َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ذح يمتوب احلَ ٍّ مـ قمؿدة إطمؽوم
ّ
وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم قمبده ورؾمقًمف وقمغم آًمف وصحبف و َمـ اهتدى هبداه
احلؿد هلل،
احلؿد هلل قمغم مـ ي ِ
ن ًمـو وًمؽؿ اًمعؾؿ اًمـوومع وهداكو
ن مـ هذا اًمؾؼوء اعمبورك  ,كػعـو اهلل وإيويمؿ ومقف  ,و َي ر َ
َ َرَ
سا َـمف اعمستؼقؿ-
ٓ خيػك ّ
أن ِمـ كِ َع ِؿ اهلل وضمقد هذه اًمـشوـموت اًمعؾؿقي واًمدورات اًمعؾؿقي ذم خمتؾػ اًمببدد وذم خمتؾبػ
اعمسوضمد  ,وهلل احلؿد  ،,وهذا ُيعتؼم ِمـ أؾمبوب طم ْػظ اهلل ًمديـف اًمذي وقمد اهلل سمف ذم ىمقًمف﴿ :إِ ركربو َك َْحب ُـ َك رَز ًْمـََبو
ِ
حلوومِ ُظ َ
ِّ
وؾمـرري رؾمقل اهلل هذا ِمـ أؾمببوب
قن﴾( )1وموًمعـويي سموًمعؾؿ اًمنمقمل اعمستؿد مـ يمتوب اهلل ُ
اًمذ ْيم َْر َوإِ ركرو ًَم ُف َ َ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿِ ،
ومـ ؾمعودة اًمعبد ْ
وؾمـرري كب ّقف ّ
أن يؽقن ِمـ اعمشبوريملم ذم هبذا إمبر ,
طم ْػظ اهلل ًمؽتوسمف ُ
أن يؽقن ِمـ اعمشوريملم ذم طم ْػظ اهلل ًمديـف وذم ِ
اًمؾفؿ ًمؽ احلؿد ْ ,
كنم اًمعؾؿ اًمصحقح :اًمعؾؿ اًمـبوومع :اًمعؾبؿ
ربل حمؿد ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،وهذا مػماث إكبقوء وهق اًمعؾؿ سمديـف ؾمببحوكف
اًمـبقي :اًمعؾؿ اعمقروث قمـ اًمـر ِّ
اًمبقراث
مهو وإ ّكّام ور ّصمقا اًمعؾؿ ،وموًمصحوسمي هؿ
ّ
ديـورا وٓ در ً
يقرصمقا ً
وشمعومم ،واًمعؾامء ورصمي إكبقوء ،وإكبقوء مل ّ
إوًمقن عمػماث حمؿد ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،صمؿ اًمتوسمعقن هلؿ اًمذيـ محؾقا اًمعؾؿ قمـفؿ ،صمبؿ اًمتبوسمعقن صمبؿ َمبـ
قمؿـ ىمبؾف يمام ضموء ذم احلديٌ اعمشفقر «حيؿؾ هذا اًمعؾبؿ ِمبـ
سمعدهؿ قمغم َم ِّر إضمقول ،يمؾ ضمقؾ حيؿؾ اًمعؾؿ ّ
يمؾ َظم َؾ ٍ
ّ
ػ ُقمُدُُ ْو ًُمف ،يـػقن قمـفؿ شملويؾ اجلوهؾلم واكتحول اعمبطؾلم وحتريػ اًمغوًملمش( )2حيؿؾ هذا اًمعؾبؿ ِمبـ
ظمقبورا
يمؾ ظمؾػ  ,اهلل أيمؼم ِ ,مـ يمؾ ظمؾػ ُقمُدُُ ْوًمف ،هؿ اًمعدولَ ﴿ :و َيم ََذًمِ َؽ َضم َع ْؾـََو ُيم ُْؿ ُأ رم ًي َو َؾم ًطو﴾( )3يعـل
ً
ُقمُدْْ ً
وٓ ،ومؽؾ َمـ ؿمورك إمو سموًمتعؾقؿ أو سموًمتع ّؾؿ أو سموًمتدسمػم سموًمرأي أو سموًمدقمؿ سموعمول يمؾفؿ هلؿ كصقى ِمـ ذًمؽ
يمد مـزًم َتَف ،وجيزي ا
ٕن اهلل ؾمبحوكف وشمعومم طمؽقؿ جيزي اًمعومؾلم سملقمامهلؿ و ُيـزل ا
اًمػضؾ ّ
يمد سمحسى مو َىمدّّ َم
 ,كسلل اهلل ْ
أن جيعؾـو وإيويمؿ ِمـ اعمقومؼلم-

( )1احلجر-9 :
مرومققمو -حتؼقؼ اعمشؽوة (-)248
اًمع ْذ ِري ريض اهلل قمـف
ً
( )2صحقح -اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى ( )21911مـ طمديٌ إسمراهقؿ سمـ قمبد اًمرمحـ ُ
( )3اًمبؼرة-143 :
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َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
وهذه اًمدورة ذم هذا اعمسجد ,مسجد ؿمقخ اإلؾمدم رمحف اهلل ,هذه ِمـ اًمدورات اًمتل طموزت ومتقبزت
سموٓؾمتؿرار وشمقاصؾ اًمـشوط ،ومعؾقم ّ
أن هذه اًمدورة هل اًمثوًمثي واًمعنميـ أي َم ربر قمبغم هبذا اجلفبد وهبذا
اًمـشوط صمدث وقمنمون َؾمـََي ,احلؿد هلل رب اًمعوعملم-
ِ
وسموجلدّّ وآضمتفود سمطؾى هذا اًمعؾؿ ًمتـوًمقا
ٓ إًمف ّإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،أوصقؽؿ وكػز سمتؼقى اهلل
ِ
ِمـ ْ ِ
حل ّػوظ واعمحوومظلم قمبغم هبذا اًمبديـ :وًمتؽقكبقا ِمبـ اًمطو ػبي
ن اهلل ًمؽؿ وًمتؽقكقا مـ ا ُ
ومضؾف سم َؼدْْ ر مو َي ر َ
اعمـصقرة يمام ذم احلديٌ ٓ« :شمزال ـمو ػي ِمـ أمتل قمغم احلؼ فموهريـ ٓ ،يرضهؿ َمـ ظمذهلؿ وٓ َمـ ظموًمػفؿ
طمتك شمؼقم اًمسوقميش(-)1
وهذه احلقوة مقدان ٓسمتدء اخلَ ْؾؼ  ,يمام أظمؼم اهلل  ،,واًمٍماع سملم احلؼ واًمبوـمؾ ىمبو ؿ مـبذ ىمومبً هبذه
اًمدكقو ،مـذ أهبط اهللُ آدم صمؿ سمعٌ اهللُ اًمرؾمؾ  ,واًمٍماع ىمو ؿ سملم احلبؼ واًمبوـمبؾ  ,يمبام هبق مشبوهد أن،
اًمبنم ِمـ ىمقة اًمؽػور وشمق ّومر اإلمؽوكوت ًمدهيؿ وهبذه
اًمٍماع سملم احلؼ واًمبوـمؾ قمغم أؿمدّّ مو يؽقن عمَِو اسم ُتُكم سمف
ُ
وفمؾبام ًمؾـبوس:
اؾمتؽبورا وشمسؾ ًطو
احلضورة َقم ُظؿً اًمػتـ ُي و َقم ُظؿ آسمتد ُء ،ومفذا اًمتؼدم اعمودي أوضمى ًمؾؽػور
ً
ً
جلفول اعمسؾؿلم آكبفور وآومتتون هبؿ واإلقمجوب هبؿ ،أمبو أهبؾ اًمبصبو ر ومبد يـخبدقمقن ،أهبؾ
وأوضمى ّ
اًمبصو ر يعرومقن احلؼقؼي ،يعرومقن ّ
ومنّنؿ ذم احلضبقض ؾمبوىمطقن ،مفبام
أن همٓء اًمؽػور مفام سمؾغقا ذم اًمتؼدم ّ
ُّ
اًمػجبور
سمؾغقا ذم اًمتؼدم اعمودي
وموًمذل واخلسور واًمبقار ٓ يػورىمفؿ ،يؼقل احلسـ ريض اهلل قمـبف ورمحبف قمبـ ّ
ومبنن ر
وإذار مفام سمؾغقاّ " :إّنؿ وإن ـمؼطؼً هبؿ اًمبغول ومهؾجً هبؿ اًمؼماذيـّ :
ذل اعمعصبقي ٓ يػبورىمفؿ،
أن ر
أسمك اهلل ّإٓ ْ
يذل َمـ قمصوه"( )2وموًمؽػور يعقشقن طمقوة آكحطوط ،يمقػ وىمد مبث ّؾفؿ اهلل سموًمبفبو ؿ اًمسبو ؿي
حتتِفبو ْإَّنبور وا رًم ِ
دم ِ ِ
وت ضمـر ٍ
وحل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بذي َـ َيم َػ ُبروا َي َت ََؿ رت ُع َ
بقن
روت َ ْ
َْ ُ َ
بري مب ْـ َ ْ َ
َ
﴿إِ رن اهللرَ ُيدْْ ظم ُؾ ا رًمذي َـ آ َمـُُقا َو َقمؿ ُؾقا ر
اًمص َ
َو َي ْل ُيم ُؾ َ
قن َيم ََام َشم َْل ُيم ُُؾ ْإَ ْك َعو ُم َواًمـر ُور َم ْث ًقى َهل ُ ْؿ﴾(ّٕ )3نؿ ٓ يممـقن سمؿبدأ وٓ معود ،ؿملّنؿ واهبتاممفؿ سموٕيمبؾ
واًمنمب واًمشفرة واًمدقمويي واعمصوًمح اعموديي ،أمو أهؾ اإليامن ّ
ومنن مهؿفؿ قموًمقي وـمؿقطموهتؿ يمبػمة ،يممـبقن

مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )3641قمـ اعمغػمة سمـ ؿمعبي ريض اهلل قمـف
ً
( )2جمؿقع اًمػتووى (-)426 .15
( )3حمؿد-12 :
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
سموهلل ،ويممـقن سمام ضموءت سمف اًمرؾمؾ ِمـ إظمبور ِ
ومـ اًمنما ع ومفؿ قمغم ساط مستؼقؿ ،اًمٍماط اعمستؼقؿ هق
ٍ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿُ ،
ديـ اهلل اًمذي سمعٌ سمف رؾم َؾف وأيمؿؾ ذًمؽ مو سمعٌ سمف حمؿدًً ا ّ
حمؿبد
أيمؿؾ اًمنما ع ذيع ُي
قً ًَم ُؽ ُُؿ ْ ِ
اإل ْؾم َد َم ِديـًًو﴾(-)1
واًمسدم﴿ :ا ًْم َق ْق َم َأ ْيم َْؿ ْؾ ًُ ًَم ُؽ ُْؿ ِديـَ ُؽ ُْؿ َو َأ ْمت َ ْؿ ًُ َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِو ُ
قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
بؾ اهللرُ َي ُؿب ُّـ َقم َؾب ْق ُؽ ُْؿ َأ ْن َهبدََ ا ُيم ُْؿ ًمِ ْ ِ
وموحلؿد هلل قمغم كعؿي آؾمدم ﴿ َسم ِ
يبام ِن﴾(ُ ٓ )2سمبدّّ أن كتبذ ّيمّر وكتػ ّؽّبر
َم َ
نه اهلل سمتقومقؼف وهدايتف ؾمبحوكف وشمعبومم ،ومسبػموا
وكستشعر كعؿ َي اإلؾمدم وكعؿ َي ُّ
اًمسـرري وكعؿ َي اًمعؾؿ اًمذي َي ر َ
ِ ِ
قم ْؾبام﴾()3
سمورك اهلل ومقؽؿ قمغم هذا اًمطريؼ واـمؾبقا اعمزيد ِمـ هذا اًمعؾبؿ ،اهلل يؼبقل ًمـبقبفَ ﴿ :و ُىم ْ
بؾ َر ِّب ِز ْدي ً
قمؾام ،مفام سمؾغ آكسون ِمـ اًمتحصقؾ ومن ّكّف سمحوضمي إمم اعمزيد ِمـ هذا اًمعؾؿ وهذا اخلػم اًمؽثػم  ,كسلل اهلل
زدي ً
ْ
أن يرزىمـو ِمـ ومضؾف َ ﴿ ,ذًمِ َؽ َوم ْض ُؾ اهللرِ ُي ْمشمِ ِقف َم ْـ َي َشو ُء َواهللرُ ُذو ا ًْم َػ ْض ِؾ ا ًْم َعظِق ِؿ﴾(-)4
اظمؽمت ًمؽؿ ذم هذه اًمدورة مو قم ّؾ ْؼ ُتُف ويمتب ُتُف قمبغم قمؿبدة إطمؽبوم ِمبـ آؾمبتـبوـموت ,
ّأهيو اإلظمقة ىمد
ُ
وضمدت ًمف ومو بدة وأمهقبي
اًمػقا د اعمستـبطي  ,وًمعؾؽؿ شمعؾؿقن ّأي سمدأت هذا اعمـفٍ ذم إرسمعلم اًمـقويي ،صمؿ
ُ
اظمبؽمت ًمؽبؿ ىمبراءة اًمػقا بد اعمسبتـبطي ِمبـ
لم اعمتعؾؿلم واعمعؾؿلم ِمـ ضمفي ذح هذه إطموديٌ،
ُ
وهق ُي ِع ْ ُ
سمدأت ذًمؽ ِمـ أوهلو وأن كقؿمؽ ْ
واظمبؽمت
أن كػبرغ مـفبو،
حل ٍّ ِمـ قمؿدة إطمؽوم ،وىمد
ُ
ُ
أطموديٌ يمتوب ا َ
ًمؽؿ يمتوب احلَ ٍّ عمـوؾمبي اًمقىمً ،ومـحـ أن ذم ؿمفر ؿمقال وهق أول أؿمفر احلَ ٍّ ،وهذه اًمػقا د واًمتعؾقؼبوت
مقضمقدة سملم أيديؽؿ إكام كؼرأهو ومؼصقدكو ذم هذه اجلؾسي اًمتقوقح عمَِو ىمد ُيشؽؾ وزيودة اًمبقون هلذه اًمػقا د ,
ؼم قمـفو اًمبعض يعـل اًمذي يلظمذ هبذا اعمـفٍ سمبب "مسبو ؾ" يبذيمر آيبي يؼبقل :ومقفبو
اًمػقا د اعمستـبطي  ،,و ُي َع ِّ ُ
مسو ؾ :إذا ذيمر طمدي ًثو يؼقل  :ومقفو مسو ؾ يعـل ومقا د ،وموًمػقا د هل مسو ؾ ،شمؽبقن ومؼفقبي وشمؽبقن قمؼديبي،
يعـل مسو ؾ شمتعؾؼ سموٕطمؽوم اًمعؿؾقي أو مسو ؾ شمتعؾؼ سموٕمقر اًمعؼديي أو همػم ذًمؽ-
ِ
اًمسـرري واحلديٌ ،وهق اإلمبوم اًمعبومل اًمعدمبي قمببد
واًمشقخ اعممًمػ ًمعؿدة إطمؽوم َقم َؾ ٌؿ مـ أقمدم أهؾ ُّ
اًمغـل سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمكم سمـ هور اعمؼدد رمحف اهللِ ،مـ أقمدم اًمعؾامء ذم اًمؼرن اًمسودس ِمبـ اهلجبرة،
( )1اعمو دة-3 :
( )2احلجرات-17 :
( )3ـمف-114 :
( )4احلديد-21 :
3

َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
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ٕ ّكّف ُوًمد ذم قموم واطمد وأرسمعلم ومخسؿئي وشمقذم رمحف اهلل قموم ؾمتام يَ ،
ػ ممًمػوت أقمظؿفبو "اإليمبامل ذم
وظم رؾ َ
حل ّجوج اعمِ ِّزي صمؿ ر
أؾمامء اًمرضمول" يمتوب قمظقؿ ،ر
هذ َسمف احلوومظ اسمـ طمجر سموًمؽتوب اًمذي
هذ َسمف اًمعومل اًمعدمي أسمق ا َ
أن يعرومف يمؾ اًمدارؾملم "هتذيى اًمتفذيى" صمؿ ىمرسمف سمب "اًمتؼريى"ِ ،
ومـ ممًمػوشمف اًمعؿدة "قمؿدة إطمؽوم"
ّ
ذ َط ذ ًـمو ٓ يؿؽـ معف ْ
يمثبػما
أن َيستققمى
َ
ً
ممًمػ ذم احلديٌ وخمتٍمّ ٕ ،كّف مل يتقؾمع ذم مجع احلديٌ ٕ ّكّف َ َ
ِمـ إطموديٌ ،وهق ْ
أن ٓ يذيمر ّإٓ مو ا ّشمّػؼ قمؾقف اًمبخوري ومسؾؿ  ,هذا ذـمف  ،,هذا ذـمف وىمد ّ
ورم سمف ذم
ىمٍمه قمغم أطموديٌ معقـي ،وهلذا قمؿدة إطمؽوم ِمـ اعممًمػوت اعمختٍمات ذم
أيمثر مو ذيمر ،ومفذا اًمنمط يعـل ّ
احلديٌ اعمتقؾمطوت ،إذن ُّ
يمؾ أطموديٌ إطمؽوم صحقحي  ,أقمـبل يمبؾ أطموديبٌ قمؿبدة إطمؽبوم  ,يمؾفبو
ّٕنو مـتخبي ِمـ اًمصحقحلم صحقح اًمبخوري وصحقح مسؾؿ-
صحقحيّ ،
سمسؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمقؿ
احلؿد هلل ،واًمصدة واًمسدم قمغم رؾمقل اهلل :كب ّقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم
ىمول اعممًمػ طمػظف اهلل شمعومم:
حل ٍّ
يمتوب ا َ
احلَ ٍّ إمم سمقً اهلل احلرام أطمد ومروض آؾمدم ومبوكقف اًمعظوم ،وهق اخلومس مـفو ذم ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمؾقبف
بٍ
حل ّ
وؾم ّؾؿ« :سمـل اإلؾمدم قمغم مخسش( )1ومؾذا َد َر َج اعمصـػقن ذم أطموديٌ إطمؽوم قمغم ذيمْره سمعد اًمصقوم ،وا َ
ًمغي :اًمؼصد إمم ُمع ّظؿ ،وذم اًمنمع :اًمؼصد إمم اًمبقً احلرام واعمشوقمر طمقًمف ،وومِ ْع ُؾ اعمـوؾمؽ ِمبـ اإلطمبرام ذم
ِ
دل قمغم ومرض احلٍ ىمقًمف شمعومم﴿ :وهللرِ َقم َغم اًمـر ِ ِ
اعمقؼوت إمم ـمقاف اًمقداع ،وىمد ر
وع إِ ًَم ْق ِف
اؾم َت َط َ
َ
َّ
روس طم ٍُّ ا ًْم َب ْقً َم ِـ ْ
َؾمبِ ًقد﴾(-)2
-----------------حل ٍّ َد َر َج اعمصـػقن ذم مسو ؾ إطمؽوم وذم أطموديبٌ إطمؽبوم قمبغم
هذه مؼدمي مـوؾمبي ًمؾؿؼوم ،يمتوب ا َ
ٕن اًمطفورة مؼدمي اًمصبدةِ ،
ِ
شمرشمقبفو قمغم شمرشمقى أريمون آؾمدم وًمؽـفؿ ىمدّّ مقا يمتوب اًمطفورة ّ
يمتبوب
ومبذ ْيمْر

مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )8مـ طمديٌ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـف
ً
( )2آل قمؿران-97 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اًمطفورة ً
أوٓ هق ًمتع ّؾؼف سموًمصدة ،وموًمطفورة أطمدُُ ذوط اًمصدة ،ومؾفذا درضمقا قمغم آسمتداء ذم يمؾ َمـ صـّّػ
ذم إطمؽوم  ,ذم أطموديٌ إطمؽوم  ,يبدأ سمؽتوب اًمطفورة صمؿ ُي َثـّّل سمؽتوب اًمصدة صمؿ اًمزيموة صمبؿ اًمصبقم صمبؿ
ِ
رببل ّ
صبغم اهلل
حل ٍّ قمغم شمرشمقبفؿ ذم احلديٌ« :سمـل اإلؾمدم قمغم مخسش( )1وهذا شمرشمقى مؼتبس مـ شمرشمقبى اًمـر ِّ
ا َ
قمؾقف وؾم ّؾؿ ٕريمون اإلؾمدم-
ِ
ومـ اعمؼدموت ِذيمر ّ
أطمدُ أريمون اإلؾمدم ،يعـل مرشمبتبف أطمبد أريمبون اإلؾمبدم ،واًمصبحقح أ ّكّبف
حل ٍّ ُ
أن ا َ
اًمسـََي اًمتوؾمبعي ِمبـ
اًمسـََي اًمتوؾمعي ،هذا هق اًمصحقح ،وىمقؾ ذم اًمسودؾميً ،مؽ ّـ اًمراضمح أ ّكّف ُومرض ذم ر
ُوم ِر َض ذم ر
ِ
اهلجرة ذم ىمقًمف شمعومم﴿ :وهللرِ َقم َغم اًمـر ِ ِ
وع إِ ًَم ْق ِف َؾمبِ ًقد﴾(-)2
اؾم َت َط َ
َ
روس طم ٍُّ ا ًْم َب ْقً َم ِـ ْ
أطمدُ ومرا ض اإلؾمدم ودقمو ؿف ِ
اًمع َظوم ،ومفق ِمـ رضوريوت اًمديـ ر
ودل قمبغم ومروبف ووضمقسمبف
حل ٍّ ُ
إذن ا َ
واًمسـرري واإلمجوع اًمؼطعل-
اًمؽتوب ُّ
ِ
حل ٍّ ًمغ ًي طمتك ّ
إن سمعض اًمعؾامء إذا ذيمروا سموب ِمـ أسمقاب إطمؽوم يذيمرون اعمعـك
صمؿ مـ اعمؼدموت ذ ْيمْر ا َ
ً
مدظمد ًمؾؿعـك اًمنمقمل ،يؼقًمقن :اًمطفورة ذم اًمؾغي يمذا :واًمصدة ذم اًمؾغي يمذا :واًمصدة ذم اًمنمبع
اًمؾغقي
ومعـك ذقمل ،وإهمؾى ّ
أقمؿ :واعمعـك اًمنمقمل
معـك ًمغقي
أن اعمعـك اًمؾغقي ّ
ً
يمذا ،إذن إؾمامء اًمنمقمقي هلو ً
ظموص-
حل ٍّ ذم اًمؾغي هق اًمؼصد إمم ُمع ّظؿ  ,هبذا اًمؼقد  ,ك ّبف قمؾقف سمعض اعمحؼؼلم يمشقخـو اًمشقخ حمؿد إملم
ومو َ
بٍ سمؿعـبوه
حل ّ
حل ٍّ هق اًمؼصد ،ٓ ،سمؾ اًمؼصد إمم ُمع ّظؿ ،وهذا هق اعمـطبؼ قمبغم ا َ
اًمشـؼقطل ،وسمعضفؿ يؼقل :ا َ
ٕن احلٍ ذم اًمنمع هق اًمؼصد إمم موذا؟ إمم سمقً اهلل احلرام واعمشبوقمر ِ
اًمع َظبوم ،إذن ومفبق َىم ْصبدٌٌ إمم
اًمنمقملّ َ ّ ،
ِ
اًمر ريم ب ِع
لم َوا ًْم َعببويمِ ِػ َ
بل ًمِؾ رطببو ِ ِػ َ
لم َو ُّ
قمظببقؿ :إمم سمقببً اهلل احلببرام اًمببذي أوببوومف اهلل إمم كػسببفَ ﴿ :أ ْن َـم ِّفب َبرا َسم ْقتب َ
قد﴾(َ )3ىمصدٌٌ إمم اًمبقً وإمم مو طمقًمف ِمـ اعمشوقمر يمؿزدًمػي ِ
اًمسج ِ
ومـََك و َقم َر َومي يم ُّؾفو داظمؾب ٌي ذم أمبويمـ أقمبامل
ْ
ُّ ُ
حل ٍّ-
ا َ

( )1ؾمبؼ خترجيف-
( )2آل قمؿران-97 :
( )3اًمبؼرة-125 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
حل ٍّ شمبدأ سموإلطمرام ِمـ اعمقؼوت وشمـتفل أقمام ًُمف سمطقاف اًمقداع ،اإلطمبرام صمبؿ اًمطبقاف  ,ـمبقاف
وأقمامل ا َ
حل ٍّ ذم اًمقىمبقف سم َع َر َومبي  ,أقمبامل معروومبي وهلل
اًمؼدوم أو ـمقاف اًمعؿرة  ,صمؿ اًمسعل سملم اًمصػو واعمروة صمؿ ا َ
حل ٍّ مـفو أريمون ومـفو واضمبوت ومـفو ؾمــّ ،سملم ُ
أهؾ اًمعؾؿ
احلؿد  ،,وهل متػووشمي ،مـفو ؾمــ ،يعـل أقمامل ا َ
ِ
َ
أقمامهلو إمم هذه إىمسوم :أريمون وواضمبوت وؾمبــ ,
ىمسؿقا
اؾمتـبو ًـمو مـ إدًمي يمام ومعؾقا ذم اًمصدة ،اًمصدة ّ
ُ
أقمامهلو إمو أريمون أو واضمبوت أو ؾمــ ،وهذه ِمـ اًمتؼسقامت
حل ٍّ واًمعؿرة
ىمقًمقي وومعؾقي  ،,احلؿد هلل ،وهؽذا ا َ
اعمستـبطي ِمـ إدًمي ًمتعريػ اًمـوس سملطمؽوم هذه إقمامل ،يعـل ومرق سملم ٍ
أصمر ذًمبؽ ومبقام إذا
وؾمـرري ،يظفر ُ
ريمـ ُ
وموت قمؾقف ريم ٌـ أو شمرك واضم ًبو أو شمرك ُؾمـرري ٓ ،إًمف ّإٓ اهلل-
ٍم اعمُؽ ّؾػ أو وموشمف ر ٌءْ ،ومر ٌق سملم َمـ شمرك ريمـًًو أو َ
َىم ّ َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
اعمقاىمقً
سموب
ُ
ٍ
ًمػعبؾ مبـ إومعبول :وموعمقاىمقبً زموكقبي
اعمقاىمقً مجع :مقؼوت ،وهق اًمزمون أو اعمؽبون اعمؼبدر ُر اعمحبدو ُد
ِ
إرسمعبي اعمبذيمقرة ذم طمبديثل اًمببوب ،وهبل :ذو
حل ٍّ اعمؽوكقي ،وهبل مخسب ُي
ومؽوكقي ،واعمراد هـو :مقاىمقً ا َ
جل ْح َػي ،و َي َؾ ْؿ َؾؿ ،و َىم ْرن اعمَـ ِ
َوزل ،واخلومس ذات قمرق :ومؼقؾ :اًمذي و رىمتف اًمرؾمبقل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف
حل َؾ ْق َػي ،وا ُ
ا ُ
وؾم ّؾؿ ،وىمقؾ قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف ،وإىمرب ,واهلل أقمؾؿ ,أن اًمذي و رىمتف اًمرؾمقل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف
بل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ :ومؽون هذا مـ مقاومؼوشمف ًمر ِّسمف.
وؾم ّؾؿ صمؿ قمؿر ،وهق مل يعؾؿ سمتقىمقً اًمـر ّ
-----------------سمدأ اعممًمػ سموعمقاىمقً ،سموب اعمقاىمقً ،يمام ومعؾ ذًمبؽ ذم اًمصبدة أول أسمبقاب اًمصبدة سمبوب اعمقاىمقبً ,
مقاىمقً اًمصدة ً ،,مؽـ مقاىمقً اًمصدة زموكقي ،صدة اًمػجر صبدة اًمظفبر واًمعٍمب واعمغبرب واًمعشبوء:
﴿ َأ ِىم ِؿ اًمص َد َة ًمِدُُ ًُم ِ
قك﴾( )1وًمؾحٍ مقاىمقً ،اعمقؼوت ًمغ ًي :هق اعمؽون أو اًمزمون اعمحبدود اعمؼبدّّ ر ًمعؿبؾ ،هبذا
ر
مػرووو ذم أوىمبوت معؾقمبي ،وىمبول شمعبومم:
لم يمِ َتَو ًسمو َم ْق ُىمق ًشمًو﴾( )2يعـل
اًمص َد َة َيمَو َك ْ
ً
ًَ َقم َغم اعمُْ ْم ِمـِ َ
اعمقؼوت ﴿إِ رن ر
وت﴾( )3وموحلَ ٍّ ًمف مقاىمقً مؽوكقي ومقاىمقً زموكقي ،أمو اًمزموكقي ومفل اعمذيمقرة ذم أيبي:
﴿احلَ ٍُّ َأ ْؿم ُف ٌر َم ْع ُؾق َم ٌ
( )1اإلهاء-78 :
( )2اًمـسوء-113 :
( )3اًمبؼرة-197 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
احلجي أو قمنمة مـ ذي ِ
ِ
احل ّجي ،أمبو اعمقاىمقبً
حل ٍُّ َأ ْؿم ُف ٌر َم ْع ُؾق َم ٌ
حل ٍّ ؿمقال وذو اًمؼعدة وذو ّ
وت﴾ أؿمفر ا َ
﴿ا َ
اعمؽوكقي ومفل اعمذيمقرة ذم طمديثل اسمـ قمبوس واسمـ قمؿر اعمذيمقريـ ذم اًمبوب ،مقاىمقً مؽوكقي مـصقصي وهبل
مخسي ،جمؿقع إدًمي يػقد ّ
وىمرن اعمـبوزل وذات قمبرق،
جل ْح َػي و َي َؾ ْؿ َؾؿ ْ
حل َؾ ْق َػي وا ُ
أن اعمقاىمقً مخسي ،وهل ذو ا ُ
حل ٍّ واًمعؿرة يؽقن ِمـ هذه اعمقاوع-
حل ٍّ واًمعؿرة ،اإلهدل سمو َ
هذه مخسي ،هذه هل أمويمـ اإلهدل سمو َ
حل ٍّ واًمعؿرة يؽقن ذم هذه إمويمـ  ,يمام ؾمقليت ذم ذ ْيمْر احلديثلم-
اإلهدل :يعـل اًمدظمقل ذم اًمـسؽ ذم ا َ
وشمدطمظقن ّ
ربل سموٓشمػوق ،واخلومس «ذات قمبرقش اظمتؾػبً اًمروايبوت ذم اًمبذي
أن أرسمعي مـفو و ّىمتفو اًمـر ُّ
و رىمتفو ،مـ و رىم َتَفو اًمـرربل أم قمؿر؟ ِ
اًمروايوت ّ
أن اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ هق اًمذي و رىمتف يمام و رىمبً ذو
دًمً
ُ
ُ
ُّ
َ
أن اًمذي و رىمتفو قمؿر ،وؾمؿعتؿ اًمتقضمقف سمل ّكّف ٓ يؿتـع ْ
جل ْح َػي ،وهـوك روايوت ومقفو ّ
أن يؽقن
حل َؾ ْق َػي و َي َؾ ْؿ َؾؿ وا ُ
ا ُ
ِ
رببل و رىمتبف ًمقضمبى ْ
بؿ ّ
أن
أن اًمـر ر
قمؿر و رىمتف وسم رقـف ٕ ّكّف مل يعؾؿ ،أمبو ًمبق َقمؾ َ
اًمرؾمقل و رىمتف وقمؿر و رىمتف ،ويؼقًمقنُ :
إن قمؿر و رىمتف يمون هذا ِمـ شمقومقؼ اهلل ًمعؿبر ْ
ربل و رىمتف صمؿ ّ
أن
ُحيقؾفؿ قمغم سمقوكف قمؾقف ّ
واًمسدم ،ومنذا يمون اًمـر ُّ
اًمصدة ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،وقمؿر ًمف مقاومؼوت مع ر ّسمف :ومقؿؽـ ْ
واومؼ رأ ُيف مو َسم رقـف ّ
أن َك ُعدّّ هذا مـفو-
َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بؾ اعمَْ ِديـ ِ
بغم اهللُ َقم َؾق ِ
َ ,قم ْـ َقم ْب ِد اهللرِ ْسم ِـ َقم رب ٍ
بً َٕ ْه ِ
وس ريض اهلل قمـفامَ :أ رن َر ُؾم َ
قل اهللِ َص ر
َبيَ :ذا
بف َو َؾمب رؾ َؿ َو رىم َ
ْ
اجل ْح َػ َيَ ،وَٕ ْه ِؾ ك َْج ٍدَ :ىم ْر َن اعمَْـ ِ
احل َؾ ْق َػ ِيَ ،وَٕ ْه ِؾ ر
َوز ِلَ ،وَٕ ْه ِؾ ا ًْم َق َؿ ِـَ :ي َؾ ْؿ َؾ َؿُ « ،ه رـ َهل ُـ َوعمَِ ْـ َأ َشمَك َقم َؾب ْق ِف رـ
اًمشو ِمُ ْ :
ُْ
ِ
ِ
َون ُد َ
حل رٍ وا ًْم ُع ْؿ َر َةَ ،و َم ْـ َيم َ
ون َذًمِ َؽَ :وم ِؿ ْـ َطم ْق ٌُ َأ ْك َْش َلَ ،طم رترك َأ ْه ُؾ َم رؽ َي ِم ْـ َم رؽ َيش(-)1
م ْـ َهم ْ ِػمهـ ِم ر ْـ َأ َرا َد ا َ
 ,و َقم ْـ َقم ْب ِد اهللرِ ْسم ِـ ُقم َؿ َر ريض اهلل قمـفام َأ رن َر ُؾم َ
قل اهللرِ َص رغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم رؾ َؿ َىم َولُ « :هيِ ُّؾ َأ ْه ُؾ اعمَْ ِديـَ َِي ِم ْـ ِذي
بغم اهللُ َقم َؾق ِ
احل َؾق َػ ِي ،و َأه ُؾ ر ِ
اجل ْح َػ ِيَ ،و َأ ْه ُؾ َك َْج ٍد ِم ْـ َىم ْر ٍنشَ ،ىم َول َقم ْبدُ اهللَِ :و َسم َؾ َغـِل َأ رن َر ُؾم َ
بقل اهللرِ َص ر
بف
ُْ ْ َ ْ
ْ
اًمشو ِم م ْـ ْ ُ
َو َؾم رؾ َؿ َىم َولَ « :و ُم ِف ُّؾ َأ ْه ُؾ ا ًْم َق َؿ ِـِ :م ْـ َي َؾ ْؿ َؾ َؿش(-)2
اًمنمح:
هذان احلديثون مهو إصؾ ذم طمؽؿ اعمقاىمقً اعمؽوكقي ًمؾحٍ واًمعؿرة وشمعققـُفو ،وذم احلديثلم ومقا د مـفو:
( )1رواه اًمبخوري ( ،)1524ومسؾؿ (-)1181
( )2رواه اًمبخوري ( ،)1525ومسؾؿ (-)1182
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-----------------ِ
اًمسبـرري قمبغم شمعقبلم هبذه
هذان احلديثون مهو إصؾ ،يعـل مهو اًمدًمقؾ ،هذان احلديثون مهبو اًمبدًمقؾ مبـ ُّ
اعمقاىمقً وطمؽؿ اإلهدل مـفو ،اعمُ َع رق ُل ذم حتديد وذم شمعقلم اعمقاىمقً ووضمبقب اإلطمبرام مـفبو آقمبتامد قمبغم
أن «ذات قمبرقش مل ُشمُبذيمرّ ،
هذيـ احلديثلم ،واعمدطمظ ّ
ٕن إطموديبٌ اًمبقاردة ذم شمعقبلم ذات قمبرق يعـبل
"اًمعراق" مل ُخي ّر ْضمف أصحوب اًمصحقح  ,اًمبخوري واعمسؾؿ  ,ومؾؿ يؽـ قمغم ذط اعممًمػ ،يعـل اًمدًمقؾ قمبغم
شمعقلم «ذات قمرقش مقؼو ًشمًو ٕهؾ اًمعراق إ ّكّام ضموء ذم همػم اًمصحقح :ومؾفذا مل يستطع اعممًمػ ْ
أن يقرده واىمتٍمب
قمغم هذيـ احلديثلم-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
اعمقاىمقً إرسمعي اعمذيمقرة ذم احلديثلم-
شمعلم
إوممُّ :
-----------------ّ
شمعلم" ًمؽـ شمعققـفو يملّنو أومم ٕكـو اؾمتػدكو ِمـ احلديثلم شمعقلم اعمقاىمقبً
يملن اًمؽؾؿي شمصؾح "شمعقلم" و " ّ
متعلم ،وموحلبديثون ومبقفام شمعقبلم
ذ ًقمو ،ومفل إذن متع ّقـي ٓ جيقز إمهوهلو وٓ اقمتبور همػمهو ،ومام قم ّقـف اًمنمع ومفق ّ
قملم ،كؼقلّ :
قمبلم" اًمتعقبلم ،شمعقبلم
قملم اعمقاىمقً ،قم رقـفو ،واعمصدر مصبدر " ّ
إن اًمرؾمقل ّ
اعمقاىمقً ،اًمرؾمقل ّ
اعمقاىمقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببً-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوكقيّ :
أن اًمذي و ّىمتفو اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ-
-----------------يعـل ّ
واًمسبدم "و ّىمبً رؾمبقل اهلل" أو "ىمبول
ربل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ٕن اسمـ قمبوس واسمـ قمؿر أظمؼموا قمـ اًمـر ِّ
رؾمقل اهلل" وهذا سمد ظمدفّ :
أن هذه إرسمعي اعمقاىمقً َمـ اًمذي و ّىمتفو؟ اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ سمبد
ظمدف ،أ ّمو ذات قمرق ومػقفو ظمدف يمام شمؼدم-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوًمثي :شمعقلم َمـ هل ًمف ِمـ أهؾ أوموق-
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-----------------مو اًمػرق سملم اًمػو دشملم؟ إومم :شمعقلم كػس إمؽـي اًمتل جيى اإلهبدل مـفبو وينمبع اإلهبدل مـفبو،
حل َؾ ْق َػبي
واًمثوكقي شمعقلم اًمبؾدان يعـل اًمتل هلو هذه اعمقاىمقً ،شمعقلم اًمبؾدان اًمتل ُقم ّقـً هلؿ هبذه اعمقاىمقبً ،ذو ا ُ
ٕهؾ اعمديـي ،و رىمً رؾمقل اهلل ّ
حل َؾ ْق َػي ،قمـدكو شمعققـلم ،شمعقلم اعمقؼبوت ذو
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ٕهؾ اعمديـي ذا ا ُ
حل َؾ ْق َػي ،وشمعقلم اًمبؾد وأهؾ اًمبؾد اًمذيـ قمؾقفؿ ْ
أن ُحي ِرمقا مـ ذًمؽ اعمقؼوت-
ا ُ
شمعقلم َمـ هل ًمف ِمـ أهؾ أوموق ،شمعقلم َمـ هل ًمف؟ ذو احلُ َؾ ْق َػي عمَِـ ٕهؾ اعمديـيَ ،ىم ْرن اعمَـَ ِ
َوزل عمَِـ؟ ًمـجد،
َي َؾ ْؿ َؾؿ عمَِـ؟ ٕهؾ اًمقؿـ ،ومػقفو شمعقلم اعمقاىمقً وشمعقلم أهؾفو ،شمعقلم أهؾ هبذه اعمقاىمقبً ِمبـ أهبؾ اًمبؾبدان،
ٕهؾ اعمديـي و َمـ َي ُؿ ّر قمؾقفـ ِمـ همػمه «ه ّـ هل ّـ وعمِـ أشمك قمؾقف ّـ ِمـ همػم أهؾف ّـش يمام ؾمتليت ذم اًمػو دة اًمتوًمقي-
ِ
ِ
حل َؾ ْق َػي عمَِـ؟ ٕهؾ اعمديـي
شمعقلم َمـ هل ًمف مـ أهؾ أوموق ،اًمثوًمثي :شمعقلم َمـ هل ًمف مـ أهؾ أوموق ،ذو ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
حل َؾ ْق َػبي
جل ْح َػي عمَـ؟ ٕهؾ اًمشوم ِوعمَـ َي ُؿ ّر قمؾقفو مـ همبػمهؿ ،وهؽبذا ،إذن ذو ا ُ
وعمَـ َي ُؿر قمؾقفو مـ همػمهؿ ،ا ُ

ظموص سملهؾ اعمديـي؟؟ ؾممال؟ ٕٓ ،هؾ اعمديـي وعمَِـ َي ُؿ ّر قمؾقفو ِمـ همػمهؿ ،وهؽذا سمؼقي اعمقاىمقً ،هبذا يمؾبف
داظمؾ ذم ىمقًمـو "شمعقلم َمـ هل ًمف ِمـ أهؾ أوموق"« ،ه ّـ هل ّـش يعـل شمؾؽ اًمبؾدان «وعمِـ أشمك قمؾبقف ّـش ٓطمبظ
اًمضام ر هذه «ه ّـ هل ّـش اًمضؿػم إول عمَِـ؟؟ ًمؾؿقاىمقً ،واًمثوي ًمؾبؾدان« ،ه ّـ هلب ّـش يعـبل ًمتؾبؽ اًمبؾبدان،
«ه ّـ هل ّـش اًمضؿػم إول ًمؾؿقاىمقً ،صمؿ ىمقًمف «وعمِـ أشمك قمؾقف ّـش اًمضؿػم يعقد ًمؾؿقاىمقً« ،وعمِـ أشمك قمؾقف ّـش
اعمقاىمقًِ « ،مـ همػم أهؾف ّـش يعقد قمغم اًمبؾدانُ ٓ ،سمدّّ ِمـ مدطمظي اعمؼصقد ِمـ هذه اًمضام ر« ،هب ّـش اعمقاىمقبً
«هل ّـش اًمبؾدان «وعمِـ أشمك قمؾقف ّـش اعمقاىمقً « ِمـ همػم أهؾف ّـش اًمبؾدان-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعيّ :
أهؾ اعمديـي-
حل َؾ ْق َػي مقؼوت ْ
أن ذو ا ُ
-----------------هذا كص ،هذه ومو دة ّ
أهؾ اعمديـي ،وذو احلُ َؾ ْق َػي مقوع معروف ويسؿقف اًمعومي أن
أن ذو احلُ َؾ ْق َػي مقؼوت ْ
اًمعومي "أسمقور قمكم" ضمفول! يزقمؿقن – يذيمر ؿمقخ اإلؾمدم ذم مـسؽف ّ ,
أن قمؾ اقو ىموشمبؾ اجلبـ هـبوك! ويؼبقل
أطمؼر ِمـ ْ
ؿمقخ اإلؾمدمّ :
حل َؾ ْق َػبي ،ومقوبعف ىمريبى،
أن يثبتقا ًمعكم ريض اهلل قمـف يؼوشمؾقكف! ومفق ذو ا ُ
إن اجل ّـ ُ
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حل َؾ ْق َػي أن هق أىمرب اعمقاىمقً ًمؾبؾد اعمخصقص سمف ،وهق أسمعد اعمقاىمقً ِمـ احلرم ،هبذه ظموصبقي،
يعـل ذو ا ُ
حل َؾ ْق َػي يؼقًمقن :صمامكقي يمقؾق شمؼري ًبو ،ىمريى ،وهلذا اًمذي هق ضمبوًمس ذم اعمديـبي
أىمرب اعمقاىمقً ،سملم اعمديـي وذو ا ُ
ومؼقؿ ذم اعمديـي أو كوزل ذم اعمديـي يستعد ًمؾغسؾ واًمؾبس ذم اعمديـي :ومنذا ضموء اعمقؼوت ذع وكقى اًمدظمقل ذم
أن حيتوج إمم ْ
اًمـسؽ ،مو حيتوج مـف ؾمويم ُـ اعمديـي ْ
أن خيرج ًمؾؿقؼوت طمتك يروح إمم هـوك يغتسؾ؟ ٓ ٓ ،يقضمد
ّ
وأهبؾ واهمتسبؾ ،أمبو سمؼقبي
حل َؾ ْق َػي كقى اًمدظمقل ذم اًمـسؽ و ًَم رببك
دا ٍعًٍ ،مؽـف يستعد ًمَمطمرام ومنذا أشمك إمم ذو ا ُ
اعمقاىمقً ومفل متؼورسميَ ،ىم ْرن اعمَـَ ِ
َوزل يمؾفو يؼدرهو اًمػؼفوء يؼقًمقن :سملم ذو احلُ َؾ ْق َػي ومؽي شمسبع مراطمبؾ ،وسمبلم
مثد َىم ْرن اعمَـَ ِ
ً
َوزل ومؽي مرطمؾتون-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعيّ :
أهؾ اعمديـي-
حل َؾ ْق َػي مقؼوت ْ
أن ذو ا ُ
اخلومسيّ :
جل ْح َػي ٕهؾ اًمشوم-
أن ا ُ
-----------------ِ
جل ْح َػي ّ
ٕن اًمسقؾ ضمحػفو ّٕنو يموكً
جل ْح َػي هذا اعمقوع اعمعروف مـ ىمديؿ هبذا آؾمؿ ،ىموًمقا :ؾمؿل ا ُ
ا ُ
ىمريي ذم وادي ،وىمد ظمرسمً ،وصور اًمـوس حيرمقن ِمـ مقوع ىمريى جموور ىمريى وهبق راسمبغ ،أن مقؼبوت
ِ
جل ْح َػي ومقظفر أّنو يعـل ًمقسً ىمو ؿي ،ىمول اًمػؼفوءّ :
جل ْح َػي
إن ا ُ
اًمـوس ُحيرمقن مـ راسمغ ٕ ّكّف اًمبؾد اًمعومر ،أمو ا ُ
مقؼوت ٕهؾ اًمشوم ومٍم واعمغرب ،يعـل ّ
جل ْح َػي ،دمدُُ هؿ ذم
ٕن ـمريؼفؿ واطمد أو متؼورب ،وٕهؾ اًمشوم ا ُ
جل ْح َػي يمذا-
يمتى اًمػؼف  ,احلـوسمؾي يذيمرون هذا  ,وٕهؾ اًمشوم ومٍم واعمغرب ا ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسودؾميّ :
أن َي َؾ ْؿ َؾؿ ٕهؾ اًمقؿـ -
----------------وهق وادي أو ضمبؾ ،يعرومف اًمـوس سموًمـؼؾ سمعضفؿ قمـ سمعبض ،كؼبؾ اًمدطمبؼ ِمبـ اًمسبوسمؼ ،وهبق مؽبون
معروف يعرومف اًمـوس ،اعمقاوع هذه يعرومفو اًمـوس سمـؼؾ إصوهمر قمـ إيموسمر ،إسمـوء قمـ أسموء وإضمبداد،
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ِ
اًمس ْع ِد ّيي ،وسمعده قمـ اًمؽعبي قمبـ اًمبقبً يشببف
اًمس ْعد ّيي ،يسؿقن مقؼوهتؿ ر
ويسؿقكف أن أهؾ اًمقؿـ يسؿقكف ر
اًمسقؾ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أن َىم ْرن اعمَـ ِ
اًمسوسمعيّ :
َوزل ٕهؾ كجد-
-----------------علم ٕهؾ كجد ،وهق اًمذي يعرف أن  ,ؾمبحون اهلل اكظر إؾمامء يمؾفو شمغػمت  ,أن موذا يسؿك َىم ْرن
ُم ّ
اعمَـَ ِ
َوزل؟ يسؿقكف اًمسقؾ ،ويسؿقكف ذم مقوع آظمر وادي َحم ْ َرم واًمسقؾ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
واعمقؼوت اخلومس ذات قمرق ٕهؾ اًمعراق وشمؼدّ مً اإلؿمور ُة إمم َمـ َو رىمتَف-
-----------------شمؼدمً اإلؿمورة إمم َمـ و ّىمتف هؾ هق اًمرؾمقل أو قمؿر؟
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
واًمثومـيّ :
أن َمـ يمون دون هذه اعمقاىمقً ُهيِ ّؾ ِمـ اعمؽون اًمذي َقم َز َم ومقف قمغم احلَ ٍّ واًمعؿرة-
-----------------حي ِ
هذه ومو دة مفؿي ّ
برم ِمبـ
أن َمـ يمون مـزًمف دون هذه اعمقاىمقً  ,يعـل ِمو يكم مؽبي :دوّنبو إمم مؽبي ْ ُ ,
ِ
واًمسدم« :و َمـ يمون دون ذًمؽ
حل ٍّ أو اًمعؿرة ،مـ مؽوكف حيرمً ،مؼقًمف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
مؽوكف اًمذي َقم َز َم ومقف قمغم ا َ
ِ
ِ
حل ٍّ أو اًمعؿرة-
ومؿـ طمقٌ أكشلش يعـل مـ اعمؽون اًمذي أكشل اًمـقي ومقف إمم ا َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمتوؾمعيّ :
حل ٍّ دون اًمعؿرة ًمؼقًمف ّ
أهؾ مؽي ِمـ
أن مؽ َي
ٌ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ« :طمتك ْ
مقؼوت ْ
ٕهؾ مؽي ذم ا َ
مؽيش-
------------------
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أن هذه ومو دة ُم َراقمك ومقفو احلؽؿ اعملظمقذ ِمـ جمؿقع إدًميّ :
احلؼقؼي ّ
وإٓ وموحلديٌ  ,طمديٌ اسمـ قمببوس
ِ
 ,ومقف ّ
بٍ
حل ٍّ واًمعؿرة ًمؼقًمف« :طمتك ْ
حل ّ
أهؾ مؽي مـ مؽيش يعـبل هبذا مطؾبؼ ذم ا َ
أن مؽي مقؼوت ٕهؾفو ذم ا َ
ْ ِ
واًمسدم ْ
شمعتؿبر
أن
واًمعؿرةً ،مؽ ْـ عمَّو ضموء طمديٌ قمو شي ريض اهلل قمـفو وأّنو عمَّو
ربل قمؾقف ّ
َ
اًمصدة ّ
ـمؾبً مـ اًمـر ِّ
أن خيرج هبو إمم أدكك احلؾ – أدكك اًمتـعقؿ  ,أظمذ اًمعؾامء ِمـ ذًمؽ ّ
َأ َم َر أظموهو قمبد اًمرمحِـ ْ
أهؾ مؽي
أن مقؼوت ْ
ًمؾعؿرة هق أدكك ِّ
احلؾُ ٓ ،حيرمقن ِمـ سمققهتؿ ًمؾعؿرة وٓ حيرم اًمرضمؾ ِمـ سمقتف ًمؾعؿرة سمؾ خيرج إمم أدكك احلؾ
ومؿـ يمون دون ذًمؽ وم ِؿبـ طمقبٌ أكشبل :طمتبك
 ,وأدكك احلؾ وهق اًمتـعقؿ  ،,أمو طمديٌ اسمـ قمبوس هؽذاَ « :
ِ
حل ٍّ واًمعؿرة ،وموحلديٌ يػقد ّ
حل ٍّ واًمعؿرة،
أن مؽي هل مقؼوت ْ
ْ
ٕهؾ مؽي ذم ا َ
أهؾ مؽي مـ مؽيش هذا يعـل ا َ
وموًمػو دة اعمسجؾي أن هل مراقمك ومقفو مو أوموده احلديثون  ,طمديٌ اسمبـ قمببوس وطمبديٌ قمو شبي  ,أمبو ًمبق
اؾمتػضـو يعـل قمغم مدًمقل طمديٌ اسمـ قمبوس ومامذا يػقد؟ يػقد ّ
أن مؽي مقؼوت ٕهؾفو ًمؾحٍ ومؼبط؟؟ ٓ ،سمبؾ
ًمؾحٍ واًمعؿرة-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
ٕن معـك " ُهي ّؾ" "ًم ُق ّ
طمجو أو قمؿرة ّ
فؾ"
مر هبو يريد ا
اًمعوذة :وضمقب اإلطمرام مـ هذه اعمقاىمقً قمغم َمـ ّ
ؼم معـك إمر-
وىمقًمف " ُهي ّؾ" ظم ٌ
-----------------دمووزهو ،وضمقب اإلطمبرام
هذه اًمػو دة شممظمذ ِمـ احلديثلم :وضمقب اإلطمرام ِمـ هذه اعمقاىمقً ٓ ،جيقز
ُ
ِ
ِ
حل ٍّ أو اًمعؿرة" ووضمف آؾمبتدٓل ّ
أن ىمق ًَمبف
حل ٍّ أو اًمعؿرة "ِمـ أراد ا َ
مـ هذه اعمقاوع قمغم َمـ َم رر هبو يريد ا َ
ِ
ذم طمديٌ اسمـ قمؿر « ُهي ّؾ ُ
حل َؾ ْق َػيش ُهي ّؾ :أن اًمصقغي صقغي ظمؼم وًمؽـ معـوهو اًمطؾى ،إذن
أهؾ اعمديـي مـ ذو ا ُ
أن هيؾقا ِمـ ذو احل َؾق َػبي :وقمبغم أهبؾ ِ
اًمبقؿـ ْ
" ُهي ّؾ" معـوهو "ًمِ ُق ّ
أن ُهيؾبقا َمبـ
ُ ْ
فؾ" يمل ّكّف ىمول :قمغم أهؾ اعمديـي ْ ُ
ِ
أمر ومفق ظمؼم سمؿعـك اًمطؾى ،ومفبذا هبق
حل َؾ ْق َػي " ُهيؾ" سمؿعـك "ًم ُقفؾ" ٌ
َي َؾ ْؿ َؾؿ وهؽذاُ ،هيِ ّؾ أهؾ اعمديـي مـ ذو ا ُ
طمجو أو قمؿرة ْ ,
حي ِرم ِمـفو-
اًمدًمقؾ قمغم اًمقضمقب ،ومقجى قمغم َمـ َم رر هبذا اعمقاىمقً  ,يريد ً
أن ُ ْ
ِ
طمجو أو قمؿرة-
اًمعوذة :وضمقب اإلطمرام مـ هذه اعمقاىمقً قمغم َمـ َم رر هبو يريد ً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ّ
ؼم سمؿعـك إمر ،واإلهدل رومع اًمصقت سموًمتؾبقي-
ٕن معـك " ُهيؾ" "ًم ُقف ّؾ" وىمقًمف " ُهي ّؾ" ظم ٌ
-----------------بؾ سمِ ِ
حل ٍّ ،ومـف ىمقًمف شمعوممَ ﴿ :و َمبو ُأ ِه ر
أهؾ سموًمتقطمقد ،ر
اإلهدل رومع اًمصقت سموًمتؾبقي ،ر
بف
أهؾ رؾمقل اهلل سمو َ

ًمِ َغ ْ ِػم اهللرِ﴾(ّ )1
ٕن اًمذاسمح ُهيِ ّؾ سموًمتؽبػم ،اعمممـ يؼقل" :سمسؿ اهلل" ويرومع صقشمف ،يـبغل إذا ذسمح اعمسبؾؿ ذسمقحبي
رومع اًمصقت هبوْ ،
أن يؼقل :سمسؿ اهلل ،مو يسؽً! ﴿ َو َمو ُأ ِه رؾ﴾ ِمـ ّ
ْ
وإن يمبون ُجيز بف ًمبق ؾمبؿك
ؿملن اًمتسؿقي ُ
ِ
أن يتؽؾؿُ ٓ ،سمدّّ ْ
هاً ،مؽـ ٓ ُسمدّّ ْ
أن يـطؼ ،وهؽذا اًمتؾبقي ًمق ىمول مريدُُ احلَ ٍّ واًمعؿبرةً :م ّبقبؽ اًمؾفبؿ ًم ّبقبؽ ٓ
ا
سملسً ،مؽ ّـ إومضؾ سموًمرضمؾ ْ
أن يؼقلً :م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽُ ،هيِ ّؾ ويرومع صقشمفُ ،هيِ ّؾ يرومع صقشمف يعؾـ ،هذا هبق
معـك اإلهدل رومع اًمصقت-
اًمؼؿر ذم أول ظمروضمف ً
هدٓ ّ
ٕن اًمـوس يـظرون إًمقف :ومػمومعقن أصقاهتؿ سمذيمر اهلل "ٓ
ىموًمقا :ومـف ُؾم ِّؿ َل
ُ
إًمف ّإٓ اهلل" ،مو ؿموء اهلل-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
واإلهدل رومع اًمصقت سموًمتؾبقي ،وىمقؾ :جيى اإلطمرام قمغم يمؾ َمـ أراد دظمقل مؽي-،
-----------------هذا ظمدف ذم اعمسلًمي ،يعـل جيى اإلطمرام ِمـ هذه اعمقاىمقً قمغم يمؾ ىمودم إمم مؽي؟ هذا ىمبقل معبروف
يؼقل سمف يمثػم ِمـ أهؾ اًمعؾؿ وهق اعمعروف قمـدكو – اعمشفقر قمـد احلـوسمؾي  ،,أو جيى اإلطمرام قمغم َمـ َم رر هبذه
حل ٍّ ،أمو َمـ يمون يريد اًمتجورة أو اًمزيورة ومد جيى قمؾقف اإلطمبرا ُم  ,وهبذا هبق اًمصبحقح ،,
اعمقاىمقً يريد ا َ
يمؾ َمـ َىم ِد َم إمم مؽي يـبغل ًمف ْ
أن ّ
وإطمقط ّ
أن ُحيرم هذا ا ٕطمقط-
َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وىمقؾ :جيى اإلطمرام قمغم يمؾ َمـ أراد دظمقل مؽي وًمق ًمغػم طمٍ وقمؿرة يمزيورة ودمورةٍ ،
ٕصمر ضموء قمـ اسمـ
ِ
قمببببوس ،واًمبببراضمح مبببو ر
بببٍ أو اًمعؿبببرةش-
دل قمؾقبببف هبببذا احلبببديٌ ذم ىمقًمبببفِ« :مبببـ أراد احلَ ّ
ُ ِ
احلوديي قمنمةّ :
حل ٍّ واًمعؿرة-
أن ِمـ شمعظقؿ اًمبقً اإلطمرا ُم
واإلهدل مـ هذه اعمقاىمقً ذم ا َ
( )1اًمبؼرة-173 :
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-----------------ملمقر ْ
ُ
سمبلن
اإلهدل ِمـ هذه اعمقاىمقً ،ؾمبحون اهلل ،يعـل اًمؼوصد إمم اًمبقً
اهلل أيمؼمِ ،مـ شمعظقؿ سمقً اهلل
ٌ
ُ
اإلهدل ِمـ هبذه اعمقاوبع،
حي ِرم ِمـ هذه اعمقاىمقً ،وهذا مظفر ِمـ مظوهر شمعظقؿ اًمبقًِ ،مـ شمعظقؿ اًمبقً
ُْ
ِ
أن يؽقن قمـد مؽي! ٓ ُسمدرر ْ
أن يتجف إمم مؽي أو ْ
اإلهدل إمم ْ
َ
ُ
ومؿـ اًمتؼصػم ذم شمعظقؿ اًمبقً ْ
أن
اإلكسون
أن ُي َم ِّظم َر
حي ِرم ِمـ هذه اعمقاىمقً ويبؼك ُيؾبل ومقام سمقـف وسملم اًمطقاف سموًمبقًُ ،يؾبل طمتك َينمع ذم ـمقاف اًمعؿرة-
ُْ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل ٍّ شمب ًعو ًمػضبقؾي اًمبقبً،
اًمثوكقي قمنمة :ومقف ْ
حل َرم ،ومشوقمر ا َ
ومض ُؾ اًمؽعبي اًمبقً احلرام ،وومضقؾي مؽي وا َ
ِ
قؿ َوإِ ْؾم َبام ِقم َقؾ َأ ْن
وأصؾ هذا اًمػضؾ يمؾف إووومتُف  ,شمعومم ,
َ
اًمبقً إمم كػسف ،ومؼول شمعوممَ ﴿ :و َقم ِفدْْ َكَو إِ َمم إِ ْسم َبراه َ
لم واًمر ريم ِع اًمسج ِ
ِِ
قد﴾(-)1
َـم ِّف َرا َسم ْقتِ َل ًمِؾ رطو ِ ِػ َ
ُّ ُ
لم َوا ًْم َعويمػ َ َ ُّ
-----------------راضمبع إمم شمعظبقؿ
شمعظقام ًمبقً اهلل ومو ُذع ِمـ اعمـوؾمؽ يم ُّؾف
يعـل منموقمق ُي اإلهدل ِمـ هذه اعمقاىمقً
ٌ
ً
ِ
اعمشوقمرُّ ،
راضمبع
وومض ُؾ اًمبقً
وومض ِؾ
ومضؾ اًمبقًْ ،
ويمؾ هذه اًمػضو ؾ َم َر ُّدهو إمم ْ
حل َر ِم ْ
ومض ِؾ اًمبقً ْ
ْ
ٌ
وومض ِؾ ا َ
ِ
إمم ّ
ظمصف ِمـ سملم اًمبققت-
أن اهللَ أووومف إمم كػسفَ ﴿ :أ ْن َـم ِّف َرا َسم ْقت َل﴾(" )2سمقتل" ّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوًمثي قمنمة ّ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ مقاىمقتًو ٕهؾ سمؾدان مل يسبؾؿقا َسم ْعبدُ  ,يموًمشبوم وك َْجبد
أن حتديدَ اًمـ ِّ
ِ
كبقشمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ :وسمشورة سمظفقر اإلؾمدم ذم شمؾؽ اًمبؾدان-
واًمعراق َ ,قم َؾ ٌؿ مـ أقمدم ّ
-----------------ِ
اًمرؾمقل هلذه اعمقاىمقً ٕهؾ شمؾؽ اًمبؾدان ٕ ,هؾ اًمعراق
هذه ومو دة قمظقؿي َك رب َف قمؾقفو أهؾ اًمعؾؿ ،يعـل شمعقلم
وٕهؾ اًمشوم  ,سمؾدان مل يسؾؿقا َسم ْعدُُ  ،ومتعققـُفو إلطمرام َأ ْه ِؾ شمؾؽ اًمبؾدان مـفو :ومقفو سمشورة إمم أّنؿ ؾم ُقسؾِؿقن
وحيجقن ،ومػقفو َقم َؾ ٌؿ ِمـ أقمدم كبقشمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ-
ّ
( )1اًمبؼرة-125 :
( )2اًمبؼرة-125 :
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ّ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ مقاىمق ًتًو ٕهؾ سمؾدان مل ُي ْسؾِؿقا َسم ْعدُُ  ,يموًمشوم و َك َْجد واًمعراق َ ,قم َؾ ٌؿ
أن
َ
حتديدَ اًمـر ِّ

ِ
كبقشمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ :وسمشورة سمظفقر اإلؾمدم ذم شمؾؽ اًمبؾدان-
مـ أقمدم ّ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أه ِؾ مؽي سموًمعؿرة ِمـ أدكك ِّ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :هؾ َذ َيم ََر ُ
حل ٍّ؟
أهؾ اًمعؾؿ طمؽؿ ًي ذم إطمرام ْ
احلؾ سمخدف ا َ
ٕن اإلطمرام ِمـ هذه اعمقاىمقً ومقفو اجلؿع ذم اإلطمرام سملم ِ
ِ
حل َر ِم ،جيؿعّ ،
احل ِّؾ
َ
ىموًمقاً :مقجؿعقا سملم احل ِّؾ وا َ
واحلَ َرم-

 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهللُ إًمقؽ ،رضمؾ ًمديف قمؿؾ ذم مؽي ومسوومر إًمقفو وعمَّو َوم َر َغ ِمـ قمؿؾف أراد ْ
يعتؿبر
أن
َ
 ,قمؾام أ ّكّف يمون قموزمو قمغم اًمعؿرة مـذ إكشوء ؾم َػ ِره ِ ,
ومؿـ أيـ ُحيرم؟
ً
ً
حي ِرم ِمـ اعمقؼوت ،يرضمع إمم اعمقؼوت-
ُْ

 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،اًمذي ًمقس ذم ـمريؼف أطمد اعمقاىمقً؟
ُ ِ
حي ِر ُم مـ اعمؽون اًمذي ُحيوذي ومقف مقؼو َشمَفَ َ-
ْ
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سمسؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمقؿ ،احلؿد هلل واًمصدة واًمسدم قمغم رؾمقل اهلل :ؾمقدكو حمؿبد وقمبغم آًمبف وصبحبف
أمجعلم
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل:
سموب مو َيؾبس اعمُ ْح ِرم ِمـ اًمثقوب
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل:
ِ
أن يؼقل" :سموب مو ٓ يؾبس اعمُ ْح ِ
اًمسـري ذم ًمبوس اعمُ ْح ِرم ،ويمون اعمـوؾمى ْ
برم"
ْ
أي :هذا سموب ذيم ِْر مو ضموء ذم ُّ
ربل ّ
حل ٍّ أو اًمعؿرة  ,أو ومبقفام،
ًمقطوسمؼ
َ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،واعمُ ْح ِرم َمـ دظمؾ ذم أطمد اًمـ ُُّسؽلم  ,ا َ
ضمقاب اًمـ ِّ
وًمقس هق ًُمبس اإلزار واًمرداء يمام يظ ُّـ اًمعومي! سمؾ ٓ ُسمدّ ِمـ كقي اًمدظمقل ذم اًمـ ُُّسؽ-
-----------------ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ وسمورك قمغم قمبد اهلل ورؾمقًمف
احلؿد هلل،
هذا هق اًمبوب اًمثوي "سموب مو يؾبس اعمُ ْح ِرم ِمـ اًمثقوب" سموب "مو يبؾس" يعـل سموب ِذ ْيم ِْر مو يؾبسف اعمُ ْح ِرم
إن اعمـوؾمى ْ
وىمؾً :ر
أن يؼقل اعممًمػ "سموب ِذ ْيم ِْر مو ٓ
ِمـ اًمثقوب ،يعـل سموب ِذ ْيم ِْر مو يؾبس اعمُ ْح ِرم وسمقون ذًمؽ،
ُ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿّ ،
ربل ّ
رببل
يؾبس اعمُ ْح ِرم ِمـ اًمثقوب" واًمتقضمقف مذيمقر قمـديمؿً ،مقطوسمؼ
َ
ٕن اًمـر ر
ضمقاب اًمـر ِّ
اًمصدة واًم ّسدم يمام ذم طمديٌ اسمـ قمؿر ىمول رضمؾ :يو رؾمقل اهلل :مو يؾبس  ,يعـل موذا يؾبسف  ,اعمُ ْح ِرم
قمؾقف ّ
ًمؾؿ ْح ِ
ِمـ اًمثقوب؟ إذن اًمرضمؾ يسلل قمـ موذا؟ يسلل قمـ أكقاع اًمؾببوس اًمتبل يؾبسبفو اعمُ ْح ِ
برم ْ
أن
برم ويببوح ُ
يؾبسفو؟ ىمول ٓ ,طمظ  ٓ" :,يؾبس يمذا ويمذا ويمذا ٓ ،يؾبس اًم ُؼؿص وٓ اًمعام ؿ وٓ اًمؼماكس وٓ ِ
اخل َػوف"
ُ
احلديٌ ،إذن يمون اعمـوؾمى ْ
رببل
أن يؼقل" :سموب ِذ ْيم ِْر مو ٓ يؾبسف اعمُ ْح ِرم ِمـ اًمثقوب" ُ
ىمؾًً :مقطوسمؼ ضمبقاب اًمـر ِّ
ربل ّ
ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ-
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،ومتؽقن اًمؽممجي مرشمبي قمغم ضمقاب اًمـر ِّ
صمؿ كؼقل :اعمُ ْح ِرمَ ،مـ هق اعمُ ْح ِرم ذم اًمنمع؟ اعمُ ْح ِرم ذم اًمنمع َمـ دظمبؾ ذم أطمبد اًمـُّ ُُّسبؽلم ،واطمبد أن
قمـدكو يعـل ِمـ قمودشمف ْ
يمثبػما مبو
إزارا ورداء ،إزار ؿمو ّده قمغم وؾمطف ورداء قمغم يمتػف  ,ويمون اًمعرب
أن يؾبس ً
ً
حل رؾي ،إزار ورداء ،هذا اًمدسمس إزار ورداء كؼقل :هبذا ُحم ْ ِ
برم؟ كؼبقل:
يؾبسقن هذا اإلزار واًمرداء  ,وشمسؿك ا ُ
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سمؿ ْح ِرم ،هق طمدلَ ،مـ هق اعمُ ْح ِرم إذن ذم اًمنمع؟ هق َمـ دظمؾ ذم
أكً ُحم ْ ِرم()1؟ هذا ومفؿ
قمومل ظمطل! ًمقس ُ
ٌّ
أطمد اًم ُّـ ُُّسؽلم ،يمقػ يدظمؾ ذم أطمد اًم ُّـ ُُّسؽلم؟ يدظمؾ ذم أطمد اًمـُّ ُُّسبؽلم سمؾببس اإلزار واًمبرداء؟ ٓ ،سمبؾ سمـقبي
اًمدظمقل ،يعـل هق يريد يدظمؾ سموًمـُّ ُُّسؽ ويظفر ذًمؽ سموًمتؾبقي ،مثؾ مو يؼقل اعمصكم ويـقي اًمدظمقل ذم اًمصدة
حل ٍّ إطمبرام أو
ومقؼقل" :اهلل أيمؼم" شمسؿك هذه اًمتؾبقي شمؽبػمة اإلطمرام ،وشمؼقل :أطمرم سموًمصدة ،أطمرم ،هؾ ذم ا َ
اًمصدة؟ ومقفو إطمرام ،مو هق اإلطمرام ذم اًمصدة؟ هق كقي اًمدظمقل ذم اًمصدة مع اًمتؽبػم أو اًمتؽببػم  ,اؾمبؿفو
ٍ
شمؽبػمة اإلطمرام  ،,وًمذًمؽ ّ
ًمؾح ٍّ صمؿ ىمولً :م ّبقؽ قمؿرة ًم ّبقؽ ،كؼبقل :أطمبرم ،هبذا ذم
أن اًمتؾبقي( ،)2يعـل آت َ
أول إمر ،أمو إذا اؾمتؿر وصور يؾبل كؼقل :يؾبل أن وهق ُحم ْ ِرم ِمـ َىم ْب ُؾ ،وؾمؿل اًمدظمقل ذم اًمصدة إطمرام
واًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ إطمرام ّ
حتبريؿ أؿمبقوء،
حل ٍّ أو اًمعؿرة أو اًمبدظمقل ذم اًمصبدة يقضمبى
َ
ٕن اًمدظمقل ذم ا َ
حل َبرم أطمبرم ،سمؿعـبك أكبف دظمبؾ ذم احلبرمّ ،
وملطمرم أي دظمؾ ذم حتريؿ ،ويؿؽـ ْ
ٕن
أن كسؿل َمـ يدظمؾ ذم ا َ
حي ُبرم قمؾقبف اًمؽبدم،
اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ يقضمى اًمتحريؿ ،ذم اًمصدة موذا حيرم قمغم اعمصكم إذا َيم رَؼم ًمؾصبدة؟ َ ْ
ِ
ظمدصّ « ،
حي ُرم قمؾقف إومعبول ذم اًمصبدة اخلورضمبي
إن هذه اًمصدة ٓ يصؾح ومقفو رء مـ يمدم اًمـوسش(ْ َ ،)3
حي ُبرم قمؾقبف إيمبؾ واًمنمببِ ،مبـ ُمببطدت
قمـ أومعول اًمصدة واحلريموت  ,اعمٌم واًمذهوب واإليوب ْ َ ،,
اًمصدة إيمؾ واًمنمب يمام ذيمر اًمػؼفوء ،إذن اًمداظمؾ ذم اًمصدة ُحم ْ ِرم ِمـ كقع آظمر همػم اإلطمرام ،وأهؾ اًمعؾؿ
حل ٍّ أو اًمعؿبرة،
يسؿقّنو شمؽبػمة اإلطمرام شمؽبػمة ،ويؼقًمقن :أطمرم سموًمصدة ،هؽذا اًمداظمؾ ذم أطمد اًمـُّ ُُّسؽلم ا َ
وطم ُر َم ًْ قمؾقف أؿمقوء ،مو هل؟ اعمحظبقرات اًمتبل
إذا كقى اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ وأفمفر ذًمؽ سموًمتؾبقي ومؼد أطمرم َ
يسؿقفو اًمػؼفوء ،يسؿقّنو حمظقرات اإلطمرام ،يعـل إؿمبقوء اعمؿـققمبي قمبغم اعمُ ْح ِ
برم ،أو إمبقر اعمحظبقرة
سمؿ ْح ِرم ،وًمق
إزارا وردا ًء ومؾقس ُ
اعمؿـققمي طمول اإلطمرام ،إذن اعمُ ْح ِرم هق َمـ دظمؾ ذم اًمـُّ ُُّسؽ ،أ ّمو جمرد أكف ًَمبِ َس ً
حل ٍّ أو اًمعؿرة يمام كػعؾ ويػعؾ اًمـوس ذم اعمقؼوت يستعدوا ويغتسؾقا صمؿ يؾبس اإلزار واًمرداء أيؽقن
ضموء إمم ا َ
حي ُبرم قمؾقبفً ،مؽـبف ًمبق
حمر ًمو؟ ٓ ،وهلذا إذا َوم َع َؾ هذه إمقر يؿؽـ يتطقى؟ اًمتطقى ُؾمـر ٌي ذم هبذه احلوًمبيْ َ ٓ ،

( )1هـو مجؾي همػم واوحي-
( )2هـو مجؾي همػم واوحي-
مرومققمو-
( )3صحقح مسؾؿ ( )537مـ طمديٌ معوويي سمـ احلؽؿ اًمسؾؿل ريض اهلل قمـف
ً
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اؾمتعجؾ وًمبس اإلزار واًمرداء صمؿ ًَم ّبك ودظمؾ ذم اًمـُّ ُُّسؽ :ظمدص اكتفك ،يؼدر يتطقى؟ مو يـػع ،اكتفك ٕكبف
َطم ُر َم قمؾقف اًمطقى ٕكف دظمؾ ذم اًمـُّ ُُّسؽ وأصبح ُحم ْ ِر ًمو ،ومد ُسمدّّ ِمـ آؾمتحضور ،ـمؾببي اًمعؾبؿ – وهلل احلؿبد –
ػفؿبقن ّ
أن اإلطمبرام هبق كقبي
يعرومقن ذًمؽً ،مؽ ّـ اًمعومي جيري قمغم أًمسـتفؿ ويػفؿقن هذا هق اعمُ ْح ِرم ،ٓ ،وم ُق ر
اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ ،وهلذا يؼول ًمؾعومل كعؾؿفَ :أ ْطم ِر ْم َأ ْطم ِر ْم ،هق يؾبس اإلزار واًمرداء :كؼقل ًمفَ :أ ْطم ِر ْم ،يعـبل
ا ْك ِْق اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ و ًَم ّبل-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل:
رضمد ىمول :يو رؾمقل اهلل! مو يؾبس اعمُ ِ
ِ
 ,قمـ قمبد اهلل ِ
أن ً
سمـ ُقمؿر ريض اهلل قمـفام :ر
اًمثقبوب؟ ىمبول
حر ُم مبـ
ِ
رؾمقل اهلل ّ
باويدت ،وٓ اًمبؼماكِ َس ،وٓ
اًمن
صغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿٓ« :
يؾببس اًم ُؼ ُؿ َ
ُ
بؿ ،وٓ ر
بص ،وٓ اًمعام َ
ِ
ػوفّ ،إٓ أطمدٌٌ ٓ جيدُُ كع َؾلم :ومؾقؾ َب ْس اخلُ ّػلم ،وًمقؼط ْع ُفام َ
يؾبس مبـ اًمثقبوب ؿمبق ًئو
اخل َ
أؾمػؾ مـ اًمؽعبلم ،وٓ ْ
ٌ
زقمػران أو َو ْر ٌسش(-)1
مسف
ر
شمـتؼى اعمرأة وٓ شمؾ َب ُس اًم ُؼ رػ ِ
وزيـش(-)2
 ,وًمؾبخوري« :وٓ
ُ

ٍ
 ,قمـ قمبد اهلل ِ
ٍ
اًمـبل ّ
سمعروموتَ « :مبـ
خيطى
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ
قمبوس ريض اهلل قمـفام :ىمول:
سمـ
ُ
ُ
ؾمؿعً ر
َ
ًمؾؿ ْح ِرمش(-)3
ومؾقؾبس
إزارا
ْ
مل جيدْْ كعؾلم ومؾقؾ َب ْس ا ُ
هاويؾ ُ
خل رػلم ،و َمـ مل جيذ ً
اًمنمح:
هذان احلديثون مهو إصؾ ذم سمقون مو يؾبس اعمُ ْح ِرم ومو ٓ يؾبس ِمـ اًمثقوب وومقفام ومقا د
-----------------هذان احلديثون  ,طمديٌ اسمـ قمؿر وطمديٌ اسمـ قمبوس  ,مهو إصؾ ،يعـبل مهبو اًمبدًمقؾ ،مهبو اعمعتؿبدُُ
ِ
اًمسـرري ،وهبق مبو
قمؾقفام ذم ُطم ْؽ ِؿ
ًمبوس اعمُ ْح ِرم ،هذا هق اًمدًمقؾ ،اًمدًمقؾ قمغم مو يؾبسف اعمُ ْح ِرم أو مو ٓ يؾبسف هق ُّ

( )1رواه اًمبخوري ( ،)1542ومسؾؿ (-)1177
( )2رواه اًمبخوري ( ،)1841ومسؾؿ (-)1178
( )3رواه اًمبخوري (-)1838
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اؿمتؿؾ قمؾقف هذان احلديثون ،ومفام دًمقدن قمغم حمظقر ِمـ حمظقرات اإلطمرام ،حمظقرات اإلطمرام َذ َيم ََر اًمػؼفوء
عؼمون قمـفو سمؾبس اعمخقط ،ومؼقهلؿ "ًمبس اعمخقط" يعـقن ومقف مو ضموء ذم هذيـ احلديثلم،
إّنو شمسعي ،ومـفو مو ُي ِّ
ومفذان احلديثون مهو إصؾ واًمعؿدة ذم هذا احلؽؿ ذم هذا اعمحظقر وهق مبو ٓ يؾبسبف اعمُ ْح ِ
برم ،وهبق اًمبذي
قمؼموا قمـ ذًمؽ سمؾبس اعمخقط وهل قمبورة اصبطدطمقي حمضبيّ ،
وإٓ ًمبق
عؼمون قمـف سمؾبس اعمخقط ،واًمػؼفوء ّ
ُي ِّ
ُ
اإلؿمؽول ،ومفبؿ
أظمذكوهو سموًمؾغي ومؿعـوهو ًُم ْب ُس مو ومقف ظمقوـمي! وهذا ًمقس سمدىمقؼً ،مؽـ إذا قمرومـو مرا َدهؿ ارشمػع
ٍ
ً
أظمبذا ِمبـ هبذا احلبديٌ "اًم ُؼ ُؿبص
قمضق ِمـ أقمضو ف
يريدون سمف اًمثقوب اًمتل ُشم َػ رص ُؾ قمغم َىمدْْ ِر اًمبدن أو قمغم
واًمعام ؿ واًمؼماكس ِ
واخل َػوف" ،اًم ُؼ ُؿص مجع ىمؿقص ،واًمؼؿقص هق اًمثقب ذو إيمامم ،كحـ ٓ كسؿل اًمثقب
ّإٓ اًمؼؿقص أنّ ،
وإٓ ومػل اًمؾغي اًمعرسمقي اًمثقب أوؾمع ،اإلزار صمقب ،واًمرداء صمقب ،واًمؼؿقص صمقب ،يمؾفبو
صمقوبً ،مؽـ ذم ُقم ْرومِـو اًمثقب هق اًمؼؿقصً ،مبسً صمقيب وهذا اًمثقب واؿمؽميً صمق ًسمو يريدون سمف اًمؼؿقص ،هذه
ًمبوس يغطل اًمبدن ،يعـبل
أمقر اصطدطمقي ،اًم ُؼ ُؿص ،واًمؼماكس مجع ُسمركس وهق مذيمقر قمـديمؿ ذم اًمنموحٌ ،
يؿؽـ أكف يشبف اًمؼؿقص ًمؽـف واؾمع وًمف ـمرف يؽقن قمغم اًمرأس ،يؿؽـ يتصبؾ سمبف رء مثبؾ اًمؼببع ،ومفبذا
اًمؼمكس يتضؿـ حمظقريـًُ :مبس مو هق يعـل ِمـ كقع اًمؼؿقص يغطل اًمبدن وشمغطقي اًمرأس ،اًمػؼفوء قمـبدهؿ
شمغطقي اًمرأس حمظقر و ًُمبس اعمخقط حمظقر ،ومفذان اصمـون حمظقران ،إذا أردكو ْ
أن َك ُعدرر حمظقرات اإلطمرام كؼقل:
ًُمبس اعمخقط واطمد ،واًمثوي :شمغطقي اًمرأس ،وهذان اعمحظقران خمتصون ر
سموًمبذ َيمَر ،خمتصبون سموًمرضمبؾ ،ومبوعمرأة
شمؾبس اًمدرع ،شمؾبس اًمؼؿقص ،شمؾبس يمذا ،شمؾبس ِ
اخل َػوف ،ىمول :وٓ اًمؼماكس ٓ ،يؾبس اًم ُؼؿبص وٓ اًمعام بؿ
أيضو ٓ ،يؾبس قماممي ،اعمُ ْح ِرم اًمرضمؾ ر
اًمذ َيمَر ٓ جيقز ًمف اًمعام ؿ ،هذا احلديٌ َد رل قمغم حمظقريـ ،طمؽبؿ ًُمببس
ً
اعمخقط  ,يمام يعؼم اًمػؼفوء  ،,وشمغطقي اًمرأس ،شمغطقي اًمرأس ملظمقذ ِمـ هذا احلديٌ ِ
ومـ طمديٌ اسمـ قمبوس
َُّ
ذم ؿملن مـ ؾمؼط قمـ راطمؾتف ومامت :ىمول« :همسؾقه سمامء ِ
وؾمدْْ ر ،ويمػـقه ذم صمقسملم ،وٓ ختؿروا رأؾمبفش( ،)1وٓ
َ
اًمعام ؿ وٓ ا ًمؼماكس وٓ اًمناويدت ،اًمناويدت :مجع هاويؾ ،اًمنباويؾ ذم اًمؾغبي اًمعرسمقبي هبق اًمبذي
كسؿقف هوالً ،مذًمؽ شمؼقل :أؿمؽمي هاويؾ ،كػفؿ ِمـ قمبورشمبؽ اًمعومقبي أكبؽ ؾمتشبؽمي صمدصمبي أو أرسمعبي،
ًمبسً هاويؾ ،وموًمناويؾ ذم اًمؾغي اًمعرسمقبي ًمؾقاطمبد ،وهلبذا
هاويؾ مجعً ،مؽـ ذم اًمؾغي اًمعرسمقي ٓ! واطمد،
ُ
( )1صحقح اًمبخوري (-)1265
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ضموء ذم احلديٌ هاويدت ،اًمناويدت مجع هوال صحقح؟ ٓ ،هاويدت مجع هاويؾً ،مقس هاويؾ
مج ًعو! ٓ واطمد ٓ ،يؾبس اًم ُؼ ُؿص ،وذم طمؽؿ اًم ُؼ ُؿص ُّ
ػصؾ قمبغم َىمبدْْ ِر اًمببدن ويشببفف مثبؾ
يمؾ مو ُخيوط أو ُي ّ
جل ّبي واًمؽقت هذا مؾحؼ سموًمؼؿقصً ،مبوس ذو أيمامم ،اًمثبقب وإيمبامم واًمػـقؾبي ِمبـ ضمـسبف،
اًمػـقؾي ومثؾ ا ُ
وأسمؾغ مـفو اًمؼماكس ،يظفبر ّ
ُ
وصبػً
أن هبذه مبو
جل ربي ،هذه يمؾفو طمؽؿفو واطمد ،يمؾفو ِمو ُحيظر قمغم اعمُ ْح ِرم،
َ
ا ُ

اخل َػوفِ ،
هؽذا! ّٕنو صمقب واؾمع شمغطل اًمبدن وًمف ـمرف يؽقن قمغم اًمرأس ،ىمول :وٓ ِ
اخل َػبوف مجبع ُظمبػ،
ػ هق مو يؾبس قمغم اًمؼدم ويغطل اًمؼدم ً
يمومد أو أيمثر اًمؼدم سمخدف اًمـعؾ اًمذي يؽقن رء مـبف قمبغم
واخلُ ّ
اخل َػوفِ ،
فموهر اًمؼدم ،وهق اًمذي ذم اصطدح اًمعومل اًمؽـدرة ويمـودر هذه هل ِ
اخل َػوف هل اًمؽـودر ،شمرمجبي،
اخل َػوف هل اًمؽـودر ،واًمؽـودر أو ِ
ِ
ىمصبػماً ،مؽبـ
اخل َػوف مـفو مو يؽقن ًمف ؾموق ـمقيؾ شمرشمػع :ومـفو مو يؽقن
ً
ىمول قمؾقف اًمصدة واًمسدم" :وٓ ِ
خل رػلم وًمقؼطعفام" يعـل يبوح ًمبف ْ
اخل َػوف ّإٓ ٌ
أن
رضمؾ ٓ جيدُُ كعؾلم ومؾقؾبس ا ُ
ّ
ّ
يؾبس اخلُ رػلمَ ،مـ مل جيد اًمـعؾلم يؾبس اخلُ رػلم ًمؽـ قمؾقف ْ
أن يؼطعفام أؾمػؾ ِمـ اًمؽعبلم  ,إذا يمون ًمف ؾموق ،,
إذا يمون ًمف ؾموق ومد يؾبسف اعمُ ْح ِرم ّإٓ ْ
أن يؼطعف سمحقٌ يؽقن ـمر ُومف ِمـ ومقق حتً اًمؽعى ،سمحقٌ يصػم مثبؾ

اًمؽـودر اًمتل أن يستعؿؾفو أيمثر اًمـوسِ ،
اخل َػوف اًمرضموزم اًمتبل يسبتعؿؾفو أيمثبر اًمـبوس ظمػبوف مؼطققمبي،
مثد يمـودر اًمعسؽر؟ مغطقي ًمؾؽعبلم ،ىمول" :وٓ ِ
مؼطققمي ِمـ أصؾ شمصؿقؿفو هل مؼطققميً ،مؽ ْـ ً
اخل َػوف ّإٓ
خل رػبلم ًمؽبـ قمؾقبف ْ
رضمؾ ٓ جيد كعؾلم ومؾقؾبس" إذن هل رظمصي َعمِـ ٓ جيد اًمـعؾبلم ،جيبقز ًمبف ْ
أن
أن يؾببس ا ُ
يؼطعفام طمتك يؽقكو أؾمػؾ ِمـ اًمؽعبلم ،حتً ،طمتك يؽقكو أؾمػؾ ِمـ اًمؽعبلم ،وًمقؼطعفام أؾمػؾ ِمـ اًمؽعبلم،
إزارا ومؾقؾبس اًمناويؾ ،سمنـمدق ،مل يؼؾ رء ،ومؾقؾبس هاويؾ ومل يؼقد ًُمبس اًمناويؾ سمٌمء-
و َمـ مل جيد ً
"وٓ شمؾبسقا ؿمق ًئو ِمـ اًمثقوب َم رسف اًمزقمػران أو اًمقرس" اًمزقمػران واًمبقرس كققمبون ِمبـ اًمطقبى ومهبو
شمـتؼبى اعمبرأ ُة وٓ شمؾببس
يصبغون سمؾقن احلؿرة" ،وٓ اًمزقمػبران وٓ اًمبقرس" ،وذم روايبي اًمبخبوري "وٓ
ُ
اعمختص سموعمرأة ِمـ هذا احلديٌ ،اعمرأة ٓ يتعؾؼ هبو ِمـ حمظقر اًمؾبوس ّإٓ هذا :أّنو
اًمؼػوزيـ" هذا احلؽؿ هق
ّ
ُشمُـفك قمـ ًُم ْب ِ
س اًمـِّ َؼوب واًم ُؼ رػوز قمغم يدهيو ٓ ،شمـتؼى اعمرأة وٓ شمؾببس اًمؼػبوزيـ ،أمبو مبو شمؼبدم ومؽؾبف خمبتص
خل رػلم يمام شمؼدم ،وطمديٌ اسمـ قمبوس ًمقس ومقف ِذ ْيم ُْر
سموًمرضمول أمو اعمرأة ومتؾبس اًمؼؿقص وشمغطل رأؾمفو وشمؾبس ا ُ
ِ
ِ
إزارا ْ
أن يؾببس
هذا اًمتػصقؾ وإكام ومقف سمقون اًمرظمصي ذم ًُمبس اخلُ رػلم عمَـ مل جيد اًمـعؾلم :واًمرظمصي عمَبـ مل جيبد ً
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اًمناويؾ ،يعـل ًمقس ومقف مو ذم طمديٌ اسمـ قمؿر ،طمديٌ اسمـ قمؿر ومقف شمػصقؾ "ٓ يؾبس اًم ُؼ ُؿص وٓ اًمعام ؿ
وٓ اًمؼماكس" أمو طمديٌ اسمـ قمبوس ومنكام ضموء ذم ِذ ْيم ِْر اًمرظمصي ذم ًُمببس اخلُ رػبلم عمَِبـ مل جيبد اًمـعؾبلم و ًُمببس
اًمناويؾ عمَِـ مل جيد اإلزار-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وومقفام ومقا د
-----------------ىمؾً ًمؽؿ :اًمػقا د ُيعؼم قمـفو أطمقو ًكًو سموعمسو ؾ ،يؼول :ومقف مسو ؾ أو ومقف ومقا د-
ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
إوممِ :مـ حمظقرات اإلطمرام ذم طمؼ اًمرضمؾ ًُم ْب ُس هذه اعمذيمقرات-
-----------------هذه اعمذيمقرات اًمؼؿص واًمعام ؿ إمم آظمره-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمؼؿص واًمعام ؿ واًمؼماكس واًمناويدت ِ
واخل َػوف-
ِ
إزارا :وأكف ٓ يشؼف ًمقتّزر سمف  ,ظمد ًومو َعمِـ زقمؿ ذًمؽ  ،,وىمد
اًمثوكقي :اًمرظمصي ذم ًُم ْبس اًمناويؾ َعمـ مل جيد ً
ُطمؽل قمـ حمؿد سمـ احلسـّ ،
ربل ّ
أمر سمؼطع اخلُ رػلم-
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ مل يلمر سمشؼف يمام َ
ٕن اًمـ ر
-----------------اعمؼصقد ِمـ اًمػو دة إومم دًٓمي احلديٌ قمغم ّنل اعمُ ْح ِرم قمـ هذه اعمدسمبس ،هبذا هبق اعمحظبقر إول،
خمتص سموًمرضمؾ يمام شمؼدم-
ومفق طمؽؿ ّ
ِ
إزارا ْ
أن يؾبس اًمناويؾ ،سمبنـمدق ،ومل يؼبؾ" :ويشبؼف طمتبك يؽبقن
اًمػو دة اًمثوكقي :اًمرظمصي عمَـ مل جيد ً
يموإلزار"! أو كحق ذًمؽ ،ظمد ًومو عمَِـ ذهى إمم ذًمؽ ،ويروى قمـ حمؿد سمـ احلسـ صبوطمى أيب طمـقػبي ،وهبذا
ىمقل ٓ دًمقؾ قمؾقف ّ
إزارا ومؾقؾبس اًمناويؾ" سمنـمدق ،ومل
ٕن اًمرؾمقل قمؾقف ًمصدة واًمسدم ىمول" :و َمـ مل جيد ً
يؼقده سمٌمء ،ومل يؼؾ ومقف مثؾام ىمول ذم اخلُ رػلم" :وًمقؼطعفام أؾمػؾ ِمـ اًمؽعبلم"!
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ِ
إزارا ،وأكف ٓ يشؼف :هذه ِمـ اعمؿؽـ ْ
أن كعتؼمهو ومو دة صموكقي مستؼؾي
اًمرظمصي ذم ًُمبس اًمناويؾ عمَـ مل جيد ً
ِ
إزارا ْ
أن يؾبس اًمناويؾ ،هذه ومو بدة أظمبرى أكبف ٓ يشبؼف ،إذا
طمتك شمتؿقز ،وأكف ٓ يشؼف ،اًمرظمصي عمَـ مل جيد ً
اطمتوج إًمقف ومل يؽـ قمـده إزار ومنكف يؾبس هاويؾ وٓ يشؼف-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وأكف ٓ يشؼف ًمقتّزر سمف ظمد ًومو َعمِـ زقمؿ ذًمؽ ،ومؼد طمؽل قمـ حمؿد سمـ احلسـ
-----------------أن يشؼف ًمقؿؽـ ْ
أزارا ومنكف يؾبس اًمناويؾ ًمؽـ قمؾقف ْ
مو اًمذي طمؽل؟ ّ
أن ي ّتّزر سمف-
أن َمـ مل جيد ً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ّ
ربل ّ
خل رػلم-
أمر سمؼطع ا ُ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ مل يلمر سمشؼف يمام َ
ٕن اًمـ ر
اًمثوًمثي :اًمرظمصي ذم ًُمبس اخلُ رػلم َعمِـ مل جيد كعؾلم :سمنمط ىمطعفام أؾمػؾ ِمـ اًمؽعببلم يمبام ذم طمبديٌ اسمبـ
قمؿر ،وذم طمديٌ اسمـ قمبوس اًمرظمصي مطؾ ًؼو ،وم َب ْلم احلديثلم شمعورض ذم اًمظوهر ،ومبعض اًمعؾامء مجبع سمقبـفام:
ومحؿؾ طمديٌ اسمـ قمبوس قمغم طمديٌ اسمـ قمؿر ً
محد ًمؾؿطؾؼ قمغم اعمؼقد ،ومـفؿ َمـ ىمول :طمديٌ اسمـ قمببوس
كوؾمخ حلديٌ اسمـ قمؿرّ :
ٕن طمديٌ اسمـ قمؿر يمون ذم اعمديـي ،وطمديٌ اسمـ قمبوس يمون ذم قمرومي :ومعغم اًمؼبقل
ُ
أطمقط-
خل رػلم سمؽؾ طمول ،وقمغم اًمؼقل اًمثوي ٓ جيى اًمؼطع ٕكف ىمد ُكسخ ،واًمؼقل إول
إول جيى ىمطع ا ُ
-----------------حي ُبرم قمبغم اعمُ ْح ِ
دل احلديٌ  ,طمديٌ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـف  ,قمغم حتريؿ ًُمبس اخلُ رػلم قمغم اعمُ ْح ِ
ر
برم
برمْ َ ،
أن يؾبس ظمػلمَ ،مـ مل جيد كعؾلم ومؾف ْ
ًُمبس اخلُ رػلم ،ومنذا مل جيد ظمػلم ومنكف يسقغ ًمف ْ
أن يؾبس ظمػلم ًمؽـ سمنمط
أن يؼطعفام َ ِ
خل رػلم وًمقؼط ْعفام َ
ْ
أؾمػؾ ِمـ اًمؽعببلم ،وذم
أؾمػؾ مـ اًمؽعبلم ،ومفل رظمصي مؼقدة ،ىمول :ومؾقؾبس ا ُ
طمديٌ اسمـ قمبوس أكف ّ
إزارا ومؾقؾبس اًمنباويؾ ،و َمبـ مل
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ظمطى سم َع َر َومي وىمولَ " :مـ مل جيد ً
جيد اًمـعؾلم ومؾقؾبس اخلُ رػلم" ومل يذيمر ىمط ًعو! ومحديٌ اسمـ قمؿر ومقف شمؼققد اًمرظمصي ،اًمرظمصبي سمؾببس اخلُ رػبلم
خل رػلم" ،إذن سملم احلديثلم شمعورض ،طمديٌ اسمـ قمبوس ومقف
سموًمؼطع ،ذم طمديٌ اسمـ قمبوس اإلـمدق "ومؾقؾبس ا ُ
اإلـمدق "ومؾقؾبس اخلُ رػلم" ومل يؼقد ذًمؽ سمؼطعفبام! ومل يؼبؾ :وًمبقؼطعفام! طمبديٌ اسمبـ قمؿبر ومقبف اًمتؼققبد
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"ومؾقؾبس اخلُ رػلم وًمقؼطعفام" إذن سملم احلديثلم شمعورض ذم اًمظوهر ،كؼقل :ذم اًمظوهر دا ًام كؼقل :سملم احلديثلم
شمعورض ،واًمتعورض ًمقس ذم اًمقاىمع واحلؼقؼي ،سمؾ هق شمعورض ومقام يظفر ًمـوّ :
وإٓ ومبد شمعبورض ذم يمبدم اهلل
وذم يمدم رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،وهلذا اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي ،ومؿـفؿ َمـ َـم رب َؼ ىموقمبدة أصبقًمقي
محؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد" ومـفؿ َمـ ـمبؼ سموحلديثلم ىموقمدة اًمـوؾمخ واعمـسقخ ،وهق كسخ طمؽؿ اًمدًمقؾ اعمتؼبدم
" ْ
سموًمدًمقؾ اعمتلظمرِ ،
ومؿـ أهؾ اًمعؾؿ َمـ أظمذ سموًمطريؼي إومم وهل محؾ اعمطؾؼ قمبغم اعمؼقبد ومؼبول :طمبديٌ اسمبـ
قمبوس مؼقد سمحديٌ اسمـ قمؿر ،إذن ىمقًمف ذم طمديٌ اسمبـ قمببوس "و َمبـ مل جيبد كعؾبلم ومؾقؾببس اخلُ رػبلم" أي
وًمقؼطعفام ،رددكو طمديٌ اسمـ قمبوس إمم طمديٌ اسمـ قمؿر ً
سملم فمبوهر ،وهـبوك
محد ًمؾؿطؾؼ قمغم اعمؼقد ،وهذا ِّ ٌ
ىموقمدة مؼررة قمـد إصقًمقلم وأهؾ احلديٌ أكف إذا شمعورض اًمدًمقدن كظركوْ :
ومنن أمؽـ اجلؿبع مجعـبو سمقبـفام
اجلؿبع كظركبو ذم اًمتبوريخ :ومبنذا يمبون
واحلؿد هلل ،يعـل محؾـو هذا قمغم معـك وهذا قمغم اعمعـك ،وإذا مل يؿؽبـ
ُ
ً
كوؾمخو ،ومد ُيصور إمم اًمـسخ ّإٓ قمـبد
متلظمرا محؾـو اعمتؼدم قمغم اعمتلظمر وضمعؾـو اعمتلظمر
أطمدمهو متؼد ًمو وأظمر
ً
قمدم إمؽوكقي اجلؿع ،سمنمط قمدم إمؽوكقي اجلؿع ومعرومي اًمتوريخ ،وهذان احلديثون اظمتؾػ اًمعؾبامء ذم شمطبقبؼ
بع ِمبـ أهبؾ اًمعؾبؿ ,
هذه اًمؼقاقمد ،وموٕيمثر قمغم محؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد يمبام ذم اًمؼوقمبدة اعمؼبررة ،وذهبى ْ
مج ٌ
أن طمديٌ اسمـ قمبوس كوؾمخ حلديٌ اسمـ قمؿرّ ،
واظمتوره ؿمقخ اإلؾمدم اسمـ شمقؿقي ّ ,
ٕن طمديٌ اسمـ قمؿر يمبون
ربل قمؾقبف
ذم اعمديـي وأمو طمديٌ اسمـ قمبوس ومؽون سم َع َر َومي ،وىمد طمرض َقم َر َومي َمـ مل حيرض و َمـ مل يسؿع مو ىموًمف اًمـر ُّ
ُ
واًمسدم ذم اعمديـي ،وىمؾً :ر
إظمذ سمف أطمقط ،أقمـل محؾ اعمطؾبؼ قمبغم
إن هذان ىمقٓن :واًمؼقل إول
ّ
اًمصدة ّ
ِ
ومؿـ مل جيد كعؾلم وموٕطمقط ْ
خل رػبلم ًمؽبـ
أن يؼطعفام أؾمػؾ مـ اًمؽعبلمَ ،مـ مل جيد كعؾلم ومنكف يؾببس ا ُ
اعمؼقدَ ،
يـبغل ْ
أن يؼطعفام-
خل رػلم عمَِـ مل جيد كعؾلم :سمنمط ىمطعفام أؾمػؾ ِمـ اًمؽعبلم يمام ذم طمديٌ
اًمػو دة اًمثوًمثي :اًمرظمصي ذم ًُمبس ا ُ
اسمـ قمؿر ،وذم طمديٌ اسمـ قمبوس اًمرظمصي مطؾ ًؼو  ,يعـل سمدون ذط اًمؼطع  ،,وم َبب ْلم احلبديثلم شمعبورض ذم
اًمظوهر ،ومبعض اًمعؾامء مجع سمقـفام – وهذا شمػريع قمغم مو شمؼدم  :,ومحؿؾ طمديٌ اسمـ قمبوس قمغم طمبديٌ اسمبـ
قمؿر ً
محد ًمؾؿطؾؼ قمغم اعمؼقد – قمغم اًمؼوقمدة إصقًمقي اعمعروومي  ، ,ومـفؿ َمـ ىمول :طمديٌ اسمـ قمبوس كوؾمخ
حلديٌ اسمـ قمؿرّ :
ٕن طمديٌ اسمـ قمؿر يمون ذم اعمديـي ،وطمديٌ اسمـ قمبوس يمون ذم قمرومي – إذن طمبديٌ اسمبـ
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قمبوس متلظمر ىمط ًعو  :,ومعغم اًمؼقل إول جيى ىمطع اخلُ رػلم ذم يمؾ طمول ،وقمغم اًمؼقل اًمثبوي ٓ جيبى اًمؼطبع
ُ
أطمقط-
ٕكف ىمد ُكسخ ،واًمؼقل إول
واًمذيـ يؼقًمقن سمنمط اًمؼطع يؼقًمقن :ر
بػ اعمؼطبقع اًمؽـبودر
اخلبػ اعمؼطبقع ذم طمؽبؿ اًمـعؾبلم ،اخلُ ّ
ر
إن
اًمتؼؾقديي اًمققم اجلوريي اعمستعؿؾي رإّنو ذم طمؽؿ اًمـعؾلم ،هذا اًمذي قمؾقف اًمػتقى ،ويظفر زم ر
أن اًمؽـودر اًمؼصػمة
ِ
خل رػلم وًمقؼطعفام" واًمؽـودر اًمؼصػمة هذه هل
اعمؼطققمي رأّنو ٓ شمبوح ّإٓ عمَـ مل جيد كعؾلم ٕ ،ركرف ىمول" :ومؾقؾبس ا ُ
ظمػ مؼطقع :ومد ُيرظمص سمف ّإٓ عمَِـ مل جيد كعؾلم ،وموًمػتقى قمغم ر
ػ اعمؼطقع ذم طمؽؿ اًمـعؾبلم ومقؾبسبفام
أن اخلُ ّ
ٌّ
َمـ جيد كعؾلم و َمـ مل جيد كعؾلم ،ر
خل رػلم اعمؼطققملم ذم طمؽبؿ اًمـعؾبلم " َمبـ مل جيبد
ٕن احلديٌ ضمعؾ طمؽؿ ا ُ
كعؾلم ومؾقؾبس اخلُ رػلم :وًمقؼطعفام أؾمػؾ ِمـ اًمؽعبلم"-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعي :قمدم اًمرظمصي ذم ًُمبس اخلُ رػلم  ,وًمق مؼطققملم َ ,عمِـ يمون واضمدً ا ًمؾـعؾلم-
-----------------هذا هق فموهر احلديٌ ،قمدم اًمرظمصي ذم ًُمبس اخلُ رػلم وًمق مؼطققملم عمَِـ جيد كعؾلم ،هذه هل اعمسلًمي اًمتل
ذيمرهتوً ،مؽـ أيمثر مشوخيـو يػتقن ّ
ػ اعمؼطقع ذم طمؽؿ اًمـعؾلم :ومقؾبسبف َمبـ جيبد كعؾبلم و َمبـ مل جيبد
سملن اخلُ ّ
كعؾلم ،وإطمقط قمدم اًمؾبس-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
ربل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف
اخلومسي :ذم طمديٌ اسمـ قمؿر ؿموهدٌ َعمو ُيعرف سموٕؾمؾقب احلؽقؿ ،وذًمؽ ذم ضمقاب اًمـ ِّ
وؾم ّؾؿ َعمِـ ؾملل قمام يؾبسف اعمُ ْح ِرم سمبقون مو ٓ يؾبسف اعمُ ْح ِرم ّ
ٕن مو ٓ يؾبسف حمصقر ومو يؾبسف همػم حمصقر-
----------------قمـد أهؾ اًمبدهمي ذم وم ِّـ اًمبديع مو يسؿك سموٕؾمؾقب احلؽقؿ ،وهق إضموسمي اًمسو ؾ قمـ همػم مبو ؾمبلل قمـبف،
يعـل سف اًمسو ؾ قمـ همػم مو ؾملل قمـف "أؾمؾقب احلؽقؿ" ،يعـل إذا يمون هذا ًمؽقن مو ؾمبلل قمـبف ّ
همبػمه
أن َ
أن اًمرضمؾ ىمول :مو يؾبس؟ أي :مو اًمذي يؾبسف اعمُ ْح ِرم ِمـ صمقوب؟ مو اًمذي يبوح ًمبف ْ
أومم مـف ،وإيضوح ذًمؽ ر
أن
يؾبس؟ وموًمرؾمقل مل يؼؾ :يؾبس يمذا ويؾبس يمذا ،سمؾ ىمول ٓ" :يؾبس اًم ُؼ ُؿص واًمعام ؿ" وملضموسمبف سمبذيمر مبو ٓ
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يؾبس ،إذن هذا أؾمؾقب طمؽقؿَ ،قمَدََ َل سمف قمام ؾملل قمـف إمم مو مل يسلل قمـفَ ،قمَدََ َل سمف قمام ؾملل قمـف إمم مو مل يسبلل
أن يسلل قمـف ّ
أن هذا هق اًمذي يـبغل ْ
قمـف ،ووضمف ّ
ٕن مو يؾبسف اعمُ ْح ِرم همػم حمصقر ،يؾبس يمؾ مو أسموح اهلل مبـ
اًمؾبوس ،أمو مو ٓ يؾبس ومفق حمصقر سموعمذيمقرات ،وموًمرؾمقل أضموسمف سمام هق إَومم ْ
أن يسلل قمـف وسمبام هبق أينب
قمؾقف ذم وبطف ومعرومتف ،مو يؾبس اعمُ ْح ِرم؟ ىمول ٓ :يؾبس يمذا وٓ يمذا وٓ يمذا ،إذن ومام ؾمقى هذه اعمذيمقرات
سمقون مبو يؾبسبف اعمُ ْح ِ
يمؾفو ِمو يؾبسف اعمُ ْح ِرم ،يعـل وموًمرؾمقل طمٍم مو ٓ يؾبسف اعمُ ْح ِرم :وذم هذا احلٍم ٌ
برم ،إذا
ًمؾؿ ْح ِ
خمتص هبذه اعمذيمقرات َقمؾِ ْؿـو ّ
قمرومـو مو ٓ يؾبسفّ :
برم
وأن احلظر
ٌّ
أن مو قمدا هذه اعمذيمقرات يم ّؾف ِمو يبوح ُ
ًمبسف ،هذا سمقون مو ذيمر ِمـ معـك إؾمؾقب احلؽقؿ ،ذم هذا احلديٌ ؿموهد عمَِو ُيعرف قمـد أهؾ اًمبدهمي ذم ومِب ّـ
اًمبديع "إؾمؾقب احلؽقؿ"-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسودؾميُ :طم ْس ُـ شمعؾقؿف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ سموؾمتعامل إؾمؾقب احلؽقؿ ذم اجلقاب-
-----------------شمعؾقام ،ودٓ ؾ هذا يمثػمة ،ومـفو هذا احلديٌ ،عمَّو ؾملل اًمرضمؾ قمام
اًمرؾمقل قمؾقف ّ
واًمسدم أطمسـ ً
اًمصدة ّ
يؾبس اعمُ ْح ِرم َقمَدََ َل سمف ذم اجلقاب إمم ِذ ْيم ِْر مو ٓ يؾبسف اعمُ ْح ِرم ،وهذا مـ ُطمسـ اًمتعؾقؿ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسوسمعيّ :نل اعمُ ْح ِر َمي قمـ ًُمبس اًمؼػوزيـ ذم اًمقديـ واًمـِّ َؼوب قمغم اًمقضمف ًمؼقًمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ« :وٓ
شمـتؼى اعمرأة وٓ شمؾبس اًمؼػوزيـش( )1ذم ؾمقوق مو ٓ يؾبسف اعمُ ْح ِرم-
-----------------هذه اًمػو دة خمتصي سموعمرأة ،احلديٌ إول يمؾف ذم اًمرضمؾ ،يمؾ مو شمؼدم ذم ّ
ؿملن اًمرضمبؾ مبو يؾبسبف ومبو ٓ
يؾبسف ،أمو هـو وموحلديٌ ومقف دًٓمي قمغم ّ
أن اعمرأة اعمُ ْح ِر َمي ُشمُـفك ذم ًمبوؾمفو قمـ اًمـِّ َؼوب وقمـ اًمؼػوزيـ ذم اًمقديـ،
بً ودظمؾبً
اًمـِّ َؼوب قمغم اًمقضمف واًمؼػوزيـ قمغم اًمقديـ قمغم اًمؽػلم ،وموعمرأة اعمُ ْح ِر َمي ُشمُـفك قمـ ذًمؽ ،إذا َأ ْطم َر َم ْ
سموًمـُّ ُُّسؽ ومد شمـتؼى وٓ شمؾبس اًمؼػوزيـ ،وًمقس اعمراد أّنو ٓ شمغطل وضمففو! سمؾ اعمراد اّنبو ٓ شمؾببس اًمـِّ َؼبوب،
( )1هـو اًمؼورئ يؼرأه سمؾػظ "وٓ شمؾبس اخلػلم"! وهق ظمطل يمام ؾمؽماه ذم ذح اًمشقخ طمػظف اهلل-
25

َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
واًمـِّ َؼوب هق مو ُخيوط ًمغطوء اًمقضمف ،وذم معـوه مو يسؿك سمبوًمؼمىمع ،اًمؼمىمبع رء ختقطبف امبرأة وٓ ؾمبقام أهبؾ
اًمبودييُ ،خت ّقط ومقف ومتحوت صغػمة ًمؾعلم ،وموعمرأة اعمُ ْح ِر َمبي ُشمُـفبك قمبـ اًمـِّ َؼبوب ًمؽـفبو ٓ شمـفبك قمبـ ْ
أن شمغطبل
يتقؾمعقن ذم هذا اعمرأة ويؼقًمقنّ :
إن اعمُ ْح ِر َمي مـفقي قمـ همطوء وضمففو ٓ :شمغطل وضمففو وٓ
وضمففو ،واًمػؼفوء ّ
وأوؾمع ِمـ اًمـفل قمـ اًمـِّ َؼوب ،وموحلديٌ مل ر
يدل قمغم ّنل اعمُ ْح ِر َمي قمبـ شمغطقبي
أقمؿ
ُ
يمػقفو ،واًمـفل قمـ اًمغطوء ُّ
وضمففو أو يمػقفو! إكام ومقف ّنل اعمُ ْح ِر َمي قمـ ًُمبس اًمـِّ َؼوب قمغم وضمففبو و ًُمببس اًمؼػبوز قمبغم يبدهيو ،ىمبول ؿمبقخ
إن وضمف اعمرأة ويمػقفو  ,يعـل ر
اإلؾمدم رمحف اهلل – مو معـوه  " :,ر
إن وضمف اعمرأة اعمُ ْح ِر َمي ويمػقفو  ,سمؿـزًمبي سمبدن
اًمرضمؾ" مو شمػسػم هذا اًمؽدم؟ سمدن اًمرضمؾ هؾ ُيـفك اًمرضمؾ قمـ شمغطقي سمدكف؟ ُٓ ،يـفك قمبـ ْ
أن يؾببس هبذه
اعمدسمس قمغم سمدكف اعمدسمس اعمخصقصي :اًمؼؿقص واًمعاممي ويمذا ويمذا ،إذن هق مـفل قمـ مدسمس خمصقصبي،
ػ قمغم سمدكف ُيـفك قمـ ذًمؽ؟ ٓ ٓ ،يؿـع قمـ شمغطقي سمدكف ،إكام ُيـفك
ًمؽـ ًمق شمؾحػ سمٌمء قمغم سمدكف ،شمؾحػ و ًَم ّ
أن يؾبس قمغم سمدكف مدسمس خمصقصي اعمسامة سموحلديٌ :ومقؼقل ؿمقخ اإلؾمدم " :ر
ْ
إن وضمف اعمرأة اعمُ ْح ِر َمي ويمػقفبو
سمؿـزًمي سمدن اًمرضمؾ" ومفل مـفقي قمـ ْ
أن شمغطل وضمففو سموًمـِّ َؼوب أو شمغطل يمػقفبو سمبامذا؟ سموًمؼػبوز ،هبذا هبق مبو
يؼتضقف احلديٌ "وٓ شمـتؼى اعمرأة وٓ شمؾبس اًمؼػوزيـ" ،أ ّمو ْ
أن شمغطل وضمففو سموخلامر ،شمـزل اخلامر ِمـ ومبقق:
رض ْسم َـ سمِ ُخ ُؿ ِر ِه رـ َقم َغم ُضم ُق ِ
﴿و ًْم َق ْ ِ
قهبِ رـ﴾( )1ومنّنو ٓ ُشمُـفك قمـ شمغطقي وضمففو سموخلامر ،اخلامر اًمذي يـزل ِمـ اًمرأس
َ
قمغم اًمقضمف واًمصدر-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ُ
اًمثومـيّ :
ؾممال أهؾ اًمعؾؿ-
أن ِمـ أهؿ ـمرق اًمعؾؿ
-----------------وؾم َ
بؾ ِّ
بل ًُمقا َأ ْه َ
ُ
اًمبذ ْيم ِْر إِ ْن ُيمـْْب ُت ُْؿ َٓ
ِمـ أهؿ ـمرق اًمتحصقؾ  ,حتصبقؾ اًمعؾبؿ ,
ؾمبمال أهبؾ اًمعؾبؿَ ﴿ :وم ْ
ِ
َشم ْع َؾ ُؿ َ
درضمً اًمصحوسم ُي واًمتوسمعقن وشموسمعقهؿ قمغم اًمتعؾؿ سمطريؼ اًمسمال ،ضموء قمـ اسمـ قمبوس
قن﴾( ،)2وهؽذا
أكف ىمقؾ ًمف :سمِ َؿ كِ ْؾ ًَ هذا اًمعؾؿ؟ ىمول" :سمؾسون ؾممول وىمؾى قمؼقل"( )3وموًمسمال  ,ؾممال أهبؾ اًمعؾبؿ  ,قمبام
( )1اًمـقر-31 :
( )2اًمـحؾ-43 :
(ُ )3يـظر :شموريخ ضمرضمون (ص-)483 :
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أؿمؽؾ واؿمتبف هق ِمـ أهؿ ـمرق اًمتحصقؾ واًمقصقل إمم اًمعؾقم ،أمو َمـ يؽقن مـطق ًيو قمغم كػسف و َشم ِ
َبر ُد قمبغم
ىمؾبف سمعض اإلؿمؽوٓت واعمسو ؾ وٓ َيسلل قمـفو! هذا ٓ حيصؾ قمغم قمؾؿ وٓ يتعؾؿ وٓ حيصؾ قمغم اًمػو بدة،
إذن هق ِمـ أهؿ ـمرق طمصقل اًمعؾؿ-
يمثػم مـف إضموسمي ًمسو ؾلم ،طمتك ىمول سمعض اًمصحوسمي :إكو كػرح
ربل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
يمثػم ِمو ضموء قمـ اًمـر ِّ
واًمسدم ٌ
ِ
ربل(ّ ،)1
واًمسبدم
ربل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ٕن اًمصحوسمي يموكقا َهيوسمقن اًمـر ر
سموًمرضمؾ اًمعوىمؾ مـ أهؾ اًمبوديي يليت ومقسلل اًمـر ر
ٍ
ُ
ٍ
ٍ
يسبلل
مسبتح ٓ
مسبتؽؼم"
مستح وٓ
ذم ؾمماهلؿ :وأهؾ اًمبوديي أضمر ُأ ذم اًمسمال ،وذم احلؽؿي "ٓ يـول اًمعؾؿ
طمقوء! أو ٓ يسلل()2
أطمؼر ،مستؽؼم قمبغم اًمعؾبؿ أو قمبغم أهبؾ
اؾمتؽبورا! هذا يمؾف مذمقم ،أمو اعمستؽؼم ومفذا ُ
ً
ً

أن يقيمؾ ،مثؾ َمـ؟ مثؾ قمكم ريض اهلل قمـف ،عمَّو اؾمتحك ْ
اًمعؾؿً ،مؽـ اعمستحل إذا يمون يستحل يؿؽـ ْ
أن يسلل
اًمغسؾ؟ اؾمتـوب اعمؼداد سمـ إؾمقد ْ
َ
ربل
واًمسدم قمـ ُطم ْؽ ِؿ اعمذي وهؾ يقضمى
ربل قمؾقف ّ
أن يسلل اًمـر ر
اًمصدة ّ
اًمـر ر
مذا ًء وموؾمتحققً ْ
رضمد ّ
واًمسدم ومسلًمف ،ىمولُ " :يمُـً ً
أن اؾملل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ
قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
واًمسدم ومؼول :ومقف اًمقوقء( , )3وذم ًمػبظ:
قمـ ذًمؽ  ,عمؽون اسمـتف مـل ,
ُ
وملمرت اعمؼدا َد ومسلًمف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ومؾقغسؾ َذ َيم ََره وأكثققف( – )4وًمقتقول"-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ّ
أن ِمـ أهؿ ـمرق اًمعؾؿ ؾممال أهؾ اًمعؾؿ-
اًمتوؾمعيّ :
أن ِمـ أقمظؿ اًمطرق ًمـنم اًمعؾؿ روايي احلديٌ-
-----------------ِ
ربل ،ورواه اًمتبوسمعقن قمبـفؿ عمَِبـ
مـ أهؿ ـمرق كنم اًمعؾؿ روايي احلديٌ ،يمام ومعؾ اًمصحوسمي رووه قمـ اًمـر ِّ
سمعدهؿ ،وراه َمـ سمعدهؿ إمم َمـ سمعدهؿ ،يمام شمدطمظ سموٕؾموكقد ،إ ؿي اًمذيـ صبـػقا ذم إطموديبٌ اعمسبـدة

مرومققمو-
( )1صحقح مسؾؿ ( )12مـ طمديٌ أكس ريض اهلل قمـف
ً
اؾمتؽبورا" ويظفر أكف ؾمبؼ ًمسون ،وصقاسمف مو أصمبتـو -واهلل أقمؾؿ-
( )2هـو ىمول اًمشقخ طمػظف اهلل ٓ" :يستح
ً
( )3صحقح مسؾؿ (-)313
( )4ؾمــ أيب داود ( -)218صحقح اجلومع (-)391
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ؿمقخو قمـ ؿمقخ قمـ ؿمقخ ،واًمسـد شمورة يؽقن ً
يرووكف ً
كوزٓ وشمورة يؽقن قموًم ًقو ،وموًمعوزم هق مو يؽقن اًمسـد ومقف
ىمصػما ،يؽقن اصمـلم صمدصمي ومؼط ً
مثد ،واًمـوزل هق اًمذي شمؽقن ؾمؾسبؾي اًمبرواة يمثبػمة ،كبوزل سمعقبد قمبـ
يؽقن
ً
ِ
اعمصدر إول ،ومفذا يسؿك ً
أن يؽقن قموًم ًقو وهق مو ّ
احلديٌ إمو ْ
ُ
ىمؾ
احلديٌ
كوزٓ قمـد قمؾامء احلديٌ ،ذم قمؾقم
يعـل ىمٍم ؾمـدُُ ه وىم رؾً رواشمف ،يعـل ىمٍمت اًمسؾسؾيِ ،
ومؿبـ ـمبرق كنمب اًمعؾبؿ روايبي احلبديٌ ،وأكبً ذم
َ
اًمتعؾقؿ أو احلديٌ واًمبقون واإلرؿمود يـبغل ْ
طمديٌ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾمب ّؾؿ و ُشم َب ِّؾ ُغب ُف ،ىمبول
أن شمروي
واًمسدم« :سمؾغقا قمـل وًمق آييش(-)1
قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمعوذةِ ّ :
اًمسـري روايي احلديٌ ،وهؽذا ومعؾ اًمصبحوسمي ريض اهلل قمبـفؿ ،ومبـفؿ
أن مـ أقمظؿ ـمرق كنم ُّ
اسمـ قمؿر واسمـ قمبوس ذم هذيـ احلديثلم وهمػممهو-
-----------------ِ
اًمسـرري روايي احلديٌ ّ
رببل
ٕن اعمراد سموحلديٌ هبق مبو ُأوبقػ إمم اًمـر ِّ
اًمػو دة هذه واوحي ،مـ ـمرق كنم ُّ
ِ
ربل ّ
ّ
اًمسبـرري  ,اًمؼقًمقبي
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،ومؿـ ـمرق كنم ُّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،احلديٌ هق مو ُأوقػ إمم اًمـر ِّ
ِ
ِ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ِ ,مـ ـمرق كنمهو روايتفبو،
اًمسـرري  ,أي ُؾمـري اًمـر ِّ
واًمػعؾقي واًمتؼريريي  ,مـ ـمرق كنم ُّ
يمام ومعؾ اًمصحوسمي ،اًمصحوسمي رووا ًمـو أىمقال اًمرؾمقل وأومعوًمف وشمؼريراشمف ،ومؾفذا وصؾً إًمقـو سمروايي اًمصبحوسمي
وروايي اًمتوسمعلم قمـفؿ وهؽذا َمـ سمعدهؿ طمتك وصؾً إًمقـو ،ويمذًمؽ ذم اعمصبـررػوت اًمتبل صبـػفو إ ؿبي ذم
ِ
أقمؿ ،يعـل ِمـ ـمبرق كنمب اًمعؾبؿ
اًمسـرري رواي ُي احلديٌ ،أمو اًمػو دة اًمتل ىمبؾفو ومفل ُّ
احلديٌ ،ومؿـ ـمرق كنم ُّ
ِ
ِ
رببل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ ،وموًمػو بدة
روايي احلديٌ ،وٓ ؿمؽ أّنو مـ ـمرق كنم اًمعؾؿ ،ومـ اًمعؾؿ ُؾمبـر ُي اًمـر ِّ
إومم أقمؿ شمشؿؾ اًمسـر َي وهمػمهوِ ،
ومؿـ ـمرق كنم اًمعؾؿ روايتف ،يشؿؾ احلديٌ وأىمقال إ ؿي واضمتفوداهتؿ-
ُّ
ُّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
احلوديي قمنم :منموقمقي اخلطبي سم َع َر َومي وسمقون أطمؽوم اعمـوؾمؽ-
-----------------مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )3461مـ طمديٌ اسمـ قمؿرو ريض اهلل قمـف
ً
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ِ
ِ
حل ٍّ اخلطبي ذم َقم َر َومي ،ومنكبف قمؾقبف
هذه اًمػو دة ملظمقذة مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ،ومؿـ اخلطى اعمنموقمي ذم ا َ
يمثػما ِمـ ىمقاقمد اإلؾمدم وأطمؽوم اعمـوؾمبؽ ،وم ُقنمبع ًمَممبوم أو كو ببف ْ
أن
ّ
اًمصدة ّ
واًمسدم ظمطى سم َع َر َومي و َسم رلم ً
ِ
حل ٍّ ومو جيى قمؾقفؿ ومو
خيطى اًمـوس سم َع َر َومي ُي َب ّلم هلؿ مو حيتوضمقن إًمقف مـ أطمؽوم اعمـوؾمؽُ ،ي ّبلم هلؿ مـوؾمؽ ا َ
حي ُرم قمؾقفؿّٕ ،نؿ سمحوضمي إمم هذاِ ،مـ ومقا د طمديٌ اسمـ قمبوس منموقمقي اخلطبي سم َع َر َومي ،وهل ِمـ اعمقاوبع
َْ
مج ٌع قمظقؿ جيؿبع
أقمظؿ آضمتامقموت ذم اًمنميعي
إقمظؿ،
اجلؿع
اًمؽبػمة اهلومي اًمتل يشفدهو
آضمتامع سم َع َر َوميْ ،
ُ
ُ
ُ
ُ
اخل ْؾ َؼ اًمعظقؿ ِمـ ؾمو ر اًمعومل اإلؾمدمل  ,ؾمو ر اًمبؾدان  ،,منموقمقي اخلطبي سم َع َر َومي ،وضمرى قمغم ذًمؽ إ ؿي
أسمق سمؽر وقمؿر وقمثامن و َمـ سمعدهؿ و َمـ سمعدهؿ – وهلل احلؿد  ,إمم يقمـو هذا-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوكقي قمنمةِ :قم َظ ُؿ ّ
حل ٍّ واًمعؿرة َعمِو ُذع ومقفام ِمـ اعملمقرات واعمـفقوت اخلوصي هبام-
ؿملن ا َ
-----------------ِمـ اًمػقا د اًمعومي اعمستػودة ِمـ هذيـ احلديثلم وهمػممهو ِقم َظ ُؿ ّ
حل ٍّ واًمعؿرة ،مهو قمبودشمون قمظقؿتون
ؿملن ا َ
ِ
ِ
ر
بٍ واًمعؿبرة  ,ذم أطمؽبوم
حل ّ
اًمسـرري قمغم يمثػم مـ أطمؽومفام اًمؼقًمقي واًمػعؾقي ،ويشبؽميمون  ,ا َ
دل اًمؼرآن ود رًمً ُّ
حي ُبر ُم
حي ُر ُم قمغم اعمُ ْح ِرم ذم احلَ ّ
بٍ َ ْ
وخيتؾػون ذم أطمؽوم ،حمظقرات اإلطمرام مشؽميمي سملم احلَ ٍّ واًمعؿرة ،ومؽؾ مو َ ْ
قمغم اعمُ ْح ِرم ذم اًمعؿرة ،اعمحظقرات مشؽميمي ،ويشؽميمون ذم طمؽبؿ اإلطمبرام وذم ُطم ْؽْب ِؿ اعمقاىمقبً يمبام شمؼبدم،
ِ
بٍ أو اًمعؿبرة" ،واًمطبقاف سموًمبقبً مبـ إطمؽبوم
حل ّ
حل ّ
بٍ واًمعؿبرة "ِمبـ أراد ا َ
اعمقاىمقً هل مشؽميمي سملم ا َ
حل ٍّ سملؿمقوء ،يعـل كؼبقل
اعمنموقمي اعمشؽميمي ،واًمسعل سملم اًمصػو واعمروة ِمـ إطمؽوم اعمشؽميميً ،مؽـ
ُّ
خيتص ا َ
حل ٍّ ،وأظمبر
حل ٍّ إقمظؿ وهق
ّ
خمبتص سمبو َ
– ٓ قمغم ؾمبقؾ احلٍم  ,اعمشوقمر يموًمقىمقف سم َع َر َومي هذا هق ريمـ ا َ
ِ
ِ
ِ
ور ْمبل ِ
اجل َبامر هبق ِمبـ
حل ّ
بٍَ ،
حل ٍّ ،واعمبقً سمؿـََك وهق مـ ظمصبو ص ا َ
اعمبقً سمؿزدًمػي وهق مـ ظمصو ص ا َ
أن هيدي اعمعتؿرً ،مؽـ اعمُ ْح ِ
حل ٍّ ،اهلدي ِمؽـ ْ
برم ٓ جيبى قمؾقبف
حل ٍّ ،وأمو اهلدي ومؾقس ا
خمتصو سمو َ
ظمصو ص ا َ
أن يسقق هد ًيوْ ،
اهلديً ،مؽـ يستحى ًمف ْ
واًمسدم ذم قمؿرة احلديبقي ضموء
أن يليت هبدي ،اًمرؾمقل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
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ِ
وصبدّّ وا قمبـ اًمبقبً ،ىمبول
ٍم كحروا
اهلدي ذم احلديبقيّٕ ،نؿ ُمـعبقا ُ
َ
هق واًمصحوسمي ومعفؿ اهلدي ،وعمَّو ُطم َ
ِ ِ
ِ
احل َرا ِم َو ْاهل َدْْ َي َم ْع ُؽُق ًومو﴾(-)1
شمعوممُ :
﴿ه ُؿ ا رًمذي َـ َيم َػ ُروا َو َصدُُّّ و ُيم ُْؿ َقم ِـ اعمَْ ْسجد ْ َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل ٍّ واًمعؿرة َعمِو ُ ِ
ِقم َظ ُؿ ّ
ذ َع ومقفام ِمـ اعملمقرات واعمـفقوت اخلوصي هبام
ؿملن ا َ
-----------------يعـل احلَ ٍّ واًمعؿرة ُ ِ
ذ َع ومقفام أمقر ُّن َل قمـفو وأمقر ُأ ِم َر هبو ،هذا يدل قمغم ِقم َظ ِؿ ؿملّنام ،ومػقفو اًمقاضمبوت
وإريمون واًمســ هذه ملمقرات ،واعمحظقرات هل اعمـفل قمـفو ،عمَِو ُ ِ
ذع ومقفام ِمـ اعملمقرات واعمحظقرات-
حل ٍّ واًمعؿرة عمَِبو ُ ِ
أن اًمػو دة اعمتؼدمي قمومي ملظمقذة ِمـ احلديثلم وهمػممهوِ ،قم َظ ُؿ ّ
شمدطمظ ّ
ذ َع ومبقفام
ؿملن ا َ
ِ
ِمـ اعملمقرات واعمحظقرات ،شمدطمظ ر
حل ٍّ
أن هذه ومو دة قمومي ملظمقذة مـ احلديثلم وهمػممهو ِمو ورد ومقف صػي ا َ
واًمعؿرة-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوًمثي قمنمة :حتريؿ مو ومقف ورس أو زقمػران ِمـ اًمثقوب قمغم اعمُ ْح ِرم-
-----------------حتريؿ مو ومقف ورس أو زقمػران ِمـ اًمثقوب قمغم اعمُ ْح ِرم ويمذًمؽ قمغم اعمُ ْح ِر َمي ،يعـل ّ
احلؽبؿ قمبو ٌّم،
أن هبذا
َ
ُ
حي ُر ُم قمغم اعمُ ْح ِرم ً ,
رضمد يمبون أو امبرأة – "وٓ شمؾببس ؿمبق ًئو ِمبـ
حي ُر ُم قمغم اًمرضمؾ واعمرأة اعمُ ْح ِر َميْ َ ،
وموًم ِّط ْقى َ ْ
اًمثقوب َم ّسف اًمزقمػران أو اًمقرس"-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعي قمنمة :اًم ُق ْن ذم ذيعي اإلؾمدم-
------------------

( )1اًمػتح-25 :
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ِ
ِ
إزارا :ومؾقؾببس
اًم ُق ْن مـ أيـ كلظمذ هذه اًمػو دة؟ كلظمذهو ِمو يتضؿـف احلديثون مـ اًمتقسبػم " َمبـ مل جيبد ً
خل رػلم" ومفذه اًمػو دة مبلظمقذة ِمبو شمضبؿـف احلبديثون ِمبـ
اًمناويؾ" هذا شمقسػمَ " ،مـ مل جيد كعؾلم :ومؾقؾبس ا ُ
اًمؽمظمقص واًمتقسػم-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ,يؼقل اًمسو ؾ :هؾ يصح ْ
خل رػلم ذم اًمؼطع؟
أن شمؼوس اًمناويؾ قمغم ا ُ
ٓ واهلل ٓ يصح ،هذا ىمقوس ذم مؼوسمؾ اًمـص وهق وموؾمد آقمتبور-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽَ ،مـ ىمول سموًمـسخ ذم طمديٌ اسمـ قمؿرَ :أ َٓ َي ِر ُد قمغم ذًمبؽ ىموقمبد ُة أكبف ُيصبور إمم
اًمـسخ إذا شمعذر اجلؿع؟
كعؿ ،هذا إؿمؽولً ،مؽـ قمـدهؿ اقمتذارّ ،
وإٓ هق مشؽؾ-
ً
اؾمتدٓٓ سمحبديٌ اسمبـ قمببوس
حل ٍّ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،طمؽؿ يمشػ اعمرأة وضمففو ذم اًمعؿرة أو ا َ
«ٓ شمـتؼى اعمرأةش وطمديٌ اًمػضؾ سمـ اًمعبوس ذم ىمصي اًمسو ؾي()1؟
طمديٌ اًمػضؾ سمـ قمبوس ِمـ اعمتشوسمف اًمذي ُي َر ُّد إمم اًمـصقص اعمحؽؿي-
ِ
ًمؾؿ ْح ِرم" ذم آظمر طمديٌ اسمـ قمبوس؟
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو ومو دة ذ ْيم ِْر يمؾؿي " ُ

اكظبر اىمبرأ احلبديٌ " ّ
هذه اًمؽؾؿي مو أدري! يـبغل ْ
رببل
أن ُيراضمع إصقل ِمـ اًمبخوري ومسبؾؿ،
أن اًمـر ر
ْ

إزارا :ومؾقؾبس اًمناويؾ ،و َمـ مل جيد اًمـعؾلم ومؾقؾبس اخلُ رػبلم" هببذا اًمسبقوق
ظمطى سم َع َر َومي ،وىمولَ :مـ مل جيد ً
إزارا،
ًمؾؿ ْح ِرم ،أو يملكبف ىمبولً :مؾؿحبرمَ :مبـ مل جيبد ً
يملكف يؼقلَ :مـ يعـل؟ ىمول هذا اًمؽدم َمـ يعـل؟ ىمولُ :
ًمؾؿ ْح ِرم" ٌ
سمقون ًمؾؿ ْعـِ ّل
إزارا ومؾقؾبس اًمناويؾ ،و َمـ مل جيد اًمـعؾلم ،ومفذه اًمؽؾؿي " ُ
يعـل اعمُ ْح ِرم اًمذي ٓ جيد ً
واًمسدم ذم احلديٌ-
سمؼقًمف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،طمؽؿ ًُمبس اًمػروي أو اًمبشً إذا مل يدظمؾ اعمُ ْح ِ
برم يديبف ومقفبو وضمعؾفبو مثبؾ
اًمرداء؟

مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )1855مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـف
ً
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ِ
جل ربي  ,شمورة يبدظمؾ يديبف وشمبورة ٓ يبدظمؾ ً ،,مؽبـ شمتغطبك ومقفبو
ًٓ ،مقس ًمف ذًمؽ ،هذا كقع مـ ًُمبس ا ُ
سمعروفو ًمؽـ سمغػم ؿمؽؾ اًمؾبوس-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو طمؽؿ ذب اًمؼفقة اًمتل ومقفو زقمػران أو كعـوع؟
شمر ُيمُفو أطمقط ،واًمـعـوع ًٓ ،مقس ِمـ اًم ِّط ْقى اعمُ ْح ِرم-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ يؼوس حتريؿ ًُمبس اًمؼػوزيـ ًمؾرضمؾ قمغم اعمرأة؟
ٓ واهلل-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ ذم احلديٌ دًمقؾ ذم ىمقًمبف ّ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ " َمبـ مل جيبد اًمـعؾبلم:
ػ اعمؼطقع ِمو َي ْث ُب ًُ سمـػسف؟
ومؾقؾبس اخلُ رػلم ،وًمقؼطعفام أؾمػؾ اًمؽعبلم" قمغم اعمسح قمغم اخلُ ّ
ػ اعمؼطقع ٓ ُيسؿح قمؾقف ٕكف ٓ يغطل حمؾ اًمػرض-
خل ّ
ا ُ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو طمؽؿ ًُمبس اعمُ ْح ِرم مو يسؿك سموًمتـقرة ًمؾرضمؾ؟
ٓ أرى هذا ،اًمتـقرة ىمريبي ِمـ اًمناويؾ ،ىمريبي ِمـ هقئي اًمؼؿقص ،هذا ِمـ اعمخقط-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ حتريؿ ًُمبس اًمـِّ َؼوب ًمؾؿرأة قمغم اإلطمرام ومقف دًمقؾ قمغم ضمقاز ًمبسبف ذم همبػم
اإلطمرام؟
كعؿ-
َ ,أ َٓ ُّ
حل ّجوب؟
يدل طمديٌ "ٓ شمـتؼى اعمرأة وٓ شمؾبس اًمؼػوزيـ" قمغم ومروقي ا َ
ٓ يقضمد دًمقؾ قمغم ومروف وٓ قمغم حتريؿف-
حل ٍُّ وصور مستطق ًعو ومؼول :أريد ْ
اًمسبـرري اًمؼودمبي أو
أن
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽَ ،مـ
ر
َ
أطمبٍ ُّ
وضمى قمؾقف ا َ
قمؾؼ إمر سموعمشقئي :ومام طمؽؿ ذًمؽ؟ وهؾ يؼوس قمغم َمـ يمظمر اًمصدة قمغم آظمر اًمقىمً؟
حل ٍّ وىمتف قمؿر اإلكسبون ،وقمؿبر اإلكسبون همبػم
حل ٍّ جيى قمغم اًمػقر ٕكف مو ًمف وىمً ،وىمتف اًمعؿر ،ا َ
ٓ ،ا َ
أظمره إمم اًمعوم اًمؼودم :واًمعوم اًمؼودم؟ هلذا قمغم اًمصحقح وضمقب احلَ ٍّ قمغم اًمػبقرّ ،
معروف ،ر
ٕن إصبؾ ذم
إمر أكف جيى اًمػعؾ وآمتثول قمغم اًمػقر دون شملظمػم ّإٓ ِمـ ُقم ْذر-
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 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ اًمتؿس اًمعؾامء احلؽؿ َي ذم ّ
قمؾام أكف
أن اعمرأة ٓ شمـتؼى وٓ شمؾبس اًمؼػوزيـ؟ ً
جيقز هلو ًُمبس اًمنماب وسمؼقي اعمخقط؟
أضمؾ ،احلؽؿي فموهرة ،اعمرأة ًمقسً يموًمرضمؾ ذم ّ
إزارا؟ يعـبل هبذا
ؿملن اًمؾبوس ،أشمرى أّنو شمؽبقن شمؾببس ً
ِ
وؾم ْ ِؽم سمدّنو-
راضمع إمم مو جيى قمغم اعمرأة مـ آطمتشوم َ
حي ِ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،اعمُ ْح ِرم اًمؼودم مـ َك َْجد إذا َم رر سموًمطو ػ وأراد اًمعؿرة :ومفؾ إومضبؾ ْ
برم
أن ُ ْ

ِ
حي ِرم ِمـ وادي َحم ْ َرم؟
اًمس ْقؾ أو ُ ْ
مـ ر

اًمسقؾ ووادي َحم ْ َرم طمؽؿفام واطمد ،وادي ُحم ْ َرم يسؿقكف ومقق ،واًمسقؾ حتً ،وادي َحم ْ َرم واًمسقؾ واطمد،
أهؾ َك َْجد َ ,ىم ْرن اعمَـَ ِ
َوزل  ،,وموًمتػريؼ سمقـفام ظمطل-
هق مقؼوت ْ

 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو طمؽؿ شمؽرار اإلطمرام سموًمعؿرة ِمـ مؽي؟

ٓ يـبغل اإليمثور ،يعـل مل يـؼؾ ّإٓ مو ومعؾ ْتْف قمو ش ُي ريض اهلل قمـفوً ،مؽـ ًمق ومعؾف اإلكسون :يعـل ًمق اقمتؿبر
إن ؿموء اهلل :كسلل اهلل ْ
وظمرج وأطمرم مـفو كؼقلْ :
ى ومقفبو،
أن يتؼبؾ مـبو ومـبؽً :مؽبـ ٓ كبلمر هببو وٓ ُك َُر ِّهمب ُ
اًمرؾمقل مو كدب اًمصحوسمي ًمقعتؿروا! وٓ ذهبى ذاهببقن عمَّبو َأ ِذ َن اًمرؾمبقل ًمعو شبي ىمبوًمقا :ومرصبي ومـبذهى
وكعتؿر! ومقـبغل اًمتؼقد سمام درج قمؾقف اًمسؾػ اًمصوًمح – اًمصحوسمي واًمتوسمعقن -,
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽِ ،مـ أيـ حيرم اعمتؿتع واًمؼورن اعمؽل؟
إصؾ ّ
حل ٍّ ِمـ مؽي وخيرج إمم َقم َر َومي-
حي ِرم مػر ًداْ ُ ،
أن اعمؽل ُ ْ
حي ِر ُم سمو َ
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سمسؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمقؿ
احلؿد هلل ،واًمصدة واًمسدم قمغم رؾمقل اهلل :كب ّقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم
ىمول اعممًمػ ,رمحـو اهلل وإيوه:
َقم ْـ َقم ْب ِد اهللرِ ْسم ِـ ُقم َؿ َر ريض اهلل قمـفامَ :أ رن َشم ْؾبِ َق َي َر ُؾمق ِل اهللرِ َص رغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم رؾ َؿًَ « :م رب ْق َؽ اًم رؾ ُف رؿ ًَم رب ْق َؽًَ ،م رب ْق َ
بؽ
احل ْؿدََ َواًمـِّ ْع َؿ َي ًَم َؽ َواعمُْ ْؾ َؽِ َ ٓ ،
ٓ َ ِ
يؽ ًَم َؽ ًَم رب ْق َؽ ،ر
ذ َ
ذ َ
يؽ ًَم َؽش-
إن ْ َ
ِ
َىم َولَ :ويم َ
اًمر ْهم َببو ُء إ ًَم ْق َ
بؽ ًَم رب ْق َ
بقفامًَ :م رب ْق َ
بؽ
بؽَ ،و َؾمب ْعدَ ْي َؽَ ،و ْ َ
َون َقم ْبدُ اهللرِ ْسم ُـ ُقم َؿ َبر َي ِزيبدُ وم َ
بػم سمِ َقبدَ ْي َؽَ ،و ر
اخل ْ ُ
َوا ًْم َع َؿ ُؾ(-)1
-----------------ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ وسمورك قمغم قمبده ورؾمقًمف
احلؿد هلل،
هذا هق احلديٌ اًمثوًمٌ ذم هذا اًمبوب "سموب مو يؾبس اعمُ ْح ِرم ِمـ اًمثقوب" وٓ شمظفر ًمِب ِذ ْيمر هبذا احلبديٌ
مـوؾمب ٌي! "سموب مو يؾبس اعمُ ْح ِرم" احلديٌ إول واًمثوي مـوؾمب ُتفام فموهرة ،أ ّمو هذا احلبديٌ واحلبديٌ اًمبذي
سمعده ومد شمظفر هلام مـوؾمبي ًمؾؽممجي! اعمعتود ْ
أن مو ُيذيمر ذم اًمبوب يؽقن مـوؾم ًبو ًمؾؽممجي واًمعـقان ،ويملكف ٓطمبظ
ّ
حي ِرم ،أو أ رن ىمقًمف "مو يؾبس اعمُ ْح ِرم" ومقف
أن اًمتؾبقي شمؽقن متك؟ سمعد اإلطمرام ،سمعدمو يؾبس اعمُ ْح ِرم مو ُيـوؾمى و ُ ْ
شمـبقف قمغم ّ
أن اإلطمرام  ,اًمذي ومقف اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ  ,يؽبقن سموًمتؾبقبي ،وموعمـوؾمببي شمظفبر إذا ًمبقطمظ مػفبقم
اإلطمرام "مو يؾبس اعمُ ْح ِرم" اعمُ ْح ِرم هق َمـ دظمؾ ذم اًمـُّ ُُّسؽ ،واًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ يؽقن سموًمـقي واًمتؾبقي-
إن شمؾبق َي رؾمقل اهللً :م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ ٓ ذيبؽ ًمبؽ ًم ّبقبؽ ،ر
يؼقل اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام « :ر
إن
احلؿد واًمـعؿي ًمؽ واعمؾؽ ٓ ،ذيؽ ًمؽش هذه شمؾبقي اًمرؾمقل ،هؽذا يمون يؾبل ،يؾبل اسمتبدا ًءً« :م ّبقبؽ اًمؾفبؿ
ِ
حل ٍّ أو اًمعؿرةّ ،
حل ٍّ هق
ٕن اًمتؾبقي هل ذ ْيم ُر اًمـُّ ُُّسؽ ،هل اًمذيمر اعمنموع ،ا َ
ًم ّبقؽش ،ويؾبل ذم ؾمو ر أطمقاًمف ذم ا َ
اًم رث ٍّ واًم َع ٍّ ،وموًم رث ٍّ سمذسمحف اًمؼراسملم ،واًم َع ٍّ هق سموًمتؾبقي ،ويمون اسمـ قمؿر يزيبد  ,سموضمتفبوده – "ًم ّبقبؽ ًم ّبقبؽ،
واخلػم ذم يديؽ ،واًمرهمبوء إًمقؽ واًمعؿؾ" يمؾامت ـمقبيً" ،مبقؽ ًمبقؽ" هذه متصؾي سمام سمعدهو ،يعـل ِمبـ كبقع
واًمسدم «ًم ّبقؽ ًم ّبقؽ ،واخلػم ذم يديؽش وىمبد ىمبول ؾمببحوكف وشمعبومم:
ربل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
مو ضموء ذم ًمػظ شمؾبقي اًمـر ِّ
( )1رواه هبذا اًمتامم مسؾؿ ( ،)1184وهق ًمؾبخوري ( )1549دون زيودة اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـف-
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﴿سمِ َق ِد َك ْ
﴿وإِ َمم
اخلَ ْ ُػم﴾(" ،)1واخلػم ذم يديؽ ،واًمرهمبوء إًمقؽ" يعـل اًمرهمبي واًمتقضمف سموًمرضموء إًمقؽ ؾمببحوكؽ َ
رسم َؽ َومور َهمى﴾(﴿ ،)2إِ ركرو إِ َمم اهللرِ ر ِ
اهم ُب َ
بؿ َيمَبو ُكُقا
ْ ْ
َ ِّ
قن﴾( ،)3مجقع إطمقال اًمنميػي اًمتقضمف إمم اهلل سموًمرهمببي﴿ :إِ رّنُ ْ
َ
ِ
ُي َس ِ
قن ِذم ْ
ور ُقم َ
﴿ر َهم ًببو َو َر َه ًببو﴾ ومؼو َسمب َؾ سمبلم اًمرهمببي
اخلَ ْ َػمات َو َيدْْ ُقمق َكـََو َر َهم ًبو َو َر َه ًبو﴾( )4ـمؾ ًبو وحمببي ورضمبوء َ
واًمرهبي ،وموًمرهمبي إمم اهلل شمتضؿـ ـمؾى مو قمـده ِمـ اًمثقاب واًمؽرامي واًمروقان ،ـمؾى ،قمغم اًمعبد ْ
أن يرهمى
إمم اهلل ذم مجقع طمقا جف ،يرهمى إمم اهلل ويتقضمف إمم اهلل ذم مجقع طمقا جبف ،يطؾبفبو ،يرهمبى إمم رسمبف ذم ـمؾبى
اًمرزق ذم حتصقؾ اًمعؾؿ ،ذم مجقع طموضموشمف اًمديـقي واًمدكققيبي" ،واًمرهمببوء إًمقبؽ" اًمرهمببي إمم اهلل ٓ إمم ؾمبقاه
همى﴾()5
طمٍم ،هذا هق اًمقاضمى ،مثؾ ﴿إِ ري َ
﴿وإِ َمم َر ِّسم َ
بؽ
وك َك ْع ُبدُُ ﴾( )6يعـل ٓ كعبد همبػمكَ ،
﴿وإِ َمم َر ِّسم َؽ َوم ْور َ ْ
َ
ٌ

﴿و َقم َغم اهللرِ َوم َت ََق ريم ُؾقا﴾( )7يعـل شمقيمؾقا قمغم اهلل وطمده ،ومتؼديؿ اعمعؿقل
ى﴾ يعـل ارهمى إمم رسمؽ وطمدهَ ،
َوم ْور َهم ْ
 ,اجلور واعمجرور ُّ ,
يدل قمغم احلٍم" ،واًمرهمبوء إًمقؽ واًمعؿؾ" يعـل واًمعؿؾ ًمؽ ،أو اًمعؿبؾ كعؿؾبف رهمبب ًي
إًمقؽ ،واًمرهمبوء إًمقؽ واًمعؿؾ كتقضمف سمف إًمقؽ ،وكطؾى سمف رووك ،واخلػم ذم يديؽ ًمقس ذم يبد أطمبد ،اخلبػم
يمؾف ،اخلػم اًمذي يطؾبف اًمعبود هق ذم يد اهلل ٓ ،شمسلل همػمه-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل:
طمٍ أو قمؿرة ،وهق ٌ
هذا احلديٌ ٌ
أصؾ ذم ًمػظ شمؾبقي رؾمقل اهلل ّ
صغم
ًمؾؿ ْح ِرم ذم ّ
أصؾ ذم منموقمقي اًمتؾبقي ُ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ىمول
اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،ويشفد ًمف مو ذم طمديٌ ضموسمر اًمطقيؾ قمـد مسؾؿ ذم صػي ّ
طمٍ اًمـ ِّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ  ,ر
ومؾام اؾمتقت سمف قمغم اًمبقداء  ,يعـل كوىمتف ّ
أهبؾ سموًمتقطمقبدً :م ّبقبؽ
ضموسمر ريض اهلل قمـفّ " :
اًمؾفؿ ًم ّبقؽ" إمم آظمره ،يمام روى اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـف وذم احلديٌ ومقا د مـفو:

( )1آل قمؿران-26 :
( )2اًمنمح-8 :
( )3اًمتقسمي-59 :
( )4إكبقوء-91 :
( )5اًمنمح-8 :
( )6اًمػوحتي-5 :
( )7اعمو دة-23 :
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-----------------بٍ واًمعؿبرة ،منمبوقمي
ُ
حل ّ
ىمؾً :هذا كص ذم منموقمقي اًمتؾبقي ،واًمتؾبقي منموقمي سموشمػوق أهؾ اًمعؾبؿ ذم ا َ
اسمتدا ًء ًمؾدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ ،قمـد كقي اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ ُي َس ُّـ أو جيى أو ّ
ومرض – قمغم ظمدف – قمـبد
أن ذًمؽ ٌ
طمجو ،وموًمتؾبقي قمـد
كقي اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ يؼقل اعمريد ًمؾـُّ ُُّسؽً :م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ قمؿرة أو يؼقلً :م ّبقؽ ا
اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ يمتؽبػمة اإلطمرام ًمؾدظمقل ذم اًمصدة ،ومفل منموقمي ،صمؿ شمستؿر ذقم رق ُتفبوً ،مؽبـ اومتتبوح
أمر مميمد ،ىمقؾ :إكف ُؾمـّي ومؼط ،وىمقؾ :إكف واضمى جيى سمؽميمف قمؾقف د ٌّم ،وىمقؾ :إكف ريمـ :سمحقبٌ
اًمـُّ ُُّسؽ هبو هذا ٌ
يؾى مل يصح! مل يصح ًمف اًمدظمقل ذم اًمـُّ ُُّسؽ يمتؽبػمة اإلطمرام ،شمؽبػمة اإلطمبرام هبل ريمبـ ذم اًمصبدة،
ًمق مل ِّ
ىمؿبً إمم اًمصبدة ومؽبؼمش( ،)1وموًمتؾبقبي
ؼم مل يدظمؾ ذم اًمصدة! إكام يدظمؾ ذم اًمصبدة سمبوًمتؽبػم «إذا
َ
ومؿـ مل ُي َؽ ِّ ْ
َ
حتقٓت اعمُ ْح ِرم وشمـؼدشمف ،ذم ؾمػمه «ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽش
منموقمي ،صمؿ سمعد ذًمؽ شمؽقن منموقمي ذم ؾمو ر ّ
وموحلديٌ  ,طمديٌ اسمـ قمؿر ٌ ,
حل ٍّ واًمعؿبرة ،وهبق متػبؼ قمؾقبف،
أصؾ ذم اًمدًٓمي قمغم منموقمقي اًمتؾبقي ذم ا َ
اًمسـِّ رقي وآؾمتحبوب أو قمغم وضمف اًمقضمقب أو سمدرضمي اًمريمـقي
ذقمقي أو منموقمقي اًمتؾبقي ؾمقاء يمون قمغم وضمف ُّ
أو همػم ذًمؽ ،صمؿ سمعد ذًمؽ شمؽقن ِذ ْيم ًرا منمو ًقمو ذم ؾمو ر شمـؼدت اعمُ ْح ِرم ،ذم ؾمػمه ِمبـ اعمقؼبوت ً
مبثد إمم مؽبي
ِ
ِ
واًمسبدم أكبف ُيؾ ّببل ذم أصمـبوء ؾمبػمه
يؾبل ،ذم احلَ ٍّ ذم ؾمػمه إمم مـََك ،وهذا هق إهمؾى مـ ومعؾف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
وشمـؼدشمف سملم اعمشوقمر يمام ضموء ذم احلديٌ «مو زال يؾبل طمتك رمك مجر َة اًمعؼبيش( ،)2يمثػم ِمـ اًمػؼفبوء يبرى أ رن
ِ
ً
وكوزٓ وؾمو ًرا وواىم ًػو  ،,وشمستحى ذم ؾمو ر إطمقال ِمـ
ًمؾؿ ْح ِرم ذم يمؾ أطمقاًمف  ,رايم ًبو
اًمتؾبقي ذ ْيم ٌر منموع ُ
سمعضبوً« ،م ّبقبؽ
سمعضبفؿ ً
اًمؾقؾ واًمـفور ،يؼقل :إّنو شمنمع ذم هذه اعمقاوع ،وقمـد شمدىمل اًمريمبون ،يعـل ُي َذ ِّيم ُر ُ
حل ٍّ واًمعؿرة-
اًمؾفؿ ًم ّبقؽش إفمفور هلذه اًمشعػمة  ,ؿمعػمة اًمـُّ ُُّسؽ  ,ا َ
اًمػو دة اًمثوكقيُّ :
ص شمؾبقبي
كصبفو؟ مبو َكَب ُّ
كص شمؾبقي اًمرؾمقل ،مو شمؾبقي اًمرؾمبقل؟ مبو ًمػظفبو؟ مبو ُّ
يدل قمغم ّ
اًمرؾمقل؟ هذه اًمصقغي «ًم ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًم ّبقبؽ ،ر
إن احلؿبد واًمـعؿبي ًمبؽ واعمؾبؽٓ ،
ببل
كص شمؾبقي اًمرؾمقلُ ،
ىمؾً :ويشفد ًمف مو ضموء ذم طمديٌ ضموسمر اًمطقيبؾ ذم صبػي ّ
ذيؽ ًمؽش هذا ُّ
طمبٍ اًمـر ِّ
مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )757حمدي ايب هريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو-
( )2صحقح اًمبخوري ( )1686مـ طمديٌ أؾمومي ريض اهلل قمـف
ً
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ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ احلديٌ اعمشفقر اًمذي رواه مسؾؿ ،وىمد ضموء ومقف أكبف قمؾقبف ًمصبدة واًمسبدم عمَّبو ريمبى
صغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ ر
واؾمتؼر ذم ؾمػمه ّ
أهبؾ سموًمتقطمقبد،
راطمؾتف واؾمتقت سمف قمغم اًمبقداء ،يعـل عمَّو اؾمتقت سمف
ر
ِ
وهذا مر ًة أظمرى ّ
ر
وإٓ ومؼد ر
وملهبؾ،
حل َؾ ْق َػي ،أطمرم سموحلَ ٍّ واًمعؿبرة
أهؾ سموًمتقطمقد عمَّو ومرغ مـ صدة اًمظفر سمذي ا ُ
أهبؾ سموًمتقطمقبد ،يعـبل ر
أهؾ ،وعمَّو اؾمتقت سمف راطمؾتف قمبغم اًمبقبداء ر
وعمَّو ريمى راطمؾتف ر
أهبؾ سموًمتؾبقبي اعمتضبؿـي
ًمؾتقطمقد «ًم ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمبؽ ًم ّبقبؽ ،ر
إن احلؿبد واًمـعؿبيش إمم آظمبره ،وموًمتؾبقبي شمتضبؿـ
اًمتقطمقد ،ويمون اعمنميمقن ُي َؾ ّبقن يؼقًمقنً" :م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًم ّبقبؽ" يؼقًمبقن إمم هـبو:
ًمؽـ يػسدون هذا اًمتقطمقد اًمذي كطؼقه سمف "ًم ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًم ّبقؽ" يػسدوكف! مبوذا يؼقًمبقن؟ يؼقًمبقن:
" ّإٓ ذي ًؽًو هق ًمؽ متؾؽف ومو َم َؾ َؽ"!! يعـل كؼضقا ىمقهلؿ "ٓ ذيؽ ًمؽ" سمبب " ّإٓ" ،وضمبوء أكبف ّ
صبغم اهلل
قمؾقف وؾم ّؾؿ يمون إذا ؾمؿعفؿ يؼقًمقنً" :م ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمؽ" يؼقل هلؿ« :ىمد ،ىمدش( )1يعـل طمسببؽ ،إمم هـبو،
ػ قمـد ىمقًمؽ "ٓ ذيؽ ًمؽ" ٓ ِ
ٓ ِ
شملت سمؼقًمؽ " ّإٓ ذي ًؽًو هق ًمؽ :متؾؽف ومو
شملت سموٓؾمتثـوء« ،ىمد ،ىمدش ِىم ْ
َم َؾ َؽ"-
رببل
كص اًمتؾبقيّ ،
وموحلديٌ  ,طمديٌ اسمـ قمؿر  ,دًمقؾ قمغم منموقمقي اًمتؾبقي( ،)2ودًمقؾ قمغم ّ
كص شمؾبقبي اًمـر ِّ
ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،هذه اًمصقغي ،مو صقغي اًمتؾبقي؟ هذه اًمصقغي ،أمو معـك "ًم ّبقؽ" ومؼول اًمشورطمقن وىمبول
ِ
اًمعؾامءّ :
أًمى
إن "ًم ّبقؽ" ًمػظ مثـك ،وًمقس اعمراد معـك وطمؼقؼي اًمتؾبقي ،سمؾ اعمراد اًمؽثرةً ،م ّبقؽ هق ملظمقذ مـ ر
اًمشخص يؼقل اعمُسبورع ًمَمضموسمبي:
سموعمؽون إذا أىموم ،وهق حيؿؾ معـك اإلضموسمي ،هذه ًمغي اًمعرب أّنؿ إذا ُد ِقم َل
ُ
ًم ّبقؽ ،ومقؽقن اعمعـكً :م ّبقؽ يعـل إضموسمي ًمؽ يو اهلل سمعد إضموسميً« ،م ّبقؽ اًمؾفبؿ ًم ّبقبؽش إضموسمبي ًمبؽ سمعبد إضموسمبي،
بوحلٍ﴾()3
وموحلوج واعمعتؿر جمقى ًمدقمقة اهلل ودقمقة ظمؾقؾف ودقمقة اسمراهقؿ قمؾقف اًمسبدم﴿ :و َأ ِّذ ْن ِذم اًمـر ِ
ربوس سمِ ْ

ُّ

َ

ٌ

َ ِّ

ومفل إضموسمي ًمدقمقة اسمراهقؿ وًمدقمقة حمؿد ّ
طمٍ سمقتف قمغم ًمسون رؾمبقًمف
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،وموهلل دقمو قمبو َده إمم ِّ
ظمؾقؾف وقمغم ًمسون قمبده ورؾمقًمف حمؿد ّ
وموحلوج يؼقلً« :م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽش يعـبل إضموسمبي
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ،
ُّ

مرومققمو-
( )1صحقح مسؾؿ ( )1185مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـف
ً
( )2يمؾؿي همػم واوحي-
( )3احلٍ-27 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ًمؽ سمعد إضموسمي :وإىمومي قمغم ـموقمتؽ سمعد إىموميً« ،م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمبؽ ًم ّبقبؽش يمبؿ ضمبوءت
"ًم ّبقؽ"؟ «ًم ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًم ّبقؽش يمؿ ضموءت؟ أرسمع مراتً« ،م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽً ،م ّبقؽ
ٓ ذيؽ ًمؽ ًم ّبقؽش أرسمع مرات ٓ ،ذيؽ ًمؽ مطؾ ًؼو ٓ ،ذيؽ ًمؽ ذم أًمقهقتف ورسمقسمقتف وأؾمام ف وصبػوشمف،
وموًمتؾبقي متضؿـي ًمؾتقطمقد سملكقاقمف ،صمؿ ىمقًمف « ر
إن احلؿد واًمـعؿي ًمؽش يعـل أكً اعمستحؼ ًمؾحؿد وأكً اعمبـعؿ
سمجؿقع اًمـعؿ ،ومفق موًمؽفو واعمتػضؾ هبو « ،ر
إن احلؿد واًمـعؿي ًمؽ واعمؾؽش وموعمؾؽ يمؾف ًمبف ًمبؽً" ،مبؽ اعمؾبؽ
أن احلؿبد" ،وسمعضبفؿ يرويبف " ر
إن احلؿبد" سمعضبفؿ يرويبف " ّ
وًمؽ احلؿد ،وأكً قمغم يمؾ رء ىمدير" " ،ر
إن
ن اهلؿزة ًمتؽقن اجلؿؾي مستلكػي ٓ شمعؾقؾقيٕ ،كـو إذا ىمؾـبوّ " :
أن احلؿبد" يعـبل ًم ّبقبؽ ٓ
احلؿد"
ُ
واًمراضمح َيم ْ ُ
ٕن احلؿد ًمؽ ،شمعؾقؾ إلضموسمتف وًمتقطمقده ،وقمغم اًمؽن َ ,يم ْ ِ
ذيؽ ًمؽ ّ
َن اهلؿزة  ,يؽقن اًمؽبدم مسبتلك ًػو
ِ
ومستؼد « ،ر
ً
أيضبو  ,شمقطمقبد
إن احلؿد واًمـعؿي ًمؽ واعمؾؽ ٓ ،ذيؽ ًمؽش وهذه اجلؿؾبي
شمتضبؿـ اًمتقطمقبد ً
ٕن إصمبوت احلؿد يمؾف هلل يتضؿـ إصمببوت مجقبع صبػوت اًمؽبامل « ،ر
اًمرسمقسمقي وشمقطمقد إؾمامء واًمصػوت ّ ،,
إن
احلؿد واًمـعؿي ًمؽ واعمؾؽ ٓ ،ذيؽ ًمؽش ،ىمؾـو :ويشفد حلديٌ اسمـ قمؿر طمديٌ ضموسمر ،إذن ومفذه اًمتؾبقبي ,
اًمبـص  ,كبص
كص شمؾبقي اًمرؾمقل هق هذا
ّ
شمؾبقي اًمرؾمقل ،صقغي اًمتؾبقي  ,رواهو ضموسمر ورواهو اسمـ قمؿر ،إذن ُّ
اًمتؾبقي  ،,و َذ َيم ََر ضموسمر ريض اهلل قمـف ّ
أن اًمـوس يموكقا ُي َؾ ّبقن سملًمػوظ أظمرى ،مثؾ ىمقل اسمـ قمؿر "ًم ّبقؽ وؾمعديؽ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ شمؾبق َتف ،يعـل مل يتحقل قمـفو،
ربل  ,يمذا يؼقل ضموسمر  ,و ًَم ِز َم اًمـر ُّ
واًمرهمبوء إًمقؽ" و ًَم ِز َم اًمـر ُّ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ شمؾبق َتف" أمو اًمـوس ومؼد يزيدون أًمػو ًفمو طمسـي ٓ
سمؾ مل يزل يؾبل هبذه اًمصقغي" ،و ًَم ِز َم اًمـر ُّ
موكع مـفو يمام صـع اسمـ قمؿر ،ويمون اسمـ قمؿر يزيد "ًم ّبقؽ اًمؾفبؿ ًم ّبقبؽً ،م ّبقبؽ وؾمبعديؽ ،واًمرهمببوء إًمقبؽ
واًمعؿؾ"-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ذم احلديٌ ومقا د مـفو:
إومم :منموقمقي اًمتؾبقي ذم احلَ ٍّ واًمعؿرة-
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ-
اًمثوكقيُّ :
كص شمؾبقي اًمـ ِّ
------------------

38

َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
كصفو هق هذا اًمؾػظ اعمذيمقر-
ُّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
﴿و َأ ِّذ ْن ِذم اًمـر ِ
اًمثوًمثيّ :
بوحل ٍِّ
حل رٍ واًمعؿر َة إضموسم ٌي ٕذان اسمراهقؿ اًمذي َأ َم َره اهللُ سمف ذم ىمقًمف شمعبوممَ :
ربوس سمِ ْ َ
أن ا َ
َي ْل ُشم َ
ُقك ِر َضم ًوٓ َو َقم َغم ُيم ُِّؾ َو ِوم ٍر﴾( )1أيي-
-----------------أن احلَ رٍ واًمعؿر َة إضموسم ٌي ًمدقمقة ظمؾقؾ اهلل اسمراهقؿ ،وهل دقمقة اهلل ومفق َأ َم َر إسمراهقؿ ْ
ا
أن يدقمق ًمؾحٍ-
﴿و َأ ِّذ ْن ِذم اًمـر ِ
اًمثوًمثيّ :
وحل ٍِّ
حل رٍ واًمعؿر َة إضموسم ٌي ٕذان اسمراهقؿ اًمذي َأ َم َره اهللُ سمف ذم ىمقًمف شمعبوممَ :
ربوس سمِب ْ َ
أن ا َ
ِ
َي ْل ُشم َ
حل ٍّ يعـبل ادقمفبؿ
ُقك ِر َضم ًوٓ﴾ إضموسميً ،م ّبقؽ ،هذا يؼول :عمَـ؟ ًمؾداقمل ،ومـحـ مدقمقونَ ،أ ِّذ ْن ذم اًمـوس سمبو َ
بذ َيم َُر ذم أصمبور ّ
سملن يدقمق اًمـبوس ويبمذن ،و ُي ْ
حل ٍّ ،إمم طمٍ هذا اًمبقً سمعد سمـو ف ،عمَّو سمـوه إسمراهقؿ أمره اهللُ ْ
أن
سمو َ
اسمراهقؿ رىمك قمغم ضمبؾ ُىمبقس وكودى وملضموسمف ُّ
يمؾ اًمعومل سمؾسون احلول أو ًمسون اعمؼولً ،مؽ ّـ اعمفؿ اًمبذي ٓ ّ
ؿمبؽ
اهقؿ ا ًْم َؼق ِ
ِ
ِ
ومقف ّ
اقمدََ
﴿وإِ ْذ َي ْر َوم ُع إِ ْسم َر ُ َ
طمٍ هذا اًمبقً اًمعظقؿ  ,سمقً اهلل  ,اًمذي أمره اهللُ سمبـو فَ :
أن إسمراهقؿ دقمو إمم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًْ اًمس ِؿقع ا ًْمعؾِقؿ﴾( ،)2وىمول شمعبومم﴿ :وإِ ْذ سمق ْأ َكَبو ِ ِ ِ
قؿ َم َؽ َ
َبون
َ َر
إل ْسم َبراه َ
م َـ ا ًْم َب ْقً َوإِ ْؾم َامقم ُقؾ َر رسمـََو َشم َؼ رب ْؾ مـررو إِ رك َرؽ َأ ْك َ ر ُ َ ُ
لم واًمر ريمرب ِع اًمسبج ِ
ِِ
ا ًْمبق ِ
ً َأ ْن َٓ ُشم ْ ِ
قد (َ )26و َأ ِّذ ْن ِذم اًمـر ِ
ربوس سمِ ْ
بوحلَ ٍِّ
ُنم ْك ِيب َؿم ْق ًئو َو َـم ِّف ْر َسم ْقتِ َل ًمِؾ رطو ِ ِػ َ
ُّ ُ
َْ
لم َوا ًْم َؼبو ؿ َ َ ُّ
َي ْل ُشم َ
لم ِم ْـ ُيم ُِّؾ َوم ٍٍّ َقم ِؿ ٍقؼ﴾(-)4
﴿و َقم َغم ُيم ُِّؾ َو ِوم ٍر َي ْلشمِ َ
ُقك ِر َضم ًوٓ﴾( )3يعـل مشوةَ :

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
﴿و َأ ِّذ ْن ِذم اًمـر ِ
اًمثوًمثيّ :
بوحل ٍِّ
حل رٍ واًمعؿر َة إضموسم ٌي ٕذان اسمراهقؿ اًمذي َأ َم َره اهللُ سمف ذم ىمقًمف شمعبوممَ :
ربوس سمِ ْ َ
أن ا َ
َي ْل ُشم َ
ُقك ِر َضم ًوٓ َو َقم َغم ُيم ُِّؾ َو ِوم ٍر﴾( )5أيي ،يمام يدل ًمذًمؽ اًمتؾبقي
------------------

احل ٍّ-27 :
(َ )1
( )2اًمبؼرة-127 :
احل ٍّ-27 ،26 :
(َ )3
( )4احلَ ٍّ-27 :
احل ٍّ-27 :
(َ )5
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اًمتؾبقي ًمػظ إضموسميً ،م ّبقؽ هذا ذم اًمؾغي اًمعرسمقي ،صقغي إضموسمي يمام يدل قمغم ذًمؽ ًمػظ اًمتؾبقي-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعي ّ
ؿمعور اعمُ ْح ِرم-
أن اًمتؾبق َي
ُ
-----------------ؿمعور اعمُ ْح ِرم ،همػم اعمُ ْح ِرم ٓ ُينمع ًمف ْ
أن يؾبل ،يعـل أن هؾ ُينمع ًمَمكسون وهق داظمؾ أو ظمورج
اًمتؾبق ُي
ُ
ٍ
أن يؼقلً« :م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽش؟ ُينمع ًمف ْ
موش ْ
أن يؼقل :ؾمبحون اهلل واحلؿد هلل وٓ إًمبف ّإٓ اهلل واهلل أيمبؼم،
أو
حل ٍّ واًمعؿرة أيـ شمسؿع اًمتؾبقي؟ شمسبؿعفو هـبوك ،ذم
هذه يمؾامت اًم ِّذ ْيمر ،أمو اًمتؾبقي ومفل ؿمعور اعمُ ْح ِرم ،ؿمعور ا َ
اعمقؼوت وسمعد اعمقؼوت وذم اعمشوقمرّ ،
رومبع اًمصبقت ٕكبف ضمبوء ذم
أن اًمتؾبق َي
ؿمعور اعمُ ْح ِرمً ،مؽـ ُينمع ًمؾرضمول ُ
ُ
أن شمبلمر أصبحوسمؽ ْ
إن رسمؽ يلمرك ْ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ىمول« :ىمول زم ضمؼميؾ :ر
احلديٌ اًمصحقح ّ
ربل ّ
أن
أن اًمـر ر
يرومعقا أصقاهتؿ سموًمتؾبقيش( )1ومؽوكقا يرومعقن أصقاهتؿ ،وهلبذا يـبغبل ًمؾحبوج ْ
أن يرومبع صبقشمف ،مبو يؼبقل –
ِ
ِ
َرض ًقمو َو ِظمق َػ ًي﴾( )2أمو اًمتؾبقي ومفل ِمبـ اًمبذيمر اًمبذي
سمصقت ظموومً! هذا ذم اًمذيمر َ
﴿وا ْذ ُيم ُْر َر رسم َؽ ذم َك ْػس َؽ َشم َ ُّ
جي َف ْر َن هبو ،ىمول اًمػؼفوء :شمرومع صقهتو سم َؼ ْدْ ر
ُجيفر سمفُ ،ينمع
اجلفر سموًمتؾبقي ،وهذا ذم طمؼ اًمرضمول ،أمو اًمـسوء ومد َ ْ
ُ
ُببح طمؾبق ُىمفؿ اضمتفبو ًدا مبـفؿ
مو ُشمسؿع أظم َتفو اًمتل سمجوكبفو ،ومؽون اًمصحوسمي يرومعقن أصقاهتؿ سموًمتؾبقي طمتك ُشم ر
إن اهلل يلمرك ْ
سمتحؼقؼ مو ُأ ِمروا سمفّ « ،
أن شملمر أصحوسمؽ أ ْن يرومعبقا أصبقاهتؿ سموًمتؾبقبيش ومؾـؼبؾً« :م ّبقبؽ اًمؾفبؿ
وإفمفور ًمؾـُّ ُسؽ ،ؾمببحون اهلل،
إفمفور عمنموقمقي اًمتؾبقي،
إفمفور هلذه اًمشعػمة،
ًم ّبقؽش إفمفوره ،ذم رومع اًمصقت
ٌ
ٌ
ٌ
أصقاهتؿ سملم شمؾؽ اجلببول ِمبو
ويموكً هذه اًمـوس وهؿ ذم ؾمػمهؿ ِمـ اعمقاىمقً َي ُؿ ُّرون سموجلبول وم ُقؾ ّبقن ومتؽمدد
ُ
كػقس اعمممـلم إمم اًمشقق واًمرهمبي ومقام قمـد اهلل واًمشقق إمم سمقتف اًمعتقؼ اًمبقً احلرام-
ُهي ّق ٍُ
َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
ّ
حل ٍّ واًمعؿرة ،وهبو يؽقن إقمدن اًمدظمقل ذم اًمـ ُُّسبؽ،
أن اًمتؾبق َي
ؿمعور اعمُ ْح ِرم ،وهل ذ ْيم ٌر ٓ ينمع ّإٓ ذم ا َ
ُ
ً
إهدٓ
رومع اًمصقت هبو :وًمذا ُؾم ّؿقً
وينمع ُ
مرومققمو -صحقح اجلومع (-)62
( )1صحقح -أسمق داود ( )1814مـ طمديٌ ظمدد سمـ اًمسو ى قمـ أسمقف
ً
( )2إقمراف-215 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
-----------------ً
ً
إهدٓ ٕ ركرف ُينمبع رومبع اًمصبقت هببو،
وؾمؿقً اًمتؾبقي
ؾمؿقً
وًمذا
ْ
إهدٓ ،اإلهدل هق رومع اًمصقتُ ،
كؼقل عمَِـ ُي َؾ ّبل كؼقل :إ ركرف ُهيِ ّؾ ،وكؼقل عمَِـ دظمؾ ذم اًمـُّ ُُّسؽ وىمولً« :م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽش :كؼقل :ر
أهؾ ،وىمول ّ
صغم
ِ
اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ  ,ومقام شمؼدم ُ « :,هيِ ّؾ ُ
حل ٍّ و ُيؾ ّبقن داظمؾبلم ذم
حل َؾ ْق َػيش ُهيِ ُّؾقن يعـل ُهيِ ُّؾقن سمو َ
أهؾ اعمديـي مـ ذو ا ُ
اًمـُّ ُُّسؽُ ،هيِ ُّؾقنُ ،
رومبع اًمصبقت سموًمتؾبقبي ،وملصبؾ
أصؾ اإلهدل رومع اًمصقت ،وًمؽـف ذم هذا اعمؼوم اعمبرا ُد سمبف ُ
ً
إهدُٓ « ،هيِ ّؾ أهؾ اعمديـي ِمـ ذو احلُ َؾ ْق َػيش أي ُهيِ ّؾ يمام شمؼدم-
اإلهدل رومع اًمصقت ،وهلذا ُؾمؿقً اًمتؾبقي
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
ّ
حل ٍّ واًمعؿرة ،وهبو يؽقن إقمدن اًمدظمقل ذم اًمـ ُُّسبؽ،
أن اًمتؾبق َي
ؿمعور اعمُ ْح ِرم ،وهل ذ ْيم ٌر ٓ ينمع ّإٓ ذم ا َ
ُ
ً
إهدٓ ،ومعـك ًمبقؽ :أي إضموسمي ًمؽ سمعد إضموسمي ،وإىمومي ًمؽ سمعد إىمومي-
رومع اًمصقت هبو :وًمذا ُؾم ّؿقً
وينمع ُ
-----------------شمليمقدً ،م ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اخلومسي :ضمقاز اًمزيودة قمغم شمؾبقي اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ سملًمػوظ أظمرى يمبام يمبون اسمبـ قمؿبر يزيبد
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ
"ًم ّبقؽ وؾمعديؽ ،واخلػم ذم يديؽ ،واًمرهمبوء إًمقؽ واًمعؿؾ" وآىمتصور قمغم شمؾبقي اًمـ ِّ
ُ
أومضؾ-
-----------------احلوج واعمعتؿرً" :م ّبقؽ وؾمعديؽ واًمرهمبوء" وضموء قمـف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾمب ّؾؿ
ضمقاز اًمزيودة ،يعـل ًمق ىمول
ّ
ور ِج * َشمعرج اعمَْ َد ِ َؽ ُي واًمبروح إِ ًَمق ِ
رسمام ىمولً« :مبقؽ ذا اعمعورجش( )1يعـل يو ذا اعمعورجِ :
﴿م َـ اهللرِ ِذي اعمَْ َع ِ
بف﴾()2
َ ُّ ُ ْ
ُْ ُ
ّ

ِ
صغم اهلل قمؾقف ّ
رؾمقل اهلل ّ
وؾمؾؿ
مرومققمو! وًمؽـ رواه اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى ( )9132مـ طمديٌ ضموسمر ريض اهلل قمـف ذم ىمصي َطم ٍِّ
( )1مل أقمثر قمؾقف
ً
وًمبك اًمـوس "ًمبقؽ ذا اعمعورج" و "ًمبقؽ ذا اًمػقاوؾ" ومؾؿ ي ِعى قمغم ٍ
ؿمقئو"-
أطمد مـفؿ ً
َ ْ
ُ
ىمول َ ( :ر
( )2اعمعورج-4 ،3 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اًمقاردة ذم اًمصحقحلم هل هذه اًمصقغي ذم طمديٌ اسمـ قمؿر وطمديٌ ضموسمر ،دمقز اًمزيودة "ًم ّبقؽ وؾمبعديؽ"
شمعبدً ا ِ
ور اىمو" ٓ ،سملس-
سمعضفؿ يؼقلً" :م ّبقؽ طم ًؼو طم ًؼوً ،م ّبقؽ طم ًؼو طم ًؼوً ،
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسودؾميّ :
حل ٍّ مبـل قمغم اًمتقطمقد وىمد اؿمتؿؾً قمؾقف اًمتؾبقي سحيي-
أن ا َ
-----------------ُنمب ُيمُقا سمِ ِ
﴿وا ْقم ُبدُُ وا اهللرَ َو َٓ ُشم ْ ِ
أن احلَ ٍّ مبـل قمغم اًمتقطمقدُّ ،
ّ
بف َؿمب ْق ًئو﴾(،)1
يمؾ اًمعبودات مبـقي قمغم اًمتقطمقد َ
فموهر ،أول مظوهر اًمتقطمقد ذم احلٍ واًمعؿرة اًمتؾبقي ،هذا فموهر ضمدًً ا
حل رٍ ذم ؾمو ر اعمـوؾمؽ اًمتقطمقدُُ ومقف
ٌ
ًمؽ ّـ ا َ
ذم اًمتؾبقي ،سيح «ًم ّبقؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًم ّبقؽش هذا اًمتقطمقد ،ويليت سمعبد اًمتؾبقبي يبليت اًمطبقاف سموًمبقبً وهبق
﴿و ًْم َق رط رق ُومقا
حل َجر ،وذم اًمطقاف
شمعظقؿ ًمبقً اهلل احلرام شمؼر ًسمو إمم اهلل َ
ٌ
مشتؿؾ قمغم اًمتؽبػم ،اًمتؽبػم قمـد حموذاة ا َ
ً ا ًْمعتِ ِقؼ﴾(ً﴿ ،)2مِق ْشفدُُ وا مـََوومِع َهلؿ وي ْذ ُيمُروا اؾمؿ اهللرِ ِذم َأيو ٍم مع ُؾقم ٍ
سمِو ًْمبق ِ
وت﴾( )3وهل اًمعنمب  ,قمنمب ذي
َ َ
َ
َْ
ر َْ َ
َ َ ُْ ََ ُ ْ َ
وت َقم َغم مو ر َز َىمفؿ ِمـ ِهب ِ
﴿ذم َأيو ٍم مع ُؾقم ٍ
ِ
حل ٍّ واًمعؿبرة
قؿي ْإَ ْك َعو ِم﴾( )4ومؿظوهر اًمتقطمقد ذم أقمامل ا َ
َ َ ُ ْ ْ َ َ
احل ّجي – ِ ر َ ْ َ

أمر فموهر ،وذم احلديٌ اعمشفقر «إكام ُضم ِع َؾ اًمطقاف سموًمبقبً واًمسبعل سمبلم اًمصبػو واعمبروة
اًمؼقًمقي واًمػعؾقي ٌ
ِ
ورمل ِ
واًمسدم ذم ؾمعقف يؼػ قمغم اًمصػو ومقؽؼم اهللَ وهيؾؾ ويدقمق
اجل َامر إلىمومي ذ ْيم ِْر اهللش( ،)5يمون قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ؽؼم مع يمؾ طمصوة «إكام ُضم ِع َؾ اًمطقاف ذم اًمبقً واًمسبعل سمبلم
ويؽرر ،وهؽذا قمغم اعمروة ،وقمـد رمل اجلامر ُي ّ
حل ٍّ واًمعؿبرة فمبوهر ضمبدًً ا ،وًمعبؾ
اًمصػو واعمروة ورمل اجلامر إلىمومي ذيمر اهللش ،وموًمتقطمقد ذم أقمامل وأىمقال ا َ
اًمصدة ُ
وذيمرا دقمو ًء وريمق ًقمو وؾمجق ًدا هلل-
شمؽبػما
أسمؾغ مـف ،اًمصدة ِمـ أوهلو إمم آظمرهو ذم اًمتقطمقد ،دمد ومقفو
ً
ً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسودؾميّ :
حل ٍّ مبـل قمغم اًمتقطمقد وىمد اؿمتؿؾً قمؾقف اًمتؾبقي اًمٍمحيي-
أن ا َ

( )1اًمـسوء-36 :
احل ٍّ-29 :
(َ )2
( )3احلٍ-28 :
احل ٍّ-28 :
(َ )4
ً
مرومققمو  -,مسـد أمحد ( -)24351وعقػ أيب داود (إم) (-)171 .2
مقىمقومو – وعقػ
( )5صحقح
ً
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اًمسوسمعي :إسمطول شمؾبقي اعمنميملم إِ ْذ يؼقًمقنّ " :إٓ ذيؽًو هق ًمؽ متؾؽف ومو َم َؾؽ"!
-----------------ِ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾمب ّؾؿ
يعـل مـ ومقا د طمديٌ اسمـ قمؿر وطمديٌ ضموسمر إسمطول شمؾبقي اعمنميملم ،ومتؾبقي اًمـر ِّ
شمؾبق ُي اإلؾمدم مشتؿؾي قمغم اًمتقطمقد اخلوًمص ،أمو شمؾبقي اعمنميملم ومفل سموـمؾبي ،ىمبقهلؿ " ّإٓ ذي ًؽًبو هبق ًمبؽ"
إسمطول شمؾبقي اعمنميملم ،وموًمرؾمقل أسمطؾفو سمؼقًمف وسمػعؾف ،ويمون يؼقل هلؿ« :ىمبد ،ىمبدش يعـبل يؽػبل ٓ :شمـؼضبقا
ىمقًمؽؿ «ٓ ذيؽ ًمؽش إسمطول شمؾبقي اعمنميملم-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل:
بؾ ٓمبر َأ ٍة ُشم ْ ِ
ِ
ِ
ِ
بق ِم
ُبمم ُـ سمِب َوهللرِ َوا ًْم َق ْ
يض اهللُ َقمـْ ُف َىم َولَ :ىم َول اًمـبل َص رغم اهللُ َقم َؾ ْقف َو َؾمب رؾ َؿَ ٓ« :حي ُّ ْ َ
َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
(ِ )1
ِ ِ
بع ِذي
بق ٍم إٓر َم َ
بػم َة َي ْ
أظمر َأ ْن ُشم َُسووم َر َمس َػم َة َي ْق ٍم َو ًَم ْق َؾي إٓر َو َم َع َفو ُطم ْر َم ٌيش َ ،وذم ًَم ْػظ ًم ْؾ ُب َخور ِّيُ « :شم َُسبووم ُر َمس َ
َحم ْ َر ٍمش(-)2
-----------------أيضو كؼقل ومقف مو ىمؾـو ذم احلديٌ اًمذي َىم ْب َؾف ،يعـل ًمقس فموهر اعمـوؾمبي ًمؾؽممجي ّإٓ ِمـ طمقٌ
هذا احلديٌ ً
حل ٍّٓ« ،
اعمعـك اًمعوم ًمَمطمرام ،صمؿ هذا أسمعدُُ قمـ اعمـوؾمبي ٕ ّن احلديٌ هذا ًمقس ً
خمتصو سموعمُ ْح ِر َمي أو سمِ َؿـ شمريد ا َ
أن شمسوومرش ومـدطمظ ّ
حيؾ ٓمرأة شمممـ سموهلل واًمققم أظمر ْ
أن احلديٌ ٓ شمظفر ًمبف مـوؾمببي ّإٓ سموقمتببور أكبف ِمبو
حل ٍّ قمغم اعمرأةٕ ،كف ٓ َحيِ ُّؾ هلو ْ
حل ٍُّ يسبتؾزم ِمبـ اعمبرأة
أن شمسوومر :وا َ
اؾم ُتدل سمف قمغم اؿمؽماط اعمَ ْح َرم ًمقضمقب ا َ
شمظفر مـوؾمبي هذا احلديٌ ًمؾؽممجي "سموب مو يؾبس اعمُ ْح ِرم" ًمؽـ مـوؾمبتف فموهرة ًمؽتوب
اًمسػر ذم اًمغوًمى ،ومد ُ
يدل قمغم أكف ٓ َحيِ ُّؾ ًمؾؿرأة ْ
حل ٍّٕ ،كف ُّ
ؾح ٍّ :وأكف ٓ جيى قمؾقفبوَ ،مبـ ًمبقس
أن شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َرم وًمق ًم َ
ا َ
حل ٍّ  ,يمام ؾمقليت ذم اًمػقا د -,
قمـدهو َحم ْ َرم ٓ جيى قمؾقفو ا َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( )1صحقح اًمبخوري ( ،)1188وصحقح مسؾؿ (-)1339
( )2صحقح مسؾؿ (-)1339
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل:
هذا احلديٌ أصؾ حتريؿ ؾمػر اعمرأة ِمـ همػم َحم ْ َرم ،وشمؼققده سمققم وًمقؾي ٓ مػفقم ًمف ،وىمد ورد مؼقدً ا سمثدصمي
حتريؿ َؾم َػ ِر اعمرأة سمد َحم ْ َرم مطؾ ًؼوّ ،
ٕن اعمؼصقد سموًمـفل طمػظ ِقم ْرض اعمبرأة،
أيوم ،وورد مطؾ ًؼو ،واعمعـك يؼتيض
َ
وؾمدّ ذريعي اًمقىمقع ذم اًمػوطمشي-
َ
-----------------هذا احلديٌ  ,يمام ىمؾـو  ,أصؾ سمؿعـك أكف دًمقؾ قمغم حتريؿ ؾمػر اعمرأة ِمـ همػم َحم ْب َرم ،هبذا احلبديٌ هبق
أن شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َرمش ،ىمؾـو :وشمؼققده سمققم وًمقؾبي « ْ
أصؾ ذم طمؽؿ ؾمػر اعمرأة سمد َحم ْ َرمَ ٓ« ،حيِ ُّؾ ٓمرأة ْ
ٌ
أن
أن شمسوومر إذا يموكً اعمدة ّ
شمسوومر يق ًمو وًمقؾيش هذا ٓ مػفقم ًمف ،يعـل ًمقس معـوه أّنو هلو ْ
أىمؾ! وىمد ضموء ذم روايبي
«ٓ حيؾ ٓمرأة ْ
أن شمسوومر يق ًمو ّإٓ مع ذي َحم ْ َرمش( )1وذم سمعض اًمروايوت «صمدصمي أيومش( )2وذم سمعبض اًمروايبوت
ى يق ًمو ومؼبول « :ر
مطؾ ًؼو يمام ضموء ذم احلديٌ اًمصحقح ّ
ربل ّ
إن اهلل يمتبى قمؾبقؽؿ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ َظم َط َ
أن اًمـر ر
بؾ ٓمبرأة ْ
ومح ّجقاش وىمولَ ٓ« :حيِ ُّ
أن شمسبوومر ّإٓ مبع ذي َحم ْب َرمش ومؼبول
حل ٍّ ُ
حل ٍّ ُ
ومح ّجقاش أو «ومرض قمؾقؽؿ ا َ
ا َ
ُتبً ذم همزوة يمذا ويمذا :ر
ومحب رٍ مبع
رضمؾ :يو رؾمقل اهلل إي ايم ُت ُ
وإن امرأيت اكطؾؼً طموضمبي؟ ومؼبول« :اكطؾبؼ ُ
حتريؿ ِ
ؾمػر اعمرأة سمغػم َحم ْب َرم ،واحلؽؿبي هبق احلػبوظ قمبغم
امرأشمؽش( ،)3ومؿجؿقع إطموديٌ واعمعـك يؼتيض
َ
ظمطبر ْ
شمسبوومر
أن
أصبحوب اًمشبفقات ،ومعؾقفبو
اعمرأة ،اعمرأة هل مطؿع ًمؾػوؾمؼلم ،وهل وعقػي يطؿع ومقفبو
ُ
َ
ٌ
ِ
بؾ هلبو ْ
أن يؽقن معفو َحم ْ َر ٌم :وأكف ٓ َحيِ ُّ
ػرض ْ
أن شمسبوومر ّإٓ ومعفبو ذو َحم ْب َرم
وطمدهو ،ومؾفذا ضموءت اًمنميع ُي سم

يؽقن معفو ًمتلمـ قمغم كػسفو ِ
ىمصبػما ,
وقم ْر ِوفو ِمـ َـم َؿ ِع اًمطومعلم اًمػوؾمؼلم  ,ؾمقاء يمون اًمسػر ـمقيد ً أو
َ َ
ً

ؾمػرا ،صمؿ ر
شمغػمت وؾمو ؾ اًمسػر :ومؿـفؿ َمـ ُيرظمص ذم ؾمبػرهو
إن اًمـوس ذم هذا اًمعٍم ظمووقا ومقف عمَّو
ْ
مو دام ً
سموًمطو رة ويعؾؾ ذًمؽ ّ
أن اعمدة يؿؽـ شمؽقن ىمصػمة ،وًمؽ ّـ اعمدة شمؽقن ىمصػمة وشمؽقن ـمقيؾي ،وسمعضفؿ يتبلول

( )1صحقح -صحقح اسمـ طمبون ( -)2715اًمتعؾقؼوت احلسون (-)345 .4
مرومققمو-
( )2صحقح مسؾؿ ( )1341مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو-
( )3صحقح اًمبخوري ( )3116مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام
ً
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
يؼقل سم ْ
لن يؽقن معفو صحبي أو مع كوس وهل شمؽقن آمـي ،وًمؽـ هذا يمؾف ٓ يؽػل ذم خموًمػي مبو د ًّمب ًْ قمؾقبف
اًمسـرري اًمصحقحي-
ُّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وذم احلديٌ ومقا د:
وحم ْ َر ُم اعمرأة ُّ
حتبريام ُممسمبدً ا سمـسبى أو ؾمببى
حت ُر ُم قمؾقف اعمبرأة
يمؾ َمـ َ ْ
إومم :حتريؿ ؾمػر اعمرأة سمد َحم ْ َرمَ ،
ً
ِ
أن يؽقن سموًم ًغو ً
مبوح ،ويشؽمط ذم اعمَ ْح َرم ْ
ىمودرا قمغم اعمحوومظي قمؾقفو-
قموىمد ذا همػمة قمغم َحم ْ َرمف ً
-----------------حتريؿ ؾمػر اعمرأة ِمـ همػم َحم ْ َرم ،يؼبول:
هذا هق احلؽؿ اعمستػود ِمـ احلديٌ وهق اعمؼصقد مـف هذا احلؽؿ،
ُ
حل ْر َمي ،ويؼولَ :حم ْ َرم ،ومعفو ذو َحم ْ َرم ،وىمول اًمعؾامء :اعمَ ْح َرم َحم ْ َرم اعمرأةَ :حم ْ َرمفو َمـ هبق؟
ًمف اعمُ ْح َرم ،يؼولً :مف ا ُ
حتبريام
حت ُرم قمغم زوج أظمتفبو
حتريام ممىم ًتًو! يملظمً اًمزوضمي! ُ
أظمً اًمزوضمي َ ْ
يمؾ َمـ َ ْ
ً
حتريام ممسمدًً اً ٓ ،
حت ُر ُم قمؾقف ً
حت ُر ُم قمؾقف
حتريام ممىم ًتًو ،وموعمَ ْح َرم هق َمـ َ ْ
ممىم ًتًو ،هؾ يؽقن َحم ْ َر ًمو؟ ٓ يؽقنّٕ ،نو ٓ َ ْ
حتريام ممسمدًً ا سمؾ ً
حت ُر ُم قمؾقف ً
حتريام ممسمدًً ا سمـَ َسى يموٕم واًمبـً وإظمبً واًمعؿبي واخلوًمبي وسمـبً إخ وسمـبً إظمبً ،ؾمببع ِمبـ
اعمرأة ً
حتريام ممسمدًً ا سموًمـسى ،ومثؾف اًمرووع ،إم ِمـ اًمرووع واًمبـً وإظمبً واًمعؿبي واخلوًمبي
اًمـسىْ َ ،
حي ُرمقن ً
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿَ « :حيرم ِمـ اًمرووع مو َحيرم ِمـ اًمـسىش()1
وسمـً إخ وسمـً إظمً ِمـ اًمرووع ًمؼقًمف ّ
ُْ ُ
ُْ ُ
سمـسى أو سمسبى مبوح يموًمرووع ،أو اعمصوهرة يملم اًمزوضمبي وسمـبً اًمزوضمبي وزوضمبي آسمبـ وزوضمبي إب،
حت ُر ُم قمؾقبف اعمبرأة
وموعمحرموت سموعمصوهرة أرسمع ،أم اًمزوضمي وسمـتفو وزوضمي آسمـ وزوضمي إب ،وموعمَ ْح َرم هق َمـ َ ْ
سمـسى يموًمسبع اعمذيمقرات ذم أيي ،أو سمسبى مبوح يموًمرووع واعمصوهرة سمـسى أو ؾمبى مبوح-
أن يؽقن ً
صمؿ ىمؾـو :يشؽمط ذم اعمَ ْح َرم ْ
قموىمد سموًم ًغو ُم َؽ ّؾ ًػو ،ومد يؽقن اًمصبغػم َحم ْ َر ًمبو ،وٓ يؽبقن اعمعتبقه أو
قمبوىمد سموًم ًغبوْ ،
ً
اعمجـقن ٓ يؽقن َحم ْ َر ًموُ ٓ ،سمدّّ أ ْن يؽقن ً
وأن
قموىمد ،وٓ يؽقن اًمصغػم يمذًمؽ! ٓ ُسمبدّّ أ ْن يؽبقن
ومجقر َحم ْ َرمف! وٓ يببوزم ْ
سمبلن يعتبدي َمبـ يعتبدي قمبغم
وموؾمؼ ٓ يبوزم وٓ هيؿف
يؽقن ذا همػمة قمغم َحم ْ َرمف ،أ ّمو ٌ
ُ
أن يؽقن ً
ِقم ْر ِوف! ومد يؽقن َحم ْ َر ًموْ ،
ىمودرا قمغم احلػوظ قمؾقفو ،هذا اطمؽماز ِمبـ
قموىمد سموًم ًغو ذا همػمة قمغم َحم ْ َرمفً ،
مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )2645مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام
ً
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ؿمخص ًمقس سمؼودر ،مثؾ ؿمقخ يمبػم ٓ يدري قمـ رء وٓ يبٍم وٓ يسؿع هق اًمذي ذم طموضمبي إمم اعمبرأة ،ذم
طموضمي إمم ْ
وشمٍمومف وشمداومع قمـف ،هؾ يؽقن َحم ْ َر ًمو؟ هؾ يتحؼؼ سمف مؼصق ُد اعمَ ْح َرم؟ هذا اًمبذي ٓ
أن شملظمذ سمقده
ّ
ي ْؼ ِد ُر قمغم صقوكي اعمرأة ،صقوكتفو واًمدومع قمـفو ،يعـل وضمقد هذا اإلكسون وضمق ُده يمعدمف ،يعـل اعمرأة ْ
إن يموكبً
همػم كزهيي ٓ شمبوزم أو ًمق ـمؿع ومقفو ـمومع ٓ خيوف! ٕكف ًمقس معفو َمبـ خيبوف مـبف ،معفبو َمبـ ٓ يؼبدر قمبغم
ىمبودرا قمبغم
رقمويتفو وٓ اعمحوومظي قمؾقفو :ومد شمؽقن اعمرأة طمقـئذ سمصحبي هذا اإلكسون هلو هقبي! ًمؽبـ إذا يمبون
ً
قموىمد سموًم ًغو ٓ يطؿع ذم اعمرأة اًمطومعقنّ ،
محويتفو ً
ٕن معفو َمـ هق قملم قمؾقفو وطمو ٍم هلو ،وهلذا ىمؾـو :يشؽمط ذم
أن يؽقن ً
اعمَ ْح َرم ْ
ىمودرا قمغم رقمويتفو واعمحوومظي قمؾقفو-
قموىمد سموًم ًغو ًمف همػمة قمغم َحم ْ َرمف ً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
أن يؽقن سموًم ًغو ً
ويشؽمط ذم اعمَ ْح َرم ْ
ىمودرا قمغم اعمحوومظي قمؾقفو-
قموىمد ذا همػمة قمغم َحم ْ َرمف ً
اًمثوكقي :أكف ٓ َوم ْر َق سملم اًمشوسمي واًمعجقز ًمعؿقم احلديٌ ،واًمػتـي سمبوعمرأة طموصبؾي قمبغم يمبؾ طمبول ْ ,
وإن
يموكً احلوٓت ختتؾػ  ,وًمؽـ ٓ قمدول قمـ فموهر احلديٌ-
-----------------أن شمسوومرش ِ
فموهر احلديٌ «ٓ حيؾ ٓمرأة ْ
ومؿـ ومقا د احلديٌ أكف ٓ َوم ْر َق سملم اًمشوسمي واًمعجبقز ٓ« ،حيبؾ
قمجقزا ،ىمول سمعض أهؾ اًمعؾؿّ :
ًمؾؿرأة ْ
ٕن ًمؽؾ ؾموىمطي ٓىمطي ،يعـبل
أن شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َرمش وإ ْن يموكً
ً
أن يطؿع ومقفو ْ
وإن يموكً يمبػمة ٓ يؿتـع ْ
طمتك ْ
وأن يػجر هبو سمعض اًمػوؾمؼلم ،ومد ومرق سملم اًمشبوسمي واًمعجبقز
ًمعؿقم احلديٌ ،احلديٌ ٓ يقضمد ومقف شمػصقؾ ،مل يؼؾَ ٓ :حيِ ُّؾ ٓمرأة ؿموسمي! سمؾ «ٓ حيبؾ ٓمبرأة شمبممـ سمبوهلل
واًمققم أظمر ْ
أن شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َرمش ومو ىموًمبف اًمؼبو ؾقن مبـ اًمتػصبقدت هبل اضمتفبود وهبؿ ذم ذًمبؽ
َ
متل ِّوًمقن ،مـفؿ َمـ يرظمص ًمؾؿرأة اًمؽبػمة اًمعجقز اًمتل ٓ ُشمشتفك ،يمذا يؼقًمقن ،ومبـفؿ َمبـ يؼبقل :جيبقز
ًمؾؿرأة ْ
أن شمسوومر مع رومؼي ملمقكي ،شمذهى مع رضمول ملمقكلم ،و َمـ يممـ؟؟ اًمرضمؾ ٓ يبممـ قمبغم اعمبرأة ،أو
ٌ
َ
اًمسـرري وسمظوهر احلديٌ هذا هبق
أىمقال مبـق ٌي قمغم اضمتفود وشملويؾً ،مؽ ّـ
كسوء صمؼوت! هذه يمؾفو
اًمتؿسؽ سمظوهر ُّ
اعمتعلم-
ّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
أكف ٓ ومرق سملم اًمشوسمي واًمعجقز ًمعؿقم احلديٌ
-----------------ًمعؿقم احلديٌ وهق ىمقًمفٓ" :مرأة" سمنـمدق-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
واًمػتـي سموعمرأة طموصؾي قمغم يمؾ طمول
-----------------قمغم يمؾ طمولْ ،
وإن يمون اًمػتـي ذم اًمشوسمي أيمثر ٓ ّ
ؿمؽ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
َ
واًمػتـي سموعمرأة طموصؾي قمغم يمؾ طمول ْ ,
قمدول قمـ فموهر احلديٌ-
وإن يموكً احلوٓت ختتؾػ  ,وًمؽ ْـ ٓ
اًمثوًمثيّ :
أن اإليامن سموهلل واًمققم أظمر يؼتيض اضمتـوب مو َطم رر َم اهلل-
-----------------هذه اًمػو دة ملظمقذة ِمـ ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿَ ٓ« :حيِ ُّؾ ٓمرأة شمممـ سموهلل واًمققم أظمرش هذا شمبذيمػم
ًمؾؿسؾؿي سم ّ
لن إيامّنو سموهلل واًمققم أظمر يؼتيض مـفو آمتـوع ِمو َطم رر َمف اهلل ،ومد شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َرم ،أ ّمو َمبـ
ُشم ْؼ ِدم قمغم مو طمرمف اهلل ومذًمؽ ًمضعػ ِ
إيامّنو سموهلل ،أ ّمو ًمق صح إيامّنو سموهلل واًمققم أظمر ًمـ ُشم ْؼ ِدم قمغم مبو َطمب ررم
َر َ
ُ
اهلل قمؾقفو «ٓ َحيِ ُّؾ ٓمرأة شمممـ سموهلل واًمققم أظمرش يعـل اعمممـي سموهلل واًمققم أظمر ٓ شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َبرم،
وم َق ْح ُر ُم قمغم يمؾ مسؾؿي ْ
شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َرم-
أن
َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ّ
اضمتـوب مو َطم رر َم اهلل-
أن اإليامن سموهلل واًمققم أظمر يؼتيض
َ
اًمراسمعي :ذم احلديٌ دًمقؾ قمغم ىموقمدة ؾمد اًمذرا ع-
------------------
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ٕن هذا احلؽؿ ِمـ ىمبقؾ َؾمدِِّّ اًمذرا عّ ،
ّ
ؾمػر اعمرأة ِمـ همػم َحم ْ َرم ذريعي ووؾمقؾي ىمريبي إمم اًمقىمبقع ومبقام
ٕن َ
ومؾام َطم رر َم اهللُ اًمزكك َؾمدرر ر
ومؾبام
﴿و َٓ َشم ْؼ َر ُسمقا ِّ
يمؾ ـمريؼ إًمقف َ
اًمز َكَبو﴾(ّ )1
سمسدّّ اًمذرا عّ ،
َطم رر َم اهلل ،ومجوءت اًمنميعي َ
َطم رر َم اهللُ اًمزكك َؾم ردر ر
وطم رر َم اًمـظبر إمم
وطم رر َم اخلؾق َة سموعمرأة إضمـبقيَ ،
ؾمػر اعمرأة سمد َحم ْ َرمَ ،
يمؾ ـمريؼ إًمقفَ ،
ومح رر َم َ
وطم رر َم آظمتدط اًمذي يمذًمؽ ِمـ ؿملكف ْ
كظبرا ويمد ًمبو
اعمرأة إضمـبقيَ ،
أن َ ُ
جي رر ذم اًمقىمبقع ذم أكبقاع احلبرام ً ,
ومدمسي  ،,اًمعلم شمزي وزكوهو اًمـظر ،وإذن شمزي وزكوهو آؾمتامع إمم آظمر احلديٌ( ،)2هبذا احلبديٌ ِمبـ
ِ
اًمنم ،وهبل ىموقمبدة
أدًمي ىموقمدة َؾم ِّدِّ اًمذرا ع ،ومؿـ ىمقاقمد اإلؾمدم َؾم ُّدُّ ذرا ع احلرا ِمَ ،ؾم ُّدُّ اًمذرا ع اعمػضقي إمم ر ِّ
ِ
حل ْؿ َق ُي ،وهق شمرك مو يمدي إمم اإلصوسمي سموًمعؾي سموعمرض-
قمؼؾقي ذقمقي ،ومؿـ ىمقاقمد اًمطى ا ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اخلومسيّ :
حل ٍُّ ،وهبذا شمظفر مـوؾمب ُي احلديٌ ًمؾبوب ،وىمقؾ :جيى قمؾقفو
أن َمـ ٓ دمدُ َحم ْ َر ًمو ٓ جيى قمؾقفو ا َ
ِ
إن أيسً ِمـ اعمَ ْح َرم ْ
ْ
حيٍ قمـفو ،وإول أفمفر-
أن شمستـقى مـ موهلو َمـ ّ
-----------------دم ُدُ َحم ْرمو مو هلوِ َ ٓ ،
أن اعمرأة اًمتل ٓ َ ِ
يعـل ذم احلديٌ دًٓمي قمغم ّ
دم ُدُ َحم ْ َر ًمو أو ٓ يطووقمفو اعمَ ْح َرمً ،مقس هلو
َ ً
َحم ْرم ،مو هلو أوٓد وٓ قمـدهو أب وٓ أخ يصحبفو ٓ َ ِ
دم ُدُ َحم ْ َر ًمو ومد جيى قمؾقفو احلَ ٍّ ،احلؿبد هلل ،هبل مـفقبي
َ
قمـ اًمسػر سمغػم َحم ْ َرم :وًمقس قمـدهو َحم ْ َرم ومؾقس قمؾقفو َطم ٌٍّ! وهذا هق اعمشفقر ذم مذهى اإلموم أمحبد ّ
أن ِمبـ
بٍ ّٕنبو مـفقبي قمبـ
حل ٍّ قمغم اعمرأة وضمق ُد َحم ْ َرمفو ،ومنذا مل يقضمد هلو َحم ْ َر ٌم ومد جيى قمؾقفو احلَ ّ
ذوط وضمقب ا َ
حل ٍّ ٓ ُسمبدّّ ومقبف َمبـ َحم ْ َبرم ،وىمبول سمعضبفؿ :إّنبو إذا أيسبً ِمبـ وضمبقد َحم ْ َبرم شمسبتـقى
اًمسػر سمد َحم ْ َرم :وا َ
يموعمعضقب( )3ىمد جيى قمؾقفو ْ
حيٍ قمـفو ّٕنو قموضمزة ،ىمؾـو :واًمؼقل إول أفمفبر واهلل أقمؾبؿ،
أن شمستـقى َمـ ُّ
حل ٍُّ ُم َت َع ِّذ ٌر قمؾقفو سمؿقضمى طمؽؿ ذقمل ٓ سمؿقضمى طموًمي َىم َدَ ِر ّيي يمقكقي يموعمعضقب واًمشقخ اًمؽببػم ،يعـبل
ومو َ

( )1اإلهاء-32 :
مرومققمو-
( )2صحقح مسؾؿ ( )2657مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف
ً
اًمز ِم ُـ راًم ِذي َٓ َطم َ
راك سمِ ِف" -هتذيى اًمؾغي (-)317 .1
(َ " )3اعم ْع ُض ْق ُب ِذم َيم َدم ْاًم َع َربَ :اعم ْخ ُب ْق ُل ر
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ِ
أمبر ذقمبل ،ومبوهلل
اًمشقخ اًمؽبػم ُ
مر يمقي وقمؾي ضمسديي ،أمو اعمرأة اًمتل ٓ دمدُُ َحم ْ َر ًمو وموعموكع ٌ
حل ٍّ أ ٌ
اعمـع ًمف مـ ا َ
حل رٍ قمغم اعمرأة هق اًمذي ّنوهو قمـ اًمسػر سمغر َحم ْ َرم هذه اًمػو دة-
اًمذي أوضمى ا َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اخلومسيّ :
حل ٍُّ ،وهبذا شمظفر مـوؾمب ُي احلديٌ ًمؾبوب
أن َمـ ٓ دمدُ َحم ْ َر ًمو ٓ جيى قمؾقفو ا َ
-----------------شمظفر مـوؾمبي احلديٌ ًمؾبوبّ ،
أي يمتبوب؟
يملن اعمـوؾمى "مـوؾمبي احلبديٌ ًمؾؽتبوب" ،يعـبل هبذه أوممّ ،
حل ٍّ ٓ ،مـوؾمبي احلديٌ ًمبوب "مو يؾبس اعمُ ْح ِرم ِمـ اًمثقوب" وهبذا شمظفر مـوؾمببي احلبديٌ ًمؾؽتبوب،
يمتوب ا َ
رسمام أّنو هل إصؾ ،رسمام أ رن إصؾ "شمظفر مـوؾمبي احلديٌ ًمؾؽتوب" رسمام يمتوسمي "ًمؾبوب" يؿؽـ ؾمبؼ ىمؾؿ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وهبذا شمظفر مـوؾمبي احلديٌ ًمؾؽتوب ،وىمقؾ :جيى قمؾقفو ْ
إن أيسً ِمـ اعمَ ْح َرم أ ْن شمستـقى ِمبـ موهلبو َمبـ
حيٍ قمـفو ،وإول أفمفر-
ُّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
يموومرا؟ وهؾ جيقز ْ
أن يؽقن َحم ْ َرمو هلو؟
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو طمؽؿ إ ْن يمون اعمَ ْح َرم ً
ٓ ،اًمؽوومر ٓ يؽقن َحم ْ َر ًمو-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ يلصمؿ َحم ْ َرم اعمرأة ْ
إن رومض اًمسػر معفو ًمؾحٍ؟
فموهر إدًمي أكف ٓ يلصمؿً ،مؽـ ٓ يـبغلّ ،
ٕن هذا وضمقب يتعؾؼ سمغػمهً ،مؽـف ِمـ اإلطمسون وصؾي اًمرطمؿ-
ِ
ربل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ ذم
 ,هـو قمدد مـ إؾمئؾي شمدور طمقل اًمضوسمط ذم زيودة اًمصحويب قمغم يمدم اًمـر ِّ
إذيمور وهمػمهو؟
ِ
ِ
ـمقى ومد موكع ًمف ،وًمؽـ ٓ كؼقل :إكف ُؾمـّي!
مو ضموء أكف ُمؼقد ،هذا مـ اًمذيمر اعمطؾؼ ،ومامدام أكف ذ ْيم ٌر ويمد ٌم ٌ
كؼقل :ضمو ز ،يعـل «ًم ّبقؽ اًمؾفؿ ًم ّبقؽش كؼقل :هذه ُؾمـري ،هذه ُؾمـرري ذم اًمتؾبقي ،وىمقل اسمـ قمؿر كؼقل :ضمبو ز وٓ
كؼقل :إكف ُؾمـّي-
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ِ
بٍ طمقبٌ
حل ِّ
 ,سمذًمؽ يستدل سمعض اعمتصقومي قمغم ضمقاز إطمداث أذيمور مـ قمـبدهؿ ًمػعبؾ اًمصبحوسمي ذم ا َ
أذيمورا؟
أطمدصمقا
ً

أذيمبورا يضبوهقن هببو
واهلل مو أطمدصمقا! هذه يمؾؿي ىمؾقؾي متصؾي مـوؾمبي ًمؾسقوق ،اًمصقومقي ُحي ِدصمقن أدقمق ًي و
ً

واًمسوقملم ذم اعمـوؾمبؽ اًمتبل شمؽبقن مبع
اًمؼرآن! أومقؼوس هذا؟ يؿؽـ كؼقل مثؾام ُيؽتى ذم اعمـوؾمؽ ًمؾطو ػلم ّ
اعمطقوملم هل اًمبدقميّٕ ،نؿ يزقمؿقن ّ
أن هذا دقموء اًمشبقط إول! هبذا همؾبط ،هبذا سموـمبؾ ،اًمشبقط إول
واًمثوي واًمثوًمٌ ًمقس ًمف أدقمقي خمصقص ٓ ،اًمسعل وٓ اًمطقاف ،ومتصبـقػ يمتبوب ومقبف أدقمقبي :هبذا دقمبوء
اًمشقط إول وهذا دقموء اًمشقط اًمثوي! وموعمطقومقن همٓء واعممًمػقن ًمتؾؽ اًم ُؽ َت ِّقبوت همٓء يعؿؾقن سمبدقمبي،
ويبتدقمقن ذم اًمطقاف واًمسعل مو مل ينمقمف اهلل ،وهلذا كـصح سمعدم آطمتػوء هبذه اًم ُؽ َت ِّق َبوت واعمـوؾمؽ-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،متك يؼطع اعمعتؿر شمؾبقتف؟
حل َجر ًمقنمع ذم اًمطقاف-
اًمػؼفوء مـفؿ َمـ يؼقل :إذا رأى اًمبقً ،ومـفؿ َمـ يؼقل :إذا اكتفك إمم ا َ
احلوج؟
 ,ويمذًمؽ
ّ
ِ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ُيؾبل طمتك رمك مجرة اًمعؼبيش(-)1
قمـدمو يريد رمل مجرة اًمعؼبي «مل َي َزل اًمـر ُّ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،ضموء ذم طمديٌ قمـد اإلموم أمحد ّ
ربل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ يمبون
أن اًمـر ر
يؼقل ذم شمؾبقتفً« :م ّبقؽ إًمف احلؼ ًم ّبقؽش( )2هؾ هذا احلديٌ صحقح :و ُشمعتؼم هذه اًمصػي ُؾمـّي؟

أيضوً ،مؽـ ًمق ىموًمف إكسون ىمؾـبو :هبذا ِمبـ اعمعـبك
مو أدري قمـف )3(،ؾمبؼ رء مـ هذا «ًمبقؽ ذا اعمعورجش ً

ومفذا مو شمصح اًمتؾبقي سمفً ،مؽـ إصمبوت أكف ُؾمـر ٌي ومفذا يـبـل قمغم صمبقت اًمروايي-
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ طمجج َـ سمعد ووموشمف؟
 ,يؼقل :هؾ زوضموت اًمـر ِّ
كعؿ ،طمجج َـ سمعد ووموشمف-
 ,يؼقل :هؾ طمجج َـ سمد َحم ْ َرم؟

( )1ؾمبؼ خترجيف-
مرومققمو -اًمصحقحي (-)2146
( )2صحقح -اًمـسو ل ( )2752مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف
ً
( )3مجؾي همػم واوحي-
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ربل أمفوت اعمممـلم ؾموومر هب رـ قمؿبر ريض اهلل قمـبف ،وويمبؾ هبب رـ َمبـ يرقمبك ؿمبموّن رـ ويؼيضب
كسوء اًمـر ّ
طمقا جف رـ ريض اهلل قمـفـ-
 ,يؼقل :مو اًمضوسمط ذم مسوومي اًمسػر اًمتل جيى ًمؾؿرأة اعمَ ْح َرم ومقفو؟
ؾمػر أو همػم ٍ
ؾمػر-
ؾمػرا أو همػم ؾمػر ،مو ُي ْع َر ُ
ف سملكف ٌ
اًمضوسمط مو يسؿك ً
ُ
 ,ؾمػر اًمـسوء اجلامقمي هؾ يرظمص ومقف؟
َٓ ٓ« ،حيِ ُّؾ ًمؾؿرأة ْ
أن شمسوومر ّإٓ مع ذي َحم ْ َرمش ُقمؾِ َؿ ِمو أذكو إمم اخلدف ومقف ،صمؿ اخلبدف ذم ؾمبػر اعمبرأة
حل ٍّ ٓ أقمؾؿ َمـ يرظمص ذم ذًمؽ!
حل ٍّ :أمو ذم همػم ا َ
مع كسوء صمؼوت ذم ا َ
 ,يؼقل :مو طمؽؿ ىمقلً" :م ّبقؽ اًمؾفؿ قمؿرة أو طمجي" قمغم طمسى مو كقى سمعد إّنوء اًمتؾبقي؟
ٓ سملس ،هذه إكام حمؾفو ذم اًمبداييْ ،
وإن ىموهلو ذم إصمـوء ومد سملس-
حل ٍّ واًمعؿرة؟ وهؾ دمقز قمـ اًمعوضمز ذم اًمـػؾ؟
 ,يؼقل أطمسـ اهلل إًمقؽ :مو طمؽؿ آؾمتـوسمي ذم ا َ
اًمسـرري يمام ذم طمديٌ اخلثعؿقي وهمػمهو ،وأمبو ذم اًمـػبؾ
آؾمتـوسمي قمـ اًمعوضمز ذم اًمػرض هذا مو ضموءت سمف ُّ
ى ومقفً ،مؽـ هق ضمو ز ْ
حل ٍّ قمـ اعمقً ً
إن ؿموء اهلل-
مثدً ،مؽـف ٓ ُي َر رهم ُ
وملهؾ اًمعؾؿ يرظمصقن ذم هذا ،اًمعوضمز يمو َ
 ,طمؽؿ ِ
أظمذ إضمرة قمغم اًمـقوسمي ذم اًمـُّ ُُّسؽ؟
ُ
أظمذ إضمرة و ُ
ُ
بٍ ِمبـ أضمبؾ إضمبرة!
حل ّ
أظمذ اًمـػؼي ٓ سملس ومقفٕ :كف ٓ يتحؼؼ ًمف ذًمؽ ّإٓ سموًمـػؼي ،أمبو ا َ
ومفذا ٌ
قمؿؾ ًمغػم اهلل ،ضموء قمـ اإلموم اسمـ شمقؿقي أكف ىمولَ « :مـ َطم رٍ ًمقلظمذ :ومفق ِمـ ٓ ظمبدق هلبؿ ذم أظمبرةش
بٍ،
حل ّ
حل ٍّ ًمؽـ َأ َظم َذ مو َأ َظم َذ اؾمتعوك ًي سمف ومد سملس سمف ٕكف مبرا ُده ا َ
َطم رٍ ًمقلظمذ ،أ ّمو َمـ أظمذ ًم َق ُح رٍ يعـل ىمصدُُ ه ا َ
مرا ُده اًمؼرسمك إمم اهلل ،مرا ُده اإلطمسون إمم هذا اًمعوضمز أو اعمقً ،أمو َمـ َطم رٍ و ُمراده ُ
أظمذ اعمول ومفذا قمؿؾف ًمغػم
ً
اهلل ،ومد يـبغل ًمَمكسون ْ
قمؿبد أو يمبون ذم
أن يسؾؽ هذا اًمطريؼ ،يمثػم ِمـ اًمـوس جيعؾ هذا طمرومي! إذا مل جيد
طموضمي إمم اعمول يذهى يطؾى ِمـ اًمـوس ويسووم سملضمرة ويذهى عمَِـ يعطقف أيمثر!
 ,مو طمؽؿ ريمعتل اإلطمرام؟ وهؾ شمػعؾ وىمً اًمـفل؟
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ٓ ٓ ،شمػعؾ وىمً اًمـفل ،وأمو ومعؾفوِ :
ومؿـ أهؾ اًمعؾؿ َمـ يراهو ُؾمـري عمَِـ يريد اإلطمرام مطؾ ًؼو ،ومـفؿ َمـ
إن واومؼً وأراد اإلكسون ْ
يؼقلْ ،ٓ :
أن يصكم ريمعتل اًمقوقء أو يصكم كوومؾي ِمـ اًمـقاومؾ ،أمو اإلطمرام ومؾبقس
ًمف ُؾمـري ،اًمرؾمقل أطمرم سمعد ومراهمف مـ اعمؽتقسمي ،وإمر ذم هذا واؾمعً ،مؽـل ٓ أرى ْ
أن ُشمُػعؾ ذم أوىموت اًمـفل-
 ,يؼقل :مو طمؽؿ ّ
طمؽ اجلسد أو اًمرأس سمعد اإلطمرام؟
ٓ سملس سمف ،احلؿد هللً ،مؽـ ٓ يتعؿد احلؽ سمؼقة طمتك يتسوىمط اًمشعر! ،احلؽ اًمعودي ِمـ همػم مبوًمغي وًمق
ؾمؼط مـف ر ٌء ِمـ اًمشعر ومد يرضه-
ًمؾحوج ْ
أن يصقم إيوم اًمتل ىمبؾ َقم َر َومي؟
 ,يؼقل :هؾ يصح
ّ
كعؿ ،يصح ًمف إذا يمون متؿت ًعو وٓ جيد هد ًيو :ومنكف يصقم إيوم اًمثدصمي ىمبؾ يقم َقم َر َومي-
 ,يؼقل :يمقػ ُيؾبك قمـ اًمصبل؟ وهؾ ُشمصغم قمـف ريمعتل اًمطقاف؟
ٓ شمصغم قمـف ريمعتل اًمطقاف ،وٓ ُيؾ ّبك قمـف ،سمؾ ُيـقى قمـف ،اًمصغػم اًمبذي ٓ ُحيسبـ ُي َؾ ّببك قمـبف سمؿعـبك
ُيـْقى قمـف ،هذا هق اعمؿؽـ ،أ ّمو ْ
أن ُي َؾ ّبك قمـف أو يصغم قمـف ومد-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ شمؼؾقؿ إفمػور ُؾمـر ٌي قمـد اإلطمرام مطؾ ًؼو أو قمـد احلوضمي؟
قمـد احلوضمي-
 ,يؼقل :هؾ ُحيؾؼ اًمصبل ذم اًمـُّ ُُّسؽ؟
كعؿ-
اًمسب رً ِمبـ
 ,يؼقلَ :مـ أومطر ذم رمضون متعؿدًً ا صمؿ شموب إمم اهلل وىمه شمؾؽ إيوم ذم ؿمبقال صمبؿ صبوم ِّ
يمؿـ صوم اًمدهر يمؾف؟
ؿمقال ومفؾ يدرك إضمر اعمؽمشمى قمغم ذًمؽ َ

ُيرضمك ذًمؽ ٕكف ىمد شموب ،و َمـ شموب شموب اهلل قمؾقف ،ومنذا أومطر أيو ًمو ِمـ رمضون متعؿدًً ا ومؼد ارشمؽبى ذك ًببو

قمظقام ،ومنذا شموب وىمه شمؾؽ إيوم ومفق ذم طمؽؿ َمـ صوم رمضون ذم اجلؿؾي ،صمبؿ صبوم اًمسبً واحلؿبد هلل،
ً
ى مو يمون ىمبؾفو-
اًمتقسمي َ ُ
دم ُّ
واهلل أقمؾؿ ،وصغم اهلل قمغم كب ّقـو حمؿد
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َ
َ
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اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
سمسؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمقؿ ،احلؿد هلل واًمصدة واًمسدم قمغم رؾمقل اهلل :كب ّقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم
ىمول اعممًمػ رمحـو اهلل وإيوه:
سموب ِ
اًمػدْ َيي
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل:
ِ
ِ
اًمسـري قمغم ومِدْ َيي إذى ،وهل اعمذيمقرة ذم ىمقًمبف شمعبوممَ ﴿ :وم َؿب ْـ َيم َ
َبون ِمبـْ ُؽ ُْؿ
أي هذا سموب ذ ْيم ِر اًمدًمقؾ مـ ُّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ؼما
َم ِر ً
يضو َأ ْو سمِف َأ ًذى م ْـ َر ْأؾمف َومػدْْ َي ٌي م ْـ ص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىمي َأ ْو ُك ُُسؽ﴾( ،)1واعمراد سموًمػدْ َيي مو جيى قمغم اعمُحرم ضمب ً
ٕن اعمُؽ ّؾػ يػدي كػسف هبو قمـ اعمماظمبذةِ ،
وؾمؿقً ومِدْ َيي ّ
ومػدْ َيبي إذى
ًمؽمك واضمى أو يم ّػورة ًمػعؾ حمظقرُ ،
ر
رأؾمف ،وىموس اًمػؼفوء قمغم ذًمؽ سمعض اعمحظقرات-
دل اًمـص قمغم وضمقهبو سمحؾؼ اعمسؾؿ َ
-----------------احلؿد هلل ،وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم قمبده ورؾمقًمف
سموب ِ
اًمػدْْ َيي

درج اًمعؾامء واعمصـػقن ذم إطمؽوم وذم هذا اًمؽتوب  ,يمتوب اعمـوؾمؽ  ,قمغم ِذ ْيم ِر هذا اًمبوب سمعبد ِذ ْيمْب ِر
اعمحظقرات ،وكدطمظ هـو أ ّكّف ىمد شمؼدّّ م ِذ ْيم ُر سمعض اعمحظبقرات مثبؾ اًم ُّؾببس وشمغطقبي اًمبرأس واًم ِّط ْقبى وٓ
اًمػدْْ يبيِ ،
شمؾبسقا ؿمق ًئو مسف اًمزقمػران أو اًمقرس ،ومؾفذا أورد اعممًمػ سمعد مو يتعؾؼ سموعمحظقرات َذ َيمَبر ِ
واًمػدْْ َيبي
َ
َ
ّ
سمؿعـك ِ
اًمػداء وآومتداء ،يؼقلَ :مـ َوم َع َؾ يمذا َوم َدَ ى أو اومتدى ،ىمبول ؾمببحوكف وشمعبوممَ ﴿ :ومنِ رمبو َمـاابو َسم ْعبدُُ َوإِ رمبو

ِ
حمظقرا ُؾمؿل ذًمؽ ومِدْْ َييّ :
يتعرض ًمَمصمؿ:
ٕن اعمُؽ ّؾػ إذا َوم َع َؾ
وؾم ّؿل مو جيى قمغم َمـ َوم َع َؾ
حمظقرا ّ
ً
ً
ومدََ ا ًء﴾(ُ )2
اًمػدْْ يي ،ومفبق يػبدي كػسبف ،ىمبول شمعبومم ذم ؿمبلن إؾمبامقمقؾ﴿ :و َومبدََ يـََوه سمِ ِ
ومنمع اهلل ًمف مو يؽ ّػر قمـف وهق ِ
بذ ْسم ٍح
َ ْ ُ
َ
ُ
َقمظِق ٍؿ﴾( )3ومديـوه ,ومِدْْ يي – ومداه ِمـ اًمؼتؾ ،وهذه ِ
ف ،إذا
اًمػدْْ َيي اعمذيمقرة يسبؿقفو اًمػؼفبوء ومِدْْ َيبي إذىُ ،قم ْبر ٌ
َ
ىمرأت ومِدْْ َيي إذى ومفل اعمذيمقرة ذم هبذا احلبديٌ وذم أيبي ،وؾمبؿقهو ومِدْْ َيبي إذى
ؾمؿعً ومِدْْ َيي إذى أو
َ
َ

( )1اًمبؼرة-196 :
( )2حمؿد-4 :
( )3اًمصووموت-117 :
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َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
يضو َأو سمِ ِف َأ ًذى ِمـ ر ْأ ِؾم ِف َوم ِػدْْ ي ٌي ِمـ ِصقو ٍم َأو صدََ َىم ٍي َأو ُكُس ٍ
أظمذا ِمـ ىمقًمف شمعوممَ ﴿ :ومؿـ َيم َ ِ
ً
بؽ﴾(،)1
َ ْ َ ْ َ
َون مـْ ُؽ ُْؿ َم ِر ً ْ
َ ْ
ْ ُ
ْ َ
اًمػدْْ يي اًمتل ومقفو اًمتخقػم سملم صمدصمي أؿمقوء ؾمؿقهو ومِدْْ يي إذىِ ،
ومسؿقا هذه ِ
ومػدْْ َيي إذى ،إذن هل هذه إمبقر
َ
َ
ر
ر
اًمثدصمي اًمتل دمى قمغم مـ َومع َؾ اعمحظقر ظمصقصو طمؾؼ اًمرأس﴿ :و َٓ َ ْ ِ
وؾم ُؽ ُْؿ َطم رترك َي ْب ُؾ َغ ْاهل َدْْ ُي َ ِحم رؾ ُف
َ
ً
َ َ
حتؾ ُؼقا ُر ُء َ
َ
َوم َؿ ْـ َيم َ
يضو َأ ْو سمِ ِف َأ ًذى ِم ْـ َر ْأ ِؾم ِف َوم ِػدْْ َي ٌي ِم ْـ ِص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍي َأ ْو ُك ُُس ٍؽ﴾( ،)2إذن ومفل قمبغم اًمتخقبػم،
َون ِمـْ ُؽ ُْؿ َم ِر ً
رأؾمف أو اطمتوج إمم َطم ْؾ ِؼ رأؾمف ومحؾؼف-
وهل منموقمي
وملمقر هبو َمـ َطم َؾ َؼ َ
ٌ
سمعض اعمحظبقرات يموًم ِّط ْقبى وشمؼؾبقؿ إفمػبور وشمغطقبي اًمبرأس
ُ
ىمؾً :وىموس اًمػؼفوء قمغم طم ْؾؼ اًمرأس َ
رببل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ
و ًُمبس اعمخقط،
ُ
ذيمرت ًمؽؿ اعمرا َد سمؾبس اعمخقط قمـد اًمػؼفوء ،هق ًُمبس مبو ّنبك اًمـر ُّ
اعمُحرم قمـ ًُمبسف يموًمؼؿقص واًمعاممي واًمناويؾ واًمؼمكس واخلػوف ويمذًمؽ اًم ِّط ْقى ،ومعـد اًمػؼفوء دمى ومِدْْ َيي
إذى قمغم َمـ َطم َؾ َؼ رأؾمف أو ىم ّؾؿ أفمػوره أو شمط ّقى أو ًَمبِ َس اعمخقط أو همطك رأؾمف ،مخسي ،واطمد مـفو سمبوًمـص
رأؾمف أو ًَمبِ َس خمق ًطبو أو ىم ّؾبؿ أفمػبوره
وهق طمؾؼ اًمرأس ،وأرسمعي مـفو سموًمؼقوس ،ومقؼقًمقنَ :مـ َشم َط رق َ
ى أو همطك َ
اًمػدْْ يي و ًَم ِزم ْتف ِ
َوم َدَ ى يعـل َومع َؾ ِ
اًمػدْْ َي ُي ،وملحلؼقا سمحؾؼ اًمرأس أرسمع َي حمظقرات ،واجلبومع سمقـفبو يؼقًمبقن :هبق
َ ُ
َ
َ
اًمؽم ّومف ،يمؾ هذه اخلؿسي ومقفو شمر ّومف ومت ّتّع وخت ّػػ ،وومِدْْ َيي إذى  ,يمام ىمؾـو  ,صموسمتي سموًمؽتبوب سمؤيبي اعمبذيمقرة:
يضو َأو سمِ ِف َأ ًذى ِمـ ر ْأ ِؾم ِف َوم ِػدْْ ي ٌي ِمـ ِصقو ٍم َأو صدََ َىم ٍي َأو ُكُس ٍ
﴿ َومؿـ َيم َ ِ
وسموًمسبـرري وهبق هبذا
بؽ﴾(،)3
َ ْ َ ْ َ
َون مـْ ُؽ ُْؿ َم ِر ً ْ
َ ْ
ُّ
ْ ُ
ْ َ
ِ
سمؿقضمبفبو ،مثبؾ اًمظوهريبي ٓ
واًمسـرري واإلمجوعً ،مؽبـ خيتؾبػ اًمعؾبامء
احلديٌ ،وسموإلمجوع ،صموسمتي ذم اًمؽتوب ُّ
ٍ
ِ
حمظبقرات
اًمؼقوس ،أ ّمو يمثػم ِمـ اًمعؾامء ومقؾحؼقن سمحؾؼ اًمرأس
ّٕنؿ ٓ َي َرون
َ
يقضمبقن ّإٓ مـ َطم ْؾ ِؼ اًمرأس! ّ
أظمرى يمام شمؼدّّ م-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
ؽمك واضمى أو يم ّػورة ًمػعؾ حمظقر
ؼما ًم ْ
واعمراد سموًمػدْ َيي :مو جيى قمغم اعمُحرم ضم ً
-----------------ؽمك واضمى أو مو جيى ِمـ يم ّػورة ًمػعؾ حمظقر ،أ ّمو مو جيى ًمػعؾ حمظقر ومفذا فموهر اؾمؿف ومِدْْ َيبي يمبام
مو جيى ًم ْ
( )1اًمبؼرة-196 :
( )2اًمبؼرة-196 :
( )3اًمبؼرة-196 :
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ؽمك اإلطمرام ِمـ اعمقؼوت أو ْشمرك اعمبقً سمؿـك أو مزدًمػي أو ْشمرك احلؾؼ ،سمؾ
ذم أيي ،أ ّمو مو جيى ًمؽمك واضمى يم ْ
أيمثر مـ يؼقًمقن :قمؾقف دم أو قمؾقف هدي  ,أهدى قمؾقف هدي  ,أو قمؾقبف دم ،وأمبو ِ
اًمػدْْ َيبي ومبليمثر مبو يطؾؼفبو
ٌ
ٌ
َ
اًمػؼفوء قمغم مو جيى ًمػعؾ حمظقر ،أ ّمو مو جيى  ,ومقسؿقن ذًمؽ اًمدم أو مو ُيذسمح يسبؿقكف د ُم ضمبؼمان  ,جيبى
قمؾقف د ٌم ،وهلذا يؼقًمقنَ :مـ َشمرك يمذا ومعؾقف د ٌم أو أهدى أو قمؾقف هدي-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ٕن اعمُؽ ّؾػ يػدي كػسف هبو قمـ اعمماظمذة ،وومِدْ َيبي إذى ر
وؾمؿقً ومِدْ َي ٌي ّ
دل اًمبـص قمبغم وضمقهببو سمحؾبؼ
ْ
رأؾمف ،وىموس اًمػؼفو ُء قمغم هذا سمعض اعمحظقرات
اعمُحرم َ
-----------------وهل إرسمعي-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل
سموب ِ
اًمػدْ َيي

يمعى سمـ ُقمجر َة ومسلًمتُف قمـ ِ
ِ
كزًمً
ضمؾسً إمم
 ,قمـ قمبد اهلل سمـ َم ْعؼؾ ريض اهلل قمـف :ىمول:
اًمػدْ َي ِي؟ ومؼولْ :
ُ
ْ
ِ
ُ
رؾمقل اهلل ّ
يتـوصمر قمغم َوضمفل -ومؼول« :مبو
واًمؼؿؾ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ،
ًمؽؿ قموم ًيُ ،محِ ْؾ ًُ إزم
رذم ر
ُ
ظموص ًي ،وهل َ
جل ْفدََ َ
اًمقضمع سم َ
ومؼؾبً -ٓ :ىمبول:
سمؾغ سمؽ مو َأرى ،أدمبدُُ ؿمبو ًةً؟ش
يمـً ُأرى
ُ
ؾغ سمؽ مو َأرىش أو« :مو ُيم ُ
ُ
َ
ُـً ُأرى ا َ
ٍ
كصػ صو ٍعش(-)1
ُ
مسؽلم
ومصؿ صمدصم َي أيو ٍم ،أو َأ ْـم ِعؿ ؾمت َي مسويمِلمً ،مؽؾ
« ُ
طعؿ ومر ًىمو سملم ٍ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ْ ِ
ٍ
ُ
رؾمقل اهلل ّ
ؾمتي ،أو ُهي ِدي ؿمو ًة ،أو يصق َم صمدصم َي
وملمره
أن ُي َ َ
 ,وذم رواييَ :
أيو ٍم(-)2
اًمنمح:
هذا احلديٌ هق إصؾ ِمـ اًمسـري ذم وضمقب ِ
اًمػدْ َيي ،وذم احلديٌ ومقا د
ُّ
( )1رواه اًمبخوري ( ،)1816ومسؾؿ (-)1211
( )2صحقح اًمبخوري (-)1817
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-----------------اًمػدْْ يي ،قمغم مـ طم َؾ َؼ رأؾمف ،إذن ِ
هذا احلديٌ هق إصؾ ،يعـل هق اًمدًمقؾ ِمـ اًمسـرري قمغم وضمقب ِ
اًمػدْْ َيي
َ َ
َ
ُّ
ِ
ِ
اًمسـرري وهل ىمصي يمعى ،ومؾفذا كؼقل :هذا احلديٌ
حلؾؼ اًمرأس هلو دًمقؾ مـ اًمؽتوب وهق أيي ،وهلو دًمقؾ مـ ُّ
هق اًمدًمقؾ ِمـ اًمسـرري ،هق إصؾ ذم هذا احلؽؿ ،هق اًمدًمقؾ ِمـ اًمس رـري قمبغم وضمبقب ِ
اًمػدْْ َيبي قمبغم َمبـ َطم َؾب َؼ
ُّ
ُّ
رأؾمف ،ومنذا أردكو شمؼرير هذا احلؽؿ أو وضمقب ِ
اًمػدْْ َيي كذيمر أيي وكذيمر ىمصي يمعى ،وذم ىمصبي يمعبى ويمبدم
ربل ّ
ؾمقتبلم-
شمػسػم ًمميي يمام
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ معف ومقفو
ّ
اًمـر ِّ
ٌ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وذم احلديٌ ومقا د:
أن ىمصي يمعى هل ؾمبى كزول أييَ ﴿ :وم َؿ ْـ َيم َ
إوممّ :
يضو َأ ْو سمِ ِف َأ ًذى ِم ْـ َر ْأ ِؾم ِف﴾(-)1
َون ِمـْ ُؽ ُْؿ َم ِر ً
-----------------اًمػو دة إوممّ :
يمثػما ِمـ أيبوت قمبغم أؾمببوب،
أن ىمصي يمعى اعمذيمقرة هل ؾمبى كزول أيي ،واًمؼرآن يـزل ً
ِ
صقى ذم رأؾمبف سمقضمبع
يؼع اًمٌمء مـ اًمشخص أو حتدث طمودصمي ومقـزل اًمؼرآن ًمبقوّنو ،ومؽعى ريض اهلل قمـف ُأ َ
واًمسدم ،يؼقل ذم
أ ّدى إمم شمرايمؿ اًمقؾمخ ذم ؿمعره ِمو كشل قمـف يمثر ُة اًمؼؿؾ :ومجلء سمف إمم اًمرؾمقل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ؾً إمم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ واًمؼؿؾ يتـوصمر قمغم وضمفل ،يمثرة ،واًمؼؿبؾ يتـبوصمر
سمعض اًمروايوتُ :مح ُ
ربل ّ
جل ْف َدَ «سمؾغ سمؽ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ومؼول« :مو يمـً ُأرىش أي مو ُ
يمـً أفم ّـ اًمقضمع أو ا َ
قمغم وضمفل! ومرآه اًمـر ُّ
مو أرى!ش « ُأرىش إومم ِمـ اًمظ ّـ ،واًمثوكقي ِمـ اًمرؤيي «سمؾغ سمؽ مو أرىش وذيمبر احلبديٌ ،ومفبذه اًمؼصبي هبل
ؾمبى كزول أيي-
ِ
أؾمبوب اًمـزولّ ،
أن ِمـ ُـمرق اعمػنيـ ْ
اعمؼررة ّ
ن
أن يذيمروا
َ
ومـ اًمػقا د ر
ٕن معروم َي أؾمبوب اًمـزول ِمو ُي َػ ِّ ُ
لم ذم هذه اًمؼصي مع أيي-
أيوت ،وم ِؿـ ـمرق اًمتػسػم معروم ُي ؾمبى اًمـزول ،وهذا واوح َسم ِّ ٌ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوكقيّ :
شمػن اًمؼرآن
اًمسـري ّ
أن ُّ
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-----------------ّ
سمعضو ،ومتؽبقن
ػن سمعضفو ً
اًمسـرري شمػن اًمؼرآن ،أصقل اًمتػسػم رأو ُهلو شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآن ،ومؤيوت ُشم ّ
أن ُّ
سمعضبو،
سمعضبف ً
يػنب ُ
آيي ذم مقوع جمؿؾي وآيي أظمرى شمؽقن مب ّقـي ،شمليت آيي مطؾؼي وشمليت آيي مؼ ّقبدة ،ومبوًمؼرآن ّ
وهذا أهؿ ـمرق اًمتػسػم ،شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآن ،وىمد صـّّػ اًمشقخ حمؿد إملم يمتو َسمف اعمشفقر أوقاء اًمبقبون
ِ
ذم شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآنِ ،
شمػسػم ًمؾؼرآن،
ربل اًمؼقًمقي واًمػعؾقي
ومـ ـمرق اًمتػسػم
سموًمسـرريُ ،ؾمـرري اًمـر ِّ
شمػسػم اًمؼرآن ُّ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ُ
وـموقمي اًمرؾمقل ،وٓ يؿؽـ
اًمرؾمقل
وهلذا َأ َم َر اهللُ سمو ّشمّبوع
ومؿبـ ضمحبدََ
سموًمسبـرريَ ،
اًمعؿؾ سموًمؼرآن ّإٓ مع اًمعؿبؾ ُّ
اًمسـرري ومل يممـ هبو وٓ يرى إظمذ هبو ومفق يموومرّ ،
واًمسبـرري هبل
ٕن اهللَ َأ َم َر سمو ّشمّبوع اًمرؾمقل وـموقمبي اًمرؾمبقلُّ ،
ُّ
َ
اًمؼرآن ،كرضمع إمم أيي ًمــظر إمم ومِ ْع ِؾ اًمرؾمبقل ّ
صبغم اهلل
ُػن
أىمقال اًمرؾمقل وأومعوًمف وشمؼريراشمفُّ ،
وموًمسـرري إذن ُشم ّ ُ
قمؾقف وؾم ّؾؿ إمم مو ىمول-
إذن هذا احلديٌ ومقف شمػسػم ًمميي َ ﴿ :وم ِػدْْ َي ٌي ِم ْـ ِص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍي َأ ْو ُك ُُس ٍؽ﴾( ،)1ـمقبى ِمبـ صبقوم! أيبي
ومقفو إمجول ،يمؿ يقم؟ صقوم يقم؟ ﴿ َوم ِػدْْ َي ٌي ِم ْـ ِص َقو ٍم﴾ ّأٓ يصدق قمغم يقم واطمد؟ حمتؿؾ يقم وحمتؿؾ قمنمبة
اًمسـرري قمغم ّ
أن اًمصقوم صمدصمي أيوم ،اًمصقوم اعمبذيمقر ذم أيبي د رًمبً
أيوم ،اهلل أقمؾؿً ،مؽـ َد رل هذا احلديٌ ود رًمً ُّ
اًمسـرري قمغم شمؼديره سمثدصمي أيوم ،إذن اًمققم ٓ جيزئ وقمنمة أيوم ٓ دمى ،سمؾ اًمقاضمى صمدصمي أيومُ ،ص ْؿ صمدصمي أيوم،
ُّ
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
سمؿدّّ ّ ،أٓ يصدق
ـمقى اًمصدىمي؟ اًمصدىمي ذم أيي ُجمؿؾي َ ﴿ :ومػدْْ َي ٌي م ْـ ص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىمي َأ ْو ُك ُُسؽ﴾ صدىمي ِمؽـ ُ
ٍ
ِ ِ
ِ
اًمسبـرري قمبغم ّ
أن
قمؾقف اًمصدىمي؟ ُمدّّ واطمد أو أىمؾ اؾمؿف صدىميَ ﴿ :ومػدْْ َي ٌي مب ْـ صب َقو ٍم َأ ْو َصبدََ َىمي﴾ً ،مؽبـ د رًمبً ُّ
اًمصدىمي مؼدرة ،مؼدرة سمؽؿ؟ سمنـمعوم ؾمتي مسويملمً ،مؽؾ مسؽلم كصػ صبوع ،إذن أيبي ُجمؿؾبي ذم اًمصبقوم
أن اًمصقوم صمدصمي أيومّ :
واًمسـرري َسم رقـً ّ
وأن اًمصدىمي إـمعوم ؾمتي مسويملمً :مؽؾ مسؽلم كصبػ صبوع،
واًمصدىميُّ ،
أن اًمسـرري شمػن اًمؼرآن ،وذم اًمؼرآن ذم أيي َ ﴿ :وم ِػدْْ يب ٌي ِمبـ ِصبقو ٍم َأو صبدََ َىم ٍي َأو ُكُس ٍ
بؽ﴾ اًمـُّ ُُّسبؽ
ْ َ ْ َ
َ
ْ ُ
ّ
يتبلم ّ ُّ
وهبذا ّ
اًمسبـرري َسم ّقـبً ّ
أن
اًمذسمح ،أيي ومقفو إمجول ،يؿؽـ ُك ُسؽ سمذسمح ؿموة أو ُك ُسؽ سمبذسمح سمدََ كبي أو همبػم ذًمبؽً ،مؽب ّـ ُّ
اًمقاضمى هق ؿموةً ،مؽـ قمغم اًمتخقػم ،ومؼقًمف« :هؾ دمدُُ ؿمو ًة؟ ىمولٓ :ش ًمقس هذا قمغم وضمبف اًمتعقبلم ،يعـبل مبو
كؼقلّ :إّنو قمغم اًمؽمشمقى! َمـ يمون جيد ؿمو ًة وضمى قمؾقف ْ
أن يذسمح :وإن مل جيد اكتؼبؾ إمم اًمصبقم! ٓ ،اًمصبقاب
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أ ّّنو قمغم اًمتخقػم ،واًمبداءة قمغم هذه اًمروايي اًمبداءة سموًمـُّ ُُّسؽ ِمـ سموب اًمببداءة سموٕومضبؾ ،يعـبل هبذه إمبقر
إن ؿموء صوم صمدصمي أيوم ،مـ وضمبً قمؾقف ِ
اًمػدْْ َيي هق ُخم ّػمْ ،
اًمثدصمي هل قمغم اًمتخقػمْ ،
إن ؿموء صبوم صمدصمبي ايبوم،
َ
وإن ؿموء أـمعؿ ؾمتي مسويملمْ ،
ْ
وإن ؿموء ذسمحُ ،خم ّػم ذم أيي َ ﴿ :وم ِػدْْ َي ٌي ِم ْـ ِص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍي َأ ْو ُك ُُس ٍؽ﴾ً ،مؽبـ ذم
روايي أ ّن اًمرؾمقل سمدأ سمذيمر اًمـُّ ُُّسؽ وىمول« :هؾ دمد ؿمو ًة؟ش وذم روايي أ ّكّف َظم ّػمه ومؼول« :اذسمح ؿمبوة أو أـمعبؿ أو
أوش وهذه اًمروايي ًمعؾفو  ,واهلل أقمؾؿ  ,هل اًمراضمحي ّٕنو مقاومؼي ًمظبوهر اًمؼبرآن ذم اًمتخقبػمِ ،
ومػدْْ َيبي إذى
ّ
منموقمي قمغم اًمتخقػم ٓ قمغم اًمؽمشمقى ،وهبذا يظفر شمؼرير هذا إصؾ وأصؾف ِمـ هذا احلديٌ ّ
شمػنب
اًمسـرري ّ
أن ُّ
ِ
ربل ّ
صبغم
قؿقا ر
اًمص َد َةَ﴾ مو معـك إىمومتفو؟ ويمقػ شمؽقن إىمومي اًمصدة؟ شمؽقن سموٓىمتداء هبدي اًمـر ِّ
اًمؼرآنَ ﴿ ،أىم ُ
اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿْ ،
واًمسبدم َسمب ّلم ًمـبو
سملن كصكم مثؾ صدشمف« :ص ّؾقا يمام رأيتؿقي أصكمش( ،)1ومفق قمؾقف ّ
اًمصبدة ّ
صغم يمام ّ
ومؿـ ّ
رببل
يمقػ شمؽقن اًمصدة ،وصدشمف قمؾقف ّ
صبغم اًمـر ُّ
واًمسدم هل اًمـؿقذج إلىمومي اًمصدةَ ،
اًمصدة ّ
ِ
ربل ّ
ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ شمػسبػم
اًمسـرري إذن شمػن اًمؼرآن ،صػي صدة اًمـر ِّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ومؼد أىموم اًمصدةُّ ،
﴿وهللرِ َقم َغم
اًمسـرري اًمعوذة
شمػسػم ًمؼقًمف شمعوممَ :
وطم ُّجف قمؾقف ّ
ًمألمر سمنىمومي اًمصدةَ ،
واًمسدم طملم َطم ٍّ ذم ُّ
اًمصدة ّ
ٌ
روس ِطمٍ ا ًْمبق ِ
ً﴾(ّ )2
حل ٍّ ،ومقفو
اًمـر ِ ُّ َ ْ
حل ٍّ؟ ًمقس ومقفو صػي ا َ
حل ٍّ! هؾ أيي ومقفو صػي ا َ
وإٓ أيي ًمقس ومقفو صػي ا َ
ومرض احلَ ٍّ ،وًمؽـ شمػسػم احلَ ٍّ أو ُ
سمح رجتِف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾمب ّؾؿ :ومن ّكّبف َطمب رٍ وىمبول ًمؾـبوس:
ُ
سمقون صػي احلَ ٍّ َ
حل ٍّ ِمـ هديف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذم َطم رجتِف-
«ظمذوا قمـل مـوؾمؽؽؿش( )3ومعؾؿـو وقمرومـو صػي ا َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أن ِمـ حمظقرات اإلطمرام طم ْؾ ُؼ اًمرأس ًمؼقًمف شمعومم ﴿ :و َٓ َ ْ ِ
اًمثوًمثيّ :
وؾم ُؽ ُْؿ﴾(-)4
َ
َ
حتؾ ُؼقا ُر ُء َ
-----------------ّ ِ
حتؾِ ُؼبقا
﴿و َٓ َ ْ
وحي ُرم قمغم اعمرأة َطم ْؾ ُؼ اًمبرأس َ
أن مـ حمظقرات اإلطمرام َطم ْؾ ُؼ اًمرأس ،وم َق ْح ُر ُم قمغم اًمرضمؾ َ ْ
رءوؾم ُؽُؿ﴾ كص أيي ،أمو أيي ومٍمحيي﴿ :و َٓ َ ْ ِ
وؾم ُؽ ُْؿ﴾ ،وأمو اًمؼصي  ,ىمصي يمعبى  ,ومأل ّكّبف عمَّبو
َ
ّ
حتؾ ُؼقا ُر ُء َ
ُ ُ َ ْ
مرومققمو-
احلقيرث ريض اهلل قمـف
ً
( )1صحقح اًمبخوري ( )631مـ طمديٌ موًمؽ سمـ ُ
( )2آل قمؿران-97 :
مرومققمو-
( )3صحقح مسؾؿ ( )1297مـ طمديٌ ضموسمر ريض اهلل قمـف
ً
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ِ
طمؾبؼ رأؾمبف ّإٓ ِمبـ
ُ
حي ُبرم قمؾقبف
أمره سمحؾؼ رأؾمف
ً
قمدضمو  ,قمدج  ,عمَّو أمره أمره سموًمػدْْ َيي ،ومدََ رل ذًمؽ قمغم أ ّكّف َ ْ
ِ
ِ
رأؾمف متعؿدًً ا ِمـ همػم ُقمب ْذ ٍر مبو طمؽؿبف؟
ُقم ْذر ،وإذا طمؾؼف ًمعذر
ْ
وضمبً قمؾقف اًمػدْْ َيي ،ومـ سموب أومم َمـ طمؾؼ َ
دمى قمؾقف ِ
متعؿبدًً ا ِمبـ همبػم ُقمب ْذر
اًمػدْْ َيي
ودمى قمؾقف اًمتقسميُ ،
ُ
ُ
دمى قمؾقف اًمتقسمي ٕ ّكّف أىمدم قمغم هبذا اعمحظبقر ّ
اًمػدْْ يي ،أمو مـ طمؾؼ رأؾمف ًمعذر يمعؽى سمـ قمجرة ومتجى قمؾقف ِ
ومتجى قمؾقف اًمتقسمي ودمى قمؾقف ِ
اًمػدْْ َيي ومل يؽـ
ُ
ُ
ُ
َ ّ َ
إصمؿ ومل يرشمؽى ذك ًبو ًمقتقب مـف-
قمؾقف ٌ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعيّ :
أن اعمُ ْح ِرم إذا اطمتوج إمم طم ْؾؼ ؿمعره عمرض أو أذى يموًمؼؿؾ َطم َؾ َؼ وومدى
-----------------ِ
أن اعمُ ْح ِ
واًمسبدمّ ،
برم إذا
رببل قمؾقبف ّ
اًمصبدة ّ
هذه اًمػو دة مؼصقدهو ذ ْيم ُر اًمرظمصي اًمتل ذيمرهو اهلل وذيمرهبو اًمـر ُّ
اطمتوج إمم طم ْؾؼ رأؾمف عمرض أو أذى ومن ّكّف يػعؾ ذًمؽ ويػدي ،إذا اطمتبوج إمم طم ْؾبؼ رأؾمبف ،أ ّمبو إذا اطمتبوج إمم
ِ
رأؾمف يمؾفّ ٕ ،كّف مو يتخؾص ِمـ اًمقؾمخ اًمبذي قمبغم
طم ْؾؼ مجقع ؿمعره ومفذا فموهر يمام وىمع مـ يمعى ٕ ّكّف طمؾؼ َ
ضمؾدة رأؾمف واًمؼؿؾ اًمؽثػم ّإٓ سمحؾؼفً ،مؽـ مـ اطمتوج إمم طم ْؾؼ رء ِمـ ؿمعره  ,رء ِمـ ؿمعر رأؾمف – ِ
ومؿـ
َ
أهؾ اًمعؾؿ َمـ يؼقل :إ ّكّف يػدي ،ومـفؿ َمـ يؼقل :إ ّكّف ٓ يػدي ّ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ اطمبتجؿ وهبق
ٕن اًمـر ر
حل ّجومي قمغم اًمرأس شمتقىمػ قمغم طم ْؾؼ رء ِمـ ؿمعره ًمقوع اعمحوضمؿ :ومل ُيـؼؾ أ ّكّبف قمؾقبف
ُحم ْ ِر ُم قمغم رأؾمف ،وا َ
إن اًمػؼفوء قمـدهؿ شمػصقدت وشمقؾمع ،قمـد احلـوسمؾي ّ
واًمسدم ومدى! صمؿ ّ
أن َمـ طمؾؼ صمدث ؿمعرات أو
ّ
اًمصدة ّ
وضمبً قمؾقف ِ
اًمػدْْ َي ُيً ،مؽـ هذا  ,واهلل أقمؾؿ  ,ومقف مقوع اضمتفودً ،مؽبـ هبؾ جيبقز اعمُ ْح ِ
برم ْ
أن
أرسمع ؿمعرات
ْ
حيؾؼ ؿمعرة أو ؿمعرشملم أو صمدث؟ ّٓ ،
واًمسبدم:
ٕن مو ُّنل قمـف
وضمى اضمتـو ُسمف يمؾ اقو يمؾف ًمؼقًمف قمؾقبف ّ
َ
اًمصبدة ّ
حتريؿ طم ْؾؼ اًمرأس أو رء مـف ،حتريؿ
«إذا ّنقتؽؿ قمـ رء وموضمتـبقهش( )1إذن اًمـفل قمـ طم ْؾؼ اًمرأس يؼتيض
َ
طم ْؾؼ مجقع اًمرأس أو سمعضف :ومن ّكّف طمرام ًمؼقًمف« :وموضمتـبقهش وضموء ذم أيي﴿ :و َٓ َ ْ ِ
وؾم ُؽ ُْؿ﴾ ومد جيبقز
َ
حتؾ ُؼقا ُر ُء َ
طم ْؾؼ اًمرأس  ٓ ,ا
سمعضو -,
يمد وٓ ً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )7288مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف
ً
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ّ
أن اعمُ ْح ِرم إذا اطمتوج إمم طم ْؾؼ ؿمعره عمرض أو أذى يموًمؼؿؾ َطم َؾ َؼ وومدى
اخلومسيّ :
أن ومِدْ َيي إذى وردت قمغم اًمتخقػم سملم اًمصقوم واإلـمعوم واًمـ ُُّسؽ
-----------------ّ ِ
واًمسـرري ،وموًمؽتوب ومقف ﴿ َوم ِػدْْ َي ٌي ِمب ْـ ِصب َقو ٍم َأ ْو
أن ومدْْ َيي إذى ضموءت قمغم اًمتخقػمَ ،د رل قمغم هذا احلؽؿ اًمؽتوب ُّ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ومؿـ مل يدومع! ﴿ َوم ِػدْْ َي ٌي ِمب ْـ ِصب َقو ٍم
ومؿـ مل يستطع! ومػدْْ َيي مـ صدىمي َ
َصدََ َىمي َأ ْو ُك ُُسؽ﴾ مو ومقفو ومػدْْ َيي مـ صقوم َ
ٍ
ٍ
اًمسـرري قمغم معـك هذه أييُ ،صب ْؿ صمدصمبي أيبوم أو أـمعبؿ ؾمبتي
َأ ْو َصدََ َىمي َأ ْو ُك ُُسؽ﴾ قمغم اًمتخقػم ،وهؽذا دًمً ُّ
مسويملم أو ا ْك ُسؽ ؿموة ،ومفل شمشبف يمػورة اًمقؿلم ،يمػورة اًمقؿلم قمغم اًمتخقػم ٓ قمغم اًمؽمشمقى ،وومِدْْ َيي اًمظِفور قمغم
اًمؽمشمقى ،يعـل يمػورة اًمظِفور قمغم اًمؽمشمقى ،ويمذًمؽ ضمزاء اًمصقد قمبغم اًمتخقبػم سمبلم ذ ْسمبح اعمِ ْثبؾ أو شمؼقيؿبف:
يمؾ ذًمؽ قمغم اًمتخقبػمِ ،
اًمطعوم واًمتصدق سمف ،أو صقوم أو مو يعودل ذًمؽ ِمـ صقومّ +
ومػدْْ َيبي إذى هبل قمبغم
واًمسـرري-
اًمتخقػم ٓ قمغم اًمؽمشمقى سمدًٓمي اًمؽتوب ُّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسودؾميّ :
أن اًمصقوم صمدصمي أيوم
-----------------هذا اًمتػسػم شمؼدّّ م ّ
اًمسـرري ،وذم ذًمؽ شمػسػم عمَِو ُأمجؾ ذم اًمؼرآن-
أن اًمصقوم صمدصمي أيوم ،وهذا هق مو دًمً قمؾقف ُّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسوسمعيّ :
أن اًمصدىمي إـمعوم ؾمتي مسؽلمً :مؽؾ مسؽلم كصػ صوع
-----------------ّ
أن اًمصدىمي اعمذيمقرة ذم أيي ﴿ َوم ِػدْْ َي ٌي ِم ْـ ِص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍي﴾ ّأّنو إـمعوم ؾمتي مسويملمً :مؽؾ مسؽلم كصػ
أـمعؿ ؾمت َي مسويملمً :مؽؾ مسؽلم كصػ صوعش-
صوع ،وذًمؽ سمدًٓمي اًم ُّسـري ،سمدًٓمي هذا احلديٌ « ْ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثومـيّ :
يمسبع سمدكي
أن اًمـ ُُّسؽ ُ
ذسمح ؿموة أو مو ىموم مؼومفو ُ
------------------
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أيـ اًمـُّ ُُّسؽ؟؟ ذم أيي ﴿ َوم ِػدْْ َي ٌي ِم ْـ ِص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍي َأ ْو ُك ُُس ٍؽ﴾ ِمـ ومقا د هذا احلديٌ ّ
أن اعمبراد سموًمـُّ ُُّسبؽ
يمسبع اًم َبدََ كي واًمبؼرةّ ،
ومنن اًمبدكي دمزئ قمـ ؾمبعي ،واًمبؼرة دمبزء
ذم أيي اعمراد سمف ُ
ذسمح ؿموة ،أو مو يؼقم مؼومفو ُ
قمـ ؾمبعي ،إذن احلديٌ ومقف شمػسػم اًمـُّ ُُّسؽّ :
وأن اعمراد سموًمـُّ ُُّسؽ سمؤييَ ﴿ :وم ِػدْْ َي ٌي ِم ْـ ِص َقو ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍي َأ ْو ُك ُُس ٍؽ﴾
وؾمبع اًمبؼرة-
أ ّكّف ُ
ذسمح ؿموة ،ويؼقم مؼو ُمف ُؾمبع اًمبدكي ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمتوؾمعي :منموقمق ُي اإلطمسون سمام يـتػع سمف اعمسؾؿ ِمـ شمعؾقؿ وإرؿمود إمم مو ُحيتوج إًمقف
-----------------ِ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ًمؽعى سمـ قمجرة طمقٌ ىمول ًمف« :مو
هذه اًمػو دة ملظمقذة  ,واهلل أقمؾؿ  ,مـ إرؿمود اًمـر ِّ
اًمقضمع سمؾغ سمؽ مو أرى! ُص ْؿ صمدصمي أيوم أو أـمعؿ ؾمتي مسويملم أو ا ْك ُسؽ ؿمو ًةش ،ومفذا اإلرؿمود وهبذا
يمـً ُأرى
َ
اًمتقضمقف هق ِمـ فمفقر اإلطمسونِ ،
شمعؾقؿ إطمؽوم وشمعؾقؿ مو حيتوج إًمقف اًمـوس ِمو جيى قمؾقفؿ،
ومؿـ اإلطمسون
ُ
ُ
واًمسدم هق ُ
أيمؿبؾ اًمـبوس إطمسبو ًكًو إمم اًمـبوس وهبق
أيمؿؾ اًمـبوس ذم هبذا اًمببوب،
واًمرؾمقل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ِ
اإلطمسون إًمقفؿ سموًمعؾؿ وذم اًمتعؾقؿ ّ
اًمـبوس
أكػبع
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،وموًمرؾمؾ قمؾقفؿ اًمصدة واًمسدم هبؿ
ُ
ّٕنؿ يدقمقّنؿ إمم يمؾ ظمػم ويـفقّنؿ قمـ
ًمؾـوس ،اًمرؾمؾ ويمذًمؽ قمغم إصمرهؿ اًمدقموة هؿ أكػع اًمـوس ًمؾـوسّ ،
أقمظؿ ِمبـ
ذ ،وهؽذا َمـ يلمر سموعمعروف ويـفك قمـ اعمـؽر هق حمس ٌـ إمم اًمـوس إمم َمـ يلمرهؿ ويـفوهؿ
َ
يمؾ َ ّ
اإلطمسون إمم اًمـوس سموعمول-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
منموقمق ُي اإلطمسون سمام يـتػع سمف اعمسؾؿ ِمـ شمعؾقؿ وإرؿمود إمم مو ُحيتوج إًمقف
-----------------ٕن اًمرؾمقل َوم َع َؾف وًمـو ومقف ُأؾمقة ،وم ُقنمع ًمؽ ّأهيو اعمسؾؿ ْ
ّ
أن ُحتسـ إمم اًمـوس سمام يـتػعقن سمبف ِمبـ قمؾبؿ أو
مول أو ظمدمي أو معووكي-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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لم رء ٌ ِ
ِِ
قؿ﴾(-)1
وف َرطم ٌ
اًمعوذة :ومقف ؿموهدٌ ًمؼقًمف شمعومم﴿ :سمِوعمُْ ْممـ َ َ ُ
-----------------لم رء ٌ ِ
ِِ
بقؿ﴾ هبذه اًمصبػي عمبـ؟ ًمؾرؾمبقلًَ ﴿ :م َؼبدْْ
وف َرطم ٌ
ربل  ,ىمقًمف﴿ :سمِبوعمُْ ْممـ َ َ ُ
ومقف ؿموهدُُ ًمؼقًمف شمعومم  ,ذم اًمـر ِّ
لم رء ٌ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ضموء ُيمُؿ رؾم ٌ ِ
قؿ﴾( ،)2وذم هبذه اًمؼصبي
قل م ْـ َأ ْك ُػس ُؽ ُْؿ َقم ِز ٌيز َقم َؾ ْقف َمو َقمـ ُّت ُّْؿ َطم ِري ٌ
وف َرطم ٌ
ص َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ سمِوعمُْ ْممـ َ َ ُ
َ َ ْ َ ُ
ػ معف وأسمدا ًمف ؿمق ًئو ِمـ احلزن قمؾقف عمَِو أصوسمف« :مبو يمـبً
أ ّكّف قمؾقف اًمصدة واًمسدم عمَّو رأى يمع ًبو َر رق ًمف وشمؾ رط َ
ُأرى اًمقضمع سمؾغ سمؽ مو أرى!ش هذا شمعبػم قمـ ر ّىمتف ًمف وقمطػف قمؾقبف ّ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ ،ومفبذا ِمبـ رأومتبف
لم رء ٌ ِ
ِِ
قؿ﴾-
وف َرطم ٌ
بل﴿ :سمِوعمُْ ْممـ َ َ ُ
ورمحتف ،إذن ومػل اًمؼصي ذم هذا احلديٌ ومقفو ؿموهدٌٌ ًمؼقًمف شمعومم ذم وصػ اًمـر ّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
احلوديي قمنمةّ :
طمؾؼ اًمشعر ومقف خت ّؾص ِمـ اًمؼؿؾ
اًمطى آؾمتػراغ ٕ ّن َ
أن ِمـ أصقل
ّ
-----------------ِمـ أصقل اًمطى آؾمتػراغَ ،ذ َيم َر اسم ُـ اًمؼ ّقؿ رمحف اهلل ّ
حلؿقبي وطمػبظ
أن أصقل اًمطبى صمدصمبي :آؾمبتػراغ وا ُ
اًمؼقة ،صمدصمي أصقل ،هذه أصقل اًمطى ،يؼقل :ويمؾفو ىمبد ُأؿمبػم إًمقفبو ذم اًمؼبرآن ،و َذ َيمَب َر ِمبـ اًمبدًمقؾ قمبغم
آؾمتػراغ مو ضموء ذم اًمؼرآن ِمـ طم ْؾ ِؼ اًمشعر ومػقف خت ّؾص ومفذا ِمـ آؾمتػراغ ِ ،
ومؿبـ آؾمبتػراغ ً
طمؾبؼ
ُ
مبثد
اًمشعر إلزاًمي إذى اًمذي ذم اًمرأسِ ،
ومـ ذًمؽ ً
مثد ؿمؼ اجلروح ًمتػريغ وإظمراج مو ومقفو ِمـ صديد وكحقه،
ُ
اذ ُسمقا﴾( )3ومقفو ٌ
اإلكسون ىمق َشمف،
دًمقؾ قمغم إمر سمام حيػظ سمف
و َذ َيم َر يمذًمؽ ذم سموب طمػظ اًمؼقة يؼقلَ :
﴿و ُيم ُؾقا َو ْ َ
إذا مل يليمؾ ومل ينمب هؾؽ ،وملصقل اًمطى ذم هذه اًمثدصمي ،وأفم ّـ َذ َيم َر ّ
حلؿقبي ىمقًمبف شمعبومم:
أن اًمبدًمقؾ قمبغم ا ُ
﴿و َٓ ُشم ْ ِ
حلؿقي ،و َذ َيم َر ذم هذه اًمؼصي اًمتبل ذم أيبي
َ
ُن ُومقا﴾( )4ومقف ُمحقي ومذيمر ذم أيي إصؾلم :طمػظ اًمؼقة وا ُ
اًمثوًمٌ وهق آؾمتػراغِ ،
ومـ آؾمتػراغ ً
مثد اعمُ ْس ِف ُؾ اًمذي خيرج مو ذم اًمبطـ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( )1اًمتقسمي-128 :
( )2اًمتقسمي-128 :
( )3إقمراف-31 :
( )4إقمراف-31 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اًمطى آؾمتػراغّ ،
ّ
طمؾؼ اًمشعر ومقف خت ّؾص ِمـ اًمؼؿؾ
ٕن َ
أن ِمـ أصقل
ّ
-----------------طمؾؼ اًمشعر ومقف خت ّؾص ،ذهى إذى قمـ يمعى سمـ قمجرة سمحؾؼ ؿمعره :ومتخ ّؾص ِمـ اًمؼؿؾ-
ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوكقي قمنمةّ :
أن اًمعؼمة ذم طمؽؿ أيي سمعؿقم اًمؾػظ ٓ سمخصقص اًمسبى
-----------------وهذه ىموقمدة أؾموؾمقي ّ
أن اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ٓ سمخصقص اًمسبى ،وهلذا ىمول يمعى سمـ قمجبرة" :كزًمبً
ِذم هذه أيي"" ،كزًمً ذم ظموصي" ،يعـل أ ّكّف ؾمبى كزوهلوِ ،
ومؿـ طمقٌ اًمسببقي هل ظموصي سمف :وًمؽـ مـ طمقٌ
ر
ر
احلؽؿ هل قمومي ،وهلذا ىمول" :كزًمً رذم ظموصي وهل ًمؽؿ قمومي" وهذا راضمع إمم ّ
أن اًمعبؼمة سمعؿبقم اًمؾػبظ ٓ
سمخصقص اًمسبى ،وهل ىموقمدة أصقًمقي مؼررة ذم قمؾؿ اًمتػسػم-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوًمثي قمنمة :ضمقاز طم ِ
رأؾمف قمـد احلوضمي مع ومِدْ َيي
ؾؼ اعمُ ْح ِرم َ
-----------------ِ
طمؾؼ رأؾمف إذا اطمتوج إمم ذًمؽ وقمؾقف اًم ِػدْْ َيبي ،هبذا هبق احلؽبؿ
ًمؾؿ ْح ِرم ُ
مـ ومقا د هذه احلديٌ أ ّكّف جيقز ُ
إؾمود اعمؼصقد ِمـ إيراد هذا احلديٌ ،هذا هق اعمؼصقد يمام يؼول :سمقً اًمؼصقد-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ,يؼبقل اًمسبو ؾ :أطمسبـ اهلل إًمقبؽ ،هبؾ جيببى قمبغم اعمبرأة ِ
اًمػدْْ َيب ُي إذا ًمبسبً اًمـِّ َؼبوب أو اًمؼػببوزيـ؟
ِ
ؾمبفقا
بدت ذًمبؽ ،أ ّمبو إذا ًمبسب ْتْف
عؿ ْ
ً
كعؿ قمؾقفو اًمػدْْ َيي قمغم ىمقل اًمػؼفوءً ،مؽـ سموًمؼقوس وًمقس سمبوًمـص ،إذا َشم ّ
وكسقو ًكًو و ً
أيضو ِمـ ومقا د هذه اًمؼصي ومو ذم أيي  ,اًم ُق ْن ذم أطمؽوم
ضمفد ومؾقس قمؾقفو رءً ،مؽـ كدطمظ ً ,
اًمنميعي ،اًمتخقػم شمقسػم ،ومػل هذه أيي وذم اًمؼصي اًمتقسػم ذم ومِدْْ َيي إذى ،يؿؽـ ْ
أن كحسببفو ِمبـ اًمػقا بد:
وذقمً قمغم وضمف اًمتخقػم ،واًمتخقػم شمقسػم-
اًمتقسػم ذم ومِدْْ َيي إذى طمقٌ ضموءت ُ
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
رض ْسم َـ سمِ ُخ ُؿ ِر ِه رـ َقم َغم ُضم ُق ِ
﴿و ًْم َق ْ ِ
قهبِ رـ﴾( ،)1مبو اعمؼصبقد
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،ذم ىمقًمف شمعوممَ :
سموجلققب؟ هؾ هق اًمقضمف أم اًمصدر؟
اًمصدر ،اجلققب ضمققب اًمثقب-
ِ
حل َرم؟
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ هـوك طمؽؿي ذم ُسم ْعد مقؼوت ْ
أهؾ اعمديـي قمـ ا َ
اؾمتـبط  ,أو مو أدري هؾ أطمد ىمول سمف؟ ّ ,
ُ
أن هذا ومقف ومضقؾي ٕهؾ اعمديـي طمقٌ يمبون
اهلل أقمؾؿً ،مؽـّّل أكو
َ
ؿمبؽ ّ
ّٕنؿ سمذًمؽ شمطقل مد ُة إطمبرامفؿ ،وٓ ّ
ُعبر ُض
أن
ـمبقل اعمبدة ذم اإلطمبرام ُشم ّ
مقؼوهتؿ هق أسمعدُُ اعمقاىمقً ّ
اإلكسون ٕؾمبوب إضمقرُ ،يؾ ّبقن شمسعي أيوم ،اًمرؾمقل ظمرج ذم مخس سمؼلم ِمـ ذي اًمؼعدة ومل يصبؾ إمم راسمبع
ىمريى ،ومؤن ٓطمظبقا
حل ّجي ويمون ىمور ًكًو ومو ّشمّصؾً اعمدة ومبؼل حمر ًمو مخسي قمنم يق ًمو ،سمخدف َمـ مقؼو ُشمف
ٌ
ذي ا َ
مع هقمي وضمقد هذه اعمقاصدت يمؿ ِمـ مدة شمبؼك حمرمو ذم اًمعؿرة؟ يمؿ؟؟ يعـل ُ ْ ِ
اًمسب ْقؾ صمبؿ ُشمُؾببل
حت ِر ُم مـ ر
ً
وشمـزل عمؽي ،أىمؾ ِمـ ؾموقمتلم أو صمدث-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،سمعض اًمعؾامء يرون أ ّكّف ٓ ومِدْْ َيي ذم ًُمبس اعمخقط ٕ ّكّف ٓ دًمقؾ سيح ومقف
ٓ سملس ،هذا رأي ٕ ّكّف ٓ دًمقؾ ،صحقح ،يعـل اإلجيوب قمغم اًمـوس هذا سموًمؼقوس ،واًمؼقوس ًمبقس سمظبوهر ذم
هذا اعمقوعً ،مقس سمظوهر-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،ىمؾتؿ  ,طمػظؽؿ اهلل ّ ,
أن يمػورة اًمقؿلم قمغم اًمتخقػم ّإّنو قمبغم اًمتخقبػم
سملم اًمثدصمي ،وومقفو ضموكى قمغم اًمؽمشمقى ،اًمثدصمي سملم إـمعوم ؾمتي مسويملم أو يمسقهتؿ أو حترير رىمببي ،هبذا يمؾبف
قمغم اًمتخقػم ،وومقفو ضموكى شمرشمقى وهق ّ
أن َمـ مل جيد هذه إؿمقوء يصقم-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽَ ،مـ كقى صقوم أطمد أيوم اًمستي ِمـ ؿمقال سمعد اًمػجر :هبؾ ُيؽتبى ًمبف
اًمققم ً
يمومد؟
ُٓ ،يؽتى ًمف ِمـ ك ّقتف-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،أًمقس ىمق ًُمف «وٓ شمـتؼى اعمبرأة وٓ شمؾببس اًمؼػبوزيـش ومقبف ٌ
دًمقبؾ قمبغم
أصحوب اًمؼقل سمؽشػ اًمقضمف واًمؽػلم؟
قمؽس مو ىموًمف
ُ
( )1اًمـقر-31 :
64

َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ٓ يظفر زم ٓ ،هذا وٓ ذاك ،اعمفؿ ّأّنو مـفق ٌي قمـ ًُمبس اًمـِّ َؼوب ذم طمول اإلطمرام ٓ ،شمـتؼى-
قمؿبد؟
 ,يؼقل اًمسبو ؾ :أطمسبـ اهلل إًمقبؽ ،مبو
ُ
اًمقاضمبى قمبغم َمبـ هم ّطبك رأؾمبف ظمطبل وكسبقو ًكًو دون ْ
ٓ رء قمؾقف ىمط ًعو-

ِ
طمبديٌ رؾمبقل اهلل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ جيقز سمقع اًمسؾع وذًمؽ سمذيمر

وؾم ّؾؿ ًمتشجقع اعمشؽمي سموٓؿمؽماء؟ يعـل يملكف يذيمر أومضول اًمسؾعي؟
وإن يمون ً
أضمر ذم ذًمؽْ ،
ْ
مح َؾفؿ قمغم آؿمبؽماء
ومعد أكف يريد ْ
إن يمون ًمقس ًمف اًمؽمويٍ ّإٓ ًمؾتجورة! ومؾقس ًمف ٌ
أضمر ،إكام إقمامل سموًمـقوت-
اطمتسو ًسمو وم ُقمضمر ،أ ّمو إذا يمون عمجرد اًمؽمويٍ ًمؾسؾعي ومؾقس ًمف ٌ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو معـك ىمقل اًمشوـمبل ذم اعمقاومؼوت ذم اعمؼدمي اخلومسبيّ :
أن اًمسبؾػ
اًمصوًمح ِمـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم مل خيقوقا ذم إؿمقوء اًمتل ًمقس حتتفو قمؿؾ؟
يظفر زم ًمقس أكف ًمقس سمجقد هذا اًمػفؿ ،اًمصحوسمي شمذايمروا ذم مسو ؾ اًمديـ اًمعؾؿقبي واًمعؿؾقبي ،وؾمبلًمقا
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،ومنـمدق اًمؼبقل سمبلّنؿ مل خيقوبقا ومل يتؽؾؿبقا ّإٓ ذم
قمـ أؿمقوء اقمتؼوديي :ؾملًمقا اًمـر ر
مسو ؾ يؽمشمى قمؾقفو قمؿؾ! هذا ًمقس سمؿستؼقؿ قمـدي-
 ,يؼببقل اًمسببو ؾ :أطمسببـ اهلل إًمقببؽ ،هببؾ يؽػب ُبر َم بـ أكؽببر رؤي ب َي اهللِ قمب ّبز وضمب ّ
بؾ ذم اًمببدار أظمببرة؟
اًمسـرري ُيؽ ّػروكفّ ،
اًمظوهر أ ّن أ َ
يمثػم ِمـ اعمسو ؾ
واًمسـرري وسمنمجوع أهؾ ُّ
ٕن اًمرؤيي صموسمتي ذم اًمؽتوب ُّ
هؾ ُّ
اًمسـرريً ،مؽ ْـ ٌ
تلول وًمف ؿمبفوت-
اًمؽؼمى
اًمتؽػػم يؽقن اًمؼو ؾ هبو ُم ّ
ُ
قمؾببامي  ,كسببلل اهلل اًمعوومقببي ,
ٍمببح سمل ّكّببف
ّ
 ,يؼببقل اًمسببو ؾ :أطمسببـ اهلل إًمقببؽ ،هـببوك ىمريببى زم ُي ّ
كحتوج ًمتػسػم قمؾامي ،هؾ هق ٓ يممـ سموهلل ورؾمقًمف؟ ُحيتوج إمم ْ
أن ُيػن قمؾامكقتف-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،يمقػ يزيد ـموًمى اًمعؾؿ إيامكف؟
ِ
بؿ ُهبدًً ى﴾(ْ :)1
سملن يدقم َق ر ّسمف ْ
يزيد ـموًمى اًمعؾؿ إيام َكَف ْ
وأن يؾبز َم
هدى َ
أن يزيده ً
﴿وا رًمبذي َـ ْاه َتَبدََ ْوا َزا َد ُه ْ
اًمطوقموت ويستؽثر ِمـ كقاومؾ اًمطوقموت ،اًمـقاومبؾ ِمبـ أؾمببوب زيبودة اإليبامن ،ويمثبرة جموًمسبي اًمصبوحللم،
ومؼوـمعي أؾمبوب اًمؾفق واًمؾغق ِ
وأىمببح مـفبو
اًمعؽقف قمغم اجلقآت ومشوهدة اعمؼوـمع اًمػضقًمقي،
ُ
ومـ ذًمؽ
ُ
( )1حمؿد-17 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ًمؼؾبى متعؾ ًؼبو
اعمُ َح رر َمي ،مؼوـمع ومضقًمقي ،صقر! مؼوـمع! هذه ِمـ أؾمبوب وعػ اإليامنّ ٕ ،كّبف هلبق ،يصبػم ا
ُ
سموعمشوهد ،إذا ؿموهد ؿمق ًئو ِمـ ظمدل اجلقال :ومن ّكّف شمبؼك اًمصقر ذم ذهـؽٓ ،سمبدّّ ّأّنبو َشم ِ
َبر ُد قمبغم ذهـبؽ وأكبً
شمصكم ،إذا يموكً صقرة ٓومتي وصقرة شمشدُُّّ آكتبوه ،ؾمبحون اهلل-
ـمؾبى
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،أكو ِمـ قمو ؾي مقهة ،وواًمدي  ,وهلل احلؿد – همـل ،وأكو أريبد
َ
آصمؿ ْ
اًمعؾؿ وطمضقر اًمدروس ،وواًمدي يرهمى ذم ْ
إن مل ُأ ِضم ْبف ًمبذًمؽ:
أن أقمؿؾ ًمتؽقيـ كػز وهمػم ذًمؽ ،ومفؾ ُ
َ
اًمعؿؾ عمدة َؾمـَي-
و ُأ َؤ ِّظمر
إمر سمقـؽ وسمقـف-
شمػوهؿ معف ٓ ،دمعؾ اعمسلًمي
إفمفورا ًمؾعصقون ،شمػوهؿ معف سمام ُهي ّقن َ
ً
ـمؾى اًمعؾؿ أم اًمدقمقة إمم اهلل؟
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ إومضؾ ُ
يمدمهو ،امجع سمقـفام ،مو ذم مـووموة ،واهلل أقمؾؿ-

66

َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
سمسؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمقؿ
احلؿد هلل ،واًمصدة واًمسدم قمغم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ :كب ّقـو حمؿد وقمغم آًمف وصبحبف أمجعبلم
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم:
سموب ُطم ْر َم ِي مؽي
ُ
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل:
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ُرم
اًمسـري قمغم ُطم ْرمي مؽي ،واعمراد ُ
حمرمي :أي :إّنو مع رظؿي ْ
سمح ْر َمي مؽي أّنو ر
أي :هذا سموب ذ ْيم ِر اًمدًمقؾ مـ ُّ
حل َر ِم
حي ُرم ذم همػمهو ،واعمعويص ومقفو أؿمدُّ
ومقفو مو ٓ ْ
حتريام ،وًمذا ُؾمؿقً اًمبؾد احلرام ،واعمسجد احلرام ،واؾمؿ ا َ
ً
ِ
عبرف هببو ،وىمبد َد رل قمبغم ُطم ْر َمبي مؽبي:
حل َرم أقمبد ٌم ُشم َ
يشؿؾ مؽي ومو طمقهلو ،ومـفو مـك ومزدًمػي ،وحلدود ا َ
ُ
ُ
وأصبؾ هبذه
وأصؾ ُطم ْر َمي مؽي ومو طمقهلو ِمـ ُطم ْر َمي اًمبقبً اًمبذي هبق اًمؽعببي،
واًمسـر ِي واإلمجوع،
اًمؽتوب ُّ
حل ْر َمي واًمعظؿي أكف شمعومم أووف اًمبقً إمم كػسف شمنمي ًػو وشمؽري ًام ،ومؼول شمعومم إلسمراهقؿ وإؾمامقمقؾَ ﴿ :أ ْن َـم ِّف َرا
ا ُ
لم واًمر ريم ِع اًمسج ِ
ِِ
قد﴾(-)1
َسم ْقتِ َل ًمِؾ رطو ِ ِػ َ
ُّ ُ
لم َوا ًْم َعويمػ َ َ ُّ
-----------------ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ وسمورك قمغم قمبده ورؾمقًمف
احلؿد هلل،
ِ
مـوؾمبي هذا اًمبوب َعمِو َىم ْب َؾف فموهرة ،وسمعضفؿ إ ّمو ْ
شمـبقفبو عمَِبو َىم ْب َؾبف ،ومفبذا
أن جيعؾف مؼدمي عمَو سمعده أو جيعؾبف ً
احلوج أن ؾمور ِمـ اعمقؼبوت إمم أيبـ؟ إمم
اًمبوب يتعؾؼ سمبوب معروف قمـد اًمػؼفوء "سموب دظمقل مؽي" ،يعـل
ّ
مؽي ،ومدظمقل مؽي هذا ًمف ٌ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ يبقً سمذي ُـمقى ىمبؾ دظمقل مؽي صمبؿ يبدظمؾ
ؿملن ،يمون اًمـر ُّ
بٍ ىمبد أمهب أيو ًمبو ذم اًمسبػر
مؽي
حل ّ
وحك ويغتسؾ قمؾقف ّ
واًمسدم ًمدظمقل مؽي ،وٓؾمبقام أ ّكّبف ذم ا َ
اًمصدة ّ
ً
وموًمغسؾ مـوؾمى ًمدظمقل مؽي ودظمقل اعمسجد ،واًمقاصؾ إمم مؽي إذن حيتوج إمم ْ
أن يعرف أطمؽوم مؽي ،ومفذا
ّ
اًمبوب يـوؾمى ْ
ومؽبلن اعممًمبػ يؼبقل" :سمبوب دظمبقل مؽبي وسمقبون
مـدرضمو ذم "سموب دظمقل مؽي"،
أن يؽقن
ً
طمرمتفو" وموًمداظمؾ عمؽي حيتوج إمم ْ
أن يعرف مو عمؽي ِمـ احلُ ْر َمي ،كعؿ ،يعرف مو هلو ِمبـ احلُ ْر َمبي ًمقسبتؼقؿ قمبغم
ِ
سمؿقضمى ذًمؽ ويعرف عمؽي ُطم ْر َم َتفو ومؽوكتفو ،مؽي شمور ًة شمطؾؼ قمغم كػس اًمؼريبي اعمشبتؿؾي قمبغم
ذًمؽ ويعؿؾ
( )1اًمبؼرة-125 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ِ
عؼم سمؿؽي قمبـ
اعمسجد  ,اًمؽعبي هق اعمسجد  ,ومو طمقًمف مـ اًمدور ،وشمور ًة شمطؾؼ مؽي و ُيراد هبو مجقع احلرم ،وم ُق ّ
ويعلم اعمعـك اعمؼصبقدُ ،طم ْر َمبي
حل َرم ،واًمسقوق هق اًمذي حيدد ّ
عؼم سموعمسجد احلرام قمـ مجقع ا َ
حل َرم ،يمام ُي ّ
مجقع ا َ
مؽي ،اًمٌمء اًمذي ًمف ُطم ْر َمي يعـل هق اًمٌمء اعمع ّظؿ اًمذي جيى ًمف ِمـ آطمؽمام مو ًمقس ًمغبػمه ،اطمبؽما ٌم سمبؽمك
شمتضؿـ اًمتعظقؿ وآطمؽمام واإلقمظوم ،ومؾؿؽي ُطم ْر َمي ،هلو َقم َظ َؿي ،ومفل أومضؾ اًمبدد وأطمبفو
أمقر وومِ ْع ِؾ أمقر،
ّ
ِ
ِ
ِ
حي ُر ُم ذم همػمهو ِمـ اًمبؾدان ،ومؾفذا اًمداظمؾ إمم مؽبي كؼبقل:
حي ُر ُم ومقفو مو ٓ َ ْ
إمم اهلل ،ومـ ُطم ْر َمتفو و َقم َظ َؿتفو أ ّكّف َ ْ
إ ّكّف أطمرمّ ٕ ،كّف ذم اًمؾغي اًمعرسمقي إذا ىمبؾ" :أومعؾ" أكجد ،أهتؿ ،يعـل دظمؾ ذم َكَج ٍ
بد أو دظمبؾ ذم هتومبيَ ،أ ْطمب َر َم
ْ
حي ُر ُم قمغم اًمداظمؾ إمم
حل َرم دظمؾ ذم أطمؽوم حتريؿ أطمؽوم مؽي ،أصبح َ ْ
حل َرمّ ٕ ،كّف إذا دظمؾ ذم ا َ
دظمؾ ذم أرض ا َ
وموحلبوج إذا دظمبؾ مؽبي أصببح ذم إطمبرا ٍم
حي ُرم قمؾقبف ذم همػمهبو ،إذن
ّ
حي ُرم قمؾقف ومقفو مو ٓ َ ْ
مؽي واعمؼقؿ سمؿؽي َ ْ
وإطمرامّ ٕ ،كّف يمون ُحم ْ ِر ًمو  ,سمدظمقًمف ذم اًمـُّ ُُّسؽ صور ُحم ْ ِر ًمو  ,صمؿ سمدظمقًمف مؽي دظمبؾ ذم إطمبرا ٍم آظمبر ،إذا ىمتبؾ
ِ ِ
وطم ْر َمي اًمبؾد ،وهلذا اؾمؿ مؽبي اؾمبؿفو
اعمُ ْح ِر ُم صقدًً ا سمؿؽي أصم َؿ مـ وضمفلم واكتفؽ طمرمتلمُ :طم ْر َمي اإلطمرامُ :
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ر ٍء﴾( )1وؾمقليت « ّ
إن اهلل َطم رر َمفو يق َم
اًمبؾد احلرام﴿ :إ رك َرام ُأم ْر ُت َأ ْن َأ ْقم ُبدََ َر رب َهذه ا ًْم َب ْؾدََ ة ا رًمذي َطم رر َم َفو َو ًَم ُف ُيم ُُّؾ َ ْ
ظمؾؼ اًمساموات وإرضش طمرمفو وضمعؾفو طمرمي وطمرم ومقفو أمقراِ ،
ومـ ذًمؽ حتريؿ اًمؼتبول ومقفبو ،أي عمؽبي
َ
ً
ُْ َ َر َ
ّ
طمرميِ ،
حتبريام
اضمتـوب اعمحرموت اًمعومي ،وموعمحرموت واعمعويص اًمعومبي شمؽتسبى
ومـ ُطم ْر َمتِفو أ ّكّف يتليمد ومقفو
ُ
ً
ُْ َ
حل َرمّ ،
ٌ
ٌ
ومـتفؽ ًمبؾد اهلل،
مـتفؽ ٕمر اهلل
حل َرم
ٕن اًمعويص سمو َ
حتريام مـفو ذم همػم ا َ
حل َرم أهمؾظ ً
آظمر ،اعمعويص ذم ا َ
ٌ
ٌ
حل َبرم ،وموعمعصبقي ذم
مـتفؽ ٕمر اهلل سمؿخوًمػتف :سمػعؾ مو ُّنل قمـف ،وهق يمذًمؽ
مـتفؽ ٕمر آظمر وهق ُطم ْر َمي ا َ
ِ
ِ
ُ
أهمؾبظ
حل َرم قمؿبدًً ا وقمبدوا ًكًو هبق
حل َرم
مـفل قمـفو مـ وضمفلم :مـ ضمفي ّأّنو معصقي ذم ّ
أي مؽون ،اًمؼتؾ ذم ا َ
ٌّ
ا َ
ُ
حتريام ِمـ اًمؼتؾ ذم همػمهوّ ،
اًمػعبؾ
حتريام ،ومقؽتسى هبذا
ٕن اًمؼتؾ طمرا ٌم ذم ّ
حل َرم يؽقن أهمؾظ ً
أي مؽون وذم ا َ
ً
ِ
ِ
وأّنو ُحم ّرمبي
حتريام آظمرُ ،طم ْر َمي مؽي "سموب ُطم ْر َمي مؽي" يعـل هذا ُ
اًمسـرري قمغم ُطم ْر َمي مؽيّ :
سموب ذ ْيم ِر مو يدُُ ُّل مـ ُّ
ً
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قه ْؿ﴾( ،)2وؾمبقليت ذم
احل َرا ِم َطم رترك ُي َؼوشم ُؾق ُيم ُْؿ ومقف َومنِ ْن َىمبو َشم ُؾق ُيم ُْؿ َومبو ْىم ُت ُؾ ُ
﴿و َٓ ُشم َؼوشم ُؾ ُ
وأّنو َطم َر ٌم َ
قه ْؿ قمـْْدََ اعمَْ ْسجد ْ َ
ّ
يقوح هذه احلُ ْر َمي ُ ,طم ْر َمي مؽي  ,أومضؾ اًمبدد وأطم ّبفبو إمم
احلديثلم  ,طمديٌ اسمـ قمبوس وأيب ذيح  ,مو ّ
( )1اًمـؿؾ-91 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اهلل ،اًمبقً احلرام هق اًمؽعبي ظموصي ،ويؿتثؾ هذا اًمتعؾقؿ ًمؾؿسجد احلرام﴿ :إِ رن َأو َل سمق ٍ
ً ُو ِو َع ًمِؾـر ِ
روس ًَم رؾ ِذي
ر َْ
حل ْر َمي إمم ْ
وًمؾح َرم طمدو ٌد معروومي :وهلبو
حل َرم،
َ
أن يشؿؾ َ
مجقع طمدود ا َ
سمِ َب رؽ َي﴾( ،)1ويتسع هذا اًمتحريؿ وهذه ا ُ
حل َرم  ,أقمدم مقوققمي ذم إـمراف طمتك ذم اجلبول ،اجلبول مقوقع ومقفبو أقمبدم
أقمدم مقوققمي  ,أقمدم ا َ
ِ
حل َرم :و َمـ دظمؾ ومقفو دظمؾ ذم طمؽؿ
حل َرم ،ومعـك ذًمؽ :هذه احلدود َمـ ظمرج مـفو ظمرج مـ طمؽؿ ا َ
حتديد ا َ
ِ
ِ
ِ
حل ٍّ إقمظؿ ِطم ٌّؾ،
حل ٍّ  ,سمؾ اًمقىمقف ومقفو هق ريمـ ا َ
حل َرم َ ,م ْش َعر مـ مشوقمر ا َ
حل َرمَ ،قم َر َومي طم ٌّؾ ًمقسً مـ ا َ
ا َ
جيقز ُ
ىمتؾ اًمصقد ذم َقم َر َومي؟ جيقز ًمؽـ ًمغػم اعمُ ْح ِرم ،وموعمُ ْح ِرم إذا ىمتؾ صقدًً ا سم َع َر َومي يؽقن أهقن ِمو ًمق ىمتؾ صبقدًً ا
ِ
ومؾؾح َرم طمدود وأقمدم يشوهدهو اًمـوس ذم إوديبي وذم إـمبراف،
سمؿزدًمػيّ ٕ ،ن مزدًمػي َطم َرم ،ومـَك َطم َر ٌمَ ،
حل َرم  ,طمدود احلرم -,
وأكً ظمورج مـ مؽي إمم َقم َر َومي هـوك أقمدم حتدد مزدًمػي :أقمدم حتدد ا َ
وىمؾًّ :
حل ْر َمي اًمعظقؿي راضمع ٌي إمم ُطم ْر َمي اًمبقبً ،اًمبقبً هبق اًمؼؾبى سمؿؽبي هبق
ُ
إن هذا اًمتحريؿ وهذه ا ُ
اًمؼؾى ،هق يموًمؼؾى ذم اجلسؿ ،اًمبقً هق سمقً اهلل ،سمقً اهلل أووومف إمم كػسف ﴿ َأ ْن َـم ِّف َرا َسم ْقتِ َل﴾( )2ومام ومقبف ِمبـ
ِ
طمبى
طمى اهلل،
اجلوذسمقي اًمتل شمـجذب هبو اًمؼؾقب اعمممـي اعمُح ّبي هلل أص ُؾفو هق هذه اإلووومي،
ُّ
ومحى اًمبقً مـ ّ
ُّ
ِ
طمى اهلل ،ؾمبحون اهلل ،صمؿ هذا هق اًمبقً احلرام :اًمبقً اًمعتقؼ :اًمؽعبي ،اؾمؿفو اًمؽعبي ،هل اًمؽعبي:
اًمبقً مـ ِّ
بً ْ
﴿ضم َع َؾ اهللرُ ا ًْم َؽ ْع َب َي ا ًْم َب ْق ًَ ْ
احلَ َبرا َم ِىم َقو ًمبو
﴿ضم َع َؾ اهللرُ ا ًْم َؽ ْع َب َي ا ًْم َب ْق َ
احلَ َرا َم﴾( )3اًمبقً هذه سمدل أو قمطػ سمقون َ
َ
احل َرا َم ِىم َقو ًمو ًمِؾـر ِ
ًمِؾـر ِ
ربوس﴾،
روس﴾( ،)4اكظر اًمؽعبي اًمبقً احلرام ،احلرام صػي ًمؾبقً َ
﴿ضم َع َؾ اهللرُ ا ًْم َؽ ْع َب َي ا ًْم َب ْق ًَ ْ َ
حل ْر َمي َشم ُع ُّؿ ر
يمؾ اعمسجد ،هق سمقً اهلل ،وسمقً اهلل ُيطؾؼ قمغم اًمؽعبي ذم سمعض اعمقاوع ،ذم
صمؿ هذا اًمػضؾ وهذه ا ُ
سمعض اعمقاوع خيتص اؾمؿ اًمبقً سموًمؽعبي ﴿و ًْمق رطق ُومقا سمِو ًْمبق ِ
ً ا ًْم َعتِ ِقؼ﴾( )5مو اعمراد سموًمبقً هـو؟ اًمؽعببيّ ،
ٕن
َْ
َ َ ر
اًمطقاف يؽقن هبو ،وىمقًمف﴿ :إِ رن َأو َل سمق ٍ
ً ُو ِو َع ًمِؾـر ِ
لم﴾( )6هبذا يشبؿؾ
روس ًَم رؾ ِذي سمِ َب رؽ َي ُم َب َور ًيمًو َو ُهدًً ى ًمِ ْؾ َعبوعمَِ َ
ر َْ
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اعمسجد اًمذي طمقل اًمؽعبي :وهق اًمذي ُيصغم ومقف ،شمصغم اًمصدة ومقف ،وهؽذا اعمسبجد شمبور ًة ُيطؾبؼ و ُيبراد سمبف
حل َرم ،اهلل اعمستعون ٓ ،إًمف ّإٓ اهلل-
اعمُصغم اًمذي حيقط سموًمؽعبي ،وشمور ًة ُيطؾؼ و ُيراد سمف ُ
مجقع ا َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل:
وي  ,ريض اهلل قمـبف :أكبف ىمبول ًمعؿبرو سمبـ ؾمبعقد سمبـ
خلزاقمل اًم َعدَ ّ
قمـ أيب ُذيح ُ ,ظمقيؾد سمـ قمؿرو ا ُ
ُ
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف
اًمعوص  ,وهق َيبعٌ اًمبعقث إمم مؽي  :,ا ذن زم ُّأهيو إمػم أن ُأطمدّ صمؽ ىمقًٓ ىمو َم سمف
اًمػتحِ ،
ِ
وأسمٍمشمْف قمقـوي طملم شمؽ رؾؿ سمف ،أكف َمحِبدَ اهلل ،وأصمـبك
ومسؿ َعتْف أذكوي ،ووقمو ُه ىمؾبل،
وؾم ّؾؿ اًمغدَ ِمـ يقم
َ
ٍ
أن يس ِ
ِ
قمؾقف ،صمؿ ىمولّ « :
بػ َؽ
طمرمفو اهلل ،ومل ُحي ِّر ْمفو
ُ
اًمـوس ،ومد َحي ُّؾ ٓمرىء يمم ُـ سموهلل واًمققم أظمبر ْ َ ْ
إن م ّؽ َي ر
إن اهللَ ِ
ِ
ِ
صغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ ،ومؼق ًُمبقاّ :
هبو د ًمو ،وٓ َي ْع ِضدََ هبو ؿمجر ًةًْ ،
ومنن أطمدٌٌ ّ
رؾمقل اهلل ّ
أذ َن
سمؼتول
شمرظمص
يلذن ًمؽؿ! وإ ركرام ُأ ِذ َن زم ؾموقم ًي ِمـ ٍ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ومل ْ
ًمرؾمقًمِ ِف ّ
يمحرمتِفبو
ّنور ،وىمد
ْ
قمودت طمرم ُتُفو اًمقبق َم ُ
ُ
ِ
ىش-
سموٕمس ،ومؾ ُقب رؾ ِغ اًمشوهدُُ اًمغو َ
ِ
حل َر َم ٓ ُي ِع ُ
أقمؾؿ سمذًمؽ مـؽ يو أسمو ذيحّ ،
ومورا
قذ قموص ًقو ،وٓ ا
إن ا َ
ومؼقؾ ٕيب ُذيح :مو ىمول ًمؽ؟ ىمول :أكو ُ
ومورا َ
سمخ ْر َسم ٍي(-)1
سمد ٍم ،وٓ ا
خل ْرسمي  ,سموخلوء اعمعجؿي واًمراء اعمفؿؾي  ,ىمقؾ :اجلـويي ،وىمقؾ :اًمبؾقي ،وىمقؾ :اًمتفؿبي ،وأصب ُؾفو ذم هىمبي
ا َ
ى اخلَ ِ
اإلسمؾ ،ىمول اًمشوقمر :واخلَ ِ
ورسمو-
اًمؾص ُحي ُّ
ور ُب ُّ
ُ
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ  ,يق َم َومت ِْح مؽبي ٓ« :,
قمـ قمبد اهلل سمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام :ىمول :ىمول
اًمػتح ،وًمؽـ ِضمفود وكق ٌي ،وإذا اؾم ُتـْ ِْػر ُشمُؿ ِ
ِ
وموكػ ُرواش-
هجر َة سمعد
ٌ ر
ْ
ْ
وإرض ،ومفق طمرام سمح ِ
ِ
وىمول يقم ومتح مؽّي « :ر
رمي اهلل إمم يقم
اًمسؿقات
ظمؾؼ
طمرمف اهلل يق َم َ
َ
ٌ ُ
إن هذا اًمبؾدََ ر
ِ
ِ
ٍ
ِ
حيؾ زم ّإٓ ؾموقم ًي ِمـ ٍ
ٕطمد ىمبكم ،ومل ر
ُ
اًمؼقومي،
سمحرمي اهلل إمم يق ِم
ّنور ،ومفق طمرا ٌم
اًمؼتول ومقف
اًمؼقومي ،وإكف مل حيِ رؾ
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ِ
اًمعبوس :يو رؾمبقل
قمرومفو ،وٓ ُخيتغم َظمدهش -ومؼول
ُ
ٓ ُي ْع َضدُُ َؿم ْق ُيم ُف ،وٓ ُيـَ رػ ُر صقدُُ ه ،وٓ َيؾتؼ ُط ًُم َؼ َط َتَف ّإٓ َمـ ر
اإلذظمر :ومنكف ًم َؼ ْقـِفؿ و ُسمققهتؿ -ومؼولّ « :إٓ ِ
اإل ْذ ِظم َرش(-)1
اهلل! ّإٓ
َ
اًم َؼ ْلم :احلدر اد-
-----------------ِ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ يقم اًمػتح ،أسمق ذيبح َذ َيمَب َر ظمطبتبف اًمقبقم اًمثبوي
هذان احلديثون مـ ظمطبتل اًمـر ِّ
"اًمغدا َمـ يقم اًمػتح" اًمققم اًمثوي ،واسم ُـ قمبوس َذ َيم َر ظمطبتف يقم اًمػتح ،ويمبؾ مبـفام ومقبف ِذ ْيمْب ُر ُطم ْر َمبي مؽبي،
يمدمهو ٌّ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ يق َم اًمػتح واًمقبق َم أظمبر
دال قمغم هذا احلؽؿ ،طمديثون قمظقامن َظم َط َ
ى هبام اًمـر ُّ
أيضو ذم اًمققم
ى ذم اًمققم اًمذي ومتح اهللُ قمؾقف مؽي ،وظمطى ً
واًمسدم َظم َط َ
اًمققم اًمذي سمعده ،ومفق قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
اًمثويِ ،مو يميمد مو ىموًمف ذم اًمققم إول ،اًمؾفؿ ّ
صؾ وؾمؾؿ قمؾقفّ ،
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ٓ ،إًمف ّإٓ اهلل-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل:
ِ
حي ُر ُم ومقفو ،وذم احلديثلم ومقا د
اًمسـري ذم ُطم ْر َمي مؽي :وسمقون مو َ ْ
هذان احلديثون مهو إصؾ مـ ُّ
-----------------ِ
اًمسـرري قمغم ُطم ْر َمبي مؽبي ،واًمؼبرآن ىمبد َد رل قمبغم ُطم ْر َمبي مؽبي
هذان احلديثون مهو إصؾ ،يعـل مهو اًمدًمقؾ مـ ُّ
ِ ِ
ِ
احلرا ِم ِىم َت ٍ
احلبرا ِم﴾()2
َول ومِ ِقف ُىم ْؾ ِىم َت ٌَول ومِ ِقف َيمَبِ ٌػم َو َصدٌٌّّ َقم ْـ َؾمبِ ِ
﴿ َي ْس َل ًُمق َك ََؽ َقم ِـ ر
قؾ اهللرِ َو ُيم ْػ ٌر سمِبف َواعمَْ ْسبجد ْ َ َ
اًمش ْف ِر ْ َ َ
ِ ِ
احل َرا ِم ا رًم ِذي َضم َع ْؾـََبو ُه ًمِؾ رـ ِ
ون َقم ْـ َؾمبِ ِ
ؾمامه طمرام ًو ﴿إِ رن ا رًم ِذي َـ َيم َػ ُروا َو َي ُصدُُّّ َ
ربوس
قؾ اهللرِ َواعمَْ ْسجد ْ َ
اعمسجد احلرام ّ

ود سمِ ُظ ْؾ ٍؿ ُك ُِذ ْىمف ِمـ َقم َذ ٍ ِ
ود ومـ ي ِرد ومِ ِقف سمِنِ ْحل ٍ
ِ
ؾمقاء ا ًْمعويمِ ُ ِ ِ
واًمسبـرري واإلمجبوع
ُ ْ
ػ ومقف َوا ًْم َب َ َ ْ ُ ْ
َ َ ً َ
اب َأًمق ٍؿ﴾( ،)3ومدََ رل اًمؽتوب ُّ
َ
ِ
وطم ْر َمتِف و َقم َظ َؿتِف :ومو
حل َر ِم :قمغم ْ
ومض ِؾ اًمبؾد احلرام ُ
واًمسـرري واإلمجوع قمغم طمؽؿ ا َ
قمغم ُطم ْر َمي مؽيَ ،د رل اًمؽتوب ُّ
حي ُر ُم ومقف ،وومقفام ومقا د
َْ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( )1رواه اًمبخوري ( ،)1834ومسؾؿ (-)1353
( )2اًمبؼرة-217 :
( )3احلٍ-25 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
إوممّ :
أن ومتح مؽي يمون قمـقة قمغم يده ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ وسمؼقودشمف
-----------------اًمػو دة إوممّ :
أن ومتح مؽي يمون َقم َـقة ،يعـل سموًمؼقة ٓ ،سمصؾح ،سموًمتػوهؿ! يعـل ومتح َأ ْهبؾ مؽبي اًمطريبؼ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ْ
ربل ّ
أن يدظمؾ مؽي! ٓ ،سمؾ ومتحفو سموًمؼقة رهمؿ أكبقف اعمعوروبلم واعمعوكبديـ
وأشموطمقا ًمؾـر ِّ
اًمؽوومريـ ،هذا هق اًمصحقحّ :
صؾحو  ,هذا هق اًمصحقح ،يعـل ومتحفو
أن مؽي ُومتحً قمـقة  ,يعـل سموًمؼقة ٓ
ً
صغم اهلل قمؾقف وؾمب ّؾؿّ ،
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ هق ىمو د اجلقش اًمػوشمح ّ
سموًمؼتول ،وهق ىمو د اجلقش اًمػوشمح ،هق ّ
ٕن
ِ
ص ًمف سموًمؼتول ،ومدظمؾ مؽي وقمغم رأؾمف اعمِغ َػر وهبق سمقضبي
واًمسدم ُر ِّظم َ
احلديثلم شمضؿـو ذ ْيم َر أ ّكّف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
اًمدرع شمؽقن قمغم اًمرأس يموًمطوىمقي صقوكي ،دظمؾ ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ مؽبي يبقم اًمػبتح وقمبغم رأؾمبف اعمِ ْغ َػبر،
ومعؾؿـو أ ّكّف دظمؾ مؽي همػم ُحم ْ ِرم ،مل يؽـ حمر ًمو-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوكقيّ :
أن ذًمؽ يمون ذم اًمسوقمي اًمتل َأ َطم رؾ مؽ َي ًمرؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ
-----------------ّ
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ واعمسؾؿلم :أ ّكّف يمون ذم
أن هذا اًمػتح وهذا اًمؼتول اًمذي طمصؾ سمف ُ
ومتح مؽي قمغم اًمـر ِّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿّ ،
ربل ّ
أطمؾ
اًمسوقمي – كوطمقي اًمقىمً  ,متك يمون اًمػتح؟ ذم اًمسوقمي اًمتل َأ َطم رؾ اهلل ومقف مؽي ًمؾـر ِّ
ًمف اًمؼتول ومقفو ،ومؽون هذا اًمػتح ذم اًمسوقمي اًمتل َأ ِذ َن اهلل ًمـبقف سموًمؼتول ومقفوَ ،أ ِذ َن اهلل ًمف وأسموح ًمف و َأ َطم رؾ ًمبف سمؾبدََ ه
احلرامَ :أ َطم رؾفو ًمـبقف «وإ ّكّام ُأ ِطم َؾً زم ؾموقمي ِمـ ّنورش-
َ
أيضو ِمو يستػود ِمـ احلديثلم ّ
ربل ّ
حتو يمون ذم شمؾؽ اًمسوقمي ،ويمون ذًمؽ
أن
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ومو ً
ً
دظمقل اًمـر ِّ
وحتديدً ا ىمول اعممرظمقن :إ ّكّف ذم اًمثومـ قمنم ِمـ رمضونً ،مؽ ّـ احلديثون ًمقس ومقفام هذا ،احلبديثون
ذم رمضون،
ً
َ
ربل ّ
اًمؼتول ومقفو ،مو هق ذًمؽ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ مؽي و َأ َطم رؾ اهلل ًمف
ومقفام سمقون وحتديد اًمسوقمي اًمتل دظمؾ ومقفو اًمـر ُّ
اًمقىمً؟ هق اًمسوقمي اًمتل َأ ِذ َن اهلل ومقفو ًمـب ّقف سموًمؼتول ذم مؽي ،و َأ َطم رؾ اهلل ًمف ومقفو مؽي «وإ ّكّام أطمؾً زم ؾموقمي ِمبـ
ّنورش-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اًمثوًمثيّ :
ربل ّ
ى ظمطبتلم ،إومم :يبقم اًمػبتح يمبام ذم طمبديٌ اسمبـ قمببوس،
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ َظم َط َ
أن اًمـ ر
واًمثوكقي :اًمغداة ِمـ يقم اًمػتح ،أي ذم اًمققم اًمثوي يمام ذم طمديٌ أيب ذيح
-----------------اًمغداة ِمـ يقم اًمػتح ،يعـل ِمـ يقم اًمغد ،اًمققم إول يؼقًمقن قمـف :اًمغد ،يعـل اًمقبقم أظمبر ،وموخلطببي
اًمثوكقي هل يقم اًمغد ِمـ يقم اًمػتح ،يعـل اًمققم اًمثوي ٓ ،إًمف ّإٓ اهلل-
جمؿقع احلديثلم أومودا أ ّكّف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ظمطى ظمطبتلم ،ظمطبي ذم يقم اًمػتح اًمققم إول ،واخلطبي
اًمثوكقي ذم اًمققم اًمثوي-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعيّ :
أن اهلل َطم رر َم مؽي يقم ظمؾؼ اًمساموات وإرض-
-----------------اهلل أيمؼم ،هذه ومو دة قمظقؿي ّ
أن اهلل َطم رر َم مؽي يقم ظمؾؼ اًمساموات وإرض ،يعـل حتريؿ ىمديؿَ ،طم رر َم مؽي
يقم ظمؾؼ اًمساموات وإرض ىمبؾ ظمؾؼ آدم ،سمطريؼ إَومم ىمبؾ وضمقد آدم وذريتف ذم إرض ،طمبرامَ ،طم ربر َم
مؽي يقم ظمؾؼ اًمساموات وإرض ،يمام َطم رر َم إؿمفر احلُ ُرم و َىم ّدّ ر اًمزمون وؿمفقر اًمعوم يقم ظمؾبؼ اًمسباموات
َوب اهللرِ يقم َظم َؾ َؼ اًمسامو ِ
وإرض ،اىمرأوا﴿ :إِ رن ِقمدرر َة ُّ ِ ِ
نم َؿم ْف ًرا ِذم يمِ َت ِ
ات َو ْإَ ْر َض ِمـْ َْفبو
رَ َ
َْ َ
اًمش ُفقر قمـْْدََ اهللرِ ا ْصمـََو َقم َ َ
حل ُرم يقم ظمؾبؼ اًمسباموات
وطمرم
َأ ْر َسم َع ٌي ُطم ُر ٌم﴾( )1إذن َطم رر َم اهللُ مؽي يقم َ
إؿمفر ا ُ
َ
ظمؾؼ اًمساموات وإرضّ :
وطم ْر َمبي اًمبقبً
حل ُرم ُطم ْر َمبي زمبونُ ،
وإرض ،ؾمبحون اهلل ،هذا حتريؿ زموي يتعؾؼ سموًمزمونُ ،طم ْر َمي إؿمفر ا ُ
حل ُرم وحتريؿ اعمؽون  ،,وهق
ومؽي ُطم ْر َمي مؽون ،واهلل هق اًمذي ىمه هبذا احلؽؿ ذم اًمتحريؿ  ,حتريؿ إؿمفر ا ُ
ص زمو ًكًو – ٓطمظ ,
اًمذي ؾمبحوكف وشمعومم ضمعؾ ًمألزمون أطمؽو ًمو وًمألمؽـي أطمؽو ًمو ،هق اًمذي حيؽؿ ،ومد َك ُخ ّ
ص مؽو ًكًو أو زمو ًكًبو سمحؽب ٍؿ مل ينمبقمف اهلل
ص زمو ًكًو وٓ
ومؿـ َظم ر
كخص مؽو ًكًو سمحؽ ٍؿ ّإٓ مو ّ
ّ
ٓ َك ُخ ّ
ظمصف اهلل سمفَ ،
ختصقص زمون أو يقم ِمـ إيوم أو ؿمفر ِمبـ اًمشبفقر سمحؽبؿ أو ومضبقؾي أو ختصبقص
ومفق مبتدع ،ومد جيقز
ُ

( )1اًمتقسمي-36 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ومؿـ َوم َع َؾ ذًمؽ ومؼد اسمتدع ذم اًمديـ مو ًمقس مـبف « ِمبـ أطمبدث ذم
مؽون سمحؽؿ أو ومضقؾي مل يلت هبو ذع اهللَ ،
أمركو هذا مو ًمقس مـف ومفق ر ٌّدش( -)1آمـً سموهلل ورؾمؾف ٓ ،طمقل وٓ ىمقة ّإٓ سموهلل-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ؾموقم ًي ِمـ ّنور ،ىمقؾِ :مـ اًمصبح إمم اًمعٍم-
اخلومسيّ :أّنو ُأطم ّؾً ًمؾـ ِّ
-----------------ِ
ِ
َ
ِمـ ومقا د هذيـ احلديثلم ّ
وإّنبو
ربل ،يعـل أسموح اهلل ًمـب ّقف
اًمؼتول ومقفبو ؾمبوقمي مبـ ّنبورّ ،
أن مؽي ُأطم رؾً ًمؾـر ِّ
سمٍميح احلديٌّ « :إّنو مل ر
حتؾ ٕطمد يمون ىمبكم ،وإ ّكّام ُأ ِطم رؾ ًْ زم ؾموقم ًي ِمبـ ّنبور ،وىمبد قمبودت طمرمتفبو اًمقبقم
اًمنماح :إ ّن اًمسوقمي ِمـ اًمصبوح إمم اًمعٍم ،هل اًمسوقمي اًمتل ُأ ِطم رؾ ًْ ومقفو
يمحرمتفو سموٕمسش ،وىمد ىمول اًمعؾامء ّ
مؽي ًمؾـرربل ،يعـل سمعد هذه اًمسوقمي اكتفك طمؽؿ اإلطمدل وقمودت طمرم ُتفو إمم مو يموكً قمؾقبفِ ُ ،
رببل
وملطم رؾب ًْ ًمؾـر ِّ
ُْ َ
ِّ

ؾموقم ًي ِمـ ّنورِ ،مـ اًمصبوح إمم اًمعٍم ،سمعدهو اكتفك وىمً اإلطمدل ،وقمودت طمرم ُتفو-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حت رؾ ٕطمد َىم ْب َؾف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ
اًمسودؾميّ :أّنو مل ُ َ
------------------

ِ
بل أ ّكّف ُأ ِطم رؾ ًمف اًمؼتول سمؿؽيُ ،أ ِطم رؾ ًْ ًمف ّ
صبغم اهلل قمؾقبف وؾمب ّؾؿ،
هذه ومو دة مفؿي ،إذن مـ ظمصقصقوت اًمـر ِّ
ِ
رببل قمبددكو هبذه
ومؾؿ ُ َ
حت رؾ ٕطمد يمون َىم ْب َؾف قمؾقف ّ
واًمسدم ،إذن مـ ظمصو صفً ،مق قمددكو ظمصبو ص اًمـر ِّ
اًمصدة ّ
مـفوِ ،مـ ظمصقصقوشمف قمؾقف اًمصدة واًمسدم أ ّكّف ُأ ِطم رؾ ًْ ًمف مؽي ؾموقمي ِمـ ّنور ،ومل َ ِ
حت رؾ ٕطمد يمبون َىم ْب َؾبف ،إذن
ّ
ّ
هذه ِمـ ظمصو صف صؾقات اهلل وؾمدمف قمؾقف-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسوسمعيّ :
أن ُطم ْر َم َتفو ىمد قمودت سموكؼضوء شمؾؽ اًمسوقمي
------------------

مرومققمو-
( )1اًمبخوري ( ،)2697ومسؾؿ ( )1718مـ طمديٌ قمو شي ريض اهلل قمـفو
ً
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ُ
ربل يمون ممىم ًتوُ ،أ ِطم رؾً ًمف ؾموقمي ِمـ
ويملّنو قمودت طمرم ُتفو ،وموإلطمدل يمون ممىم ًتو،
إطمدهلو ًمؾـر ِّ
يعـل ُأطم ّؾً ّ
ُ
ممىمً ،ومو دام هذا احلؽبؿ ممىمبً ومقـتفبل مؼتضبوه سموكتفبوء اًمقىمبً ،اكتفبك اًمقىمبً،
اإلطمدل
ّنور ،هذا
ٌ
ظمدص ،اإلطمدل مؼدّّ ر سمتؾؽ اًمسوقمي ِمـ اًمصبوح إمم اًمعٍم ،اكتفً اًمسوقمي رضمعً مؽي إمم مو يموكً قمؾقف،
قمودت طمرم ُتفو إمم مو يموكً قمؾقف ،واكؼه وىمً اإلطمدل ،اكؼه ،وهلذا ذم احلديٌ «وىمبد قمبودت طمرم ُتفبو
اًمققم يمحرمتفو سموٕمسش ،هذه ذم أي احلديثلم؟ ذم طمديٌ أيب ذيح-
ىمول :ىمد قمودت طمرمتفو اًمققم  ,يعـل اًمققم اًمثوي  ,قمودت طمرم ُتفو اًمققم يمحرمتفو سموٕمس ،يعـبل ىمببؾ
مؼدمف مؽي وىمبؾ اًمؼتول وىمبؾ اًمسوقمي ،قمودت طمرم ُتفو اًمققم يمحرمتفو سموٕمس ،وذم طمبديٌ اسمبـ قمببوس ٓ
أن يؼقلّ :إّنو قمودت طمرم ُتفو اًمققم! ٕ ّكّف ًمع ّؾف ظمطى ذم ؾموقمي اإلطمدل :ومد يـوؾمى ْ
ُيـوؾمى ْ
أن يؼقل :قمودت
ُ
طمديٌ أيب ُذيح ،أ ّمبو طمبديٌ اسمبـ
شمضؿـف
طمرم ُتفو اًمققم يمحرمتفو سموٕمس ،هذا يـوؾمى اًمققم اًمثوي اًمذي ّ
قمبوس ومد ُيـوؾمى ومقف هذا اًمؾػظ ،هذا اًمؾػظ ٓ ُيـوؾمى ذم طمديٌ اسمـ قمبوس ّ
ٕن اسمـ قمبوس يروي ًمـو ظمطب َتف
ّ
وحك ،ـمقى وحك يبقم اًمػبتح هبق ذم ؾمبوقمي اإلطمبدل أم
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ يقم اًمػتح ،وًمعؾفو يموكً
ً
اكؼضً؟؟ ٓ ،هل ذم ؾموقمي اإلطمدل ،ومد يـوؾمى ومقف« :وىمد قمودت طمرم ُتفو اًمققم يمحرمتفو سموٕمسش ،هبذا
يـوؾمى ظمطبتف ذم اًمققم اًمثوي-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثومـي :حتريؿ اًمؼتؾ واًمؼتول ومقفو-
-----------------ِ
﴿و َٓ
هذه مـ ومقا د هذيـ احلديثلم ،وهق ذم اًمؼرآن ،حتريؿ اًمؼتؾ ،حتبريؿ اًمؼتبؾ وحتبريؿ اًمؼتبول ومقفبو َ
ِ ِ
ِ
ِ
احل َرا ِم َطم رترك ُي َؼوشمِ ُؾق ُيم ُْؿ ومِ ِقف﴾( ،)1إذا اسمتبدأ اعمؼقؿبقن سمؿؽبي ِمب َـ اًمؽػبرة أو همبػمهؿ إذا
ُشم َؼوشم ُؾ ُ
قه ْؿ قمـْْدََ اعمَْ ْسجد ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اسمتدأوا اًمؼتول ضموز ُ
احل َرا ِم َطم رترك ُي َؼوشمِ ُؾق ُيم ُْؿ ومِ ِقف َومنِ ْن َىمو َشم ُؾق ُيم ُْؿ
﴿و َٓ ُشم َؼوشم ُؾ ُ
ىمتوهلؿ دوم ًعو ،ىمتول دومع َ
قه ْؿ قمـْْدََ اعمَْ ْسجد ْ َ
حتريام ِمـ اًمؼتؾ ذم همػمهو يمام شمؼدّّ م ،حتريؿ اًمؼتؾ وحتريؿ اًمؼتول ،وموًمرؾمبقل
َومو ْىم ُت ُؾ ُ
قه ْؿ﴾( ،)2واًمؼتؾ ومقفو أهمؾظ ً
( )1اًمبؼرة-191 :
( )2اًمبؼرة-191 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ومصدّ ه اعمنميمقن ،وعمّو سمؾغبف ّ
أن قمبثامن ُىمتبؾ
واًمسدم ضموء
اًمسـََي اًمسودؾمي ِمـ اهلجرةّ ،
قمؾقف ّ
معتؿرا ذم ر
ً
اًمصدة ّ
َقم َز َم قمغم ىمتوهلؿ وسمويعف اًمصحوسم ُي قمغم اعمقت ،وًمؽ ّـ اهللَ َىم ردر ر ْ
يتؿ اًمصؾح ويـتػل اًمؼتول ويرضمبع اعمسبؾؿقن
أن ّ
سمعزة ويمرامي وىمقة وفمفقر-
ؾموعملم قمغم ّأّنؿ ؾمقعقدون ذم اًمعوم اًمؼودم ويعتؿرون ويدظمؾقن ّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حي ُر ُم ومقفو ِمـ أضمؾ طمرمتفو-
اًمتوؾمعي :سمقون مو َ ْ
-----------------ٍ
ٓمرئ يممـ سموهلل واًمققم أظمر ْ
أن يسػؽ هبو د ًمبوش ؾمبػؽ
مذيمقر ذم احلديثلم «ٓ َحيِ ُّؾ
حي ُر ُم ومقفو
سمقون مو َ ْ
ٌ
اًمدم احلرام طمرا ٌم ذم يمؾ مؽونً ،مؽـف ومقفو أؿمدّّ «ٓ حيؾ ٓمرئ يممـ سموهلل واًمققم أظمر ْ
أن يسػؽ هببو د ًمبو أو
ؿمجراش يؼطع ؿمجر ِمـ اًمشجر اًمذي ٓ يـبً ٓ سموؾمتـبوت أدمقلم ،اًم َع ْض ُدُ اًمؼطع « ْ
أن يعضد هببو
يعضد هبو
ً
ؿمجراش وذم احلديٌ أظمر «أ ْن يعضد ؿمق َيمفش ؿمقك اًمبؾد احلرام ،ومػل احلديثلم ُ
حيب ُر ُم سمؿؽبي ،ؾمبػؽ
سمقون مو َ ْ
ً
ّ
وطمش احلشقش،
حتريام ،شمـػػم اًمصقد وىمتؾ اًمصقد ويمذا ويمذا وىمطع اًمشجر وىمطع اًمشقك
اًمدم احلرام أهمؾظ
ً
حي ُر ُم ذم مؽي سمخصقصفو ،هذا حتريؿ ظموص سمؿؽي-
هذه يمؾؿي قمومي ،يمؾؿي سمقون مو َ ْ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمتوؾمعيُ :
حي ُر ُم ومقفو ِمـ أضمؾ طمرمتفو-
سمقون مو َ ْ
-----------------ِ
حيب ُر ُم ومقفبو ٓ ِمبـ أضمبؾ
حي ُر ُم ذم مؽي ذم اًمبؾد احلرام مـ أضمؾ طمرمتفو ،يعـل اًمتحبريؿ ،أ ّمبو مبو َ ْ
سمقون مو َ ْ
ِ
ِ
حي ُر ُم ومقفبو ِمبـ أضمبؾ
حتريام" ،سمقون مو َ ْ
ُطم ْر َمتفو َ ْ
حي ُر ُم ومقفو يمغػمهو مـ اًمبؾدان ومفق حتريؿ قموم ًمؽـف يؽقن أهمؾظ ً
ُطم ْر َمتِفو" يشؿؾ ىمتؾ اًمصقد وشمـػػم اًمصقد وىمطع اًمشجر وطمش اخلد-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمعوذة :حتريؿ شمـػػم صقدهو-
------------------
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
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َ
َ
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َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ٓ جيقز شمـػػم اًمصقد ،هتقجف ِمـ مؽوكف ،صقد ذم مؽوكف ٓ جيقز أن شمـػره وشمرمل قمؾقبف طمصبوة ًمقطبػم،ٓ ،
ىمتؾ ِ
وإذا طمرم شمـػػم اًمصقد ِ
حتريؿ َىم ْتؾِف ،وم َق ْح ُر ُم ُ
صقده ،شمـػػم اًمصقد هبق ِمبو َطم رر َمبف ،ومبد ُيـ ّػ ُبر
ومؿـ سموب أومم
ُ
َُ َ
ُ
صقدُ هُ ٓ ،يـ ّػ ُر قمـ مؽوكفً ،مؽـ إذا َوم َع َؾ اإلكسون ً
شمـػبػم اًمصبقد :مبو ىمصبده!
أومعوٓ مبوطمي ًمبف شمر ّشمّبى قمؾقفبو
ُ
ُ
شمتعؿبدَ ْ
أن يؿٌم ومنذا كػر اًمصقد ِمـ أضمؾ أ ّكّؽ مررت :مو قمؾقؽ رء ،أكً مل شمـ ّػبرهً ،مؽبـ ْ
اإلكسون ًمف ْ
أن
أن
َ
ُشمطػمه ِمـ مؽوكف! هذا هق اًمتـػػم-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حتريؿ ِ
ىمتؾ صقدهو-
احلوديي قمنمة:
ُ
-----------------هذا ِمـ سموب َأومم ،هذا مو ملظمقذ ِمـ اًمـفل قمـ شمـػػمه ،وموًمـفل قمـ شمـػػم صقد مؽي أو صقد اًمبؾد احلرام َيبدُُ ُّل
ِمـ سموب أومم قمغم حتريؿ ىمتؾ اًمصقد-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذم شمؾؽ اًمسوقمي اًمتل ِ
اًمثوكقي قمنمة :أكّف ٓ طمج َي ٕطمد ًمؼتول رؾمقل اهلل ّ
أذن اهلل ًمـب ّقبف
ومقفو-
-----------------واًمسدمْ « :
أطمدٌ ّ
شمبرظمص ًمؼتبول رؾمبقل اهلل ّ
صبغم اهلل قمؾقبف
وإن ٌ
ٓ طمجي ٕطمد ،وهلذا ىمول قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
إن اهلل َأ ِذ َن ًمـبقف ومل يلذن ًمؽش ،وموًمرؾمقل ىموشمؾ ٍ
وؾم ّؾؿ :ومؼقًمقا ًمفّ :
سمنذن ِمـ اهلل ًمفَ ،أ َطم رؾ اهلل ًمف مؽي ؾموقمي ِمبـ
ّ
أن حيتٍ ويؼقل :اًمرؾمقل ىموشمؾ! ْ
كور :ومؾقس ٕطمد ْ
أطمدٌ ّ
شمرظمص يعـل اؾمتدل قمغم ِطم ِّؾ اًمؼتول ومقفبو سمؼتبول
وإن ٌ
أذن اهلل ًمؽ؟ ٓ ،إ ّن اهلل ِ
إن اهلل َأ ِذ َن ًمرؾمقل اهلل ومل يلذن ًمؽ ،هؾ ِ
رؾمقل اهلل ومر ّدوا قمؾقف ومؼقًمقاّ :
أذن ًمرؾمبقًمف
ومل يلذن ًمؽ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أكّف ٓ طمجي ٕطمد ًمؼتول رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذم شمؾؽ اًمسوقمي اًمتل َأ ِذ َن اهلل ًمـب ّقف ومقفو
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-----------------إن اهلل ِ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ «ومؼقًمقا ّ
ٓ طمجي ًمؼقًمف ّ
أذن ًمرؾمقًمف ومل يلذن ًمؽش-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ وهمػمه-
اًمثوًمثي قمنمة :اًمتـبقف إمم اًمػرق سملم اًمـ ِّ
-----------------اًمػرق هذا ملظمقذ ِمـ ىمقًمف « ْ
ُ
أطمدٌ ّ
ربل ّ
شمرظمص سمؼتول رؾمقل
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ وهمػمه،
وإن ٌ
اًمػرق سملم اًمـر ِّ
إن اهلل ِ
اهلل :ومؼقًمقاّ :
أذن ًمرؾمقًمف ومل يلذن ًمؽش ،إذن مو هق اًمػرق سملم اًمرؾمقل وهمبػمه؟ اًمػبرق اإلذن وقمبدم
اإلذن ،وموًمرؾمقل ُأ ِذن ًمف وهمػمه مل يمذن ًمف ،هذا هق اًمػرق ،اًمػرق سملم اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾمب ّؾؿ وهمبػمه،
اًمػرق ّ
أن اهلل أسموح ًمـبقف و َأ ِذ َن ًمف وأطمؾفو ًمف وهمػمه مل يمذن ًمف ومل ُحت رؾ ًمف مؽي ،ومفذا هق اًمػرق-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعي قمنمة :حتريؿ اًمؼتؾ واًمؼتول ومقفو ّإٓ ْ
أن يبدؤوا سموًمؼتول ومقفو-
اخلومسي قمنمة :حتريؿ شمـػػم صقدهو وىمتؾف ِمـ سموب أومم-
اًمسودؾمي قمنمة :وضمقب شمبؾقغ اًمعؾؿ وهق ومرض يمػويي-
-----------------ىش ،وىمول« :سم ّؾغقا قمـل وًمق آييش()1

واًمسدمً« :م ُقبؾغ اًمشوهد اًمغو
وضمقب شمبؾقغ اًمعؾؿ ،ىمول قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
قمؾؿ ِمـ اًمديـ ْ
ومرض يمػويي :إذا ىموم سمف َمـ يؽػل ؾمؼط اإلصمؿ قمـ
أن ُيب ّؾغف ،واًمتبؾقغ ُ
ومقجى قمغم َمـ يمون ًمديف ٌ
اًمبوىملم ،إذا يمون اًمـوس ىمد َقمؾِ ُؿقا هبذا احلؽؿ وموحلؿد هلل طمصؾ اعمطؾقبً ،مؽـ إذا يمون اًمـوس مل يببؾغفؿ هبذا
أن يب ّؾغف ْ
اًمعؾؿ ومعغم َمـ ًمديف رء ِمـ اًمعؾؿ ْ
طمرمبف اهلل ،هبذا واضمبى،
يبلم ويؼقل ًمؾـوس :هذا طمبرامّ ،
وأن ّ
حل ّجبي
أوضمبف اهلل وأوضمبف اًمرؾمقل ،وملسمق ذيح ريض اهلل قمـف ىموم هذا اعمؼوم  ,مؼبوم اًمتبؾقبغ  ,وهبل إىمومبي ا ُ
وإكؽور اعمـؽر ،كػس إكؽور اعمـؽر وإمر سموعمعروف يتضؿـ َ
شمبؾقغ اًمعؾؿ ،اًمذي يؼقم سموًمـفل قمـ اعمـؽر هق ُي َب ِّؾ ُغ
أن اهلل ّنك قمـ هذا اًمػعؾّ :
ّ
أن اًمرؾمقل ّنك ،ومنكؽور اعمـؽر متضؿ ٌـ ًمتبؾقغ اًمعؾ ِؿ ،وشمبؾقغ اًمعؾبؿ يتضبؿـ أ ّكّبف
مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )3461مـ طمديٌ اسمـ قمؿرو ريض اهلل قمـف
ً
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يليت أمر سموعمعروف ويؼقل عمَِـ يـؽر قمؾقفّ :نك رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ قمـ يمذا ،ومفذا شمبؾقغ وإكؽبور،
ِ
يتضبؿـ اًمتبؾقبغ،
وإذا ىموم اعمحتسى وىمولِ :مل َ شمػعؾ يمذا؟ هذا قمؿؾ ىمبقح! هذا قمؿؾ مـؽر! ومفذا إكؽور وهبق
ِ
ِ
يتضبؿـ
يتضؿـ اإلكؽور قمغم َمـ شمبرك واضم ًببو أو َوم َعب َؾ ُحم َ ّر ًمبو ،وموإلكؽبور
وموًمتبؾقغ  ,شمبؾقغ اًمعؾؿ ً ,مديـ اهلل
اًمتبؾقغ ،ومقؿؽـ ْ
أن كؼقلّ :إّنام متدزمون-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسوسمعي قمنمة :حتريؿ ىم ْطع اًمشجر واًمشقكْ :
وأن ُخيتغم اخلد اًمـوسمً ذم أرض احلَ َرم
-----------------حتريؿ ىم ْطع اًمشجر واًمشقكٓ ،طمظ اًمشجر واًمشقك ٕ ّكّف ضموء «ٓ ُيعضد ومقفو ؿمبجرش وضمبوء «ٓ يعضبد
ؿمقيمفش يمؾؿتلم ،حتريؿ ىمطع اًمشجر ،ىمؾـو :اعمراد اًمشجر اًمـوسمً ِظمؾؼبي ،اًمـوسمبً ِمبـ همبػم شمسببى أدمقبلم،
اًمـبوت اًمذي يـبً ذم اجلبول وذم اًمصحراء ،أ ّمو مو يزرقمف اًمـوس :ومن ّكّف مؾ ُؽفؿ ،يؼطعقكف وحيصدوكفْ ،
إن يمبون
زر ًقمو حيصدوكف-
ْ
حل َرم ،خيتغم سمؿعـك آطمتشوش ،واخلد هق اًمعشى اًمرـمى ،وم ُقـفك قمـ ىمطبع
وأن ُخيتغم اخلد اًمـوسمً ذم ا َ
اًمشجر وقمـ ىمطع اًمشقك وقمـ اطمتشوش احلشقش اًمرـمى ،أ ّمو اًمقوسمس ومفق مقً ،اًمقوسمس ظمذه ٕ ّكّبف مقبً،
حتشفً ،مؽـ هؾ جيقز اًمرقمل؟ كعؿ جيقز اًمرقمبلْ ،
أ ّمو اًمرـمى اًمغض ومد ّ
إن يمبون إكسبون معبف موؿمبقي يؽميمفبو
شمرقمكً ،مؽـ ٓ ّ
حيش احلشقش وخيتغم اخلد واًمعشى اًمرـمى ًمداسمتف! ًمؽـ مو شمرقموه سمرأؾمفو سمػؿفو ومفذا مبوح،
يؿرون هبو-
حل ٍّ ،يرؾمؾقّنو شمرقمك ،ومتؽقن مع اًمرقموةُّ ،
ومؼد يمون اًمصحوسمي و َمـ سمعدهؿ يرؾمؾقن رواطمؾفؿ ذم ا َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسوسمعي قمنمة :حتريؿ ىم ْطع اًمشجر واًمشقكْ :
حل َبرم ،ومعـبك ُيعضبد:
وأن ُخيتغم اخلد اًمـوسمبً ذم أرض ا َ
يؼطع ،ومعـك ُخيتغم ظمده أي ّ
حيش طمشقشف ،واخلد اًمعشى اًمرـمى-
اًمثومـي قمنمة :اًمرظمصي ذم ىمطع اإلذظمر ًمؼقًمف ّ
معبروف إمم
ٌ
كببً
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ « ّإٓ اإلذظمرش وهق ٌ
اًمرظمصي ّأّنؿ يموكقا يـتػعقن سموإلذظمر ذم أؿمقوءً ،مؼبقل اًمعببوس "ومنكّبف ًمؼقبـفؿ
اًمققم ،ـم ّق ُ
ى اًمرا حي ،وؾمبى ُّ
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وسمققهتؿ" واًم َؼ ْلم احلدر اد ،ومنكّف يـتػع سموإلذظمر ذم إؿمعول اًمـور ،ويمذًمؽ ذم اًمبققت يقوبع قمبغم اجلريبد يؿـبع
كزول اًمؽماب واًمطلم ِمـ سملم اجلريد-
-----------------هذه اًمػو دة :اًمرظمصي ذم ىمطع اإلذظمر ،هق كبً معروف إمم اًمققمَ ،ك ْب ًٌ ًمطقػ ًّملم ـم ّقى اًمرا حبي ،هبذا
مستثـك ِمـ ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿُ ٓ« :خيتغم ظمدهش هذا مستثـك ،اًمرظمصي ذم ىمطع اإلذظمبر أو اطمتشبوش
اإلذظمر ًمؼقًمف ّ
واًمسبدم:
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ عمَّو ىمول اًمعبوسّ " :إٓ اإلذظمر يو رؾمقل اهلل" ومؼول قمؾقف ّ
اًمصبدة ّ
« ّإٓ اإلذظمرش يعـل اؾم ُتثـل ِمـ ىمقًمف «ٓ خيتغم ظمدهش وقمؾؾ اًمعبوس وىمول سموًمرظمصي :اًمعبوس ًمقس مػت ًقبو وٓ
يؼقل هذا قمغم ؾمبقؾ اًمػتقى وآقمؽماض! سمؾ يؼقل ـمؾ ًبو يطؾى ِمـ اًمرؾمقل اًمرظمص َي ذم ذًمؽ ،واًمسبى عموذا
ـمؾى اًمعبوس اًمرظمصي ذم ىمطع اإلذظمر؟ يؼقلّ ٕ" :كّف ًم َؼقـِفؿ" احلداد اًمذي يشبعؾ اًمـبور ًمصبفر احلديبد أو
اًمصو غ اًمذي يشعؾ اًمـور ًمصفر اًمذهى ً
مثد حيتوج إمم ؿمعؾي :إمم مو يشعؾ سمف اًمـور ،واإلذظمر كبوت ًّملم هيع
اًمسب ُؼػ ،يمبام شمعؾؿبقن
آؿمتعول ظمػقػً ،مؼقـفؿ وسمققهتؿً :
أيضو يـتػعقن سمف ذم اًمبققت يضعقكف ومقق اجلريد ُ
يموكً شمغطك سموجلريد ،اجلريد إذا ووع قمؾقف اًمطلم يتسوىمط إمم حتً ،ومققوع اإلذظمر َي ُسدُُّّ اًمػتحوت اًمتل سملم
اجلريد ،وإمم اًمققم ىمبؾ وضمقد أؾموًمقى اًمبـوء ومقاد اًمبـوء احلديثي يمون اًمـبوس يسبؼػقن سمقبقهتؿ سموجلريبد صمبؿ
يضعقن ومقق اجلريد رء ِمـ اًمعشبون أو اخلقص اًمذي يؿـع كزول اًمطلم اًمذي يقوع ومبقق اجلريبد ،هبذه
ىمصي اإلذظمر-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ٌ
اًمتوؾمعي قمنمةّ :
اؾمتدراك!
اىمؽماح ٓ
أن ىمقل اًمعبوس ريض اهلل قمـف " ّإٓ اإلذظمر"
ٌ
-----------------أذت إًمقف أ ّكّف اىمؽماح ،يطؾى ِمـ اًمرؾمبقل اًمرظمصب َي ًمبذًمؽ ٓ اقمبؽماض وٓ حتؾقبؾ َعمِبو ّنبك قمـبف
هذا
ُ
واًمسدم ،اىمؽماح يعـل يطؾى ِمـ اًمرؾمقل اًمرظمصي ذم ذًمؽ ٓ ،اقمؽماض!
اًمرؾمقل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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ربل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ « ّإٓ اإلذظمرش مقاومؼ ٌي ًمؾعبوس ذم ـمؾبى اًمرظمصبي ،وذًمبؽ سموضمتفبود أو
وىمقل اًمـ ِّ
سمقطمل
-----------------يعـل اًمرؾمقل عمَّو ىمول ًمؾعبوس " ّإٓ اإلذظمر" قمغم وضمف آىمؽماح وـمؾى اًمرظمصي :اًمرؾمقل ىمول« :كعؿ ّإٓ
اإلذظمرش ـمقى ضمقاب اًمرؾمقل « ّإٓ اإلذظمرش يعـل أكف معـوه أ ّكّف أسموح ،يمل ّكّف ىمول ٓ :خيبتغم ظمبده ّإٓ اإلذظمبر،
اؾمتثـك اإلذظمر ،يعـل مو احلومؾ ًمؾرؾمقل؟ ُحيتؿؾ أ ّكّف ىمول ذًمؽ سموضمتفود و ُأ رىمر قمؾقف اًمرؾمقل ،ىمد جيتفبد ومقبلمر
اًمعبوس
وحيتؿؾ أ ّكّف يمون سمقطمل :أ ّكّف عمَّو ىمول
سمٌمء أو يـفك قمـ رء سموضمتفود وم ُق َؼ ُّر قمؾقف وطمقـئذ يؽقن شمنمي ًعوُ ،
ُ
" ّإٓ اإلذظمر" ضموءه ِمـ اًمقطمل مو يقضمى اإلذن ،ومؼولّ « :إٓ اإلذظمرش-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل ٍّ؟
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو قمدىمي "سموب ُطم ْر َمي مؽي" سمؽتوب ا َ

احلبوج أن إذا َأ ْطمب َرم ِمبـ
وطم ْر َمبي مؽبي!
ّ
حل ٍّ ًمدظمقل مؽي ُ
اهلل أيمؼم! يملن اًمسو ؾ مو طمرض! مو مـوؾمبي ا َ
اعمقؼوت إمم أيـ يذهى؟ إمم مؽي-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،يمقػ ُيسوق اهلدي ذم هذه إزمون؟ ومتك يذسمح سمعد اًمعؿرة أو ىمبؾفو؟
_ إذا ؾموق اهلدي ؾمفؾ ،يلظمذ ؿموة واطمدة أو ؿموشملم أو سمعػم أو سمعػميـ يذهى هبام ْ
إن يمون يسقىمفام مشب ًقو
وإن يمون سمعػم حي ّؿؾف سموًمسقورة ،إمر ؾمفؾً ،مؽ ّـ اًمـوس ُم ِ
اًمسـرري ضمبوهؾقن هببو ،و َمبـ ؾمبوق
عروقن قمـ هذه ُّ
ى إمم مؽي هد ًيو :ومن ّكّف ذم اًمعؿرة يذسمحف سمعد اًمػراغ ِمـ اًمعؿرة-
هد ًيو و َضم َؾ َ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ اًمسوقمي اعمذيمقرة ذم احلديٌ ختتؾػ قمـ اًمسوقمي ذم وىمتـو احلورض؟
يؼقل ًمؽِ :مـ اًمصبح إمم اًمعٍم ،ختتؾػ! هؾ هل ؾمتلم دىمقؼي؟ يمؾؿي اًمسوقمي ذم اًمؾغي اًمعرسمقي شمطؾؼ قمغم
اًمؾحظيَ :
ون َؾمو َقم ًي َو َٓ َي ْس َت ْؼ ِد ُم َ
﴿ٓ َي ْس َت َْل ِظم ُر َ
قن﴾( ،)1و ُشمُط َؾؼ قمغم مدة أـمبقل ،ؾمبوقمي ِمبـ ّنبور ،مبو ضمبوء ذم
طمديٌ "ؾموقمي اجلؿعي ؾموقمي اإلضموسمي" أطمد إىمقال ّأّنو ِمـ صدة اًمعٍم إمم اعمغرب()2؟
( )1إقمراف-34 :
مرومققمو -صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقى (-)712
( )2صحقح -اسمـ موضمف ( )1139مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ ؾمدم ريض اهلل قمـف
ً
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 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ مو يثبً عمؽي ِمـ حتريؿ ىمتؾ اًمصقد وهمػمه يثبً ًمؾؿديـي؟
كعؿ ،يثبً ًمؾؿديـي ذم اجلؿؾي مع رء ِمـ اًمػروق-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ شمتضوقمػ احلسـوت ذم مؽي يمذًمؽ اًمسقئوت؟
ٓ ،اًمذي ورد مضوقمػي اًمصدة ذم مؽي ،هذا اًمذي ورد ،وًمؽ ّـ اًمؼوقمدة أ ّن اًمزمون اعمُ َح ررم واعمؽون اعمُ َح ررم
إصمام ،وٓ كؼقلّ :
إن اًمسقئي شمصػم ؾمقئتلم أو شمصبػم
أضمرا واًمسقئوت أقمظؿ ً
إقمامل اًمصوحلي ومقفو أومضؾ وأقمظؿ ً
قمنمة ؾمقئوت! ٓ ،كؼقلّ :
أضمرا-
إن اًمسقئي شمؽقن أقمظؿ ،واحلسـي شمؽقن أقمظؿ ً
ِ
حل َرم؟
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ اًمنما ع مـ ا َ
يملّنو مو هل ِمـ احلرم-
مو أفم ّـّ ،
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو اًمػرق سملم اًمققم :ويمذًمؽ إذا ىمقؾ :اًمققم واًمؾقؾي؟
صؿً يق ًمو ،هؾ يعـل صؿً يقم وًمقؾبي؟؟ صبؿً يبقملم :يعـبل أرسمبع
ىمؾً:
ُ
هذا حيدده اًمسقوق ،إذا َ
وقمنميـ ؾموقمي؟؟ وإذا ىمؾً :أىمؿً ذم اًمبؾد اًمػدي يق ًمو أو يقملم ،مو اعمػفقم ذم اًمغوًمى؟؟ يقم وًمقؾي-
ظمبوص سموًمصبدة ذم اعمسبجد احلبرام
حل َبرم
ٌّ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ اًمتػضقؾ اًمقارد ًمؾصبدة ذم ا َ
واعمسجد اًمـبقي أم ذم طمدود احلَ َرم؟
اجلؿفقر يتقؾمعقن ذم هذا ،يؼقًمقنّ :
ظمبوص
حل َرم ،واًمبذي يظفبر زم أ ّكّبف
ٌّ
إن هذه اًمػضقؾي قمومي ذم مجقع ا َ
سموعمسجد اًمذي طمقل اًمؽعبي-
ِ
حلب َرم :طمقبٌ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو رأي ومضقؾتؽؿ سموًمصدة ذم مصبؾقوت اًمػـبودق اعمُط ّؾبي قمبغم ا َ
حل َرم؟
يصؾقن مجوقمي مع إموم ا َ
أهؾ اًمعؾؿ ُي ّ
رظمصقن ومقفو إذا ا ّشمّصؾً اًمصػقف ،أمو إذا مل شمتصؾ ومفؿ مـػصؾقن قمـفؿ-
حل ٍّ؟
ىمقوؾمو قمغم ا َ
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ جيقز شمؼديؿ اًمسعل قمغم اًمطقاف مطؾ ًؼو قمغم اًمعؿرة ً
ٓ ،وطمتك ذم احلَ ٍّ ٓ ُيؼدّّ م ،وًمؽـ ًمق طمصؾ كسقو ًكًو أو ً
ضمفد يؿؽـ-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هذه امرأة اكؼطع اًمد ُم قمـفو :ومطوومً وؾمعً ًمؾعؿرة ،صمؿ عمّو رضمعبً ًمؾسبؽـ
أصمر اًمدم ِمـ اًمداظمؾ ومؼط ومل خيرج؟
وضمدت َ
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إذا يموكً ىمد ِ
رأت اًمطفورة اًمتل شمعرومفو وشمصكم إذا رأهتو :وموًمطقاف صبحقح ،أ ّمبو إذا يموكبً مسبتعجؾي!
وموًمققم حيصو ِمـ أيمثر اًمـسوء آؾمتعجول-
حل ٍّ يموًمطفبورة واًمصبدة واًمزيمبوة
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ اًمػقا د اعمستـبطي مطبققمي ًمغػم يمتوب ا َ
وهمػم ذًمؽ؟
ذم اًمطريؼ-
 ,يؼقل :أطمسـ اهلل إًمقؽَ ،ك ِج ُدُ سمعض ـمؾبي اًمعؾؿ يتعجؾ ذم كؼد وختطئي اًمعؾامء ،كرضمق مبـؽؿ اًمـصبقحي
ذم هذا اًمبوب-
قمؾامْ :
اًمقاضمى قمغم اعمسؾؿ ْ
أن حيؽممف ،وحيسـ اًمظ ّـ سمف ،وٓ يتتبع
أن حيؽمم َمـ يؽقن أيمؼم مـف وأومضؾ مـف ً
زٓشمِف! سمؾ قمؾقف أ ّكّف إذا َقمؾِ َؿ ً
ظمطل حمؼ ًؼو ْ
اًمعذر ،اًمعؾامء ِمـ ىمديؿ حيصؾ مبـفؿ أظمطبوء وخيبوًمػقن
أن يؾتؿس ًمف
َ
أد ًّمي فموهرة ،يمام ذيمر ؿمقخ آؾمدم اسمـ شمقؿقي ذم ممًمػف اًمصغػم "رومع اعمَدم قمـ أ ؿي إقمدم" اىمرءوه-
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سمسؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمقؿ
احلؿد هلل ،واًمصدة واًمسدم قمغم رؾمقل اهلل :كب ّقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل شمعومم ذم ومقا د "سموب ُطم ْر َمي مؽي":
اًمػو دة اًمعنمون :حتريؿ ًمؼطتفو ّإٓ قمغم َمـ ُي َع ِّر ُومفو-
-----------------ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ وسمورك قمغم قمبده ورؾمقًمف
احلؿد هلل،
واًمسدم ِمو يظفر ذم ُطم ْر َمي مؽي ىمولَ ٓ« :حيِب ُّؾ ٓمبرئ يبممـ سمبوهلل واًمقبقم أظمبر ْ
أن
َذ َيم َر قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ؿمجراش وىمول ذم احلديٌ أظمر« :وٓ يعضد ؿمقيمف ،وٓ خيتغم ظمده ،وٓ ُيـَ رػب ُر
يسػؽ هبو د ًمو ،وٓ يعضد هبو
ً
قمرومفوش اًمؾؼطي أي َمـ وضمد ً
موٓ وبو ًعو ِمبـ صبوطمبف جيبقز اًمتؼوـمبف
صقدهش ىمول« :وٓ يؾتؼط ًُم َؼ َط َتف ّإٓ َمـ ر
ًمتعريػف ،صمؿ إذا َقم رر َومف َؾمـَ ًي ومفق مول اهلل يمشمقف َمـ يشوء ،ومؾف ْ
أن يتؿؾؽف ويستؿتع سمف ،ومنذا ضموء صوطمبف يق ًمو ِمبـ
مؾؽ منموط ،أ ّمو ًمؼطي مؽي ومد جيقز ٕطمد ْ
اًمدهر أقمطوه إًمقف ،ومفق يؿؾؽف مؾ ًؽًو يملكف ٌ
أن يؾتؼطفو ّإٓ ًمؾتعريػ
ومؼط ،وهلذا ىمول :يعرومفو يمؿ؟ ٓ ُي َع ِّر ُومفو أسمدًً اُ ،ي َع ِّر ُومفو دا ًام ،ذم اًمغوًمى مو يستطوع ،حتتوج إمم طمػظ صمؿ شمعريػ،
ِ
ومؿـ وضمبد ًمؼطبي يبذهى
وضمد أن مؽتى يعرف سمبقً اعمول ،مؽتى مـ سمقً اعمول يستؼبؾ اًمؾؼطوت سمؿؽيَ ،
ويسؾؿفوُ ،يؽتى حمرض سموؾمتدمفو مـف وشمضبط صػوهتو وخيرج اإلكسون مـفو ،و ّإٓ يمام يؼول( ،)1يعرومفو دا ًام صمؿ
أن يؾتؼط ًمؼط َتفو ّإٓ ْ
إكف ٓ يستػقد مـفوً :مؽـ ًمِ ِع َظؿ ُطم ْر َمي مؽي ٓ جيقز ٕطمد ْ
أن ُي َع ِّر َومفو ومؼبط! ُي َع ِّر ُومفبو أسمبدًً ا،
شمعري ًػو مطؾ ًؼو ،أ ّمو ًُم َؼ َطي همػم اًمبؾد احلرام ومنكف ضموء ذم احلديٌ «ومؾ ُق َع ّرومفو َؾمـَي ،صمؿ ًمقستـػؼفوش( )2هذا هق معـك
«ٓ يؾتؼط ًمؼ َط َتَفو ّإٓ َمـ َقم رر َومفوش وذم اًمؾػظ أظمر « ّإٓ عمُـْ ِشدش ،اعمـشد هق اعمُ َع ّرف-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمػو دة اًمقاطمدة واًمعنمون :ومضقؾي أيب ذيح ريض اهلل قمـف إلكؽوره قمغم إمػم قمؿبرو سمبـ ؾمبعقد سمع َثبف
َ
اًمبعقث إمم مؽي ًمؼتول اسمـ اًمزسمػم :واطمتجوضمف قمؾقف سمحديٌ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،وشمليمقده ًمروايتف
( )1يمؾؿي همػم واوحي-
مرومققمو-
( )2صحقح مسؾؿ ( )1722مـ طمديٌ زيد سمـ ظموًمد ريض اهلل قمـف
ً
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ِ
ربل ّ
َويَ ،و َو َقمو ُه َىم ْؾبِل،
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ وطم ْػظف ًمف ،وذًمؽ ذم ىمقًمف ًمألمػمَ " :وم َسؿ َع ْت ُف ُأ ُذك َ
سمؽامل شمؾؼقف قمـ اًمـ ِّ
لم َشم َؽ رؾ َؿ سمِ ِف"(-)1
َويِ ،طم َ
ٍم ْشم ُف َقم ْقـ َ
َو َأ ْسم َ َ
-----------------اهلل أيمؼم ،يمدم قمظقؿ ممصمر ،ومضقؾي أيب ذيح ريض اهلل قمـف ،أسمق ذيح هق اًمذي يمـّّبوه اًمرؾمبقل عمَّبو يمبون
إن اهلل هق احل َؽؿ ،ومام ًمؽ ِمـ اًمقًمد؟ ىمول :ذيح ومسبؾؿ وقمببد اهلل ،ىمبولِ :
ُيؽـك "أسمو احلؽؿ" ىمول ًمفّ :
ومؿبـ
َ
أيمؼمهؿ؟ ىمول :ذيح ،ىمول :وملكً أسمق ذيح"( )2هذا أسمق ذيح ،وومضقؾتف ريض اهلل قمـف شمظفر سمنكؽبوره قمبغم
حل ّج َي قمؾقف ،يمون قمؿرو سمـ ؾمعقد سمـ اًمعوص اعمؾؼبى سموٕؿمبدق ،و ًُمؼبى سمعبد
هذا إمػم ،أكؽر قمؾقف سمتبؾقغف ا َ
ذًمؽ سموًمػوشمح ،يمون يبعٌ اًمبعقث واجلققش واًمنايو ًمؼتول اسمـ اًمزسمػم ذم مؽي عمَّو أكف ُسمقيع ًمف سموخلدومبي ،ويمبون
هـوك قمبد اعمؾؽ ذم اًمشوم واسمـ اًمزسمػم ذم ِ
احل ّجوز وذم اًمعراقّ ،
ٕن قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم اؾمبتـوب أظمبوه مصبعى
حل ّجوج ،هبق اًمبذي ىموشمبؾ اًمبزسمػم و ُىمتِب َؾ
قمغم اًمعراق ومتصدى قمبد اعمؾؽ سملمرا ف ًمؼتول اسمـ اًمزسمػم وآظمر ذًمؽ ا َ
أمػم اعمديـي يمون ُجي ّقش اجلققش إمم مؽي ًمؼتول اسمـ اًمزسمػم ،وهذا يـبوذم َ
رببل
ىمبقل اًمـر ِّ
ريض اهلل قمـف ،ومفذا إمػم ُ
حيؾ ٓمرئ يممـ سموهلل واًمققم أظمر ْ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿُّ ٓ« :
ّ
أن يسػؽ ومقفو د ًمبوش وخيبوًمػ ىمقًمبف ؾمببحوكف
ِ
قه ْؿ ِقمـْْدََ اعمَْ ْس ِج ِد ْ
احلَ َرا ِم َطم رترك ُي َؼوشمِ ُؾق ُيم ُْؿ ومِ ِقف﴾( ،)3اسمـ اًمزسمػم مل خيرج ًمقؼوشمؾفؿ! هؿ اًمؾذيـ
﴿و َٓ ُشم َؼوشم ُؾ ُ
وشمعوممَ :
حيتٍ قمغم هذا إمػم ،وًمؽـف سمطرىمي مفذسمي ويمون ممد ًسمو ،ىمول :يبو ّأهيبو إمبػم
همزوه وىموشمؾقه ،وضموء أسمق ذيح ُّ
ا ذن زم ْ
طمدِّ َصمؽ طمدي ًثو ؾمؿع ُتف ِمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،ؾمؿعتف أذكوي ،ووقموه ىمؾبل ،وأسمٍمبشمف
أن ُأ ِّ
قمقـوي طملم شمؽؾؿ سمف ،ا ذن زم ْ
أن أطمدصمؽ طمدي ًثو ىمول سمف رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ اًمغدا َمـ يبقم اًمػبتح،
َ
اطمتٍ قمؾقف سمؼقل رؾمبقل اهلل
حل ّج َي قمؾقف،
و َذ َيم َر احلديٌ ،وملكؽر قمغم إمػم إرؾمو ًَمف
ر
أكؽر قمؾقف وسم رؾ َغف ا َ
اًمبعقثَ ،
واًمسدم ٓ« :حيؾ ٓمرئ يممـ سموهلل واًمققم أظمر ْ
أن يسػؽ هبو د ًموش ومفذا هق اًمدًمقؾ قمغم ومضؾ
قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
اًمسـرري ،شمليمقد اًمروايي :أكف متليمد ِمـ روايتف قمـ رؾمقل اهلل" ،ؾمبؿعتف أذكبوي،
أيب ذيح ،إكؽور ًمؾؿـؽر ،شمبؾقغ ُّ

( )1صحقح اًمبخوري (-)114
( )2صحقح -أسمق داود ( -)4955اإلرواء (-)2615
( )3اًمبؼرة-191 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ووقموه ىمؾبل ،وأسمٍمشمف قمقـوي طملم شمؽؾؿ سمف" هذا همويي ذم اًمتؾؼل ،أسمؾغ مو يؽقن ِمـ اًمتحؿؾ ًمؾروايي "ؾمؿعتف
أذكوي ،ووقموه ىمؾبل ،وأسمٍمشمف قمقـوي طملم شمؽؾؿ سمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ" ،ومؼبد أطمسبـ أسمبق ذيبح سمنكؽبور
ِ
حل ّجي قمغم هذا إمػم ،وأسمق ذيح عمَّو َوم َع َؾ هذا ىمد أدى مبو قمؾقبف ،أدى مبو قمؾقبف،
اعمـؽر وذ ْيم ِر اًمدًمقؾ وشمبؾقغ ا ُ
شمؼديؿ اخلطبي قمبغم
ايمتػك ِمـ اإلكؽور سمذيمر اًمدًمقؾ ،يمام ىمول أسمق ؾمعقد اخلدري ًمؾرضمؾ اًمذي أكؽر قمغم مروان
َ
أن خيطى :ومؼول أسمق ؾمعقدّ « :
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ َىم ردر َم صغم ىمبؾ ْ
اًمسـر َي ومؼول :ر
ربل ّ
إن
إن اًمـر ر
صدة اًمعقد و َذ َيم َر ًمف ُّ
هذا ىمد أدى مو قمؾقفش( ،)1وكؼقل :ر
إن أسمو ذيح ىمد أدى مو قمؾقف-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمػو دة اًمثوكقي واًمعنمون :طمؽؿ ُي أيب ذيح ذم اإلكؽور قمغم َمـ ذي اًمسؾطون سمؼقًمف "ا ذن زم ّأهيبو إمبػم
ْ
حل ّجي ،وصؼمه قمغم قمدم اًمؼبقل مـف-
أن أطمدصمؽ" وايمتػو ف ذم اإلكؽور سمنسمدغ ا ُ
-----------------طمؽقام ذم أؾمبؾقسمف وـمريؼتبف ذم اإلكؽبورً ،
أوٓ :ىمبول:
مضؿقن هذه اًمػو دة طمؽؿي أيب ذيح ،يعـل يمون
ً
"ا ذن زم ّأهيو إمػم" ا ذن زم ،يعـل ا ذن زم ْ
أن أطمدصمؽ ،وىمول ًمفّ " :أهيو إمػم" مل يؼؾ :يو قمؿرو!! أريد اىمقل
ًمؽ طمدي ًثو!! يو قمؿرو! ٓ ،ومقفو رء ِمـ( ،)2هذا مسمول وذو ؾمبؾطون ،ومد ُسمبدّّ ِمبـ مراقمبوة طموًمبف ومـزًمتبف،
"ا ذن زم ّأهيو إمػم" ًمق ظموـمبف سموؾمؿف يمون ومقف اؾمتػزاز وؾمبى ًمـػرشمف مـفً ،مؽـ ىمول" :ا ذن زم ّأهيو إمػم ْ
أن
حل ّجي سمروايي احلديٌ ،مل يؼؾ :هذا طمرام! يمقػ شمؼوشمؾ ذم
أطمدصمؽ طمدي ًثو" إمم آظمره ،وايمتػو ف ذم اإلكؽور سمذيمر ا ُ
حل َرم! هذا ٓ َحيِ ُّؾ ًمؽ يو ومدن! هذا يػفؿ اعمعـك ،ومويمتػك ذم اإلكؽور سمروايي احلديٌ ،واإلكؽبور شمبورة يؽبقن
ا َ
سموًمـفل واًمتعـقػ ،وشمورة يؽقن سمذيمر احلجي ِ
وذ ْيم ِر اًمدًمقؾ قمغم حتريؿ هذا إمر ،ظمدص ،اإلكؽور يؽقن شمبورة
ُ ّ
سموًمـفل واًمتعـقػ واًمؾقم ،وشمورة يؽقن سمروايي اًمدًمقؾ قمغم اًمتحريؿ ،ومفذا أسمق ذيح ايمتػك هبذا اًمطريؼي اهلود ي
اًمبعقدة قمـ آؾمتػزاز  ,يمام يؼقًمقن  ،,سمعقدة قمـ إصمورة هذا اًمسؾطون ،وهلذا مل يذهى يعوىمبف ومل يقىمػبف ومؼبط

( )1صحقح مسؾؿ (-)49
( )2يمؾؿي همػم واوحي-
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
َذ َيم ََر اًمؽؾامت اعمذيمقرة "كحـ أقمؾؿ سمذًمؽ مـؽ يو أسمو ذيح" ،يعـل شمعوفمؿ وأكػ ِمـ آؾمتجوسمي "كحـ أقمؾؿ
سمذًمؽ مـؽ" يعـل ظمؾص اشمرك ،يؼقل :مثؾ ىمقل سمعضفؿ "أكً شمعؾؿـو! كحـ أقمؾؿ مـؽ"-
أسمبدً ا،
يسىً ،
وصؼمه قمغم قمدم اًمؼبقل مـف ،وصؼمه :مل يغضى ،أسمق ذيح مل يغضى ومل يـػعؾ ومل يذهى ّ
ى ،سمؾ ًمعؾف ضمؾبس صمبؿ ظمبرج ،اكتفبك إمبر ،أن
حل ّجي ؿمعر أكف ىمد سمر ً ذمتف ،ومؾؿ يغضى ومل َي ُس ّ
عمَّو سمؾغ ا ُ
ومضؾِف ريض اهلل قمـف ،يعـبل
أيضو ِمـ ضمقاكى ْ
يشعر سملكف سمر ً ذمتف :وأكف ىمد سم ّؾغ :وأكف ىمد أدى مو قمؾقف ،ومفذه ً
اًمر ّد قمؾقف وقمدم اًمؼبقل
إدب ذم اخلطوب "ا ذن زم ّأهيو إمػم" ،صمؿ ـمريؼتف ذم روايي احلديٌ ،صمؿ اًمصؼم قمغم ر
ومعؾبً مبو
مـف ،يعـل ٓ شمزقمؾ إذا أكؽرت قمغم أطمد ومل يؼبؾ مـؽ! ٓ شمغضى! أكً أديبً اًمقاضمبى؟ كعبؿ،
َ
جيى قمؾقؽ؟ كعؿ ٓ ،شمغضى :ومقتحقل إمر ِمـ اًمغضى هلل إمم اًمغضى ًمؾـػس ،طمتك ًمق َؾم ربؽ اًمذي ُشمـْؽِب ُر
يرض كػسف ٓ يرضك أكبً،
قمؾقف! اصؼم واصمبً ،وهذا اًمذي ر رد قمؾقؽ وؾمبؽ واؾمتؽؼم قمـ ىمبقل اإلكؽور إكام ّ
ظمػما-
هذه صمدصمي أمقر يمؾفو شمتضؿـ ومضقؾي ٕيب ذيح ريض اهلل قمـف ورمحف اهلل وضمزاه اهلل ً
صمدصمي أمقر :إدب ذم اخلطوب وإؾمؾقب اجلزال ،روايي احلديٌ اًمروايي اعمميمدة اًمتل ُّ
شمدل قمغم أكف واصمؼ
ِمو يرويف ،اًمثوًمثي اًمصؼم قمغم قمدم ىمبقل اإلكؽور-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
يتضؿـ اًمؽِ ْؼم وهق َر ُّد احلؼ-
اًمثوًمثي واًمعنمون :أكام ىموًمف قمؿرو ًمأليب ذيح
-----------------ِ
ور ُّد احلؼ هبق ِمبـ اًمؽِب ْؼم،
ىمقًمف ٕيب ذيح "كحـ أقمؾؿ سمذًمؽ مـؽ يو أسمو ذيح" هذا كقع مـ َر ِّد احلؼَ ،
ِ
وسمطر احلبؼ ر ُّده ،ومبنذا كصبحؽ كوصبح صمبؿ
ىمول قمؾقف ّ
سمطر احلؼ وهمؿط اًمـوسش(ُ ،)1
واًمسدم« :اًمؽ ْؼم ُ
اًمصدة ّ
ىمؾً ٓ :دظمؾ ًمؽ! هذا يمِ ْؼمَ ،سم َدَ َل ْ
ظمػما ،اهلل يعقــل قمغم كػز ،أقمقذ سموهلل ِمـ اًمشبقطون،
َ
أن شمؼقل :ضمزاك اهلل ً
شمؼقل ًمف :موًمؽ دظمؾ! مو اًمذي أدظمؾؽ! هذا ًمقس ِمـ ؿمموكؽ! هبذا يمِب ْؼم و َر ُّد ًمؾحبؼ َر ٌّد ًمؾـصبقحي ،ومفبذا
قمؿرو سمـ ؾمعقد ىمول" :كحـ أقمؾؿ سمذًمؽ مـؽ يو أسمو ذيح" هذا يمِ ْؼم ،و َأ ريم َدَ ذًمؽ سمدقمقى اًمعؾؿ " ر
إن احلَ َبرم ٓ

مرومققمو-
( )1صحقح مسؾؿ ( )91مـ طمديٌ اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف
ً
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ي ِعقذ قموصقو وٓ ومورا سمدم وٓ ومورا سمخرسمي"! يعـل رد اًمـصقحي وادقمك اًمعؾؿ وؾمب ِ
خر قمبغم أيب ذيبح "كحبـ
ّ
ر
ً
ُ ْ
َ
ا
ا
أقمؾؿ سمذًمؽ مـؽ يو أسمو ذيح"!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمراسمعي واًمعنمونّ :
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ وأصحوسمف قمـد اهلل ومقق ومضؾ مؽي ًمؼقًمف ّ
ومضؾ اًمرؾمقل ّ
صغم
أن ْ
اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذم روايي ذم اًمصحقح « :ر
إن اهلل َطم َبس قمـ مؽي اًمػقؾ :وؾم رؾ َط قمؾقفو رؾمقًمف واعمممـلمش(-)1
-----------------هذه اًمػو دة مستـبطي ِمـ ّ
ظمؾبؼ
َ
أن اهلل أسموح ًمرؾمقًمف واعمممـلم :أسموح هلؿ اًمؼتول ومقفبو ،وىمبد َطم رر َمفبو يبقم
ظمؾبؼ
َ
اًمسؿقات وإرض ،يعـل إذن "إكام ُأ ِطم ّؾً هلؿ عموذا؟ ًمػضؾفؿ" ُأ ِطم رؾ ًْ هلؿ مؽي اًمتل َطم رر َمفبو اهلل يبقم
ُ
ومضبؾ مؽبي ،وضمبوء ذم
اًمؼتول ومقفو ومو ذاك ّإٓ ًمػضؾفؿ ،ومػضؾفؿ
اًمسؿقات وإرضُ ،أ ِطم رؾ هلؿ
أقمظؿ ِمبـ ْ
ُ
وإن طمرمي ِ
طمديٌ مشفقر ّ
أقمظؿ قمـد
اعمممـ
ُ
أن اًمرؾمقل َك َظ َر إمم اًمؽعبي وىمول« :مو أقمظؿؽ وأقمظؿ طمرمتؽ :ر ُ ْ َ
ِ
ِ
﴿و َم ْـ َي ْؼ ُت ُْؾ ُم ْم ِمـًًو ُم َت َع ِّؿدًً ا َوم َج َز ُاؤ ُه َضم َفبـر ُرؿ
اهلل مـ طمرمتؽش(ً ،)2مؾؿممـ ُطم ْر َم ٌي قمـد اهلل ،اكظر إمم ىمقًمف شمعوممَ :
ؿملن اعمسجد احلرام﴿ :ومـ ي ِرد ومِ ِقف سمِنِ ْحل ٍ
َظموًمِدًً ا ومِقفو و َهم ِضى اهللرُ َقم َؾق ِف و ًَمعـَف و َأ َقمَدرر ًَمف َقم َذاسمو َقمظِقام﴾( )3وذم ِ
بود
َ َ ْ ُ ْ
ُ ً
ْ َ َ ُ َ
َ
َ َ
َ
ً
سمِ ُظ ْؾ ٍؿ ُك ُِذ ْىمف ِمـ َقم َذ ٍ ِ
﴿و َمب ْـ
أي اًمققمقديـ أؿمدّّ وأهمضى؟ وقمقد اًمؼوشمؾ ،ىموشمؾ اعمممـ ،اىمرأ أييَ :
اب َأًمق ٍؿ﴾(ُّ )4
ُ ْ
ي ْؼ ُت ُْؾ م ْم ِمـًًو﴾( )5إمم آظمره وأيي اًمثوكقي﴿ :ومـ ي ِرد ومِ ِقف﴾( )6يعـل ذم اعمسجد احلرام ﴿سمِنِ ْحل ٍ
بود سمِ ُظ ْؾب ٍؿ ُك ُِذ ْىمب ُف﴾،
َ َ ْ ُ ْ
َ
َ
ُ
هذا شمقضمقف هذه اًمػو دة ّ
ومضؾ مؽي وطمرمتفو ،وهلبذا ُأ ِطم رؾب ًْ هلبؿ هبذا
ومض َؾ اًمرؾمقل واعمممـلم
أقمظؿ ِمـ ْ
أن ْ
ُ
اًمبؾد احلرامً ،مؽـ دمدُُ هذه اًمػضقؾي خمتص ًي سموًمرؾمقل – ِطم ِّؾ اًمؼتول  ,خمتصي هبذه احلودصمي ،سمغزوة اًمػتح اًمتبل
ىمودهو رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )112مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو سمـحقه -اًمصحقحي (-)3421
( )2صحقح -اًمبقفؼل ذم اًمشعى ( )6281مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام
ً
( )3اًمـسوء-93 :
( )4احلٍ-25 :
( )5اًمـسوء-93 :
( )6احلٍ-25 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اخلومسي واًمعنمونّ :
قمرف اجلوهؾقلم! ًمؼقًمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾمب ّؾؿ:
َ
أن ُطم ْر َم َي مؽي ِمـ ذع اهلل :وًمقسً
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ « :ر
« ر
حي ِّر ْم َفو اًمـوسش! وأ ّمو ىمقًمف ّ
إن إسمراهقؿ َطم رر َم مؽيش ومبوعمرا ُد
إن مؽي َطم رر َمفو اهلل شمعومم ومل ُ َ
وسمح ْر َمتِفو ْ
أن ٓ يسبػؽ هببو د ٌم وإمم
حتريؿفو و َسم رؾ َغ
أفمفر
حتريؿ اهللِ هلو ،يعـل ُطم ْر َمي مؽي هلو ُطم ْر َمي وقمظؿي ُ
َ
َ
أكف َ
آظمر مو ُذيمِ َر ذم مظوهر ُطم ْر َمتِفو ّ
ظمؾبؼ اهللُ اًمسبؿقات وإرض
َ
إهلل ،شمنميع ىمديؿ ،يبقم
أن هذه ذع ،شمنميع ّ
« ر
حل َر َم و ُي َع ِّظ ُؿقن اًمبقبً،
إن اهلل َطم رر َم مؽي ومل ُ َ
حي ِّر ْم َفو اًمـوس!ش ًمقسً ُقم ْر ًومو ضموهؾ ًقو! يمون َأ ْهؾ مؽي ُي َع ِّظ ُؿقن ا َ
أن أطمدهؿ يؾؼك َ
طمتك ّ
ًمؾح َرم ،واًمـوس يؼتتؾقن ذم كبقاطمل
ىموشمؾ أسمقف ذم احلَ َرم ومد هيقجف وٓ يعرض ًمف
شمعظقام َ
ً
ػ اًم رـروس ِمبـ طمبق ِهلؿ﴾()1
اًمبدد ومو طمقل مؽي ،وًمؽـفؿ ذم مؽي َٓ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ ركرو َضم َع ْؾ َـَو َطم َر ًمو ِآم ًـًو َو ُي َت َ
َخ رط ُ
ُ
ْ َ ْ ْ
ِ
﴿و ُي َت َ
بق ِهل ْؿ﴾ وهبذا اًمبؾبد آمبـ
َخ رط ُ
اًمـوس ِمـ طمقهلؿ يؼتتؾقن وخيطبػ سمعضبفؿ ً
ربوس مب ْـ َطم ْ
بػ اًمـر ُ
سمعضبو َ
ِ
﴿ َأ ْـمعؿفؿ ِمـ ضمق ٍع وآمـََفؿ ِمـ َظمق ٍ
ف﴾(َ ﴿ ،)2أ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ ركرو َضم َع ْؾـََو َطم َر ًمو ِآمـًًو َو ُي َت َ
بق ِهل ْؿ
َخ رط ُ
ربوس مب ْـ َطم ْ
ػ اًمـر ُ
َ َ ُ ْ ْ ْ
َ َ ُ ْ ْ ُ
َأ َومبِو ًْمبوـمِ ِؾ ي ْم ِمـُ َ ِ ِ
حي ِّر ُمبقن
ُ
َ
ُقن َوسمِـ ْع َؿي اهللرِ َي ْؽ ُػ ُرو َن﴾(ً ،)3مؽـ هؾ أهؾ اجلوهؾقي هؿ اًمذيـ َطم رر ُمقا مؽي؟ ٓ ،هؿ ُ َ

مؽي قمؿؾ ًقو ،أ ّمو ُطم ْر َم ُي مؽي ومفل ِمـ ضمفي ًمقس هؿ َمـ اسمتدقمقا ُطم ْر َم َتفوً ،مقس أهؾ اجلوهؾقي هؿ اًمذيـ اسمتدقمقا
ُطم ْر َم َتفو! ًمؽـ يموكقا يعرومقن ُطم ْر َم َتفو ،ويعؿؾقن سمؿقضمبى هبذه ،وق د ورصمبقا ُطم ْر َم َتفبو ِمبـ ديبـ اسمبراهقؿ،
حي ُّجبقن ،قمـبدهؿ اعمشبوقمر واًمطبقاف سموًمبقبًً ،مؽـفبو
يعرومقن ،أهؾ اجلوهؾقي ورصمقا أؿمقوء مثؾ احلَ ٍّ ،يموكقا َ ُ
خمؾقـم ٌي سموًمبدع واًمنمك ،ذم احلديٌ دًٓمي قمغم ّ
وطم َرم مؽي واًمبؾد احلرام أّنبو ذيعبي وشمنمبيع
أن ُطم ْر َمي مؽي َ
ف ِمـ أقمراف اًمـوس اًمتل ورصمفو سمعضفؿ قمـ سمعض!
إهلل وطمؽؿ ذقملً ،مقس هذا ُقم ْر ٌ
ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ « :ر
أ ّمو ىمقًمف ّ
حتريؿفو وأمبر سمحرمتفبو
إن اسمراهقؿ َطم رر َم مؽيش ومفذا ًمقس معـوه أكف اسمتدأ
َ
وطم ْر َم ُي مؽي
واطمؽمامفو! ٓ معـوه أكف هق اًمذي أفمفر حتريؿفو ،أفمفر هذا اًمتحريؿ وسم ّؾغف ،ومؾؿ يؽـ
حتريؿ مؽي ُ
ُ
إن اًمرؾمقل ؿمورع أو منمع – اًمعبورة احلديثي هذه! – ّ
ِمـ ِىم َب ِؾ اسمراهقؿ ّإٓ ِمـ ضمفي اًمبدغ ،إذا ىمؾـو :ر
وإٓ هبق
﴿ذ َع ًَم ُؽ ُْؿ ِم َـ اًمدِِّّ ِ
يـ﴾( ،)4ومؿعـوه اًمشورع يعـل اًمذي ينمع إطمؽوم ،اًمذي ينمع إطمؽوم هق اهلل،
ؿمورع َ َ
( )1اًمعـؽبقت-67 :
( )2ىمريش-4 :
( )3اًمعـؽبقت-67 :
( )4اًمشقرى-13 :
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اهلل ،واًمرؾمقل هق مبؾغ ،وإذا ُأوقػ اًمنمع أو أوقػ اًمتحريؿ أو اًمتحؾقبؾ إمم اهلل واًمرؾمبقل ومبوقمتببور أكبف
َ
واًمرؾمقل ٌ
مبؾغ-
اًمشورع اسمتدا ًء
شمعومم هق
ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمسودؾمي واًمعنمون :اؾمتحبوب اومتتوح اخلطبي واحلديٌ سمحؿد اهلل واًمثـوء قمؾقف-
-----------------هذه ومو دة أكف يستحى اإلكسون أكف إذا أراد إكسبون ْ
أن يتحبدث ذم مقوبقع ومؾقػتبتح يمدمبف سمحؿبد اهلل
واًمثـوء قمؾقف واًمصدة قمغم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ يمام ذم اخلطى اعمنموقمي  ,ظمطبي اجلؿعبي وظمطببي
رضم َح اسمـ
اًمعقد وؾمو ر اخلطى اًمقاردة ذم اًمنميعي  ،,هذا طمؽؿف مستحى ،اؾمتحبوب اومتتوح اخلطى ،وهلذا ّ
ُ
إومضؾ اومتتوطمفو سموحلؿد ٓ سموًمتؽبػم ،اًمتؽبػم يروى قمـف سمعض اًمسبؾػً ،مؽبـ
اًمؼقؿ رمحف اهلل أ رن ظمطبي اًمعقد
اسمـ اًمؼقؿ يؼقلّ :
اومتتوح ظمطبف سموحلؿد ،سمحؿد اهلل واًمثـوء قمؾقف ،هذا يستحى-
وؾمـر َتَف
ُ
إن َ
هدي اًمرؾمقل ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أن اإليامن سموهلل واًمققم أظمر يؼتيض َ
اًمسوسمعي واًمعنمونّ :
ومعؾ اعملمقرات واضمتـوب اعمـفقوت-
اًمثوكقي واًمثدصمقن(ّ :)1
أن هد َيف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ اومتتوح اخلطبي سموحلؿد واًمثـوء قمؾقف-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
هذه شمـوؾمى ْ
أن شمؽقن سمعد اًمتل ؾمبؼً
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذم اخلطى ْ
اًمثوكقي واًمثدصمقنّ :
أن هديف ّ
أن يػتتحفو سمحؿد اهلل ،وموعمسلًمي إومم شمؼريبر
ًمؾحؽؿ وهذه ًمؾدًمقؾ ،ومعـدكو ومو دشمون ،إومم :أكف ُيستحى اومتتوح اخلطى سمحؿد اهلل واًمثـوء قمؾقبف واًمصبدة
قمغم رؾمقًمف ،اًمثوكقيّ :
أن هد َيف ّ
اومتتوح اخلطى ٕكف يمون يػتتح ظمطبف ،إذن هذه هل
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذم ذًمؽ
ُ
اًمدًمقؾ قمغم اًمػو دة اًمسوسمؼيِ ،
ومذ ْيم ُر اًمػو دة إظمػمة  ,اًمثوكقي واًمثدصملم ً ,معؾفو رسمبام شمغـبل قمبـ إوممً ،مؽبـ
إومم شمطبقؼ واؾمتؿداد مـ هديف ،ومنذا يمون هديف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ أكف يمون يػتتح ظمطبف سمحؿد اهلل واًمثـبوء

َ
اًمشقخ – طمػظف اهلل – يرى ّ
َ
مـوؾمبي همػمهو ِمو ؾمقليت َأ ْومم مـفو-
أن
دة اًمتوًمقي ًمؾسوسمؼي وًمؽـ
( )1هـو يؼرأ اًمطوًمى اًمػو َ
91

َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
قمؾقف كلظمذ ِمـ هذا اؾمتحبوب هذا اهلدي ،ومؽؾ مو يمون ِمـ هديف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذم قمبودشمبف وذم صبدشمف
وذم طمديثف وذم يمدمف :ومنكف يؽقن مستح ًبو ًمـو ومنمو ًقمو ًمـو ْ
أن كتبعف ذم ذًمؽ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أن اإليامن سموهلل واًمققم أظمر يؼتيض َ
اًمسوسمعي واًمعنمونّ :
ومعؾ اعملمقرات واضمتـوب اعمـفقوت-
-----------------ًمؼقًمف «ٓ حيؾ ٓمرئ يممـ سموهلل واًمققم أظمرش مثؾ مو شمؼدم «ٓ حيؾ عمبرأة شمبممـ سمبوهلل واًمقبقم أظمبرش
ومعؾ اعملمقرات يؼتيض َ
اإليامن سموهلل واًمققم أظمر يؼتيض امتثول إوامر واضمتـوب اعمـفقوتُ ،
ومعبؾ اعمبلمقرات
ظمػما أو ًمقصبؿً،
وشمرك اعمـفقوت ،مثؾ ىمقًمف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
واًمسدمَ « :مـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظمر ومؾقؼؾ ً
و َمـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظمر ومؾقؽرم وقػف ،و َمبـ يمبون يبممـ سمبوهلل واًمقبقم أظمبر ومؾقؽبرم ضمبوره أو
ومؾقحسـ إمم ضمورهش(ّ )1
ٕن اإليامن سموهلل واًمققم أظمر هق يؼتيض ذًمؽ ويدقمق ًمذًمؽ-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثومـي واًمعنمونّ :
أن مؽي صورت سموًمػتح دار إؾمدم ،واكؼطعً اهلجرة مـفو ،وًمؽـ سمؼل اًمعزم قمؾقفو ًمق
طمصؾ ِ
مقضمبفو ،أمو اهلجرة ِمـ ديور اًمؽػر ومد شمـؼطع طمتك شمطؾع اًمشؿس ِمـ مغرهبو-
-----------------ِ
واًمسدم ٓ« :هجرة سمعد اًمػتحش(ُ )2قمؾِب َؿ سمبذًمؽ أ رن مؽبي سمعبد اًمػبتح
هذه اًمػو دة مـ ىمقًمف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
دار إؾمدم ،يموكً اهلجر ُة واضمب ًي مـفو عمَّو يموكً اًمسؾطي واًمؼقة ِ
واًمقٓيي ًمؾؿنمبيملم قمؾقفبو ،أ ّمبو وىمبد
صورت َ
دار إؾمدم ،وأصبحً اهلجرة ًمقسً واضمبي وٓ مستحبي ،اًمؾفؿ ّإٓ
ومتحفو اهلل قمغم كب ّقف واعمممـلم ومؼد صورت َ
ِ
واًمسدم ٓ« ،هجرة سمعد اًمػتحش ِمـ أيـ؟ ِمـ مؽي،
اؾمتحبوب ـمؾى اًمعؾؿ واًمؼرب مـ اًمرؾمقل قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
ًمقسً كػ ًقو ًمؾفجرة مطؾ ًؼو! وًمؽـ يبؼك اًمعز ُم قمغم اهلجرة إذا ىموم مؼتيض اهلجرة-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )6138مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو-
( )2صحقح اًمبخوري ( )2783مـ طمديٌ قمو شي ريض اهلل قمـفو
ً
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َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ّ
أن مؽي صورت سمعد اًمػتح دار إؾمدم ،وموكؼطعً اهلجرة مـفو ،وًمؽـ سمؼل اًمعز ُم قمؾقفو ًمق طمصؾ مقضمبفو
-----------------ًمق اؾمتقمم قمؾقفو يعـل اعمنميمقن مثؾام ضمرى ،مؽي مرت سمبلطمقال ،اؾمبتقمم قمؾقفبو اًمراومضبي اًمػبوـمؿققن
ِ
وضمدت اًمعؾ ُي وموحلؽؿ يدور مع قمؾتف وضمق ًدا وقمد ًمو ،وموكؼطعبً اهلجبرة عمّبو صبورت مؽبي دار
اعمدطمدة ،ومنذا
إؾمدم ،ويبؼك اًمعزم قمؾقفو إذا ىموم ِ
أي سمؾد ْ
أن يعزم قمغم
مقضمبفو ،مقضمى اهلجرة ،وهذا واضمى قمغم اعمسؾؿ ذم ّ
اهلجرة متك طمصؾ ِ
مقضمبفو وؾمببفو ومؼتضقفو ،أ ّمو اهلجرة ِمـ سمدد اًمؽػر إمم سمبدد اإلؾمبدم ومنّنبو ٓ شمـؼطبع
طمتك شمطؾع اًمشؿس ِمـ مغرهبو ،ذم احلديٌ اًمصحقح «ٓ شمـؼطع اهلجرة طمتك شمـؼطع اًمتقسمي ،وٓ شمـؼطع اًمتقسمي

طمتك شمطؾع اًمشؿس ِمـ مغرهبوش(-)1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمتوؾمعي واًمعنمونّ :
ٕهؾ مؽي سمعد اًمػتح يمغػمهؿ-
أن اجلفود منموع ْ
-----------------ٕهبؾ مؽبي
ٕهؾ مؽي مل يـؼطع ٓ« ،هجرة سمعد اًمػتح ،وًمؽـ ضمفود وكقبيش اًمبذي سمبوىمل ْ
اجلفود منموع ْ
اجلفود واًمـقي اًمصوحلي ،كقي اخلػم ،كقي اهلجرة إذا ىموم ِ
مقضمبفو ،واجلفود إذا هتقبلت أؾمببو ُسمفّ ،
أن اجلفبود منمبوع
ٕهؾ مؽي يمغػمهؿ «وًمؽـ ضمفود وكقيش-
ْ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمـوس-
اًمثدصمقن :وضمقب اًمـػػم ًمؾجفود إذا اؾمتـػر اإلمو ُم َ
-----------------اؾمتـػر اإلموم اًمـوس ًمؾجفود وضمى قمؾقفؿ وصور قمؾبقفؿ ومبرض
ًمؼقًمف «وإذا اؾمتـػرشمؿ وموكػرواش ومنكف إذا
َ
قملم «وإذا اؾمتـػرشمؿش إذا دقمو اإلموم إمم اًمـػػم واخلروج إمم اجلفود وضمى قمغم اًمرقمقي قمغم يمبؾ واطمبد مبـفؿ،
قمغم يمؾ َمـ هق ىمودر قمؾقف-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مرومققمو -صحقح اجلومع (-)7469
( )1صحقح -أسمق داود ( )2479قمـ معوويي ريض اهلل قمـف
ً
92

َََنََ َ
ابََََ َ َ
حََكََتَََ َ
ََََ َ
َحَ َك َام
َالحجَم َ َ
َعَ َمَدَةََاََألَ َ
شََرَ َ
َ
َ
َََرََحَمَنََبَََنََنََََ َ
َالبَََرَاكَ
اصَرََََ
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
اًمقاطمدة واًمثدصمقنّ :
أن اًمتحريؿ واًمتحؾقؾ إمم اهلل-
-----------------ِ
واًمسدم « :ر
حي ِّر ْم َفبو اًمـبوسش
اًمتحريؿ واًمتحؾقؾ هذا ملظمقذ مـ ىمقًمف قمؾقف ّ
إن اهلل َطم ربر َم مؽبي ومل ُ َ
اًمصدة ّ
وموًمتحؾقؾ واًمتحريؿ َم َر ُّده إمم اهلل ،وموحلدل مو أطم رؾف اهلل ،واحلرام مو َطم ررمبفْ ،
ىمؾبً :احلبدل مبو أطم رؾبف اهلل
وإن
َ
ِ
ورؾمقًمف ،واحلرام مو َطم رر َم اهلل ورؾمقًمف صحقحّ ،
حي ِّر ُم ّإٓ مبو َطم رر َمبف
ٕن اًمرؾمقل ٓ ُحي ُّؾ ّإٓ مو َأ َطم رؾ ُف اهلل ،وٓ ُ َ
ِ
وموعمر ُّد ذم اًمتحؾقؾ واًمتحريؿ هق إمم اهلل ؾمبحوكف وشمعومم ًمؼقًمف « :ر
اًمر ُؾم َ
إن
قل َوم َؼدْْ َأ َـم َ
وع اهللرََ﴾(َ ،)1
اهللَ ﴿ :م ْـ ُيط ِع ر
حي ِّر ْم َفو اًمـوسش-
اهلل َطم رر َم مؽي ومل ُ َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوكقي واًمثدصمقنّ :
أن ِمـ هديف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ اومتتوح اخلطبي سمحؿد اهلل واًمثـوء قمؾقف-
-----------------ِ
واًمسدم ،يمؾام ىمبوم ذم ظمطببي  ,ؾمبقاء
هذه اًمتل ؾمبؼ اًمتعؾقؼ قمؾقفو ،وهذا ُم رط ِر ٌد مـ ؾمػمشمف قمؾقف ّ
اًمصدة ّ
يموكً ظمطبي يعـل قموروي أو ظمطبي ِمـ اخلطى اًمثوسمتي يمخطبي اجلؿعي واًمعقد وكحقمهو  ,ومنكف يػتبتح ظمطببف
سمحؿد اهلل واًمثـوء قمؾقف ،هذا هق اًمدًمقؾ قمغم ىمقًمـو :اؾمتحبوب اومتتوح اخلطى سمحؿد اهلل واًمثـوء قمؾقف-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
اًمثوًمثي واًمثدصمقنِ ّ :
ؼم وهق احلؼ-
أن مـ آصمور اإلمورة ذم َمـ َو ُع َػ ًْ ومقف اًمديوكي اًمؽ ْ ُ
-----------------ِ
ِ
ِ
ؼم ،وموعمـوصى ُشم ُ
أصحوهبو اًمؽِ ْؼمً ،مؽـ مبع
قرث
َ
مـ آصمور اًمسؾطون واإلمورة واعمـصى اًمؽبػم :مـ آصموره اًمؽ ْ ُ
وعػ اإليامن ووعػ اًمعؾؿ ووعػ اًمديـ ،أ ّمو َم رـ اهلل قمؾقف سمصحي اإليامن واًمبصػمة واؾمتؼومي اًمديـ :ومنكف
وطمؾام وإطمسوك ًو ،ىمول :اإلمورة
سمخدف ذًمؽ ،قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز موذا َأ رصم َر ْت قمؾقف اإلمورة؟ ّإٓ شمقاو ًعو وروم ًؼو
ً
ِ
ؼم ،وهبق َر ُّد
ذم اًمغوًمى كؼقل :اإلمورة ومو ذم طمؽؿ اإلمورة واًمقزارة واحلؽؿ واًمسؾطون ُشمقرث ذم اًمغوًمى اًمؽ ْ ُ
احلؼ وقمدم ىمبقل اًمـصقحي-
( )1اًمـسوء-81 :
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َ
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ِ
ّ ِ
ؼم وهق َر ُّد احلؼ-
أن مـ آصمور اإلمورة ومقؿـ َو ُع َػ ًْ ومقف اًمديوكي اًمؽ ْ ُ
اًمراسمعي واًمثدصمقن :مراقموة احلؽؿي ذم دقمقة اعمؾقك وإمراء يمام يبدُ ُّل ًمبف ىمبقل شمعبومم عمقؾمبك وهبورون:
﴿ َوم ُؼ َ
خي َْشك﴾(-)1
قٓ ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَم ِّقـًًو ًَم َع رؾ ُف َي َت ََذ ريم ُرر َأ ْو َ ْ
-----------------يعـل ِمـ يـبغل قمغم اًمداقمل وأمر سموعمعروف واًمـوهل قمـ اعمـؽر مراقموة إطمقال ،دقمقة إمراء واعمؾقك
واًمسؾطون ًمقسً يمدقمقة همػمهؿ ،حيتوضمقن ِمـ اًمؾلم واًمرومؼ واًمتؾطبػ مبو ٓ حيسبـ مبع همبػمهؿ ،ختتؾبػ
بقٓ ًَمب ُف﴾ ًمػرقمبقن ﴿ َوم ُؼ َ
إطمقال ،ىمول اهلل شمعومم عمقؾمبك وهبورونَ ﴿ :وم ُؼ َ
بق ًٓ ًَم ِّقـًًبو ًَم َع رؾب ُف َي َت َ
َبذ ريم ُرر َأ ْو
بقٓ ًَمب ُف َىم ْ
ًمطػ ﴿ َوم ُؼ ْؾ َه ْ
بؾ ًَم َ
بؽ إِ َمم َأ ْن
خي َْشك﴾( ،)2وىمول ذم أيي إظمرىَ ﴿ :وم ُؼ ْؾ َه ْؾ ًَم َؽ﴾(" )3هؾ ًمؽ" يمؾؿي ومقفو ٌ
َْ
َشم ََز ريمرك * َو َأ ْه ِد َي َؽ إِ َمم َر ِّسم َؽ َوم َت ْ
قؾمك
َخ َشك﴾( )4وًمؽـف عمَّو اؾمتؽؼم ومرقمقن وقموكد وىمول عمقؾمك﴿ :إِ ِّي ََٕ ُفمـُّ َُّؽ َيو ُم َ
مسحقرا﴾( )5رد قمؾقف سمغؾظي ،هذا ذم اًمبدايي دقموه سموًمؾلمَ ﴿ :وم ُؼ ْؾ ه ْؾ ًَم َؽ إِ َمم َأ ْن َشم ََز ريمرك * و َأه ِ
بد َي َؽ إِ َمم َر ِّسم َ
بؽ
َ ْ
َ
َ ر
َ ْ ُ ً
()6
َوم َت ْ
قرا
قؾمك َم ْس ُح ً
أظمػما عمّو اؾمتؽؼم وىمول ىمقًمتف عمقؾمك﴿ :إِ ِّي ََٕ ُفمـُّ َُّؽ َيو ُم َ
َخ َشك * َوم َل َرا ُه ْأ َي َي ا ًْم ُؽ ْ َ
ُؼمى﴾ ًمؽـ ً
ِ
ِ
* َىم َول ًَم َؼدْْ َقمؾِؿ ًَ مو َأ ْك َْز َل ه ُم َٓ ِء إِ رٓ رب اًمسامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
قرا﴾( )7اكظر
َ
َ ُّ ر َ َ
ض َسم َصو َر َوإِ ِّي ََٕ ُفمـُّ َُّؽ َيووم ْر َقم ْق ُن َم ْث ُب ً
ْ َ
﴿وإِ ِّي ََٕ ُفمـُّ َُّؽ
قرا﴾ ىمولَ :
قؾمك َم ْس ُح ً
ًمؾر ِّدَ ،ر ُّد ومرقمقن ﴿إِ ِّي ََٕ ُفمـُّ َُّؽ َيو ُم َ
ًمؾر ِّدَ ،ر ٌّد مـوؾمى ر
اًمر رد ،يعـل مـوؾمى ر
ر

ِ
قرا﴾-
َيووم ْر َقم ْق ُن َم ْث ُب ً

دقمقة اعمؾقك وإمراء وذو اًمسؾطون حتتوج إمم َىم ْدْ ر مـوؾمى ،وهل اًمتل ُي َعب ّؼم قمـفبو سموحلؽؿبي ،واحلؽؿبي
ووع إؿمقوء ذم مقوعف ،ومققوع اًمؾلم ذم مقوعف ،واًمغؾظي واًمشدة ذم مقوعفو ،هذه هل احلؽؿي-

( )1ـمف-44 :
( )2ـمف-44 :
( )3اًمـوزقموت-18 :
( )4اًمـوزقموت-19 ،18 :
( )5اإلهاء-111 :
( )6اًمـوزقموت-21 , 18 :
( )7اإلهاء-112 ،111 :
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َ
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مراقموة احلؽؿي ذم دقمقة اعمؾقك وإمراء يمام يدُ ُّل ًمف ىمقل شمعومم عمقؾمك وهورونَ ﴿ :وم ُؼ َ
قٓ ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَم ِّقـًًو ًَم َع رؾ ُف
خي َْشك﴾(-)1
َي َت ََذ ريم ُرر َأ ْو َ ْ
-----------------احلؽؿي هـو هل مو يـوؾمى اعمؼوم ويدقمق إمم آؾمتجوسمي-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مراقموة احلؽؿي ذم دقمقة اعمؾقك وإمراء يمام يدُ ُّل ًمف ىمقل شمعومم عمقؾمك وهورونَ ﴿ :وم ُؼ َ
قٓ ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَم ِّقـًًو ًَم َع رؾ ُف
خي َْشك﴾(-)2
َي َت ََذ ريم ُرر َأ ْو َ ْ
سموب مو جيقز ىم ْت ُؾف
-----------------ِ
ِ
حل َرمً :مؽـ هذه اعمذيمقرات ُيببوح
هذا اًمبوب
ٌ
مـوؾمى َعمو َشم َؼ ردر م مـ ُطم ْر َمي مؽ َي ،ومؽلكف ىمولْ َ :
حي ُر ُم َىم ْتؾ صقد ا َ
ِ
حل َرم"-
ىم ْت ُؾفو ذم مؽي و ُي َب ُ
ًمؾؿ ْح ِرم" ،سموب مو جيقز َىم ْتؾف" مو جيقز َىم ْت ُؾف مطؾ ًؼو ذم احل ِّؾ وا َ
وح ىم ْت ُؾفو ُ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمول اًمشورح طمػظف اهلل:
هذا سموب مـوؾمى ًمؾبوب َىم ْب َؾف
-----------------ِ
حل َرم ّإٓ هذه اخلؿسبي ومبو ذم
هذا اًمبوب مـوؾمى ،يملكف ومقف ختصقص ،يملكف اؾمتثـوءَ ٓ ،حي ُّؾ َىم ْت ُؾ رء ذم ا َ
طمؽؿفو ومو هق أومم مـفو-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

( )1ـمف-44 :
( )2ـمف-44 :
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ِ
ِ
َ
هذا اًمبوب مـوؾمى ًمؾبوب َىم ْب َؾف ّ
طمديٌ قمو شبي ريض
حل َرم ،وذيمر ومقف
ٕن ومقف ذ ْيم ُر مو جيقز َىم ْت ُؾف ذم احل ِّؾ وا َ
اهلل قمـفو-
قمـ قمو شي ريض اهلل قمـفوّ :
أن رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ىمول« :مخس ِمـ اًمدّ واب ،يم ُّؾفبـ ومقاؾمبؼ،
يؼتؾـ ذم احلرم ،اًمغراب ِ
واحلدَ أة واًمعؼرب واًمػلرة واًمؽؾى اًمعؼقرش(-)1
ََ
ِ
حل َر ِم(-)2
وعمسؾؿ َأ َم َر سمؼتؾ مخس ومقاؾمؼ ذم احل ِّؾ وا َ
ِ
احلدَ أة – سمؽن احلوء وومتح اًمدال مفؿقز
-----------------ِطمدََ أة ىموًمقا :يم ِعـََبي ،هذه وبط اًمؽؾؿي طمتك حتػظفو يمذا-
ـمو ر يسؿقكف احلديي ،ختطػ سمعض إؿمقوء ِمـ اًمـوس ،ختطػ اًمؾحؿ واًمدضموج-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وذم احلديٌ ومقا د مـفو:
إومم :إمر سمؼتؾ هذه اعمذيمقرات ،يمام ضموء ذم روايي مسؾؿ ،وىمقًمف "يؼتؾـ" هق ظمؼم سمؿعـك إمبر :أي
اىمتؾقا
-----------------ِ
مخس ومقاؾمؼ وذيمرهو ،وذم اًمؾػظ أظمر «مخبس ِمبـ اًمبدواب ُيؼبتؾ َـش معـبك
اًمروايي إظمرى َأ َم َر سمؼتؾ
«يؼتؾـش أي "ًمقؼتؾـ" مثؾام ىمؾـو ذم َمـ ؾمبؼ " ُهيِ ُّؾ" أي" "ًم ُق ِف ّؾ" ظمؼم سمؿعـك إمر-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
إمر سمؼتؾ هذه اعمذيمقرات  ,اخلؿسي  ,يمام ضموء ذم روايي مسؾؿ «أمر سمؼتؾ مخس ومقاؾمؼش وىمقًمف «يؼتؾـش
ُ
ظمؼم سمؿعـك إمر  ,يعـل ذم اًمروايي إومم – أي :اىمتؾقا-
ِ
ًمؾؿ ْح ِرم-
اًمثوكقي :ضمقاز َىم ْت ِؾ هذه اعمذيمقرات ذم احل ِّؾ واحلَ َر ِم ،وجيقز ذًمؽ ُ
( )1رواه اًمبخوري ( ،)1829ومسؾؿ (-)1198
( )2صحقح مسؾؿ (-)1198
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-----------------ِ
ِ
حلب َر ِم ،اًمػبلرة ذم مؽبي كؼتؾفبو ،اًمؽؾبى
مـ ومقا د هذا احلديٌ أكف جيقز َىم ْت ُؾ هذه اعمذيمقرات ذم احلب ِّؾ وا َ
احلب ِّؾ ِمبـ سمبوب أومم «يؼبتؾـ ذم ِ
اًمعؼقر كؼتؾف ،اًمغراب إسمؼع كؼتؾف ،اخلؿس اعمبذيمقرات ،ويؼبتؾـ ذم ِ
احلب ِّؾ
حل َرمش ويبوح يمذًمؽ ًمؾؿحرم ىمتؾفـ-
وا َ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمثوًمثي :ىمقًمف «يمؾفـ وموؾمؼش أي ظمورج قمـ ـمبع ؾمو ر احلققاكوت-
-----------------ِ
ومسؼً اًمثؿر ُة يعـل ظمرضمً ،ومفذه اًمدّّ واب ظمورضم ٌي قمبـ ـمببع أيمثبر احلققاكبوت،
اًمػسقق هق اخلروج،
ومػقفو إومسود وقمدوان-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ىمقًمف «يمؾفـ وموؾمؼش أي ظمورج قمـ ـمبع ؾمو ر احلققاكوت ،ومطببعف ّـ إذى واإلومسبود ،وهبذه هبل قمؾبي
حتريؿفـ وإمر سمؼتؾفـ
-----------------ِ
ومف ّـ حمرموت ،يعـل حمرموت إيمؾ :احلدأة واًمغراب
إذى واإلومسود هل قمؾي حتريؿف ّـ
وإمر سمؼتؾف ّـُ ،
واًمؽؾى اًمعؼقر واًمػلرة حمرموت إيمؾ ،وملمقر سمؼتؾفـ ،ملمقر سمؼتؾفـ و ُحم َرم أيمؾفـِ ،
ومـ اًمػقا د اًمػؼفقبي
ر
ر ٌ
ٌ
ٌ
أن ر
اعملظمقذة ِمـ مثؾ هذا احلديٌ ّ
يمؾ مو ُأ ِم َر سمؼتؾف ومفق ُحم َ رر ٌم أ ْيم ُؾف ،ويمؾ مو ُّنل قمـ َىم ْتؾف ومفق ُحم َ رر ُم أ ْيم ُؾف ،مو ّنل
ِ
حي ُر ُم أ ْيم ُؾف-
حي ُر ُم أ ْيم ُؾف ،ومو ُأم َر سمؼتؾف َ ْ
قمـ َىم ْتؾف َ ْ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ومطبعف ّـ إذى واإلومسود ،وهذه هل قمؾي حتريؿفـ وإمر سمؼتؾف ّـ
-----------------قمؾي حتريؿف ّـ ،يعـل قمؾي حتريؿ أيمؾف ّـ ،يعـل حمرموت-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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وذم طمؽؿف ّـ يمؾ مو أؿمبفف ّـ سموٕذى واإلومسود ،ومو يموكً اًمعؾي ومقف أىمقى يمون ذم احلؽؿ أومم ،وضموء ذيمر
مذيمرا مراقموة ًمؾػظ «يمؾش وذم روايي «يمؾف رـ ومقاؾمؼش-
«وموؾمؼش مػر ًدا
ً
-----------------هذه كوطمقي ًمػظقي« ،يمؾف رـ وموؾمؼش ضموء سمذيمر اإلومراد واًمتذيمػم مراقموة ًمؾػبظ "يمبؾ"" ،يمبؾ" ًمػبظ مبذيمر
ومذيمرا مراقموة ًمؾػظ "يمؾ" ،و ُأ ِؿم ْ َػم إمم أ ّكّبف ضمبوز َىم ْتْب ُؾ هبذه
مػرد« ،يمؾف رـ وموؾمؼش ومجوء ًمػظ "وموؾمؼ" مػر ًدا
ً
اخلؿس ًمػسؼفـ وظمروضمفـ قمـ ـمبع ؾمو ر احلققاكوت سموٕذى واإلومسود ،ومؽؾ مو يمون مثؾف ّـ أو أؾمقء مـف ّـ
ومحؽؿف طمؽؿف ّـ ،و َمـ يمون أؾمقء وأىمقى ويموكً اًمعؾي ومقف أىمقى يمون احلؽؿ ومقف يمون ومقف آيمد-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أن ر
ٕن ِمـ اًمؼقاقمد اعمستـبطي ّ
اًمراسمعي :حتريؿ أيمؾ هذه احلققاكوتّ ،
يمؾ مو ُأ ِم َر سمؼتؾف أو ّنل قمـ ىمتؾبف ومفبق
ُحم َ رر ٌم ،وهذه اخلؿس صمدث مـفو َشمدُ ّب قمغم إرض وهل احلقي واًمعؼرب واًمؽؾبى ،واصمـبون ِمبـ اًمطبػم ومهبو
اًمغراب ِ
واحلدَ أة ،و َقمدر ُه ّـ ِمـ اًمدواب شمغؾقى-
-----------------احلدََ أة واًمغراب هؿ ِمـ اًمطققر وًمقسقا ِمـ اًمدّّ واب ،ىمول اهلل شمعومم﴿ :ومو ِمبـ داسم ٍ
اًمدّّ واب شمغؾقبوّ ٕ ،ن ِ
بي
ْ َ ر
ً
َ َ
ِذم ْإَ ْر ِ
شمبدب قمبغم
ض َو َٓ َـمو ِ ٍر﴾( )1وم َػ ررق سملم اًمدّّ واب واًمطػم ،ومفذه اخلؿس صمدث مبـفـ صبحقح دواب
ّ
إرض ،واصمـون ِمـ اخلؿس هل ِمـ كقع اًمطققر ،وًمؽـ ؾمؿك اجلؿقع دوا اسمو شمغؾق ًبو «مخس ِمـ اًمدّّ واب يمؾفب ّـ
ومقاؾمؼش-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اًمز ْرع
وىمد ضموء ذم روايي شمؼققد اًمغراب سموًمغراب إسمؼع ،ومخرج سمف
همراب ر
ُ
-----------------اًمزرع ًمقس ِمـ هذه اخلؿس
همراب ر
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( )1إكعوم-38 :
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ِ
واحلدَ أة قمغم وزن ِقمـَبي
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،و كسلل اهلل ًمـو وًمؽؿ اًمتقومقؼ واًمعؾؿ اًمـوومع وآؾمتؼومي واًمعؿؾ اًمصبوًمح ،وهبذا
َ
اعمقىمػ مـوؾمى "سموب دظمقل مؽي" كسلل اهللَ ْ
دظمبقل مؽبي ذم احلبورض واعمسبتؼبؾ -واهلل
أن يقن ًمـبو وًمؽبؿ
أقمؾؿ-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو طمؽؿ إىمومي احلدود ذم احلَ َرم؟

ِ
قه ْؿ ِقمـْْدََ
حل َرم ُأ ْ
﴿و َٓ ُشم َؼوشم ُؾ ُ
حل َرم مثؾ َ
ىمقؿً قمؾقف احلدو ُد ذم ا َ
َمـ ارشمؽى اجلرا ؿ ذم ا َ

احلبرا ِم﴾()1
اعمَْس ِج ِد ْ

ْ

َ َ

حل َرم-
حل ُّدُّ ظمورج ا َ
حل َرم وم ُقؼوم قمؾقف ا َ
أ ّمو َمـ ارشمؽى اجلريؿي ظمورج ا َ
ٌ
ذوط ذم ىمتؾ اًمػقاؾمؼ؟ وهؾ يصح ـمؾ ُبفو؟
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ شمقضمد
يصح ـمؾ ُبفو ،يؿؽـ ْ
إن مل كؼؾ واضمى :ومفق ضمو ز-
ِ
ِ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ يمظمذ مـ احلديٌ أ ركرف جيى اًمتـبقف قمغم إزاًمي اًمشبفي إذا شمقىمع اًمعومل ُ
شمع ُّؾ َؼفو سموٕذهون؟ يمل ركرف يؼصد احلديٌ اًمسوسمؼ طمديٌ أيب ذيح؟
كعؿ ،إكؽور اعمـؽر يؼتيض ِذ ْيم َْر اًمدًمقؾ وإزاًمي اًمشبفي-

حل َر ِم :وملظمبذت أطمبدََ إطمذيبي ِمبـ أمبوم أسمبقاب
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ،
ُ
أوعً طمذا ل ذم ا َ

طمؽؿ اًمؾؼطي؟
اعمسجد احلرام :ومفؾ شملظمذ
َ
اًمػؼفوء هؽذا يؼقًمقنَ :مـ َو َضم َدَ مؽون كعؾقف ً
كعد آظمر ومفق ًمؼطي ،هؽذا يؼقل اًمػؼفوء-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو هق اًمغراب إسمؼع وهمراب اًمزرع؟
إسمؼع يمل رن ومقف سمقوض ،ومقف سمؼعي سمقضوء وهلذا ُؾم ّؿل إسمؼع ،واًمغراب إسمؼع يعـل ِمـ ـمبعف أكف يؼبع قمبغم
اًمزرع ومعغم اؾمؿف دمد يؿؽـ أ ّكف يلوي إمم اعمزارع ،هذا واوح اًمتسؿقي-
اجلقػ ،يعـل طمققان َقم ِػـ ،أ ّمو
همراب ّ
ُ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ طمديٌ اجلقش اًمذي ُخيسػ سمف يـطببؼ قمبغم اجلبقش اًمبذي سمعثبف
قمؿرو سمـ ؾمعقد ًمؼتول قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم؟
( )1اًمبؼرة-191 :
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ػ هبؿ!
مو ُظم ِس َ
سمعض اخلؿس اًمػقاؾمبؼ ٓ أىمتؾفبو
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،سمعض اًمـوس يؼقل :إكـل إذا ُ
رأيً َ
ظمشقي ْ
متؾبس هب ّـ :ومفؾ هذا صحقح؟
ضمـل
ٌ
أن يؽقن ٌّ
هذا ختقيػ ِمـ اًمشقطون ،ختوف ْ
ضمـل! إذن ٓ شمؼتؾقا طمقي وٓ قمؼر ًسمو!
أن يؽقن ّ
 ,يؼقل ذم شمعريػ اًمؾؼطي :هل ُيؽتػك أن سمقوع ورىمي قمغم سموب اعمسجد أو اجلومع ًمتعريػفو؟
ختتؾػ اًمؾؼطي ،هـوك ًمؼطي يؿؽـ ْ
أن شمؽػل ومقفو ،وًمؼطي أظمبرى ٓ شمؽػبل ،ختتؾبػ اًمؾؼطبي ذم مؼبدارهو
وكققمفو واعمقوع اًمذي اًمتؼطً ومقف ،يعـل َ ِ
دم ُدُ ًمؼط ًي ذم احلراج أو ذم ؿمورع شمبليت شمضبعفو ذم اعمسبجد!! ًمؽبـ
ِمؽـ إذا ُوضمدت طمقل اعمسجد ِمؽـ يليت ذم اًم رظ ّـ أّنو ًمبعض مجوقمي ذم اعمسجد :ومفذه حيصؾ اًمتعريػ سمقوع
اًمقرىمي-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ ُشمممر اعمرأة اعمُ ْح ِر َمي ْ
أن شمتحرى شمغطقي يدهيو سمعبوءهتو؟
ٓ ،إذا يمون مع وضمقد أضموكى-
ِ
ووعً اًمغطوء :ومنكف يؽقن ظمػق ًػو ،وإذا أصمؼؾتف ومبد
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،يمذًمؽ وضمففو إذا
شمرى ؿمق ًئو :ومام اًمتقضمقف؟
شمغطل وضمففو واحلؿد هلل ،ومو ضمعؾ قمؾقؽؿ ذم اًمديـ ِمـ َطم َرج-
َ
أطمبدث ذم اًمشبقط اًمسبوسمع ويمبون
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،ذم أصمـوء اًمعؿرة واًمطقاف ًمؾعؿبرة
هـوك زطموم ؿمديد ومع أهؾف :ومامذا يػعؾ وىمد قمود إمم اًمريوض؟
جيى كتػوهؿ معف-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،أهؾ ِضم ردر ة حيرمقن ِمـ أيـ؟
مـ سمققهتؿ-
ِ ِ
ِ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو احلؽؿي ذم ّ
حي ِر ُمبقن
أن ْ
حي ِر ُمقن مـ اًمعؿرة مـ احلب ّؾ وٓ ُ ْ
أه َؾ مؽي ُ ْ

ِمـ سمققهتؿ؟
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدََال َ
ِ
حل َر ِم ذم إطمرامفٕ ،كف مو يقضمبد َطمب ٍّ وٓ قمؿبرة ّإٓ
هذا اًمسمال شمؼدّّ م ،ىمول اًمػؼفوءً :مقجؿع سملم احل ِّؾ وا َ
ِ
ِ
ُٓ ّسمد ْ
يتضبؿـ
حل َر ِم ،ومؾق أطمرم ِمـ داظمؾ مؽي ظمؾص :مل جيؿع ،اًمـُّ ُُّسبؽ ٓ ُسمبدّّ أ رن
أن جيؿع اعمُ ْح ِرم سملم احل ِّؾ وا َ
ِ
حل َر ِم-
اعمرور سموحل ِّؾ وا َ
ؽور مو يراه ِمـ اعمـؽر يمنؾمببول اًمثقبوب وطمؾبؼ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،هؾ جيى قمغم اعمسؾؿ إك ُ
اًمؾحك؟ وهؾ يؾزم معروم ُي اًمـوصح سملىمقال اًمعؾامء وإدًمي؟
ٓ ،اعمـؽر اًمظوهر اعمعروف مو يؾزمف معرومي اخلدف ،اًمسـر ُي فموهرة «أقمػقا اًمؾحبك ،ىمصبقا اًمشبقاربش()1

ُّ

ظمدصَ ،مـ رأيـوه حيؾؼ حلقتف أكؽركو قمؾقـو ،سمحسى آؾمتطوقمي وسمحسى مو يـوؾمى احلول-
ِ
حل َرم؟ مثؾ احلبؾ اًمذي ٓ يستػقد مـف ّإٓ أكبو:
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،مو هق اًمضوسمط ذم ًُم َؼ َطي ا َ
وىمد يرمك ذم اًمؼاممي؟
يـتػع سمف-
اطمتقو ًـمو َشم َص ردر ق سمف قمغم َمـ
ُ
اًمسـرري؟
حل َر ِم اعمقضمقدة أن هؾ ورد حتديدُُ هو ذم ُّ
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،طمدود ا َ
مقروصمي ِمـ قمفد إسمراهقؿ قمؾقف اًمسدم-
 ,يؼقل اًمسو ؾ :أطمسـ اهلل إًمقؽ ،حيصؾ أطمقو ًكو ْ
مدسمس ىمديؿي ِمـ احلراج و َأ ِضمب ُدُ ذم سمعضبفو
أن أؿمؽمي
َ
قمؾام ّ
أن هذا احلراج سمعضفؿ يشؽمون اعمدسمس ِمـ سمعض اجلؿعقوت اخلػميي؟
كؼق ًدا! ومام طمؽؿفو؟ ً
شمصدر َق هبو
ر
اًمسدم قمؾقؽؿ يو إظمقان ،ذم أمون اهلل ،كسلل اهلل ًمـو وًمؽؿ اًمتقومقؼ واًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمحَ-

مرومققمو-
( )1صحقح اًمبخوري ( )5892مـ طمديٌ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـف
ً
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