
  



 
  

 

 

 

وأؿمٝمد أن ال إهل إال اهلل وطمده ال ، احلٛمد هلل محًدا يمثػًما ـمٞمًب٤م ُمب٤مريًم٤م ومٞمه يمام حي٥مُّ رسمُّٜم٤م ويرىض

 . أُم٤م سمٕمد وأؿمٝمُد أن حمٛمًدا قمبده ورؾموًمه.، ذيَك ًمه

 ىمٛمٜم٤م سمتٗمريِٖمه رهمب٦ًم ذم ♫( ًمواًمدي اًمِمٞمخ ُم٘مبل َرَُمَْم٤مَن؟يَمٞمَف َٟمْستَْ٘مبُِل ومٝمذا ذيط )

 .]اًمب٘مرة[ ﴾ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ﴿ االؾمتٗم٤مدة  ُمٜمه واإلوم٤مدة،

 ُم٤م ي٠ميت: ويم٤من اًمذي ىمٛمٜم٤م سمه

 هم٤مًمًب٤م، ومٚمٝمذا ىمد يوضمد رٌء ُمن االظمتالف ذم سمٕمض  إصمب٤مت ٟمصِّ احلدي٨م ُمن ُمّمَدره

 ويمذًمك اًمذي مل يٕمُزه.. إًمٞمه ♫ األًمٗم٤مظ ألنه ُمٜم٘موٌل ُمن ُمّمدره اًمذي قمزاه واًمدي

  ره سمٕمد احلدي٨م ُمب٤مذة. ♫قمٜمد ذطِمه  احلدي٨م ٟم١َمظمِّ
ِ
 ذم أثٜم٤مء

 ُم٤م يم٤من ُمن زي٤مدة قمب٤مرة ضمٕمٚمٜم٤مه٤م سملم ُمٕمٙمووملم هٙمذا ][ . 

 اًمٕمب٤مرة اًمتي مل ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ُمٙم٤مهن٤م هٙمذا... 

وصمبََّتٜم٤َم وإي٤مه٤م سم٤مرَك ريب هل٤م ، هذا وضمزى ريب ظمػًما َُمن شمس٤مقمدْت ُمٕمي ذم شمٗمريِٖمه واًمٕمٜم٤مي٦م سمه

 . طمتى ٟمٚم٘م٤مه ؾمبح٤مٟمه

 .وُم٤م شموومٞمُ٘مٜم٤م إال سم٤مهلل وهو طمسُبٜم٤م وٟمِْٕمَم اًمويمٞمل



 

 

 

 

 

 

، وٟمٕموذ سم٤مهلل ُمن ذور أنٗمسٜم٤م وُمن ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمه وٟمستٖمٗمره

، وأؿمٝمد أن ال إهل إال اهلل وطمده ال ذيك ًمه، اهلل ومٝمو اعمٝمتدي وُمن يْمٚمل ومال ه٤مدي ًمه ُمن هيدِ 

 قمبده ورؾموًمه. اوأؿمٝمد أن حمٛمدً 

 ٻ ٱ﴿، ]آل قمٛمران[ ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿، ]اًمٜمس٤مء[ ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 . ]األطمزاب[ ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ذم يمت٤مسمه اًمٙمريم:  أُم٤م سمٕمد ومٞم٘مول اهلل 

 ُمن اهلل  ذم هذه اآلي٦م اعمب٤مريم٦م ٟمداءٌ  .]اًمب٘مرة[ ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 (1)«اًمّمحٞمحلم»وذم  .قمٚمٞمٝمم اًمّمٞم٤ممَ  اهلل يمت٥َم  وومٞمه أجًْم٤م أنَّ ، ألهنم اعمستجٞمبون، ًمٕمب٤مده اعم١مُمٜملم

 ، قَمِن اسْمِن قُمَٛمرَ 
ِ
ُ شَمَٕم٤ممَم قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُموُل اَّللَّ ُم قَمغَم ََخٍْس: سُمٜمَِي اإِلؾْماَل »:☻َرِِضَ اَّللَّ

  ؿَمَٝم٤مَدةِ َأْن اَل 
ِ
ًدا َرؾُموُل اَّللَّ ُ َوَأنَّ حُمَٛمَّ اَل ، إهَِلَ إاِلَّ اَّللَّ يَم٤مةِ ، ةِ َوإىَِم٤مِم اًمّمَّ  اًمزَّ

ِ
َوَصْوِم ، َواحل٩َمِّ ، َوإِيت٤َمء

                                                             

 (.16وُمسٚمم )، (8اًمبخ٤مري )رواه (1)



 
  

، قمتٛمده٤م اًمبخ٤مرياوهذه اًمرواي٦م األومم  (1)«َواحْل٩َمِّ ، ِم َرَُمَْم٤منَ وَوِص »ذم سمٕمض اًمرواي٤مت  .«َرَُمَْم٤منَ 

 اًمّمٞم٤مم. احل٩م قمغم يمت٤مِب م يمت٤مب وم٘مدَّ 

٤م ٜمَ ومٞمه ٟمبٞمُّ  وهو اًمذي ي٘موُل ، ٘موىًمٚمتَّ  قمغم قمب٤مده ومٝمو ؾمب٥ٌم  ُمن اهلل  ٟمٕمٛم٦مً  واًمّمٞم٤مم يٕمتؼمُ 

يُملُّ قَمَٛمِل » ُمن طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة: (2)«اًمّمحٞمحلم»ه يمام ذم قمن رسمِّ  ومٞمام يرويهِ  ☻حمٛمد 

ٞم٤َممَ ، اسْمِن آَدَم ًَمهُ  ٞم٤َمُم ضُمٜم٦َّمٌ ، َوَأن٤َم أضَْمِزي سمِهِ وَم٢ِمٟمَُّه زِم ، إاِلَّ اًمّمِّ َيْروم٨ُْم  َوإَِذا يَم٤مَن َيْوُم َصْوِم َأطَمِديُمْم وَماَل ، َواًمّمِّ

ُه َأطَمٌد َأْو ىَم٤مشَمَٚمهُ ، َيّْمَخ٥ْم  َواَل  َواًمَِّذي »: ☻صمم ىَم٤مَل اًمٜمَّبِيُّ  «وَمْٚمٞمَُ٘مْل إِِّنِّ اُْمُرٌؤ َص٤مئِمٌ ، وَم٢ِمْن ؾَم٤مسمَّ

ٍد سمِٞمَِدهِ  ْسِك ، َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ
ِ
 ُِمْن ِريِح اعم

ِ
٤مئِِم أـَْمٞم٥َُم قِمٜمَْد اَّللَّ ٤مئِِم وَمْرطَمت٤َمِن َيْٗمَرطُمُٝماَم: إَِذا ، ََلُُٚموُف وَمِم اًمّمَّ ًمِٚمّمَّ

ُه وَمِرَح سمَِّمْوُِمهِ ، َأوْمَٓمَر وَمِرَح   .«َوإَِذا ًَمِ٘مَي َرسمَّ

ْوُم ضُمٜم٦َّمٌ )  . اعمٕم٤ميصووىم٤مي٦م أجًْم٤م سمٞمٜمك وسملم ، وىم٤مي٦م سمٞمٜمك وسملم اًمٜم٤مر :أي (َواًمّمَّ

 وُمٜمه أجًْم٤م اًمٙمالم اًمذي ال ظمػم ومٞمه.، ومث٤ًمرَ  ٤مأي: ال ي٘مول يمالُمً  (َيْروُم٨ْم  وَماَل )

ذم يمت٤مسمه اًمٙمريم:  يمام ىم٤مل ، وهي أج٤مم ُمٕمدودات، قمٚمٞمك أهي٤م اعمسٚمم ومٜمٕمٛم٦م ُمن اهلل 

 ٝم٤م.ٜم٦م يمٚمِّ سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمسَّ  ٞمٚم٦مً ىمٚم دُّ ٕمَ شمُ  ،أي: ىمٚمٞمٚم٦م، [184]اًمب٘مرة: ﴾ڄ ڄ ڄ﴿

 ىَم٤مَل سمن ُمسٕمود: اقمن  (3)«اًمّمحٞمحلم»يمام ضم٤مء ذم ، اًمِمٝموة ًب٤م ًمٙمِس اًمّموم أجًْم٤م يٙمون ؾمبَ 

ب٤َمِب »: ☻اًمٜمَّبِيُّ  ْج ، َي٤م َُمْٕمنَمَ اًمِمَّ وَم٢ِمٟمَُّه َأهَمضُّ ًمِْٚمبٍََمِ َوَأطْمَّمُن ، َُمِن اؾْمتََٓم٤مَع اًمب٤َمَءَة وَمْٚمٞمَتََزوَّ

ْوِم وَم٢ِمٟمَُّه ، ًمِْٚمَٗمْرِج   .«ًَمُه ِوضَم٤مءٌ َوَُمْن مَلْ َيْستَٓمِْع وَمَٕمَٚمٞمِْه سم٤ِمًمّمَّ

 ☻اًمٜمَّبِيِّ  قَمنِ  (4)«اًمّمحٞمحلم»ٗمي ومك ك قمغم ؿمٞمٓم٤مٟمِ إلقم٤مٟمتِ  اًمّموم أجًْم٤م ؾمب٥ٌم 

ٞم٤َمـملِمُ ، َوهُمٚمَِّ٘م٧ْم َأبَْواُب اًمٜم٤َّمرِ ، إَِذا ضَم٤مَء َرَُمَْم٤مُن وُمتَِّح٧ْم َأبَْواُب اْْلَٜم٦َّمِ »َأنَُّه ىَم٤مَل:  َدِت اًمِمَّ    .«َوُصٗمِّ

                                                             

 (.16ُمسٚمم )رواه  (1)

 (.1151وُمسٚمم )، ( واًمٚمٗمظ ًمه1994اًمبخ٤مري )رواه  (2)

 (.1499وُمسٚمم )، (5966اًمبخ٤مري )رواه  (3)

 .◙َأيِب ُهَرْيَرَة قَمْن  (1979وُمسٚمم واًمٚمٗمظ ًمه )، (3277اًمبخ٤مري )رواه  (4)



 

 
 . (1)«صحٞمح اسمن ظمزيٛم٦م»ًدا ذم يمام ضم٤مء ُم٘مٞمَّ ، سم٤مًمِمٞم٤مـملم اعمردةواعمراد: ، لُّ ٖمَ أي: أن اًمِمٞم٤مـملم شمُ 

َٚمَواُت »َيُ٘موُل:  ☻وم٤مًمٜمَّبِيُّ ، اًمذٟموب ًب٤م ًمٙمٗم٤مراِت اًمّموم أجًْم٤م يٙمون ؾمبَ  اًمّمَّ

َراٌت َُم٤م سَمٞمْٜمَُٝمنَّ إَِذا اضْمتَٜم٥ََم ، َوَرَُمَْم٤مُن إمَِم َرَُمَْم٤منَ ، َواْْلُْٛمَٕم٦ُم إمَِم اْْلُْٛمَٕم٦مِ ، اَْلَْٛمُس  ، (2)«اًْمَٙمب٤َمئِرَ ُُمَٙمٗمِّ

 . (3)«َرهِمَم َأنُْف َرضُمٍل َدظَمَل قَمَٚمٞمِْه َرَُمَْم٤مُن صُممَّ اْٟمَسَٚمَخ ىَمبَْل َأْن ُيْٖمَٗمَر ًَمهُ »وَيُ٘موُل أجًْم٤م:

اًمّموم ودظمول رُمْم٤من  ألنَّ ، ا ػْمً ه سم٤مًمؽماب وأصبح ذًمٞماًل طم٘مأي: اًمتّمق أنٗمُ  «َرهِممَ »ُمٕمٜمى 

ُ شَمَٕم٤ممَم قَمٜمْهُ  (4)«اًمّمحٞمحلم»ومٗمي  ُمن اهلل  ويٕمتؼم ُمٖمٗمرةً ، يٕمتؼم ٟمٕمٛم٦مً  ، قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اَّللَّ

َم ُِمْن َذْٟمبِهِ »أنه ىَم٤مَل: ، ☻قَمِن اًمٜمَّبِيِّ  َُمْن و، َُمْن َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن إِياَمًٟم٤م َواطْمتَِس٤مسًم٤م هُمِٗمَر ًَمُه َُم٤م شَمَ٘مدَّ

مَ ، ىَم٤مَم َرَُمَْم٤مَن إِياَمًٟم٤م َواطْمتَِس٤مسًم٤م َوَُمْن ىَم٤مَم ًَمٞمَْٚم٦َم اًمَ٘مْدِر إِياَمًٟم٤م َواطْمتَِس٤مسًم٤م هُمِٗمَر ًَمُه َُم٤م ، ُِمْن َذْٟمبِهِ  هُمِٗمَر ًَمُه َُم٤م شَمَ٘مدَّ

َم ُِمْن َذْٟمبِهِ   .(5)«شَمَ٘مدَّ

، هٍ وهو ؾم٤مٍه اَل  ن دظمل قمٚمٞمه رُمْم٤منُ  ُمَ ومخ٤مب وظمِس ، ويمٗم٤مرات وُمٖمٗمرة، ٟمٕمٛم٦م ُمن اهلل 

 ومٛمنَ ، وُم٤م أيمثرهم، ًمذًمٙمم اًمِمخصِ  وظمس٤مرةٌ  ظمٞمب٦مٌ ، اهلل وال ي٘موم سمّمٞم٤مم رُمْم٤من ال ي١مدي طمقَّ 

 .ه وهو ال يّموم رُمْم٤منَ قمغم حلٞمتِ  ٔمٝمر اًمِمٞم٥ُم اًمٜم٤مس ُمن يَ 

                                                             

 1883)رىمم سم «ظمزيٛم٦م صحٞمح اسمن» (1)
ِ
، »: ☺( قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُموُل اَّللَّ نِّ ٞم٤َمـملُِم َُمَرَدُة اْْلِ َدِت اًمِمَّ ُل ًَمٞمَْٚم٦ٍم ُِمْن َرَُمَْم٤مَن ُصٗمِّ إَِذا يَم٤مَن َأوَّ

ٜم٤َمنِ  ُب اْْلِ ُب اًمٜم٤َّمِر، وَمٚمَْم يُْٗمتَْح ُِمٜمَْٝم٤م سَم٤مٌب، َووُمتَِّح٧ْم َأبَْوا  َوهُمٚمَِّ٘م٧ْم أَبَْوا
ِ
َّ
ِ
، َوَّلل ِّ أَىْمٍِمْ  أَىمْبِْل، َوَي٤م سَم٤مهِمَي اًمنمَّ

 ، ومََٚمْم يُْٖمَٚمْق ُِمٜمَْٝم٤م سَم٤مٌب، َوَٟم٤مَدى ُُمٜم٤َمدٍ: ي٤َم سَم٤مهِمَي اَْلػَْمِ

 .«قُمتََ٘م٤مُء ُِمَن اًمٜم٤َّمرِ 

 .◙ ( قَمْن َأيِب ُهَرْيَرةَ 233رواه ُمسٚمم ) (2)

 .♫( ًمواًمدي اًمِمٞمخ ُم٘مبل 1282) «اًمّمحٞمح اعمسٜمد»وهو ذم ، ◙( قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة 3545) «ؾمٜمٜمه»رواه اًمؽمُمذي ذم  (3)

 (.769(، وُمسٚمم )2914اًمبخ٤مري )رواه  (4)

َر ًَمُه َُم٤م شمََ٘مدَّ »، ىَم٤مَل: ☺، قَمِن اًمٜمَّبِيِّ ◙قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة  (769(، وُمسٚمم )1991اًمبخ٤مري )أظمرضمه  (5)
َم َُمْن ىَم٤مَم ًَمٞمَْٚم٦َم اًمَ٘مْدِر إِياَمًٟم٤م َواطْمتَِس٤مسًم٤م، هُمٗمِ

َم ُِمْن َذْٟمبِهِ    .«ُِمْن َذْٟمبِِه، َوَُمْن َص٤مَم َرَُمَْم٤مَن إِياَمٟم٤ًم َواطْمتَِس٤مسًم٤م هُمِٗمَر ًَمُه َُم٤م شَمَ٘مدَّ

  قَمْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  (759)(، وُمسٚمم 37) وأظمرضمه اًمبخ٤مري
ِ
َم ُِمْن َذٟمْبِهِ َُمْن ىم٤َمَم َرَُمَْم٤مَن إِياَمًٟم٤م َواطْمتَِس٤مسًم٤م، هُمٗمَِر ًَمُه »ىَم٤مَل:  ☺َأنَّ َرؾُموَل اَّللَّ  .«َُم٤م شمََ٘مدَّ



 
  

وإمم طم٤مًمك ذم ، ك ذم أول رُمْم٤منك وم٤مٟمٔمر إمم طم٤مًمِ ٛمِ ْلْس  وصوم رُمْم٤من يٕمتؼم أجًْم٤م صح٦مً 

 ،وُمن اًمسور وُمن اًمٗمرِح ، ُمن اًمّمح٦م ذم آظمر رُمْم٤من، لم ومرىًم٤م يمبػًما سملم اًموىمتَ  آظمر رُمْم٤من دمدْ 

 .ُمن اهلل  ٟمٕمٛم٦مٌ 

إِنَّ »َيُ٘موُل ذم ؿم٠من رُمْم٤من: ، ◙ سمِن ؾمٕمد َيُ٘موُل يمام ذم طمدي٨م ؾَمْٝملِ  ☻اًمٜمَّبِيُّ 

ي٤َّمنُ  ٤مئُِٛموَن َيْوَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ ، ذِم اْلَٜم٦َِّم سَم٤مسًم٤م ُيَ٘م٤مُل ًَمُه اًمرَّ ُهمْ ، َيْدظُمُل ُِمٜمُْه اًمّمَّ ُيَ٘م٤مُل: َأجَْن ، الَ َيْدظُمُل ُِمٜمُْه َأطَمٌد هَمػْمُ

٤مئُِٛموَن؟ وَمٞمَُ٘موُُموَن اَل  ُهمْ  اًمّمَّ  . (1)«وَم٢ِمَذا َدظَمُٚموا ُأهْمٚمَِق وَمَٚمْم َيْدظُمْل ُِمٜمُْه َأطَمدٌ ، َيْدظُمُل ُِمٜمُْه َأطَمٌد هَمػْمُ

ظم٤مص  ب٤مٍب سمويٙمرُمك  كٚمُ رسمك يت٘مبَّ ، ك هللٟمٗمَس  (2)[َت ٠مْ ٛمَ فمأ]اْلزاء ُمن ضمٜمس اًمٕمٛمل أن٧م 

ء ، ك هلل ٟمٗمَس  سمٕمد ُم٤م أفمٛم٠مَت ، ُمٜمهأن٧م ري٤من وشمدظمٚمه ، ي٘م٤مل ًمه سم٤مب اًمري٤من، ًمٚمّم٤مئٛملم وم٤مْلزا

 .ُمن ضمٜمس اًمٕمٛمل

 .وهٜم٤مك أُمور يٜمبٖمي اًمتٜمبٞمه قمٚمٞمٝم٤م أن اًمّموم ذم اًمٚمٖم٦م: هو اإلُمس٤مك

 أي: ُمن ـمٚموع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس قمنِ  .وهو ذم اًمنمع: اإلُمس٤مك ذم وىم٧م خمّموصٍ 

 . اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واْلامع

 ☻وم٤مًمٜمَّبِيُّ ، واًم٘م٤ملِ  واًم٘مٞملِ ، واًمٜمٛمٞمٛم٦مِ  ك قمن اًمٖمٞمب٦مِ ك ًمس٤مٟمَ ِس صمم سمٕمد ذًمك أجًْم٤م تُ 

وِر َواًمَٕمَٛمَل سمِهِ » َيُ٘موُل: سَمهُ ، َُمْن مَلْ َيَدْع ىَمْوَل اًمزُّ ا  طَم٤مضَم٦ٌم ذِم َأْن َيَدَع ـَمَٕم٤مَُمُه َوَذَ
ِ
َّ
ِ
 .(3)«وَمَٚمٞمَْس َّلل

ذًمك  أو همػم، ُمن سم٤مب اًمري٤من شمدظمُل  أو أنَك ، كأنك شُمْٖمَٗمُر ذٟموسمُ  أُم٤م، شُمْسِ٘مُط أن٧م اًمواضم٥م وم٘مط

 ٤مًم٘مٞمل واًم٘م٤مل.سم ك األقمراَض ٜمتٝمِ شمَ  إذا يمٜم٧َم  ومٚمٞمس ًمك طمق  ، ٤م ورد ذم ومْم٤مئل اًمّمٞم٤مممَّ 

                                                             

 (.1152(، وُمسٚمم )1896رواه اًمبخ٤مري ) (1)

 .]أن٧م أفمٛمْٞم٧َم[، وأثبتٜم٤مه٤م يمام شمرى ووْمً٘م٤م ًمٚمٕمب٤مرة اًمتي سمٕمده٤م ♫ذم قمب٤مرة واًمدي  (2)

 .◙قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة  (1993رواه اًمبخ٤مري ) (3)



 

 
ك ُمُ رِ ألهن٤م ُتْ ، اًمِمٞم٤مـملم ذم رُمْم٤من ظم٤مص٦م جم٤مًمس اًم٘م٤مت ذم ًمٞم٤مزم رُمْم٤من أن٤م أقمتؼمه٤م جم٤مًمَس 

َم ُِمْن َذْٟمبِهِ هُمِٗمَر ًَمُه ، َُمْن ىَم٤مَم َرَُمَْم٤مَن إِياَمًٟم٤م َواطْمتَِس٤مسًم٤م»، اهلل اهلل وُمٖمٗمرةَ  رمح٦مَ   .(1)«َُم٤م شَمَ٘مدَّ

قمن  ٌل ك ؿم٤مهمِ أن يِمٖمٚمَ  إي٤مكَ  إي٤مكَ ، اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ  اًمتٚمٗمزيون قمن هذه اًمٗمْمٞمٚم٦مِ  أن يِمٖمٚمَك  إي٤مكَ  إي٤مكَ 

إمم اهلل شموسم٦م ، إمم اهلل  شموسم٦مً ، ٝم٤ماعمتٜم٤مومسون ذم تّمٞمٚمِ  اًمتي يٜمبٖمي أن يتٜم٤مومَس ، هذه اًمٗمْم٤مئل

 . ي٘مرسمك إمم اهلل قمامَّ  َك م٤م يِمٖمٚمُ قمزوضمل 

واًمذين ، م اعمسجدُ ٝمُ ورسمام ال يسٕمَ ، لمسم٤معمّمٚمِّ  ُمزدمح٦مً  زٟمون شمٙمونُ اًمذين ال ُي  اعمس٤مضمد ذم سمٚمدِ 

 ُم٤مذا؟ ٟمونيزِّ 

واويناًمديم٤ميملم واًم  هلل وإٟم٤م إًمٞمه راضمٕمون. ٤موم٢مٟمَّ ، هبم شمٙمون ُمزدمح٦مً  (2)دَّ

  اًمرطمٞمم.  اًمٖمٗمورُ  هو ؾمتٖمٗمروه إٟمه٤ماعمسٚمٛملم وم أىمول ىموزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمم وًمس٤مئرِ 

                                                             

 .شم٘مدم (1)

.: اعمج٤مًمس، وأتى هبذه اًمٕمب٤مرة سمٚمٝمَج٦ِم ♫يريد  (2) مِّ قمٜمدٟم٤م ًمٞمٗمٝمٛموا  اًمٕموا



 
  

 

 

وأؿمٝمد أن ال إهل ، ن واالهه وُمَ قمغم رؾمول اهلل وقمغم آخه وأصح٤مسمِ  واًمسالمُ   واًمّمالةُ احلٛمد هلل

 قمبده ورؾموًمه. اوأؿمٝمد أن حمٛمدً ، إال اهلل وطمده ال ذيك ًمه

 ب أن اًمٜمَّبِيَّ اسْمِن قُمَٛمَر واعمٕمٜمى ُمت٘م٤مرِ  قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة وقَمنِ  (1)«اًمّمحٞمح»أُم٤م سمٕمد وم٘مد صمب٧م ذم 

َُمنَّ َأطَمُديُمْم َرَُمَْم٤مَن سمَِّمْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَُملْمِ  اَل »ىَم٤مَل: ، ☻ وَم٢ِمْن هُممَّ قَمَٚمٞمُْٙمْم »وَيُ٘موُل: «. َيتََ٘مدَّ

َة صَماَل   . (2)«صملِمَ وَم٠مَيْمِٛمُٚموا اًمِٕمدَّ

ٞم٦َّمٌ : »☻ وي٘مول اًمٜمَّبِيُّ ، (3)أي: قمدة ؿمٕمب٤من إذا يم٤من ذم أول رُمْم٤من ٦ٌم ُأُمِّ اَل ، إِٟم٤َّم أُُمَّ

ْٝمُر َهَٙمَذا َوَهَٙمَذا َوَهَٙمَذا، َٟمْحُس٥ُم َٟمْٙمت٥ُُم َواَل  صمم ، ه اًمٕمنم ذم اًمثالث اعمراترومع أص٤مسمٕمَ ، «اًمِمَّ

ْٝمُر َهَٙمَذا»ىَم٤مَل:  ومٛمٕمٜمى هذا: أن سمٕمَض ، ًٕم٤م واطمدةً بُ ْص أَ  وذم اًمث٤مًمث٦م قمٓمَف ، (4)«َوَهَٙمَذا، َوَهَٙمَذا، َواًمِمَّ

 أن يٙمونَ  وال يٚمزمُ ، وقمنمين يوًُم٤مو سمٕمض األؿمٝمر ىمد يٙمون شمسٕم٦م ، األؿمٝمر ىمد يٙمون صمالصملم يوًُم٤م

 .وىمد شمت٤مسمع اًمثالصمون، واًمٕمنمون اًمتسٕم٦مُ  ٤مسمعُ توم٘مد يت، اًمِمٝمر شمٚموَ  اًمِمٝمرُ 

وال شمّمم يمام يّموم اعمتٜمٓمٕمون يوًُم٤م قمغم ؾمبٞمل ، (5)أنه دظمل رُمْم٤من وم٢مذا قمٚمٛم٧َم ، ومٕمغم هذا

 ىَم٤مهَل٤َم «اعْمُتَٜمَٓمُِّٕمونَ َهَٚمَك : »(6)«صحٞمح ُمسٚمم»َيُ٘موُل يمام ذم  ☻االطمتٞم٤مط وم٢من اًمَرؾُموَل 

 .صَماَلصًم٤م

                                                             

 (1989وُمسٚمم ) ، (1996اًمبخ٤مري )وطمدي٨م اسمن قمٛمر رواه ، ◙( قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة 1982وُمسٚمم )، (1914اًمبخ٤مري ) «اًمّمحٞمحلم» (1)

 
ِ
 .«طَمتَّى شمََرْوُه، وَم٢مِْن هُممَّ قَمٚمَٞمُْٙمْم وَم٤مىْمُدُروا ًَمهُ الَ شَمُّموُُموا طَمتَّى شَمَرُوا اهْلاَِلَل، َوالَ شُمْٗمٓمُِروا »َذيَمَر َرَُمَْم٤مَن وَمَ٘م٤مَل:  ☺َأنَّ َرؾُموَل اَّللَّ

 .¶ قُمَٛمرَ سْمِن ا قَمنِ  (1989)ذم ُمت٤مسمٕم٤مت رىمم وُمسٚمم ، (1997اًمبخ٤مري ) رواه (2)

 .يمذا اًمٕمب٤مرة( 3)

 .واًمٚمٗمظ ًمه ¶قُمَٛمَر  قَمْن اسْمنِ  (1989)ذم ُمت٤مسمٕم٤مت رىمم وُمسٚمم ، (5392اًمبخ٤مري ) (4)

 ومُّمْم. أنه دظمل رُمْم٤من وم٢مذا قمٚمٛم٧َم أي:  (5)

 2679) «صحٞمح ُمسٚمم»(6)
ِ
 .◙سمن ُمسٕموٍد  ( قَمْن قَمْبِد اهلل



 

 
واطمد  عُ ٓمٚمَ ك واعمَ ًمبٚمدِ  وهي ُمالص٘م٦مٌ  ٛم٦مٍ ُمسٚمِ  سمه ُمن سمٚمدٍ  نَ ٚمِ قمْ اًمِمٝمر وأُ  دظموَل  وًمٙمن إذا قمٚمٛم٧َم 

سمٛمٙم٦م واًمٞمٛمن دوًم٦م  م رأوا اًمِمٝمر وأن٧َم ذيع ُمن اًمٞمٛمن أهنَّ و أُ ًمَ  :ومٛمثاًل ، أن شمّموم وضم٥م قمٚمٞمَك 

 ذيع ُمن أرضِ وإذا أُ ، ختِمى األذى إذا يمٜم٧َم  - ٗمٞم٦مسم٤مَلُ  -قمٚمٞمك أن شمّموم وًمو سم٤مًمسِّ  ُمسٚمٛم٦م وضم٥َم 

هٜم٤مًمك  ألنَّ ، ٝمم وموضم٥م قمٚمٞمكىمِ دْ ُمن ِص  ه٤مهٜم٤م سم٤مًمٞمٛمن وشم٠ميمدَت  وأن٧َم  م رأوا اهلالَل احلرُملم سم٠مهنَّ 

ضوه٤م قمغم  يٗمرِ وأالَّ ، ٝمم٤مم أنٗمِس ًمٚمحٙمَّ  ٦م يٜمبٖمي أن شمٙمونَ ٞم٤مؾمٞمَّ اًمسِّ  واضمزُ . اعمٝمم احلَ ُمسٚمٛم٦مً  دوًم٦مً 

 .وًمٞمس٧م سمٕم٤مدةٍ  قمب٤مدةً  ٜمبٖمي أن شمٙمونَ يَ  ك إمم اهلل.سمُ ٘مرِّ سمام شمرى أنه يُ  دٌ ٕمبَّ تَ أن٧م ُمُ ، اعمسٚمٛم٦م اعمجتٛمٕم٤مِت 

 «صحٞمح ُمسٚمم»وقمٜمدهم طمدي٨م هو ذم ، اْلوُّ  ٔمٚممَ ٗمٓمروا طمتى يُ يُ  الَّ ه٤مهٜم٤م أ اًمٜم٤مُس  ويمذًمَك 

٤مِهدُ ٚمَ ـمَ إَذا »:أنه ىم٤مل  ُمن ٟمجومِ  قمغم أنه ٟمجمٌ ٛمل حُي  احلدي٨ُم  ًمٙمن ذًمٙممُ ، (1)«وم٘مد دظمَل اعمٖمرُب  َع اًمِمَّ

ُحورَ »َيُ٘موُل: ، ☻واًمٜمَّبِيُّ  .اًمٜمٝم٤مر فمٝمرَ  ُروا اًمسَّ تِي سمَِخػْمٍ َُم٤م َأظمَّ ُل ُأُمَّ ٚمُوا ، اَل شَمَزا َوقَمجَّ

 . (2)«اًْمِٗمٓمْرَ 

 ڄ﴿: ٟمٔمروا إمم ىمول اهلل ٤مال ُمٕمٜمى ًمه وم ه٤م قمغم أن االطمتٞم٤مطَ ٟمحوِ  وأ االطمتٞم٤مط سمدىمٞم٘م٦مٍ 

 ذب طمتى يتْمَح او ْل يمُ  ، [187]اًمب٘مرة: ﴾ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇ

ْ  ُض ؽَمَ اعمٕمْ  األبٞمُض  ًمك اَلٞمطُ  ، ةِ واًمٕم٤مدَ  ِف إمم اإلًمْ  وال شمٚمتٗم٧ْم ، إمم اًمٕم٤مداِت  وال شمٚمتٗم٧ْم ، ِق ُمن اًمنمَّ

  ٜم٦م ـمري٘م٦مَ وأقمٜمي سم٤مًمسُّ  -هي ُمّمدر  ٜم٦مُ اًمسُّ  أن شمٙمونَ  جي٥ُم 
ِ
 هي أصُل  - ☻َرؾُموِل اَّللَّ

ذم ، كصالشمِ ذم ، كذم صوُمِ  .[21]األطمزاب: ﴾وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴿: َك قمب٤مدشمِ 

                                                             

َة اًْمِٖمَٗم٤مِريِّ  (839)رواه ُمسٚمم  (1)   ◙قَمْن َأيِب سَمٍْمَ
ِ
ِص، وَمَ٘م٤مَل:  ☺ىَم٤مَل: َصغمَّ سمِٜم٤َم َرؾُموُل اهلل اَلَة قُمِرَض٧ْم قَمغَم َُمْن »اًْمَٕمٍْمَ سم٤ِمعْمَُخٛمَّ  اًمّمَّ

إِنَّ َهِذهِ

، َواَل َصاَلَة سمَْٕمَدَه٤م طَمتَّى يَْٓمٚمَُع ايَم٤مَن  شمَلْمِ ٤مِهدُ ىمَبَْٚمُٙمْم ومََْمٞمَُّٕموَه٤م، ومََٛمْن طَم٤موَمَظ قَمٚمَٞمَْٝم٤م يَم٤مَن ًَمُه أضَْمُرُه َُمرَّ ٤مِهدُ »، «ًمِمَّ  . : اًمٜمَّْجمُ «َواًمِمَّ

 .◙ قَمْن َأيِب َذر  ( 35/399اإلُم٤مم أمحد ) رواه (2)

 ( 1998(، وُمسٚمم )1957ورواه اًمبخ٤مري )
ِ
ُٚموا اًمٗمِْٓمرَ  اَل »، ىَم٤مَل: ☺قَمْن ؾَمْٝمِل سْمِن ؾَمْٕمٍد: َأنَّ َرؾُموَل اَّللَّ ُل اًمٜم٤َّمُس سمَِخػْمٍ َُم٤م قَمجَّ  .«َيَزا

، ىَم٤مَل: َح٤َّم ىَمِدَم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َأبُو َأجُّوَب هَم٤مِزًي٤م َوقُمْ٘مَب٦ُم سْمُن قَم٤مُِمر َيْوَُمئِذٍ 418) «ؾمٜمٜمه»أبو داود ذم  وروى
ِ
َر اعْمَْٖمِرَب وَمَ٘م٤مَم إًَِمْٞمِه  ( قَمْن َُمْرصَمِد سْمِن قَمْبِد اَّللَّ قَمغَم ُِمٍْمَ وَم٠َمظمَّ

اَلُة َي٤م قُمْ٘مَب٦ُم، وَمَ٘م٤مَل:   َأبُو َأجُّوب، وَمَ٘م٤مَل: ًَمُه َُم٤م َهِذِه اًمّمَّ
ِ
تِي سمَِخػْمٍ »َيُ٘موُل:  ☺ؿُمِٖمْٚمٜم٤َم، ىَم٤مَل: َأَُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧َم َرؾُموَل اَّللَّ ُل ُأُمَّ َُم٤م مَلْ  -َأْو ىَم٤مَل: قَمغَم اًْمٗمِْٓمَرةِ  -اَل شَمَزا

ُروا اعْمَْٖمِرَب إمَِم َأْن شمَِْمتَبَِك اًمٜمُُّجومُ   . ♫( ًمواًمدي اًمِمٞمخ ُم٘مبل 116) «اًمّمحٞمح اعمسٜمد»وهو ذم  «ُي١َمظمِّ



 
  

أوىمد ىم٤مل ، ي ومالنٌ دِ ٞمْ ىمد ىم٤مل ؾِم  :وال شم٘مل، هلل  مٚموكٌ  وم٠من٧م قمبدٌ ، قمب٤مدشمك مجٞمعِ ذم ، كطمجِّ 

 ﴾وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ﴿، وُّ اْلَ  ٚممَ ٤م ٟمّموم قمٜمد ومالن إمم أن ُئمْ ٜمَّ ويمُ ، ومالن

، [59]اًمٜمس٤مء: ﴾ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿، [19]اًمِمورى:

 ﴾ٴۇۋۋۅڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ﴿، ٜم٤م سمِّ ًمرَ  اٟم٘مٞم٤مدٌ ، اؾمتسالمٌ 

 .٤مٟم٤م ُمسٚمٛملمقمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتوومَّ  وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمم أن حيٗمظَ ، هذا .[163-162:]األنٕم٤مم

ُمن اعمسٚمٛملم إمم  يمثػمٍ  وقمِم٤مء ُمن أضمل طم٤مضم٦مِ  ُمٖمرٍب  إن ؿم٤مء اهلل سملمَ  اعموضوعَ  ٙمٛمُل وًمٕمٚمٜم٤م ٟمُ 

ُ ، قمٚمٞمٝم٤م أو اًمٕم٤مداُت  ى اعمذاه٥ُم ٓمٖمَ األُمور اًمتي رسمام شمَ  سمٕمضِ  وإمم سمٞم٤منِ ، األوىم٤مت سمٞم٤منِ   ٜم٦مَ ومٞمٝم٤م ؾُم  ٟمبلمِّ

 
ِ
 .☻َرؾُموِل اَّللَّ

 

 

 

  



 

 

 
ن ووم٘مد يم٤من قمٚمامؤٟم٤م اعمت٘مدُم، ه رؾم٤مًم٦مً ؾمٛمٞمتَ  وإن ؿمئ٧َم ، مٍ ىمٞمِّ  قمغم سمح٨ٍم  ٚمٕم٧ُم وسمٕمد هذا اـمَّ 

ô  يمام ذيمره ، واطمدة يسٛمٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦مً  وًمو يم٤مٟم٧م ورىم٦مً ٝمم طمتى سمٕمُْم ، يسٛمون سمحوصًم٤م رؾم٤مئَل  شَمَٕم٤ممَم

 وهٙمذا أجًْم٤م اًمِمويم٤مِّن ًمه سمٕمُض ، ذم شمرمج٦م اًمسٞموـمي «ر اًمٓم٤مًمعبداًم»ذم  شَمَٕم٤ممَم  ♫اًمِمويم٤مِّن 

ُمن ، اًم ٞمِّ ىمـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م وموضمدهت٤م سمحث٤ًم ُمٗمٞمًدا او، ومٜمحن ٟمسٛمٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦م، اًمرؾم٤مئل ال شمتج٤موز اًمورىم٦مَ 

ٟمه ذم هذا اًمنميط شَمَٕم٤ممَم ه٤م األخ طمٗمٔمه اهلل اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٘مرأَ  نَ هذا رأجٜم٤م أن ُمِ  أضملِ   .(1)إلظموا

 

إهل إال  وأؿمٝمد أن ال، وؾمٚمم قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آخه وأصح٤مسمه أمجٕملم اهلل وصغماحلٛمد هلل 

  :أُم٤م سمٕمد وأؿمٝمد أن حمٛمد قمبده ورؾموًمه.، اهلل

 (2)«وَم٢ِمٟمَُّه َأقْمَٔمُم ًمِْْلَضْمرِ ، سم٤ِمًْمَٗمْجرِ َأؾْمِٗمُروا »: ☻وم٤مًمذي ئمٝمر أن اعمراد سم٘مول اًمٜمَّبِيِّ 

 »، ٚمحدي٨مًمس ٚمَ اًمت٠مظمػم قمن اًمٖمَ  ًمٞمَس ُمٕمٜم٤مهو، وا ُمن دظمول اًمٗمجردُ شم٠ميمَّ  :أي
ِ
 ☺إِْن يَم٤مَن َرؾُموُل اَّللَّ

بَْح  ِٝمنَّ ، ًَمٞمَُّمكمِّ اًمّمُّ
َٕم٤مٍت سمُِٛمُروـمِ ُف اًمٜمَِّس٤مُء ُُمَتَٚمٗمِّ  .(3)«َُم٤م ُيْٕمَروْمَن ُِمَن اًمَٖمَٚمسِ ، وَمٞمَٜمٍَْمِ

ذم صالة ىم٤مل  ☻ اًمٜمَّبِيَّ  ُِمن أنَّ ، سمه قمغم اإلؾمٗم٤مر َل دِّ صمم سمٕمد ذًمك أجًْم٤م ُم٤م اؾمتُ 

اَل »اًمٔمٝمر  َة احلَرِّ ُِمْن وَمٞمِْح ضَمَٝمٜمَّمَ َأبِْرُدوا سم٤ِمًمّمَّ  وَم٢ِمنَّ ؿِمدَّ
ويمذا ىموًمه  ٝمر.سم٤مًمٔمُّ  ومٝمذا ظم٤مص   (4)«ةِ

                                                             

ه رهمَب٦ًم ذم االىمتّم٤مر قمغم ُم٤م أوم٤مده واًمدي مل ُٟمْثبِ  (1)  .، واهلل اعموومق♫٧ْم هٜم٤م سمح٨َم اًمٓم٤مًم٥ِم اًمذي ىمرأ

بِْح وَم٢مِٟمَُّه »( سمٚمٗمظ: 424وأظمرضمه أبو داود ) ظَمِدي٩ٍم، سْمنِ  َراومِعِ  قَمنْ  (154) «ؾمٜمن اًمؽمُمذي»(، و28/518) «ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد» (2) َأْصبُِحوا سم٤ِمًمّمُّ

 (.329« )اًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم  ♫. وىمد ذيمره واًمدي «أقَْمٔمَُم ًمِْْلضَْمرِ  َأقْمٔمَُم أِلضُُموِريُمْم أَوْ 

 .▲ قَمْن قَم٤مئَِِم٦مَ  (645(، وُمسٚمم )867اًمبخ٤مري ) (3)

 .◙قمن أيب هريرة  (617)(، وُمسٚمم 533رواه اًمبخ٤مري ) «..َأبِْرُدوا»طمدي٨م:  (4)



 
  

إِٟمَُّه ًَمَوىمْتَُٝم٤م »: ☻وم٘م٤مل اًمٜمَّبِيُّ  ره٤م إمم صمٚم٨م اًمٚمٞملِ ذم صالة اًمٕمِم٤مء وىمد أظمَّ  ☻

تِي  . (1)«ًَمْواَل َأْن َأؿُمقَّ قَمغَم ُأُمَّ

ذم األوىم٤مت اعمب٤مدرة هب٤م إال هذين  وهذا أجًْم٤م ظم٤مص سم٤مًمٕمِم٤مء وم٤مألصُل ، اعمخت٤مر «إِٟمَُّه ًَمَوىْمتَُٝم٤م»

 وإالَّ ، طمسنٌ  ت ومٝمذا أُمرٌ رَ ظمِّ ٤م إذا أُ وأُم٤م اًمٕمِم٤مء وم٠مجًْم ، ٥ُم ومحْس  رِّ أُم٤م اًمٔمٝمر ومٗمي وىم٧م احلَ ، لماًموىمتَ 

 أي: سمٕمد أن يذه٥م اًمِمٗمُق  -، ُمٝم٤ماضمتٛمٕموا ىمدَّ  اعمّمٚملم وم٢منِ  الطمظُ يُ  ☻ وم٘مد يم٤من اًمٜمَّبِيُّ 

ُمن  ٤مٟمً إذا ؾمٛمٕموا ُم١مذِّ ، ٟمون يتت٤مسمٕموناآلن ذم هذا اًمزُمن اعم١مذِّ ، ره٤مظمَّ أَ  دُ  سمٕمْ وإن مل جيتٛمٕموا إالَّ ، -

ٟمٜم٤م  قمٜمد ٤موأجًْم ، ن سمٕمدهُمسجد ومتح اعمٞمٙمرومون وأذَّ  قمغم  - اهلل وإي٤مهم ٘مٜم٤موومَّ  -ٜموسمٞملم اْلَ إظموا

ٛمه األوىم٤مت سمٕمد أن قمٚمَّ  ☻وم٢من ضمؼميل ىم٤مل ًمٚمٜمَّبِيِّ ، أن يٙمون سمدقم٦مً  وهذا يٙم٤مدُ ، اًمدىمٞم٘م٦م

اَلشَملْمِ َوىم٧ٌْم » ٝم٤م: ي٤م حمٛمديمٚمَّ  ن اًمٜم٤مس ُمِ  م أصبح يمثػمٌ األذان يمام ؾمٛمٕمتُ ، (2)«َُم٤م سَملْمَ َه٤مشَملْمِ اًمّمَّ

ه أضمًرا قمٔمٞماًم رؾموًمِ  قمغم ًمس٤منِ  ٥م اهلل وُم٤م رشمَّ ، سمٕمده اعم١مذن ويتت٤مسمٕمونَ  نُ ذِّ ١مَ ومٞمُ ، ون سمهيتٝم٤موٟمُ 

اًمٜمَّبِيِّ  قَمنِ  ◙َي٦َم قَمْن ُُمَٕم٤موِ  (3)«صحٞمح ُمسٚمم»ٗمي وم عمراقم٤مهتم األوىم٤مت ٟملم إالَّ ذِّ ١مَ ًمٚمٛمُ 

ُٟموَن أـَْمَوُل اًمٜم٤َّمِس َأقْمٜم٤َمىًم٤م َيْوَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ » :َأنَُّه ىَم٤مَل  ☻  .«اعْم١َُمذِّ

ًَمْو َيْٕمَٚمُم »ىَم٤مَل:  ☻اًمٜمَّبِيِّ  قَمنِ  ◙ُمن طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة  (4)«اًمّمحٞمحلم»وذم 

لِ  فِّ األَوَّ  َواًمّمَّ
ِ
 . «ؾْمتََٝمُٛموا صُممَّ مَلْ جَيُِدوا إاِلَّ َأْن َيْستَِٝمُٛموا قَمَٚمٞمِْه اَل ، اًمٜم٤َّمُس َُم٤م ذِم اًمٜمَِّداء

٥مُّ اًمَٖمٜمََم  (5)«اًمّمحٞمح»وذم 
أجًْم٤م َأنَّ َأب٤َم ؾَمِٕمٞمٍد اَلُْدِريَّ ىم٤مل ًمرضمل ُمن اًمت٤مسمٕملم: إِِّنِّ َأَراَك ُتِ

 ، َأْو سَم٤مِدَيتَِك ، وَم٢ِمَذا يُمٜم٧َْم ذِم هَمٜمَِٛمَك ، َواًمَب٤مِدَي٦مَ 
ِ
اَلةِ وَم٤مْروَمْع َصْوشَمَك سم٤ِمًمٜمَِّداء ْٟم٧َم سم٤ِمًمّمَّ الَ َيْسَٛمُع »وَم٢ِمٟمَُّه: ، وَم٠َمذَّ

                                                             

َر اًمٜمَّبِيُّ أَ سمٚمٗمظ:  ¶ اسْمِن قَمب٤َّمسٍ قَمْن ( 7239، ورواه اًمبخ٤مري )▲ قَمْن قَم٤مئَِِم٦مَ  (638ُمسٚمم )رواه  (1) اَل  ☺ظمَّ َة وَمَج٤مَء قُمَٛمُر َهِذِه اًمّمَّ

ِه َيُ٘موُل:  ، َرىَمَد اًمٜمَِّس٤مُء َواًمِوًْمَداُن، وَمَخَرَج َوُهَو َيْٛمَسُح اَح٤مَء قَمْن ؿِم٘مِّ
ِ
تِي»وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُموَل اَّللَّ ُه ًَمْٚمَوىم٧ُْم ًَمْوالَ َأْن َأؿُمقَّ قَمغَم ُأُمَّ  .«إِٟمَّ

  (513) «ؾمٜمٜمه»رواه اًمٜمس٤مئي ذم  (2)
ِ
 . ♫( ًمواًمدي اًمِمٞمخ ُم٘مبل 299) «اًمّمحٞمح اعمسٜمد»، وهو ذم ◙ قَمْن ضَم٤مسمِِر سْمِن قَمْبِد اَّللَّ

 (.387) «صحٞمح ُمسٚمم» (3)

 .(437(، وُمسٚمم )615اًمبخ٤مري ) (4)

 (.699اًمبخ٤مري ) (5)



 

 
ءٌ  إِٟمٌْس َواَل  ضِمن  َواَل ، ذِّنِ َُمَدى َصْوِت اعم١ُمَ  ىَم٤مَل َأبُو ؾَمِٕمٞمٍد: ؾَمِٛمْٕمُتُه ُِمْن ، «إاِلَّ ؿَمِٝمَد ًَمُه َيْوَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ ، َرْ

 
ِ
 . ☻َرؾُموِل اَّللَّ

 .اًموىم٧َم  الطمظَ ُمن أن يُ  نِ ًمٚمٛم١مذِّ  دَّ ومٕمغم هذا السمُ 

 .اًموىم٧م ن ُمٕمروم٦مِ ٜم٤م ُمِ ٜمُ ٛمٙمِّ ال يُ  اًمٙمٝمرسم٤مءُ : ىم٤مئٌل ىَم٤مَل وم٢من  

ك قمغم تَ ؾم٤مقم ٧ُم ىمِّ ١مَ صمم سمٕمد ذًمك شمُ ، اًمبٚمد وشمٜمٔمر سمٕمض األج٤مم إمم ظم٤مرِج ذم  خترَج ومٛمٛمٙمن أن 

 اًمتي أراد سمٕمُض  هذه اًمٗمْمٞمٚم٦مُ ، هذه اًمٗمْمٞمٚم٦مَ  ال شمٜم٤مُل  َك أنَّ  وم٠مظمِمى قمٚمٞمَك  ٤م أن شمٙمون آخ٦مً ُمَّ أَ ، هذا

 اًمبٚمدُ ، اإلؾمالُمٞم٦م ذان ذم سمٕمض اًمبالدِ دوا األَ وموطمَّ ، ☻حمٛمد  ٝم٤م أُم٦مَ ُمَ اًمٜم٤مس أن حيرِ 

، ُمن ُمسجده إمم ؾم٤مئر اعمس٤مضمد ٤مؾمٚمويمً  نٞمْمٕمووم، ظمرى وؾم٤مئر اًمبالداألو، واطمدٌ  ٗمٞمٝم٤م ُم١مذنٌ يٙمْ 

 ؟وُمن اًمذي يْمع هذه اًمسٞم٤مؾم٦م، هذه األنٔمٛم٦م وُمن اًمذي يْمعُ ، اهلل اعمٝمم ٟمٔم٤مم وؾمٞم٤مؾم٦م ذم دينِ 

طمتى وًمو ، األوىم٤مت وأن يراقمَي   اهللَ  ومٕمغم اعمسٚمم أن يت٘مَي ، ون سم٤مًمدينهم اًمذين ال يب٤مًمُ 

ؾْماَلِم ؾُمٜم٦ًَّم طَمَسٜم٦َمً »، طمسٜم٦مً  ًمٚمٛمسٚمٛملم ؾمٜم٦مً  نُّ ًمٕمٚمه يُس  اًمٜم٤مَس ظم٤مًمف  َوأضَْمُر ، وَمَٚمُه َأضْمُرَه٤م، َُمْن ؾَمنَّ ذِم اإْلِ

ءٌ ، َُمْن قَمِٛمَل هِب٤َم سَمْٕمَدهُ   .(1)«ُِمْن هَمػْمِ َأْن َيٜمُْ٘مَص ُِمْن ُأضُموِرِهْم َرْ

، اهلل أيمؼم :ىم٤مل اعم١مذنَ  يسٛمعُ ، وال يٜمبٖمي أن يٙموٟموا آخ٦مً ، ه اعم١مذٟمونومٝمذا اًمذي يٜمبٖمي أن يٗمٕمٚمَ 

 . ن يمذا ويمذاُمِ  نَ أو ىمد أذَّ ، ُمن اْل٤مُمع اًمٙمبػم نَ أو ىمد أذَّ ، اهلل أيمؼم :ىم٤مل

ٟمِ  ئَِٚم٦مِ وهذه سمٕمض أؾم  ن ي٘مرأه٤م ُمن إظمواٟمٜم٤م.ٜم٤م ومٛمَ إظموا

وهو اًمّمٞم٤مم وُم٤م يتٕمٚمق سمه ضمزايمم ، اَلٓمب٦م سمٛموضوعِ  دةً د أن شمٙمون ُمت٘مٞمِّ األؾمئٚم٦م ي٤م إظموان ال سمُ 

 . ا اهلل ظمػمً 

  

                                                             

  (1917ُمسٚمم )رواه  (1)
ِ
 .◙ اًْمَبَجكِمِّ قَمْن ضَمِريِر سْمِن قَمْبِد اَّللَّ



 
  

 
 ٗمتي سم٠من ُمن رأى هالل رُمْم٤من وهو ذم دوًم٦مٍ / ىم٤مل اًمس٤مئل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ؾمٛمٕم٧م ُمن يُ 1س

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ؾمتدل سم٘موًمه: او اًمدوًم٦مُ ح سمه ومال جيوز ًمه أن يّموم طمتى شمٍمِّ  ُمسٚمٛم٦مٍ 

ومام هو اًمّمواب وضمزايمم اهلل ، م ذم ظمٓمب٦م اْلٛمٕم٦م ظمالف هذاوأنتم ذيمرشمُ ، [59]اًمٜمس٤مء: ﴾یی ی

 ظمػًما؟

ال ، [59]اًمٜمس٤مء: ﴾ېئىئىئىئیییی﴿، ُل ُم٤م شمتحٛمَّ  همػمَ  ٚموا اآلي٦مَ محَّ  /1ج

 وا ذمصمُ دِّ ال ُتَ ، [59]اًمٜمس٤مء: ﴾ېئىئىئىئیییی﴿، دمٚمسوا ذم اًمبٚمد إال سم٢مىم٤مُم٦م

م إذا دقم٤ميمم ًمٚم٘مت٤مل اؾمتجبتُ ، [59]اًمٜمس٤مء: ﴾ېئىئىئىئیییی﴿، إال سم٢مذن اعمس٤مضمدِ 

ئِ دسم٤مالؾمت أبٍمهمُم٤م ، اعمسٚمٛملم إمم ىمت٤ملِ  وًمو ومً٘م٤م ألهوا إِٟمَّاَم اًمٓم٤َّمقَم٦ُم »، ٝممالل إذا يم٤من االؾمتدالل ُموا

  .(2)«وَمُّموُُموا إَِذا َرَأجْتُُٛموُه »: ☻اهلل  رؾمولِ  ىموَل  ومٝمذه ومتوى خت٤مًمُف ، (1)«ذِم اعَمْٕمُروِف 

 

 اعمرأة هلالل رُمْم٤من؟ رؤي٦مُ  / هل دمزُئ 2س

 أن يّموُموا لماًمذي ئمٝمر أنه ال جي٥م قمغم اعمسٚمٛمو، ٝم٤م أن شمّمومقمٚمٞمٝم٤م هي ٟمٗمُس  جي٥م /2ج

  هذا اًمذي ئمٝمر.، اُمرأتلم وًمٙمن ؿمٝم٤مدة اًمرضمل يمِمٝم٤مدةِ ، رضملٍ  وىمد ص٤مُموا سمرؤي٦مِ ، ٝم٤مسمرؤيتِ 

 

                                                             

 .◙قَمْن قَمكِم   (1849(، وُمسٚمم )7145اًمبخ٤مري )رواه  (1)

 .¶قُمَٛمَر  اسْمنِ  قَمنْ ( 1989(، وُمسٚمم )1999اًمبخ٤مري )رواه  (2)



 

 
ص٤مم ُمع أهل سمٚمده صمم ؾم٤مومر إمم سمٚمد آظمر وأيمٛمل ُمٕمٝمم صوم رُمْم٤من وًمٙمن  ؿمخٌص  /3س

أقمٚمن اإلومٓم٤مر ذم شمٚمك اًمبالد اًمتي ؾم٤مومر إًمٞمٝم٤م وهو ىمد ص٤مم ُمن رُمْم٤من صمامٟمٞم٦م وقمنمين يوًُم٤م: ألن سمٚمده 

شم٠مظمرت سم٤مًمّموم قمن اًمبالد اًمتي ؾم٤مومر إًمٞمٝم٤م سمٞموم ومٝمل يٗمٓمر ذم يوم اًمٕمٞمد ذم اًمبٚمد اًمتي ؾم٤مومر إًمٞمٝم٤م أم 

 ًمك اًمٞموم؟يّموم ذ

أو يمٛمٚم٧م اًمٕمدة هٜم٤مًمك ومٕمٚمٞمه أن يٗمٓمر وال يٚمزُمه ، اًمِمٝمر ٗمٓمر إذا شم٠ميمد ُمن فمٝمورِ يُ  /3ج

، [184]اًمب٘مرة: ﴾ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ﴿، ٘مٞمَّدٌ ٘مْم٤مء ُماًم ىمْم٤مء: ألنَّ 

 ٘م٣م إال سمام وردَ اعمٝمم أن اًم٘مْم٤مء ال يُ ، ويمذا احل٤مئض اًمتي أومٓمرت ذم رُمْم٤من جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مءُ 

 ومٞمه اًمدًمٞمل. 

 

 اًمؽماويح ذم ؿمٝمر رُمْم٤من؟ ويمم قمدد ريمٕم٤مهت٤م؟ ُم٤م طمٙمم صالةِ  /4س

 ☻َأنَّ اًمٜمَّبِيَّ  ▲٘مول قَم٤مئَِِم٦َم ًم وريمٕم٤مهت٤م إطمدى قمنمة ريمٕم٦م، هي ؾمٜم٦م /4ج

َة َريْمَٕم٦مً  َُم٤م يَم٤مَن َيِزيُد ذِم َرَُمَْم٤مَن َواَل » ِه قَمغَم إطِْمَدى قَمنْمَ
 .(1)«ذِم هَمػْمِ

 ومٝمذه هي اًمسٜم٦م. ، صمالصم٦م قمنم ريمٕم٦م ومٝمذا وارد أجًْم٤م تلم ىمبل ذًمك ومتّمػموإن زاد ريمٕمتلم ظمٗمٞمٗمَ 

َُمْن ظَم٤مَف َأْن اَل َيُ٘موَم ُِمْن »:ىَم٤مَل ذم اًموشمر ☻ألن اًمٜمَّبِيَّ ، وٟمٜمّمح أن شمٙمون ذم آظمر اًمٚمٞمل 

ًَمهُ  اَلَة آظِمِر اًمٚمَّٞمِْل وَم٢ِمنَّ َص ، َوَُمْن ـمَِٛمَع َأْن َيُ٘موَم آظِمَرُه وَمْٚمٞمُوشمِْر آظِمَر اًمٚمَّٞمْلِ ، آظِمِر اًمٚمَّٞمِْل وَمْٚمٞمُوشمِْر َأوَّ

  .(2)«َُمِْمُٝموَدةٌ 

                                                             

 (.738وُمسٚمم )، (3569اًمبخ٤مري ) «اًمّمحٞمحلم» (1)

 .◙ ( قَمْن ضَم٤مسمِرٍ 755) «ُمسٚممصحٞمح » (2)



 
  

وىمد ، (1)اًمزوازم أبٕمديمم قمٜم٤م اًمتوىمٞم٧ُم ، وىمٞم٧م اًمٕمريبسم٤مًمتَّ  ُمن اؾمتٓم٤مع ُمن اًمس٤مقم٦م اًمس٤مسمٕم٦م

، أو اًمس٤مقم٦م اًمث٤مُمٜم٦م، اًمس٤مقم٦م اًمس٤مسمٕم٦م، وىمٞم٧م اًمٕمريب٤مًمتَّ سم أي:، م ُم٤م ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مِّن ذم هذا وهمػمهؾمٛمٕمتُ 

 .أو همػم ذًمك

إِٟمَُّه َُمْن ىَم٤مَم َُمَع اإِلَُم٤مِم طَمتَّى »ىَم٤مَل:  ☻واعمبتدقم٦م يٜمٙمرون صالة اًمؽماويح واًمٜمَّبِيُّ  

َف يُمت٥َِم ًَمُه ىِمٞم٤َمُم ًَمٞمَْٚم٦مٍ  أي: ذم صالة اًمؽماويح يمام صغم هبم اًمٜمَّبِيُّ ، واًمؽمُمذي، رواه أبو داود (2)«َيٜمٍَْمِ

وىمد صغم اًمٜمَّبِيُّ  ،ٗمرضيُ ال  وسمٕمد ذًمك هو، قمٚمٞمٝمم ومؽمك َض ٗمرَ صمم ظمٌم أن يُ ، ☻

وصغم ُمٕمه ، ُمسٕمود وصغم أجًْم٤م ُمٕمه اسمنُ ، قمب٤مس صغم ُمٕمه اسمنُ ، ذم اًمٚمٞمل مج٤مقم٦مً  ☻

ه اؾمتٓم٤مع أن يّمكم ذم سمٞمتِ  وُمنِ ، ُيَث٤مُب ]قمٚمٞمٝم٤م[ اًمؽماويح مج٤مقم٦م ؾمٜم٦م ٝمم أن صالةَ وم٤معمُ ، أجًْم٤م طمذيٗم٦م

ىَمْد قَمَروْم٧ُم »وَمَ٘م٤مَل:  رُمْم٤مناضمتٛمٕموا يّمكم هبم ذم وىمد ىم٤مل  ☻اًمٜمَّبِيَّ  ومٝمو أومْمل: ألنَّ 

٤َم اًمٜم٤َّمُس ذِم سُمٞمُوشمُِٙممْ ، اًمَِّذي َرَأج٧ُْم ُِمْن َصٜمِٞمِٕمُٙممْ   ذِم سَمٞمْتِِه إاِلَّ ، وَمَّمٚمُّوا َأهيُّ
ِ
اَلةِ َصاَلُة اعَمْرء وَم٢ِمنَّ َأوْمَْمَل اًمّمَّ

 .(3)«اعَمْٙمتُوسَم٦مَ 

 

اَلةُ  ومِٞمهِ  َوحَيِلُّ  اًمٓمََّٕم٤ممُ  ومِٞمهِ  حَيُْرمُ  وَمَجرٌ  ومَْجَرانِ  اًْمَٗمْجرُ »ي٤م ؿمٞمخ ىم٤مًم٧م اًمس٤مئٚم٦م:  /5س  َووَمَجرٌ ، اًمّمَّ

اَلةُ  ومِٞمهِ  حَيُْرمُ  ومام ُمٕمٜمى ىموًمه ترم ومٞمه اًمّمالة وم٢مِّن أول ُمرة أؾمٛمع هبذا هل هٜم٤مك  «اًمٓمََّٕم٤ممُ  ومِٞمهِ  َوحَيِلُّ  اًمّمَّ

 دًمٞمل قمغم هذا ؟

 ٥ِم ٟمَ يٙمٗمي هٙمذا يمذَ اعمراد أن صالة اًمٗمجر ترم ذم اًمٗمجر اًمذي هو ، طمدي٨م صحٞمح .../5ج

 ٚمجٝم٦مِ ًم ُم٤مًمًِٙم٤م اًمذي هو يٙمون ذم اعمنمق، ٤مقمرًض  ومق يٕمٜمي: ال يٙمونُ ذم األُ  طم٤من ُمستٓمٞماًل اًمسِّ 

                                                             

 .وسم٤مًمتوىمٞم٧م اًمزوازم  اًمس٤مقم٦م اًمواطمدة (1)

( ًمواًمدي اًمِمٞمخ ُم٘مبل 279) «اًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم  واحلدي٨م ،◙ قَمْن َأيِب َذر   -، واًمٚمٗمظ ًمه (896)، واًمؽمُمذي (1375)رواه أبو داود  (2)

♫. 

 .◙( قَمْن َزْيِد سْمِن صَم٤مسم٧ٍِم 781وُمسٚمم )، (731اًمبخ٤مري ) رواه (3)



 

 
اًمذي يٙمون  أُم٤م اًمٗمجرُ ، ومٞمه اًمّمالة وحيرم ومٞمه اًمٓمٕم٤مم اًمذي تلُّ  هذا هو اًمٗمجرُ ، إمم أؾمَٗمٚمَِٝم٤ماًمنمىمٞم٦م 

ال يّمح أن ، ل ومٞمه اًمٓمٕم٤ممٞمه اًمّمالة وحَي اًمذي ترم وم ُمن اعمنمق إمم وؾمط اًمسامء ومٝمذا هو اًمٗمجرُ 

 واهلل اعمستٕم٤من.، ذم ذًمك اًموىم٧م وال حيرم قمٚمٞمك اًمٓمٕم٤مم أن شمتسحرَ ، وىمتٝم٤م شمّمكم اًمٗمجر ىمبَل 

 

ٝم٤م وىمد ٟمّمحٜم٤م ن ًمّمالة اًمٗمجر ذم همػم وىمتِ ١مذَّ قمٜمدٟم٤م ذم طمرضُموت وظم٤مص٦م ذم رُمْم٤من يُ  /6س

 ؟ٟمّمٞمحتٙمم هلمن ومام بوبون أو ُمتٕمِ اعمس٤مضمد وم٘م٤مًموا إن اًمٜم٤مس ُمتٕمَ  أئٛم٦مَ 

ٟموا سم٤مًمّمالة ذم وأن ي١مذِّ  ،اًمٜمّمٞمح٦م شم٘مدُم٧م أنه جي٥م قمٚمٞمٝمم أن يت٘موا اهلل  /6ج

أن اًمّمالة ذم  وم٘مد ؾمٛمٕم٧َم  ،وىمتٝم٤م همػماًمٜم٤مس ويّمكم اًمٜم٤مس اًمّمالة ذم  طمتى ال يتحٛمٚموا آصم٤ممَ  ،وىمتٝم٤م

ومواضم٥م قمٚمٞمه وُمن صغم صالة ذم همػم وىمتٝم٤م أي: ىمبل وىمتٝم٤م ، وأهن٤م شمٙمون ُمردودة، همػم وىمتٝم٤م ال تل

 ٝم٤م. اًمّمالة ومال جي٥م قمٚمٞمه أن ي٘مْمٞمَ  يٕمٜمي: وىم٧َم  إال إذا ظمرج اًموىم٧ُم ، أن يّمكم اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م

 

ن قمٚماًم أن اًمٕم٤مُم٦م ي٘موًمون السمد أن يٗمٓمر ىمبل أن ًمٚمٛم١مذن أن يٗمٓمر ىمبل أن ي١مذِّ  هل يستح٥مُّ  /7س

 ي١مذن؟

ُٚموا  اَل شَمَزاُل »، وم٘مد دظمل اًموىم٧ُم ، إن أومٓمر ىمبل أن ي١مذن ومٝمو أطمسن /7ج تِي سمَِخػْمٍ َُم٤م قَمجَّ ُأُمَّ

وْمَٓم٤مرَ  ُحورَ ، اإْلِ ُروا اًمسُّ  . (1)«َوَأظمَّ

  م.ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م حيرِّ ، سم٠مس سمذًمك ٤مألُمر واؾمع الومن  سمٕمد أن ي١مذِّ ٗمٓمر إالَّ وإن مل يُ 

 

  

                                                             

 وىمد شم٘مدم.، ◙ قَمْن َأيِب َذر  ( 35/241) «ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد» (1)



 
  

 ؟ا ظمػمً اهلل ه وضمزاك وُم٤مطمٙمم صٞم٤مُمِ ، ُم٤م هو يوم اًمِمك /8س

وؿمكَّ اًمٜم٤مُس أهو ُمن رُمْم٤من أم هو ُمن ؿمٕمب٤من؟ يوم اًمِمك هو اًمٞموم اًمثالصُمون ُمن ؿمٕمب٤من  /8ج

ٍر  ومبٕمُض اًمٜم٤مس يّموُُمُه اطمتٞم٤مـًم٤م ]وىمد ضم٤مء[ ُ قَمْن قَمامَّ كِّ وَمَ٘مدْ ُمَ : »قَمٜمْهُ  شَمَٕم٤ممَم َرِِضَ اَّللَّ  ْن َص٤مَم َيْوَم اًمِمَّ

 .(1)«☺قَمََم َأب٤َم اًمَ٘م٤مؾِمِم 

 

وسمٕمْمٝمم ، ذان اًمٕمٍمأرُمْم٤من ُمن سمٕمد اًمنموق إمم  هن٤مرَ  نوهي أهنم يٜم٤مُمو قمٜمدٟم٤م قم٤مدةٌ  /9س

 ؟وضمزايمم اهلل ظمػما ذم ذًمك ، بٞمل اعمٖمرب ومام طمٙمم اًمّمالةإمم ىمُ 

و اًمواضم٥م قمٚمٞمٝمم أن ي٘موُموا  /9ج اًمّمالة هي ، وىمتٝم٤م وهي صالة اًمٔمٝمرذم  ا اًمّمالةو ُي١َمدُّ

إال إذا يم٤من ضم٤مطمًدا ًمه ، واًمّموم يٕمتؼم وم٤مؾمً٘م٤م آصماًم ، ٝم٤م يٕمتؼم يم٤مومًرا وم٤مًمّمالة شم٤مريمُ ، أقمٔمم ُمن اًمّموم

إذا مل ي٠مظمذ يمٗم٤ميته ُمن اًمٜموم ال سم٠مس أن يٜم٤مم سمٕمد و، وىم٧م اًمٔمٝمر ويّمكم ذم وم٤مًمواضم٥م أن ي٘مومَ ، ومٞمٙمٗمر

  واهلل اعمستٕم٤من.، يم٤مٍف  قمغم أن ُمن سمٕمد ـمٚموع اًمِمٛمس إمم اًمٔمٝمر هو ٟمومٌ ، اًمٔمٝمر

 

  

                                                             

، َوإَِذا َرَأجْتُُٛموُه »: ☺اًمبخ٤مري شمرمج٦م )سم٤مُب ىَمْوِل اًمٜمَّبِيِّ وقمٚم٘مه (، 1645) ٦ماسمن ُم٤مضم، و(2334)رواه أبو داود  (1) إَِذا َرَأجْتُُم اهلاِلََل ومَُّموُُموا

 . («وَم٠مَوْمٓمُِروا



 

 
وهل ،  ًمه همػم ذًمكن اًمِمٛمس ىمد همرسم٧م صمم شمبلمَّ إىم٤مل ، ُم٤م طمٙمم ُمن أومٓمر ذم رُمْم٤من /19س

 .؟وُم٤م طمٙمٛمه إذا يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم، ذم هن٤مر رُمْم٤من ُمتٕمٛمًدا ىمْم٤مءن ضم٤مُمع أهٚمه ُمَ 

 . أقمد اًمس١مال اًمِمٞمخ:

  أن اًمِمٛمس ىمد همرسم٧م؟ ٤مىم٤مل ُم٤م طمٙمم ُمن أومٓمر ذم رُمْم٤من فم٤مٟم   /19س

 ،م ىمْموا هنَّ أٜم٘مل ومل يُ ، ُمن طمدي٨م أؾمامء ☻قمغم قمٝمد اًمٜمَّبِيِّ  َث هذا طمدَ  /19ج

ًمٞمس ُمروموقًم٤م إمم اًمٜمَّبِيِّ ، هِم٤مم سمن قمروة وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء أهنم ىمْموه ومٝمو ُمن ىمولِ ، ومٚمٞمس قمٚمٞمٝمم ىمْم٤مء

 . (1)وال إمم أؾمامء رِض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م، ☻

و ، رىمب٦م يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ويٚمزُمه أن يٕمتَق ، ًُم٤مأُم٤م اْلامع ذم يوم رُمْم٤من ومٝمو يٕمتؼم حمرَّ 

 . (2)«َهَٚمْٙم٧ُم »اعمج٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من ذم طمدي٨م َأيِبْ ُهَرْيَرَة َيُ٘موُل: 

ىْم٧ُم »وذم طمدي٨م قَم٤مئَِِم٦َم:   أهنم يم٤مٟموا يِمٕمرون سم٤معمٕمّمٞم٦م.قمغم  دًمٞمٌل  (3)«اطْمؽَمَ

وم٢من مل جيد وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ، مل جيد رىمب٦م ومّمٞم٤مم ؿمٝمرين ُمتت٤مسمٕملم٢من وم، ن قمٚمٞمه قمتق رىمب٦مإ :ىمٚمٜم٤م

 .ههو وأهٚمُ  وإن يم٤من وم٘مػًما ومال سم٠مس أن ي٠ميمل اًمٙمٗم٤مرةَ ، ُمسٙمٞمٜم٤ًم

  هل قمٚمٞمه ىمْم٤مء؟ سم٘مَي  

 .قمٚمٞمه ىمْم٤مءً  ٜم٘مل أنَّ مل يُ 

                                                             

يِق  (1959رواه اًمبخ٤مري ) (1) دِّ ْٛمُس  ☺َأوْمَٓمْرَٟم٤م قَمغَم قَمْٝمِد اًمٜمَّبِيِّ »، ىَم٤مًَم٧ْم: ¶قَمْن َأؾْماَمَء سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّمِّ ىِمٞمَل  «َيْوَم هَمْٞمٍم، صُممَّ ـَمَٚمَٕم٧ِم اًمِمَّ

؟ ىَم٤مَل: 
ِ
 »هِلَِِم٤مٍم: وَم٠ُمُِمُروا سم٤ِمًمَ٘مَْم٤مء

ٍ
 . َأْدِري َأىَمَْمْوا َأْم الَ  َوىَم٤مَل َُمْٕمَٛمٌر: ؾَمِٛمْٕم٧ُم ِهَِم٤مًُم٤م اَل  «الَ سُمدَّ ُِمْن ىَمَْم٤مء

: ًمٞمس قمٚمٞمه ىمْم٤مء يم٤مًمٜم٤مد. وهذا ىمول احلسن اًمبٍمي وإؾمح٤مق وأهل اًمٔم٤مهر.  يراضمع: ىمٚم٧م: وىمد ذه٥م إمم هذا مج٤مقم٦م ُمن أهل   شمٗمسػم »اًمٕمٚمم ىم٤مًموا

 (.2/328) «اًم٘مرـمبي

 .(1111وُمسٚمم )، (1936اًمبخ٤مري ) «اًمّمحٞمحلم» (2)

 (.1112وُمسٚمم ) ،(6822اًمبخ٤مري ) (3)



 
  

  هل قمغم اعمرأة ُم٤م قمغم اًمرضمل؟

قمٜمد ؾمٕمٞمد سمن ، ٔم٤مهرُمرؾمل اًم وضم٤مء ذم طمدي٨ٍم ، أن قمغم اعمرأة ُم٤م قمغم اًمرضمل طمدي٨ٍم ذم ٜم٘مل مل يُ 

 ضٕمٞمف. ًمٙمٜمه طمدي٨ٌم ، (1)ُمٙم٤مٟمه ٤مي٘ميض يوُمً ، ُمٜمّمور أن قمٚمٞمه اًم٘مْم٤مء

 ...اًمس٤مئل/

 اًمٜم٤مد ذم اًمٓمٕم٤مم وذم همػمه. وهو ٟم٤مٍس ومحٙمٛمه طمٙممُ  وم٢مذا ضم٤مُمعَ  ...اًمِمٞمخ/

 

ٟم٤م ذم اعمديٜم٦م يٗمٓمر اًمٜم٤مس قمغم صوت اعمدومع ُمع اًمٕمٚمم أنه يت٠مظمر ومٝمل ًمك أن شمٗمٓمر قمٜمد /11س

٥م قمٚمٞمك اًمٜم٤مس سم٠من صوُمك نَّ إذا ت٘مق ًمك همروب ىمرص اًمِمٛمس ُمع اًمٕمٚمم أنه ىمد تّمل ومتٜم٦م ورسمام أ

 سم٤مـمل وضمزاك اهلل ظمػًما؟

و سملم أأن شمٗمٓمر ذم سمٞمتك  «رطمٚم٦ماًم»ذم سمٞمتك يمام شم٘مدم ذم اًمنميط  أنّمحك أن شمٗمٓمرَ  /11ج

ٙمون[ ...همإظمواٟمك اًمذين    ]ُُمَتَٛمسِّ
ِ
واعمس٠مخ٦م ٟمٔمري٦م يِمؽمك ومٞمٝم٤م ، ☻سمسٜم٦م َرؾُموِل اَّللَّ

اْٟمِزْل »ًمَِرضُمٍل:  ☻وي٘مول اًمٜمَّبِيُّ ، وم٢مذا همرسم٧م اًمِمٛمس وم٘مد أومٓمر اًمّم٤مئم، اًمٕم٤ممل واًمٕم٤مُمي

 ىَم٤مَل: ، «وَم٤مضْمَدْح زِم 
ِ
ْٛمُس؟ ىَم٤مَل: ، َي٤م َرؾُموَل اَّللَّ ْٛمُس؟ ، «اْٟمِزْل وَم٤مضْمَدْح زِم »اًمِمَّ  اًمِمَّ

ِ
ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُموَل اَّللَّ

                                                             

، ىَم٤مَل: َدظَمْٚمٜم٤َم قَمغَم اسْمِن  (2941رواه ؾمٕمٞمد سمن ُمٜمّمور ) (1) ِويُل، قَمِن احْلََسِن سْمِن ُُمْسٚمٍِم، قَمْن ؾَمِٕمٞمِد سْمِن ضُمَبػْمٍ قَمب٤َّمٍس ذِم َصْدِر ٟم٤م ُهَِمْٞمٌم، أن٤م مُحَْٞمٌد اًمٓمَّ

، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ًمَ  اًم صُممَّ ُرطْمٜم٤َم إًَِمْٞمِه ُِمَن اًْمَٕمٌِمِّ وَمَوضَمْدَٟم٤مُه ُُمْٗمٓمًِرا
اًم؟ ىَم٤مَل: سَمغَم، َوًَمِٙمنَّ ضَم٤مِرَي٦ًم زِم َأت٧َْم قَمكَمَّ وَم٠َمقْمَجَبْتٜمِي، وَم٠َمَصْب٧ُم اًمٜمََّٝم٤مِر وَمَوضَمْدَٟم٤مُه َص٤مئِ

ُه: َأَخْم شَمُك َص٤مئِ

ٜمُْتَٝم٤م، َوإِ  ٤َم يَم٤مَٟم٧ْم سَمِٖمٞم ٤م وَمَحّمَّ ٌع َوؾَم٠َمىْميِض َيْوًُم٤م َُمَٙم٤مَٟمُه، َوَأِزيُديُمْم َأهنَّ اَم ُهَو شَمَٓموُّ ُه ىَمْد قَمَزَل قَمٜمْٝمَ ُِمٜمَْٝم٤م، َوإِٟمَّ . ٤م. ىَم٤مَل ؾَمِٕمٞمٌد: وَمَٕمٚمِْٛمٜم٤َم َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمَٞم٤مَء ذِم طَمِدي٨ٍم َواطِمدٍ ٟمَّ

. وهذا ُموىموٌف صم٘م٦موهو  «هتذي٥م اًمٙمامل». شمرمجته ذم سمن يٜم٤مق سمٗمتح اًمتحت٤مٟمٞم٦م وشمِمديد اًمٜمون وآظمره ىم٤مف اعمٙميهو احلسن سمن ُمسٚمم احلسن سمن ُمسٚمم و

 صحٞمح قمغم اسمن قمب٤مس.

 قَمْن َأيِب هُ (1671ورواه اسمن ُم٤مضم٦م )
ِ
 وهو ضٕمٞمف.  قَمْبُد اْْلَب٤َّمِر سْمُن قُمَٛمرَ وذم ؾمٜمده  .«َوُصْم يَْوًُم٤م َُمَٙم٤مَٟمهُ »: ☺َرْيَرَة، قَمْن َرؾُموِل اَّللَّ

َٗمُه اًْمُٕمَٚماَمُء: َأمْحَُد  (:5/224) «ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م» ذم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم   ذِم طَمِدي٨ٍم َضِٕمٞمٍف َضٕمَّ
ِ
هُ َوىَمْد ضَم٤مَء ِذيْمُر َأُْمِرِه سم٤ِمًْمَ٘مَْم٤مء  .. ـهاسْمُن طَمٜمَْبٍل َوهَمػْمُ

 ذم اعمج٤مُمع أُمر ☺ اًمٜمبي أن روي وُم٤م، ُمٜمه شمّمح وال صالة وال ٤مصوُمً  قمذر سمال ُمتٕمٛمدٌ  ي٘ميض ال :(65 )ص «االظمتٞم٤مرات» ذم ♫ وىم٤مل

 قمٜمه.  وُمسٚمم اًمبخ٤مري ًمٕمدول ضٕمٞمف سم٤مًم٘مْم٤مء رُمْم٤من



 

 
َب ، «اْٟمِزْل وَم٤مضْمَدْح زِم »ىَم٤مَل:  إَِذا َرَأجْتُُم اًمٚمَّٞمَْل َأىْمبََل »صُممَّ ىَم٤مَل: ، صُممَّ َرَُمى سمِٞمَِدِه َه٤م ُهٜم٤َم، وَمٜمََزَل وَمَجَدَح ًَمُه وَمنَمِ

٤مئِمُ ، ٤م ُهٜم٤َمُِمْن هَ   . (1)«وَمَ٘مْد َأوْمَٓمَر اًمّمَّ

إمم قم٤مئِم٦م  وم٠مرؾماَل  «صحٞمح ُمسٚمم»وقمبد اهلل سمن ُمسٕمود يمام ذم  ،وأجًْم٤م اظمتّمم أبو ُموؾمى

م اًمٗمٓمر ي٘مدِّ ي٘موُل اًمذي  وم٘م٤مًم٧م: ُمنِ ، هرواآلظمر ي٘مول: ي١مظمِّ ، واعمٖمرب ٘مدم اًمٗمٓمرَ أطمدهم ي٘مول يُ 

 .(2)ُمسٕمود أص٤مب اسمنُ  :وم٘م٤مًم٧م. اسمن ُمسٕمود :ىم٤مل اًمرؾمول، ؟واعمٖمرب

 ٟمٔمري يِمؽمك ومٞمه اًمٕم٤ممل واًمٕم٤مُمي. وهو أُمرٌ ، وم٤معمٕمتؼم هو همروب اًمِمٛمس

 

ًمِمخص آظمر أن يٗمتح  وًمٞمس سمٕمدي ُمن حيٗمظ اًم٘مرآن ومٝمل جيوزُ  أن٤م أصكم سم٤مًمٜم٤مسِ  /12س

 ضمزايمم اهلل ظمػًما؟واعمّمحف. ويت٤مسمٕمٜمي وذًمك ذم صالة اًمؽماويح 

ذم يمام  ي٘مول ☻وإن يم٤من اًمٜمَّبِيُّ ، ًمٗمٔم٦م جيوز ال ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مول ال جيوز /12ج

اَل » «اًمّمحٞمح»طمدي٨م اسمن ُمسٕمود ذم   ﴾پپپپ﴿ :٤م. وأجًْم (3)«ةِ ؿُمْٖماًل إِنَّ ذِم اًمّمَّ

، اًمِمخص أن يريمع ...ٛمٙمن إذاٛموم، اًل ٕمتؼم ؿم٤مهمِ اعمّمحف يُ  ومحٛمُل ، أي: ظم٤مضٕملم ذًمٞمٚملم ]اًمب٘مرة[

 هذا.   يٗمٕمَل ه أالَّ واهلل أقمٚمم. ٟمٜمّمحُ ، ُمع يمراه٦م ٦مٌ ه صحٞمحاعمٝمم صالشمُ 

 

  

                                                             

 .◙َأيِب َأْورَم  اسْمنِ قَمْن ( 1191(، وُمسٚمم )1941اًمبخ٤مري ) «اًمّمحٞمحلم» (1)

َِم٦َم وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: َي٤م ُأمَّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم، َرضُماَلِن ُِمْن  (1999رواه ُمسٚمم ) (2)
وٌق، قَمغَم قَم٤مئِ ٍد قَمْن َأيِب قَمٓمِٞم٦ََّم، ىَم٤مَل: َدظَمْٚم٧ُم َأن٤َم َوَُمْسُ ٤م ☺َأْصَح٤مِب حُمَٛمَّ ، َأطَمُدُُهَ

اَلةَ » ُل اًمّمَّ وْمَٓم٤مَر َوُيَٕمجِّ ُل اإْلِ اَلَة؟ ، َواآْلظَم «ُيَٕمجِّ ُل اًمّمَّ وْمَٓم٤مَر َوُيَٕمجِّ ُل اإْلِ ِذي ُيَٕمجِّ اَُم اًمَّ اَلَة، ىَم٤مًَم٧ْم: َأهيُّ ُر اًمّمَّ وْمَٓم٤مَر َوُي١َمظمِّ ُر اإْلِ  َيْٕمٜمِي ُر ُي١َمظمِّ
ِ
ىَم٤مَل: ىُمْٚمٜم٤َم قَمْبُد اهلل

 »اسْمَن َُمْسُٕموٍد ىَم٤مًَم٧ْم: 
ِ
 .ظَمُر َأبُو ُُموؾَمىَزاَد َأبُو يُمَرْي٥ٍم: َواآْل  «☺ يَمَذًمَِك يَم٤مَن يَّْمٜمَُع َرؾُموُل اهلل

 538(، وُمسٚمم )1199رواه اًمبخ٤مري ) (3)
ِ
 .◙سمن ُمسٕمود ( قَمْن قَمْبِد اَّللَّ



 
  

 ☺ذم رُمْم٤من ىمد صح أنه أُمره ج٤مُمُع اعم :(426« ) ت٤مم اعمٜم٦م»ي٘مول اًمِمٞمخ األًمب٤مِّن ذم  /13س

  ومام شموضمٞمٝمٙمم هلذا؟، سم٤مًم٘مْم٤مء

ومٜم٘مول سمه إن ؿم٤مء  وم٢مذا صمب٧َم ، ٨مبحَ وم٢من ؿم٤مء اهلل يُ ، ُمرؾمل أنه طمدي٨ٌم  أن٤م اًمذي أقمرُف  /13ج

ٟمٜم٤م ومٛمن، اهلل  .(1)سم٤مًمٙمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل ٜم٤مأو ي٠متٞم ؟يبحثه ُمن إظموا

 

ٟمحن ٟم٘مرأ يمل يوم ذم اًمؽماويح ضمزًءا سم٤مًمتحديد ومٝمل هذا يّمل إمم درضم٦م اًمبدقم٦م؟  /14س

 .وطمٙمم إًم٘م٤مء سمٕمض اعمواقمظ سملم ريمٕم٤مت اًمؽماويح؟

ومم أن األين أو صمالصم٦م ءَ وىمراءة ضمزء أو ضمزْ ، ُمستٛمرة السم٠مس هب٤م ةً اعمواقمظ إذا مل شمٙمن قم٤مدَ  /14ج

وىمد ضم٤مء أن ، د هبذاُم٤م يم٤من يت٘مٞمَّ  ☻وم٤مًمٜمَّبِيُّ ، طمتى ُم٤م يت٘مٞمد هبذا، هٟمِم٤مـمَ  ي٘مرأ اًمِمخُص 

ذم يمل ، ذم اًمّمالة هًمٙمن ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أنه يدارؾُم ، اًم٘مرآن ☻اًمٜمَّبِيَّ  ضمؼميل يم٤من يدارُس 

 . (2)ُمرشملم هُ دارؾَم  ☻ب أضمل اًمٜمَّبِيِّ ٜم٦م اًمتي ىمرُ وذم اًمسَّ ، قم٤مٍم ُمرة ذم رُمْم٤من ُمرة

 

 ُم٤مطمٙمم االؾمتٛمٜم٤مء ذم يوم رُمْم٤من؟ /15س

رٌ ، وذم همػم رُمْم٤من، هو ُمٕمّمٞم٦م ذم رُمْم٤من /15ج ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم همػم ، يمثػمةٌ  وومٞمه أرضا

ب٤َمِب »ي٘مول:  ☻واًمٜمَّبِيُّ ، أب٤مطمه طمج٦م نْ ٛمَ ًمِـوًمٞمس ، هذا اًمنميط َُمِن ، َي٤م َُمْٕمنَمَ اًمِمَّ

ْج  ْوِم وَم٢ِمٟمَُّه ًَمُه ، َأهَمضُّ ًمِْٚمبٍََمِ َوأطَْمَّمُن ًمِْٚمَٗمْرِج وَم٢ِمٟمَُّه ، اؾْمتََٓم٤مَع اًمب٤َمَءَة وَمْٚمٞمَتََزوَّ َوَُمْن مَلْ َيْستَٓمِْع وَمَٕمَٚمٞمِْه سم٤ِمًمّمَّ

 .(3)«ِوضَم٤مءٌ 

                                                             

 شم٘مدُم٧ِم اعمس٠مخ٦م. (1)

٤م يُمٜم٤َّم َأْزَواَج اًمٜمَّبِيِّ  ُأمِّ  قَم٤مئَِِم٦مَ (واًمٚمٗمظ عمسٚمم قَمْن 2459(، وُمسٚمم )6285روى اًمبخ٤مري ) (2) ، ىَم٤مًَم٧ْم: إِٟمَّ ٞمًٕم٤م، مَلْ شُمَٖم٤مَدْر ُِمٜم٤َّم  ☺اعم١ُْمُِمٜملِِمَ
قِمٜمَْدُه مَجِ

اَل  ِِّن:  ىم٤مًم٧م ▲احلدي٨م وومٞمه..أن وم٤مـمٛم٦م ُم َتٌِْم، َواطِمَدٌة، وَم٠َمىْمَبَٚم٧ْم وَم٤مـمَِٛم٦ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمسَّ ُه َأظْمؼَمَ ًة، »وَم٢ِمٟمَّ ِن يُملَّ ؾَمٜم٦ٍَم َُمرَّ يَل يَم٤مَن ُيَٕم٤مِرُضُه سم٤ِمًمُ٘مْرآ
َأنَّ ضِمؼْمِ

ُه ىمَْد قَم٤مَرَضٜمِي  ، َواَل َوإِٟمَّ شمَلْمِ ٚمَُف َأن٤َم ًَمِك  سمِِه اًمَٕم٤مَم َُمرَّ ي، وَم٢مِِّنِّ ٟمِْٕمَم اًمسَّ
َ َواْصؼِمِ ي اَّللَّ

َب، وَم٤مشمَّ٘مِ  . «َأَرى األضََمَل إاِلَّ ىمَِد اىمؽَْمَ

  ( قمن قَمْبدِ 1499(، وُمسٚمم )5966اًمبخ٤مري ) رواه (3)
ِ
 .◙سمن ُمسٕمود  اَّللَّ



 

 
 ﮳﮴﮵﮶﮷﮸ےےۓۓ﮲﴿ي٘مول ذم يمت٤مسمه اًمٙمريم:  اهلل  سملِ 

 .]اعمٕم٤مرج[ ﴾    ﯁ ﯀﮿  ﮾   ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

ه ٟمٗمَس  أو ؿمٖمَل ، ه سمحٗمظ اًم٘مرآنؿمٖمل ٟمٗمَس  اًمِمخَص أنَّ ًمو ، قمن ومراغٍ  ٟم٤مؿمٌئ  هذا أُمرٌ ، سمٕمد هذا

ءةِ ، رؾمول اهلل أطم٤مدي٨ِم  سمحٗمظِ  رَ ، قمن هذا األُمر تِم٤مهمَل ًمذم يمت٥م اًمٜمحو  أو سم٤مًم٘مرا ه وىمد ذيمرٟم٤م أرضا

 .(1)واهلل اعمستٕم٤من، ذم ذيط ُمذيمور

 هل يٗمٓمر؟ اًمس٤مئل/

رُمْم٤من وذم ، يٙمون آصماًم ذم رُمْم٤من وذم همػم رُمْم٤من، نه ُم٤م يٗمٓمرأأن٤م اًمذي ئمٝمر زم  اًمِمٞمخ/

سَمُه ُِمْن »ي٘مول ومٞمام يرويه قمن رسمه: ☻اًمرؾمول  ألنَّ ، اإلصمم أقمٔمم َيَدُع ؿَمْٝمَوشَمُه َوأَيْمَٚمُه َوُذْ

 . شَمَٕم٤ممَم  ♫ىمد ىم٤مل هبذا أبو حمٛمد سمن طمزم و، (2)«َأضْمكِم 

 

 اإلُمس٤مك ُمع اًمدًمٞمل ضمزايمم اهلل ظمػًما؟ وُم٤م األومْمل ذم اًمسٗمر اإلومٓم٤مر أ /16س

]وال  ...أن يّموم يستٓمٞمعُ  واًمٜم٤مس يتٚمٗمون وم٢مذا يم٤من اًمِمخُص ، وهذا وارد، هذا واردٌ  /16ج

َ حُي٥ِمُّ َأْن شُم١ْمشَمى ُرظَمُّمُه يَماَم حُي٥ِمُّ »رظمّم٦م  ٤موإن يم٤من ىمد ورد أهن، ُمِم٘م٦م ومٜمٜمّمحه سم٤مًمّموم جيد[ إِنَّ اَّللَّ

ئُِٛمهُ   .(3)«َأْن شُم١ْمشَمى قَمَزا

                                                             

« سمٚموغ اعمٜمى ذم طمٙمم االؾمتٛمٜمى»ورؾم٤مًم٦م اًمِمويم٤مِّن: «. تٗم٦م اًمِم٤مب اًمرسم٤َّمِّن ذم اًمردِّ قمغم اإلُم٤مم اًمِمويم٤مِّن»رؾم٤مًم٦م سمٕمٜموان:  ♫وًمواًمدي  (1)

 واًمرؾم٤مًمت٤من  ُمٓمبوقمت٤من ذم يمت٤مٍب واطمد.

 .◙قَمْن َأيِب ُهَرْيَرَة   (1151)، وُمسٚمم (7492رواه اًمبخ٤مري ) (2)

 رىمم احلدي٨م «اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من»سم٤مًمّمح٦م ذم  ♫، وطمٙمم قمٚمٞمه اًمِمٞمخ األًمب٤مِّن ◙ ( قَمِن اسْمِن قَمب٤َّمسٍ 355) «صحٞمح اسمن طمب٤من» (3)

 .(1889) «صحٞمح اْل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمه»(، ويمذا ذم 355)



 
  

ُمٜمٝمم ... يم٤من ☻رؾمول اهلل  وصح٤مسم٦مُ ، اًم٘مْم٤مءُ  قمغم اًمِمخصِ  ًمٙمن رسمام يِمقُّ 

 وم٢من اًمٜمَّبِيَّ ، ى سمه قمغم اًمٕمٛمل ومٜمٜمّمحه أن يٗمٓمرَ ٚمٗمٓمر يت٘موَّ حيت٤مج ًموم٢مذا يم٤من ، اًمّم٤مئم وُمٜمٝمم اعمٗمٓمر

هِن  يوم وىمد ىم٤مم اعمٗمٓمرون سمخدُم٦مِ  ىم٤مل ذاَت  ☻ م وذم إصالح اًمٓمٕم٤مم هلم إظموا

 .(1)«َذَه٥َم اعمُْٗمٓمُِروَن اًمٞمَْوَم سم٤ِمألضَْمرِ »ىم٤مل:

األقمداء ذم  ُمن أضمل أن يواضمهَ ، ومٞمج٥م قمٚمٞمه أن يٗمٓمر ه قمن ُمواضمٝم٦م األقمداءوإن يم٤من يْمٕمٗمُ 

ن ُمٕمه أن يٗمٓمروا وم٘مٞمل ُمَ  «صحٞمح ُمسٚمم»أُمر يمام ذم  ☻وم٢من اًمٜمَّبِيَّ ، اًم٘مت٤مل وهو ىموي

 .(2)«ُأوََلَِك اًْمُٕمَّم٤مةُ ، ُأوََلَِك اًْمُٕمَّم٤مةُ »وَمَ٘م٤مَل:، ٟمه ص٤مم أن٤مسإ: ًمه

ْوُم ذِم : ]طمدي٨م اًمس٤مئل/ َٗمرِ ًَمٞمَْس ُِمَن اًمؼِمِّ اًمّمَّ  ؟[اًمسَّ

.» اًمِمٞمخ/  ☻قمٚمٞمه وم٢من اًمٜمَّبِيَّ  قمغم ُم٤م شم٘مدم إذا يم٤من يِمقُّ حُيَْٛمُل  «..ًَمٞمَْس ُِمَن اًمؼِمِّ

 هذا.  ☻٘م٤مل اًمٜمَّبِيُّ ومٖمٛمى قمٚمٞمه ُمن اْلوع واًمٕمٓمش األؿمٕمري وهو ُمُ  وصل إمم ذًمٙممُ 

 

ذم  ...ن٘مَ اًمسالم قمٚمٞمٙمم ُم٤م طمٙمم اًمذين يستٕمٛمٚمون احلُ  شَمَٕم٤ممَم ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمك اهلل  /17س

 رُمْم٤من وهو ص٤مئم وضمزاك اهلل ظمػًما؟

وإذا يم٤مٟم٧م همػم ُمٖمذي٦م ومال ، ومال إذا يم٤مٟم٧م ُمٖمذي٦مً  وي٘مول: لّمِّ ٗمَ يُ  َُمنْ  ن أهل اًمٕمٚممُمِ  /17ج

 ڄڃڃڃڃ﴿: ي٘مول ٗمٓمر أن٧م ُمريض واهلل سم٠مس سمذًمك. أُم٤م أن٤م وم٠منّمحك أن شمُ 

قمن  طمتى خترَج  ىمْمٞم٧َم  ٞم٧َم ٗمِ وإذا ؿُم ، أنّمحك أن شمٗمٓمر، [184]اًمب٘مرة: ﴾چچچچڇڇڇ

  .ِمٙمٚم٦ماًمِمبٝم٦م وقمن اعمُ 

                                                             

 .◙( قَمْن َأنٍَس 1119وُمسٚمم ) ،(2899اًمبخ٤مري ) «اًمّمحٞمحلم»( 1)

  (1114)رواه ُمسٚمم  (2)
ِ
 .¶قَمْن ضَم٤مسمِِر سْمِن قَمْبِد اهلل



 

 
 اًمّم٤مئٛملم وضمزاك اهلل ظمػًما؟ ي٠ميمل أُم٤ممَ  أنْ  سمٕمذرٍ  ًمٚمٛمٗمٓمرهل جيوز  /18س

 ن هذا. أقمٚمم ُم٤مٟمًٕم٤م ُمِ  ُم٤م، جيوز /18ج

 

 ه ذم هن٤مر رُمْم٤من وم٠منزل؟ُم٤م طمٙمم ُمن سم٤مذ أهٚمَ  /19س

  ٩م ومل جي٤مُمع ومٗمٞمه ُم٤م شم٘مدم ذم االؾمتٛمٜم٤مء.ومٞمه ُم٤م شم٘مدم إذا مل يوًمِ  /19ج

 

إًمٞمٝم٤م سمٕمد  ٦مض٤مومإنم األواظمر يّمٚمون قمٜمدٟم٤م يّمٚمون اًمؽماويح أطمد قمنم ريمٕم٦م صمم ذم اًمٕمَ  /29س

 يّمٚمون صمامن ريمٕم٤مت ومام طمٙمم هذا؟ ؾم٤مقم٦م يم٤مُمٚم٦م...

، اًمٚمٞمل أو إمم ُم٤م سمٕمد ٟمّمِف ، وه٤م يمام شم٘مدم إمم اًمثٚم٨م األظمػمرُ ظمِّ ١مَ اًمذي ٟمٜمّمحٝمم سمه أن ي /29ج

  سمسٜم٦مِ  دُ واًمت٘مٞمُّ  ،ٟم٤مومٚم٦مٌ  اعمستٕم٤من. وهَي واهلل ، ومٞمٝم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مقموا  ا وٚمٞمٓميّمٚموه٤م ويو
ِ
َرؾُموِل اَّللَّ

  أومْمل. ☻

 وإمم هٜم٤م ٟمٜمتٝمي واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 

ُمن ؿمٝمر ؿمٕمب٤من  12( ًمٞمٚم٦م يَمٞمَف َٟمْستَْ٘مبُِل َرَُمَْم٤مَن؟) احلٛمد هلل شممَّ االٟمتٝم٤مُء ُمن هذا اًمنميط اًم٘مٞمِّم

 وهمٗمر ًمه وضمٕمٚمه ذم أقمغم قمٚمٞمِّلْم.ورطمم ص٤مطمبَه  ٟمٗمع اهلل سمه اإلؾمالم واعمسٚمٛملم، 1438

 .ومت٤موى ذم اًمّمٞم٤مم (٤ممِ ٞمَ اًمّمُّ  ٤ممِ ٙمَ طمْ أَ  ُض ٕمْ سمَ ويٚمٞمه إن ؿم٤مَء اهلل )

 


