أمٚ مًٚئؾ افًٌٚدات افتل جيِٓٓٚ اإلًٕٚن ؾٔجٛ ظِٔف أن يًٖل ظْٓٚ ويتًِّٓٚ فتُقن 

 ظٌٚدتف صحٔحٜ وـٚمِٜ.
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َْزِديِّ  َظِعِّ  ظـ   ْٕ ـَ  َأنْ  ÷ ا رَ  اْب َّ ؿْ  ÷ ُظ ُٓ َّ ِْ   َرُشقَل  َأنْ  َظ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٚنَ  ًِِرهِ  َظَذ  اْشتََقى إَِذا ـَ رٍ  إَِػ  َخِٚرًجٚ َب ٍَ ْزَ  َش  َهَذا َفَْٚ َشْخرَ  اْفِذي ُشٌَْحٚنَ  َؿَٚل: ُثؿْ  َثالًَثٚ ـَ

ْْٚ َوَمٚ ِرِٕغَ  َففُ  ـُ َْ ْٕٚ  ُم ٌُِِقنَ  َربَِّْٚ إَِػ  َوإِ ََ ْ ؿْ  َدُْ ُٓ ْٕٚ افِ َُٖفَؽ  إِ ًْ َٕٚ يف َٕ ِر ٍَ ََْقى افِْزْ  َهَذا َش ـْ  َوافْت  َوِم

ؾِ  َّ ًَ ؿْ  َتْرَى، َمٚ اْف ُٓ نْ  افِ ََِْْٔٚ َهقِّ َٕٚ َظ َر ٍَ ًَْدُه، َظْْٚ َواضْقِ  َهَذا َش ؿْ  ُب ُٓ َٝ  افِ ُٛ  َإْٔ  يف افْهِٚح

رِ  ٍَ ًْ ُٜ  اف ٍَ َْهِؾ، يف َواخْلَِِٔ ْٕ ؿْ  ا ُٓ ـْ  بَِؽ  َأُظقذُ  إِِّنِّ  افِ   ِم
ِ
رِ  َوْظثَٚء ٍَ ًْ ِٜ  اف آَب ـَ    اْدََْْيرِ  َو

ِ
 َوُشقء

 ِٛ َِ ََ ْ َْهِؾ، افاَْملِ  يف اْدُْ ْٕ ـْ  َرَجعَ  َوإَِذا َوا ُ ـْ  َوَزادَ  َؿٚهَل
ِٓ ٌُقنَ   آيٌُِقنَ  ؾِٔ

 فَِربَِّْٚ َظٚبُِدونَ  َتٚئِ

  86.َحِٚمُدونَ 

 مـ افًزى ظٌد بـ ٍٕٔؾ بـ اخلىٚب بـ ظّر بـ اهلل ظٌد ظٌدافرمحـ هق أبق 

 بِغ يُـ ومل اخلىٚب بـ ظّر أبٔف إشالم مع بُّٜ إشالمف وـٚن بًْٜ، افًٌثٜ ؿٌؾ ؾٓر، ُوفد بْل

 ؾٖجٚزه، ظَؼة مخس اْبـ َوُهقَ  اخلْدق يف ظِٔف ُظرض ثؿ ؾرْده، أحد يقم ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ ُظرض يقمئذ،

 َثاَلث شْٜ ÷تقيف  واحلديٞ، افٍتقى يف ادُثريـ أحد وـٚن ادديْٜ، إػ أبٔف مع÷  هٚجر

ٜ َوشًٌغ ُْ َّ  87.شْٜ َوَثاَمِٕغَ  شٌع بـ َوُهقَ  بِ

ِرِٕغَ  َْ  وؿٚدريـ.  مىَٔغ   ُم

ٌُقنَ 
ِِ ََ  راجًقن إفٔف شٌحٕٚف يقم افَٔٚمٜ. ُمْْ

َدهُ  ًْ  اجًؾ بًٔده ؿهًرا، وجٌْْٚ ؾٔف ادِؾ َواضِْق َظْْٚ ُب

 
ِ
رِ  َوْظَثٚء ٍَ ًْ  وصدتف تفمنَ اف

 ِٜ آَب َْْيرِ  ـَ  وافؤؼ ادْٚطر افًٔئٜ افتل تًٌٛ افُآبٜ اْدَ

ٌُقنَ   .بٚخلر راجًقن آِي
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يُثر مـ ذـر اهلل تًٚػ يف ـؾ وؿٝ وحغ: يف احلي وافًٍر، صًٌٚحٚ  ملسو هيلع هللا ىلصـٚن رشقل اهلل 

ٚ، وهذا احلديٞ يٌغ أحد ادقاضـ افتل ـٚن افٌْل  وؿِٚظًدا ومًًٚء، ؿٚئاًم  ًً خيهٓٚ بٚفذـر،  ملسو هيلع هللا ىلصوُموىِج

إذا رـٛ دابتف يَقل "اهلل أـز" ثالث  ملسو هيلع هللا ىلصوهق رـقب وشٚئؾ ادقاصالت يف افًٍر وؽره، ؾُٚن 

مرات، ثؿ يَقل: شٌحٚن افذي خِؼ فْٚ هذه افدواب ووشٚئؾ ادقاصالت وهٔئٓٚ فْٚ فْرـٌٓٚ وْٕتٍع 

ػ اهلل تًٚػ يقم افَٔٚمٜ ـام هبٚ، وفقٓه مٚ ـْٚ ؿٚدريـ ظذ ذفؽ، وإٕٚ بًد هذه احلٔٚة افدٕٔٚ راجًقن إ

 شْرجع مـ هذا افًٍر.

افِٓؿ إٕٚ ًٕٖفؽ يف هذا افًٍر ـؾ إٔقاع اخلر، وآبتًٚد ظـ ـؾ ذ، وأن تقؾَْٚ إػ مٚ وٛ 

وترى مـ إظامل، افِٓؿ اجًؾ شٍرٕٚ هذا شٓالً مًٔقًرا فٔس ؾٔف ظًْٚء وٓ منَٜ، واجًؾ بًٔده 

 ؿهًرا وجٌْْٚ ؾٔف ادِؾ.

إٕٚ ًٕٖفؽ أن تهحٌْٚ يف شٍرٕٚ بحٍيؽ ورظٚيتؽ، وأن ختٍِْٚ يف أهِْٔٚ وأوٓدٕٚ، افِٓؿ  افِٓؿ

وافؤؼ، ومـ افرجقع  افُآبٜ تًٌٛ افتل افًٔئٜ إٕٚ ًٕقذ بؽ مـ منَٜ افًٍر وصدتف، ومـ ادْٚطر

.ًٌٚ  إػ أهع حزيًْٚ ـئٔ

ٌُقنَ  إذا رجع مـ شٍره ؿٚل هذا افدظٚء وزاد ؾٔف: " ملسو هيلع هللا ىلصوـٚن  ٌُقنَ تَ   آِي َْٚ َظٚبُِدونَ  ِٚئ  َحِٚمُدوَن" ، فَِربِّ

ِٜ  ِظٌَٚدتِْٚ مع ُذٕقبِْٚ، ِمـ وتِٚئٌقن َشٍِرٕٚ، ِمـ راِجًقن: أي ومحدٕٚ افدائؿ فف ظذ  فف شٌحٕٚف، اخلٚفه

 ـؾ خر ومْف: تقؾَٔف فْٚ يف هذا افًٍر.

 

 . ووح ذفؽ.ملسو هيلع هللا ىلصس/ ُيًتز هذا افدظٚء مـ جقامع ـِؿ افٌْل 

 افدٕٔٚ، ومهٚفح -إمقر أهؿ هل افتل- افديـ مهٚفح ضِٛ ظذ جن/ ًٕؿ، وذفؽ ٓصتامفف

  88وـرمف. ٔٓئف وافتذـر اهلل، ًٕؿ صُر وظذ وادوٚر، ادُٚره ودؾع ادحٚب، حهقل وظذ
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 س/ مٚ وؿٝ ترديد دظٚء رـقب وشٚئؾ ادقاصالت؟

 89.ملسو هيلع هللا ىلصجن/ بًد افرـقب وافتُّـ مٌٚذة ـام ـٚن يًٍؾ افٌْل 

 هذا افدظٚء بٚفتٌُر ثالث مرات؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ فامذا اشتٍتح افٌْل 

 96جن/ فالشتًٕٜٚ بف ظذ مٚ يتخقؾف مـ منٚق افًٍر وصدائده وأخىٚره.

 : "شٌحٚن"؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ مٚ ه افتًٌر بَقفف 

ل أؿقى مـ اإلًٕٚن وأصد مْف، جن/ ٕن اإلًٕٚن خمِقق ؤًػ، وافدواب افتل ٕرـٌٓٚ ه

 91وفقٓ أن شخر اهلل فْٚ هذه افدواب وادرـقبٚت َفام اشتىًْٚ رـقهبٚ وٓ إٓتٍٚع هبٚ.

 افرـقب؟ ظْد اهلل إػ افرجقع ٕتذـر فامذا س/

 ظز وجؾ وآروٚل مـ افدٕٔٚ اهلل إػ بٚفرحِٜ دائاًم  يذـر وافًٍر هبٚ افدابٜ ظذ افرحِٜ جن/ ٕن

 .أخرة إػ

 ؾَط؟ ادًٚؾر ظذ يَتك س/ هؾ هذا افدظٚء

 .92مرـقب )خٔؾ، شٔٚرة ، ضٚئرة ...افخ( وظذ أي رـقب، ـؾ يف مؼوع جن/ هذا افدظٚء

ًٔٚ ظذ رجِٔف( أن يَقل هذا افدظٚء؟  س/ هؾ ُيؼع فِراجؾ )افذي يًٚؾر مٚص

: ـَقفف بٚفراـٛ صخيت مٚ جن/ ًٕؿ هذا افدظٚء مؼوع فُؾ شٍر، إٓ أن افراجؾ ٓ يَقل

ْْٚ َوَمٚ َهَذا َفَْٚ َشْخرَ  اْفِذي "ُشٌَْحٚنَ  ِرَِٕغ". َففُ  ـُ َْ  93ُم

 اإلـثٚر مـ ذـر اهلل تًٚػ يف مجٔع إحقال ويف ـؾ إوؿٚت. -1

 ادحٚؾيٜ ظذ هذا افدظٚء ظْد افًٍر وظْد رـقب وشٚئؾ افًٍر ادختٍِٜ. -2
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 ادداومٜ ظذ محد اهلل وافثْٚء ظِٔف يف افٌدايٚت وافْٓٚيٚت.  -3

 أن افتَدم وافتىقر يف ـؾ اجٚٓت احلٔٚة يرجع افٍوؾ ؾٔف إػ ؿدرة اهلل تًٚػ وإرادتف.  -4

 تذـر افدار أخرة وافًّؾ هلٚ يف مجٔع إوؿٚت وظدم افٌٍِٜ ظْٓٚ. -5

 جقاز اجلٓر بٚفدظٚء هبد  افتًِٔؿ وتذـر أخريـ.  -6

ـِ  ظـ   ٌْٚسٍ  اْب ُٝ  ؿٚل:  ظْٓام اهلل ريض َظ ًْ
ِّ ُٛ  ملسو هيلع هللا ىلص افٌِْْْل  َش ُى  خَيْ

قُل: َُ َُِقنْ  َٓ  َي ْٓ  بِْٚمَرَأةٍ  َرُجٌؾ  خَيْ ٚ إِ َٓ ًَ َٓ  َاَْرٍم، ُذو َوَم ٚؾِرْ  َو ًَ ْٓ  اْدَْرَأةُ  ُت ٚمَ  َاَْرٍم، ِذي َمعَ  إِ ََ  َؾ

َٚل: َرُجٌؾ  ََ   َرُشقَل  َيٚ َؾ
ِ
ْٝ  اْمَرَأ ِي  إِنْ  اهلل ًٜ  َخَرَج ُٝ  َوإِِّنِّ  َحْٚج ْ تُتٌِ ـْ َذا َؽْزَوةِ  يف ا َذا، ـَ ـَ  َؿَٚل: َو

ْٟ  إَْىِِْؼ   94.اْمَرَأتَِؽ  َمعَ  َؾُح

ٌْٚس بـ اهلل هق أبق افًٌٚس ظٌد  ل اْفَرِر  ادىِٛ ظٌد بـ َظ ِّ  َظؿ اْبـ اهْلَِٚص

بٚفزـٜ يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فف دظٚ شْغ، بثالث اهلجرة ؿٌؾ هٚصؿ بْل بنًٛ ÷، ُوفد  ملسو هيلع هللا ىلص افٌِْْل

ر ، وـٚن"وافتٖويؾ احلُّٜ وظِّف افديـ يف ؾَٓف افِٓؿ: "افًِؿ وافٍَف ؾَٚل َّ  يَربف اخلىٚب ْبـ ُظ

 بِٚفْىِٚئػ÷  تقيف ظٌٚس، اْبـ افَرآن ترمجٚن ًٕؿ: ويَقل افهحٚبٜ، صٔقخ مع ويًتنره ويدٕٔف

  95شْٜ. َوشًٌغ ثَِْْتْغِ  اْبـ َوُهقَ  َوِشتِّغَ  َثاَمن شْٜ

 

 ُٝ ُتتٌِْ ـْ ُٝ  ا  ؾٔٓٚ خيرج ؾّٔـ اشّل ـتٌ

يف اإلشالم جقهرة مهقٕٜ، ـْرمٓٚ اإلشالم أًمٚ وبًْتٚ وأخًتٚ وزوجٜ، وذع هلٚ مٚ  ادرأةُ 

ةٍيٓٚ وةٍظ هلٚ ـرامتٓٚ، ومـ ذفؽ أن حْرم اإلشالم اخلِقة بٚدرأة إجٌْٜٔ، ـام إٔف حْرم ظذ 
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 تَديس َٔتفحَ يف هق وإٕام وَر هلٚ، أو فِّرأة امتٓٚن ذفؽ يف ادرأة أن تًٚؾر مـ ؽر اَرم، وفٔس

وتُريؿ: ٕن ادرأة ؤًٍٜ يف ًٍٕٓٚ وبد ٚ، ؾؼع اهلل هلٚ َمـ يداؾع ظْٓٚ وةّٔٓٚ مـ  وإظزاز

 ادخٚو  وإخىٚر.

ْٝ زوجُتف فِحٟ أن يتخِػ  ملسو هيلع هللا ىلصوٕيًرا ٕمهٜٔ وجقد اَدحرم وؾرؤتف ؾ٘ن افٌْل  أبٚح دـ خرج

ًٌٚ يف احلٟ، ؾٕ٘ف يف ؽره مـ ظـ اجلٓٚد وأن يِحؼ هبٚ فُٔقن َاَرًمٚ هلٚ يف شٍرهٚ، وهذ ا وإن ـٚن واج

 96إشٍٚر أوجٛ.

 س/ مٚ حُؿ اخلِقة بٚدرأة إجٌْٜٔ مـ ؽر َاَْرم، أو شٍرهٚ مـ ؽره؟

 97جن/ أمجع افٍَٓٚء ظذ حرمٜ اخلِقة بٚدرأة إجٌْٜٔ، وـذا ظذ شٍرهٚ مـ ؽر َاَْرم أو زوج.

 ادراد بٚخلِقة، ومٚ افوٚبط ؾٔٓٚ؟س/ مٚ 

 ثٚفٞ. دخقل مـ ؾٔف يٖمْٚن مُٚن يف افرجؾ مع ادرأة تُقن أن ظْٓٚ ادْٓل بٚخلِقة جن/ ادراد

 بَٚدْحَرِم؟ س/ مٚ ادراد

ُرم ظِٔٓٚ ظذ افتٖبٔد بًٌٛ مٌٚح: ـَرابٜ، أو روٚع، أو  جن/ َاَْرُم ادرأِة هق زوجٓٚ أو مـ َةْ

 98روٚع، وأبق افزوج، وٕحق ذفؽ.فإخ مـ امهٚهرة، ـٕٚب، و

 س/ مٚ هل ذوط ادْحَرم؟

.ًٕٚ ًٜ مٖمق ٚ ظٚؿالً ثَ ًٌ  99جن/ ينسط يف اَدحَرم أن يُقن مًِاًم بٚف

 شٍرهٚ مـ ؽر َاَْرم؟ وس/ مٚ احلُّٜ مـ افْٓل ظـ خِقة افرجؾ بٚدرأة إجٌْٜٔ، أ

َُِقنْ  َٓ " : إٔف  ملسو هيلع هللا ىلصجن/ ٕن اخلِقة ذريًٜ إػ ادَُحْرم، وؿد أخز افٌْل  ْٓ  بِْٚمَرَأةٍ  َرُجٌؾ  خَيْ ٚنَ  إِ   ـَ

اَم  ُٓ  : وٕ ٚ ؤًٍٜ يف ًٍٕٓٚ وبد ٚ وٓ تًتىٔع افَٔٚم بّتىٌِٚهتٚ يف شٍرهٚ 166" افْنَْٔىٚنُ  َثٚفَِث
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 161بٍّردهٚ.

 َرم يف اخلروج فًٍِر؟س/ هؾ افهحٌٜ افهٚحلٜ تَقم مَٚم اَدحْ 

 جن/ هْٚك ؾرق بغ افًٍر حلٟ افٍريوٜ وافًٍر فٌره:

ؾٖمٚ افًٍر حلٟ افٍريوٜ ؾّـ افٍَٓٚء َمـ ؿٚل تَقم افهحٌٜ افهٚحلٜ مَٚم اَدْحَرم، ومْٓؿ َمـ 

 ؿٚل ٓ تَقم.

 وأمٚ افًٍر حلٟ افتىقع وؽره ـٚفتجٚرة وافًٔٚحٜ وضِٛ افًِؿ ؾٚتٍؼ افٍَٓٚء ظذ أن ادرأة

 162.أو زوج ٓ خترج ؾٔف مـ ؽر َاَْرم

 

 وريؿ اخلِقة بٚدرأة إجٌْٜٔ. -1

 .وريؿ شٍر ادرأة مـ ؽر ارم  -2

 وٓ خيرجـ إٓ مع ذي ارم. افًْٚء، ظذ احلٟ وجقب -3

 ٓ جيقز فِرجؾ أن يّْع امرأتف مـ حٟ افٍريوٜ، وفُْٓٚ ٓ خترج حلٟ افْٚؾِٜ إٓ ب٘ذٕف. -4

 ظذ ادًِؿ احلَذر مـ اخلىٖ ؿٌؾ افقؿقع ؾٔف.جيٛ  -5

ًِرض، واهتاممف بٚدرأة وتُريّف هلٚ. -6  ِحْرص اإلشالم ظذ صٕٜٔٚ افؼ  واف
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 القول املفيد على كتاب التوحيد من كتاب
 

 باب من تربك بشجز أو حجز وحنوهما

 

تًٍؾ مـ افزـٜ، وافزـٜ: هل ـثرة اخلر وثٌقتف، وهل مٖخقذة مـ افِزـٜ بٚفُن،  ؿقفف: "تزك":

 وافِزـٜ: اجّع افامء، واجّع افامء يتّٔز ظـ اجرى افامء بٖمريـ:

 افثٌقت. -2                            افُثرة. -1

ُٛ افَزـٜ، وضِٛ افزـٜ ٓ خيِق مـ أمريـ:  وافتزك: ضِ

ٌََٚرٌك{ . أن يُقن افت1 َتٌٚب َإَْٔزْفَُْٚه إَِفَْٔؽ ُم
ـِ زك بٖمر ذظل مًِقم: مثؾ افَرآن، ؿٚل تًٚػ: }

ٚ ـثرة مـ افؼك، ومـ ممً [. ؾّـ برـتف أن مـ أخذ بف حهؾ فف افٍتح، ؾَٖٕذ اهلل بذفؽ أُ 29]ص: 

ؽ مـ برـتف أن احلر  افقاحد بًؼ حًْٚت، وهذا يقؾر فإلًٕٚن افقؿٝ واجلٓد....، إػ ؽر ذف

 برـٚتف افُثرة.

. أن يُقن بٖمر حز مًِقم: مثؾ: افتًِٔؿ، وافدظٚء، وٕحقه: ؾٓذا افرجؾ يتزك بًِّف 2

 ا.ا ـثرً ودظقتف إػ اخلر: ؾُٔقن هذا برـٜ ْٕٕٚ ِْٕٚ مْف خرً 

وؿٚل أشٔد بـ حور: "مٚ هذه بٖول برـتُؿ يٚ آل أيب بُر": ؾ٘ن اهلل جيري ظذ بًض افْٚس مـ 

 ر مٚ ٓ جيريف ظذ يد أخر.أمقر اخل

ٚ ادٔٝ افذي يزظّقن إٔف وِل مثؾ مٚ يزظّف افدجٚفقن: أن ؾالًٕ  وهْٚك برـٚت مقهقمٜ بٚضِٜ:

إٔزل ظُِٔؿ مـ برـتف ومٚ أصٌف ذفؽ: ؾٓذه برـٜ بٚضِٜ، ٓ أثر هلٚ، وؿد يُقن فِنٔىٚن أثر يف هذا 

افنٔىٚن خيدم هذا افنٔخ: ؾُٔقن يف ذفؽ ا حًٜٔ، بحٔٞ إن إمر، فُْٓٚ ٓ تًدو أن تُقن آثٚرً 

 ؾتْٜ.

ؾًٔر  ذفؽ بحٚل افنخص، ؾ٘ن  أمٚ ـٍٜٔٔ مًرؾٜ هؾ هذه مـ افزـٚت افٌٚضِٜ أو افهحٔحٜ؟

ـٚن مـ أوفٔٚء اهلل ادتَغ ادتًٌغ فًِْٜ ادٌتًديـ ظـ افٌدظٜ: ؾ٘ن اهلل ؿد جيًؾ ظذ يديف مـ اخلر 

 وافزـٜ مٚ ٓ ةهؾ فٌره.



 
 

ًٍ أمٚ إن ـٚ ٚ فُِتٚب وافًْٜ، أو يدظق إػ بٚضؾ: ؾ٘ن برـتف مقهقمٜ، وؿد توًٓٚ افنٔٚضغ ن خمٚف

فف مًٚظدة ظذ بٚضِف، وذفؽ مثؾ مٚ ةهؾ فًٌوٓؿ إٔف يَػ مع افْٚس يف ظرؾٜ ثؿ يٖ ي إػ بِده 

 ويوحل مع أهؾ بِده.

ء وؿع مْٓؿ ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: إن افنٔٚضغ وِّٓؿ فُل يٌس هبؿ افْٚس، وهٗٓ

 خمٚفٍٚت، مْٓٚ: ظدم إُٚم احلٟ، ومْٓٚ أ ؿ يّرون بٚدَٔٚت وٓ ةرمقن مْف.

اشؿ جْس: ؾٔنّؾ أي صجرة تُقن، ومـ حًْٚت أمر ادٗمْغ ظّر بـ  ؿقفف: "صجر":

 إٔف فام رأى افْٚس يْتٚبقن افنجرة افتل وؿًٝ وتٓٚ بًٜٔ افروقان أمر بَىًٓٚ. ÷اخلىٚب 

شؿ جْس ينّؾ أي حجر ـٚن حتك افهخرة افتل يف بٔٝ ادَدس: ؾال يتزك ا ؿقفف: "وحجر":

وبذفؽ  ملسو هيلع هللا ىلصٚ فِرشقل هبٚ، وـذا احلجر إشقد ٓ يتزك بف، وإٕام يتًٌد هلل بًّحف وتٌَِٔف: اتٌٚظً 

" إِّن ٕظِؿ إٔؽ حجر ٓ تي وٓ تٍْع، وفقٓ أِّن رأيٝ ÷ وهؾ برـٜ افثقاب. وهلذا ؿٚل ظّر 

ٚ فًِٚمٜ، ييْقن أن بف برـٜ حًٜٔ، . ؾتٌَِٔف ظٌٚدة اوٜ خالؾً 163يٌَِؽ: مٚ ؿٌِتؽ " ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

ـً   ٚ بذفؽ.وفذفؽ إذا اشتِّف بًض هٗٓء مًح ظذ مجٔع بدٕف تز

ؾال يتًّح هبٚ  ملسو هيلع هللا ىلصأي: مـ افٌٔقت، وافٌَٚب، واحلجر: حتك حجرة ؿز افٌْل  ؿقفف: "وٕحقمهٚ":

ـً   .ٚتز

 

ْزى{ ]افْجؿ: وؿقل اهلل تًٚػ: }َأَؾَرَأيْ  ًُ  [ أيٚت.19تُُؿ افالَْت َوافْ

----------------------------------------------- 

ًُْزى{ ادًراج بَقفف: }َوافْْْجِؿ إَِذا َهَقى َمٚ َوْؾ  فام ذـر اهلل ظزوجؾ ؿقفف: }َأَؾَرَأْيتُُؿ افالَْت َواْف

ْؿ َوَمٚ َؽَقى{ ]افْجؿ:  ُُ ٌُ ى{ ]افْجؿ: 2، 1َصِٚح ْزَ ُُ ِف اْف ـْ آَيِٚت َربِّ ْد َرَأى ِم ََ [: أي: 18[ ؿٚل: }َف

 مـ آيٚت اهلل افُزى.  ملسو هيلع هللا ىلصرأى افٌْل 

َٜ مـ هذه أيٚت: ؿٚل: }َأَؾَرَأْيتُ ملسو هيلع هللا ىلصوبًد أن ذـر اهلل مٚ رأى افٌْل  ْزى َوَمََْٚة افْثٚفَِث ًُ ُؿ افالَْت َواْف

إُْخَرى{ أي: أخزوِّن مٚ صٖ ٚ، ومٚ حٚهلٚ بٚفًٌْٜ إػ هذه أيٚت افًئّٜ، إ ٚ فًٔٝ بقء. 

 وآشتٍٓٚم: فالشتخٍٚ  وآشتٓجٚن هبذه إصْٚم.
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ًذ ؿراءة افتنديد تَرأ بتنديد افتٚء وختٍٍٔٓٚ، وافتنديد ؿراءة ابـ ظٌٚس: ؾ ؿقفف: " افالت ":

، وـٚن هذا افهْؿ أصِف رجؾ يِٝ افًقيؼ فِحجٚج: أي: جيًؾ ؾٔف  ِّٝ ِّ تُقن اشؿ ؾٚظؾ مـ اف

 .افًّـ، ويىًّف احلجٚج، ؾِام مٚت ظٍُقا ظذ ؿزه وجًِقه صْاًم 

وأمٚ ظذ ؿراءة افتخٍٔػ: ؾ٘ن افالت منتَٜ مـ اهلل، أو مـ اإلفف: ؾٓؿ اصتَقا مـ أشامء اهلل اشام 

 افهْؿ، وشّقه افالت، وهل ٕهؾ افىٚئػ ومـ حقهلؿ مـ افًرب. هلذا

مٕٗٞ أظز، وهق صْؿ يًٌده ؿريش وبْق ـْٕٜٚ منتؼ مـ اشؿ اهلل افًزيز،  وؿقفف: " وافًزى ":

 ـٚن بْخِٜ بغ مُٜ وافىٚئػ.

ؿٔؾ: منتَٜ مـ ادْٚن، وؿٔؾ: مـ مْك: فُثرة مٚ يّْك ظْده مـ افدمٚء بًّْك  ؿقفف: " ومْٚة ":

 يراق، ومْف شّٔٝ مْك: فُثرة مٚ يراق ؾٔٓٚ مـ افدمٚء.

وـٚن هذا افهْؿ بغ مُٜ وادديْٜ هلذيؾ وخزاظٜ، وـٚن إوس واخلزرج يًيّق ٚ واِقن مْٓٚ 

 فِحٟ.

تل تًيّق ٚ، وتذبحقن ظْدهٚ، وتُثر إراؿٜ افدمٚء إصٚرة إػ أن اف ؿقفف: " افثٚفثٜ إخرى ":

حقهلٚ. أ ٚ أخرى بًّْك متٖخرة: أي: ذمّٜٔ حَرة، مٖخقذة مـ ؿقهلؿ: ؾالن أخر: أي: ذمٔؿ، 

؟ ٓ رء، ملسو هيلع هللا ىلصحَر، متٖخر. ؾٓذه إصْٚم افثالثٜ ادًٌقدة ظْد افًرب مٚ حٚهلٚ بٚفًٌْٜ فام رأى افٌْل 

 ٕ ٚ أصٓر إصْٚم وأظيّٓٚ ظْد افًرب. وإٕام ذـر هذه إصْٚم افثالثٜ

 أي: أـّؾ أيٚت بًدهٚ. ؿقفف: أيٚت:

ُر َوَفُف إُْٕثَك{ ـَ ُؿ افْذ ُُ ٚ اشتٍٓٚم إُٕٚري ظذ ادؼـغ افذيـ [ هذا أيًو 21]افْجؿ:  ؿقفف: }َأَف

وفدت إٕثك  جيًِقن هلل افٌْٚت وهلؿ افٌْغ، ؾ٘ذا وفد هلؿ افقفد افذـر ؾرحقا واشتٌؼوا بف، وإذا

ا، وهق ـئؿ، ومع ذفؽ يَقفقن: ادالئُٜ بْٚت اهلل: ؾٔجًِقن افٌْٚت طؾ وجف اإلًٕٚن مْٓؿ مًقدا 

 وهلؿ مٚ ينتٓقن. -وافًٔٚذ بٚهلل  -هلل 

ٌٜ ِؤَزى{ َّ ًْ [ ؤزى: جٚئرة: ٕٕف ظذ إؿؾ إذا أردتؿ افًَّٜ: 22]افْجؿ:  ؿقفف: }تَِِْؽ إِذًا ِؿ

ٚ، أمٚ أن جتًِقا مٚ ختتٚروٕف ًٍُٕٕؿ، ٚ، واجًِقا هلل مـ افٌْغ ٕهًٌٔ ت ٕهًٌٔ ؾٚجًِقا فُؿ مـ افٌْٚ

 وهؿ افٌْقن، وجتًِقن مٚ تُرهقن هلل: ؾٓذه ؿًّٜ جٚئرة.

ـْ ُشَِْىٍٚن{ ْؿ َمٚ َإَْٔزَل اَْتُ هِبَٚ ِم ـُ قَهٚ َإْٔتُْؿ َوآَبُٚؤ ُّ ْٔتُ ّْ [ 23]افْجؿ:  ؿقفف: }إِْن ِهَل إِْٓ َأْشاَمٌء َش

وّر يف " هل " يًقد إػ إصْٚم: أي: هذه إصْٚم )افالت وافًزى، ومْٚة( افتل شّٔتّقهٚ آهلٜ اف



 
 

واختذُقهٚ آهلٜ تًٌدو ٚ هل اجرد أشامء شّٔتّقهٚ، وفُـ مٚ إٔزل اهلل هبٚ مـ شِىٚن: أي: مـ حجٜ 

 ودفٔؾ.

َْٖن اَْتَ ُهَق -شٌحٕٚف  -بؾ أبىِٓٚ اهلل 
ـْ ُدوِِٕف ُهَق ، ؿٚل تًٚػ: }َذفَِؽ بِ احْلَؼُّ َوَأْن َمٚ َيْدُظقَن ِم

ٌُِر{ ]احلٟ:  َُ ِعُّ اْف ًَ ُؾ َوَأْن اَْتَ ُهَق اْف
ٌَٚضِ  [.62اْف

وأصؾ افًِىٚن يف افٌِٜ افًربٜٔ: مٚ بف شِىٜ، ؾ٘ن ـٚن يف مَٚم افًِؿ: ؾٓق افًِؿ، وإن ـٚن يف 

ل: ؾٓق مـ فف إمر وافْٓل: ؾّثال ؿقفف تًٚػ: مَٚم افَدرة: ؾٓق افَدرة، وإن ـٚن يف مَٚم إمر وافْٓ

َِْىٍٚن{ ]افرمحـ:  ًُ ْٓ بِ ُذوَن إِ ٍُ ـْ 33}ٓ َتْْ [: أي: بَدرة وؿقة، ومثؾ ؿقفف تًٚػ: }َمٚ َإَْٔزَل اَْتُ هِبَٚ ِم

 [: أي: مـ حجٜ وبرهٚن.46ُشَِْىٍٚن{ ]يقشػ: 

 مر وافْٓل.ويف احلديٞ: " افًِىٚن وِل مـ ٓ وِل فف " أي: مـ فف إ

} ـْ ْٓ افْي قَن إِ ًُ افتل بًّْك  "إن"[ }إن{ هْٚ بًّْك )مٚ(، وظالمٜ 116]إًٕٚم:  ؿقفف: }إِْن َيتٌِْ

ِريٌؿ{ ]يقشػ:  "مٚ" ـَ ٌَِؽ  ْٓ َم [، يًْل مٚ هذا إٓ مِؽ 31أن تٖ ي بًدهٚ إٓ، ؿٚل تًٚػ: }إِْن َهَذا إِ

ْٓ َؿقْ  { ]اددثر: ـريؿ، وؿٚل تًٚػ: }إِْن َهَذا إِ ٌََؼِ [: أي: مٚ هذا إٓ ؿقل افٌؼ، وؿٚل تًٚػ: 25ُل اْف

{ ]إًٕٚم:  ـْ ْٓ افْي قَن إِ ًُ [: أي: مٚ يتًٌقن إٓ افيـ. وافيـ افذي يتًٌقٕف هق أ ٚ آهلٜ، 116}إِْن َيْتٌِ

 .وأن هلل افٌْٚت وهلؿ افٌْقن، وافيـ ٓ يٌْل مـ احلؼ صٔئٚ: ـام ؿٚل تًٚػ يف آيٜ أخرى

ُس{ ٍُ [ ـذفؽ أيوٚ يتًٌقن مٚ هتقى إٍٕس، وهذا أرض رء 23]افْجؿ:  ؿقفف: }َوَمٚ هَتَْقى إَْٕ

َا  ٚ، إٕام يًٌد ظَِف ظذ اإلًٕٚن أن يتٌع مٚ اقى: ؾٚإلًٕٚن افذي يًٌد اهلل بٚهلقى: ؾٕ٘ف ٓ يًٌد اهلل ح

َذ إهَِلَُف َهَقاهُ  ـِ اخْتَ َٝ َم ُف اَْتُ َظَذ ِظٍِْؿ{ ]اجلٚثٜٔ:  وهقاه، ؿٚل تًٚػ: }َأَؾَرَأْي ِْ [، فُـ افذي يًٌد 23َوَأَو

 اهلل بٚهلدى ٓ بٚهلقى: هق افذي ظذ احلؼ.

ُِؿ اهْلَُدى{ ـْ َرهبِّ ْد َجَٚءُهْؿ ِم ََ ؾُٚن إجدر هبؿ أن  ملسو هيلع هللا ىلص[ أي: ظذ يد افٌْل 23]افْجؿ:  ؿقفف: }َوَف

 يتًٌقا اهلدى دون اهلقى.

 مْٚشٌٜ أيٜ فِسمجٜ:

يًتَدون أن هذه إصْٚم تًٍْٓؿ وتيهؿ، وهلذا يٖتقن إفٔٓٚ: يدظق ٚ، ويذبحقن هلٚ،  أ ؿ

ويتَربقن إفٔٓٚ، وؿد يٌتع اهلل ادرء ؾٔحهؾ فف مٚ يريد مـ إدؾٚع رض أو جِٛ ٍٕع هبذا افؼك: 

دًهٜٔ فف حتك ٚ، وهذا ؿد تَدم فْٚ فف ٕيٚئر أن اهلل يٌتع ادرء بتًٔر أشٌٚب اابتالء مـ اهلل وامتحًٕٚ 

 يًِؿ شٌحٕٚف مـ خيٚؾف بٚفٌٔٛ.



 
 

 

إػ حْغ، وٕحـ حدثٚء ظٓد بٍُر، ملسو هيلع هللا ىلصوظـ أيب واؿد افِٔثل: ؿٚل: " خرجْٚ مع رشقل اهلل 

وفِّؼـغ شدرة يًٍُقن ظْدهٚ ويْقضقن هبٚ أشِحتٓؿ، يَٚل هلٚ: ذات إٔقاط، ؾّررٕٚ بًدرة، 

: اهلل أـز! إ ٚ ملسو هيلع هللا ىلصات إٔقاط. ؾَٚل رشقل اهلل ؾَِْٚ: يٚ رشقل اهلل! اجًؾ فْٚ ذات إٔقاط ـام هلؿ ذ

ْؿ َؿْقٌم  ُُ ْٕ ٌٜ َؿَٚل إِ َ اَم هَلُْؿ آهِل ـَ ْؾ َفَْٚ إهَِلًٚ  ًَ افًْـ! ؿِتؿ وافذي ٍٕز بٔده ـام ؿٚفٝ بْق إهائٔؾ دقشك: }اْج

ُِقَن{ ]إظرا :  َٓ  [. فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ " رواه افسمذي وصححف.138جَتْ

------------------------------------------------- 

فام ؾتح مُٜ جتًّٝ فف ثَٔػ ملسو هيلع هللا ىلصأي: بًد ؽزوة افٍتح: ٕن افٌْل  ":ملسو هيلع هللا ىلصؿقفف: " خرجْٚ مع افٌْل 

ومًف اثْٚ ظؼ أفٍٚ: أفٍٚن مـ أهؾ مُٜ، وظؼة  ملسو هيلع هللا ىلصا. ؾَهدهؿ وهقازن، بجّع ظئؿ ـثر جدا 

ّٜٔ: ؿٚفقا: فـ ٌِٕٛ افٔقم مـ ؿِٜ. ؾٖظجٌقا آٓ  جٚء هبؿ مـ ادديْٜ، ؾِام تقجٓقا هبذه افُثرة افًي

ـَ  ُؿ اَْتُ يِف َمَقاِض ـُ ََٕكَ ْد  ََ بُثرهتؿ، وفُـ بغ اهلل أن افْك مـ ظْد اهلل وفٔس بٚفُثرة، ؿٚل تًٚػ: }َف

ْٝ ظَ  ْؿ َصًْٔئٚ َوَوَٚؿ ُُ ـِ َظْْ ٌْ ْؿ ُت َِ ْؿ َؾ ُُ ثَْرُت ـَ ْؿ  ُُ ٌَتْ ثَِرٍة َوَيْقَم ُحَْْغٍ إِْذ َأْظَج { ـَ ْٝ ٌَ َْرُض باَِم َرُح ْٕ ُؿ ا ُُ ْٔ َِ

 [ أيتغ.25]افتقبٜ: 

ثؿ فام إحدروا مـ وادي حْغ وجدوا أن ادؼـغ ؿد ـّْقا هلؿ يف افقادي، ؾحهؾ مٚ حهؾ، 

ومل يٌؼ مًف إٓ ٕحق مئٜ رجؾ، ويف آخر إمر ـٚن افْك فٌِْل  ملسو هيلع هللا ىلصوتٍرق ادًِّقن ظـ رشقل اهلل 

 واحلّد هلل. ملسو هيلع هللا ىلص

فالظتذار فىٌِٓؿ  ÷مجع حديٞ، أي: إْٔٚ ؿريٌق ظٓد بٍُر، وإٕام ذـر ذفؽ  :ؿقفف: "حدثٚء"

 وشٗاهلؿ، وفق وؿر اإليامن يف ؿِقهبؿ مل يًٖفقا هذا افًٗال.

أي: ئَّقن ظِٔٓٚ، وافًُق : مالزمٜ افقء، ومْف ؿقفف تًٚػ: }َوَإُْٔتْؿ  ؿقفف: "يًٍُقن ظْدهٚ":

ِٚجِد{ ]افٌَرة:  ًَ قَن يِف اْدَ ٍُ
 [.187َظٚـِ

ـً  ؿقفف: "يْقضقن":  ٚ.أي: يًَِقن هبٚ أشِحتٓؿ تز

أي: أ ٚ تَِٛ هبذا افَِٛ ٕٕف تْٚط ؾٔٓٚ إشِحٜ، وتًِؼ ظِٔٓٚ  ؿقفف: "يَٚل: هلٚ ذات إٔقاط":

"اجًؾ فْٚ ذات إٔقاط ـام هلؿ ذات  ملسو هيلع هللا ىلصؿٚفقا فٌِْل  ،رجٚء برـتٓٚ، ؾٚفهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ

ـً   هلذا "اهلل أـز"، ـْز تًئاًم  ملسو هيلع هللا ىلصٚ هبٚ، ؾَٚل افٌْل إٔقاط"؟ أي: شدرة ًِٕؼ أشِحتْٚ ظِٔٓٚ تز



 
 

ٚ بف، ـٔػ يَقفقن هذا افَقل؟ وهؿ آمْقا بٖٕف ٓ هلإ إٓ ٚ ٓ ؾرًح ٚ فف، وتًجًٌ افىِٛ، أي: اشتًيٚمً 

 اهلل؟! فُـ: "إ ٚ افًْـ" أي: افىرق افتل يًُِٓٚ افًٌٚد.

} ٌٜ َ اَم هَلُْؿ آهِل ـَ ْؾ َفَْٚ إهَِلًٚ  ًَ  ؿقفف: "ؿِتؿ وافذي ٍٕز بٔده ـام ؿٚفٝ بْق إهائٔؾ دقشك: }اْج

ؿٚس مٚ ؿٚفف افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ ظذ مٚ ؿٚفف بْق  ملسو هيلع هللا ىلصفرشقل [، أي: إن ا138]إظرا : 

إهائٔؾ دقشك حغ ؿٚفقا: اجًؾ فْٚ إهلٚ ـام هلؿ آهلٜ، ؾٖٕتؿ ضٌِتؿ ذات إٔقاط ـام أن هلٗٓء ادؼـغ 

 ذات إٔقاط.

 ادراد أن ًٍٕف بٔد اهلل، ٓ مـ جٜٓ إمٚتتٓٚ وؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم: " وافذي ٍٕز بٔده "

شٌحٕٚف  -ٚ، مٚ مـ دابٜ إٓ هق آخذ بْٚصٔتٓٚوإحٔٚئٓٚ ؾحًٛ، بؾ مـ جٜٓ تدبرهٚ وتكيٍٓٚ أيًو 

 .-وتًٚػ

أي: فتًٍِـ مثؾ ؾًِٓؿ، وفتَقفـ مثؾ ؿقهلؿ، وهذه اجلِّٜ  ؿقفف: " فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ "

ـٚن ؿٌِْٚ ممٚ جرى تنٌٔٓف ٓ يراد هبٚ اإلؿرار، وإٕام يراد هبٚ افتحذير، ٕٕف مـ ادًِقم أن شْـ مـ 

شْـ وٚفٜ، حٔٞ ضٌِقا آهلٜ مع اهلل، ؾٖراد افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم أن ةذر أمتف أن ترـٛ شْـ 

 مـ ـٚن ؿٌِٓٚ مـ افوالل وافٌل.

 ملسو هيلع هللا ىلصات إٔقاط " ؾُٖٕر ظِٔٓؿ افٌْل " اجًؾ فْٚ ذات إٔقاط ـام هلؿ ذ وافنٚهد مـ هذا احلديٞ ؿقهلؿ:

 ؾٔف مًٚئؾ:

 تًٍر آيٜ افْجؿ.إوػ: 

 افثٕٜٚٔ: مًرؾٜ صقرة إمر افذي ضٌِقا.

 افثٚفثٜ: ـق ؿ مل يًٍِقا.

 افرابًٜ: ـق ؿ ؿهدوا افتَرب إػ اهلل بذفؽ، فيْٓؿ إٔف ةٌف.

 اخلٚمًٜ: أ ؿ إذا جِٓقا هذا، ؾٌرهؿ أوػ بٚجلٓؾ.

 افًٚدشٜ: أن هلؿ مـ احلًْٚت وافقظد بٚدٌٍرة مٚ فٔس فٌرهؿ.

مل يًذرهؿ، بؾ رد ظِٔٓؿ بَقفف: " اهلل أـز! إ ٚ افًْـ! فتتًٌـ شْـ مـ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلصأن افٌْل افًٚبًٜ: 

 ؿٌُِؿ " ؾٌِظ إمر هبذه افثالث.

إٔف أخز أن ضٌِٓؿ ـىِٛ بْل إهائٔؾ فام ؿٚفقا دقشك:  -وهق ادَهقد -افثٚمْٜ: إمر افٌُر

 اجًؾ فْٚ إهلٚ.



 
 

 اهلل، مع دؿتف وخٍٚئف ظذ أوفئؽ. افتٚشًٜ: أن ٍٕل هذا مـ مًْك ٓ هلإ إٓ

 افًٚذة: إٔف حِػ ظذ افٍتٔٚ، وهق ٓ ةِػ إٓ دهِحٜ.

 احلٚديٜ ظؼة: أن افؼك ؾٔف أصٌر وأـز: ٕ ؿ مل يرتدوا هبذا.

 افثٕٜٚٔ ظؼة: ؿقهلؿ: "وٕحـ حدثٚء ظٓد بٍُر"، ؾٔف أن ؽرهؿ ٓ جيٓؾ ذفؽ.

 دـ ـرهف. افثٚفثٜ ظؼة: افتٌُر ظْد افتًجٛ، خالؾٚ

 افرابًٜ ظؼة: شد افذرائع.

 اخلٚمًٜ ظؼة: افْٓل ظـ افتنٌف بٖهؾ اجلٚهِٜٔ.

 افًٚدشٜ ظؼة: افٌوٛ ظْد افتًِٔؿ.

 افًٚبًٜ ظؼة: افَٚظدة افُِٜٔ فَقفف: " إ ٚ افًْـ".

 افثٚمْٜ ظؼة: أن هذا ظِؿ مـ أظالم افٌْقة، فُقٕف وؿع ـام أخز.

 اهلل بف افٔٓقد وافْهٚرى يف افَرآن، إٔف فْٚ.افتٚشًٜ ظؼة: أن ـؾ مٚ ذم 

افًؼون: إٔف متَرر ظْدهؿ أن افًٌٚدات مٌْٚهٚ ظذ إمر، ؾهٚر ؾٔف افتٌْٔف ظذ مًٚئؾ افَز: أمٚ 

)مـ ربؽ(، ؾقاوح، وأمٚ )مـ ٌٕٔؽ؟(، ؾّـ إخٌٚره بٌٖٕٚء افٌٔٛ، وأمٚ )مٚ ديْؽ؟( ؾّـ ؿقهلؿ: 

 "اجًؾ فْٚ إهلٚ... " إػ آخره.

 ٚديٜ وافًؼون: أن شْٜ أهؾ افُتٚب مذمقمٜ ـًْٜ ادؼـغاحل

افثٕٜٚٔ وافًؼون: أن ادْتَؾ مـ افٌٚضؾ افذي اظتٚده ؿٌِف ٓ يٗمـ أن يُقن يف ؿٌِف بَٜٔ مـ تِؽ 

 افًٚدة، فَقفف: " وٕحـ حدثٚء ظٓد بٍُر ".

------------------------------------------------ 

 ؾٔف مًٚئؾ:

ْزى ) إوػ: ًُ ُْخَرى 19تًٍر آيٜ افْجؿ: أي: ؿقفف تًٚػ: }َأَؾَرَأْيُتُؿ افالَْت َواْف ْٕ َٜ ا ( َوَمََْٚة افْثٚفَِث

َْٕثك )26) ُ ْٕ ُر َوَفُف ا ـَ ُؿ افْذ ُُ ٌٜ ِؤَزى )21( َأَف َّ ًْ َِْؽ إًِذا ِؿ
ُْٕتْؿ 22( تِ قَهٚ َأ ُّ ُْٔت ّْ ْٓ َأْشاَمٌء َش ( إِْن ِهَل إِ

ْؿ  ـُ ـْ ُشَِْىٍٚن{ ]افْجؿ: َوآَبُٚؤ [ أيٜ. وشٌؼ تًٍرهٚ، وأن اهلل تًٚػ إُٔر 23 - 19َمٚ َإَْٔزَل اَْتُ هِبَٚ ِم

ظذ هٗٓء افذيـ يًٌدون افالت وافًزى، وأتك بهٌٜٔ آشتٍٓٚم افدافٜ ظذ افتحَر وافتهٌر هلذه 

 إصْٚم.



 
 

أن جيًؾ هلؿ ذات إٔقاط ـام ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل  مًرؾٜ صقرة إمر افذي ضٌِقا: وهق أ ؿ ضٌِقا مـ افثٕٜٚٔ:

أن فِّؼـغ ذات إٔقاط، وهؿ إٕام أرادوا أن يتزـقا هبذه افنجرة ٓ أن يًٌدوهٚ، ؾدل ذفؽ ظذ أن 

 افتزك بٕٚصجٚر ممْقع، وأن هذا مـ شْـ افوٚفغ افًٚبَغ مـ إمؿ.

أن يَرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصقا مـ افرشقل ٚ ظذ افنجرة، ويىٌِـق ؿ مل يًٍِقا: أي: مل يًَِقا إٔقاضً  افثٚفثٜ:

 أن جيًؾ هلؿ ذفؽ. ملسو هيلع هللا ىلصظذ هذا افًّؾ، بؾ ضٌِقا مـ افرشقل 

ـق ؿ ؿهدوا افتَرب إػ اهلل بذفؽ فيْٓؿ إٔف ةٌف: "بذفؽ"؟ أي: بتًِٔؼ إشِحٜ  افرابًٜ:

فتُتًٛ هبذا مًْك  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا ضٌِقا ذفؽ مـ افرشقل ن  ملسو هيلع هللا ىلصوٕحقهٚ ظذ افنجرة افتل ئًْٓٚ افرشقل 

 افًٌٚدة.

أ ؿ إذا جِٓقا هذا: ؾٌرهؿ أوػ بٚجلٓؾ: ٕن افهحٚبٜ ٓ صؽ أظِؿ افْٚس بديـ اهلل،  اخلٚمًٜ:

ٚ، ؾٌرهؿ مـ بٚب أوػ، وؿهد ادٗفػ ؾ٘ذا ـٚن افهحٚبٜ جيِٓقن أن افتزك هبذا: ٕقٌع مـ اختٚذهٚ إهلً 

ًزة بام دل ظِٔف رمحف اهلل هبذا أن ٓ ٌٕس بًّؾ افْٚس، ٕن ظّؾ افْٚس ؿد يُقن ظـ جٓؾ، ؾٚف

 افؼع ٓ بًّؾ افْٚس.

أن هلؿ مـ احلًْٚت وافقظد بٚدٌٍرة مٚ فٔس فٌرهؿ: وهذا مًِقم مـ أيٚت، مثؾ  افًٚدشٜ:

ـَ  ـَ اْفِذي ًٜ ِم تِْح َوَؿَٚتَؾ ُأوَفِئَؽ َأْظَيُؿ َدَرَج ٍَ ـْ َؿٌِْؾ اْف َؼ ِم ٍَ ـْ َإْٔ ْؿ َم ُُ َتِقي ِمْْ ًْ َٓ َي قؿقفف تًٚػ: } َُ ٍَ ـْ َإْٔ ا ِم

َْك{ ]احلديد:  ًْ الا َوَظَد اَْتُ احْلُ ـُ ُِقا َو ُد َوَؿَٚت ًْ [ ؾٚفهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ هلؿ مـ احلًْٚت، 16َب

 هبذا افىِٛ. ملسو هيلع هللا ىلصوافقظد بٚدٌٍرة، وأشٌٚب ادٌٍرة، مٚ فٔس فٌرهؿ، ومع ذفؽ مل يًذرهؿ افٌْل 

أـز! إ ٚ افًْـ، فتتًٌـ شْـ مـ ـٚن مل يًذرهؿ، بؾ رد ظِٔٓؿ بَقفف: "اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن افٌْل  افًٚبًٜ:

ؿٌُِؿ"؟ ؾٌِظ إمر هبذه افثالث. وهل ؿقفف: "اهلل أـز"، وؿقفف: "إ ٚ افًْـ"، وؿقفف: "فسـٌـ 

ٚ فَمر افذي ضٌِقه، و "إ ٚ افًْـ": شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ"؟ ؾٌِظ إمر هبذا ٕن افتٌُر اشتًيٚمً 

 ٚ وذير.ؽ أيًو وذير، و "فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ" ـذف

إمر افٌُر وهق ادَهقد إٔف أخز أن ضٌِٓؿ ـىِٛ بْل إهائٔؾ فام ؿٚفقا دقشك:  افثٚمْٜ:

{ ]إظرا :  ٌٜ َ اَم هَلُْؿ آهِل ـَ ْؾ َفَْٚ إهَِلًٚ  ًَ [ ؾٓٗٓء ضٌِقا شدرة يتزـقن هبٚ ـام يتزك ادؼـقن 138}اْج

ـال افىٌِغ مْٚؾٚة فِتقحٔد، ٕن افتزك بٚفنجر ٕقع  ٚ ـام هلؿ آهلٜ، ؾُٔقن يفهبٚ، وأوفئؽ ضٌِقا إهلً 

 ٚ ذك واوح.مـ افؼك، واختٚذه إهلً 



 
 

أن ٍٕل هذا مـ مًْك: ٓ هلإ إٓ اهلل، مع دؿتف وخٍٚئف ظذ أوفئؽ: أي: أن ٍٕل افتزك  افتٚشًٜ:

، وتٍْل بٕٚصجٚر وٕحقهٚ مـ مًْك ٓ هلإ إٓ اهلل، ؾ٘ن ٓ هلإ إٓ اهلل تٍْل ـؾ هلإ شقى اهلل

 .-شٌحٕٚف وتًٚػ -، ؾُذفؽ افزـٜ ٓ تُقن مـ ؽر اهلل-ظز وجؾ -إفقهٜٔ ظام شقى اهلل

حِػ ظذ افٍتٔٚ يف  ملسو هيلع هللا ىلصإٔف حِػ ظذ افٍتٔٚ وهق ٓ ةِػ إٓ دهِحٜ: أي: أن افٌْل  افًٚذة:

ِٔس ٓ ةِػ إٓ دهِحٜ، أو دؾع مية ومًٍدة، ؾ ملسو هيلع هللا ىلصؿقفف: "ؿِتؿ، وافذي ٍٕز بٔده"، وافٌْل 

 ممـ ةِػ ظذ أي شٌٛ يُقن، ـام هل ظٚدة بًض افْٚس.

: أن افؼك ؾٔف أصٌر وأـز، ٕ ؿ مل يرتدوا هبذا: حٔٞ مل يىٌِقا جًؾ ذات إٕقاط احلٚديٜ ظؼة

فًٌٚدهتٚ، بؾ فِتزك هبٚ، وافؼك ؾٔٓٚ أصٌر وأـز، وؾٔف خٍل وجع. ؾٚفؼك إـز: مٚ خيرج 

 إصٌر: مٚ دون ذفؽ.اإلًٕٚن مـ ادِٜ. وافؼك 

ٚ. وفذفؽ اختِػ افًِامء يف وٚبط افؼك إصٌر ٚ واوحً فُـ ـِّٜ )مٚ دون ذفؽ( فًٔٝ مٔزإً 

 ظذ ؿقفغ:

أن افؼك إصٌر ـؾ رء أضِؼ افنٚرع ظِٔف إٔف ذك ودفٝ افْهقص ظذ إٔف  افَقل إول:

ٚ أصٌر، ٕٕف دفٝ افْهقص فٔس مـ إـز، مثؾ: " مـ حِػ بٌر اهلل: ؾَد أذك " ؾٚفؼك هْ

 ظذ أن اجرد احلِػ بٌر اهلل ٓ خيرج مـ ادِٜ.

أن افؼك إصٌر: مٚ ـٚن وشِٜٔ فَـز، وإن مل يىِؼ افؼع ظِٔف اشؿ افؼك،  افَقل افثِّٚن:

ٚ، ؾٓذا ذك أصٌر: ٕن هذا مثؾ: أن يًتّد اإلًٕٚن ظذ رء ـٚظتامده ظذ اهلل، فُْف مل يتخذه إهلً 

د افذي يُقن ـٚظتامده ظذ اهلل يٗدي بف يف افْٓٚيٜ إػ افؼك إـز، وهذا افتًريػ أوشع مـ آظتام

إول، ٕن إول يّْع أن تىِؼ ظذ رء إٔف: ذك إٓ إذا ـٚن فديؽ دفٔؾ، وافثِّٚن جيًؾ ـؾ مٚ 

ٕن ـٚن وشِٜٔ فِؼك ؾٓق ذك، وربام َٕقل ظذ هذا افتًريػ: إن ادًٚ  ـِٓٚ ذك أصٌر، 

ُف اَْتُ َظَذ ِظٍِْؿ{ ]اجلٚثٜٔ:  ِْ َذ إهَِلَُف َهَقاُه َوَأَو ـِ اخْتَ َٝ َم [ 23احلٚمؾ ظِٔٓٚ اهلقى، وؿد ؿٚل تًٚػ: }َأَؾَرَأْي

بغ افرجؾ وبغ افؼك افؼك ظذ تٚرك افهالة، مع إٔف مل يؼك، ؾَٚل: " ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أضِؼ افٌْل 

 . 164"وافٍُر: ترك افهالة
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فػ رمحف اهلل يَقل: إن افؼك ؾٔف أـز وأصٌر، ٕ ؿ مل يرتدوا هبذا، وشٌؼ وجف ؾٚحلٚصؾ أن ادٗ

ذفؽ. اجلع واخلٍل، ؾًٌوٓؿ ؿٚل: إن اجلع واخلٍل هق إـز وإصٌر. وبًوٓؿ ؿٚل: اجلع مٚ 

طٓر فِْٚس مـ أصٌر أو أـز، ـٚحلِػ بٌر اهلل، وافًجقد فِهْؿ. واخلٍل: مٚ ٓ يًِّف افْٚس مـ 

أو أـز، ـٚفريٚء، واظتَٚد أن مع اهلل إهلٚ آخر. وؿد يَٚل: إن اجلع مٚ إجذ أمره وطٓر ـقٕف أصٌر 

ـً   ٚ، وفق ـٚن أصٌر، واخلٍل: مٚ شقى ذفؽ. ذ

، ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل: إن افؼك ٓ يٌٍره اهلل وفق ـٚن وأاام افذي ٓ يٌٍر

 َٓ َك بِِف{ ]افًْٚء: أصٌر، فًّقم ؿقفف: }إِْن اَْتَ  ُر َأْن ُيْؼَ
ٍِ ٌْ [ و" أن يؼك بف " مٗول بّهدر 48 َي

ـً  ٚ بف، وهق ُٕرة يف شٔٚق افٍْل، ؾٍٔٔد افًّقم. وؿٚل بًض افًِامء: إن افؼك إصٌر تَديره: ذ

داخؾ وٝ ادنٔئٜ، وإن ادراد بَقفف: " أن يؼك بف " افؼك إـز، وأمٚ افؼك إصٌر، ؾٕ٘ف يٌٍر 

ٕف ٓ خيرج مـ ادِٜ، وـؾ ذٕٛ ٓ خيرج مـ ادِٜ، ؾٕ٘ف وٝ ادنٔئٜ، وظذ ـؾ، ؾهٚحٛ افؼك ٕ

ٚ أحٛ " ٕن أحِػ بٚهلل ـٚذبً ÷إصٌر ظذ خىر، وهق أـز مـ ـٌٚئر افذٕقب، ؿٚل ابـ مًًقد 

 ٚ ".إِْل مـ أن أحِػ بٌره صٚدؿً 

ؿقفف: "وٕحـ حدثٚء ظٓد بٍُر... ": مًْٚه: إٔف يًتذر ظام ضٌِقا، حٔٞ ضٌِقا أن  افثٕٜٚٔ ظؼة:

جيًؾ هلؿ ذات إٔقاط، ؾٓؿ يًتذرون جلِٓٓؿ بُق ؿ حدثٚء ظٓد بٍُر، وأمٚ ؽرهؿ ممـ شٌؼ 

إشالمف، ؾال جيٓؾ ذفؽ. وظذ هذا، ؾَْقل: إٕف يٌٌْل فإلًٕٚن أن يَدم افًذر ظـ ؿقفف أو ؾًِف: حتك 

 ملسو هيلع هللا ىلصًٍٕف إػ افَقل أو افيـ بام فٔس ؾٔف، ويدل فذفؽ حديٞ " صٍٜٔ حغ صًٔٓٚ افرشقل ٓ يًرض 

 وهق مًتُػ، ؾّر رجالن مـ إٕهٚر، ؾَٚل: إ ٚ صٍٜٔ بْٝ حٔل ".

افتٌُر ظْد افتًجٛ... إفخ: تٗخذ مـ ؿقفف: "اهلل أـز"، أي: اهلل أـز وأظيؿ مـ  افثٚفثٜ ظؼة:

 أن يؼك بف، ويف روايٜ افسمذي إٔف ؿٚل: "شٌحٚن اهلل" أي: تْزاٚ هلل ظام ٓ ئِؼ بف.

شد افذرائع: افذرائع، أي: افىرق ادقصِٜ إػ افقء، وذرائع افقء، وشٚئِف  افرابًٜ ظؼة:

 ذرائع ٕقظٚن:وضرؿف. واف

 ذرائع إػ أمقر مىِقبٜ: ؾٓذه ٓ تًد، بؾ تٍتح وتىِٛ. -أ

ذرائع إػ أمقر مذمقمٜ: ؾٓذه تًد، وهق مراد ادٗفػ رمحف اهلل تًٚػ. وذات إٕقاط وشِٜٔ  -ب

إػ افؼك إـز، ؾ٘ذا ووًقا ظِٔٓٚ أشِحتٓؿ وتزـقا هبٚ، يتدرج هبؿ افنٔىٚن إػ ظٌٚدهتٚ، 

 افذرائع. ملسو هيلع هللا ىلصؿ مْٓٚ مٌٚذة، ؾِٓذا شد افٌْل وشٗاهلؿ حقائجٓ



 
 

افْٓل ظـ افتنٌف بٖهؾ اجلٚهِٜٔ: تٗخذ مـ ؿقفف: "ؿِتؿ ـام ؿٚفٝ بْق إهائٔؾ"،  اخلٚمًٜ ظؼة:

بؾ ـؾ مـ جٓؾ احلؼ  ملسو هيلع هللا ىلصؾُٖٕر ظِٔٓؿ، وهبذا ًٕر  أن اجلٚهِٜٔ ٓ ختتص بّـ ـٚن ؿٌؾ زمـ افٌْل 

 وظّؾ ظّؾ اجلٚهِغ، ؾٓق مـ أهؾ اجلٚهِٜٔ.

افٌوٛ ظْد افتًِٔؿ: واحلديٞ فٔس بكيح يف ذفؽ، وربام يٗخذ مـ ؿرائـ  فًٚدشٜ ظؼة:ا

 ؿقفف: " اهلل أـز! إ ٚ افًْـ... "، ٕن ؿقة هذا افُالم تٍٔد افٌوٛ.

افَٚظدة افُِٜٔ فَقفف: ؾ٘ ٚ افًْـ ": أي: افىرق: وأن هذه إمٜ شتتٌع ضرق مـ  افًٚبًٜ ظؼة:

" شتٍسق هذه إمف ملسو هيلع هللا ىلصل احلؾ واإلبٚحٜ، وفُْف فِتحذير، ـام ؿٚل افرشقل ـٚن ؿٌِٓٚ، وهذا ٓ يًْ

إػ ثالث وشًٌغ ؾرؿٜ، ـِٓٚ يف افْٚر، إٓ واحدة " وؿٚل: " فُٔقٕـ مـ أمتل أؿقام يًتحِقن احلر 

 واحلرير... " احلديٞ.

 ظـ وؿقظٓٚ مع وريّٓٚ. ملسو هيلع هللا ىلصومٚ أصٌف ذفؽ مـ إمقر افتل أخز افٌْل 

أن هذا ظِؿ مـ أظالم افٌْقة فُقٕف وؿع ـام أخز: يًْل اتٌٚع شْـ مـ ـٚن ؿٌِْٚ.  افثٚمْٜ ظؼة:

ُِّقَن  ملسو هيلع هللا ىلصؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: إن افٌْل  ٌَُدُه اْدَُه ًْ ؿد خىٛ افْٚس بًرؾٜ، وؿٚل: "إِْن افْنَْٔىَٚن َؿْد َأِيَس َأْن َي

َرِب" ًَ  ؾُٔػ تَع ظٌٚدتف؟ 165يِف َجِزيَرِة اْف

بٖٔشف ٓ يدل ظذ ظدم افقؿقع، بؾ جيقز أن يَع، ظذ خال  مٚ  ملسو هيلع هللا ىلصأن إخٌٚر افٌْل  ؾٚجلقاب:

تقؿًف افنٔىٚن، ٕن افنٔىٚن فام حهِٝ افٍتقحٚت، وؿقي اإلشالم، ودخؾ افْٚس يف ديـ اهلل 

ٚ: يئس أن يًٌد شقى اهلل يف هذه اجلزيرة، وفُـ حُّٜ اهلل تٖبك إٓ أن يُقن ذفؽ، وهذا أؾقاًج 

ـً َٕقفف وٓ بد، فئال يَٚل: إ  .ٚن مجٔع إؾًٚل افتل تَع يف اجلزيرة افًربٜٔ، ٓ يُّـ أن تُقن ذ

ؾٚحلديٞ أخز ظام وؿع يف ٍٕس افنٔىٚن ذفؽ افقؿٝ، وفُْف ٓ يدل ظذ ظدم افقؿقع، وهذا 

 يَقل: " فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ " وهق خيٚضٛ افهحٚبٜ وهؿ يف جزيرة افًرب. ملسو هيلع هللا ىلصافرشقل 

هلل بف افٔٓقد وافْهٚرى يف افَرآن إٔف فْٚ: هذا فٔس ظذ إضالؿف أن ـؾ مٚ ذم ا افتٚشًٜ ظؼة:

وطٚهره، بؾ ةّؾ ؿقفف: "فْٚ"، أي: فًٌوْٚ، ويُقن ادراد بف ادجّقع ٓ اجلّٔع، ـام ؿٚل افًِامء يف 

ْؿ{ ]إًٕٚم:  ُُ ْؿ ُرُشٌؾ ِمْْ ُُ ِْٕس َأمَلْ َيْٖتِ ِـّ َواإْلِ ًَْؼَ اجْلِ رشؾ ـٕٚقا مـ اإلٕس [ واف136ؿقفف تًٚػ: }َيٚ َم

ؾَط ؾ٘ذا وؿع تنٌف بٚفٔٓقد وافْهٚرى، ؾ٘ن افذم افذي يُقن هلؿ يُقن فْٚ، ومٚ مـ أحد مـ افْٚس 

                                       
 ( مـ حديٞ جٚبر ريض اهلل ظْف.2812مًِؿ ) 165



 
 

 ًٌ ٚ إٓ وؾٔف صٌف بٚفٔٓقد أو افْهٚرى، ؾٚفذي يًيص اهلل ظذ بهرة ؾٔف صٌف مـ افٔٓقد، وافذي ؽٚف

ظذ مٚ آتٚهؿ اهلل مـ ؾوِف ؾٔف صٌف يًٌد اهلل ظذ والفٜ ؾٔف صٌف مـ افْهٚرى، وافذي ةًد افْٚس 

 ا.مـ افٔٓقد، وهِؿ جرا 

وإن ـٚن يَهد رمحف اهلل إٔف ٓ بد أن يُقن يف إمٜ خهِٜ، ؾٓذا ظذ إضالؿف وطٚهره، ٕٕف ؿؾ 

 مـ يًِؿ.

 وإن أراد أن ـؾ مٚ ذم بف افٔٓقد وافْهٚرى، ؾٓق هلذه إمٜ ظذ شٌٔؾ افًّقم، ؾال.

أن افًٌٚدات مٌْٚهٚ ظذ إمر... إفخ: وهذا واوح، ؾٚفًٌٚدات  إٔف متَرر ظْدهؿ افًؼون:

: " مـ ظّؾ ظّال فٔس ظِٔف أمرٕٚ، ملسو هيلع هللا ىلصمٌْٚهٚ ظذ إمر، ؾام مل يثٌٝ ؾٔف أمر افنٚرع، ؾٓق بدظٜ، ؿٚل 

 ؾٓق رد ".

 وؿٚل: " إيٚـؿ وادثٚت إمقر، ؾ٘ن ـؾ بدظٜ والفٜ ".

افًٌٚدات احلير وادْع، إٓ إذا ؿٚم افدفٔؾ ظذ ؾّـ تًٌد بًٌٚدة ضقفٛ بٚفدفٔؾ، ٕن إصؾ يف 

مؼوظٔتٓٚ. وأمٚ إـؾ وادًٚمالت وأداب وافٌِٚس وؽرهٚ، ؾٕٚصؾ ؾٔٓٚ اإلبٚحٜ، إٓ مٚ ؿٚم 

 افدفٔؾ ظذ وريّف.

وؿقفف: "مًٚئؾ افَز افتل يًٖل ؾٔٓٚ اإلًٕٚن يف ؿزه مـ ربؽ؟ مـ ٌٕٔؽ؟ مٚ ديْؽ؟ ": ؾٍل هذه 

 ظذ أن اإلًٕٚن يًٖل يف ؿزه، بؾ مًٚئؾ افَز افثالث، وفٔس مراده أن ؾٔٓٚ دفٔالً  افَهٜ دفٔؾ ظذ

 ؾٔٓٚ دفٔؾ ظذ إثٌٚت افربقبٜٔ وافٌْقة وافًٌٚدة.

أمٚ "مـ ربؽ"؟ ؾقاوح، يًْل إٔف ٓ رب إٓ اهلل تًٚػ وأمٚ "مـ ٌٕٔؽ"؟ ؾّـ إخٌٚره بٚفٌٔٛ، 

ٚفَذة " ؾقؿع ـام أخز. أمٚ "مٚ ديْؽ"، ؾّـ : " فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ حذو افَذة بملسو هيلع هللا ىلصؿٚل 

ْؾ َفَْٚ إهَِلًٚ{ ]إظرا :  ًَ  ا، وافًٌٚدة هل افديـ.ٚ مًٌقدً [ أي: مٖفقهً 138ؿقهلؿ: }اْج

ٚ يهًٛ ظذ ا دًِّٚن افْهقص، ؾٖحًٕٔٚ وادٗفػ رمحف اهلل اّد بـ ظٌد افقهٚب ؾّٓف دؿٔؼ جدا 

 .اإلًٕٚن بٔٚن وجف اشتٌْٚط ادًٖفٜ مـ افدفٔؾ

أن شْٜ أهؾ افُتٚب مذمقمٜ ـًْٜ ادؼـغ تٗخذ مـ ؿقفف: "ـام ؿٚفٝ بْق  احلٚديٜ وافًؼون:

 إهائٔؾ دقشك ".

أن ادْتَؾ مـ افٌٚضؾ افذي اظتٚده ؿٌِف ٓ يٗمـ أن يُقن يف ؿٌِف بَٜٔ مـ تِؽ  افثٕٜٚٔ وافًؼون:

 أوٓ، ٓ يٗمـ أن يُقن يف ؿٌِف افًٚدة: وهذا صحٔح، ؾٚإلًٕٚن ادْتَؾ مـ رء، شقاء ـٚن بٚضالً 



 
 

بَٜٔ مْف، وهذه افٌَٜٔ ٓ تزول إٓ بًد مدة: فَقفف: "وٕحـ حدثٚء ظٓد بٍُر"، ؾُٖٕف يَقل: مٚ شٖفْٚه 

إٓ ٕن ظْدٕٚ بَٜٔ مـ بَٚيٚ اجلٚهِٜٔ، وهلذا ـٚن مـ احلُّٜ تٌريٛ افزاِّن بًد جِده ظـ مُٚن 

 اجلريّٜ، فئال يًقد إفٔٓٚ.

 أن يٌتًد ظـ مقاضـ افٍُر، وافؼك، وافًٍقق، حتك ٓ يَع يف ؿٌِف رء مْٓٚ.ؾٚإلًٕٚن يٌٌْل 

 

 باب ما جاء يف الذبح لغري اهلل

َغ )
ِ
َٚد ًَ  َربِّ اْف

ِ
ْ
ِ
ل َوَأََْٚي َومَمَٚ ِي َت

ُِ
ًُ ُٕ يَؽ َفُف 162وؿقل اهلل تًٚػ: }ُؿْؾ إِْن َصال َِي َو َٓ َذِ  )

 َٕٚ َغ{، وؿقفف: }َؾَهؾِّ فَِربَِّؽ َوإَْحْر{.َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأ
ِّ ِِ ًْ ُ  َأْوُل اْد

------------------------------------------------ 

 افؼح: 

 أي: ذبح افٌٓٚئؿ. ؿقفف: "يف افذبح":

 افالم فِتًِٔؾ، وافَهد، أي: ؿٚصًدا بذبحف ؽر اهلل. ؿقفف: "فٌر اهلل":

 دم ظذ وجٍف خمهقٍص، ويَع ظذ وجقه:إزهٚق افروح ب٘راؿٜ اف وافذبح هق:

أن يَع ظٌٚدة بٖن يَهد بف تًئؿ ادذبقح فف، وافتذفؾ فف، وافتَرب إفٔف، ؾٓذا ٓ يُقن إٓ  إول:

هلل تًٚػ، ظذ افقجف افذي ذظف اهلل تًٚػ، وسؾف فٌر اهلل ذٌك أـٌز، ودفِٔف مٚ ذـره افنٔخ رمحف 

يَؽ َفُف{. اهلل وهق ؿقفف تًٚػ: }ُؿْؾ إِنْ  َغ ٓ َذِ
ِ
َٚد ًَ  َربِّ اْف

ِ
ْ
ِ
ََٔٚي َومَمَٚ ِي َت ل َوَاْ

ُِ
ًُ ُٕ  َصال ِي َو

ًٚ، أو  افثِّٚن: ًٜ فًرٍس، أو ٕحق ذفؽ، ؾٓذا مٖمقٌر بف، إمٚ وجقب أن يَع إـراًمٚ فؤٍػ، أو وفّٔ

ُْ ملسو هيلع هللا ىلص:" اشتحًٌٚبٚ فَقفف  ُٔ َْٔقِم أِخِر َؾِْ  َواْف
ِ
ـُ بَِْٚت ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  ُف".َم ٍَ  ِرْم َؤْ

أن يَع ظذ وجف افتّتع بٕٚـؾ، أو اإلجتٚر بف، وٕحق ذفؽ ؾٓذا مـ ؿًؿ ادٌٚح ؾٕٚصؾ  افثٚفٞ:

 ُُ ْؿ هَلَٚ َمٚفِ ُٓ ًٚ َؾ ٚم ًَ ْٝ َأْيِديَْٚ َإْٔ َِ
ِّ َْٚ هَلُْؿ مِمْٚ َظ َْ َِ ٚ َخ ْٕ قَن * َوَذْفََِْْٚهٚ ؾٔف اإلبٚحٜ فَقفف تًٚػ: }َأَومَلْ َيَرْوا َأ

ُِقَن{ ]شقرة يس، أيتغ: هَلُ  ـُ ٚ َيْٖ َٓ قهُبُْؿ َوِمْْ ـُ ٚ َر َٓ ْْ
ِّ  [72، 71ْؿ َؾ

ًٜ فف.   ًٔٚ ظْف، حًٌام يُقن وشِٔ  وؿد يُقن مىِقًبٚ، أو مْٓ

 وينسط يف ِحؾِّ افذبٔحٜ أمقر: 

ُِقا مِمْٚ -1 ُُ ُذـَِر  أن يذـر اشؿ اهلل تًٚػ ظِٔٓٚ: ؾَٔقل ظْد تذـٔتٓٚ: "بًؿ اهلل": فَقفف تًٚػ: }َؾ

ِمَِْغ{ ]إًٕٚم:  ْٗ ُْْتْؿ بِآَيٚتِِف ُم ـُ ِْٔف إِْن  َِ  َظ
ِ
 [ 118اْشُؿ اَْت



 
 

ُٜ َوافْدُم  -2 َْٔت ُؿ اْدَ ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ َم أن ٓ يْقي هبٚ ؽر اهلل تًٚػ )أي: مـ جٜٓ افتًئؿ(. ؿٚل تًٚػ: }ُحرِّ

 بِِف َوا
ِ
ْرِ اَْت ٌَ ِْْزيِر َوَمٚ ُأِهْؾ فِ ْٓ َمٚ َوحَلُْؿ اخْلِ ٌُُع إِ ًْ َؾ اف ـَ ُٜ َوَمٚ َأ ُٜ َوافِْْىَٔح َي دِّ ُٜ َواْدَْقُؿقَذُة َواْدَُسَ ََ

ْدَُْْخِْ

{ ]افامئدة:  ِٛ ُْٔتْؿ َوَمٚ ُذبَِح َظَذ افُُّْه ـْ  [ 3َذ

 وافذبح ظذ افْهٛ هق ذبح فٌر اهلل.

3-  َِ ْٝ َظ َم ِْْزيِر َوَمٚ أن ٓ يذـر ظِٔٓٚ اشؿ ؽر اهلل تًٚػ، ؿٚل تًٚػ: }ُحرِّ ُٜ َوافْدُم َوحَلُْؿ اخْلِ َْٔت ُؿ اْدَ ُُ ْٔ

 بِِف{
ِ
ْرِ اَْت ٌَ  .ُأِهْؾ فِ

 .-وهل هْٚ تًّٜٔ افذابح  -واإلهالل هق رؾع افهقت  

ينّؾ إٌٕٔٚء، وادالئُٜ، وإوفٔٚء، وؽرهؿ، ؾُؾ مـ ذبح فٌر اهلل تَرًبٚ  وؿقفف: "فٌر اهلل"

 وتًئاًم، ؾٕ٘ف داخؾ يف هذه افُِّٜ بٖي رء ـٚن.

 وؿد ذـر ادٗفػ يف هذا افٌٚب ثالث آيٚت:

 َربِّ افْ  أيٜ إوػ:
ِ
ْ
ِ
ََٔٚي َومَمَٚ ِي َت ل َوَاْ

ُِ
ًُ ُٕ َغ{ ]إًٕٚم: ؿقفف تًٚػ: }ُؿْؾ إِْن َصالَ ِي َو

ِ
َٚد ًَ162] 

أي: ؿؾ هلٗٓء ادؼـغ، مًًِْٚ هلؿ ؿٔٚمؽ بٚفتقحٔد اخلٚفص، ملسو هيلع هللا ىلص اخلىٚب فٌِْل  ؿقفف: )ؿؾ(: 

 ٕن هذه افًقرة مُٜٔ.

،  ؿقفف: " إن صال ي ": ٍٜ افهالة يف افٌِٜ: افدظٚء، ويف افؼع: ظٌٚدة هلل ذات أؿقاٍل وأؾًٍٚل مًِقم

ٌٜ ب ٌٜ بٚفتٌُر، خمتتّ  ٚفتًِٔؿ.مٍتتح

 افًْؽ فٌٜ: افًٌٚدة، ويف افؼع: ذبح افَربٚن.  ؿقفف: "وًُٕل":

ٔاٚ ومًٔتٚ هلل. ويف  ؿقفف: " وأٚي وممٚ ي ": أي: حٔٚ ي ومق ي، أي: افتك  يف، وتدبر أمري، ح

 ؿقفف: " صال ي وًُٕل " إثٌٚت تقحٔد افًٌٚدة.

 ويف ؿقفف: " وأٚي وممٚ ي " إثٌٚت تقحٔد افربقبٜٔ.

خز إّن، واهلل: ظِؿ ظذ افذات اإلهلٜٔ، وأصِف: اإلفف، ؾحذؾٝ اهلّزة، فُثرة  ؿقفف: "هلل":

ٚ. وهق بًّْك مٖفقه، وادٖفقه: ادحٌقب ادًيؿ.  ًٍ  آشتًامل ختٍٔ

 ادراد بنن "افًٚدغ" مٚ شقى اهلل، وشّل بذفؽ، ٕٕف ظٌِؿ ظذ خٚفَف. ؿقفف: " رب افًٚدغ ":

دغ هبذا ادًْك، وتىِؼ ظذ افًٚدغ يف وؿٝ مًغ، مثؾ ؿقفف تًٚػ: }َوَأِّنِّ وهل تىِؼ ظذ افًٚ

. ٌٜ ٌٜ مىَِ َغ{، يًْل: ظٚدل زمٚ ؿ. وافرب هْٚ: افامفؽ ادتك ، وهذه ربقبٔ
ِ
َٚد ًَ ْؿ َظَذ اْف ُُ  َؾْوُِْت



 
 

َٕٚ َأوْ  أيٜ افثٕٜٚٔ: يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأ َٓ َذِ َغ{ ]إًٕٚم: ؿقفف تًٚػ: } ِّ ِِ ًْ ُ [ ؿقفف: " 163ُل اْد

ٓ ذيؽ  -شٌحٕٚف-ٓ ذيؽ فف ": اجلِّٜ حٚفٜٔ مـ ؿقفف )هلل( أي: حٚل ـقٕف ٓ ذيؽ فف، واهلل 

ُٔع  ِّ ًْ ٌء َوُهَق اف ِف َرْ
ثِِْ ِّ ـَ فف يف ظٌٚدتف، وٓ يف ربقبٔتف، وٓ أشامئف وصٍٚتف، وهلذا ؿٚل تًٚػ: }َفَْٔس 

ٌَِهُر{.  اْف

وـذفؽ بًض ؽالة  |وؿد وؾ مـ زظؿ أن هلل ذـٚء، ـّـ َظٌَد إصْٚم، أو ظًٔك بـ مريؿ 

 افنًراء افذيـ جًِقا ادخِقق بّْْزفٜ اخلٚفؼ ـَقل بًوٓؿ خيٚضٛ ممدوًحٚ فف:

 ؾُـ ـّـ صئٝ يٚ مـ ٓ صٌٔف فف    وـٔػ صئٝ ؾام َخٌِْؼ يدإٔؽ

ًٓ ظذ احلك وافتخهٔص، وإٕام اجلٚر وادجرور متًِؼ بن "أمرت"  ؿقفف: "بذفؽ": ؾُٔقن دا

خص بذفؽ، ٕٕف أظيؿ ادٖمقرات، وهق اإلخالص هلل تًٚػ وٍٕل افؼك، ؾُٖٕف مٚ أمر إٓ هبذا، 

 يف مجٔع إمقر. -شٌحٕٚف وتًٚػ -ومًِقٌم أن مـ أخِص هلل تًٚػ، ؾًَٔقم بًٌٚدة اهلل

ٍخٔؿ، وإٓ، ؾّـ ادًِقم أن أمر هق اهلل إهبٚم افٍٚظؾ هْٚ مـ بٚب افتًئؿ وافت ؿقفف: "أمرت":

 تًٚػ.

َغ" ِّ ِِ ًْ ُ َٕٚ َأْوُل اْد ةتّؾ أن ادراد إوفٜٔ افزمْٜٔ، ؾٔتًغ أن تُقن أوفٜٔ إوٚؾٜٔ، ويُقن  ؿقفف: "َوَأ

 ادراد إٔٚ أول ادًِّغ مـ هذه إمٜ، ٕٕف شٌَف يف افزمـ مـ أشِّقا.

، ؾتُقن ملسو هيلع هللا ىلص، ؾ٘ن أظيؿ افْٚس إشالًمٚ، وأُٓؿ إًَٔٚدا، هق وةتّؾ أن ادراد إوفٜٔ ادًْقيٜ

.ٚ ًَ  إوفٜٔ أوفٜٔ مىِ

اإلشالم ظْد اإلضالق ينّؾ اإليامن، ٕن ادراد بف آشتًالم هلل طٚهًرا  ؿقفف: "ادًِّغ":

{، وهذا إشالم افٌٚضـ.
ِ
ْ
ِ
ُف َت َٓ ََِؿ َوْج ـْ َأْش  وبٚضًْٚ، ويدل فذفؽ ؿقفف تًٚػ: }َبَذ َم

ـْ  قفف: " وهق اًـ "وؿ َِ ًٚ َؾ ْشالِم ِديْ ـْ َيٌَْتِغ َؽْرَ اإْلِ هذا إشالم افيٚهر، وـذا ؿقفف تًٚػ: }َوَم

ٌََؾ ِمُْْف{ ينّؾ اإلشالم افٌٚضـ وافيٚهر، وإذا ذـر اإليامن دخؾ ؾٔف اإلشالم، ؿٚل تًٚػ: }َوَظَد اَْتُ  َْ ُي

ِمَِْٚت َجٍْْٚت جَتْرِ  ْٗ ُ ِمَِْغ َواْد ْٗ ُ ٚ، فزم مـ وجقده اْد ًَ ٚ إَْ َُٚر{ ومتك وجد اإليامن ح َٓ
ـْ َوْتِ ي ِم

ٚ: صٚر اإلشالم يف افيٚهر، واإليامن يف افٌٚضـ، مثؾ حديٞ جزيؾ،  ًً اإلشالم، وأمٚ إذا ؿرٕٚ مجٔ

وؾٔف: )أخزِّن ظـ اإلشالم(، ؾٖخزه ظـ أظامل طٚهرة، وأخزِّن ظـ اإليامن، ؾٖخزه ظـ أظامل 

 بٚضْٜ.



 
 

ـْ ُؿقُفقا َأْش وـذا ؿ
ُِ ِمُْقا َوَف ْٗ  إَْظَراُب آَمْْٚ ُؿْؾ مَلْ ُت

ِٝ َْٚ َوَفاْم َيْدُخِؾ اإْلِ قفف تًٚػ: }َؿَٚف ّْ ياَمُن يِف َِ

ْؿ{.  ُُ ُِقبِ  ُؿ

 وافنٚهد مـ أيٜ افتل ذـرهٚ ادٗفػ: أن افذبح ٓ بد أن يُقن خٚفًهٚ هلل.

 [2َوإَْحْر{ ]افُقثر: أيٜ افثٚفثٜ: ؿقفف تًٚػ: }َؾَهؾِّ فَِربَِّؽ 

:) ْقَثَر{ أي: بًٌٛ إظىٚئْٚ فؽ  ؿقفف: )َؾَهؾِّ َُ ٚ َأْظَىََْْٔٚك اْف ْٕ افٍٚء فًٌٌِٜٔ ظٚضٍٜ ظذ ؿقفف: }إِ

ذفؽ، صؾ فربؽ وإحر، صًُرا هلل تًٚػ ظذ هذه افًّْٜ. وادراد بٚفهالة هْٚ افهالة ادًروؾٜ 

 ذًظٚ.

افذبح، أي: اجًؾ ٕحرك هلل، ـام أن صالتؽ فف، ؾٖؾٚدت هذه  ادراد بٚفْحر: وؿقفف: " َوإَْحْر ":

 أيٜ افُريّٜ أن افْحر مـ افًٌٚدة، وهلذا أمر اهلل بف وؿرٕف بٚفهالة.

وؿقفف: "وإحر": مىِؼ، ؾٔدخؾ ؾٔف ـؾ مٚ ثٌٝ يف افؼع مؼوظٔتف، وهل ثالثٜ أصٔٚء: 

 ٚن أن يًٍِٓٚ.إوٚحل، واهلدايٚ، وافًَٚئؼ، ؾٓذه افثالثٜ يىِٛ مـ اإلًٕ

بٖربع ـِامت: فًـ اهلل مـ ذبح فٌر اهلل.  ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل: "حدثْل رشقل اهلل  ÷ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ 

 فًـ اهلل مـ فًـ وافديف. فًـ اهلل مـ آوى ادًثٚ: فًـ اهلل مـ ؽر مْٚر إرض". 

----------------------------------------------- 

 افؼح:

مـ اهلل: افىرد واإلبًٚد ظـ رمحٜ اهلل، ؾ٘ذا ؿٔؾ: فًْف اهلل، ؾٚدًْك: ضرده افًِـ  ؿقفف: "فًـ اهلل":

ًٕٚ، ؾٚدًْك أبًده ظـ رمحتؽ واضرده ظْٓٚ.  وأبًده ظـ رمحتف، وإذا ؿٔؾ: افِٓؿ افًـ ؾال

، أو ؽرهٚ. ؿقفف: "مـ ذبح فٌر اهلل": ًٜ  ظٚم ينّؾ مـ ذبح بًًرا، أو بَرًة، أو دجٚج

، أو مٍِؽ، أو جٍْل، أو ؽرهؿ. ؿقفف: "فٌر اهلل":  ينّؾ ـؾ مـ شقى اهلل، حتك فق ذبح فٌْلٍّ

خيز أن اهلل فًـ مـ ذبح فٌر ملسو هيلع هللا ىلص ةتّؾ أن تُقن اجلِّٜ خزيٜ، وأن افرشقل  وؿقفف: "فًـ":

اهلل، وةتّؾ أن تُقن إٕنٚئٜٔ بٍِظ اخلز، أي: افِٓؿ افًـ مـ ذبح فٌر اهلل، واخلز أبِغ، ٕن 

 تجٚب، وؿد ٓ يًتجٚب.افدظٚء ؿد يً

 يف وجقب آحسام ٕصقهلؿ.  ينّؾ إب وإم، ومـ ؾقؿٓام، ٕن اجلد أب، ؿقفف: "وافديف":

وادًٖفٜ هْٚ فًٔٝ مٚفٜٔ، بؾ هل مـ احلَقق، وفًـ إدٕك أصد مـ فًـ إظذ، ٕٕف أوػ بٚفز، 

 وفًْف يْٚيف افز.



 
 

ؾٚفًِـ مـ اإلًٕٚن افًٛ وافنتؿ، ؾ٘ذا شٌٌٝ أي: شٌٓام وصتّٓام،  ؿقفف: "مـ فًـ وافديف":

ًٕٚ أو صتّتف، ؾٓذا فًْف: ٕن افٌْل  ُّٛ َأَبٚ افْرُجِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصإًٕٚ ًُ ْؿ َي ًَ َٕ ؿٔؾ فف: " ـٔػ يًِـ افرجؾ وافديف؟ 

ُّٛ ُأْمفُ  ًُ َٔ ُّٛ ُأْمُف َؾ ًُ ُّٛ َأَبُٚه، َوَي ًُ َٔ  166"َؾ

وأخذ افٍَٓٚء مـ هذا احلديٞ ؿٚظدًة، وهل: أن ادتًٌٛ بّْزفٜ ادٌٚذة يف اإلثؿ، وإن ـٚن 

 خيٚفٍف يف افوامن ظذ تٍهٔؾ يف ذفؽ ظْد أهؾ افًِؿ. 

 أي: وّف إفٔف ومحٚه، واإِلحداث ينّؾ: ؿقفف: "مـ آوى ادًثٚ":

 هؿ.اإلحداث يف افديـ: ـٚفٌدع افتل أحدثٓٚ اجلّٜٓٔ وادًتزفٜ، وؽر -1

واإلحداث يف إمر: أي يف صٗون إمٜ، ـٚجلرائؿ وصٌٓٓٚ، ؾّـ آوى ادًثٚ، ؾٓق مًِقن،  -2

وـذا مـ ٕٚسهؿ، ٕن اإليقاء أن تٖويف فُػ إذى ظْف، ؾّـ ٕٚسه، ؾٓق أصد وأظيؿ. وادحدث 

 أصد مْف: ٕٕف إذا ـٚن إيقاؤه شٌٌٚ فًِْٜ، ؾ٘ن ٍٕس ؾًِف جرم أظيؿ.

إيٚـؿ وادثٚت إمقر، ؾ٘ن ـؾ ملسو هيلع هللا ىلص: " فٌدع واإلحداث يف افديـ، ؿٚل افٌْل افتحذير مـ ا ؾٍٔف

ٍٜ "، وطٚهر احلديٞ: وفق ـٚن أمًرا يًًرا.  ٍٜ والف  بدظ

أي: ظالمٚهتٚ ومراشّٔٓٚ افتل ودد بغ اجلران، ؾّـ ؽرهٚ ُطِاًم، ؾٓق  ؿقفف: "مْٚر إرض":

ملسو هيلع هللا ىلص  إذا زادت ؿّٔتٓٚ، ومٚ ظِّقا أن افرشقل مًِقن، ومٚ أـثر افذيـ يٌرون مْٚر إرض، ٓ شٔام

ـْ َشٌِْع َأَرِوَغ "  ِم
ِٜ ََٔٚم
َِ ـَ إَْرِض ُطِاًْم َضْقَؿُف اَْتُ إِْيُٚه َيْقَم اْف ا ِم ـِ اْؿَتَىَع ِصْزً يَقل: " َم

167  

ؾٕٚمر ظئٌؿ، مع أن هذا افذي يَتىع مـ إرض، ويٌر ادْٚر، ويٖخذ مٚ ٓ يًتحؼ: ٓ يدري: 

 يًتٍٔد مْٓٚ يف دٕٔٚه، وؿد يّقت ؿٌؾ ذفؽ، وؿد يًِط ظِٔف آؾٜ تٖخذ مٚ أخذ.  ؿد

 بٚفؼك ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚحلٚصؾ: أن هذا دفٌٔؾ ظذ أن تٌٔر مْٚر إرض مـ ـٌٚئر افذٕقب، وهلذا ؿرٕف افٌْل 

 وبٚفًَقق وبٚإلحداث، ممٚ يدل ظذ أن أمره ظئؿ، وإٔف جيٛ ظذ ادرء أن ةذر مْف، وأن خيٚ  

 حتك ٓ يَع ؾٔف. -شٌحٕٚف وتًٚػ -اهلل

 

                                       
 ( مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو ريض اهلل ظْٓام.96مًِؿ) 166

 مـ حديٞ شًٔد بـ زيد  ريض اهلل ظْف. (1616(، مًِؿ)3198افٌخٚري) 167



 
 

ؿٚل: "دخؾ اجلْٜ رجٌؾ يف ذبٍٚب، ودخؾ افْٚر رجؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص وظـ ضٚرق بـ صٓٚب: أن رشقل اهلل 

ذبٚب. ؿٚفقا: وـٔػ ذفؽ يٚ رشقل اهلل؟ ؿٚل: مر رجالن ظذ ؿقم هلؿ صْؿ ٓ جيقزه أحد حتك يَرب 

وؿٚفقا فمخر: ؿرب. ؾَٚل: مٚ ـْٝ فف صٔئٚ، ؾَٚفقا ٕحدمهٚ: ؿرب. ؿٚل فٔس ظْدي رء أؿرب. 

 ٕؿرب ٕحد صٔئٚ دون اهلل ظزوجؾ ؾيبقا ظَْف، ؾدخؾ اجلْٜ " رواه أمحد.

----------------------------------------------- 

 افؼح:

 يف احلديٞ ظِتٚن: ؿقفف: "ظـ ضٚرق بـ صٓٚب":

واختٍِقا يف صحٌتف، ملسو هيلع هللا ىلص إوػ: أن ضٚرق بـ صٓٚب، اتٍَقا ظذ إٔف مل يًّع مـ افٌْل 

: ٕن ملسو هيلع هللا ىلصوإـثرون ظذ إٔف صحٚيب، فُـ إذا ؿِْٚ: إٕف صحٚيب، ؾال يي ظدم شامظف مـ افٌْل 

 مرشؾ افهحٚيب حجٜ، وإن ـٚن ؽر صحٚيب، ؾٕ٘ف مرشؾ ؽر صحٚيب، وهق مـ أؿًٚم افؤًػ.

ٞ، ؾٚحلديٞ أن احلديٞ مًًْـ مـ ؿٌؾ إظّش، وهق مـ اددفًغ، وهذه آؾٜ يف احلدي افثٕٜٚٔ:

 يف افٍْس مْف رء مـ أجؾ هٚتغ افًِتغ.

ثؿ فِحديٞ ظِٜ ثٚفثٜ، وهل أن اإلمٚم أمحد رواه ظـ ضٚرق ظـ شِامن مقؿقًؾٚ مـ ؿقفف، وـذا أبق 

 ًٕٔؿ وابـ أيب صٌٜٔ، ؾٔحتّؾ أن شِامن أخذه ظـ بْل إهائٔؾ.

ملسو هيلع هللا ىلص يف: فًٌٌِٜٔ، وفًٔٝ فِيرؾٜٔ، أي: بًٌٛ ذبٚب، وٕيره ؿقل افٌْل  ؿقفف: "يف ذبٚب":

 "دخِٝ افْٚر امرأة يف هرة حًٌتٓٚ... " احلديٞ، أي: بًٌٛ هرة.

مع إٔف ذبح صًٔئٚ حًَرا ٓ يٗـؾ، فُـ فام ٕقى افتَرب بف إػ هذا افهْؿ،  ؿقفف: "ؾدخؾ افْٚر":

ٚ، ؾدخؾ افْٚر. ـً  صٚر مؼ

 ؾٔف مًٚئؾ:

ُِل(.إوػ: ت ًُ ُٕ  ًٍر )إِْن َصال َِي َو

 افثٕٜٚٔ: تًٍر )َؾَهؾِّ فَِربَِّؽ َوإَْحْر(.

 افثٚفثٜ: افٌداءة بًِْٜ مـ ذبح فٌر اهلل.

 افرابًٜ: فًـ مـ فًـ وافديف، ومْف أن تًِـ وافدي افرجؾ ؾًِٔـ وافديؽ.

جئ إػ مـ جيره مـ اخلٚمًٜ: فًـ مـ آوى ادًثٚ، وهق افرجؾ ةدث صٔئًٚ جيٛ ؾٔف حؼ هلل، ؾِٔت

 ذفؽ.



 
 

افًٚدشٜ: فًـ مـ ؽر مْٚر إرض، وهل ادراشٔؿ افتل تٍرق بغ حَؽ وحؼ جٚرك، ؾتٌرهٚ 

 بتَديٍؿ أو تٖخٍر.

 افًٚبًٜ: افٍرق بغ فًـ ادًّغ، وفًـ أهؾ ادًٚ  ظذ شٌٔؾ افًّقم.

 افثٚمْٜ: هذه افَهٜ افًئّٜ، وهل ؿهٜ افذبٚب.

ًٚ مـ ذهؿ.افتٚشًٜ: ـقٕف دخؾ افْٚ  ر بًٌٛ ذفؽ افذبٚب افذي مل يَهده، بؾ ؾًِف ختِه

افًٚذة: مًرؾٜ ؿدر افؼك يف ؿِقب ادٗمْغ، ـٔػ صز ذفؽ ظذ افَتؾ، ومل يقاؾَٓؿ ظذ 

 ضٌِتٓؿ، مع ـق ؿ مل يىٌِقا مْف إٓ افًّؾ افيٚهر.

 ؾ افْٚر يف ذبٚب(.احلٚديٜ ظؼة: أن افذي دخؾ افْٚر مًِؿ، ٕٕف فق ـٚن ـٚؾرًا مل يَؾ: )دخ

افثٕٜٚٔ ظؼة: ؾٔف صٚهد فِحديٞ افهحٔح )اجلْٜ أؿرب إػ أحدـؿ مـ ذاك ًِٕف، وافْٚر مثؾ 

 ذفؽ(.

 افثٚفثٜ ظؼة: مًرؾٜ أن ظّؾ افَِٛ هق ادَهقد إظيؿ حتك ظْد ظٌدة إوثٚن.

----------------------------------------------- 

 افؼح:

 ؿقفف: ؾٔف مًٚئؾ:

ُِل{ وؿد شٌؼ ذفؽ.   ًُ ُٕ  تًٍر: }ُؿْؾ إِْن َصال ِي َو

 تًٍر: }َؾَهؾِّ فَِربَِّؽ َوإَْحْر{ وؿد شٌؼ ذفؽ.  

افٌداءة بًِْٜ مـ ذبح فٌر اهلل: بدأ بف، ٕٕف مـ افؼك، واهلل إذا ذـر احلَقق يٌدأ أوٓ  

ـِ بٚفتقحٔد، ٕن حؼ اهلل أظيؿ احلَقق، ؿٚل تًٚػ قا بِِف َصًْٔئٚ َوبِْٚفَقافَِدْي ـُ َٓ ُتْؼِ ٌُُدوا اَْتَ َو : }َواْظ

ًٕٚ{ ]افًْٚء:  ٚ ًَ ًٕٚ{ ]اإلهاء: 36إِْح ٚ ًَ ـِ إِْح ْٓ إِْيُٚه َوبِْٚفَقافَِدْي ٌُُدوا إِ ًْ ْٓ َت َٙ َربَُّؽ َأ [، وؿٚل تًٚػ: }َوَؿ

 ف.[، ويٌٌْل أن يٌدأ يف ادْٚهل وافًَقبٚت بٚفؼك وظَقبت23

 فًـ مـ فًـ وافديف: وفًـ افرجؾ فِرجؾ فف مًْٔٚن: 

 إول: افدظٚء ظِٔف بٚفًِـ.

ؾنه بَقفف: " يًٛ أبٚ افرجؾ ؾًٔٛ أبٚه، ويًٛ أمف ملسو هيلع هللا ىلص افثِّٚن: شٌف وصتّف، ٕن افرشقل 

 ؾًٔٛ أمف ".



 
 

فًـ مـ آوى ادًثٚ: وؿد شٌؼ إٔف ينّؾ اإلحداث يف افديـ واجلرائؿ، ؾّـ آوى ادثٚ  

 بٌدظٜ، ؾٓق داخؾ يف ذفؽ، ومـ آوى ادثٚ بجريّٜ، ؾٓق داخؾ يف ذفؽ.

فًـ مـ ؽر مْٚر إرض.. وشقاء ـٕٚٝ بْٔؽ وبغ جٚرك، أو بْٔؽ وبغ افًقق مثالً،  

 ٕن احلديٞ ظٚم.

افٍرق بغ فًـ ادًغ، وفًـ أهؾ ادًٚ  ظذ شٌٔؾ افًّقم: ؾٕٚول ممْقع، وافثِّٚن  

جٚئٌز، ؾ٘ذا رأيٝ مـ آوى ادًثٚ، ؾال تَؾ: فًْؽ اهلل، بؾ ؿؾ: فًـ اهلل مـ آوى ادًثٚ ظذ شٌٔؾ 

فف: فام صٚر يًِـ إًٔٚشٚ مـ ادؼـغ مـ أهؾ اجلٚهِٜٔ بَقملسو هيلع هللا ىلص افًّقم، وافدفٔؾ ظذ ذفؽ أن افٌْل 

ٌء َأْو َيُتقَب  َْمِر َرْ ْٕ ـَ ا ًٕٚ " ُ ل ظـ ذفؽ بَقفف تًٚػ: }َفَْٔس َفَؽ ِم ًٕٚ وؾال ًٕٚ وؾال "افِٓؿ! افًـ ؾال

ُقَن{، ؾٚدًغ فٔس فؽ أن تًِْف، وـؿ مـ إًٍٕٚن صٚر ظذ وصػ 
ِ
ِْ٘ ُْؿ َطٚد هَبُْؿ َؾ ذِّ ًَ ْؿ َأْو ُي ِٓ ْٔ َِ َظ

ِٔف، إذن يٗخذ هذا مـ دفٔؾ مٍْهؾ، وـٖن ادٗفػ رمحف اهلل يًتحؼ بف افًِْٜ: ثؿ تٚب ؾتٚب اهلل ظ

ؿٚل: إصؾ ظدم جقاز إضالق افًِـ، ؾجٚء هذا احلديٞ ٓظًْٚ فًِّقم، ؾٌَٔك اخلهقص ظذ 

ًٕٚ، وفًؾ هذا وجف ملسو هيلع هللا ىلص أصِف: ٕن ادًِؿ فٔس بٚفىًٚن، وٓ بٚفًِٚن، وافرشقل  ٚ ًْ ًٕٚ وٓ ف ٚ ًْ فٔس ض

 ؾٚحلديٞ ٓ تٍريؼ ؾٔف.أخذ احلُؿ مـ احلديٞ، وإٓ، 

هذه افَهٜ افًئّٜ وهل ؿهٜ افذبٚب: ـٖن ادٗفػ رمحف اهلل يهحح احلديٞ، وهلذا بْك  

 ظِٔف حُاًم، واحلُؿ ادٖخقذ مـ دفٔؾ ؾرع ظـ صحتف، وافَهٜ مًروؾٜ.

ـقٕف دخؾ افْٚر بًٌٛ ذفؽ افذبٚب افذي مل يَهده، بؾ ؾًِف ختًِهٚ مـ ذهؿ: هذه  

ِّْٜ، ؾ٘ن ؿقفف: ؿرب وفق ذبًٚبٚ: يَتيض إٔف ؾًِف ؿٚصًدا افتَرب، أمٚ فق ؾًِف ختًِهٚ ا دًٖفٜ فًٔٝ ُمً

مـ ذهؿ، ؾٕ٘ف ٓ يٍُر: فًدم ؿهد افتَرب، وهلذا ؿٚل افٍَٓٚء: فق أـره ظذ ضالق امرأتف ؾىِؼ تًٌٚ 

ٚ فإلـراه، مل فَقل ادُره، مل يَع افىالق، بخال  مٚ فق ٕقى افىالق، ؾ٘ن افىالق يَع ًً ، وإن ضِؼ دؾ

إٕام إظامل بٚفْٔٚت"، وطٚهر افَهٜ أن افرجؾ ذبح بْٜٔ افتَرب، ٕن ملسو هيلع هللا ىلص: " يَع، وهذا حؼ فَقفف 

ٚ هلذا افىِٛ. وٕحـ ٕرى خال  مٚ يرى ادٗفػ  ًَ إصؾ أن افًٍؾ ادٌْل ظذ ضِٛ يُقن مقاؾ

ا افهْؿ ٓ يٍُر، فًّقم ؿقفف تًٚػ: رمحف اهلل، أي إٔف فق ؾًِف بَهد افتخِص ومل يْق افتَرب هلذ

َح بِ  ـْ َذَ ـْ َم
ُِ ياَمِن َوَف ِٕ ٌـّ بِٚ ِئ َّ ٌُُف ُمىْ ِرَه َوَؿِْ ـْ ـْ ُأ ْٓ َم ِد إِياَمِِٕف إِ ًْ ـْ َب  ِم

ِ
َر بَِْٚت ٍَ ـَ ـْ  ِر َصْدرًا{ وهذا }َم ٍْ ُُ ْٚف

ؾرق بغ افَقل افذي ؾًؾ مٚ يقجٛ افٍُر ختِهٚ مىّئـ ؿٌِف بٚإليامن. وافهقاب أيوٚ: إٔف ٓ 

ادُره ظِٔف وافًٍؾ، وإن ـٚن بًض افًِامء يٍرق ويَقل: إذا أـره ظذ افَقل مل يٍُر، وإذا أـره ظذ 



 
 

افًٍؾ ـٍر، ويًتدل بَهٜ افذبٚب، وؿهٜ افذبٚب ؾٔٓٚ ٕير مـ حٔٞ صحتٓٚ، وؾٔٓٚ ٕير مـ حٔٞ 

وفق ؾرض أن افرجؾ تَرب افدٓفٜ: فام شٌؼ أن افًٍؾ ادٌْل ظذ ضِٛ يُقن مقاؾَٚ هلذا افىِٛ. 

{ أيٜ، 
ِ
َر بَِْٚت ٍَ ـَ ـْ  بٚفذبٚب ختِهٚ مـ ذهؿ، ؾ٘ن فديْٚ ٕهٚ اُام يف ادقوقع، وهق ؿقفف تًٚػ: }َم

ومل يَؾ بٚفَقل، ؾام دام ظْدٕٚ ٕص ؿرآِّن سيح، ؾٕ٘ف فق وردت افًْٜ صحٔحٜ ظذ وجف منتٌف، ؾ٘ ٚ 

ظذ افٍُر، مل يُـ ـٚؾًرا مٚ دام ؿٌِف مىّئًْٚ بٚإليامن وّؾ ظذ افْص ادحُؿ. اخلالصٜ أن مـ أـره 

 ومل يؼح بٚفٍُر صدًرا.

 مًرؾٜ ؿدر افؼك يف ؿِقب ادٗمْغ... إفخ: وؿد بْٔٓٚ ادٗفػ رمحف اهلل تًٚػ. 

أن افذي دخؾ افْٚر مًِؿ، ٕٕف فق ـٚن ـٚؾًرا مل يَؾ: دخؾ افْٚر يف ذبٚب: وهذا  

أي إٔف ـٚن مًِاًم ثؿ ـٍر بتَريٌف فِهْؿ، ؾُٚن تَريٌف هق افًٌٛ يف دخقفف افْٚر. وفق ـٚن صحٔح، 

 ـٚؾًرا ؿٌؾ أن يَرب افذبٚب، فُٚن دخقفف افْٚر فٍُره أوػ، ٓ بتَريٌف افذبٚب.

ؾٔف صٚهد فِحديٞ افهحٔح: "اجلْٜ أؿرب إػ أحدـؿ مـ ذاك ًِٕف، وافْٚر مثؾ  

ض مـ هذا: افسؽٔٛ وافسهٔٛ: ؾ٘ذا ظِؿ أن اجلْٜ أؿرب إفٔف مـ ذاك افًْؾ، ؾٕ٘ف ذفؽ"، وافٌر

فام شئؾ ظام يدخؾ اجلْٜ ويٌٚظد مـ افْٚر، ؾَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص يْنط ظذ افًًل، ؾَٔقل: فًٔٝ بًٔدة، ـَقفف 

 "فَد شٖفٝ ظـ ظئٍؿ، وإٕف فًٌٔر ظذ مـ ينه اهلل ظِٔف".

ك افًْؾ خيٚ ، ويتقؿك يف منٔف، فئال يزل ؾِٔٓؽ، ورب وافْٚر إذا ؿٔؾ فف: إ ٚ أؿرب مـ ذا

 ـِّٜ تقصؾ اإلًٕٚن إػ أظذ ظِٔغ، وـِّٜ أخرى تقصِف إػ أشٍؾ شٚؾِغ.

مًرؾٜ أن ظّؾ افَِٛ هق ادَهقد إظيؿ، حتك ظْد ظٌدة إوثٚن: واحلََٜٔ أن  

دًٖفٜ أحٚل احلُؿ ظذ ظّؾ افَِٛ، ويف هذه ادًٖفٜ مع افتٚشًٜ ؾٔٓٚ صٌف تْٚؿض، ٕٕف يف هذه ا

افتٚشًٜ أحٚفف ظذ افيٚهر، ؾَٚل: بًٌٛ ذفؽ افذبٚب افذي مل يَهده بؾ ؾًِف ختِهٚ مـ ذهؿ، 

ومَتٙ ذفؽ أن بٚضْف شِٔؿ، وهْٚ يَقل: إن افًّؾ بًّؾ افَِٛ، وٓ صؽ أن مٚ ؿٚفف ادٗفػ رمحف 

َٜٔ أن افًّؾ مرـٛ ظذ افَِٛ، وافْٚس خيتٍِقن يف اهلل حؼ بٚفًٌْٜ إػ أن اددار ظذ افَِٛ. واحلَ

، أظيؿ مـ افٍرق بغ  ًٓ أظامل افَِقب أـثر مـ اختالؾٓؿ يف أظامل إبدان، وافٍرق بْٔٓؿ ؿهًدا وذ

أظامهلؿ افٌدٕٜٔ، ٕن مـ افْٚس مـ يًٌد اهلل فُـ ظْده مـ آشتٌُٚر مٚ ٓ يذل مًف، وٓ يذظـ فُؾ 

فِحؼ، فُـ ظْده َٕص يف افَهد، ؾتجد ظْده ٕقًظٚ مـ افريٚء مثالً. حؼ، وبًوٓؿ يُقن ظْده ذل 

، ؾًذ اإلًٕٚن أن خيِهٓٚ هلل. وأؿقال افَِٛ هل اظتَٚداتف،  ٌٜ ٌٜ ظئّ ؾٖظامل افَِٛ وأؿقافف هلٚ أمهٔ



 
 

ـٚإليامن بٚهلل، ومالئُتف، وـتٌف، ورشِف، وافٔقم أخر، وافَدر خره وذه. وأظامفف هل ورـٚتف. 

واخلق ، وافرجٚء، وافتقـؾ، وآشتًٕٜٚ، ومٚ أصٌف ذفؽ. وافدواء فذفؽ: افَرآن وافًْٜ، ـٚحلٛ، 

بًّرؾٜ أحقافف وأؿقافف وجٓٚده ودظقتف، هذا ممٚ يًغ ظذ جٓٚد ملسو هيلع هللا ىلص وافرجقع إػ شرة افرشقل 

 افَِٛ. ومـ أشٌٚب صالح افَِٛ أن ٓ تنٌؾ ؿٌِؽ بٚفدٕٔٚ. 

 

 اهلل باب ال يذبح هلل مبكان يذبح فيى لغري

 

قَم ؾِٔفِ  َُ ـْ َأْوِل َيْقٍم َأَحؼُّ َأْن َت َقى ِم َْ َس َظَذ افتْ ِجٌد ُأشِّ ًْ ْؿ ؾِِٔف َأَبًدا َدَ َُ َٓ َت ؾِِٔف ِرَجٌٚل  وؿقل اهلل تًٚػ: }

.} ـَ ِري ِّٓ ُّٛ اْدُْى
ُروا َواَْتُ ُةِ ْٓ  ُةٌُِّقَن َأْن َيتََى

-------------------------------------------------- 

 افؼح: 

هذا إٓتَٚل مـ ادٗفػ مـ أحًـ مٚ يُقن، ؾٍل افٌٚب افًٚبؼ ذـر افذبح فٌر اهلل، ؾٍْس 

افًٍؾ فٌر اهلل. ويف هذا افٌٚب ذـر افذبح هلل، وفُْف يف مُٚن يذبح ؾٔف فٌره، ـّـ يريد أن يوحل 

ٌٜ فِّؼـغ يف طٚهر احلٚل، وربام هلل يف مُٚن يذبح ؾٔف فَصْٚم، ؾال جيقز أن تذبح ؾٔف، ٕٕف  مقاؾَ

، ؾتًتَد أن افذبح يف هذا ادُٚن أؾوؾ، ومٚ أصٌف ذفؽ، وهذا  ًٜ ًٜ شٔئ أدخؾ افنٔىٚن يف ؿٌِؽ ٕٔ

 خىر.

ْؿ ؾِِٔف َأَبدًا{: َُ ٍٜ ؾٚشدٍة، ؿٚل  ؿقفف: }ٓ َت وّر افٌٌٜٔ يًقد إػ مًجد افيار، حٔٞ بْل ظذ ٕٔ

ـَ اخْتَُذو ـْ َحَٚرَب اَْتَ تًٚػ: }َواْفِذي َ
ِ
ِمَِْغ َوإِْرَصَٚدًا د ْٗ ُ ًٚ َبْغَ اْد ِريَ ٍْ رًا َوَت ٍْ ـُ ارًا َو ِجدًا رِضَ ًْ ا َم

 َوَرُشقَفُف{، وادتخذون هؿ ادْٚؾَقن، وؽروٓؿ:

 موٚرة مًجد ؿٌٚء، وهلذا يًّك مًجد افيار.-1

 ختذوه هؿ ادْٚؾَقن.، ٕن افذيـ ا-وافًٔٚذ بٚهلل -افٍُر بٚهلل، ٕٕف يَرر ؾٔف افٍُر -2

ًٓ مـ أن يهع يف مًجد ؿٌٚء صٌػ أو صٍٚن: يهع ؾٔف ٕهػ  -3 افتٍريؼ بغ ادٗمْغ، ؾٌد

 صٍػ، وافٌٚؿقن يف ادًجد أخر، وافؼع فف ٕير يف اجتامع ادٗمْغ.

اإلرصٚد دـ حٚرب اهلل ورشقفف يَٚل: إن رجال ذهٛ إػ افنٚم، وهق أبق ظٚمر افٍٚشؼ،  -4

ْف وبغ ادْٚؾَغ افذيـ اختذوا ادًجد مراشالت، ؾٚختذوا هذا ادًجد بتقجٔٓٚت مْف، وـٚن بٔ



 
 

وأصحٚبف، ؿٚل اهلل تًٚػ: ملسو هيلع هللا ىلص ؾٔجتًّقن ؾٔف فتَرير مٚ يريدوٕف مـ ادُر واخلديًٜ فِرشقل 

َْك{، ؾٓذه شْٜ ادْٚؾَغ: إيامن افُٚذبٜ. ًْ ّٓ احْلُ
َٕٚ إِ ـْ إِْن َأَرْد ٍُ

َْٔحِِ  }َوَف

ٕٚؾٜٔ، بدفٔؾ وؿقع آشتثْٚء بًدهٚ، أي: مٚ أردٕٚ إٓ احلًْك، واجلقاب ظـ هذا افّٔغ  )إن(:

ِٚذُبقَن{، ؾنٓد اهلل تًٚػ ظذ ـذهبؿ، ٕن مٚ ينوٕف يف ؿِقهبؿ، وٓ  َُ ُد إِْ ُْؿ َف َٓ افُٚذب: }َواَْتُ َيْن

ًٌْٜ إػ اهلل أمٌر منٓقٌد يرى يًِؿ مٚ يف افَِقب إٓ ظالم افٌٔقب، ؾُٖن هذا ادوّر يف ؿِقهبؿ بٚف

ِٚذُبقَن{. َُ ََِغ َف ُد إِْن اْدَُِْٚؾ َٓ  بٚفًغ، ـام ؿٚل اهلل تًٚػ يف شقرة ادْٚؾَغ: }َواَْتُ َيْن

 إصٚرة إػ أن هذا ادًجد شٌَٔك مًجد ٍٕٚق. ؿقفف: "أبًدا"

ََْقى{ َس َظَذ افتْ ِجٌد ُأشِّ ًْ قَم ِؾِٔف{ افالم: فالبتداء، ومًجد:  ؿقفف: }َدَ َُ مٌتدأ، وخزه: }َأَحؼُّ َأْن َت

َقى{ أي: جً َْ َس َظَذ افْت ِٝ افتَقى أشًٚشٚ فف، ويف هذا افتُْر تًئؿ فًِّجد، بدفٔؾ ؿقفف: }ُأشِّ

 ؾَٚم ظِٔف.

 أي: يف هذا ادًجد ادٗشس ظذ افتَقى. ؿقفف: "ؾٔف":

ُروا{ ْٓ بخال  مـ ـٚن يف مًجد افيار، ؾ٘ ؿ رجس، ـام ؿٚل اهلل تًٚػ يف  ؿقفف: }ُةٌُِّقَن َأْن َيتََى

ْؿ إِْ ُ  ُٓ َْٖظِرُوقا َظْْ ْؿ َؾ ُٓ ِرُوقا َظْْ ًْ ْؿ فُِت ِٓ ٌُْتْؿ إَِفْٔ َِ ََ ْٕ ْؿ إَِذا ا ُُ  َف
ِ
قَن بَِْٚت ٍُ َْٔحِِ  ْؿ ِرْجٌس{.ادْٚؾَغ: }َش

وؽر ذفؽ، وضٓٚرة افٌدن مـ  ينّؾ ضٓٚرة افَِٛ مـ افٍْٚق واحلًد وافٌؾ ؿقفف: "يتىٓروا":

ٌٜ هلل ٌٜ ثٚبت ٌٜ حََٔٔ { هذه اٌ ـَ ِري ِّٓ ُّٛ اْدُْى
ظزو جؾ  -إؿذار وافْجٚشٚت وإحداث. ؿقفف: }َواَْتُ ُةِ

تِٔؼ بجالفف وظيّتف، وٓ ُٚثؾ اٌٜ ادخِقؿغ، وأهؾ افتًىٔؾ يَقفقن: ادراد بٚدحٌٜ: افثقاب أو  -

 ًؾ أو إرادتف، وهذا خىٖ.إرادتف، ؾٍٔنو ٚ إمٚ بٚفٍ

 أصِف ادتىٓريـ، وأدؽّٝ افتٚء بٚفىٚء فًِٜ تكئٍٜ مًروؾٜ. وؿقفف: "ادىٓريـ"

 وجف ادْٚشٌٜ مـ أيٜ:

ٚ بغ ادٗمْغ،  ك اهلل رشقفف إٔف فام ـٚن مًجد افيار ممٚ اختذ فًِّٚ  رضارً  ًَ ا وـًٍرا وتٍري

أن ـؾ مٍُٚن ُيًل اهلل ؾٔف: إٔف ٓ يَٚم ؾٔف، ؾٓذا  أن يَقم ؾٔف، مع أن صالتف ؾٔف هلل، ؾدل ظذ

 ادًجد متخذ فِهالة، فُْف اؾ مًهٜٔ: ؾال تَٚم ؾٔف افهالة.

وـذا فق أراد إًٕٚن أن يذبح يف مٍُٚن ُيذبح ؾٔف فٌر اهلل ـٚن حراًمٚ، ٕٕف ينٌف افهالة يف مًجد 

 افيار.



 
 

د ؽروهبٚ، ٕ ام وؿتٚن يًجد ؾٔٓام وؿريٛ مـ ذفؽ افْٓل ظـ افهالة ظْد ضِقع افنّس وظْ

 افٍُٚر فِنّس، ؾٓذا بٚظتٌٚر افزمـ وافقؿٝ، واحلديٞ افذي ذـره ادٗفػ بٚظتٌٚر ادُٚن.

  ÷ظـ ثٚبٝ بـ افوحٚك 
ِ
ِد َرُشقِل اَْت ْٓ ََٕذَر َرُجٌؾ َظَذ َظ ََٖتك افٌِْْْل ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل:  َٜ َؾ َٕ َأْن َيَْْحَر إِباِلً بٌَُِقا

َٚل: إِِّنِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ََ َٚل افٌِْْلُّ َؾ ََ ، َؾ َٜ َٕ ََٕذْرُت َأْن َإَْٔحَر إِباِلً بٌَُِقا ِٜ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ـْ َأْوَثِٚن اجْلَِٚهِِْٔ ـٌ ِم ٚ َوَث َٓ َٚن ؾِٔ ـَ "َهْؾ 

 
ِ
، َؿَٚل َرُشقُل اَْت َٓ ـْ َأْظَِٔٚدِهْؿ"، َؿُٚفقا:  ٚ ِظٌٔد ِم َٓ َٚن ؾِٔ ـَ ، َؿَٚل: "َهْؾ  َٓ ًٌَُْد" َؿُٚفقا:  "َأْوِ  بَِْْذِرَك،  :ملسو هيلع هللا ىلصُي

ـُ آَدَم" رواه أبق داود. وإشْٚده ظذ ذضٓ ُِِؽ ابْ ّْ َٓ َي َٓ ؾِٔاَم  ، َو
ِ
ِٜ اَْت ًِْهَٔ َٓ َوَؾَٚء فَِْْذٍر يِف َم ُْٕف  ِ٘  ام.َؾ

--------------------------------------------- 

 افؼح:

ََٕذَر": ِْػ ًٍٕف هلل صًٔئٚ ؽر افْذر يف افٌِٜ: اإلفزام وافًٓد. واصىال ؿقفف: " َُ ًحٚ: إفزام اد

. وؿٚل بًوٓؿ: ٓ ٕحتٚج أن َٕٔد بٌر واجٛ، وإٔف إذا ٕذر افقاجٛ صح افْذر وصٚر  ٍٛ واج

ًٌٚ مـ وجٓغ: مـ جٜٓ افْذر، ومـ جٜٓ افؼع، ويستٛ ظذ ذفؽ وجقب افٍُٚرة إذا  ادْذور واج

 مل ةهؾ افقؾٚء.

 ك ظْف، وؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أهؾ افًِؿ ئّؾ إػ وريّف: ٕن افٌْل  وافْذر يف إصؾ مُروه، بؾ إن بًض

وٕٕف إفزام فٍْس اإلًٕٚن بام جًِف اهلل يف حؾ  168" ٓ يٖ ي بخر، وإٕام يًتخرج بف مـ افٌخٔؾ "

مْف، ويف ذفؽ زيٚدة تُِٔػ ظذ ًٍٕف. وٕن افٌٚفٛ أن افذي يْذر يْدم، وجتده يًٖل افًِامء ئًّْٚ 

: يريد اخلال ًٓ ص ممٚ ٕذر: فثَِف ومنَتف ظِٔف، وٓ شٔام مٚ يًٍِف بًض افًٚمٜ إذا مرض، أو وصام

تٖخر فف حٚجٜ يريدهٚ، جتده يْذر ـٖٕف يَقل: إن اهلل ٓ يًْؿ ظِٔف بجِٛ خر أو دؾع افير إٓ هبذا 

 افْذر. 

 اشؿ مجع ٓ واحد فف مـ فٍيف، فُـ فف واحد مـ مًْٚه، وهق افًٌر. ؿقفف: "إبالً":

 افٌٚء بًّْك يف، وهل فِيرؾٜٔ، وادًْك: بُّٚن يًّك بقإٜ. "بٌقإٜ":ؿقفف: 

افقثـ: ـؾ مٚ ظٌد مـ دون اهلل، مـ صجٍر، أو حجٍر، شقاء ٕحٝ أو مل  ؿقفف: "هؾ ـٚن ؾٔٓٚ وثـ":

 يْحٝ. وافهْؿ خيتص بام صًْف أدمل. 

 ٕٚقا ظذ جٍٓؾ ظئٍؿ.ًٌٕٜ إػ مٚ ـٚن ؿٌؾ افرشٚفٜ، وشّٔٝ بذفؽ، ٕ ؿ ـ ؿقفف: "اجلٚهِٜٔ":
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 صٍٜ فَقفف: "وثـ"، وهق بٔٚن فِقاؿع، ٕن إوثٚن هل افتل تًٌد مـ دون اهلل.  ؿقفف: "يًٌد":

، وٓ مٕٚع أن يُقن ملسو هيلع هللا ىلصافًٚئؾ واحٌد، فُْف فام ـٚن ظْده ٌٕٚس أجٚبقا افٌْل  ؿقفف: "ؿٚفقا: ٓ":

 ادجٔٛ ؽر ادًٗول.

رر، وافًقد بًّْك افرجقع، أي: هؾ اظتٚد أهؾ اجلٚهِٜٔ افًٔد: اشؿ فام يًقد أو يتُ ؿقفف: "ظٔد"

ملسو هيلع هللا ىلص أن يٖتقا إػ هذا ادُٚن: ويتخذوا هذا افٔقم ظًٔدا: وإن مل يُـ ؾٔف وثـ؟ ؿٚفقا: ٓ. ؾًٖل افٌْل 

 ظـ أمريـ: ظـ افؼك، ووشٚئِف.

 ؾٚفؼك: هؾ ـٚن ؾٔٓٚ وثـ؟ ووشٚئِف: هؾ ـٚن ؾٔٓٚ ظٔد مـ أظٔٚدهؿ؟

ًؾ أمر مٌْل ظذ حذ  حر  افًِٜ افٔٚء، وافُثرة دفٔؾ ظِٔٓٚ. وهؾ ادراد ؾ ؿقفف: "أو  بْذرك":

 بف ادًْك احلََٔل أو ادراد بف اإلبٚحٜ؟ 

ةتّؾ أن يراد بف اإلبٚحٜ، وةتّؾ أن يراد بف ادًْك احلََٔل: ؾٌٚفًٌْٜ فْحر اإلبؾ ادراد  اجلقاب:

؟ ٕٕف ٓ يتًغ أن يذبحٓٚ يف ذفؽ ادُٚن، إذ إٕف بف ادًْك احلََٔل. وبٚفًٌْٜ فُِّٚن ادراد بف اإلبٚحٜ

ٓ يتًغ أي مُٚن يف إرض إٓ مٚ ُٔز بٍوؾ، وادتّٔز بٍوؾ ادًٚجد افثالثٜ، ؾٕٚمر هْٚ بٚفًٌْٜ 

فْحر اإلبؾ مـ حٔٞ هق ٕحر واجٛ. وبٚفًٌْٜ فُِّٚن، ؾٕٚمر فإلبٚحٜ، بدفٔؾ إٔف شٖل هذيـ 

 ٓ تق ، ؾ٘ذا ـٚن ادَٚم ةتّؾ افْٓل وافسخٔص، ؾٕٚمر فإلبٚحٜ.افًٗافغ، ؾِق أجٔٛ بًْؿ، فَٚل: 

 ذفؽ بٕٚتٍٚء افامٕع، ؾَٚل: "ؾٕ٘ف ٓ وؾٚء فْذر يف مًهٜٔ اهلل".ملسو هيلع هللا ىلص ظِؾ  وؿقفف: "أو  بْذرك"

 ٓ: ٕٚؾٜٔ فِجْس، وؾٚء: اشّٓٚ، فْذر: خزهٚ.  ؿقفف: "ٓ وؾٚء":

تقيف بْذر يف مًهٜٔ اهلل، ٕٕف ٓ يتَرب إػ  صٍٜ فْذر، أي: ٓ يُّـ أن ؿقفف: "يف مًهٜٔ اهلل":

 اهلل بًّهٔتف، وفًٔٝ ادًهٜٔ مٌٚحٜ، حتك يَٚل: اؾًِٓٚ.

 : أؿًٚم افْذر

 مـ ٕذر أن يىٔع اهلل، ؾِٔىًف ".ملسو هيلع هللا ىلص: " مٚ جيٛ افقؾٚء بف، وهق ٕذر افىٚظٜ، فَقفف  إول:

أن يًيص اهلل ؾال يًهف"،  ومـ ٕذرملسو هيلع هللا ىلص: " افثِّٚن: مٚ ةرم افقؾٚء بف، وهق ٕذر ادًهٜٔ، فَقفف 

 وؿقفف: " ؾٕ٘ف ٓ وؾٚء فْذر يف مًهٜٔ اهلل ".

مٚ جيري اجرى افّٔغ، وهق ٕذر ادٌٚح، ؾٔخر بغ ؾًِف، وـٍٚرة افّٔغ، مثؾ فق ٕذر أن  افثٚفٞ:

 يٌِس هذا افثقب، ؾ٘ن صٚء فًٌف، وإن صٚء مل يًٌِف وـٍر ـٍٚرة يٍّغ.



 
 

ًٌٚ، ٕذر افِجٚج وافٌوٛ، وشّل  افرابع: هبذا آشؿ، ٕن افِجٚج وافٌوٛ ةّالن ظِٔف ؽٚف

وفٔس بالزٍم أن يُقن هْٚك جلٚج وؽوٛ، وهق افذي يَهد بف مًْك افّٔغ، احلٞ، أو ادْع، أو 

 افتهديؼ، أو افتُذيٛ.

َذْ هلل ٕذٌر  ًَ مثؾ فق ؿٚل: حهؾ افٔقم ـذا وـذا، ؾَٚل أخر: مل ةهؾ، ؾَٚل: إن ـٚن حٚصال، َؾ

، ؾٚفٌرض مـ هذا افْذر افتُذيٛ، ؾ٘ذا تٌغ إٔف حٚصؾ، ؾٚفْٚذر خمر بغ أن يهقم أن أصقم  ًٜ شْ

، وبغ أن يٍُر ـٍٚرة يٍّغ، ٕٕف إن صٚم ؾَد وىف بْذره وإن مل يهؿ حْٞ، واحلٕٚٞ يف افّٔغ  ًٜ شْ

 يٍُر ـٍٚرة يّغ.

 ٕذر ادُروه، ؾُٔره افقؾٚء بف، وظِٔف ـٍٚرة يّغ. اخلٚمس:

ذر ادىِؼ، وهق افذي ذـر ؾٔف صٌٜٔ افْذر، مثؾ أن يَقل: هلل ظْع ٕذر، ؾٓذا ـٍٚرتف : افْافًٚدس

ٍغ".ملسو هيلع هللا ىلص: " ـٍٚرة يّغ ـام ؿٚل افٌْل  ِّ َٚرُة َي ٍْ ـَ ْؿ  ًَ َٚرُة افْْْذِر إَِذا مَلْ ُي ٍْ  ـَ

 مًٖفٜ: هؾ يًَْد ٕذر ادًهٜٔ؟

اهلل، ؾال يًهف"، وفق ؿٚل: مـ مـ ٕذر أن يًيص ملسو هيلع هللا ىلص " ًٕؿ، يًَْد، وهلذا ؿٚل افرشقل  اجلقاب:

 ٕذر أن يًيص اهلل ؾال ٕذر فف. فُٚن ٓ يًَْد، ؾٍل ؿقفف: "ؾال يًهف" دفٔؾ ظذ إٔف يًَْد فُـ ٓ يٍْذ.

 اختِػ يف ذفؽ أهؾ افًِؿ، وؾٔٓٚ روايتٚن ظـ اإلمٚم أمحد: وإذا إًَد: هؾ تِزمف ـٍٚرٌة أو ٓ؟

ٓ وؾٚء فْذر ملسو هيلع هللا ىلص: " زمف افٍُٚرة، واشتدفقا بَقل افٌْل ؾَٚل بًض افًِامء: إٕف ٓ تِ افَقل إّول:

ـٍٚرة، وفق ملسو هيلع هللا ىلص ومـ ٕذر أن يًيص اهلل، ؾال يًهف "، ومل يذـر افٌْل ملسو هيلع هللا ىلص " يف مًهٜٔ اهلل "، وبَقفف 

، فذـرهٚ. ٌٜ  ـٕٚٝ واجٌ

ذـر يف حديٞ آخر ؽر ملسو هيلع هللا ىلص جتٛ افٍُٚرة، وهق ادنٓقر مـ ادذهٛ، ٕن افرشقل  افَقل افثِّٚن:

ـٍٚرتف ـٍٚرة يّغ، وـقن إمر ٓ يذـر يف حديٞ ٓ يَتيض ظدمف، ؾًدم افذـر فٔس  احلديثغ أن

ذـًرا فًِدم، ًٕؿ، فق ؿٚل افرشقل: ٓ ـٍٚرة، صٚر يف احلديثغ تًٚرض، وحْٔئذ ٕىِٛ افسجٔح، 

فُـ افرشقل مل يْػ افٍُٚرة، بؾ شُٝ، وافًُقت ٓ يْٚيف ادْىقق، ؾٚفًُقت وظدم افذـر يُقن 

ا ظذ مٚ تَدم، ؾ٘ن ـٚن افرشقل ؿٚفف ؿٌؾ أن يْٓك هذا افرجؾ، ؾٚظتامًدا ظِٔف مل يَؾ: ٕٕف فٔس اظتامدً 

ظْد ـؾ ظّقٍم، ؾِق ـٚن يِزم هذا، ملسو هيلع هللا ىلص بالزم أن ـؾ مًٖفٜ ؾٔٓٚ ؿٔد أو ختهٔص يذـرهٚ افرشقل 

ِٔف، ٚ وفف مٚ خيههف يف مُٚن آخر محؾ ظٚ ظٚمً إذا ذـر حديثً ملسو هيلع هللا ىلص فُٕٚٝ تىقل افًْٜ، فُـ افرشقل 

 وإن مل يذـره حغ تُِؿ بٚفًّقم.



 
 

ٚ مـ حٔٞ افَٔٚس فق أن اإلًٕٚن أؿًؿ فًٍِٔـ ارمٚ، وؿٚل: واهلل، ٕؾًِـ هذا افقء وهق وأيًو 

ارم، ؾال يًٍِف، ويٍُر ـٍٚرة يّغ، مع إٔف أؿًؿ ظذ ؾًؾ ارم، وافْذر صٌٔف بٚفًَؿ، وظذ هذا، 

 ؾٍُٚرتف ـٍٚرة يّغ، وهذا افَقل أصح.

 افذي ٓ يُِّف ابـ آدم ةتّؾ مًْٔغ: : "وٓ ؾٔام ٓ يِّؽ ابـ آدم"وؿقفف

 إول: مٚ ٓ يِّؽ ؾًِف ذًظٚ، ـام فق ؿٚل: هلل ظْع أن أظتؼ ظٌد ؾالٍن، ؾال يهح ٕٕف ٓ يِّؽ إظتٚؿف.  

 افثِّٚن: مٚ ٓ يِّؽ ؾًِف ؿدًرا، ـام فق ؿٚل: هلل ظْع ٕذر أن أضر بٔدي، ؾٓذا ٓ يهح ٕٕف ٓ

 يُِّف. وافٍَٓٚء رمحٓؿ اهلل يّثِقن بّثؾ هذا فًِّتحٔؾ.

 ويًتٍٚد مـ احلديٞ: 

إٔف ٓ يذبح بُّٚن يذبح ؾٔف فٌر اهلل، وهق مٚ شٚؿف ادٗفػ مـ أجِف، واحلُّٜ مـ ذفؽ مٚ  -

 يع:

 إول: إٔف يٗدي إػ افتنٌف بٚفٍُٚر.

هبذا افًٍؾ، ٕن مـ رآك تذبح بُّٚن يذبح ؾٔف ادؼـقن: طـ أن  افثِّٚن: إٔف يٗدي إػ آؽسار

 ؾًؾ ادؼـغ جٚئٌز.

افثٚفٞ: أن هٗٓء ادؼـغ شق  يَقون ظذ ؾًِٓؿ إذا رأوا مـ يًٍؾ مثِٓؿ، وٓ صؽ أن تَقيٜ 

ُٖوَن  ًٚ ادؼـغ مـ إمقر ادحيقرة، وإؽٚطتٓؿ مـ إظامل افهٚحلٜ، ؿٚل اهلل تًٚػ: }َوٓ َيَى َمْقضِئ

ٌؾ َصٚفٌِح{. َّ َٛ هَلُْؿ بِِف َظ
تِ ـُ  ْٓ ٔاْلً إِ َٕ ـْ َظُدوٍّ  َٚر َوٓ َيَُْٚفقَن ِم ٍْ ُُ ُٔظ اْف

ٌِ  ُي

 ؾٔف مًٚئؾ:

ْؿ ؾِِٔف َأَبدًا{. َُ  إوِل: تًٍر ؿقفف: }ٓ َت

 افثٕٜٚٔ: أن ادًهٜٔ ؿد تٗثر يف إرض، وـذفؽ افىٚظٜ.

 ٖفٜ افٌْٜٔ، فٔزول اإلصُٚل.افثٚفثٜ: رد ادًٖفٜ ادنُِٜ إػ ادً

 افرابًٜ: اشتٍهٚل ادٍتل إذا احتٚج إػ ذفؽ.

 اخلٚمًٜ: أن ختهٔص افًٌَٜ بٚفْذر ٓ بٖس بف، إذا خال مـ ادقإع.

 افًٚدشٜ: ادْع مْف إذا ـٚن ؾٔف وثـ مـ أوثٚن اجلٚهِٜٔ، وفق بًد زوافف.

 زوافف. افًٚبًٜ: ادْع مْف إذا ـٚن ؾٔف ظٔد مـ أظٔٚدهؿ، وفق بًد

 افثٚمْٜ: إٔف ٓ جيقز افقؾٚء بام ٕذر يف تِؽ افًٌَٜ، ٕٕف ٕذر مًهٜٔ.



 
 

 افتٚشًٜ: احلذر مـ منٚهبٜ ادؼـغ يف أظٔٚدهؿ، وفق مل يَهده.

 افًٚذة: ٓ ٕذر يف مًهٜٔ.

 احلٚديٜ ظؼة: ٓ ٕذر ٓبـ آدم ؾٔام ٓ يِّؽ.

---------------------------------------------- 

 ح:افؼ

 ؿقفف "ؾٔف مًٚئؾ":

ْؿ ِؾِٔف َأَبدًا{ وؿد شٌؼ ذفؽ.  إوػ: َُ  تًٍر ؿقفف تًٚػ: }ٓ َت

أن ادًهٜٔ ؿد تٗثر يف إرض، وـذفؽ افىٚظٜ: أي: فام ـٕٚٝ هذه إرض مُٚن ذك،  افثٕٜٚٔ:

وهلذا، حرم أن يًّؾ اإلًٕٚن مٚ ينٌف افؼك ؾٔٓٚ دنٚهبٜ ادؼـغ. وـذا افىٚظٜ تٗثر يف إرض، 

 ؾ٘ن ادًٚجد أؾوؾ مـ إشقاق، وافَديؿ مْٓٚ أؾوؾ مـ اجلديد.

رد ادًٖفٜ ادنُِٜ إػ ادًٖفٜ افٌْٜٔ فٔزول اإلصُٚل: ؾٚدْع مـ افذبح يف هذا ادُٚن أمر  افثٚفثٜ:

 بغ ذفؽ بٚٓشتٍهٚل.ملسو هيلع هللا ىلص منُؾ، فُـ افرشقل 

شتٍهؾ، فُـ هؾ جيٛ آشتٍهٚل املسو هيلع هللا ىلص اشتٍهٚل ادٍتل إذا احتٚج إػ ذفؽ: ٕن افٌْل  افرابًٜ:

ظذ ـؾ حٍٚل، أو إذا وجد آحتامل؟ اجلقاب: ٓ جيٛ إٓ إذا وجد آحتامل، ْٕٕٚ فق اشتٍهِْٚ يف 

 ـؾ مًٖفٜ، فىٚل إمر.

أن ختهٔص افًٌَٜ بٚفْذر ٓ بٖس بف إذا خال مـ ادقإع. فَقفف: "أو  بْذرك"، وشقاء  اخلٚمًٜ:

ٌٜ أو ، أو ظٌٔد مـ أظٔٚد اجلٚهِٜٔ.  ـٕٚٝ هذه ادقإع واؿً ـٌ . ؾٚفقاؿًٜ: أن يُقن ؾٔٓٚ وث ٌٜ متقؿً

وادتقؿًٜ: أن خينك مـ افذبح يف هذا ادُٚن تًئّف، ؾ٘ذا خق، ـٚن ممْقًظٚ، مثؾ: فق أراد أن يذبح 

 ظْد جٌؾ، ؾٕٚصؾ إٔف جٚئز، فُـ فق خق أن افًقام يًتَدون أن يف هذا ادُٚن مزيٜ، ـٚن ممْقًظٚ. 

"هؾ ـٚن ؾٔٓٚ ملسو هيلع هللا ىلص: ادْع مْف إذا ـٚن ؾٔف وثـ مـ أوثٚن اجلٚهِٜٔ، وفق بًد زوافف: فَقفف  دشٜ:افًٚ

ـٌ مـ أوثٚن اجلٚهِٜٔ؟"، ٕن "ـٚن" ؾًٌؾ مٍٚض، وادحيقر بًد زوال افقثـ بٍٚق، ٕٕف ربام يًٚد.  وث

ٓؾ ـٚن ؾٔٓٚ ظٌٔد : "ؾملسو هيلع هللا ىلصادْع مْف إذا ـٚن ؾٔٓٚ ظٔد مـ أظٔٚدهؿ، وفق بًد زوافف: فَقفف ن  افًٚبًٜ:

 مـ أظٔٚدهؿ؟".

إٔف ٓ جيقز افقؾٚء بام ٕذر يف تِؽ افًٌَٜ، ٕٕف ٕذر مًهٜٔ: فَقفف: ؾٕ٘ف ٓ وؾٚء فْذر يف  افثٚمْٜ:

 مًهٜٔ اهلل.



 
 

احلذر مـ منٚهبٜ ادؼـغ يف أظٔٚدهؿ وفق مل يَهده: وؿد ٕص صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  افتٚشًٜ:

ف افَهد، ؾٕ٘ف يّْع مْف وفق مل يَهده، فُـ مع افَهد يُقن أصد ظذ أن حهقل افتنٌف ٓ ينسط ؾٔ

 إثاًم، وهلذا ؿٚل صٔخ اإلشالم اّد بـ ظٌد افقهٚب: وفق مل يَهده.

ٓ ٕذر يف مًهٜٔ اهلل: هُذا ؿٚل ادٗفػ، وفٍظ احلديٞ ادذـقر: "ٓ وؾٚء فْذر"،  افًٚذة:

ن افْذر ٓ يًَْد، وإذا ؿٔؾ: ٓ وؾٚء، ؾٚدًْك أن وبْٔٓام ؾرق. ؾ٘ذا ؿٔؾ: ٓ ٕذر يف مًهٜٔ، ؾٚدًْك أ

افْذر يًَْد، فُـ ٓ يقىف، وؿد وردت افًْٜ هبذا وهبذا. فُـ: "ٓ ٕذر" ةّؾ ظذ أن ادراد ٓ وؾٚء 

 يف احلديٞ افهحٔح: " ومـ ٕذر أن يًيص اهلل، ؾال يًهف ".ملسو هيلع هللا ىلص فْذر، فَقفف 

يَٚل ؾٔف مٚ ؿٔؾ يف: ٓ ٕذر يف مًهٜٔ. وادًْك: ٓ : ٓ ٕذر ٓبـ آدم ؾٔام ٓ يِّؽ احلٚديٜ ظؼة

 وؾٚء فْذر ؾٔام ٓ يِّؽ ابـ آدم، وينتّؾ مٚ ٓ يُِّف ذًظٚ، ومٚ ٓ يُِّف ؿدًرا.

 

 
 


