
oaŠ@ñbŽîŠ@ðäbØóïîbáåŽîŠ@ñò−Œ@
@I@@@@@@@@@@@@@@QQH@

 
 

Žïäüš@

ôä†‹ÙuóyŠójàóÍŽïq@@@
 

@‹ibu@óØ@õóîòíŽï’@ì@ói@Ž¶óîòìónŽî‹Žïîò†@òì@
@
@

ïìíä@
„Žï’@@Z )يـحممد ناصر الدين األلبان( @

@oŽïi@pó¼òŠói@@
@ðäa‹Žï Šòì@

bnüàbà : عدنان بارام 
@

ãóØóî@ðqbš@
 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

٢ 

@
ó“Žïq@‹Žï Šòì@ôØZ@

             ِمـنا وفُِسنِر أَنورذً ِباِهللا ِمن شوعنو هِفرغتسنو هنِعيتسنو هدمحِهللا ن دِإنَّ احلَم
 لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمئَاِت أَعيس... 

 أَنْ ال ِإلَه دهأَشو لَه كِريال ش هدحِإالّ اُهللا و... 
 ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو.NN@

 @}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َحقَّ ُتَقاِتِه َوآل َتُموُتنَّ ِإآل َوَأنُتم مُّْسِلُمونَ            {@@
@.  ]١٠٢: سورة آل عمران [

اسُ {@ ا النَّ ا َأيَُّه ا    َي َق ِمْنَه َدٍة َوَخَل ٍس َواِح ن نَّْف م مِّ ِذي َخَلَقُك ُم الَّ وْا َربَُّك  اتَُّق
ـِه     ـوَن ِبـ ِذي َتَساَءُل َه الَّ ـوْا الّل ـَساء َواتَُّق ـًرا َوِن ـاًال َآثـِي ا ِرَج ثَّ ِمْنُهَم ا َوَب َزْوَجَه

@ .]١: سورة النساء [ }@َواآلْرَحـاَم ِإنَّ الّلَه َآاَن َعَلْيـُكْم َرِقيًبا
اَلُكْم {@ ْم َأْعَم ِلْح َلُك ِديًدا ُيْص ا َس وا َقْوًل َه َوُقوُل وا اللَّ وا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

ا   ْوًزا َعِظيًم اَز َف ْد َف وَلُه َفَق َه َوَرُس ْع اللَّ ن ُيِط وَبُكْم َوَم ْم ُذُن ْر َلُك ــورة [ }َوَيْغِف س
 .] ٧١ ـ ٧٠:األحزاب 

   دعا بٍد          فَِإنَّ: أَممحم يدِي هاهلَد ريخاِهللا و ابِث ِكتاحلَِدي قدأَص    ـرشو 
 . اُألموِر محدثَاتها وكُلَّ محدثٍَة ِبدعةٌ وكُلَّ ِبدعٍة ضاللَةٌ وكُلَّ ضاللٍَة ِفي الناِر

@@@@@@@@@@@@õòìó÷@¶óè@óØ@çbïäbéïu@õŠb †ŠòìŠóq@üi@çbîbq@fi@ô“îbn@ì@‹Øí’
üi@@@@óåïîb÷@ói@póà‚@a†‹m@ôÙŽï“nŠóq@óÜ@ì@‹m@ôÙŽîŠbu@ã‡äb‚òŠ@

@@@@@@@@@@@@ìì†Šóè@õòìóäìíi@ì⁄i@ì@ça‡qbš@óÜ@õaì†@•òìó÷@L@ãóÙi@ãóØòŒûqjŽïnØ@ô
@õìa‹Žï Šòì@Z@
@I@@ ŠójàóÍŽïq@ñ‰Žîíä@Žïäüš@óÜ@@íØbm@òìóàa‹zï÷@õòjØóm

oŽïi@ a‡mìbš@”ŽïqóÜ@ çüš@ íØòìŠóè@ òìóäa‡àýó@ H@@ óÜ@ ôåïìíä@ Z@„Žï’
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@@N)يـحممد ناصر الدين األلبان(

@@òì@IŠójàóÍŽïq@ñììˆûŠ@Žïäüš@@@a‡äaŒóàòŠ@óÜ@H@ôåïìíä@óÜ@Z
@ ŽîŠói@ ôƒŽï’@ ìì†Šóè)علي بن سليم بن عيد اهلاليل ، وعلي حسن بن 
@) .عبداحلميد احلليب األثري

@@@@@@@@@@@@@@@@@ôbäò†ìíàŠóÐ@ì@ŒŠói@óîbq@õbäaŒ@õ‹m@ôÙŽîŠbØb’@óÜ@çbîòŠbu@ãó÷
@ò†Šó@ã) يـحممد ناصر الدين األلبان (@@@@@@@@@õìbä@ói@@ oŽïi@pó¼òŠ@ói@@@Z

I@@Žïäüšôä†‹Ùuóy@@@ŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@@‹ibu@óØ@õóîòíŽï’@ì@ói@Ž¶@óî@òì
òìónŽî‹Žïîò†H@@@@ìó÷@ì@æà@biò‹éïà@õŠb †ŠòìŠóq@óÜ@ãŠbØaìa†@óØ@L@

@@@@@@@ãþï÷@õŠójàóÍŽïq@ô‚a‡îói@‹Žîˆ@óÜ@•òŽîŠóiI‡á«H@a†@@@@@@@L@pbÙi@‹’óy@
@@@@@@@@@@@@@@@@ôàóÜóÔ@ì@L@pbÙi@çbà†b’@õóØòŠójàóÍŽïq@õŠa‡î†@ói@a‡“ïåîŠói@ôn’óèói@óÜ@ì
@@@@@@@@@@Šóè@L@çb¹bØóäaìbm@ì@óÜóè@Šó@ói@oŽïåŽïéi@õü‚@ôäbiò‹éïà@ì@íÐóÈ@ì@ôîòŒói

@òìó÷@Šóè@”ïnóióà@ì@L@òŠbØ@ìó÷@Šó@ói@bäaím@ói@òìó÷N@
@@@@@@@@aí‚@ôÜbà@ôäbïuby@ì@L@çbáÝíà@õa‹iZ@@@@@@@ì@‹Žïm@óØ@óäai@òìó÷@@@@¶óóm@

@@òìaói@çbØó“nŠóq@ôåm‹ Šòì@õìaìóm@Z@@Ûóîò†aŠ@@bm@óØ@õòìói
@@@@@@òìaí‚@õŠójàóÍŽïq@ômóåäí@óÜ@óØó“nŠóq@@@@@L@óÙîä@@@òì@@@@@Ûóîò†aŠ@@bm

@òŠìì†@òìóäbØóÈ‡ïi@ì@õŠó òŒbm@óÜN@
@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óîüi@@@@ìíàŠóÑîò†@@B@Z     يا أيها الناس خذوا عين مناسككم 

 ...BIQH@ómaì@L@@Zõó÷@ì@L@æi@‹ŽïÐ@òíŽïÜ@âuóy@ôäbØòŠa†‹Ø@ì@la†b÷@óåïÙÜó‚@
@ç‹ Šòì@N@

@@@@@ìó÷@õómìóÙåŽîí’@ónîíŽïq@L@oŽîiŠòì@õòìó÷@üi@póØóuóy@óÙäíš
                                                           

  .)٧٨٨٢(:  حديث رقم، يف صحيح اجلامع ي ـه العالمة األلبان صحح)١(
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@òìónŽïiò†@óäaìó›Žïq@ôàb−ó÷Šò†@óä@Šó ó÷@L@a‡ïŽïm@ôi@N@
@ômóîìíàŠóÐ@bèòìŠóèB@Z فهو رد، من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه@BIRHN@

@@ómaì@Zóè@@@@@@@@@@@ì@L@oŽïåŽïéia†@a†óáŽï÷@õóåïîb÷@ãóÜ@ÛóîóÈ‡ïi@ì@õŠó òŒbm@ÚŽïóØ@Š
@òìónŽî‹Øò†@pòŠ@a‡îóØóäòìb‚@õììŠ@ói@aìó÷@L@oŽïióä@ìóÜ@N@

@@@@âïuby@õa‹i@buZ@@@@@@õŠójàóÍŽïq@ômóåäí@Šó@óÜ@póØóuóy@oŽîìómó÷@Šó ó÷@
@@oŽïi@aí‚@     اء اهللا ـ @ìíàóè@ì@L@òìónŽî‹Ùi@pòŠ@Ûóä@eiŠòì@ì@@@ـ إن ش

’üØ@@õòìó÷@üi@òì@L@paìŠóä@a†ûÐ@ói@oÙŽï“   ـ إن شاء اهللا ـ@@@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@
@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@òìónŽî‹ni@@@@ômóîíàŠóÐ@a‡Žïm@@B@Z       من حج فلـم يرفـث ومل

@N)٣(B@@رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يفسق 
@@ãó÷@óØ@ò‡i@òìó÷@ôÜìóèjŽïnØ@@ômbØ@óÜ@ì@L@òìónïåŽîí£@õ†Šìì@ói@ó

@@ôäa‡àb−ó÷@@@@@õóÙi@õò†bïq@a†@o’óØóuóy@NNN@@@@@@@@@òìóåïÜüÙŽïÜ@ì@póibi@ìó÷@óÙäíš
@çìóØbä@onò†@a†‹m@ôåŽîí’@óÜ@L@oïåïjîò†@a†òŠbØb’@ãóÜ@óØ@õóäa†ŠìN@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@Œûq@òìbä@õ‹mb‚@üi@çbiò‹éïà@ì@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óÜ@ãŠbØaìa†
@@@@@@@@@@@@@@@ì@ÒmíÜ@ói@çbá“î‹m@ôäbØòŠa†‹Ø@ìíàóè@ì@òŠa†‹Ø@ãó÷@ôäbØóäaíu@ómóÑï

ôàòŠóØ@@@@@@@@@@@@@@@@@a‡ÙŽîˆûŠ@óÜ@ì@L@oŽïi@a‡äb¹bØóØbš@õììŒa‹m@óÜ@ì@L@oŽî‹ Šòì@õü‚@
@@@òìóma‡i@çbán’a†bq}@Z@     َِليمٍ        َيْوَم َلا َينَفُع َماٌل َوَلا َبُنون ٍب َس َه ِبَقْل ى اللَّ ْن َأَت ا َم @@ِإلَّ

@oŽîŠìíji@çbá“ïäbØóÜóè@ìíàóè@óÜ@ì@L@N@]٨٩ ـ ٨٨ : سورة الشعراء[@}
@@@óåŽîí‚@óÜ@â“î‹Øaìa†@òì@@@@@@@@@@ìói@L@pìóØ@ìbšŠói@ôØóîóÜóè@Šóè@Šó ó÷@ŽîŠói@õŠ

@@@@@@@@@@@@@@”ïÄû‹à@ì@L@ò†‹Ø@Äû‹à@L@•óØóåïìíä@ì@ça‹Žï Šòì@óØ@pbÙi@õb’bàóm@òìòìbš
@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@íØòìŠóè@@@@ômóîìíàŠóÐ@@B@Z   كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني

                                                           
 .متفق عليه  )٢(
 .أخرجه الشيخان  )٣(
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@BITH@N@التوابون
@@@@@@@@@@@@@Žïi@bb÷@óåŽîìb÷@çbØóÜóè@ói@ŠójàaŠói@o’òìóäa†ŠbØ@òì@@@íØòìŠóè@o

@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ômóîìíàŠóÐ@@B@Z املؤمن مرآة املؤمن ...@BIUHN@@
@óØ@ó’a‹Ù’b÷@•óåŽîìb÷@Z@

Q@O@@pa†ò†@çb“ïq@òìóä†‹ØòŠìó @fi@ì@õü‚@Ûòì@çbØón’N@
R@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@†bîŒ@fi@L@ónîíŽïq@õŠb ˆüàb÷@óØ@pb‚ò†@ìbš@Šói@òìó÷@béäóm

@Šó@óån‚@N@
S@O@aìbè@ì@pbè@fi@ì@L@ôäò†@fi@ói@ììŠ@ómb‚ò†@óØón’@çìíi@òŠìím@ì@ŠN@
T@O@@a‡îóØóîŠb ˆüàb÷@ômbØ@óÜ@oŽîŠóqbä@fm@óØóÜóè@ôåŽîí’N@
U@O@@@@@@@@@@@@@@@@çbî@póàììŠ@óÜ@óØ@óîóÙŽîŠbä@ì@L@üàbä@ón’@ìó÷@ôä†‹i@ý@ônóióà

@òìímìóØŠò†@óØóåŽîìb÷@óÜ@óØ@õóóØ@ìó÷@õ‹m@ôÙŽïåŽîí’@ŠóèN@
@@@@@@@@a†óåŽîìb÷@óÜ@óØ@‹m@ômóÑï@bèò‡äóš@çbî@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óîüi@L@çóè

@@@@@@ãłói@L@óåŽîìb÷@ói@òìì‡äbéií’@Ûóî@üi@a‡îŠb ˆüàb÷@óÜ@ôäaŠa†aì‹i@
@@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@çìíióè@íîŒ@ói@çììŠò†@ôÙŽïäbóØ@a‡ÙŽïàò†Šó@ìíàóè@óÜ@òìó‚a†ói

@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ômóåäí@póîbåÜóè@òìói@çbîìbš@óØ@çóè@@@@@@@@ì⁄i@a‡ÙÜó‚@ìbä@óÜ@
@@@’ü‚bb÷@óàó“àó’@L@òìónŽïiçbï@i@@@Šü‚@ôåmbéÜóè@óa†@ä@b@@óî@AAA@@@çbØóÜóè@ì

@@@@@@@@L@òìóäóØò†@òŠìó @çbîü‚@õòŠbióÔ@óÜ@†bîŒ@@óåŽîìb÷@ôn’ììòŠ@óÜ@Šìì†@
@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ÛòìŠóè@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@a‡äbïÑòì@óÜ@@B@Z   يبصر أحـدكم

                                                           
 ) .٤٥١٥(:  حديث رقم ، صحيح اجلامع: يف األلباين حسنه  )٤(
 ) .٩٢٦: (، برقم ) ٥٩٦ / ٢: (مة األلباين يف السلسلة الصحيحة حسنه العال )٥(
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@@B@IVHN@ايف عينه معترضـ  أو اجلذل  ـوينسى اجلذع، القذاة يف عني أخيه 
òì@@@àó÷@óäai@•òìó÷@@@@@@@íØòìŠóè@óÈò‡ïi@ôÝèó÷@ômóÑï@ó)   الشيخ عبد اللطيف
إذا أفلسـوا مـن الــحجة ،        : ومن عادة أهل البدع     ((ðmóîìíàŠóÐ@@Z@@@@)آل الشيخ 

@@N))وضاقت بـهم السبل ، تروجوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم
@@ómaìZ@@@mò†bÈ@ì@la†@@óÜ@†‹Ø@çbïþÑï÷@Šó ó÷@óØ@óîòìó÷@óÈ‡ïi@ðÝèó÷@ô
@è@óÜói@@@@@@@@@@@@@@@Šói@óäóiò†@bäóq@a†ómbØìóÜ@L@ìíióä@çbïØóîŒbiŠò†@ïè@ì@L@òìóäbåŽï

@çbîü‚@ôä†‹Ùy†óà@ÿó @óÜ@L@óåäí@ôÝèó÷@ôä†‹Ø@Ša‡jîóÈ@@N@
òì@@bÐ@ônóióà@@@@@@@@@@@@õómìì@óÜ@çbïäbØa‹i@ôjîóÈ@ôbi@óÜ@çaŠbØ@óqa‹‚@ì‹u@

I  فُضيل بن عياضH@@@óØ@oŽîìóØò†Šò†@a†@@@@ðmóîìíàŠóÐ@@ZII@  صح ،  املؤمن يستر وين
@@HHN@يعيرفاجر يهتك ووال

@@ómaìZ@õŠb ˆüàb÷@ì@L@oŽï’üqò†a†@ôäbáÝíà@õa‹i@ôjîóÈ@Ša†aì‹i@
@@@@@@@@@@@@@@ôjîóÈ@Šó@óÜ@ò†Šóq@ŠbØóqa‹‚@ì@‹ubÐ@ôÄû‹à@ãłói@L@pbØò†@õóäaŒüÜ†

@oŽî‹ ò†@Ž¶@çbîóå‚òŠ@ì@L@pbØò†@çbîŠa‡jîóÈ@ì@L@pa†ò†ý@çbäbáÝíàN@
@bèòìŠóè@çbáÝíà@ônióà@ói@pòŠbióa‡ïäbØóîŠb ˆüàb÷@óÜ@
@@@ðmóîìíàŠóÐI@ZI@           ، الناصح غرضه بالنصح إزالة عيب أخيه املؤمن الذي وقع فيه

واجتنابه له ، والفاجر غرضه جمرد إشاعة العيب يف أخيه ، وهتكـك عرضـه ،                
@HH@N@ مساويه للناس ليتنقص أخوه ويدخل عليه الضرر يف الدنياروإظها

@@ómaìZ@@@@@@@@@÷@ói@ônóióà@ŠbØ@õŠb ˆüàb÷@@@@@@@@ôä†‹iý@ì@´“Žïèóä@õóØóîŠb ˆüàb
@@@@@@@@@@@@@@@@@L@òìónŽîìóÙi@Šìì†@õŽ¶@õòìó÷@üi@L@òìímìóØ@õfm@óØ@ômóîŠa†aì‹i@õa‹i@ôjîóÈ
@@@@@@@@@@@@@ômóîóØa‹i@ôjîóÈ@õòìóäìíi@ì⁄i@béäóm@ônóióà@Šbi@çaìbm@ì@‹ubÐ@ôäbóØ@ãłói

                                                           
 ٣٣N@H: (، برقم ) ٧٤ / ١: (صححه العالمة األلباين يف السلسلة الصحيحة  )٦(
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@@@@@@@@@@@@@@@L@ÚÜó‚@üi@ôäbØójîóÈ@ôån‚Šò†@ì@L@õóØa‹i@ôìíàbä@ì@È@ôä†‹ÙÙmóè@óÜ@L
ìó÷@üi@a†bïäì†@óÜ@pbjŽïq@ôäbîŒ@òìóîüè@ói@ì@L@a‡ÙÜó‚@ìbä@óÜ@òìónŽïÙ“i@õòN@

@@@@@@@@@@@@@òìòìbš@ìói@L@ŽîŠói@õŠóåŽîí‚@oŽïibä@óîüi@@@õ‹îó@@@@@ì@µìíä@ïè
jŽïnØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìíàóè@óØ@oŽïi@òìó÷@ôÜìóè@õŠb ˆüàb÷@ói@oŽïiò†@íÙÜói@L@pbÙi@ÚŽï

à@ôÜbàóØ@L@ômòìaìóm@ói@oŽïäóîói@Ša†@õŠíØ@ì@ãóØ@ôÙŽîŠbØ@óäa†‹ÙÄû‹N@
@@@@@@@@@@@@@üi@béäóm@ômóá—ïÈ@a‡Äû‹à@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@oŽïšóä@†bî@óÜ@çbòìó÷

@òìbäa†@çaŠójàóÍŽïq ـ عليهم السالم ـ@@@@@Šóè@Šó ó÷@ãa‹i@bu@L@‹m@ôäbÙÜó‚@üi@Ûóä@
@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@óîòìóäbnîó’@ì@Šbjäaìbm@ôÐóä@ì@æà@óÜ@óäai@aìó÷@pìóØ@ìbš@Šói@oØóîóÜóè

@@@@@ôåïi@póØóïîaìòŠ@Šóè@Šó ó÷@@@@@@@@òŠb †ŠòìŠóq@õaí‚@ô““‚ói@ì@ãòŠóØ@béäóm@óäai
@@@Žï Šòì@ì@L@óîòìa‹Ø@ì@łaì@”îŠb ˆüàb÷@õŠb Šò†@ì@L@@ôÙŽïå@ì@ÿ†@ói@”î‹

@@òìóäaìa‹Ð@@µìíä@çbî@oŽïi@ça‹Žï Šòì@L@‹m@ôÙŽïmóibi@Šóè@óÜ@çbî@oŽïi@ómóibi@ãóÜ@
@@@@çbØóîŠb ˆüàb÷@@@@@ô’aìó“Žïq@ì@L@oŽî‹ ò‡îŠòìI@‹áÈH@@@@@õŠíØ@õ@I@lb‚H@@@ò@@

@ômóîìíàŠóÐ@óØ@II@Z رحم اهللا امرأ أهدى يل عيويبN@HH@
@@@@@@@@@@@@@@çbói@fi@oäbØóîŠb ˆüàb÷@óÜ@ŠóåŽîí‚@õa‹i@buà@@@@@@@µîb÷@óÙäíš@L@óØó

@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@íØòìŠóè@L@óîŠb ˆüàb÷@@@ômóîìíàŠóÐ@@B@Z     ، الـدين النصـيحة
@@N@@)رواه مسلم(@B@....الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، 
  َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَنناَواَوآِخُر َدْع

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹Žï Šòì@@

@×a‹ÉÜa@@çbn†ŠíØ@@ŠýóØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QU@õ@@O@ßaí’@OQTRWÛ@@
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@Šóìíä@ôØó“Žïq@õómŠíØZ@
             ِمـنا وفُِسنِر أَنورذً ِباِهللا ِمن شوعنو هِفرغتسنو هنِعيتسنو هدمحِهللا ن دِإنَّ احلَم

        نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمئَاِت أَعيس      لَه اِديِللْ فَال هضأَنْ ال   ...  ي دهأَشو
 لَه كِريال ش هدحِإالّ اُهللا و ِإلَه ... ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشأما بعد ... و: 

@@@@@óØ@óäbàóØímŠóq@ãó÷@ôàòìì†@ôqbš@óàó÷@@@õìbä@II@@@åÜa@óvy@@@báØ@

@@@‹ibu@bèaìŠHH@@@@@çbàòìó÷@¶ìóè@ìa†@@@@@@@@@õaì†@æîóÙi@ôàòìì†@ôqbš@óØ@ò
@@@òìbàóä@ôàóØóî@ôqbšóØ@õòìó÷@@a†@ì@@@@@@ôäbmłì@óÜ@oî‹Øò†@ŠóóÜ@õŠìŒ@õŠbØaì

þï÷@@òìóàL@üi@@@@òìò‡äb“‚@bïq@ãìbš@óî@@Žî‡äóè@ì@@@@i@ãónŠ@Úü@@@@@òìì†‹Ø@†bîŒ@
@@@@@@@@@Ûòì@çíia‹Øóä@tbš@“Žïq@óØ@òìóØóîòìbš@Šó@‡äóšóÜ@ZI@@@@¶g@çfáÅÜa@†Šaíà

@@çbjy@æia@‡÷aìŒH@@@Lì@Inå¾a@@ôÕ@@L@†ìŠb§a@æiýH@@@L@ì@I@@@‡É@æia@pbÕj H@@@L@@@õaŠòŠó
@@@ÿó @óÜ’òìó÷a‡@@@@@@@@@@@@bèò‡äóš@óØ@òìì†‹Ø†bîŒ@íi@âÕïÝÉm@bèò‡äóš@@@í@çbî†ì

Žïm@@óîa‡@L@âØóîüÙ’bq@çb’bq@@@üi@‹Ø†@@Œ@a‡ïŽïm@òììû@@@ìóÜ@Š@@@ì@õŠó òŒbmiï@@ãóäbÈ‡
Øü†‹Øû@@@m@çbïuby@óØ@òìómf@@@óÜ@Šóè@çìóØò†@ñ@@@ômbØbm@çbïäíšŠò†@õbmòŠó

òìóäaŠó çbî@N@
@@@@@@@@@@@@@@ôäaŠóåŽîí‚@íi@óîóè@âîŠb ˆŽíàb÷@Úî‡äóè@a‡’óäaìó÷@ìíàóè@Žßó óÜ@òì

ŽîŠói@@@@@@@aí‚@ôÜbà@ôäbïuby@ì@@L@@@@@@@@@@@@çaìó÷@õ‡äóà@†í@õóîbà@ónŽïji@íÙÜói@L@ì
‚@Žïíåi@íi@ãóäbïîŠb ˆíàb÷@ìó÷@ôn’a†bq@”îŠb †ŠòìŠóq@õaío@L@@Šóè

@a‡ÙŽïn’@ìíàóè@Šóói@óØ@ó“îìó÷ìòì@óîbäaímóiłbØò‡äói@ôà@òìóma†ò†@ôäZ@
@@@ãóØóîZ@@@@@@@@@@@@aì@æ’üqò†a†@xóy@ôàa‹zï÷@óØ@çb¹bØóïuby@a‹i@óÜ@ŠŽìŒ@

@@@@@@@óÜ@L@pbØò†@oîíŽïq@Šó@óÜ@çbïn’@bèò‡äóš@óåï’üq@ìó÷@æäaŒbä
ì†ì@óÜ@çbîòìóåmìóØŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@Ž¶@ì@çóØò†@xóy@óØ@çbî@L@çbØóï›ŽïqŠó@ì@L@çaìbm
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@@@@@@@@@@ óä@çbïä†‹Ùuóy@”Žïq@ôäbïäbØóqa‹‚@ón’ììòŠ@óÜ@ïè@òìóåiò†@@òìaŠüAA@
@@@@@@@@çbîóØóuóy@õìaìómbä@Šó@óÜ@óîóÜói@•òìó÷@óØ@@L@@ŽïÜóä@Šó ó÷µ@@@@@Šó@óÜ@

@@@@@@@@@@@@@çóÙi@ìbšòŠ@óÜb‚@ãó÷@çbïuby@oŽïiò†@óîüi@L@çbîóØóuóy@ôÜbmóiL@@@õaí‚@
@ômóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@Z@}@               َّج يِهنَّ اْلَح َرَض ِف ن َف اٌت َفَم ُهٌر مَّْعُلوَم جُّ َأْش اْلَح

@. ) ١٩٧ : سورة البقرة (}@@ُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجَِّفَال َرَفَث َوَال ُف
@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@òì@@@ômóîìíàŠóÐ@@ZB@       من حج فلم يرفث ومل يفسـق

ـ والرL@@@@)أخرجه الشـيخان    ( @B@رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه      @pìíu@@@:ث  فَ
@òìónŽî‹ ò†@çìíiN@

@@@mói@xóy@çbî@ô›ŽïqŠó@ì@L@çaìbm@”ïäbîbäaŒ@õómìì@õfq@ói@ÿb
@@@@@@@@@@@@@@@@@bu@L@pbØò†@õŠbjäaìbm@ì@òìómbØò†@ãóØ@õóØón’a†bq@óÜ@çbî@L@òìómbØò†
@@@@@@@@@@@ô›ŽïqŠó@bèò‡äóš@óÜ@òìóàóÙi@çbïuby@õŠa†b b÷@aŒò†@ônîíŽïq@ói@óîüi
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@æiò†@ô’ìím@ôn“ @ói@”ïÙÜó‚@ì@L@pójîbmói@çbïuby@óØ@çaìbm@ì@L

@@•òìó÷@Z@@óÜ@çbî@@@@@@@@@@@@@@@i@ôäìíjÜaŒ@õüè@ói@çbî@L@çbïåïäaŒóä@Šói@@f÷@@@@ói@ôîb b
@çbïäaqbi@ì@L@Ûìbi@üi@çbîóäa‹ŽîíØ@ôîbý@õüè@ói@çbî@L@a‡äbîŠóZ@

Q@O@@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@üi@ça†ŠaŠóÔ@ÚîŠó’Z@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@óÙŽïÙî@Û’@ói@çbäbáÝíà@ôîaŒòŠb’óä@ì@L@µäaŒóä@çbàí @fi
@@@óäaìbm@ôåî‹mòŠìó @óØ@L@òìíi@çbìím@óØ@çbØómójïíà@æî‹mòŠìó 

ŽïØóî@ì@L@óäbØòŠìó @a‡Üó @óÜ@ôäbØòìò†‹Ø@ìíàóè@óØ@õóäaŠa†‹Ø@ìóÜ@óÙ
@@@@ômóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@L@òìónŽïiò†@ÿóšìíq}@Z@  َرْآَت ِئْن َأْش َل

كَ    َبَطنَّ َعَمُل óÜ@çb¹bïuby@òìó‚a†ói@ôšóØ@L@@@@@@@@@@) ٦٥ : سورة الزمر  (}@@َلَيْح
@@@@@@ØòŠójàóÍŽïq@ômìó à@óÜ@çbî@L@a†aí‚@ôÜbà@a‡îó@@@@@@@@@aí‚@üi@ÿòìbè@ì@ÚîŠó’@@õ
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@çò†ò†@ŠaŠóÔ@Šb †ŠòìŠóq@AAA@@õaí‚@óä†‹ØŠaìbè@óÜ@æåŽïèò†@Œaì@ì
@@@çbØbšìbïq@ì@L@çaŠójàóÍŽïq@óäóØò†@Šaìbè@@Šb †ŠòìŠóq@AAA@çbî‡åŽîí

@@@ômóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@L@çü‚ò‡Žïq@}@Z  َمُعوا ا َيْس ْدُعوُهْم َل ِإن َت
وْ        َك           ُدَعاءُآْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَي ا ُيَنبُِّئ ْرِآُكْم َوَل ُروَن ِبِش ِة َيْكُف َم اْلِقَياَم

رٍ   ÷L@@@@@@@pòŠbió@çóè@‹mômóîb÷@bèò‡äóš@ì@óàó@@@)١٤: فاطر   سورة(}@@ِمْثُل َخِبي
@@@@@@@@@@@@@@@üi@òìónŽïi†‹Ø@ôÜ†@óØ@ÚŽïóØ@üi@óói@ómóîb÷@ãó÷@béäóm@ãłói@L@ómóibi@ãói

@æm‹ Šòì@póîa‡ïèN@
@@@@âïuby@õa‹i@buZ@@@@b−ó÷@üm@óØ@õóàó÷@@@@@@@@üi@óäa†Šbî‹i@ÿòìbè@õò†ò†@ôà

@@@@@@@oŽïi@òìóÙŽîìbä@Šóè@ói@L@béäóm@ì@Ûbm@õaí‚@Z )) توسل ، و شفاعة ، و واسطة
@õòíŽï’ìbè@ì@L@óäa†Šbî‹i@ÿòìbè@õìíàóè@‹m@ôÙŽîìbä@Šóè@çbî@@@@@@@@@@@@@@@))هتد  ..... 

@@@@@@@@@@@@@@@@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óØ@óäüØ@ôäaŠò†Šbî‹i@ÿòìbè@ì@L@Úî‹’íà@õŠa†‹Ø@ì@ŠbØ
@@Ð@çaìói@pòŠbió@@ômóîìíàŠó}@Z@   َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياء َما َنْعُبُدُهْم ِإلَّا

@N@ )٣ : سورة الزمر( }@ ِلُيَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّه ُزْلَفى
@@@@@@@@_@póØóuóy@ôäa‡àb−ó÷@óÜ@oîóØò†@ÚŽî†ìí@@ôŽîŠòìbš@aŒbä@buA@

@@ìóè@xóy@ôäa†@ãb−ó÷@üi@oån’ûŠ@”Žïq@âïuby@õa‹i@bu@@Û’@ò‡i@òìó÷@ôÜ
a†ŠbîÜòìbè@ì@Lç@@@Œûq@ôäb÷ŠíÔ@õóäaìŠ@óÜ@ôbåi@@L@ôäbØómóäí@ì

ŠójàóÍŽïqòìò@@@@@@@@@@ìímìóØŠó@oŽî‹i@òíŽïq@çbïnò†@õóóØ@ìó÷@óÙäíš@L@
@oŽïiò†@a‹àí @ì@ça†Šó Šó@pa‡i@ý@çbïŽïÜ@•òìó÷@L@oŽïiò†N@

R@O@@”îŠ@ôåï’bm@ói@òìóä‡äaŒaŠü‚@Z@

@çbîóäaìbm@ãó÷@@@@@@@@@@@@@@@@ãóÜ@çbäbáÝíà@íŽïä@óÜ@ò‹mì⁄iŠói@‹m@ôäbØóäaìbm@ìíàóè@óÜ@
@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ì@L@a‡äbïäbmłì@õóåîŠûŒ@Šó@ói@çaŠòìbi@fi@ôåm‹nò†@õüè@ói@L@a†óàò†Šó
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@@@@L@çbîüi@”ïäbäbáÝíà@ôîbý@ì@L@çbîìbä@üi@óäaìbm@ãó÷@õòìóånaí @ÿó 
@@@ŠójàóÍŽïq@óØ@õòìó÷@õaŠòŠó@@@@@@@@àŠóÐ@ì@L@òìì†‹Ø@Ž¶@ôèóä@@@ômóîìíZ@B@ خالفوا
@@N )رواه شيخان (B@وا اللحىراملشركني احفوا الشوارب ووف

@óîa‡Žïm@ôîòìóäìíi@óäaìó›Žïq@bèò‡äóš@•óåî‹’bä@óäaìbm@ãó÷@Z@

Q@@@@óîaí‚@õŠójàóÍŽïq@õìbÙ’aŠ@ói@ôäbà‹Ð@õóäaìó›Žïq@@@@ôäbà‹Ð@óØ@
@òìì†‹Ø@ôäbäa†@óiN@

R@ä‡äbéj’ü‚@ói@ói@@f@çaŠòìbiN@
S@ôåîŠü @@@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ôäbØòìa‹ÙnììŠ†@ì@L@ÖÜó‚@òL@@ì@

@@@@@@@@@@@òìónŽî‹Žï ò†@çbàüi@òìõŽ¶@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@íØòìŠóè@L@çbnîó’@üi@óîôÜóîa‹Žîí 
@ômóîìímìì@óØ@Z}@١١٩ : سورة النساء (}@@َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق الّلِه  (N@

T@@@@ŠójàóÍŽïq@ì@L@çbmò‹Ðb÷@ói@ç‡äbéií’ü‚@@•aí‚@õ@ôåî‹Ðóä@
@@@@@@@@@@@@@ôäa†@ãb−ó÷@ói@L@çbmò‹Ðb÷@ói@æåŽïéií’ò†@çbîü‚@óØ@õóäbóØ@ìóÜ@òìì†‹Ø

@@@@L@òŠa†‹Ø@ìó÷@@@@@óäaì‹i@ómóibi@ãó÷@ôåïäaŒ@‹mbîŒ@üi@@I@@@@@óåÜa@À@ÓbÐÜa@la†e

@ò‹é¾aZ@@õòŠóqý@ZQRV@õòŠóqý@üi@@ZQSQH@N@@@
@@@@@@@@@@@@@@üq@ôä‡äóØa†@ì@L@òìóä†‹Ø@õaì†@çb¹bïuby@ó‚a†@õfu@óîüi@@ôØb’

@@@@@@@@@@@@@çóØò†@oò†@L@oŽî‹’bni@ómóåäí@óØ@çbïš‹q@ôåï’bm@ômbïu@óÜ@L@ãa‹zï÷
@@@@çbï“îŠ@ôåï’bm@ói@AAA@@@@@@@@@@@@@óÜ@çbïàa‹zï÷@ôØb’üq@õómbØ@ìó÷@bm@a‡ÙŽïmbØ@óÜ

ÝŽïèò†@”îŠ@oŽïi@a†Šói@ì@L@òìóå ) إنا هللا وإنا إليه راجعون(N@@
S@O@@‹ŽîŒ@õóÝïníäó÷@ôä†‹Ùnò†@óÜ@I@çìínÜb÷@Haìbïq@üi@ç@Z@

@@@@@@@@ôä†‹Ùnò†@óÜ@ói@òìómòìì‡äaŒaŠ@çbîü‚@ôåïiò†@çbïuby@óÜ@ÚŽîŠûŒ
@@@@@@@@@@@@@@óØ@pìóØò†Šò†@†‹Øò†@a‡äbïÜó @óÜ@çbà‰Žîìímìì@óØ@òì@L@‹ŽîŒ@õóÝïníäó÷
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@æóØ@òŠüu@f@@Z@
@@ãóØóîZ@@@@@@@@@@@@Œ@óîüi@L@ônŽïàaŠóy@óÜ@çìíi@b b÷@fi@çbïÙŽî‡äóè@ì@@@@óÜ@ììŒóiì

@@@@@@@@@@àŠóÐ@ÚŽî‡äóè@•óáŽï÷@ì@L@‡äóØò‡îa†@ônò†@@@@@@L@ç‡äbîó ò†aŠ@fq@çbàò†ìí
@õò†ìíàŠóÐ@Ûòì@B@Z ى رسول اهللاعن خامت الذهب @B@) متفق عليه (N@@

@@@Žïq@õóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@çbî@@ŠójàóÍ@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@@B@Zعمد أحدكم  ي
@@N@)رواه مسلم ( @B@!!فيجعلها يف يده ، إىل مجرة من نار 

@ãòìì†Z@@@@@@óy@ói@çìíi@b b÷@ói@ì@bäaŒ@çbî‹m@ôÙŽî‡äóè@@ãłói@L@ônŽïàaŠ
@@@ôÙŽïmłóò†@ïè@çbîòŠüu@ãó÷@L@çìíi@çbïäbØòììŒòŠb÷@õómìóÙåŽîí’
@@@@@@õaí‚@óØ@òìóåïŽîŠbri@aí‚@óÜ@óØ@oŽïióä@òìóÜ@óu@L@ìíióä@õóáŽï÷

@pa‡i@çbïmóîa‡ïè@Šb †ŠòìŠóqN@
@@ãóîfZ@@@@@@@@@@@@çbîìíäbïi@ãłói@ônŽïàaŠóy@ói@bäò†@çbïäa†@çbî‹m@õóØò‡äóè@

óØóäaìbm@óÜ@òìóîbåŽïèò†@ìíi@åî‹’bä@çbîI@@ómaì@Zالعذر أقبح من الفعلN@H@@
@pìíäbîò†@óäìí¹@üi@Z@óàóØóåî‹i@òŠbà@õóÝïníäó÷@AA@òŠaˆóè

@óîa‡Žïm@ô›ŽïqŠó@ìì†@õòŠbØ@ìó÷@ôäaŒò‡îóäZ@
@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õìbÙ’aŠ@ì@L@a‹Ù’b÷@ôèóä@ô›ŽïqŠó@@pbØò†@@íØòìŠóè@L

@ça‡Žïq@çbàòˆbàb÷@a‡“Žïq@óÜN@
ií’ü‚@ÿó @óÜ@çbnŠóq@b‚@ì@Šìb @óÜ@L@çaŠòìbifi@ói@ç‡äbéN@

@@@@@óäaì‹i@óbi@ãó÷@ôåïäaŒ@‹mbîŒ@üi@@I@@@@@@@@ò‹é¾a@óåÜa@À@ÓbÐÜa@la†eZ@
@@õòŠóqý@ZQSQ@@@@@õòŠóqý@üi@@ZQSX@H@@@@@@@ó÷@ôbi@a‡ïŽïm@óØ@ìò@’@@@@@óØ@òìì†‹Ø@â

@òìónŽî‹ ò†@”ïäbmò‹Ðb÷@•óØóä†‹ØóÌò†óÔN@
@@ãòìì†Z@†@óäbóØ@ìó÷@ìíàóè@õŠb ˆüàb÷@@õŒbïä@óØ@ãóØò
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@@@@@@@@@@@@@ôäb÷ŠíÔ@õóäaìŠ@óÜ@æåŽîí£@xóy@ôäbØòŠa†‹Ø@ì@la†b÷@óîóè@çbïä†‹Ùuóy
@@ŠójàóÍŽïq@ôäbØómóåäí@ì@Œûq@@L@@@@ói@çóÙi@oò†@õòìó÷@”Žïq

@@@@@@@@@@@@@@ìaìóm@ì@L@ßóómì‹Žïm@ôÙŽïuóy@õòìó÷@üi@L@xóy@ôäbØòŠa†‹Ø@ôäa‡àb−ó÷
@oŽî‹ Šòì@ôäbîŽ¶@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ì@L@oŽïiN@

Ü@óÙäíšL@òìíi@oììŠ†@õŒaìbïu@a‡“ïuóy@ó@òìbšŠó@óÜ@
çbØóïÈŠó’@@@L@âŽïÜò†@óîüiZ@@@@ì@Œûq@ôäb÷ŠíÔ@õóäaìŠ@óÜ@çbîóØóäìíi‹ŽïÐ@bi@

@ŠójàóÍŽïq@ôäbØómóåäí@oŽïi@N@
@@@ãóîfZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@båïà@óÜ@ìó’@õòìóäbà@óÜ@oïåŽïèóäŒaì@ói@Ša†b b÷@òì@

Iôå¾aHÜ@ìó’@õòìóäbà@bèòìŠóè@ì@L@a†óÐòŠóÈ@õìó’@óÜ@@óÑïÜò†Œíà@ó
IóÑÜ†¾aH@@@@@@@@@@@ómóØòŠójàóÍŽïq@õŒbjŽîŠ@ì@óŽîŠ@òìó÷@óÙäíš@L@a‡äbiŠíÔ@õìó’@óÜ@
@@@@@@@@@@@@@@@@ômbØ@íØbm@a‡äbiŠíÔ@õìó’@óÜ@óÑïÜò†Œíà@óÜ@ìó’@õòìóäbà@pójîbm@ói@L@

@@@@@@@@@@@@@@@@õò†Ša‰jÜóè@õómìì@Šó@óÜ@xóy@ôäbØóåØìŠ@óÜ@óÙŽïåØìŠ@óÙäíš@L@ôäbîói
@@óØ@õóäbóØ@ìói@ò†óà@eí @ì@L@çbîbäaŒ@@òŠbq@óäbîòìó÷@õórÜóè@Šóè

@@ç‹iŠòì@AAA@@@@@@@@@@@@@@@@@@òìaìómbä@çbî@òìaìóm@üm@ôuóy@óØ@õòìóÜ@Ûbi@fi@AAA
@óä@çbî@oïi@póåäí@õómìóÙåŽîí’@AAA@

@@@ãòŠaíšZ@@@@@@@@@@@@@@@@@a‡äaŠó ‰Žîíä@õ‰Žîíä@”Žïq@ói@óØ@ói@òìó÷@õŠa†b b÷@òì@
@@@@@a†ójÈóØ@ômìó à@óÜ@oîû‹iI@ãa‹¨a@‡v¾aH@@@@@@@@@ôÙŽïmìó à@Šóè@óÜ@çbî@oŽïi@

a†‹m@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õò†ìíàŠóÐ@Šói@óÜ@L@oŽïi@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@@@B@Z   لو يعلـم
لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بـني  ، املار بني يدي املصلي ماذا عليه  

رواه  (@@أربعني يوما أو شـهرا أو سـنة       : ال أدري قال    : قال الراوي   . " يديه  
@@N) )صحيحيهما ( يف الشيخان 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
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@@Š@üi@póàó÷@íØòìŠóè@óîôä@aìò@L@@@fiói@óØ@óîôä@aìòŠ@üi@o’òìó÷
@@@@õò‡i@ãb−ó÷@‰Žîíä@ò‹mí@L@@@@@@bu@L@oäìíi@ŠórŽïm@a‡“Žïq@ói@óÜ@oŽïi@‹ŽîŠ@óØ

@@@@@@@@@@@@@@@@@ÚŽïØóî@Šó ó÷@òì@L@oŽïji@ŠórŽïm@a‡móØò‰Žîíä@”Žïq@ói@ônîì@ÚŽïØóî@Šó ó÷
@@@@@@bèò‡äóš@L@ò‹i@Ž¶@õeŠ@L@oŽïji@ŠórŽïm@a‡móØò‰Žîíä@”Žïq@ói@ônîì

†ìíàŠóÐ@õòI|ïz–H@ì@L@Icq‹H@òìímbè@òìóîòŠbi@ìóÜ@”î@Z@
Q@@B@       فليصل وال يبـايل    ،  ل  حإذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الر

@) . صحيح (B@@من مر من وراء ذلك
R@@@@B@ فأراد أحد أن جيتاز بني يديه ، يستره من الناس ، إذا صلى أحدكم إىل شيء

@) . صحيح (B@@ فإمنا هو شيطانه فليقاتلفإن أىب، فليدفع يف حنره وليدرأ ما استطاع ، 
S@@Iôï±H@@@@ômóîìíàŠóÐ@@Z@B       رأيت أنس بن مالك دخل املسجد احلرام

@N ) صحيح بسند ) ٧/١٨(  رواه ابن سعد (@B@فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه
T@@@@óÜIb–H@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@òìóä‹Žï ò†@òìò@Z@B   رأيت ابـن عمـر

) تاريخ دمشق   ( رواه أبو زرعة الرازي يف      ( @B@حدا مير بني يديه   يصلي يف الكعبة وال يدع أ     
@N ) بسند صحيح ) ٨/١٠٦/٢) ( تاريخ دمشق ( وكذا ابن عساكر يف  ) ٢ ) ( ٩١/١( 

çbïàóØóî@@@@@@nŽïjuaì@Šó@óÜ@óîóÜói@ô@@@@@@@@@@@@ìó÷@Šó ó÷@@ì@L@ò‹mí@ôäbäa†@
òŠbØpÙŽïäbîŒ@ïè@a‡àb−ó÷@o†óØò‹mí@õíî†ì@ói@Šó ó÷@pb båŽïq@@çû‹i@aN@

@@òìçbï“ïàòìì†@@@@@@@@@@@@@@óØ@õóäbóØ@ìóÜ@æm‹ŽîŠ@ônŽïjuaì@Šó@óÜ@óîóÜói@
@óÜ@ììŠ@õóØò‰Žîíä@Šó ó÷@L@çû‹i@a†Šó ‰Žîíä@ônò†@”Žïq@ói@oŽîìóäbîó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@•óóØ@ìó÷@ì@L@oóÕäó÷@ói@´’ûŠ@ônŽïàaŠóy@ÿó @óÜ@L@oŽïi@Ûóîò‹mí

@óäbnîó’@pa‡i@ãb−ó÷@òìó÷N@
“ @•óîò†ìíàŠóÐ@ìì†@ãó÷@óÜ@óu@ÚŽïmìó à@ói@µä@pójîbm@ì@L@µn
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@@@@@@@@@@@@@@@@•ójÈóØ@ômìó à@óîüi@L@‹m@ôÙŽïåŽîí’@óÜ@óu@ÚŽïåŽîí’@ói@çbî@L@‹m@ôÙŽïmìó à
@@@@@@@@@òìóä‹ïi@óØ@ò‹mýìó÷@”îŠójàóÍŽïq@ômìó à@ì@L@òìóä‹ ò†@NNN@@@‹mbîŒ@óØ@•òìó÷

@@@@@oŽïi@óîómìì@ãó÷@ôn“rÜbqI‹qcH@@@@@@@@@@äaìó÷@õóäaìó›Žïq@ói@L@óàòŠaíš@ì@ãóîf@õ@õó
@æŽïÜò†@óØ@Z@òìónŽî‹ bä@ómìó à@ìì†@ìó÷AAA@
@@@ãóvåŽïqZ@@@@@@@@@@@@ì@L@µîb÷@ói@aŒòŠb’@ôäbóØ@ì@çbîbäaŒ@Šó@óÜ@ónîíŽïq@

@@@@@@@@@@@@@@æåŽïi@ŠbØói@çbïuby@ÿó @óÜ@æmìóÙŽïqìbš@¶óè@çò‡i@òìó÷@ôÜìóè@L@çaŽîŠói
@çbîaì@òìó÷@õòìó÷@fi@ãłói@L@xóy@ôäbØòŠa†‹Ø@ì@la†b÷@ôä†‹Ø‹ŽïÐ@üi

pbÙiŽ¶@@@@@@@@@ônŠóq@aíƒØóî@ôbi@ì@æi@b b÷@fi@I‡ïyínÜaH@@@ì@@@i@óÜõ@@@@L@çóÙi@
@@@@@@@@@@ì@L@òìì†Šbä@ôäaŠójàóÍŽïq@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óÙäíš@jŽïnØ@@@@@üi@òìì‡äaŒóia†@ôäbØó

@óbi@ìóÜ@çb b÷@fi@ôÙÜó‚@õóåîŠûŒ@õòìó÷@ŠóióÜ@òì@L@ónóióà@ìó÷N@
@@@@ì@Œûq@ôäb÷ŠíÔ@ói@ç†‹ØŠbØ@ônîíŽïq@óÜ@æ’b b÷@fi@bèòìŠóè

óÐà@ì@ãbÙyó÷@ì@Šòìbiìi@óÜ@L@ça‹åŽï¾ó@Šó ó÷@ò†ìíàŠí@o’ìòŠì@pýóàbÈ
@‹m@ôäbîˆ@ôäbØòŠaíi@ìíàóè@ì@L@a‡“îŠíib÷@ì@póbï@ìN@

@@@@@@@@@@@ômóåäí@üi@pbØímìóØŠó@”ïäbäbáÝíà@ì@óáŽï÷@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚
@õóØòŠójàóÍŽïq@õóØòŒbjŽîŠ@ìóŽîŠ@ôåmìóÙåŽîí’@ì@L@N@

@
@

@óîôä@Šó@óÜ@ô›ïèZ@

@I@x‹y@ýH@
@@@@@@@@@@@@@çbïuby@Šó ó÷@óîôä@a‡Žïm@ô›ïè@æÙŽîŠa†‹Ø@ì@póibi@óÜóàüØ@•óàó÷

@çaìòŠ@çbï’üi@ì@L@çò‡i@ôàb−ó÷Z@
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@@ãóØóîZ@@@@@@@@@@@@@•òìó÷@Šó@óån‚@oò†@ì@L@çìíi@ça‹’óÜ@fi@ói@ç†Šü’ü‚@
@óÜ@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@Šói@óÜI‘bjÈ@æiaH@@óÜ@òìòIµzïz–Hò†@a†@îòìóä‹Žï@N@

@@ãòìì†Z@@@ôä‡äaŠí‚@@@@@@@@@@@@@@@L@òìòŠaí‚@ónŽîìóÙi@”îŠó@õìíà@ÚŽî‹i@bi@Šó
@@õóØò†ìíàŠóÐI@@ñŠb—äÿa@líîc@íicH@î@@@@@@@@@üi@óîóÜói@L@a‹Ùbi@a‡“Žïq@óÜ@óØ@”

@@@@@@@@@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@òì@L@óîómìì@ãó÷I@óïáïm@æiaH@@@@@ômóîìíàŠóÐ@•@@Z
وله أن حيك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء مـن شـعره                ((

@ ) .٣٦٨ / ٢: اموعة الكربى ( ))  بذلك مل يضره
@@ãóîfZ@…b’óÜóØ@@@@@@@@’bni@•óåŽîí’@ìó÷@õíà@pbÙi@”ïnîíŽïq@bi@ç†‹Ø‹@oî

@@@óÜ@Li@@@õò†ìíàŠóÐ@ŠóIóåï¢H@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@@B@Z   احتجم النيب   ـ وهو حمرم ب 
@ôƒŽï’@òì@L@@) متفق عليه (B@ يف وسط رأسه ـ موضع بطريق مكة  ـ) حلي مجل ( 

@@@@ãþï÷@õŒŠói@óîbqI@óïáïm@æiaH@@@@ômóîìíàŠóÐ@•@@Z))       وله أن حيك بدنه إذا حكـه
@ . )٣٣٨ : ٢: مناسك احلج ( @ ))وحيتجم ىف رأسه وغري رأسه

@@ãòŠaíšZ@@@@@@@@@L@Ûüåïä@ôä†‹iý@ì@L@óäb±òŠ@ôä†‹Ùäüi@I@‘bjÈ@æiaH@@ômóîìíàŠóÐ@
@Z ))    وإذا انكسر ظفره طرحه    ،  ويشم الرحيان   ،  ويرتع ضرسه   ،  احملرم يدخل احلمام
رواه ( @ )) ال يصنع بأذاكم شيئا ـ عز وجل ـ أميطوا عنكم األذى فإن اهللا : ول ويق، 

@@N ) )٦٣ ـ ٦٢ : ٥( البيهقي بسند صحيح 
@@ãóvåŽïqZ@@@@ŠójŽï@óäa†ü‚@@Z@@@@@@L@Þïiüàümü÷@ìbä@óÜ@çbî@L@‹móš@çbî@oŽïi@óºó‚

@@@ói@óÙäíšI|ïz–H@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@òìín“îó @çbáŽïq@õ@@@@òìì†‹Ø@ôäbàŠóÐ@
óºó‚@@@@@óÜ@oŽîŠ‡jÜóè@üi@ôØóîI@ò‹¹H@@@@@@@@@@@@óîóºó‚@ìó÷@ìbä@ómòíš@çb’bq@ì@L@òì@@L@

@ôÜb‚@óÜ@íØòìŠóèIUWH@ì@IUXH@õ@÷@ãójŽïnØ@oŽî‹Øò†@‘bi@a†óN@
@@ãó’ó’Z@@@@@@@@@@@@@@@@L@õóØòŠaï÷@Šó@óÜ@ônóji@o“q@óÜ@‡äói@ŠóàóØ@óîóè@ô’üi@

@@@@@@óîóè@õüi@bèòìŠóè@L@òìómbÙï“ïi@†‹Ø@ônîíŽïq@óØŠóè@óîóè@ô’üi@òì
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Ýïníäó÷@@@@@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@L@pbÙi@ìbš@óÜ@•óÙÝîìbš@ì@L@pbÙi@oò†@óÜ@”ïmbÈó@ì@L@ó
@@@@@@@@@@@@@bèò‡äóš@ò‹i@óäaŠa†‹Ø@ìóÜ@Ûóîôèóä@ïè@ôäìíióäI@ŠbqeH@@@@@òín“îóŽïq@çbà@

@óäaìóÜ@ÚŽî‡äóè@óîaìòŠ@Šó@óÜ@çóÜóiN@
@@óÜIó“÷bÈH@@@@@@@@@@@ói@pòŠbió@a‹Ø@Ž¶@õŠbï‹q@óØ@òìóä‹Žï ò†@òìò@Iaï@çbá@@L@

@@ómaì@Z@óiò†@õòìó÷@@òìò†óÔìbä@ói@oŽî@H@@@@@@@@@@@oŽïi@ð’üq@ôàa‹zï÷@óØ@ôóØ@üi@_@
@ômóîìíàŠóÐ@Z ))سنده صحيح(  ))ليستوثق من نفقته  ؟ وال بأس ( N@
@óÜ@òì@I@öbÈH@òìóä‹Žï ò†@òìò@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@Z))  يعين احملرم ـ يتختم 

@@N)رواه البخاري تعليقا ( @ )) ويلبس اهليمانـ
@@@âŽïÜò†@”ïåàZ@@@@óîôä@•òìaŠb’@@@@@@@@@@@@õbmaì@ì@òíŽï’ìbè@óÙÝîìbš@ì@L@pbÈó@óØ

óÝïníäó÷ç@@@@‡äói@ŠóàóØ@ì@L@”î@@@@@@@@@@@@@@@ïè@ôåmbèóä@ì@çìíióä@ÿó @óÜ@L@òìóä‹ ò†@
@ì@L@çbïŽïÜ@Ûóïèóä}@ا٦٤ : سورة مرمي (}@@َوَما َآاَن َربَُّك َنِسي.(  

@ômóîìíàŠóÐ@òì@}@Z@            ُْم اْلُعس ُد ِبُك َر َوَال ُيِري ُم اْلُيْس وْا   ُيِريُد الّلُه ِبُك َر َوِلُتْكِمُل

@.)١٨٥:سورة البقر(@@}اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُآْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ö“à†óÜ@QU@ßaí’@õ@QSXTÛ@@

 محمد ناصرالدين األلباني@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@a‡ïŽïm@óØóîón“‚@•óàó÷oŽî‹Øò†@òˆbàb÷@

@óÜ@óØ@õóäaìa‹ÙmŠíØ@ìóijŽïnØ@òìímbè@a†óØóZ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@òìa‹Ø@pŠíØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìaìóm@õìbä@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  خ ....................................................لبخاري ا

 م ..................... ..................................ومسلم 
 د .................... ................................وأبو داود 
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 ن ................. ....................................والنسائي 
 ت ................ ....................................والترمذي 
 مي ................... .................................والدارمي 

 مج . ..................................................وابن ماجه 
 ما ............... ............................) املوطأ ( ومالك يف 

 شا . .............)بدائع املنن ( ه ويف سننه بواسطة والشافعي يف مسند
 سع ......... ..........................................وابن سعد 

 طح ........... ......................) شرح املعاين ( والطحاوي يف 
 طش .......... .....................) مشكل اآلثار ( والطحاوي يف 

 طص .... ..................................) الضغري (  يف والطرباين
 خز ....... .................................وابن خزمية يف صحيحه 

 قط ......... ..........................................والدارقطين 
 حب............ ......................................وابن حبان 

 جا ............... ...................................بن اجلارود وا
 حا ............... .......................................واحلاكم 
 هق ............. ........................................والبيهقي 

 طي ..... ..............................................والطيالسي 
 حم ................ .......................................وأمحد 

 تخ............. ........................) املستخرج ( وأبو نعيم يف 
 
 

 
‹ibu@õóØò†ìíàŠóÐ@õbmòŠó@Z@@

@‹ibu@@ômóîìíàŠóÐZ@
Q@@@َّإن ر اهللاِ ولَس   املَِب [ ثَكَ مدين شا جا حم    : ِةن [ ـ   سننيٍ تسع  م لَ
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يح١(  ج(   .@
@ómaì@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@Žßb@üä@@pbÙi@xóy@õòìó÷@Žôi@òìóîbà@óåî†óà@óÜN@
R@@@@ُثنَذَّ أَ م  اِس يف الن  اِش يف العنَّأَ : ِةر ر اهللاِ ولَس   ح اج ] ذَه ام  ا الع :

 ] .ن جا حم 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@Üó‚@ìbä@ói@ôäbi@a‡àóîò†@ôÜb@óÜ@çb’bq@@@@@@a†@Šbu@a†@Ú@Z@@óØ

@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@óîóè@ðä†‹Ø@xóy@õŒbïä@Žßb@ãó÷N  
S@@ َِدقَفِد املَ ميةَن ب شثْكَرلَفَ:  ويف رواية  ( ريم ي بأَ ق حد ِدقْ ينْ أَ ر أِت يي اِك راًب 

م هلُّكُ] ن شا   :  هعوا م جرخي لِ  )٢(  اس الن كاردت[  )ي ن    : مِدال قَ  إِ الًاِج ر وأَ
لْيِمتنْ أَسأْ يتِبم راِهللاوِلس  و يعلَثْل ِممع ِهِلم.  

                                                           
 )١( @@@@@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@õòìó÷@Šó@óÜ@çaŠüØ@çbîbäaŒ@@@@@@üi@ôä†‹ÙšüØ@õaì†@

@@@@@@@@@@@@óØ@L@òìì†‹Øóä@õ‹m@ôuóy@oŽïióä@xóy@Ûóî@óÜ@óu@óåî†óà@@@”îìó÷I@óvy @Ëa†íÜaH@@@L@ò@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ãłói@L@ìíi@a†ôšüØ@ôàóîò†@ôÜb@óÜ@óuóy@ìó÷@óØ@çaŠüØ@•òìó÷@Šó@óÜ@òì
@@@@@‡äóš@ì@L@òìíi@a‡ÙŽïÜb@@óÜ@óØ@ôäìíi@ŒŠóÐ@õbmòŠó@ói@pòŠbió@çŒaìbïu

@@@@@oŽïÜò†@óØ@óäbîòìó÷@òìóïnaŠ@óÜ@çbïåîÙîä@L@óîóè@çbïÙŽïäíšüi@Z@@ôàóîò†@çbî@ãóîüä
òìíi@õ‹vïè@@@@@aìó“Žïq@ì@L@µ“Žïq@óÜ@óÙŽîŠûŒ@ôäíšüi@•òìó÷@L@I@@âïÕÜa@æia@H@@@@ói@@”î

@@@@@@@óÜ@õóÜói@bèò‡äóš@@ oŽïi@pó¼òŠI@†bÉ¾a@†aŒ@H@@@@@@ìó÷@bu@L@òìómòìbåŽïè@Šó@óÜ@a†
@@@@@@@@@@@a‹Ù’b÷@üi@çbàòìó÷@•óïŽïq@ãói@òì@L@õüi@òìónŽîŠói@oŽïäaímó÷@oŽîìóîò†@óØ@õóóØ

@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@oŽïiò†@@îììŒ@ói@@@@@@@@@@@@ói@L@pa‡i@ôàb−ó÷@òìa†@ôÜìóè@ü‚@ìónaŠ@ì@ô
@@@@@@@@@@@@@@@@@pbØò†@oîíŽïq@òìó÷@•óàó÷@óîüi@L@òìò‹m@ôäbØómìì@õóäaìó›Žïq@ói@L@æmìóØaì†@fi

@@@@@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ôån‚aì†@üi@òìóååŽî†@ìbbq@óØ@‹m@ôäbØómìì@õóäaìó›Žïqói@@@üi@
ôä@óîòìóäa†ìbbq@ìói@çbáÙŽïnîíŽïq@ïè@L@xóy@õŒŠóÐ@ôäa‡àb−ó÷@óîN 

 )٢ ( @ómaì@Z@´’ó @Ûóî@õaì†@óÜ@Ûóî@N 
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٢٠ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@óåî†óà@õŠb’@óån’ó @ŠûŒ@ôÙŽïÙÜó‚@óØòŒaìóäbi@ôiì†@ói@aì†
I@@@@@òímbè@a†@ÚŽïmóîaíîŠ@óÜ@Z@@@@@@@@@@@ôióè@õŠaí@õbäaím@óØ@òìóîbàóä@ÚŽïóØ@ïè@L

@@@@L@ç†‹ÙŽîŠ@çbî@@‡äbîó @õü‚@þÝï÷@@@@óåî†óà@õŠb’@ò@H@@@@@@a‡Øóî@õaì†ói@óØóÙÜó‚
@@@@@@@õŠójàóÍŽïq@Žßó @óÜ@õòìó÷@üi@æmbèò†aí‚@@a†@@@@@@@çbï’ìíàóè@xóy@üi@çû‹i@

@Üìbš@ônóióàŽïaí‚@õŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùçbî@ìíi@@îò†@ìb@@ìó÷@oîíä
@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@çò‡i@ãb−ó÷@óäaŠa†‹Ø@@pa†ò†@ôàb−ó÷N@

T@  ]الَقَو ابر   ج : ِمسعالَ قَ ـ ت أَ: اوي   الرِسحبه فَ رإِ ع   ىل الـنيب 
 ) يف رِ ووالَ قَ ٍةاي : طَخبن ا راهللاِ ولُس   :   ( الَقَ فَ  )٣( ) مج : ـ  أَ لُِّهم ِله 
ـ  ِقيِرالطَّ ] أَهِل  مِهلُّ [و،    )٤(  ِةفَيلَي احلُ  ذِ ن مِ ِةنيِداملَ اجلُ ِر اآلخ ـ ح ،   )٥(  ةُفَ

                                                           
 )٣(  @a‡îóØò†óäó@óÜ@ómóîaíîŠ@ãó÷IÒÉšH@óÜ@ŠûŒ@ôÙîò†ìíàŠóÐ@ãłói@L@óîóè@

@@@@òìòŠójàóÍŽïq@ôäłòìbè@óÜ@ÚŽî‡äóè@@@@•óäaìóÜ@L@çóØò†@ôn“rÜbq@çóè@@I@@a‡jÈH@@õ
@õŠíØ@I@‹áÈH@@@@†ìíàŠóÐ@óÜ@òì@@oŽïi@ôØìbi@ì@õü‚@óÜ@aí‚@õaŒòŠ@@@@@@óØ@òìímbè@a‡îóØò

@@@@@@@ìíi@a†ŠójàóÍŽïq@ômìó à@óÜ@òŠa†‹Ø@ìó÷@@@@@@@@@@óu@ì@L@âÝíà@ì@õŠb‚íi@çbîaìó“Žïq@óØ@L@
@@@@@@@@@òìímbè@a†@†ó¼ó÷@aìó“Žïq@ômóîaìŠ@óÜ@òì@L@òìóä‹Žïîò†@”ïäaìóÜ@B@Šó@óÜ@òŠa†‹Ø@ìó÷

@@@@@ìíi@òŠójåïà@ãó÷@B@@@@@@@@@@@@@@@@@òìíi@ôäìíšŠò†@”Žïq@òŠa†‹Ø@ãó÷@óØ@oŽîìóØò†Šò†@aì@L@@L@
•òìó÷@xóy@ôäbØòŠa†‹Ø@üi@òìíi@ÚÜó‚@ôä†‹Ø‹ŽïÐ@üi@@N 

 )٤(  @@@@@@@@@@@@@óÜ@íØòìŠóè@L@òŠìì†@òìóåî†óà@óÜ@Þïà@•ó’@õóÙîä@óØ@óÙŽïåŽîí’I@‘íàbÕÜa@H
@aìó“Žïq@ì@L@òìímbè@a†IrØ@æia@ÆÐb¨a@H@óÜIóîa‡jÜa@O@U@Z@QQT@H@ômóîìíàŠóÐ@a†@B@Z

@@@@@óÝïà@f@õóÙîä@B@@@@@aìó“Žïq@ì@LI@@@âïÕÜa@æia@H@@@óÜI@†aÜa@@OR@Z@QWX@H@@@@ômóîìíàŠóÐ@a†@B@Z
@ÚŽïÝïà@óÜ@Úîä@çbî@ÚŽïÝïà@B@æØóî@óÜ@Šìì†@ŠûŒ@ôØóîŒaìbïu@•óàó÷N 

 )٥(  @@@@@@@@óÌbäüÔ@f@õóÙîä@òìóÙØóà@óÜ@õŠìì†@óÙŽïåŽîí’IÞya‹àH@@@@@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@L@
@@ãþï÷I@óïáïm@æiaH@@@óÜ@óîI@@@w¨a@Úbåà@OR@Z@SUVH@@@óÜ@I@@õÙÜa@Þ÷b‹Üa@óÈíáªH@@oŽîìíàŠóÐò†@
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٢١ 

 أَهِل مِهلُّو،   ٍنر قَ ن مِ ٍدج ن أَهِل مِهلُّ، و   )٦(  ٍقر عِ اِت ذَ ن مِ اِقر العِ هِلأَ مِهلُّو

                                                                                                                                      
B@Z@@@@@@@@@@@a‹mììò†@õfq@ì@L@òìíi@ça†òìb÷@a‡äüØ@óÜ@óØóïŽî†ý@@IóÉïéàH@@@@@@@@@ôóØ@ónŽï÷@ãłói@L@

@@@@@@@@@@@@@@@@@L@æ’üqò†@ãa‹zï÷@ôÝu@õfq@´’ó @”Žïq@bnŽï÷@ôÙÜó‚@óîüi@L@óîôä@fuón“ïä@a‡Žïm
@@@@@@oŽî‹mììò†@õfq@óØ@õóåŽîí’@ìóÜ@IbÍiaŠH@@@@@@@@@@üi@óåï’üqa†@ãa‹zï÷@ôåŽîí’@ì@pbÕïà@•óàó÷@

@@@@@‚@õý@óÜ@óØ@õóäbóØ@ìó÷@@@@@@@@@@@@@ìíàóè@ì@‹ïà@ì@ãb’@ôÙÜó‚@íØòì@L@æŽî†@xóy@üi@òìaìb÷Šü
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ãóÜ@óØ@õòìó÷@íØòìŠóè@L@çìíi@ŠórŽïm@òŠòìóäíà@õóåî†óà@óÜ@Šó ó÷@L@çbØójîŠbÌóà
@@@@@@@@@@@@@@@@L@æ’üqò†a†@ãa‹zï÷@ôÝu@òìóåî†óà@ôÙÜó‚@ôåŽîí’@ì@pbÕïà@óÜ@aìó÷@L@oŽî‹Øò†@a†ómbØ

ãłói@L@çbîbäaŒ@õaŠüØ@ói@çbîüi@póåäí@ó’óàó÷@òì@çbïàa‹zï÷@ôÝu@Šóè@Šó ó÷@
@óån’ó @bm@o‚@çbîaì†@ì@ô’üqóäa†@IóÑz§a H@a‡ïŽïm@çŒaìbïu@çbîbäaŒ@aìó÷@N@B@

@@âŽïÜò†@I@@ómaì@Z@@@@@ôäbjÜó÷@ôƒŽï’@Z@H@@@@@@@oŽî‹mìíi@óîòìó÷@çbï“ïåî‹mìb−í @Z@@@@Þu@óØ
@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@Šói@óÜ@L@óîaìòŠ@çbîóØóàa‹zï÷@ôåï’üqa†@N 

 )٦(  @@@@o’ò†@óÜ@óÙŽïåŽîí’@I@óî†bjÜaH@@@@@@@@@@çaíŽïä@õŠbØa†íu@ì@L@a†@@I@‡−H@@@@@ì@L@@I@óàbém H@
@@@@@óÜ@íØòìŠóè@L@óîò@I‘íàbÕÜa H@@@@ì@L@@I@ça‡ÝjÜa@âvÉà H@@@@@@@@@@@@@ì@L@ìó÷@çaíŽïä@õa†ìóà@L@òìímbè@a†@

@óÜ@íØòìŠóè@L@óÝïà@ìì†@ì@Þš@•óÙØóà@I|nÑÜaH@@òìímbè@a†@N@
ماء من جهـة سـندها ،    قد طعن يف صحتها بعض العلواعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر      

" أراه  " ويف رواية ملسلم    " أحسبه  : "  لقول الراوي    أما السند فألنه مل جيزم برفعه إىل النيب         . ومتنها  
 . وهذا معناه الشك وعدم اجلزم ، وأما املنت فإن العراق مل تكن فتحت يومئذ 

@µnéu@æà@ßìÿa@æÈ@laí§aì@Z@

@@@ c  احلديث إىل النيب أن الشك قد زال جبزم الراوي برفع   يف رواية ابن ماجه املشـار إليهـا يف 
األعلى ، وهي وإن كانت ضعيفة كما سبق ، فقد ثبت اجلزم يف رواية أخرى أخرجها اإلمام أمحد ، وهي                    
وإن كان فيها ابن هليعة ، وهو موصوف بسوء احلفظ ، فإن من رواا عنه عبد اهللا بن وهب عند اإلمام                     

ومثل هذه الرواية صحيحة عند احملققني من األئمة ، ألن رواية العبادلة عن ابن هليعـة                 @IU@O@RWH@البيهقي  
عندهم صحيحة ، وهم عبد اهللا بن املبارك وعبد اهللا بن يزيد املقري وعبد اهللا بن وهب ، هذا وقد بسط                     

@.لبسط  فلرياجعه من شاء اI@µÉÔí¾a@ãþÈg@ZS@O@QSM@QTH@القول يف ذلك العالمة ابن القيم يف 
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 ] .نخ مج شا طي هق حم  :  )٧(  ) ٍملَملَي ن ِمِنميالْ
@ómaì@Z@‹ibu@@oŽîíàóÐò†Z@@@@ânïi@àŠóÐò†@õìaŠ@ìíŽîo@Z@aì@@aŒò†

@‹ibu@@í‚@õŠójàóÍŽïq@Žßbq@a†ò†@ôäbØómìì@a@L@I@@a†@ÚŽïmóîaíîŠ@óÜ

                                                                                                                                      
@@@ l هب أن الشك مل يزل بذلك ، فإن للحديث شواهد كثرية عن مجاعة من الصحابة يقوي حديث 

" التلخـيص  " جابر ، كما جزم بذلك احلافظ ابن حجر ، وغريه وقد ساق الشواهد املشـار إليهـا يف    
 ، وال @I@a@‹èí§a@@ðÕåÜ@ZU@O@RXH@ وابن كثري كما يف @I@@óîa‹Üa@k—ä@ZR@O@QR@M@QUH@وكذلك ساقهما الزيلعي يف   

يتحمل هذا التعليق ذكر تلك الشواهد ، فلرياجعها من شاء يف بعض املصادر املذكورة ، ولكن ال بد هنا                   
I@ وأبو نعيم يف     @IQ@O@SVPH@من ذكر شاهد واحد فات أولئك املخرجني مجيعا ، وهو ما أخرجه الطحاوي              

@@@óïÝ¨a@ZT@O@YTH@        وحـدثين  : " قب حديثه املشار إليه يف املواقيـت         بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال ع

 : وقال أبو نعيم "  وقت ألهل العراق ذات عرق أصحابنا أن رسول اهللا 
 " . هذا حديث صحيح ثابت " 

ففي هذا رد على من ضعف احلديث مطلقا ، وعلى من قواه موع طرقـه ال لذاتـه ، وال         : قلت  
 هو الذي وقت ذات عرق ألهـل        ي أن عمر بن اخلطاب      ينايف صحة احلديث ما يف صحيح البخار      

 . الشرع فيها  العراق ، إلمكان أن يكون ذلك من مجلة املوافقات اليت وافق عمر
 : وأما اجلواب عن إعالله ، وهو أن العراق مل تكن فتحت يومئذ فهو 

وري أن تكون قد     وصدر التعليم ألمة اإلسالم إىل يوم القيامة ، فليس من الضر           أن ذلك صدر منه     
فتحت يومئذ فهي يف هذا كبالد الشام سواء ، فلم تكن قد فتحت أيضا كما هو معلوم ، ولذلك قـال                     

ه السالم ـ     هذه غفلة من قائل هذا القول ألنه (: بن عرب الرباحلافظ ا  هو الذي وقت ألهل العراق ـ علي
اق ، فوقـت املواقيـت ألهـل        ذات عرق كما وقت ألهل الشام اجلحفة والشام يومئذ دار كفر كالعر           

النواحي ألنه علم أن اهللا سيفتح على أمته الشام والعراق وغريمها ومل يفتح الشام والعراق إال على عهد                  
ديث معناه عند أهل العلـم      احل. منعت العراق درمها وقفيزها     : " عمر بال خالف وقد قال عليه السالم        

  . )ستمتنع
" وقفيزهـا   " بـدل   " ودرمههـا   " ووقع فيه    ) ٢٩ - ٢٨ / ٥ :اجلوهر  ( نقله ابن التركماين يف     

  ) .١٧٥ / ٨: صحيح مسلم ( وصححته من 
 )٧(  @óÝïà@ô@çbïäaíŽïä@õŠìì†@ì@L@óÌbäüÔ@ìì†@òìóÙØóà@óÜ@õŠì†@óÙŽïåŽîí’N 
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@õìíàŠóÐ@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@òìóåî‡åŽîí‚@üi@õŠbmìì@Hì@õìíàŠóÐ@Z 
الطَِّريـِق اآلخـِر    ] مِهلُّ أَهـِل    [ و،  مِهلُّ أَهِل املَِدينِة ِمن ِذي احلُلَيفَِة        "

ومِهلُّ ،  ِل نجٍد ِمن قَرٍن     مِهلُّ أَه ، و ومِهلُّ أَهِل الِعراِق ِمن ذَاِت ِعرٍق       ،  اجلَحفَةُ  
  .أَهِل الْيمِن ِمن يلَملٍَم

ómaì@Z@@@@õóïjÜóm@ôåŽîí’@I@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@oŽî‹mììò†@a‡Žïm@óØ@õóåŽîí’@ìó÷@Z@ÚïjÜ@

@@âéÝÜa@NNN@@@@@@oŽî‹’üqò†a†@a‡Žïm@ôàa‹z÷@ôÝu@ì@L@oŽî‹Øò†@H@@@@óÜ@óåî†óà@ôäaín“ïäa†@I@@ìˆ

óÑïÝ¨a@@Hóîòìò@@a†@õ@óïjÜóm@ôåŽîí’@òì@L@@@óÜ@‹m@õóØóŽîŠ@ôäaín“ïä
IóÑz§aH@@@óÜ@×aÈ@ôäaín“ïäa†@õóïjÜóm@ôåŽîí’@L@óîòìòI@×‹ÉÜa@paˆH@@

@L@óîòìò@@@@@@óÜ@‡uóä@ôäaín“ïäa†@õóïjÜóm@ôåŽîí’@ì@I@ç‹Ô @H@@@@@ôåŽîí’@ì@L@óîòìò
@óÜ@çóàóî@ôäaín“ïäa†@õóïjÜómI@âÝáÝîH@@@óîòìòN 

U@@  ]َفَ : الَقخرج ر اهللاِ ولُس   :    ِل] [  حم   د ت مج هقخٍسم ِق بين 
  . )٨( ] ن جا هق  : ٍعبر أَو أَِةدعِقي الْ ِذنِم

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@ôäbà@óÜ@ˆûŠ@Šaíš@çbî@ˆûŠ@wåŽïq@õòìó÷@•bq@ñìíàŠóÐI@@@@ò‡ÉÕÜa@ñˆH@
òìóîbà@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óÙØóà@ìòŠói@òìóåî†óà@óÜ@ìíšŠò†@ì@ŽñŠ@ómìóØ@N 
V@  ]وساقه د٩( ] ن  : اًي(  .  

                                                           
 )٨(  @@@@L@†‹Ø@ŠóióÜ@ôäbØóØb’üqì@L@a†Ž¶@ôäûŠì@L@a†a†@ôš‹q@óØ@õòìó÷@õaì†@•òìó÷

ó@ói@a†@ô’óØbibÈì@ôäłòìbè@ì@õü‚@L@a‡ïäb’Š@aí‚@õŠójàóÍŽïq@L@@òŠüu@ïè@
@@@@@@@@@@@@ôÝu@óÜ@óu@L@ç†‹Øóä@óÌò†óÔ@Ž¶@ôØóîbibÈì@L@Ûb’üqI@‹ÑÈ¾aH@@@@@@@aìó“Žïq@óØòìŠóè@L@oŽïióä@@

IñŠbƒjÜaH@óÜ@òìónŽî‹Žï ò†@çbàüi@I‘bjÈ@æiaH@òìò@@@@@ oŽïi@ô“ïØìbi@ì@õü‚@óÜ@aí‚@õaŒòŠ@@ì@I@‹ÑÈ¾aH@
óØb’üq@ìóÜ@óîônî‹i@”î@çaŠóÑÈòŒ@íØòì@L@oŽïi@a‹Ø@ÂäòŠ@†ŠòŒ@ôäòŠ@ói@óØ@õ@N 

 )٩(  @@ómaì@Z@@óÜ@I@óÑïÝ¨a@ñˆ@@H@@@óÜ@íØòìŠóèI|ïz–H@@õ@I@âÝàì@ñŠbƒjÜa@H@@@@@óÜ@L@òìímbè@a†
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٢٤ 

@@õò†ìíàŠóÐ@I@‹áÈ@æia @H@@òìò@@@@@aìó“Žïq@òì@L@@I@@‹vy@æia@ÆÐb¨a@@H@@@@a‡ïä†‹Øòˆaì@óÜ@”î
@@ômóîìíàŠóÐII@Z       من املواقيت ومن األماكن البعيدة وهي من        وفيه الندب إىل سوق اهلدي

@N@HH السنن اليت أغفلها كثري من الناس
@@@@@@@@@@@óÙäíš@L@óä†‹ÙŽîímìbm@õfu@õóØómìì@ãłói@L@oŽîíàŠóÐò†@aì@@@ôä†‹ÙŽîŠói@@ðäaíîóy

@@ñŠbî†IديالـهH@@@‚@ÿó @óÜ@@@@@@@@@õaí‚@õŠójàóÍŽïq@ômóåäí@ómbØ@ìó÷@bm@a†ü@@@Šó@óÜ@
@@@@@@ó÷@bm@íÙÜói@L@ìíi@ìíióä@Žïu@@@@@@@Ü@ôäbäbáÝíà@ôäbè@ómbØ@ì@@@@@@óÜ@íØòìŠóè@L@a†ò†@Šó@ó

@ôÜb‚ITQ@B@Z@Hولو استقبلت من أمري ما استدبرت ، مل أسق اهلدي ، فحلوا @B@òìímbèN@
@òìaí‚@õŠójàóÍŽïq@óÜ@óîómìì@ãó÷@óîüi@çóäbàó÷@óØ@Âä‹ @ôn’@ìì†@üi@óîóÜói@Z@

@@ãóØóîZ@@@@@àb−ó÷@óØ@õòìó÷@Šó@óÜ@@ì@ò‹àíÈ@ôäa‡@ôä‡äóØa†@@@@@@@@@çaíŽïä@óÜ@ãa‹zï÷@ôÝu@
@@@@ôånƒŽîŠói@óÜ@ò’bi@L@ò’bi@xóy@ôäa‡àb−ó÷@çb’bq@ì@xóy@ìó÷@@@ñŠbî†@ðäaíîóy

IديالـهH@@@@@@@@@i@ç†‹ØóïjÜómì@a†ü‚@ÿó @óÜ@@@@@@@óÙäíš@L@a‡Øóî@ÿó @óÜ@xóyì@L@ò‹àíÈ@ó
@ŠójàóÍŽïq@@ómaì@@ •òìó÷@L@a†óä@ãb−ó÷@õòìó÷@óØ@ìíi@òìó÷@üi@õŒíÐó÷@@Z@ŒíÐó÷

@@Žî‹Øbä@@@@@@@@@@@@@@@ómaìóØ@L@ò’bi@a‹Ù’b÷@óØ@oŽïióä@ÚŽïn’@üi@o@@@@@@@óØ@óîòìó÷@óØòØbš@@ðäaíîóy
@ñŠbî†IديالـهH@@oîóióä@a†ü‚@ÿó @óÜ@N@

@@ãòìì†Z@@@@@@ìó÷@ìíàóè@óØ@óîòìó÷@@@@óØ@õóäbïuby@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@@@óÜ@çbî@ÿó 
@@@@@L@oŽïi†‹Ø@xóyì@ò‹àíÈ@ói@çbî@L@xóy@ói@çbîóïjÜóm@L@oŽïi†‹Øóä@eŠ@ói@a†ü‚@@ónîíŽïq

@@@@@@@@@@@@@@@@@@õˆûŠ@óÜ@çb’bq@L@çbîóØò‹àíÈ@ôä†‹Øaìóm@ói@òìóäóÙi@çbîü‚@óïjÜóm@ìóÜ@çbîŠó@óÜ
IóîìÜaH@ŠójàóÍŽïq@ôäbàŠóÐ@Šói@óÜ@L@@xóy@ói@òìómbÙi@ójÜóm@a†@@L@òŠa†‹Ø@ói@

@@@@@@@@@@@@@õò†ìíàŠóÐ@óÜ@ò‹i@íÙÜói@L@æîóØò†@òíŽïÜ@ôbi@a†‹m@ôäbØóbi@óÜ@íØòìŠóè@I@|ïz–H@@
@@@Žïq@óØ@òìímbè@a†@@@aí‚@õŠójàóÍ@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@çìíióä@fuói@oò†@óØ@õóäaìóÜ@ìíi@òŠìím@

@@@@@@@@@@@@@@ô’òìó÷@L@óäbîìì†‹Ø@óØ@õóïjÜóm@ìóÜ@çbîòìóä†‹Øü‚@ói@õóØóäbà‹Ð@ôä†‹Ø@fuóifu
@@@@òìómû†‹Ø@pbqìì†@‹mbîŒ@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@õóîómìì@ìói@@B@Z  دخلت العمرة يف احلـج

B@@@@@@óÜ@ó’óÜói@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@bèòìŠóè@@@@@óÙŽï’ói@ò‹àíÈ@óØ@õòìó÷@Šó@إىل يوم القيامة    
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@ómaì@Z@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـه@Hü‚@Žßó @óÜî@†‹Ø@ŽñŠói@a‡N 
W@  َفخرجنا معه ] معنا الناُءسلِْوالْ و١٠( ] م نخ  : انُد( .  
 ómaì@ZÜó óÜ@•óáŽï÷ìíi@a†@Žßó @óÜ@çbá“ïäła‡åà@ì@pò‹Ðb÷@æîìíšŠò†@a‡ï@N@
X@ حى أَتتيلَا احلُا ذَنفَِةفَي لَودأَت سِباُءم نتع ميسم حمداب أَن ر كْيب ب.@

@@ómaì@Z@óåïn’ó @íØbm@@I@@óÑïÝ¨a@ìˆH@a‡ŽîìóÜ@I@@@öbcH@@ô›Ø@õ@I@@@ïážÈH@

@õŠíØ@õ@‡á«@I@‹Ùi@íicH@@ìíi@õN@@
                                                                                                                                      
@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ónîíŽïq@xóy@üi@oŽïjn’ûŠ@óØ@ÚŽïóØ@ìíàóè@óîüi@L@ç†‹Ùuóy@óÜ@òìónŽïibäbïu@ì
@@@@@@@@@@@@@@ãa‹zï÷@ôÝu@óÜ@òìómbÙi@õü‚@õòìó÷@fi@ói@çbî@L@pbÙi@”ïØóîò‹àíÈ@a‡îóØóuóy@ÿó 

@@@@@@oŽïiò†@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@•òìó÷@L@@óØ@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـه@H@@@‚@ÿó @óÜ@@@L@oŽïi†‹i@a†ü@@òì@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ÿó @óÜ@ôäbiŠíÔ@óØ@óîa‡ÙŽïmbØ@óÜ@•ìó÷@L@ãa‹zï÷@ôÝu@óÜ@òìómbÙi@õü‚@óØ@õòìói@çbî

@@@@@@@ôäìíšüi@•òìó÷@L@oŽïi†‹Øóä@eŠói@a†ü‚@Z@I@ãy@æiaH@@@@@ì@L@@IÈ@@öbH@@@@ì@L@@I@@@@‘bjÈ@æiaH@L@
@@ì@I@@‡èbªH@@@@ì@L@@I@@öbÈH@@@@ì@L@@I@@@@óîíèaŠ@æi@×bzgH@@@aìó“Žïq@L@”ïäaìóÜ@óu@ì@L@@I@@âïÕÜa@æia

H@î@@@@@@@@@@óÜ@òìín‚Šó@ôäìíšüi@çbàóè@”@I@@@@†bÉ¾a@†aŒH@@@@@@@@@@ìó÷@L@‡äím@ôÙŽïån‚Šó@L@a†@
@õüi@òìónŽîŠói@bi@oŽïäai@ómóibi@ìóÜ@‹mbîŒ@oŽîìóîò†@óØ@•óóØ@N 

فلبينا عن النساء ، ورمينـا  ... : " وأما الزيادة اليت عند ابن ماجه وغريه عن جابر بلفظ    )١٠( 

فكنا نليب عن النساء ، : "  بلفظ ـ  أيضا ـ   ، وقد رواها الترمذي فال يصح إسنادها " عن الصبيان
  ".حديث غريب ، ال نعرفه إال من هذا الوجه: " وقال ". ونرمي عن الصبيان 

عنعنة أيب الزبري وضعف أشعث بن يسار فال يغتر بسكوت من سـكت عـن               : وفيه علتان   : قلت  
 : ما نصه  ) ٢٥٤ / ٣( لكن يف املغين . مة وغريه احلديث من الفقهاء قدميا وحديثا كالشيخ ابن قدا

كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصيب الذي ال يقـدر علـى                 : قال ابن املنذر    " 
 " . الرمي كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق 

فقد عرفت حال احلديث وأما التلبيـة عـن         فإن كانت املسألة مما ال خالف فيها ، ففيه مقنع وإال            
وقد أمجع أهل العلم على أن املرأة ال يليب عنها غريها ، وهي تليب عن               : " النساء فقد قال الترمذي عقبه      

 " . نفسها ، ويكره هلا رفع الصوت بالتلبية 
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Y@ َأَفرلَسِإت ىل راِهللاوِلس   : َكيأَف صن؟ ع  
@ómaì@ZÍŽïq@õý@üi@†Šbä@ôÙŽï@óØ@aí‚@õŠójàó@@_@ãóÙi@ôš@óØ@
QP@  ]َاغْ : الَقَ ] ـفِلِستي واسثَ ِب )١١( ي ِرِفثْتٍبوأَ وي ِمِرح . 

@@ómaì@Z@@ìíàŠóÐ@õfq@”îìó÷@Z@ "     ِرِميأَحٍب وثِْفِري ِبثَوتاسِسِلي واغْت " ،ómaì@Z@
@ü“i@pü‚@L@ónóji@ÛóîóšŠbq@ói@‡äím@pü‚@çb’bqì@L’üri@ãa‹zï÷@çb’bqì@óN@
QQ@ َفلَّصى راِهللاولُس  ْيف ال مِدِجس ] وهوص ام١٢( ] ن  : ت( . @

@@ómaì@Zçb’bq@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@@õòìó÷@fi@†‹Ø@a‡mìó à@óÜ@õ‰Žîíä
@pbÙi@óïjÜómN@

@@ãa‹zï÷µ’üq@ )١٣(  

QR@ ُثم قَ الْ ِبكَ رص١٤(  اَءو(  حذَى إِ ت ا استوِه بِ ت اقَ نته ى الْ لَ عبيأَ [اِءدلَّه 

                                                           
 )١١(  @@@@@õó’ìì@óÜ@óîõŒaí‚a†@ôäbà‹Ð@IŠbÑrnfiaH@@@@L@@I@@@@@qÿa@æiaH@@@@@@óÜ@”î@@I@@@óîbéåÜaH@

@@ômóîìíàŠóÐ@II@Z                 وهو أن تشد فرجها خبرقة عريضة بعد أن حتتشى قطنا ، وتوثق طرفيهـا يف شـيء

@N@HH تشده على وسطها ، فتمنع بذلك سيل الدم
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@óØ@õòìó÷@•bq@L@oŽïnóiò†@‡äím@õü‚@õòìó“Žïq@çbq@ôØóîûŠóq@óšbq@ói

@@@@@@@@@@ói@•òìó÷@L@òìóåŽîí‚@ôäìíšŠò†@ôåŽîí’@ómb‚ò†@óØüÜ@ÚŽî‡äóè@@@@@ìì†Šóè@õòìóånói@
@@@@@@@@@@@@@@@ô’òŠbØ@ìói@L@ômóîìínói@òìóîü‚@õ†óÔìbä@ói@óØ@òìóÙŽïmóq@ói@óØóäbq@ûŠóq@õŠó

@æŽîí‚@õòìòŠaí‚@óåmbè@óÜ@ÚŽî‹ ò†@eŠN 
 )١٢( @@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ómbØ@ìó÷@íØbm@@@@@@@@@@ìóÜ@ãłói@L@ìíi†‹Øóä@õóïjÜóm@

i@oaŠ@õóØò’ìì@ì@L@ìíi@òìóîóØò’ìì@Šóói@õómbØ@†‹Ø@õóïjÜóm@òìòìíN 
 )١٣( @óÙîa†@òì@@Ió“÷bÈ@H@@@@ô’ü¯üi@çüi@æî’bi@ói@@ oŽïi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ãa‹zï÷@õaì†@”îˆûŠ@f@íØbm@óîüi@L@ô’üqa†@ãa‹zï÷@ôÝu@óØ@õòìó÷@”Žïq@L@ìíi†‹Ø
@óÜ@íØòìŠóè@L@ìíi@bî†@òíŽïq@õóØóäüi@õŠaìóåŽîí’@ôä†‹Ø@I|ïz—Üa @H@òìímbè@a†N 
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@ ] .مج : هابحصأَ ووه ) مج سع:  جح الْدرفْ أَ:ويف رواية  ( جحالْ ِب )١٥( 

                                                                                                                                      
 )١٤( @@ói@I|nÐ@H@@@@ói@òì@L@ÓbÔ@ônïq@õ@I‡à@H@@@@õóØò’ìì@õìbä@L@õìa‹Ø

@@@óîaí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@Ûòì@L@óîóè@ô“î‹m@ôÙŽîìbä@‡äóš@ì@L@@I@Zöbj›ÉÜa@H@@ì@LIöbÈ‡§a@H
@N@@@@@@@@@@@@æi@ŠójàóÍŽïq@õ‹m@ôäbØò’ìì@õìbä@óäaìbä@ìó÷@óØ@òìa‹mìì@òì@@@@@óäaì‹i@L@@B@Z@@‹’

ñìíåÝÜ@âÝà@N@B@ 
 )١٥( @@@óÜ@IßþègH@@@òìò@@@@@@@@@@L@óïjÜóm@ói@Âäò†@õòìóä†‹ØŒŠói@óÜ@óîônî‹i@ì@L@òìa Šòì

@@oŽî‹mììò†@I@Z@@@@@@ýþèg@Þéî@w¨bi@ã‹a@Þèc@@Z@H@@@@@@@@@@@@@‡åÝi@a‡Žïm@ôäò†@ì@pbÙi@óïjÜóm@Šó ó÷
@òìómbÙi@N@óÜ@òìímbè@òíŽï’ìóiI óîbéåÜaN@H@ 

 مها أنه  حرم باحلج وحده ، لكن يف حديث أنس وغريه يف الصحيحني ، وغري          ويف احلديث أنه    
وساق فيه حنو عشرين حديثا      " bÉ¾a@†aŒ†@" أهل باحلج والعمرة معا وهو الصحيح ، كما بينه ابن القيم يف             

 حج قارنا ، فلرياجعه من شاء التوسع يف التحقيق ، وقد فاته قول              عن حنو عشرين صحابيا ، أن النيب        
هو عند البخاري ، وأمحد مـن حـديث         و" يا رسول اهللا أتنطلقون حبج وعمرة وأنطلق حبج         : " عائشة  

 . ) ١١١(انظر الفقرة اآلتية .  ، وهو نص يف املسألة جابر نفسه 
 كان قارنا فكيف خيرب عنه أنه أهل باحلج وحده وأفرده ،             على علم بأن النيب     وعليه فجابر  

@µéuì@æà@laí§aì@Z@

 @@ßìÿaZ       وقبل نزوله .  أن حيمل على أول اإلحرام     العقيق الذي أمر فيه بالقران ، كما       يف وادي
رواه " . حجـة   ) و  : ويف رواية   (عمرة يف   :  بوادي العقيق     مسعت رسول اهللا  :  قال   أخرب عمر   

 . البخاري وغريه 
 بل تابعه عليها مجاعـة مـن         مل يتفرد برواية اإلفراد عنه      ويف هذا بعد عندي ألن جابرا       

ا ـ   ـ رضي اهللا ع األصحاب كالسيدة عائشة  وابن  " ¾d í@ا"  يف الصحيحني وغريمها ويف رواية ملسلم و نه
ومن الصعب حينئذ احلمل املذكور ملا فيه من نسبة عدم          " أفرد احلج   : " سعد عنها بلفظ جابر الصريح      

ولذلك اختار الوجه األول مجاعة من العلماء كابن املنذر وابن حـزم والقاضـي              . العلم إىل األصحاب    
 . فمن شاء التوسع يف التحقيق فلريجع إليه " . الفتح " افظ يف عياض ورجحه احل
لرواية جابر هذه الصرحية يتفرد الداوردي ا ، فريده أنه تابعه عبد العزيز              ) âïÕÜa@æia@@(  وأما إعالل   

  ) .١٧٩ / ١ / ٢ : pbÕjÜa( أخرجها ابن سعد يف . بن أيب حازم عليها 
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@ómaì@ZõŠaí@ìbnóè@çb’bq@I@ÕÜaĆ—Žíöa H@íiìL@@@õómbØ@ìó÷@íØbm
@@@@@ÛóïÜüš@ì@o’ò†@ón’ó ì@@L@ìíàŠóÐ@ôuóy@õóïïjÜóm@I@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@@a†‹m

@òímbèZ@Üóm@ìíàŠóÐ@béäómói@ôuóy@õóïj@Hô“ïäłòìbè@ì@ìó÷@N@@
QS@  ]َالَق د مج هق    : ابر   ج : [َفظَنرإِ ت  ىل مد ب ي  ِرص ]ِمدمي مج   : ن

 لُثْ مِ ِهاِرس ي نعو،   كِل ذَ لُثْ مِ ِهِنيِم ي نع و  )١٦(  اٍشم و ٍباِك ر ن مِ ِهيد ي نيب] جا  

                                                           
 )١٦(  @aìó“Žïq@IñìíåÜa@@HìíàŠóÐ@@@ômóîóØómìì@õómŠíØ@óàó÷@óØ@ômóî@II@Z@ãóÜ

@@@@@@@@@@@@@@oŽî‹Ùi@xóy@”Žïqói@ì@õŠaí@ói@óîaìòŠ@ì@÷bu@óØ@oŽîìóØò†Šò†@çbàüi@òìóîò†ìíàŠóÐ
@@@@@@@@@@@@L@ò’bi@çbîóàbØ@óØ@õòìóÜ@óîóè@õŒaìbïu@ãłói@L@õŠó@óÜ@çaŠüØ@çbîbäaŒ@•óàó÷@L

@@@çbîbäaŒ@õóåîŠûŒ@I@@@öbáÝÉÜa@Šíé»H@@@@@@@@óäbîìíàŠóÐ@òìóîòŠbi@ìóÜ@@Z@@@@@@óÙäíš@ò’bi@õŠaí
@@@òŠójàóÍŽïq@ôåmìóÙåŽîí’@@@@@@@ì@ŠbØ@ôä†‹Ø@fuóifu@üi@ó“î‹mbîŒ@ôÙŽïîŠò†@ômóàŠbî@L@

@@@@@@@@@@@@òì@L@ò‹mbîŒ@ôuŠó‚@õòìó÷@ŠóióÜ@ì@L@xóy@ôäbØòìò†‹Ø@I†ìa†@H@@@@ômóîìíàŠóÐ :ماشيا 
  " .أفضل ملشقته وهذا فاسد ألن املشقة ليست

@@@L@òìaŠ‡ŽïrŽîŠ@ì@÷bu@óØ@oïäaŒò†@òìóàóÜ@òì@@@ói@oŽîŠ‡i@ãb−ó÷@xóy@ómóåäí@íÙÜói@
@@@@@@@@@@@@@@@pòŠbió@ãłói@L@oŽïi@aì@õóØóäaìó›Žïq@óØ@õòìó÷@õóäaìó›Žïq@ói@L@a†óØû‹Ð@óÜ@ì@õŠaí

@@@@@@òìímbè@a‡ïŽïm@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@ìói@B@Z        إن للحاج الراكب بكل خطوة ختطوها راحلتـه
B@@@àŠóÐ@aìó÷@@ôØóîò†ìí@سبعني حسنة ، واملاشي بكل خطوة خيطوها سـبعمائة حسـنة          

IÒïÉšH@@@@@@@õü @ói@òì@L@çbîüi@óÜói@ói@oŽïibäì@L@ó@B     ، للماشـي أجـر سـبعني حجـة
B@@@@@@@çbîóåïàóØóî@óÜ@ãłói@L@òìímbè@”îI@ÒïÉš@@H@@@@@Šóè@L@ò‹m@وللراكب أجر ثالثني حجة     

@@@@@ónŽïäaì‹i@bi@eìóîó÷@”ïÙŽïóØjŽïnØ@@çbáI @@@@óÑïÉ›Üa@sî†byÿa@óÝÝ@Z@@âÔŠTYV@–@TYW@@H@@@óÜ@L
‡’òìó÷@ÿó @ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@aI óïáïm@æia @H@@óÜ@@ oŽïi@pó¼òŠ@ói@I @@Úbåà

w¨a@H@@@@ômóîìíàŠóÐ@a†II@Z        فمنهم من   ،   أن احلكمة يف هذه املسألة ختتلف باختالف الناس
HH@@@ómaì@Z@@@@ãóÜ@póáÙïy@ يكون حجه راكبا أفضل ، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل          



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 

 

٢٩ 

 آنُرقُ الْ لُِزن ي ِهيلَعو،  ا  نِرهظْ أَ ني ب   اهللاِ ولُسر و كِل ذَ لُثْ مِ ِهِفلْ خ نِمو،   كِلذَ
وهوي ِرعفِوأْ تلَيه  ،ومِمِه ِبلَِما ع نيٍء شلِْم ع١٧(  ِها ِبن( . @

@ómaì@Z@‹ibu@õìíàŠóÐ@Z@@óáïäaìŠ@†‹Øò†@çbî‹i@bØòìbš@íØbm
@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ônò†Šói@@õý@óÜ@òì@L@çóè@ò†bïq@ì@Šaí@âïåïi@

@@@@@@@L@çóè@òíŽï’@çbàóè@ói@a‡“ïnaŠ@@@@@@@@@@òíŽï’@çbàóèói@òìó“ïqóš@õý@óÜ@òì@
                                                                                                                                      

@@@@‚@õŒaìbïu@ói@oŽîŠü ò†@a†ómóibi@@@@@@@@@@@@@ì@L@ò’bi@õŠaí@ói@ôä†‹Ùuóy@çbïÙŽî‡äóè@L@ÚÜó
@ò’bi@õóØóä†‹Ùuóy@ò†bïq@ói@çbî‹m@ôÙŽî‡äóè@N@

@âŽïÜò†@I@ómaì@ZðäbjÜÿa@@Z@H@òìóïnaŠ@óÜ@oŽïi@ómìì@æîÙîä@óàó÷@óäòŠN 
و  هو الذي يبني للصحابة ما نزل عليه من القرآن وأنه ه           فيه إشارة لطيفة إىل أن النيب         )١٧( 

 ال ميكنه االسـتغناء     - حىت من الصحابة     -وحده الذي يعرف تأويله وتفسريه حق املعرفة وأن غريه          
 يتتبعون خطاه فما    - كغريها من العبادات     - يف هذه احلجة      ولذلك كان الصحابة     عن بيانه   

 : عمل به من شيء عملوا به ففيه رد ظاهر على فريقني من الناس 
ين أحدهم عن سنة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهديه وبيانـه مبـا           الصوفية الذين يستغ   - أ  

" بل زعم الشـعراين يف      " حدثين قليب عن ريب     : " يزعمونه من العلم اللدين يرمز إليه بعضهم بقوله         
يقرأ قرآنا غري قرآننا      والذين يترضى هو عنهم كان     I@@@µiì‰aH@أن أحد شيوخه    " الطبقات الكربى   

 . تالوته ألموات املسلمني ويهدي ثواب 
والقرآن منهم بريء يزعمون أن ال حاجة ـم         " القرآنيني  "  طائفة يسمون أنفسهم ب      - ب  

مع أن  . لفهم القرآن إىل سنة النيب عليه الصالة والسالم ويكفي يف ذلك املعرفة باللغة العربية وآداا                
اح نزل القرآن بلغتهم بينـا هـذه        هذا مل يكف جابرا وأصحابه ما عرفت ال سيما وهم عرب أقح           

الطائفة كلهم أو جلهم من األعاجم وكان من نتيجة زعمهم املذكور أن خرجـوا عـن اإلسـالم                  
وجاؤوا بدين جديد فصالم غري صالتنا وحجهم غري حجنا وصومهم غري صومنا وال أدري لعـل                

سوريا وكنت قرأت هلـم     توحيدهم غري توحيدنا وقد نبغ هؤالء يف اهلند مث سرت فنتهم إىل مصر و             
ليس عليه اسم مؤلفه من قرأه عرف منه ضالهلم وخروجهم من الدين كفـى              " الدين  " كتابا باسم   

 .اهللا املسلمني شر الفريقني 
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@L@çóè@@@@óÜ@òìòìó’bq’ô@@@òíŽï’@çbàóè@ói@@@@@@@@@õŠójàóÍŽïq@óØ@õómbØ@ìóÜ@L@çóè
@@aí‚@@@@@@@@@@ì@L@ôäaŒò†@ô’óØóÄaŠ@ì@ŽõŠaí‚@ómbèò†@a†Šóói@ôäb÷ŠíÔ@ìíi@a‡äbàìbä@óÜ@

÷@ôÙŽîŠa†‹Ø@ïèçbàb−ó÷@a‡îaì†@ói@•óáŽï÷@þÝï÷@a†ò†óä@ãb−ó@a†ò†@N@
QT@@ َأَفبِ لَّه التِحولَ : ِديبيك الله م كيلَب  كيلَب ،  ِر ال شيلَ ك ك  ، كينَّ إِ لَب 

  .  لَككيِر ال شكلْمالْ وك لَةَمعالن ودمحالْ
@@ómaì@Z@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@jÜóm@@@@@@@@@@ì@ônŠóq@aíƒØóî@ói@†‹Ø@õóï
@ìíàŠóÑîò†@Z@ "              ـدمِإنَّ الْح ، ـكيلَب لَك كِريال ش كيلَب ، كيلَب مالله كيلَب

لَك كِريال ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو " N@
QU@@ ولَّأه الن بِ اس ِذا الَّ ذَه ِه بِ ونَلُِّهي ي ) يف رِ ووٍةاي : ـ لَو ـ  ب ى الناس]  

والناس ِز ييلَ) [ جا هق حم    ] : جا حم    : ونَدبيا الْ  ذَ كـ م لَ ِجاِرع ـ ب يا  ذَ ك
@ . )١٨(  هن ِماًئَيم شِهيلَ ع  اِهللاولُس ردر يملَفَ، ] د حم هق  : ِلاِضوالفَ

@ómaì@Zó‚Ü@òìò†‹Øò†@òŠbiìì†@çbîóïjÜóm@çbàóè@•óØóÙ@I@óÜ
îŠ@òímbè@a†‹m@ôÙŽïmóîaíZ@†‹Øò†@çbîóïjÜóm@”ïÙÜó‚@@çbï’ò†bîŒ@ì

Šóón‚ò†@•óØò†bîŒ@Z@     ِاِضلذَا الفَو كياِرِج لَبعذَا الْم كيلَب@@@@õŠójàóÍŽïq@L
@•aí‚@òìò†‹Øò†óä@pòŠ@õóäa†bîŒ@ìóÜ@ïè@N@

                                                           
 هلم هلا وبه قال مالك والشافعي       هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية إلقراره            )١٨( 

وصحح سـنده    " . انته إليها فإا تلبية رسول اهللا       : " ال  وقد روى أمحد عن ابن عباس أنه ق       : 
: وقد صح عن أيب هريرة أنه كان من تلبيته عليه السـالم             . بعض املعاصرين وفيه من كان اختلط       

والتلبية هي إجابة دعوة اهللا تعاىل خللقه حني دعاهم إىل حج           . رواه النسائي وغريه    . لبيك إله احلق    
أنا : واملليب هو املستسلم املنقاد لغريه كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته واملعىن             بيته على لسان خليله     

ذكره شيخ اإلسالم   . جميبك لدعوتك مستسلم حلكمك مطيع ألمرك مرة بعد مرة ال أزال على ذلك              
 .رمحه اهللا تعاىل 
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QV@ ِزلَومر اِهللاولُس  ِبلْ تيته .  
@ómaì@ZõŠójàóÍŽïq@ãłói@aí‚@@@òì†‹Øò†@òŠbiìì†@õü‚@õóïjÜóm@çbàóèN@
QW@@ َالَق ر  اِب ج ]ونحن ولُقُ ن]  كيلَب  الله خ   : م [كيالْ بِ لَبحم مج   : ج

 ] [نصرخ ص رلَ] م   : اًاخسن ا نِرعالْ ف عم١٩( ) جا   : ةَر(  ي أُ ِف وخأَ  :ىر لْلَهان 
 . ) سع هدح واًصاِل خهري غَهع مسي لَاًصاِل خجحالْ ِب يِب النابحصأَ

@ómaì@Z‹ibu @@oîìíàŠóÐò†@Z@@@pìíäbàò†@•óáŽï÷@Z@]  ماللـه كيلَب 
 جِبالْح كيلَب [@@@@@@@@@@xóy@óÜ@óu@ìíióä@çbá›ïè@ômóïä@‡äaÕäbàò†@ŒŠói@ôäò†ói

fióä@@@@È@ômóïä@a‡äbàóØóuóy@ÿó óÜíb¹†‹Øò‹à@@@ìíióä@ç@I@@@@@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@òì
@@@òìímbè@a†‹mZ@È@ómbØ@ìó÷@íØbmí@ôäaŒò†óä@çb¹†‹Ø@ò‹à@H@@@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@òì

a†‹m@@Z@@@@ŠójàóÍŽïq@ôäłòìbè@õóáŽï÷@@@@@@@@fi@L@pìì@ôïéäómói@çb»óy@õóïjÜóm@
L@fi@a†ÿó óÜ@õ‹m@ô›ïè@õòìó÷@éäóm@ì@Ûbm@óib@ôîH@N@

                                                           
 )١٩(  @@âŽïÜò†@I@@ómaì@ZðäbjÜÿa@Z@H@@@@@@@@@@@@q@òì@L@ìíi@a‡uóy@ãó÷@õbmòŠó@óÜ@ón’@ãó÷@”Žï

@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@õòìó÷@@@@@@@@@@a‡ä†‹Ùuóy@ôäbØóäbà@óÜ@æäaímò†@óØ@pbÙi@çbîòìó÷@õ‹ŽïÐ@
@@óäaìóÜ@ÚŽïØóî@L@çìímbè@ò†ìíàŠóÐ@bèò‡äóš@òìó’òŠbi@ìóÜ@L@çóÙi@ò‹àíÈ@

@óÙîa†@õóØò†ìíàŠóÐIó“÷bÈ@H@@@@@@@@ìòìónŽî‹Žï ò†@çbàüi@a‡Žïm@óØ@@oŽïi@ŽðÜ@õaí‚@õaŒòŠ@
@@@oŽîíàŠóÐò†@B@Z    اهللا  خرجنا مع رسول )     من أراد منكم أن   : فقال  ) عام حجة الوداع

، : ... يهل حبج وعمرة ، فليفعل ، ومن أراد أن يهل بعمرة ، فليهل ، قالـت عائشـة                   
@@N@H@رواه البخاري ومسلم واللفظ لهI@B@ وكنت فيمن أهل بالعمرة

@ómaì@Z@a†aí‚@õŠójàóÍŽïq@ÿó @óÜ@@@@@@ìíi@ôîaìb÷@ÿbà@ôuóy@ôÜb@@æîìíšŠò†@@@@õfq@@
@@æîìíàŠóÐ@B@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@bi@L@pbÙi@a‡Øóî@ÿó @óÜ@ò‹àíÈ@ì@L@xóy@õóïjÜóm@oŽîìóîò†@óØ@çbmóóØ@ìó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@L@pbÙïi@bi@pbÙi@ò‹àíÈ@béäóm@õóïjÜóm@oŽîìóîò†@óØ@çbn’òìó÷@L@pbÙïiI@ó“÷bÈ@H@@@õaŒòŠ@
@õìíàŠóÐ@@oŽïi@ŽðÜ@õaí‚@NNNZî@”ïåà@LóØ@@çbàò‹àíÈ@õóïjÜóm@béäóm@óØ@õóäaìóÜ@ãìíi@ÚŽïØ@†‹@@NB 
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QX@@  ]َالَق : قْأَولَبت اِئ عبِ ةُش عمةٍٍر ح ا كَ ذَى إِ تان٢٠( ) سِرف   ( ـ بِ ت(  
عكَرم نخ  :  )٢١(  ت . [ 

@@ómaì@Z@õìíàŠóÐ@òì@Z@@ó“÷bÈ@ôšóØ@@@@@fi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@@@@@@ônò†@óØ@
@@@@†‹Øfq@ônò†@ò‹àóÈ@ói@†‹Øfq@L@@@@@@@ón’ó @óØ@ãłói@Iفسِر@H@@@@@fi@ô’ìím

@ìíi@õ‰Žîíä@ómaì@@Z@@òìòîóy@ómìóØN@@
@
@
@
@
@
@
@

ìíšç†‹Ø@Óaìóm@ônŽïäüš@ì@óÙØóà@óä@@
QY@ حا أَذَى ِإتتيا الْنبيتم عه ] صبحاِب رٍةعم ضِمت ِحي الْ ِذنم نخ د  : ِةج

@.) ى ح الضاِعفَِت اردن ِعةَكَّا منلْخد : ٍةايوي ِرِفو ] ( مج طح طي سع هق حم
@@ómaì@Z@@@@@@@@í‚@ôÜbà@óåïn’ó @óØ@õómbØ@ìó÷@@@@@@õˆûŠ@ãòŠaíš@ôäbîóiòŠói@a

                                                           
 )٢٠( @@@ói@I‹Ø@H@@@@@ônïq@õ@IöaŠ@H@@@@@@@@óÜ@óÙîä@óÙŽïåŽîí’@I@âïÉånÜa @H@@@@óÜ@L@I@óîbéåÜa@H@

@ômóîìíàŠóÐ@a‡’ò@B@ZL@àóØì@L@óÝïà@ò†@õóÙîä@òìóÙØóà@õŠb’@óÜ@ô“îŠìì†@
@òìa‹mìì@”î‹mbîŒì@N@B 

 )٢١(  @ómaì@Z@òìóîõ‰ŽîíåŽïi@ómìóØN 
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@@@ôäbà@õìíiŠórŽïmI  ِةِذي الِْحج @@H@@@@óÜ@L@ìíi@@@@@@@@òìímbè@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠZ@@@óØ
@ômbØ@òìóÙØóà@óåïn’ûŠšbäón“Žï@@ìíiN@

RP@ َأت ِبى الني  ب الْ اب مأَ فَ ِدِجسناخ لَاِح رتثُ،   هم د الْ لَخ مـ فَ ِدِجس : 
@) .خز حا هق 
@@ómaì@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@L@aí‚@ôÜbà@ômìó à@õb Šò†Šói@ón’ó @óØ

@òìòŠììˆ@ón’ûŠ@ì@a†@„î@õóØò’ììN@
RQ@ اسلَتالْم كْر٢٢(  ن ( ) يف ِرووالْ : ٍةايحجاَألر سو٢٣(  )  حم جا  :د(  .@

                                                           
 )٢٢ ( @@ómaì@Z@@@@@@ìíàóè@óÜ@båŽïè@bïq@ônò†@@@L@a‡ÙŽïÐaìóm@@aìó“Žïq@õómìì@•óàó÷I@@ñìíåÜa@@@H
@óÜ@óî@IâÝà@‹’ @H@a†N 

) ٢٣( @@óÜ@íØòìŠóè@L@òìóîôäbàóî@ôåØìŠ@ói@a†@ônò†@a‡îóÐaìóm@ãóÜ@bèòìŠóè@
@@õò†ìíàŠóÐ@I@‹áÈ@æia@H@@@@@@@@@@ò†Šói@ôšbà@íÙÜói@L@pbÙi@ôšbà@õòìó÷@fi@L@òìímbè@a†@

@a‡ÙŽïÐaìóm@ìíàóè@óÜ@•òìó÷@L@†‹Ø@õóØó’òŠN@
@@âŽïÜò†@I@@ómaì@ZðäbjÜÿaH@Z@@@@@@@@@@@@@@ôšbà@ôäaím@Šó ó÷@óîòìó÷@óØó’òŠ@ò†Šói@óÜ@póåäí@

@@@@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@L@pbØò†@bà@ônò†@ì@L@oŽïåŽïèò†@a‡Žïq@ônò†@ôäaínîóä@Šó ó÷@båï ó÷@L@pbÙi
@@@@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@L@pbØò†@ôšbà@ì@L@oŽïåŽïèò†@a‡Žïq@ôÙŽïØüÜb @òíŽï’ìbè@ói@aìó÷@a‹äaímóä@•òìó÷

m@aìó÷@ìíióä@Šóè@pbØò†@üi@õòˆbàb÷@béäóN@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôåØìŠ@óÜ@óu@L@oŽîŠ†bä@ãb−ó÷@a†‹m@ôäbØóåØìŠ@óÜ@óäbàóÜ@”ïÙŽïØóî@ïè@òì

@óîaìòŠ@ôäbåŽïè@a‡Žïq@oò†@béäóm@óØ@oŽïióä@ôäbàóîN@
@@@ó“ïmóåäí@òì@}    ر pbÙi@a‡ÙŽïÐaìóm@ìíàóè@óÜ@ì@L@óØó’òŠ@ò†Šói@õý@óÜ@@@@@@@@@@}@اهللا أآب

@@@@@@@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@Šói@óÜ@L@I@@@‘bjÈ@æiaH@@@@@@@óØ@òìónŽî‹Žï ò†@çbàüi@B   طاف الـنيب
                 بالبيت على بعريه ، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كـان عنـده ، وكـرب I@B رواه

@N@Hالبخاري
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@@@@ómaì@Z@@@a‡åØìŠ@ói@båŽïè@ônò†@IóÜ@@òìímbè@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@Z@@ônò†
Žïè@a†óØ@ó’òŠ@ò†Šói@ói@båN@H@

RR@ ] ُثمم ضى عنِم يم ن جا هق  : ِهِني . [ 
@ómaì@ZŠ@a‡ïnaŠ@õý@ói@çb’bqo’û@@ómaì@@Z@@†‹Ø@ç†‹ÙÐaìóm@ói@ônò†N@
RS@@ َفر٢٤(  لَم(  ] حت ى علَ إِ ادم  ــح : ِهي [َاًالثَث و مى أَ شرباًع ] ى لَع

  . )٢٥(  ]طح  : ِهِتينِه

                                                                                                                                      
@@ómaì@Z@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@@@†‹Ø@a†ójÈóØ@õŠìò†@ói@ôÐaìóm@òìóîóØò’ìì@Šó@ói@

@@@@@@@@@@@ói@†‹Øò†@üi@õòˆbàb÷@óØó’òŠ@ò†Šói@ói@o’ó ò†@óØŠóè@L@@@@@@L@óîbji@õfq@óØ@ÚŽïn’@Šóè
@a‡’òìó÷@ÿó @óÜ@ì@}اهللا أآبر@{@@†‹Øò†@õN@

@@@@ói@pòŠbió@ãłói@} بسم اهللا @{@@@@@@@@@@ôØóîò†ìíàŠóÐ@ïè@óÜ@æà@aìó÷@L@ç†‹Ø@I@ËíÐ‹àH@@
@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@üi@òíïåïjàóä@a†@@@@@@@@@@óØ@óîòìó÷@òìa‹åŽï¾ó@ì@‹Žïu@óØ@õòìó÷@íÙÜói@L@

@I@‹áÈ@æiaH@@@@@båŽïéi@ônò†@Šó ó÷@@@@@@@ìíàŠóÑîò†@a†óØó’òŠ@ò†Šói@ói@óî@B@Z    بسم اهللا اهللا

ر  وغريه بسند صحيح ، كما قال النووي والعسقالين ، ووهم           ) ٧٩ / ٥( أخرجه البيهقي   B@I@ أآب
 .فذكره من رواية الطرباين مرفوعا  ـ رحمه اهللا ـابن القيم 

ب التنبيه عليه ؛ حىت ال      فوج ،    "ïƒÝnÜa˜" وإمنا رواه موقوفا كالبيهقي ، كما ذكر احلافظ يف          
 N@Hيلصق بالسنة الصرحية ما ليس منها 

 )٢٤(  @@@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒZ@I@ÞĆàş‹Üa @H@@@@@@@@@@@@@@ôîbb÷@ôÙŽïä†‹ÙŽîŞŠ@óÜ@óØ@ÚŽïä†‹ÙŽîŠ@óÜ@óîônî‹i
L@æi@Ûóî@óÜ@Úîä@”ïäbØòìbäóè@ì@L@oŽïi@‹ma‹Žï‚@I@kŽj©a@H@oŽî‹mììò†@fq@ô“îN@IñìíåÜaNH@ 

 )٢٥(  õŠójàóÍŽïq@@@aí‚@@@@@õŒaíŽï’@ói@@IËbjšfia@H@@@@@@@@íØòìŠóè@L@òìì†‹Ø@ôÐaìóm@”î
@@@@@@@@@L@óîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ@óu@òìímbè@a†ò†ìíàŠóÐ@bèò‡äóš@óÜ@IËbjšfia@H@@@@@@óÜ@óîônî‹i@”î

@@@@@@@@@@@@@@@@ói@L@òìóîü‚@ói@oŽï›Žïrïi@oŽî‹Øò†@fq@ôàa‹zï÷@óØ@òìòŠó@õóîóšŠbq@ìó÷@óØ@õòìó÷
@@@@@@@@Øý@ì@L@pbjïi@a‡ïnaŠ@ôÜbi@‹Žîˆ@ói@ÛóîòíŽï’@@@@@@@@@@@ôäb’@L@ôqóš@ôäb’@Šó@ómb£@õ‹m@õó

@@@@@@@@@@@óäaì‹i@L@oŽï’üri@a†@ôqóš@ôäb’@ì@L@pb‚Šò†@ônaŠ@I‘íàbÕÜa@H@@@@@ói@båŽïè@ôîbmüØ@óØ@L
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@@ómaì@Z@@Šbuf@@@ôÐaìóm@@@@@@@óÜóq@ôÙŽïä†‹ÙŽîŠ@ói@@@a‡àb−ó÷@@@bm@@@@ôîbmüØ@óÜ
@@a‡îóØóÐaìóm@@@@@@@@@@@@@@‹m@õóØòŠbu@Šaíš@óÜ@ì@L@æØìŠ@õý@òìóîaŠó ò†@@@a‡ïÐaìóm@õ

ŠŽî@ôØóîòíŽï’ói@†‹Øò†@õeŠ@õbb÷@ôÙŽïä‹Ù@ü‚Šó@óÜN@
@RT@ ُثم لَ إِ ذَفَ ن ِإاِمقَى م باِهرقَفَ ـ مال السَّ ِهْيَلَعـ م ياِم     { أَر ن مََّق ُذوْا ِم َواتَِّخ

 ] .ن  : اس النعِمس يهتو صعفَرو [ }ِإْبَراِهيَم ُمَصلى 
@@ómaì@Z@@@@üi@o’ûŠ@çb’bq@@õŠaìóåŽîí’@@ôäbnòì@âïèaï÷I@@âïèa‹ig@ãbÕà@H@

امِ   {@@òìò‡åŽîí‚ò†@õómóîb÷@ãó÷@ì@Z@@@@@@@ـ الم   السَّ ِهْيَلَعـ   ْن َمَق ُذوا ِم َراِهيَم  َواتَِّخ  ِإْب

ّلًى ــرة (@@}ُمَص †L@@@@@ŒŠói@a†õòìóä‡åŽîí‚@ômbØ@óÜ@ô“ïäò@) ١٢٥ : البق
@òìò†‹Øò†ì@@ói@a‡îò†Žõí @a†óØóÙÜó‚@õN@@
RU@ َفجالْلَع قَمامب ينهو بيالْن بفَ [ ِتيكْى ِرلَّصعتهق حم  : ِني. [@

@@ómaì@Z@@@@bnòì@ÛóîòíŽï’ói@çb’bq@ïèaï÷@õŠaìóåŽîí’@@âI@@@âïèa‹ig@ãbÕà@@H
@õ‰Žîíä@pbØŠ@ìì†@ì@òìójÈóØ@ì@õü‚@ôåîói@ón‚@õ@a‡àb−ó÷N@

RV@@  ]َانَكَفَ] : ن ت    : الَق قْ يفِ أُر   كْي الـرعتدٌ        {@  :ِني ُه َأَح َو اللَّ ْل ُه  (@}@ُق

ُقْل  { : ٍةايوي رِ ِف و (  ، ) ١ : الكافرون (}@@ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُرونَ    {  و  ، ) ١ : اإلخالص
@N@) ١: اإلخالص (@}@ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد{@و،  ) ١ : الكافرون (}@@َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن

@ómaì@Z‹ibu @@oîìíàŠóÐò†@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@a†ómbØŠ@ìì†@ì@óÜ@
Z@@}   ٌُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد@{@) ١ : اإلخالص (@ì@@}      َاِفُرون ا اْلَك  ١ : الكافرون (}@@ُقْل َيا َأيَُّه

(@@@@òìò‡åŽîí‚ò†@õ@L@@@@@@òìímbè@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@@}@Zُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن @{) 

                                                                                                                                      

@@@@@@L@òìómbØò†@Ûbš@õóØóØb’üq@ôäbØóÐaìóm@Iã‹qÿa @H@@@ômóîìíàŠóÐ@B@Z    يسويه إذا فـرغ
B@@@@@@@@@@@@@ói@óÜ@L@ò‹mýìó÷@ãóØóî@õómìì@ãłói@L@@@ômóÜaìŠ@Š@ من األشواط اليت يرمـل فيهـا      

@íØòìŠóè@L@óØò†ìíàŠóÐ@Ióàa‡Ô@æia @H@óÜ@IÍ¾a@H@@ômóîìíàŠóÐ@a†N 
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@òìò‡åîí‚ò†@õ@N@H@) ١ : اإلخالص (}@ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد{@ì@)  ١ : الكافرون
RW@  ]ُثذَم هلَ ِإبى زمفَ،  ٍمزِرشِمب نا ه ،وصبلَ عحم  : ِهِسأْى ر[. @

@ómaì@Züi@o’ûŠ@çb’bq@@ãòàòŒ@õìb÷@õý@L@òìò†Šaí‚@eŽ¶@ì@L@ì
@a‡îŠó@ói@†‹Ø@ô“ŽïÜN@

RX@ ُثمر جلَ ِإعفَِنكْى الر اسلَتمه.  
@ómaì@Z@òìóîbåŽïèbïq@ônò†@‹môÙŽîŠbu@ì@æØûŠ@õý@üi@òìóîaŠó @çb’bqN@

@

@

 
@

 
@

@õíŽïØ@ìì†@Šó@óÜ@çbnòì@
bÐó@I@Ñ—Üab@H@òìŠóà@ì@I@Üaòì‹á@H@

RY@@ ُثم خ رن الْ  مِ جاِبب ) ي رِ ِفووٍةاي : اِبب لَِإ) طص  : ا  فَ الص ا فَى الص
هِ          {@@Z أَرا قَ فَن الص ا مِ نا د ملَفَ َعاِئِر اللَّ ْن َش ْرَوَة ِم َفا َواْلَم  : البقـرة  (}@@ِإنَّ الصَّ

ا م بِ  )٢٦( ) د ن ت مي ما جا هق حم طص           : أُدبن : ٍةايوي رِ ِفو ( أُدب أَ ) ١٥٨

                                                           
بصيغة األمر اليت عند الدارقطين ، وغريه فهي        " إبدؤوا  : " وأما الرواية األخرى بلفظ       )٢٦( 

بعـد أن    ) ٢ / ٦ق   ( B@@@ãb¾fiaB@شاذة ، ولذلك رغبت عنها ، قال العالمة ابن دقيق العيد يف             
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بفَِه ِب اُهللاأَد ، بِبأَد ا فَفَالصقَرلَى عِهيح تى الْأَى ربيت.  @
@@ómaì@Z@@@@òìóØb Šò†@óÜ@çb’bq@I@@@a‡ÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@Z@@@@@@@òìbÐó@õb Šò†@óÜ@H

@@@@@üi@o’ûŠ@ì@ìíšŠ†@@õíŽïØ@@bÐóL@@@@@@@@ìòìíi@Úîä@bÐó@óÜ@óØ@õómbØ@ìóÜ@@@@ãó÷@ò
@@@òìò‡åŽîí‚@õómóîb÷Z@@}      ِه َعاِئِر اللَّ @) ١٥٨ : البقرة (@}@ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َش

@@õìíàŠóÐ@Z@@@ãóØò†fq@oò†@I@@@@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜZ@@@@@@@@æîóØò†@fq@oò†@H
@@@@@@@@@òìbÐó@ói@óîòíŽï’@ìói@L@òìì†‹Øfq@ônò†@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óØ@õòìói

ãó÷@Šó@ón’ûŠ@ì@†‹Øfq@ônò†Ž¶@õójÈóØ@íØbm@L@òíŽïØ@@a‹Ù’b÷@@ìíiN@
SP@ َفاسقْتِق الْ لَبفَ ةَلَب وحاهللاَ د  كَ وبرن هق حم     : اًالثَثَ [ ه [و  ]ِمحده:  
ـ ح الْ هلَ و كلْم الْ ه ، لَ  ه لَ كيِر ال ش  هدح و ال اهللاُ  إِ هلَال إِ  : الَقَو] ن مج    مد ] 

يِيح ي وِمييد ن مي مج هق        :ت  [وهو لِّى كُ لَ ع ـ  يٍء ش ـ  ال إِ  ريِد قَ  ال اهللاُ  إِ هلَ
وحده ]  ِرال شيلَ ك أَ] مج   : هنجز و عده و نصر ع بده   ،وهزاألَ م حزاب و حده 
  . اٍتر مالثَا ثَذَ هلُثْ ِمالَقَ،  كِل ذَنيا بع دمثُ،   )٢٧( 

@ómaì@Z@@@@@õŠb †ŠòìŠóq@õaí‚@ônŠóqbnØóî@ì@†‹Ø@óÝjïÔ@óÜ@õììŠ
                                                                                                                                      

 " :c‡jä@: " والثانية  " c‡ic: " لرواية األوىل ذكر ا
ونقله عنه احلافظ ابن حجـر      " واألكثرون يف الرواية على هذا ، واملخرج للحديث واحد          " 
 :، كما يأيت  ) ٢١٤(  B@˜ïƒÝnÜaB@ يف

c‡jä@" خمرج احلديث واحد ، وقد اجتمع مالك وسفيان وحيىي بن سعيد القطان على رواية           " 

 " .وهم أحفظ من الباقني  : " ÆÐb¨a@ßbÔ"  للجمع بالنون اليت" 
 )٢٧( @@@@@óØ@óîòìó÷@õóØbmaì@@Z@@@@@@@@@@@oŽïi@Ša‡’ói@Äû‹à@õòìó÷@fi@ói@a‡äbîŠó@ói@pìóØŠó

@@@@@@@@@@@”ïnóióà@L@oŽïi@òìóäaìó÷@çóîý@óÜ@óØ@òìóÙŽîŠbØüè@õüè@ói@çbî@L@çbîóØòŠó’@óÜ
@@õfq@I@@ómaì@Zlayÿa H@@@@@@@@@a‡Ôò‡äó‚@õŠó’@óÜ@óØ@õóäaìó÷@L@ò@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ói@ˆ†@

@òìóäìíi@üØ@I@NñìíåÜa @N@H 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@õaí‚@ô“îbn@ì@‹Øí’@çb’bq@ì@†‹Ø@õòjØóm@”îŠbuf@ì@L@‡äbîó aŠ
@@@@@@@õìíàŠóÐ@ì@†‹Ø@õŠb †ŠòìŠóqZ@ "            لَـه ، لَـه كِريال ش هدحِإال اُهللا و ال ِإلَه

    دمالْح لَهو لْكالْم ]   تِمييِيي وحلَ  ]يع وهِإال اُهللا         و ال ِإلَـه ريٍء قَِديى كُلِّ ش
  هدحو ]    لَه كِريمج  : ال ش [        هدحو ابزاَألح مزهو هدبع رصنو هدعو زجأَن" 

@@@@@@ãó÷@L@†‹Øò†@õbÈì†@ì@òìóîaŠbqò†@a†óäa‹ÙîŒ@ìó÷@çaíŽïä@óÜ@çb’bq@L
òìò†‹Ø@òŠbiìì†@Šbuf@ô’ò‹ÙîŒ@N@

SQ@ ُثم ن لَز ] اِشمى الْ لَ إِ  )٢٨( ] ن   : اًيمرِةو ح ذَى إِ ت ا انصبقَ ت دمفِ اه  ِنطْي ب 
 ِر اآلخِ قالش] [ مج ما ن     : اهمدقَ] [ مج  : ي  ِنعي[ ا  تدِعا ص ذَى إِ تى ح عي س اِدوالْ
@ .]ن حم :  ِتيبى الْلَ ِإرظَ نىتا حهيلَى عقَرفَ[  ةَورمى الْتى أَتى حش م]حم : 

@@ómaì@Z@@ìòŠói@õŒóia†@ç†‹Ø@eŠ@ói@çb’bq@õíŽïØ@@@@ón’ó @íØbm@L@òìŠóà
@a†ómbØ@ìóÜ@L@a‡îbïm@ìíi@Žïu@õfq@ì@òìŠóà@ì@bÐó@çaíŽïä@ôÜû†@ìbä
@@@@@@@@@@@@@ônò†@‹m@ôÙŽîŠbu@óØóÜû†@õíî†@ìó÷@ón’ó @íØbm@L@†‹Ø@ç†‹ØaŠ@ói@ônò†

                                                           
 )٢٨(  @@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@óîa‹Ù’b÷@ì@L@çììŠ@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@ìímbè@

@@‹ibu@õ‹m@ôØóîò†ìíàŠóÐ@óÜ@òì@L@òìíi@ç†‹ÙŽîŠói@õóØóä†‹Øüš@óØ@òìímbè@
@aí‚@õŠójàóÍŽïq@Z@@

B           ليشرف وليسألوه ، فإن النـاس       طاف بني الصفا واملروة على بعري ، لرياه الناس ، و
  .)رواه مسلم وغريه (  Bغشوه 

م يطف بعد طواف الصدر بـني الصـفا         ـ ل أنه  ) ١٠٥(وسيأيت يف الكتاب فقرة     
أنه مل يطف بينها إال مرة واحدة ، فتعني أن طوافه بينهما راكبا             : واملروة ، ويف رواية عنه      

ا مث طاف راكبا ملا غشـيه النـاس ،   كان بعد طواف القدوم ، فاجلمع أنه طاف أوال ماشي        
وازدمحوا عليه ، ويؤيده حديث البن عباس صرح فيه بأنه مشى أوال فلما كثر عليه الناس                

 .واستحسنه  ) aÜa†( وذكر هذا ابن القيم يف ) أخرجه مسلم وغريه . ( ركب 
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٣٩ 

@@@@òìò†‹Ø@ç†‹Ø@ŽñŠ@óiL@@@@@@@@@L@õŠó@òíš@ì@@òìŠóà@õíŽïØ@Šó@ón’ó @íØbm
@ójÈóØ@óïäaìŠ@ì@ìíi‹Ù’b÷@Ž¶@õójÈóØ@íØbmN@

SR@ َفَفلَعى الْلَ عمركَِةو ا فَملَعلَ عا فَى الص . 
@@ómaì@Zìò@@@õíŽïØ@Šó@óÜ@@@@@@@@@óØ@a†@ãb−ó÷@ôn’@çbàóè@•òìŠóà@@“Žïq@@óÜ
õíŽïØ@Šó@@ìíia†@ôàb−ó÷@bÐóN@

@

@

@

@

@

@

çbàŠóÐŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ø@aí‚@õ@@ôåîŠü @ói@
ò‹àóÈ@üi@xóy@õóïjÜóm@@

SS@ حآخِ انَا كَ ذَى إِ ت طَ ر ِهاِفو) ي رِ ِفووانَكَ:  ٍةاي اِب الس٢٩( )جا حم  : ع(  ى لَ ع

                                                           
 )٢٩ ( @@@@@@@@æŽïÜò†@óØ@õóäaìó÷@üi@óîa‡Žïm@õa‹Ù’b÷@ôØóîòìóäa‡šŠóqŠói@ZŠójàóÍŽïq@@@aí‚@õ
@ì@pbè@ìíàóè@ì@L@a†òìŠóà@ì@bÐó@çaíŽïä@óÜ@òì†‹Ø@õüš@ì@pbè@Šbu@ò†Šaíš@

@@@@@@@@@aìó“Žïq@L@bäò†a†@óäa†@Ûóî@ói@ôØóîüš@I@@@âïÕÜa@æia@H@@@@óÜ@I@@†bÉ¾a@†aŒ@H@@@ômóîìíàŠóÐ@a†@Z@
II@@@@ŠójàóÍŽïq@ÿbq@óåŽîŠ†ò†@óØ@õóäłóè@ìóÜ@óÙŽïØóî@óàó÷@@òìŽ¶@ÚŽïØóî@ïè@L@

@@@è@ì@L@òìómòìa‹Žïîóä@@@@@@@@@@@@@@@@ìbä@óÜ@òìa‹bä@çbïäbØómìì@óØ@õóäbîaìó“Žïq@ìóÜ@”ïÙŽïØóî@ï
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٤٠ 

 م لَ تربدتا اس ي م ِرم أَ ن مِ تلْبقْتي اس ن أَ ولَ]  حم  :اسا الن هيا أَ ي: [الَقَ فَ ِةورمالْ
 هع م سي لَ مكُن مِ انَ كَ نمفَ،   ةًرما ع هتلْعج ] د جا هق حم    : َـل[   و يده الْ ِقسأَ
هدلْفَ،   يلَِحي لْ ويجعله ا عمةًر) ي رِ ِفوولُِّحأَ:  الَقَفَ : ٍةايا مِ وـ  إِ ن حكُاِمرم  ،
 انَا كَ ذَى إِ تح،  الالًح واميِقأَو  )٣٠( وارصقَة و ورمالْا و فَ الص نيب و ِتيبالْوا بِ وفُطُفَ

                                                                                                                                      
@@@@@@@óÜ@ÚŽî‡äóèbi@L@òìímìì@çbîóä@çbäbáÝíà@Iæî‹‚dn¾a @H@@@@@ÿbq@óåŽîŠ†ò†@pójïä@óØ@õóäaìóÜ

@@@@óØ@óîòìó÷@pb£Šò†@óîómìì@ãó÷@ôÜóšìíq@‹mbîŒ@óØ@•òìó÷@L@óäbîaìó“Žïq@ìó÷
@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@†òìóÜ@çbîŒaìbïu@çbîbäaŒ@L@@@@@@@@@õóØóä†‹Øüš@ì@pbè@ôîbmüØ@óØ@óîôä@a

@@@@@@@@@@@@@@@Ûóîìíš@ì@pbè@ìíàóè@Šó ó÷@bu@L@båŽïéŽïq@ôîbmüØ@òìŠóà@ói@õòìŠóà@ì@bÐó@çaíŽïä@óÜ
@óîbji@bÐó@ói@õóØóîõbmüØ@óîaíiò†@óîa‹åia†@óäa†@Ûóî@ói@N@HH@

@@âŽïÜò†@I@@@ómaì@Z@ðäbjÜÿa@Z@H@@@@@@@@@@@@@ì@oaŠ@õómìì@çbØóióèŒóà@ôÐóäóy@õómìì@a†óbi@ãóÜ
ìòŠ@@@@@@@@@@íØòìóè@L@oŽï−í ò†@a‡móåäí@ÿó @óÜ@ì@L@óîa@Iñ‡åÔ‹áÜa @H@@@@óÜ@oŽî‹iò†Šò†@üi@çbàòìó÷
@I@öbéÕÑÜa@óÑ¥@ZQ@O@R@O@XVV@@H@òìónŽî‹Ùi@Ž¶@õý@oŽïibä@ì@òŒaìý@‹m@õóØómìì@óîüi@LN 

 )٣٠( @@@@@@@@@@@@@xóy@çb’bq@pbØò†@ò‹àíÈ@õóóØ@ìó÷@üi@”îØbš@L@óîóàó÷@póåäíI@ómaì
@ZÊnán¾a@Hòìó÷@@@@@@@@@@@@@@@@@õˆûŠ@óÜ@íÙÜói@L@oŽï’bnîóä@ì@L@òìómbÙi@pŠíØ@ôš‹q@óØ@óî@@@a‡äbiŠíÔ

@@@@@@óè@L@oŽï’bni@ôš‹q@õóØóuóy@ôä†‹Øìaìóm@õaì†@@@@@@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@íØòìŠI@æia

óïáïm@H@@@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@•óîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@L@óäbîìíàŠóÐ@”îì@óÜ@óu@ì@@@a‡ïŽïm@
ômóîìíàŠóÐB@Z     وللمقصرين مرة واحدة  اللهم اغفر للمحلقني ثالثا@B@@@@@@óØ@òìónŽîŠ†ò†@ÚŽïÜ@aì@L

@@@óä@óóØ@ìó÷@ônóióà@@@@@@@@@@@@xóy@çb’bq@pbØò†@ò‹àíÈ@óØ@oŽïiI@@@ómaì@Z@Ênán¾a@H@@@íØòì@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@béäóm@óØ@ÚŽïóØ@çbî@L@oŽïi†‹Ø@a‡Øóî@ÿó @óÜ@xóy@ì@ò‹àíÈ@ói@õóïjÜóm@óØ@õòìó÷

@@@@@@@@@@@@Üò†@óØ@õóîómìì@ìó÷@ómaìóØ@L@oŽïi†‹Ø@béäóm@ói@ò‹àíÈ@ói@õóïjÜóm@@@@@@@@üi@óîaì@’bi@oŽï
@@@@@@@@xóy@çb’bq@pbØò†@ò‹àíÈ@óØ@õóóØ@ìó÷@I@@ómaì@ZÊnán¾a@H@@@@@@@@õaì†@óÜ@oŽï’bni@Šó@óØ

@@@@@@ôØóîómìì@@oŽïi@pó¼òŠói@@óîóÑïäóy@ìíió÷@ôäìíšüi@óØ@@õóØò‹àíÈ@ôäìíi@ìaìóm
@ónììŠ†bä@ì@L@óîôä@aìòŠN 
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٤١ 

يومالت ِورالْوا ِبلُِّهأَ فَ )٣١( ِةيحجو ، اجِدي قَِتوا الَّلُعمم ِبتها مت٣٢( )خ م:  ةًع( .  
@@ómaì@@Z@@@@@Óaìóm@µîaì†@ón’ó @íØbm@I@@@@@@òìímbè@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@Z@@óØ

@@ãómíy@@@@@ìíi@Óaìóm@H@@@@@@@òìŠóà@Šó@óÜ@N@@@õìíàŠóÐ@Z@@‚@õó÷ó@@@@Šó ó÷@óåïÙÜ
ï÷@òìa†@âàb−ó÷@õòìó÷óîbi†‹Ùi@fq@ânò†@bn@@aìó÷@ñŠbî†@ðäaíîóy

IديالـهHã@@båŽïèò†óä@@@@@@@@@@@@@@@@È@ói@†‹Øò†@âàóØóuóy@çbàí @fi@ì@í@@@@bu@L@ò‹à
@@çbmòìó÷@@@@@@@@@@@@@ói@pbÙïi@ì@L@òìómbÙi@ãa‹zï÷@bi@L@òìbåŽïèóä@a‡Žîü‚@ÿó @óÜ@ôäbiŠíÔ

Èí@@ò‹à@I@@@@@@@@òìímbè@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜZ@@@@õìíàŠóÐZ@@@@@@õaì†@òìóäóÙi@ãa‹zï÷@
@@@@@òìŠóà@ìbÐó@õíŽïØ@ìì†@çaíŽïä@óÜ@ì@a†ójÈóØ@õŠìò†@ói@†‹Ø@çbnÐaìóm@õòìó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@óîìŠóm@õˆûŠ@íØbm@òìóååŽï·@ôÜłóy@ói@ì@L@òìóäóØ@pŠíØ@çbn“ïš‹q@òì@L

IóîìÜa@H@Ø@”îòìó÷@L@òìóäóÙi@xóy@õóïjÜóm@‹m@ôÙŽîŠbu@a‡“Žïq@óÜ@ó
È@ói@çóÙi@@ìíia†@çbnàb−ó÷@ì@çbmìíi†‹Øí@ò‹àN 

ST@ َقَفام س ةُاقَر بن  ك بنِ اِل م ج عم  ش)وهي أَ  فِ والْ ِلفَس مرالَقَفَ) جا حم  : ِةو : ا ي
رأَ [ اهللاِ ولَسأَريت ع مرتا  ن)ٍظفْي لَ ِفو : متعتن مج هق  : ا  ن (نخ مي    :أَ[ ]ن طح  : ِهِذه

                                                           
 )٣١(  @@@@@ôäbà@ôàón’óè@õˆûŠ@•òìó÷@I@óv¨a@ñˆ@H@@@@@óîüi@L@óîò@@@oŽî‹mììò†@õfqI@ãíî

óîìÜa@H@@@@ómaì@@ ‡äbÙ’ò†@çbîü‚@ômíïåïm@a†òˆûŠ@ìóÜ@óØóÙÜó‚@óÙäíš@L@Z@çbîìb÷
@òìó÷@•bq@ôäaˆûŠ@üi@@ÚÜó‚@ói@a†ò†@ì@òìò†Šaí‚ò†@N@óäaì‹i@I@ZóîbéåÜa@N@H@ 

 )٣٢(  @@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@ò‹àíÈ@ói@çóÙi@L@òìì†‹Ø@üi@çbmóïjÜóm@béäóm@ói@óØ@õóuóy@ìó÷
@Øò†@ôàa‹zï÷@@@@@@ói@æiò†@ì@L@òìóäó@I@Ênán¾aZ@@@@@@@ôÝu@pbØò†@ò‹àíÈ@óØ@õóóØ@ìó÷@ómaì@

@@@@@@@pbØò†@xóy@çb’bq@L@òìómbØò†@ãa‹zï÷@H@@@@@@@ŠbØói@óîa†Œbuóà@ôibi@óÜ@a†ò‹ŽïÜ@óîüi@L
@@@õó’ìì@ôäbåŽïè@I@Ênán¾a@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@”î‡äòíîóq@L@pbÙi@ò‹àíÈ@óØ@ÚŽïóØ@üi

@óäaì‹i@L@óîa‹Ù’b÷@I@Z@|nÑÜaN@H 
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٤٢ 

  اهللاِ ولُس ر كبشفَ] مج : الَقَ[؟  ]  مج :د  باَأل[؟  د   ألب ما أَ ذَا ه ناِمعِل ] مج جا هق حم   
 َأ اِبصعه اِح وي األُ  فِ ةًدخى  ر  ،الَقَو : دالْ ِتِلخ عمي الْ  فِ ةُرحِإ [ ج ىل يِق الْ ِمويِةام 
 ]. جا  : اٍتر مالثَثَ] [ د مي هق: د بد أَب َأللْ بال[د بد أَب َأللْ ال ب )٣٣(  ] جا حم: 

                                                           
 )٣٣(  @@aìó“Žïq@IñìíåÜa@H@@@@ômóîìíàŠóÐB@@Z     أن العمرة جيوز فعلها    :  معناه عند اجلمهور

يف أشهر احلج إبطاال ملا كان عليه أهل اجلاهلية ، وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعـال                  
سقط وجوب العمرة ، وهذا ضعيف ، ألنه يقتضـي          : معناه  : العمرة يف أفعال احلج ، وقيل       

 " .وهو ضعيف : قال . جواز فسخ احلج إىل العمرة : ، وقيل معناه النسخ بغري دليل 
@@ómaì@Z@@@@@@@óîòìó÷@çbîbäaŒ@õóåîŠûŒ@õý@óÜ@õbmaì@Z@@@@@@@ôäbØóäbà@óÜ@ò‹àíÈ@oŽî‹äaímò†@óØ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôàò†Šó@ôäbÙÜó‚@óØ@õòìó÷@õòìóä†‹ÙÜbmói@üi@•òìó÷@L@oŽîŠ‡i@ãb−ó÷@a‡uóy
@@@@@@@@@@îônî‹i@õbmaì@òìa‹mìì@òì@L@çìíi@õŠó@óÜ@ôàbÐóä@@@@@@@@oŽî‹mìíi@óØ@õòìóÜ@ó@Z@I@@@ça‹ÔH@

@@@@ómaì@L@óîaìòŠ@Z@@@@@@@@@@@òìa‹mìì@òì@L@òìóuóy@ôäbØòŠa†‹Ø@ìbä@ómìíš@ò‹àíÈ@ôäbØòŠa†‹Ø@Z
@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÙäíš@L@òŒaìý@ôÙŽïäìíšüi@óäìíšüi@ãó÷@ãłói@L@pìóØ@Šó@óÜ@çbàò‹àíÈ@ônŽïjuaì

@@@@@@@@@@@@@@òìa‹mìì@òì@L@óÜói@fiói@oŽïäóîó ò†@çììíi@„óä@Z@@@@@@@y@ômóïä@ôåîŠü @ôîaìòŠ@xó
@ñìíàŠóÐ@L@ò‹àíÈ@üi@oŽïäóîó ò†@Z@òŒaìý@ôÙŽïäíšüi@óàó÷N@

@@@@@@aìó“Žïq@ãłói@L@òìíàŠóÐ@õóàó÷@I@@ÆÐb¨aH@@@óÜ@@I@@|nÑÜaH@@@@@@@ì@L@òìómòìa†@ôšŠóqŠói@a†@
@@ômóîìíàŠóÐ@Z@II             وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بالظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ

@@N@HHواهللا أعلم.  يتناول التأويالت املذكورة إال الثالث واجلواب وقع عما هو أعم من ذلك حىت
@@@@@âŽïÜò†@”ïåàZ@  وقد روى عنه   ، األمر بفسخ احلج إىل العمرة أربعة عشر مـن أصـحابه 

، وذكر أنه قـول      ) ٢٨٦ - ٢٨٢ : ١( وأحاديثهم كلها صحاح ، وقد ساقها ابن القيم يف الزاد           
وقد أجاب ابن القيم    .  احلق الذي ال ريب فيه عندنا        وهو. ابن عباس ومذهب أمحد وأهل احلديث       

  ) . ٣٠٣ - ٢٨٦ : ١( عن شبهات املخالفني فراجعه 
@@@@@@@@@@õóîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@óØ@óäai@•òìó÷@òì@I@@@óÔa‹H@@@@@@@@óîòìòŠóØ@ý@Ûóî@ôØóîóÜói@

@@@@@@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ôÜóšìíq@ŠóóÜ@I@@@@†ìa†@íicH@@@@@@@@@óÜ@òìómóäbîìa‹Žï @”îìóÜ@óu@ì@L@
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٤٣ 

@@ómaì@I@ZóÔa‹H@@@@@@õŠíØ@õI@@ÚÜbàH@@@@@@õŠíØ@õI@@â“Éu@H@@@I@@@@óÜ@óØ
@@@@@ìíi@a†òìŠóà@õíŽïØ@õóåŽïàa†@H@@@ômìì@ìbnóè@Z@@õó÷@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@bîb÷

@@@@@È@ãó÷@ói@pòŠbió@óØ@õòìó÷í@@@@bmóèbmóè@bîb÷@L@õìíàŠóÑîò†@çbàóîò‹à
ôiò†aì@oŽîìíàŠóÐò†@_@óîaì@Žßb@ãó÷@béäóm@çbî@@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@

@@@@@@@@@@õìíàŠóÐ@ìa‡Øóî@ìbäói@†‹Ø@Ûóîói@Ûóî@ônò†@ìì†Šóè@ôäbØó−óq@Z@Èí@ò‹à
@@@@@@@@@@@@@@@@L@bmóèbmóè@üi@íÙÜói@L@‹Žï‚óä@L@ôîaì†@õˆûŠ@íØbm@ìíi@ÿóÙŽïm@a‡uóy@ÿó @óÜ

@Šbuf@L@bmóèbmóè@üi@íÙÜói@L@‹Žï‚óäN @
SU@@ ]َالَق : اي ر اهللاِ ولَس  ب يلَ ن ا دِ نينأَا كَ نن قِْلا خـ ا اآلن ِفن ا الْيمـ ع ؟ لُم 

ا مي فِ لْال ب  : قَالَ ؟   لُِبقْتسا ن مي فِ و أَ رِياِدقَم الْ ِه بِ ترج و المقْ األَ ِه بِ تفَّا ج ميِفأَ
فَّجقْ األَ ِه بِ تالم و جرالْ ِه بِ ت اِدقَميِففَ : قَالَ . ريالْ م عقَالَ؟  ] حم   : نْذَِإ [ لُم 

                                                                                                                                      
ItŠb¨aH@@@@õŠíØ@õ@I@@@ßþiH@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@òìóïØìbi@óÜ@@B@Z قلت يا رسول اهللا فسخ احلج

@@N@Bبل لنا خاصة: لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال 
@@@@@@@@õŠójàóÍŽïq@a‡’òìó÷@ÿó @óÜ@L@oŽïi@ìa‹åŽï¾ó@ì@Žïu@óàó÷@oŽïiò†@çüš@óÙäíš

@@@aí‚@@@@ômóîìíàŠóÐ@@B@Z         ألبـد أبـد     دخلت العمرة احلج إىل يوم القيامة ال بل ...@B@@óÜ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‹Ùbi@a‡“Žïq@óÜ@óØ@òìímbè@ßþïi@õŠbï‹q@Ûòì@ÚŽîŠbï‹q@ôàłòì@óÜ@a‡ÙŽïmbØ@B@Z

@N@Bمتعتنا هذا أو ألبد األبد ؟ 
@@@@a‡’òìó÷@ÿó @óÜ@Z@       أن حديث احلارث هذا معلول من جهة إسناده أيضا وهي جهالة احلارث

I@بن القيم وقد فصلت القول يف ذلك يف         ولذلك ضعف حديثه مجاعة من األئمة كأمحد وابن حزم وا         

@‡Éi@âÔŠ@L@óÑïÉ›Üa@sî†byÿa@óÝÝQPPPH@ .  
فهو مع كونه موقوفا معـارض      . وأما ما رواه مسلم وغريه عن أيب ذر أن املتعة يف احلج كانت هلم خاصة                

جواز التمتـع يف     على   - فيما علمنا    -للحديث املرفوع فإن ظاهره مما ال يقول به أحد التفاق العلماء مجيعا             
  .}َفَمن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{Z@احلج كيف ال وهي يف كتاب اهللا تعاىل 
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٤٤ 

 :اعلُّكُوا فَلُمم يِل] ( طي حم  : ٍرسمِلا خلَق ٣٤( ] حم  : ه(   . 
@@ómaì@Z@@ômìì@Z@@õó÷@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@òìòŠóØ@çììŠ@üi@çbàóØóåîb÷

@@@@@@@@@@@@@@bîb÷@_@óîôš@õfqói@çbàòìò†‹Ø@bîb÷@L@æîìa‹ÙìŠ†@bnï÷@ôŽïÝi@íØòìŠóè@
qói@@@@@@@@@@@@@@õaí‚@õŠò†óÔ@õfqói@ì@L@òìa‹ìíä@çbìíäòŠbš@óÜ@óØ@óîòìó÷@õf

@@@@@@@@@@@@_@pa†ò†ììŠ@ìòìa†óä@õììŠ@óØ@óîòìó÷@õfqói@çbî@_@pa†ò†ììŠ@Šb †ŠòìŠóq
@@@@@@@@@@@@@@õŠò†óÔ@õfqói@ì@L@òìa‹ìíä@çbìíäòŠbš@óÜ@óØ@óîòìó÷@õfqói@‹Žï‚óä

@pa†ò†ììŠ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@N@õìíàŠóÐ@Z@@ôšüi@õó÷@óîaì@Šó ó÷@bu
†‹Ø@@@@@õìíàŠóÐ@_@æîóÙi@òìò@Z@@@@@çóÙi@òìò†‹Ø@@L@@@@@@õòìò†‹Ø@ŠbØóØbš@óÙäíš

@@@@@@@@@@@@@L@çò†ò†@ãb−ó÷@çŠbØóqa‹‚@õòìò†‹Ø@”îŠbØóqa‹‚@L@pbØò†@çaŠbØóØbš
@@ómaì@Z@@@@@@@@õaí‚@çóîý@óÜ@oŽîŠ†ò†@póîa‡ïè@ôäbØòìò†‹Ø@õfqói@ì@‘óØŠóè

@òìòŠb †ŠòìŠóq@N@
SV@@ ) َقَال  أَفَ: ابر   جمرذَا إِ ن لْلَا حنْا أَ ن ن ٣٥( ي  ِده(  و يجِمتع فَ النـ  مِ ر ـ  ن ي ا ِف

                                                           
 )٣٤(  @@@@@òìímbè@‹mbîŒ@òìóÜ@a†‹m@ôØóîò†ìíàŠóÐ@óÜ@òìZ  "  أما أهل السعادة فييسـرون

ن   {@ :عمل أهل الشقاوة ، مث قرأ       لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون ل         َفَأمَّا َم

ُرُه           َنى َفَسُنَيسِّ ذََّب ِباْلُحْس َتْغَنى َوَآ َل َواْس َأْعَطى َواتََّقى َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُيْسَرى َوَأمَّا َمن َبِخ
 " . ) رواه البخاري وغريه  ( }ِلْلُعْسَرى

 )٣٥( @@@óÜ@Iñ‡aH@@i@òìa Šòì@òìò@@óInÜa‡î‡“H@@@@@ói@ì@L@I@ÒïÑƒnÜaH@@@@@@@ìóÜ@óîônî‹i@L@”î
Øò†@óØ@õóäaíîóy@oŽî‹@ñŠbî†@ói@üi@ðÙØóà@ðàòŠóy@ìŠóoŽî‹iò†@óäaì‹i@L@ZIóîbéåÜaHN@

@}ÚŽî†ìíZ@@@@@@@@@@@@oŽî‹mìò†@ñfq@óØ@óåî‹iŠó@çaíîóy@òŠüu@ãóÜ@æ“îóŽïm@‹mbîŒ@üi
I@@@óÙØóà@ñŠbî†@Zñ‡éÜa@H@@@@@Žïq@‡äóš@ãó÷@aìóØ@aŒò†@îíŽïq@ói@@@@Šói@óàó£@óîóbå

@âŽïÜò†@óîüi@L@ŠóåŽîí‚@ñìbšZ@
ـ ١  I@kÌaŠH@ñIðäbèóÑ–ó÷@H@ðmóîìíàŠóÐI@Z@žñĆ‡ŽéÜa@Z@ ى إلـى البيـتهدبـما ي ختصم@H
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٤٥ 

ـ  ي م لَ نمفَ] [ طي حم    : ٍةندي ب ا فِ ن مِ ٍةعب س لُّكُ] [ م طي حم     : ِةديهالْ ـ  م نكُ عه 
هدلْفَ،  ييأَةَالثَم ثَص اٍميو سبذَ ِإٍةعا رجى أَلَ ِإعما هق  : ِهِله . [ 

@ómaì@Z‹ibu @ìíàŠóÐõ@@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@Šó ó÷@æî†‹ÙŽïq@ôäbàŠóÐ
@@@@@@L@òìò†‹Ø@çbàò‹àóÈ@ôàa‹zï÷@ôØb’üq@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـه@H@æîiŠó

@@@@@óÜ@çbá“ïÙŽïóØ@‡äóš@L@@ñŠbî†I ديالــهH@@@@@@@@@pìóy@Šóè@L@òìóåïiüØ@a‡Øóî
@ÚŽî’ìì@óÜ@ì@‘óØ@Ióä‡i@@H@@L@a†@óØ@çbóóØ@ìó÷@ðäaíîóy@ñŠbî†

IديالـهH@óîôäfq@@@L@bi@@@@@ììˆûŠói@ˆûŠ@f@@@@@@@@@@@@@óØ@”ïmìóy@ì@a‡uóy@óÜ@oŽïi
@õŠbØ@ì@‘óØ@ì@Þèó÷@ìbä@üi@òìóîaŠó @N@

SW@@ ] َلْقُفَ :  قَاللُِّح: ا  ن لُّـ كُ لُِّحالْ : قَالَا ؟   اذَ مم نخ طح طي حم      : ه

                                                                                                                                      
 ) .٨٣٩: (ص " مفردات ألفاظ القرآن"

@ómaì@ZIžñĆ‡ŽéÜa@Z@H@aí‚@ðÜbà@üi@ñŠbî†@ónŽî‹Øò†@óØ@ñóäaíîóy@ìói@ómójîbmN@
ـ ٢  @@òì)اديالفريوزآب(@óÜ@•"القاموس الـمحيط"@ðmóîìíàŠóÐ@a†I@Z إلـى مكـة ما أُهِدي@H
 ) .١٣٤٥: (ص 

@ómaìI@ZžñĆ‡ŽéÜa@Z@H@ónŽî‹Øò†@óØ@ñóäaíîóy@ìóÜ@óîônî‹i@ñŠbî†@óÙØóà@üiN@
ـ ٣  @ðäóèŠóÐ@óÜ@bèòìŠóè@Iالـمعجم الوسيطHòìímbè@a‡’I@ZžñĆ‡ŽéÜa@Z@ى إىلهدم ما يرالـح 

 ) .٩٧٨: (ص @žêÝđzŽà@žñĆ‡ŽéÜa@ŽÎÝĆjŽî@ôşnŽy@ĆâÙŽìžûžŠ@aíÕđÝĆzŽm@ýŽì{H{: نـزيل العزيز من النعم ، فـي الت
 @@ómaìZI@žñĆ‡ŽéÜa@Z@H@@@@ñóäaíîóy@ìóÜ@óîônî‹iI@@@@@@@çi@ì@Šóà@ì@b @ì@’ìì@H@@@@ónŽî‹Øò†@óØ

@@@@@@@@@@@òìímbè@a‡äb÷ŠíÔ@óÜ@L@ãòŠóy@üi@ñŠbî†@Z@@@@@@@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy@íØòìbm@æ’bmóà@çbmŠó
IŽéÜažñĆ‡@H@a‡îü‚@ñbŽïu@óÜ@ç‹iò†ŠóN@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@Šó@óÜ@òŒŠóÐ@ãòŠóy@üi@ñŠbî†@ói@óä†‹Ø@çaíîóy@ãó÷@aìóØ@óäai@•òìó÷@òì
@@@@@@@@@@ò‹àíÈ@ñaì†@óÜ@ðmóya‹ï÷@ói@ðuóy@aìóØ@ñóäbóØI ج التمتعح@H@@@@@@òŒaìbïu@ì@çò†ò†@ãb−ó÷

ðäbiŠíÔ@ì@üÔ@ðäaíîóy@óÜ@{@‹Žï ŠòìN 
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٤٦ 

 [ )٣٦( . 
ómaì@@Z@@oŽîìíàŠóÐò†@Z@çb¸ìì@Z@@@@@õìíàŠóÐ@_@ìíi@ÿłóy@ôš@Z@@ìíàóè
ÚŽïÜłóy@N@
SX@ ]َكَفَ :  قَالبِل ذَركلَ عينا واقَضِه ِبتص دورن حم : ا ن . [ 

@ómaì@Z@oŽîìíàŠóÐò†@Z@@@L@ìíi@òŠìó @ŠóóÜ@ŠûŒ@çbàón’@ìó÷
@ìíi@Âäóm@fq@ôäbá“ïåN@

@
@
@
@

@üi@æîŒóia†@IjÜabzöH@@@
SY@ ] َفَ :  قَالخرجىل الْ ا إِ نطْبفَ : قَالَ  )٣٧(  اِءحجلَع ـ  الر لُج ـ  ي  : ولُقُ

                                                           
 )٣٦( @@@ómaì@Z@@@@Ô@ì@ãaŠóy@óØ@õòìó÷@@@@@@ãa‹zï÷@ôÝu@óØ@õóóØ@ìó÷@Šó@óÜ@L@óîóÌò†ó

@ô’üqò†@N@aìó“Žïq@IÆÐb¨aH@@ômóîìíàŠóÐ@@Z@
@II@@@@@@@@@óÜ@óîóè@çìíi@ÿłóy@ìì†@ìíi@ìa‹äaŒ@çbîý@óÜ@óØ@õòìó÷@õfÝi@íØòì@Šóè

@@@@@@@@üi@õòìó÷@”îìó÷@L@fji@a‹Ù’b÷@üi@çbîòìó÷@oîíäbîò†@óîüi@L@a‡ä†‹Ùuóy
@@@@ìóm@ôØóïÜłóy@çaìó÷@óØ@òìóä†‹ÙäììŠ@@@@@@@@@ôäìíi@ßłóy@Ûóî@béäóm@ò‹àíÈ@óÙäíš@L@æiò†@ìa

@óîóèN@HH 
 )٣٧(  @îó@ônóióà@ÙØóà@õìþ@@óîó@I@óÙà@öbziH@@@L@I|iÿaH@@@Žî‹mììò‡Žïq@ô“î@@@L@o

@@L@òìónŽïiò†@üØ@†Šói@ò†Šìì@a‡îbïm@óØ@L@çaìa‹Ð@Šói@ŠûŒ@ôÙŽîìþîó@óÜ@óîônî‹i@ì
@@@óÜ@íØòìŠóèI‘íàbÕÜaH@@@L@@@@@@@@@L@òìímbè@a‡“îìóÜ@óu@ì@@@@@@@@ômłóèˆûŠ@oŽîìóØò†@•òìþîó@ãó÷
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٤٧ 

عأَي ِبِدهي الِْلهيو٣٨( ] حم  : م(  . 
@@ómaì@Z@@oŽîìíàŠóÐò†@Z@@@@óÙØóà@õìþîó@óåïn’ó @íØbm@µn“îûŠ@•óáŽï÷ 

 )ŽjÜaŽzöb( @@@@@@@@@@pìíäbîò†@çaìbïq@óÜ@ÚŽî‡äóè@ì@L@@Z@@@@@@@@ói@âån’ó @óîôä@Šìì†@ŠûŒ
@óîûŠ@ìó÷@óØ@aŽï‚N@

TP@@@] َفَ :  قَالاكَذَترن ا بينلْقُا فَ نا  ن :خرجن ا حجاًاج  ِر ال نيال الْ  إِ دحج ال  و
نِونغَ ي يره ح ا لَ ذَى إِ تم كُ ين ب ينن ا وبين ع ال أَ  إِ ةَفَرربحم   : ع ) [ي رِ ِفوـ و ٍةاي : 
خملَ [ سِمأُ ] اٍليرنْا أَ ن ِف نيىل نِ  إِ ضاِئسفَ،  ا  نِتأْني ع ةَفَر طُقْتر اِكذَ ميرا الْ نِنمي  )

ـ ني أَ نأَكَ) : ي  اِو الر  قَالَ  (ِهِديابر بِ  ج ولُقُي : قَالَ ] اِءس الن نِم [ ) ٣٩ ىل  إِ رظُ
@] .خ م :  ؟ جحا الْنيم سدقَ وةًعتا مهلُعج نفيكَ: وا الُقَ[ ا هكُرح يِهِدي ِبِهِلوقَ

@ómaì@Z†@oŽîìíàŠóÐò@Z@@@@@a‡Øóî@ÿó @óÜ@†‹Øò†@‘bi@çbàón’@ìó÷
@@pìíäbàò†@Z@@@@@@@@@@oŽïióä@ç†‹Ùuóy@ônóióà@óÜ@óu@æîìíšŠò†@ÿbà@óÜ@óØ@óáŽï÷

@@@@@@@@@@ˆûŠ@Šaíš@óÜ@óu@óØ@õómbØ@ìó÷@íØbm@L@òìíióä@çbà‹m@ôÙŽïnóióà@ïè@L

                                                                                                                                      
@òìóÙØóà@N 

 )٣٨(  @@@@@@@@@@@@@õòìó÷@Šó@óÜ@óîóÜói@•óàó÷@L@oŽïióä@ÿ†@ói@çbîón’ìó÷@óØ@pìóØò†Šò†@aì
@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôäbàŠóÐ@ôä†‹Ø@fuói@fu@õaì†@óØ@õòìó÷@õaŠòŠó@çbïÙŽî‡äóè@óØ@@L@

@@@@@@@@@@@@òŠbØ@ìói@pòŠbió@ìíibà@a‡Ü†@óÜ@çbïn’@Šóè@ãłói@N@@@@@ôäaìó÷@ãłói@@@@@@ì@L@æmìóØaì†@‹m
@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@íØbm@òìóäbà@@@@@@@@@@@@@@@@@@‘bi@aì†@ì@òìóÜ@óØ@L@òìóä‡åŽîí‚@üi@õŠbmìì@ìó÷@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@çŠüi@çbîóØóïjÜóm@oŽïiò†@óØ@†‹Ø@òìó÷@ŠóóÜ@ôn‚óu@‹mbîŒ@a‡ïŽïm@óØ@L@oŽî‹Øò†
@çbîóØóàa‹zï÷@óÜ@òìò†‹Ø@çbîü‚@çbîìíàóè@”ïäaìó÷@N@ 

 )٣٩(  @@@@ŽïuŠó@ôîòŒbm@üi@óîòˆbàb÷@•òìó÷@@@@@@@@@@L@óäbïäbØómò‹Ðb÷@ÿó @óÜ@çbïä†‹Ø@ôîó
@óäaì‹i@IñìíåÜa@N@H@ 
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٤٨ 

@@@@@@@@@@a†óÐòŠóÈ@óÜ@çbnòì@ì@óáŽï÷@çaíŽïä@óÜ@ìíibàóä@‹mbîŒ@I@@@@@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@Z
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fq@çb¹bàŠóÐ@L@ìíibàóä@‹mbîŒ@ìó’@wåŽïq@óÜ@óu@óØ@õómbØ@ìó÷@íØbm
@@@@@@@@@@@@@@õìb÷@óÐòŠóÈ@óåïn“îûŠ@óØ@çb’bq@L@çb¹bØóäaŽï‚@õý@óåîû‹i@óØ@oŽî‹Øò†

@pòíèó’IôäóàH@çbà@@@@@ÿó @óÜ@çb¹ìíi@pìíu@õüè@ói@L@oŽïÙni@Ž¶
‚@@@@@@oŽïÜò†@õìaŠ@L@çb¹bØóäaŽï@Z@‹îó@@@@@@@@@mìì@ÿó @óÜ@†‹Øò†@ã‹ibu@õ@@a‡ïäbØó

@@@@L@òìò‡äýìíuò†@ônò†@I@@pìíäbîò†@Z@@@@@@@óåîóÙi@çbàóØóvuóy@ômóïä@çüš
òìbä@Ž¶@çbávuóy@õìbä@óáŽï÷@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@L@ò‹àíÈ@_@H@@N@

TQ@@@َفَ : [ قَالِل ذَ غَلَبك ِب الني  َفم ا ني أَ ِرديٌءش لَ بغمِ ه ـ  ن الس أَ اِءم م 
يٌءشلَ بغِمه ِقن ِلبم  : اِس الن. [ 

@@ómaì@Z@@oŽîìíàŠóÐò†@Z@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ói@o“îó @çbàóäbmìì@ìó÷@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@õüè@ói@çbî@L@ìíi@ôäbb÷@ô’ìì‹@õüè@ói@óØóån“îóŽïq@µäaŒbä@bu

@òìóÙÜó‚N@
@
@
@
@
@

aí‚@õŠójàóÍŽïq@õŠbmìì L@@

@ôåîŠü @Šó@óÜ@ôä†‹Ùn‚óu@ì@üi@xóy@õóïjÜóm
ò‹àóÈõüi@ôäłòìbè@ôÜóîa‹Žîí @ì@L@ 

TR@ ]َقَففَ] [م نخ ن مج طح     : امطَخب الن فَ،   اسِمحاهللاَ د  ثْأَ ون لَى عطح سـع    : ِهي
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٤٩ 

ـ أَ و  هللاِ ماكُقَتي أَ ن أَ متملَ ع دقَ] خا:  اسا الن هيوين أَ ملِّع ت اِهللاِبأَ : [ الَقَفَ] حم صكُقُدم 
أَوبكُرافْ [ملُع وا م ا آمكُرِإ فَ ِه بِ مم خ   :ي  ن  [َلوال هي لَِيدلْلَحكَت مونَلُِّحا ت] ـ لَو  نِك

 مِ لُِحال ي ن ي حر٤٠( ام(  ح ت ى يالْ غَلُب هدي لَِّح مخ : ه [ )٤١(  لَ وو اس قْتلْبمِ ت أَ ن ي ِرم
ما استدبرلَت أَم الِْقس هدفَي م نخ ن مج طح سع هق:وا لُّح[. 

maì@@ó@Z@@@@@@@@@@óØóÙÜó‚@üi@òìóä‡åŽîí‚@Šbmìì@ói@†‹Ø@ônò†@ì@bnòìaŠ@çb’bq
@@@@@@@@@@@@õìíàŠóÐ@ì@L@†‹Ø@õŠb †ŠòìŠóq@õaí‚@ô“îbn@ì@‹Øí’@ì@L@Z@@óåïÙÜó‚@õó÷

@@@@@@@_@æåŽïbåi@æà@ói@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@eìóäbmó÷@òíŽï÷@A@@@@@óØ@æäaŒò†@•bi@òíŽï÷
@@@@@@@@@@u@L@bnåî‹mŠbØ@óØbš@ì@L@æî‹münaŠ@L@çbnåî‹maí‚@óÜ@æà@@@@@óØ@õòìó÷@b

@@@@@@@@@@Šói@óÜ@Šó ó÷@L@õfu@ói@fu@ãóØò‡Žïq@çbnäbà‹Ð@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âuóy@õóïjÜóm@òíŽï÷@íØòì@”ïåà@L@æàìbåŽïè@a‡àü‚@ÿó @óÜ@óØ@oŽïióä

@@È@ói@õŠü ò†í@@@@@@@@@@@@ói@óØ@@oŽïibä@ÿłóy@üi@ãóäaì@óÜ@ïè@æà@ãłói@L@ò‹à
@@@@@@@íØbm@@æàaŠóy@ãŠó@óÜ@ãa‹zï÷@ôånóia†@@î†@ðäaíîóy@ñŠbI ديالــه@H

@@ñü‚@ôåŽîí’@ómb ò†@@@@òì@L@@@õòìó÷@Šó ó÷@@@@ï÷@òìa†@âàb−ó÷@@@@@@fq@ânò†@bn
@@óîbi†‹Ùi@@@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy@aìó÷I ديالــهH@@ã@@@@@o‚ò†óä@ãü‚@”Žïq@@bu@L@

È@ói@çŠüi@xóy@õóïjÜómí@ò‹àN 
TS@  ]َفَ : الَقاقَوعن ا الناَءس و طَتيبالطِّا بِ نِبي ِبلَ وسا ثِ نيابم نـخ ن حـم     :  ان ] [ 

وِمسعنطَأَا وعم نخ طح : ا ن. [@
@@ómaì@Z@@õìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@æîíi@pìíu@a‡äb¹bØóäaŽï‚@ÿó @óÜ@óäbmìì@ìó÷@•bq

                                                           
 )٤٠(  ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@ô’óØòˆaì@L@òìóàa‹zï÷@ôåï’üqa†@õüè@ói@ìíi@ãaŠóy@ôÙŽïn’@ìíàóè

@óäaì‹i@L@oŽïibä@ÿłóy@Šó@óÜ@âÙŽïàaŠóy@ïè@óØ@óîòìó÷@Z@I|nÑÜaH@N@ 
 )٤١( @@ómaì@Z@a†båïà@õˆûŠ@óÜ@õóØóä†‹Ø@ôäbiŠíÔ@Šó ó÷@ìíi@N 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

٥٠ 

@@çbá“ïäbØóÝu@ì@L@•ü‚@ôäüi@ói@†‹Ø@•ü‚@çüi@çb¹bü‚@ì@L
@µ“ïÜóîa‹Žîí @ì@oïjŽîí @çb¸ìì@ì@L@òìóîô’üqN@

TT@]َفلَّحالن لُّ كُاسهم قَوصالَّوا ِإرِب الني ِو مانَ كَنم عهه دمج طح هق:ي.[@
@ómaì@Z@@@@@@È@ói@õŠü @çbïuóy@õóïjÜóm@óØóÙÜó‚@ìíàóèí@L@ò‹à

@@@@@@@@oŽïióä@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óÜ@óu@L@òìò†‹Ø@pŠíØ@çbï“ïš‹q@•óäaìó÷@ì@L@
@óØ@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@çbî@ìíi@båŽïè@a†ü‚@ÿó @óÜN@

TU@]َالَق  :لَويسم أَع ِمٍدح نهمه دغَي يرِب الني لْطَ و٤٢( ]خ هق حم:  ةُح( . 
@@ómaì@Z@@õìíàŠóÐ@Z@@@@oŽïióä@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óÜ@óu@@@@@ì@LIózÝ @H@

@‹m@ôóØ@L@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـه@H@ìíi@båŽïèóä@a†ü‚@ÿó @óÜN@
@ôåmbè@}ðÝÈ@{@@ì@L@òìóäóàóî@óÜ@@

i@ôä†‹ØóïjÜóm@aí‚@õŠójàóÍŽïq@õóîóïjÜóm@õòíŽï’@ó@Z@
TV@ وع ِلقَِدمِم [ ينس ِم )٤٣(  ] م ن شا هق : ِهِتع الْن يِبِنم بِندِب الني .  

                                                           
 )٤٢( @@‹ibu@óØ@õóàó÷@@@”ï›ïè@L@ômóîíïåïi@õü‚@óØ@óîòìó÷@òìónŽî‹Žïîò†@

@óÙîa†@óØ@õóîómìì@ìó÷@ÿó @óÜ@pbØbä@ônÜóèŠóiIó“÷bÈH@@@@@ oŽïi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@
@@@@@@eìíàŠóÐò†@ì@L@òìónŽî‹Žïîò†BZ     فكان اهلدي مع النيب     وأيب بكر وعمر وذوي اليسارة @BL@

ómaì@Z@@ŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy@çbØòìín“îûò†@ì@‹áÈ@ì@‹Ùiíic@ì@IديالـهH@çbî
@@@@@LìíjŽïq@oŽî‹iò†Šó@a‡àŠóy@óÜ@óØ@òì@I@öbcH@@ô“ïÙ’í‚@õ@@@@@@@ oŽïi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@

õìíàŠóÐBZ@     وكان مع الزبري هدي فلم حيلل@BI@@@@âÝà@báéu‹‚c@OT@Z@SP@UUH@@ómaìI@Z الـزبري@H
@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـه@H@@i@a‡Üó @óÜ@@@@@@òìò‡äb’òìóåÜóè@ñóØóàa‹zï÷@ãłói@ìí@@@óÙäíš@L

@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@óØ@õóóØ@ìó÷@õómìì@óÜ@oŽî‹‚ò†@”Žïq@õómìì@óïŽïq@ôØóîõŠbïäaŒ@óØ@õóóØ@ìó÷
@eŠóä@óÜ@oŽî‹‚ò†@”Žïq@”ŽîŠó÷@L@oŽïióä@fq@õóîõŠbïäaŒ@N@óäaì‹i@òìI@ZñŠbjÜa@|nÐOS@Z@TWS@@N@H 



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 

 

٥١ 

@ómaì@Z@òì@IðÝÈ@@H@”î@@fq@ômbØòŒ@õòìóä†‹ØüØ@õŠbØ@óØ@
@@@@@ô’aí‚@õŠójàóÍŽïq@ôäbØóîôäbiŠíÔ@ì@L@pbè@òìóäóàóî@óÜ@@ìíiaŠ†‹Žïr@

@ìíibåŽïè@a†ü‚@ÿó @óÜ@N@
TW@ َفوجاطَ فَدا ـ     ةَم ، ] جـا   : تلَجرت : [ لَّ حنم ِمـ رضي اهللا عنه

ِبلَوسثِ ت ياب ِبا صياًغ  اكْ ، وتلَحأَ ؛ فَ  تكَنِل ذَ رك لَ عيا  ه ]الَقَو : مأَ ن مبِ ِكر ا ذَه
 .ا ذَهي ِبِنرمي أَِب أَنَِّإ : تالَقَ، فَ] د هق : ؟ 

@ómaì@Z@ôåïi@Ióá bÐ@@H@@oŽïi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@@óØ@õóäbóØ@ìóÜ@óÙŽïØóî@
@@@@òìómû†‹Ø@ôuóy@ôàa‹zï÷@@L@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@õ‹m@ôÙŽïØb’üq@ì@L@òìbåŽïèa†@ôš‹q@ì
@@@@@ô“ïäbØòìbš@ì@L@òìì†‹Ø@@o’òŠ@I@@@†‹Ø@ÞØH@@@ìíi@@@@@óØ@óîüi@L@IðÝÈ@H@@@ìói@@

@@òíŽï’åïi@@ô@@Lfqõ@@@@@@@@@Ð@õfq@L@ìíióä@•bi@@@ìíàŠó@Z@@@@@@@@fq@ôäbàŠóÐ@fØ@òìó÷
_@òìói@õìì†‹Ø@@@@õìíàŠóÐ@”îìó÷@@Z@òìói@ãìì†‹Ø@fq@ôäbà‹Ð@âØìbi@N 

TX@ َانَكَفَ : الَق ِل عي ِعالْ بِ ولُقُ يذَفَ : اِقرهبإِ ت  ىل راهللاِ وِلس   م حراًش 

                                                                                                                                      
 )٤٣( @@ómaì@ZØòŒ@õòìóä†‹ØüØ@óØ@òìóîóØòŠbØ@óÜ@ìíi@pbN@

@@@@@@@@@@@@@@@@@‡á«@L@óØ@a†@Œûq@ôàþï÷@ômóÉîŠó’@óÜ@òìaŠ†@Šó@óÜ@õŠbî‹i@óØ@õòìó÷@ãłói
@@@@@@@@@@@@@@@@@ðÝÈ@oŽî‹mìíi@fió÷@óîüi@L@óîóÌò†óÔ@Šó@óÜ@pbØòŒ@ônîói@ì@ßb÷@ì@L@@@@óu@ì@

@@@@@@@@@@@@üi@õóäaˆûŠ@õó“ï÷@ìó÷@õ‹i@óÜ@çbî@L@a†ò†@ãb−ó÷@çbîòŠbØ@ìó÷@aí‚@Šói@óÜ@”îìóÜ
@@@@@@óÜ@õòìó÷@fi@oŽî‹äò†a†@@@@@@@@íØòìŠóè@L@fnŽîŠ‡i@õóØómbØòŒ@I@ðšbÕÜa@@H@@@@ì@L@ômóîìíàŠóÐ

@@aìó“Žïq@IñìíåÜa @H@@@@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@a‡’òìó÷@ÿó @óÜ@L@òìbäa†@ô’bi@ói@”î@Z@@óØ@I@@óîbÉÜaH@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@üi@óØ@L@òìónŽî‹ ò†@äaìa‹Ð@ôÙŽîŠaíi@íÙÜói@L@pbØòŒ@õòìóä†‹ØüØ@ói@óîôä@pójîbm

óè@L@oŽî‹åŽïèò†@ŠbØói@ôn“ ói@”ïnŽïnóiŠbØ@ãó÷@ôäbåŽïèŠbØ@ói@æî‹mŠûŒ@ò‡äóšŠ
@oŽî†@pbØòŒ@õòìóä†‹ØüØ@üi@óîó’ìì@N@óäaì‹i@IâÝà@ôÝÈ@ñìíåÜa@‹’N@H@ 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

٥٢ 

 )٤٤(  اِطى فَ لَ عِذلَّة لِ مي صنعتم سِتفْتِلاًي راِهللاوِلس  ِف يـ ا ذَم ـ  عتركَ نه  ،
ـ فَ ] د هق : ا  ذَهي بِ ِنرمي أَ ِبأَ : تالَقَفَ[ ا  هيلَ ع كِل ذَ تركَني أَ ن أَ هتربخأَفَ  : الَقَ
صقَدت ، قَتدص ] قَتدأَ] [ ن جا حم : ص ا أَنمرتن جا حم : ِها ِبه  [. 

@ómaì@Z@oŽîìíàŠóÐò†@I@ZðÝÈ@@HmbØ@óÜ@@@×a‹ŽïÈ@ón’ûŠ@óØ@a‡ÙŽï
@@ìíàŠóÑîò†@Z@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@õý@óán’ûŠ@ôåïi@ãòìó÷@óØ@@@ói@õòìó÷@üi@

@óÜ@ãóåïÜóè@bØómìì@Ióá bÐ@H@    ا ـ @óØ@õòìó÷@Šói@óÜ@ـ رضي اهللا عنه
@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óÜ@ç†‹Ø@Šbï‹q@ÿó @óÜ@L@õìíi†‹Ø@@@@@õòìói@pòŠbió@

@@@@@@@Žðq@â’òìó÷@L@òìóîaŠ‹Žï ò†@òìôŽïÜ@óØ@@@@@@òìì†‹Ø@ŠbÙåï÷@ãón’@ìó÷@óØ@‡äbîó aŠ
@@@@@@õìíàŠóÐ@”îìó÷@L@õŠó@óÜ@Z@@@@@@@õŠójàóÍŽïq@L@ãìì†‹ÙŽïq@óàói@ôäbàŠóÐ@âØìbi

@@•aí‚@@@õìíàŠóÐ@@Z@@@@@@@@@@@@æà@L@pbØò†@oaŠ@L@pbØò†@oaŠ@L@pbØò†@oaŠ
@òìì†‹ÙŽïq@ãòìó÷@ôäbàŠóÐ@@N@

TY@@ َالَق ابر   ج :لِ الَقَو ِلعي   :لْا قُ محِ ت يفَ ن رضالْ ت حالَ ؟ قَ  ج : 
  .  اِهللاولُس رِه ِبلَّها أَم ِبلُِهي أُن ِإمهاللَّ : تلْقُ

@@ómaì@@Z@@@õìíàŠóÐ@‹ibu@Z@@ói@IðÝÈ@H@@@@pìì@@Z@@@@@@óØ@pìì@oïš@üm@õó÷
@@õìíàŠóÐ@_@oóia†@ouóy@ôàa‹zï÷@Z@ìì@Z@ânóiò†a†@xóy@ôàa‹zï÷@æà@

@L@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çüš@íØòìŠóèa‹zï÷@@òìínóia†@ôuóy@ôà@N@
UP@ َنَِّإفَ : قَالِع مالْي هدفَي ال تلْح ] وثْكُامح ركَاًام ا أَمنن  : ت[. 

@@ómaì@Z@@õìíàŠóÐ@Z@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy@æàIديالـهH@@@@@@ãa‹zï÷@•üm@óîfq@ã

                                                           
Z@@@@@óîòìó÷@a†ò‹ŽïÜ@õfq@oóióà@Z@@@@@@@@@õüè@ónŽïji@òìónŽî‹Žïi@ÚŽïn’@óØ@@التحريش  )٤٤( 

@L@ôä†‹Ø@o“äŒŠó@I@ñìíåÜaH.  



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 

 

٥٣ 

@pü‚@íØòì@Šóè@òìóåŽï·@ôàaŠóy@ói@ì@L@òìóØóàN 
UQ@@ َانَكَ فَ قَالَ : قَال ج مالْ ةُاع هِدي قَ ِذي الَّ دِه بِ م ِل عمِ ي الْ ن يِنم ي ِذالَّ و

 ] .مي : ة ندب [ ةَائَ ِم]د ن مج جا هق :  ِةنيِدم الْنِم [  يِب النِهى ِبتأَ
@ómaì@Z@oŽîìíàŠóÐò†@Z@õìíàŠóÐ@Z@@ìíàóè@õüØ@@ñŠbî†@ðäaíîóy

IديالـهH@@@óØ@çbØóîIðÝÈ@H@@@@@@õìíibåŽïè@òìóäóàóî@óÜ@L@@@@@ìó÷@ÿó @óÜ@@õóäa
@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@çìíiò†@’ìì@†ó@L@ôäìíibåŽïè@òìóåî†óà@óÜ@@N 

UR@@ َفَ : قَاللَّح الن لُّ كُ اسه٤٥(  م(  قَ وصوا إِ ر ِبال الني  و مانَ كَ ن م عه 
هد٤٦(  ي(  .  

@@ómaì@Z@@õìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@çbï“ïš‹q@ì@L@òìò†‹Ø@çbïàa‹zï÷@óØóÙÜó‚@ìíàóè@
@@oŽïi@óä@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óÜ@óu@L@òìò†‹Ø@pŠíØ@óØ@õóäaìó÷@ì@L@

@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهHóÜ@çbî@@ìíibåŽïè@a†ü‚@ÿó @N@

ûŠî@båïà@üi@@òìóàa‹zï÷@ói@@´“@}Üa@ôåá{@
@a‡àón’óè@õˆûŠ@óÜ@

US@@ َلَفانَا كَ م ي وم الت ِورِةي ] وجلْعن ةَكَّا م ظْ يهـ    : ر ] خ ن حـم     خ م ن

                                                           
 )٤٥(  @@aìó“Žïq )ñìíåÜa ( @@ômóîìíàŠóÐZ  "  إطالق اللفظ العام وإرادة اخلصوص ، ألن       فيه

 . " معظمهم: حل الناس كلهم ، أي : واملراد بقوله . عائشة مل حتل ، ومل تكن ممن ساق اهلدي 
وأمـا  . أما أا مل حتل فهو صريح يف أحاديث منها حديث جابر هذا يف الفقرة التالية                : قلت  

 "يكن ساق اهلدي ونساؤه مل يسـقن اهلـدي   فحل من مل : " أا مل تسق اهلدي فهو قول عائشة       
 ) . أخرجه مسلم وغريه من حديثها(

 )٤٦( @@@@@@@@õòŠbàˆ@óÜ@òìómòìíi@òŠbiìì†@óîó ‹i@ãó÷@ITT@H@@@@@@@@óÜ@ó’òìóîìíi@òŠbiìì†@ì@L
@òìómòìa‹Žï @çbîóØò†ìíàŠóÐ@õóäaìóÜ@ÚŽî‡äóè@õý@N 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

٥٤ 

توجى ِملَوا ِإهأَ فَ )٤٧( ى نالْوا ِبلُّهحِم [ جالْن طْبخ م طح هق حم  : اِءح. [ 
@@ómaì@Z@@@@@@@ìíi@óîìŠóm@õˆûŠ@óØ@çb’bq@@L@@@@@@@@@@ìíi@a‹Ù’b÷@óÙØóà@ÛòíŽï’@ói

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@õfq@óØ@õóåŽîí’@ìóÜ@L@†‹Ø@çbïuóy@õóïjÜóm@a‡ŽîìóÜ@ì@L@båïà@üi@´’ûŠ
@a‹mììò†@I@öbzjÜaH@@N 
UT@@  ]َثُ : الَقمد لَخر اِهللاولُس  لَ عـ اِئى ع ا  ـ  ة ش   ـ  رضي اهللا عنه

ـ  دقَ ، و  تض حِ دي قَ ني أَ ِنأْش : تالَ ؟ قَ  ِكنأْا ش م : الَقَي ، فَ  ِكبا ت هدجوفَ لَّ ح 
الناس  لَ ، وأَ م لْلُح لَ وطُ أَ مالْ بِ فبِتي  و ، الناس ذْ يهى الْ لَ إِ ونَبحالَقَ فَ  اآلنَ ج : 
ي ج ح مثُ [ جحالْي بِ لِِّه أَ مثُ،  ي  ِلِستاغْم ، فَ   آد اِتنى ب لَ ع  اهللاُ هبت كَ رما أَ ذَ ه نَِّإ
واصِعن ي م ا يصنالْ ع حغَ اج ينْ أَ ر  الْي بِ وِفطُ ال تبِتي و  ال ت٤٨( ] حم د   : ي  لِّص(  

                                                           
 )٤٧(  @@aìó“ŽïqI@ñìíåÜa@H@@@ômóîìíàŠóÐ@B@Z@@@@@@b÷@üi@çbàòìó÷@òìóàóÜ@@@@@@óØ@oŽïiò†@a‹Ù’

@@@@@@@@@@@õˆûŠ@”Žïq@båïà@üi@paìŠóä@‹mììŒ@‘óØ@óØ@óîòìó÷@póåäíIóîìÜa@H@@@aìó“Žïq@LI@ÚÜbà@H
@@@@@@@@@@@@@@@@L@óîôä@a‡Žïm@ô›ïè@óäbîìíàŠóÐ@çbåï“Žïq@óÜ@ÚŽî‡äóè@òì@L@òìbäóä@a†@ô’bi@ói@õòìó÷@”î

@ómóåäí@õóäaìó›Žïq@óØ@óîòìó÷@óáŽï÷@ôióèŒóà@ì@çìíšüi@ãłói@N 
 )٤٨( @@@âŽïÜò†@IaðäbjÜÿ@@Z@H@@@@@@@@@çóîý@óÜ@çb÷ŠíÔ@õòìóä‡åŽîí‚@óØ@õòìó÷@üi@óîóÜói@óàó÷

@@óÜ@òìò†‹Ø@æî’bi@çbàí @fi@ói@óÙäíš@L@óîaìòŠ@ìíi@a‡î‰Žîíä@fi@óÜ@ômò‹Ðb÷
@@ôäbØòìò†‹Ø@ìíàóè@L@Œûq@ôäb÷ŠíÔ@õòìóä‡åŽîí‚@óÜ@óîônî‹i@xóy@ôäbØòìò†‹Ø

@@‰Žîíä@ì@L@Óaìóm@óÜ@óu@òìa‹Ø@ÿłóy@üi@ôäbïuby@@çb÷ŠíÔ@Šó ó÷@bu@L@oŽïióä@
@@@@@@@@@@@@@@@çüš@íØòìŠóè@òìóîa‹Øò†@çììŠ@üi@ô’òìó÷@aìó÷@óîaíji@óÌò†óÔ@Šó@óÜ@ô“ïä‡åŽîí‚
@@@@@@@@@@@@@@@çììŠ@õüi@ìíi@‹mýìó÷@óØóä‡åŽîí‚@çb÷ŠíÔ@ò‹i@íÙÜói@L@a‹Ø@a‹Ù’b÷@üi@õ@‰Žîíä@ôáØíy
@@@@@@@@@@@@@óÜ@òŠa†‹Ø@ìó÷@ôä†‹ØóÌò†óÔ@ŠóóÜ@óÜ@óîôä@ÛóîóÜói@ïè@óÙäíš@L@òìómóîa‹Ùi
@@@@@@@@@@@@@@@@@ôèóä@Šó ó÷@bu@L@õóØò‰Žîíä@õóäaìó›Žïq@ói@L@òŠó@óÜ@ôäbîbäaŒ@õaŠüØ@•óä@ì@L@õŠó
@@@@@@@ôîaìòŠ@Šó@óÜ@óîóÜói@L@óØòìóä‡åŽîí‚@óÜ@ìíi@Âäò†@fi@ì@L@òìóÜ@æî†‹ØŽ¶
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٥٥ 

ـ لَّ كُ كاِسنم الْ تكْسنفَ : ٍةايوي رِ ِفو] . ( د ن طح هق حم      م نخ    : تلْعفَفَ ا ه
 ) .حم  : ِتيبالْ ِبفطُ تما لَهن أَريغَ

@@ómaì@Z@@õìíàŠóÐ@Z@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@a†ómbØ@ìóÜ@@@@@@üi@òìòŠììˆ@ón’ûŠ@
@õý@Ió“÷bÈ@@H ـ رضي اهللا عنها ـ@@_@ónïš@òìó÷@õìíàŠóÐ@L@e ò†@aì@ôåïi@

íàŠóÐ@@õì@Z@@@@@@óÙÜó‚@L@òìóî‰Žîíä@fi@ómóàìímìóØ@óáïš@óØ@@@@@ôàa‹zï÷@õìíàóè@
@@L@òìì†‹Ø@âÐaìóm@•óä@ì@L@òìómû†‹Ø@âàa‹zï÷@óä@oŽïióä@æà@òìómû†‹Ø

@@@@@üi@çûŠò†@óØóÙÜó‚@•bnŽï÷@@@@xóy@ôäa‡àb−ó÷@@@@@@õìíàŠóÐ@”îìó÷@L@Z@@óàó÷
@@@@@@@@@@@@@pü‚@üm@bu@L@ômóîíïìíä@ãò†b÷@ôäb›Ø@Šó@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óÙŽïn’

í“i@@ò@@L@@@@@@@@@@@@çbïuby@ôäbØòìò†‹Ø@ìíàóè@ì@L@ónójia†@xóy@õóïjÜóm@çb’bq@ì
@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@ò†óà@ãb−ó÷@”î‰Žîíä@ì@L@óØóà@Óaìóm@óØ@õòìóÜ@óu@L@ò‡i@ãb−ó÷@

@oŽîìíàŠóÐò†@Z@ómaì@L@ça†@ãb−ó÷@ìíàóè@ãóäaìó÷@Z@ôäbØòìò†‹Ø@ìíàóè
@†‹Øóä@a†ójÈóØ@õŠìò†@ói@ôÐaìóm@óØ@õòìóÜ@óu@L@ça†@ãb−ó÷@âuóyN@

UU@ وِكر٤٩(  ب(  ر اهللاِ ولُس   َف ى بِ لَّصا  ه )يِم: ي  ِنعن ي رِ ِفى وـ و ٍةاي : 

                                                                                                                                      
@@@@@@@@@@@ônîíŽïq@ômbØ@óÜ@óîòìóä†‹ÙäììŠ@ôån‚aì†@òŠa†‹Ø@ìó÷@óÙäíš@L@çbîüi@óØòìóä‡åŽîí‚

@@@@íØòìŠóè@oŽïibä@•óàó÷@L@õü‚@@@@óÜ@òìa‹åŽï¾ó@@I@ßí–ÿa@âÝÈ @H@@@@@@ì@óîa‹Ù’b÷@•óàó÷@L@a†
@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@üi@‹Øí’@L@òìónŽîŠ†Šb’bäN 

@@õò†ìíàŠóÐ@ói@pòŠbió@ãłóiZ  " ــائض ــب وال ح ــرآن جن ــرأ الق ÷aìó@  "ال يق
ôØóîò†ìíàŠóÐI@ÒïÉš ( aìó“Žïqì@L@ò ) ‡¼c ( @ômóîìíàŠóÐZ @I@Þ bi (@ói@òì@L@ò

@@@@@óm@ì@‹Žïm@ôØóîòíŽï’@@@@@@@@@óÜ@ãììaì†@õŠó@óÜ@ßó "@@ÞïÝÍÜa@öaìŠg "  )@@@âÔŠ@ZQYQ(  @@@õaí‚@L
@pbÙi@çbb÷@ôä†‹Øìaìóm@Šb †ŠòìŠóqN@ 

 )٤٩( @@@@@@@@@@@@@@@@@@@a†óäbåŽîí’@ìóÜ@õŠaí@óØ@oŽïiò†@a‹Ù’b÷@üi@çbàòìó÷@òìóîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ@



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

٥٦ 

  .رجفَالْ واَءشِعالْ وبِرغمالْ ورصعالْ ورهالظُّ) د : ا نِب
@ómaì@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@òì@@@@@@çbî@@ a†båïà@óÜ@ómaì@@ †‹Ø@a†bïm@õ‰Žîíä@

@L@æî†‹ÙŽïq@õ‰ŽîíäŠòíïä@õ‰ŽîíäóÈ@ì@û@æî†‹ÙŽïq@ôäbîói@ì@b“ïÈ@ì@kî‹Ìóà@ì@‹N@
UV@ ُثمِل قَثَكَ مالًيح لَى طَتِتعالش م٥٠(  س( .  

@ómaì@Z@pbéÜóè@Šü‚@íØbm@òìóîbà@ÚŽî‡äóè@çb’bq@@N 
UW@ أَومقُ ِبرلَ [ ٍةبِم] د جا هق  : هنش ٍرعلَلَِم ، ع ِبه ِمن٥١( ة ر( . 

@@ómaì@Z@Ð@òì@@@@@@@@oìŠ†@Ûìím@óÜ@óØ@L@oŽîŠ‡jÜóè@üi@ôÙŽîŠ†bš@óØ@†‹Ø@ôäbà‹
@a‡Üóè@çbîüi@òàóä@óÜ@”ïäaìó÷@L@ìíia‹ØN@
@

ûŠîóÐòŠóÈ@õíŽïØ@üi@´“@]@pbÐ‹ÉÜa@[ì@L@@@æîŒóia†@
@òàóä@oŽî‹mììò†@õfq@óØ@õóåŽîí’@ìóÜ@

UX@@ َفسار ر اهللاِ ولُس    )٥٢(  و  ال تشقُ ك ريال أَ  إِ شنه ـ  و ـ  عِ فاِق ند 

                                                                                                                                      
@@@@@@@@@óÜ@ò’bi@a‡äbØòìò‹ŽîŠ@ì@óŽîŠ@õóiŠûŒ@óÜ@çüš@íØòìŠóè@L@´’ûŠ@ò†bïq@óÜ@ò’bi

Šò†bïq@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aìó“Žïq@õý@óÜ@a†óØòíŽï’@ìì†Šóè@óÜ@ónaŠ@ì@L@aìòŠ@õómìì@•óàó÷@L@õìò
IñìíåÜa@H@òŠbàˆ@õŽîìaŠóq@óäaì‹i@ì@L@IQV@N@H@ 

 )٥٠(  @@@@@@@@@@@@ìó’@ói@óîòìóäbà@póåäí@óØ@oŽïiò†@a‹Ù’b÷@üi@çbàòìó÷@òìóîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ
@æmłóèˆûŠ@íØbm@båïà@óÜ@çìíšóäŠò†@ì@L@båïà@óÜ@N 

 )٥١( @@@ói@@I|nÐH@@@@ônïq@õ@IçíåÜa@H@@@@ì@L@I‹Ø@H@@@õ@Iâï¾a@H@@@L@I@qÿa@æia @H@@oŽïàŠóÐò†
@B@Z@@@@Šó@óÜ@çbïäbØóºó‚@ì@L@´òìò†@õŠó@óÜ@çbØóïuby@óØ@óîó‚b’@ìó÷@

@pbÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@L@çò†ò‡Üóè@B@oŽî‹Žïàˆbä@óÐòŠóÈ@óÜ@òàóä@ãłói@LN  
 )٥٢( @@a†ŠójàóÍŽïq@õòìò‹ŽîŠ@ãóÜ@ôäłòìbèäóè@L@@L@ìì†‹Øò†@õóïjÜóm@çbïÙŽî‡
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٥٧ 

 تانا كَ مكَ] م   : م ثُ هلُِزن م ونُكُيو] [ د جا هق     : ِةفَِلدزمالِْب [ اِمرح الْ ِرعشمالْ
 دجو فَ ةَفَرى ع تى أَ ت ح   اهللاِ ولُس ر ازجأَ فَ –  )٥٣(  ِةيِلاهجي الْ  فِ عنص ت شيرقُ
 . )٥٤( ا ه ِبلَزنة فَرِمن ِبه لَتبِر ضد قَةَبقُالْ

@@ómaì@Z@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@óîô“îòŠíÔ@ì@L@eŠ@ómìóØ@@@@çbïäbàí @”ïäbØ
@@@@@@ì@óŽïu@óØ@ìíióä@a†òìóÜóàä@@@ßìŠóÉ’óà@óÑïÜò†Œíà@óÜ@õbÜ@@@@@oŽïiò†@ãaŠóy

@I@òŒóÔ@oŽî‹mììò†@õfq@óÑïÜò†Œíà@óÜ@óÙŽîíŽïØ@óØ@H@çüš@íØòìŠóè@L

                                                                                                                                      
@@@çbî‹m@ôÙŽî‡äóè@}@Øc@a@{@@õò†ìíàŠóÐ@óÜ@íØòìŠóè@L@†‹Øò†@çbî@I@äc@H@@@òìímbè@a†

@óÜ@L@I|ïz–@H@@õ@IñŠbƒjÜa@H@@ì@L@IâÝà@N@H@ 
 )٥٣( @@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@L@a‡móïÝèbu@ôàò†Šó@óÜ@”îòŠíÔ@óØ@oŽïäóîó ò†@òìó÷@óàó÷I@@‹É“¾a

ãa‹¨aH@@@@@@Ü@óÙŽï‚b’@óØ@çbnòìò†@L@a†@@@ó@IóÑÜ†¾a@@H@@@@@oŽî‹mììò†@õfq@ì@LI@ËÕÜa@H@@@ãłói@L
@@@@óÜ@‹m@ôäbØóÝïióÔ@ì@L@Œüè@ìíàóè@I@óÑÜ†¾aH@@@pbÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@ì@L@æîŠóqò†@fm@

@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@ìíi@aì@ôäbàí @”îòŠíÔ@õŒüè@óîüi@L@çbnòìò†@@óÜ@@I@@‹É“¾a

ãa‹¨a @H@@@rŽïm@õŽ¶@L@çaìó÷@ônîŠóä@ì@la†@Šó@óÜ@L@fnòìò†@@ôšóØ@L@oŽïibä@Šó
@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@@@@fq@ôäbàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óÙäíš@L@pbÐòŠóÈ@üi@õŠórŽïm@õŽ¶@

@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@õóäbmóîb÷@ìói@L@ìíi†‹Ø@}@Z     ُاس سورة ( @}@ُثمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّ
N@@@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@ŠíÔ@óÙäíš@L@”îòŠíÔ@óÜ@óu@L@lòŠóÈ@õóåîŠûŒ@@@óÜ@”îò@ )١٩٩: البقرة  

IóÑÜ†¾a@H@@@@@@@@@@@@@@pìíäbîò†@”ï“îòŠíÔ@òì@L@ãòŠóy@óÜ@ìíi@ÚŽï’ói@õòìó÷@Šói@óÜ@çbnòìò†
@ZµšbäŠò†@õŽ¶@óîüi@L@æîŠb †ŠòìŠóq@õaí‚@ôàòŠóy@ôÙÜó‚@ì@Þèó÷@óáŽï÷@N@IñìíåÜaHN@ 

 )٥٤(  @aìó“Žïq@I@ñìíåÜa@H@ômóîìíàŠóÐ@Z@@õŽ¶@”ïnóióà@L@òŒbuóà@óîómìì@óàó÷
@@@ìíi@Úîä@óØ@óîòìó÷@@@@@@@@@@@@@óØ@òìómû†‹Ø@ôäììŠ@õóîómìì@ìói@óÙäíš@L@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@òìóî

@@ômóîìíàŠóÐ@Z "       ا فوجد القبة ضربت بنمرة فرتل "@@@@@@a†òìói@çbàòˆbàb÷@a‡“ï“Žïq@óÜ@òì@L@
óØ @I@ò‹¹H @oŽîŠ‹Žïàˆbä@óÐòŠóÈ@óÜN 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

٥٨ 

@@@@@@@@@àbÐóä@ôàò†Šó@óÜ@a‡“Žïq@óÜ@”îòŠíÔ@@@@@@@@@@ôšóØ@ãłói@L@a†ò†@ôàb−ó÷@a‡ï
@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@@@@@@@@L@óÐòŠóÈ@ón’ó @íØbm@o“Žïè@fu@ói@õóåŽîí’@ìó÷@@ì

@õìbä@ón’ûŠ@”îìó÷@ì@L@òìaŠ‡Üóè@a†òàóä@óÜ@õóØòŠ†bš@ôåïiN@
UY@@ حذَى إِ ت ِتاغَا ز الش مأَ  س ، مقَالْ بِ رصفَ  اِءو ، لَِحرلَ ت ـ ، ف  ه]  ِكرب 

حأَ] مج د : ى تتطْى بالْن ٥٥(  ياِدو(  . 
@ómaì@Z@@@@óØ@@ õóØò’ìì@óØ@õòìói@†‹Ø@ôäbàŠóÐ@L@ìíi@aìb÷@Šü‚@íØbm

@õìbäI@اءوقَص( @çb’bq@L@oŽî‹Ùi@ò†bàb÷@üi@@ ìíi@@”îìó÷@ì@L@a‹Ø@ò†bàb÷@õüi@
@ôÜû†@ônaŠòìbä@ón’ó @íØbm@ìíi@Šaí@IنةرعN@H@ 
@
@
@
@
@

È@õíŽïØ@óÜ@òìóä‡åŽîí‚@Šbmìì@a†óÐòŠó@
VP@ َفطَخب الن اس دِ نَِّإ : ( الَقَ و كُاَءمم أَ ومكُالَوم ح رام لَ عكُيكَ م حرِةم 

يكُِموم ا فِ ذَ ه ي شكُِرهم ا فِ ذَ ه كُِدلَي بم ال  ا أَ ذَ ه ]د مـي    : نَِّإ] [ مج جا   : و
ـ [ ي  ِمدقَ تح ت ِةيِلاِهج الْ ِرم أَ ن مِ يٍء ش لَّكُ] مج هق    هاتمـج جـا      : ِني [

                                                           
 )٥٥ ( @@ôÜû†@”îìó÷@óØ@I@óäŽ‹žÈH@@ói@óîòZ )     بضم العـني وفـتح الـراء . (@@óÜ@ì
ÐòŠóÈL@oŽîŠ‹Žïàˆbä@”ïmb نووي . 
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٥٩ 

موضوع   ،ِدوالْ اُءم ِلاِهجِةي م وضوةٌع   ،أَ نَِّإو لَو أَ ٍم د ضمِ ع دِ ن ـ اِئم ن ا دـ  م  ِنب
ِبريالْ  بنِ ِةع بِن [ ِثاِرح ع الِْدبانَ كَ -] د هق    : ِبِلطَّم م ستِضرفِ اًع  ِني ب ي سٍدع 
  بـنِ  اِسبا ع بِر: ا  انب رِ عض أَ اًب رِ لُوأَو،   موضوع ِةيِلاِهجا الْ بِر و - لٌيذَ ه هتلَتقَفَ
عالِْدبِإفَ،  ب  ِلطَّمنه وعضولَّ كُ مفَ  )٥٦(  ه فِ وا اهللاَ قُات  ي النِإ فِ اِءسكُنأَ م ذْختموهن 
  )٥٨(   اهللاِ ِةمِلكَ بِ نهوجر فُ متلْلَحتاس و  )٥٧(  اِهللا ] د شا مج هق   : ة  ـ[ ـ  انمأَِب
كُلَ ] د مي مج هق    : نَِّإ[  وم لَ عِهينْ أَ ن  ئْوِط ال يفُ ن ركُشأَ م داًح كْ ترهون٥٩(  ه(  

                                                           
 )٥٦(  @@@@@@@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@íØòìŠóè@e†@õóØóîbàóåi@óÜ@†bîŒ@õbmaì@óiZ 
َواِلُكمْ    {@ óÜ@”ïnóióà@L @I@@ÊšíÜaH @@@óÜ@óîônî‹iZ @@ŠóqŠói@@ } َوِإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْم

@oŽïäóîó ò†@ÿóšíq@ì@L@ìaŠ†N 
 )٥٧(  @@@@@jàóÍŽïq@óØ@óîa‡Žïm@õòìó÷@@@@aí‚@õŠó@@@@@@@@@@@@@óØ@òìì†‹Ø@òìó÷@Šó@óÜ@ôn‚óu@

@@@@@@@@@@@@@@@çbîìbš@óØ@oŽî‹Øò†@çaìbïq@ói@oŽïòì@a‡ïŽïm@ì@L@oŽî‹Ùi@ìbšŠ@çbmò‹Ðb÷@Àbà@oŽïiò†
@@@@@@@@@@õŠûŒ@ôØóîò†ìíàŠóÐ@ì@L@oŽïi@óØbš@ói@a‡äbïÜó @óÜ@pìóØíÜóè@L@oŽïi@çbïŽïÜI@|ïz–H@

@@@@@@@@@m@ôäbïäbØóÐbà@L@æŽî‹Ùi@õ‹Žî†ìbš@óØ@õòìói@pòŠbió@òìímbè@”î@@@@@óÜ@L@òìa‹Ø@a‹Ù’b÷@a‡Žï
@@@@@@@@@@@@@@@òìónŽîŠói@oŽîìóîò†@ÚŽïóØ@Šóè@bu@L@çbïäbØóÐbà@óÜ@õŠíØ@ì@ãóØ@óÜ@ça†@ó’òŠóè@ÿó 

@@@@@@ónŽïäaì‹i@bi@çbîüi@Z "   ٧٤ - ٧١ : ٣: الترغيب والترهيب ( õ @I@@@ñŠ‰å¾aH  ريـاض  "  ، و
  . I@ñìíåÜaH@ى " الصاحلني 

 )٥٨(  @@@@@@óîóè@ómìì@Šaíš@óàó÷@õbmaì@ói@pòŠbió@@@aìó“Žïq@@I@@ñìíåÜaH @@óÜ@I@@@âÝà@‹’H @a†
@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@ì@L@òìì†‹Ø@ôbi@Z@@@@@@@@@@@õŽ¶@oóióà@óØ@óîòìó÷@oaŠ@ì@L@ò†Ša‰jÜóè@õómìì

@óîómóîb÷@ãó÷}@Z َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء N@{ 
 )٥٩(  @@@@@@@@@@@@@@@@@oŽî‹mìíi@óØ@õòìóÜ@óîônî‹i@óîó ‹i@ãó÷@õòˆaì@óÜ@ò†Ša‰jÜóè@õómìì@Z@Ø@ó

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óåŽïi@õòìó÷@üi@L@óäbïŽïÜ@çbnÔđŠ@òíŽï÷@óØ@ÚŽïóØ@ïè@ói@çò‡jŽîŠ@çbnäbØóäaŽï‚@oŽïibä
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôÙŽîìbïq@oŽîŠ†ò‡Žïq@çbïŽîŠ@óØ@õóäbóØ@ìó÷@bu@L@æ“ïåia†@a‡îbïm@çbî@L@çbnäbØóÜbà
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٦٠ 

ـ  ع نهلَو،    )٦٠(  ٍحربمضرباً غَير    نوهبِراض فَ كِل ذَ نلْع فَ نِْإفَ ـ قُز رِ مكُيلَ هن 
ِكوسوتهالْ بِ نمعوِفر ِإ[   وقَ] جا هق   : ي  ند ت كْرفِ ت كُيم ا لَ  من لُِّض ت وا بعده 
د  : ونَولُؤسم : ٍظفْي لَ ِفِو ( ونَلُأَس ت متنأَ و  )٦١(   اهللاِ ابتِك : ِه بِ متمصت اع نِْإ

                                                                                                                                      
@@@@@@@@@@@@@@@@@L@óØómò‹Ðb÷@ôäbØóàò‹yóà@óÜ@oŽïi@ÚŽïóØ@Šóè@çbî@L@ÚŽïmò‹Ðb÷@çbî@L@oŽïi@ãò‹yóàbä

óä@óÙäíš@aìó“Žïq@ÛòìŠóè@L@òìónŽî‹ ò†@óäaìó÷@ìíàóè@óØóïè@I@ñìíåÜaH@òíŽïÜ@õbi@
@üi@òìò‹ŽîŠói@ô’óØómìì@õìaìóm@üi@L@òìì†‹Ø@IâÝà@‹’H@N@ 

 )٦٠(  @I@@@¾a@l‹›ÜaH @@@@@@@@@@@@@óîòìó÷@ó’óØómaì@L@o‚ó@ì@‡äím@ôäa‡ŽïÜ@óÜ@óîônî‹i@Z@@ìó÷
@@@@@@@@@@@@@ì@L@‡äím@óä@ôÙŽïäa‡ŽïÜ@òìaŠ‡Žïq@çbnŽîŠ@óØ@õóäa‡ŽïÜ@@@@@@@@âŽïÜò†@”ïåà@L@ón‚ó@óä@@Z@@ãó÷

@@@ômóibi@•óäa‡ŽïrŽîŠ@I@@ãaíÕÜaH@@@@@@@@@@@@@@íØòìŠóè@òìónŽî‹îò†@òìóäbmò‹Ðb÷@Šó@ói@çaìbïq@ônŽî@
@@@@ômóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚}@Z          ُهْم ُه َبْعَض َل الّل ا َفضَّ اء ِبَم ى النَِّس وَن َعَل اُل َقوَّاُم الرَِّج

ْن َأمْ    وْا ِم ا َأنَفُق ٍض َوِبَم ى َبْع ُه    َعَل َظ الّل ا َحِف ِب ِبَم اٌت لِّْلَغْي اٌت َحاِفَظ اِلَحاُت َقاِنَت َواِلِهْم َفالصَّ
َال              َنُكْم َف َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْع

  }@N ِليا َآِبيًراَتْبُغوْا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ الّلَه َآاَن َع
 )٦١(  @âŽïÜò†@”ïåàZ@aí‚@õŠójàóÍŽïq@òìíàŠóÐ@ônaŠ@@@@ôÙŽî‹i@@ bnŽï÷@ôäbäbáÝíà@

@@@@L@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@õóØóäb÷ŠíÔ@ói@òím‹ óä@çbïnò†@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@@oŽïióä@çbïàóØ
@@@õóØòŠójàóÍŽïq@ôäbØómóåäí@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@•òìó÷@L@çìíi@ôÝïÜòŒ@ô’ìím@ì@çìíi@a‹àí @

bØ@@@@Äû‹à@õómìì@a‡îŒaìbïu@Óþï‚@ôm@@@@@@@@@õüi@õòìó÷@üi@Ûóîaìóåi@ómû†‹Ø@çbïäbØóäíšüi@ì@
@@@@•òìó÷@ì@L@ç‹ ò‡îŠòì@a‡ïÜó @óÜ@f−íi@póåäí@ì@çb÷ŠíÔ@óÜ@•òìó÷@ì@L@òìóåŽîŠói

@@@@@@@@@@@@oŽïÜò†@çbïÙŽîŠò‰Žïi@õóîò†aŠ@ìó÷@ómün’ó @íØbm@L@òìóäóØò†@ômòŠ@oŽïi@õóäaìó›Žïq@Z@II
HH@@@@@ómaì@L@@Z@@@@@@@@Šóè@çbî@ÚŽïmóîb÷@Šóè  خالف املذهب حيمل علـى النسـخ       كل آية أو كل حديث    

@@@@ó‚íäóà@oŽî‹mìíi@oŽïiò†@aìó÷@oŽïi@çb·óèŒóà@õóäaìó›Žïq@Ûóîò†ìíàŠóÐ@AAA
@@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@oŽïi@ÚÜbà@óÜ@aí‚@ômó¼òŠ@ZII     وال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا @

@HH@@@ómaì@L@Z@@@@@Ûbš@ómó¿í÷@ãó÷@ôîbmüØ@@@@@@@@@@òìíi@Ûbš@fq@õóØó“Žïq@óØ@oŽïióä@òìói@L@oŽïibä
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٦١ 

 االِتسِر [تغلَّ بد قَكن أَدهشن: وا الُ ؟ قَونَلُاِئ قَمتنا أَمي فَنع) مي مج جا هق     
ربجا   : ك [  ،أَوديت و نصحت ] ُألِتمك قَ وضيِذ الَّ ت ـ لَي ع يجـا    : ك [ ،
 م الله ده اش مالله : اِسىل الن ا إِ هكتني و اِءمىل الس ا إِ هعفَرة ي ابب الس ِهِعبصأُ بِ الَقَفَ
اشهد. (  @

@ómaì@Z@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@ì@L@òìò‡åŽîí‚@óØóÙÜó‚@üi@õŠbmìì@
@@õìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@@@@@ãaŠóy@çbmŠó@óÜ@çbnïîaŠa†@ì@çbàb@ì@æŽîí‚@@ì@@@L@óîóÌò†óÔ

@@@òì@L@a‡äbmómłì@ãóÜ@ì@L@çbmóäbà@ãóÜ@L@çbmòˆûŠ@ãó÷@ônŽïàaŠóy@íØòì
bÐóä@ôàò†Šó@ôÙŽîŠa†‹Ø@ìíàóè@óØ@æäai@•òìó÷@ôà@ìì†@ãó÷@‹Žîˆ@óÜ

@@@L@ça‡àóïŽïq@@@@@@@@@@óÙäíš@L@òìónŽî‹Ùi@çbîóÜüm@oŽïibä@çìb’Š@óØ@•óäbåŽîí‚@ìó÷@òì
@@@@@@@@@@@@@@@çbÙäbØóåŽîü‚@óÜ@”ïÙŽïåŽîí‚@ãóØóî@ì@L@òìímììóØ@ôäaŠò†@ãb−ó÷@Šó@óÜ

@@@ôåŽîí‚@oŽîjÜóèI@@@@@@đkđÝžáÜađ‡ĆjŽÈ@æi@đtŠbŽzÜa@æi@đóŽÉĆïđiŽŠ@æiaH@@@@óØ@I@ŽÊđšĆ‹ŽnĆžàH@
òìíi@õŒüè@óÜ@IŞ‡ĆÉŽH@õŒüè@ì@L@IČÞĆîŽ‰žèHóäbîìín’íØ@@ìó÷@òì@L@

@@@@@@@@@pbÙi@Šó@óÜ@õŒaí‚a†@‘óØ@oŽïibä@ì@L@bàóä@ôàbÐóä@ôàò†Šó@õóîŠü‚ìí
@@@@@@@@@@@@@@@@Šó@óÜ@”ïØóîìí@ãóØóî@ì@L@òìímììóØ@ôäaŠò†@ãb−ó÷@Šó@óÜ@óÙäíš@L

@@@õìí@oŽî‹£I@@@kđÝžáÜa@đ‡ĆjŽÈ@æi@‘bşjŽÈH@@@@@@@@@@õìíàóè@çbàí @fi@óØ@L@ò@@@ŠóóÜ
@@@@@@@@æi@aí‚@óÜ@òì@L@çìímìóØ@ÚÜó‚@@@@@@@@@@çbnäaìó÷@óÙäíš@L@a‡mò‹Ðb÷@ômóibi@óÜ

@@@@@@@@@@@@@@@üi@çbnäaìó÷@ôîóŽïuŠó@òì@L@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ômóäbàó÷@ói@æäbmìì†‹i
@@@@@@@@L@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@õó’ìì@ói@òìa‹Ø@ÿłóyì@@@@@@@@@óØ@óäbîŠó@óÜ@çbn’òìó÷@

                                                                                                                                      
@@@@@@@@@ì@L@çbîŠb †ŠòìŠóq@õóØóäb÷ŠíÔ@ói@ç‹i@oò†@çbäbáÝíà@Šó@óÜ@ónîíŽïq@óîüi@L
@@@@@@@@@çó‚óä@”Žïq@ôÙŽïóØ@ïè@õómìì@ì@L@çbïäbîˆ@ôäbØòŠaìíi@ìíàóè@óÜ@Šòì†a†@óäóÙïi

@ôîaìb÷ˆûŠ@çbî@oŽïi@ômłóèˆûŠN 
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@@@@@@@@@@L@óäbïŽïÜ@çbnÔđŠ@òíŽï÷@óØ@ÚŽïóØ@ïè@ói@çò†óåŽîŠ@@@@@çbnäbØóÜbà@óåŽïi@õòìó÷@üi
@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@çò‡i@çbïŽïÜ@aìó÷@a†@ãb−ó÷@çbîòìó÷@Šó ó÷@óîüi@L@æ“ïåia†@a‡îbïm@çbî@L
@@@çbîòìó÷@”ïäaìó÷@L@oŽïióä@ŠbØŠa‡åî‹i@ôÙŽïäa‡ŽïÜ@óØóäa‡ŽïÜ@oŽïiò†@ãłói

@@@óØ@óäbmŠóóÜ@@@@@@@@@@@@pò†bÈ@ì@ÓŠíÈ@ôŽïq@ói@çóÙi@üi@çbïØb’üq@ì@L@óäaˆûŠ@õíŽî‰i
@@L@@@ïm@ãòìó÷@”ïåà@òì@@@@@@@@@@@ç‹i@òíŽïq@ônò†@Šó ó÷@óØ@òìín“Žïè@fuói@a‡äbmb

@@@@@@@@”îìó÷@L@æibä@a‹àí @ìó÷@õaì†@ï Šóè@Z@@@@L@òŠb †ŠòìŠóq@õaí‚@õóØóØímŠóq
@@@@@@@@@@@@@@@@_@æŽïÜò†@ôš@òíŽï÷@bu@L@æà@ói@pòŠbió@oŽî‹Øò†@Ž¶@çbmŠbï‹q@òíŽï÷@òì

@@çbîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@omü‚@õŠb †ŠòìŠóq@õóØóàbîóq@üm@óØ@æîò†ò†@òìó÷@ôèaìó 
@@‡äbîó @@@@@@@@@@@@@@@@póØómó¿í÷@ói@omü‚@õŠb ˆüàb÷@ì@L@†‹Ø@omü‚@õŠbØ@õa†ó÷@ì@L

@@@@@@õó−óq@”îìó÷@L@a†@oàb−ó÷@ìíi@Šó@óÜ@óØ@o’òìó÷@L@‡äbîó aŠ
@@@@@@@@@@ì@óØóÙÜó‚@ì@L@òŠói@†‹ ò†@õa†@ì@L@çbb÷@üi@òìò†‹ØŒŠói@ôäbàìímóîb’

@@ìíàŠóÑîò†@Z@@@üm@bîaí‚@@@@@@@@@@@@@‡ïèb’@üm@bîaí‚@L@çbîóîómìì@ìó÷@Šó@óÜ@ói@‡ïèb’
óÜ@ói@çbîóîómìì@ìó÷@Šó@N@

@
@

@‰Žîíä@ìì†@õòìóä†‹ØüØ@
@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@L@õŠó@óÜ@çbnòì@ì@

VQ@ ُثِنِب] [ مي مج جا هق : الل ِب [ نَذَّ أَماٍءدمي  : ٍداِح و. [ 
@ómaì@Z@a†@ôäbi@Ûóî@ßþïi@çb’bqN 
VR@ ُثقَ أَمفَام ى الظُّلّّصهثُ،  رقَ أَمفَام ى الْلَّصعصر.  
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@@ómaì@Z@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ì@†‹Ø@ômóàbÔ@ßþïi@çb’bq@@@õûŠòíïä@õ‰Žîíä@
@@@@@çb’bq@ì@L@ç†‹ÙŽïq@@@@@@@@@@•aí‚@õŠójàóÍŽïq@ì@òìò†‹Ø@ômóàbÔ@ßþïi@‹m@ôÙŽîŠbu

@@ç†‹ÙŽïq@õ‹–óÈ@õ‰Žîíä@@N 
VS@ لَومي لِّصب ينهما شاًئَي.  

@ómaì@Z@a†óä@ãb−ó÷@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@ôÙŽî‰Žîíä@ïè@N 
VT@ ُثم ِك رب ر اهللاِ ولُس   ] ْقَالصجا   : اَءو [حـ ى أَت ى الْتمـ و  ، فِق

 ني ب  )٦٣(  اِةشم الْ لَب ح لَعج ، و   )٦٢(  اِترخىل الص اء إِ وصقَ الْ ِهِتاقَ ن نطْ ب لَعجفَ
يدِهيو ، اسقْتِق الْلَب٦٤(  ةَلَب( .  

                                                           
 . أسفل جبل الرمحة وهو اجلبل الذي بوسط أرض عرفات هي صخرات مفترشات يف   )٦٢( 

وأما ما اشتهر بني العوام من األغبياء بصعود اجلبـل          . فهذا هو املوقف املستحب     : قال النووي   
 .وتومههم أنه ال يصح الوقوف إالَّ فيه فغلط 

@ómaì@Z@ñíŽïØ@ñììŠaí‚@óÜ@ìa‹‚aŠ@ðÙŽî†Šói@‡äóš@óÜ@çìíi@î‹i@óäa†Šói@ìó÷
IóyòŠóàH@òìómbÐòŠóÈ@ñìòŒ@aŠòìbä@ónŽîìóØò†@óØ@ñòíŽïØ@ìóÜ@óîônî‹i@óØ@òì@

Iالنووي@H@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@@@@@a‡ïŽïm@ómóåäí@óØ@ñóåŽîí’@ìóÜ@óîônî‹i@óîbŽïu@ãó÷@b÷
@@@@@@@@@@@@@@@@çaíŽïä@óÜ@óäbiìbäói@óØ@ñòìó÷@ãłói@L@óÐòŠóÈ@óÜ@óäbnòìaŠ@ñbŽïu@ì@oïnòìòíi

@@@@@@@‡ÝŽï @ì@çò†ìóØ@ì@ãaìóÈ@ðÙŽïäbÙÜó‚@@@@@@@@@@@@@@ðÜbîó‚@ì@óÐòŠóÈ@ñíŽïØ@Šó@óåmìóØŠó@óÜ@a
@ómóÜóÌ@ì@óÜóè@oŽïióä@a‡ŽîìóÜ@þÝï÷@óîôä@pìŠ†@ì@oaŠ@çbnòì@óØ@ñòìó÷@N 

 )٦٣( @@ómaì@Z@çbîóØóÜóàüØ@N 
 . وقف يدعو رافعا يديه   وجاء يف غري حديث أنه ) ٦٤( 

@@ómaìZ@@@@ŠójàóÍŽïq@aìóØ@òìímbè@a†ò†ìíàŠóÐ@æî‡äóš@óÜ@@@óÈ@óÜ@@@òìbnòì@a†óÐòŠ
@òìómòìì†‹ØŒŠói@ð“ïnò†@ì@òìómòìaŠbq@ì@òìì†‹Ø@ñbÈì†N@@

 ٣٨٣ص  ( ومن السنة أيضا التلبية يف موقفه على عرفة خالفا ملا ذكره شيخ اإلسالم يف منسكه                
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@@ómaì@Z@óÍŽïq@çb’bq@@aí‚@õŠójà@@@@@õìbä@óØ@@ õóØò’ìì@õŠaí@
Iöaí—ÔH@@@@@@óØ@@õóØò’ìì@ôåï@ì@L@óÐòŠóÈ@ón’ó @íØbm@òìòìíi@@ ìíi@

@õìbäIöaí—ÔH@@@@@@óîôuby@ôÜóàüØ@ì@L@òŠìó @ôÙŽî†Šói@ói@‡äbÙÜ@@ ìíi@
@ìíi†‹Ø@óÝjïÔ@óÜ@ô“îììŠ@ì@L@çìíi@a‡ïnò†@Šói@óÜ@”ïäbØò†bïq@N 

VU@ َلَفم ي لْز اًفَاِق و ح ى غَ ترِتب الش مس ذَ وهِتب فْ الصـ  قَ ةُر ـ  ح الًيِل ى ت
 .  )٦٥(  صرقُ الْابغَ

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@çìíi@aìb÷@ìòŠói@Šü‚@íØbm@L@ôäbnòìaŠ@Šó@óÜ@ìíi@ãaìò†Šói
@bàóä@Šbî†@Šü‚@õóäŒbi@íØbm@L@òìòìíi@ãóØ@”îˆûŠ@õò†ŠòŒ@ì@L@ìíiN 

VV@  ]الَقَو : فْقَوت ه هن ا وعلُّ كُ ةُفَره ا مـِقود ن مي مج جا حـا         :ف

  ] .حم

                                                                                                                                      
يا سعيد ما يل ال أمسع الناس يلبون        : كنا مع ابن عباس بعرفة فقال يل        : " فقد قال سعيد بن جبري      ) 

فإم قد  . لبيك اللهم لبيك    :  خيافون من معاوية قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال            :؟ فقلت   
من  ) ١١٣ / ٥( والبيهقي   ) ٤٦٥ - ٤٦٤ / ١( أخرجه احلاكم   " .  تركوا السنة من بغض علي      

ووافقـه  " صحيح على شرط الشيخني     : " قال احلاكم   . بن عمرو عنه     طريق ميسرة بن حبيب عن املنهال     
 .هيب الذ

@ómaì@Z@bèòìŠóèIóÐòŠóÈ@óÜ@a‡äbnòì@ðmbØ@óÜ@ç†‹Ø@óïjÜóm@H@póåäí@óÜ@óÙŽï’óiN@
 عن ابن عباس أن رسول اهللا واحلاكم من طريق أخرى      I@@@ÂìÿaZ@Q@O@QQU@O@RH مث روى الطرباين يف     

      وسنده حسن وصـححه   . إمنا اخلري خري اآلخرة     : لبيك اللهم لبيك قال     : وقف بعرفات فلما قال 
 . احلاكم ووافقه الذهيب 

 . أخرجه البيهقي .  من فعلها  ويف الباب عن ميمونة زوج النيب 
 )٦٥(  @aí‚@õŠójàóÍŽïq@óÙäíš@L@ìíióä@ììˆûŠ@ói@a‡îóäbnòì@ãóÜ@IÞ›ÑÜa@ãcH@

@@@@@@ì@L@òìóîóØò’ìì@Šó@ói@ìíi@bnòì@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@†Šbä@üi@õìbnbà@ÚŽï⁄ 
ìŠóè@L@òìò†Šaí‚@õóØòìbnbà@óÜ@íØòIµzïz—ÜaH@òìóä‹Žï ò†@òìóïŽïÜ@a†@N 
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@ómaì@Z@óäbnòì@ôåŽîí’@•óÐòŠóÈ@ìíàóè@ì@L@ãìbnòì@a†ò‹ŽïÜ@N 
VW@ أَوردأُف سةَام ] بنز مج جا هق  : ٍدي [فَلْخه.  

@ómaì@Z@I@óàbcH@õŠíØ@õò@I‡îŒH@@ô“î@@@@õü‚@õóÙn“q@óÜ
@ìíi†‹ØŠaíN 

@
@
@
@
@
@
@
@

@æîŒóia†@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@
VX@ وفَدع ر اهللاِ ولُس  )  ي رِ ِفووفَأَ : ٍةاياض و لَعِهي ِك السيد ن مج   : ةُن  ( )

٦٦(  قَ ود ش نق  )٦٧(  ِقَلْ لصاِءو الز مام ح نَّى إِ ت أْ رسا لَ هِصييب م ِروك  )٦٨(  ر ـ ح  ،  ِهِل

                                                           
 )٦٦ ( @@@@@@@@@@@@aìó“Žïq@L@ôîbïåÜ†@ì@L@ôäbïä@ì@ãŠóä@óÜ@óîônî‹i@óØ@I@@ñìíåÜaH@@@ômóîìíàŠóÐ@@Z@õòìó÷

@@@@@@@@@L@oŽïåŽïéi@fuói@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@ì@eŒóia†@òìóîôäbïä@ì@ãŠóä@ìóåïØó@ói@ómóåäí@óØ@óîa‡Žïm
@pbÙi@óÜóq@pìóØ@oò†@ôØóïÜüš@ÚŽïmbØ@@òì@òìímbè@a†‹m@õóØò†ìíàŠóÐ@óÜ@íØòìŠóèN 

 )٦٧( @@ómaì@Z@ìíi†‹Ø@ôÜüm@ì@‡äímN 
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وبِ ولُقُي الْ ِهِدي يمي  ن] ا  ذَكَه :أَوشبِ ار ـ   إِ ِهفِّ كَ ِناِطب ىل السأَ]  ن : اِءمـ ي ـ  ه ا الناس 
ِكالسيةُ ةُننِكيالس.  

@ómaì@Z@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@@@@@@@óÜ@@òìóÙŽîŠbÔòì@ì@óåïØó@ói@@
@@@@‡äím@õóØò’ìì@õóòŠ@ì@L@õŒóia†@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@@@ói@L@ìíi†‹Ø

@@@@Øò†@ôåï@Šói@õŠó@ÛóîòíŽï’@@@@@@@@üi@õòˆbàb÷@ô“ïnaŠ@ônò†@ói@ì@L@pìó
@@çbb÷@óÜ@†‹Øò†@ììŠ@ônò†@ôäbØóqóÜìbä@ÛóîòíŽï’@ói@@†‹Øò†@óØóÙÜó‚

@æi@ŠbÔòì@ì@óåïØó@ói@L@æi@ŠbÔòì@ì@óåïØó@ói@óåïÙÜó‚@õó÷@óØN@
VY@ ُلَّكا أَمتى ح٦٩(  الًب(  ِمِح الْنأَ  ،اِلبرى لَخِلا قَهالًيح ، تى تصعد  )٧٠( . 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@ÚŽî‡äóè@L@óäaŠìó @ó¾@bàüØ@ìóÜ@ÛóîbàüØ@ói@o’ó ò†@óØŠóè
@òìŠŠó@ómaì‹i@õòìó÷@üi@L@†‹Øò†@Þ’@üi@õóØóòŠN 

óÑïÜò†Œíà@óÜ@‰Žîíä@ìì†@õòìóä†‹ØüØ@
Žïm@ìó’@õòìóäbà@ì@La‡ï@@

WP@ حى أَ تى الْ تمزفَ ةَفَِلد ى بِ لَّصفَ[ ا  هجمـ  ع ب يالْ]  جـا    د : نـ م ب ِرغ
ِعالْواٍنذَأَاء ِبشٍداِح وقَِإ وامت٧١(  ِني(  . 

                                                                                                                                      
 .هو املوضع الذي يثين الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب   )٦٨( 
احلبـال  : وقيل  . الضخم منه ومجعه حبال     : وقيل  . احلبل املستطيل من الرمل     " : " النهاية  " يف    )٦٩( 
 " . ل كاجلبال يف غري الرمل يف الرم
 )٧٠(  @@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@íØòìŠóè@L@õ‹iò‡îóä@L@†‹Øò†@õóïjÜóm@a‡îóä†‹ÙŽîŠ@ãóÜ@

@õóØò†ìíàŠóÐ@I@Þ›ÑÜaH@õŠíØ@õ@@I@‘bjÉÜaH@óÜ@a†@@I@µzïz—ÜaHòìímbè@a†@N 
 )٧١(  @@@@@@@@@@@@@ï÷@Ûóî@óØ@òìímbè@a‡ióèŒóà@ÚŽî‡äóè@óÜ@óØ@•òìó÷@ì@L@oaŠ@ôäìíšüi@óîóàó÷@@pbØò†@óàbÕ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@oŽïjmbè@òìóŽîŠ@ÚŽî‡äóè@óÜ@Šó ó÷@ì@L@ómóåäí@õóäaìó›Žïq@aìó÷@LI@̂ b’H@@@@@@çüš@ÛòìŠóè@L@ò
@óäaì‹i@L@a‡äbØò†ìíàŠóÐ@óÜ@Žñ‡äó‚@óÜ@òìímbèóä@Šóè@ça‡äbiI@Z ٧٠ – ٦٩ / ٣: نصب الرايةN@H@ 
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@ómaì@Z@@a‡Žïm@õb“ïÈ@ì@kî‹Ìóà@õ‰Žîíä@ì@L@óÑïÜò†Œíà@ón’ó @íØbm
@póàbÔ@ìì†@ì@ÚŽïäbi@ói@òìóä†‹ØíØ@N  

WQ@ لَومي سب٧٢(  ح( ب ينهما شاًئَي.  
@ómaì@ZíŽïä@óÜ@ô“ïmóåäí@õ‰Žîíä@ïè@a†óä@ãb−ó÷@a‡äbïäaN@
WR@ ُثمطَ اضجعر اِهللاولُس  ح لَى طَتفَ الْعج٧٣(  ر( .  
ómaì@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@Âä @íØbm@pìó‚@a‡ŽîìóÜ@Iómaì@Z‹vÑÜaH@pìóØŠò†@N@
WS@ وفَى الْلَّصجِحر ، ينت بيلَن فَ الْهجاٍنذَأَ ، ِبرقَِإ وة ام. 

@ómaì@Z@ì@Âäbi@ói@ôäbîói@õ‰Žîíä@L@ìíi@a‹Ù’b÷@üi@ôä @óØ@a‡“ïÙŽïmbØ@óÜ
@a†@ãb−ó÷@ÚŽïmóàbÔN 

@ãaŠó¨ìŠóÉ’óà@óÜ@çbnòì@

õíŽïØ@óÜ@ómaì@@Iحقُز@H@@óÑïÜò†Œíà@óÜ@
WT@ ُثم ِك رقَ الْ بصاَءو ح ى أَ تى الْ تمشعالْ ر حفَ [ )٧٤( اِمرقَر ـ لَى ع د  : ِهي

                                                           
 )٧٢( @@ómaì@Z@ìíi†‹Øóä@ômóåäí@ôÙŽî‰Žîíä@ïè@N 
 )٧٣(  @aìó“Žïq@Ia@âïÕÜa@æiH@@@@@ômóîìíàŠóÐ@@oŽïi@pó¼òŠ@ói@@Z ))  ومل حيي تلك الليلة

@÷ómaì@L@Z@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@õòìó’@ìó@@@)) ، وال صح عنه يف إحياء ليليت العيدين شيء          
@@@@@@@@@@@@@@@ìì†@ôäaìó’@óØ@òìa‹åŽï¾óóä@òíŽïÜ@ô“ïØóîò†ìíàŠóÐ@ïè@òì@L@òìómû†‹Øóä@ìì‡åîŒ

@@@@@†@”ïåà@L@òìónŽïi†‹Ø@ìì‡åîŒ@õóØóäˆóu@@âŽïÜò@Z@@@@@@@@@ì@L@ômóîìíàŠóÐ@ìó÷@óØ@óîóîòíŽï’@ìói
@óÜ@â’óäa†ìíàŠóÐ@ìó÷@ìíàóè@I@kïèÜaì@kïÌÜa@ôÝÈ@kî‹ÍÜa@ÖïÝÉnÜaH@òìì†‹Ø@a‹Ù’b÷@a†@N 

)٧٤(  @@a†ò‹ŽïÜ@õfq@oóióà @I@@@ŽÔH@@@óØ@óyò )        بضم القاف وفتح الزاي وحباء مهملة (
@@@óÜ@òìa‹bä@ôÙŽï‚b’@óØ @I@@@óÑÜ†¾aH @@@@íàŠóÐ@ãó÷@ì@L@@@@@@@@@óØ@õòìóÜ@óäbäaŒ@ËŠó’@•óîò†ì 

I@ãa‹¨a@‹É“¾aH @óÜ@óîônî‹i @I@@ŽÔH@@@@@@@@@@@@ì@‘ìíä@óàbä@çbîˆ@ì@çb÷ŠíÔ@ôäbäaìóÄaŠ@õóåîŠûŒ@ì@L@
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 ].مج جا هق 
@ómaì@Z@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@@@@@@óØ@@ òìòìíi@õóØò’ìì@õŠaí@

@@õìbäI@@öaí—Ô@@H@@@@@@@@@õíŽïØ@óØ@@ãaŠó¨ìŠóÉ’óà@ón’ó @íØbm@@ìíi@I@ŽÔH@@
@póØŠó@a‡îŠó@ói@ì@@a†@óÑïÜò†Œíà@óÜ@òìónŽî‹ ò†N@

WU@@ َفاسقْتِق الْ لَبفَ،   ةَلَبدعاه ] فَ : ٍظفْي لَ ِف وِمحجا هق    د مج  :  اهللاَ د  [
كَوبرهو لَلَّههو وحده .  

@@ómaì@Z@ìŠ@òìì@@@@@@@õaí‚@ô“îbn@ì@‹Øí’@çbî@L@òìóîaŠbq@ì@óÝjïÔ@óÜ@†‹Ùî
@@@@@@ì@L@†‹Ø@õŠb †ŠòìŠóq@I اهللا أكرب@H@@@ì@I    ال إلـه إال اهللا@H@@@@@@ônŠóq@aíƒØóî@ì

@‡äbîó aŠ@õŠb †ŠòìŠóq@õaí‚N@
WV@ َلَفمي لْزاًفَاِق وح ى أَتفَسِجر اًد.  
ómaì@Zòìóîìíi@†ŠòŒ@ŠûŒ@Šü‚@íØbm@L@a‡îbïm@ôäbnòìaŠ@Šó@óÜ@ìíi@ãaìò†Šói@òì@N 
WW@  )الَقَو : فْقَوتِه هنالْا ومزلُّ كُةُفَِلدها مِقوم د ن مج جا حم :  ف. ( 

@ómaì@Z@óäbnòì@ôåŽîí’@•óÑïÜò†Œíà@ìíàóè@ì@L@ãìbnòì@a†ò‹ŽïÜ@N 
íà@óÜ@æîŒóia†ç†‹Ø@âuòŠ@üi@óÑïÜò†Œ@

WX@ َففَدِم [ عن ج هق   : ٍعم [َقنْ أَ لَب لُطْ تع الش مس ] ولَعـ  ِهي ِك السيد  : ةُن
 .  )٧٥( ] ت هق حم 
@ómaì@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@@@@@@”Žïq@@òìóÙŽîŠbÔòì@ì@óåïØó@ói@@

@õŒóia†@óÑïÜò†Œíà@óÜ@L@oŽïjÜóè@Šü‚@õòìó÷N@

                                                                                                                                      
@óØ@çòìó÷@Šó@óÜ@çbäaŒò†ìíàŠóÐ@I@ãa‹¨a@‹É“¾aH@ìíàóè@@I@óÑÜ†¾aH@óîò@@I@ñìíäHN@ 

 )٧٥ ( @aí‚@õŠójàóÍŽïq@òì@L@õóØóïjÜóm@Šó@óÜ@ìíi@ãaìò†Šói@@õîóä@ìN 
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WY@ أَوردفَ الْفلَضب نع ـ )٧٦( اٍسب انَكَور الًجح سنالش أَِرع بيضِس ويـاًم. 

@ómaì@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@I@@Þ›ÐH@@õŠíØ@õ@@I@@‘bjÈH@@@@ôÙŽîìbïq@óØ@@
@ìíi†‹Ø@Šaí@õü‚@õóÙ“q@óÜ@@ìíi@•ó @ûŠ@õóäłóÙïr@ôäaíu@‹q@N@

XP@ َلَفم فَا دع ر اهللاِ ولُس   م رظُ ِه بِ ت ع٧٧(  ن(  ت ِرجيِفطَ ، فَ  نفَ الْ قلُض ي ظُنر 
ـ فَ الْ لَوح ، فَ  ِلضفَ الْ هجى و لَ ع هد ي   اهللاِ ولُس ر عضو ، فَ  نِهيلَِإ لُض و ـ ج هىل  إِ ه

الشق فَ  ِر اآلخ ، حلَّو ر اهللاِ ولُس   ي دمِ ه ن ِق الش ِر اآلخ لَ ع ى وفَالْ ِهجِلض ي ِرصف 
وجهِمه نالش قِر اآلخي ظُن٧٨(  ر( .  

                                                           
 )٧٦(  @@@@@@@“Žïq@ôÙŽïÝ‚@óÜ@ì@L@óÜb‚@ãóÜ@I@òŠbàˆ@ZVU@H@@óØ@oŽîìóØò†Šò†@üi@çbàòìó÷@Z

@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ô“îŠûŒ@ôØóîò†ìíàŠóÐ@òì@L@oŽïäaíni@Šó ó÷@òìóÜòˆb÷@Šó@ói@ì@L@óÙ“q@óÜ@óîaìòŠ
@aìó“Žïq@íØòìŠóè@L@òìímbè@Šó@I@ñìíåÜaH@ômóîìíàŠóÐ@N 

وز إسكان العني ، مجع ظعينة كسفينة و سفن ، وأصل الظعينـة الـبعري               بضم الظاء والعني ، وجي      )٧٧( 
  .I@ñìíåÜaH@الذي عليه امرأة ، مث تسمي به األحاديث كما قال 

وهذه القصة هي غري اليت رواها علي وابن عباس يف نظر الفضل إىل املرأة اخلثعميـة مـن                  : قلت    )٧٨( 
لنحر ، وهذه كانت صبح املزدلفة قبل إتيانه بطن حمسر ، ويف       أن يف حديثهما أا كانت يوم ا      : منها  : وجوه  

كمـا  . حديث علي فائدة أخرى ، وهي التصريح بأن القصة وقعت يف مىن عند املنحر بعد رمي مجرة العقبة             
 ) ١ / ٢٢٠/ ٩: الفوائد املنتقاة   (  وامللخص يف  ) ٨١ و ٧٦ / ١: زوائده  ( وابنه يف    ) ٧٦ - ٧٥ / ١( رواه أمحد   

 . د حسن كما قال احلافظ وصححه الترمذي بسن
ن املتقدمني واملتأخرين أن املرأة اخلثعمية كانـت حمرمـة   م ويف ذلك رد صريح على من يدعي        

يقولون ذلك لرد داللة احلديث الصرحية على أن وجه         .  بأن تغطي وجهها     ولذلك مل يأمرها النيب     
 ولو سلم أا كانت حمرمة فاإلحرام ال مينع مـن           املرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة ألمرها بالتغطية        

التغطية ال سيما يف هذه احلالة اليت كاد الشيطان أن يدخل بينها وبني الفضل وإمنا مينع من النقـاب                   
فكيف وليس يف احلديث أا كانت حمرمة ؟ فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي               . والربقع وحنوه   

ذه احلالة حيل هلا كل شيء إال النكاح كما يأيت فلو فرض أنه ال              اجلمرة وعند املنحر كما سبق ويف ه      
 ال  I@@@@@óáÝ¾a@òc‹¾a@lbvyHجيوز هلا التغطية قبل ذلك فقد زال املانع وقد فصلت القول يف ذلك يف               
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@@ómaì@Z@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ @@@@@@@L@óÑïÜò†Œíà@óÜ@õŒóiò†a†
@@@@@@@@@@@@L@çìíi@ŠórŽïm@a†ý@ói@ôÙŽïmò‹Ðb÷@‡äóš@I@@@Þ›ÐH@@@@@@@@@õ‹îó@a†ómbØ@ìóÜ@”î

@@@@@•aí‚@õŠójàóÍŽïq@L@ç†‹Øò†@@@@@@õììŠ@ói@bä@ônò†@@I@@Þ›ÐH@@@L@òìò@I@@@Þ›ÐH@
@@@@@@@@@@@@@@@õŠójàóÍŽïq@òìò‹m@õóØý@óÜ@ì@‹m@ôÙŽîŠbu@L@‹m@õóØý@üi@a‹Žï Šòì@õììŠ@”î

@aí‚@õììŠ@ói@òìóîbä@ônò†@@I@Þ›ÐH@”îìó÷@L@a‹Žï ò†Šòì@õììŠ@òìò
@ôäaì‹îò†@òìò‹m@õóØý@óÜ@ì@a‹Žï ò†Šòì@õììŠ@N 

XQ@@حى أَتتطْى بنم ح٧٩( ٍرس( َفحرِل قَكالًي )٨٠( ]الَقَو :لَعكُيم ِكالسيمي: ةَن. [ 

@@ómaì@Z@@@@@@@ôÜû†@ón’ó @bm@I ـرسحم @H@@@@@Žîí’@óØ@@@@@@@@båïà@çaíŽïä@óÜ@óÙŽïå
íà@@@@ óÑïÜò†Œ@@@õìíàŠóÐ@ì@L@òìò†‹Ø@‡äím@õóØòìóä†‹ÙŽîŠ@ÚŽî‡äóè@@Z@ói

@çóÙjŽîŠ@òìòŠbÔòì@ì@óåïØóN@
@òŠìó @ôä†‹Ø@âuòŠ@

                                                                                                                                      
 . سيما يف الطبعة الثانية وهي وشيكة الصدور إن شاء اهللا تعاىل 

ددة مسي بذلك ، ألن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي           بضم امليم وفتح احلاء وكسر السني املش      (   )٧٩( 
 " .و حمسر برزخ بني مىن ومزدلفة ال من هذه وال من هذه : " أعي وكلن قال ابن القيم 

 .لكن يف صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن حمسرا من مىن :  قلت 
 )٨٠ ( @@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@ãóÜ@óu@óÜ@íØòìŠóè@L@òìò†‹Ø@‡äím@õóØòìóä†‹ÙŽîŠ@@a†óîò†ìíàŠóÐ

@@@aìó“Žïq@Lòìímbè@I@@ñìíåÜaH@@@ômóîìíàŠóÐ@@Z@@@@@@@@@@ìóÜ@L@ç†‹ÙŽîŠ@ôäbØómóåäí@óÜ@óÙŽïmóåäí
@@@@aìó“Žïq@L@a†óåŽîí’@I@@âïÕÜa@æiaH@@ômóîìíàŠóÐ@”î@@II@Z@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ômò†bÈ@óàó÷

@òìíi@@Šó@üi@òìòŠaí‚@ómümbè@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ôîa@óØ@õóäbåŽîí’@ìóÜ@@
@@@@Šóè@L@ôäbåàˆì†@@@@@@@@ŠaìóåŽîí’@ói@ôån’ûŠ@óÜ@òìa†@ãb−ó÷@ô’òìó÷@I@@‹v¨aH@@ì@L@@I@@†íH@L@

@òìómû†‹Ø@‡äím@õóØóä†‹ÙŽîŠ@ì@L@òíï’üqa†@õü‚@ômóàììŠ@õóØóØb’üq@óiN@HH 
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٧١ 

@I@õÙÜa@ò‹á§a@ðàŠH@
XR@@@ُثم لَ سِر الطَّ كيالْ ق وِت الَّ  )٨١( ى  طَس ي تخرن د مي مج جا     : ك   [ ج

 .ة رج الشدني ِعِت الَّةَرمجى الْتى أَتى ، حربكُ الِْةرمجى الْلَع] هق 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@óÜ@Šó@óØ@Šói@óm‹ @õóåïnaŠòìbä@óŽîŠ@çb’bq@I@@@õÙÜa@ò‹á§a

H@L@pbØò†Šò†@òì@@ón’ó @íØbm@òìóØòŠa†@õý@ómóäìímìóØ@óØ@õóäa†Šói@ìó÷N@
XS@ َفرمااه  ]ضحِب ] م نخ د ت طح جا قط هق حم : ىسِعبح ص٨٢(  اٍتي( .@

@ómaì@Z@p‹Žïm@õ†Šói@pìóy@ìN@
XT@ كَيبرم لِّ كُعح ِماٍةص نثْا ، ِمهل حى الْص٨٣(  ِفذْخ( .  

                                                           
 )٨١ ( @@aìó“Žïq@I@@ñìíåÜaH@@@ômóîìíàŠóÐ@@II@Z@@@@@@@@@@@@ômbØ@óÜ@ómóåäí@óîóŽîŠ@ãó÷@õŠói@óåm‹ 

u@óØóîóŽîŠ@L@pbÐòŠóÈ@óÜ@òìóäaŠó pbÐòŠóÈ@üi@ìíïn’ûŠ@òíŽïÜ@óØ@õóîóŽîŠ@ìóÜ@óN@HH@ 
 )٨٢( @@@@@@@@@óÜ@íØòìŠóè@L@båŽïè@ÛóîóïjÜóm@òŠüu@ìíàóè@óÜ@õŒaì@a†ómbØ@ìóÜ@òì

@õóØò†ìíàŠóÐ@I@Þ›ÐH@òìímbè@a‡“îìóÜ@óu@ì@N 
 )٨٣(  @@aìó“Žïq@I@@@ñìíåÜaH@@@@ômóîìíàŠóÐ@Z ))          وهو حنو حبة الباقالء وينبغي أن ال يكـون

 )) . فإن كان أكرب أو أصغر أجزأه أكرب وال أصغر
@@ómaì@@Z@@@@@@@@@@@@@Øí›i@•óä@ì@L@‹mòŠìó @óä@ónîíŽïq@òì@L@òìóØóîóÝÔbq@óØìbä@óÜ@óÙîä

@oŽîìóØò†@õŠó@óÜ@ì@L@oŽïiò†@Šóè@aìó÷@ìíi@Øí›i@çbî@‹mòŠìó @Šó ó÷@ãłói@L@oŽïiN@
@@@óÜ@òì@I@@óîbéåÜaH@@@@òìímbè@a†@II@Z       ا بني سبابتيك    اخلذف هو رميك احلصاة أو نواة تأخذه
@@N@HHوترمي ا
@ómaì@Z@I@Ó‰¨aH@Z@@çaíŽïä@óÜ@óØ@ÛóîóØìbä@çbî@L@†Šói@üi@oäa‡Žî‹Ð@óÜ@óîônî‹i

@õò†ò†@ôŽî‹Ð@ì@L@oî‹îò†@oäbàìímóîb’@õó−óqN@
@@@âŽïÜò†@”ïåàZ@@@@@@@@@@@@@óÜ@†bîŒ@óÜ@òìímbè@a†ò†ìíàŠóÐ@ÚŽî‡äóè@óÜ@òŒaíŽï’@ãói@pòŠbió@òì@

óÍŽïq@ôäłòìbè@óÜ@ÚŽïÜòìbè@Šójà@•óäaìóÜ@L@@I@ðáïánÜa@ˆbÉà@æi@æ¼‹Üa@‡jÈH@óØ@
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٧٢ 

@ômóîìíàŠóÐB@Z     خطبنا رسول اهللا      ففتحت أمساعنا حىت أن كنا لنسمع :  وحنن مبىن قال
¢—ô@@: فطفق يعلمنا مناسكنا حىت بلغ اجلمار فقـال         : قال  . ما يقول وحنن يف منازلنا      

õ‹‚ÿa@ôÝÈ@báè‡yc@µnibjÜa@êïÉj–c@Êšìì@Ó‰©a N@B@NN@óØò†íàŠóÐ@ôîbmüØ@íØbmN@
ويف الباب عن حرملة بن عمرو      . أخرجه أبو داود والنسائي وأمحد والبيهقي والسياق له بسند صحيح           ( 

طبقات ابن " وابن عباس يف  ) ٢ / ١٨٤ / ٧" ( وفوائد امللخص  ) " ١ / ١٢٠ / ٥" ( أمايل احملاملي " يف 
  ) ) . ٧١ / ٤( د مسلم يف رواية له وهو عن ) ١٢٩ / ٢" ( الطبقات " يف " سعد 

@@ómaì@Z@@@@@@ç†‹Ø@âuòŠ@ôbi@ón’ó @óØ@Z@@@@@@@@@@ôäbàímóîb’@ôäbØó−óq@ì@L@båŽïè@ôÙŽî†Šói
@Ûóî@Šó@ón‚N@NNN@

@@@@@@@@@@@@@@a‹Ù’b÷@‹mbîŒ@òìóä†‹ÙäììŠ@óÜ@óîônî‹i@L@óïnŽïäüš@ãóÜ@oóióà@µäai@oŽïió÷@ãłói
@@ôä†‹Ø@I@@@Ó‰©a@ô—yH@@@@@@@oŽî‹Ùi@âuòŠ@õfq@ónîíŽïq@óØ@@@@@@@L@ç†‹Ø‹ŽïÐ@õfq@oóióà@çbî@_

@@@@@@@@@@@@@òìì†@ìóÜ@Ûóî@Šóè@_@‹m@ôäbØómóïäüš@óÜ@Šì†@L@òìóïŽïq@óäìíi@‡äóibq@ôä†‹ÙnîíŽïq@ì
@@@@@@@@@@@aìó“Žïq@póäbäóm@L@ò‹m@a‹Ù’b÷@çbïàóØóî@ãłói@L@òŠó ó÷@õfu@I@@@ñìíåÜaH@@@@@õòìóÜ@óu@

@@@ãłói@L@òìì†‹Øóä@‘bi@I@@ãbáa@æiaH@@@óÜ@I@@|nÑÜaH@@@‹Ùbi@ôàòìì†@õŠó ó÷@a†@@ì@L@òìì†
@@@óàóØóî@õŠó ó÷@õŽ¶@oóióà@óØ@òìì†‹Ø@òìó÷@Šó@óÜ@ôn‚óu@L@òìómòìa†@ôšŠóqŠói
@@@@@@@@@@òìímbèóä@a‡móåäí@óÜ@ìa‹ÙîŠbî†@ôØóîônŽïäüš@óØ@oŽïiò†@a‹Ù’b÷@çbàüi@óàó÷@Šó@óÜ@L
@@@@@@@@@@@@@@@@óØ@ÛóïnŽïäüš@Šóè@óîüi@L@µji@‡äóibq@òíŽïq@oŽïi@oîíŽïq@ì@L@óäa†Šói@ìó÷@ôån“Žîìbè@üi

b÷@õüi@óØ@oŽïi@çbN@
@óîóè@Ûóîòìóån‚i@‡äóš@a‡’ò‹ŽïÜ@Z@

@@ãóØóîZ@@@@@@@@@@@@æmłóèŠüy@”Žïq@L@oŽî‹Ùi@çˆóu@õˆûŠ@óØóån“Žîìbè@†Šói@oŽïibä@óØ@óîòìó÷@
@@@@@@@@@@@@@@@@@æÝŽïi@fuói@óÑïÜò†Œíà@oŽîŠ†ò‡Žïq@çbîóŽîŠ@óØ@L@”ïäbmò‹Ðb÷@ì@L@bäaínŽïi@üi@póäbäóm@L

@@@@@@@@@@@@@óÙi@õŠòìbš@çbîŠó@óÜ@ónîíŽïq@L@ìó’@õòíŽïä@õaì†@@@@@@@@@@çb’bq@L@oŽî‡Üóè@Šü‚@bm@ç
@ç‰Žîìbéi@çbïäbØò†Šói@N 
 قدم أهله وأمرهم أن ال يرموا مجرة العقبة حىت تطلع           أن النيب    : " حلديث ابن عباس    

" وهو حديث صحيح مبجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه احلـافظ يف               " الشمس
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٧٣ 

بخاري أن أمساء بنت أيب بكر رمت اجلمرة        وال يصلح أن يعارض مبا يف ال      ،   ) ٤٢٢ / ٣" ( الفتح  
 خبالف ارحتاهلا    ألنه ليس صرحيا أا فعلت ذلك بإذن منه          مث صلت الصبح بعد وفاة النيب       

 أذن بذلك للظعن فمن اجلائز أا فهمت مـن هـذا            بعد نصف الليل فقد صرحت بأن النيب        
@ .ه ابن عباس  الذي حفظاإلذن اإلذن أيضا بالرمي بليل ومل يبلغها يه 

@@ãòìì†Z@@@@@@@@óØóån“Žîìbè@†Šói@òìaŠ‡Žïq@pó‚ìŠ@óØ@óîòìó÷@I@@ómaì@Zðà‹ÜaH@@@@a†òˆûŠ@ãóÜ@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ãb−ó÷@óÜ@oŽïi@óÔó’óà@ô’ìím@ÚŽïóØŠóè@óîüi@L@ìó’@íØbm@oŽïiò†@•ûŠòíïä@õaì†

@pa‡i@ôàb−ó÷@a†óäbmbØ@ìóÜ@oŽïäaímò†@a†bäón“Žïš@óÜ@ôäa†@N 
ال :  يسأل يوم النحر مبىن فيقـول        كان النيب    " :قال  والدليل حديث ابن عباس أيضا      

رميت بعـد مـا     : اذبح وال حرج قال     : حلقت قبل أن أذبح ؟ قال       : حرج فسأله رجل فقال     
 .وغريه . رواه البخاري " . ال حرج : فقال . أمسيت 

عـن   إمنا ى الـنيب     " :  " احمللى  " وإىل هذا ذهب الشوكاين ومن قبله ابن حزم قال يف           
رميها ما مل تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع على الليـل                   

  " .والعشي معا 
 املتقدم عن الرمي     فاحفظ هذه الرخصة فإا تنجيك من الوقوع يف ارتكاب ي الرسول            

 . قبل طلوع الشمس الذي خيالفه كثري ن احلجاج يزعم الضرورة 
@@ãóîfZ@@Ø@óîòìó÷@@@@@@@@ôån“Žîìbè@õaì†@•üq@ãa‹zï÷@ôäbóØ@ó@I@@@@@ójÕÉÜa@ò‹»H@@@ìíàóè@

@æ’bmóä@çbï“ïš‹q@bi@L@oŽïióä@pò‹Ðb÷@óÜ@óu@oŽïiò†@ÿłóy@üi@ôÙŽïn’N 
 بيدي بذريرة حلجـة الـوداع       طيبت رسول اهللا    " : حلديث عائشة رضي اهللا عنها      

 . " يطوف بالبيـت     للحل واإلحرام حني أحرم وحني رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل أن           
 . رواه أمحد بسند صحيح على شرط الشيخني وأصله عندمها 

" قال ابـن قدامـة يف       . وذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أمحد             
الى ـ      وهو الصحيح  ) : " ٤٣٩ / ٣" ( املغين  : وإليه ذهب ابن حزم بل قال  " ـ إن شاء اهللا تع

 .  وقت الرمي ولو مل يرم حيل له ذلك مبجرد دخول
وأما اشتراط احللق مع الرمي كما جاء يف بعض املذاهب وغري واحد من كتاب املناسـك                 
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٧٤ 

إذا رميتم  " فهو مع خمالفته هلذا احلديث الصحيح فليس فيه حديث يصلح للمعارضة أما حديث              
إلسـناد  فهـو ضـعيف ا  " وذحبتم فقد حل لكم كل شي إال النساء : وحلقتم ـ زاد يف رواية  

@) .رقم ما بعد األلف : األحاديث الضعيفة ( مضطرب املنت كما بينته يف 
@@ãòŠaíš@Z@@@@@@@@@@@@@@íØòìŠóè@L@oŽïi@eíØŠóè@óÜ@òìómbÙiüØ@çbØò†Šói@óîóè@õüi@óØ@óîòìó÷

@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@I@óïáïm@æiaH@@@@@óÜ@•òìó÷@L@ômóîìíàŠóÐ@@oŽïi@pó¼òŠ@ói@@
@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@óîòìó÷@Šói@òìì†‹Øóä@õŠbî†@òìó÷@üi@ôÙŽïåŽîí’@ïè@@N 

قـال يل   : قـال   ) الفضل بن عباس    : ويف رواية   ( وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس        
وهـو علـى    ) غداة مجع   : غداة النحر ويف أخرى     : ويف رواية   (  غداة العقبة    رسول اهللا   

ضعتهن يف يده   هات القط يل فلقطت له حصيات حنوا من حصى اخلذف فلما و           " : راحلته  
مثل هؤالء ثالث مرات ، وإياكم والغلو يف الدين ، فإمنا هلك من كـان قـبلكم                 : قال  

 ) ٤٧٣رقـم   " ( املنتقى  " أخرجه النسائي وابن ماجه وابن اجلارود يف         . "بالغلو يف الدين    
 .بسند صحيح  ) ٣٤٧ ٢١٥ / ١( والسياق له وابن حبان يف صحيحه والبيهقي وأمحد 

نه ال نص فيه على املكان فهو يشرع بأن االلتقاط كان عند مجرة العقبة علـى                فهذا مع كو  
املغين " الرواية الثانية وكذا األوىل وعليها أكثر الرواة وكأن ابن قدامة الحظ هذا املعىن فقال يف                

 " . وكان ذلك مبىن  ) " ٤٢٥ / ٣" ( 
@@Øò†ói@õòìóä†‹ØüØ@óÜ@çò†ò†@ôàb−ó÷@çbïuby@óÜ@ŠûŒ@óØ@•òìó÷@óÜ@çbïäb

IóÑÜ†¾aH@@@@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@ÿó @óÜ@L@ómóåäí@õóäaìó›Žïq@õìíàóè@L@õfq@çbïån’ó @ômbØ@óÜ@ì@L@
@ôäbØòˆûŠ@ìíàóè@üi@çbØò†Šói@ôåm‹Üóè@óÜ@óîa‡ïŽïm@óØ@õóÑïÝØóm@ìíàóèN@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@óØ@õò‡i@ãb−ó÷@âuòŠ@ÚŽî†Šói@ói@õòìóÜ@óîôä@ÚŽî‹ŽîŠ@ïè@óØ@óäai@•òìó÷@òì
@@@L@òìa‹ÙŽïq@ô»òŠ@“Žïq@@@@@@@@@@@@@@@@L@òìóÜ@oŽïi‹ŽîŠ@óØ@òìímbèóä@Ûóîò†ìíàŠóÐ@ïè@óÙäíš@
@aìó“Žïq@ôäìíšüi@•óàó÷@I@ðÉÐb“ÜaH@ì@L@@I@ãy@æiaH@@@@ói@@oŽïi@Ž¶@çbîaí‚@ômó¼òŠói@@

@aìó“Žïq@õóäaìó›Žïq@I@óïáïm@æiaH@@oŽïi@pó¼òŠ@ói@@@@N@
ا ـ  مث يف حديث الفضل بن عباس  ين الرمي حبصـى   أن من الغلو يف الدـ رضي اهللا عنهم

أكرب من حصى اخلذف وهو فوق احلمص ودون البندق فماذا يقال فما يفعله بعض اجلهالـة                
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٧٥ 

@@ómaì@Z@@@‡ïÙŽî†Šói@ìíàóè@ÿó @óÜ@@aI@ اهللا أكرب@H@@@@@@@”ïäbØò†Šói@L@†‹Øò†@õ@
@çìíiò†@ÛóîóÝÔbq@óØìbä@õò‡äòìó÷@N@

XU@  ]َد هق    : ـف [رى مِ من الْ ِنطْ ب ي  اِدو ]وهو لَ ع ِهِتلَاِحى ر ] وهن   : و [
ِل : ولُقُيأْتذُخ وا مكُكَاِسنِإ فَ  )٨٤(  مي ال أَ  ني لَ ِردي ال أَ  لِّعحج ب عد ح يِتج م د   : ِهِذه

 .  )٨٥( ] ن هق حم سع 

@ómaì@Z@Šó@ói@†‹Øò†@ôäbØó»òŠ@òìóØóÜû†@õó Šóuìbä@óÜ
@@ìíàŠóÑîò†@ì@L@òìóîóØò’ìì@Z@âuóy@ôäbØóàbÙyó÷@la†b÷@õòìó÷@üi

@L@ç‹ Šòì@òíŽïÜ@ãóØóä@‹m@ôuóy@ãóuóy@ãó÷@õaì†@óîóäaìóÜ@aŒbä@æà@óÙäíšN@
XV@@  ]َالَق : ورم ى بعد ي ِمو الن ِف [ِرح أَ ِراِئي س اِمي الت ِرش٨٦( ]حم : ِقي(  

                                                                                                                                      
من رميهم اجلمرات بالنعال ؟ أصلح اهللا شأن املسلمني وعرفهم بسنة نبيهم الكرمي ووفقهـم               

 .للعمل ا إن أرادوا السعادة احلقة يف الدنيا واألخرى 
 )٨٤ ( @@L@ò‹àó÷@ôàý@óàý@ãó÷@ómaì@Z@@L@ç‹ Šòì@Ž¶@âuóy@ôäbØòŠa†‹Ø@ì@la†b÷

@@@@óÜ@óu@ômóîaíîŠ@óÜ@íØòìŠóè@@I@@âÝàH@@@@@@@@@oŽïäóîó ò†@óàó÷@ì@òìímbè@a†Z@   هذه األمور اليت
أتيت ا يف حجيت من األقوال واألفعال واهليئات هي أمور احلج وصفته وهـي مناسـككم                

 اس ، وهذا احلديث أصل عظيم يف      فخذوها عين واقبلوها واحفظوها واعملوا ا وعلموها الن       
  .)نووي(. " صلوا كما رأيتموين أصلي " :  يف الصالة مناسك احلج وهو حنو قوله 

 )٨٥( @@@@@@@@@@@@@@@óØ@oŽïäóîó ò†aŠ@çbïŽïq@ì@L@pbØò†@Ž¶@çbïîaìb÷@ÿbà@óØ@óîa‡Žïm@òìói@õòˆbàb÷
@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†‹à@Ü@ôäbØón’@óØ@õòìó÷@ôäa‡äbè@ÿó @óÜ@L@òìómòìíi@Úîä@@@L@ç‹ ŠòíŽï

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@L@ça‡ïÜó @óÜ@bm@æi‹ŽïÐ@òíŽïÜ@ôäbØóîôåïîb÷@ómóibi@óØ@òìóäŒüÕi@•òìó÷@¶óè
@bä@õóuóy@ãó÷@õìbä@ìíi@•óàó÷IËa†íÜa@óvyHN@ 

 )٨٦( @@@@@@@@@@@@@@@@@@ôiòóèŒóà@òì@L@òìóäˆóu@õˆûŠ@aì†@óäìóØò†@óØ@òìónŽî‹ ò†@òˆûŠ@f@ìó÷
@@@@@@@†òˆûŠ@f@ãóÜ@oŽïibä@óØ@óîòìó÷@”ïäbîbäaŒ@õóåîŠûŒ@@@@@@@@@õaì†@ômbØ@óÜ@óu@L@oŽî‹Ùi@ãòŠ@a
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٧٦ 

 ] .م د ن ت مي مج طحا جا حا هق حم  : سم الشِتالَا زذَِإ
@ómaì@ZóÐ@õìíàŠ@Z@@ çbiŠíÔ@õˆûŠ@õaì†@óÜ@òì@@õóØòˆûŠ@f@ìíàóè@óÜ@

@†‹Øò†@ôäbØó»òŠ@ìíiò†@aìb÷@Šü‚@óØ@@çbiŠíÔ@õaì†@N 
XW@ ] ِقلَويه س ةَاقَر  وهو ي ِمر ي جمالْ ةَر قَعالَقَ فَ ِةب : ي ـ ا ر اهللاِ ولَس  

  . )٨٧( ] خ م هق حم : د ب َأللْال ب : الَ ؟ قَةٌاص خِهِذا هنلَأَ
@@ómaì@Z@@òì@@@@o“îó @õfq@õóÔaŠí @@@@@@@ô»òŠ@ôÙîŠó‚@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@

@I@@@@ójÕÉÜa@ò‹»H@@@@@@@@@@@ìíàóÐ@ôŽïq@ì@L@ìíi@ò@@Z@@Žïq@õó÷@@@@@@@@óàó÷@bîb÷@aí‚@õŠójàóÍ
@õìíàŠóÐ@_@óáŽï÷@ói@ómójîbm@Z@óîbmóè@bmóè@üi@íÙÜói@L@‹Žï‚óäN@

@ì@çbØóîôäbiŠíÔ@ôåî‹iŠó@
@ôäa‡àb−ó÷µ’bmŠó@

XX@ ُثمان صرى الْلَ ِإفمنفَِرح نحاًالثَ ثَرو ستين ] بدِب] مج  : ةًنِهِدي.  
@ómaì@Z@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@@@ôåî‹iŠó@ôåŽîí’@üi@o’ûŠ@

                                                                                                                                      
@@@@@@aìó“Žïq@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@Šói@óÜ@µåïiò†@óîüi@L@oŽïióä@ûŠòíïäI@ñìíåÜaH@@ômóîìíàŠóÐ@@Z

II              باجلمرة األوىل اليت تلي    : واعلم أن رمي مجار أيام التشريق يشترط فيه ، الترتيب وهو أن يبدأ
ن يقف عقب رمـي األول عنـدها        مسجد اخليف ، مث الوسطى ، مث مجرة العقبة ، ويستحب أ           

مستقبل القبلة زمانا طويال يدعو ويذكر اهللا ، ويقف كذلك عند الثانية ، وال يقف عند الثالثة ،                  
ا ـ        ثبت معىن ذلك يف صحيح البخاري من رواية ابن عمر  ، عـن الـنيب    ـ رضي اهللا عنهم

 @HHNويستحب هذا يف كل يوم من األيام الثالثة ، واهللا أعلم 
كذا يف هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر ويف الرواية األخرى املتقدمـة                ) ٨٧( 
 من السعي فالظاهر أنه سأل      أن سراقة قال ذلك وهو يف أسفل املروة بعد فراغه           "  ) : ٣٣( فقرة  

  ) .٤٨٠ : ٣( وانظر فتح الباري  . "مرتني وكأنه لالستيثاق والتثبت واهللا أعلم 



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 
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@æî‹iŠó@õü‚@ônò†@ói@õ’ìì@f@ì@oó’@ì@L@çbØóîôäbiŠíÔN 
XY@ ُثأَ م طَع ِلى عفَ اًي نحر ا غَ  مبر ] ولُقُي : م ِقا بد جا هق     : ي [أَوشكَره 

  .ِهِيدي هِف
@@ómaì@Z@@@@@@ói@a†@õóØüÔóš@çb’bq علـي@@@@@@@õòìó÷@ì@L@@Ø@@@òìòìíibà@ó

îŠó@ñŠbî†@ðäaíîóy@óÜ@õü‚@ôÙîŠó’@ói@õ†‹Ø@L@æîIديالـهHîóØóî@a‡N@
YP@@ ُثأَ م ممِ ر لِّ كُ ن ب دبِ ٍةن ضبفَ   )٨٨(  ٍةع ، لَِعجي قِ  فِ تـ ِبطُ ، فَ  ٍرد خت ،  

 .ا هِقر منا ِمبرشا ، وهِمح لُنال ِمكَأَفَ
@@ómaì@Z@@@@ÚŽî’ìì@ìíàóè@óÜ@óØ@†‹Ø@ôäbàŠóÐ@çb’bq@@@üi@ôn’ü @ÛóšŠbq@

@@@@@@òìóÙŽïÜó−óà@óîa‹‚@ì@L@çi@I@@òìóÙŽïäaŒbÔ@H@@@@@@@óÜ@çbïØìì†Šóè@ì@L@a‹åŽïÜíØ@ì@L
@óÜ@ì@L@†Šaí‚@çbîóØón’ü óØóÝ’@çbï’@IóØbiŠü’’@çbï@H@òìò†Šaí‚N@

                                                           
 )٨٨(  @@aìó“ŽïqIa@ñìíåÜH@@@@ômóîìíàŠóÐ@@B@II@Z     ةُ ، بفتح الباء ال غريعضالب@Z@B@@@óîônî‹i

@óÜ@ómóåäí@óØ@oŽîìóØò†Šò†@çbàüi@òìóîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ@òì@L@ÚŽïn’ü @óšŠbq@óÜ@
@oŽîŠí£@”ïmóåäí@ôäbiŠíÔ@ì@ìa‹iŠó@ôn’ü N@HH@

@@@âŽïÜò†@”ïåàZ@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@òìa‹äaŒ@@@@@@@@ÿó @óÜ@ôuóy@ì@L@ò‹àóÈ@ômóïä@@@a‡Øóî@
@@ìíi@I@@ómaì@ZçŠbÕÜa@H@@@@bèòìŠóè@LIðÝÈH@@@”î@@@@@@@@@@@óÜ@õìa‹iŠó@oŽïi@aì@ômóïä@•òìó÷@L@

@@@@ŠójàóÍŽïq@ôäbØòìa‹iŠó@óåïäaŒ@ãó÷@Šó@óÜ@L@ójuaì@Šó@õìa‹iŠó@õìíàóè@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@•óØò†ìíàŠóÐ@L@õŠó@óÜ@oŽïi@kuaì@óØ@ìíióè@a‡Žïm@íÙÜói@L@çìíióä@póåäí

†ò†@òìói@òˆbàb÷@õìbÙ’aŠ@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@pa@óšŠbq@ÚŽî’ìì@ìíàóè@óÜ@
@@@@@@@@@@@@@a‹Ù’b÷@òìómóåäí@õìa‹iŠó@ói@óØóäìíi@póåäí@ôä†‹Ùmójîbm@óîüi@L@†‹i@ôÙŽïn’ü 

@@@@íÙÜói@L@óîôäI@@@@@çb‚@æy@Öî‡–H@@@@óÜI@@@@óî‡åÜa@óšì‹Üa@ZQ@Z@RWTH@@@@óØ@õòìó÷@õaì†@a†óîò@
@@@aìó“Žïq@õómììIñìíåÜaH@@@@@@oŽîìíàŠóÐò†@òìónŽî‹Žï ò†@@ZII        والظاهر أنه ال فرق بني هـدي

 @HH@Nفكلوا منها: " التطوع وغريه لقوله تعاىل 
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YQ@  )ي ِرِفووالَ قٍَةاي : نحرر اِهللاولُس  ع ِنن ِهاِئسقَ بم  : ةًر. ( 
@@ómaì@Z@aíîŠ@óÜ@@@@@@õìíàŠóÐ@óØ@òìímbè@a†‹m@ôÙŽïmóî@Z@@@@aí‚@ŠójàóÍŽïq@óØ@

@õ‹iŠóôäbØóäaŽï‚@ômbïu@óÜ@ôØóîbäbàN@
YR@@@  )ي أُِفوخفَ : الَى قَرنحرا الْنِعبير) ي أُِفوخى ر :نحالْر ِعبيحم : ر (

عن س بٍةع الْ وقَبةُر ع ن س بم نخ حم     : ٍةع ) (ي رِ ِفووٍةاي اِم خٍةس ـ  ع نـ  ه  : الَ قَ
ا م : الَقَ ؟ فَ  كرتشي أَ ةَرقَب الْ تيأَرأَ : لٌج ر ه لَ الَقَ فَ ةٌعب س وِرزجي الْ ا فِ نكْرتاشفَ
 ) . نخ  : ِندب الْنال ِم ِإيِه

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@õìíàŠóÐ@óØ@òìímbè@a†‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@òì@Z@@çb¹bØò’ìì
@óÜ@òì@L@õ‹iŠó@a†‹m@ôÙŽïØóî@Z@ì@L@‘óØ@pìóy@üi@a‹iò†Šó@’ìì

@@@@@@@@@@@@@@@òìímbè@òìóïŽïÜ@a‡àóvåŽïq@ômóîaíîŠ@óÜ@òì@L@‘óØ@pìóy@üi@”ïØóîbäbà@Z
@@@@@@@@@@@@@@ô‹q@õŽ¶@ÚŽîìbïq@L@æîìíiò†@•óiìbè@a‡ÙŽî’ìì@óÜ@‘óØ@pìóy@Šóè@óØ@Z

@@@@@@@@õìíàŠóÐ@_@oŽî‹Øò†@a‡Žïm@ô’óiìbè@•bäbà@bîb÷@Z@@@@@@@ó’òŠ@óÜ@”îìó÷@Šó óà
ôä@…łì@óîN 
YS@@  )ي ِرِفووالَقَ : ٍةايكُ: ابر  جنِملُكُأْا ال ن الْن بـ  ِمالثُال ثَ ِإِند ىن ، 

ا نلْكَأَفَ : الَقَ) . [ حم  ) : وا  دوزتوا و لُكُ : ( الَ قَ   اهللاِ ولُسا ر ن لَ صخرأَفَ
وتزودخ حم : ا ن ] [حتلَى بغا ِبنا الْهِدمي٨٩(  ] ةَن(   .@

@@ómaì@Z@@@@@òìímbè@a‡ÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@òì@Z@@@@ômóîìíàŠóÐ@‹ibu@óØ@Z@@@f@óÜ@óáŽï÷
@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@L@†ŠŠaí‚ò†óä@çb¹bØóîôäbiŠíÔ@óÜ@‹mbîŒ@båïà@õˆûŠ

                                                           
 )٨٩(  @@@õaí‚@õŠójàóÍŽïq@@oŽïi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@@ó“ï÷bÈ@óÙîa†@@@@ôäüi@ói@“Žïq@

@@ôä†‹Ù»òŠ@•bq@óÜ@•òìó÷@L@ìíi†‹Ø@•ü¯üi@ÚïàIójÕÉÜa@ò‹á§aH@@õˆûŠ@óÜ
@a‹Ùbi@a‡“Žïq@óÜ@ÛòìŠóè@L@a‡äbiŠíÔN 
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@õìíàŠóÐ@ì@æîa†@ômó‚ììŠ@@Z@@õìíàŠóÐ@L@ç‹Üóè@ô“ŽïÜ@ì@çü£@Z
è@p‹Üóè@çbá“ŽïÜ@ì@L@†Šaí‚@çbáŽïÜ@•óáŽï÷@•óåî†óà@óåïn’ó @íØbmóN@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@ì@õŠbÙäbb÷@ôä†‹i@ý@ôŠíÔ@I@x‹¨aH@@ìó÷@Šó@óÜ
ÚŽïn’@óØ@õóóØ@@L@òìín‚@”Žïq@ôuóy@ôäbØòŠa†‹Ø@óÜ

@a‡ïäbiŠíÔ@õˆûŠ@óÜ@L@òìín‚õaì†@çbî 
YT@  )ي ِرِفووٍةاي : نحرر اِهللاولُس   ] َفلَح٩٠( ] حم  : ق( .  

                                                           
 )٩٠(  @@@@@@@óØ@pb‚ò†Šò†@üi@çbàòìó÷@•óàó÷@Z@@@@@ómóåäí@µ’bmŠó@@@•bq@@î‹iŠó

@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@@@@@@ì@L@oŽïi@@@@î‹iŠó@@@@@ñŠbî†@ðäaíîóyI ديالــهH@@@•bq@•
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@@ómaì@Z@Ü@òì@@@@òìímbè@a‡ÙŽïmóîaíîŠ@ó@Z@@@@@ŠójàóÍŽïq@óØ@@@@@@óØ@õòìó÷@õaì†@
@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@†‹Ø@•aŠóm@õŠó@L@æî‹iŠó@ôäbØóîN 

YU@@ ولَجِمِب [ سن ى يوم الن مج   : ِرح [ِلفَ  اِسلن ، م لَِئا س ] يومـج    : ٍذِئم [
عن ش قُ [ ٍءيدقَ م لَب ش لَاال قَ ِإ] مج   : ٍءي ) :  ال حرج   ال ح ، رحـىت   ،  )٩١(  ) ج

 ) .ال حرج : ( حلقت قبل أن أحنر ؟ قال : جاءه رجل فقال 
@@ómaì@Zìò@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ÚÜó‚@õŠbï‹q@õòìóäa†@ãłòì@üi@L@a‡äbiŠíÔ@õˆûŠ@óÜ@

                                                                                                                                      
@Ø@âuòŠ@@@@@@@@@@@@@@fq@oò†@ìa‹’bmŠó@õónaŠ@õýói@•bmŠó@ó“ïmóåäí@òì@L@oŽïiò†@ç†‹

@@@@@@@@L@çbØóïÐóäóy@ôióèŒóà@õóäaìó›Žïq@ói@L@pbÙi@@@@@@@@@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ŠóióÜI@@@@æi@äc

ÚÜbàH@@@@òìónŽî‹Žï ò†@BZ@    أن رسول اهللا  خذ وأشار  :  مث قال للحالق     زله مبىن ، وحنر ،    ـ أتى من
 N@Hرواه مسلمBI@إىل جانبه األمين ، مث األيسر ، مث جعل يعطيه الناس

 :  عقب هذا احلديث I|nÑÜaHوقد أنصف هنا احملقق ابن اهلمام فقال يف 
B يفيد أن السنة يف احللق البداءة بيمني احمللوق ورأسه ، وهو خالف ما ذكـر                 وهذا 

  . Bيف املذهب ، وهذا الصواب 
 )٩١(  @@@óîòìó÷@ô’óØbmaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@oàb−ó÷@óØ@•òìó÷@L@ò‡i@ôàb−ó÷@òìbà@pŠó@óÜ@õòìó÷

@çbïån‚@•bq@ì@”Žïq@óÜ@óîôä@Šó@óÜ@o“ï›ïè@ì@L@çìímìóØ@pŠó@óÜ@çìa†N@
@@óØ@óäai@•òìó÷@@@@@çbiŠíÔ@õˆûŠ@ôäbØòŠa†‹Ø@I@‹zåÜa@ãíîH@@@@@@´’@Šaíš@@Z@@@@ôä†‹Ø@âuòŠ

I@ójÕÉÜa@ò‹»@H@@@@çb’bq@ì@L@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy@î‹iŠóIديالـهH@@@@@@@ì@L@µ’bmŠó@çb’bq@L@
@@@Àaìóm@çb’bqIóšbÐfiaH@@@@@@@@@@@@@@õaì†@óÜ@Ûóî@æŽîŠ‡i@ãb−ó÷@óîòíŽï’@ãói@óØ@óîaì@”ïmóåäí@L@

@@@@@@ìa‹Ùbi@òìŠó@óÜ@“Žïq@íØòìŠóè@L@Ûóî@@@@@@@@@@”Žïq@ói@L@òìónŽïji@õóäaìó›Žïq@Šó ó÷@bu@L@ò
@@@@@@@@@@@@@@@@@Šó@óÜ@ôØóîóî‡ïÐ@ïè@ì@óîaìòŠ@õüi@L@çbî‹m@ôÙŽî‡äóè@õŠó@óÜ@çbïÙŽî‡äóè@ôån‚
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aìó“Žïq@L@óîóè@çbîbmaì@çbàóè@óØ@”ïàóÜ@óu@ì@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@Šói@óÜ@L@óîôä

IñìíåÜaH@ômóîìíàŠóÐ@@Z))ذا قال مجاعة من السلف وهو مذهبناو((N@@
@ómaì@Z@ó’óáŽï÷@ôióèŒóà@ì@L@òìíàŠóÐ@çbîóîómìì@ãó÷@µ“Žïq@óÜ@ÚŽî‡äóèN 
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@@@ÚŽïn’@ói@pòŠbió@a‹Øóä@Ž¶@@a†òˆûŠ@ìóÜ@@ôÙŽîŠbï‹q@ïè@L@o“ïäa†@a†båïà
@a‹ƒ“Žïq@L@@n’@óÜ@oŽïi@@@ìíàŠóÑîò†@þÝï÷@‹m@ôÙŽï@Z@@@@@ð›ïè@L@óîôä@a‡Žïm@ð›ïè

a‡Žïm@@@óîôä@@@@@@@@@õìíàŠóÐ@ôŽïq@ì@pbè@ÚŽîìbïq@íØbm@L@Z@@@@õòìó÷@”Žïq@òíï’bm@ãŠó
@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـه@HiŠóìíàŠóÐ@_@ã@õ@Z@a‡Žïm@ð›ïè@óîôäN@

YV@ ُثمآِخاَء ج الَقَ فَر : قْلَحقَت أَنْ أَلَب ال : الَي ؟ قَِمرح رج.   
@@ómaì@Z@@@@@ômìì@pbè@ÚŽïØóî@çb’bq@Z@@@@@@@@@âuòŠ@õòìó÷@”Žïq@òíï’bm@ãŠó

@õìíàŠóÐ@L@ãóÙi@Z@a‡Žïm@ð›ïè@óîôäN@
YW@]ُثماَء جهآخ فْطُ :الَقَ فَرقَت أَنْ أَلَب الَي ؟ قَِمر :ال حرمي حب : ج[. 

@@ómaì@Z@@@@@@@ômìì@ì@õý@ómbè@‹môÙŽïØóî@çb’bq@Z@@@@@ìó÷@”Žïq@†‹Ø@âÐaìóm@õò
Š@õìíàŠóÐ@”îìó÷@L@ãóÙi@âuò@Z›ïè@ô@a‡Žïm@óîôäN@

YX@  ]َالَقآخ فْطُ : رقَت ذْ أَنْ أَلَببالَ قَح : ذبح وال حرطح : ج . [ 
@@ómaì@Z@@@ômìì@‹môÙŽïØóî@Z@Ø@âÐaìóm‹@@@@õòìó÷@”Žïq@òìì†@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy

Iديالـه@HŠói@õìíàŠóÐ@L@ã@ZŠójîòa‡Žïm@ð›ïè@@óîôä@N 
YY@  ]ُثم اَء جه آخ ِإ : الَقَ فَ رن ي نحرقَ ت أَ نْ أَ لَب الَي ؟ قَ  ِمر ] : ِمار و   :
 ] .مي مج طح حب طي حم  : جرال ح] طي حم 

@ómaì@Z@ômìì@ì@õý@ómbè@‹môÙŽïØóî@çb’bq@Z@æà@ñŠbî†@ðäaíîóy
IديالـهHóî@‹iŠó@âàóØî@@@@@@ãóÙi@âuòŠ@õòìó÷@”Žïq@òí@@õìíàŠóÐ@_@ZŠ@@póØó»ò

›ïè@L@óÙiôa‡Žïm@@óîôä@@N@
QPP@@]ُثالَ قَ م ِب الني  : َقد ن حرت ه هن ِما ولُّى كُ نه ا منححم مي م د     : ر
  ].جا هق

@@ómaì@Z@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@@@@õìíàŠóÐ@@Z@@@@@a†ò‹ŽïÜó÷@æà@@ðäaíîóy
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٨٢ 

@@ñŠbî†IديالـهH@@@@@@@båïà@óØ@æäai@òìó÷@ãłói@L@çíî‹i@ãŠó@bØóî@@õìíàóè@
@ôäbiŠíÔ@ôåî‹iŠó@üi@óîóŽïu@N@

QPQ@ ] ِفلُّكُو اِججكَّ مِرطَة ويق منح٩٢(]  هقد حم مج طش حا  : ر(.  

                                                           
 )٩٢(  @@óØ@óîa‡Žïm@õòìó÷@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@oŽî‹äaímó÷@ñŠbî†@ðäaíîóy

Iديـــه H@L@æŽîiŠó@a‡’óØóà@óÜ@çbØóî@a†båïà@óÜ@oŽî‹äaímò†@çüš@íØòìŠóèال
@@@@@aìó“Žïq@íØòìò‹è@L@oŽîiŠóIðÕéïjÜaH@@óÜ@IjÜa@æå@@ðÕéï@ZU@O@RSYH@@ói@ì@a†@I@@|ïz–@‡åH @@óÜ

I‘bjÈ@æiaH@@@ômóîíàŠóÐ@óØ@òìónŽî‹Žï ò†@@oŽïi@ôibi@ì@ôîü‚@óÜ@aí‚@õaŒòŠ@@òìò@@B@Z إمنا النحر
 ـ ولعلـها   ومىن من مكة: كذا ، ويف رواية B@مبكة ، وكان نزهت عن الدماء ، ومكة من مىن 

 أن ابن عباس كان ينحر مبكة ، وأن ابن عمـرمل  B: زاد يف الرواية األوىل عن عطاء . الصواب ـ  
@N@Bيكن ينحر مبكة كان ينحر مبىن 

@@@âŽïÜò†@”ïåàZ@@@@@@@@@@a†óØóà@óÜ@çbîŠûŒ@ôÙŽï’ói@ì@L@æäai@óáØíy@ãó÷@çbïuby@Šó ó÷@
@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@@@@@@@@@õòìóäìíi@üØ@ómbØ@ìó÷@L@ç‹iŠó@çbïäbØóî@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy

IديالـهH@@@@@@íiò†@ãóØ@båïà@óÜ@çbØóî@@@†óä@L@òìòì@@@@@@òìóÜü‚@‹Žîˆ@a‹ØòI@@@@laÜa@À@âÜaH@@@üi@
@@@@@@@@@@@@@@@L@ôåïiò†@çbØòìa‹iŠó@óÜ@çbî†í@ŠûŒ@ôÙŽïäbÙÜó‚@ì@L@pbØóä@çó üi@aìóèììb÷@õòìó÷

@@@@@@bàò†óä@óäbn’@ìóÜ@”ïÙŽî‡äóè@ì@@@@@@Ü@ôîóÝ @çbïuby@óÜ@ŠûŒ@ôÙŽî‹i@óØ@@@@@•òìó÷@L@çóØò†@Žô
@@@@@@ôåïäaŒóä@ì@ôîb b÷@fi@õŠbØüè@óÜ@óu@@@@’@ói@çbîóåîŠûŒ@@@@@@õ‹m@ôÙŽîŠbØüè@ïè@oŽïióä@ËŠó

@@@@@@@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@•òìói@ì@L@ôä†‹ÙŽïqŠbØ@óÜ@çbïäbåŽïèŒaì@ÿó @óÜ@L@óîôä@@@ôäbè@
@@@@@@@@@@@@@çbï @oïåïiò†@óäí¹@üi@L@óØbš@óÜ@çììa†@@@@@@@@ói@çóØò†@Œaìý@õŠóióÜ@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy

Iديـــه @H@ìL@ôäbiŠíÔ@@õaì†@çb’bq@L@çò†bä@çbïäbØòìóÜóÔ@ôåî‹iŠó@ôÜìóè@ì@ال
@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@çóÙi@çbîóšŠbq@óšŠbq@ì@L@çóÙi@çbïØbq@õòìó÷@fi@æåŽî†@õfuói@çbïäbØóåî‹iŠó

@@@@@@@ìó÷@õýói@”ïäaŠaˆóè@óØ@oïåïiò†@óîüi@@@@@@ì@ñŠbî†@ói@óäaìa‹Ø@óäaíîóy@@@ŠórŽïm@a†óäbïäbiŠíÔ
@@@@@@@@@@@æà@ôäìíšüi@ói@òì@L@oŽî‹ Šòì@Ž¶@çbî†ìí@pbÙi@Ž¶@õaì@óØ@oŽïåïibä@ÚŽï›ïè@L@³i

@çbïuby@Šó ó÷łb‚@ãó÷çò‡i@ãb−ó÷@æŽî†@óØ@õóä@æåŽïàbä@óäbïîóÝ @ìó÷@çbàíŽïi@aìó÷@L@Z@
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ómaìZ@ôäbiŠíÔ@ôåî‹iŠó@üi@óåŽîí’@Šóè@•óÙØóà@ôäbØóÙ›ŽîŠ@ì@çłüØ@ìíàóèN@
QPR@  ]َفانحوا ِمرِرن كُاِلحم مج د هق  : م . [ 
@ómaì@Z@óîüi@ç‹iŠó@çbnäbØóîôäbiŠíÔ@çbn“ïäbØòìóäbà@ôåŽîí’@óÜ@æäaímò†N@

 

                                                                                                                                      
@ãóØóîZ@óÜ@çbîóåîŠûŒ@@a†óØóà@ñŠbî†@ðäaíîóyIديـــه H@ì@íÔ@çbïäbØóïäbiŠال
@çiŠó@N@
@@ãòìì†Z@@@@@@@@@@@L@a‡äbiŠíÔ@õˆûŠ@óÜ@béäóm@çbïäbØóîôäbiŠíÔ@ôåî‹iŠó@óÜ@çóØóä@ôÌóÜbióÜóÔ@

ˆóu@õaì†@õˆûŠ@f@óÜ@bi@íÙÜói@ç‹iŠó@çbïäbØóîôäbiŠíÔ@çN@
@ÛóîfZ@ôä†‹ØóšŠbqóšŠbq@ì@L@ôä†‹ÙØbq@ì@L@ìóÜóÔ@ôäbiŠíÔ@ôåî‹iŠó@N@
@@ãòŠaíšZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@çüš@íØòìŠóè@L@‹m@ôäaˆûŠ@üi@oŽîŠjÜóè@ô“ŽïÜ@a‹äaím@Šó ó÷@ì@L@ç†Šaí‚@Ž¶

@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@@@@@ôäbØóÜb‚@óÜ@íØòìŠóè@L@òìa†@ãb−ó÷@õòŠbØ@ìó÷@IYPLYSH@@@bi@a†@@@L@a‹Ù
@@ì@ŒbjŽîŠ@æî’bi@@@@@@óîaí‚@õŠójàóÍŽïq@ômóåäíì@ŒbjŽîŠ@”ïmóåäí@@@@ãó÷@ôîbmüØ@çbàíŽïi@L@

@òìíi@Ûbš@fq@õómó¿í÷@ãó÷@ôîbmŠó@óØ@oŽïióä@òìói@þÝï÷@oŽïibä@Ûbš@•ómó¿í÷N@
@@@@@@@@@@@@çìb‚òŠ@a†óàò†Šó@ãóÜ@óØ@çóè@‹m@õŠbØüè@ì@Œa‹àb÷@bèò‡äóš@a‡’òìó÷@ÿó @óÜ@

@Z@ò†óiŠbØ@Šó ó÷@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@Šóè@ónÐ‹ @ìó÷@Šó@ói@æiò†@ÿaŒ@aìó÷@æåŽïi@ŠbØói@ôÙŽî‡äóè@çbn
@@@@@@çbïåîäbb÷@óÜ@ÚŽïØóî@L@a†aìóåi@Z@@@@@@@@@@@@ôÙŽïÝïiüàümü÷@‡äóš@a‡äˆóu@ôäaˆûŠ@óÜ@óØ@óîòìó÷

@@@@@@@@@óÜ@ì@L@çbØón’ü @ôånaŠbq@üi@æŽî‹Ùi@pójîbm@oŽïi@a‡Žïm@çóîòìòŠóØ†Šb@óØ@òŠìó 
@@@@è@pójîbm@ôÙŽî‡äóàŠbØ@‡äóš@a‡’båïà@@@@@@@@õóäbîôäbiŠíÔ@ì@L@a‹iŠó@ìó÷@õòìóä†‹ØüØ@üi@æió

@@@@@@@@@ì@L@ç†‹Øbq@üi@æióè@”î‹m@ôäbóØ@ì@L@çìbåŽïè@Ž¶@çbîŒaì@çbïäbØóäòìb‚@óØ
@@@@@@@@@@@@@@@@ôäbØòˆûŠ@Šaíš@Šóàóè@óÜ@a†óäþïjàümü÷@ìóÜ@æŽî‹Ùi@Šbi@çb’bq@L@çbïä†‹Ø@óšŠbqóšŠbq

@@@@@@@@@@ììŠìò†@ì@Úîä@ôäbÙŽî†ý@Šó@ói@òìóååŽîŠíi@ì@æŽîi@L@çˆóu@@@@@@ì@L@a†Œûq@õóØóà@õŠói@
@@@L@a‡äaŠaˆóè@ì@ÔóÐ@Šó@ói@a‡ÙŽîˆûŠ@ìíàóè@óÜ@çóÙi@•ói@@ón’ü @óØ@@çbïäbØòìa‹ØŠbi

@oŽïiò†@ÚŽîŠò‡àłòì@bu@L@æîŠói@ìbä@óÜ@ónÐ‹ @ìó÷@çbáïäaím@•òìói؟ 
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٨٤ 

@Šbmìì@ì@çbiŠüÔ@õˆûŠ@õójmí‚@
QPS@@ ] الَقَو ابر   ج : طَخبا  ن ي وم الن أَ : الَقَ فَ ِرحي ي أَ ٍمو ـ ع  مظَ

حروا  الُقَ ؟ فَ  ةًم :يومن أَفَ : الَا قَ ذَا هي ش ةً  ٍرهمرح ظَموا  الُ؟ قَ  أَع :شهرالَا قَ ن : 
ـ  ع مكُالَومأَ و مكُاَءم دِ نَِّإفَ : الَا قَ ذَا ه ندلَب: وا  الُ ؟ قَ  أَعظَم حرمةً  ٍدلَ ب يأَ  مكُيلَ
حركَ ام حرِةم ي كُِموم ا فِ ذَ ه كُِدلَي بم ا فِ ذَ ه ي شكُِرهم ذَ ه لْا ه لَّ بغوا  الُ ؟ قَ  ت :
نعاللَّ : الَقَ.  مهماش هحم  : د. [ 

@ómaì@Z@‹ibu@õìíàŠóÐ@@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@a‡äˆóu@õˆûŠ@óÜ@
@@õìíàŠóÐ@ì@L@òìóåî‡åŽîí‚@üi@õŠbmìì@Z@_@òˆûŠ@æî‹mŠa†ŽîŠ@ÚŽîˆûŠ@

@@çbîìíàŠóÐ@Z@ó÷@õˆûŠà@@@@õìíàŠóÐ@L@çbàû‹@Z@@@@@@óäbà@æî‹mŠa†ŽîŠ@ÚŽïäbà@@õó÷
@@@çbîìíàŠóÐ@_@Z@äbà@ãó÷óî@@@@õìíàŠíÐ@L@çb@Z@@@_@ómłì@æî‹mŠa†ŽîŠ@ÚŽïmłì@@õó÷
@@çbîìíàŠóÐ@Z@@@@@@õìíàŠóÐ@L@óáŽï÷@õómłì@ãó÷@Z@@@@@@@@@@ì@çbàb@ì@æŽîí‚@óØ@æäai@bu

@@@@@@@@@@@@@íØòì@L@oŽîi@Ž¶@çbîîŠ@fió÷@L@óàaŠóy@ì@óÌò†óÔ@Øóî@Šó@óÜ@L@çbnîaŠa†
@bnŽïq@bîb÷@L@a‡äbmóäbà@ì@płì@ãóÜ@L@çbmòˆûŠ@ãó÷@ôåm‹ ŽîŠ@_@‡äbîó @

@çbîìíàŠóÐ@Z@õìíàóÐ@L@ŽôÜói@Zí‚@bua@òìó÷@Šó@óÜ@ói@‡ïèb’@üm@bî@N@
@ójÈóØ@üi@òìóån’ûŠ@

ôäa‡àb−ó÷@üi@I@@Š‡—Üa@Óaí HZ@@
QPT@ ُثمِك ربر اِهللاولُس  َفَأَ فىل الْ ِإاضب٩٣( وا افُطَفَ [ ِتي( .   

@@ómaì@Z@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çb’bq@@@@Š@ì@òìóîìíi@Šaí@@@@@ójÈóØ@üi@òìón’û
                                                           

 )٩٣(  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÌò†óÔ@çbîŠó@óÜ@“Žïq@óØ@ìíi@ÿłóy@Šó@óÜ@çbïÙŽïn’@ìíàóè@çb’bq
Šóè@L@ìíiìíi@óÜ@íØòìIµzïz—Üa@H@óÜ@òìímbè@a†Ió“÷bÈH@ì@L@I‹áÈ@æiaH@òìò@N@ 
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@†‹Ø@a†Šìò†@ói@çbïÐaìóm@ì@LN@
QPU@ لَوموفُطُ يوا بينفَ الصالْا ومر٩٤(  ] د طح هق حم سع: ة و( .  

                                                           
  . كذا أطلق جابر   )٩٤( 

ا ـ   وفصلت ذلك عائشة  فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت " :  حيث قالت ـ رضي اهللا عنه
احلج والعمـرة  وبني الصفا واملروة مث حلوا مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من مىن وأما الذين مجعوا          

 .  أخرجه الشيخان "فإمنا طافوا طوافا واحدا 
عائشة أثبتت ، وجابر نفى ، واملثبت مقدم على النايف ،           : فأما أن يقال     : I@@†bÉ¾a@†aŒHقال ابن القيم يف     

 وساق اهلدي كأيب بكر وعمر وطلحة وعلي وذري اليسار فـإم  مراد جابر من قرن مع النيب       : أو يقال   
يف ... فطـاف اخل    :  سعيا واحدا وليس املراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قوهلا               إمنا سعوا 

 .  كذا يف زاد املعاد .واهللا أعلم . احلديث مدرج من قول هشام وهذه ثالث طرق للناس يف حديثها 
 .  مثل هشام والطريق األخري منها ضعيف ألن ختطئة الثقة بدون حجة ال جتوز ال سيما إذا كان: قلت 

ليس يف طريق احلديث هشام ألنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بـن                : مث استدركت فقلت    
 فهذا إسناد غاية يف الصحة فمن اخلطأ واإلدراج ؟ . الزبري عنها 

@I@@@@@w¨a@Úbåà@Z@@™SXU@@@x@R@@@@@@@Þ÷b‹Üa@óÈíáª@æàمث وجدت شيخ اإلسالم ابن تيمية قـال يف          

@õÙÜa@H : " ا من قول الزهري ال                وقد روىم طافوا مرتني لكن هذه الزيادة قبل أيف حديث عائشة أ 
  " .من قول عائشة 

 ؟ " قيل " والزهري جبل يف احلفظ فكيف خيطأ مبجرد 
فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فريد به حديث عائشـة             : وأزيد اآلن يف هذه الطبقة فأقول       

 بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف واألظهر ما           -عين الزيادة    ي -وقد احتج ا    : " فيقول  
  . "دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة " : يف حديث جابر ويؤيده قوله 

حديث عائشة صحيح ال شك فيه ، وما أعل به ال يساوي حكايته كما عرف ،                : قلت  
@çbøï’@ÚÜˆ@‡Øüî@b¿ì@Z 

@@ßìÿaZ    عن عبد الـرمحن ابـن       ) ٤١٠ : ١ ج   ٢٢٣: رقم  " ( املوطأ  " ى عنها يف     أن له طريقا أخر
 . القاسم عن أبيه به 

 . وهذا سند صحيح أيضا كاجلبل ثبوتا 
‹‚łaì أن له شاهدا صرحيا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة احلج فقال  : 
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@ómaì@Z@†‹Øóä@a†òìŠóà@ì@L@bÐó@õíŽïØ@ìì†@çaíŽïä@óÜ@çbïÐaìóm@ìN  
QPV@ َفى ِبلَّصة الظُّكَّمه٩٥(  ر(  .  
@ómaì@ZŠòíïä@õ‰Žîíä@òì@†‹Ø@a†óÙØóà@óÜ@õû@N@
QPW@@ َأَفت ِنى ب ي عالِْدبنخ مي مج جا هق      : وهم  [ ب  طِلم [يونَقُس ى لَ ع

زم٩٦(  ٍمز(  َالَقَ ف : ِزانوا  ع )٩٧(  ِن ب ي عالِْدبلَب ، فَ  طِلمنْال أَ و ي ِلغكُبـ  م الن اس 

                                                                                                                                      
 : " دمنا مكة قال رسـول اهللا        يف حجة الوداع فلما ق     أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النيب      " 

طفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثيـاب        " . اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي         
من قلد اهلدي فإنه ال حيل له حىت يبلغ اهلدي حمله مث أمرنا عشية التروية أن ل باحلج فإذا فرغنا من              : " وقال  

 . احلديث . . . "  بالبيت وبالصفا واملروة فقد مت حجنا وعلينا اهلدي املناسك جئنا فطفنا
أخرجه البخاري تعليقا جمزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصوال وكذا اإلمساعيلي يف مسـتخرجه              

 . وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح  ) ٢٣ / ٥( ومن طريقه البيهقي يف سننه 
ا ـ      حديث عائشة فهذا كله يؤكد بطالن دعوى اإلدراج يف  ويؤيد أا حفظت ما مل ـ رضي اهللا عنه

حيفظ جابر رضي اهللا عنه ويدل على أن التمتع ال بد له من الطواف مرة أخرى بـني الصـفا واملـروة ويف                 
حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد مت حجه ومفهومه أن من مل يفعل ذلك                     

 يدل على أنه ركن فال أقل من أن يدل على الوجوب فكيف االستحباب ؟ مل يتم حجه فهذا إن مل 
 فال خيفى   ... "دخلت العمرة   "  : وأما تأييد شيخ اإلسالم ما ذهب إليه من عدم املشروعية بقوله            

 . ضعفه بعد ما ثبت األمر به من النيب صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم 
 واختلفـوا يف    I@µzïz—ÜaH الظهر مبىن كما يف      إنه صلى    : كذا قاله جابر ، وقال ابن عمر        )٩٥( 

’I@@‹@: الترجيح ، وذهب بعضهم إىل اجلمع بني القولني ، ولكن النفس مل تطمئن لشيء من ذلك فراجع                  

ñìíåÝÜ@âÝàH و ، I†bÉ¾a@†aŒH و ، IŠb ìÿa@ÞïäH .  
@@@óánmZ       ا أيام التشريق يرمي يف كل يوم ا جلمرات الثالث على الترتيب املتقدم  مث رجع إىل مىن فمكث
  .عن النووي 

 . معناه يغرقون بالدالء ويصبونه يف احلياض وحنوها ويسبلونه للناس   )٩٦( 
 .أي استقوا بالدالء وانزعوها بالرشاء   )٩٧( 
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قَى ِسلَعكُِتايلَم ، نزعتم كُع٩٨(  م( .  
maì@ó@Z@ôäbØòìóä@õý@ómbè@ì@I@kÝ¾a‡jÈH@ça‡àòàòŒ@õìb÷@ôÙîŠó‚@óØ@

@@@@@@@@çìíàŠóÐ@ôŽïq@ì@L@ÚÜó‚@ói@çìíi@Z@@@@@@@@@óîaíióä@òìó÷@Šói@óÜ@L@ÚÜó‚@ói@çò‡i@ìb÷
@@@@@@@@@@@@@a†ò†@ãìb÷@a‡äbnÜó óÜ@”ïåà@L@oŽïji@…óÜbióÜóÔ@ì@òìónŽïiüØ@Šó@óÜ@çbnÙÜó‚

@ÚÜó‚@ói@N 
QPX@ َفنلُاووهلْ دفَ،  اًوِرشِمب نه [ .  

@ómaì@Z@”ïäaìó÷û†ÜÙ@õŽ¶@”îìó÷@L@a‡Žïq@çbïàòàòŒ@ôÙŽîìb÷@ó
òìò†Šaí‚N@

@
@

@õìaìóm@ômbèŠóói@ì@Ûûš@
@}ó“÷bÈ{@@ـ رضي اهللا عنها ـ  

QPY@  ]الَقَو ابر   ج : نَِّإو اِئ عةَش ح اضفَ  ت ، ـ ن كَسالْ ت مـ ن  كاِس
 ] .خ حم  : ِتيبالْ ِبفطُ تما لَهن أَريا ، غَهلَّكُ

@ómaì@Z@‹ibu@õìíàŠóÐ@@Z@óÙîa†@I@ó“÷bÈH@@@@@@oŽïi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@@
@@@@@@@@@ìíàóè@óÜby@ìói@ì@L@òìóî‰Žîíä@fi@ómìóØ@@@ì@Ša†‹Ø@@@@@ãb−ó÷@ôuóy@ôäbØóia†b÷

                                                           
 )٩٨ ( @@@@óØ@óîòìó÷@ô’óØbmaì@Z@@@@@@@@çbîòìó÷@õŠòìbiìi@ÚÜó‚@óØ@ãóîb‹móä@òìóÜ@Šó ó÷

@@oŽïi@oììŠ†@ýóÜ@@@@@@@@@oìŠ†@ŠóóÜ@ôÍÜbióÜóÔ@ì@L@óuóy@ôäbØòŠa†‹Ø@óÜ@ón’@ìó÷@óØ@
@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@L@ça‡Žïq@ìb÷@óÜ@òìóäóÙi@Šì†@òíŽï÷@çóÙiŠò†@õòíŽï÷@ônò†óÜ@ÛóîòíŽï’@ói@L@çóÙi

@çbïuby@ói@a†ò†@ãìb÷@a‡äbnÜó @óÜ@òŠa†‹Ø@ìó÷@ôn’a†bq@õŠûŒ@Šói@óÜ@”ïåàIñìíåÜaHN@ 
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@†‹Øóä@ôÐaìóm@óØ@oŽïióä@òìóÜ@óu@L@a†N@
QQP@@  ]َالَق : حا طَ ذَى إِ تهرافَ طَ تكَالْ بِ تع٩٩(  ِةب(  و فَالص الْا ومرة ثُ وم 

 ] .م د ن هق حم  : اًعيِم جِكِترمع وِكج حن ِمِتلْلَ حدقَ : الَقَ
@@ómaì@Z@@õìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@@@óØ@bvåï÷@L@òìòìíi@Ûbq@íØbm@a†óä@ãb−ó÷@ôÐaìóm

@@@@@ãb−ó÷@a†òìŠóà@ì@bÐó@çaíŽïä@óÜ@ì@L@ójÈóØ@õŠìò†@ói@ôÐaìóm@òìòìíi@Ûbq
L@a†@õìíàŠóÐ@çb’bq@@ZÈ@óÜ@óàóií@òìónîìíi@òìóÙŽïq@o’óØóuóy@ì@ò‹àN@

QQQ@@  ]َالَقت : اي راهللاِ ولَس   َأ تبِ ونَقُِلطَن ٍجح و عمٍةر أَ وِلطَنبِ ق ح؟  ج 
 ] .حم  : مها لَ ملُثْ ِمِك لَنَِّإ : الَقَ [ )١٠٠(] خ حم : 

@@ómaì@Z@@@õìíàŠóÐ@”îìó÷@Z@õŠójàóÍŽïq@õó÷@@@aí‚@@@@@@òìóåŽîŠó ò†@òíŽï÷@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@õìíàŠóÐ@_@òìóáŽîŠói@ÚŽïuóy@ói@béäóm@”ïåà@L@Ûóîò‹àíÈ@ì@xóy@ói@Z

@óîóè@oäaìó÷@ôn’a†bq@çbàóè@•ümN@
QQR@@  ]َالَقَفِإ : تِجي أَ نفِ د  ي أَ ِسفْي ني لَ نطُ أَ مالْ بِ فبِتي ح ت ى حججت 

 ] .م د ن طح هق حم : 
@ómaì@Z@@óÙîa†@I@“÷bÈ@ó@H@@@@@@õìíàŠóÐ@@ oŽïi@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@@Z@@@@a‡Ü†@óÜ@âÙŽïn’

                                                           
 )٩٩(  ôÐaìóm@ómaì IŠ‡—Üaì@óšbÐfiaH @aìó“ŽïqIÆÐb¨a@I@HS@O@TXPH@ @ômóîìíàŠóÐZ  
B ا طافت طواف اإلفاضة من يوم النحرواتفقت الروايات كلها على أ B.  

@ómaì@Z@@óØ@õòìó÷@Šó@óÜ@çìímìóØ@ÚŽîŠ@çbØómóîaíîŠ@ìíàóèIó“÷bÈH@Àaìóm@
IóšbÐfiaH@a†@ãb−ó÷@õò@a‡äbiŠíÔ@õˆûŠ@óÜ@N 

 )١٠٠(  @@@@@@a†‹m@ôØóîò†ìíàŠóÐ@óÜ@òì@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@L@òìímbèB@@Z@ أيرجع الناس بأجرين
@‚ómaì@L@@Z@@@@@L@òìónŽîŠói@o’a†bq@ìì†@ói@ôÙÜó@@@@)أخرجه مسلم من حديثها     ( B@..وأرجع بأجر   

@o’a†bq@Ûóîói@æà@ì@NNN_A 
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@a†@ãb−ó÷@ãóØóuóy@íØbm@a†ójÈóØ@õŠìò†@ói@òìì†‹Øóä@âÐaìóm@óØ@òìíi@oììŠ†@N 
QQS@@  ]َالَق : انَكَو ر اهللاِ ولُس   ر الًج س ذَ إِ الًه ِوا هيت الش َءي ت ابعا ه

لَع١٠١(] م هق  : ِهي(.  
@@ómaì@Zòì@@@õìíàŠóÐ@@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@@Šó ó÷@L@ìíi@çbb÷@ôÙŽîìbïq@

@õŠó@óÜ@‡äbÙ’ò†óä@ôÜ†@óîbnîíi@ôÙŽïn’N@
QQT@  ]َاذْفَ : الَقهِبب ها يا عبدالرحأَ فَِنمِمعرا ِمهنالت ِعنِمي.  
@ómaì@Z@õìíàŠóÐ@Z@õó÷@I@æ¼‹Üa‡jÈH@óÜ@ójïi@@I@âïÉåmH@óÙjŽïq@õò‹àíÈ@òìò@N@
QQU@@  ]َفاعتمرت ب عالْ د حثُ] [ خ حم    : جقْ أَ ملْبحم   : ت[ ِلذَولَ ك ةلَي 

 . )١٠٢( ]م ط هق حم  : ِةبصاحلَ
                                                           

 )١٠١(  @óØ@óîòìó÷@ô’óØbmaì@Z@@@@@@@@@a‡åïîb÷@óÜ@ìíióä@õŠíØíàóØ@üi@ÚŽïn’@óÜ@õŒóy@Šó ó÷
@@@@àíÈ@õaìa†@óØ@õòìó÷@Ûòì@@@@õóîõŠbØaìa†@ìó÷@ôàłòì@ì@‡äbÙ’ò†óä@ôÜ†@ìóÜ@óu@çbî@pbÙi@ò‹

@@@@@@@oŽî‹Ùi@pìóØ@íÜóè@ôØbš@ì@ôäaíu@ói@óØ@oŽîìóØò†Šò†@a‡Žïm@ô’òìó÷@bèòìŠóè@L@òìóîa†ò†
@@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@L@a‡äaŽï‚@ÿó @óÜ@Z@}   ِاْلَمْعُروف ُروُهنَّ ِب pójîbmói@@@}@َوَعاِش

‹Žîí @óÜ@óØ@õóäbn’@ìóÜ@òŠb †ŠòìŠóq@õaí‚@ôàbØóäbàŠóÐ@ôÜóîaIñìíåÜaHN 
 )١٠٢(  @ói  )      فتح احلاء وإسكان الصاد املهملة( @@@@@@@@@@@õˆûŠ@f@õaì†@óØ@óîóäaˆûŠ@ìó÷@L

@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@çìíšŠò†@båïà@óÜ@çbïuby@õòìó÷@Šói@óÜ@òìa‹ä@òíŽïq@õòìbä@ìó÷@L@oŽî†@çˆóu@õaì†
@óÜIk—aH@òìómòìóäbà@a‡ïŽïm@ìó’@çíîŒóia†@IñìíåÜaHN@@

Ik—aH@@@@óÜ@õŠó@óØ@óîóÜû†@ìó÷@”î@I|iÿaH@@òìbåïà@ì@óØóà@çaíŽïä@õ@
@óÜ@íØòìŠóè@L@oŽïšò†Šò†IóîbéåÜaH@òìímbè@a†@N@

@@@óäai@•òìó÷I@‹ibuH@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôuóy@ônŽïäüš@üi@õòìóäa‹Žï @ôäaíu@ÿó óÜ@@
@ôîaìbøÜbà@ôÐaìóm@ôbiIËa†íÜa@Óaí HíîŠ@ìó÷@ìíàóè@óÜ@L@òìì†‹Øóä@õ@@æà@óØ@õóäbmóîa

@óÙîa†@ãłói@L@çìímìóØ@ãìbšŠóiIó“÷bÈH@  ا ـ @òìónŽî‹Žïîò†@a‡îómbèŠóói@ãóÜ@@@@ـ رضي اهللا عنه
@@@@a‡îóØóïîbmüØ@óÜ@oŽîìíàŠóÐò†@óØ@Z " فجئنا رسول اهللا هل :  وهو يف مرتله من جوف الليل فقال
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@@ómaì@Z@@@@@@@@@@õìó’@óÜ@çb’bq@L@a†@ãb−ó÷@xóy@õaì†@óÜ@õò‹àíÈI@ój—¨aH@
@òìóîaŠó @a†N  
QQV@  ]الَقَو طَ: ابر   جال افرولُس  ِالْ ببي حِ  فِ ِتيـ  ِةج  )١٠٣( اِعدو الْ

لَع ِهِتلَاِحى ر ي سِلتالْ م حجِم بِ رحنَْأل،   ِهِنج ي راه الن اس لْ ويشرف لْ ويلُأَسنَِّإ فِ وه 
النغَاس شوم د حم  : ه. [ 

@@ómaì@Z@@@‹ibu@òì@@@õìíàŠóÐ@@Z@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@@@@@Žßbà@ôuóy@óÜ@
@@@@îóØò’ìì@Šó@ói@a‡îaìb÷@@@@@@@@@@@@@ói@båŽïèò†@õóØóØüÜb @ì@L@†‹Øò†@ôÐaìóm@òìó

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@üi@òì@L@oŽïi@a‹Ù’b÷@ì@L@æåïjïi@óØóÙÜó‚@õòìó÷@üi@L@a†óØó’òŠ@ò†Šói
@õŠó@óäìíib’Š@óØóÙÜó‚@óÙäíš@L@oŽî‹Ùi@Ž¶@õŠbï‹q@õòìó÷N@

QQW@@ ] ١٠٤( الَقَو( : فَرعت ام ةٌأَر ِب صلَ اًي ا إِ ه ىل راهللاِ وِلس   َالَقَ فـ  : ت ا ي

رِل أَ اِهللاولَسذَها حالَ ؟ قَج : نعم  ،أَِكلَو ج١٠٥(] ت مج هق  : ر( . 

                                                                                                                                      
قبل صالة الصبح مث خـرج      نعم فآذن يف أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به           : فرغت ؟ قلت    

@.) أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود (  "إىل املدينة 
@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@òì@@@@@‡äím@ÚŽî‡äóè@ôä†‹ÙŽîŠ@IÞà‹ÜaH@@@@@@@a†óÐaìóm@ãóÜ@óä@òìì†‹Øóä@õ@

@@@@@@Àaìóm@óÜ@•óä@ì@LIa†Š‡—ÜaH@@@õò†ìíàŠóÐ@íØòìŠóè@a†@I‹áÈH@óÜ@I@µzïz—Üa@H@@õòˆbàb÷@a†
@òìa‡ŽïqN 

 ماشيا فهذا   ليس يف احلديث كما ترى تعيني هذا الطواف وقد سبق أن طواف القدوم كان                 )١٠٣( 
 .  إما على طواف اإلفاضة وإما على طواف الوداع واهللا أعلم - ضرورة اجلمع -حممول 
جاء هذا احلديث عن ابن عباس أيضا ويف بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع يف رجوعه من                   )١٠٤( 

 . املدينة يف موضع امسه الروحاء ولذلك أوردته ههنا مكة إىل 
فيـه حجـة     ñìíåÜa@ßbÔZ@@@@. أي بسبب محلها وجتنبها إياه ما جيتنبه احملرم وفعل ما يفعله احملرم               )١٠٥( 

للشافعي ومالك وأمحد ومجاهري العلماء أن حج الصيب منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان ال جيزيه عـن                  
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@@ómaì@Z@@@õìíàŠóÐ@òì@Z@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õý@üi@õü‚@õóØóÜa‡åà@ÚŽïmò‹Ðb÷@
@@@@@@ô‹q@õŽ¶@ì@L@òìò†‹ØŒŠói@Z@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@õó÷@@@@@@@üi@ôuóy@óàó÷@bîb÷@

@õìíàŠóÐ@_@óîóè@Z’a†bq@•üm@L@ôÜói@òìónïŽîŠ†ò†@oN@
@@@@óÜ@oŽïjmìóØ@ãììbš@Šói@óØ@ón’@aì†@óàó÷@}ônŽïäüš@

@@ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy @@@@@@@@@@@‹ibu@óØ@õóîòíŽï’@ì@ói@Ž¶@óî@òì

òìónŽî‹Žïîò† @{@@@@@üi@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@üi@”ï“îbn@ì@‹Øí’@L
@@@@@@@@@@@@L@oŽî‰Žî‹i@a†Šóói@âîü‚@ôäbØóØbš@óÜ@‹mbîŒ@õŽ¶@â“îŠbØaìa†@ì@L@ôån‚Šó

@@i@ói@â’òìó÷@@@@@@@@@@@@@@@õììŠ@óån‚@ói@âåŽïéi@ôîbmüØ@òìói@óØümŠóq@ãó÷@ôäaŒ@•b@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@óØ@õóäaìó÷@pójîbm@ói@L@çìa‹Ùbi@a‡Žïm@óØ@xóy@õóäbia†b÷@ìó÷@õón‚íq
@@@@@@@@@@@@@@@oŽïi@Ž¶@õìbš@•òìóÙîä@óÜ@ì@L@oŽïäaäbïi@óØ@Ûóïuby@ìíàóè@üi@æä‹ ŠûŒ
@@@@@@@@@@ôn’a†bq@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@L@a‹i@ÚŽî‡äóè@õŠbïå“Žïq@Šó@óÜ@•òìó÷@L

‹Žï‚@òìóma‡i@çbî@N@
@@çbØò†ìí@¶óóm@ì@‹Žïm@üi@òìZ @@ìó÷@a†ò‹ŽïÜ@æà@aìó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‡àóØóÕïÝÈóm@óÜ@†‹Ø@üi@çbàòˆbàb÷@a†“Žïq@óÜ@óØ@xóy@õ‹m@õóäbia†b÷
@@@@@@@@@@@@@@oŽïi@ßóóm@ì@‹Žïm@ì@o‚íq@ôØóîómŠíØ@õòìó÷@üi@L@ììŠ@óàó‚ò†     ـ إن شاء

@òìòŠaí‚@õóïŽïq@ãói@•òìó÷@@Z@اهللا تعالى ـ
Q@ ١٠٦(زار ورداء اإلحرام يف إ(.  

                                                                                                                                      
وقال . ومل يلتفت العلماء لقوهلا     . جيزيه  : وعا إمجاعا قال إال فرقة شذت فقالت        حجة اإلسالم بل يقع تط    

 . وإمنا فعلوه مترينا له ليعتاده فيفعله : أبو حنيفة ال يصح حجه قال أصحابه 
@ñìíåÜa@ßbÔZ  وهذا احلديث يرد عليهم . 

 )١٠٦(  @@@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’ I@óïáïm@æiaH   يف I@@@w¨a@ÚbåàH@@íàŠóÐ@a†@@@ômóîìZ  ))   والسـنة أن
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@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@ô’ói@L@òìímbè@ÚŽïq@•ói@ìì†@óÜ@óØ@ãa‹zï÷@ôÝu@ôåï’üq
@@oŽî‹mììò†@õfq@óØ@L@üäˆó÷@õŠaí‚@íØbm@Ûìbä@çbïàóØóî@I@ŠaŒfiaH@òì@L@

@@@@@@@@@@@@@@oaŠ@ôäb’@ì@Šó@óÜ@óu@oŽï’üqò†a†@•óÜ@õŠòìŠó@ô’ói@çbïàòìì†
@oŽî‹mììò†@õfq@óØ@L@oŽïióä@I@öa†‹ÜaH@N@

R@  التطيب قبله و، لبسهما. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@”Žïq@ç†‹Ù’ü¯üi@ü‚@ì@L@óØb’üq@ìì†@ìó÷@ôä†‹Ø@Šói@óÜ

@çbïä†‹ØŠóióÜN@
S@  اإلحرام من امليقات. 

@ómaì@Z@çìa‹Ø@õŠbî†@õüi@óØ@õóäbŽïu@ìóÜ@ãa‹zï÷@ôÝu@ôåï’üq@@N 
T@  إحرام النفساء واحلائض بعد اإلغتسال . 

@@ómaì@Z@@@@@óäbmò‹Ðb÷@ìó÷@üi@ãa‹zï÷@ôÝu@ôåï’üq@@@@@@@@@fi@ì@ôäbîòŒ@óÜ@óØ@õ
@çbïä†Ší’ü‚@õaì†@ça‡î‰Žîíä@@N 

U@  ١٠٧(اإلحرام حبج وعمرة( . 

                                                                                                                                      
 ، قال صديقنا مدرس املسجد النبوي       ))حيرم يف إزار ورداء سواء كانا خميطني أو غري خميطني باتفاق األئمة             

ومعىن خميطني أن تكون    ((  : I@@@@ò‹áÉÜaì@w¨a@|ïším@Z@@™TTHيف كتابه     رمحه اهللا    I@@ðÕî‹Ðfia@æ¼‹Üa@‡jÈH الشيخ  
 طوال وقد غلط يف هذا كثري من العوام يظنون أن املخيط املمنوع هو              يف الرداء واإلزار خياطة عرضا أو     

كل ثوب خيط سواء على صورة عضو اإلنسان أم ال بل كونه خميطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل املراد                   
باملخيط الذي ى عن لبسه هو ما كان على صورة عضو اإلنسان كالقميص والفنيلة واجلبة والصـدرية                 

 على صفة اإلنسان حميط بأعضائه ال جيوز للمحرم لبسه ولو بنسـج وأمـا الـرداء          والسراويل وكل ما  
 . )) املوصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز 

 )١٠٧(  @@@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’ I@óïáïm@æiaH   يف I@Úbå¾aH :  ))    ويستحب أن حيـرم
 يف أحد القولني ، ويف اآلخر       إما فرض ، وإما تطوع ، إن كان وقت تطوع         : عقب صالة   



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 

 

٩٣ 

@ómaì@Z@ò‹àíÈ@ì@xóy@ói@ãa‹zï÷@ôÝu@ôåï’üq@õaì†@ç†‹Ø@óïjÜóm@@N 
V@@ احلج راكبا. 

@ómaì@Z@òìóîõŠaí@ói@xóy@ôäa‡àb−ó÷@@N 
W@  احلج بالنساء والصبيان. 

@ómaì@ZÜ@Žßa‡åà@ì@çaŽï‚@ôä†‹i@xóy@ôäa‡àb−ó÷@üi@a†ü‚@ÿó @ó@@N 
X@  التلبية بتلبية النيب ا ورفع الصوت . 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@çüš@íØòìŠóè@xóy@ôånóia†@ì@ç†‹ØóïjÜóm
@a‡îbïm@Âäò†@õòìóä†‹ØŒŠói@ÿó @óÜ@L@ômóîìì†‹Ø@@@N 

Y@  فسخ احلج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ومل يسق اهلدي. 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@ôuóy@ômóïä@óØ@õóóØ@ìó÷@üi@xóy@ômóïä@ôä‡äa‹›q@ì@æîŠü @

@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@L@òìbåŽïè@a†@ÿó @óÜ@ô’ò‹àíÈ@ômóïä@çbî@L@béäóm@ói@òìbåŽïè@@ðäaíîóy@
@ñŠbî†IديالـهH@òìì†‹ióä@a†ü‚@ÿó @óÜ@@@N 
QP@  طواف القدوم سبعة أشواط. 

@ómaì@Z@ç†‹ÙŽïq@oò†@ì@æmbè@ôä†‹ÙÐaìóm@Šbu@pìóy@@N 
QQ@  االضطباع فيها. 

@ómaì@Z@@@ÛóîòíŽï’@ói@ãa‹zï÷@ôÝu@ôåï’üq@naŠ@ôäb’ô@a‡îbïm@

                                                                                                                                      

 )).وإال فليس لإلحرام صالة ختصه ، هذا أرجح . إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@L@fnóji@ãa‹zï÷@póåäí@çbî@oŽïi@ŒŠóÐ@L@ÚŽî‰Žîíä@•bq@ómóåäí

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@õŒŠóÐ@õ‰Žîíä@Šó ó÷@a‡äbî‹m@õìóÜ@L@óØómìì@ìì†@óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@oŽïi@póåäí@ômbØ
@†@ãb−ó÷@@@@@@@@@@@ômójîbm@ôÙŽî‰Žîíä@ïè@µ’üq@ãa‹zï÷@båï ó÷@L@f’üri@ãa‹zï÷@òìó÷@•bq@a†ò

@ò†Ša‰jÜóè@õómìì@óîóàó÷@L@óîôä@@N 
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@oŽî‹mììò†@õfq@•óîòíŽï’@ìó÷@L@oŽî‹£Šò†@I@ËbjšýaH@N@
QR@  الرمل يف الثالثة األوىل منه. 

@ómaì@Z@ç†‹ÙÐaìóm@ôàóØóî@¶í‚@f@óÜ@ç†‹Ø@óÜòìŠóè@@N 
QS@  التكبري عند احلجر. 

@ómaì@}@Zراهللا أآب@{@@a†óØó’òŠ@ò†Šói@õý@óÜ@ç†‹Ø@@N  
QT@  أو استالم الركن اليماين يف كل شوط ،تقبيل احلجر .  

@@ómaì@Z@@@@@@@ôäbàóî@ôåØìŠ@ôäa†òíŽïq@oò†@çbî@L@óØó’òŠò†Šói@ôä†‹Ùšbà
@a†@ÚŽïÐaìóm@ìíàóè@ôîbmüØ@óÜ@@N 

QU@  صالة ركعتني بعد الفراغ من األشواط. 
@ómaì@ZŽîíä@pbØŠ@ìì†@ôä†‹Ø@çbØóÐaìóm@ôäa‡àb−ó÷@óÜ@òìóäìíjŽïÜ@•bq@‰N@
QV@   دٌ     {و   } ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُرونَ    { ـالقراءة فيها ب ُه َأَح َو اللَّ ْل ُه  } ُق

. 
@@ómaì@Z@@@õòìóä‡åŽîí‚@Z}        َاِفُرون ا اْلَك ا َأيَُّه ْل َي دٌ        { و } ُق ُه َأَح َو اللَّ ْل ُه  } ُق

a‡äbîbïm@@N 
QW@ ما خلف املقامصال .  

@ómaì@Z@@@ôn“q@óÜ@ómbØŠ@ìì†@ìó÷@ôäa‡àb−ó÷@ì@ŠaìóåŽîí’àbÔóà@ô
I@âïèa‹igH@@òìò@N@

QX@  الشرب من زمزم والصب منها على الرأس. 
@ómaì@Z@ói@”ïÙŽî‡äóè@ôä†‹Ø@ì@L@ãòàòŒ@õìb÷@õòìóä†Šaí‚@Šó@a†ŠóN@
QY@  العود إىل استالم احلجر األسود. 

@ómaì@ZòíŽïq@oò†@üi@òìóäaŠó @óØó’òŠò†Šói@ôäa†@@@N 
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RP@  الوقوف على الصفا مستقبل القبلة. 
@ómaì@Z@bÐó@õíŽïØ@Šó@óÜ@óÝjïÔ@ìòììŠ@çbnòì@@@@N 
RQ@  ليله ثالثاذكر اهللا عليها وتوحيده وتكبريه وحتميده و. 

@ómaì@Z@@@@ì@L@bÐó@õíŽïØ@Šó@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ôä†‹Ø@‹ÙîŒ
@ônŽïnŠóq@aíƒØóî@ôä‡äbîó aŠ@ì@L@@Iر H@@@”îbnì@‹Øí’@ì@ç†‹Ø@اهللا أآب

@ôåmìì@ì@L@ôä†‹Ø@I@Zال إله إال اهللا@H@@Šbu@f@@N  
RR@  املشي بينها وبني املروة سبعا. 

@ómaì@Z@ç†‹ÙŽîŠ@Šbu@pììóy@ç†‹ÙÐaìóm@ìòìŠóà@õíŽïØ@ì@ãó÷@çaíŽïä@óÜ@a†N@
RS@  السعي بينهما يف بطن الوادي يف كل شوط . 

@@ómaì@Zä†‹ÙŽîŠ@ôäím@ÚŽî‡äóè@@@ìó÷@ìbä@ói@ì@L@a†òíŽïØ@ìì†@ãó÷@çaíŽïä@óÜ@
@a†@ÚŽîŠbu@ìíàóè@óÜ@óîa‡äbïäaíŽïä@óÜ@óØ@õóÜû†@@N 

RT@  الوقوف على املروة. 
@ómaì@Z@òìŠóà@õíŽïØ@Šó@óÜ@çbnòìN 
RU@  الذكر عليها كما فعل على الصفا.@

@@ómaì@Z@@@@@@@@@òìŠóà@õíŽïØ@Šó@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ôä†‹Ø@‹ÙîŒ@@@íØòìŠóè@
@a†@ôàb−ó÷@a†bÐó@õíŽïØ@Šó@óÜ@çüšN 

RV@  ختم السعي على املروة . 
@ómaì@Z@ói@çbåŽïè@ôîbmüØ@ì@Óaìóm@@@@@õíŽïØ@ìì†@çaíŽïä@óÜ@@ôäbØüšìímbè

@òìŠóà@Šó@óÜ@@a†òìŠóà@ì@bÐóN 
RW@@             التحلل من اإلحرام من التمتع أو القران الذي مل يسـق اهلـدي ،

 .اب وغري ذلك بقص الشعر ولبس الثي
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@@ómaì@Zç‡äóØa†@@òìóä†‹Ø@ì@@@@@@@@@@@ói@ôîóïjÜóm@óØ@ÚŽïóØ@üi@L@ãa‹zï÷@ôÝu@õ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@a‡Øóî@ÿó @óÜ@oŽïi†‹Ø@ò‹àíÈ@ì@xóy@ói@ôîóïjÜóm@çbî@L@oŽïi†‹Ø@ò‹àíÈ

@@ôuŠóàói@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـه@H@@îü‚@ÿó @óÜ@@@@@@ói@•òìó÷@L@oŽïibåŽïèóä@a‡
Ü@óu@ì@L@Ûb’üq@ôåï’üq@ì@L@‹q@ôåî‹i@Ž¶@•óäaìóN@

RX@ حلق ـمتمتع ، بقص الشعر ال الـحلل الـت. 
@@ómaì@Zç‡äóØa†@@õòìóä†‹Ø@ì@@@@@@@@@@@ói@ôîóïjÜóm@óØ@ÚŽïóØ@üi@L@ãa‹zï÷@ôÝu@

@ôåï’bm@ói@Ûóä@L@ôš‹q@ôåî‹i@Ž¶@ói@L@oŽïi†‹Ø@ò‹àíÈN 
RY@  اإلهالل باحلج يوم التروية. 

@ómaì@Z@a†óîìŠóm@õˆûŠ@óÜ@xóy@ói@ç†‹ØóïjÜómN 
SP@ ى والبيات فيها ـهاب إىل منالذ. 

@ómaì@Z@a‡îbïm@òìóäbà@ìó’@ì@L@båïà@üi@´’ûŠN 
SQ@  ا أداء صالة الظهر وبقية الصلوات اخلمس.@

@ómaì@Z@a‡îbïm@”î‹m@ôäbØò‰Žîíä@ì@L@ûŠòíïä@õ‰Žîíä@ôäa‡àb−ó÷@@N 
SR@  التوجه منها بعد طلوع مشس يوم عرفة إىل عرفات. 

@ómaì@Z@Žîì@óÜ@´’ûŠ@@õíŽïØ@üi@óÐòŠóÈ@õˆûŠ@ôåmbéÜóèŠü‚@õaì†@ì@òí
@óÐòŠóÈN@
SS@ زول ِبـالنِمنة عند عرفات ر . 

@ómaì@Z@æîŒóia†@óäìíš@ì@Iò‹¹H@@@óØ@LóÐòŠóÈ@õíŽïØ@õý@óÜóî@@N@ 
ST@  اجلمع بني الظهر والعصر عندها مجع تقدمي. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@óÜ@‹óÈ@ì@ûŠòíïä@õ‰Žîíä@ìì†@õòìóä†‹ØüØ@I@@@ò‹¹H@@i@@@@”Žïq@ó
@ûŠòíïä@õ‰Žîíä@õý@üi@‹óÈ@õ‰Žîíä@ôån‚@@@N 
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SU@  الوقوف على عرفة مفطرا. 
@@ómaì@Z@@@@@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@Šó@óäíš@@@@@@@õŠó@óÜ@çbnòì@@@@@@@ììˆûŠ@ói@õòìó÷@fi

@oïiN@
SV@  اخلطبة يف عرفة. 

@ómaì@Z@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@òìóä‡åŽîí‚@Šbmìì@@N 
SW@  عرفة استقبال القبلة رافعا يديه يدعو على. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@óÜ@òìóäaŠbq@ômbØ@óÜ@òìóä†‹ØŒŠói@oò†@ì@L@óÝjïÔ@óÜ@ç†‹ØììŠ
@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@Šó@@N 

SX@  التلبية على عرفة. 
@ómaì@Z@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@Šó@óÜ@ç†‹ØóïjÜóm@@N  
SY@  اإلفاضة من عرفة بعد الغروب ، وعليه السكينة. 

@ómaì@Z@aìb÷Šü‚@õaì†@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@æîŒóia†óåïØó@ói@L@çìíi@@òìòŠbÔòì@ìN@
TP@  اجلمع بني املغرب والعشاء مجع تأخري يف املزدلفة. 

@@ómaì@Z@@@@Ìóà@õ‰Žîíä@õòìóä†‹ØüØ‹@@@@@@@@@@@õ‰Žîíä@ôån‚aì†@ói@L@b“ïÈ@ì@kî
@a†óÑïÜò†Œíà@óÜ@L@b“ïÈ@õ‰Žîíä@ômbØ@üi@kî‹Ìóà@@N 

TQ@  األذان فيه بإقامتني. 
@ómaì@Zî@ói@ò‰Žîíä@ìì†@ìó÷@ôäa‡àb−ó÷@póàbÔ@ìì†@ì@Âäbi@Ûó@@@N 
TR@  ترك السنة بني الصالتني . 

@ómaì@Z@çaíŽïä@óÜ@póåäí@õ‰Žîíä@ôäa†óä@ãb−ó÷ììó÷‰Žîíä@ìì†@ò@a†@@N 
TS@  ا بدون إحياء الليل البيات. 

@ómaì@Zòìóäbàõ@‰Žîíäìó’@ói@òìó’@ìó÷@õòìóä†‹Ø@ì‡åîŒ@fi@a‡îbïm@ìó’@N@
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TT@  صالة الفجر حني تبني الفجر. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@ì@çììŠ@ünaŠ@ôä @óØ@õómbØ@ìó÷@ôäbîói@õ‰Žîíä@ôäa‡àb−ó÷

@oŽïiò†@a‹Ù’b÷@@N 
TU@              ، الوقوف على املشعر احلرام منها ، مستقبل القبلة داعيا ، حامـدا

 .مكربا ، مهلال ، حىت اإلسفار جدا 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@ãaŠó¨ìŠóÉ’óà@Šó@óÜ@çbnòì@I@@@òŒóÔ@õíŽïØ@H@@@@óÑïÜò†Œíà@õ
òìói@@õaí‚@õ‹Øí’@ôä†‹Ø@ì@L@òìóäaŠbq@ômbØ@óÜ@L@óÝjïÔ@ì@òììŠ@çbn

@@@Šb †ŠòìŠóq@} احلمد هللا{@@@@@ì@L@@} اهللا أكرب{@@@@@@ôåmìì@L@@}    ال إلـه إال اهللا{@@@L@
@ÂäòŠ†@ôØóîò†ŠòŒòŠü‚@ômbØ@íØbm@@N 

TV@  الدفع منها قبل أن تطلع الشمس. 
@ómaì@Z@Šü‚@ôåmłóè@”Žïq@ãa‹¨ìŠóÉ’óà@óÜ@æîŒóia†@@N 
TW@  اإلسراع قليال يف بطن حمسر. 

@@ómaì@Z@@@@@ôÜû†@óÜ@ç†‹ÙŽîŠ@õ‡äímói@ÚŽî‡äóè@Iحمسر @H@@@@óÜ@óÙŽïåŽîí’@óØ@@
@@óÑïÜò†Œíà@båïà@çaíŽïä@@@@@@@@@@óØ@óîóèò‹ió÷@ôäbØóÝïÐ@ìbqí@ôäa†ìbäóÜ@ôåŽîí’@ì@L@

@oŽïåŽï‚ì‹i@ójÈóØ@ônîì@N@
TX@ عرفات الذهاب إىل اجلمرة ، من طريق أخرى ، غري طريق الذهاب إىل . 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@õóîóŽîŠ@óÜ@óu@L@‹m@ôØóîóŽîŠ@óÜ@L@ç†‹Ø@âuòŠ@üi@´’ûŠ
@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@üi@´’ûŠ@@N 

TY@  رمي اجلمرة الكربى يوم النحر من بطن الوادي بسبع حصيات ضحى. 
@ómaì@Z@ôä†‹Ù»òŠ@Iــربى ــرة الك H@@óÜ@ì@L@çbiŠíÔ@õˆûŠ@óÜ@اجلم

ói@pìóy@ói@òìóØóÜû†@õó Šóuìbä@bäón“Žïš@ômbØ@óÜ@ì@L@†Š@N@@@ 
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UP@  الرمي حبصى اخلذف . 
@ómaì@@Z@çìíiò†@ÛóîóÝÔbq@óØìbä@õò‡äòìó÷@óä†‹Ù»òŠ@ãó÷@ôäbØò†ŠóiN@
UQ@  جواز رميها بعد الزوال. 

@ómaì@Z@oŽïi@ûŠòíïä@õaì†@óÜ@çbØó»òŠ@óîóè@ô’üi@@N 
UR@  الرمي من بطن الوادي. 

@ómaì@ZŠóuìbä@óÜ@óä†‹Ù»òŠ@oŽïiò†@òìóØóÜû†@õó N 
US@  التكبري مع كل حصاة. 

@ómaì@}@Zاهللا أآبر@{@@ÚŽî†Šói@ìíàóè@ôäa‡Žî‹Ð@ÿó @óÜ@ç†‹Ø@@N 
UT@  قطع التلبية عند رمي اجلمرة. 

@ómaì@Z@ói@çbåŽïéŽïq@ôîbmüØ@}اهللا أآبر{@@óØò†Šói@ôäa‡Žî‹Ð@ômbØ@óÜ@@@N 
UU@  التحلل احلل األصغر بالرمي. 

@ómaì@Z@ç†‹Ù»òŠ@õaì†@L@Ûìí›i@ôä‡äóØa†@ãa‹zï÷@ôØb’üq@@N 
UV@  الرمي يف أيام التشريق بعد الزوال. 

@ómaì@Z@L@çbiŠíÔ@ôäˆóu@õaì†@õˆûŠ@f@óÜ@ç†‹Ù»òŠì@@óÜûŠòíïä@õaì†a†N@
UW@      فمن مل جيد صام ثالثة أيـام يف احلـج          ،  حنر القارن واملتمتع للهدي

 .وسبعة إذا رجع 
@@ómaì@Z‹iŠó@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy@îIديالـه@H@@@òìóóØ@ìó÷@çóîý@óÜ@@@óØ@

@@@@@@@@@@@@@@@a‡Øóî@ÿó @óÜ@òìì†‹Ø@ò‹àíÈ@ì@xóy@ói@õóïjÜóm@I@@@çŠbÕÜaH@@@@@@béäóm@çbî@L
@@@@òìì†‹Ø@õò‹àíÈ@õóïjÜóm@@@@@@@ò‹àíÈ@ñaì†@ðmóya‹ï÷@ói@ðuóy@üi@@@•òìó÷@L

@@@õbäaím@óØ@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy@î‹iŠóIديالـه@H@oŽïióä@L@@@aìó÷@@@@@@@óÜ@ˆûŠ@f@
@ói@xóy@òìóîaŠó @óØ@”ïmìóy@ì@L@oŽïiò†@ììˆûŠN@
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UX@  وكذلك البقرة عن سبعة ، حنر البعري. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@‘óØ@pìóy@ômbïu@óÜ@•bäbà@bèòìŠóè@L@’ìì@ôåî‹iŠó@@óÜ

@a‡ä†‹Ø@ôäbiŠíÔ@ômbØN@
UY@  النحر يف مىن ومكة. 

@ómaì@Z@a†óÙØóà@ì@båïà@óÜ@óØóåî‹iŠó@@N 
VP@  األكل من اهلدي. 
ómaì@Z@@ôn’ü @óÜ@ç†Šaí‚@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@@N@ 
VQ@  التطيب بعد الرمي. 

@ómaì@Zaì†@ç†‹Ù’ü¯üi@ü‚õ@çbØóä†‹Ù»òŠ@@@N 
VR@  احللق.@

@ómaì@Z@µ’bmŠó@@N 
VS@  البدء بيمني احمللوق.@

@ómaì@Z@oŽî‹’bmò†@õŠó@óØ@õóóØ@ìó÷@ônaŠ@õý@ói@ç†‹ÙŽïq@oò†N@
VT@ لنحر اخلطبة يوم ا. 

@ómaì@Z@a‡äbiŠíÔ@õˆûŠ@óÜ@ç‡åŽîí‚@Šbmìì@ì@ójmí‚@@N 
VU@  اإلفاضة لطواف الصدر بدون رمل . 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@õfq@óØ@L@a†ójÈóØ@õŠìò†ói@ç†‹Ø@Óaìóm@üi@‹m@ôÙŽîŠbu@æ’ûŠ
@oŽî‹mììò†@Iطواف الصدر@H@@oŽïiò†@óÜòìŠóè@fiói@•óØóÐaìóm@LN@
VV@ للقاررن سعي املتمتع بعد طواف اإلفاضة خالفا . 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@çaíŽïä@óÜ@òìì†‹Ø@ò‹àíÈ@ói@õóïjÜóm@óØ@õóóØ@ìó÷@ôä†‹ÙÐaìóm

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ò‹àíÈ@ì@xóy@ói@õóïjÜóm@óØ@õóóØ@ìó÷@õóäaìó›Žïq@ói@L@a†òìŠóà@ì@bÐó
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@òìì†‹Ø@@N 
VW@  ترتيب املناسك يوم النحر. 

@ómaì@Z@a‡äbiŠíÔ@õˆûŠ@óÜ@çbØóia†b÷@ôäa‡àb−ó÷@Ûóî@õaì†@óÜ@Ûóî@@N  
VX@  اإلحالل بعده احلل كله. 

@ómaì@Z@L@aìóm@ôäìíi@ßłóy@õìaìóm@ói@ãa‹zï÷@ôØb’üq@ôä‡äóØa†@ì@@N 
VY@  الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف. 

@ómaì@Z@Óaìóm@ôäbåŽïéŽïq@ôîbmüØ@õaì†@ãòàòŒ@õìb÷@õòìóä†Šaí‚N@
WP@  الرجوع إىل مىن ومكث فيها أيام التشريق الثالثة. 
ómaìZaŠó çbiŠíÔ@ôäˆóu@õˆûŠ@õaì†@õˆûŠ@f@óÜ@a‡îbïm@òìóäbàì@L@båïà@üi@òìóäN@
WQ@  رمي اجلمرات الثالث يف كل يوم منها بعد الزوال. 
ómaìZ@ì@La†òˆûŠ@f@ìóÜ@òìbà@óØ@õó»òŠ@f@ìó÷@ôä†‹Ù»òŠûŠòíïä@õaì†@óÜ@@N 
WR@  الطواف للوداع ، بدون رمل. 

@ómaì@ZõaìbøÜbà@üi@ç†‹ÙÐaìóm@ç†‹Ø@óÜòìŠóè@fi@ói@L@õïÐbyaí‚@ì@ç†‹Ø@N@
@oŽïiò†@ìaìóm@óØümŠóq@•óàóiN@

@

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 
 

òŠbîŒì@w¨a@Ë‡i@@@@@@وقد رأيت أن أحلق بالكتاب من هذه الطبعة ذيال أسرد فيه            

@@@‘‡Õ¾a@oïiì@òŠíå¾a@óåî‡¾a   ،        ا فيقعون فيها فأحببـت  ألن كثريا من الناس ال يعرفو
 . أن أزيدهم نصحا ببياا والتحذير منها 

@çbåqa@çb ‹’@êïÐ@‹Ðím@aˆg@ýg@¶bÉmì@ÛŠbjm@a@êÝjÕî@ý@ÞáÉÜa@çÿ@ÚÜˆ@Z@

@ßìÿaZ @Þuì@È@êéuíÜ@b—Üb‚@çíÙî@çcN  
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@@‹‚łaìZ @@@@b¨b–@çíÙî@çcN            وال يكون صاحلا إال إذا كان موافقا للسـنة غـري 
حقيق من أهل العلم أن كـل عبـادة مزعومـة مل            خمالف هلا ومن املقرر عند ذوي الت      

L@ بقوله ومل يتقرب هو ا إىل اهللا بفعله فهي خمالفة لسـنته              يشرعها لنا رسول اهللا     
@µáÔ@ôÝÈ@óåÜa@çÿZ  

@óïÝÉÐ@óå و  @óïØ‹m@óå  ، فما تركه  من تلك العبادات فمن السنة تركهـا 
كونه ذكرا وتعظيما هللا عز وجـل مل        أال ترى مثال أن األذان للعيدين ولدفن امليت مع          

 وقد فهم   جيز التقرب له إىل اهللا عز وجل وما ذلك إال لكونه سنة تركها رسول اهللا                
 فكثر عنهم التحذير من البدع حتذيرا عاما كما هو مـذكور يف             هذا املعىن أصحابه    

كل عبادة مل يتعبدها أصحاب رسـول       ( (:  موضعه حىت قال حذيفة بن اليمان       
  . ) ) فال تعبدوها اهللا

  . ) )اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم عليكم باألمر العتيق( (  :وقال ابن مسعود 
ومل خيالطها ببدعة إذا فليبشر     ،   فهنيئا ملن وفقه اهللا يف عبادته التباع سنة نبيه          

معون جعلنا اهللا من الذين يست. وإدخاله إياه يف جنته ، لطاعته  ـعز وجل     ـ  بتقبل اهللا 
 . القول فيتبعون أحسنه 

@@@@@@µÈíä@ôÝÈ@Úi@‹án@Üa@Ë‡jÜa@çc@âÝÈaìZ  بدع وجدت أنا من نص علـى 
وهذا النـوع مـن     . بدعيتها من أهل العلم يف كتبهم فهذا العالمة عليه عزوها إليهم            

 بدع مل أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلمية             ‚łaìZ›@@@. األكثر  
 . فهذا الدليل عليه خلوه من العزو . م ببدعتها األصولية حتك

@@@@@Šíàc@Ë‡jÜa@ë‰è@Êu‹àìZ ßìÿa@Z @@@@@@@ýì@béi@xbvnyýa@Œí°@ý@óÑïÉš@sî†byc

@@@@åÜa@¶g@bénjä   ،              ومثل هذا ال جيوز العمل به عندنا على ما بينتـه يف مقدمـة
)åÜa@òþ–@óÑ–  ( وهو مذهب مجاعة من أهل العلم كابن تيمية وغريه . 

@@ðäbrÜaZ @@@@@@@@@b@Þ–c@ý@ìc@óÈíšíà@sî†bycL     بعض الفقهـاء   خفي أمرها على
 !هي من صميم البدع وحمدثات األمور ! فبينوا عليها أحكاما 
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@@brÜbqZ @æà@pŠ‡–@pbäbzna@ì@pa†bénua@@@@æî‹‚dn¾a@ó–b‚@öbéÕÑÜa@Éi

@@@@@@@@@ðÈ‹’@ÞïÜ†@ñdi@bèíáÈ‡î@@âéåàL         بل ساقوها مساق األمور املسـلمات حـىت
ت سننا تتبع وال خيفى على املتبصر يف دينه أن ذلك مما ال يسوغ اتباعه إذ ال شرع                  صار

 أن جيوز له هو العمل مبا - إن كان جمتهدا -إال ما شرعه اهللا تعاىل وحسب املستحسن        
فكيف . استحسنه وأن ال يؤاخذه اهللا به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فال مث ال       

 . لعملية كما سيأيت التنبيه عليه إن شاء اهللا تعاىل وبعضها خمالف للسنة ا
@@bÉiaŠ@Z@@@@@@@@@ÞÕÈ@b@‡é“î@ýì@Ë‹“Üa@béïÝÈ@ß‡î@ý@pbÐa‹‚ì@pa†bÈ   ،  وإن عمل

ا بعض اجلهال واختذوها شرعة هلم ومل يعمدوا من يؤيدهم ولو يف بعض ذلك ممـن                
 . يدعي العلم ويتزىي بزيهم 

 نسبة واحدة بل هي على درجـات        مث ليعلم أن هذه البدع ليست خطورا يف       
بعضها شرك وكفر صريح كما سترى وبعضها دون ذلك ولكن جيـب أن نعلـم أن                

 -أصغر بدعة يأيت الرجل ا يف الدين هي حمرمة بعد تبني كوا بدعة فليس يف البدع                 
 I|ïz–H:  يقول    ما هو رتبة املكروه فقط كيف ورسول اهللا          -كما يتوهم البعض    

 . أي صاحبها "لة وكل ضاللة يف النار  كل بدعة ضال"
ه اهللا     ـ  وقد حقق هذا أمت حتقيق اإلمام الشـاطيب   يف كتابـه العظـيم    ـرحم

I@ãb—nÈýaH                ولذلك فأمر البدعة خطري جدا ال يزال أكثر الناس يف غفلـة عنـه وال 
 : يعرف ذلك إال طائفة من أهل العلم وحسبك دليال على خطورة البدعـة قولـه              

I@|ïz–@H" رواه الطرباين   " ن اهللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدع بدعته          إ 
 . وغريمها بسند صحيح وحسنه املنذري IòŠbnƒ¾a@sî†byÿaHوالضياء املقدسي يف 

وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إىل القراء من إمام كبري من علماء املسـلمني              
 أصحاب اإلمام أمحد رمحـه       من أصحاب  ñŠbéiÜa@ðÝÈ@æi@æy@„ï“Üa@@@@األولني هو   

 واحذر صغار احملدثات فإن صغار البدع       ":  قال رمحه اهللا تعاىل      ISRYHاهللا املتوىف سنة    
تعود حىت تصري كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت يف هذه األمة كان أوهلا صغريا يشبه               
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احلق فاغتر بذلك من دخل فيها مث مل يستطع املخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان               
 فانظر رمحك اهللا كل من مسعت كالمه من أهل زمانك خاصة فـال تعجلـن وال                 به

 أو  هل تكلم فيه أحد من أصحاب الـنيب         : تدخلن يف شيء منه حىت تسأل وتنظر        
أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به وال جتاوزه لشيء وال ختتر عليـه                 

 . شيئا فتسقط يف النار 
 ال يتم إسالم عبد حىت يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه             واعلم رمحك اهللا أنه    

 فقد كذم وكفى ذا فرقة      قد بقي شيء من أمر اإلسالم مل يكفونا أصحاب رسول اهللا            
@. )١٠٨(  "وفطعن عليهم فهو مبتدع ضال مضل حمدث يف اإلسالم ما ليس فيه 

@
”Žïq@ðäbØóÈ‡ïiôåmbè@@@ãþï÷Z@

Q@@     يف شهر صفر ، وترك ابتداء األعمال فيه ؛ مـن      اإلمساك عن السفر
@. )١٠٩(النكاح ، والدخول وغريه 

                                                           
  ) . ١٩ - ١٨ / ٢( طبقات احلنابلة البن أيب يعلى   )١٠٨( 

@@@@@aìó“Žïq@óÜ@aí‚@ômó¼òŠIÚÜbàH@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@oŽïi@II@Z      ال يصلح آخر هذه األمة 
@@N@HHا فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم ديناإال مبا صلح به أوهل

@@@@@@@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@oŽïi@aí‚@õŠójàóÍŽïq@ó@óÜ@•aí‚@õ†ììŠ†@òì@B@Z  ما تركت شيئا
يقربكم إىل اهللا إال وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن اهللا ويقربكم إىل النـار إال               

@@N@Bوقد يتكم عنه
i@ìaìóm@óØ@õóîaí‚@ìó÷@üi@”î‹Øí’@çìó÷@ômóáÉïä@óÜ@çbØóØbš@ón’@ôäìíN 

 )١٠٩(  @@@@õò†ìíàŠóÐ@òìB@Z         من بشرين خبروج صـفر بشـرته باجلنـة " I@ËíšíàH@@ò@
@óÜ@íØòìŠóè  @I@@@óî‡åa@õìbnÑÜa@ZU@O@SSPH@ @@@@@@@@@@@õò†ìíàŠóÐ@óØ@òìímbè@a†óäbjŽïnØ@ìó÷@ì@L@a†

IËíšíàH@ü‚@ómüm‹ @çbî@N 
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@@ómaì@Z@@@@@@@@a†ŠóÐó–@ðäbà@óÜ@ç†‹Ø@ŠóÐó@óÜ@òìóåm‹ @ü‚@L@@@çbåŽïèŒaì@ì
@@@@@a‡îbïm@çbØòŠa†‹Ø@ðä†‹ÙŽïrnò†@óÜ@Z@çˆ@Ûòì@@@@@@@ì@ç†‹Ø@oìŠ†@íäb‚@ì@çbåŽïè

óu@Ü”îòìó@N@
R@ ١١٠(لقمر يف العقرب ترك السفر يف حماق الشهر وإذا كان ا(.  

@ómaì@Za‡äbà@aŠòìbä@óÜ@ŠóÐó@ðä†‹Ø@ÛŠóm@ì@çbåŽïèŒaì@L@@òì
@óÜ@Âäbà@óÜ@Šó ó÷@oŽïi@a‡Ù“q@ìì†@õóÜí‚N@

S@@         ٢:املدخل البـن احلـاج    (ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر املسافر 
/٦٧.( 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@aì†@Žßbà@ðäa†@Ú @ì@òìóä†‹Ø@Ûbq@ðä†‹Ø@ÛŠóm@ì@çbåŽïèŒaì@ñ
xóy@üi@oŽïšò†@óØ@ñóóØ@ìó÷@ì@Ðbíà@ðä†‹Ø@ŠóÐó@N 

T@        يقرأ يف األوىل بعـد الفاحتـة        ،  صالة ركعتني حني خروج إىل احلج :
اِفُرونَ      { ا اْلَك ا َأيَُّه ْل َي اللهم بك : ( فإذا فرغ قال ) اإلخالص (  ويف الثانية }ُق

 واملعوذتني  ويقرأ آية الكرسي سورة اإلخالص     ) ...انتشرت وإليك توجهت    
) الفتاوى اهلندية   ( و) إحياء الغزايل   ( وغري ذلك مما جاء يف بعض الكتب مثل         

  .)١١١(وغريها ) شرعة اإلسالم  ( و

                                                           
 )١١٠(  @@@@@@@@óÜ@òìímbè@Ûóîò†ìíàŠóÐ@òìóîòŠbi@ìóÜI@@@@@@@@™@L@pbÈíší¾a@ò‹Ø‰m@QRRH@@@@ãłói@L@

I|ïz–H@óîôä@N 
 )١١١(  @@@õò†ìíàŠóÐ@òìB@Z             ما خلف عبد على أهله أفضل مـن ركعـتني يركعهمـا

دا  óÜ@òI@@@@@@@óÑïÉ›Üa@sî†byÿa@óÝÝ@Z@@@âÔŠSWRH@@@@)ضعيف اإلسـناد  ( B@عندهم حني يريد سفرا   
@@@@@@@@@@@è@L@oŽî‹Ùi@ônŠóqaí‚@òìó÷@õfq@ói@oŽïibä@óîüi@L@òìì†‹Ø@ãa‹Ù’b÷@@@@óÜ@õŠbî‹i@íØòìŠó

@òìaŠ†@Šó)األصــول(@aìó“Žïq@õómìì@óîüi@L@a†@IñìíåÜaH@ói@õaì†@)ضــعيف(@ôäbäa†@
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@ómaì@Z@@@@xóy@üi@çíšŠò†@ðmbØ@óÜ@‰Žîíä@pbÉØŠ@ìì†@ðä†‹Ø@L@@òì
@ðmòŠí@ðä‡åŽîí‚@@Z@}    َاِفُرون ñaì†@óÜ@a‡àóØóî@ðmbÉØŠ@óÜ@@@@@@@}ُقْل َيا َأيَُّها اْلَك

‚@ðmòŠí@ðä‡åŽîí@@I@ó¥bÑÜa@H@L@@ðmòŠí@òì@Z}     ٌد ُه َأَح َو اللَّ ْل ُه óÜ@@}@ُق
@a‡àìì†@ðmbÉØŠ@L@@@@@@@@oŽïÜò†@†‹Ø@ìaìóm@ñómbÉØŠ@ìì†@ãó÷@Šó ó÷@òì@II@Z@  اللهم بك

ك توجهت  ، انتشرُت HH@L@ñòíä‡åŽîí‚@òìI@ð‹ÙÜa@óîe@HìI@@òŠí@...وإلي

™þ‚fia@HìI@µmˆíÉ¾a@H@óØ@”îóäbàó÷@ñ‹îóÌ@ì@@ójŽïnØ@óÜ@ÚŽî‡äóè@óÜ@
òìímbè@a‡äbØóïéÕÐ@Ûòì@L@@NNN@‡nèN 

U@  ١١٢(صالة أربع ركعات( .@
@ómaì@Z‰Žîíä@pbÉØŠ@Šaíš@ðä†‹Ø@N 
V@            آل عمـران   ( قراءة املريد للحج إذا خرج من مرتله آخر سـورة (

بزعم أن فيها قضاء حـوائج      ) أم الكتاب   (  و) إنا أنزلناه   (  وآية الكرسي و  
 . )١١٣(خرة الدنيا واآل
@@ómaì@Z@@@@ðmòŠí@ðîbmüØ@ñòìóä‡åŽîí‚@I@Z@ آل عمران@@H@@ìI@ُالكُرسي آية@@H@ì

                                                                                                                                      
@ômóîìíàŠóÐ@óØ@óØò†íàŠóÐ@Z))فيسن له ذلك ((@óîôä@õü‚@ôåŽîí’@óÜ@óØóîómìì@LN@

@@õò†ìíàŠóÐ@ô’òíŽï’ìbèI@äcH @@ômóîìíàŠóÐ@óØB@Z م يرد رسول اهللا ـل سفرا 
رواه ابن عدي   . (B@@óØò†ìíàŠóÐ@ ...اللهم بك انتشرت    : ن جلوسه   حني ينهض م  : إال قال   

  ويقال عمرو بن مساور ، وهو منكر احلديث كما قال البخـاري            -، وفيه عمر     ) ٢٥٠ / ٥( ، والبيهقي   
 ) . وضعفه اآلخرون 

 عن أنس I×þ‚ÿa@ãŠbÙàH رواه اخلرائطي يف ـ  أيضا ـ  واحلديث الوارد فيها ضعيف   )١١٢( 
ما استخلف يف أهله خليفة أحب إىل اهللا من أربع ركعات يصليهن العبد يف بيته                B: بلفظ  

 .  وهو ضعيف : قال العراقي . حلديث Ba@ إذا شد عليه ثياب سفره
  . I@ò‹Ø‰nÜaZQRSHويف ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما يف   )١١٣( 
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)  ا أنزالهإن (@@@ì@I@ أم الكتاب@H@L@@@@@@@ñóóØ@ìó÷@@çóîý@óÜ@eìóîó÷@óØ@@@@@xóy@üi@paì‹i@@
L@óîa‡Žïm@ñˆûŠ@aì†@ì@bïäì†@ðäbØóïnîíŽïq@ñ†@óäbåŽïè@óØ@ñòìó÷@ðäbàí @ói@N@

W@   ٤: املـدخل   ( تكبري عند تشييع احلاج وقدومهم      اجلهر بالذكر وال / 
@ ) .٢٧١ / ١٢ :جملة املنار ) (  ٣٢٢

@@ómaì@Z@@@@@@jØóm@ì@‹ÙîŒ@ói@òìóä†‹Ø@ŒŠói@Âäò†I@ اُهللا أآبر@H@@@ðmbØ@óÜ@ç†‹Ø
çbïä†‹Ø@ñŒaí“Žïq@ì@òìóäaŠó @ì@çbØóïuby@nƒŽîŠ@ói@N 

X@ األذان عند توديعهم .@
@ómaì@ZÜbà@ðmbØ@óÜ@ça†@ÂäbiçbØóïuby@óÜ@ç†‹Ø@ñïÐby@aí‚@ì@ñaìbø@N 

Y@@      ٢١٣ / ٤ :املـدخل    ( )١١٤(احململ واالحتفال بكسوة الكعبة ) ( 
@) . ٣٥٨  / ١٠:تفسري املنار  ) ( ١٣٢ - ١٣١: واإلبداع يف مضار االبتداع 

@ómaì@Za†ójÈóØ@m‹ @ÃŠói@óÜ@ñóäüi@ói@çaŽ‹Žï @Âäóèb÷@N@
QP@ دول باملوسيقى توديع احلاج من قبل بعض ال. 

@@ómaì@Z@@@@ì@´ƒŽîŠ@ói@@@@@çbØóïuby@ðä†‹Ø@ñïÐby@aí‚@@óÜ@@ÚŽî‡äóèììł@m‡@a
@ça‡ŽïÜ@bÕïüà@óiA 

QQ@ ُالسفر وحده أنباهللا كما يزعم بعض الصوفية اًس !! 
@@ómaì@Z@béäóm@ói@ç†‹Ø@ŠóÐóóÜ@ônŽîŠóÐóìbè@õìíäbïi@ói@LŽßó @@õaí‚@

a†Šb †ŠòìŠóqðäìíšüi@ðŽïqói@õóÜóè@@@çbØóïÐü–@óÜ@ÚŽî‡äóèA 

                                                           
 .  يزال يف مكاا البدعة اليت بعدها وقد قضي على هذه البدعة واحلمد هللا منذ سنني ولكن ال  )١١٤( 

وحيرم التفرج على احململ املعروف وكسـوة مقـام         "  :  @IQ@O@TQH@ويف الباجوري على ابن القاسم      
  ."إبراهيم وحنوه 
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QR@  ١١٥(دعوى التوكل بالسفر من غري زاد التصحيح(.  
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@ñìí“Žïm@ì@òìóä†Šaí‚@ì@ç†Šaí‚@ñòìó÷@fi@ói@ç†‹Ø@ŠóÐó

@@@@@@pbji@a‡îü‚@Žßó @óÜ@ŠóÐó@@L@@óiõìíäbïi@@@@@@@ì@´ói@o“q@ÜíØòìóm@@ç†‹Ù@@ói
@Šóaí‚@Šb †ŠòìŠóq@õA 

QS @  ))    جمموع الرسائل   ( )١١٦()) لصاحلني  السفر لزيارة قبور األنبياء وا
@ ) .٣٩٥ / ٢ : لشيخ اإلسالم ابن تيمية /الكربى 

@@ómaì@ZŠóÐó@@@@@@@@@çaŠójàóÍŽïq@ñ‹ióÔ@ðä†‹Ø@pòŠbîŒ@óióà@ói@ç†‹Ø@  ـ

 çbØbš@ìbïq@ì@@Nعليهم السالم ـ
QT@  ))           عقد الرجل على املرأة املتزوجة إذا عزمت على احلج وليس معها

                                                           
والسفر "  ) : ٢٢٩ / ٤( وقال يف مكان آخر     ) ٢٤٩ / ٣: اإلحياء  (استحب ذلك الغزايل يف       )١١٥( 

   ."ائز وهو أعلى مقامات التوكل إىل البوادي من غري زاد ج
 وحنن نعلم يقينا أنـه  وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول اهللا         : قلت  

 من مكة إىل املدينـة ولسـت        مل يفعل ذلك كيف وهو صلى اهللا عليه وسلم قد تزود من هديه              
َر      {@ : أدري كيف يزعم الغزايل ذلك وهو حجة اإلسالم واهللا عز وجل يقـول             ِإنَّ َخْي َزوَُّدوْا َف َوَت

َوى    زَّاِد التَّْق  وقد نزلت يف ناس من أهل اليمن كانوا حيجون وال يتـزودون ويقولـون حنـن                 } ال
رواه البخاري وغريه فما الذي صرف الغزايل عن هذه احلقيقة اليت دل عليها الكتـاب               . املتوكلون  

لى مثله وإمنا هو التصوف الذي حيمل صاحبه على         والسنة ؟ أهو اجلهل ؟ كال فإن هذا مما ال خيفى ع           
منا اهللا بالسنة مـن  ـاخلروج عن الشرع بطريق تأويل النصوص فهو يف هذا وعلم الكالم سواء عص          

 .كل من خيالفها 
 )١١٦(  @@@@@@@@@@@@@çbîbäaŒ@õaŠüØ@ói@óîaìòŠ@oŽïióä@ç†‹Ø‹Ðó@óØ@ÚŽïäa†Šó@ói@pòŠbió@ãłói

@@@•óäaìóÜ@LI@óïáïm@æiaH@@@óè@ì@L@óîò@@@@@@@ôÙŽïnóióà@çbî@óäaŒóä@pbÙi@ñŠbjmóàím@”ïÙŽïóØ@Š
@óîóèN 
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@) .١٠٩: السنن واملبتدعات  ( )١١٧()) ون معها كمحرم حمرم بعقد عليها ليك
@@ómaì@Z@@@@ÚŽïmò‹Ðb÷@ðä†‹Ø@òŠbàI@@@óîóè@ñ†‹Žïà@óØ@H@@@@@@Šó ó÷@‹m@ðÙŽîìbïq@óÜ

@@@@@@@@@@@@@@@@ìíióä@a‡Üó @óÜ@ðàò‹yóà@ì@xóy@üi@oŽï›i@a‡îŠbî‹i@óØómò‹Ðb÷@L@@@ñòŠbà
ñüi@oŽïjŽïÜ@ðàò‹yóà@Ûòì@ñòìó÷@üi@pbØò†@N@ 

QU@@  ُاإلحياء ( . قاصدين ألداء فريضة احلج   س من احلجاج ال   كْأخذ امل : 
٢٣٦ / ١. ( @

@@ómaì@Z@@@@xbi@ì@Û‹àí @m‹ @Šòì@Iójî‹šH@@@@@oŽîìóäbîò†@óØ@ñóäbïïuby@ìóÜ
æåŽïi@fu@ói@xóy@ñŒŠóÐ@N 

QV@@   اللهم أنزلين مرتال (( : صالة املسافر ركعتني كلما نزل مرتال وقوله
@ )) .مباركا وأنت خري املرتلني

@@ómaì@Z@@@ìì†@ðä†‹Ø@@@‰Žîíä@pbÉØŠ@@@çóîý@óÜÐbíàòìò@@èóŠ@@@@@@óÜ@ÚŽïmbØ@
@ñŒóia†@a‡ØóîóŽïu@L@@ÿó @óÜ@@@mìì@@@Z))       باركاً وأنت خرياللهم أنزلين مرتالً م

 N@)) زلنيـمنـال
QW@@          مرة وآيـة   ) ١١(قراء املسافر يف كل مرتل يرتله سورة اإلخالص

@. )١١٨(مرة @} ِهَوَما َقَدُروْا الّلَه َحقَّ َقْدِر {الكرسي مرة وآية 
@@ómaì@Zñòìóä‡åŽîí‚@@ZðmòŠí@)  اإلخـالص (@@@@Šbu@ò†Œbî@@ì@L@)   ُآيـة
ْدِرهِ          {@L@Šbu@Ûóî@@ðmóîb÷@ì@@@) الكرسي قَّ َق َه َح َدُروْا الّل ا َق óÜ@Šbu@Ûóî@@@@@@@} َوَم

                                                           
 )١١٧(  @@@@@@@@@@@@@@@@õóÝŽïÐ@ì@óÝïy@ìíàóè@ìó÷@Šói@óÜ@L@çbØòìa‹åŽïèa†@æîïq@óÜ@óÙŽïØóî@óàó÷

@óîôä@òìaŠb’@íØòìŠóè@L@òìó“ybÐ@óåmóØ@ŠóióÜ@ì@L@ËŠó’@ói@ŠójàaŠói@óîa‡ïŽïm@óØN 
  .I@ãþfia@óÈ‹’@‹’@Z@™SVY@M@SWTHانظر   )١١٨( 
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eŒóiò†a†@a‡îbïm@óØ@ÚŽïåŽîí’@ìíàóè@óÜ@òìòÐbíà@çóîý@@N@
QX@  ١١٩(األكل من فحاكل أرض يأتيها املسافر(.  

@ómaì@ZoŽïšò†@ðŽïm@Ðbóà@óØ@ñóäbîbŽïu@ìó÷@ìíàóè@ñŒbïq@óÜ@ç†Šaí‚@N 
QY@@  ))      مثل ،  ومل تستحب الشريعة ذلك     ،  قصد بقعة يرجو اخلري بقصدها

 يف صخرة بيـت املقـدس ،         كما يقال  إن فيها أثر النيب     : املواضع اليت يقال    
اقتضاء  . ()) ء والصاحلني   ومسجد القدم القبلي دمشق ، وكذلك مشاهد األنبيا       

  . )١٢٠( ) ١٥٢ ، و ١٥١ص : الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم 
@@ómaì@Z@@@@ôä†‹ÙmòŠbîŒ@ì@ça†Šó@@@@@@@@@@‹Žï‚@óióà@ói@pójîbm@ðØóîbŽïu

@@@a†óån“îûŠ@ìóÜ@æmìóØ@oò†@L@@@@@@@@@@@@Ûbš@ì@póåäí@ói@ñòìó÷@”ïmóÉîŠó’@ì
oŽïjïäaŒóä@L@@@@@@@@æŽïÜò†@óØ@ñóäbîbŽïu@ìó÷@Ûòì@Z@@@@ŠójàóÍŽïq@ñŠaìóåŽîí’@õ@@

óîa‡Žïm@L@@@@@@@@ñòŠbi@óÜ@æŽïÜò†@çüš@Ûòì@ŠóèI@@@‘‡Õ¾a@oïi@ò‹ƒ–@H@@ìI@@@ã‡ÕÜa@‡vàH@

@çbïØìì†Šóè@óØ@òì@@@@ñŠb’@ñòìó“Žïq@óÜI@º†óÖ’@Hç@@L@@bèòìŠóè@òì
çbØbš@ìbïq@ì@çaŠójàóÍŽïq@ñb ŠaŒóà@N@

                                                           
واالستحباب حكم شرعي ال بد له من دليل وقد احتج له           ) ٣٨١: شرح الشرعة   (استحبه يف     )١١٩( 
 )) .يعين البصل  . "من أكل فحا أرض مل يضره ماؤها " : ويف احلديث : (( بقوله 

 . البن األثري وكم فيه مما ال أصل له " النهاية " وهو حديث غريب ال نعرف له أصال إال يف 
I@@öb›nÔa@) رة بيت املقدس ومسجد القدم قبلي دمشق وكذلك مشاهد األنبـاء والصـاحلني              يف صخ 

@âïz§a@lbz–c@óÑÜb¬@âïÕn¾a@Ãa‹—Üa@Z@™QUQì@QURH@.  
 :ما هـذا فقـال      :  أنه رأى الناس يف حجته يبتدرون إىل مكة فقال           وقد صح عن عمر      ) ١٢٠( 

حاب الكتاب اختذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له         هكذا هلك أص  :  فقال   مسجد صلى فيه رسول اهللا      
 مث قابل ذلك مبـا يف  @I@@@‡ub¾a@‹î‰¥@Z@™YWH: انظر كتابنا . منكم فيها الصالة فليصل وإال فال يصل      

I@öbïyfia@ZQ@O@RSU@Ý¨a@Êj @H تر عجبا . 



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 

 

١١١

RP@@  ))      لشـيخ  ) االختيارات العلمية ()) شهر السالح عند قدوم تبوك
@.اإلسالم ابن تيمية

@ómaì@Z@ŽïèŠò†@ì@çb“ŽïÙÜóè@@@@ói@´“îó @ðmbØ@óÜ@Ûóš@ì@þï@ðäbå
IÛíiómNH@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@ç†‹ØóïjÜóm@ì@ãa‹zï÷@ðäbØóÈ‡ïi@
@ìóu@Üìóäa”ï@Z@

RQ@  ١٢١(اختاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة يف بعض الكتب(.  

                                                           
 )١٢١(  @@@@@@í‚@ôåïîb÷@ì@L@çìímbèóä@a†@póåäí@óÜ@óäbuŠóà@ãó÷@õòíŽï’ìbè@óÙäíš@•a

@@@@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@L@oŽïióä@a†Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@õóØóØímŠóq@óÜ@ÚŽïuŠóà@ìíàóè@óÙäíš@L@óäbb÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òìaí‚@õŠójàóÍŽïq@óÜ@íØòìŠóè@L@oŽïi@”ïuŠóà@†ó@bi@L@óîaìòŠbä@ì@ÿóšìíq@
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١١٢

@@ómaì@Z@@ðä†Ša‰jÜóèÝÈóä@@@@ðÙŽïuŠóà@‡äóš@ói@pójîbm@ðÙ@@@@@@@óØ@ìa‹Ø@ñŠbî†@
a‡äbØójŽïnØ@óÜ@ÚŽî‡äóè@óÜ‹Ùbi@ìa@çN 

RR@@ ١٢٢(اإلحرام قبل امليقات( . 
@ómaì@ZpbÕïà@”Žïq@ç†‹Ø@ãa‹zï÷@I@@ómaì@Z@üi@ìa‹Ø@õŠbî†@ôåŽîí’

@ãa‹zï÷@ôÝu@ôåï’üq@HN 
RS@@  ))  البن اجلوزي  /تلبيس إبليس   (  )١٢٣(  ))االضطباع عند اإلحرام  

                                                                                                                                      
@@@@@óÜ@òìa‹åŽï¾ó@ì@ŽïuI@ñŠbƒjÜa@|ïz–H@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@•òìó÷@ìíàóè@ì@L@a†@@

@@@@a‡ÝÈóä@óÜ@òìbäa†@ôuŠóà@ói@óÔòŠóqbÔ@Šó@óØ@óîòìó÷@I@tbÔ@óÜíÔ@H@@óÙŽï÷@ìì†@ìó÷@óØ
@@@@@@@@@@@@@@@ìóÜ@•òìó÷@L@òìa‹Ùbi@a†‰Žîíånò†@ômóîb÷@óÜ@óØ@L@çbÙŽïq@õóàíu@óÜ@óîóäaíi@ŒŠói

@@@@@ômóîìíàŠóÐ@a‡ïŽïm@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@B@Z          ال يلبس احملرم اخلفية إال أن ال جيد نعلني فليقطعهما

óÜ@óØ@õóäþÈóä@ìó÷@óîüi@L@@@@@ì@L@çóè@a†bîŠí)عليهمتفق (B@ حىت يكونا أسفل من الكعبني  
@oŽî‹mììò†@çbïŽïqIòŠ‡åÙÜaH@ì@L@IÃbj—ÜaH@oŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@fq@çbîòŠbØ@ìó÷@N 

 )١٢٢(  @ómóåäí@õóäaìó›Žïq@òìó÷@óÙäíšN  
سلسـله  ( ، كما بينتـه يف  فهو حديث منكر . B من متام احلج حترم من دويرة أهلك    Bوأما حديث   

 على أنه قد روي ما يعارضه مرفوعا وموقوفا عن مجاعة مـن الصـحابة               )٢١٠رقم  : ضعيفة  األحاديث ال 
ا كعمر وعثمان   كما ذكرت هناك وما أحسن ما روى اهلروي وغريه عن ابن عيينة أنـه   ـ ـ رضي اهللا عنهم

يفة من  من ذي احلل  : يا أبا عبد اهللا من أين أحرم ؟ قال          : مسعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال        B@: قال  
إين أريد أن أحرم من املسجد من عند القرب ؟ قال ال تفعل فإين أخشى               :  فقال   حيث أحرم رسول اهللا     

وأي فتنة أعظم من أن تـرى أنـك         : وأي فتنة يف هذه ؟ إمنا هي أميال أزيدها قال           : عليك الفتنة فقال    
ْن        َفْل { : ؟ إين مسعت اهللا يقـول        سبقت إىل فضيلة قصر عنها رسول اهللا         اِلُفوَن َع ِذيَن ُيَخ َذِر الَّ َيْح

  .} َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم
" شرح اهلداية " ومن ذلك تعلم قيمة االتفاق املزعوم على جواز اإلحرام قبل امليقات املذكور يف  

 .واهللا املستعان  ) ١٣٢ / ٢( 
واملسنون االضطباع قبيل الطواف إىل انتهائه ال       " ) : ٢١٥ / ٢: اشية  احل(قال ابن عابدين يف      ) ١٢٣( 
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١١٣

  ) .١٥٤ ص :
@ómaì@Zi@óÜ@a‡ïŽïm@oaŠ@ôäb’@ÛóîòíŽï’@ói@ãa‹zï÷@ôÝu@ôä†‹ØŠó

@oŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@a‡ä†‹ÙÐaìóm@ômbØ@óÜ@íØòì@Šóè@L@oŽîìóØŠò†N 
RT@  ١٢٤(التلفظ بالنية(.  

@ómaì@Zì@ì@çbåŽïèçbàŒ@ói@póïä@mì@N 
RU@  )) ٦٠ ص :االقتضاء ( )) احلج صامتا ال يتكلم. (  

@ómaì@Zi@ói@xóy@ðäa†@ãb−ó÷@fäò†ç†‹ØóÔ@fi@ì@ð@N 
RV@@  ))      شرح الطريقـة احملمديـة       ( ))التلبية مجاعة يف صوت واحد/ 

 ) . ٢٢١ / ٢ : البن احلاج /املدخل ( و ) ١١٥ / ١ :للحاج رجب 
@ómaì@Zä†‹Ø@óïjÜómôÂäò†@Ûóî@ói@ì@póÈbàóu@ì@ŽßóàüØ@ói@@N 
RW@@  )) ـ  ن عباس  عن اب، كرت العمال  ( ))التكبري والتهليل بدل التلبية

@ ) .٣٠ / ٣ : رضي اهللا عنهما ـ
@@ómaì@ZjØóm@@ómaì@L@@Z@}اهللا أآبر{@@ì@L@ç†‹Ø@ÝïÝèóm@@ómaì@L@ó@Z@@ôåmìì

م لبيك       {@@óÜïu@@ç†‹Ø@óïjÜóm@ðmb@@@@ómaì@L@@@Z@mì@@@@}هللاال إله إال    {@  ...لبيك الله
@{N 

RX@     ـ  ،  فيسره يل   ،  اللهم إين أريد احلج     : القول بعد التلبية ى وأعين عل
فـاجعلين  ،  اللهم إين نويت أداء فريضتك يف احلج        . وتقبله مين   ،  أداء فرضه   

 . )١٢٥( ) ...من الذين استجابوا لك 

                                                                                                                                      
 ) .١٥٠ / ٢: فتح القدير (، وكذا يف " غري 

  ) .٩رقم ( انظر التعليق   )١٢٤( 
 )١٢٥(  IðÜaÍÜaH@ômóîìímìì@@Z@@ãłói@L@ójyóníàIñŠíubjÜaH@óÜ@@IQ@O@SRYH@@
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@@ómaì@Zì@@@@@@ç†‹Ø@óïjÜóm@ñaì†@óÜ@óîbÈì†@ãó÷@mì@Z@))     احلج اللهم إين أُريد
اللـهم إين نويـت أداء       . وتقبله مين  ، وأعين على أداء فرضه   ،  فيسره يل   ،  

 . ...))فاجعلين من الذين استجابوا لك  ، يف احلجفريضتك 
RY@@  ))          قصد املساجد اليت مبكة وما حوهلا غري املسجد احلرام كاملسجد

الذي حتت الصفا وما يف سفح أيب قبيس ومسجد املولد وحنو ذلك من املساجد              
 .))  اليت بنيت على آثار من النيب 

@ómaì@Z@ói@pójîbm@ðäbØómìó à@üi@´“îûŠ@ñŠb’@ìbäIóØóàH@ì@
@@ñŠóiìŠìò†@@L@@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ôÜbà@óÜ@óuI¾a@ãa‹¨a@‡vH@L@@@ìó÷@Ûòì

@@@‹Žîˆ@óÜ@óØ@ñómìó àI@–óbÐ@Hóîa†@@L@@óÜ@óØ@ñòìó÷@òì@I@@@ïŽjÔ@ðic@|ÑH@

óîa†@L@@@@ðmìó à@òìI@‡Üí¾a@H@L@@íŽï’ìbè@ìäbØò@@@@@@@@Šó@óÜ@óØ@óäbmìó à@ãó÷@ð
ŠójàóÍŽïq@ñŠaìóåŽîí’@@a‹Ø@oìŠ†ìçòìa‹ä@pbïåi@ì@@N 

SP@  ))           قصد اجلبال والبقاع اليت حول مكة مثل جبل حراء واجلبل الذي
جمموعـة الرسـائل    ( )) إنه كان فيه الفداء وحنو ذلك       : عند مىن الذي يقال     

  ) . ٢٨٩ / ٢ :الكربى 
@ómaì@Z@üi@´“îûŠ@ôä†‹ÙmòŠbîŒ@ñŠóiìŠìò†@ñóäbîbŽïu@ìó÷@ì@…b’@Šó

óØóà@L@@ô‚b’@Ûòì@Iöa‹yH@L@@@@@@ñý@óÜ@óØ@ñó‚b’@ìó÷@ì@IôŽåđà@H@@@óØ@óîa†@óîaí 

                                                                                                                                      
@ômóîìímìì@Z@ómóåäíN@

@@åäí@ônóióà@óîóäaìóÜ@@@@@@@@@õóóØ@ìó÷@ìíàóè@bä@Šó ó÷@L@oŽïi@çbØó²b’óà@ômó
óØ@@@@@@@@@@@@@@@ôØóîaìóåi@ïè@óØ@óîóäbn’@ìóÜ@oŽïäaŒò†@a‡móåäí@óÜ@oŽïióè@ôØóïîaŒòŠb’

@óîôä@õÙÜa@Þ÷b‹Üa@óÈíáª@ZR@O@SXX@M@SXY@HìI@@Ñm@™þ‚fia@òŠí@Z@L@óïáïm@æiýQWYN@H 
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oŽî‹mìò†@@Z@@@@@òŠìó @ñaí‚@a‡îý@óÜ@@ìó÷@@ñóäaŠói@@@@ŠójàóÍŽïq@üi@òìòŠaí‚@ómû†Šbä
@I@âïèa‹igH@ ـ عليه السالم ـ@ói@pbÙïi@õòìó÷@üi@a‡ïÐ@ôäbiŠíÔ@ì@I@ÞïÈbgH@

õ@@õŠíØـ عليه السالم ـ@Lçbî@ó÷@ðäbØòíŽï’ìbè@ìò@N 
SQ@@@@@ ))جمموعـة  (  )) )التنعـيم   ( ـ الصالة يف مساجد عائشة بقصد

 .  )٣٥٨ - ٣٥٧ / ٢ :الرسائل الكربى 
@ómaì@Z@ðmìó à@óÜ@ç†‹Ø@‰Žîíä@üi@´“îûŠI@ó“÷bÈ@H@@@Ž¶@õaí‚@õaŒòŠ@@

@@oŽïi@óÜI@móâïÉä@H@N 
SR@  )) ١٠١: اإلقتضاء ( )) التصليب أمام البيت . ( 

@@ómaì@Z@@ôäbäa†@@oò†@@ì@i@çbåŽïè@Š@óìì@@@@@@@íŽï’@ói@a‡åŽï@ì@póàòñ@@@b‚@@
I@ómaì@ZkïÜó–@@H@óÜaí‚@ðÜbà@ŠójàaŠói@a†N@

@
@
@

ç†‹Ø@Óaìóm@ðäbØóÈ‡ïi@Z@
SS@  )) ٣٨٠ / ٢ :جمموعة الرسائل الكربى  ( ))الغسل للطواف. ( @

@ómaì@Z@´’í’@ü‚I@ç†‹Ø@ÞíÌ@@Hç†‹Ø@Óaìóm@üi@N 
ST@         وتغطيـة  ،  رق احلمام   لبس الطائف اجلورب أو حنوه لئال يطأ على ذ

 . )١٢٦( يديه لئال ميس امرأة

                                                           
 )١٢٦(  @@@ãþï÷@õŒŠóióîbq@ôƒŽï’@aìó“Žïq @I@ïáïm@æia@@óH @@óÜI@@óÈíáa@ZR@O@SWT@Z@H@)) من

 وأصحابه والتابعني ما زالوا يطوفون بالبيت ومـا         فعل ذلك فقد خالف السنة ، فإن النيب         
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@@ómaì@Z@@@@íŽï’ìbè@çbî@ñìòŠü @ðä†‹Øfq@óÜØòbä@@@@@ñóóØ@ìó÷@ñòìó÷@üi@ð@
@@@@@@@@@‹müØ@ñóåÕîŠ@Šó@ónŽïšóä@ñfq@pbØò†@Óaìóm@L@@@@@@@@üi@oò†@ï’üqa†@ì

oŽîìóØóä@pò‹Ðb÷@Žïq@Šói@ò†@ñòìó÷@N 
SU@ ١٢٧(ملسجد صالة احملرم إذا دخل املسجد احلرام حتية ا(.  

@@ómaì@Z@@@@@@@pìó à@ñ‰Žîíä@ðä†‹ØI@@@@ómaì@Z@@@@‡v¾a@óï¥@@H@@@îý@óÜó@@ìó÷@ç@
@ìbä@ónŽïšò†@óØ@ÚŽïmbØ@òìì†‹Ø@ðàa‹zï÷@óØ@òìóóØI@ãa‹¨a@‡và@H@N 

SV@@  ))  زاد املعاد    ( ))نويت بطوايف هذا األسبوع كذا وكذا       : وقوله: 
  ) .٢٦١ / ١ :الروضة الندية  ) ( ٣٠٣ / ٣ ٤٥٥ / ١

@ómaì@Zìmì@@Zóïä@Óaìómói@Üè@ãóónÐó@óîòìó÷@ì@L@òìó÷@a†óîN 
SW@@@@  )) زاد املعاد  ( ))رفع اليدين عند استالم احلجر كما يرفع للصالة

 . )١٢٨()  ٧٠: للعالمة الفريوزآبادي /سفر العادة (  و ) ٣٠٣ / ١: 
@ómaì@Z@@@@@ò†Šói@ói@çbåŽïè@oò†@ðmbØ@óÜ@òìóä†‹Ø@ŒŠói@oò†

                                                                                                                                      
 )) .زال احلمام يف مكة 

@@ómaì@Z@@@@óÙäíš@L@òìómòìíi@póåäí@õóäaìó›Žïq@aìó÷@pa‡i@ãb−ó÷@òìó÷@õóóØ@ìó÷
@aí‚@õŠójàóÍŽïqaímìóÙåŽîí’@ì@ôäłòìbè@ì@@@ói@òìì†‹Ø@çbïÐaìóm@ãaìò†Šói@çbïä

@òìíi@a†óØóà@óÜ@ãaìò†Šói@”î‹müØ@ì@L@ójÈóØN 
 )١٢٧(  ما حتيته الطواف مث الصالة خلف املقام كما تقدم عنه           وإن        مـن فعلـه وانظـر  :I@@‡ÈaíÕÜa

@óïäaŠíåÜa@Z@L@óïáïm@æiýQPQH.  
 I@óîa‡aHنفية وقد احتج هلـم يف       وذكر أنه ال يفعل ذلك إال اجلهال مع أن ذلك مذهب احل             )١٢٨( 

 ولكنه حديث ضعيف مـن      "ال ترفع األيدي إال يف سبع مواطن وذكر من مجلتها استالم احلجر             " حبديث  
.  إىل أنه ال أصل لذكر احلجر فيـه   I@@|nÑÜa@ZR@O@QTX@@@L@QUSHمجيع طرقه ومع ذلك فقد أشار ابن اهلمام يف          

 . وفيه نظر ليس هذا حمل بيانه I@óîa‹Üa@k—ä@ZR@O@SXHوكأنه أخذ من الزيلعي يف 
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†óØó’òŠ@aI ¨a†íÿa@‹v@@H‹ØŒŠói@oò†@Ûòìä†òìóõ‰Žîíä@üi@@N 
SX@  )) ٢٢٣ / ٤ :املدخل  ( ))التصويت بتقبيل احلج األسود. (  

@ómaì@@ZóØó’òŠ@ò†Šói@ðä†‹Ø@bà@ói@ç†‹ØŠò†@Âäò†@I@¨a†íÿa@‹v@H@N@ 
SY@  ومسابقة اإلمام بالتسليم يف الصالة لتقبيله، املزامحة على تقبيلهN@@
ómaì@Z@@@@@@óØó’òŠ@ò†Šói@ðä†‹Ø@bà@Šó@óÜ@ç†‹Ø@ðƒÜbiòŠóÔ@L@@@”Žïq@ì

@@@@@@@@@@@@@@ò†Šói@ðä†‹Ø@bà@mìóØbî‹Ð@üi@a†‰Žîíä@óÜ@òìóäa†@ãýó@ói@ãbáï÷@mìóØ
óØó’òŠ@N@ 
TP@@  ))          احلـاج   ))تشمري حنو ذيله عند استالم احلجر أو الركن اليماين

  ) . ١٢٢ / ١ :شرح الطريقة احملمدية ( رجب يف 
TQ@  ))     اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابـك       : قوهلم عند استالم احلجر(( 

 .)١٢٩() ٢٢٥ / ٤ :املدخل (
@@ómaì@Zìì@@@@@@@@@a†óØó’òŠ@ò†Šói@ói@çbåŽïè@oò†@ðmbØ@óÜ@ò‹ÙîŒ@ãó÷@m@@Z

I@و تصديقاً بكتابك ، اللهم إمياناً بك H@N  
TR@      اقـة  اللهم إين أعوذ بك من الكـرب والف      : قوهلم عند استالم احلجر

@ .)١٣٠(ومراتب اخلزي يف الدنيا واآلخرة 
@@ómaì@Z@a†óØó’òŠ@ò†Šói@ói@çbåŽïè@oò†@ðmbØ@óÜ@óîbÈì†@ãó÷@mì@I@Z@

                                                           
إميانا بك  :  أن اإلمام مالك أنكر قول الناس إذا حاذوا احلجر األسود            I@@@óäìü¾a@ZR@O@QRTH ويف    )١٢٩( 

: وقد روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا بسندين ضعيفني وال تغتر بقول اهليثمي يف حديث ابن عمر                   ... 
  .IóÝÝÜaH التبس عليه راو بآخر كما قد بينته يف فإنه قد" ورجاله رجال الصحيح " 

وفيـه شـل    "  وقـال    I@@@pbÈíší¾a@Þîˆ@Z@@™QRRHواحلديث الوارد فيه ذكره السيوطي يف         )١٣٠( 

 . "كذاب 
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 H@N و مراتب اخلزي يف الدنيا و اآلخرة ، اللهم إين أعوذُ بك من الكرب و الفاقة
TS@@        املصـدر السـابق     . ( وضع اليمىن على اليسرى حال الطواف :

١/١٢٢. (  
maì@ó@Z@ôäbäa†@oaŠ@ò†@óÜa‡Ðaìóm@ðmbØ@óÜ@tóš@ò†@Šó@N 
TT@@      واألمـن  ،  واحلرم حرمك   ،  اللهم إن البيت بيتك     : القول قبالة باب الكعبة

 . ـعليه السالم ـ نك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ـ مشريا إىل مقام إبراهيم أم

@@ómaì@Zì@@@@@ójÈóØ@ñb Šò†@ŠójàaŠói@ò‹ÙîŒ@ãó÷@mì@Z@)     اللهم إنَّ البيـت
óÜ@@@) وهذا مقام العائذ بك من النـار       ، واألمن أمنك  ، واحلرم حرمك  ، بيتك
ÿó Øòˆóàb÷@”ïä†‹âïèaï÷@ðàbÔóà@üi@@ـ عليه السالم ـN@ 

TU@      اللهم إين أعوذ بك من الشك والشرك       : الدعاء عند الركن العراقي
 . يف األهل واملال والولد وسوء املنقلب، وسوء األخالق ، والشقاق والنفاق ، 

@@ómaì@Z@ãói@òìóäaŠbq@@@@Š@ñý@óÜ@óîbÈì†@@ðÔa‹ŽïÈ@Øì@@Z)     ُاللهم إين أعـوذ
وسوء املنقلب   ، وسوء األخالق  ، ، والشقاق والنفاق   بك من الشك والشرك   
 N@) يف املال واألهل والولد

TV@@     اللهم أظلين يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك          : الدعاء حتت امليزاب ،
 يـا ذا    ، شربة هنيئة مريئة ال أظمأ بعدها أبدا         سقين بكأس سيدنا حممد     وا

@@.اجلالل واإلكرام 
@@ómaì@Z@@@@@@‹Žîˆ@óÜ@óîbÈì†@ãói@òìóäaŠbqa‡äbØò‰ŽîŠòìb÷@I@@çbî@Z@çbØ@òìaŠí‚bäH@

I¾alaïH@a†@@Z اللهم أظلين يف ظلك يوم ال ظل إالَّ ظلك ...‡nè@N@
TW@   جعله حجا مربورا وذنبا ومغفورا وسـعيا       اللهم ا : مل  الدعاء يف الر
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  .)١٣١(مشكورا وجتارة لن تبور يا عزيز يا غفور 
@ómaì@Z@@@@@@a‡îbïm@óØ@@ a‡àóØóî@Àaìóm@f@ðmbØ@óÜ@óîbÈì†@ãói@òìóäaŠbq@

@@@@@@@oîóäò†@ìbäóè@óÜóq@ói@ÚŽî‡äóè@Z)    ًوذنباً مغفوراً  ، اللهم اجعله حجاً مربورا 
 . ) يا عزيز يا غفور ، وروجتارةً لن تب ، وسعياً مشكوراً ،

TX@      رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم إنك      : يف األشواط األربعة الباقية
 . )١٣٢(أنت األعز األكرم 

@@ómaì@Z@òìì@@@@@óÐaìóm@Šaíš@ìóÜ@óîbÈì†@ãó÷@mìõ@@óØ@ò†à@óååŽïòì@Z )  رب
  . ) إنك أنت األعز األكرم ، وجتاوز عما تعلم ، اغفر وارحم

TY@ ٢٢٤ / ٤ :املدخل . ( ركن اليماين تقبيل ال. (  

                                                           
"  وال أصل له كما أشار إىل ذلك احلافظ بقولـه يف             وأورده الرافعي حديثا مرفوعا إىل النيب         )١٣١( 

 " .مل أجد " :  ) ٢١٤ص " ( التلخيص 
 )١٣٢(  @@@@@@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@aìó“ŽïqI@óïáïm@æiaH@@@@óÜ@I@@@@@w¨a@Úbåà@Z@@™SWRH@@@a†@

@@ômóîìíàŠóÐ@II@Z@@@@@@@@@@@@@ô“ŽïÜ@ì@pbÙi@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@õ‹ÙîŒ@a‡Ðaìóm@óÜ@ómóåäí@õüi@òì
@@@@@@@@@@@@@@@L@oŽïiò†@Šóè@ôäò†@fi@ói@ôåŽîí£@”ïäb÷ŠíÔ@Šó ó÷@ì@L@óïÈŠó’@óØ@õòìói@òìónŽîŠbri

ô›ïè@@@@òìaí‚@õŠójàóÍŽïq@óÜ@óîôä@a‡Žïm@õìa‹ÙîŠbî†@ôŽî‹ÙîŒ@ïè@ì@L@óîôä@a‡Žïm@@@óä@L@
@@@@@@@@@ìíàóè@ói@íÙÜói@L@ôä†‹Ø‹ŽïÐ@ói@•óä@ì@L@ómìì@•óä@ì@L@ç†‹ÙŽïq@çbà‹Ð@ói
@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@çóØò†@ôbi@ÚÜó‚@óÜ@ŠûŒ@óØ@•òìó÷@ì@L@òìónŽîŠbqò†@a‡ïŽïm@ôÈŠó’@ôØóîòìóäaŠbq

@óäbåŽîí’@ìóÜ@pójîbm@õòìóäaŠbq@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@òì@L@óîôä@ôØóîaìóåi@ïè@a†@
@@@@@@@@@@@@@óØ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@õómìì@ói@a†óØóåØìŠ@ìì†@çaíŽïä@óÜ@båŽïèò†@ôäbØóÐaìóm@ói@ôîbmüØ

@@ômóîìíàŠóÐ@}@Z    َِربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار @{@@ÛòìŠóè
@@äaŠbq@ìíàóè@çüš@@@@@@@@@@@@@@@ì@kuaì@ôÙŽî‹ÙîŒ@ïè@a‡’òìóÜ@òì@L@båŽïèò†@ôîbmüØ@òìói@ôäbØòìó

@óØaìó“Žïq@Šaíš@Šóè@ôåmìóÙÙŽîŠ@ì@ôäò†ìbè@ói@óîôä@oîíŽïqHH.  
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١٢٠

@ómaì@ZŠ@ðä†‹Ø@bà@Øì@I@õó’ü @Hðäbàóî@N 
UP@@       ( و ) ٢٠٤ :االقتضاء  . ( تقبيل الركنني الشاميني واملقام واستالمهما

  ) .٦٩ ص : البن تيمية /االختيارات العلمية ( و ) ٣٧١ / ٢ :جمموعة الرسائل 
@@ómaì@Z@@@@@@@@b’@ØìŠ@ìì†Šóè@ðä†‹Ø@bààô@@@âïèaï÷@ðàbÔóà@ì@   ه ـ علي

 a‡ïàb’@ØìŠ@ìì†Šóè@ói@çbåŽïè@oò†@ì@@Nالسالم ـ
UQ@@      ١٧٧ :تفسري سورة اإلخالص    . ( التمسح حبيطان الكعبة واملقام (

@) . ١١٣: السنن واملبتدعات ( و ) ٢١٢ / ١ :إغاثة اللهفان ( و
@ómaì@Za‡àbÔóà@ì@ójÈóØ@ðäbØòŠaíî†@ói@çbåŽïè@oò†@N  
UR@@          املقابـل لبـاب    ،  العروة الوثقى وهو موضع عال من جدار البيت

الباعـث  . ( البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى     
 /فتح القدير   (   و )١٣٣( ) ٦٩ ص   : أليب شامة    /على إنكار البدع واحلوادث     

 ) . ١٦٥: االبتداع (  و ) ١٨٣ - ١٨٢ / ٢ :البن اهلمام 
@@ómaì@Z@@@@@ói@ç†‹Ø@ÛìŠóióm) العروة الوثقى (@@@@@óÜ@òŒŠói@ðØóîbŽïu@óØ@

@@aí‚@ðÜbà@ñŠaíî†@ìóØb Šò†@ŠójàaŠóimóîð@L@@@ò†b@ì@ãaìóÈ@ðÙÜó‚
@@@@@@@@@òím‹ @ò†@aìó÷@oŽîìóÙi@ñŠói@ò†@ÚŽïóØ@Šóè@óØ@óîaì@çbïäìíšüi

@ói) العروة الوثقى (@@ómaì@Z@òìòìónq@ômóqN 
US@@      يكشف أحدهم عـن    ،  ه مسرة الدنيا    مسو،  مسمار يف وسط البيت

                                                           
 )١٣٣( @@@@õíàŠóÐ@òì@II@Z@@@@@æiò†@ŠûŒ@ôØóïmóyòŠbä@ì@õ‡äím@ô’ìím@ôån“îóŽïq@üi@òì

@@@@@@@@@‹Ðb÷@ó’óäaìóÜ@L@çbî‹m@ôïÙŽî‡äóè@Šó@óåšò†@çbïÙŽî‡äóè@ì@L@@@@@Šó@ómaì‹i@oŽïióè@aì@ômò
@òìóäaìbïqN@HH 
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١٢١

 (سرته وينبطح ا على ذلك املوضع حىت يكون واضعا سرته على سرة الدنيا              

@) .املصادر السابقة  . (  )١٣٤
@@ómaì@Z@@@bïäì†@ðØìbä@æŽïÜò†@ñfq@a†aí‚@ðÜbà@aŠòìbä@óÜ@ÚŽîŠbài@L@@ì

@@@@@@@@a†óîbŽïu@ìói@æåŽïèò†@ì@çó‚ò†Šò†@çbïØìbä@çóè@ÚŽïäbÙÜó‚@L@@@@@ðØìbä@bmóè
bïäì†@ðØìbä@Šó@ómb‚ò†@ñü‚@N 

UT@@      بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف         ،  قصد الطواف حتت املطر
  . )١٣٥( من ذنبه 

@@ómaì@Z@@@@a‡äaŠbi@‹Žîˆ@óÜ@ç†‹Ø@Óaìóm@L@ói@@äíšüi@ì@ óØ@õó@@@ÚŽïóØ@Šóè@óîaí
@pbÙi@Óaìóm@a‡äaŠbi@‹Žîˆ@óÜ@LoŽïiò†@•ü‚@ñí“Žïq@ðäaìbm@óÜ@aí‚@aìó÷@N 

UU@  التربك باملطر النازل من ميزاب الرمحة من الكعبة . 
@@ómaì@Z@@@óäaŠbi@ìói@ç†‹Ø@ÛìŠóiómõ@@@@@@óÜ@òìòŠaí‚@ónŽî†@óØ@@@‰ŽîŠòìb÷@I@@çbî@Z
@ìaŠí‚bäH@@õŠ@òìó¼ò) ميزاب الرمحة (a†ójÈóØ@óÜ@@N 
UV@  )) ٦٠ : البن تيمية /االقتضاء  ( ))ترك الطواف بالثوب القذر . ( 
@ómaì@ZŽïèŒaì@ð Šói@ì@Þu@ói@ç†‹Ø@Óaìóm@ðä†‹Ø@ÛŠóm@ì@çbåì@ïqòìóåÙÝš@N 
UW@@           اللهم إين أسألك   : إفراغ احلاج سؤرة من ماء زمزم يف البئر وقوله

 ...رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء 

                                                           
)١٣٤( Iãbáa@æiaH @@@ìíi@ãó÷@”Žïq@óØ@•òìó÷@ì@òìa‹åŽïèa†@ãó÷@ôbi@óÜ

@@ômóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@ôÝÔóÈ@óÙŽïóØ@õŠa†‹Ø@òì@L@çaìóåi@fi@ì@aìòŠ@bä@ôØóîóÈ‡ïi
@oŽïióè@ônäaŒ@õbu@@oŽïióäN 

 فال أصل له كما قـال       Bا سلف من ذنبه      من طاف أسبوعا يف املطر غفر له م        Bوأما حديث    )١٣٥(
 .البخاري وغريه 
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@ómaì@Zòìbbq@ðä†‹Ø@ðÜb‚æŽîí’@ì@@ñìb÷@óÜ@çbØóïuby@ðàò†@
@@a†óØòi@óÜ@ãòàòŒ@L@@@ììmì@Z@)    ًوعلماً نافعاً ، اللهم إين أسألك رزقاً واسعا 

 . ) ... وشفاًء من كل داء ،
UX@  ١٣٦(اغتسال البعض من زمزم(.  

@ómaì@ZãòàòŒ@ñìb÷@óÜ@ÚÜó‚@óÜ@ÚŽî‡äóè@n’í’ü‚@N 
UY@@@@  وزمزمة ما معهم من النقود والثيـاب  ، اهتمامهم بزمزمة حلاهم ،

 ) .  ١١٣: عات السنن واملبتد. ( لتحل ا الربكة 
@@ómaì@Z@@@@ói@ça†@ðä‹ @@ðä†‹Ø@@õìb÷@@ãòàòŒ@@óiäbï“îŠa‡@L@@@@òì@@ôä†‹ØŠóm

ìó÷@õóäbn’@@@@@@@@@@@ÃŠói@ì@Þu@ì@òŠbq@óÜ@óäbïŽïq@óØ@@@@@õìb÷@ói@@@ãòàòŒ@@@@ñòìó÷@üi
m@ðmóØòŠóifi@ìóÙoŽî@N 

VP@                ما ذكر يف بعض كتب الفقه أنه يتنفس يف شرب زمـزم مـرات ،
  .)١٣٧( البيت ويرفع بصره يف كل مرة وينظر إىل

                                                           
 )١٣٦(  @@aìó“ŽïqI@óïáïm@æiaH@@@óÜ@IÚåàH@@a‡îóØóØòI@@™SXXH @@ômóîìíàŠóÐII@Z  ويستحب 

أن يشرب من ماء زمزم ، ويتضلع منه ، ويدعو عند شربه مبا شاء من األدعية ، وال يستحب                   
 )) . االغتسال منها 

@@ómaì@Z@@@@@Œ@õìb÷@óÜ@ómóåäí@òì@@@@@@@@@óÜ@ì@L@oŽïiò†@‹qì‹Žïm@íØbm@òìómaí£@ãòàò
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ãłói@L@òìónŽîŠbri@oŽîìóîò†@óØ@”ïØóîòìóäaŠbq@Šóè@ói@ô’òìóä†Šaí‚@ômbØ

@paí“jŽïq@õü‚@óîôä@póåäíN@
 )١٣٧(  @@@@@@@@@@@@@@@@@@a†û‹àó÷@õŠb ˆûŠ@óÜ@óîóÈ‡ïi@ãó÷@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@üi@”îbn@ì@‹Øí’

@@@@@@@@@@@@@ó÷@Šóî@óÜ@•òìó÷@L@oŽîŠ‡i@ãb−ó÷@oŽî‹äaímbä@@@@@@@@@@@@@Šó@ói@óØ@õóîójiíÔ@ìó÷@óØ@õòì
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@çaŠó ‰Žîíä@üi@óŽïu@ôä†‹Ùäaìa‹Ð@üi@L@a‡îìòŒ@ÿó @óÜ@a‹Ùn‚óm@ìíi@òìóàòàòŒ
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@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@oŽî‹Øò†@‘bi@a‡äbØóïéÕÐ@ójŽïnØ@óÜ@ÚŽî‡äóè@óÜ@óØ@ñòìó÷@@Z@@óØ
@@@óbäóè@ÚŽîŠbu@‡äóši‡oŽîŠ@@ãòàòŒ@ñìb÷@ñòìóä†Šaí‚@ðmbØ@óÜ@@L@@ÿó @óÜ@@

Ø@ŒŠóiä†‹òìó@ìbš@õ‹îó@ìä†‹Ø@aí‚@ðÜbà@ð@Šóè@Žßó @óÜäa†@óbäóèŽï@a‡ÙN 
@
@
@
@
@
@
@

@ðäbØóÈ‡ïi@õaì†@ç†‹Ø@ðÈó@
Žïä@óÜ@çaíI@bÐó–@@H@ìI@òìŠóà@Ha†@Z@

VQ@@        بزعم أن من فعل ذلـك      ،  الوضوء ألجل املشي بني الصفا واملروة
  .)١٣٨(كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة 

@@ómaì@Z@@@‰Žîíä@oò† ‹m@@@@@@@@@çaíŽïä@óÜ@ç†‹ÙŽîŠ@üi@æI@bÐó–H@@@ì@I@òìŠóàH@a†@L@
                                                                                                                                      
@@@@@@@@@@@@@@@@ói@L@óØómìó à@õóåïàòŒ@‹Žîˆ@ómün’ó @bm@òìómòìa‹Ø@ãä@ò‡äòìó÷@•óØòi@õŠììˆ

@oŽî‹åïji@òíŽïÜ@õójÈóØ@oŽî‹äaímbä@ÛóîòíŽï’N 
I@@@Þî‰Üa@Z فراجع   I@@@pbÈíší¾aH موضوع أورده السيوطي وغريه يف       واحلديث الوارد يف ذلك     )١٣٨( 

@™QRRHو @I@ò‹Ø‰nÜa@Z@™WTH.  



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

١٢٤

ói@íšüi@ììä@@ @óØ@õó@@@@@@@@@@@@@@ÚŽîìbäóè@Šóè@ói@pbÙi@aì@ÚŽïóØ@Šóè@óîaíIWPPPPH@
@oŽî‹ìíäò†@üi@ñóÝq@ŠaŒóè@bnÐóy@ì@ŒŠóiò†iónŽïòì@N 

VR@  ٢٣٤ / ٢ :حاشية ابن عابدين . (الصعود على الصفا حىت يلصق باجلدار.( 

@ómaì@Z@æmìóØŠóió@@ñíŽïØ@ŠóIbÐó–H@ÛóîòíŽï’ói@@ñó’ý@óØ@
òìóØòŠaíî†@ói@oŽïÙÜò†@N 

VS@@       نة نبيك وتـوفين    اللهم استعملين بس  : الدعاء يف هبوطه من الصفا
   .)١٣٩(على ملته وأعذين من مضالت الفنت برمحتك يا أرحم الرامحني 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@ñíŽïØ@óÜ@a‡åîŒóia†@ðmbØ@óÜ@óîbÈì†@ãói@òìóäaŠbqI@bÐó–H@@Z
 ، وأعذين من مضالت الفنت    ، وتوفين على ملته   ، اللهم استعملين بسنة نبيك   ((

 . )) برمحتك يا أرحم الرامحني
VT@@  رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم إنك أنـت        :  السعي   القول يف 

األعز األكرم اللهم اجعله حجا مربورا أو عمرة مربورة وذنبا مغفورة اهللا أكرب             
ثالثا وهللا احلمد اهللا أكرب على ما هدانا واحلمد هللا على ما أوالنا ال إلـه إال اهللا                  

 ال إله إال اهللا     وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير            
  .)١٤٠(ولو كره الكافرون :  إىل قوله ...وحده 

@@ómaì@Z@@@@@@ðmbØ@óÜ@ò‹ÙîŒ@ãó÷@mì@@@@@@@@@@ì@Óaìóm@çbî@ç†‹Øüš@ì@pbè@@ðÈó
ç†‹Ø@@@@çaíŽïä@óÜ@I@bÐó–H@@ì@L@I@òìŠóàH@a†@@Z)) ـا   رب أغفر وارحمموجتاوز ع ،
 ،  مـربورةً  أو عمـرةً   ، اللهم اجعله حجاً مربوراً    ، أنت األعز األكرم   ، تعلم

                                                           
 . أخرجه البيهقي بسند ضعيف . روي بعضه عن ابن عمر أنه كان يقوله عند الصفا   )١٣٩( 
رواه . رب اغفر وارحم وأنت األعـز األكـرم         : صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر           )١٤٠( 
 .وروي مرفوعا ومل يصح . يهقي الب
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@NNN@@Šbu@fNNN@‡nè@N@اُهللا أكرب ، وذنباً مغفوراً
VU@  ١٤١(السعي أربع عشرة شوطا حبيث خيتم على الصفا(.  

@@ómaì@ZI@QT@H@@@@Šbu@ò†Šaíš@@@@@@@@@ì@Óaìóm@çbî@ç†‹Øüš@ì@pbè@@ç†‹Ø@ðÈó@
@@@çaíŽïä@óÜIbÐó–H@@ì@L@I@òìŠóàH@a†@L@íŽï’@óióîò@@Šó@óÜ@óØ@ÛI@bÐó–H@@ðîbmüØ@
oŽî‡Žïq@N 

VV@@@  )) شرح النووي على مسلم  ( ))تكرار السعي يف احلج أو العمرة
: ٢٥ / ٩. (  

@@ómaì@Z@@@@ñòìóä†‹Ø@òŠbi@ìì†@@@@@@@ì@Óaìóm@çbî@ç†‹Øüš@ì@pbè@@ç†‹Ø@ðÈó@
@çaíŽïä@óÜ@IbÐó–H@@ì@L@@I@òìŠóàH@a†@È@ì@xóy@óÜía†ò‹à@N 
VW@@        الباعث على إنكار   ( )١٤٢(. صالة ركعتني بعد الفراغ من السعي 

                                                           
 )١٤١(  @@@@@@íØòìŠóè@L@oŽïi@òìŠóà@õíŽïØ@Šó@óÜ@ô“ïîbmüØ@ì@L@òŠbu@pìóy@póåäí

@ôÜb‚@óÜ)٣٣(@a‹Ùbi@a†@N 
 )١٤٢(  @@ói@•òìó÷@L@ómóåäí@ò‰Žîíä@ãó÷@óØ@çûŠò†@òìó÷@üi@ÚŽïóØ@óÜ@†bîŒ

@ì@L@Óaìóm@ômbØŠ@ìì†@Šó@óÜ@ôä†‹ÙbïÔ@I@ãbáa@æiaHóÜ@”î@@I@|nÑÜa@ZR@O@QUV@@@QUWH@a†@
@@@ômóîìíàŠóÐ@II@Z               وال حاجة إىل هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى املطلب بن أيب وداعة

فصلى ركعتني يف حاشـية املطـاف       ..  حني فرغ من سعيه جاء       رأيت رسول اهللا    : قال  
@@N@HHرواه أمحد وابن ماجه. وليس بينه وبني الطائفني أحد 

@@ómaì@Z@ãói@oîíŽïq@@@@@@@@@@@@@@@@L@òìímbè@Šó@óÜ@õò†ìíàŠóÐ@ôÔò†@óÙäíš@L@pbØbä@óbïÔ@
@óØóîóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@”îìó÷IóÈa†ì@ðic@æi@kÝ¾aH@oŽîìíàŠóÐò†@ì@òìónŽî‹Žïîò†@@Z

@@@@@@@@@@@@@@òìŠóà@ì@bÐó–@çaíŽïä@õüš@ìímbè@ì@ôÐaìóm@óÜ@óØ@õòìó÷@•bq@ôåïi@ãaí‚@õŠójàóÍŽïq
@@@@@@@@@m@õŠbäóØ@óÜ@a†@ãb−ó÷@õ‰Žîíä@pbØŠìì†@ì@pbè@òìòìíi@@çaíŽïä@óÜ@‘óØ@ïè@ì@L@óØbÐaìó

@@@@@@@@ìíióä@a‡äaŠbÙÐaìóm@ì@L@ìó÷@N@@@@@âŽïÜò†@”ïåà@Z@@@@@@@@@óÜ@òŠóåŽîŠíŠó@ŠûŒ@ôØóîóÜóè@óàó÷



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

١٢٦

 ) . ١٠١:  لشيخ اإلسالم ابن تيمية /القواعد النورانية (  و) دع الب
@ómaì@ZðÈó@ðä†‹Ø@ìaìóm@ñaì†@óÜ@‰Žîíä@pbÉØŠ@ìì†@ðä†‹Ø@N 
VX@            استمرارهم يف السعي بني الصفا واملروة وقد أقيمت الصالة حـىت

 .تفوم صالة اجلماعة 
@@ómaì@Z@@@@@@Šó@óÜ@çìíi@ãaìò†Šói@@@@@@@@@@@ì@Óaìóm@çbî@ç†‹Øüš@ì@pbè@ðÈó@

ç†‹Ø@@@@çaíŽïä@óÜ@IbÐó–H@@@@ì@L@IòìŠóàH@a†@L@@@@@@@@@@@@üi@òìa‹Ø@póàbÔ@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ
oŽïšò†@oò†@óÜ@çbïmóÈbàóu@ñ‰Žîíä@bmóè@‰Žîíä@N 

VY@@          اللهم هذه  ) : ( اإلحياء   (التزام دعاء معني إذا أتى مىن كالذي يف
: وإذا خـرج منـها      ) مىن فامنن علي مبا مننت على أوليائك وأهل طاعتك          

 .إخل ) ...لهم اجعلها خري غدوة غدوا قط ال(
@@ómaì@Zq@@‡äóib@ói@çìíi@@@òìóäaŠbq@ì@aä@@@@@òìa‹Ø@ñŠbî†@ðØóî@@óÜmbØô@@´’ûŠ

i@@üIôŽåđàH@@@@@@@ŽïnØ@óÜ@óØ@ñòìó÷@Ûòì@I@@@æî‡Üa@ãíÝÈ@öbïygH@@@òímbè@a†@@Z) اللهم
L@@@ónŽî†@óØ@òì@@)هذا ِمنى فامنن علي مبا مننت على أوليائك وأهـل طاعتـك          

ìòŠò†oŽïÜò†@ò@@Z) ها قطاللهم اجعلها خري غَدوٍة غَدوت (NNN@@‡nè@N 

                                                                                                                                      
@@@@@@@@@@õó’ìì@óØ@óîòìòìóÜ@•òìó÷@L@òìaì@õŒŠói@óîbq@ôØóîbäaŒIêïÉH@@@@@@@@ãłói@L@òìaŠü @ý@õ@

@@õóØónaŠIóÉjH@@@@@@óÜ@íØòìŠóè@L@óîò@I@@@êubà@æia@Z@@@âÔŠRYUXH@@@@@òìímbè@a†@@@@@@óÜ@ì@LI@‡å¾aH@
@@@@õü @ói@a‡“î@B  أسبوعه@B@@@@@a‡ï“î‹m@ôÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@ì@L@òìímbè@B@Z طاف بالبيت سبعها مث

NNN@@B@@a†aìóåi@óÜ@Šóè@óØò†ìíàŠóÐ@óØ@•òìó÷@õaŠ@òŠó@LI@|ïz–@H@صلى ركعتني حبذائه  

@@@@çóîý@óÜ@óîôäI†bågH@@óÙäíš@òìóîóØòIla‹šaH@ì@IóÜbéuH@@@óÜ@íØòìŠóè@óîa‡Žïm@I@@óÝÝ

@@óÑïÉ›Üa@sî†byÿaH@@@@@@@õòŠbàˆ@ói@a†@IYSRH@@@@@@@@@@@@@@@óäaì‹i@L@òìóîa‹‚i@“Žïq@óÜ@íØòì@Šóè@L@
@õŽîìaŠóqIQWSHN@ 



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 

 

١٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

óÐòŠóÈ@ðäbØóÈ‡ïi@Z@
WP@@             الوقوف على جبل عرفة يف اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطـا 

 . )١٤٣(خشية الغلط يف اهلالل 

                                                           
 )١٤٣(  @@@@@óÜ@òíïäaŒ@ômóåäí@óiIöbïyfiaH@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@ì@L@@Z@@@@@óîôîbïåÜ†@ì@L@ôºbÔŠbØ@

Iómaì@Z@ã¨aHN@ 
@@@@@@@@@@@@@@@i@Šó ó÷@óÙäíš@L@óäaŒ@ËŠó’@ãó÷@õòíŽï’ìbè@óÜ@óîüàbä@ôÙŽïn’@•óàó÷@@@ônaŠ@ó

@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@aìó÷@L@óîbji@Ûbš@ôÙŽïn’@@@@@@æî‹m@‘‹maí‚@óÜ@óØ@L@a†ò†@ôàb−ó÷@
@@@@@@ãþï÷@õŒŠóióîbq@ôƒŽï’@L@óÄû‹àI@óïáïm@æiaH@@@óÜ@I@@@óÈíáa@ZR@O@SWTH@@@@@ômóîìíàŠóÐ@a†@@Z
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@ómaì@Z@@ñˆûŠ@óÜ@óÐòŠóÈ@ñíŽïØ@Šó@óÜ@çbnòìI@X@@H@ðàón’óè@
@bïïuby@ðäbà@@@@@@@@@@óióà@ói@Ûóîòìbà@üi@a‡ä@’biò†bàb÷ô@@@ì@@@@ñŽîŠbqü‚@@óÜ

ä@òìóÜóè@óåmìóØóíØòì‹Ø@óÜóè@oŽïia@óÜ@@ôä†‹ÙîŠbî†a‡äbà@@N@
WQ@@       ٢ :جمموعة الرسائل الكربى . ( إيقاد الشمع الكثري ليلة عرفة مبىن 

 ) . ٢١١ / ٢ :حاشيته ( والبجريمي يف  ) . ٣٧٩ ٣٧٨ ٣٧٧ /
@ómaìZè@ç‡äbÜóè@@a†båïà@óÜ@óÐóÈ@õìó’@óÜ@ŠûŒ@ôÙŽïàüà@ôä†‹ÙÜóN@
WR@         سبحان الذي يف السماء عرشه     : الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة

@. )١٤٤( إخل. ...، سبحان الذي يف البحر سبيله ، سبحان الذي يف األرض موطئه ، 
@@ómaìZ@@@@@@ói@a†óÐòŠóÈ@õìó’@óÜ@òìóäaŠbq@ì@aä@@IQPH@@@@ŠaŒóè@ó’ìì@ò†@

@bu@@Š@Z              ، سبحان الذي يف السماء عرشه ، سبحان الـذي يف األرض موطئـه
@NNNN@@‡nèN@سبحان الذي يف البحر سبيله ،

WS@@            الباعث . ( رحيلهم يف اليوم الثامن من مكة إىل عرفة رحلة واحدة
  .)١٤٥()  ٧٠ ـ ٦٩: على إنكار البدع 

                                                                                                                                      

 @N))االحتياط حسن ما مل خيالف السنة املعلومة ، فإذا أفضى إىل ذلك كان خطأ (( 
@@ómaì@Ziò†bàb÷@@ì@ô’bñŽîŠbqü‚@@@@ìa‹äaŒ@ôÙŽïmóåäí@õóäaìó›Žïq@fuŠóàói@óØbš@

@óîóÜóè@aìó÷@òìómìóØ@Ž¶@õòìó÷@Šó ó÷@ãłói@L@oŽïióäN@
: "  ، وقال    I@pbÈíší¾aHوقد جاء فيه حديث ولكن إسناده ضعيف بل أورده ابن اجلوزي يف               )١٤٤( 

 .  منه أنه مسلم بضعفه  مبا يؤخذI@ðÜ⁄Üa@ZQ@O@QRPHوتعقبه السيوطي يف " . ال يصح 
 )١٤٥(  @@@@@@@@@@@@@õìó’@óÜ@L@a†båïà@óÜ@òìóååŽï·@çbïuby@óØ@óîòìó÷@kuaì@íÙÜói@póåäí

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìóÜ@çbïàó‚ŠónàóØ@”îŠûŒ@ôÙŽïäbÙÜó‚@òì@L@a‹Ùbi@a‡“Žïq@óÜ@íØòìŠóè@a†óÐòŠóÈ
@@@@@@çŠóÙŽïrÐaìóm@ôÙŽïäbóØ@a†òŠbØ@ìóÜ@”ïäaŠò†@ômóàŠbî@L@òìì†‹Ø@a†ómóåäíI@µÐí¾aH@



    @ŠójàóÍŽïq@ôä†‹Ùuóy@ônŽïäüšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ 
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@@ómaìZ@@@@@@@@@È@üi@òìóÙØóà@óÜ@a‡àón’óè@õˆûŠ@óÜ@çbïuby@ôån’ûŠ@@@@Ûóî@ói@óÐòŠó
@õŠbuN@

WT@  ٢٢٧ / ٤ : املدخل  ()١٤٦(الرحيل من مىن إىل عرفة ليال ( .@
@ómaìZ@òìbåà@óÜ@çbïuby@ôån’ûŠ@@a†ìó’@óÜ@óÐòŠóÈ@üiN@
WU@@   الباعـث  . ( شموع على جبل عرفات ليلة عرفة       إيقاد النريان وال

) ٢٧٣ / ٢ :  للشاطيب /االعتصام  ( و)  ٣٧٩ ٣٧٨ / ٢ :على إنكار البدع    
 ) .١٦٥ :اإلبداع يف مضار االبتداع ( و

@@ómaìZ @@@@@@@@@@@@óÜ@ì@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@Šó@óÜ@ãüà@ì@‹ b÷@ôä†‹ÙÜóè@ç‡äbÜóè
@a†óÐóÈ@õìó’N 

WV@  ١٤٧(االغتسال ليوم عرفة(.  
@ómaìZ@óÐòŠóÈ@õˆûŠ@üi@ç†Šü’ü‚@N@

                                                                                                                                      
äaìó÷@@@@@@@@@@@óîôä@ŠójàóÍŽïq@ôäbØómóåäí@ôåmìóÙåŽîí’@üi@çbïÙŽïàóè@ïè@óØ@õó@AA@@@óÜ

@@@@@@@@@@@@òìómbÙi@Ûí@ý@çbîòìó÷@óØ@oŽîìóÙò†@çbîaì@ôäaŒ@ËŠó’@ó’óäaìóÜ@L@a‡îóØóä†‹Ùuóy
@@@@õómìì@íØòì@LIðÜaÍÜaH@@@@@@ômóîìímìì@óØ@@Z ))          إن املبيت يف مىن مبيت مرتل ال يتعلق بـه

 @AAA))نسك 
 )١٤٦ ( ó÷@póåäí@@@båïà@óÜ@çbïuby@óÐòŠóÈ@õˆûŠ@ôåmłóèŠü‚@•bq@óØ@óîòì

@a‹Ùbi@a‡“Žïq@óÜ@ÛòìŠóè@L@æšŠò†N 
 فهو ضعيف جدا    " كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة          أن النيب   " وأما حديث     )١٤٧( 

له على ابـن     وقد خفي حا   I@@@|nÑÜa@ZQ@O@TUH وابن اهلمام يف     I@@@@óîa‹Üa@k—ä@ZQ@O@XUHكما بينه الزيلعي يف     
وال عن أصـحابه يف احلـج إال ثالثـة           ومل ينقل عن النيب     ((  : I@@êÈíáª@ZR@Z@SXPHتيمية فقال يف    

غسل اإلحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسـل لرمـي                : أغسال  
  . ))اجلمار والطواف وللمبيت مبزدلفة فال أصل له بل هو بدعة 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

١٣٠

WW@       سبحان : ووقع بصره على جبل الرمحة      ،  قوله إذا قرب من عرفات
 .واهللا أكرب ، وال إله إال اهللا ، واحلمد هللا ، اهللا 

@@ómaìZ@@@@@@@@óäa‹ÙîŒ@ãó÷@ôåmìì@Z     ، سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا 
@õìbš@ì@L@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@óÜ@òìónŽïiò†@Úîä@óØ@õómbØ@ìóÜ@L@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@واهللا أكرب 

@õíŽïØ@Šó@ónŽîìóØò†@I@ó¼‹ÜaH@N@@
WX@@       وف بانتصاف يوم عرفة     الرواح إىل عرفات قبل دخول وقت الوق )
  ) .١٦٦ :اإلبداع 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@@ônóióà@ói@L@çbnòì@ômbØ@ôåmbè@”Žïq@óÐòŠóÈ@üi@´’ûŠ@
@óÐòŠóÈ@õˆûŠ@ôä†‹ÙäaìŠòìbšN@

WY@       مث ،  مث قراءة سورة اإلخالص مائة مرة       ،  التهليل على عرفا مائة مرة
 . )١٤٨(وعلينا معهم مائة مرة :  يزيد يف آخرها الصالة عليه 
@@ómaìZ@@@@ç†‹Ø@óÝïÝèóm@@I@@@ôåmìì@ómaì@Z   ال إله إال اهللا@H@@@@@@@@Šó@óÜ@Šbu@†ó

@@@@@@@ômòŠí@õòìóä‡åŽîí‚@çb’bq@L@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@Iاإلخالص@I@H@@@@ómaì@}@Z  ْل ُق

NNN@{@‡nè@H@@@@@ói@paìłó–@†ó@ôäa†@•òìó÷@•bq@L@Šbu@†ó@ ُهَو اللَُّه َأَحدٌ 
@ŠójàóÍŽïq@õŠbî†@ôä†‹Ø†bîŒ@ÿó @óÜ@L@I@Zنــا معهــم وعلي@H@@ÿó @óÜ

@Šbu@†ó@a‡äbîóØóïîbmüØN@
XP@  ١٤٩(السكوت على عرفات وترك الدعاء(.  

                                                           
هذا فنن غريب وليس    " :  وقال   IkÉ“ÜaHالوارد فيه يصح إسناده أخرجه البيهقي يف        واحلديث    )١٤٨( 

 I@|nÑÜa@ZR@O@QVWH وذكره ابن اهلمام يف I@ðÜ⁄Üa@ZQRVQH كما نقله يف   "يف إسناده من ينسب إىل الوضع       
   .B ليس Bبدون لفظ 

 )١٤٩(  @óäaì‹iZ I@Þ‚‡¾a@ZT@O@RRYH .  
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@ómaìZ@@óÜ@ôäò†@fi@òìóäaŠbq@óÜ@çbåŽïèŒaì@ì@L@óÐòŠóÈ@õíŽïØ@ŠóN@
XQ@@       ٣٨٠ / ٢ :جمموعة ابن تيمية ( . الصعود إىل جبل الرمحة يف عرفات(  

  ) .٢٢٧ / ٤ :املدخل (   و)١٥٠( ) ٦٩ :اختياراته العلمية (  و
@ómaìZ@õíŽïØ@üi@æmìóØŠó@ ) الرمحة(@óÐòŠóÈ@óÜ@N 
XR@        ا قبة آدم    ،  دخول القبة اليت على جبل الرمحةوالصـالة  ،  ويسمو

 و ) ٣٨٠ / ٢ :جمموعة ابن تيميـة     . ( والطواف ا كطواف بالبيت     ،  فيها  
  ) .٢٣٧ / ٤ :املدخل (  و ) ١٤٩ :له  اقتضاء الصراط املستقيم(

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@õfq@L@óîó¼òŠ@õíŽïØ@Šó@óÜ@óØ@õóîójiíÔ@ìó÷@ìbä@óån’ûŠ@
@@@õójiíÔ@æŽïÜò† )  آدم(@@@@@@@@@@@@@íØòìŠóè@a‡ïŽïm@ç†‹ÙÐaìóm@ì@L@a‡îbïm@ç†‹Ø‰Žîíä@ì@L@

@ójÈóØ@õŠìò†@ôÐaìómN@
XS@@               اعتقاد أن اهللا تعاىل يرتل عشية عرفة علـى مجـل أورق يصـافح

 . )١٥١()  ٢٧٩ / ١ : ابن تيمية جمموعة. ( الركبان ويعانق املشاة 
@ómaìZòìbiìi@@oŽïi@aì@Š@@õˆûŠ@õòŠaíŽï÷@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óØ
@@a†óÐòŠóÈ@@@@ôÙŽî’ìì@Šó@ói@@@@ô“ŽïàóÜü‚@õŠüi@Iأورق@H@@@@@@@oò†@L@oŽî†@a†

@oŽî‹ ò†@•òìbi@óÜ@”ïäbØò†bïq@ì@çbØòŠaí@ÿó @óÜ@pa†ò†AA@

XT@ ١٥٢(ما جبلسة كما يف اجلمعة خطبة اإلمام يف عرفة خطبتني يفصل بينه( . 

                                                           
 )١٥٠(  @ômóîìíàŠóÐ@a‡ïŽïmZ  )) وال يشرع صعود جبل الرمحة إمجاعا((.  
 وهذا من أعظم الكذب على اهللا ورسوله        " : وذكر أن بعضهم روى ذلك حديثا مث قال           )١٥١( 

  ."وقائله من أعظم القائلني على اهللا غري احلق 
 I@@|nÑÜaZ@R@O@QVSHفتعقبه ابن اهلمام يف      .  "هكذا فعله رسول اهللا      "  :Ióîa‡aHقال يف     )١٥٢( 
  ."ال حيضرين فيه حديث " : بقوله 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
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@ómaìZ@òì@L@òìóåŽîí‚Šbmìì@ì@‰Žîíå“Žïq@çóîý@óÜ@Šbmìì@ìì†@õòìóä‡åŽîí‚@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a†ôåîóè@õ‰Žîíä@óÜ@íØòìŠóè@çbîòìóä†‹Øbïu@Ûóî@óÜ@üi@çbïäaíŽïä@óÜ@´“ïäa†

@oŽî‹Øò†N  
XU@  ١٥٣(صالة الظهر والعصر قبل اخلطبة(.  

@ómaìZ@ûŠòíïä@õ‰Žîíä@ôä‡àb−ó÷@@òìóä‡åŽîí‚@Šbmìì@óÜ@‹óÈ@ìN 
XV@  ١٥٤(قبل أن ينتهي اخلطيب من خطبته ، األذان للظهر والعصر يف عرفة( . 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@õòìó÷@”Žïq@L@a†óÐòŠóÈ@óÜ@‹óÈ@ì@ûŠòíïä@õ‰Žîíä@üi@ça†@Âäbi@
@òìónŽïi@õóØòŠbmìì@óÜ@æŽîí‚Šbmìì@óØN 

XW@@            أمتـوا   : قول اإلمام ألهل مكة بعد فراغه من الصـالة يف عرفـة
 . )١٥٥(صالتكم فإنا قوم سفر 

@@ómaìZ@@@@@@@óîó ‹i@ãó÷@ôåmìì@@I@Z     أمتوا صالتكم فإنا قوم سـفر@H@@@@@ómaì@L@Z
@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@óÙØóà@ôÝèó÷@ói@L@æî‹Ðbíà@ôÙŽïäbóØ@óáŽï÷@çóÙi@ìaìóm@çbnäbØò‰Žîíä

                                                           
I@@k—äوانظر   ) ٦ - ٥٨( ألنه خمالف ملا سبق يف الفقرة       . واحلديث الذي فيه ذلك شاذ منكر         )١٥٣( 

@óîa‹Üa@ZS@O@UY@M@VPH .  
 )١٥٤(  @@@@@@@@@@@@@Šbmìì@ôäìíi@ìaìóm@•bq@ça‡äbi@ói@oŽî‹Ùi@oò†@óØ@óîòìó÷@póåäí

@ôÜb‚@óÜ@íØòìŠóè@IVP@@VQ@@H@a‹Ùbi@a†N 
جاء هذا يف غري ما كتاب من كتب احلنفية على أنه من وظائف اإلمام يف عرفة إذا كان مسافرا                     )١٥٥( 
 : I@@@êÈíáª@ZR@O@SWXH وقد قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة يف           I@@@@@öbéÕÑÜa@óÑ¥@ZQ@O@R@O@XWVHمنها  

ة ومىن كما كان أهل مكة يفعلون       ويقصر أهل مكة وغري أهل مكة وكذلك جيمعون الصالة بعرفة ومزدلف          ((
 بعرفة ومزدلفة ومىن وكذلك كانوا يفعلون خلف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ومل يـأمر                 خلف النيب   

أتوا صـالتكم   :  وال خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصالة وال قالوا هلم بعرفة ومزدلفة ومىن                 النيب  
 ... )) .أ فإنا قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخط
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@a†óÐòŠóÈ@óÜ@õóØò‰Žîíä@óÜ@õòìóäa†@ãýó@õaì†@L@òìò‰Žîíå“Žïq@çóîý@N@
XX@  ١٥٦(صالة الظهر والعصر يف عرفة التطوع بني( . 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@L@a†‹óÈ@ì@ûŠòíïä@õ‰Žîíä@çaíŽïä@óÜ@póåäí@õ‰Žîíä@ôäa‡àb−ó÷@
@óÐòŠóÈ@óÜN 
XY@  ه السالم  ـ  كدعاء اخلضـر  ، تعيني ذكر أو دعاء خاص بعرفة   ـ علي

وال مسع  ،  يا من ال يشغله شأن عن شأن        (( : وأوله  ) اإلحياء   (الذي أورده يف    
وبعضها يبلغ أكثر من ست صـفحات       ،  وغريه من األدعية    ،   ) )... عن مسع 

 . )١٥٧(من قياس كتابنا هذا 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@L@òìóÐòŠóÈ@ói@pójîbm@ôØóîòìóäaŠbq@çbî@ÚŽî‹ÙîŒ@ôä†‹ÙîŠbî†@

@õòìóäaŠbq@Ûòì@I@‹›‚@H    الم ـ ه الس @†óÜ@óØ@jŽïnØ@ô@I@öbïyfiaH@a@ـ علي
@@@@@@ô’óØbmòŠó@ì@L@ômóîìbåŽïè@II@Z  يشغله شأن عن شأن ، وال مسـع       يا من ال 

                                                           
 .  وهذا معناه أنه بدعة . بأنه مكروه )شرح اهلداية (وصف ذلك يف   )١٥٦( 
 )١٥٧(  @@@@@@@óÜ@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@aìó“Žïq I@@@êÈíáª@ZR@O@SXPH @@@@ômóîìíàŠóÐ@a†@Z

II    ومل يعني النيب             لعرفة دعاء وال ذكرا ، بل يدعو الرجل مبا شاء من األدعية الشـرعية 
@N@HH ل ويذكر اهللا تعاىل حىت تغرب الشمسوكذلك يكرب ويهل

@ómaì@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@@@ói@òìì†‹Øóä@pójîbm@ôÙŽî‹ÙîŒ@ì@L@òìóäaŠbq@ïè@
@oŽîìóîò†@óØ@ôÈŠó’@ôØóîòìóäaŠbq@Šóè@ói@óîóè@õüi@Äû‹à@íÙÜói@L@òìóÐòŠóÈ

@bèòìŠóè@L@òìónŽîŠbriIر ه إال اهللاH@ì@I@  اهللا أآب H@@óq@õaí‚@õ‹ÙîŒ@ì@L@Šb †ŠòìŠ@ال إل
@oŽïiò†@aìb÷@Šü‚@íØbm@pbÙi@N@

@âŽïÜò†@”ïåàZ@@@@@bèòìŠóè@óØ@@òìì†‹Øóä@òíŽïÜ@ôbi@ìó÷@óØ@@oŽî‹Ùi@†bîŒ@üi@ô’òìó÷@
@ôÜb‚@óÜ@a‡“Žïq@óÜ@íØòìŠóè@L@çóÙi@óïjÜóm@ómóåäíIVTH@a‹Ùbi@a†@N 
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HH@@@óîò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@çbïÙŽî‡äóè@óØ@L@óàóÜ@óu@‹m@ôÙŽî‹ÙîŒ@Šóè@çbî@L@...عن مسع   
@@@@@@@@@@ãó÷@ôäbØòŠóq@õòíŽï’ìbè@óÜ@‹mbîŒ@òŠóq@•ó’@õóÙîä@óäó ò†jŽïnØ@çbàóîó

@N@ 
YP@  إفاضة البعض قبل غروب الشمس . 

@ómaìZ@çìíi@aìb÷Šü‚@”Žïq@óÐòŠóÈ@óÜ@ÚŽî‡äóè@ôäìíšŠò†@N@
YQ@       أن وقفة عرفة يوم اجلمعة تعدل اثنني       : ما استفاض عن ألسنة العوام

 . )١٥٨( ) ٢٣ / ١ :زاد املعاد ( وسبعني حجة 

                                                           
باطل : (( أعاله قال   وأصل هذه البدعة حديث موضوع أشار إليه ابن القيم يف املصدر املذكور               )١٥٨( 

@ I@óÝšbÑÜa@óiíuÿa@Z@™SW@Êj فال تغتر مبا نقله مبا نقله العالمة الكوثري يف      ال أصل له عن رسول اهللا       

kÝyH عن الشيخ على القاري أنه قال  : 
أما ذكره بعض احملدثني يف إسناد هذا احلديث أنه ضعيف فعلى تقدير صحته ال يضر املقصود فـإن                   (( 

 )) . يف معترب يف فضائل األعمال عند مجيع العلماء من أرباب الكمال احلديث الضع
وهذا الواقع من األمثلـة     .  فال نعلم أن أحدا نص على تضعيفه فقط مع حكم احملقق ابن القيم ببطالنه               

الكثرية على شؤم ما يذهب إليه البعض من العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال على كثرة اختالفهم                 
فسري هذا املذهب كما جتده مبسوطا يف األجوبة املشار إليها آنفا فقد يكون احلديث باطال كهذا فيطلق                 يف ت 

البعض عليه أنه ضعيف فيأيت آخر فيقول يعمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال دون أن يتحقـق مـن          
يف الضعف الشديد بل    سالمته من الضعف الشديد الذي هو من شروط العمل به مع أن الضعف املطلق ال ينا               

 . وال الوضع ألا من أقسام الضعيف كما هو مقرر يف املصطلح 
 مث ليت شعري ما عالقة هذا احلديث بالعمل باحلديث الضعيف فإن هذا حمله فيما لإلنسان فيه اخلـرية                  

 . تركا وفعال وليس كذلك الوقوف يف عرفة املوافق ليوم اجلمعة 
I@@@@@@@@@óÈíší¾aì@ÒïÉ›Üa@sî†byÿa@óÝÝ@Z@@@âÔŠملشار إليه يف كتايب      هذا وجتد نص احلديث الباطل ا     

RPWH مع ذكر العلماء الذي وافقوا ابن القيم على حكمه ببطالن احلديث . 
@I@@@êïjåmH     أن احلديث الضعيف معترب يف فضائل األعمال عند مجيع العلماء غـري         :  قول القاري السابق

 .وإن كان مل حيرر القول يف هذه املسألة " جوبة الفاضلة األ" صحيح فاخلالف يف ذلك معروف جتده يف 
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@@ómaìZ@@@bîaí @óØ@òì⁄iŠói@ÚÜó‚@ôàaìóÈ@ôäbàŒ@Šó@óÜ@óØ@õòìó÷@@Z@@çbnòì
@a‡uóy@ìì†@ì@bnÐóy@ÿó @óÜ@òŠójàaŠói@L@a†ôåîóè@õˆûŠ@óÜ@óÐòŠóÈ@óÜ@N@

YR@@ من قصد االجتماع عشية يـوم  ،  يف الذي يفعله بعض الناس      التعر 
فيدعون ويذكرون مـع رفـع      ،  يف اجلوامع أو يف مكان خارج البلد        ،  عرفة  

 :سنن البيهقي  . ( ويتشبهون بأهل عرفة    ،  الصوت الشديد واخلطب واألشعار     
منيـة  (  و ) ١٤٩ :االقتضـاء   (  عن احلكم ومحاد وإبراهيم و     ) ١١٨ / ٥

 ) . ٥٧٣: للحليب  /املصلي 
@@ómaìZ@@@ìó÷@@ä‡äbîó aŠ@ì@ç‡äbbä@@@@@@@@L@´ò‡Üóè@ôŽïq@ÚÜó‚@ÚŽî‡äóè@óØ@õó

@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@çbî@çbØómìó à@óÜ@L@òìóåji@üØ@óÐòŠóÈ@õòŠaíŽï÷@õìóäbîò†@óØ@õòìóÜ
@@@@@ì@L@çóØò†‹ÙîŒ@ì@L@òìóåŽîŠbqò†@a‡ïŽïm@L@Šb’@õòìòŠò†@ôÙŽïåŽîí’@Šóè

@@ @óÜ@L@òìóäóØò†@ŒŠói@ŠûŒ@a‡Žïm@ô“ïäò†@ì@L@Šbmìì@õòìóä‡åîí‚@ÿó
@óÐòŠóÈ@ôÝèó÷@ói@ç‡äbéií’ü‚@ì@L@çbØóî‹Éï’@òìa‹äüèN@

@
@

ðäbØóÈ‡ïi@@óÑïÜò†ŒíàZ@
YS@   زاد . ( وقت الدفع من عرفـة إىل مزدلفـة         ) اإلسراع  ( اإليضاح

 .  )٣٣٨ ـ ٣٣٧ / ١ :املعاد 
@ómaìZ@óÑïÜò†Œíà@üi@óÐòŠóÈ@ôån“ŽïéŽïu@ói@ômbØ@óÜ@ç†‹ØóÜóq@N@
YT@ ٢٨٠ / ٢ : جمموعة شيخ اإلسالم . (غتسال للمبيت مبزدلفة اال ( .@

@ómaìZ@òìónŽïåŽïàò†@óÑïÜò†Œíà@óÜ@óØ@õóóØ@ìó÷@üi@ç†Šü’ü‚@N@
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YU@ ١٥٩(ريا للحرم قخل مزدلفة ماشيا توداستحباب نزول الراكب لي( .@
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@ôîò†bïq@ói@õòìó÷@üi@çbØòŠaí@ôäŒóia†@ôäbäa†@póåäí@ói

ò†Œíà@óäû‹i@óÙØóà@ôàòŠóy@óÜ@æm‹ ŽîŠ@Šói@óÜ@•òìó÷@L@òìóÑïÜN@@
YV@@        اللهم إن هذه مزدلفة مجعـت      (( : التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة

 .ما يف اإلحياء إخل   ))...فيها ألسنة خمتلفة نسألك حوائج مؤتنفة 
@ómaìZ@@@ói@´’ó @ômbØ@óÜ@L@óîòìóäaŠbq@ãó÷@ôåmìì@ì@ça‡àb−ó÷@
@@@óÑïÜò†ŒíàZ@ ))            اللهم إن هذه مزدلفة مجعت فيها ألسنة خمتلفة نسـألك حـوائج

@óÜ@óØ@õòìó÷@ôîbmüØ@íØbm @I@æî‡Üa@ãíÝÈ@öbïygH @òìímbè@a†N ... ))مؤتنفة 
YW@     واالنشـغال  ، ترك املبادرة إىل صالة املغرب فور الرتول يف املزدلفة

 .عن ذلك بلقط احلصى 
@@ómaìZ@@@@@L@ônŽîŠó‚@”Žïrò†@óÜ@çbåŽïèŒaì@@@@@@@kî‹Ìóà@õ‰Žîíä@ôäa‡àb−ó÷@üi@

@@@@@@@@@@@@@@@@üi@†Šói@õòìóä†‹ØüØ@ói@ç†‹Ø@ÚîŠó‚ü‚@ì@L@óÑïÜò†Œíà@ómb ò†@óØŠóè@L
@ç†‹Ø@âuòŠ@N@

YX@       أو مجعها إىل سنة العشاء والـوتر       ،  صالة سنة املغرب بني الصالتني
 .كما يقول الغزايل ، بعد الفريضتني 

@@ómaìZ@@@@@@@@íŽïä@óÜ@kî‹Ìóà@ômóåäí@õ‰Žîíä@ôäa‡àb−ó÷@@@@@@õ‰Žîíä@ìì†Šóè@ça
@@@@@@@@@@@@@@ômóåäí@õ‰Žîíä@ÿó @óÜ@õòìóä†‹ØüØ@ì@´‚aì†@çbî@L@a†b“ïÈ@ì@kî‹Ìóà

                                                           
 )١٥٩(  I@ðÜaÍÜaH@@@@@óÜ@òìbäa†@póäí@ói@õòìó÷@I@öbïygH@@@@@òìó÷@Šó ó÷@ãłói@L@a‡îóØò@

@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@aìó÷@óîbji@@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@óØ@a‹Ùbi@òìó÷@a‡“ï“Žïq@óÜ@ì@L@a†ò†@ôàb−ó÷@
@@@@@@@@@†‹Ø@ô“ïäbîói@õ‰Žîíä@óØ@ì@L@óÑïÜò†Œíà@üi@pbè@õŠaí@@@@@@@L@òìòìíi@õóØò’ìì@õŠaí@

@ón’ó @íØbm@ìIãa‹¨a@‹É“¾aHN@ 
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@@@@@@@@@@@@@@@‰Žîíä@õòŒŠóÐ@ìì†@ìó÷@ôäa†@ãb−ó÷@•bq@óÜ@‹mì@ì@L@b“ïÈ@õaì†@@@íØòìŠóè@L
IðÜaÍÜa@H@ômóîímììN@

YY@@        الباعث علـى إنكـار     . ( زيادة الوقيد ليلة النحر وباملشعر احلرام
  ) .٦٩ ٢٥ :البدع واحلوادث 

@ómaìZè@ìa‹š@ôä‡äb a†@‹mbîŒ@a‡äbiŠíÔ@õìó’@óÜ@ôØbäììŠ@ôäbØòŠbØü@
@óÜ@ì@L@I@ãa‹¨a@‹É“¾aH@a†@N@@

QPP@  ١٦٠(إحياء هذه الليلة( . 
@ómaìZ@òìó’@ãó÷@õòìóä†‹Øìì‡åîŒ@N@
QPQ@  ٢٦٧/  ١: الروضة الندية . ( الوقوف باملزدلفة بدون بيات . ( 

@ómaìZŒíà@óÜ@çbnòì@@a‡ïŽïm@ìó’@õòìóäbà@fi@óÑïÜò†N@
QPR@@    اللهم حبق املشـعر  (( : التزام الدعاء إذا انتهى إىل املشعر احلرام بقوله

أبلغ روح حممـد منـا      ،  والركن واملقام   ،  والشهر احلرام   ،  والبيت احلرام   ،  احلرام  
 . )١٦١()) يا ذا اجلاللة واإلكرام ، وأدخلنا دار السالم ، التحية والسالم 

                                                           
 )١٦٠(  IðÜaÍÜaH@@@@@@@@@@@@@ômóîìímìì@ì@L@òìónŽî‹Ùi@ìì‡åîŒ@óØ@òìbäa†@•bi@ói@õòìó÷@@Z@@òìó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ôäaŒ@o’òìó÷@òì@L@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óÜ@ìòìóäìíi@Úîä@üi@çbØóØbš@óÜ@óÙŽïØóî
@@ôÜb‚IWRH@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@a†@@ @íØbm@pìó‚@@ÂäI@‹vÑÜaH@@@æî’bi@L@pìóØŠò†@

@@@@@õìò‹îóq@ìóŽîŠ@”îìò‹îóq@ìóŽîŠI‡á«H@@ò@@@@@@@@@@@õómìì@”Žïq@ì@òìóÜ@òì@L@I@@@âïÕÜa@æiaH@
@a‹Ùbi@”îN 

وهذا الدعاء مع كونه حمدثا ففيه ما خيالف السنة وهو التوسل إىل اهللا حبق املشعر احلرام والبيت                   )١٦١( 
ه   ليه تعاىل بأمسائه وصفاته كما هو مفصل يف كتب ابن تيميـة          والشهر والركن واملقام وإمنا يتوسل إ      ـ رحم

I@Šbna@†Šانظر ... اللهم إين أسألك حبق املشعر احلرام اخل :  وقد نص احلنفية على كراهية هذا القول اهللا ـ 

Šbnƒ¾a@Š‡Üa@ôÝÈH من كتبهم  . 



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@

 

١٣٨

ì@ómaZ@ói@´’ó @ômbØ@óÜ@L@óîòìóäaŠbq@ãó÷@ôåmìì@ì@ça‡àb−ó÷@I@‹É“¾a

@@ãa‹¨aH@Z@ ))     ، اللهم حبق املشعر احلرام ، والبيت احلرام ، والشـهر احلـرام
والركن واملقام ، أبلغ روح حممد منا التحية والسالم ، وأدخلنا دار السالم ،              

@)) .يا ذا اجلاللة واإلكرام 

QPS@  ويسن أخذ احلصى الذي يرميه     ( ( ) : ٣٢٥ / ١( ري  قول الباجو
والباقي من اجلمرات تؤخذ مـن وادي       ،  وهي سبع   ،  يوم النحر من املزدلفة     

 .  )١٦٢( ))حمسر 
@@ómaìZ@@@@ìó÷@ómììî@@ô@I@@@ñŠíubjÜaH@@@@@@ômóîìímìì@óØ@@II@Z@@@@ìó÷@ómóåäí

@@@@@@@@@@@@@@@L@oŽîi@óÑïÜò†Œíà@óÜ@oŽî‹Øò‡Žïq@ôäbiŠíÔ@õˆûŠ@ô»òŠ@óØ@õóäa†Šói@@óØ
@óÜ@”î‹m@ôäaìó÷@üi@ì@L@ç†Šói@pìóy@I@‹«@ñ†aìH@N@HH@
ðäbØóÈ‡ïi@âuòŠ@@ç†‹ØZ@

QPT@  ٣٨٠ / ٢ :جمموعة ابن تيمية . ( الغسل لرمي اجلمار . ( 
@@ómaìZ@ómaì@L@çbØò†Šói@ôäa‡Žî‹Ð@üi@ç†Šü’ü‚@@Z@ç†‹Ù»òŠN@

QPU@  ١٦٣(غسل احلصيات قبل الرمي(.  
@ómaìZ@çbØò†Šói@ôä†Šü’@Žïq@@”äa‡Žî‹Ð@çbï@ómaì@L@Z@”ŽïqâuòŠ@

Žïqä†‹ÙçbïN@@
                                                           

 )١٦٢(  ó’óäaìóÜ@òì@L@a‡móåäí@óÜ@óîôä@ôØóîaìóåi@ïè@•óàó÷@òì@ônóióà@
@@@@oŽïi@çbØóƒŽï’@ômóåäí@AAA@òìI@ðÜaÍÜaH@@óØ@õòìó÷@ôäaìa‹Ð@ìóÜ@òìì†‹Ø@õóäaìó›Žïq@

@@@@@@ômóîìímìì@ì@L@òìì†‹ØòíŽïÜ@ôbi@Z@@@@@@@ìíàóè@L@oŽïåŽïèò†@óÑïÜò†Œíà@óÜ@ôäbØò†Šói@ìíàóè
@ôÜb‚@óÜ@a‹Ùbi@a‡“Žïq@óÜ@íØòìŠóè@ómóåäí@õóäaìó›Žïq@•òìó÷IXSHN@ 

  . "وال يشترط يف حجر الرمي طهارته "  :  )٤٠٠ / ٢( قال البجريمي   )١٦٣( 
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١٣٩

QPV@  مكان التكبري ، التسبيح أو غريه من الذكر. 
@@ómaìZ@@@ôåmìì@@I@@@a@çbzjH@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@L@ìóÜ@óu@‹m@ôÙŽî‹ÙîŒ@Šóè@çbî@L@

@ôåmìì@ômbïu@I@Øc@aHN@@
QPW@@      اللـهم  ،  زعما للشيطان وحزبـه     (( : الزيادة على التكبري قوهلم
 ،اللهم إميانا بكتابك    ،  وذنيب مغفورا   ،  وسعيي مشكورا   ،  جي مربورا   اجعل ح 

  . ))واتباعا لسنة نبيك
@@ómaìZ@@@@@@@Šó@óÜ@óîóîómìì@ãó÷@ôä†‹Ø†bîŒ@I@@Øc@aHII@Z@   زعما للشيطان 

وحزبه ، اللهم اجعل حجي مربورا ، وسعيي مشكورا ، وذنيب مغفورا ، اللهم              
@N@HH@إميانا بكتابك ، واتباعا لسنة نبيك

QPX@@      ويسن أن يقول مع    ( ( ) : ٣٢٥ / ١( قول الباجوري يف حاشيته
:  إىل قوله    ...صدق اهللا وعده    ،  واهللا أكرب   ،  بسم اهللا   : كل حصاة عند الرمي     

  .))ولو كره الكافرون 
@@ómaìZ@@@@ôîómìì@ìó÷@IñŠíubjÜaH@@@@@ômóîìímìì@óØ@@II@Z@@@@@@ÿó @óÜ@ómóåäí

@@@@@pa†ò†@ôŽî‹Ð@óØ@a‡ÙŽî†Šói@ìíàóè@@@@oŽïÝi@@Z         بسم اهللا ، واهللا أكرب ، صـدق اهللا
@@N@HH ولو كره الكافرونNNN@ómb ò†@íØbmZ@@وعده 

QPY@        امه الـيمىن     : التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهميعض طرف إ
، كأنه عاقد سبعني فريميهـا      ،  ويضع احلصاة على ظهر اإلام      ،  على وسط السبابة    

 . )١٦٤(كأنه عاقد عشرة ، يضعها على مفصل إامه و، حيلق سبابته : وقال آخر 
@ómaìZ@@@@@ômbØ@üi@ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽîŒaíŽï’@‡äóš@ói@ç†‹Ø‡äóibq@ü‚@

                                                           
مث ذكر أنه مل يقـم      . وهذا يف التمكن من الرمي به مع الزمحة والوهجة عسر           : قال ابن اهلمام      )١٦٤( 

  . @I@âÔŠXSH@راجع التعليق . دليل على أولوية تلك الكيفية واألصل ما هو األيسر 
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@æŽïÜò†@çbïÙŽî‡äóè@íØòìŠóè@L@çbØóån“Žîìbè@†Šói@L@ç†‹Ù»òŠ@Z@ì@Ûíä
@@@@@@@@L@pbØò†@‡äím@ôäbàímôîb’@õó−óq@ônaŠòìbä@óÜ@õóØòŠìó @ó−óq@õŠó@

@@nÐóy@oŽïÝi@íØòìŠóè@@@@@@ì@L@oŽïi†‹Ø@oìŠ†@õb@@@@@@@@@Šó@Šó@ómb‚ò†@óØò†Šói@
@@@@@@@oŽîìbèò†@ôŽïq@ì@L@õóØòŠìó @ó−óq@N@@@@@@oŽïÜò†@çbî‹m@ôÙŽïØóî@òì@Z@õó−óq@

@@@@õóØòŠìó @ó−óq@õóàíu@Šó@óÜ@ì@L@pbØò†@ôîóäŒbi@ôäbàímóîb’
@L@pbäò†a†@oŽïi†‹Ø@oìŠ†@õò†@oŽïÝi@íØòìŠóèN@
QQP@  بني املرمى مخسة أذرع فصاعدا أن يكون بينه و: حتديد موقف الرامي. 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@pbØò†@âuòŠ@óØ@õóóØ@ìó÷@ôäbnòì@ôåŽîí’@ôä†‹ÙîŠbî†@@Z@ói
@@@@@@@@@@@@@@@@@‹mbîŒ@çbî@ÿbi@wåŽïq@óØòìa‹Ø@âuòŠ@ôåŽîí’@ì@L@ìó÷@çaíŽïä@óÜ@óØ@õò‡äòìó÷

@oŽïiN@
QQQ@  رمي اجلمرات بالنعال. 

@ómaìZä†‹Ù»òŠ@ômbØ@óÜ@†Šói@ômbïu@óÜ@ÞÈóä@ôäbåŽïèŠbØói@@a‡N@
@

ðäbØóÈ‡ïi@ñŠbî†@ðäaíîóyI@ñ‡ŽéÜaH@@µ’bmŠó@ì@LZ@
QQR@           بـزعم أن   ،  الرغبة عن ذبح الواجب من اهلدي إىل التصدق بثمنه

 . )١٦٥(وال يستفيد منها إال القليل ، حلمه يذهب يف التراب لكثرته 
@@ómaìZ@@@@@ôåî‹iŠó@óÜ@çbåŽïèŒaì@@@@ñŠbî†@ðäaíîóyIديالـهH@@@@@ónîíŽïq@óØ@
@õŠó@óÜ@óØ@õòìó÷@õìíäbïi@ói@L@õóØòŠbq@õ‹Žï‚óä†‹Ø@üi@ôåîŠü @ì

                                                           
 فيه من تعطيل الشرع املنصوص عليه يف الكتاب والسنة مبجرد           وهذا من أخبث البدع ملا    : قلت    )١٦٥( 

الرأي مع أن املسؤول عن عدم االستفادة التامة منها إمنا هم املضحون أنفسهم ألم ال يلتزمـون يف الـذبح           
  .@IYQH@توجيهات الشارع احلكيم كما سبق بيانه يف التعليق رقم 
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@@@@ói@oŽïi†@õóØón’ü @@@@@@@@@@@oŽïióä@ãóØ@ôÙŽïäbóØ@ì@L@ônŽîŠûŒ@Šói@óÜ@ÿü‚@ôjïä
@ç‹ bäŠòì@Ž¶@õ†í@N@

QQS@  قبل يوم النحر ، ذبح بعضهم هدي التمتع مبكة . 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@ôåî‹iŠó@ói@´ò‡Üóè@çbïuby@óÜ@e‡äóè@@@@ñŠbî†@ðäaíîóy

IديالـهH@@@@@ç†‹Øò‹àíÈ@õaì†@@I@@@@@@@óîa‡ÙŽïmbØ@óÜ@óàó÷@@@@@Émóàóm@ômóïä@óØçbï@
@@@@ómaì@L@oŽïji@Z@@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@òìómbÙi@õü‚@ãa‹zï÷@ôÝu@óÜ@ì@pbÙi@ò‹àíÈ@ôØó“Žïq
@@@oŽïi@ÿłóy@@@@ãa‹zï÷@‹m@ôÙŽîŠbu@çb’bq@L@oŽï’üri@a†@xóy@ôàa‹zï÷@ì@f’üri@@H
a†óÙØóà@óÜ@@çbiŠíÔ@õˆûŠ@”Žïq@LN@
QQT@  ١٦٦(البدء باحللق بيسار رأس احمللوق( . 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@óØ@õóóØ@ìó÷@ôqóš@õý@ói@a‡åï’bmŠó@óÜ@ç†‹ÙŽïq@oò†@
@f’bmò†@ŠóN@

QQU@  ١٦٧(االقتصار على حلق ربع الرأس( . 

                                                           
 )١٦٦(  @@õónaŠ@õý@ói@óØ@óîòìó÷@póåäí@òì@@óÜ@íØòìŠóè@L@oŽî‹ÙjŽïq@oò†@

@õŽîìaŠóq@óÜ@ì@L@a‡“ŽïqIYPH@a‹Ùbi@a†@N 
 )١٦٧(  @@@@@@@õaí‚@õóîómìì@ìó÷@ŠóióÜ@L@oŽî‹’bni@õìíàóè@óØ@óîòìó÷@óØójuaì

@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@Šb †ŠòìŠóq@}  َ٢٧ : سورة الفـتح  ( @@}ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِِّرين( @@òì@L@
@@ŠójàóÍŽïq@õò†ìíàŠóÐ@ŠóióÜ@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@@B@Z     رحم اهللا احمللقـني...@@B@@@ŠóióÜ@ì

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@ÿó @óÜ@óîa‹Ù’b÷@ôØóîòìóäìíi@óäaìó›Žïq@òìóä†‹ÙmŠíØ@òŒaíŽï’@ìó÷@óØ@õòìó÷
@@@ŠójàóÍŽïq@õóïèóä@@@@@@óÜ@òìì†‹Ø@ôèóä@óØ@I@ËÕÜaH@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@ì@L@@B@Z   احلقوه كله أو

مقتضى الـدليل يف احللـق      @B@@@@@µåïiò†@óîüi@LI@@ãbáa@æiaH@@ômóîìíàŠóÐ@@II@Z@دعوه كله 
 N@HH@@وجوب االستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي أدين اهللا به



‹Ùuóy@ônŽïäüš@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ôä†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
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@ómaìZ@Šó@óÜ@ÚŽï’ói@béäóm@ôåï’bm@N@
QQV@  ق والسنة أن يستقبل القبلة يف احلل) : ( اإلحياء ( قول الغزايل يف. ( 
@@ómaìZ@@@@@ôîóîómìì@ìó÷@@I@@@ðÜaÍÜaH@@@@óÜ@@I@@@öbïyfiaH@@@@@@@ômóîímìì@óØ@a†@@Z

IIbØ@óÜ@ómóåäíóÝjïÔ@óÜ@pbÙiììŠ@a‡åï’bmŠó@ômN@HH@
QQW@@@  احلمد هللا على ما هداين ، وأنعم علينا   ((:الدعاء عند احللق بقوله

 بكـل   ، اللهم هذه ناصييت بيدك ، فتقبل مين واغفر يل ذنيب ، اللهم اكتب يل              
 شهرة حسنة ، وامح ا عين سيئة ، وارفع يل ا درجـة ، اللـهم اغفـر يل                  

 . )١٦٨())  وللمحلقني واملقصرين يا واسع املغفرة آمني
@@ómaìZ@@@@@@@@ômbØ@óÜ@óîòìóäaŠbq@ãó÷@ôåmìì@@@@a‡åï’bmŠóII@Z    احلمد هللا على 

يل ذنيب ،   ما هداين ، وأنعم علينا ، اللهم هذه ناصييت بيدك ، فتقبل مين واغفر               
اللهم اكتب يل بكل شهرة حسنة ، وامح ا عين سيئة ، وارفع يل ا درجة ،                 

@@N@HHاللهم اغفر يل وللمحلقني واملقصرين يا واسع املغفرة آمني
QQX@@       جمموعة الرسائل الكربى   . ( الطواف باملساجد اليت عند اجلمرات

: ٣٨٠ / ٢. (  
@ómaìZí’@óÜ@óØ@õóäbmìó à@ìói@çaŠó @@çóè@a‡äbØóä†‹Ù»òŠ@ôåŽîN@
QQY@ ١٦٩( )١٠١:القواعد النورانية( . استحباب صالة العيد مبىن يوم النحر(. 

                                                           
ومل يذكر عليه أي دليل ، ومع أن هذا ال أصل له يف السنة فيما . I‹î‡ÕÜa@|nÐ@Hاستحب ذلك يف   )١٦٨( 

العتداء يف الـدعاء    من ا  " ...اللهم اكتب يل بكل شعره حسنة       : " علمت فإين أخشى أن يكون قوله فيه        
وهـو حـديث     " األضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة    " املنهي عنه ، وأن يكون أوله مقتبسا من حديث          

 .ورقمه بعد األلف  " األضحية"  بلفظ IóÑïÉ›Üa@sî†byÿaHموضوع كما بينته يف 
 )١٦٩(  @@@ômóîìíàŠóÐ@Z ))        هذا غفلة عن السنة ، فإن النيب      وخلفاؤه مل يصلوا مبـىن 
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@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@@õˆûŠ@óÜ@båïà@óÜ@çˆóu@õ‰Žîíä@ôäa‡àb−ó÷@ôäbäa†@póåäíói@
a‡äbiŠíÔN@
QRP@  ١٧٠(ترك السعي بعد طواف اإلفاضة من املتمتع( . 
@@ómaìZ@äbåŽïèŒaì@@@@çaŠbØò‹àíÈ@ôóÜ@@@@@@@@@@@ì@bÐó–@çaíŽïä@óÜ@üš@ìímbè@ì@Óaìóm

@Àaìóm@õaì†@L@a†òìŠóàIóšbÐfiaHN@@
@

@‡äóšóÈ‡ïióîðØ@ôîaìbøÜbà@L@ŠüuìaŠüu@Z@
QRQ@  ٤٦٨ / ١: تفسري املنار . ( االحتفال بكسوة الكعبة. (  
@ómaìZ@Œûq@õójÈóØ@ôåï’üqa†@õóäüi@ói@ça‹Žï @Âäóèb÷@N@
QRR@  ١٧١(  ـسالمعليه الـ كسوة مقام إبراهيم(.  
@ómaìZ@ôåï’üqa†@Iâïèa‹ig@ãbÕàH@ـ عليه السالم ـN@@

                                                                                                                                      

@ómaì@L@@Z@@@@@@@@@@@@@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óÙäíš@L@póåäí@óÜ@óîôîb b÷fi@óàó÷@@@ì@L@@@@))دا قط   عي
@òìì†‹Øóä@a†båïà@óÜ@çbïäˆóu@õ‰Žîíä@ï Šóè@ôäbØóÑïÜó‚N@

@@@óÜ@òì@I@óÈíáª@ZR@O@SXUH@@@@ômóîìíàŠóÐ@a‡îóØò@Z )) وليس مبىن صالة عيد ، بل رمي
@ómaì@L@Z@@@@@@@@@@@L@óîôä@çˆóu@õ‰Žîíä@a†båïà@óÜ@@@@))مجرة العقبة هلم كصالة العيد ألهل األمصار        

@@@@@@@@@@oŽî‹mììò†@ôŽïq@óØ@õóä†‹Ù»òŠ@ìó÷@íÙÜói@I@@@@@@@ójÕÉÜa@ò‹»@ðàŠ@H@@@@@õ‰Žîíä@íØòì@çbîüi
@‹m@ôäbØóšìbä@ôÙÜó‚@üi@óäˆóšN 

 )١٧٠(  @@@@@@@@@@a‹Ù’b÷@a‡“Žïq@óÜ@íØòìŠóè@L@òìímbè@óïÈó@ãói@çbà‹Ð@a‡móåäí@óÜ@óÙäíš
@õŽîìaŠóq@óÜ@a‹ØIYTH@a†@N 

 )١٧١(  IbjÜañŠíuH óÜ Ióï’by@H@óÜ@a‡îóØò @IQ@O@RQH@ @@@ômóîìíàŠóÐ@a†Z  ))    وحيـرم التفـرج
 )) .على احململ املعروف وكسوة مقام إبراهيم وحنوه 
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QRS@  ١٧٢(ربط اخلرق باملقام واملنرب لقضاء احلاجات( . 
@ómaìZ@@ói@ûŠóq@óšŠbq@ôånói@I@@âïèa‹ig@ãbÕàH@òì@    ه السالم ـ @ì@L@ـ علي

@çbïäbØóïnîíŽïq@ôä†‹Ø@fuóifu@õŒbïä@ói@L@òìójÈóØ@õóØòŠójåïàN@
QRT@ ة احلجاج أمساءهم على عمد حيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم         كتاب

  ) .١١٣ :السنن واملبتدعات . ( بذلك 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@Šó@óÜ@çbîü‚@õìbä@ôåïìíä@ói@çbïuby@óÜ@ÚŽî‡äóè@ôäbnóè@

@òŠbØ@ìói@çbïÙŽî‡äóè@ôä†‹ÙnŽïòì@ì@L@ójÈóØ@ôäbØòŠaíî†@ì@L@óØóÜüØN@
QRU@       م املرور بني يدي املصليومقاومتـهم  ، يف املسجد احلرام استحبا

 . )١٧٣( للمصلي الذي حياول دفعهم
@@ómaìZ@@@@@@@@@ômìó à@óÜ@a‡äaŠó ‰Žîíä@ônò†Šói@ói@´’ûŠ@ôäbäa†@póåäíói@

                                                           
 )١٧٢(  @@@óÜ@ÛóîòíŽï’@ói@òìómòìíiòŠó @ŠûŒ@a†óäbïîaì†@ãóÜ@óîò‡îŠbî†@ãó÷

@@@@@@@@@@@@@@@óØ@õòìó÷@Šó@óÜ@óîóÜói@•òìó÷@L@ìíióä@”ŽïqìòìI@@@@@ônŠóq@aíƒØóî@ômłìH@
@@óØ@õóäbn’@ìó÷@ôäa†ìbäóÜ@óÜ@ôàó‚Šóm@ãóØ@ói@òìì†‹Ø@ônò†@ò†Šìò†Šì
@@@@@@@@@@L@ômóîóØóîóîbàŠó@•òìó÷@óØ@L@òìónŽïiò†@çbîóØóîônŠóq@aíƒØóî@õóäaìó›Žïq

@@ôÜóàüØ@ì@L@çbƒŽï’@õóîóîbàŠóI@Óì‹É¾bi@‹àÿaH@@þÝï÷@L@Ûóîónò†@íØòì@
oŽïi@Šó@óÜ@ônîì@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óØ@oŽïióä@çbîòìó÷N@ 

: وهذا وإن قال به بعض أهل العلم فال شك أنه خمالف للسنة ، ألن األحاديث وردت يف                   )١٧٣( 
النهي عن املرور بني يدي املصلي ، وأمره بدفع املار بني يديه عامة تشمل كـل مصـلى ، ويف أي                     

 . مسجد 
ه رأى النيب   وما استدلوا به من اخلصوصية ملكة ال ينهض ، وهو حديث املطلب بن أيب وداعة أن               

                    ليس بينه وبني الكعبة سترة والناس ميرون بني يديه فمع أنه ليس صريح يف املرور بينـه وبـني 
  .I@óÝÝÜa@Z@âÔŠYSRHموضع سجوده ، فإنه ضعيف السند كما بينته يف 
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@@aí‚@ôÜbàI@ãa‹¨a@‡v¾aH@@@@ìó÷@ÿó @óÜ@óån’ûŠ@ìóÜ@çbïäìíiŠí@ì@L@
@çóØò†@òŠbØ@ìó÷@ônÜóèŠói@óØ@õóäaŠó ‰Žîíä@N@

QRV@  م ملنتلبيس إبليس البن اجلـوزي      ) . ( احلاج   ( ـ حج ب  منادا :
  ) .٨٢ ص :نور البيان يف بدع آخر الزمان (  و ) ١٥٤ص 

@ómaìZ@õìbä@ói@òìì†‹Ø@çbïuóy@óØ@õóäaìó÷@ôä†‹Ùäbi@IôubyHN@@
QRW@  ٧٠:االختيارات العلمية . ( اخلروج من مكة لعمرة تطوع . ( 
@ómaìZônóióà@ói@L@óÙØóà@óÜ@çìíšŠò†@@póåäí@õò‹àíÈ@ôäa†@ãb−ó÷@N@
QRX@         ١٧٤( اخلروج من املسجد احلرام بعد طواف الوداع على القهقرى( 

 ) ٧٠: االختيارات العلميـة  (  و ) ٢٨٨ / ٢ :جمموعة الرسائل الكربى    (  .
  ) .٢٣٨ / ٤: املدخل (  و

@ómaìZ@@aí‚@ôÜbà@ômìó à@óÜ@çìíšŠò†@@I@ãa‹¨a@‡v¾aH@õaì†@
@ôäa‡àb−ó÷@o“qìbn“q@õòíŽï’@ói@L@ôîaìbøÜbà@ôä†‹ÙÐaìóm@I@aì†óiaì†@N@H@
QRY@@      ونقشه بالصور وكتب اسم    ) اجلري  ( تبييض بيت احلجاج بالبياض

  ) . ١١٣ :السنن واملبتدعات . ( وتاريخ احلاج عليه 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@ôr@ôäòŠ@ói@çbïuby@ôÜbà@õòìóä†‹Ùïr@@I@@@§aH@@@ì@L@

ä@ì@L@óåŽîì@ói@ôä‡äb“‚óä@a‡ïŽïm@ôuby@õòìóäbà@õŠaìŠói@ì@ìbä@ôåïìíN@
@

                                                           
 )١٧٤(  IðÜaÍÜaH @@óÜI@@öbïyfia@ZQ@O@RSRH @@@@ômóîíàŠóÐ@a†@Z ))     واألحـب أن ال يصـرف 

 N@@@@@@@@óÜ@ãþï÷@õŒŠóióîbq@ôƒŽï’@òì I@paŠbïn‚ýaH@))  يغيـب عنـه      بصره عن البيت حىت   
@óÜ@a‡îòóØò @I@@™WPH@ @@@óÜ@òìó÷@õòíŽï’ìbè@a† I@ÞïÕÈ@æiaH @ì@L I@@ðäíÌaÜa@æiaH @@òìónŽî‹Žï ò†

@oŽîìíàŠóÐò†@çb’bq@ì@LZ  )) هذه بدعة(( .  
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@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

äbØóÈ‡ïi@óåî†óà@üi@´’ûŠ@ôZ@
@@óØ@õòìó÷@Šói@óÜ@ìóàó÷@a‡móåäí@óÜ@ôn’a†bq@ì@L@óØbš@ôbi

@@@@õóØómìó à@ôäa†Šó@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@I@@@ñíjåÜa@‡v¾aH@@@@@@ômìó à@ì@L
b—Ôó÷@•Iô—Ôÿa@‡v¾aH@@òìímbè@L@óîüió÷@Šói@óÜ@ì@L@óØbš@ìíàóè@ì

@@@@@@@@@@@@@@ç†‹Ùuóy@”Žïq@óÜ@L@çóØò†@óåŽîí’@ìì†@ìó÷@ôäa†Šó@ÚŽïäbÙÜó‚@ón’a†bq
@@@çbî@oŽïi@@óÜ@ä†‹Ùuóy@•bqçbï@@@@@@@@ô’ìím@a†óŽîŠ@ìóÜ@çbï“îŠûŒ@ôÙŽïÙÜó‚@òì@L@

@@@@@@@L@çìíiò†@ŠûŒ@ôØóîóÈ‡ïi@ì@õŠó òŒbm@@@@@@@@@@@ãaì@óîüi@L@çbîbäaŒ@õýóÜ@çììa‹äaŒ@óØ
‚ói†ìí@¶óóm@ì@‹Žïm@óÜ@óØ@ôåïi@ânò†@óØ@õóäaìó÷@óåïìíä@ãó÷@ô“
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@âŽïÜò†@óîüi@L@òìóä†‹Ø@Ša†b b÷@ì@L@ç‡äbîó aŠ@ônóióà@ói@L@ãóÙi@‘bi@çìóØò†Z@
QSP@  قصد قربه ١٧٥( بالسفر( . 
@ómaìZ@oŽïi@õóØòŠü @ôäa†Šó@óåî†óà@õŠóÐó@óÜ@oóióà@N@ 
QSQ@  إرسال العرائض مع احلجاج والزوار إىل النيب.   
@ómaìZójàóÍŽïq@üi@a‡äaŠbÙmòŠbîŒ@ì@L@çbïuby@ÿó @óÜ@òîŠóÈ@ôä†Šbä@Š .@
QSR@  االغتسال قبل دخول املدينة املنورة. 
@ómaìZ@òŠòìóäíà@õóåî†óà@ìbä@óån’ûŠ@”Žïq@ç†Šü’ü‚@N@
QSS@@         اللهم هـذا حـرم     (( : القول إذا وقع بصره على حيطان املدينة
 . )) وسوء احلساب ، أمانا من العذاب و، فاجعله يل وقاية من النار ، رسولك 

@ómaìZ@@Šó@ómìóØ@õìbš@óØŠóè@óîòìóäaŠbq@ì@L@‹ÙîŒ@ãó÷@ôåmìì@
@@@@óåî†óà@ôäbØóÜbà@II@Z          ، اللهم هذا حرم رسولك ، فاجعله يل وقاية من النـار

@@N@HHوأمانا من العذاب ، وسوء احلساب
QST@@      رسـول اهللا    وعلى ملة   ،  بسم اهللا   (( : القول عند دخول املدينة ،

واجعل يل مـن لـدنك      ،  وأخرجين خمرج صدق    ،  رب أدخلين مدخل صدق     
 .)) سلطانا نصريا 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@òìóåî†óà@ìbä@óån’ûŠ@ômbØ@óÜ@ò‹ÙîŒ@ãó÷@ôåmìì@II@Z    ، بسم اهللا 
وعلى ملة رسول اهللا ، رب أدخلين مدخل صدق ، وأخرجين خمرج صـدق ،               

                                                           
 )١٧٥(  @@@@@oŽïi@õóØómìó à@ôäa†Šó@óØómòŠbîŒ@óÜ@oóióà@óØ@óîòìó÷@póåäí@@L

@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ŠóióÜZ "          ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مسـاجد... "
@@@@@@@@@@@@@õ‰Žîíä@ì@óØómìó à@ón’ó @Šó ó÷@bu@L@óØò†ìíàŠóÐ@ôîbmüØ@íØbm I@@@‡v¾a@óï¥H @õ

@pbÙi@aí‚@õŠójàóÍŽïq@õóØò‹ióÔ@ôäa†Šó@bi@çb’bq@L@a†@ãb−ó÷N@ 
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@@N@HHواجعل يل من لدنك سلطانا نصريا
QSU@  ١٧٦(إبقاء القرب النبوي يف مسجده( . 
@ómaìZ@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@õòìóån“Žïè@@a‡îóØómìó à@óÜ@@N@
QSV@  زيارة قربه قبل الصالة يف مسجده  . 
@@ómaìZ@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@ôäa†Šó@ì@L@ç†‹ÙmòŠbîŒ@@@@@ç†‹Ø‰Žîíä@”Žïq@

@a‡îóØómìó à@óÜN@
QSW@@        واضعا ميينه على يساره    ،  وقوف بعضهم أمام القرب بغاية اخلشوع

 .كما يفعل يف الصالة ، 
@@ómaìZ@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@”Žïq@óÜ@çbïÙŽî‡äóè@ôäbnòì@@@õŠóqìói@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@ôqóš@ônò†@Šó@óÜ@ônaŠ@ônò†@ôäbäa†@ÿó @óÜ@L@òìóîôšóÙÝà
@pa†ò†@ãb−ó÷@òŠa†‹Ø@ìó÷@a†‰Žîíä@óÜ@çüš@íØòìŠóèN@

QSX@  قصد استقبال القرب أثناء الدعاء. 
@ómaìZ@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@óä†‹ØììŠ@üi@ça‡Üìóè@@a†òìóäaŠbq@ômbØ@óÜ@@N@

QSY@  ٥٠:االختيارات العلمية . ( قصد القرب للدعاء عنده رجاء اإلجابة. (  
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@õý@óÜ@òìóäaŠbq@ôäa‡àb−ó÷@üi@ça‡Üìóè@@@L@

@òìóäa‡àłòì@õ‡Žïàí÷@óiN@
QTP@  التوسل بهاهللا يف الدعاء  إىل  . 

                                                           
 )١٧٦(  @@@@@bïu@ÚŽîŠaíî†@ói@óØ@óîòìó÷@kuaì@@@@@@@@@@çüš@íØòìŠóè@L@óØómìó à@óÜ@òìónŽî‹Ùi@

@@@@@@@@@@@@óÜ@óÜb@bèò‡äóš@”Žïq@íØòìŠóè@L@æî‡’aŠ@õbÐóÜí‚@ôàò†Šó@óÜ@òìíiI@@‡ub¾a@‹î‰¥

‡ubà@ŠíjÕÜa@ˆb¦a@æàH@òìì†‹Ø@ãa‹Ù’b÷@a†@N 
 ) .٣٩٠ / ٢: لشيخ اإلسالم (جمموعة الرسائل الكربى : " انظر  ) ١٧٧( 
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@ómaìZ@òìóäaŠbq@ì@L@bÈì†@ômbØ@óÜ@aí‚@õý@óÜ@ónïaìói@ôä†‹Ø@N 
QTQ@  طلب الشفاعة وغريها منه. 

@ómaìZ@õŽ¶@póÈbÐó’@óÜ@óu@ì@L@póÈbÐó’@ôä†‹Øaìa†@N@@
QTR@@     أن مـن   : ((  ) ٢٥٩ / ١ :املـدخل   (  يف   )١٧٨(قول ابن احلاج
،  عند زيارة قـربه  ، غفرة ذنوبه بلسانه   وم،  أن ال يذكر حوائجه     : اآلداب  

 ) .)ألنه أعلم منه حبوائجه ومصاحله 
@ómaìZ@õómìì@@I@xb¨a@æiaH@oŽïÜò†@óØ@@II@Z@çbØóia†b÷@óÜ@ÚŽïØóî
@@@óØ@óîòìó÷@Z@@@@@@@@@pbØóä@ôäbØóäaìbm@ôäìíj’üƒŽïÜ@ì@L@õü‚@ôäbØóïnîíŽïq@ôbi

@@@@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@ôäa†Šó@ômbØ@óÜ@L@çbàŒ@ói@@@óÙäíš@L@@@@@@@@õü‚@óÜ@ìó÷@
@ì@L@ônîíŽïq@ói@ò‹mbäaŒîŒbØbš@ôäbØóN@

QTS@  ه السالم  ـ  ال فرق بـني موتـه   ( ( ) : ١/٢٦٤( قوله أيضا  ـ  علي

، وحتسـرام   ،  ونيـام   ،  ومعرفتـه بـأحواهلم     ،  وحياته يف مشاهدته ألمته     
 ) .)وخواطرهم 
@@ómaìZ@@@@@@@ômóîìímìì@óØ@ìó÷@õómì@bèòìŠóè@II@Z@@@Žïä@óÜ@óîôä@õŒaìbïu@@ç†‹à@çaí

@@ìó÷@ôäbîˆ@ì@Lعليه السالم  @@@@@@@ì@ÿby@ói@ôåïäaŒ@ì@L@õóØómó¿í÷@üi@ôåïåïi@óÜ@@
@a‡äbïÜ†@ói@e†@óØ@•òìó÷@ì@L@ŒíÐó÷@ói@ì@L@póîôä@ói@ì@L@çbïÜaíyó÷N@HH@

QTT@         وضعهم اليد تربكا على شباك حجرة النيب   ،    وحلف البعض بـذلك
 .الشفاعة يا رسول اهللا : قلت وحق الذي وضعت يدك على شباكه و: بقوله 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@õóØò‹ióÔ@óØ@õòŠììˆ@ìó÷@õòŠó−óq@Šó@óÜ@çbïäbäa†@oò†@

                                                           
ن كتابه املذكور مرجعا حسنا ملعرفة البدع فإنه يف نفسه خمـرف ال             وهذا الرجل مع فضله وكو      )١٧٨( 

 .يعتمد عليه يف التوحيد والعقيدة 
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@@@@@@@@@@ä†Šaí‚@‡åŽîí@ì@L@ôä†‹ÙŽïq@ÛììŠóióm@õŒbïä@ói@óîa‡Žïm@@@@õfq@çbïÙŽî‡äóè@ô@
@òíŽï’@ãóiî@@ó@Z@@@@@@@@@@@@L@õóØòŠó−óq@Šó@ómün‚@onò†@óØ@õòìó÷@ôÔóy@ói
@oŽïÜò†@Z@aí‚@õŠójàóÍŽïq@õó÷ÈbÐó’@óØ@kïä@ói@óN@
QTU@@  ))              تقبيل القرب أو استالمه أو ما جياور القرب من عـود وحنـوه(( 

 ١٣٤ / ٢ :االعتصام  ( و ) ١٧٦ :االقتضاء  ( و ) ٣١٠/  ٤ :فتاوى ابن تيمية    (
 ) ٧٠ : أليب شـامة     /الباعـث   ( و)  ١٩٤ / ١: إغاثة اللـهفان    ( و ) ١٤٠ -

 . )١٧٩(  )٩٠ :االبداع ( و ) ٢٣٤ :أطفال املسلمني (  والربكوي يف

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@Šóè@çbî@L@ôåm‹ @ì@L@ça†òíŽïq@oò†@çbî@L@óØòŠü @ôä†‹Ùšbà@
@çóè@a‡îŠóiìŠìò†@óÜ@óØ@õóäaìóÜ@ÚŽïn’@@N@

QTV@@       التزام صورة خاصة يف زيارته    والتقيد بسالم  ،   وزيارة صاحبيه
  ويسـتدبر القبلـة     يقف عند وجهه     (: (مثل قول الغزايل    ،  ودعاء خاص 

ويستقبل جدار القرب على حنو أربعة أذرع من السارية اليت يف زاوية جدار القرب              
يا أمـني اهللا    ... السالم عليك يا رسول اهللا السالم عليك يا نيب اهللا           : ويقول  

 فذكر سالما طويال مث صالة ودعاء حنو ذلك يف الطـول            ))يا حبيب اهللا    ... 
ع يسلم على أيب بكر الصـديق       مث يتأخر قدر ذرا   ( (قريبا من ثالث صفحات     

ويسـلم علـى    ،   مث يتأخر قـدر ذراع       ألن رأسه عند منكب رسول اهللا       
السالم عليكما يا وزيري رسول اهللا واملعاونني له على القيام          : الفاروق ويقول   

                                                           
 )١٧٩(  òìIðÜaÍÜaH@@@@@@@@@@@@@ôä†‹Ùšbà@õŠbÙåï÷@óØ@õòìóÜ@òìì†‹Ø@ô’bi@oŽïi@pó¼òŠói@

@@@@@óÜ@ì@L@òìì†‹Ø@õìa‹ÙbiIQ@O@RTTH@ômóîìíàŠóÐ@Z  ))   إنه عادة النصـارى واليهـود(( @L
@@ómaì@Zìó÷@@@@@@@@@@@@@@@@ãóÜ@óîóè@ÚŽïóØ@bu@L@óäbØòŠìb @ì@L@oŠóq@b‚@ômò†bÈ@ì@la†@óÜ@òŠa†‹Ø@

@_@oŽî‹ Šòì@pòïÈ@ì@oŽïi@‡äóà†ìí@óîómìì 
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مث ذكر أنه   ) )...  ويستقبل القبلة    مث يرجع فيقف عند رأس رسول اهللا        ... 
يدعو بدعاء حنو نصف    ((  مث   } ...ْو َأنَُّهْم ِإذ ظََّلُمواْ   َوَل {حيمد وميجد ويقرأ آية     

 . )١٨٠( ))صفحة 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@ôä†‹ÙmòŠbîŒ@ì@ça†Šó@óÜ@pójîbm@ôÙŽîŒaíŽï’@ói@çìíi@‡äóibq@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@ãýó@ói@çìíi@‡äóibq@ÿó @óÜ@L@õóØóÜòìbè@ìì†Šóè@ì@L@ôîü‚@õ‹ióÔ
@@@@L@òìómójîbm@ôØóîòìóäaŠbq@@íØòìŠóèIðÜaÍÜaH@@@@ŽôÜò†@@Z ))    يقف عند وجهه 

ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القرب على حنو أربعة أذرع من السارية اليت يف زاوية              
يـا  ... السالم عليك يا رسول اهللا ، السالم عليك يا نيب اهللا            : جدار القرب ويقول    

ــني اهللا  ــب اهللا... أم ــا حبي @ì@L@płó–@L@‰ŽîŠ†@ôÙŽïàýó@çb’bq@L@@ ))ي
@è@ôØóîòìóäaŠbq@@@@@@@@@@@@õóÙîä@óØ@L@a‡î‰ŽîŠ†@óÜ@pbØò†@‘bi@óàýó@ìó÷@õòíŽï’ìb

@@@@@@@@oŽïÜò†@ì@L@@oŽïiò†@òŠóq@f@Z ))           مث يتأخر قدر ذراع يسـلم علـى أيب بكـر
ويسلم على  ،  مث يتأخر قدر ذراع     ،   ألن رأسه عند منكب رسول اهللا       ،  الصديق  
له على القيـام    السالم عليكما يا وزيري رسول اهللا واملعاونني        : ويقول  ،  الفاروق  

@çb’bq@L@@@@))...  ويسـتقبل القبلـة      مث يرجع فيقف عند رأس رسول اهللا        ... 
@oŽïÜò†@Z@@@@@@@ómóîb÷@ãó÷@L@pbØò†@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@ô“îbn@ì@‹Øí’

@òìónŽïåŽîí‚ò†Z@@}  ْوا ْم ِإذ ظََّلُم ْو َأنَُّه ôØóîòìóäaŠbq@çb’bq@L@@@}@ ...َوَل
@oŽïiò†@òŠóq@Ûóî@õóÙîä@òìónŽïåŽïèò†N@

                                                           
السالم عليك   ،   السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته       : واملشروع هو السالم خمتصرا      ) ١٨٠( 

فعل ، فإن زاد شيئا يسريا مما يهمله وال يلتزمـه ،             ، كما كان ابن عمر ي      السالم عليك يا عمر    ،   يا أبا بكر  
 . فال بأس إن شاء اهللا تعاىل 
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QTW@  ١٨١(قصد الصالة جتاه قربه( .  
@ómaìZ@ŠójàóÍŽïq@õŠü @ì@òììŠ@‰Žîíä@ôäa‡àb−ó÷@üi@ça‡Üìóè@N@ 
QTX@  ٢١٠ - ١٨٣ :االقتضاء . ( اجللوس عند القرب وحوله للتالوة والذكر. (  

@ómaìZ@@@@ŠójàóÍŽïq@õŠü @õý@óÜ@´“ïäa†@ói@L@õŠói@ì@Šìò†@ì@@
L@ç‡åŽîí‚@çb÷ŠíÔ@ônóióà@ç†‹Ø@‹ÙîŒ@ì@N@

QTY@  ١٨٢(قصد القرب النبوي للسالم عليه دبر كل صالة( . 

                                                           
 أسـتاذا يف  IQSXQ@@@@QSXSHلقد رأيت ـ يف السنوات الثالث اليت قضيتها يف املدينة املنـورة     )١٨١( 

ن كمـا  اجلامعة اإلسالمية ـ بدعا كثرية جدا تفعل يف املسجد النبوي واملسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتو 
 . هو الشأن عندنا يف سوريا متاما 

فإن كثريا من احلجاج يتقصدون الصالة جتاه القرب        : ومن هذه البدع ما هو شرك صريح كهذه البدعة           
الشريف حىت بعد صالة العصر يف وقت الكراهة ويشجعهم على ذلك أم يرون جدار القرب الذي يستقبلونه                 

اجلهال إىل الصالة عنده زد على ذلك أن املكـان الـذي            :  بلسان حاله    حمرابا صغريا من آثار األتراك ينادي     
يصلون عليه مفروشة بأحسن السجاد ولقد حتدثت مع بعض الفضالء بضرورة احليلولة بني هؤالء اجلهال وما                
يأتون من املخالفات وكان من أبسط ما اقترحته رفع السجاد من ذلك املكان وليس احملراب فوعدنا خـريا                  

ذلك ألنه يساير بعـض أهـل       . ملسؤول الذي يستطيع ذلك مل يفعل ولن يفعل إال إن شاء اهللا تعاىل              ولكن ا 
املدينة على رغبام وأهوائهم وال يستجيب للناصحني من أهل العلم ولو كانوا من أهـل الـبالد فـإىل اهللا         

ملال على أهله إال من شاء      املشتكى من ضعف اإلميان وغلبة اهلوى الذي مل يفد فيه حىت التوحيد لغلبة حب ا              
  ."فتنة أميت املال " :  إذ يقول اهللا وقليل ما هم وصدق رسول اهللا 

 - ١/١٩٤: اإلغاثـة  ( و ) ١٢٦ - ١٢٥: القاعدة اجلليلة  ( البن تيمية و   ) ٧١: الرد على البكري    ( 
  ) . ٤/٣٢٢: الطريقة احملمدية ( واخلادمي على  ) ١٩٥

 )١٨٢(  @@ÿó óÜ@•óàó÷@òì@@@@@@L@a‡åïîb÷@óÜ@óîõìòŠ†bîŒ@ì@L@ìa‹åŽïèa†@óØ@õòìó÷
@@@aí‚@õŠójàóÍŽïq@óØ@õóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ÿó óÜ@óîóäaìó›Žïq@ômóîìíàŠóÐ@@Z " ال

üi@ó“îŠbØüè@L@@@@@ "تتخذوا قربي عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صـالتكم تـبلغين             
@@@@@@@@@@@@@@ì@óÜ@óîônîüi@óØ@L@çaìa‹Ð@ôØóîóØbš@ì@L@ŠûŒ@ôÙŽïmóåäí@ôä‡äbmìóÐ@@@@@õóäa‹ÙîŒ@ì@†‹îì
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@ómaìZ@@ŠójàóÍŽïq@õŠü @Šó@óån’ûŠ@üi@ça‡Üìóè@ôä†‹ÙŽïÜ@ãýó@ì@L@
@ÚŽî‰Žîíä@ìíàóè@õaì†@LN@

QUP@            قصد أهل املدينة زيارة القرب النبوي كلما دخلوا املسجد أو خرجوا
الشفا يف حقوق   ( و)  ٢١٨ ٢١٧ ١٥٦ ١٥١ - ١٥٠:الرد على األخنائي    . ( منه  

 . ) ٢٦٢ / ١:املدخل ( و)  ٧٩ / ٢ : للقاضي عياض /املصطفى 
@@ómaìZ@@@@@@üi@óåî†óà@ôÙÜó‚@ôäa‡Üìóè@@@ôä†‹ÙmòŠbîŒ@@@@ŠójàóÍŽïq@õŠü @@L

@òìòŠò†@óåmbè@õŽ¶@çbî@L@òìómìó à@óån’ûŠ@óØŠóèN@
QUQ@@       املسجد أو اخلروج منه     التوجه إىل جهة القرب الشريف عند دخول 

 .والقيام بعيدا منه بغاية اخلشوع 
@@ómaìZ@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@õŒûq@õ‹ióÔ@õónaŠb÷@ói@ç†‹ØììŠ@@ômbØ@óÜ@L@@

@@@L@pìó à@óån’ûŠ@@@@@@@óØò‹ióÔ@óÜ@Šìì†@çbnòì@ì@L@òìóïŽïÜ@çìíšŠò†@çbî
@òìóÈìí“‚@ôåî‹iŠò†@ônóióàói@N@

QUR@  ))      سالم عليك يا رسول اهللا   ال: رفع الصوت عقيب الصالة بقوهلم
  ) .٣٩٧ / ٢ :جمموعة الرسائل الكربى ( )) ... 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@óîómìì@ãói@‰Žîíä@õaì†@óÜ@òìóä†‹ØŒŠói@Âäò†@II@Z   السالم عليك 
@@N@HH...يا رسول اهللا 

QUS@@       من قطع الدهان األخضر مـن قبـة   ، تربكهم مبا يسقط مع املطر

                                                                                                                                      
@@@@@@@@@@@@@@@@@õŠóƒ“Žïrnò†@ì@æåŽî†@Ž¶@çbîŒaì@çaìó÷@oïåïiò†@L@æŽî‹Øò†@òìóäa†@ãýó@õaì†@óØ
@@@@@@@@@@@@@@@ômóîímìì@óØ@oŽïi@óóØ@ìóÜ@aí‚@ômó¼òŠ@bu@L@òìa‹åŽïèa†@ìó÷@ôäa‡àb−ó÷@üi@çóØò†

@Z " ما أحدثت بدعة إال وأميتت سنة" .  
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 . القرب النبوي 
@@ómaìZ@@@ói@ç†‹Ø@Ûìì‹ióm@@@@@@@@@@@@L@a‡äaŠbi@ÿó @óÜ@òìòŠaí‚@ónŽîìóØò†@óØ@õòì

@ŠójàóÍŽïq@õŠü @õóØóîŒóàí @ôäbØòŒìó@óîüi@óšŠbq@óÜN@@
QUT@ ))     م بأكل التمر الصيحاين يف الروضة الشريفة بني املنرب والقرب    تقر(( 

 ) .٣٩٦ / ٢ :جمموعة الرسائل الكربى (و) ٧٠ ص:الباعث على إنكار البدع (
@ómaìZí‚@ôä†Šaí‚@@õbàŠ@I@ðäbzï—ÜaH@@çaíŽïä@óÜ@@a‡ÑîŠó’@õòŒìòŠ@óÜ@

@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@óÜ@òìóäìíi@Úîä@ômóïä@ói@@a†Šü @ì@ŠójåïàN@
QUU@@@@  ورميها يف القنديل الكبري القريب من التربة ، قطعهم من شعورهم

 ) .املصادر السابقة . ( النبوية 
@@ómaìZ@@@@@@@@üi@ôäa‡Žî‹Ð@ì@L@çbïš‹q@óÜ@ÚŽî‡äóè@ôåî‹i@@@@@@õóîòŠìó @a‹š@ìó÷@ìbä@

@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@óÜ@óÙîä@óØ@N@@
QUV@@         مسح البعض بأيديهم النخلتني النحاسيتني املوضوعتني يف املسجد

 . )١٨٣(غريب املنرب 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@çüÐbÐ@óÜ@óØ@õóîbàŠí‚@òŠa†@ìì†@ìói@ÚŽî‡äóè@ôäbåŽïè@oò†@

@ìb÷Šü‚@õý@óÜ@çìa‹äa†@a†óØómìó à@óÜ@ì@L@çìa‹Ø@oììŠ†@õa
@òìóîóØòŠójåïàN@

QUW@@           التزام الكثريين من أهل املدينة والغرباء بالصالة يف املسجد القدمي

                                                           
 )١٨٣(  @@@@@@@@@†@ìì†@ãó÷@ôäbäa†@óÜ@óîôä@ÚŽî†í@ïè@òì@@@@@@@@@@üi@çìa‹äa†@íÙÜói@L@óîbàŠí‚@òŠa

@@@@@@@@@@@@óØ@õómbØ@ìóÜ@a†@çb¹bºóq@•óáŽï÷@òì@L@óånïÐ@ói@ÚÜó‚@ôä†‹Ù’ím@ì@L@òìóä‡äaŒaŠ
@ìíi@ò†ìíè@fi@ãłói@æîŠói@çbîý@óØ@æîìíi@eìóÜN 
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 . )١٨٤(ة عمر وغريه داليت يف زيا، وقطعهم الصفوف األوىل ، 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@ói@L@kîŠóÌ@ôäbóØ@çbî@L@óåî†óà@ôÙÜó‚@óÜ@ŠûŒ@ôäìíi@‡äóibq@

@@@@@@@@@@@@òîŠ@ôåî‹i@ì@L@a†óäüØ@ômìó à@óÜ@ç†‹Ø‰Žîíä@@@@@@@@óØ@L@‰Žîíä@ôäbØóåïàóØóî@
@òìó“îìóÜ@óu@ì@ŠóàíÈ@ôäbØóä†‹Ø†bîŒ@ónŽîìóØò†N@

                                                           
 : وقد يقع يف هذه البدعة بعض أهل العلم وشبهتهم يف ذلك التماس باسم اإلشارة يف قوله                   )١٨٤( 

 ومع أن ذلك ليس نصا فيما ذهبوا إليه ألنه ال ينـايف امتـداد               ... " مسجدي هذا بألف صالة      صالة يف " 
الفضيلة إىل الزيادة كما هو الشأن يف الزيادات اليت ضمت إىل املسجد املكي علما أن غاية ما يف األمر احلض                    

الة النوافل فيـه الـيت ال       على الصالة يف املسجد وليس فيه إجياب ذلك فإذا كان كذلك فلهم أن يلتزموا ص              
جتمع فيها وأما أن يتعدوا ذلك إىل صالة اجلماعة فذلك خطأ حمض ألم بذلك كمن يبين قصرا ويهدم مصرا             
ال سيما إذا كانوا من أهل العلم فإم يضيعون أمورا كثرية هي أوىل من تلك الفضيلة بكثري بل إن بعضـها                     

 : ن واجب يأمث تاركه أذكر من ذلك ما يتيسر اآل
من وصل صفا وصـله اهللا      "  :  ترك وصل الصفوف وهو واجب بأحاديث كثرية منها قوله           - ١ 

ومن املشاهد يف املسـجد النبـوي أن        ). أخرجه النسائي وغريه بسند صحيح       ("ومن قطع صفا قطعه اهللا      
 القدمي وبـذلك    الصفوف األوىل يف الزيارة القبلية ال تتم بسبب حرص أولئك الناس على الصالة يف املسجد              

 . يقعون يف اإلمث 
ليليين منكم أولـو    " :  إياها بذلك يف قوله       ترك أهل العلم الصالة خلف اإلمام مع أمر النيب           - ٢ 

 ) . رواه مسلم ("األحالم والنهى مث الذين يلوم مث الذين يلوم 
خـري صـفوف    "  :   تفويتهم مجيعا الصالة يف الصفوف األوىل وخاصة األوىل منها مع قوله           - ٣ 

 ) . رواه مسلم وغريه (... "الرجال أوهلا وشرها آخرها 
 . "لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه السـتهموا                  " : وقال  

 ) .رواه الشيخان(
خرة يف  وحنن وإن كنا ال نستطيع أن جنزم بأن فضيلة الصف األول مطلقا أفضل مـن الصـفوف املتـأ                  

املسجد القدمي فكذلك ال يستطيع أحد منهم أن يدعي العكس لكن إذا انضم إليه ما سبق ذكره من األمرين                   
األوليني فال شك حينئذ يف ترجيح الصالة يف الزيادة على الصالة يف املسجد القدمي ولذلك اقتنع ـذا غـري             

فرحم اهللا من أنصـف     .  يصلون يف الزيادة     واحد من العلماء وطالب العلم حني باحثتهم يف املسألة وصاروا         
 .ومل يتعسف 
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QUX@@        حىت يتمكنوا من الصالة يف املسجد      ،  التزام زوار املدينة اإلقامة فيها أسبوعا

 . )١٨٥(لتكتب هلم براءة من النفاق وبراءة من النار ، النبوي أربعني صالة 
@@ómaìZ@@ôäìíi@‡äóibq@@@@ôäaŠbÙmòŠbîŒ@@@@@@@@üi@L@a‡îbïm@ÛóîónÐóè@õòìóäbà@ói@óåî†óà

@@@@@@@@@@@@@@@üi@çbïånaŠbq@ìì†@õòìó÷@üi@L@çò‡i@ãb−ó÷@a‡Žïm@õ‰Žîíä@ŒŠóÐ@Þš@æäaíni@õòìó÷
@oŽî‹ìíåi@Z@‹ b÷@óÜ@”ïÙŽïånaŠbq@ì@L@õììŠ@ìì†@óÜ@ÚŽïånaŠbqN@
QUY@@  ))           قصد شيء من املساجد واملزارات اليت باملدينة وما حوهلا بعـد

@. )١٧٧ - ١٧٣ : تفسري سورة اإلخالص(  ))إال مسجد قباء  مسجد النيب 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@óåî†óà@óÜ@óØ@õóäbîb ŠaŒóà@ì@L@pìó à@ìó÷@ôä†‹ÙmòŠbîŒ@

@ŠójàóÍŽïq@ômìó à@ôäa†Šó@õaì†@L@ça‡îŠói@ì@ìŠìò†@óÜ@óu@L@
@ômìó àIöbjÕÜa@HN@
QVP@@    كار مجاعات احلجاج بعض األذ   ) املزورين    (ـتلقني من يعرفون ب

واألوراد عند احلجرة أو بعيدا عنها باألصوات املرتفعة وإعادة هؤالء ما لقنوا            
 . بأصوات أشد منها 

@@ómaìZ@@@ôàò†Šó@óån‚@ì@ç†‹ØÐ@@@@ói@†‹îì@ì@‹ÙîŒ@ÚŽî‡äóè@@ôÜóàüØ
@@@@@@@@ói@çìa‹bä@óØ@õóäaìó÷@çóîý@óÜ@çbïuby@I@@æîŠì¾aH@@@L@õóØòŠììˆ@õýóÜ@L@

@@@@@@†@ói@L@õóØòŠììˆ@óÜ@Šìì†@çbî@@@@@@@ìó÷@üi@çbïuby@õòìóä†‹ØòŠbiì†@ì@ŒŠói@ôäò
@‹mŒŠói@ìóÜ@ôÙŽïäò†@ói@òìónŽî‹åŽîí‚ò†@çbîüi@óØ@õóäa†‹îì@ì‹ÙîŒN@

QVQ@@  ا ـ     والصالة يف مسجد فاطمـة  ،زيارة البقيع كل يوم  ـ رضي اهللا عنه

                                                           
 I@@óÝÝÜa@Z@@@âÔŠ@ZSVTHواحلديث الوارد يف ذلك ضعيف ال تقوم به حجة وقد بينت علته يف                )١٨٥( 

فال جيوز العمل به ألنه تشريع ال سيما وقد يتحرج من ذلك بعض احلجاج كما علمت ذلك بنفسي طنـا                     
 . وقد تفوته بعض الصلوات فيه فيقع يف احلرج وقد أراحه اهللا منه منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح 
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)١٨٦( . 

@@ómaìZ@@ômìó à@óÜ@ç†‹Ø‰Žîíä@L@ÊïÔói@ôäbnŠü @óÜ@ça†Šó@@I@óá bÐH@
@@N عنها ــ رضي اهللا
QVR@  لزيارة شهداء أحد ، ختصيص يوم اخلميس. 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@ó¿ó’@wåŽïq@õˆûŠ@ôä†‹Ø@pójîbm@@@L@@@@@@ôäa‡ïèó’@ôäa†Šó@üi

@†íyí÷@ôäóuN 
QVS@  ١٨٨(ربط اخلرق بالنافذة املطلة على أرض الشهداء( . 

                                                           
 )١٨٦(  IðÜaÍÜaH@@@@@@@@õòìó÷@ì@óàó÷@L@oŽïi@•ü‚@”îìó÷@ì@óáŽï÷@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@

@@@@@@@@@@@ì@L@òìómòìbåŽïèóä@òìó÷@Šó@óÜ@ô’óÜói@ïè@ì@L@òìbäa†@póåäí@ói@õóàó÷@”Žïq
@@@@@@@@bàí @L@pa‡i@ãb−ó÷@òŠbØ@ìó÷@fäaíni@óØ@pbéîóè@@@@@@@@@@Šûí @ôäa†Šó@óØ@óîôä@a†òìóÜ@”ïä

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôÙŽîˆûŠ@ói@òìó÷@ôä†‹Ø@pójîbm@õòìó÷@fi@ì@L@ôîbèòŠ@ói@ãłói@L@óîôÈŠó’@ôÙŽïn’
@@@@@@@@@@@@@@@@ói@pòŠbió@ãłói@L@ôä‡äb‚òŠ@õfqói@íÙÜói@L@òìóÙŽîˆûŠ@ìíàóè@ói@çbî@L@òìómójîbm

@@@@ômìó à@óÜ@ç†‹Ø‰ŽîíäI@óá bÐH@     ا ـ Žïi@ÚŽïmìó à@Šó ó÷@@@@Šó@óÜ@o@@@ـ رضي اهللا عنه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@oŽî‹Ùi@a‡Žïm@õ‰Žîíä@óàaŠóy@óØ@óîôä@a†òìóÜ@çbàí @L@oŽïia‹Ø@oììŠ†@õóØòŠü 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰Žîíä@ói@ôä†‹Ø@pójîbm@aìó÷@L@oŽïia‹ä@òìòìó÷@õìbäói@béäóm@oŽïi@ÚŽïmìó à@Šó ó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@ìì†@”Žïq@õŠó@óÜ@çbàþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@õómìì@a‡“Žïq@óÜ@íØòìŠóè@óîóÈ‡ïi

@†‹Ùbi@ó ‹iN 
 IQSXSHكانت األرض اليت فيها قرب محزة وغريه من شهداء أحد ال بناء عليها إال السنة املاضية                   )١٨٨( 

ولكن احلكومة السعودية يف هذه السنة أقامت على أرضهم حائطا مبنيا باالمسنت وجعلت له بابا كبريا مـن                  
 ما رأينا ذلك استبشرنا شرا وقلنا هـذا       احلديد يف اجلهلة القلية ونافذة من احلديث يف آخر اجلدار الشرقي فل           

نذير شر وال يبعد أن يكون توطئة إلعادة املسجد والقبب على قبورهم كما كان األمر قبل احلكم السعودي                  
وهذا أول الشر فقد رأيت     . األول حني كان القوم متحمسني للدين عاملني بأحكامه واهللا غالب على أمره             

أن بعضهم صاروا يصلون يف داخل البناء تربكا        : تكامل بناء احلائط وقيل يل      اخلرق على النافذة تتكاثر وملا ي     
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@ómaìZ@@@@@@õŠìò†@óØ@õóäaŠó−óq@ìói@•bàíÔ@óšŠbq@õòìóånói@
bØò‡ïèó’@ôäbn‹ióÔ@òìaŠ†@fq@ôäN@

QVT@  التربك باالغتسال يف الربكة اليت جبانب قبورهم . 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@a‡äa‡ïèó’@ôäbnŠü @ôn“ïäóm@óÜ@óØ@õòìbàü @ìóÜ@ç†Šü’ü‚@

@òìóä†‹ÙŽïq@Ûìì‹ióm@ômóïä@ì@Œbïä@ói@L@óîóèN@
QVU@@@@  جمموعة . (اخلروج من املسجد النبوي على القهقرى عند الوداع

  ) . ٢٣٨ / ٤ :املدخل ( و ) ٣٨٨ / ٢ : الرسائل الكربى
@@ómaìZ@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@ômìó à@óÜ@çìíšŠò†@@@@@@@@o“qìbn“q@õòíŽï’@ói@

Iaì†óiaì†H@a‡ä†‹ÙîïÐbyaí‚@ì@L@ôîaìbøÜbà@ômbØ@óÜ@L@@N@
@‡äóšóÈ‡ïióîÛ@ôäa†Šó@ói@pòŠbió@@

I@Üa‘‡Õ¾a@oïjH@@
QVV@  ١٨٩( قدس اهللا حجتك: قصد زيارة بيت املقدس مع احلج وقوهلم(. @

                                                                                                                                      
وإذا استمر األمر على هذا املنوال من التساهل يف تطبيق الشرع والتجرأ على خمالفته فال أستبعد يوما تعـود                   

خ مظاهر الوثنية إىل أرض دولة التوحيد كما كان الشأن من قبل حكمها ثبت اهللا خطاهـا ووجقـال شـي        
  : @I@ênÈíáª@ZR@O@VP@M@VQH@اإلسالم يف 

والسفر إليه ألجل التعريف به معتقـدا أن        ... وأما زيارة بيت املقدس فمشروعة يف مجيع األوقات          (( 
قدس اهللا حجتك قول باطل ال أصل له كما       : وليس السفر إليه مع احلج قربة وقول القائل         ... هذا قربة حمرم    

فإن هذا كذب باتفاق أهل املعرفة      "  يف عام واحد ضمنت له اجلنة        I@@âïèa‹igH@  من زارين وزار أيب   : " روى  
 )) .  فإنه ضعيف بل موضوع باحلديث بل وكذلك كل حديث يروي يف زيارة قرب النيب 

   I@@@@@@õÙÜa@Þ÷b‹Üa@óÈíáª@ZROUV@M@UW@I@HQXYH .         هها إىل العمل بالشرع كامال ال تأخذها يف
 . املستعان وهو. اهللا لوم الئم 

ه اهللا ـ  وقال   )١٨٩(  املسجد األقصى اسم جلميع املسـجد الـذي بنـاه     : (( I@™UW@@@UXH ـ رحم
ه السالم ـ   سليمان   يف  وقد صار بعض الناس يسمي األقصى املصلى الذي بناه عمر بن اخلطاب ـ علي
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@@ómaìZ@@@@ômòŠbîŒ@üi@´’ûŠ@@I@‘‡Õ¾a@oïiH@@L@a‡uóy@ôäa‡àb−ó÷@ÿó óÜ@
@ôåmìì@ì@II@Zقدس اهللا حجتكN@HH@@
QVW@@          جمموعـة  . ( الطواف بقبة الصخرة تشبها بـالطواف بالكعبـة

  ) .٣٨١ - ٣٧٢ ٣٨٠ / ٢ :الرسائل الكربى 
@@ómaìZ@@@@@@@õŠìò†@ói@òìóäaŠí@ì@Óaìóm@@I@@@@ò‹ƒ—Üa@ójÔ@H@@@è@L@a†@@@íØòì@Šó

@òìóåŽîŠíò†@ì@çóØò†@Óaìóm@a†ójÈóØ@õŠìò†@ói@çüšN@
QVX@@@@  ا ، تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم وتقليلها ، كالتمسح

وغري ،  عليها   والبناء،  والتعريف ا عشية عرفة     ،  وسوق الغنم إليها لذحبها هناك      ،  
 .ذلك 

@ómaìZ@@ôåïäaŒòŠìó @ói@@I@ò‹ƒ—ÜaH@íŽï’@Šóè@ói@@@óÜ@oŽïi@Ûóîò
@@@@@@@@@@@@@ôä†‹i@ì@L@ç†‹Ùšbà@ì@L@çbåŽïèbïq@oò†@íØòì@L@çbäa†òŠìó @ói@ôäbØòíŽï’@

                                                                                                                                      
ائر املسجد فإن عمـر بـن       مقدمه والصالة يف هذا املصلى الذي بناه عمر للمسلمني أفضل من الصالة يف س             

اخلطاب ملا فتح بيت املقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة ألن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلـة                 
أين ترى أن نبين مصلى     :  بإزالة النجاسة عنها وقال لكعب       لليهود الذين كانوا يصلون إليها فأمر عمر        

يهودية خالطتك يهودية بل ابنيه أمامها فإن لنا صـدور          يا ابن ال  : خلف الصخرة فقال    : للمسلمني ؟ فقال    
وأما الصخرة فلم . املساجد وهلذا كان أئمة األمة إذا دخلوا املسجد قصدوا الصالة يف املصلى الذي بناه عمر              

 وال الصحابة وال كان على عهد اخللفاء الراشدين عليها قبة بك كانت مكشوفة يف               يصل عندها عمر    
أن عبد امللك بن مروان هو الذي       (( مث ذكر   ... ))  وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن       خالفة عمر وعثمان  

وأما أهـل   : (( مث قال   ... )) بىن القبة عليها وكساها يف الشتاء والصيف لريغب الناس زيارة بيت املقدس             
 وإمنا يعظمها اليهود    العلم من الصحابة والتابعني هلم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإا قبلة منسوخة            

 )) . وبعض النصارى 
ومن ذلك تعلم أن ترميمها وجتديد بنائها الذي أعلن عنه منذ أسابيع وقد أنفقوا عليها املاليـني                 :  قلت  

  .@I@sÈbjÜa@Z@™RPH@من اللريات إمنا هو إسراف وتبذير وخمالفة لسبيل املؤمنني األولني 
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@@î‹iŠó@üi@eìó÷@üi@płbà@ìŠóàå@@õòŠaíŽï÷@óÜ@ôä†‹Ùbi@ì@L@eìóÜ@ô
@•óäaìóÜ@óu@ì@L@õŠó@óÜ@båïi@ôä†‹ÙnìŠ†@ì@L@a†óÐòŠóÈN@@

QVY@  ا تعدل حجزعمهم أن من وقف بيتةاملقدس أربع وقفات أ . 
@@ómaìZ@@@@@@æŽïÜò†@óØ@çbîóäbàí @ìó÷@@Z@@@@óÜ@ÚŽïóØ@Šóè@I@@‘‡Õ¾a@oïi@H@@a†

@a‡ÙŽïuóy@ÿó @óÜ@oŽïiò†@ŠójàaŠói@óäbäbnòì@ìó÷@L@oŽïnòìíi@Šbu@ŠaíšN@
QWP@          زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النيب   ،    وأثر عمامتـه ،

 . )١٩٠( ـسبحانه وتعالى ـ ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب 
@@ómaìZ@@@@@@@æŽïÜò†@óØ@çbîóäbàí @ìó÷@@Z@@@@@@@@@@õfq@æŽîí’@õŠaìóåŽîí’@bîaí @óØ
@@ŠójàóÍŽïq@@@@Šó@ói@@I@@ò‹ƒ–H@@@@@@@@L@õóØóàbàóÈ@õŠaìóåŽîí’@ÿó @óÜ@L@óîòìóØ@

@oŽïi@Šb †ŠòìŠóq@õaí‚@õfq@æŽîí’@óØ@óîaì@ôäbàí @çbïÙŽî‡äóè@òìN@
QWQ@  ـعليه السالم ـ املكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى . 
aì@ómZ@oŽïi@ôïÈ@ôÙäý@çóØò†@òìó÷@ôäbàí @óØ@õóåŽîí’@ìó÷@ـ عليه السالم ـN@@

QWR@       وأن السور الذي يضرب بـه     ،  زعمهم أن هناك الصراط وامليزان 
 .هو ذلك احلائط املبين شرقي املسجد ، بني اجلنة والنار 

@@ómaìZ@@@@@óØ@õòìó÷@ôäbàí @†‹q@@@ì@ììŒaŠómÜ@óØ@•òŠaíî†@ìó÷@ì@L@çóè@a‡ŽîìóÜ@@ó
@@@@@@@@@ìó÷@L@óîa‡‚òŒû†@ì@L@póèói@çaíŽïä@@@@@@@@@@@óØómìó à@ômłóèˆûŠ@õý@óÜ@óØ@óîòŠaíî†

@òìa‹ÙnììŠ†N@

                                                           
 )١٩٠(  @@@@@çììa‹Ùbi@óäbmóibi@ãó÷@ìíàóè@@@@@@@@@@@@ãþï÷@õŒŠói@óîbq@ôƒŽï’@çóîý@óÜ@I@@æia

óïáïmH@@@@@óÜ@@oŽïi@pó¼òŠ@ói@@@I@@óÈíáa@ZR@O@UX@–@UYH@@@ômóîìíàŠóÐ@òì@@II@Z  فكلـه
HH@@@@ómaì@L@Z@@@@óîûŠ†@õìíàóè@Šóè@N@@@@@@@@@@@ômóîìíàŠóÐ@óÙäý@ôåŽîí’@ói@pòŠbió@òì@Z@كذب

IIوإمنا كان موضع معمودية النصارى@N@HH 
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QWS@  ٥٩ / ٢ :جمموعة الرسائل . ( تعظيم السلسلة أو موضعها(  . 
@ómaìZ@õóØóåŽîí’@çbî@L@óØò−Œ@ôåïäaŒ@òŠìó @ói@N@
QWT@@  ه السالم    ـ  والصالة عند قرب إبراهيم اخلليل  ٥٦ / ٢ :املصدر السابق ( .  ـعلي

. ( 
@ómaìZ@ŠójàóÍŽïq@õ‹ióÔ@õý@óÜ@ç†‹Ø‰Žîíä@@I@ÞïÝ©a@âïèa‹igH@ ـ عليه السالم ـN@
QWU@@      إلنشاد الغنـاء والضـرب بالـدف       ،  االجتماع يف موسم احلج

  ) .١٤٩ ص :اقتضاء الصراط املستقيم . ( باملسجد األقصى 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@‹@üi@L@a‡uóy@ôäbà@óÜ@òìóäìíiüØ@@@@@@@@@@ì@L@ôäaŠü @ì@L@æmìì@†ì

@óÜ@Óò†@ôäa‡ŽïÜ@I@ô—Ôÿa@‡v¾aH@a†@N@
@@@@@@@@@@@@@@@ôäbØóÈ‡ïi@óÜ@òìóàóÙi@õüØ@ìíi@a‡àbäaím@óÜ@óØ@óØóîóÈ‡ïi@aì†@óàó÷

@ç†‹ÙmòŠbîŒ@L@ç†‹Ùuóy@N@@ŒŠói@óîbq@ì@‡åÝi@õŠb †ŠòìŠóq@óÜ@ãŠbØaìa†
@@@@@@@@@@@@‡îó@õómìóÙåŽîí’@çbäbáÝíà@õòìó÷@üi@ÚŽîŠò†@ômóàŠbî@ì@ŠbØüè@ómbÙïi@ì

@@@@@@@@@@@@@õüè@ói@Šói@óä‹i@”ïnaŠ@õóŽîŠ@L@æi@çaŠójàóÍŽïq@ìíàóè@õŠòìŠó
@òìòŠójàóÍŽïq@ôäbØómóåäíN@@

@@

 و سبحانك اللهم وبحمدك
 . أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  

@
ÛûŠòìbä@Z 

@@‹Žï Šòì@ôØó“ŽïqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@S@

@ómŠíØ@õ@Šóìíä@ôØó“ŽïqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@Y@
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