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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمددهلل ر  ا ااملدداال الااوددسال الااىددسم  اددب اءددامل األني يدداا الاااسددال ني يوددا  مددهلل ال اددب  ادد  ال دد    
 -:امجملل اما بملهلل 

فإن االىل ما مشّدا   صوديا  ااردماالن الافمد  مدا هدا  ود  اا داح إن السدملب اايد  اا ىدابمإن  دإ ااملاد  
اكددا يد ددهلل كدد  مىدد اة  ة ك دداا ع  ددل السدد  السددوة ني يدد  ايااردداا األ دداارددا ا اادد مإ  مدد  نيوددإ  

 .  ال م  سوة  سإا  إل فمها اىل م مذه م  ك اا ع بهللاياها ال اد ك  ق
 ددل ة ام  ددا أل ألمدداه المددا مدد  ءددذ ان  ددذا  ددإ ااإاسدد   اددب كدد  ءددلش عحددا  دد  األحكددام اارددا ي

َُ اَلِااَْيدِ  انيِيد ُ اَلَما اْم َدَاْفُ ْ  ِفيدِ  ِمدْ  َءد حيا  مإل الس   ْاٍا َفُ ْكُمدُ  ِاىَل اِهِ َ ِاُكدُ  اِهُ َ يِّ َ َاْيدِ  يَدإَِكْاد
 [:  القإادد  10اارددإ] اَلِاَ ا َسدداَاُ ْ  اَْمددان ِمددَ  اأْلَْمددِ  ااَِل اْأَددْإمِل اََ اُ ددإا بِددِ  اَلاَددْإ َ دوالُه ِاىَل ااِاُسددإِل اَلِاىَل

ُهْ  َامَلاِ  ُهْ  االِل اأْلَْمددِا ِمددودْ فَددس اَلَ بِّددَذ    ُدْدِموُددإَن َحددِ   [ القإادد  83:]ااوىدداا َمددُ  ااِددِذ َ  َ ْىدد َدْوِ ُُإنيَُ  ِمددودْ
ََ اَلُ َىداُِّمإا َيْىدِايماأل  هلُلالا ِ  انيْدُفِىِهْ  َحَاساأل ِمِا َقَمْي وَدُهْ  ُُثِ   َيَِ [ 65: ]ااوىداا ُُيَكُِّمإَك ِفيَما َءَجَا بَديدْ

اَُل ِمدْ  اَْمداِِ ْ  اَلَمد  اَلَما القإا  يملاىل َْ ْ  َكداَن اُِمدْدِمٍ  اَل  ُمْدِموَدٍة ِاَ ا َقَمدب اِهُ اَلَ ُسدإاُُ  اَْمدااأل َاْن َ ُكدإَن َْلُدُ  اْأِد
[ اىل غْ  اذ م  اآلايت ال  احلدهلل ا    36 :] األحلاا  َدمْلِش اِهَ اَلَ ُسإَاُ  فَدَمهلْل َضِ  َضس أل ُمِ يواأل 

فس بهلل ان  كدإن مايكدل األقدإال اافمهيدة مو  ما اس ُمل   الما هني ك   و  فاس و إه (  ما امايك  ب  ف يإا
 اب األداة فما ا هلله ااهللاي  موهدا امدذ ا ا كدان اادهللاي   د ي األ  داُياأل  وُإقد  اال كدا اه الكدان  كمداأل 

فإنيد  اي مل  ك  موىدإماأل المدا مل  كد   ايد  دايد  اال داياد  ضدمليي اال  د يري اكود  غدْ الاضدري ااهلل ادة 
  ى  ملهلل ا  ا ا ا هلله قإل  اح  غْ مملا ض   ا  .

م  فك  َ ءداحاأل م ىدُاأل  ادب  مدهللال األحكدام  ي د  ااسامهَ جبههلل الم  اس  ما قهلل س ق سربه فمهلل 
ك  ددَ مودد  ا ددلا (  أتسدديس األحكددام  اددب مددا  ددري  دد  مددْ األ م بردداح احاد ددا  مددهللال األحكددام   

ع حددل كددان   ا امملددة ا سددسمية   محدد ااردديا األا ددا  الا سددا   اىل   ددد82/1383األالل    دداما 
 دد اليملييديف   اادهلل إال 1384   اذ ااإقَ ف مم  البملهلل اس ماايت م  اا هلل  س    ام عاهلل وة ااوإ ال 

انيرددتاَ ع ددإ ت ااهلل إ ددة الك  ددَ   االقددات فااغددا  اددب بمددملة احاد ددا ك ابددة الافيددة نيإ دداأل مددا البملددهلل 
َ  د  ااك ابدة نموداأل اإضدملا ااود ا الانيردتاِل هامدات اادهلل الج   ااىدداسهلل  دإد  اىل اا دهلل  س يإقفد

 ددد كامدديف بملددا عددسا ااملادد    1419ع ضددافة اىل اا ددهلل  س ااو دداما   ااملهددهلل ااملامددا حدد   ددام 
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اكمال  ذا ااراح الاك  املجلي    ااك ابة  اب س ي  اا  ايي فمهلل  اضَ  اب ااُا ة ان اقا  ْلد  
 مهللال األحكام الاماا  ايه  ما  ىاه ع ايكإن ءاحاأل مكمسأل ْلذا ااك اا .د ساأل اس إ ياأل    

الا  ما ددلم فيدد  عاُا مددة اادديت اا لم هددا   االادد  مدد  حيددا ااإضددإا ُث اافددادات ُث ااملدد  ا مجدداِل ُث فمدد  
احلددهلل ا الان  كددإن اا سدديري فيدد  م ويدداأل  اددب ااددهللاي  مدد  غددْ صيددل اىل مددذ   مددا  فكددان اااسدد    

ذه ا مساات ءاح اب  دقيق اامليهلل الحإاءا اب  األمْ ااووملا   اي  ااىمب ااملهللال  حد  ع ا ميد   
ال  اثودداا ا ددلا اااابددد  اق ويددَ ك ددداا ا  ددسم  بدد  ااامددد   محدد  ع اادددذي ءدداح بدد  ااملمدددهللال فكددان  دددإ 

ُا مة اايت اا لم ها الاحلمدهلل اااس    ا لا اأامس البملا م  ااااب  القهلل ا انييف ع  اب اكماا   اب اا
ْه   ر الا  اافم     اذ ال  غ

ْاأل .    ال اب ع  اب ني يوا  مهلل ال اب  ا  ال     السا  يىايماأل ك 
  

  ك    امحهلل ب  ُيىي ااوجما
  د13/8/1425   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بى  ع ااامح  اااحي 
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 مددد  ءددداال  انيفىدددوا المددد  سدددي ات ان احلمدددهلل ر همدددهلله النيىددد مليو  النيىددد تفاه النيىددد ههلل   النيملدددإ  عر
ا مااوددا مدد   هددهلله ع فددس ممدد  ادد  المدد   مددا  فددس  ددادي ادد  الاءددههلل ان   اادد  ا  ع الحددهلله   

اَي اَ دوَهدا ااِدِذ َ   َموُدإا ايِدُمدإا اِهَ َحدِق يُدَمايِدِ  اَل  َنُدإُيِ  ِاِ   ءا ذ ا  الاءههلل ان  مدهللاأل   دهلله ال سدإا   
اَي اَ دوَهدا ااوِداُج ايِدُمدإا َ ِبُكدُ  ااِدِذي َمَاَمُكدْ  ِمدْ  نيَدْفدٍس اَلاِحدهلَلاٍل    (102ُمإَن(   ل  مداان:اَلانيْدُ ْ  ُمْىاِ 

ْاأل اَلنِيَىدااأل اَلايِدُمدإا اِهَ ااِددِذي َيَىداَاُاإَن بِدِ  اَلاأْلَ  ُهَمدا  َِسدا أل َك ِدد َهدا َناْلَسَهدا اَلبَددِا ِمودْ ْ َحدداَم ِاِن اِهَ اَلَماَدَق ِمودْ
ُ ْودِارْي َاُكدْ    اَي اَ دوَهدا ااِدِذ َ   َموُدإا ايِدُمدإا اِهَ اَلُقإاُدإا قَددْإ أل َسدهلِل هللاأل    (1َن َ َاْيُكْ  َ ِقي األ(  ااوىاا:َكا

دِ  اِهَ اَلَ ُسدإَاُ  فَدَمدهلْل فَداَن فَددْإناأل َ ِ يمداأل(  األحدلاا: ُِ   (71-70َاْ َماَاُكْ  اَل َدْتِفْا َاُكْ  ُ نيُإَبُكْ  اَلَمدْ  ُ 
فدإن مدْ احلدهلل ا ك داا ع المدْ اْلدهللي  دهللي  مدهلل بد    دهللع الءدا األمدإ   دهلل  ا : اما بملهلل 

 الك   هللثة بهلل ة الك  بهلل ة ضساة الك  ضساة   ااوا  .
فإن م  ااملاإم ان ع  ل الس  قهلل فم  ااملا  برا   السملا  م  اءامل ما يىابق ااي  اما بملهلل 

ْ   بمإا  يملاىل   اا ىابمإن الاس  ما حوا  احملواإن ال  ُقْ  َ ْ  نيفب اا ىإ ة بل ا ا  البل غ
الم  فم  االِل   (9َ ْىَ ِإي اِاِذ َ   َدمْلَاُمإَن اَلاِاِذ َ     َدمْلَاُمإَن ِاَِّنَا  َدَ ذَِكُا االُاإ اأْلَْاَ اِا(  االما:

اِهُ انيُِ    اَِاَ  َءِههلَل  اب اسّ  مرهإد  اي  ال إ يإحيهلله فمال يملاىل   هب اس رههلل ااملا  ان ع 
  (18ِاِ  ُ َإ اَلاْاَمسِئَكُة اَلاالُاإ اْامِلْاِ  َقاِئماأل ِعْاِمْىِط   اَِاَ  ِاِ  ُ َإ اْامَللِ ُل احلَِْكيُ (   ل  ماان:

 الم  فماه  ان ع اث   ايه  هفظ ك اب  
َبْ   فمال يملاىل   سإا   وم ة ْل  دالنمال ذه ما ية ال   اييآل  هللال    اال ية الءافه  أبن سمل  

(  49 اا ِاِاُمإَن(  ااملوك إت:ُ َإ  اَيتن بَديَِّواتن ِ  ُ هلُلالِ  اِاِذ َ  االُيإا اْامِلْاَ  اَلَما ََيَْ هلُل ِِباييَِوا ِاِ  
ْاأل فمال يملاىل  ال  ْاأل ك   ُدْدِ  احلِْْكَمَة َمْ   ءههلل ع س  اني  اليملاىل ا   اته ااملا  أبني  قهلل  اته م
ْاأل اَلَما َ ذِِكُا ِاِ  ُاالُاإ اأْلَْاَ اِا(  اا ماال: َ  األ َكِ  الال ي   (269َراُا اَلَمْ   ُدْدَت احلِْْكَمَة فَدَمهلْل ُاالِ َ َمْْ

ْ   أبهن  ااملامال بُا    ااى ميمل  اب ءا   ااملاماا  ع  فمال يملاىل  اءهلل مرية ا  م  غ
(  فاعا: ِاَِّنَا ََيَْرب اِهَ ِمْ  ِ َ اِدهِ  َ ِ  اْبِ  َ ِ اٍج َاِن َ ُسإَل اهِِ ال  (28اْامُلَاَماُا ِاِن اِهَ َ لِ لن َغُفإ ن

  اىل غْ  اذ م  اآلايت   الاه اا مذي  (َمْ   ُاِِد اِهُ ِبِ  َمْْألا  ُدَفمِّْهُ  ِ  ااهللِّ ِ    َقاَل
ُيو  يملا  ااملا  ا  بُا     اب ا هللي الاألحاد ا ااهللااة  اب فم  ااملا  اليملام  اليملايم  ، ال  

 اب  ااملاماا ااااسلل في  ال   محاة ااملا  اارا ا ااى مهلل م  ك اا ع السوة  سإل ع 
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فه  ساي األمة الم  اس   اذ فمهلل قام ااملاماا بورا  ذا ااملا  بل ااواج الم   د ا ااملاماا 
مة / امحهلل ب  ُيىي ااوجما حف   ع فمهلل ااذ   قامإا بورا ااملا  بل ااواج فمياة ءيلوا ااملس

قام بورا  ذا ااملا     عا ق اا هلل  س الاا  ايي موذ ان كان عاا األ   حامة ءيل    هللع  
ااما االي  مح  ع حيا كان  اساه  ااريا ااهلل إال الاا ملاي    ااما  اورا ااملميهللال ااو ي ة 

 اليملاي  ااواج امإ  د وه  .
ااُا مة الاا  ل عاملههلل ااملاما بوامُة مل ميومل  ااملم  ااإكيفا  اب الاس ما ااريا  اب  ذه 

اا موْ عاهلل إال ب  اس ما  اب عا م   عا هلل  س الاا  ايي الاا ملاي  ح  احي   اب اا ما هلل الاا 
احي   اب اا ما هلل ك ي ااملم    حامات ااىاسهلل فاس ما  ملم   اذ اب تاا الس  ع  ل 

 الس  
 حىي   .هى   كذاذ الع 

  مىجهلله بما ة ااوجامية   د ج   مهللال األحكامالم  ااك   اايت قام ااريا ب هلل  ىها ك اا 
ْ ا الم  مسل  ذه ااهلل الج اايت كان  اميها  ايوا ااريا يكإنيَ  اس إ ا م  السإد د الج غ

ال   اا ااا الااااب  الاأامس (   األسلاا اا سثة األم
حف   ااريا  د الا سا  82/1383 اما     اذ   ال اذ ألن ا لا األالل كان قهلل ك   ق

ُث ك   بملهلل  اذ ع حل كان   ا امملة ا سسمية عاهلل وة ااوإ ال   مح اىل ااريا األا ا  ع 
أتسيس األحكام )  ا لا اا ا  ااذي يإس  في  ااريا يإسملاأل اك ا خبسمل ا لا األالل ال ا ا

الااريا حف   ع م  ااملاماا  ( ديث عمدة األحكامعلى ما صح عن خري األانم بشرح أحا
ااذ       ميهللالن  ذ   مملل ال     ملو إن اامذا   ب   ىْ م  ااهللاي  ال اسري ما  س   
ااهللاي  كما  ا عا مة ءيل    هللع ااما االي  مح  ع  نيى ل ع ان  إفم  اك  مْ ، الان 

  ك    اذ   ميلان حىواي  اني   ي  جمي  . 
 اما عاوى ة املماا م   ذه األسلاا فها كاا اِل :

عاوى ة ااجلا األالل فمهلل قمَ بوما  ماال اما   اب سهان ااكم يإيا ايُ   م  بمية األسلاا ماال 
ال فا  مهللت  اب ااُ ملة األالىل اايت قهلل يكاد  اما  ال اذ ألن ااُ ملة اا انيية مو  هبا اغسط ك 
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اوى ة ااجلا اا ا  فا  انيما  بوفىا ب  ان  واك ءلواأل يكإن مفمإدال اا هللاالل م  ااىإق . الع
  ما قام بوما   اب احلاس  الان كوَ قهلل ءا كَ   نيما  الي ييم  عايهلل م  بملا األمإال 

اما بمية األسلاا ال ا اا ااا الااااب  الاأامس ف ملهلل ااماا ااهلل ج  ايوا م  ااريا ا س  اىل اا يَ 
ماج اآلايت الاألحاد ا م  مسل احلاس  اآلِل ال اذ الاقإم بوما   اب سهان ااكم يإيا الا

اىهإاة األما    اذ ال ىاه البملا األحاد ا ماسها ااريا بوفى  القهلل  ملت ْلا عس  
  ااوجما( بل قإسل ااهلل اة  اب ختاَي  العاوى ة اا اس  فمهلل يامجها ااريا بوفى  

بملا األحاد ا قهلل ماسَ  القهلل اسهللالقهلل ا  مهللت  اب يو يري اليممليي األا ا   مح  ع 
البملهلل نيماها الختاَيها اقإم بملاضها  اب    بملا ااك   ف نيم   اذ اا لا ج ال ذا  د  سهللاأل 

ااريا ايمإم  ااسمل ها ماال اما  ال كذا ح  اك ماَ الر احلمهلل ُث اني  بملهلل  اذ قموا 
  ااسمل ها م  ااريا ماال اما  ق   ا ساْلا ااُ   . 

ن َيملدد   اددذ مااودداأل اإسهدد  ااكدداب الانيدد   ك  دد    ميددلان حىددوايوا  ددإم نيىددال ع ااملاددا اامددهلل ا ا
 نياماه اني   ي  جمي  

ْاأل اعا  م  امإا  م  السدهلل مُ داأل   ختدا ج اي حدهلل ا ان  و هودا  ايد  اوودا   السدوكإن  الام
اددد  مددد  اارددداكا   النيىددد ل ع ان  إفدددق مرددداَيوا اكددد  مدددْ الان َيمملودددا هبددد  المددد  هددد    سوايددد  

 ملي  اني  الِل  اذ الااماد   اي  ال اب ع  اب ني يوا  مهلل ال اب  ا  ال     السا  سوات ااو
 ك    اباا ي  ب   اا حو إل

  د11/8/1425

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بــــاب اجلمعـــة
ا مملددة بمدد  ا ددي  الاادددي   اددب األءددها البدد  قددداا ا مهددإ  القددام كسددكان اادددي  ال ددذا اايددإم كانيدددَ 

م ااملاالبدة فوددا    ا سددسم ا دد   دإم ا مملددة فا مملددة اسدد  اسدسما ادد  الفيدد  مدد  ااملداا يىددمي   ددإ 
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  مْ  إم عاملدَ  ايد  ااردمس  دإم ا مملدة فيد  مادق  دم الفيد  ا د ط مد    اافمائ  قإل ااويب 
 القدهلل قدال ااوديب ( 1 ا وة الفي  سا ة    إافمهدا   دهلل مىدا   وداا   ىد ل ع ءدي األ ا  ا ُداه ( 

م ااىدا ة الانيد   دإ اايدإم اادذي ك د   ادب مد  ق اودا مد  ا د  ااك داا ف ضداه  ع  ود  اني  فيد  يمدإ 
ال دددهللا  اايددد  فااوددداج اودددا فيددد  ي ددد  اايهدددإد غدددهللاأل الااوودددا   بملدددهلل غدددهلل فدددو   اآلمددداالن ااىدددابمإن  دددإم 

 ااميامة . 
 
رضـــ  هللا عقـــر يـــا  رأيـــ  ( 2) احلـــديث األ:  ن عـــن ســـ ا بـــن ســـعد الســـاعد  [ 133]

م فكـ  :ربـ  القـار :راوه :عـو علـى املقـ  ف رفـا فقـر  الق قـر  حـ  سـ د يا رسو  هللا 
يف أصا املق  ف عاد ح  فرغ مـن خخـر صـ مثر ف أيعـا علـى القـار فقـا  ))أي ـا القـار   ـا 

 صقع  عذا لتأمتوا يب :لتعلموا ص يت (( .
 :يف لفظ ن صلى علي ا ف رب  علي ا ف رربا :عو علي ا فقر  الق قر  

 مراال ية اختا  ااورب ااذي  مي  اي  اأُي   إم ا مملةضوع احلديث ن مو 
 املفردات

 قام : اي القي 
ال ا حاام   فكرب : اي يك 
 ُث  ف  : اي م  اااكإا 

 فولل اامهما  :  مليف ميرا  اب ال اا
 ح  سجهلل   ا   ااورب :  مليف اني  مرب اىل ااإ اا ح  نك  م  ااىجإد   ا   ااورب 

 اق    اب ااواج :اي بإسه   ُث

                                                        

 852 قددد  المىددا    ك ددداا ا مملددة عا   ااىدددا ة اادديت    دددإم ا مملددة  935 قدد  اا لددا ي   ك دداا ا مملدددة عا ااىددا ة ااددديت    ددإم ا مملدددة (  1 
الااوىدائا   ك داا ا مملدة عا  كدا ااىدا ة ااديت  ىد جاا فيهدا  491 ق  ا ة اايت ياسب    إم ا مملة اا مذي   ك اا ا مملة عا ما ساا   ااىال 

 .1137 ق   ما ساا   ااىا ة اايت ياسب   ا مملة بو إهيالاب  ماسة   ك اا ااوسال عا ف1432 ، 1431 ق  ااهلل اا  إم ا مملة 

ال دإ ابد  مائدة سدوة  91األنيوا ي البوإا سا هللال م  األنيوا  م فق  اب امااج حهلل    مات سوة  إ ابإ اامل اج سه  ب  سملهلل ب  مااذ ااىا هللي (  2  
  القي  سوة مثان المثانيل ال اب  ذا  كإن قهلل مات ال إ اب  س   اليىملل ال إ  ما م  مات عاهلل وة م  ا  اا  سإل ع 
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 فمال اَّنا  وملَ  ذا :  مليف ااوسال  اب ااورب ا  نإا ي الا ملامإا  س 
 املعىن اإلمجايل 

حيوما ب  مىدجهلله ا ا مُد  اسد وهلل اىل سدذا فلُد  ال دإ مىد وهلل  ايد  ف  سداَ  كان ااويب 
  صدد  ان  مددا غسمددا يمددإل  دد اايدد  امددااال مدد  األنيوددا  كددان ْلددا غددسم اددا  ف  سدداَ اىل ااودديب 

 ودو  اددذ ا ددإاداأل يمددي  ايهددا حددل يكادد  ااودداج قددال نيملدد  فوددو  ادد   اددذ ااتددسم موددرباأل مدد  عافدداا 
ال  ااتابددة مكددإ أل مدد  ثددسف د سددات فامددا ا  بدد  الالضدد    ااىددجهلل القددي ااودديب   ايدد  الكددرب يك دد
همدا  ميردا اىل اادإ اا ا حاام ال إ  اي  القاا ال إ  اي  ال ك  ال إ  اي  ال فد  ال دإ  ايد  ُث نيدلل اام

حدد  نيددلل  دد  ااوددرب النكدد  مدد  ااىددجإد فىددجهلل ُث قددام فاقددب  اددب ااوددرب ال ددو  كددذاذ حدد  نددَ 
  سي  ُث اق    اب ااواج فمال اَّنا  وملَ  ذا ا  نإا ي الا ملامإا  س  .

 فقر احلديث
ضد  مدا  الاه :  دمذ م  احلهلل ا سدإان القدإمل ا مدام  ادب مكدان ا فد  مد  مكدان ااد مإم ال ا  أ:لا 

ااهللكدددة ااددديت  –ابدددإ داالد ان حذ فدددة  ضدددا ع  وددد  اّم ااوددداج عادددهللائ   ادددب دكدددان الاادددااد عادددهللكان 
ف مذ ابإ مىملإد بمميو  فج ذه فامدا فدام مد   دسي  قدال امل يملاد  اهند    –جتمل  ااجاإج  ايها 

 ددة مدد  ال الي  د   مددا  قودة قا  (1 ( مددهللدييف قددال بادب قددهلل  كدات حددل  كدانيإا  وهددإن  د   اددذ 
ان   اددذ ال  سددوهلل ا جمهدددإل . الامدداج ااددهللا  قُددديف مدد  حددهلل ا ابددد  مىددملإد   هنددب  سدددإل ع 

الا مدد  بددل  ددذه األحاد ددا الحددهلل ا سدده  بدد   (2  مددإم ا مددام فددإق الااودداج مافدد  اسددف  مودد  ( 
سددملهلل ِمكدد  همدد  ااوهددا  اددب ااكاا ددة المحدد  حددهلل ا سدده  بدد  سددملهلل  اددب سددإان  اددذ ان كددان 

محدد  ااوهدا بملدا اافمهدداا الفهد  ماادذ الا د اا ااددااي ال دإ ااردهإ   وددهلل حلاسدة ال ادب ااكاا دة 
احلواباددة افدداد  اددذ   ااتدديف . الحكدداه ابدد  دقيددق اامليددهلل  دد  ااااكيددة ال كددا اهندد  نادالا انيدد  ان قوددهلل 
اا كدرب بُادَ  دسي  . النيمد  ااودوملا    ااملدهللال  د  اْلادال دة اهند  قدااإا بملدهللم سدإان ا يفداا ا مدام 

                                                        
 (   يري    597 ق  مإم ا مام  مإم مكا أل ا ف  م  مكان ااعا ك اا ااوسال ابإ داالد      (1 
ابد  اسد اق فيهدا ادل ال دإ  د  اي مىدملإد األنيودا ي الاديس ابد   اماس  ااهللا قُيف    ما عا مد  ااودسال ال  سدوهلله نايد اا كدائا ال الا  د   د  غدْ (2 

 (   ااوجما( مىملإد 
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فإق اامامدة   دالهندا الاسدان  ادذ ااردافملا اا ملادي  ال د  امحدهلل مدا  دهللل  ادب انيد      اب اا مإم  ا
  كاه حلهلل ا سه  ب  سملهلل  ضا ع  و  القيهلل بملمه  ااكاا ة  ا ا ا قوهلل اا كرب الع ا ا  .

:في  داي   اب سإان ااملم  اايىْ   ااودسال اكد  فيد  اءدكال  ادب مد  حدهلل ااملمد  ااك دْ  اثنياا 
كدددان ثدددسف د سدددات الااودددسال كانيدددَ  ادددب ااملايدددا موهدددا المددد    ت فدددإن مودددرب ااوددديب بددد سف مُدددإا

ضداال ال  اددذ ان  مدد  مدا االقملدد  مدد  اافملد   اددب األ ض بملددهلل ثدسف مُددإات الااددذي  مل دذ  بدد   دد  
 دذا ان  ددهلّل ب  دهللم اا ددإاِل بدل اأُددإات فدإن اا ددإاِل ءداط   ا بُددال ا دد . ددذا كدسم ابدد  دقيددق 

م . القددال ااوددوملا    ااملددهللال اقددإل ألنيدد   وددلل مدد  ااهلل سددة ااملايددا اىل اامليددهلل   ءدداح  مددهللال األحكددا
اا انيية الم  اا انيية اىل اا اا ة ُث موها اىل األ ض فس بهلل م  مُدإال   األ ض    ا دهلل هبدا  د   مدا 

: م  ااملاإم ان اأُدإات اىل ال اا غدْ الاسدملة ا األ يل  د سة اي ى  سجإده ف قاها ا ب  . اني هب 
س مُددددإات اكددددا  دددد مك  مدددد  ااىددددجإد بملددددهلل ان  وددددلل ال  بددددهلل ان يكددددإن  ددددذه فددددس بددددهلل مدددد   دددد

اأُإات م إااية ألهنا   ا   هللال بدل اااكدإا الااىدجإد ال دإ القدَ  ىدْ الهبدذا يملاد  ان اا  هلل دهلل 
   انيد   فد ري اا داا ( ب سف مُإات اإلبُال صهلل هلل   داي   اي    سيما القهلل  ري    ااوديب 

ردا اىل اا داا مُدإات ال اسد  خبُدإات ال دري انيد    محد  ااود ية ال ددإ ال دذا ُي داج اىل انيد  مي  (1
فكدددددان ُيماهدددددا ا ا قدددددام ال مدددددملها  ادددددب األ ض ا ا  كددددد  السدددددجهلل ال دددددذا ُي ددددداج اىل  (2    وددددداا (

ال ذا   يو  ط في  احلاكات المد   ادذ  (3   حاكات الاني    اما بم   احلية الااملماا   ااوسال (
فذ  دد  حدد  السددهللت بدداد   ددسي  الان ع امكودد  مودد  قددال  أبن ءدديُا أل ا  ضدد    ام ددا  ااودديب 

المد   اددذ مدا  الاه اا لددا ي   ك داا ااكىددإمل مد  حددهلل ا ا داا بوددَ  (4   املابد   ادب  ددهللي (
                                                        

  اا يَ الاا اا  اي  متادق فاسد ف  َ ف مدهللم الفد ري ِل  واا   رْ اىل حهلل ا  ائرة  ضا ع  وها قااَ : س َ  إماأل م  ما ج ال سإل ع (  1 
ك داا ا مملدة عا كيدي يُدإا الاا مدذي    922 قد  ُث  س  اامهما  اىل موسه ف مت  سي  (  الاه ابإ داالد   ك داا ااودسال عا ااملمد    ااودسال 

ْ  مُاأل الااوىائا   ك اا ااىهإ عا اارا امام اام اة 601 ق   عاوها  ااويب   . حىو  األا ا    سو  اي داالد 1206ال  ق   ى
 543 قددد  سدددإان محددد  ااوددد يان   ااودددسال  اكمدددا   حدددهلل ا اي ق دددادال  ضدددا ع  وددد  اادددذي  الاه مىدددا    ك ددداا ااىددداسهلل المإاضددد  ااودددسال ع  ( 2 

 .(1359،1360  ق  عا ااملم    ااوسال الااهللا ما   ك اا ااوسال  827 ق   ما َيإن م  ااملم    ااوسالعا الااوىائا   ك اا ا مامة 
بم د  األسدإد     ااودسال احليدة الااملمداا(  الاه اا مدذي   ابدإاا ااودسال عا مدا سداا   ا داال  ضدا ع قدال  امدا  سدإل ع كما   حهلل ا اي (   3 

الاادهللا ما   ك داا ااودسال عا ق د   921 قد  ااودسال   كمدا  الاه ابدإ داالد   ك داا ااودسال عا ااملمد     390 قد    ق   احلية ااملمداا   ااودسال 
الابد  ماسدة   ك داا اقامدة 1203ال قد  1202 قد  الااوىائا   ك اا ااىدهإ عا ق د  احليدة الااملمداا   ااودسال  1504 ق  احلية ااملماا   ااوسال 

     يري ( 1245 ق   ااوسال الااىوة فيها عا ما ساا   ق   احلية الااملماا   ااوسال
المىدا    ك داا ااىداسهلل المإاضد  ااودسال عا سدإان املد  اارديُان   1210 قد  اا لا ي   ك اا ا مملة عا ما َيإن م  ااملم    ااودسال  (  4 

 . الامحهلل   عقا مىوهلل األنيوا  541 ق  اثواا ااوسال الاا ملإ  مو  السإان ااملم  ااماي  
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حدل مىدفَ ااردمس  اي بكا  ضا ع  وها قااَ   اييَ  ائرة  ضا ع  وها نالج ااوديب 
ف ءدددا ت بيدددهلل ا اىل ااىدددماا ؟ ا ااوددداج فدددإ ا ااوددداج قيدددام  وددداإن الا ا  دددا قائمدددة يوددداا فمادددَ مددد

فممدددَ حددد  جتدددس  ااتردددا  -ع ءدددا ال :  ملددديف  -قاادددَ نيملددد  ؟  دددة  القاادددَ سددد  ان ع فمادددَ 
ْ دا ادادة ان ااملمد  اادذي  كدإن   ااودسال  (1   فجملاَ ا   فدإق  اسدا ااداا ( الكد   دذه الغ

تدْ حاسدة الميكد  ان  مدال حلاسة     ُ  ااوسال الاَّنا   ُاها اامل ا اادذي  كدإن مد  ا نيىدان ا
ْاأل مدد  بملدددا  ان اا  هلل ددهلل بدد سف   ا بُدددال اددا كدددان مدد  احلاكدددات اتددْ حاسددة ال دددذا ُيودد  ك ددد
ااوددال ف جددهلله  كددرب ُث  هيددو غ يدد  اال ُيدداك سددا    اال مددا اءدد    اددذ مدد  احلاكددات اادديت صودد  

  اْلهللا ة ااجمي     األ اتْ حاسة القهلل  هلّل احلواباة م  م ُست ااوسال اامل ا ااك ْ نيى ل ع
 يلـ :قال اب  دقيدق اامليدهلل الفيد  دايد   ادب سدإان اقامدة ااودسال اال ا ما دة اتداض اا ملادي  .  اثلثاا 

فيدد  ادديملامه  ف كددإن ااوددسال  اَّنددا  دداب اافدداض الفملدد   اددذ :   ددذا ني ددا ألن اا ددا ا ان ااودديب 
 قهلل اقيمَ اري ل : االْلما ال إ األ   اداا اافاض . 

   الايس اا ملاي  فمط .ال نييهما اا ملاي
ْ ددا ا ا ا اد ان  كادد  ااودداج ايرددامل  ادديه  ال دداا    رابعــاا  : الفيدد  مردداال ية اختددا  ااوددرب ااجمملددة الغ

 مجيملاأل ال االني 
 :الفي  اني  ثسف د سات اا خامس
 :الفي  اني  م  عافاا ااتابة ال ذا  دمذ م  جممإا اافاظ احلهلل ا سادساا 

 
يــا  ن )مــن  مــر رضــ  هللا عق مــا أ  رســو  هللااحلــديث الثــان نعــن ععــدهللا بــن ع[ 134]

 جاو مقكم اجلمعة فليغتسا ( .
 األما عاتى  ااجمملة  اب م  أيييها .موضوع احلديث ن 

 املفردات
 م  : اس  ءاط سانم

                                                        

 قد  ال  ك داا ا مملدة عا  دسال ااوىداا مد  اااسدال   ااكىدإمل  86 قد  ف يا كءا ال اايهلل الااااج  الاه اا لا ي   ك اا ااملا  عا م  اساا اا ( 1  
   دددسال   المىدددا    ك ددداا ااكىدددإمل عا مدددا  ددداض  ادددب ااوددديب  184 قددد  ال  ك ددداا ااإضدددإا عا مددد  مل   إضددد  ا  مددد  ااتردددا اا مددد   1053

 . 447 ق  وهللاا ااوسال عا ما ساا    سال ااكىإمل اا   ك ااالمااذ  905 ق  ااكىإمل م  اما ا وة الااوا  
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ساا : فمل  ماضا ال إ      سلم فمل  ااراط الفا ا  ضمْ في   ملإد  اب مد  المجادة فايت ىد  
 ابُة بل اافمل  الا إاا .سإاا ااراط السلااه الاافاا   

 املعىن اإلمجايل
كدددان ااوددد ابة  ضدددإان ع  اددديه    االل ا سدددسم  ملدددانيإن مددد  اافمدددا الاحلاسدددة  ا ىدددإن ااودددإمل 
الَيهللمإن انيفىه  فيد يإن اىل ا مملدة  اديه  اات دا  الفديه  ااملداق الكدان ااىدجهلل ضديماأل فيل دهلل  اديه  

ااددذي بملددا  ا هددة اددذاذ فمددهلل امددا   ااودديب ااملدداق   ااىددجهلل ال ددد ي بملمدده  بملمدداأل عادداالائري ااك
ددددْا ( َُهِّ فدددد ما   عاتىدددد  ااجمملددددة  [4ااددددهللثا   ددددة ] بددددهلل   احلددددق الااُهددددا الانيددددلل ع  ايدددد   اَلثَِيابَددددَذ َف

الاا و دي ْلددا الان  ودي  اااسدد  مدد  عيد  بي دد  حد   كددإن  اددب اكمد  حددال الاحىد   ي ددة ني ددااأل 
  م  ساا موك  ا مملة فايت ى  ( .  لألن ا مملة  يهلل ااىامل اذاذ فمهلل قال ْل  اااسإ 

 فقر احلديث
:  دمذ م   ذا احلهلل ا ان ااتى  مراالا اك  مد  ايدب ا مملدة سدإاا كدان مد  ا د  السإهبدا أ:لا 

ام   ال اذ ان م  ااراعية يفيدهلل ااملمدإم فهدا يملد  اادذكا الاألني دب الاا داال الغدْ اا داال القدهلل ال د   
يددد  بمإاددد  عا امدددا ااوىددداا عاتىددد  اردددهإد  ادددذ حدددهلل ا  ودددهلل ابددد  ملميدددة    ددد ي   بدددإا  ا

ا مملة اال ده م  عا ق ن هلل ب  ح اا حهللثيف   مان ب  الاقدهلل ااملمداي حدهللثيف  فد   د  ابد   مدا 
  مد  ايدب ا مملدة مدد  اااسدال الااوىداا فايت ىد  المد  مل أي دا فاديس  ايدد   قدال : قدال  سدإل ع 

اسددواده  دد يري الاءددا  احلددافظ    قددال احملمددق 1752غىدد  مدد  اااسددال الااوىدداا (  قدد  احلددهلل ا 
اىل  الا ة اب  ملمية  ذه القال ففا  الا ة   مان ب  الاقهلل     ف   ودهلل اي  إانيدة  2/358ااف ري 

  3958:   اسددواده ضددملي .اني ددا اامددمليفة  قدد  يلــ الابدد  ملميددة الابدد  ح ددان    دد ي ه  . 
امردددب ان  كدددإن  : قدددال احلدددافظ بملدددهلل سدددياق  دددذه اااالا دددة ال سااددد  ثمدددات اكددد  قدددال اا دددلا  يلـــ 

   مان ب  الاقهلل ال   في  ال  مان ب  الاقهلل  هللالق   ا ال   قاا    اا ما   .
ان مددا ال د    ددذا ااافددظ  دداُياأل قددهلل افدداده افددظ ااملمددإم اا فددق  ايدد  مدد  سدداا مددوك  ا مملددة  الاقددإل

 فايت ى  . ال ذا  هللل  اب ما دل  اي   اذ احلهلل ا ال كإن مد هللاأل ا  العر اا إفيق .
ام ادددي ا ددد  ااملاددد     دددذا األمدددا  ددد   دددإ ااإسدددإا اال ااودددهللا فدددذ   ا ددد  اا دددا ا اىل : اثنيـــاا 

  حدهلل ا اي سدمليهلل اا فدق  السإا ااتى   إم ا مملة م مىكل ب ا ا  ذا احلدهلل ا البمإاد   
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 ايدد    غىدد  ا مملددة الاسدد   اددب كدد   دد ا  (  الحكدداه ابدد  حددلم  دد   مددا المجدد  مدد  ااودد ابة 
الاأادي الفمهداا األمودا  اىل انيد  سدوة مدكدهللال . ا دد مد  ااملدهللال  .ال    مجهإ  ااملاماا م  ااىداي

 ااووملا  .
 امجدد  ااىددامإن قددهللمياأل الحددهلل  األ  اددب ان غىدد  ا مملددة  10/79القددال ابدد    ددهلل ااددرب   اا مهيددهلل 

ادديس بفدداض الاسددد  ال   اددذ مدددا  كفددا ال تددديف  دد  ا ك ددا  ال  َيدددإن  اددب األمدددة أبسددا ا سهددد  
مفهددإم  وددهلل  الي األا دداا ا  ان ااملامدداا مدد  امجددا ه   اددب ان مملدد  ااىددوة المملدد  ااك دداا ال ددذا 

غى  ا مملة ايس بفداض الاسد  ام افدإا فيد   د   دإ مىدوإن اهمدة ام  دإ اسد   اا الفمد  اال  
كددان املاددة فا يفملددَ الادديس بفدداض ، فددذ   مااددذ الاا ددإ ي المجا ددة مدد  ا دد  ااملادد  اىل انيدد  سددوة 

بملددهلله الااىدامإن فاسدد   إ ا النيدهللبإا اايهددا ال ددذا الاأافداا    مدكدهللال ألهنددا قدهلل  مدد  هبدا  سددإل ع
سدد ي  ااىددو  ااددذكاالال فمدد  حجددة مدد    ددد  اىل  ددذا ااددذ   حددهلل ا اي  ا دداال  ضددا ع  وددد  
 مد  اغ ىد   دإم ا مملدة غىدد  ا وابدة ُث  اح فك َّندا قداا بهللنيددة ..اه احلدهلل ا ( ا دد . دلاه احملمددق 

 . اا مهيهلل اىل اب  اي ءي ة ال  هلل اااناق   ااووي 
: القدد    بملددا  الاايت ااود ي ل غىدد  ا وابددة ال ددذه اااالا ددة القملددَ اا لددا ي   عا  يلــ   

فم  ا مملة بافظ  م  اغ ى   دإم ا مملدة غىد  ا وابدة ُث  اح فك َّندا قداا بهللنيدة ( الاا دا ا ان 
 يدد   ايدد  فمددسأل المدد  مل  فملدد   اددذ حددام اافمدد   السدد  ا سدد هلل ل مدد   ددذا احلددهلل ا ان ااودديب 

  اي   اي  امثاأل   ياك  .فمط المل 
مهدا مد  انيكدا   مدا  ضدا ع  ود   الِما  ى هللل ب   اب  هللم ااإسإا ما  الاه اا لا ي المىا  الغ

ا  ءددتاَ فادد  انيمادد  اىل ا اددا حدد   ملددَ اا دد        اددب   مددان  ضددا ع  ودد  اا دد ما فمددال 
   ( كدان أيمدا عاتىد   ان يإض ت فمال  ما الااإضإا ا ماأل القهلل  امدَ ان ااوديب  اب فا  اند 

اما الس  ااهلل اة مو  فااذي   ها ان  ما  ضا ع  و  اَّنا احد ج  ادب   مدان  ضدا ع  ود  ( 1
  ياك سوة م  اني  م  ااىابمل المل ُي ج  اي    ياك فاض قال ااوإالي : الفي  اءا ال اىل انيد  اَّندا 

َياس ااتى  بملهلل ااودهللاا الْلدذا  ياك ااتى  ألني   ى    فاا  اء تاا  بموهلل ا مملة االىل م  ان
                                                        

الاا مذي   ك اا ا مملة عا ما ساا    845المىا    ك اا ا مملة  ق   878( اا لا ي   ك اا ا مملة عا فم  ااتى   إم ا مملة  ق   1 
المااذ   ك اا ااوهللاا ااوسال عا ااملم    ااتى   340  الابإ داالد   ك اا ااُها ال عا   ااتى   إم ا مملة  ق 494ا غ ىال  إم ا مملة  ق  

 . 1539الااهللا ما   ااوسال عا ااتى   إم ا مملة  ق   229 إم ا مملة  ق  
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 ضددا ع  ودد  عااسددإا ااتىددد  . القددال ا مدداأل الاحدد ج ا مهددإ  أبحاد ددا  ددد ي ة  مل أيمدداه  مددا
موها حهلل ا اااس  ااذي دم  ال ما َيُ  القهلل ياك ااتىد  القدهلل  كداه مىدا   ال دذا اااسد   دإ 

  ا د  احلد  الااملمدهلل   مان ب   فان الالس  ااهلل اة ان   مان فملا  الاقاه  ما الحاضداالا ا مملدة ال د
الاددإ كددان الاس دداأل اددا ياكدد  الألالمددإه ا ددد  ملدديف ألالمددإه عااسددإا اسغ ىددال المدد   ددذا    ددل ااودداكا ان 
غى  ا مملة ايس فاضاأل ال  ءاعاأل     ة ا مملة الاَّنا  إ سوة   اا م  فملاها ال   ملاقد  مد  

 ياكها العر اا إفيق .
 
  رض  هللا عق ما يا  ن جـاو رجـا :القـ  احلديث الثالثن عن جابر بن ععد هللا[ 135] 

خيطب القار يوم اجلمعة فقا  ن )صـلي    فـ   ( ( يـا  ن ل يـا  ن ) يـم فـارربا رربعتـ  ( 
  .:يف ر:اية ) فصا رربعت  (

 اا  ية   القَ اأُ ةموضوع احلديث ن
 املفردات

 ساا  س  :  إ سايذ ااتُفا  
 ال اي اداال ا س فهام  ايَ اي فسن : اس فهام هذمل األدا

 قال   : سإاا ا س فهام  مليف اني  مل  و  حل دمإا  ااىجهلل 
 قال ق  فا ك   كمل ل : اما القهلل ال د   بملا اافاك  الجتإن فيهما 

 املعىن اإلمجايل
م  دم   إم ا مملة الا مام َيُ  ان  اك   كمل دل ق د  ان َيادس الان   جدإن فيهمدا  اما ااويب 

 ما  مل  ان َيففه
 فقر احلديث

:  دمددذ مدد  احلددهلل ا ان مدد  دمدد   ددإم ا مملددة الا مددام َيُدد  فإنيدد   المدد  ان  ودداا  كمل ددل  أ:لا 
ْه ِمدا  دإ  ق   ان َياس ال ذا  إ قإل اارافملا الامحهلل الاك ا ا د اا احلدهلل ا ْلدذا احلدهلل ا الغد

ْكددد   ك ا ددداح موددد  ال دددإ قإاددد   مل دددل   ا ا سددداا احدددهللك  ااىدددجهلل  دددإم ا مملدددة الا مدددام َيُددد  فا
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ال  دد  مااددذ الابدددإ حويفددة اىل  ددهللم سددإان  كدددإا صيددة ااىددجهلل ادد  دمددد   (1   الاي جددإن فيهمددا (
 الا مام َيُ  الأتالاإا  ذه األحاد دا ااوداُية ااود ي ة ب د ال ست م ملىدفة : االْلدا :ان ااوديب 

اا اما سايكاأل سكَ    مُ    ح  قمب سايذ  دسي  ال ّد  دذا أبن اادهللا  قُديف ضدملي  دذا 
ادددا يرددداغ   فاددديس فيددد  حجدددة حددد  يددداد بددد  األحاد دددا ااوددد ي ة .اا دددا  : ان ااوددديب   احلدددهلل ا

 لاع ة سايذ سمط فاض ا سد ماا  ود   ملديف  د  سدايذ ال ّد أبن  ادذ انيممدب حدل انيممدَ 
 ( .   2ال س  اىل مُ    اليرداغ  سايذ عم  ال ما اما ب  ااويب  خماع ة ااويب 

   اأُ ة ال ّد أبن  اذ ايس بو يري بد  قدهلل دمد  الااوديب  اا ااا: ان  ذه ااموة ق   ءاال  
 قائ  َيُ  .

اااابد  :ان  ادذ كدان ق دد  صداب ااكدسم   ااوددسال ال دذا مدادالد ا مدداأل أبن ااكدسم   ااودسال حددام 
 قهللمياأل ب  قهلل قال بملمه  ان صاب ااكسم   ااوسال نيلل  كة .

ْي ااوداج بّذيد  في ودهللقإا  ايد  ألنيد   اا امدا سدايكاأل عااكدإا  اأامس : ان ااويب  اَّندا فملد   ادذ اد
ْاأل القددهلل  د ا مدداأل الااهدد  ان احلددافظ ابدد  حجددا اال دد  ا   ددذا ات  دد  ااملمدد  هبددذا  كددان  سددسأل فمدد
احلددهلل ا   اافدد ري اىل  ردداال كاهددا الا يددة الاَّنددا محدد   اددب م دد   ددذه ا   ددذا ات اا ملودد  ااددذ يب 

الاحلددق مددا ا ددهلله ااددهللاي   اادديت سدداات  دد  ااملوددإم  اليمددهللب اقددإال ااردديإم الاألئمددة  اددب ااووددإ 
ال دددإ اادددذ   األالل . المددد   ودددا يملاددد  ان اا ملوددد  اامدددذا   داا  مدددال نيىددد ل ع ااملافيدددة موددد  

 الاقوهلل بذاذ م   اد ااهللاي  ال مل ذ     ااملم  ب  ألني  مااي  اي امام  العر اا إفيق .
سدايكاأل أبداا اا  يدة ال دإ  يدة فمدهلل امدا ااوديب : دمذ م  احلدهلل ا ان اأُ دة   نود  اداا اا  اثنياا 

 َيُ  .
امددا هبددا امددااأل  :  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا المددا   مملودداه ان صيددة ااىددجهلل الاس ددة ألن ااودديب   اثلثــاا 

 االامياأل   حال اداا اأُ ة .
 : دمذ مو  اني  َي  فمل  صية ااىجهلل الاإ   األالقات ااوها    ااوسال فيها  رابعاا 

                                                        

الابد   1116 قد  الابدإ داالد   ك داا ااودسال عا ا ا دمد  اااسد  الا مدام َيُد   875 قد  مىا    ك داا ا مملدة عا اا  يدة الا مدام َيُد  (  1 
 . 1114باق   ك اا اقامة ااوسال الااىوة فيها عا ما ساا فيم  دم  ااىجهلل الا مام َيُ  بو إ حهلل ا مىا  ماسة  

 (   ااوجما(  875باق  مىا  الاحلهلل ا اماس   3/122ءاح ااملمهللال  ب  دقيق اامليهلل م  ااملهللال ااووملا  (  2  
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 دمدددذ موددد  ان اا  يدددة   يفدددإت ع ادددإج الاكددد   كدددإن فملاهدددا ق ددد  ا ادددإج ادااأل البملدددهلله : خامســـاا 
 قماا 
 :  دمذ مو  اني  َيإن االُي  ان  كا  بملا اا مإمل ال كامإني   سادساا 
:  دمذ مو  ان اا مإم َيإن ا  ان  كا  ا مدام المد   ادذ حدهلل ا انيدس  ضدا ع  ود  قدال سابعاا 

فمددال اي  سددإل ع  اكددَ األمددإال السدداا اامليددال فددادا ع ان  َيُدد قددائ     دمد   سدد  الااودديب 
 احلهلل ا ( …  ىميوا 

 
ــر يــا  ن ربــا  رســو  هللا [ 136] خيطــب خطعتــ   احلــديث الرابــانعن جــابر رضــ  هللا عق

 . :عو يائم يفصا بيق ما جبلور
 ااميام   اأُ ة الا اإج بل اأُ  لموضوع احلديث ن

 املفردات
 ااإاال الاال احلال الا ماة بملهلله حااية  ال إ قائ  :

 قإا   فو  بيوهما جباإج : اي  فو  بل اأُ  ل جباإج 
 املعىن اإلمجايل

كددان َيُدد  مُ  ددل  ملددظ ااودداج فيهمددا ال ددذكا   ال دداغ ه  فيمددا  وددهلل ع ال ددا  ه  ِمددا   ان ااودديب 
  وهلله  فو  بل اأُ  ل جباإج اي بمملهللال مفيفة بل اأُ  ل .

 ديثفقر احل
: ان  دددذا احلدددهلل ا اددديس مددد  ءددداط اادادددي ال ددددإ انيددد  َيددداج    دددذا ااك ددداا مدددا ايفدددق  ايدددد  أ:لا 

اا لدا ي المىددا  ال ددذا احلددهلل ا اماسدد  مىددا  الا دد اا ااىدو   دد  سددابا ال ددإ ابدد   دداال قددال   
ااو مب اماس  ا ما ة ما  هللا اا لا ي الاا مذي القال اب  دقيق اامليدهلل   احكدام األحكدام ال دذا 

ااددذي  كدداه ااوددوي مل اقددي  ايدد  هبددذه ااودديتة   ااودد ي ل فمدد  ا اد يودد ي   فملايدد  ااافددظ 
ابددداانه القدددال ااودددوملا    ااملدددهللال قادددَ : ال دددذا ااافدددظ اادددذي ايدددب بددد  ااودددوي  دددإ افدددظ ااردددافملا 
 الااوىائا الااهللا  قُيف كذا قال احلايب   ءاح  . القال اال كرا افظ ااوىدائا كدان  سدإل ع  

 . 3/128قائماأل الكان  فو  بيوهما جباإج ا د ااملهللال ءاح ااملمهللال َيُ  مُ  ل 
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:  دمددذ مد  احلددهلل ا ان اأُ  دل الاس  ددان البد  قددال مجهدإ  اافمهدداا القدال ااوددوملا    ااملددهللال اثنيـاا 
اءدا ال اىل مددا نيمد   د  احلىدد  اا وداي الاا دا اي اي داالد اا ددا اي ان  أيــو قإاد   ودهلل ا مهدإ  

  ماادددذ .. القدددال ابدددإ حويفدددة جتدددليا مُ دددة الاحدددهللال . القدددال ا مملدددة يودددري بدددس مُ دددة الحكدددا  ددد
القددهلل  نا    اددذ بملددا اافمهدداا  3/128ا مهددإ  اهنمددا ءدداط اودد ة ااوددسال . ا ددد مدد  ااملددهللال 

فمال ايس  واك ما  دهللل  ادب ااإسدإا ا  جمداد اافملد  الجمداد اافملد     دهللل  ادب ااإسدإا فمدسأل 
ْلمدددا مددد  قإاددد     ددداإا كمدددا    اااسدددإل  ددد  اارددداعية . قدددال ابددد  دقيدددق اامليدددهلل فدددإن اسددد هللل بفملددد

ففدا  ادذ ني دا   إقدي  ادب ان  كدإن اقامدة اأُ  دل دامدسأل صدَ كيفيدة  (1    ا  مدإ  ا داا (
مل  ك  كذاذ كان اس هلل  أل  جاد اافمل  . القال ااودوملا  الاقدإل الجمداده    دهللل  ااوسال فإني  ان

نيمدد  كددسم اارددا ح ان جمدداد اافملدد   وددا   اددب ا َيدداا كمددا  ددامل   األ ددإل القددال احلادديب بملددهلل ان 
  س ا بس مُ ة الاإ كان سائلاأل افملا  الاإ ماال  كامل ألني  مل  وم  اني  

قإادد  يملدداىل    الاحددهللال ا يددان ا ددإان  اددب انيدد  بيددان لمدد  ااك دداا ااملل ددل ا ددد. قددال ااوددوملا   ا ددهلل بدد 
عأُ  دددل الااودددسال   اددد  فاسدددملإا اىل  كدددا ع ( فإنيددد  امدددا عاىدددملا اىل  كددداه ال دددإ جممددد  بيوددد  فمل

 ادددب اأُ  دددل موددذ فاضدددَ ا مملدددة اىل ان مددات دال  ادددب ان يادددذ  دددا  : ان مإاك  دد   يلـــ 
  فة ا مملة اايت   يوري بهللالهنا .

البمإاد  يملداىل   :  دمذ م   ذا احلهلل ا ان اأُي  َيُ  قائماأل الاس هللل  ادب  ادذ بفملاد  اثلثاا 
 دا اليداس  اا لدا ي بمإاد  عا اأُ دة قائمداأل قدال   اافد ري قدال ابد   [11ا مملدة   دة ]اَليَداَُكإَك َقاِئمأل

ااوددذ   ايدد   مدد  ا دد  ااملادد  مدد   امدداا األموددا  النيمدد   دد  اي حويفددة ان ااميددام   اأُ ددة سددوة 
الادديس بإاسدد  ال دد  مااددذ انيدد  الاسدد  فددإن ياكدد  اسدداا ال دد َ  ددسي . ال وددهلل اا دداقل ان ااميددام 

ا  قائمدداأل . القددهلل امدداج ابدد  اي ءددي ة  ا مُدد   سددإل ع االُ دة ءدداط اامدداد  كااوددسال فإنيدد  مدد
قائمدداأل الابددإ بكددا ال مددا ال  مددان الاالل مدد  ساددس  اددب  مُدد   سددإل ع  :   دد  عدداالالج قددال 

انيدد  دمدد  ااىددجهلل ال  ددهلل ااددامح  بدد  احلكدد  َيُدد  :   الهددهلل ا كملدد  بدد   جدداال  (  ااوددرب مملاال ددة

                                                        

ال  ك دداا ام دا  اآلحدداد عا  6008ك دداا األدا عا  محدة ااوداج عا هددائ   قد  ال    631 قد  اا لدا ي   ك داا األ ان عا األ ان اامىددافا (  1 
 . 1253 ق  الااهللا ما   ك اا ااوسال عا م  احق ع مامة  7246ما ساا   اسانال مرب ااإاحهلل  ق  
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ددااَليَداَُكددإكَ قا ددهللاأل فدد نيكا  ايدد  اليددس قإادد  يملدداىل   ال   الا ددة ابدد  ملميددة   مددا  ا ددَ كدداايإم  (1   ( َقاِئمأل
 ( 2  قط اماماأل  دم ااىامل َيُ  ال إ سااس  مإل  اذ مايل ( 

: ااددذي   هددا مدد   ددذا اا  ددا ان ااميددام   اأُ ددة الاسدد  فددإن ياكدد  اسدداا الاُث ال دد َ  يلــ 
مملاال دة فادإ كانيدَ  سي  ألن  اذ فمل     ههلل ااود ابة الااود ابة م دإافاالن ال ادذ  ادب  هدهلل 

ااودددسال ععادددة اومددد   ادددذ  دددوه  . امدددا ا ادددإج فمدددهلل ال د الاءددد ها ان االل مددد  فملاددد  مملاال دددة القيددد  
ماالان الاا ا ا ان االل مد  فملاد  عاردام مملاال دة الاالل مد  فملاد  عاهلل ودة مداالان أتسدياأل  ملاال دة . القدهلل 

   مااد  الكانيدَ سدوة  كا ان مملاال ة اا ك ا ء   بُو  مل  ى ُ  ااميام فلُ  سااىاأل الأتسدب بد
  بدديف اميددة مل ي تددْ ا   وددهللما قامددَ دالاددة اامل اسدديل . امددا اامملددهللال بددل اأُ  ددل فمددال ابدد  دقيددق 
اامليهلل  ال  احلهلل ا داي   اب ا اإج بدل اأُ  دل ال  مدسمل فيد  القدهلل قيد  باكوي د  ال دإ مومدإل 

د بدل اأُ  دل  كد  ألنيد     ا  اا اارافملا .قال ااووملا  اقإل نيمادإا  د  ااردافملا ان اامملدإ 
الاأافدددداا األ بملددددة بملددددهلله مسفدددد  . قددددال الماافدددد  ا مهددددإ    اامملددددإد بيوهمددددا  ملدددديف  مل  ومدددد   ودددد  

اأُ  دل فمدااإا انيدد  سدوة البد  قددال اْلادال دة . امدا ممددهللا ه فماادَ ااردافملية  ُمدد   فيد   مدهللا  سددإ ال 
  دايد  ا  ااميداج  ادب ااىدك ة ا مس  اما م  قال جتدليا ااىدك ة قائمداأل  د  اامملدإد فاديس ْلد

 بملهلل ااماااال . العر اا إفيق . 
 
يـــا  ن )  قا يلـــ   احلـــديث اســـامس نعـــن أيب عريـــرة رضـــ  هللا عقـــر ن أ  القـــ  [ 137]

  فقد لغوت ( –يوم اجلمعة :اإلمام خيطب  –لصاحعك ن أنص  
 مو  ااكسم   القَ اأُ ةموضوع احلديث ن

 املفردات
 مال اتا  اتإ م  عا دم   دهللم  النيودا  وودا الاتدا  اتدب مد  عا اُث أيُث قإا  فمهلل اتإت : 

الميك  ان  مال اتا  اتا م  عا  مب  اما .الأي  املويل أي  اتدا  ملد  سدكَ الأي  اتدا  ملد  

                                                        

  ك داا ا مملدة عا   قإاد  الا ا  االا  مىا ال   ك اا ا مملة عا اأُ ة قائماأل  5495 ق  (  196   /3  الاه اا يهما   ااىو  ااكرب  ج ( 1  
ْه ا  انيد  قدال   دهللااامح  بد  ام احلكد   الااوىدائا   ك داا ا مملدة  864 قد  احلدهلل ا جتا ال اال ْلإاأل انيفمإا اايها الياكإك قائماأل م   الا ة  مهلل ب  برا  الغ

 . 1397 ق  عا قيام ا مام   اأُ ة 
 . ف ري السكَ  و  الاه اب  ملمية ال كاه احلافظ   اا(  2 
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يكا  الجما  ااكسم  ما  اامل  ااموإد الاا ا ا ان ممل  اتإت مملواه يكامدَ الحيو دذ يكدإن قدهلل 
بُادَ مجمل دذ اكد  األالل اءدها ألن اأُداا اك  ان  مال ممل  اتإت  مليف ابُاَ مجمل ذ المي

اامودال الاددإ كددان ااموددإد مود  ابُددال مجمل ددذ اكددان ان  مدإل فمددهلل اتددَ مجمل ددذ اي سددمَُ . 
اافاقدان   ددة ] اَلِاَ ا َمداوالا ِعاِاْتدِإ َمداوالا ِكَاامألدا ال ُادق اااتدإ  ادب ااكدسم اادذي   مدْ فيد  قددال يملداىل 

72] 
 ملعىن اإلمجايلا

مد  قددال ألميدد  انيوددَ  االُ دة احدد ام   الق هددا اليفا دل ااددذ يف اسسدد ماا ْلددا ادذاذ قددال ااودديب 
  إم ا مملة الا مام َيُ  فمهلل اتا الم  اتا فس مجملة ا  .

 فقر احلديث 
قال اال   ب  ااوْ ايفمَ اقإال اافىا    ادب ان اااتدإ مدا   ُيىد  مد  ااكدسم القدال ااومدا بد  

ي  ممل  اتدإت مايدَ مد  األسدا القيد  بُادَ فمدياة مجمل دذ الاملد  األقداا  دذا مد  قدإل مد  مش
قددال  ددا ت مجمل ددذ كهددااأل . اكدد  ال د حددهلل ا  وددهلل اي داالد الابدد  ملميددة مدد  حددهلل ا   ددهللع بدد  
 مددا مافإ دداأل   المدد  اتددا الختُددب  قدداا ااودداج كانيددَ ادد  كهددااأل (  قددال ابدد  ال دد  احددهلل  الايدد  مملودداه 

الحددام فمددياة ا مملددة .الألمحددهلل الاا ددلا  مدد  حددهلل ا ابدد    دداج مافإ دداأل   مدد  اسددلات  ودد  ااوددسال 
يكا   إم ا مملة الا مام َيُ  فهإ كاحلما  ُيم  اسفا األ الاادذي  مدإل اد  انيودَ اديس اد  مجملدة 
( قال الا  ءا هلل قإي   سدام  محداد بد  سدامة  د  ابد   مدا مإقإفاأل.قدال ااملامداا   مجملدة كامادة 

 ااإقَ  و  ا د. اإلمجاا  اب اسماط فاض 
ال دمددذ مددد  احلدددهلل ا السددإا ا نيودددات   اأُ دددة القددهلل حدددهللده ااردددافملا عأل بملددل الفيمدددا  دددهللا   
قإ ن اي ان اارافملا    ا  السإا ا نيوات ا  ا ا بال احلاضداالن ا بملدل ال دذا م ديف  ادب ان 

 و ددديف ا مملددة   يوددري ا  هبددذا ااملددهللد . الاامددإل بملددهللم  دد ة  مجملددة مدد  دالن  ددذا ااملددهللد قددإل   
ال دذا  (1    اب دايد  ا   حدهلل ا كملد  بد  ماادذ الاهند  كدانيإا   االل مجملدة مجملإ دا هدإ ا بملدل(

   فيددهلل ابُددال مجملددة مدد  دالن  ددذا ااملددهللد الاامددإل ان ا مملددة يوملمددهلل  ددا اعاددق  ايدد  اسدد  ا ما ددة 

                                                        

 1082 قد  الابد  ماسدة   ك داا اقامدة ااودسال عا فداض ا مملدة  1069 قد  اءا ال اىل ما  الاه ابإ داالد   ك اا ااوسال عا ا مملة   ااما   ( 1 
 . قال األا ا   سوهلله حى  176  /3الاا يهما ج 281  / 1الاحلاك    ااى هلل ك ج
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ا السددائا األقددإال   يو دديف  اددب دايدد   ددا ري  دد يري فمااددذ  ددا  اهندد  ( 1   ال دد   ثسثددة الا مددام(
يوملمهلل عثيف  را الاارافملا الامحهلل  ااين اهنا يوملمهلل أب بملدل الابدإ حويفدة  دا   اايأل غدْ  ا هد  الاكد  
 دذه األقدإال   يو دديف  ادب دايدد  ميود  مددا دالهندا الااودد يري مد  اقددإال ا د  ااملادد   دإ مددا  كايد  ق دد  

ال مكدااله قاي  ال اب  ذا فإن ا نيوات الاس    ك   دهللد يوملمدهلل بد  ا مملدة ال د  ااكدسم حداام ا
   دذا مددسمل الاامددإل ااودد يري  ددإ اامددإل عا  دداب المدد  اسددان ااكددسم   اأُ ددة فإنيدد  قددهلل اسدداا 
المدددااي األدادددة  امددداأل أبن ابددد    دددهلل اادددرب  كدددا ا يفددداق  ادددب السدددإا ا نيودددات  ادددب مددد  حمدددا 
ا ا مملة ا ا  ملها الام افإا فيم  مل  ىم  اأُ ة ا ملهلل اال  م  ال   َيإن اد  ان  دذكا ع اال  مدا 

 ذا    مسمل الني ا الااذي   ها ِل  هللم ا إان الادإ كدان  اكدااأل ألن مد  كدان  اكدااأل فمدهلل يكاد  
المددد  يكاددد  فمدددهلل اتدددا كمدددا   احلدددهلل ا . الام افدددإا   ا بملدددة اءدددياا  د ااىدددسم اليردددميَ ااملددداعس 

امددرب ان مدد  قددال  ا ا  كددا الاا دد مل  اددب ااددهلل اا . القددهلل  امددَ ان ااودديب  الااودسال  اددب ااودديب 
وددد  األمدددا عاملددداالمل يددد  انيودددَ  دددإم ا مملدددة الا مدددام َيُددد  ان مجمل ددد   غيدددة فدددإ ا كدددان قدددهلل مُ ألم

ْه م  عا االىل .  الااوها    ااوكا فت
القهلل اس هللل ا  اا مااذ هبذا احلهلل ا  اب مو  صية ااىجهلل   حدال اأُ دة ال  دايد  ْلد    

ال  األقيىدة دمد    األحكدام  امدا هبدا   حدال اأُ دة الاديس ااملمدإل  اذ فمهلل يمهللم ان ااوديب 
اارا ية ألهنا م مإ ال  مد   ودم  ع مد  اأُد  الامدرب انيد     وُدق  د  اْلدإ  ان  دإ ا  الحدا 
 إحب المملاإم ان م  قال عاو  فمهلل قال باا د  المدااي اادهللاي  ااود يري ااودا ري اال اتبد  مد  قدال 

قدال اىدايذ  ودا ان ااوديب . القدهلل ممدب ممل باا د  السملد  قإاد  ممدهللماأل  ادب مدا  دري  د  ااملودإم 
 ق  فا ك   كمل ل الاالسل فيهما الا ا ساا هنا ع بُ  هنا مملم  كما  مال . العر اا إفيق . 

يا  ن)من اغتسـا  احلديث السادر ن عن أيب عريرة رض  هللا عقر أ  رسـو  هللا  [138]
ة :مـن راح يف السـاعة يوم اجلمعة ] غسا اجلقابة [ ف راح يف الساعة األ:ىل فكأ ا يـرب بدنـ

الثانيــة فكأ ــا يــرب بقــرة :مــن راح يف الســاعة الثالثــة فكأ ــا يــرب ربعشــاا أيــر  :مــن راح يف 

                                                        

ال  بددهللال   يمدام فديه  ااودسال ا  القدهلل اسد  إ   اديه  ااردديُان فملاديك  ع ما دة فإَّندا أيكد  اادذئ  ااما ددية (   مدا مد  ثسثدة   قا دة  دإ احلدهلل ا (  1 
حىددو  األا ددا  الاماسدد  ال  547ال الاه ابددإ داالد   ااوددسال عا اا رددهلل هلل بدد ك ا ما ددة  قدد   6/446ال 5/196 الاه ا مددام امحددهلل   مىددوهلل اي ااددهلل داا 

 قددد   3/54الاا يهمدددا   ااىددو  ااكددرب   920 قدد   1/296الاماسددد    ااىددو  ااكددرب   847 قدد  رددهلل هلل   يددداك ا مملددة ااوىددائا   ا مامددة عا اا 
 . القال   يري ا سواد 3796 ق   2/524الاحلاك    ااى هلل ك  21101 ق   5/458الاب  ح ان     ي    4708
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الســاعة الرابعــة فكأ ــا يــرب دجاجــة :مــن راح يف الســاعة اسامســة فكأ ــا يــرب بي ــة فــ قا 
 خرج اإلمام ح رت امل ئكة يستمعو  الذربر (

  مملةفمياة اا  كْ اىل اموضوع احلديث ن
 املفردات

  اح :  إ ااذ اا   القَ اااالاح ال إ بملهلل االالال القهلل  ُاق ال ااد ب  جماد ااذ اا ؟
 بهللنية :  ا ااإاحهللال م  ا ب  

 بماال :  ا ااإاحهللال م  اا ما اي ك َّنا ا هللا ا ا و ا   مكة 
 ك راأل اقان : اي ا  قاالن الااهللساسة الاا يمة مملاالفة 

 إد مو  ا هللي اال يوهللق قاا : مملوا ا اما ان  كإن اامو
 حمات ااسئكة :  مليف ا ىم  مُ ة ا مام الااااد عاذكا اأُ ة 

 اما ااىا ة فىي   اا  ا فيها .
 املعىن اإلمجايل

 د  يفدداالت ااوداج   ااىددملا اىل ا مملدة هىدد  اا  كدْ الامددرب ان كد  قددإم اءدد كإا  امدرب ااودديب 
ت يو هددا جباددإج ا مددام  اددب ااوددرب الان ااسئكددة   سددا ة فاهدد  اافمدد  ااددذكإ  الان  ددذه ااىددا ا

 ااإكاإن بك ابة ااواج  اب حى  حاْل    اا مهللم الاا  ما  ُإالن   فه  ا ا ماج ا مام .
 فقر احلديث

: دمذ م   ذا احلهلل ا أتكيهلل ااتى   إم ا مملة الان  ذه اافمياة   يودال ا  بدذاذ امإاد   أ:لا 
اه . قددددال ااوددددوملا    ااملددددهللال اقددددإل القدددد    بملددددا عاقدددد    مدددد  اغ ىدددد   ددددإم ا مملددددة ُث  اح ..

ااو ي ل نايدال بافظ غى  ا وابة ال إ نيملدَ اودهلل   دذالمل اي غىدسأل كتىد  ا وابدة ال د دهلله 
 ما الق    بملا عاق   وهلل   هلل اااناق فاغ ى  احهللك  كما  ت ى  ااجوابة .

 اح ان ااتىدد  ءدداا اادداالاح اىل  : دمددذ مدد  قإادد   ددإم ا مملددة اي مدد  اغ ىدد   ددإم ا مملددة ُثاثنيــاا 
ا مملدددة المل  رددداا اايدددإم مسفددداأل اا ا ا دددة اامدددائال أبن ااتىددد  ءددداا اايدددإم   ااودددسال ال ودددهلل   ادددإ 
اغ ىددد  بملددددهلل  ددددسال ا مملددددة سددددان ال دددداد قدددإْل  مددددا  الاه اا لددددا ي   عا القددددَ ا مملددددة ا ا نااددددَ 

إا ا ا  احدددإا اىل ااردددمس مددد  حدددهلل ا  مددداال  ددد   ائردددة بافدددظ  كدددان ااوددداج مهودددة انيفىددده  الكددداني
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فهللل  ذا  اب ان ا غ ىال اوسال ا مملدة   ( 1  ا مملة  احإا    ي  ه  فمي  ْل  اإ اغ ىا  (
 ايإم ا مملة .

 :  دمذ مو  اس   اا اا  كْ ااجمملة الان في  فم    ي  .اثلثاا 
 :ام اددددي   اا  كددددْ مددددا  ددددإ  دددد   ددددإ ااددددذ اا مدددد  االل القددددَ اادددداالاح اىل ا مملددددة اال  ددددإ رابعــــاا 

 ااذ اا م  بملهلل عاإا اارمس ال   ذا مسمل م يف  اب اأسمل   ااىا ات .
:ام اي   ااىا ات ما  ا     ا ااىدا ات اا إقي يدة ااديت  ومىد  فيهدا اايدإم اىل اثوديت  خامساا 

 ردداال سددا ة اال  ددا اسددلاا نمانييددة  ومىدد  فيهددا القددَ اادداالاح اىل  ددس سددا ات .  دد  اىل األالل 
ا  ا مهدددإ  فاا ا ا دددة  مإادددإن اا  كدددْ  كدددإن مددد  االل ااوهدددا  الا مهدددإ  اا ا ا دددة ال  ددد  اىل اا ددد

  مإاإن اا  كْ  كإن م  االل القَ اااالاح المذ   ا مهإ   إ األ ري .
 -:  اد  اب اا ا ا ة   قإْل   ذا أبمإ  : سادساا 

مددد   االْلدددا :ان كامدددة  اح   يىددد ملم  ا    القدددَ ااددداالاح اال مدددا  دددإ قا ددد  موددد  فادددإ كدددان اا  كدددْ
 عاإا اارمس امال غهللا المل  م   اح .

كددددانيإا  ددددذ  إن أل مدددداْل    االل ااوهددددا  ُث أييددددإن اىل ا مملددددة القددددهلل    نييهددددا: ان ا دددد اا ااودددديب 
 س   ااملاق الاات ا  الااهللاي   اب  اذ ما  الاه اا لا ي   عا القدَ ا مملدة ا ا ناادَ ااردمس 

ه  الكدانيإا ا ا  احدإا اىل ا مملدة  احدإا م  حهلل ا  ماال     ائرة بافظ   كدان ااوداج مهودة انيفىد
   ي د ه  فميدد  ْلدد  اددإ اغ ىدا  (. المملدد  مهوددة انيفىدده  اي   اءداالن اءددتاْل  أبنيفىدده  ادديس ْلدد  

 مهللم .
  ا ها :ان ع  ل الس  اما عاىملا بملهلل ااوهللاا الااوهللاا    كإن ا  بملهلل االالال .

ِاَ ا  قددال    ضددا ع  ودد  ان ااودديب   ابملها:انيدد  ال د   حددهلل ا سددمليهلل بدد  ااىددي   دد  اي  ا دداال
د َِ اْاَمسِئَكُة َ َاب َعِا اْاَمْىِجهلِل َ ْك ُدُ إَن اأَلاِلَل َفاأَلاِلَل اَلَم َدُ  اْاُمَهجِّ ِا َكَم َدِ  َكاَن  َدْإُم اْ ُُممَلِة اَلقَدَف

                                                        

 2071 قددد  ال الاه   ك ددداا اا يدددإا عا كىددد  اااسدد  ال ماددد  بيدددهلله  039 قدد  اا لددا ي   ك ددداا ا مملدددة عا القددَ ا مملدددة ا ا ناادددَ ااردددمس (  1 
الابدإ داالد   ك دداا ااُهدا ال عا ااامودة   يدداك ااتىد   ددإم  847 قد  المىدا    ك داا ا مملددة عا السدإا غىد  ا مملددة  ادب كد  عاددل مد  اااسددال 

 .   عقا مىوهلل األنيوا  الامحهلل 352 ق  ا مملة 
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 ددا نيوددي  .الااهجددا  ددإ ااددذا     اْلدداساال الاْلدداساال(1   .. احلددهلل ا (..  ااِددِذي  ُدْهددهلِلي َبهلَلنيَددةأل 
  ااوها  .

مامىدددها :ا  ادددإ ا  دددرب  ااىدددا ات اهندددا  دددا ااىدددا ات اا إقي يدددة اكدددان ا مدددام َيددداج بملدددهلل ااىدددا ة 
اأامىددة ال ددذا  كددإن فيدد  يمددهللم  اددب القددَ ا مملددة بىددا ة ألن ااددلالال    كددإن ا  بملددهلل ااىددا ة 

 ااىادسة اايت  ا نيوي ااوها  .
اادددذ اا   اا كدددإ  الاَّندددا  دددااد موددد  اا مدددهللم   االل سادسدددها : ان كامدددة اا  كدددْ    دددااد موهدددا  ودددا 

القَ اااالاح البواا  اب  ذه األداة فاامإل األ سري ان ااااد عاىا ات اسلاا نمانيية قاياة ي هللا مد  
قدإل ا مهدإ  القدهلل ي دل ان قدإل اا ا ا دة  االل القَ اااالاح ح  َياس ا مام  اب ااورب ال دذا  دإ

 قإل ضمليي ياده األداة .
،  (2    دمددذ مدد  احلدهلل ا ان القددَ ا مملددة  دإ القددَ ااددلالال ْلدذه األداددة ااودد ي ة  اح : سـابعاا 

الااهجدا، المددا اءدد    اددذ ألن  ددذه ااكامددات   يمدال غاا دداأل ا    القددَ ااددلالال المددا  ما بدد  ال اددب 
 دذا فهدذه األحاد ددا يداد قددإل مد  قددال ان القدَ ا مملددة َيدإن ق دد  اادلالال ا  مدداداأل  ادب  حددهلل ا 

ال ددإ حددهلل ا مدد كا  فيدد  فددس  مدداالم  ددذه األحاد ددا ااودد ي ة الِمددا  د ددهلل  (3 يهللان(  ددهللع بدد  سدد
 ددذا اا مددذ ان  ددسال ا مملددة  ددا بددهللل مدد   ددسال اا هددا ال ددسال اا هددا   جتددإن ا  بملددهلل ااددلالال 

 عاووإ  اارا ية الا مجاا .
 : دمذ مو  فمياة اا كا الاني  كم  ا هلل  بهللنية ُث ما بملهلله  اب اا يي  . اثمقاا 
: دمدذ مودد  ان ااردد كل   كد  سددا ة ثددإاهب  سدإاا حىدد  كددا ا احلدهلل ا فكدد  مدد  سدداا  اا اتســع

اه ……….  ااىددا ة األالىل ك َّنددا قدداا بهللنيددة المدد  سدداا   ااىددا ة اا انييددة ك َّنددا قدداا بمدداال 
 احلهلل ا .

                                                        

الااوىددائا     850 قدد  المىددا    ك دداا ا مملددة عا فمدد  اا هجددْ  ددإم ا مملددة  929 قدد  ا ا سدد ماا اىل اأُ ددة اا لددا ي   ك دداا ا مملددة ع(  1 
الاب  ماسة   ك اا ا مملدة  عا مدا سداا   1385 ق  ال  ك اا ا مملة عا اا  كْ اىل ا مملة   864اا هجْ اىل ااوسال باق   ك اا ا مامة عا
 . 1543 ق  الااهللا ما   ك اا ااوسال عا فم  اا هجْ اىل ا مملة بافظ   اا هجا (  1092 ق  اا هجْ اىل ا مملة 

 (  ااوجما(  اح يُاق غاا األ  اب ااذ اا القَ اااالاح ال إ ما بملهلل االالال القهلل يُاق  اب مُاق ااذ اا   اي القَ كان  (  2 
قددال   ءددههللت ا مملددة مدد  اي بكددا فكانيددَ مُ  دد  ال ددسي  ق دد  نيوددي ااوهددا  ُث  اءددا ال اىل مددا  الاه ااددهللا  قُدديف  دد    ددهللع بدد  سدديهللان ااىدداما(  3 

 ا دَ  ءههلل ا م   ما فكانيَ مُ    ال سي  اىل ان اقإل اني وي ااوها  ُث ءههلل ا م    مدان فكانيدَ مُ  د  ال دسي  اىل ان اقدإل قدهلل نال ااوهدا  فمدا
 . 2/17احهللاأل  اا  اذ ال  انيكاه (  الاه ااهللا قُيف 
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أًل :ان  دددذه ااىدددا ات يو هدددا جبادددإج ا مدددام  ادددب ااودددرب امإاددد  فدددإ ا مددداج ا مدددام حمدددات عاشـــرا
 ى مملإن ااذكا .ااسئكة  

 : ان ااسئكة  ى مملإن ااذكا بملهلل ان  ُإالا   فه  .احلاد  عشر
 : ان م  ساا بملهلل ساإج ا مام  اب ااورب فس فم  ا  . الثان عشر

ـــث عشـــر : ان اا يمدددة يمددداا اليك ددد    ااملمددد  ا ا كانيدددَ   سددد ي  مدددْ الانيددد     ىددد هان الثال
األ  َدددَاُه  ع يملدداىل برداا مدد  ا مددال اأدْ الاارددا كيددي   القددهلل قدال  ْْ  َفَمددْ   َدمْلَمدْ  ِم ْدَمدداَل َ  اٍِل َمدد

  [8-7االالاة ] اَلَمْ   َدمْلَمْ  ِم ْدَماَل َ  اٍِل َءّااأل  َدَاهُ 
 
:ربـــا  مـــن أصـــ اب  –احلـــديث الســـابا نعـــن ســـلمة بـــن األربـــوع رضـــ  هللا عقـــر [ 139]

:لــيس لل يطــا   ــا صــ ة اجلمعــة ف نقصــر   الشــ رة  يــا  ن ربقــا نصــل  مــا رســو  هللا 
 نستظا بر .

  قا زال  الشمس ف نرجا فقتتعا الف و . :يف لفظ ن ربقا جنما ما رسو  هللا 
 القَ ا مملةموضوع احلديث ن

 املفردات
ا د اب  ص هدا القدهلل ع د   قإا  الكان مد  ا د اا ااردجاال : دا ءدجاال احلهلل  يدة ااديت ع د  ااوديب 

ا ا ملدة الاالسدُها ال ما دا الكدان ءدجا األ فاضدسأل  داحلاأل    اذ اايإم ثدسف مداات   االل ا ااويب 
 امياأل الكان  ى ق اافاج ساايأل ال مال اني   إ ااذي كامد  اادذئ  فداالي انيد  قدال  ا دَ اادذئ  امدذ 
ك ياأل فُا    ح  اني ل    مو  فمال الُيذ مااذ الماِل  مدهللت اىل  نق  نقويد  ع اديس مد  ماادذ 

ع ان  ددذا املجد   ئد   د كا  فمدال اادذئ  ا جد  مدد  فماادذ يو ل د  مديف قدال فمادَ اي   داد 
  ا دددإل ااولددد   دددهلل إك  اىل   ددادال ع ف ددد بإن ا    دددادال األال ن قدددال فا مدددَ   ددذا ان ااوددديب 
  د عاهلل وة 74س   غلالات اليإ  سوة  ف سامَ الغلا سامة م  ااويب  باسإل ع 

  ُث نيووامل : اي نيملإد م  ااوسال .
 نيى    ب  : اي ايس ْلا ك  كامل اسس  سل ب  الايس اا يُان ك  
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حددل يددلالل اارددمس  قإادد  ا ا نااددَ اارددمس : ا ا كددامل افملدد  امدد  اي امدد  مدد   سددإل ع  
 ال إ ء    ا ري ان ا مملة يواب بملهلل االالال ال إ ااااسري .

 اافداا : دإ اا د  اادذي  كدإن بملدهلل اادلالال الادديس كد  كد   ا الاَّندا  مدال اا د  اادذي بملدهلل ااددلالال
 ان ألنيد  فداا  ملد   سدد  الاافداا اااسدإا قاادد  ابد  ق ي دة   االل ك دداا ادا ااكايد  القدال الااملامددة 
 دددذ  إن اىل ان اا ددد  الاافددداا  ملددد  الاحدددهلل الاددديس كدددذاذ بددد  اا ددد   كدددإن غدددهللالال ال ردددية   االل 
ااوها  ال ماه . ا د م  ااملهللال ااووملا   المفهإم كسم اب  ق ي ة ان اافاا ما  عا د  اادذي بملدهلل 

 االالال .
 املعىن اإلمجايل

ا ا ناادَ اارددمس ُث  َيدرب سدامة بدد  األكدإا  ضدا ع  ودد  اهند  كدانيإا  ودداإن ا مملدة مد  ااودديب 
  ملإدالن اىل بيإ   الايس اا يُان ك   كفا اسس  سل ب  .

 فقر احلديث
 دمذ م   ذا احلهلل ا ان القَ ا مملة  إ القَ اا ها اي بملهلل االالال الاىل  اذ   د  مجهدإ   

ا د  ااملاد  .الاد دب ابد  ااملداي ا مجداا  ادب ان الق هددا بملدهلل اادلالال ا  مدا نيمد   د  امحدهلل بد  حو دد  
اني  ان  س ا ق   االالال اسلايد  ، قدال احلدافظ ابد  حجدا قدهلل نيماد  اي  د ة القإ هدا ق د  اادلالال 

ْه    مجا ة م  ااىاي .  اب  قهللام  الغ
 دد  ااددلالال  دد  ابدد  مىددملإد المملاال ددة السددابا :  كددا ابدد  قهللامددة   ااتدديف انيدد  قددهلل  الي فملاهددا ق يلــ 

ال دد  جما ددهلل ال ُدداا ان كدد   يددهلل   االل ااوهددا  ال ددهللالا ا مملددة مدد  األ يدداد الادديس  ددذا اي كإهنددا 
اال أل : اهندددا بدددهللل مددد   - يدددهللاأل   ددديري ألدائهدددا ق ددد  اادددلالال فدددااااسري ان الق هدددا القدددَ اا هدددا ألمدددإ  :

 الال كمجاا ااىامل .اا ها فس  وري ان يواب ا    القَ اا ها ال إ بملهلل اال 
: ان حدهلل ا سدامة بد  األكدإا   ااود ي ل ال دإ احلدهلل ا اادذي هد  بودهللد ءداح  اآلن  اثنيـاا 

ا ا ناادَ ااردمس  كان  فملاهدا  ودهلل اادلالال امإاد  كودا امد  مد   سدإل ع    هللل  اب ان ااويب 
ال الا ا يملا ض  دذا ُث نياس  فو     اافاا فهذه اااالا ة   ي ة ال اُية ان القَ ا مملة بملهلل االال 

ْه  سري  اي  او    ال ااح   .  م  غ
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اما قإا  الايس اا يُان ك  نيىد    بد  فهدذا ااوفدا م إسد   ادب اامدهلل  ااكدا  اسسد  سل  :اثلثاا 
الاديس م إسهداأل  اددب جمداد اا دد  ا ا  اد   ددذا فدإن اافدداا اادذي  كفددا اسسد  سل اَّنددا  كدإن بملددهلل 

 القَ االالال الايس بملهلل االالال م اءاال .
كددان  ىدداا هبددا بملددهلل ااددلالال م اءدداال الِمددا  ددهللل  اددب   : ان  ددذا احلددهلل ا  ددهللل  اددب ان ااودديب  رابعــاا 

 (1  اددذ حددهلل ا سدده  بدد  سددملهلل  ضددا ع  ودد  قددال  مددا كوددا نيميدد  ال  ني تددهلل  ا  بملددهلل ا مملددة (
 . (2 ُث نياس  فوا ري نيإاض وا ( الحهلل ا سابا  ضا ع  و  قال  كوا نيواا م   سإل ع  

الِما  هللل  اب ان ا مملة بملهلل االالال ما  الاه مااذ   ااإع  ال دإ اثدا  ان عوفىدة كانيدَ  :خامساا 
املمي  ب  اي عاا  يإض   وهلل سهللا  ااىجهلل فإ ا غريها اا   ماج  ما  ضا ع  و  فوداب 

، ال ددذا مملودداه ان ااُوفىددة كانيدَ يإضدد  اىل سانيدد  سددهللا  ااىدجهلل ااتدداي مدد  ا هددة (3 ا مملدة ( 
ا ام هلل  ايها اا   ماج  ما ب   ذا األثدا  دهللل  ادب ان  مدا كدان   د ما بملدهلل اادلالال ااراقية فإ 

 قايسأل الاملا  م  اس  ان َي م  ااواج فإن ااواج ك االا   ااهلل وة   نمو  .
:ان ااما دهللال األ دإاية انيد  ا ا يملدا ض نيودان فإمدا ان  كدإ  م كداف ل   ااود ة فيجمد   سادسـاا 

ف ل  سددري احددهللمها  اددب اآلمددا اي  دداسري ااودد يري  اددب اامددمليي اال بيوهمددا الان مل  كددإ  م كددا
ااوُإق  اب اافهإم اال اادوش  ادب اا دا ا الاآل   اادإا دال   يمدهللب ا مملدة ق د  اادلالال كاهدا     

فس ي ملا ض م  اا ابَ  و   اإات ع السسم   اي  الم   ادذ ففيهدا ضدملي   م  دالن ااويب 
ْ ا او  ها ال ااح ها . العر اا ددإفيددق . اال   بملمها ال الا ة ااو ي ل  ممهللمة  اب غ

 
يقــرأ يف صــ ة  احلــديث الثــامن ن عــن أيب عريــرة رضــ  هللا عقــر يــا  ن ربــا  القــ  [ 140]

 الف ر يوم اجلمعة ) خمل مثقريا ( الس دة  : ) عا أمثى على اإلنسا  ( .
                                                        

ال  ك داا االا  دة عا مدا سداا   اافداج  939 قد  ا لا ي   ك اا ا مملة عا قدإل ع يملداىل   فدإ ا قمديَ ااودسال فاني رداالا   األ ض (  الاه ا (1 
ال  ك ددداا ا سددد  ذان عا يىددداي  اااسدددال  ادددب ااوىددداا الااوىددداا  ادددب اااسدددال  قددد   5403ال  ك ددداا األعملمدددة عا ااىددداق الااردددملْ  قددد   2349 قددد  

الاا مدذي  1086 قد   الابإ داالد   ك اا ااوسال عا القدَ ا مملدة 859 ق  ىا    ك اا ا مملة عا  سال ا مملة حل يلالل اارمس الم 6248
 قد   الابد  ماسدة   ك داا اقامدة ااودسال الااىدوة فيهدا عا مدا سداا   القدَ  دسال ا مملدة 525 قد   ابإاا ااوسال عا ما ساا   اامائادة بملدهلل ا مملدة 

1099. 
  عقددا الامحددهلل 1390 قدد  الااوىددائا   ك دداا ا مملددة   القددَ ا مملددة  858 قدد  مىددا    ك دداا ا مملددة عا  ددسال ا مملددة حددل يددلالل اارددمس  (2 

 .مىوهلل ااك ا   
 . 13 ق   مااذ   ك اا القإت ااوسال عا القَ ا مملة (3 
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  ماا ب     سال اافجا  إم ا مملة . ماموضوع احلديث ن
 فرداتامل

  مل يول   ااىجهللال : اس  ااىإ ال ال مال ْلا سإ ال ا مملة 
 ال   ايب  اب ا نيىان :  مال ْلا سإ ال ا نيىان 

 املعىن اإلمجايل
قدداااال  ددايل ااىددإ يل    ددسال اافجددا مدد   ددإم ا مملددة  ءدداا ع  ددل السدد   اددب اىددان  سددإا   

ْاأل ادا  ألن فيهما  كا ماق  دم ال كدا  دإم ااميامدة الا ودة الااودا  فواسد  قااا مدا    دذا اايدإم يدذك
 قهلل الق  في  م  ماق  دم ال ا سيم  في  م  بملا األسىاد الااميام ااجلاا 

 فقر احلديث
 دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا اسدد   اا قدداااال  ددايل ااىددإ يل    دد ري  ددإم ا مملددة الكدداه مااددذ قدداااال 

ا  اب  ااكاا دة    دسال  ااىجهللال    سال اافاض مرية اا لايط  اب اا مإمل المش بملا
ااىدددا اي ااددديت يىدددا فيهدددا اامددداااال قدددال ابددد  دقيدددق اامليدددهلل فملادددب  دددذا    كدددإن خماافددداأل ام مدددب  دددذا 
احلددهلل ا ، ال  ااإاك ددة  اددب  اددذ دائمدداأل ال ددإ انيدد    ددا اد  ا هددال اىل ا  مدداد ان  اددذ فدداض   

  ذه ااوسال ال  مذ   مااذ حى  مادال  ذه ااذ  ملة .
م  اس  اح مدا ت قدهلل يمد  القدهلل   يمد    َيدإن بد  َيد   وة اا ثإ ال    ااويب : ياك ااى يل 

  ايوا ان نيملم  عاىوة الان نيملا  ا هال ما مفا  ايه  العر اا إفيق .
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 بــاب العـيـديـن
 يددداد اامليددهلل   ي ويددة  يدددهلل الاامليددهلل  ددإ مدددا  دداد اليكددا  فإمدددا ان  ملددإد  ايددذ الامدددا ان يملددإد  ايدد  الاأل

االمانيية يملإد  اب ااواج كمليهلل اافُا ال يهلل األض ب الا مملدة امدا األ يداد ااكانييدة فااوداج  ملدإدالن 
 ايهدا ال ددا   ا سددسم األمدداك  اامهللسددة كااىددجهلل احلدداام المدد  ال افددة الملدافددة ال مددا ا مددا  المددا 

يددة يملددإد اءدد    اددذ  ددذه يملددهلل ا يدداد مكانييددة  ملددإد  ايهددا ااودداج ال ددا   نيفددس ااإقددَ ا يدداد نماني
الي كددا   ملدديف ان ياددذ اامل ددادات   يوددري ا    ياددذ األمدداك  ال  األنموددة احملددهللدال ْلددا ا  ااملمدداال 

 الااُإامل عا يَ فها مكانيية فمط اليوري   مجي  األنمة بهللالن اس  واا .
 
:أبـو بكـر  احلديث األ: ن عن ععدهللا بن عمر رض  هللا عق ما يا  ن ربا  القـ  [ 141]

 عيدين يعا اسطعة .:عمر يصلو  ال
 يمهللب ااوسال   اامليهلل   ق   اأُ ةموضوع احلديثن 

 املفردات
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 كان: فمل  ماضا  قش  هللل  اب ا س ماا  المجاة  واإن مرب كان اما ا ها فهإ افظ ااوديب 
 الابإ بكا ال ما .
 املعىن اإلمجايل
كىددددإمل ال ددددسال  ودددداا اامليددددهلل   الكدددد   فاددددة يردددداا فيهددددا ا ما ددددة كاأىددددإمل الاا كددددان ااودددديب 

 ا س ىماا  وايها ق   اأُ ة القهلل كانيَ ا مملة   االل ا سسم كذاذ .
 فقر احلديث

قددددهللم ااهلل وددددة الأل اهددددا  إمددددان   هدددداالن فيهمددددا اال وددددة  :سدددد   مردددداال ية اامليددددهلل   ان ااودددديب  أ:لا 
 داده ف بهللْلما ع م  ياذ اايإمل بيإمل مدْ موهمدا المهدا  يدهلل اافُدا ال يدهلل األضد ب ءداا ع امل

ان   هاالا فيهما اال ودة الان  دذكااله ال كدرباله  ادب مدا امت  اديه  مد  اادومل  ففدا اافُدا  دسال اامليدهلل 
يراا ءدكااأل ر  ادب مدا اند   ادب   داده الا داهن   ايد  مد  اندام ءدها  ممدان بوديام  القيامد  الامدا 

  ردا  ي  يهلل األض ب فمدهلل ءداا ءدكااأل ر  ادب مدا اند   ادب   داده مد  نيملمدة احلدج الاامل دادال  
 احلجة الْلذا قال بملمه  

 ا ياد  ثددسثة فاثوددان                  سوة فُا الاض ب اا ا   
 ال اا  مل اد اس دددإ ياأل                مويوة   د وودا  ديدد   
 فمياة مش هبا ني ديدوا                 ك  امة  وها اضاَ ق داوددا   
 ال امل االقات بتْ مك ى                المل يك  ا ياد ْلإ العاا     

:حكمهددا امددا حكدد   ددسال اامليددهلل   فمددهلل ام اددي فيدد  اافمهدداا فددذ   ا مهددإ  اىل اهنددا سددوة  اثنيــاا 
مدكدددهللال ال  ددد  بملددددا ا ددد  ااملادددد  اىل اهندددا فدددداض  دددل الِمددد    دددد  اىل السإهبدددا  يودددداأل ابدددإ حويفددددة 

كفا ددة ال ددإ مددذ   امحددهلل   الاألالنا ددا الااايددا ال الا ددة  دد  مااددذ .ال دد  بملددا اارددافملية اهنددا فدداض
  امددا كمددااج احلدديا اىل  الاملدد  اامددإل أبهنددا فدداض  ددل اال الاسدد   يدديف  ددإ األقدداا ألن ااودديب 
ال ال وا ة ا سسم هبا .  ااواب ( ال اذ  هللل  اب امهية  ذه اارمل

:  دمددذ مودد  ان  ددسال اامليددهلل   مردداال ة ق دد  اأُ ددة الااددهللاي   اددب  اددذ اس فاضددة ااومدد  أبن اثلثــاا 
 كان  فملاها ق   اأُ ة الم   اذ  ذا احلهلل ا .  ااويب 
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: حود     هدهلل بديف اميدة يمدهللب اأُ دة  اددب ااودسال الانيكدا  اديه   ادذ فاد   اسملدإا فميدد   رابعـاا 
ان االل م  فملد   ادذ مملاال دة القيد  مداالان بد  احلكد  القيد  نايد   ااملدااق القيد    مدان بد   فدان 

ْاأل مدد  ااودداج أييددإن  بملددهلل ااوددسال . الااهدد  ان  ددذه ااىددوة ياكددَ نمودداأل ُث   امددا  مدداه اددا  ا  ك دد
ا يددهللت   دالاددة بدديف اامل دداج الااىدد      اددذ اّن بدديف اميددة سملاددإا    ددمي  اأُ ددة سدد  مدد    
 ى  ق ااى  فكان ااواج   كإن اأُ ة ال ذ  إن كاا يدة ان  ىدمملإا مدا  دذكا فيهدا مد  ااىد  

 اب ااوسال الماافإا  ذه ااىوة .ا ملا افاض  ااو ابة الم  اس   اذ قهللمإا اأُ ة  
 
 
 
 
 
 
يـوم  يا  ن خطعقا القـ   ( 1)  احلديث الثانن عن ال او بن عازب رض  هللا عقر[ 142] 

األض ى بعـد الصـ ة فقـا  ن ) مـن صـلى صـ مثقا :نسـك نسـكقا فقـد أصـاب القسـك :مـن 
   –بـن عـازب  خـا  الـ او – (2)  نسك يعا الص ة ف  نسك لر ( يا  أبو بـردة بـن نيـار

رســو  هللا  ن نســك  شــايت يعــا الصــ ة :عرفــ  أ  اليــوم يــوم أربــا :شــرب :أحععــ  أ  
مثكو  شايت أ:  ما يذبح يف بييت فذحب  شايت :مثغـدي  يعـا أ  خيت الصـ ة فقـا  ن )شـامثك 
شاة حلم ( يا  ن   رسو  هللا ف   عقدان عقاياا ع  أحب  يّل مـن شـامث  أفت ـر  عـّ  ( يـا  

 لن جتر  عن أحد بعدك ( نعم : 

                                                        

 ي االسدا نيدلل ااكإفدة المدات هبدا   نمد  مودمل  بد  اادلبْ يامجد    اا ما د  اارباا ب   انا ب  احلا ف بد   دهللي ابدإ  مدا ال ال مدال ابدإ  مدا انيودا(  1 
  د  72القال   اي اب    اي نيلل ااكإفة اس وتا  إم بهلل  الكان  إ الاب   ما اهللال مات سوة  648باق  

مل َي افدإا انيد  مد  بادا ال وىد إني   دانيو بدد  ابدإ بدادال بد  نييدا  ا د   دانيو بد  نييدا  القيد   دانيو بد   مداال القيد  احلدا ف بد   مداال القيد  ماادذ بد  ن دْ ال (  2 
يامجد    اا ما د    ماال ب  نييا  كان  م ياأل بهلل ايأل ءههلل ااملم ة اا انيية مد  ااىد ملل   قدإل مجا دة مد  ا د  ااىدْ القدال ااإاقدهللي انيد  يدإ    مسفدة مملاال دة 

ال مددات سددوة القددال فيدد  اا اددإي حايددي األنيوددا   دد اي ا دد   ددانيو القيدد  احلددا ف بدد   مدداال  7953 قدد   القيدد  بملددهلل ا  ال  ادد   41القيدد  مااددذ بدد    دد
 ا ما ة .
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 ان ااوسال ق   اأُ ة الان ااذبري    وري ا  بملهلل ااوسالموضوع احلديثن 
   املفردات

  إم األض ب : ااااد ب   إم  يهلل األض ب 
قُددْ  ِاِن  النيىدذ نيىدكوا : اادااد عاوىدذ  وددا ااذبي دة ااديت   مداا هبدا اىل ع  ددل السد  قدال يملداىل

فمدان  [163 – 162األنيملام   ة ]   َءاِ َذ َاُ   َياَي اَلَِمَاِ  ِهِِ َ اِّ اْامَلاَاِمَل َ سِ  اَلنُيُىِكا اَل َْ 
ْه ال   ُادد   ااوىددذ عاوددسال اي ان ااىددا     ددذبري اتددْ ع كمددا  فملدد  ااردداكإن ال   ودداا اتدد

ْه  سا  نيف  ال  دف  ضا ب   اذ كا  َيملا  ر ال اب  ذا فدس  دهللم  فيد  مدا   بدري اا د  م  غ
 اال اا ي  ال هللم  في  ما  بري  كاام ااميي احيااأل اىوة ااميافة الما اء    اذ .  

 قإا  فمهلل ا اا ااوىذ : اي قهلل ا اا ااوىذ ااو يري 
 قإا  فس نيىذ ا  : اي   ض ية ا  

قإاددد  فدددذهَ ءدددا  اليتدددهلل َ ق ددد  ان    ااودددسال :  دددهللل  دددذا ااافدددظ  ادددب ان األكددد  ااإاقددد    
 205 :األ داامل  ]ِعْاتُدهلُلالِّ اَلاآلَ داِل  غهللاا ألن  ذا ااإقَ  ىمب غدهللالاأل كمإاد  يملداىل اا كإ   ىمب 

 الا ىمية  سال ااو ري  سال ااتهللاال  (1   [36 :ااوإ   -
 ءايذ ءاال حل  : اي   ءاال نيىذ . قإا  

 قإا  فإن  وهلل   واقاأل :ااملواق األني ب م  الاهلل ااملل ا ا قإ َ المل ي ال احلإل .
 ف جلي  يف : اس فهام عايب قإا  ا

 نيمل  الا  جتلم    احهلل بملهللك :  مليف اهنا مويوة ألي بادال   مليف  ذه اااموة قال ااويب 
 املعىن اإلمجايل

 اب أب  اب   يهلل األض ب ُث مُ ه  مملاوا   مُ    ان مد   يمم   ذا احلهلل ا ان ااويب 
   جملئة المم إادة المد  نيىدذ النيىذ نيىك  فمهلل ا اا ااوىذ اي فإن ض ي  اب  سال ااويب 

ا  ددرب ااملودداق جمددلاال  دد  اي بددادال  ق د  ااوددسال اي  بددري ق دد  ااوددسال فددس نيىددذ اد  الفيدد  ان ااودديب 
 مويوة ا  الاهنا   جتلي    احهلل بملهلله .

                                                        

   [15ااا هلل:] اَلاآْلَ اِل( ( ال  سإ ال ااا هلل قإا  يملاىل   اَلهِِِ َ ْىُجهلُل َمْ  ِ  ااِىَمااَلاِت اَلاأْلَْ ِض َعْإ األ الََكْا األ اَلِكسُْلُْ  ِعْاُتهلُلالِّ  1 
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 فقر احلديث
 دمذ م   ذا احلهلل ا مراال ية اأُ ة اامليهلل   ال  مسمل   مرداال ي ها فيمدا ا اد  اكد  ن اال أل 

مإضدددملها الااوددد يري اهندددا بملدددهلل ااودددسال المدددا فملددد    نمددد  بددديف اميدددة مل  كددد  م ويددداأل  ادددب ام افدددإا   
اس هاد فمها الاَّنا كان م ويداأل  ادب  دإ  فدإن كدان مد  فملاد   د اي فاد  مد  ااىدابمة مدا  تفدا ع 
ْ    فوىد ل ع ان  ا  ب   اذ اله  نيمل مهلل فم  ااو ابة الاهن  ايىإا مملودإمل الان كدان مد  غد

ال و  الاكو  مااي ااىوة الاألداة  اب كإن اأُ ة   اامليهلل   المدا ءداهبها مد  ااىدو    جاالن  وا 
اادديت يردداا ْلددا ا ما ددة بملددهلل ااوددسال األداددة  اددب  اددذ م ددإافاال الم ددإاياال الان مل يكدد  م ددإاياال فهددا 
مى فيمددة المدد  األداددة  اددب  اددذ حددهلل ا ابدد   مددا ااىددابق الحددهلل ا ااددرباا  ددذا . فمإادد  مُ وددا 

 ض ب بملهلل ااوسال داي   اب  اذ . إم األ  ااويب
 : دمذ م   ذا احلهلل ا ان م  نيىذ ق   ااوسال اي  سال اامليهلل فس نيىذ ا  . اثنياا 

القددهلل ام اددي ا دد  ااملادد   دد  ااددااد  ددسال اادداا نيفىدد  اي اامدد ا اال  ددسال ا مددام قددال ابدد  دقيددق 
   مد  جمدلايأل  د   اامليهلل قإا  م  نيىذ ق   ااودسال فدس نيىدذ اد   م مدا ان مدا  بدري ق د  ااودسال

األضددد ية ال  ءدددذ ان اا دددا ا مددد  ااافدددظ ان اادددااد ق ددد  فملددد  ااودددسال فدددإن اعدددسق افدددظ ااودددسال 
الا ادال الق ها مسمل اا ا ا المذ   ااردافملا ا   دا  القدَ ااودسال فدإ ا ممدب  ادذ دمد  القدَ 

 ملدددديف  -األضدددد ية . قددددال ااوددددوملا   اددددب قإادددد  المددددذ   اارددددافملا ا   ددددا  القددددَ ااوددددسال اقددددإل 
القددال اارددافملا الداالد الابدد  ااوددذ  ال مدداالن  ددهللم  الق هددا ا ا عاملددَ اارددمس الممددب  –ملا  ااوددو

قددهلل   ددسال اامليددهلل المُ  ددل فددإ ا  بددري بملددهلل  ددذا ااإقددَ اسددلاه سددإاا  دداب مدد  ا مددام ام   السددإاا  
كددان مدد  ا دد  األموددا  ام مدد  ا دد  اامددا  الاا ددإادي الااىددافا   السددإاا  بددري ا مددام ضدد ي   ام   

 ددذكا دادديسأل ااردافملية  اددب  ددذا ا م يددا  االدااي ا ددددا ا حددهلل ا ااددرباا الحددهلل ا  الااملجد  انيدد  مل
 سابا  ا د .

ْه ا   ا  فمل  ااوسال الاأُ  ل القهلل  كا  اني  اا ا ا ا د   قال اب  دقيق اامليهلل المذ   غ
:مدد  ام دددا  ان قإادد  ال دداب  ددسيوا ان اادددااد عاوددسال  وددا فملددد  اامدد ا ااوددسال ق ددد  ان  يلــ 

  قال هبذا اامدإل فمدهلل سملد   دسال اامليدهلل ءداعاأل    د ة األضد ية مد  اامد ا ألهند   م ا م
 امددإا  دد ة األضدد ية بفملادد  اوددسال اامليددهلل القددهلل  كددإن ِمدد    جتدد   ايدد   ددسال اامليددهلل القددهلل  كددإن 
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قددال مدد   دداب  ددسيوا  ِمدد  جتدد   ايدد  فموددا فيهددا فهددذا اامددإل  ددإ مددسمل اا ددا ا ألن ااودديب 
ىددذ فددهللل  ددذا  اددب ان  ددسال اامدد ا ايىددَ ءدداعاأل    دد ة النيىددذ نيىددكوا فمددهلل ا دداا ااو

اضدد ي   الاكدد  ممددا القددَ ااوددسال  ددإ ااردداط اودد  ها ال اددب  ددذا فمددذ   اارددافملا  وددهللي 
 السي  .
:  دمددذ مدد  قإادد  ءددايذ ءدداال حلدد  دايدد   اددب ابُددال كإهنددا نيىددكاأل الان اادد مإ ات ا ا القملددَ  اثلثــاا 

 (1  إا ادذاذ هدهلل ا   ااىداا    دسي ( اب مسمل مم مدب األمدا مل  ملدذ  فيهدا ع هد  الم اد
ك اد ا الكذاذ  وا م  ها ق   القَ ااو دا فو داه ععد  غدْ جمدلم قدال ابد   حيا اماه ااويب 

دقيدددق اامليدددهلل القدددهلل فاقدددإا    ادددذ بدددل ااددد مإ ات الااوهيدددات فملدددذ الا   ااوهيدددات عاوىددديان الا هددد  
 ادددد    ااوددددسال فادددد  أيمدددداه ااودددديب الاسدددد هللاإا  اددددب  اددددذ   هددددهلل ا مملاال ددددة بدددد  احلكدددد  حددددل يك

الم دد   ادذ ا مدداأل حدهلل ا  ملاددب بد  اميددة    اااسد  ااددذي سداا  ىدد ل  د  ااملمدداال ( 2   ع  دادال(
 ( 3  خباد  ا  دة الغىد  اأادإق المل أيمداه بدهللم  القهلل ا س س ة اليمما عاُي  حيا امداه ااوديب 

قامة مواحلها ال ادذ   ُيود  ا  فيما ممب قااإا  ذا اافاق بيوهما ألن ااموإد م  اا مإ ات ا
بفملاهدددا امدددا ااوهيدددات فهدددا ملسدددإ   وهدددا بىددد   مفاسدددهلل ا ام  دددا أل اامكادددي ع نيكفدددامل  وهدددا 
ال اددذ اَّنددا  كددإن عا ملمددهلل   يكاهبددا المدد  ااوىدديان الا هدد  مل  كدد  قا ددهللاأل خماافددة ااوهددا فملددذ  فيدد  

 ع ه  الااوىيان .

                                                        

ال  ك دداا ا سدد  ذان عا مدد   د  757 قدد  ااال اإلمددام الاادد مإم   ااودداإات كاهددا   احلمددا الااىددفا اا لددا ي   ك دداا األ ان عا السددإا اامددا (  1 
ك دداا ااوددسال عا السددإا قدداااال     المىددا  6667 قدد  ال  ك دداا األميددان الااوددذال  عا ا ا حوددا  سددياأل   األميددان 6251 قدد  فمددال  ايددذ ااىددسم 
ال  ك داا ا سد  ذان الاآلداا عا مدا سداا كيدي  303 قد  ا ااودسال عا مدا سداا   ال دي ااودسال الاا مذي   ك دا 397 ق  اافاصة   ك   كملة 

ال األالىل عا الااوىددائا   ك داا ا ف  دداح  2692 قدد    د ااىدسم اااموددة   يدداك اادذكا   اااكددإا  قدد  ال  ك دداا اا ُ يدق عا  884 قدد  فدداض اا ك د
داالد   ك دداا ااوددسال عا  ددسال مدد     مددي   ددا      إالابدد  1314ال 1313مدد  ااوددسال  قدد  ال  ك دداا ااىددهإ عا اقدد  مددا َيددلم مدد    1053

الاادهللا ما   ك داا ااودسال عا   اادذي    1060 قد  الابد  ماسدة   ك داا اقامدة ااودسال الااىدوة فيهدا عا اندام ااودسال  856 قد  اااكدإا الااىدجإد 
 . 1329 ق      اااكإا الااىجإد 

الابدإ داالد   ك داا ااودسال عا يردميَ ااملداعس    537 قد  ا ااىاسهلل عا صاب ااكسم   ااوسال النيىا ما كدان مد  ا عحدة مىا    ك ا(  2 
 قدد  الااددهللا ما   ك دداا ااوددسال عا ااوهددا  دد  ااكددسم   ااوددسال  1218 قدد  الااوىددائا   ك دداا ااىددهإ عا ااكددسم   ااوددسال  930 قدد  ااوددسال 
1502 . 

 مداال المدا     داح  المىا    ك اا احلدج عا مدا   داح اام دام هدج اال 1789 ق   ي   ك اا احلج عا  فمل    ااملماال ما  فمل    احلج اا لا(  3 
 . 1819 ق  داالد   ك اا ااواسذ عا اااس  ُيام   ثياب   إالاب1180 ق  البيان صاب ااُي   اي  
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  دقيددق اامليددهلل الادد  جتددلم اي ان  اددذ بفدد ري اا دداا : قإادد  الادد  جتددلم  دد  احددهلل بملددهللك قددال ابدد رابعــاا 
 ملد  يممدا  مدال سدل   دد  كدذا اي قمدب حكداه ااودوملا   دد  ا دإ اي القدال بودإ ندي   مإاددإن 

الَيإن ان  كإن بم  اا اا اي جتلي م  اسلا َيدلي قدال االخمرداي . اسلات  وذ ءاال عْلمل ا د 
   ملة الا   احلجدان  مإادإن جتدلي الهبمدا قدام   اساج اا سغة بوإ ني   مإاإن اا هللنية جتلم    س

القال ااوإالي اااالا ة عاف ري   مجي  ااُاق السدإن ابد  األثدْ الابد    جَتْلِي نيَدْفسن َ ْ  نيَدْفٍس َءْي األ ( 
مهدددا اادددإسهل . قإاددد  الاددد  جتدددلي  ددد  احدددهلل بملدددهللك فيددد  ختوددديش ألي بدددادال   اا مددد ية  بددداي الغ

ْه العر اا إفيق ع ذ ة م  ااملل ال اب  ذا فس  ماج    اي  غ
 
ــر يــا  ن صــلى  (1) احلــديث الثالــثن عــن جقــدب بــن ععــدهللا الع لــ [143] رضــ  هللا عق

يوم الق ر ف خطب ف قبح :يا  ن ) من قبح يعا أ  يصل  فليذبح أخـر  مكااـا  الق   
 :من مل يذبح فليذبح ابسم هللا ( 

ععددد  الءددداي  يكددإن ءددداال حلددد  كمدددا   :ان مدد   بدددري ق ددد  ااودددسال فددإن نيىدددك   موضـــوع احلـــديث
حدهلل ا اادرباا الاا ددا ا ان  دذا احلدهلل ا  ملاددق  د ة فملد  ااددذبري  ادب فملد  ااوددسال ق اد  ال دذا قددهلل 
 كددإن م مليودداأل   حددق مدد  جتدد   ايدد   ددسال اامليددهلل امددا مدد  مل جتدد   ايدد  اىددفا اال  كددإن مدد  ا دد  

قدهلل يمدهللم   احلدهلل ا اادذي  اا اد ة فاا ا ا ان  اذ   ملاق بفمل  ا مام الااكدسم  د   دذه ااىد اة
 ق    ذا فس دا ا   ادي  ماال اما  .

األمددا   قإاددد  فايددذبري مدد   ددا  ان األضدد ية الاس دددة كاحلوفيددة القددهلل  مددال اهندددا  يتةقددهلل  ىدد هللل بودد
ي ملل عا مليل سإاا كان اا مليل برااا اال عا وويش  ايها اال غْ  اذ ال اب  ذا فس  د م ا 

 إا العر اا إفيق .األما  وا أبني  دال  اب ااإس
 
 
 

                                                        

ْه  مدال مدات سدوة  جاا م  جبااسوهللا ب    هللع ب  سفيان (  1  ياة  اما اي اني   وى  اىل  امة بُ  م  جبياة ال مال فيد  سودهللا اأدْ القيد  انيد  غد
  د64
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يـوم العيـد فعـدأ  احلديث الرابا نعن جابر رض  هللا عقـر يـا  ن شـ دت مـا القـ  [144]

ابلص ة يعا اسطعة ب  أقا  :ل  يامة ف يام متوربئاا علـى بـ   فـأمر بتقـو  هللا مثعـاىل :حـث 
عن :يــا  ن   علــى عاعتــر ::عــظ القــار :قربــرعم ف م ــى حــ  أمثــى القســاو فــوعظ ن :قربــر 

معشــر القســاو مثصــدين فــ نكن أربثــر حطــب ج ــقم  فقامــ  امــرأة مــن ســطة القســاو ســفعاو 
اســـدين فقالـــ  مل   رســـو  هللا ( فقـــا  ن ألنكـــن مثكثـــر  الشـــكاة :مثكفـــر  العشـــري يـــا  ن 

 ف علن يتصدين من حلي ن يلق  يف ثوب ب   من أيراع ن :خوامثيم ن  . 
 ةااوسال ق   اأُ موضوع احلديث ن

 املفردات
 ددإم اامليددهلل قددال ااوددوملا  حددذمل مفملإادد  اي ااوددسال ال دداحَ بدد   الا ددة  قإادد  ءددههللت مدد  ااودديب 

 مىا  بافظ ءههللت ااوسال الااااد عارهإد احلمإ  الاامليهلل  يهلل اافُا 
ْه   قإا  ف هللا : م  اا هللااال ال إ ا ب هللاا   ااراا اليمهللمي   اب غ

 اي ممل مهللاأل  اي   م إك األ : اي مى وهللاأل الم  امسأل  اب بسل
 قإا  الحا : اي حاض الياك مفملإا  ايمل  قاا  ااووملا  

 ُث ممب : اي مرب ح  ايب ااوىاا 
 قإا  فإ  ه  :ااإ ظ  إ ااووري الاا ذكْ 

فمامددَ امددااال قددال ااوددوملا  َيدد اج   مدداعاي اهنددا ا دداا بوددَ  ل ددهلل بدد  ااىددك  ااملاالفددة خبُي ددة 
ا  ما اماس  ااُربا  الاا يهما اهنا قاادَ فواد  د  الكودَ ااوىاا ألهنا  الت ا   ااموة   حهلل 

 اه ….سا  ة مل اي  سإل ع قال ألنيك  



 3أتسيس األحكام ج  34
 

 

 فما َ الاال ا اافاأل  تقإا  يك ان ااركاال : اي ااركا ة ا اها ءكإ 
مها   قإا  م  حايه  : إ ما ي  اب ب  ااااال م  ااذ   اال اافمة اال غ

   األ ن  قإا  م  اقااعه  : مج  قاط ال إ ما َيمل 
 المإاييمه  :  ا ما َيمل    األ اب  

 املعىن اإلمجايل
 ددسال اامليدددهلل ف ددهللا عاوددسال ق ددد    َيددرب سددابا بددد    ددهللع  ضددا ع  وهمدددا انيدد  حمددا مددد  ااودديب 

اأُ دددة ال ددداب اامليدددهلل بدددس ا ان ال  اقامدددة الانيددد  قدددام االُ دددة اي الدماهدددا م إك ددداأل  ادددب بدددسل فددد ما 
الال دظ ااوداج ال كدا   ُث ممدب اىل ااوىداا فدإ  ه  ال كدا   القدال ب مإ  ع الحدا  ادب عا  د  

اي مملرا ااوىاا يوهللق  فإنيك  اك ا حُ  سهدو  فمامدَ امدااال مد  سدُة ااوىداا اي مد  السدط 
ااوىاا سملفاا اأدهلل   الااىدف   دإ ااادإن االدااي اادإن ااإسد  فماادَ مل اي  سدإل ع قدال ألنيكد  

 ق  م  حايه  يك ان ااركاال اليكفان ااملرْ فجملا    وهلل
 فقر احلديث

  دمذ م  احلهلل ا مىائ  
:ان ااىدوة    دسال اامليدهلل   ان   دهللا فيهدا عاودسال ق د  اأُ  دل القدهلل يمدهللم هدا  املسالة األ:ىل

  ذه ااى اة  ا في  ااكفا ة .
ــة  : ان  ددسال اامليددهلل   الكددذاذ مجيدد  ااودداإات ااوإافدد  اادديت يردداا فيهددا ا ما ددة   املســألة الثاني

ْلددا ا ان ال  اقامددة قددال ابدد  دقيددق اامليددهلل امددا  ددهللم األ ان الا قامددة اوددسال اامليددهلل فم فددق  ايدد   ردداا 
 الكان س    ختويش اافاائا عأل ان نييل ْلا بذاذ الاكها األ ارافها 

 : ختويش ااوىاا عاإ  ة دالن اااسال ا ا اموَ ااف وة  املسألة الثالثة
   سهو  اي اك ا ا   ااوا  ان ااوىاا حُ  :ام ا ه  املسألة الرابعة

مد  ااإسدط ااكدا  اي السدط   :  قإا  فمامَ امااال م  سُة ااوىداا ُي مد  انيد املسألة اسامسة
ال ال     اذ ااكان الُي م  ان ااااد عاإسط اأيا  الُي م  ان ااااد ااإسط ااىد  اي ايىدَ ك د

ال ال  ءابة ال   جإناأل الااه  ان ااإسط ُيم   اب مملا   م ملهللدال .  ت
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ملاا مدد  ف:   قإادد  سددملفاا اأددهلل   الااىددف   ددإ اددإن فيدد  سددإاد الاألسددف  الااىدداملســألة السادســة 
ا دداا مددهلله اددإن َيددااي اإنيدد  األ دداا القددهلل اسدد هللل هبددذه اافمدداال مدد   ددذا احلددهلل ا بملددا ااملامدداا 
 اددب انيدد    َيدد  سدد  ااإسدد  ال مددهللالا  ددذا اا مددذ اا ددهلل ا ااددذي   احلددج حددل كددان  اافمدد  

فجملدد  اافمدد   و ددا اايهددا اليو ددا اايدد  القددهلل   دد   فجدداات امددااال يىدد ل ااودديب  () 1ااودديب  د فدداأل 
ا مهدددإ  اىل ان سددد  ااإسددد  الاسددد  مىددد هللال بمإاددد  يملددداىل  اَي اَ دوَهدددا ااوِددديبو قُدددْ  أَلْناَلاِسدددَذ اَلبَدَوايِدددَذ 

اَْدََن َاْن  ُدمْلدددَاْفَ  فَدددس  دُدددْدَ ْ َ  الََكددداَن اِهُ َغُفدددإ ألا  اَلنِيَىددداِا اْاُمدددْدِمِوَل  ُدددهلْلنِيَل َ اَدددْيِهِ  ِمدددْ  َسسبِيدددِ ِهِ  َ اِدددذَ 
ددا( ال ددإ  سدد  ا ال ددإ ا   االمملدد   ددهللنيل  ادديه  مدد  سسبيدد ه  اي مدد  ا د [ 59األحددلاا : ] َ ِحيمأل

ا  ماا ب تُية ااإس  بفم  اأما  الههلل ا  ائرة   احلج  الاهن  ك  ا ا قابا  اااك ان  ىدهللا  
  الاادددذي   هدددا ِل ان  ددددذا  دددإ اامدددإل احلددددق ال  ااىددد اة مددددسمل  (1    ( دددا    ادددب السددددإ ه

ْاس  .  مذكإ    ك   احلجاا فا
:قإا  يوهللق  فإ   ا  ك  اك ا حُ  سهو   دذا ام دا   د  متيد  ال دإ الحدا املسالة السابعة 

دددُق َ دددْ  اْْلَدددَإ اىل مددد  ع  ُِ -3 : ااددددوج ] ُدددإَحب( ِاْن ُ دددَإ ِا ِ اَلْحدددان    سدددإا  قدددال يملددداىل  اَلَمدددا  َدْو

ال ادددب  دددذا فيجددد   ايودددا يودددهلل ق  ادددذ الادددا سددد اَ يادددذ اادددااال  ددد  ااىددد     كدددإهن  اك دددا [4
حُ  سهو  قال ألنيكد  يك دان ااردكاال اليكفدان ااملردْ فجملد   دذ   ااىد  ل مإس دان ادهللمإل 
ااودددا  ال دددإ ك ددداال اا ردددكا ألحدددإاْل  المدددا  ملدددانيل   بيدددإ   ال دددذا امدددا مامدددإج   ااوىددداا فكدددإهن  
 ر كل حاْل   كإن    ذه ااركإ  يىلط اممداا ع القدهلل ه ال دهللم اااضدا  دا  ممدي  ع  دل 

 الس  اذاذ كان مإس األ اىلط ع س  اني  اليملاىل .
: قإادد  يكفددان ااملرددْ ااددااد بدد  ااددلالج الادديس  ددااد عاكفددا ااكفددا اامابدد  اإلسددسم املســألة الثامقــة

 كفا العر اا إفيق.  الاك  ااااد ب  كفا ا  إد ال إ كفا دالن
                                                        

ال  ك داا ا سد  ذان عا قدإل ع يملداىل    1855ااااال    اااسد   قد ال  عا حج 1513 ق   اا لا ي   ك اا احلج عا السإا احلج الفما  (1 
الااوىدائا   ك داا  1334  قد  اال اامدإت ال ام الهإمها ةالمىا    ك اا احلج عا احلج    ااملاسل الماني 6228  ق  (اي ا ها ااذ    موإا   يهللماإا 

الابدإ داالد   ك داا ااواسددذ   5391ا رد ي  الاا م يدد   قد ال  ك دداا  داا ااممداال عا احلكد  ع 2641 قد  حدج ااددااال  د  اااسد  عا مواسدذ احلدج 
ْه  قد   الماادذ   ااإعد    ك دداا احلدج عا احلدج  مدد   1850 قدد   الاادهللا ما   ك دداا ااواسدذ عا   سدوة احلداج 1809 عا اااسد  ُيدج  د  غدد

 . 806ُيج  و   ق  
بو دإه ااواسدذ عا احملامدة يىدهللل اا دإا  ادب السههدا    ك دااالاب  ماسدة 1833 ق  ااواسذ عا احملامة يتُا السهها    ك اا الاه ابإ داالد (  1 

}اَي   ذا احلهلل ا مد  ق يد  احلىد  ألن ضدملي  ل دهلل بد  اي نايد مد  ق د  حف د   امداأل أبن اآل دة يدهللل  ادب يتُيدة ااإسد  ال دا قدإل ع يملداىل 2935 ق  
َْناَلاِسَذ اَلبَدَواِيَذ اَلنِيَىاا اْاُمْدِمِوَل  هلُْلنِيَل َ َاْيِهِ  ِم  َسَسبِيِ ِهِ  َ ِاَذ اَ   [ 59:  األحلاا] ن  ُدمْلَاْفَ  َفَس  ُدْدَ ْ َ  {ْدََن اَ اَ دوَها ااِويبو ُق  ألِّ
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:ان ااودهللقة ختفدي القد  ااملدذاا ان حود  القدهلل يافملد  الاهندا سد     ا ضداا ع  املسألة التاسـعة
  ل الس  

: دمذ مو  ان اامااال ان ي وهللق م  حايها  ا    ما االالج اال َي  عاملرداال ْلدا  املسألة العاشرة
ماْلدا ا  ك ن نالسهدا الاكد  يداك القهلل  ا ض  ذا حهلل ا ال د في  اني  ايس اامااال ان ي وهللق م  

 ااملم  بذاذ احلهلل ا ال م  هبذا ألن اك    هلل  اءهلل اا وامل   ماا   العر اا إفيق .
ما إكة : قال اب  دقيق اامليهلل   حاءية ااملمهللال ام اي ااملاماا   سإان يودهللق اادااال مد  ماْلدا 

ْه الاسد هللاإا هبدذا بتْ ا ن نالسها فمال ا مهإ  َيإن ال    إقي  اب ممهللا  مملل م   ثادا اال غد
مل  ىد ْل   د  اسدد   ن انالاسهد  ام   ال دد   دإ مدا ج مدد  اا ادا ام   الاددإ  احلدهلل ا قدااإا فإنيدد  

ام اددددي احلكدددد  بددددذاذ اىدددد ل القددددال مااددددذ   َيددددإن ااددددلايدال  اددددب ثاددددا ماْلددددا ا  باضدددداا نالسهددددا 
قاادد  ان ااددذي    الااردا ح احملمددق اءدا  اىل انيدد    دايد    احلددهلل ا  اددب ءدو مدد   ادذ الالسدد  مدا

احلددهلل ا األمددا  ُاددق ااوددهللقة الااددذي القدد  بدد  ا م  ددال اامدداا اامدداط الاأددامت المملاددإم انيدد  ادديس مددال 
 اا وهللقة كا  ا د 

: المل  ملادد   ددد   ددإ اا اددا اال اقددد  اال اك ددا الاددإ كدددان األمددا   إقددي  ادددب اا وددهللق عا ادددا  يلــ 
 م اا مييهلل عا اا الع ااإفق بذاذ ال هللم ا م ا  م  اارا ا داي   اب  هلل ألمرب اارا ا 

 
رضــ  هللا عق ــا يالــ   –نســيعر األنصــارية  –(1) احلــديث اســامس نعــن أم عطيــة [ 145] 

أ  خنرج يف العيدين العوامثق :ق:ات اسد:ر :أمر احليض أ  يعتـرلن  - مثع  الق   –نأمران 
 مصلى املسلم  

عكــر مــن خــدرعا :حــ  خنــرج احلــيض :يف لفــظ ن ربقــا نــ مر أ  خنــرج يــوم العيــد حــ  خنــرج ال
 فيك   بتكعريعم :يدعو  بدعائ م يرجو  برربة قلك اليوم :ع رمثر .

                                                        

عا الءددل  ام  ُيددة ال ددا نيىددي   األنيوددا  ة ام اددي   ا هددا فميدد  نيىددي ة عاوددإن ُث ااىددل ااهماددة ُث اايدداا ُث اا دداا ااإحددهللال القيدد  ني يرددة بوددإن بملددهلل ا(  1 
حلا ف القي  نيىي ة بوَ كمل  قاا  امحهلل الُيدىي اي امحدهلل بد  حو د  الُيدىي بد  بوَ ا ةمملجمة الكسمها  اب  يتة اا وتْ الام اي   اس  ابيها فمي  نيىي 

 ما د  المل مملل الانيكا اب    هلل اارب اهنا بوَ كمل  حيا قال ال   ذا ني ا األنيودا  ة  د ابية مردهإ ال مهللنييدة سدكوَ اا وداال  ال  ْلدا ا ما دة قااد    اا
احلا ف القي  بوَ كمل  مد  فمهداا ااود ابة  اءدَ اىل حدهللالد سدوة سد ملل ْلدا  دهللال احاد دا  ذكا الفا ا القال ااذ يب   سْ ا سم ااو سا نيىي ة بوَ 

. 
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مرددداال ية مددداالج ااوىددداا اودددسال اامليدددهلل حددد  ختددداج احلددديا الااملإايدددق ال الات موضـــوع احلـــديث ن 
 .اأهللال  

 املفردات
  اأهللمدة مددا ج ااملإايدق : مجد   ددايق ال دا ا ا  دة حددل يدهلل ك اي يمدا ا اا اددإم فيمل مهدا ا اهدا مدد

ْه  ددا مددا بددل ان ي اددل اىل ان يملددوس مددا مل  ااوددلل قددال ابدد  د  ددهلل  ددا اادديت قا بددَ اا اددإم القددال غدد
 ي لالج .

 الات اأدددهللال  : اي  ددداح ات اأدددهللال  الاأدددهللال  مجددد  مدددهلل  ال دددإ ااىددد  اادددذي  كدددإن    حيدددة 
يس أل دد  :  ددذا كددان  ملمادد  ااودداج حددل كانيددَ اا يددإت ضدديمة الادديلــ اا يددَ جتاددس فيدد  اا كددا  .

 اا يَ ا  بيَ الاحهلل َيملاإن  اب سا ا اا كا س األ ح     را هلل ا م  حما اىل اا يَ .
 الاما احليا ان  مل لا  ااواب : اي  ك   اب ساني  فس  ك  م  ااوايات .

 احليا : مج  حائا ال ا اايت يكإن   القَ نيإبة احليا .
ْ   : اي احلدديا  كددربن ب ك ددْ اا وددال ال ددهلل إن بددهلل ائه   اسددإن باكددة  اددذ قإْلددا فيكددربن ب ك دد

 اايإم الااربكة  وا ااااد هبا نايدال األسا في  الع يملاىل ا ا  
 املعىن اإلمجايل

كدان أيمدا ااوىداا عأداالج اىل موداب اامليدهلل حد  احلديا   خترب ام  ُيدة  ضدا ع  وهدا ان ااوديب 
 احليا ااواب  الااملإايق ال الات اأهللال  أيما   عأاالج اذاذ  اب ان  مل لل

 فقر احلديث
 دمددذ مدد  احلددهلل ا مردداال ية امددااج ااوىدداا اوددسال اامليددهلل ال   اددذ مددسمل بددل ا دد  ااملادد   دد  
 ذه ااىوة  و تا اس ماا  ا الااملم   ايها ام ان  اذ  كإن م إقفاأل  اب ام  ااف ودة المد  مل يددم  

    ددد  اىل  ادددذ ام فدددإن بمدددائه    بيدددإ   االىل فدددذ   مجا دددة اىل ان اأددداالج حدددق  اددديه  الِمددد
 ُية  اال ة احلهلل ا ال    مجا ة موه   االال بد  اادلبْ الااماسد  بد   مدهلل الُيدىي بد  سدمليهلل ال الا دة 
   اب   ما اىل مومله  القدال بد  اا دإ ي الماادذ الابدإ  إسدي . الام ادي فيد  قدإل اي حويفدة ات ال 

ْ دا القدا ل ااردافملا احد  ءدهإد ع إان الات ال عاو  القيهلل ااو  ماادذ الابدإ  إسدي عاردابة دالن غ
    األ ياد اءهلل اس   اعأل أاالسه  . الاساا اااني     احلدهلل ا اااملجائل دالن  الات اْلي ات ال 
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ن اافىهللال كانيدَ م مإنيدة    ادذ االمدان دالن اايدإم الانيكدا ااودوملا   ادب مد  قدال أبن اافىدهللال  أب
ْ   القدهلل القد  كانيَ م مإنية    اذ االمان فمدال  دذا غدْ  د يري ا  كد  نمدان فيد   داحل إن الغد
مهددا  ْه مدد  ا يكدداا فاحرددة ااددل  الااىدداقة الغ ملدد    ختدداج ااددااال اىل ني   وددا ااو ددإال مددا القدد    غدد

ااوددسال   ثيدداا ن وددة ال  م ُي ددة م ملُدداال بدد  ختدداج م  ذاددة اددإ الد ااوهددا  دد   اددذ  ا ددد نيمددس  دد  
 حاءية ااووملا  ب وامل.

ااااءدددهلل   كدددان اك دددا الا عم ودددان اىل ا ددد   ادددذ المافائددد   : امددد  اافىدددهللال   نمدددان ااوددديب يلـــ 
اىل مددا  مدد    نمووددا اكانيددَ  االمددان كددان ا  دد  الاددإ نيىدد َ اافاسددهلل اادديت القملددَ   نمدد  ااودديب 

يىددداالي نيىددد ة ضددد ياة سدددهللاأل فاادددذ   ا  فدددإا عادددل  بملدددهلل ان قدددا فإه     ملدددهللالن ا ددداب  اايدددهلل ااإاحدددهللال 
مد  ااوداكا   نمانيودا   ءدها الاحدهلل ادلاد  الكذاذ ااىاقة ال اذ    را سدول الادإ حودا مدا  مد 

ال ا ااملرا ااىوإات كاها  فاامإل أبن ااف وة كانيَ م مإنيدة    ادذ   اب ما الق    نم  ااويب 
االمدان قدإل  د يري فومدإل ان مددا حود     ادذ االمدان كددان  د األ الااوداد    حكد  اد  الااهدد  ان 

ااوىداا فددس   ملددهلل   ااردداا   ا اسدده  ال    امد  ااف وددة   بددهلل ان  كددإن مد  ا دداني ل مدد  سانيدد  
يملدداعيه  مددا   ددْ اارددهإال كااُيدد  المددا ءدداهب  الان   ىدد ن اا ىدد  ااكامدد  الان َي ودد  امدداك  ك دداال 
اااسددال المدد   حيددة ااددذكإ  ان  تمددإا ابوددا    الا    ملاضددإا ااوىدداا ال  ُي ددإا ااكرددي  ددوه  اال 

المافائددد  ااااءدددهلل   مددد  حيدددا الفددداال    ااوددديب ااو دددا ااددديه  ال  ءدددذ ان  ادددذ كدددان م دددإفااأل   نمددد
ا ميددان السهلليدد  المدد  حيددا قاددة ااكماايددات    اددذ ااملهددهلل امددا اآلن فمددهلل ضددملي ا ميددان الك ددات 
ااتداايت الك دا اادال الحود  مد  ااوىداا المدد  اارد اا مد  اأداالج  د  األ داامل اارددا ية الاآلداا 

مداالسه     دذا االمدان ْلدذه ااملاد   دإ ا سسمية ما ع ب   اي  ادذاذ فدإ  ا   ان اامدإل  ود  
األالىل فددإن السددهلل   بملددا األمدداك  يددإفا األسدد اا اادديت يدددم  مملهددا ااف وددة فيو تددا ْلدد  ان  ملماددإا 

 هبذا احلهلل ا الع ا ا  .
ال دمدددذ مدددد  احلدددهلل ا اي مدددد  قإادددد  ال مل دددلل احلدددديا ااوددداب  دمددددذ مودددد  ان احلددديا   َيددددإن ْلدددد  

َي ادي  د  ااىداسهلل ااديت  وداب فيهدا كد   دإم الايادة  دس ااكإف   ااىداسهلل الان موداب اامليدهلل 
اسددان اا دديا ان َياىدد    مودداب اامليددهلل اكددوه    ميددلن  دد  ااوددايات الع  مدداات ألن ااودديب 

 يملاىل ا ا  .
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 بـاب صـ ة الكسو 
ااكىددإمل اتددة : اا تددْ اىل سدددإاد المودد  كىددي السهدد  الكىدددفَ حاادد  الكىددفَ اارددمس اسدددإدت 

 ددااأل الم ملددهللايأل الكددذاذ اأىددإمل عأدداا ااملجمددة ال ددإ ااوموددان قاادد  ال  دد  ءددملا ها ال ىدد ملم  قا
 األ مملا ا د م  ااملهللال ااووملا 

ال ُاق ااكىإمل الاأىدإمل  ادب كد  مد  ااردمس الااممدا  ادب اامدإل األ دري القدهلل ال دت بدذاذ 
ااووإ  اارا ية   ااك داا الااىدوة المد  ن د  ان ااكىدإمل َيد ش عاردمس الاأىدإمل عاممدا 

   دددذا   دايددد   ايددد  ال دددذكا ا ددد  اْلي دددة ان كىدددإمل ااردددمس الااممدددا  دددا اال ااملكدددس فدددإن ن مددد
احلياإادة بيوهمددا عأل ض الان  اددذ ع   دا  ان ااممددا ُيجدد   د  اارددمس اادديت  ىد ما ضددإاه مدد  
نيإ  دددا الان ااردددمس  ودددهللما يوكىدددي صدددإل األ ض بيوهدددا البدددل ااممدددا ال دددذا كدددسم فيددد  ني دددا فدددس 

 نيوهللق  مجيملاأل ال  نيكذب  مجيملاأل .
إم اافاكيددة ماضددملة اا جابددة القددهلل يكددإن  ددإاعأل القددهلل يكددإن مُدد  الااملادد   وددهلل ع    اددذ ال  فددااملا

 ءذ ان ااكىإمل الاأىإمل فإائهلل م  امهها :
مهدددا  ا مددداظ ا ددد  ااتفادددة الختإ دددي اامل ددداد ب تيدددْ  دددذ   ااكدددإك ل اامل يمدددل الان ع اقدددهلل   ادددب غ

إل حددال ااوداج مد  ااامداا اىل اارددهللال فاادذي حدإل حاْلمدا مد  ااوددإ  اىل اا امدة قداد   ادب ان ُيد
المدد  ااملافيددة اىل ااملددذاا الااملكددس ففددا  اددذ ا مدداظ أل دد اا ااملمددإل املاهدد  ان  وي ددإا ال ايددهلل إا 

اىل  اددذ   احلددهلل ا اا ددا    دد  ك ددْ مدد  األ مددال اادديت يتمدد  ع  ددل السدد  القددهلل اءددا  ااودديب 
 ددداده الاهنمدددا    وكىدددفان ادددإت بمإاددد  ان ااردددمس الااممدددا    دددان مددد   ايت ع َيدددإمل ع هبمدددا  

احددهلل مدد  ااودداج فددإ ا  ا دد   موهددا ءددي األ فودداإا الاد ددإا حدد   وكرددي مددا بكدد  . قددال ااوددوملا   كددا 
مددددايل مدددداال   ااىددددوة  ابدددد  ح ددددان   االل ك دددداا ااوفمددددات ان اارددددمس كىددددفَ    هددددهلل ااودددديب 

 ااىادسة الماال   ااىوة ااملاءاال 
فدإن األحاد دا ااردهإ ال يدهللل  ادب ان ااكىدإمل  دإم  :   ث إت كىإفها ق   ااملاءاال ني ا يل 

قددددال الان ااممدددا مىدددي   مجدددداد   مدددات ابددداا ي   ايددد  ااىددددسم االل كىدددإمل القددد    حيايددد   
اآلماال م  ااىوة اأامىة فجملاَ اايهإد يماا عاُياج ال امإن عاره  ال مإاإن س ا ااممدا 

 اه ما قال القهلل اال د   اا اا احاد ا .… 
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األ:  ن عن عائشة رض  هللا عق ا أ  الشمس خسـف  علـى ع ـد رسـو  احلديث [ 146]
فععــث مقــاد ا يقــاد  ن الصــ ة جامعــة فــاجتمعوا :مثقــدم فكــ  :صــلى أربــا رربعــات يف  هللا  

 رربعت  :أربا س دات .
 ااوهللاا اوسال ااكىإمل بافظ ااوسال سامملةموضوع احلديثن 

 املفردات
الل مووددإا  اددب ا غددااا اي احمدداالا ااوددسال الاا ددا  ااوددسال سامملددة َيددإن نيودد هما  اددب ان األ

  اب احلال اي حال كإهنا سامملة ال فملهما  اب اهنما م  هللا المرب اي ااوسال  ات مجا ة.
 املعىن اإلمجايل

الاكإهنددا أت  مفاس ددة ا سدد   ختددرب  ائرددة  ضددا ع  وهددا ان اارددمس مىددفَ  اددب  هددهلل ااودديب 
 ا بمإا  ااوسال سامملدة الاهند  حمداالا ال داب هبد   كمل دل    موادايأل  هلل إ ااواج اىل حمإ   ااويب 

 ك   كملة قيامان ال كإ ان السجهللاتن 
 فقر احلديث

:  كددا ابدد  دقيددق اامليددهلل اأددسمل   اأىددإمل الااكىددإمل الاعسقهمددا  اددب اارددمس الااممددا أًل أ:ل
 ال   َي ش احهللمها أبحهلل اااف ل اال  ُامان مجيملاأل  ايهما .

همدددددا اي اااف ددددل  اددددب ااردددددمس الااممددددا ألن  ادددددذ ال د   : قددددهلل يمدددددهللم ان األ ددددري اعسقيلــــ 
احاد ددا ات ال ب ىددمي   مىددإفاأل الات ال ب ىددمي   كىددإفاأل الااددذ   اعامددإه  دد  مدد  ااملدداا ااددذ    مل ددرب  
كسمه  اتدة . ال ادب  دذا فدإن ااود يري ان ءداا ع سدإان اعدسق اااف دل  ادب ااردمس الااممدا 

 العر اا إفيق.
مودددادايأل  ودددادي : ان ااىدددوة   ااكىدددإمل الاأىدددإمل سدددإاا كدددان   : دمدددذ مددد  قإاددد  ف ملدددا  اثنيـــاا 

ْلمددا القددهلل  مددإل قائدد  ملَ مَل  ردداا األ ان ال   ددذا ااوددهللاا اامليددهلل   ال    اارددمس اال ااممددا ان  ودداد
 اوسال ا س ىماا الءاا ااكىإمل الاأىإمل فمط  ؟

اما اامليهلل الا س ىدماا الا إاا : ان ااكىإمل الاأىإمل أيييان مفاس ال فاذاذ اما  عاوهللاا ْلما 
 فإهنما أيييان  اب مإ هلل فس ُي اسان اىل نيهللاا .
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: ان ااوددددهللاا ااكىددددإمل بافددددظ ااوددددسال سامملددددة ال ددددذا ااافددددظ  مل ددددرب ا سمدددداأل همددددإ  ااوددددسال  اثلثــــاا 
 ااكىإمل ال إ   ممام األ ان عاوى ة اافاائا .

 -: األ ري   ا ااا ااوسال سامملة السهان : رابعاا 
يكددإن ااوددسال مووددإبة  اددب ا غددااا السامملددة مووددإا  اددب احلددال اي احمدداالا ااإسدد  األالل : ان 

 ااوسال حال كإهنا سامملة .
 ااإس  اا ا  : ان يكإن مجاة ااوسال سامملة م  هللا المرب فااوسال م  هللا السامملة مرب

ال كددا ااوددوملا  السهدداأل  ا دداأل ال ددإ ان يكددإن ااوددسال مووددإبة  اددب ا غددااا كمددا يمددهللم السامملددة مددرب 
 ا ممهلل  الاا مهلل ا احماالا ااوسال فها سامملة الااك  سائل فيما ا   ا  هلل

:  دمدددذ مددد  قإاددد  فددداس مملإا : ام  دددال ااوددد ابة اليددداكه  أل مددداْل  ال  ددداهب  اىل ااىدددجهلل  خامســـاا 
اسدد جابة ااوددهللاا ال غ ددة فيمدددا  مدداا مدد  ع ال ادددذ دال  اددب فمدديا ه  حددد  ااوددتا  ااددذ   كدددانيإا 

 هللا اني  كان  و م  البملهلل  اذ     اوسال ااكىإمل . امل إن كما   حهلل ا  اال ب  سو
: كددا ابدد  دقيددق اامليددهلل ان  ددسال ااكىددإمل سددوة مدكددهللال ع يفدداق اليملم دد  ااوددوملا  فمددال  سادســاا 

النيمدد  ااوددإالي   ءدداح مىددا  ا مجدداا  اددب اهنددا سددوة الفيدد  ني ددا القددهلل  دداح ابددإ  إانيددة    دد ي   
اال دي السددد  اهنددددا فددداض كفا ددددة البددد  سددددلم أبهندددا الاس ددددة ال   دددسال اا ُددددإا مددد  احلدددداالي ااك دددْ اامدددد

 . 3/178/179/180اأفامل ا د ااملهللال ااووملا  سد
اامددإل أبهنددا سددوة مدكددهللال ع يفدداق النيمدد  ا مجدداا مدد  ااوددإالي  اددب  اددذ  ددهللل  اددب اهنمددا مل  :يلــ 

 مل دربا مدسمل االدااي ما قداأل اإلمجداا   سديما ال ددإ الاحدهلل القدهلل سداا   القدَ م د ما بملدهلل انيملمدداد 
  ا ا  .ا مجاا الع

: اا فا دق   احلكدد  بدل كىدإمل ااردمس المىددإمل ااممدا كمدا  ددإ قدإل   مدذ   مااددذ سـابعاا 
الا  اب  يفا ق بس فا ق الا ا كان ااى   قهلل ال د   اارمس فدإن احلكد   ردماهما اي ااردمس 

 الاامما جبام  اا تْ الاىل  ذا     ا مهإ  الع ا ا  .
ا س مداا اا دهلل ا اادذكإ  الفائدهللال  دذا  د  يىد    ا نيفدااد : قإل اب  دقيدق اامليدهلل سدو ها اثمقاا 

ني  مُداا افإ ا  ا    ءي األ م   اذ فواإا الاد إا  اال   يى     ني ا  الااذي   ها م  قإا  
ااجمي  فم  كان كمكاهن  ا س مداا سد  ْلد   ادذ المد  مل  كد  كمكداهن  ا س مداا كد ن  كدإن 
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ا  ان ائمددة ااددذا   قددهلل   دد    ددا امدداه بدد  ااودديب  ءددلش   مكددان موفدداد فاا ددا ا انيدد   ملمدد 
اك ا   اىل مراال ية ا ما ة    دسال ااكىدإمل ال د  ااردافملا الماادذ الامحدهلل المجهدإ  ااملامداا . 
القدال ابدإ حويفدة العائفدة يفملد  فدااد  الكدا ا  دذا اامدإل اهندا   يرداا فيهدا ا ما دة عاكايدة ال ددإ 

 ااي  اا سثة اإافم   األداة . الع ااإفق .قإل  واقا ااهللاي  الَيااف  الاحلق ما     
م دا ه ماادذ ا: قإا  القهلل ام افدَ األحاد دا   كيفي هدا الام ادي ااملامداا    ادذ فاادذي  اتسعاا 

الاارافملا  محهما ع ما دل  اي  حهلل ا  ائرة الابد    داج  ضدا ع  وهمدا مد  اهندا  كمل دان    
ووملا  اقإل الام ا  امحدهلل الااايدا الابدإ ثدإ  المجهدإ  ك   كملة قيامان ال كإ ان السجإدان . قال اا

ْ   اي ان  ددسال ااكىددإمل  كمل ددان   كدد   كملددة  كإ ددان ال ددذا بودداا  اددب ان   امدداا احلجددان الغدد
األحاد ا ااو ي ة ااإا دال    دذا اا داا م فمدة  ادب  ادذ الان ماافدَ بملدا األحاد دا  دذا 

األحاد ددا  دإ  الا ددة  كمل ددان   كدد   فمدهلل   دد  اا يهمددا الابد    ددهلل ااددرب اىل ان ااودد يري مد   ددذه
 كملة  كإ ان الما  هللا  اذ فهإ مملا  الضمليي  اب ان بملا ا د  ااملاد  قدهلل   د  اىل مرداال ية 
ااددلايدال  اددب  كددإ ل   كدد   كملددة . امددا احلوفيددة فمددهلل    ددإا اىل ان  ددسال ااكىددإمل يودداب  ددسال 

مددا كددان  اىل ان ااودديب يملددهللد اااكددإا    ردداا فيهددا بدد  ن دد  بملددا ا دد   ددذا ااددذ     اد ددة الانّ 
 اكدد  بدد  كددان  افدد   اسدد  ايو ددا  دد  اااددَ اارددمس ام   ؟ قددال ابدد  دقيددق اامليددهلل الا  ددذ الا  دد  

كدان  افدد   اسد  ايل ددرب حدال اارددمس  دد    احلدهلل ا اي حددهلل ا  ائردة المددا   مملوداه أبن ااودديب 
ااادددَ  كددد  اي ااادددَ ام   فامدددا مل  ا دددا ااادددَ  كددد  . قدددال ااودددوملا   ادددب قإاددد  فامدددا مل  ا دددا 

اسدد ما    كإ دد  قاددَ : اي ااوددوملا  الااددذي   ك دداا مملددا  اآل   ااُ دداالي مدد  األ ددذا  ان 
ل كما  ال   اذ ااوملمدان بد  بردْ ال دذا مدادالد الاَّندا  دا  كان  واا  كمل ل ال ىا  ال ى  ااويب 

م كد ن ا  ذا ات الا ية ب  سليفة  ا هلل ا  اهبا م  ال اا  اذ  د ااوودإ  الاامدإل  دذ   ا مدا
ال ددذا امددا  دسددي ادد  ان  وددهلل  مدد  قددإم     ددإن  ع ا سدد  اادديه  اع حويفددة المل  اسدد   مددهللاأل  

الاحلق ما   د  اايد  ا مهدإ  ان  دسال ااكىدإمل  كمل دان     ااملا  ال و االن في  ال وهلل ع ااا مب.
الىل كددد   كملدددة  كإ دددان القيامدددان السدددجهللاتن الانيددد   ىددد  فيهدددا يُإ ددد  اامددداااال الان يكدددإن اامددداااال األ

فإ ا  ف  مد  اااكدإا األالل  اه ….. اعإل م  اايت يايها الاايت يايها اعإل م  اايت يايها ال كذا 
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س  ا  ان  ماا اافاصدة   ااميدام اا دا   كدا  ادذ احلدافظ ابد  حجدا   اافد ري ال كدا ا مجداا  ايد  
 العر اا إفيق .

 
ار  العدر  ـ رض  هللا عقر عقعة بن عمر: األنص –احلديث الثان نعن أيب مسعود [ 147]

ن )    الشــمس :القمــر خيتــا  مــن خ ت هللا خيــو  هللا  مــا ععــاده  يــا  ن يــا  رســو  هللا 
: اما ل يقكسفا  ملوت أحد من القار فـ قا رأيـتم مق ـا شـيئاا فصـلوا :ادعـوا حـ  يقكشـ  

 ما بكم .
 ااكىإمل الما  ا َي   اب م    هموضوع احلديث ن

 املفردات
اهنمددا    وكىددفان : قددهلل يمددهللم مملدد  ااكىددإمل الا نيكىددامل ال   ددذا ااافددظ اعددسق  سدد  قإادد  ال 

 ااكىإمل  ايهما مملاأل 
قإا  فإ ا  ا    موهدا ءدي األ فوداإا : قإاد  فوداإا سدإاا اارداط السدلااه الاارداط  دإ ا ا ال ا د   فملد  

 ااراط السإاب  فواإا 
اددَ بكدد  المددا  وددا مإ ددإاة  ملدد  قإادد  حدد   وكرددي مددا بكدد  : اي حدد   ددلالل امددا اآل ددة اادديت نيل 

 ااذي .
 املعىن اإلمجايل

   ددذا احلددهلل ا ان اارددمس الااممددا    ددان مدد   ايت ع َيددإمل ع هبمددا   دداده اي  َيددرب ااودديب 
َيملد  فيهمدا مدد  اا تدْ مد  ااوددإ  اىل اا امدة المد  اا يدداض اىل ااىدإاد مدا  كددإن فيد  ختإ دي اامل دداد 

  اس ضدددداا ر مدددد  فملدددد  ااوددددسال الااددددهلل اا الاا مدددداا اىل ع اىل مددددا  كددددإن فيدددد القددددهلل ا ءددددهلل ااودددديب 
 الاأإمل  مو  العر اا إفيق .

 فقر احلديث
: دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا ان اارددمس الااممددا    ولىددفان اال    وكىددفان اددإت احددهلل مدد   أ:لا 

بدل ااواج فاني فب هبذه ا ماة اماان  : األما األالل انيد     سقدة بدل انيكىدامل ااردمس الااممدا ال 
مإت اال حياال اامل ماا كمدا ن م د  ا ا ايدة  األمدا اا دا  ان ا نيكىدامل اديس اايهمدا ال   فملسنيد  
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مهدا اي ااردمس الااممددا الاَّندا  فملاد  ع هبمددا ال  نيفدا األمدا   نيفددا ادا كدان ا دد  ا ا ايدة   إمهإنيدد  
 ال  وإني  الع يملاىل ا ا  

ـــاا   هبمدددا   ددداده ان ا نيكىدددامل احلا ددد  مددد  : دمدددذ مددد  قإاددد     دددان مددد   ايت ع َيدددإمل ع اثني
اارمس ات ال الاامما ات ال اما  اَّنا  فملا  ع مد  اسد  ان َيدإمل ع هبمدا   داده الاديس كمدا   د  

 ا   ا ا اية 
ــاا  : دمددذ مدد  قإادد  فددإ ا  ا دد   موهددا ءددي األ فودداإا الاد ددإا األمددا عاوددسال الااددهلل اا الاا مدداا  وددهلل  اثلث

 السإد  ذه اآل ة .
ال اذ ان  ذا األما  كإن ام  اا  كقامدة  دسال  ا  فواإا اما م  اارا ا  إض   فملا  :قإ  رابعاا 

 اب اْلي ة االوإ ة اايت ال دت  ود     دذه ااواسد ة فيكدإن مد  ااملدام اادااد بد  اأودإ  ال دا 
   م    ذه ااواس ة  ااوسال  ات اااكإ ات اايت ساات    ااويب 

 مإ  هبدددا  دددا مُادددق ااددددايددد  اا وفيدددة اامدددائال أبن ااودددسال  :ال ادددب  دددذا فدددس  كدددإن فيددد  خامســـاا 
 ااوسال 
: دمددذ مددد  قإادد  حدد   وكردددي مددا بكدد  ان األمدددا عاوددسال ااُا ئددة اُددداالا  ددذا احلدددهللف  سادســاا 

 يو ها عنيكرامل ااكاسي موهما سإاا كان  إ اارمس اال اامما 
ااودفة اارداال ة    دسال :ا ا  ا  انيكرامل ااكىدإمل ال دإ   ااودسال انهدا مفيفدة  ادب سابعاا 

 ااكىإمل   
احلــديث الثالــث نعــن عائشــة رضــ  هللا عق ــا أاــا يالــ  ن خســف  الشــمس علــى [ 148]

ابلقــار فأعــا  القيــام ف رربــا فأعــا  الرربــوع ف يــام  فصــلى رســو  هللا  ع ــد رســو  هللا 
وع األ:  :عـو د:  الرربـ –ف رربـا فأعـا  الرربـوع  –:عـو د:  القيـام األ:   –فأعا  القيـام 

ف س د فأعا  الس ود ف فعا يف الرربعة األخـر  مثـا مـا فعـا يف الرربعـة األ:ىل ف انصـر  
:يد جتل  الشمس فخطب القار ف مد هللا :أثىن علير ف يا  ن    الشـمس :القمـر خيتـا  
مــن خ ت هللا ل خيســفا  ملــوت أحــد :ل حليامثــر فــ قا رأيــتم قلــك فــادعوا هللا :ربــ :ا :صــلوا 

وا ف يـا  ن   أمـة دمـد :هللا مـا مـن أحـد أغـري مـن هللا أ  يـرن ععـده أ: مثـرن أمتـر   :مثصدي
 أمة دمد :هللا لو مثعلمو  ما أعلم ل  كتم يلي ا :لعكيتم ربثرياا(.
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 :يف لفظ فاستكما أربا رربعات :أربا س دات .
  فة  سال ااكىإملموضوع احلديث ن

 املفردات
   اب  ههلل  سإل ع : اي   نمو 

قإا  ف عال ااميام ال دإ دالن ااميدام األالل الكدذاذ ف عدال اااكدإا ال دإ دالن اااكدإا األالل  د  اادااد 
عألالل اي األالل   اااكملدة األالىل اال اادذي ق د  ااإ دإمل الاا دا ا ان  ائردة يمودهلل ان كد   كد  

الااميدام األالل ق  م  ااذي ق ا  فااميام اا ا  م  اااكملة األالىل اق  مد  ااميدام األالل فيهمدا ا كإن 
 ق  م  ااميام اا ا  م  اااكملة األالىل ال كذا .ام  اااكملة اا انيية 

 الممل  قإا  انيوامل اي سا  
 جتاَ اارمس : اي  سملَ اىل  اد ا 

ااااد عا واا ااهللح ا مي  الع  إ ااىد  ق اامدهللح الاا وداا ادا اد  مد   : قإا  ف مهلل ع الاث   اي 
   اده م  ااومل   ااكما ت الاا اس ت   اب

ال م  ع  اب  ا م    قإا  الع ما م  احهلل اغْ م  ع :  مليف اك ا غ
  إ ا يوال ا وىا بل ااذكا الاألني ب بتْ ح  . اال قإا  ان  ل    هلله اال يل  ام   : 

 املعىن اإلمجايل
 ا بميدامل  دس حدل كىدفَ ااردمس أبن ااوديب  ال فَ  ائرة  ضا ع  وها  دسال ااوديب 

ق  م  اااك  ااذي ق ا  الان ااويب مُد  ااوداج بملدهلل هنا دة ااودسال االقاائ ل ال كإ ل الان ك   ك  
 الاني  اما    وهلل يتْ  ذه اآلايت ان  فل إا اىل ااهلل اا الااوسال الاا ك ْ الاا وهللق .

 فقر احلديث
 كىإمل :  دمذ م  حهلل ا  ائرة  ضا ع  وها مراال ية يُإ   ااوسال   ااأ:لا 
 :  دمذ مو  مراال ية يُإ   ااميام اليُإ   اااكإا بملهلله ُث يُإ   ااميام اا ا  اثنياا 

 ال إ دالن ااميام األالل ُث يُإ   اااكإا اا ا  ال إ دالن اااكإا األالل 
 : ال دمذ مو   د  اب م  ن   ان  سال ااكىإمل  ا م   سائا ااواإات كاحلوفية  اثلثاا 
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  ددهللال بملددهلل اااكددإا اا ددا  البددل ااىددجإد    ُددإل ألن  ائرددة  ضددا ع : ال دمددذ مودد  ان ا  رابعــاا 
 وهددا قااددَ سددجهلل ف عددال ااىددجإد الكددذاذ بددل ااىددجهللال األالىل الاا انييددة الاملادد  مل  كدد  فيدد  نايدال 

انيد  كدان َيملد  األ كدان قا  دة     دسال اافا مدة القدهلل  اد  مد   دسال ااوديب   اب ما كدان  فملاد  
ااال الاا رددههلل القددهلل َيملاهددا سددإاا اال قا  ددة مدد  ااىددإاا ا ا قوددا اامدداااال المل مدد  بملمددها ا  ااميددام اامددا 

 دمددذ مدد  قإْلددا ُث فملدد    اااكملددة األمددا  م دد  مددا فملدد    اااكملددة األالىل اي انيدد   ددس ا ال  ُإْلددا 
 بميامل القااايل ال كإ ل السجإد   .

فيهددا ااودداج  : دمددذ مدد  حددهلل  ها ا مدداأل مردداال ية اأُ ددة ااكىددإمل مُ ددة  ددذكا اأُيدد  خامســاا 
اَّنددا   ِبايت ع  ددل السدد  القددهلل ام اددي   مردداال ي ها .فددذكا بملددا ا دد  ااملادد  ان مُ ددة ااودديب 

كانيدددَ أل سمهددد  أبن ااردددمس الااممدددا    دددان مددد   ايت ع    ولىدددفان ادددإت احدددهلل ال  حليايددد  
مرداال ية فكان ااموإد موها اس  وال ا   ماد ا ا اا ااذي كانيإا  مل مهللالني  الاحلدق ان ءداا ع 

 اأُ ة ااكىإمل مُ ة  ذكا فيها ااواج باهب  الُيذ    مت ة ااملا ا ال ذا  إ قإل ا مهإ  .
:ال  دمذ مو  مد  قإاد  فدإ ا  ا د    ادذ فداد إا ع الكدربالا ال داإا انيد   رداا  ودهلل ااكىدإمل  سادساا 

 ااهلل اا الاا ك ْ الااوسال الاا وهللق .
الانيُماسددها ال  دداا ضددإا ا َيملادد  ع  ددل السدد   : ال دمددذ مودد  ا مدداأل ان يتددْ  ددذه اآلايتســابعاا 

ختإ فدداأل امل ددداده َيددإفه  بددد  فددإن يتدددْ  ددذه اآلايت دايددد   اددب قدددهلل ال ع  ددل السددد   اددب يتدددْ احلدددال 
ااددذي  كددإن فيدد  اامل ددهلل ا ا  وددب ع  ددل السدد  مدد   افيددة اىل ابدد سا المدد  نيملمددة اىل  ددذاا المدد  

ى  الايدذكا ع  بد   دذكاه   حدال ااملافيدة ساال  اىل حلن الم  ض ذ اىل بكاا فاي هللا ك اامل هلل نيف
ح   ى جي  ا   وهلل اا سا ال ملفإ  و   وهلل ااوم  الااملذاا ُث قال اي امة  مهلل الع مدا مد  احدهلل 
ال ااديت يإسد  غمد  ع القدهلل  اغْ م  ع ان  دل    دهلله اال يدل  ام د  اادل  الاحدهلل مد  اآل م ااك د

ل  الااكىدإمل الان ااواسد ة بيوهمدا ان ااكىدإمل  دذ    كا بملا ا   ااملا  ااواس ة بدل  كدا ااد
ممل  ضإا  ذه اآل ة اليذ   موفمل ها ال كإن اامل هلل   حااة ختإمل مد  ع  دل السد   فا قدة نيإ  دا 
ْلا عاكىإمل الان اال   فا ق اامل هلل في  امياني  كما يفا ق اارمس ضإا ا الاامما ضدإاه كمدا سداا 

 إ مدم   الساا اني   فا ق  امياني  فيكإن فإق  كاا اة .  احلهلل ا    ل  االا  حل  ل  ال 
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سدد ق ان بيوددا ان اااكددإا اا ددا   مدداا فيدد  عافاصددة السددإ ال اال سددإ  الاكدد  َيملدد  ااميددام اا ددا  اقدد  مدد  
 ااميام األالل .

 
احلديث الرابا نعن أيب موسى األشعر  رض  هللا عقر يا  خسـف  الشـمس علـى [ 149]

اا خيشـى أ  مثكـو  السـاعة حـ  أمثـى املسـ د فقـام فصـلى  عـو  فقام فرع زما  رسو  هللا 
ييام :رربوع :س ود ما رأيتـر يفعلـر يف صـ مثر يـق ف يـا  ن     عـذه ايت ت الـيت يرسـل ا هللا 
عر :جـا ل مثكـو  ملـوت أحـد :ل حليامثـر :لكـن هللا يرسـل ا خيـو   ـا ععـاده فـ قا رأيـتم مق ـا 

 :استغفاره  .شيئاا فافرعوا  ىل قربر هللا :دعائر 
 كىإمل اارمس الما  و تا ان  فملا  في  ااكاي أتسياأل باسإل ع موضــوع احلـديث ن

 املفردات
 فمام فل األ :اي مائفاأل 

 َيرب ان يكإن ااىا ة : اي َيامل ان يكإن ااىا ة حمات 
ا قإادد  ان  ددذه اآلايت اادديت  اسدداها ع  ددل السدد  : اءددا ال اىل ااكىددإمل الاأىددإمل المددا   مملوا دد

الكدد  ر مدد    دددة قددهلل كهددات    دددذا االمددان الاكددد  مدد     ملماددإن  ابُدددإن ياددذ اآلايت أبسددد اا 
ع يمليددددة ال تفادددددإن  ددددد  احلكمدددددة ااددددديت  ا دددددهلل ا ع موهدددددا ف دددددا ال عأل ا دددددْ الات ال عافيمدددددا ت الات ال 
عاددل نل الات ال عارباكددل الات ال عحلدداالا الكدد   اددذ  مددإعت مدد  ع  ددل السدد  ال ايت  ا هددا   دداده 

ي مل إا فايس ب مليهلل    ااذاكاال ااربكدان اادذي  كدا   اافا دل الانيد  كدان  امدا عاردا  اىل  ىدل  ا
كياإ   ا إ اىل غدْ  ادذ ِمدا  دإ مملادإم اد  ي  د  األم دا     دذه األنمودة قإاد  فدافل إا اىل  كدا 

 ع الد ااه  ذا اا مل ْ  هللل  اب ان ااميام اىل ااذكا  كإن خبإمل الالس  المرإا .
 عىن اإلمجايلامل

اددا افىددفَ اارددمس       ددذا احلددهلل ا امددرب ابددإ مإسددب األءددملاي  ضددا ع  ودد  أبن ااودديب 
نمو  قام فل األ َيرب ان يكإن ااىا ة الاني   س ا أبعإل قيام ال كإا السجإد   ه ابإ مإسدب الانيد  

ْه   مُ ه   ا  كا    ذا احلهلل ا الغ
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 فقر احلديث
  دددا اا مهللمدددة ال  حاسدددة اىل ا اديددد  الكددد  األحكدددام ااددديت ي ملادددقفمددد  احلدددهلل ا قدددهلل يمدددهللم   األحاد

 بوسال ااكىإمل قهلل الض وا ا فيما س ق ال  دا ا أل اد ا . 
قال اب  دقيق اامليهلل    قإاد  فدافل إا اىل  كدا ع الد دااه اءدا ال اىل اا داد ال اىل مدا امدا بد  ااردا ا 

الا سدددد تفا  الاءددددا ال اىل ان ااددددذنيإا سدددد   اليو يهدددداأل اىل ا ا جدددداا اىل ع  وددددهلل االدددداالمل عاددددهلل اا 
ااددد ساي الااملمدددإعت ااملاسادددة الان ا سددد تفا  الاا إبدددة سددد   حملدددإ اادددذنيإا الاناا هدددا ال اسدددب مددد  ال اا 

  اذ نالال االاالمل . 
القهلل  كا   اا    ا ان ا   ااهلل وة ادا ماسدَ ااودا  مد  حدإل ااهلل ودة ااديت سداا احلدهلل ا هبدا ختداج 

اق ا بددد  ب ودددا  البودددا  بادددهلل قا ددد  مددد  دمردددق الان ا ددد  ااهلل ودددة    عحلجدددان يمددداا ْلدددا ا وددد
فجملاددددإا  ددددذكاالن ع ال ددددهلل إن  مىددددجهلل ااودددديب  اي اس مملددددإا ال ُاددددإا األ مددددال الدماددددإا ااىددددجهلل 

 ددد الكانيددَ يددذ   556ال  كددإن اكدد  ياددذ اآل ددة قددهلل دامددَ قا  دداأل مدد  ءددها ال ددا كهددات    ددام 
 ااولإ  ال  صاق اارجا الع يملاىل ا ا  .

 
 
 
 
 
 
 
 

 بـاب الستسقــاو
 ا س ىماا   اااتة : عا  سميا اااا م  ااتْ ااوفس اال ااتْ 

 الءا األ : عا   م  ع يملاىل  وهلل حوإل ا هللا  اب  ي ة خموإ ة .
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رضــ  هللا عقــر يــا  ن ( 1)احلــديث األ:  ن عــن ععــدهللا بــن زيــد بــن عاصــم املــازن [ 150] 
يــدعو :حــو  رداوه ف صــلى رربعتــ  ج ــر في مــا  يستســق  فتوجــر  ىل القعلــة خــرج القــ  

 . (2) ابلقراوة 
 :يف لفظ  ىل املصلى .

 ا س ىماا الما  و تا ان  فملا  في  ا مام الااواج الكيي يواب  سي  موضوع احلديثن
 املفردات

  ى ىما :  ُا  ااىميا م  ع يملاىل 
 ف إس  اىل اام اة  هلل إ: اي اس م اها السمل   هلل إ 

 دااه :ااداداا  دإ مدا َيملاد  اااسد   ادب ك فيد  الصإ اد  قا د  ايكدإن اا هدا بُوداأل الااد ُ  قإا  الحدإل 
 كهااأل الاايمل مشا أل الاارمال مييواأل 

قإاد  ُث  دداب  كمل دل : جمي دد  بدد   ااديت  ُددي هبدا ااوددسال  اددب اادهلل اا الاا  إ دد  دايد   اددب سددإان 
 ااهلل اا الاا  إ   ق   ااوسال الان كان اارهإ  مسف  

 سها فيهما عاماااال :  مل  اني  ا مله  ااماااال المل  ىا ا  قإا 
 املعىن اإلمجايل

   اا ع  ل الس    اده أبنيإاا م  ا ب سا م  اس  ان  هلل إه الان  ذكااله الان ا ب سا عام دط 
ال ددهللم نيددلالل ااُددا مإسدد  ألن   إسدد  ااودداج اىل  هبدد  ال هلل إنيدد  اكرددي مددا هبدد  ال ُا ددإن مودد  ان 

حددل اسددهللبَ ااهلل وددة المددا  ا ااددذي  مليرددإن  ايدد   دد  الانيملددامه  الكددذاذ فملدد  ااودديب  ىددميه  ااددا
حإْلا فلاج  ى ىما اليإسد  اىل اام ادة  دهلل إ الحدّإل  دااه يفدات أل ب  إ د  احلدال ُث  داب  كمل دل 

 سها فيهما عاماااال 

                                                        

 . ان ُث قال ال إ ال   ب   إ   هللع ب  ن هلل ب   ا   ااان  األنيوا ي . إ   هللع ب  ن هلل ب   ا   ااان  ال كا اا لا ي ان سفيان ب   ييوة كان  مإل  إ  االي األ(  1 

يملايم  ااىمب عاملهللال قإا  سها فيهما عاماااال اقإل  ذا ااافظ ايس   اا لا ي فهإ م  افااد مىا  فكان  و تا اامووي اا و ي   قال ااووملا   (  2 
كهاه اىل ااواج  ق    ال  عا كيي حإل  ف ري ( -1024 ق  احلهلل ا    : ب  اماس  اا لا ي   عا ا ها عاماااال م  ا س ىماا يل  ا د  اي  

 ( .  ااوجما(  اكو  قال      اد ب  ني      م  ال م   إ   هللع ب  ن هلل ( 1025
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 فقر احلديث 
   مجهدددإ  :  دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا دايددد   ادددب اسددد   اا ااودددسال اسس ىدددماا ال دددإ مدددذأ:لا 

الماافد  ا د اب  فإافمدإا ا ما دة قدال  إاسس ىدماا الاكد   دهلل  ب   وداحويفة اي  اافمهاا ال وهلل
عاددهلل اا مدا اف دد    دد  قددإم اىل  ااُ داالي   مملددا  اآل   بملددهلل ان سداق احاد ددا اس ىددمااه  

   ان سدددوة ا س ىدددماا  دددا ا ب هدددال اىل ع  دددل السددد  الاا مددداا اايددد  كمدددا    دددذه اآل   الاددديس
 اذ  دسال الِمد    د  اىل  ادذ ابدإ حويفدة الماافد     ادذ  مداالن مدوه  ابدإ  إسدي فمدال بد  
ااىددوة   ا س ىددماا ان َيدداج ا مددام عاودداج اىل ااودداب ال ودداا هبدد   وااددذ  كمل ددل َيهددا فيهمددا 

 عاماااال ُث َيُ  الُيإل  دااه فيجمل  ا سه اسفا  الاسفا  ا سه 
القددهلل  ان ااىدوة   ا س ىددماا اادربالن اىل ااوداب كمددا فملد  ااوديب  :ال دمدذ مدد   دذا احلدهلل ا اثنيـاا 

 امدددَ ان اع حويفدددة    دددا  ااودددسال ال  اأددداالج ْلدددا  امددداأل أبن األحاد دددا ااوددد ي ة داادددة  ادددب 
اس ىددددمب   مُ ددددة ا مملددددة المل َيدددداج ال دددداد  سدددد هللل اددددذ   اي حويفددددة أبن ااودددديب ا اددددذ القددددهلل 

  مُ ة ا مملة الق  ماال الالق  ماال امدا  اال  ىماا ااويب ا مهإ   اب قائ   ذا اامإل أبن اس 
 إال ددهلل ااودداج عأدداالج اوددسال ا س ىددماا فلدداج ْلددا ال دداب عاودداج .النيفددا ابدد مدداات ان ااودديب  

حويفة    هللل  اب ان ااودسال مدسمل ااىدوة بد  ااىدوة  ب دة الان سهاهدا ابدإ حويفدة بومد  ااملدهللل 
مد  عداق م ملدهللدال الأبافداظ  داُية   األ ث دَ  د  ااوديب    ااملهللل فإ ا كان ابإ حويفة قهلل نيفب ءدي

اااي فدسن الفدسن   الع فداحلق احدق ان    د  المدا كافودا ع  الاسانييهلل   ي ة اني ك سوة ااويب 
 . عي اا احهلل غْ  مهلل  سإل ع 

:  دمذ م   ذا احلهلل ا اسد   اا صإ د  ااداداا المدااي ابدإ حويفدة    ادذ كمدا قدهلل سد ق  اثلثاا 
يدد  ان سدد   اا  إ دد  اا فدداتل ب تددْ احلددال القددال مدد  احدد ج ألي حويفددة اَّنددا قادد   دااه ايكددإن الق

اث ددَ  اددب  ايمدد   وددهلل  فدد  اايددهلل     ااددهلل اا اال  ددامل مدد  عا ددق ااددإحا يتددْ احلددال  وددهلل يتيددْ 
 ددذه  امدداال  دد  ااددذ   ال د ااددهللاي  الان  ددذا ألمددا  دسددي ادد  ان  وددهلل  مدد   ددامل  الاقدإل دااه . 
فإ ا ب     ا    بُاْلا الاألمذ أبقدإال اااسدال نيىد ل ع ان  انقودا ث دااتأل  اا ءا ملة  مهلل  ا هلل اي 

  اب احلق الامذاأل ب  ال فماأل اا سإاه العر اا إفيق .



 3أتسيس األحكام ج  51
 

 

: صإ   اااداا  دإ ان  ما د  ا مدام فيجملد  اايمدل مشدا أل الااردمال مييوداأل الااد ُ  كهدااأل الاا هدا  رابعاا 
ن م  حق ااكاي بد  ااإاسد   ايد  ا اذ اني  يفاتل ب  إ   احلال النيمإل  بُواأل القهلل قي     اة
القائددهلل األمددة اىل  هبددا  دداإات  ي السددسم   ايدد  مدد  حموددا هدد  ااكافددل اال  اا ابملددة اودديب اْلددهلل  

 افوددا  ا دد  اال مل نيملافهددا ف نيددَ   ددهلل مدد مإ   مدد  احلددق  ايوددا عألحددا  ان ني  دد  مددا سدداا  دد  ااودديب 
 َمدا يَدذَِكُاالَن( مإل  ايِِ مُلإا َما انيْدلَِل اِاَدْيُكْ  ِمدْ  َ بُِّكدْ  اَل  يَدِ ِ مُلدإا ِمدْ  ُدالنيِدِ  َااْلاِيَداَا َقاِديسأل ع ي اا ال بذ  

ددُ ْ  صُِ وددإَن اِهَ فَددايِِ مُلإِ  ُُيْ ِددْ ُكْ  اِهُ اَل َدْتِفددْا َاُكددْ  ُ نيُددإَبُك ْ  ال مددإل او يدد   [ 3األ دداامل : ]   قُددْ  ِاْن ُكودْ
 [ 31 ل  ماان : ] اَلاِهُ َغُفدإ ن َ ِحيد ن(

وددسال :  دمدذ مود  مرداال ية اادهلل اا   ا س ىدماا الكددا ا  دذا احلدهلل ا انيد   دهلل إ ق د  ااخامسـاا 
ال ادب  ددذا فو مددذ مد   ددذا احلددهلل ا  (1   القدهلل ال د   غددْ  دذا احلددهلل ا ان ااددهلل اا بملدهلل ااوددسال 

  ا س ىدماا  اأُ دة فمدهلل  اد  مد  مُ دة ااوديب سإان ااهلل اا ق   ااوسال البملهلل ا ب  ال  اثوداا 
اه مددا  كددا …انيدد  قددال فيهددا اااهدد  اسددموا غي دداأل متي دداأل  وي دداأل ما  دداأل سدد األ غددهللقاأل  دداسسأل غددْ  ائددا 

ال اب  ذا فا س ىدماا كاد  ممودإد اادهلل اا سدإاا ق د  ااودسال اال  اثوائهدا اال   حدال اأُ دة اال 
 بملهلل ااوسال ك   اذ سائل ان ءاا ع 

: دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا ان ااىدددوة   د ددداا ا س ىدددماا ان  ىددد م   اام ادددة القدددهلل ال د   سادســـاا 
فددددددهللل  ادددددب ان  ددددددذا  (2   د دددددا ال دددددإ   مُ  دددددد  مىددددد هللبااأل اام ادددددة( حدددددهلل ا انيدددددس  ان ااودددددديب 

ا س   اا اَّنا  كإن ا ا سملد  اسس ىدماا  دسال ما دة فااىد    ان  ىد م   اام ادة   حدال 
 ااهلل اا .
 دمدددذ مددد  قإاددد  ُث  ددداب  كمل دددل سهدددا فيهمدددا عامددداااال ان ااىدددوة ان  وددداا اسس ىدددماا  :ســـابعاا 

  كمل ل كما يمهللم الاىل  اذ     ا مهإ  مسفاأل ألي حويفة الامذاأل عاهللاي  

                                                        

ل السهد  كما   حهلل ا اي  ا اال  ضا ع  و  قال  ماج نييب ع  ى ىما  فواب بوا  كمل ل بس ا ان ال  اقامة ُث مُ ودا الد دا ع  دل السد  الحدإّ (   1 
 اددب األ ىددا الاأل ىددا  اددب األميدد  (  الاه ابدد  ماسددة   ك دداا اقامددة ااوددسال عا مددا سدداا    ددسال هددإ اام اددة  افملدداأل  هلل دد  ُث قادد   دااه فجملدد  األميدد  

 د  اا يهمدا   اأسفيدات انيد  قدال  الايد   720النيمد  احلدافظ   اا الديش  3/347الاا يهمدا   2/3268اماس  ا مام امحهلل ال 1268  ق   ا س ىماا
ْي   نالائهلل اب  ماسة اسواده     يري .ثمات القال اا إ 

 كما   احلهلل ا اا ا  م  احاد ا اا اا .(   2 
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اهندا كودسال  ( 1   : مل  ذكا  وا كيي يكإن  سال اااكمل ل القهلل  كا   حهلل ا ابد    داجاثمقاا 
مدد  ا دد  ااملادد  اهنددا يودداب كوددسال اامليددهلل عا ك ددْ   االل كدد   كملددة  اامليددهلل الاددذاذ فمددهلل  ا  مجا ددة

الان   هللا اأُ ة عا ك ْ كما  فمل     سال اامليهلل . ال  د   مداالن اىل اهندا يوداب  كمل دل بدهللالن 
 يك ْ فيها .

: قإاد  سهددا فيهمددا عامداااال دايدد   اددب ان  دسال ا س ىددماا  ىدد    ا هدا فيهددا عامدداااال   اتســعاا 
ْ ا اما ما مل يراا فيد  ا ما دة مد  كىائا ااوا إات ااىوإنية اايت يراا ْلا ا ما ة كاامليهلل   الغ

  اإات ااوها  فااىوة فيها ا ساا  .
ال اددب  ددذا فدداامإل  (2  ذكا اأُ ددة  وددا القددهلل  كددات اأُ ددة   غددْ  ددذا احلددهلل ا يدد: مل عاشــراا 

 بىوي ها  إ احلق ان ءاا ع القهلل     اىل  اذ ا مهإ  .
اال بملددهلل اأُ ددة  (3  : ان  ددسال ا س ىددماا َيددإن ان يودداب ق دد  اأُ ددة الااددهلل اا  اد  عشــراحلــ

امدا  ددسال اامليدهلل   ال دسال ااكىددإمل في دهللا فيهدا عاوددسال الادا ام افدَ اادداالاايت    (4  الاادهلل اا 
  سال ا س ىماا سان ان يكإن ق   اأُ ة اال بملهلل ا  ذا الع ا ا  .

مىد هللبااأل  (5   اام ادة هلل ا ا ماأل ان اا  إ    كإن ال إ مىد م سأل :  دمذ م   ذا احلالثان عشر 
 اام مإمل ال هلل إ بملهلل اا  إ   سااأل الاك  اىل اآلن مل ا  ااهللاي   اب  ذا . 

:  ىدد  اأدداالج اوددسال ا س ىددماا   ثيدداا ااهوددة ال    ددل   ْلددا كمددا   ددل   اامليددهلل  الثالــث عشــر
 ا ااىوة    فة اأاالج اوسال ا س ىدماا ال كدإن  ادذ الَياج م  ذ أل ماءملاأل  اكااأل دا ياأل  ذه 

 بملهلل عاإا اارمس امإا    بملا اااالاايت ماج حل بهللا حاس  اارمس .

                                                        

م إاضدملاأل م  دذ أل م لردملاأل م سدسأل م مدا األ فوداب  كمل دل كمدا  وداا   اامليدهلل مل َيُد  مُ د ك      اب    اج  ضا ع  وهما قدال مداج ااوديب (  1 
ِوِة ِفيَها  َعا َمدا َسداَا ِ  َ دساِل ا ْسِ ْىدَماِا  قد  الاب  ماسة   ِكَ اا ِاقَاَمةِ 1165ابإ داالد   ك اا ااوسال  ق   ذه (  الاه الاا مدذي 1266ااِوساِل اَلااىو

الااوىائا   ك داا ا س ىدماا  عا احلدال ااديت  ىد    اإلمدام ان  كدإن  ايهدا ا ا مداج  558  ِكَ اا اْ ُُممَلِة َعا َما َساَا ِ  َ ساِل ا ْسِ ْىَماِا  ق  
كيدي  دسال ا س ىدماا  قد  ا  ال   ك داا ا س ىدماا  ع 1508ا ا س ىماا  عا سادإج ا مدام  ادب ااودرب اسس ىدماا  قد  ال  ك ا  1506 ق   

 حهلل ا حى  (قال األا ا  :    1521
 ( يمهللم ختاَي   2 

 يمهللم قا  ا….( كما   حهلل ا اي  ا اال ااىابق   ماج نييب ع  ى ىما (   3 
حدل بدهللا حاسد  ااردمس فمملدهلل  ادب ااودرب فكدرب المحدهلل ع  دل السد  ُث قدال  فلداج  سدإل ع  … ع  وها قااَ كما   حهلل ا  ائرة  ضا (   4 

 .حىو  األا ا   1173 ق   الاه ابإ داالد   ك اا ااوسال عا  ف  اايهلل     ا س ىماا …( النيلل فواب  كمل ل …. انيك  ءكإمت سهللا داي ك  
 ( يمهللم ختاَي  . 5 
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احلــديث الثــانن عــن أنــس بــن مالــك رضــ  هللا عقــر أ  رجــ ا دخــا املســ د يــوم [ 151]

يائمـاا   يـائم خيطـب فاسـتقعا رسـو  هللا اجلمعة من ابب ربا  حنو دار الق او :رسـو  هللا 
ف يــا  ن   رســو  هللا علكــ  األمــوا  :انقطعــ  الســعا فــادع هللا يغثقــا يــا  ن فرفــا رســو  

يديــر ف يــا  ن الل ــم أغثقــا الل ــم أغثقــا  يــا  أنــس ن فــ  :هللا مــا نــر  يف الســماو مــن  هللا 
ا س اب :ل يرعة :ما بيققا :ب  سلا من بيـ  :ل دار يـا  ن فطلعـ  مـن :رائـر سـ ابة مثـ

الرتر فلما مثوسط  السماو انتشرت ف أمطرت يـا  ن فـ  :هللا مـا رأيقـا الشـمس سـعتاا يـا  
يـائم خيطـب فاسـتقعلر يائمـاا   ن ف دخا رجا من قلك العاب يف اجلمعة املقعلة :رسـو  هللا 

:يـا    رســو  هللا علكــ  األمــوا  :انقطعــ  الســعا فــادع هللا أ  عســك ا عقــا فرفــا رســو  
ر ف يـــا  الل ـــم حواليقـــا :ل عليقـــا الل ـــم علـــى ايتربـــام :الظـــراب :بطـــو  األ:ديـــة يديـــ هللا 

 :مقاب  الش ر يا  فأيلع  :خرجقا  ش  يف الشمس. 
 يا  شريك ن فسأل  أنس بن مالك أعو الرجا األ:  ( يا  ل أدر  .

 ا س ىماا   مُ ة ا مملةموضوع احلديث ن
 املفردات

 مل م   إ ان  سسأل دم  ااىجهلل : مل  ملا 
ااوددداج قإاددد  هدددإ دا  ااممددداا :   دددا ي ددداد  اىل اافهددد  اهندددا كانيدددَ دا  ااممددداال اادددذ    ممدددإن بدددل 

الاحلميمة اهنا اَّنا  يَ بذاذ ألهنا بيملَ   قماا د    مدا بد  اأُداا اادذي ك  د   ادب نيفىد  
فمددااإا دا  الاال دب بد  ابودد    دهللع الابو دد  حفودة فكددان  مدال ْلدا دا  قمدداا د د   مددا ُث ام وداالا 

 اامماا . 
قإاد  ان  سددس دمد  ااىددجهلل ال سدإل ع قددائ  َيُدد  : اادإاال الاال احلددال الا مادة بملددهلل ا حاايددة اي 

 كان قائماأل َيُ  .  الاحلال ان  سإل ع 
  اكَ األمإال : ااااد هبا األمإال احليإانيية م  اااكإعت الهبيمة األنيملام 

ا  وددا كوا دة  دد  ضدملي اااكددإعت ال دهللم اسدد ُا  ها  اددب قإاد  الانيمُملددَ ااىد   : ااددااد عنيمُا هد
 ااىْ م  اس  الا ة .
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فادا ع  ت وا : ال د    ت وا  الا  ان  الا ة ع لم  اب اني  سإاا ااُا  ال الا دة عاافد   تي ودا  ادب 
  مل  ادا ع ان  تي وا .ا س  وامل 

 ا ادد  ال  ددا قيدد  اهنددا سدد  ي  اي بىدد    هلل دد  : اافدداا  وددا فدداا فوددي ة الع قإادد  فافدد   سددإل ع 
  اذ  ف   هلل   ُث قال اااه  اغ وا مايل ممل  اغ وا انيلل  ايوا ااتيا 

ال اال ااىدد اا اا مُدد  الااددااد بددذاذ ان ع انيردد  سدد ابة  قإادد  ال  قل ددة : اامل ددة ااىدد ابة ااوددت
    اذ احلل فا  َياسإا ا    ااُا .

   اارمال ااتاي موها  اب عا ق ا امملة ا سسمية سا  :  إ س     ااهلل وة 
مددد  ال ااه سددد ابة م ددد  ااددد ج :اادددااد عاددد ج  دددإ مدددا  ىدددمب عاهلل قدددة ال دددإ اادددذي كدددانيإا  َفُاملددد

ال ُث   ىددد ملماإني  اي مدددإا بددد  ضددداا ااىددديإمل اال  د ااىدددهام  دددوه  الاادددااد ان ااىددد ابة عاملدددَ  دددت
  اني رات ال   ذا مملجلال ااويب 

 ما  ا وا اارمس س  األ : ااااد ب  اس إ األ  قإا  فس الع
قإا  فدادا ع ميىدكها  ودا : اي اهند  سد مإا ااُدا الا ادالا ان  افد   دوه  اكإنيد  كدان اسد إ األ  ن أل 

  ايه  
 اااه  حإاايوا : اي  اب ما حإاوا 

  ف  ااُا  وا اال   ايوا :  مليف 
 اا .اااه   اب اآلكام : مج  اكمة ال إ ااايف  م  اا  

ال ااو ُ ة   الاا ااا : مج  كاا ال ا ا  ال ااوت
 البُإن األالد ة : بُ  ااإادي  إ ما َياي في  اااا 

 الموابَ اارجا : اايت يوف  ااواج اإاءيه  
  قإا  ف قاملَ : اي انيمُ  ااُا فلاسوا َّنرا   اارمس ال ذا في  مملجلال ااويب  

 املعىن اإلمجايل
بيومددا كددان َيُدد  ا دد اب     ددإم ا مملددة ا  اق دد   سدد  فرددكا اايدد        ددذا احلددهلل ا ان ااودديب

 هلل ددد  ُث د دددا الاددديس    ك ددداال اام دددط الضدددملي ااإاءدددا  ددد  ااىدددْ السدددإا اامليدددال فافددد  ااوددديب  
ااىددماا سدد اا فانيردد  ع سدد ابة الاني ىددَُ   ااىددماا فادد  َياسددإا ا    ااُددا المكددا ااُددا 
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 سدد  مدد   اددذ اا دداا فرددكا اايدد  ءددهللال ااُددا ال ددهللم ااوددانل اسدد إ األ ال  ا مملددة اادديت بملددهلل ا دمدد  
بافدد  ااُدددا  دد  ااهلل ودددة الابمائدد   ادددب مددا حإْلدددا مدد  بُدددإن األالد دددة  الانيمُدداا ااىددد   فددهلل ا ااوددديب 

 الموابَ اارجا فاااا ااى اا    ااهلل وة ُث ماسإا ميرإن 
 فقر احلديث

ماا كما  ا   اذ ابإ حويفدة القدهلل :اس هللل هبذا احلهلل ا  اب  هللم مراال ية ااوسال اسس ى أ:لا 
د دددا   اأُ دددة مددداال فإنيددد     وفدددا مرددداال ية ااودددسال  يمدددهللم ااكدددسم  ادددب  ادددذ الان كدددإن ااوددديب 

 اسس ىماا ماال اما  كما حو  
 :  دمذ مو  مراال ية  ف  اايهلل     ااهلل اا . اثنياا 
ادد مإم  غددْ اأُيدد  ا: دمددذ مودد  ان خماع ددة اأُيدد  الااكددسم  ايدد  سددائل خبددسمل ان  كادد   اثلثــاا 

 كما ساا    ذا احلهلل ا .فهذا ِموإا  
حيدددا اسددد جاا ع د ائددد    نيفدددس ااا  دددة الاسددد ما ااُدددا  :  دمدددذ موددد  مملجدددلال ااوددديب  رابعـــاا 

اسدددد إ األ كددددامسأل ُث   األسدددد إا اا ددددا  عادددد  مودددد  ااددددهلل اا اافدددد  ااُددددا  دددد  ااهلل وددددة فددددهلل ا الاادددداا 
 ْ ا .ااى اا    ااهلل وة اي صإل موها اىل غ

مل  ددهللا عنيمُدداا ااُدا عاكايددة الاكدد  د ددا عنيمُدداا ااُددا  دد  ااهلل وددة الابمائدد   : ان ااودديب  خامســاا 
  اب ما حإْلا فاس جاا ع د ائ    احلال ا ماأل 

: دمذ م   ذا احلهلل ا  ف  اايهلل    وهلل ااهلل اا ال د   دإ مرداالا   كد  د داا اال مدا   سادساا 
 بهلل اا ا س ىماا في  مسمل 

 : ااكسم  اب ما   ملاق بوسال ا س ىماا قهلل يمهللم   احلهلل ا ق    ذا العر اا إفيق .اا سابع
 

 
 بــاب صـ ة اســـو 

قال ااووملا  : اأإمل غ   اب ما سيكإن الاحللن غ   اب ما ممب قال الايس ااااد م  قإْل  
تيْ قهلل  ااوسال اال  سال اأإمل ان اأإمل  م ما  سال كمإاوا  سال اامليهلل ال  اني   دثا   ي
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الق ها كمإاوا  سال ااىفا الاَّنا ااااد ان اأإمل  دثا   كيفية اقامة اافاائا ب    اقام ها 
ْه .  ع ما ة كما  كاه اااافملا الغ

مل  كد   وداا  الام اي   القَ ءا ي ها فمال اب  بل لال ايفق ا د  ااملاد  عآل    ادب ان ااوديب 
   الا ا كوددَ فدديه  ف قمددَ ْلدد  ااوددسال ( فامددا نيلاددَ  ددس ا  ددسال اأددإمل حدد  نيددلل قإادد  يملدداىل

 ال دددذه اآل دددة نيلادددَ بملىدددفان سدددوة سدددَ بملدددهلل  ممدددان حدددل  دددّ  اارددداكإن ان    دددإا  ادددب ااوددديب 
الا  اب     دسال ااملودا فودلل سرب د   ايد  ااىدسم هبدذه اآل دة بدل اا هدا الااملودا فوداب  سدإل 

مدد  ااملددهللال  ادددب  د  ددد  اي  يددار اال قددا ا ددد ددسال اأددإمل اماسدد  امحدددهلل الا دد اا ااىددو   ع 
 ءاح اب  دقيق اامليهلل ااملمهللال .

 
احلديث األ:  نعن ععدهللا بن عمر بـن اسطـاب رضـ  هللا عق مـا يـا  ن صـلى بقـا [ 152]

صــ ة اســو  يف بعــض أ مــر  فقامــ  عائفــة معــر :عائفــة  زاو  العــد: فصــلى  رســو  هللا 
   الطائفتا  رربعة رربعة :  فصلى  م رربعة :ي ابلذين معر رربعة ف قععوا :جاو ايتخر 

  سال اأإملموضوع احلديث ن 
 املفردات

قإادد    بملددا اايمدد  : اي   بملددا حاالبدد  الااملدداا يىددمب احلدداا  إمدداأل الان كددان املددهللال اايم كمددا 
 قااإا  إم  ي قا  ال إم كذا .

 قإا  فمامَ عائفة ممل  : اي  اَ ممل  .
ُاددق  اددب ااإاحددهلل عائفددة األكهددا انيدد     ُاددق  اددب ااإاحددهلل ااُائفددة : ا ما ددة مدد  ااودداج ال دد   

عائفة ا  ا ا كان مي   ااوهج احلق كما قال ع يملاىل    اباا يدد   اديدد  ااىدسم ان ابداا ي    كدان 
 امة قاني األ ر ( 

اناا ااملدددهللال : اي جتددداه ااملدددهللال فوددداب عادددذ   مملددد   كملدددة ُث    دددإا السددداا اآلمددداالن اي اهنددد     دددإا 
امددام ااملددهللال ال دد   امددإن ُث سدداات ااُائفددة اا انييددة ال دداب هبدد   كملددة ُث    ددإا الالقفددإا امددام  فإقفددإا

ااملددددهللال السدددداات ااُائفددددة األالىل فدددد نإا ألنيفىدددده   كملددددة السددددامإا ُث سدددداات ااُائفددددة اا انييددددة فدددد نإا 
 ال كملة عس مسْل  اي قمإ ا الحهلل   .  ألنيفىه   كملة ف   اك  عائفة  كملة م  ااويب 
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 ايلاملعىن اإلمج
الام د   اف دة  ادب ا ما دة ال وا دة هبدا ا  ادإ مل  كد  اامودإد  امهلل ءاا ع  دسال اأدإمل ااوديب 

 احملاف ة  اب ا ما ة اواب ك  ءلش الحهلله المل  ك  في   ذه اارمة الع ا ا  
قىددد  ا دد اب  اىل قىدددمل قىدد  ُيددداج ااملددهللال القىددد   ودداا مملددد   جممدد   ددذا حدددهلل ا ان ااودديب 

اايت ممل   كملة ُث    إا اىل احلااسة ال    اب احداامه  ُث سداات ااُائفدة األمدا  فواب عاُائفة 
فوداب هبدد   كملدة فددذ  إا الالقفددإا امدام ااملددهللال السدداات ااُائفدة اا انييددة القمددَ اوفىدها  كملددة فكانيددَ 

 ال كملة قمإ ا ألنيفىه  العر اا إفيق  اك  عائفة  كملة م  ااويب 
 فقر احلديث

مرددداال ية  دددسال اأدددإمل البدددذاذ قدددال ا مهدددإ  الان حكددد   دددسال  :  دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل اأ:لا 
الاهندا  اأإمل عق اىل  إم ااميامة النيم     اي  إسي ان  سال اأدإمل   يوداب ا  مد  ااوديب 

  يفمل  م  بملهلله قال ااووملا   ا احهلل  اااالا  ل  ود  النيمد  م اد   د  احلىد  بد  نايد اااداددي 
اا  سدا ال  ختداج افملااد   دد   ن األ دد    افملدال ااوديب الاادل  المدذ   ا مهدإ   دإ ااود يري أل

  اذ ا  بهللاي  ال  داي  .
:  دمدذ مود  ان  دسال اأددإمل ْلدا  دهللال  دإ  ث  دَ   ااىددوة  ادذ ألن ااملدهللال امدا ان  كددإن  اثنيـاا 

بددل ااىددامل البددل ق ادد ه  الامددا ان  كددإن ااملددهللال   غددْ سهددة اام اددة ال ددذه ااوددفة اادديت ال دت   
 ما كان ااملهللال فيها   غدْ سهدة اام ادة فوداب بكد  عائفدة مد  ا د اب   كملدة الاندإا حهلل ا اب  

ألنيفىده   كملددة  كملددة  ددذه  ددإ ال مدد   ددإ   ددسال اأددإمل فيمددا ا ا كددان ااملددهللال   غددْ سهددة اام اددة 
ال  مري م   ذه ااوإ ال اهن  قهلل اجتهإا اىل غْ اام اة ال   إا ُياسدإن ال د    احداام  دس   الاَّندا 

ي اهدداافه   دد  اام اددة المددإاسه ه  ااملدددهللال اَّنددا ابي ددَ مدد  اسدد   ددسال اأدددإمل الا  ابدديري  اددذ ا
فاأل دد  ان مدد  اهددامل  دد  اام اددة  امددهللاأل بُاددَ  ددسي  القددهلل ام اددي ا دد  ااملادد   دد  يفملدد   ددذه 
 ااوإ  كاها اال  فمل  بملمدها دالن بملدا . قدال ابد  دقيدق اامليدهلل فدإ ا ث دَ سإان دا بملدهلل اااسدإل 

ال دت  ود  فيهدا السدإه خم افدة   كيفيدة ادائهدا يل دهلل  ادب ااملرداال فمدد    ادب ااإسد  اادذي فملاد  فمدهلل
ااواج م  اسان ااك  الا  مهلل اني   م  عاك  الم  اافمهاا م   سري بملا ااودفات ااومإادة فد بإ 
حويفدة   د  اىل حددهلل ا ابد   مددا  دذا الام دا  اارددافملا  الا دة  دداص بد  مدإات  مدد   داب مدد  
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سيري ااوفة اايت  كا ا سه  ب  اي ح مدة الااديت  الا دا  ود   سال اأإمل الام ا  مااذ يا  ااويب 
  ااإعدد  مإقإفددداأل امددا امحدددهلل فادد   دددذكا ابدد  دقيدددق اامليددهلل  ا ددد    ااىدد اة ال كدددا  اددذ  ااودددوملا    
ااملدددهللال فمدددال الامدددا امحدددهلل فمدددال ابددد  اامدددي  قدددال ا مدددام امحدددهلل كددد  حدددهلل ا  ددداال     دددسال اأدددإمل 

ة االس  كاها سائلال ال ذا اامدإل املاد   دإ األالىل حد  َي دا  فااملم  ب  سائل القال فيها س ة اال س مل
 يت يواس  الق   الالضمل  الع ا ا  ا مام اْلي ة اا

 
احلديث الثان نعن يريد بن ر:ما  عن صاحل بن خوات بـن جعـري عّمـن صـلى مـا [ 153] 

صــ ة قات الريــاع صــ ة اســو  أ  عائفــة صــف  معــر :عائفــة :جــاه العـــد:  رســو  هللا 
ابلـــذين معـــر رربعـــة ف ثعـــ  يائمـــاا :أمتـــوا ألنفســـ م ف انصـــرفوا فصـــفوا :جـــاه العـــد:  فصـــلى

:جاوت الطائفة األخر  فصلى  م الرربعة اليت بقي  ف ثع  جالساا :أمتوا ألنفسـ م ف سـلم 
  م .

 عو س ا بن أيب حثمة . الرجا الذ  صلى ما رسو  هللا 
  سال اأإملموضوع احلديث ن

 املفردات
 اا :  ا اس  اتلالال كانيَ   سهة اهلل قي  اهنا بملهلل ميرب القي  ق اها  ات اااق

 الساه ااملهللال : اي الاقفإن امام  
 ُث ث َ قائماأل : اي حال كإني  قائماأل .

 ح  انإا ألنيفىه  : اي انإا ألنيفىه  اااكملة اا اقية
َ ُث ث دددَ ُث انيودددافإا فودددفإا السددداه ااملدددهللال السددداات ااُائفدددة األمدددا  فوددداب هبددد  اااكملدددة ااددديت بميددد

 سااىاأل الانإا ألنيفىه  ُث سا  هب  
ااُائفدة األمدا  :  دا اافاقدة اادديت مل يدهللم  مملد    ااودسال اال أل فودداب هبد  اااكملدة ااديت بميددَ اي 

 عاوى ة ا  
 ُث ث َ سااىاأل :اي مكا سااىاأل ح  انإا ألنيفىه  ُث سا  هب  
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 املعىن اإلمجايل
ا ا كدان ااملدهللال   غدْ سهدة اام ادة ال دذه ااودفة    ذا احلهلل ا  دفة مد   دفات  دسال اأدإمل 

 إ ان قائهلل ا ما ة ااىامل  مى  ا ما ة ااذ   ممل  اىل فاق ل فاقة صاج ااملهللال الفاقدة يوداا 
ممل  ال واا هب  اااكملدة األالىل فدإ ا قدام اا انييدة اكمادإا ألنيفىده  ُث انيودافإا فإقفدإا جتداه ااملدهللال ال دإ 

مددا  ال ودداا هبدد  اااكملددة اا انييددة فددإ ا ساددس اا رددههلل انددإا ألنيفىدده  مددا نال قائمدداأل ُث أت  اافاقددة األ
ال ا حدداام  اااكملددة اا انييددة عاوىدد ة ْلدد  ُث   رددههللالن ال ىددا  هبدد  ف  ددإن اافاقددة األالىل مدد  ا مددام يك دد
ال كملددة الصددإن اافاقددة اا انييددة  كملددة الااىددسم مدد  ا مددام الهبددذا  كددإن قددهلل حودد  بيددوه  اا ملددادل هيددانال 

 و  دا  م الام انت  ذه ااودفة ان كد  فاقدة يكمد  اوفىدها ق د  ان ي فداق الااوديب اافم  م  ا ما
اافاقة اا انيية   اااكملة اا انيية ح  أت  بملهلل ان يىا  اافاقة األالىل م  ااوسال ُث يمدي جتداه ااملدهللال 
ال   دددددَ   اا ردددددههلل اي  ُيددددد  ا ني  دددددا  حددددد  يكمددددد  اافاقدددددة اا انييدددددة اااكملدددددة ااددددديت بميدددددَ  اددددديه  

 ُث  ىا  هب  ال  رههللالن 
 فقر احلديث

 : ان  ذه ااوفة فيما ا ا كان ااملهللال   غْ سهة اام اة  أ:لا 
 : اني   مى  ا ما ة ااذ   ممل  اىل فاق ل قاإا اال ك االا  اثنياا 
ال ا حاام ال كملة اثلثاا   : ان اافاقة األالىل يوي  م  ا مام يك 
 الاقي  و  ا اافاقة اا انيية :اهن    مإن ألنيفىه   كملة ال ىامإن الا مام  رابعاا 

: ان اافاقدددة األالىل بملدددهلل ان يددد   اوفىدددها يدددذ   ف مدددي جتددداه ااملدددهللال ُث أت  اافاقدددة اا انييدددة  خامســـاا 
ف وي ال اا ا مام فإ ا ك  اهن  قهلل ادالا  ك  اامداااال  كد  هبد  السدجهلل الاني  دا   سااىداأل ُث اكمادإا 

 ألنيفىه  فإ ا ك  اهن  قهلل ادالا  ك  اا رههلل سا  هب  
ال ددإ  :   ددا كد  كددان ان  ددذا احلددهلل ا مومُدد  ع   ددا  سده  بدد  اي ح مددة مددات ااودديب  ســاا ساد

اي  داص بد  مدإات بد  س دْ نيمد   مد    تْ الايس كذاذ الاكو  نيم   م   داب مد  ااوديب 
   ات اااقدداا الاملدد  ااوددإاا انيدد  مددإات بدد  س ددْ الااددهلل  دداص الكيددي مددا كددان   دداب مدد  ااودديب 

ااددذ    دد  إه   تددْ ءددي األ ال ددإ  وددا  ددا ري   انيدد   دد  ا دد اا ااودديب فددإن ا هدد  عاودد اي   
 ال اإا ممل     ات اااقاا ا األ فاحلهلل ا   يري ال  ُي اج اىل كسم اك ا م   ذا 
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: قدال ابد  دقيددق اامليدهلل  دذا احلددهلل ا  دإ ام يدا  ااردافملا    ددسال اأدإمل ا ا كدان ااملددهللال سـابعاا 
و  دددا ااُائفدددة اا انييدددة قائمددداأل   اا انييدددة ال دددذا   ااودددسال   غدددْ سهدددة اام ادددة المم مددداه ان ا مدددام  

ااموإ ال اال اا وائية   ا   اارداا  ملديف كودسال اافجدا امدا اااع يدة فهد   و  دا   قائمداأل   اا اا دة 
اال ق   قيام  في  ام سمل اافمهاا   مدذ   ماادذ الا ا قيد  انيد   و  دا   ق د  قيامد  فهد  يفا قد  

ههلله البملهلل  فمل  م  ااىجإد اال بملهلل اا رههلل  ام ادي اافمهداا فيد  الاديس   ااُائفة األالىل ق   ير
احلددهلل ا د اددة اف يددة  اددب احددهلل ااددذ  ل الاَّنددا  دمددذ بُا ددق ا سدد و اط  مودد  المم مددب احلددهلل ا 
ا مددداأل ان ااُائفدددة األالىل يددد   اوفىدددها مددد  بمددداا  دددسال ا مدددام الفيددد  خماافدددة اه دددإل   غدددْ  دددذه 

ل مدد  حيددا مدداالسه  ق دد  ا مددام كمددا ني دد   ايدد  اارددا ح  نيفدداأل ا  انيدد  ااوددسال  قددال ااوددوملا  اقددإ 
  س ها م  حيا اامل  ااااد م   سال اأإمل .

: ااددذي   هددا ان  ددسال اأددإمل مددا دام قددهلل ابدديري فيهددا يدداك اسدد م ال اام اددة ال ددإ ءدداط    يلــ 
   ة ااوسال فلاالسه  ق   ا مام أبما م  اارا ا   ا  اض  اي  .

 
 
 
 
 
 
 
 
احلديث الثالث ن عن جابر بن ععدهللا األنصـار  رضـ  هللا عق مـا يـا  ن شـ دت [ 154] 

:العــد: بيققــا :بــ  القعلــة  صــ ة اســو  فصــففقا صــف  خلــ  رســو  هللا  مــا رســو  هللا 
:رب ان مجيعاا ف رربا :رربعقا مجيعاا ف رفـا رأسـر مـن الرربـوع :رفعقـا مجيعـاا ف احنـدر  :رب  الق  
السـ ود  الص  الذ  يلير :يام الص  امل خر يف حنر العـد: فلمـا ي ـى القـ  ابلس ود : 

:يام الص  الذ  يلير احندر الص  امل خر ابلسـ ود :يـاموا ف مثقـدم الصـ  املـ خر :أتخـر 
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:رربعقــا مجيعــاا ف رفــا رأســر مــن الرربــوع :رفعقــا مجيعــاا ف احنــدر  الصــ  املقــدم ف رربــا القــ  
فقـام الصـ  املـ خر يف  –الذ  ربا  م خراا يف الرربعـة األ:ىل  –ر ابلس ود :الص  الذ  يلي
السـ ود :الصـ  الـذ  يليـر احنـدر الصـ  املـ خر ابلسـ ود  حنر العـد: فلمـا ي ـى القـ  

 :سلمقا مجيعاا . فس د:ا ف سلم الق  
 يا  جابر ن ربما يصقا حرسكم ع لو  مرائ م :قربره مسلم بتمامر .

يف الغـر:ة السـابعة غـر:ة قات  :أنر صلى صـ ة اسـو  مـا القـ   :قربر العخار  عرفاا مقر
 الرياع 

  سال اأإمل ا ا كان ااملهللال   سهة اام اةموضوع احلديث ن
 املفردات

 ءههللت : حمات .
  فل . فوففوا  فل : اي سملاوا  سإل ع 

 الااملهللال بيووا البل اام اة : اي كان ااملهللال   سهة اام اة 
األ ُث  كدد  ال كملوددا مجيملدداأل ُث  فدد   اسدد  مدد  اااكددإا ال فملوددا مجيملدداأل : اي ااوددفل مجيملدداأل قإادد  الكددرب  مجيملدد

 اء كإا   اا ك ْ الااماااال الاااكإا الاااف  مو  .

 قال ُث اههلل  عاىجإد : اي   ط عاىجإد .
الااوددي ااددذي  ايدد  : اي ااددذي اىل سه دد  ال ددإ ااوددي اامددهللم القددام ااوددي اادددما   هددا ااملددهللال 

 ااىجإد اي اكما  . ب ااويب فاما قم
 القددددام ااوددددي ااددددذي  ايدددد  اهددددهلل  ااوددددي اادددددما عاىددددجإد :اي سددددجهللالا بملددددهللما القددددي ااودددديب  

الااوددي ااددذي مملدد  ُث يمددهللم ااوددي اادددما الأتمددا ااوددي اامددهللم أبن دمدد  كدد  الاحددهلل بددل اثوددل 
امددهللم ااوددي اادددما   مددهللمإن الااوددي اامددهللم   دد ماالن حدد  ا ا القددي ااوددي اادددما   مكددان ا

هبددد  مجيملددداأل ُث  فددد  هبددد  مجيملددداأل ُث سدددجهلل  دددإ  الالقدددي ااودددي اامدددهللم   مكدددان ااددددما  كددد  ااوددديب 
 اىل كمال احلهلل ا …الااوي ااذي  اي  
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 املعىن اإلمجايل
   ذا احلهلل ا  فة م   فات  سال اأدإمل ال دذه ااودفة فيمدا ا ا كدان ااملدهللال   سهدة اام ادة 

فاق ل فاقدة يكدإن  دفاأل ممدهللماأل الفاقدة يكدإن  دفاأل  نييداأل ُث فإن ا مام اال قائهلل ا يش  مى  ا يش 
 ودداا هبدد  فيكددرب هبدد  مجيملدداأل ال مائددإن مجيملدداأل ال اكملددإن مجيملدداأل ال افملددإن مدد  اااكددإا مجيملدداأل ُث  ىددجهلل 
ال ىددجهلل مملدد  ااوددي ااددذي  ايدد  ُث ا ا قددام اااكملددة اا انييددة سددجهلل ااوددي اادددما ااددذي كددان ُيدداج 

ما اامدهللم الفملد    اااكملدة اا انييدة كمدا فملد    األالىل اليردههلل هبد  ااملهللال فإ ا قامإا يمهللم اادما الأت
 مجيملاأل السا  هب  مجيملاأل .

 فقر احلديث
 :  دمذ م   ذا احلهلل ا  فة  سال اأإمل ا ا كان ااملهللال   سهة اام اة  أ:لا 
 : اني   مىمه  نيوفل هيا  كإنيإا نيوفل . اثنياا 
ال ا حددد اثلثـــاا  اام ال  اامددداااال ال  اااكدددإا ال  ااافددد  مددد  اااكدددإا ألن : رددد كإن مملددد  مجيملددداأل   يك ددد

 حااسة ااملهللال ال    كإا م يىاال .
: ا ا  ف   اس  م  اااكإا سجهلل السجهلل ااوي ااذي ممل  فإ ا اكم  ااىجإد  إ الااودي  رابعاا 

ااذي  اي  قام اااكملة اا انيية ُث سجهلل ااوي اادما فإ ا سجهللالا القدامإا اااكملدة اا انييدة يمدهللم ااددما 
أتمدددا اامدددهللم هيدددا  اسددد  ااودددي اامدددهللم اىل ال اا ال  مدددهللم ااودددي ااددددما حددد   مفدددإا   مكدددان ال

 ااوي اامهللم ال مي ااوي اامهللم   مكان ااوي اادما .
: امددا كيفيددة  مادد     اددذ فهددإ ان  ددهللم  كدد   سدد  مدد  ااوددي اادددما بددل  ساددل مدد   خامســاا 

 ااوي اامهللم 
 ة كما  م    اااكملة األالىل :  ملم  هب    اااكملة اا انيي سادساا 
: ا ا ساىدددإا مجيملددداأل اا ردددههلل اني  دددا   حددد   ا دددق ااودددي ااددددما ال  ردددههللالا ُث  ىدددا  هبددد  ســـابعاا 
 مجيملاأل 
ُيدا   ادب اا ملدادل بيدوه     :    ذه ااودفة الااودفات اا مهللمدة  دربن اام  مد  ان ااوديب اثمقاا 

 حيانال اافم  م  ا مام ال  احلااسة 
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ال ا حددداام الاامددداااال الاااكدددإا   رددد كإن مجيملددداأل مددد  ااوددديب  : اهنددد  اتســـعاا  ْه   يك ددد المددد  ا مدددام غددد
 الاااف  مو  ال  اا رههلل األمْ الااىسم 

:    ميك     ذا االم  يُ يق  سال اأإمل ا ا كدان ااملدهللال   مكدان ع ن ؟ ا دإاا    عاشراا 
 الااهللاف  الق اه  مجيملاأل . ألهن  اإ اس مملإا اس ت  ااملهللال اس ما ه  فماهب  عاوإا  ا

: ما  إ ااإض  ااواس  اا اا    ذا االم  ؟ ااإض  ااواس   اا داا    دذا  احلاد  عشر
اادلم  ان كدد  الاحددهلل  ودداا  اددب حددهلله   خم  د  اال  اددب موددف    اال دعب دد   الااهدد  ان كدد  الاحددهلل 

  واا هى  الضمل  ااذي الض  في  م  ق   ااميادال .
 سال اأإمل م  اس  ا ما ة المد   ودا يملاد  ان  دسال ا ما دة  ااويب  : اَّنا  م  الثان عشر

 مل   كها   حال احلاا الم ا نال األ هللاا  ْلا امهية   يمة ألن ااويب 
: ا ا  اموددا  ددذا فددإن ااإاسدد   ايوددا ان هددا   اددب اقامددة ا ما ددة ال ددهللم اا دد ما الثالــث عشــر 

ان مملدد  ا ييددان اىل ااىددجهلل كدداااض اارددهلل هلل المددا  وهددا مهمددا كددان األمددا ا  املددذ    ميكدد  ا نيىدد
 اىل  اذ .

: ا ا كانيدددَ ااودددسال  ع يدددة الاأدددإمل حا ددد    احلمدددا اال  وددداك مدددرب  أبن  وددداا  الرابـــا عشـــر
 دددسال اأدددإمل كمدددا سددد ق ان م اودددا أبن ُيوددد  نادددلال ي هدددهللم مملددد  ااودددانل اال فيمدددا ت يتددداق موددد  

مددد   ادددذ كاددد  فدددإهن   ملدددذ الن أبن  دددددالا  دددسال مودددانل بملدددا ااوددداج اال حا دددق نيىددد ل ع ااملافيدددة 
اأددإمل اال ُيدديط هبدد   ددهللال   باددهلل   فددإ ا  دداإا  ع يددة فهددإ عأيددا  ان  ودداا جبما ددة ُث يددذ   
الأت  مجا ة اما  ال واا هب   سال  نيية يكإن ْل  فاضداأل الاد  نيفد  ال دذا قدهلل حود  القدهلل ال د   

كمل دددل ال  مدددإن ألنيفىددده  ال وددداا بملدددا ااددداالاايت مدددا  دددهللل  ادددب  ادددذ . الامدددا ان  وددداا بفاقدددة   
عافاقدددة اا انييدددة  كمل دددل ال  مدددإن ألنيفىددده   كمل دددل المددد  سهدددة امدددا  ا ا كانيدددَ  دددسال اأدددإمل   
ااتدداا فايودد  عافاقددة األالىل  كمل ددل العافاقددة اا انييددة  كملددة ال و  ددا  اددب كمددال اادداكمل ل حدد  يدد   

اا هبددد   كملدددة ُث  و  دددا سااىددداأل ال ددد  اافاقددة األالىل اليوودددامل جتددداه ااملدددهللال ُث أت  اافاقدددة اا انييدددة فيوددد
  مددإن ألنيفىددده  ف وددداا اافاقدددة اا انييدددة  كملدددة ُث جتاددس اا ردددههلل ُث  مإمدددإن الأييدددإن عااكملدددة اا انييدددة 

 ال  رههللالن ال ىا  هب  ا مام .
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: كيي  واا ااىدامإن ا ا سداا  اديه  ااإقدَ   حدال مودانا ه  ااملدهللال ؟ ال د    اسامس عشر
ي    مددإل انيددس بدد  مااددذ  ضددا ع  ودد  ءددههللت فدد ري يىدد   ددذا حددهلل ا  وددهلل اا لددا ي    دد 

ف هيد  اودا اافدد ري  ودهلل اضددااال اافجدا فدد ما  ااودسال اىل ان اني هيودا مدد  اافد ري ال ددايوا  دسال ااودد ري 
 ض ب الما اح  ان ِل ب اذ ااوسال ااهللنييا الما  ايها .

ن  ددددماالا المدد  اسددد   ددذا احلدددهلل ا قدددال قددإم ا ا  يددد  اافددد ري اامىددامل مددد  دمدددإل ااإقددَ فاهددد  ا
ااوددسال حدد   فدد ري ْلدد  ، القددال قددإم بدد   ودداإن   حددال ااواناددة الااىددا فة  ودداا كدد  الاحددهلل مددوه  
 كملة  ك فا فيها ع مياا اميداا اااكدإا الااىدجإد ال  إسد  ا ومدا يإسد   ملديف انيد   ىدمط  ود  اسد م ال 

ىددفا  كمل ددل اام اددة اسدد هللاإا  اددب  اددذ هددهلل ا ابدد    دداج قددال فدداض ع ااوددسال ا بملدداأل ال ددسال اا
ال ددسال اأددإمل  كملددة  القددااإا  ودداا كدد  الاحددهلل  كملددة كيفمددا  يدد  ادد  ال ددإما عااكددإا الااىددجإد العر 

 اا إفيق .
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ربتـــاب اجلقــــائر
    اي  ا اال  ضا ع  و  نيملب ااوجاءا ............ اه
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ْه ، ااما ا َيول قال ااووملا  اقإل مج  سوانال مر ق م  سول ا ا س  قاا  اب  فا ج  الغ
بكىا ااوإن  الا وانال بكىا ا ي  الف  ها الااكىا افوري ال مال اهنا ااميَ ال كىا ااوملش  اي  

 اايَ ال مال  كى  فإن مل  ك   اي  ميَ فهإ سا ا اال نيملش الا م  عاف ري   غْ .
 
ــر يــا  نعــى القــ  [ 155] ــرة رضــ  هللا عق ليــوم الق اشــ  يف ا احلــديث األ: نعــن أيب عري

 الذ  مات فير :خرج  م  ىل املصلى فص   م :رب  أربعاا .
 ااوسال  اب ااتائ موضوع احلديثن

 املفردات
نيملدددب :  وملدددب ا ا امدددرب  دددإت اايدددَ القدددهلل  مددددال ان ااوملدددا  دددإ األم دددا   دددإت اايدددَ  ادددب  ددددفة 

 خموإ ة اك  كا ا احلهلل ا  هللل  اب اني  جماد األم ا 
مادددذ احل ردددة كمدددا ان اامدددإقس اسددد  اددد  مادددذ   مودددا   ااوجاءدددا :  دددإ اسددد  ا جمدددا اكددد  مددد 

 الكىا  اس  ا  ماذ فا ج القيوا اس  ا  ماذ اااالم ال كذا .
   اايإم ااذي مات في  : اي   نيفس اايإم 

 الماج هب  اىل ااواب:  اا ا ا اني  مواب اامليهلل
ْات  الكرب ا بملاأل : اي ا ب  يك 

 املعىن اإلمجايل 
امددرب ا دد اب   ددإت ااوجاءددا   اايددإم ااددذي مددات فيدد    ودد  ان ااودديب  َيددرب ابددإ  ا دداال  ضددا ع

 الماج هب  اىل ااواب فواب  اي   سال ااتائ 
 فقر احلديث

: سددإان ااوملددا ال ددإ ا م ددا   ددإت اايددَ القددهلل ال د ااوهددا  دد   اددذ  أ:لا  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا 
ان  كدددإن نيمليدداأل فدددإ   ملدددَ فملدد  حذ فدددة  ضددا ع  وددد   قدددال ا ا مددَ فدددس يد نيددإا ي ا  امدددامل 

الاا ا ا ان ااوها    ااوملا   ج   اب حاادة خموإ دة ال دإ  (1   وهب    ااوملا (   سإل ع 

                                                        

  قدددد  ال الاه ابدددد  ماسدددد    ا وددددائل عا مددددا سدددداا   ااوهددددا  دددد  ااوملددددا 986 قدددد  ا مددددذي   ك دددداا ا وددددائل عا مددددا سدددداا   كاا يددددة ااوملددددا  الاه ا(  1 
 حىو  األا ا  .، الا مام امحهلل   عقا مىوهلل األنيوا  1476
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ما كان  ملما  ا   ا ا اية فإهن  كانيإا  اسداإن  اك داأل  ودادي   ااوداج بمإاد  ا  انيملدب ااديك  فدس أل 
 ال اذ اما  اب س ي  اافاماال الاا كرب اال ما اء    اذ .

مدا ااوملددا ا ددائل فهدإ مددا كددان امودهلل ءددا ا  دد يري كدإ سم ا دد  ااوددسح الاأدْ  إيدد  اي مدداالا ا
انيد  قدال  يرييمل  الااوسال  اي  الدفو  صويسأل اك اال اارفملاا    ادذ اايدَ القدهلل  دري  د  ااوديب 

  (1     ما م  ميَ يواا  اي  امة م  ااىدامل   اتدإن مائدة كاهد   ردفملإن اد  ا  ءدفملإا فيد  (
 مدإل    داالد    اب    داج  ضدا ع  وهمدا قدال  ملدَ ااوديب  مام امحهلل المىا  الابإالاماج ا 

 (2    راكإن عر ءي األ ا  ءفملإا في  ( ما م  مىا  ميإت فيمإم  اب سواني  ا بملإن  سسأل  
ب فدإ ا كدان ااوملدا ْلددذا ااتداض فهدإ  دد يري امدا ان كدان ااموددإد مود  اا ا داال فددذاذ  دإ اادذي هندد

 .  و  ااويب 
ا  امددرب  دإت ااوجاءددا  :قإادد  نيملدب ااوجاءدا   اايددإم اادذي مددات فيد  ،فيد  مملجددلال ااوديب  اثنيـاا 

  اايإم ااذي مدات فيد  مد  اا ملدهلل ااك دْ اادذي بدل ااهلل ودة الاحل ردة    ادذ اادلم  اادذي مل  كد  
 . ااء عائاات ال   ايي ال  باق ال  في  ايوال ال 

ـــاا  هبددد  اىل ااوددداب امدددذ موددد  مددد   دددا   دددهللم سدددإان  دددسال ا ودددانال  ادددب اايدددَ   :قإاددد  المددداج اثلث
ااىددجهلل القددهلل   دد  اىل  اددذ ااااكيددة الاحلوفيددة نا مددل اال بملمدده  ان مي ددة اآلدمددا اىددة كىددائا 

ع  وهددا اددا امددات ان  ُددهللم   ا  ااىددجهلل ،  امدداأل أبن  ائرددة  ضدد َيددإن ادماْلددا ااي ددات الانيدد   
 داب  ااىجهلل ا واا  اي  ضم  ااوال انيكاالا  ايهدا فماادَ   الع مدا سملهلل ب  اي القا  اىل

القدهلل ال دت     ان اع بكدا  ضدا ع  ( 3    اب سهي  ب  بيماا ا    ااىجهلل (  سإل ع 
 ودد  ُ دداا  ايدد    ااىددجهلل الان  مددا بدد  اأُدداا  ضددا ع  ودد  ُ دداا  ايدد    ااىددجهلل ، القددهلل 

                                                        

 ودائل عا مدا سدداا   ااودسال  اددب ا ودانال الاارددفا ة الاا مدذي   ك دداا ا 947 قدد  مىدا    ك داا ا وددائل عا مد   دداب  ايد  مائدة ءددفملإا فيد  (  1 
 ِك َداا َمدا َسداَا ِ  اْ َوَدائِلِ ال الاه ا مدام امحدهلل الابد  ماسدة     1991 قد  الااوىدائا   ك داا ا ودائل عا فمد  مد   داب  ايد  مائدة  1029 قد   ااميَ 

 . 1488 ق  عا ما ساا   م   اب  اي  مجا ة م  ااىامل بو إه 
الا مدام  3170 قد  ال الاه ابدإ داالد   ا ودائل عا ااودفإمل  ادب ا ودانال  948 قد  ىا    ك اا ا وائل عا م   اب  اي  ا بملإن ءدفملإا فيد  م(  2 

 . امحهلل
عا ااودسال   ودائل داا االااوىدائا   ك 1518 قد   جهلل ىدعا مدا سداا   ااودسال  ادب ا ودائل   اا  ِك َداا َمدا َسداَا ِ  اْ َوَدائِِل  الاه اب  ماسدة (  3 

        األا ا  ( 1968ال ق  1967 ق   اب ا وانال   ااىجهلل 
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الا دد  احلددهلل ا اىل سددإان ااوددسال  اددب اايددَ   ااىددجهلل ال ددإ احلددق ان    ددَ اارددافملية الاحلواباددة 
 ءاا ع .

ا ددد اب  ال ددداب  ادددب  :امدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا ااودددسال  ادددب ااتائددد  فمدددهلل  دددي ااوددديب  رابعـــاا 
ااوجاءددا  ددسال ااتائدد  ال ددذا  ددإ قددإل اارددافملا الامحددهلل ال مددإم احملددهللثل المددااي    اددذ مااددذ 

اتائددد  مددد  ان احلدددهلل ا  دددا ري    دددذا اكدددوه  ا  دددذ الا  ددد  الابدددإ حويفدددة القدددا    ُ وددداب  ادددب ا
ان  مدددي   احلدددهلل ا ع  دددذا ات ، مودددددها ان ااوجاءدددا مل  وددد   ايددد    ا ض احل ردددة فددد  اد ااوددديب 

فدا ه ف كدإن حيو دذ  دسي   ايد  كااودسال  ادب ميدَ   اي  فاض ااوسال ، الموهدا انيد   فد  ااوديب 
  ااه ا مام ال   ااه اا مإم ، قال 

 وملا  الاَّن  اذ كما قال اارا ح  كاالا ا ذا األ اما   يىاالي  ا ها فس  ر ت  هبا .ااو
الَياا  اب ا   ذا    ااىابمل أبن د إ  ان ااوجاءا مل يمد   ايد   دسال اايدَ   بادهلله فد  اد 

فددا ه فهددذا  اقام هددا ختودديش بددس دايدد  بدد   جدداد اا دد  ، الامددا ان سوانيدد   فملددَ ااودديب  ااودديب 
 هلل م  األالل الم    ذا      َ ع ح مال .ابمل

قدددهلل  دددفه   دددفإفاأل الأي    حدددهلل ا سدددابا   :   قإاددد  فودددي هبددد  دايددد   ادددب ان ااوددديب خامســـاا 
 اددب ااوجاءددا ، القددهلل اسدد    بملددا ا دد   كوددَ   ااوددي اا ددا  اال اا ااددا  ددإم  دداب ااودديب 
 ااملا  ان يكإن ااوفإمل ثس أل الان كانيإا قايال .

ْات القدهلل ال د    ادذ :   قإ  سادساا  ا  الكرب ا بملاأل داي  ا  قال ان اا ك دْ  ادب اايدَ ا بد  يك د
ال ، موها ما سمل  اا ك ْ فيد  ا بملداأل  الموهدا  (2 الموهدا مدا سداا اا ك دْ فيد   ىداأل  (1  احاد ا ك 

نيد   القدهلل ال د  د  ابد    داج ا (4  الموهدا مدا سداا اا ك دْ فيد  سد ملاأل  ( 3  ما سداا اا ك دْ فيد  سد األ 

                                                        

 كما   حهلل ا اا اا حهلل ا اي  ا اال  ضا ع  و  .(   1 
 ]  كرب دا  سدإل ع  اا  ال    هلل ااامح  ب  اي اياب قال   كان ن هلل ب  ا ق   كرب  اب سوائل  ا بملاأل الاني  كرب  اب سودانال  ىداأل فىد ا   فمدال كدان(  2 

الااُ داالي  1/458الابد  ماسدة  2/140الاا مدذي  1/281الااوىدائا  68ال2/67الابدإ داالد  3/53ألحدهلل بملدهلله [ ابدهللاأل [( اماسد  مىدا  فس اياكهدا 
 142ا وائل اها ا    ك اا  و   . م    372ال368ال4/367الامحهلل  674الااُيااىا  4/36الاا يهما  1/285
احلدهلل ا ( … ان  اا ب  اي عاا   ّاب  اب سده  بد  حويدي فكدرب  ايد  سد األ     ااإقإفة موها ما  الاه   هللع ب  متف   ااىَ فيها بملا اآل(  3 

 غا ة ااو ة .  القال ال ذا اسواد  2/126اماس  اب  حلم   احملاب 
بىدوهلل  د يري  4/36الكدان بدهلل ايأل ( اماسد  ااُ داالي  الاا يهمدا  ما  الاه مإسب ب    هللع ب   ل هلل:  ان  اياأل  ّاب  اب اي ق دادال فكدرّب  ايد  سد ملاأل (  4 

 144 اب ءاط مىا  . ا وائل  
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الكد   ادذ سدائل    ادذ اادلم  فمدهلل قيد  اهند  كدانيإا  كدربالن  ادب ا د  بدهلل  اك دا  (1  كرب ثس أل 
ْ   الاادددذي اسددد ما  ايددد  اآلمدددا ا بملددداأل ال دددإ اادددذي يردددْ اايددد  اك دددا األحاد دددا . ال ادددذ ان  مددد  غددد

ال اا انييدة يكدإن بملدهلل ا ااودسال  اد ال األالىل يكإن بملهلل ا ااماااال ال ا عافاصة الاا ك د ب ااوديب  اا ك 
  ال اا اا دة  كدإن بملدهلل ا اادهلل اا ال و تدا ان َيادش اي ااوسال ا باا يمية كمدا   اا ردههلل الاا ك د

ااميَ  فيهلل إ اال أل د اا  اماأل كما اثدا  ال دإ ان  مدإل اااهد  مد  احيي د  مودا ف حيد   ادب ا سدسم 
 هلل  الغائ ودا ال كدا  الاني دا  الم  يإفي   موا ف إف   اب األميان بملهلل قإا  اااه  اغفا حليوا المي وا الءدا

ُث َيوش ااهلل اا ااميَ فيمإل اااه  اغفا ا  الا مح  ال اف  الا ي  و  الاكدام نيلاد  الالسد  مهللماد  
 الاغىا  عااا الاا اج الااربد اىل  ما ما  إ  مذكإ  ُث  كرب اااابملة ال ىا  .

ال اال يىددايم ان :مل  ددذكا ااىددسم  ا وددا القددهلل ام اددي ا دد  ااملادد  فيدد   دد   ددإ يىددايمة الاحددهلل ســابعاا 
فددذ   امحددهلل بدد  حو دد    اااالا ددة اارددهإ ال  ودد  اىل انيدد   ىددا  مدد   ددسال اايددَ ب ىددايمة الاحددهللال 
ال كدددا انيددد  ث دددَ  ادددذ  ددد  سددد ة مددد  ااوددد ابة ال كدددا  ددداح  ااتددديف انيددد   اي ك دددْ مددد  اا دددابملل  

 (2 ال    اارافملا المااذ الابإ حويفة ان ااإاس  يىايمة الان ااى    يىايم ان كااوسال
 
صـلى علـى الق اشـ  فكقـ  يف  احلديث الثاننعن جابر رضـ  هللا عقـر أ  القـ  [ 156]

 الص  الثان أ: الثالث .
 ااوفإمل    سال ا وانالموضوع احلديث ن 

 املفردات

                                                        

  سال ا وائل .   عا  هلل يك ْ 98   4 نيي  األالعا  ج(  1 
 ىدداي   اددب  فملاهد  يدداكه  ااودداج احدهللا   اا ال دت يىدايم ان كمددا   حدهلل ا ابدد  مىددملإد  ضدا ع  ودد  قدال    ثددسف مددسل كدان  سددإل ع   (  2 

 الاه ااُدربا     3/34:اسدواده سيدهلل القدال   جممد  االالائدهلل  8/239القدال ااودإالي   المدإا  4/34ا وانال م   اا ىاي    ااوسال (( اماس  اا يهمدا 
  ود  :    ان  سدإل ع  ( الال د ا مداأل انيد  يىدايمة الاحدهللال كمدا   حدهلل ا اي  ا داال  ضدا ع127ااك دْ ال سااد  ثمدات ( الحىدو  األا دا    ا ودائل    

  السددكَ  ودد  احلدداك   4/43الاا يهمددا  1/360الاحلدداك   2/72 دداب  اددب سوددانال فكددرب  ايهددا ا بملدداأل السددا  يىددايمة الاحددهللال (( . اماسدد  ااددهللا قُيف
 مدا ال  دهللع بد    داج السدابا (   ا وائل قال احلاك  :   قهلل   َ اااالا ة في      اا ب  اي عااد  ال  دهللع بد  129الااذ يب الحىو  األا ا     

( 6449ال  دهلل ااداناق   1/230ب  اي االىف الاي  ا اال اهن  كانيإا  ىامإن  اب ا وانال يىايمة الاحهللال (. الاني ا  دذه اآل     ااإعد   عب    هللع ال  هلل
ال  424ناد ااىدد مو  الاددهلل اأدددامس    ك دداا ااردداح اام دد   اددب حاءدددية  .  نيمددسأل مدد   1/360الاحلدداك   4/34الاا يهمددا  3/307الابدد  اي ءددي ة 

425.) 
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 ااوجاءا :قهلل يمهللم  كاه
 املعىن اإلمجايل

  الانيد  كدان ِمد   اب  اب ااوجاءا  سال ااتائد َيرب سابا ب    هللع  ضا ع  و  ان ااويب  
  اب ا  اني     ذكا    كان   ااوي اا ا  اال اا ااا  ذا ا ا كان اارذ مو  .

 فقر احلديث
 :  دمذ م   ذا احلهلل ا ان ااى    ان  وي ااواإن  اب ا وانال ثسثة  فإمل أ:لا 
إقملدد  : دمددذ مدد  احلددهلل ا ان ااوددفإمل اادديت كانيددَ   ياددذ ااوددسال ثسثددة ا  انيدد  ءددذ   م اثنيــاا 

    كان   اا ا  اال اا ااا .
: ال ىد فاد مد   دذا احلدهلل ا اسد   اا سملدد  ااودال ثسثدة  دفإمل الان كدان  دهللد   قادديسأل اثلثـاا 

ْات فمهلل س ق  كا دا   احلدهلل ا األالل  ال  ميو  االائهلل ا ا ك ا ااواإن . اما كيفية ااوسال الاا ك 
ال األالىل بمدداااال  ال  ددا ان يكددإن  ودداك حاسددة اىل ءددو مدد  اا إضدديري ال ددإ مددا دايدد  ختودديش اا ك دد

الاا اا ددددة عاددددهلل اا الاااابملددددة عاىددددسم  .الا ددددإاا قددددهلل بددددإا  اافاصددددة الاا انييددددة عاوددددسال  اددددب ااودددديب 
اا لا ي بماااال اافاصدة فيهدا ال كدا حدهلل ا ابد    داج الانيد  سهدا بمداااال اافاصدة فيهدا القدال ا ملامدإا 

ا اال اهنا ااىوة اال  ذا  دإ ااىدوة ممل درب اد  حكد  القإل ااو اي ان م  ااىوة كذ  (1   اهنا ااىوة
اااف  ب   كا احلاك  اهن  امجملإا ان قإل ااو اي م  ااىوة كذا حهلل ا مىوهلل. قال احلافظ ابد  
حجددا كددذا نيمدد  ا مجدداا مدد  ان اأددسمل مدد  ا دد  احلددهلل ا الاأل ددإايل ءددهْ . الامدداج اارددافملا 

ويب  اب ع  اي  السا  قداا فيهدا  ملديف  دسال ان اا  الااوىائا الاحلاك  الابإ  ملاب م  حهلل ا سابا
 قال ااوإالي اسوادمها   يري . (3  ناد ااوىائا الابإ  ملاب السإ ال  (2   ا وانال أبم ااما ن (

ال اا انيية ال ا ااوسال ا باا يمية فذاذ ا ماأل مومإل  د  ااىداي ال دإ  اما كإن ااوسال بملهلل اا ك 
ُث بملددهلل  اددذ  ع ق د  ااددهلل اا ُث ااودسال  اددب ااوديب مودا سدد  ادا يمددا    اارداا مدد  اا وداا  اددب 

 ااهلل اا .
                                                        

 قدد  الاا مدذي   ك دداا ا ودائل عا مددا سداا   اامدداااال  ادب ا وددانال   1335 قدد  اا لدا ي   ك دداا ا ودائل عا قدداااال فاصدة ااك دداا  ادب ا وددانال (  1 
 . 1988ال ق  1987 ق  ك اا ا وائل عا ااهلل اا ااميَ   الااوىائا  1027

 عا ااهلل اا  .ا   ك اا ا وائل ااوىائ(  2 
 1987 ق  عا ااهلل اا ااوىائا   ك اا ا وائل  (  3 
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الامدا ااىدسم فدذكا ااودوملا  داياد  بمإاد  القدهلل امداج ااوىدائا بىدوهلل  د يري  د  اي امامد  انيد  مد  
اموددا   دهلل ع بدد  اي االىف  اددب سوددانال ابو دد  فكددرب ا بملددا  ااىدوة ال الي  دد  ابدداا ي  اْلجدداي انيدد  قددال 

سديكرب  ىددا ُث سددا   د  مييودد  ال دد  مشااد  فامددا انيوددامل قاودا ادد  مددا  فمكدا سددا ة حد  كووددا انيدد 
 ذا قال ا    ان هللك   اب ما  ا َ  سإل ع  اب ع  اي  السا   وو  اال  كذا  و   سدإل 

. ال ددددذا احلددددهلل ا ان  ددددري فهددددإ دايدددد   اددددب مدددد  قددددال ع ك فدددداا (1  ( ع  دددداب ع  ايدددد  السددددا 
افملا البملددا ااملامدداا مجملددإا بددل ااددإا د   ااىددسم الاحددهللال اال عا ىددايمة ااإاحددهللال القددهلل سدد ق ان ااردد

اثو ددل ان ااإاحددهللال الاس ددة الاا انييددة كمددال المدد  اك فددا عاإاحددهللال كفدداه  اددذ المدد  ا اد ااكمددال سددا  
 اا ىايم ل ا د. م  ااملهللال ااووملا  ب وامل العر اا إفيق.

 
صـلى علـى    القـ  احلديث الثالث  ن عن ععـدهللا بـن ععـار رضـى هللا عق مـا أ[ 157] 

 ي  بعدما دفن فك  علير أربعاا .
 مراال ية ااوسال  اب اامربن  موضوع احلديث

 املفردات
 قإا  بملهللما دف  : اي بملهللما دف   اح   في 

ْات  قإا  كرب ا بملاأل  : اي ا ب  يك 
 
 

 املعىن اإلمجايل 
ما دفدد  فيد   دداح   فكددرب  دداب  ادب قددرب بملدهلل َيدرب   ددهللع بد    دداج  ضدا ع  وهمددا ان ااوديب 

ان  ددذه اام ددإ  ِماددإاال كامددة  اددب ا اهددا الان ع  ددل السدد   نيددإ  القددهلل ال د   ا بملدداأل ال ددسال ااودديب 
 (2    وإ  ا ْل  بوس   ايه  (

 فقر احلديث

                                                        

 (4/43ماس  اا يهما  ( ا 1 
 المىوهلل ا مام امحهلل   عقا مىوهلل ااك ا    . 956 ق  مىا    ك اا ا وائل عا ااوسال  اب اامرب (  2 
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:  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا سددإان ااوددسال  اددب اامددرب ادد  مل  ودد   اددب ا وددانال ق دد  دفوهددا القددهلل أ:لا 
ْه المو   اذ  ماالن الاحلدهلل ا حجدة  اديه  فمدهلل  دري ان  اسان  اذ قإم اي ا األ  ْلذا احلهلل ا الغ

ااددااال ااىددإداا اادديت كانيددَ يمدد  ااىددجهلل الاهنددا مايددَ فددهللفوإ ا ادديسأل فامددا ا دد ري  اب  اددب  دد ااودديب
سدد ل  وهددا فدد مرباله اهنددا مايددَ فمددال  ددس   ني مددإ  قددااإا كوددَ  ئمدداأل المردديوا ان نيإق ددذ الااايدد  

. قدال ابد  حجدا ان  داح  (1    دا فدهللاإه  ادب قرب دا فوداب  ايهدا (كامة فمال داإ   ادب قرب 
 دداب  اددب قددرب ام سددملهلل ابدد    دددادال  اامددرب ااىددإداا اادديت كانيددَ يمدد  ااىددجهلل القددهلل ال د  ن ااودديب 

 ( 2  الكانيَ دفوَ ال إ   ااتلال فواب  ايها بملدهللما قدهللم الال د انيد     داب  ادب قدرب  سد   مدا(
ال  اددب اامددرب القددهلل  ام اددي مدد  اسددان  اددذ   ااددهللال اادديت  فهددذه األحاد ددا يددهللل  اددب سددإان ااوددس

 نواب  اب اامرب فيها فمال بملمه  اىل ثسف القال بملمه  اىل ءها اما مدا ال د    دذا احلدهلل ا 
 دداب  اددب ام سددملهلل  فمددهلل ال د انيدد     دد ي ة دفوهددا الدايدد  مدد  قددال اىل ءددها مددا ال د  ان ااودديب 

 (3   بملهلل ءها م  دفوها (
كددرب  ايهددا ا بملدداأل فيدد  دايدد  ادد  قددال ان اا ك ددْ  اددب ا وددانال ا بملدداأل ال دد  ا مهإ كمددا : قإادد  ف اثنيــاا 

 يمهللم .
: دمذ مو  ان  سال ا وانال سائلال   اامربال ألهنا اديس فيهدا  كدإا ال  سدجإد الان ااوهدا  د   اثلثاا 

 ااوسال   اامربال خموش عاوسال ااملاالفة ال ا  ات اااكإا الااىجإد
 
رُبفــن يف ث ثــة أثــواب   لرابــان عــن عائشــة رضــ  هللا عق ــا أ  رســو  هللا احلــديث ا[ 158]

 بيض عانية ليس في ا يميص :لعمامة.

                                                        

اىل قإاددد  فددد يب قرب دددا فوددداب  ايهدددا ..   عإداا كانيدددَ يمددد  ااىدددجهلل فمايدددَ ففمدددهلل ا  سددإل احلددهلل ا  ددد  اي  ا ددداال  ضدددا ع  وددد    ان امدددااال سدد(  1 
المىدا    ك دداا ا ودائل عا ااوددسال  اددب  458 قدد  احلدهلل ا( اماسدد  اا لدا ي   ك دداا ااودسال عا كددوس ااىدجهلل الاا مدداط اأداق الاامددذ  الاامليدهللان 

الابدد  ماسدة   ك دداا مدا سدداا   ا ودائل عا مددا سداا   ااوددسال  اددب  3203 قد  ال  ادب اامددرب الابدإ داالد   ك دداا ا ودائل عا ااوددس 956 قدد  اامدرب 
 1529ال ق   1527 ق   اامرب
 ملإده فدهللفوإه اديسأل   اىل قإاد  فد يب قدربه فوداب  ايد  (.  الاه  احلهلل ا  إ      هللع  ب    اج  ضا ع  وهما قال   مات  س  الكان  سإل ع (  2 

 1530  ك اا ما ساا   ا وائل عا ااوسال  اب اامرب  ق   الاب  ماس  1247 ق  ك اا ا وائل عا ااوسال  اب اامرب بملهلل ما  هللف    اا لا ي  
احلدهلل ا ضدملف  األا دا    ا  الاا ال غائد  فامدا قدهللم  داب  ايهدا القدهلل ممدب ادذاذ ءدها  احلهلل ا   إ  د  ابد  ااىدي  ان ام سدملهلل مايدَ الااوديب (  3 

 . 1038 ق   الاه اا مذي   ا وائل عا ما ساا   ااوسال  اب اامرب ال [ 737ال 736/1]باق  186ال3/183 ق  
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 اا كفلموضوع احلديث ن 
 املفردات

قإا  ميانيية:نيى ة اىل اايم  ال  بملا اااالاايت سد إاية ال  بملمدها ميانييدة سد إاية. قدال ااودوملا  
بة اىل ااىددد إل قا دددة عاددديم  يملمددد  فيهدددا ال مدددال بفددد ري   ااملدددهللال ال دددا بمددد  ااىدددل ااهمادددة موىدددإ 

اافد ري اءدها ال مل د  مد  بملدا ا د  يادذ  ا هدة بفد ري ااىدل ال دا قا دة مد  قدا   يل ااىل ا د 
اا مملاالفة اىل اآلن فهذه األثإاا يوىد  اايهدا ، قإْلدا اديس فيهدا قمديش ال  مامدة ُي مد  انيد  مل 

ألثإاا ما سة    اامميش الااملمامدة . اكد  قإْلدا   كف    قميش ال  مامة الُي م  ان اا سثة ا
ْ دا ال دذا  دإ اادذي  س د  ابد  دقيدق اامليدهلل الي ملد   كف    ثسثة اثإاا مفهإم  اني  مل  كفد    غ

  اب  اذ ااووملا  ب يان االضري الاكها.
 املعىن اإلمجايل

يد   دإ مدا  ىد  ااكف   إ ما  لالد ب  اامل هلل م  ااهللنييا يى  ب   إ ي  ح  يإا    األ ض.الاأل   ف
  [ 70 سااا : ]…( إ ال ا نيىان اكااماأل ا  ألن ع  مإل  اَلَاَمهلْل َكِاْمَوا َبيِف  َدَم 

الامدهلل ام ددا  ع ااسددإا  انيد  كفدد    ثسثددة اثدإاا كاهددا افددائي بديا الا األ فهددذا افمدد  ااكفدد  ألن 
 َي ا  ااسإا  ا  األفم  . ع  ل الس   
 فقر احلديث

 دددذا احلدددهلل ا ام يدددا  ان  كدددإن ااكفددد  ابددديا القدددهلل سددداا    احلدددهلل ا  ددد  ابددد   : دمدددذ مددد أ:لا 
 اا ىدددإا مددد  ثيدددابك  اا يددداض فإهندددا مددد  مدددْ ثيدددابك  الكفودددإا فيهدددا    ددداج قدددال :قدددال  سدددإل ع 

  (1   مإاتك  (
:  دمذ مو  ان افم  ااكف  ثسف افائي المل  ذكا ا  كإني  كفد    ثسثدة اثدإاا بديا غدْ اثنياا 

 فل   ااافافة  بهلل ان يكإن ااافافة كافية ا تُية ا ىهلل مجيملاأل أبن ان اا ك

                                                        

الااوىددائا     2810 قدد  األدا عا مددا سدداا   ادد س اا يدداض   ك دداا ال  994 قدد  اا مددذي   ك دداا ا وددائل عا مددا  ىدد    مدد  األكفددان (  1 
الابدإ داالد   ك داا ااُد  عا األمدا  5322 قد  اال ودة عا األمدا باد س اا ديا مد  اا يداا ك داا    ال  1896 قد ك اا ا وائل عا اي ااكف  مْ 

 1472 قدد  الابد  ماسدة   ك داا ا ودائل عا مدا سدداا فيمدا  ىد    مد  ااكفد   4061 قدد  ااا داج عا   اا يداض   ك داا ال  3878 قد  عاك د  
 . ام امحهلل   مىوهلل بيف  اء  المىوهلل اا وا ل        األا ا (الا م3566 ق  ااا اج عا اا ياض م  اا ياا   ك اا ال 
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 كدددإن اا دددإا  ا مددداأل ال ىددد    ان َيدددااي بيوهدددا أبن يكدددإن جممددد  ااافافدددة األالىل  ادددب ا انيددد  
 األمي  الااافافة اا انيية جممملها  اب ا اني  األ ىا الااافافة اا اا ة جممملها   ااإسط.

 ثسثددة اثددإاا بددهللالن قمدديش ال  مامددة اال انيدد  كفدد    ثسثددة اثددإاا مددا : دد  ااددااد انيدد  كفدد   اثلثــاا 
 هللا اامميش الااملمامة ؟ القهلل س ق ان قاَ ان اب  دقيدق اامليدهلل  سدري ا ح مدال األالل السملاد   دإ 
األكهددا الي ملدد   اددب  اددذ ااوددوملا  ال ددإ احلددق فيمددا ا   ألن مجاددة كفدد    ثسثددة اثددإاا اافهددإم 

ْ ددا ال    دد  قددإم اىل ا ح مددال اا ددا  نا مددل ان اا سثددة األثددإاا مددا  ددهللا موهددا انيدد  مل  كفدد    غ
 اامميش الااملمامة .

 ذا ام سمل   األفمد  الا األ فدإن ااإاسد  مدا  ىد  اا دهللن المدا ناد  مل درب سدائلاأل مدا مل َيداج  يل  
اىل حدددهلل ا سددداامل ال ودددا ميكددد  ان نيمدددإل ان ا سددداامل امدددا ان  كدددإن   نيدددإا ااكفددد  اال   كمي ددد  

ْه ال و تدا ان اني د  ان حددهلل ا   الااكد  م كدااله فددس جتدإن اا ااتدة اامل يمددة   مثد  ااكفد  ال   يك دد
 حىوإا اكفان مإاتك  فإهن    لاال الن فيها ( حهلل ا    وري العر اا إفيق .

 
 
 
 
حـــ   احلــديث اســامس نعــن أم عطيـــة األنصــارية يالــ  دخـــا عليقــا رســو  هللا [ 159]

مبــاو -   رأيــذ قلــك -ثــ اثا أ: اســاا أ: أربثــر مــن قلــك  مثوفيــ  ابقتــر فقــا  )) أغســلق ا
ــا خقانه  :ســدر :اجعلــن يف األخــرية ربــافوراا أ: شــيئاا مــن ربــافور فــ قا فــرغذ فــ قن  فلمــا فرغق

 فأعطاان حقوه :يا  أشعراا بر (( مثع   زاره
 :يف ر:اية سععاا 

 :يا  ابدأ  مبيامق ا :مواضا الوضوو مق ا 
 جعلقا رأس ا ث ثة ير:  .:أ  أم عطية يال  ن : 

 كيفية غى  اايَموضوع احلديثن
 املفردات
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 ادب ابيهدا  حل يإفيَ ابو   : ااردهإ  ان  دذه اا ودَ  دا ن ود  بودَ  مدهلل  ضدا ع  وهدا ال
 النالسة اي ااملا  ب  ااابي  يإفيَ سوة مثان م  اْلجاال القي  اهنا ام كا إم 

 ىست اال  س غىست قإا  اغىاوها ثس أل اال  ىاأل: اي ثسف غ
قإادد   دداا السددهلل : أبن َياددط ااىددهلل  مدد  اادداا اكدد    ُتددب  ايدد  عأل يددة فددس  مددال سددهلل  الاكدد  

  مال ماا خماإط بىهلل 
ال كافإ األ اال ءي األ م  كدافإ  إ بدذ  ءدجا اد   ائ دة  ال : اي   ااتىاة األم قإا  الاسملا    األم

 عي ة الما ية   حفظ اا هللن 
 :اي امربنييف  فإ ا فاغنت فآ نييف

 قااَ فاما فاغوا    ه اي امرب ه 
ف  ُددا  حمددإه : عافدد ري اا دداا ااهماددة الال د عاكىددا امدددا اامددامل فهددا سدداكوة  اددب كددس احلددداال 

الااددددااد عحلمددددإ اال احلمددددإ  األ دددد   ددددإ مددددابط   بملددددهلل ا الاال مف إحددددة الاامددددمْ  ملددددإد  اددددب ااودددديب 
إضدددد  مملمدددهلل ا نا  ُث نيماددددَ اىل ا نا  فىددددما اافلدددذ     ا ىددددهلل الاأل دددد  ان  دددذه اا ىددددمية ا

 ا نا  حمإاأل  ال حمإاأل عاإض  ااذي  ابط في  .
 قإا  اءملاهنا اايه : اي اسملاو  ءملا األ ْلا ، الاارملا   إ اا إا ااذي  اا ا ىدهلل القدهلل قدال ااوديب 

ا    األنيودا  ءدمل اهنيوا  حل مجمله  بملهلل حودل مد  اسد  مماادة قاْلدا بملدا سدفهائه  القدال ْلد 
أًل السدددداذ  الااودددداج د   الاددددإ  اْلجدددداال اكوددددَ امدددداااأل مدددد  األنيوددددا  الاددددإ سدددداذ ااودددداج الاداي الءددددمل األ
األنيوددا  الادايأل الءددمل األ  اىدداكَ الادي األنيوددا  الءددمل ه  انيكدد  سدد امإن بملددهللي اثدداال فا ددربالا حدد  

 (1   يامإ   اب احلإض(
 قط .قإا  األنيوا  ءملا  اي م   اا إا ااذي  اا ا ىهلل الااذي    ى ت   و  

 املعىن اإلمجايل 
بتىددد   يمل ددهلل ع  ددل السددد    دداده أبن  تىدداإا مدددإات   اكاامدداأل ْلددد  اليمل ددهللاأل ادداهب  فددد ما  سددإل ع 

ال كدافإ األ القدهلل امدا  ااإيب  اا السهلل  الامدا ان يكدإن ااتىدست اليدااأل الامدا ان َيملد    ااتىداة األمد

                                                        

المىا    ك اا االكاال عا ا ُاا اادافة قاإهب   اب ا سسم اليودرب مد  قدإي  4330 ق  اا لا ي   ك اا ااتاني عا غلالال ااُائي   ءإال (  1 
 . الامحهلل   مىوهلل ااهللنييل164 ق  الاب  ماسة   اامهللمة عا   فمائ  األنيوا   1061 ق  امياني  
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مددا امربنيدد  ا ُددا   انا ه ايرددملان بدد  غاسددست ابو دد  أبن َيربنيدد   وددهلل اافدداام مدد  ااتىدد  فا ااودديب 
ابو د   ضددا ع  وهددا يربكدداأل  ددا  مددس سىددهلله  دداإات ع السددسم   ايدد  ال  َيددإن اا ددربك أبي احددهلل 
سددإاه مهمددا باددل  ددسح  الباتددَ   اديدد  فاددإ كددان  اددذ سددائلاأل افملادد  ااودد ابة أبفمدداه  اي بكددا 

  ضا ع  و  .
 فقر احلديث

ىاوها ثس أل اال  ىداأل اال اك دا مد   ادذ ........احلدهلل ا  دمدذ مود  : دمذ م  قإْلا فمال اغأ:لا 
السإا غى  اايَ اس هلل  أل بويتة األما الاألما  م ما ااإسإا امإاد  سد  اني  اليملداىل  اَي اَ دوَهدا 

َهدا ااِدِذ َ   َموُدإا القإاد  سد  اني   اَي اَ دو [  59 قد   :ااوىداا ] اِاِذ َ   َمُوإا َاِعيمُلإا اِهَ اَلَاِعيمُلإا ااِاُسإَل ..(
 ِدددِ  اَلانيِدددُ  اَِاْيددددِ  اْسدددَ ِجيُ إا ِهِِ اَلاِاِاُسدددإِل ِاَ ا َدَ ددداُكْ  ِاَمدددا ُُيْيِددديُكْ  اَلاْ َاُمدددإا َاِن اِهَ َُيُدددإُل بَدددْلَ اْاَمدددْاِا اَلقَداْ 

مدايك  أبمدا   فدإ ا هنيد ك   د  ءدو فداس و إه الا ا ا القدإل ااوديب   [ 24 قد   :األنيفدال ] ُصَْردُاالَن (
 (1  ف يإا مو  ما اس ُمل    ( .

:   األما  وا  كإن السإب    مُاق ااتى  اال اني    بدهلل ان  كدإن  ادب اْلي دة ااديت امدا هبدا  اثنياا 
اارددا ا حيددا  مددإل اغىددداوها ثددس أل اال  ىدداأل ....اه احلددهلل ا . القدددهلل اءددا  ابدد  دقيددق اامليدددهلل اىل 

ا اارددا ا برددي ل  د   كددإن   كايهمددا  اددب ااإسددإا اأدسمل ااإاقدد   وددهلل األ ددإايل فيمدا ا ا امدد
ال إ  وا مُاق ااتى  الا   ا  فمُاق ااتى    مسمل   كإني  ااإسدإا فيمدا   هدا الاكد   د  
  ودددداالل ااإسددددإا ااوددددفة اادددديت  يودددد   ايهددددا ال ددددإ ا   ددددا  اا ددددا ا ان  اددددذ  رددددما  ال كددددإن األمددددا 

 ىدداأل فجملدد  اادد سف مموددإدال   األمددا  ااإسددإا فيهمددا مملدداأل ألن اارددا ا قددال اغىدداوها ثددس أل اال
 الان مل يكي اني م  ااتاس  اىل اأمس الاءا  ااووملا  اىل ان اَياا اا سف قال ب  اا ا ا ة

الااكإفيدإن الااددل . الاحلدق فيمددا ا   مد  مدد  قددال بدذاذ ألن اارددا ا حدل قددال اغىداوها ثددس أل امددا 
قيدهللت بد  ااد سف فهدا الاس دة المدا بملدهلل ا  ُاق ااتى  الااوفة ااديت  كدإن  ايهدا فيكدإن ادَن مدا 

االايدال .العر اا إفيق   موهللالا ا  ان  كإن احلال مم ميا أل

                                                        

ْه  7288 قد   اا لا ي   ك اا ا   وام عاك داا الااىدوة عا ا ق دهللاا بىدو   سدإل ع (  1   1337 قد   المىدا    ك داا اافمدائ  عا يدإق
ىوهلل ا مدام امحدهلل   عقدا الم 2619 ق   الااوىائا   ك اا مواسذ احلج عا السإا احلج 1337 ق  ال  ك اا احلج عا فاض احلج ماال   ااملما 

  مىوهلل ااك ا   .
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: دمذ م   اذ ا ماأل سإان االايدال  اب ثسف الاك  ا   دا  مُادإا فدإن انيمدا سىدهلل اايدَ اثلثاا 
هلل أب بدد  السدد  ا ييددان خبامىددة الان انيمددا بىددَ السدد  ا ييددان بىددابملة امإادد  ان  ا ددنت  اددذ فميدد

االايدال  دا ا ا كانيدَ احلاادة مم مدية ادذاذ حىد   اي ااتاسد  ال   ل دهلل  ادب ااىدابملة ألن ا مدام 
امحدهلل كداه اادلايدال  ايهدا القدال ابد    دهلل اادرب   ا اد  احدهلل األ قدال  جداالنال ااىد   القدال ااداال دي اهنددا 

 سامل .
ماددة   ااإسددإا  جتدداه :قإادد   دداا السددهلل   ددذا مدد  ااوددفة اادديت امددا هبددا اارددا ا القاوددا اهنددا دارابعــاا 

ااُاد   ايهدا ال د   كدإن ااىدهلل    ااتىدداة األالىل الاا انييدة مملداأل اال يكدإن ااتىداة األالىل  داٍا قددااح 
 الاا انيية  اٍا السهلل  الاا اا ة  اٍا الكافإ  .

:  دمددذ مودد  ان ااىددهلل  االاددإط عادداا    ىددا  اادداا عهإ   دد  بدد  اادداا  كددإن عٍق  اددب خامســاا 
  تا   اب ا ي   ف فداد  ادذ ان ااداا اامدلالج برداا قايد     ل د   ود  اسد  ااداا عهإ     ألني  مل

 ال   ماه ب    مب  اب عهإ     .
ال ألن ااكدافإ  اد  ما دية   حفدظ اا دهللن سادساا  : دمذ مود  اسد   اا ااكدافإ    ااتىداة األمد

ْه مدد  انيددإاا  الجتفيفدد  العدداد اْلددإام  ودد  المودد  اسددااا اافىدداد اايدد  ال اددب  ددذا فددس  مددإم ااىددذ الغدد
 ااُي  ممام  ا  ا ا مل  إسهلل .

:  دمددذ مدد  قإادد  ابددهللان بياميوهددا المإاضدد  ااإضددإا موهددا ان اا ددهللا  كددإن  إاضدد  ااإضددإا ُث ســابعاا 
  كإن عايام   وهلل ااتى  ال اذ يرا ي اإاض  ااإضإا الااميام  .

وة ان ُ ىداح ءدملا ااي دة فيجملد  : دمذ م  قإْلدا السملاودا  اسدها ثسثدة قداالن ان  ادذ ءداا السداثمقاا 
ثدددسف ضدددفائا اليىدددهللل مافهدددا الاىل  ادددذ   ددد  ا مهدددإ  ال  ددد  األحودددامل اىل ان ءدددملا اادددااال 
 ىهللل ال   مفا اي  ىهللل  اب سإاني  السهها المدما  اسها الاكو  قدإل بدس دايد  الاادهللاي   دإ 

 م  م      اىل يىا ري ءملا ااااال الضفاه .
 ُيددة السملاوددا  اسددها ثسثددة قدداالن  دد   كددإن ادد  حكدد  ااافدد  :ام اددي ا دد  ااملادد    قددإل ام اتســعاا 

الااددذي   هددا ان  اددذ ادد  حكدد  ااافدد   ألن اا ددا ا ان  اددذ كددان مدد  فملاهدد  الادديس أبمددا ااودديب 
ْلدد   اددب مددا فملادد  ال    وددإ  ان   ملدد  ا ا كددان مدد  فملاهدد  فددس بددهلل ان  كددإن اقدداا األ مدد  ااودديب 
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 دد  ال   و ددد   ايدد  بددد  اا ددا ا مدددسمل  اددذ الاهنددد    ال  جتهيدددل ابو  فملادد  مُ دداأل    هدددهلل ااودديب 
  فملا   اذ ا  أبما م  اارا ا اال ب ما ا مو  .

:  دمددذ مدد  قإْلددا فامددا فدداغ     ه ف  ُددا  حمددإه القددال اءددملاهنا بدد  يملدديف انا ه المملدد   اددذ عاشــراا 
ْه ال اددذ كمددا قددال ا دد   اسملاودد  ءددملا األ ْلددا الاارددملا   ددإ اا ددإا ااددذي  اددا ا ىددهلل كمددا يمددهللم يفىدد

 . ااملا  يربكاأل  ا  مس سىهلله  مليف ااويب 
ْه ألنيد   احلاد  عشر ْه  داإات ع السدسم   ايد  ا دإاا   َيدإن اا دربك بتد :   َيدإن اا دربك بتد

ْ   بملهلله ال   ابإ بكدا ُث  مدا ُث   مدان ُث  ادا الافملاد   اإ كان سائلاأل افملا  ا  اا ااويب  خب
فدددهللل  ادددب    فملادددإا  ادددذ مددد  احدددهلل مددد  ا ددد اا ااوددديب الاكدددوه  مل اا دددابملإن أب ددد اا ااوددديب 

 ام وا   ب   اإات ع السسم   اي  ال اذ امجاا موه  .
قددإل بددس  : ا ا  ادد   ددذا فددإن قددإل مدد  قددال مدد  اا دد ما   جبددإان اا ددربك بتددْ ااودديب  الثــان عشــر

ن بدد  ك ددْ ألن دايدد  المدداالج  دد  ا مجدداا بملددهلل انيملمدداده فددس  و ددا اِل مدد  قددال بدد  الان كددان اامددائاإ 
المد  اسدد  هللف حكمدداأل بملدهلل امجدداا ااود ابة  تددا ا امجدا ه  فإنيدد  قددهلل  اارداا قددهلل كمد    حيايدد  

الكمجدددا ه  فكددد   ا   فددد ري عا ءدددا ا اد ع  دددل السددد  اغسقددد   ادددب  دددهلل ا ددد اا  سدددإل ع 
ااواج م  امدإ  ءداكية البهلل يدة حوداَ بىد   اامدإل جبدإان اا دربك فد د   ادذ اىل اارداك األكدرب 

إ  ر الا  اايد   اسملددإن ، الاوىدم  مدا قاادد  ااملسمدة ااردديا حدافظ بد  امحددهلل احلكمدا  محدد  ع   فد
 عا االاي ال ااراال ة الاا  ذ ا م  االاي ال اا  هلل ة ال إ مانة ك اا ا وائل 

 َيملدا   يهللاأل كملدابهلل ااإثدددد   اما اختدا  اامرب مىدجدهللاأل الان 
   ي  ا االائا عام دددددإ ال  الااذبري الااوذ   اب اام ددددإ 

 اد ك اس  اغا اذا اااهفدددان كمإل اي ع إت اي سيددسنيدا
 اال سا  ميددا دالن مااق ااىماا   دا دهلل مو  دف  ءا د ددمداأل 

 مل َي  م داها  ادب  ي اااددة فذي  ا ااوي دة اامل مب اايت 
 فددا دا  بهللالن ءذ  كددددفا ال اذ ااراك ااودا ري األكدرب 

 قهلل ا  ددري اا اإمل اادددلالا  اكو     ذه األ ودددددا  
 ف ىدد دودا ع يملاىل الكفددب الا  ددري ااهلل   بتا ة اأدفدا
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  د   ا ايب فددا ماة ا سددسم فديا االِل ااملمإل الاألحددسم 
  ا ام بىدددوة ااويب ب  حهللندإا  د    ك اا ع قهلل السهللندإا 

 النمدامل ااتاال  الاا ده دددان دُددان وها اىل الساالج ااري
 بدديدِ  مدا اح  ِمددا حداما امدا هنداكد   بك      ا امدا
 مد ديدددوداأل ك اب  ااددودل   اما اايدكددد  اااسإل ا سس 
 حيدااأل م   ا ااىدمدإات ااملاب اغدْ د د  ع ي دتددإن ا  

 اذ   نيفملاأل ال اودفددددى  ميد  يهلل إن م     ى جديد دك  ال 
 ال     اد كدافإا ام ددداادكدد   ضااأل ف َن مياكإني  اكدددد  
 مدا دم د  اا إحيددهلل مل يو  إا فس ال ي ابهللاأل   يفاددد دإا
 الحدمدمإا ءددددهادال ا مس   دا قإم عد الا اىل اأدس 

 كسأل السوة اااسدددددإل اا لمإا العاك اا ااى مي  ا  ودمدإا
  ذ     ي تددددإن  وها حدإ  ان  د  فددداداله اادب الما يو

ال اوودددداال د    بك  الاي االِل ااملا  امل   مب بكدد    م  غ
 البديدوإا ااواج امدا ااددهلل د  قدإمددإا بمللم  ادق م يد  

 اىل  ما ما قال  مح  ع.
سددد  ها  دددإ اعحدددة الاادددذي ا  دددهلل ان اقإاددد  ان كددد  مدددا حوددد   ادددب اام دددإ  مددد  بدددهللا الءددداكيات كدددان 

ف اال ااواج    اذ حد  اسد  اإا د دإال اام دإ    فدإ  ر الا  اايد   اسملدإن  اا ربك بتْ اااسإل 
. 
 
احلــديث الســادرنعن ععــدهللا بــن ععــار رضــ  هللا عق مــا يــا  بيقمــا رجــا :ايــ  [ 160]

مبــاو  ))اغســلوه فقــا  رســو  هللا  -أ: يــا  فأ:يصــتر-بعرفــة  ق :يــا عــن راحلتــر فويصــتر 
 :سدر :ربفقوه يف ثوبير :ل حتقطوه :ل ختمر:ا رأسر ف نر يععث يوم القيامة ملعياا .   

 :يف ر:اية :ل ختمر:ا :ج ر :ل رأسر .
     مُ   و  حك  ا حاام ام   مإت احملام   حال احاام موضوع احلديث ن
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 املفردات
 ااااد اهنا كىات  وم فإقو   اال قال االقو   اال قال اقومل   الااك   مل  الاحهلل ال 

 قإا  اغىاإه  اا السهلل :  مليف أبن  إض  ااىهلل  عااا ال تى  هبما مملاأل م  اس  اا و يي 
 قإا  كفوإه   ثإبي  ال   الا ة ثإبل : مل  اني   كف    ثإي احاام 

قإادد  ال  صوُددإه :هنددا  دد  سملدد  احلوددإط فيدد  ال ددإ ااُيدد  ااددذي َيملدد    اايددَ فيمودد   دد  احملددام 
 كإني  عقياأل ا  حك  ا حااما

قإادد  ال  ختمددداالا  اسددد  ال   الا دددة  وددهلل مىدددا  ال  ختمددداالا السهددد  ال   اسدد  :  دمدددذ موددد   دددهللم سدددإان 
 يتُية ااااج ا  مات  اب احاام  الكذاذ ااإس .

قإادد  فإنيدد    ملددا  ددإم ااميامددة ما ياأل: ددذه ا ماددة يملايايددة اددا سدد ق مدد  كإنيدد  ميودد   ودد  احلوددإط الختمددْ 
 اإس ااااج الا

 
 

 املعىن اإلمجايل
   مات  اماأل ان  تى  عااا الااىدهلل  الان  كفد    ثدإبل الهندب  د  صويُد  الختمدْ  اما ااويب 

  اس  الالسه  م  اس  اني    ملا  إم ااميامة ما ياأل .
 فقر احلديث

: دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا ان مدد  مددات  امدداأل   مددب  اددب حكدد  ا حدداام فيتىدد  عادداا الااىددهلل  أ:لا 
و   و  ااُي  ال كف    ثإبي  ال   تُب  اسد  ال  السهد  ألنيد    ملدا  دإم ااميامدة ما يداأل البدذاذ المي

امددذ احلواباددة الاارددافملية ال   ددَ احلوفيددة الااااكيددة اىل انيدد   ملامدد  مملاماددة غددْ احملددام السملاددإا ااددإت 
ما يداأل الاااسد   س  األ   انيمُداا ا حداام ال دإ خماافدة اادهللاي  فدإن احلكد   اد  أبنيد    ملدا  دإم ااميامدة

فيمددا بملددهلل ااددإت ال  سددائا األحكددام اىل اارددا ا الااميدداج    ملددا ض بدد  ااددوش فإسدد  ااوددْ اىل 
ْه فهددإ  ااددوش امددا ا  ددذا  بملددا احلوفيددة أبن  ددذا    ددذا اارددلش الحددهلله ال   ملادد  القإ دد    غدد

نيدد    ملددا  ددإم اَّنددا  ادد  بمإادد  أب ا  ددذا  ععدد   ملددامل  اددذ كدد  مدد  ادد  ااددام بملادد  اارددا ملة فددااويب 
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ااميامددة ما يدداأل  ددا سدد ق مدد  األحكددام ال ددإ يكفيودد    ثإبيدد  الااوهددا  دد  صويُدد  ال دد  ختمددْ  اسدد  
 الالسه   ذا  إ اامإل ااو يري العر اا إفيق .

: دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا ان يتُيددة ااإسدد  اام ددام   جتددإن القددهلل ام اددي    اددذ ا دد  ااملادد  اثنيــاا 
 ماالا السه  ال   اس .اك   الا ة مىا  قاضية بذاذ ال  خت

 : دمذ مو  ان  ذه األحكام اَّنا ث  َ م  اس  السإد ا حاام . اثلثاُ 
:  دمذ مو  مراال ية احلوإط   اايَ ألن مفهإم قإاد  ال  صوُدإه ان ااوهدا اَّندا  دإ ع   دا   رابعاا 

 كإني   اماأل.
 
ا عــن امثعــاع احلــديث الســابا ن عــن أم عطيــة األنصــارية رضــ  هللا عق ــا يالــ  ايقــ[ 161]

 اجلقائر :مل يعرم عليقا .
 ددإ ااوهددا ااوىدداا  دد  اي دداا ا وددائل امددا هنددا كاا ددة الامددا هنددا صدداب الكإنيدد  هنددا  موضــوع احلــديثن 

 كاا ة  هللل  اي   ذا احلهلل ا.
 

 املفردات
فدإ ا قدال  قإْلا هنيوا : م يف اامجهإل هدذمل اافا د  ااملاد  بد  ال دإ   حدق  د ابة   سدإل ع 

ْه  ألني  ا  اال هَنيوا فااااد بذاذ  سإل ع ااو اي اَم   إ اآلما الااوا ا ْل  دالن غ
قإْلددا المل  ملددلم  ايوددا :ااملددلم   اااتددة  ددإ ا اددلام اال اا  كيددهلل  اددب اارددو ال وددا نيفددَ ام  ُيددة ااملددلم 

 فهللل  اب اني  مل  ك   اذ ااوها مدكهللاأل ال ذا  إ اامإل اال ا  .
 املعىن اإلمجايل 
م وياأل  اب ما  ملام  س  ال س مد  ااوداص الد ا اافاسدهلل ااديت  ملامهدا  الم   سإا   ااراا م  ع

ْه ال سددإا  م اددل  ودد  ال   ددذا احلددهلل ا دايدد   اددب ان ع  لالسدد  اددا  ادد  مددا يوُددإي  ع دالن غدد
 اي  ع يملة ااوىاا م  اامملي ال هللم اا  م  هنا    د  اي داا ا ودائل هنيداأل غدْ مدكدهلل ااود  فك نيد  

 مو  كاا ة  اذ ااوىاا ااملاة اايت اءا  اايها سابماأل العر اا إفيق . دمذ 
 فقر احلديث
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: دمذ م   دذا احلدهلل ا ان قدإل ااود اي هنيودا اال امدا  انيد   مدإل  ادب ان اآلمدا اال ااودا ا أ:لا 
 ال ذا  إ اامإل اال ا   وهلل ا   ااوُاري الاأل إل  إ اااسإل 

ي دداا ا وددائل المل  ملددلم  ايوددا دايدد   اددب ان ااوهددا حودد  الاكودد  مل : دمددذ مدد  قإْلددا هنيوددا  دد  ااثنيــاا 
 كددد   لميدددة عاوددد  ال دددذا احلدددهلل ا قدددهلل  ا ضددد   احاد دددا يفيدددهلل ااوددد  الاحاد دددا يفيدددهلل ا دددإان فمددد  

نائداات اام دإ  الاا لدذ     سدإل ع    امل  األحاد ا اايت يفيهلل ااو  ما ال د    اب    اج قال
: ال دد ري يلـ    دد يري سدو  اي داالد الاا مددذي حىدو  األا دا    (1  ايهدا ااىداسهلل الااىدداج (

 ددددذا احلدددددهلل ا بافدددددظ   املدددد  ع نالا ات اام دددددإ  (    دددد يري ا دددددام  بددددداق   –األا ددددا   محددددد  ع 
،  1280،  1281الحىدو  مد  حددهلل ا حىدان بدد   بدَ الابد    دداج الاي  ا داال  قدد   4985
 نائاات ( .( الاءا    حهلل ا اب    اج اىل ضملي  الا ة    1279

ْلددا مددا ااددذي اماسددذ مدد  بي ددذ قاادَد    ددَ اىل ا دد  : الموهددا قإادد  افاعمددة اددا    ددا مم اددة قددال 
 ددذا اايددَ أليدداح  ْلدد   اددب ميدد ه  فمددال ْلددا اباتددَ مملهدد  ااكددهلل  قااددَ   قددال اددإ باتددَ مملهدد  

ك  ادددإ  الا ددة اي داالد ال كدددا فيدد  يردددهلل هللاأل الاف دد   ودددهلل ااوىددائا الاحلدددا  (2 ااكددهلل  مدددا  ا ددَ ا ودددة (
ال دددذه اااالا دددة   (3 باتدددَ مملهددد  ااكدددهلل     ملددديف اامدددابا(   مدددا  ا دددَ ا ودددة حددد   اا دددا سدددهلل ابيدددذ(

ال فيها ني ا ألن مهللا  ا  اب  بيملد  بد   إسدي ال دإ  دهللالق اد  موداكْ كمدا قدال   اا ما د   األم
ذ يب البابيملة ضملفها األا ا   غ  ان احلاك  قال   يري  اب ءاط ااريلل المل َياساه الالافم  ااد

 اب  اذ فمال  اب ءاعهما م  ان  بيملة مل َياج ا  احهلل مد  اارديلل الاَّندا مداج اد    ااىدو  
كمدداااٍل  ي كددا   امددا األحاد ددا ااهللااددة  اددب ا ددإان فموهددا  دد  انيددس  ضددا ع  ودد  قددال مددا ااودديب 

  ْلدا انيد    ايما ع الا ربي قااَ اايذ  يف  فإنيذ مل يو   وي يت المل يملاف  فميد  وهلل قرب فمال
فاد  جتدهلل  ودهلله بدإابل فماادَ مل ا افدذ اي  سدإل ع  فمدال اَّندا ااودرب  ف يَ عا ااوديب  ااويب 

                                                        
الااوىدائا   ا ودائل عا اا تاديظ   اختدا  ااىداج  ادب  320 قد  الاه اا مذي   ك اا ااوسال عا ما ساا   كاا ية ان   لذ  اب اامدرب مىدجهللاأل   (1 

 الامحهلل   مىوهلل بيف  اء   3236 ق  الابإ داالد   ك اا ا وائل عا   ناي ال ااوىاا اام إ   2043 ق  اام إ  
 . 3123  اا ملل ة  ق  ا وائل عا    ك ااابإ داالد  (2 
 .  ضملف  األا ا  (الا مام امحهلل   مىوهلل ااك ا   م  ااو ابة  1880 ق ااوىائا   ك اا ا وائل عا ااوملا  (3 
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كدددذاذ ا مددداأل مدددا ال د ان  ائردددة نا ت قدددرب اميهدددا   دددهلل اادددامح  الن ادددَ    (4  ودددهلل ااودددهللمة األالىل (
 ب يَ ني  ب  نيإ اال

 قي  اد    وددهلل ا الكوددا كوهللمدا  سذمية حم ة              م  ااهلل ا ح  
 (5 فاما يفداقوا ك   الماادددكاأل               اُإل اس ماا مل ني َ اياة  مملدداأل 

ال ذا  هللل  اب ان  ائرة   يملا    ناي ال اام إ  اادلاي ال ااىدوية موملداأل عاتأل. الكدذاذ احلدهلل ا اادذي 
المد  اسد   ه ااوديب اءا  ااي   ودا ال دإ ان  مدا ابد  اأُداا  ا  امدااال   سودانال فوداح هبدا فوهدا

 ادذ فمددهلل ام اددي ا د  ااملادد    ا مدد  بدل  ددذه األحاد ددا فمدوه  مدد  قددال ان  ادذ سددائل اتددْ 
اارإاا ال إ ماالي    مااذ ال ذا اامدإل ني دا فيد  اىل  ادة ا ف  دان عاوىداا المدوه  مد  قدال أبن 

هنيوددا  دد   صدداب ال ايدد   ددهللل حددهلل ا ام  ُيددة حيددا قااددَ  وهددا  دد  اي دداا ا وددائل هنددا كاا ددة اا
املدد  ع نائدداات اام ددإ    ل   فمددط امددا حددهلل ا داي دداا ا وددائل المل  ملددلم  ايوددا الااكاا ددة  وددا كاا ددة يودد

فهذا مموإد ب  ااوىاا ااس   ذ   اىل اامابا اموهلل اادلاي ال ( الاا لذ    ايها ااىاسهلل الااىاج 
م الاختددا  ااىدداج  ايهددا ال ددإ  ددام اا هلل يددة اال ااردداكية  ق انيدد  عختددا  ااىدداسهلل  اددب اام ددإ  ال ددإ  ددا 

ْات اادلاي ال اام دإ  بمودهلل ال ذا  إ اامإل ااو يري  الكإن ااويتة م ااتة اذاذ فإن ااموإد بد  ك د
 م  هللا اال قوهلل ءاكا 

فاا  دددهللا ان أت  اايدددد  ااددددااال اا ددددربك ال   ماد ددددا ان اادددهلل اا  وددددهلله مىدددد جاا الااموددددهلل ااردددداكا ان 
يملدا ض  بددل  ك اكدرب خمداج مد  ااادة . ال ادب  دذا فدسيدهلل إا  داح  اامدرب   حاس هدا ال ادذ ءدا 

الحدهلل ا ام ( املد  ع نائداات اام دإ ..اه    اذ احلهلل ا اي حهلل ا اب    اج   ااىو  بافدظ 
 ُيددة ف اددذ األحاد ددا صمدد   اددب ااددلاي ال ااردداكية الاا هلل يددة الحددهلل ا ام  ُيددة ُيمدد   اددب ااددلاي ال 

 العر اا إفيق. ، ذا  إ اامإل ااااسري ان ءاا ع صاب ال  ل    دااىوية الان ااوها في  هنا يو
 
يـا  أسـرعوا ابجلقـازة ف اـا  احلديث الثامننعن أيب عريرة رض  هللا عقـر عـن القـ  [ 162]

    مثك صاحلة فخري مثقدمواا  لير :   مثك سو  قلك فشر مث عونر عن ريابكم .
                                                        

الابدإ داالد  926 قد  ائل عا   ااودرب  ادب ااودي ة  ودهلل ااودهللمة األالىل المىا    ك اا ا و1283 ق  اا لا ي   ك اا ا وائل عا ناي ال اام إ   (4 
 .امحهلل   عقا مىوهلل ااك ا    الا مام 3124 ق    ك اا ا وائل عا ااورب  وهلل ااوهللمة 

 . 1055 ق  اا مذي   ك اا ا وائل عا ما ساا   اااموة   ناي ال اام إ   (5 
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 اامربا سااا ع وانال   اا جهيل الاارا اىل موضوع احلديث ن
 املفردات

اسدددا إا ع ودددانال :ا سدددااا مملددداالمل ال دددإ  كدددإن بىدددا ة اا جهيدددل ااميدددَ البىدددا ة اادددذ اا هبدددا اال 
 اارا هبا اىل اامربال

ع وددانال :عافدد ري اسدد  ااميددَ العاكىددا اسدد  ااددوملش ااددذي ُيمدد   ايدد  اددذا قددااإا األ اددب اه اددب 
اادددذي ُيمددد   ايددد  الْلدددذا قدددال  االاألسدددف  اهسدددف  اي ان اافددد ري ااميدددَ الااكىدددا ا ادددة اال ااىدددا 

 اارا ا: 
  إماأل  اب  اة حهللعا  مإل ***  سم   دددااَ سدددك  اب  اني ب الان ع

 ال اب  ذا فإن ا سااا  كإن عايَ ا   إ ااموإد الا  فما ممل  ا سااا عآلاة
إهنا اىل قإادد  فإهنددا ان يددذ  دداحلة: اي ان ا وددانال ا ا كانيددَ مدد  ا دد  ااوددسح الاأددْ فدد ني   يمددهللم

مْ قال فلْ يمهللمإهنا ااي  الان كانيَ م  ا   اافىداد الااردا فردا يمدملإني   د   قدابك  . الْلدذا 
سداا   احلدهلل ا ان ا وددانال ا ا محادَ يمددإل بودددإت  ىدممل  كدد  مد  ماددق ع ا  ا د  الا نيددس  
  فددإن كانيددَ  دداحلة قااددَ قددهللمإ  الان كانيددَ غددْ  دداحلة قااددَ اي ال اهددا ا دد   ددذ  إن هبددا  ىددم

 (1   ا  ا نيىان الاإ  مل   ملق ( اا إ ا ك  ء
 املعىن اإلمجايل
ع سددااا ب جهيددل ا وددانال الااددذ اا هبددا اىل م إا ددا ا   فائددهللال   بمائهددا الْلددذا قددال  امددا اارددا ا 

 فإهنا ان يذ  احلة فلْ يمهللمإهنا ااي  الان يذ غْ  اذ فرا يمملإني      قابك  
 فقر احلديث

ااملادد    ااددااد ع سدددااا  دد  ااددااد بدد  ا سدددااا عا جهيددل اال ااددااد بدد  ا سدددااا : ام اددي ا دد  أ:لا 
 ا دهلل كدس األمدا   القدهلل   د  اىل ان اادااد ا سدااا عاردا ابد  حدلم  عارا الاا ا ا ان اارداا 

اا ا اي المحا   اب ااإسإا الكذاذ  سري ااودإالي ان اادااد ع سدااا ا سدااا عاردا امإاد  فردا 

                                                        

الامحدهلل    1909 قد  الااوىدائا   ك داا ا ودائل عا ااىدا ة ع ودانال 1314 قد  ا محد  اااسدال ا ودانال دالن ااوىداا اا لا ي   ك اا ا ودائل ع(  1 
  عقا مىوهلل ااك ا  .
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ال ددإ ااوددإاا  يلـ    دد   قدابك  . القددال اامداعيب     ملددهلل ان  كدإن كددسأل موهمدا مُاددإعأل . يمدملإني
 ان ءاا ع .

: دد  األمددا ع سددااا ااإسددإا اال ااوددهللا محادد  ا مهددإ   اددب ااوددهللا المحادد  ابدد  حددلم  اددب اثنيــاا 
 ااإسإا .

إد قدال  سد اوا  سدإل  الاه ابإ داالد  د  ابد  مىدمل : قهلل ال د   ا سااا ع وانال حل محاها مااثلثاا 
الامداج امحدهلل مد  حدهلل ا اد بدادال بد  اي  (1      ااردا مد  ا ودانال قدال مدادالن اأ د  ( ع 

 سوددانال نلددا خمددا ااددلق قددال فمددال  سددإل ع   مإسددب  دد  ابيدد  انيدد  قددال  مددات باسددإل ع 
ق اامليددهلل ال اددذ الااددااد عاموددهلل ااىددا ة اادديت يكددإن مملمإاددة الْلددذا قددال ابدد  دقيدد(2  ادديك  ااموددهلل(

 اامفىددهللال عايددَ القددهلل سملدد  ع اكدد  ءدد و هددا ا سددااا اىل ءددهللال َيددامل موهددا حدهللالف  هيدا  
قهلل األ . اما قإا  فإهنا ان يذ  داحلة فلدْ يمدهللمإهنا اايد  اي فد ني   يمدهللمإهنا اىل مدْ الان يدذ غدْ 

ان  ال ددإ ع سددااا  ادذ اال سددإ   ادذ فرددا يمددملإني   د   قددابك  فهدذه ااملاددة اادديت مد  اساهددا امدا
بمدداا اايددَ بددل ا ادد  بملددهلل الفايدد  ادديس فيدد  فائددهللال ال مملدد  مملمددإل اددذاذ فددإن احلكمددة حيو ددذ  ددإ 
ا سااا ب جهيل ا الااذ اا هبا اىل م إا ا القدهلل سداا   احلدهلل ا  د   ادب بد  اد عااد  ان ااوديب 

  ْلدددا   قدددال اددد  اي ادددا ثدددسف  يدما دددا ااودددسال ا ا  نيدددَ الا ودددانال ا ا حمدددات الاألب ا ا السدددهللت
 ا  ان   سوهلله كسم غْ اني     ال عحلهلل ا اىل د سة اا ك . العر اا إفيق. (3   كفداأل(

علـى  احلديث التاسانعن مسرة بن جقـدب رضـ  هللا عقـر يـا  صـلي  :راو القـ  [ 163]
 امرأة مامث  يف نفاس ا  فقام يف :سط ا .

 مإقي ا مام م  ا وانالموضوع احلديث ن
 املفردات

                                                        

 مددامالا  3184 قدد الابدإ داالد   ك دداا ا ودائل عا ا سددااا ع ودانال  1011 قدد  اا مدذي   ك دداا ا ودائل عا مددا سداا   اارددا مادي ا وددانال (  1 
 ضملف  األا ا   مح  ع   اا مذي . امحهلل   مىوهلل ااك ا   م  ااو ابة

  90  8 اكإفيل ااف ري اااع  ا وائل جمىوهلل ا مام امحهلل   مىوهلل ا(  2 

الابد  ماسدة  0751 قد   ا ودائل عا مدا سداا   يملجيد  ا ودانال  ال  171 قد اا مذي   ك اا ااودسال عا مدا سداا   ااإقدَ األالل مد  اافمد  (  3 
الا مددام امحددهلل   مىدوهلل ااملردداال اا رددا   ع وددة  احلددهلل ا 1486 قدد    ك داا ا وددائل عا مددا سدداا   ا ودانال   يدددما ا ا حمددات ال  ي  دد  بوددا  بو دإه 

 ضملف  األا ا  (.
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 مايَ   نيفاسها:اي بى    الااوفاج قي  اني  ااهللم ااذي َياج م  ااااال بملهلل ال د ا قإا  
فمدام   السدُها :قدهلل ام ادي   فد ري ااىدل الاسدكاهنا  د  بيوهمدا فداق فداق بيوهمدا أبن ااىددكإن 
اامكدددان اادددذي بدددل ءدددي ل  مدددال سادددس السدددُاأل بدددل ااىدددا   ل السادددس السدددط اادددهللا  القدددهلل اعدددال 

ْاس .ااووملا    ااملهللال ااك  سم  اب  ذه ااى اة فا
 املعىن اإلمجايل

حيوما  اب  اب امااال مايَ قام   السدُها  ملديف حدذاا السدُها الان  دذه  دا ااىدوة    ان ااويب
 كما ال د اني   مي ا ا  اب  اب اااس   وهلل  اس  

 فقر احلديث
مددااال  دمدذ مد  احلدهلل ا ان مإقددي ا مدام ا ا  داب  اددب  سد   كدإن  ودهلل  اسدد  الا ا  داب  ادب ا

 كدإن حددذاا السددُها القدهلل  ادد   اددذ أبن ااموددإد بد  ان  كددإن ا مددام سد الأل مدد  ااو ددا اىل حجدد  
ااددااال ألن ااوىدداا    اددذ ااإقددَ مل  كدد   ىدد ن  كددذا قددااإا ال دد  ااددااد ا ا كددان قددهلل القملددَ  ددذه 

  ااوديب  نيُمَ ب  األداة ،الاألداة يدهللل  ادب ان ااملاة  اني   و فا عني فائها ؟ ا إاا   ب       ما
كدان  مدي  وددهلل  اج اااسد  ال جدل ااددااال اال السدط اادااال فهددذه  دا ااىدوة سددإاا  امودا احلكمددة   

  اذ اال مل نيملامها فملايوا ا م  ال ألما اارا ا  اإات ع السسم   اي  .
 
األشــعر  رضــ  هللا عقــر أ  -ععــدهللا بــن يــيس-احلــديث العاشــرنعن أس موســى [ 164] 

 صالقة :احلالقة :الشاية .برئ من ال رسو  هللا
 ااوها     ذه األمإ  الااربااال م  فا ايهاموضوع احلديثن

 املفردات
ااواامة:عاودداد ال مددال عاىددل مدد  ااودداق ال ددإ  فدد  ااوددإت  فملدداأل  كددإن فيدد  ان دداج  ددذا  ددإ مددا 

مُل َسدَاُمإُكْ    ها ِل ألن ااواق  إ ا حااق عاوا  اال  اا حا  الْلذا قال يملاىل  َفِإَ ا َ َ َ  اْأَدإْ 
  مل  اهن  يكامإا فيك  كسماأل مإسملاأل    األ  [ 19األحلاا : ] …(أِبَْاِىَوٍة ِحهلَلاٍد 

 الاحلاامة:  ا اايت صاق  اسها  وهلل ااوي ة 
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الااراقة : ا اايت يرق ثإهبا  ودهلل ااودي ة ا مألدا . القدهلل كانيدَ  دذه األمدإ  مفملإادة   ا ا ايدة الادا 
 ذ  موها .ساا ا سسم هنب  وها الح

قإا  بام :مد  اادربااال الاا دربي  دإان  مودهلل بد  اا دربي اىل ع  دل السد  مد  فملد  مد  بدام مود  كمدا 
اام  ودة : ] …(ِاِ  بُدَا ُا ِمدْوُكْ  اَلِمِدا يَدمْل ُدهلُلالَن ِمدْ  ُدالِن اهِِ  قال    نييب ع اباا ي  اني  قال امإم   

 ااتم  م  اا ربم مو   الااموهلل م  اا ربي  هللم ااإافمة الاكها  [ 4
 املعىن اإلمجايل

ِم  يىلط ااوي ة .موي ة ااإت ال م  فيهدا ءدي األ مد   دذه األمدإ  ااديت  دا ااوداق  يربا ااويب 
 عاوإت الحاق اارملا الءق اا إا .

 فقر احلديث
 دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا صدداب  ددذه األمددإ  اادديت  ددا ااودداق الاحلاددق الاارددق يىددلُاأل ااموددي ة اادديت 

مهلل  ع  ل الس  الااُاإا م  اادم  اااضا عامهلل  فإن مل  ك   ضا فايك   درباأل الاااضدا القملَ ب
ماي ددة ا اددب مدد  ااوددرب ألن ااوددرب سددكإت مدد  اإ ددة الحدداق مدد  ااوددي ة .امددا اااضددا فهددإ خبددسمل 
 اذ هيا  دا  انيد  ادإ مدْ بدل اا دإاا البدل ا سداا مدا فمدهلل مود   م دا  اا دإاا  ادب  ادذ فهدإ 

سددة  اايدة الااوددرب  ادب ا بدد سا فيد  اسددا   دي  فكيددي عااضدا القددهلل سداا   احلددهلل ا اي اااضدا د  
ان   دد  ا ددلاا مدد    دد  اادد سا الان ع ا ا احدد  قإمدداأل ابدد س   فمدد   ضددا فادد  اااضددا    قإادد  

 (1   الم  سلط فا  ااىلط(
  اماأل أبن اا ىلط    اد م  ااوي ة ءي األ .

 
قربــر  شــة رضــ  هللا عق ــا يالــ  ملــا اشــتكى القــ  احلــديث احلــاد  عشــرنعن عائ[ 165]

بعض نسائر ربقيسة رأيق ـا  ر  احلعشـة يقـا  مـا ماريـر :ربانـ  أم سـلمة :أم حعيعـة رضـ  هللا 
:يـا  )) أ:لئـك  قا  عق ما أمثتا أر  احلعشة فذربرات مـن حسـق ا :مثصـا:ير في ـا فرفـا رأسـر 

                                                        

الا مددام  4031 قدد   عا ااوددرب  اددب اادد سا الابدد  ماسددة   ك دداا اافدنت 2396 قدد  اا مدذي   ك دداا اال ددهلل عا مددا سدداا   ااوددرب  ادب اادد سا (  1 
   عقا مىوهلل األنيوا    حىو  األا ا  ( امحهلل
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ر:ا فيــر مثلــك الصــور أ:لئــك شــرار مــات فــي م الرجــا الصــاحل بقــوا علــى يــ ه مســ داا ف صــو 
 اسلق عقد هللا ((.
صداب اا وداا  ادب اام دإ  الا م دا  أبن اادذ    فملادإن  ادذ  د  ءداا  اأادق  ودهلل موضوع احلديثن

 ع يملاىل 
 املفردات

 ااكويىة: ا ممل هلل ااووا   مجملها كوائس 
  ا وها:في  اا مل ْ ع م     اا   ال ذا مإسإد   اااتة.

 رة :اي بسد    مال ْلدا ما  د  اي يىدمب هبدذا ا سد  الكانيدَ ام سدامة الام ح ي دة اي دا أب ض احل
ا ض احل ردددة امددددا ام سدددامة فمددددهلل يمدددهللمَ يامج هددددا   ا دددلا األالل الامددددا ام ح ي دددة فهددددا بوددددَ اي 
سفيان ب  حاا  اسات م  نالسها   يهللع ب  س ش اىل احل رة ف ووا نالسها المات نيوداانيياأل 

 ماال ب  اميدة اامدماي بك داا اىل سملفدا بد  اد عااد  الاىل ااوجاءدا َيُ هدا  ُث ا س  ااويب 
الالكدد  سملفددا   ق ددإل ااوكدداح  ودد  ال مددهلل هبددا ابدد   مهددا سددمليهلل بدد  ااملددا  ُث نيماددَ اايدد  بملددهلل ان 

 امها ا  و  ااوجاءا 
 قإْلا اي ا ا ض احل رة : ا    جا   م  انالاسه 

 واال ا فيها فذكاات م  حىوها:اي مجال كا ا ا الك اال اا 
القددال االا ددذ اي عأُدداا اامدنيددا ا ا مددات فدديه  اااسدد  ااودداص بوددإا  فافدد   اسدد  : اي ااودديب 

  اب قربه مىجهللاأل ُث  إ الا في  ياذ ااوإ  االا ذ ءاا  اأاق  وهلل ع
 املعىن اإلمجايل
 مإني  مددا  ددإ فيدد  مدد  اادداض  دد  ااووددري الاا إسيدد  ال د اا اعدد  ال م ا ادد   ددا  ىدد  مل  رددت  ااودديب 

م  ااذم الا م ا   ا ْلد   ودهلل ع يملداىل مد  سدإا ااملاق دة الءدا ااوماد  فمدهلل  د  نالس يد  ام سدامة 
بودددَ اي اميدددة االلالميدددة الام ح ي دددة بودددَ اي سدددفيان بددد  حددداا بددد  اميدددة بددد    دددهلل مشدددس األمإ دددة 

فد   اسد  اامل رمية حل  كاات كويىة  ا وها أب ض احل رة الاعاات    كا حىوها اليواال ا فيهدا فا 
أبن  اذ احلى  اا هاي  و    اام ري االربي ال اذ ان االا ذ اامإم كانيإا ا ا مدات فديه   خمرباأل أل
 اااسد  ااوداص بودإا  ادب قدربه مىدجهللاأل الاكددإن  ادذ بهلل دة المد    ائد  اارداك عر فمدهلل  م ااودديب 
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 انقهدد   اددذ ااملمدد  ال م ا دد اب  اكددإهن   وددإ الن فيدد  ياددذ ااوددإ  ايمل ددهللال ا ال وىددإن مدداامه  ال 
اادذي احيددا   السدديمي ه  ال  ملدد ه  الَيدان ه  أب مدداْل  اددذاذ فهدد  ءداا  اأاددق  وددهلل ع يملدداىل سددلااأل 

 ْل   اب سإا  ويمله  الق ري  ماه  .العر اا إفيق.
 فقر احلديث

حيدا هندب  د   : دمذ م  احلهلل ا صاب اا واا  اب اام إ  القهلل ال د    اذ هنا  د  ااوديب أ:لا 
الااك ابدة  ايد  الان  دلاد فيد   ادب ياابد  الان  افد  اك دا مد  ءدرب الان َيودش فملد  اا واا  ادب اامدرب 

ان جتوددش اام ددإ  الان  ك دد   ايهددا الان   دد   ايهددا الان يإعدد    سددابا  ضددا ع  ودد  قددال  هنددب 
ال  افظ ااوىائا  هنب ان      اب اامرب اال  لاد  اي  اال َيوش ناد سايمان ب  مإسدب  (1   (

املدد  مدد    لددذ  ايهددا ااىدداسهلل الااىدداج فدداال  اا مددذي بالال دت احاد ددا  (2   اال  ك دد   ايدد  (
نائداات اام دإ  الاا لدذ    ايهدا ااىداسهلل     ابد    داج  ضدا ع  وهمدا قدال  املد   سدإل ع 

. ال ذه األمإ  يملهلل م  اا دهللا اامل يمدة اافمدية اىل اارداك عر ألهند  ا ا بودإا  ادب  (3   الااىاج (
 ملا األ النا اله العا إا م   اح   احلإائج م  سا  ااواف  الدف  ااما .اامرب اختذاله 

: دمذ م  احلهلل ا صاب بواا ااىاسهلل  اب اام إ  الااااد عاىاسهلل ااملابهلل الْلدذا  درب ااردا ا  اثنياا 
  اذ بمإا   االا ذ ا ا مات فيه  اااس  ااواص بوإا  اب قربه مىدجهللاأل ُث  دإ الا فيد  يادذ    

 ذ ءاا   اأاق  وهلل ع( الكما   احلهلل ا اآل  املد  ع اايهدإد الااوودا   اختدذالا ق دإ  ااوإ  االا
 اني يائه  مىاسهلل .

:  دمذ مو  ان  ذا ااملم  م  اف د  األ مدال الاق  هدا الان اادذ    ملمادإن اال  ىدك إن  مد  اثلثاا 
فملد   اددذ   فملاد  سدكإت ااااضدا    وددا إن ان  ىدمإا د داال ال  َيددإن ان   لدذالا ائمدة بدد  مد 

فهإ م  ءاا  اأاق الان ن   انيد     د  د دإالأل اىل ع فد ي د دإال   يو ديف  ادب اا إحيدهلل فهدا د دإال 

                                                        

اا مددذي   ك داا ا وددائل عا مدا سداا   كاا يددة جتوديش اام ددإ  ال  970 قد  مىدا    ك داا ا وددائل عا ااوهدا  د  جتودديش اامدرب الاا ودداا  ايد  (  1 
الابدإ داالد   ا ودائل عا   اا وداا  2028 قد  اا وداا  ادب اامدرب عا ااك ا    الااوىدائا   ك داا ا ودائل  الامحهلل عقا مىوهلل 1052 ق  الااك ابة  ايها 

 . 3225 ق   اب اامرب 
 ال د  ودهلل ابد  ماسد    هندب  سدإل ع  د يري( ال الااوهدا  د  ااك ابدة  ادب اام دإ  ا مداأل  2027 قد  ااوىائا   ك اا ا وائل عا االايدال  اب اامرب (  2 
  اا مدذي   ك داا ا ودائل عا مدا سداا    ال  1563عا مدا سداا   ااوهدا  د  اا وداا  ادب اام دإ  الجتويودها  قد  ان  ك    اب اامرب ءاا( ا وائل

      األا ا  . 1052 ق  كاا ية جتويش اام إ  الااك ابة  ايها 
  يمهللم ختاَي .(  3 
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ععادددة ال ددداح ها  ددداح  ضدددسل المددد   ودددا يملاددد  ان اادددوهج ا مدددإا  الاادددوهج اا  ايتدددا موهجدددل 
 ماع ل  ر مسن  اب ضسل 

إفدإن عام دإ  المل  ملدامل انيد  هنددب ف ىد  اا وداا حاضدا   مردههلل ااىديهللال ن ود  الكدان  دا  مد    ُ
     اذ   مإقي م  مإاقف  ال  مُ ة م  مُ   ب  الق  ااراك مو  حل قال

 السامري ااك  فيما قهلل ممب السا        ذا احل ي  م  األح اا قهلل حماا 
 حما ممله  حف  ااإاهلل السا ه  الغفا  نيإهب  ال ذا ءاك اكرب. اي ان  سإل ع 

هلل   اادذي انيُامددَ مود  د ددإ   فيد   ىددة ق دإ  المدسددس  ادذ  ااددوهج امدا مجا ددة اا  ايدل فمىددج
 مهلل ااياج كان ق إ ايأل الكان َيداال   ودهلل اام دإ   اد مس باك هدا الع ااردا هلل ا    ا  دهلل ااإقدإا   
 ددداض احدددهلل ال  ااكددددسم   احدددهلل  ا  ان  كددددإن    ادددذ مودددا ة ااددددهلل   النيودددري اامىددددامل المل 

   بيان احلق ا   مل مهللالن فيه  ا مامة الااوسح  اج يف  اب ااكسم    د ا ا
: دمذ مود  ا مداأل بُدسن ااودسال   ااىدجهلل اادذي بديف  ادب قدرب كمدا سدي     احلدهلل ا بملدهلل رابعاا 
  ذا 

: دمددذ مود  صدداب ااوددإ  ال ادذ  دمددذ مد  قإادد  بودإا  اددب قدربه مىددجهللاأل ُث  دإ الا فيدد  ياددذ خامسـاا 
ك  ا  بملهلل ايفداقه   ادب صداب ااودإ  ااديت  ن يوإ ا ما  ااوإ  . القهلل ام اي ا   ااملا    سإا

ْلدددا كدددد  فددددذ   قدددإم اىل صدددداب  اددددذ مُامددداأل ال  دددد  قددددإم اىل سدددإانه مُامدددداأل ال  دددد  قددددإم اىل ان 
اا  داب   ملادق  دا ا ا كانيدَ ااوددإ ال عقيدة اْلي دة قائمدة اارددك  الان قُد  اادااج اال يفاقدَ األسددلاا 

ااودوملا   د  احلدافظ ابد  حجدا . الاامدإل اااابد  ان  سان  اذ قال ال ذا  إ األ ري حكب  اذ 
 كان فيما مي ه  سان الان كان مملام  حام . ا د .

:  وداك فداق بدل اا وددإ ا اادذي  دإ اافملد  البدل ا سدد ملمال ف مدا اا ودإ ا في دام كاد   اددب  يلـ 
بودإا اامإل األ ري ا  فيمدا  ملماد  اآلدمدا كااىديإمل الاأوداسا الاا يدإت الااىديا ات الكد  مدا  ملماد  

ْ ا . القهلل ام اي ااىاي فيما    الح في  م  االاإقات كااردجا المدا اءد     دم م  اآل ت الغ
ْه ِمددا    الح فيدد  الِمد  قددال  اددذ ابد    دداج فمددهلل   ادذ فددذ   قددإم اىل سدإان يوددإ ا اارددجا الغد
ال د اني  اس ف اه ءلش القال اني     مليش ا  م  اا وإ ا فمدال اد  ان كودَ فدا سأل ال بدهلل فملايدذ 
هبذا اارجا الما    الح في  ال د  ذا اامدإل أبنيد  اس هداد مد  ابد    داج الان احلدهلل ا ااو دإي  دهللل 
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 اددب موملدد  كمددا سدداا   احلددهلل ا اامهللسددا  المدد  اكادد  ِمدد    دد  َياددق كلامددا فايلامددإا   ال  اال 
ال(  ال اىل مدا    الح فيد  ( 1  ايلامإا ح ة اال ءمل . ف ءا    ااذ ال اىل مدا فيد   الح الاءدا  عاردمل

قددااإا الهدد     نيوددهللق أبن اارددجا    الح فيدد  بدد  اارددجا فيدد   الح هىدد   الادد  حيدداال هىدد   القددهلل 
َهدا َح ُددا َفِمْودُ  أَيُْكاُدإَن( َواَ ددا اَلَاْمَاْسوَدا ِمودْ ْ ُض اْاَميدْ َدُة َاْحيَديدْ ًَ  [33 ددس : ] قدال ع يملداىل  اَل  َددةن َْلُدْ  اأْل

ان اافملدد  اي فملدد  اا وددإ ا   َيددإن مُامدداأل ا   ال ددذا قددإل جما ددهلل  ال ددإ احلددق ااددذي يد ددهلله األداددة
فيمدا  ملمادد  بودإا  دم كاألبويددة ال  ت ااااكدد  احملهللثدة كااىدديا ات الااُدائاات ال  ت احلدداا احملهللثددة   
كااددهللععت الااوددف ات المددا اءدد    اددذ  المددا مل  كدد  مدد   مدد  ابدد   دم فددس َيددإن يوددإ اه حدد  

اَلِاْن ِمدْ  َءدْاٍا ِا ِ   السد   د  ا مداد أبنيد   ىد ري فمدال الاإ كان ِما    الح فيد  القدهلل امدرب ع  دل 
  [ 44]ا سااا :  ( ُ َى ِّرُي ِهَْمهلِلِه اَلَاِكْ  َ  يَدْفَمُهإَن َيْىِ يَ ُهْ  ِانيُِ  َكاَن َحِايمألا َغُفإ ألا

َهدا َاَمددا َ ِردِمُق فَدَيْلداُُج ِمْوددُ  اَلِاِن ِمددْ  احلَِْجداَ اِل َاَمدا  َد َدَفِجددُا ِمْودُ  اأْلَهْنَداُ  الَ   القدال   سدإ ال اا مداال  ِاِن ِمودْ
َهدددا َاَمدددا  َدْهدددِ ُط ِمدددْ  َمْردددَيِة اهِِ اَلَمدددا اِهُ ِبَتافِدددٍ  َ ِمدددا يَدمْلَماُدددإنَ  فددد مرب ان  [ 74اا مددداال ] (اْاَمددداُا اَلِاِن ِمودْ

ل بملدا احلجدا ال  د ط مد  مردية ع ال ادذ دايد   ادب مدا فيهدا مد  ا حىداج اادذي مامد  ع  دد
 الس  فيها.

 د  ااوددإ  الامدا بُمىددها الاناا هدا الامددذ  امدا ا سد ملمال فهددإ ا مداأل فيدد  يفودي  فمددهلل هندب ااودديب 
 اددب بملددا ا دد اب  ا  َيددهلل  ددإ ال ا  عمىددها ال  قددرباأل مرددافاأل ا  سددإاه ففددا  دد يري مىددا   دد  

مل ديف  ايد  اي اْلياج األسهللي قال :قال ِل  اا اب  اي عاا   ضا ع  و  ا  ابمل ذ  ادب مدا ب
ال  افددددظ  مددددا ال   (2  ان   يددددهللا ن ددددا أل ا  عمىدددد   ال  قددددرباأل مرددددافاأل ا  سددددإ    (  سددددإل ع 

 ( 4   السذا قاام  ائرة اايت كانيَ قهلل س ت ب  سدهإ ا الفيد   دإ ال ( (3   إ ال ا  عمى ها(
                                                        

المىدا    ك داا ااا داج الاال ودة عا صداب يودإ ا  دإ ال  7559 قد  اىل   الع مامكد  المدا يملمادإن ( اا لا ي   ك داا اا إحيدهلل عا قدإل ع يملد(  1 
 الامحهلل   عقا مىوهلل ااك ا   .  2111 ق  احليإان الصاب ما في   إ ال غْ ِم هوة 

الااوىدائا   ك داا  1049 قد   ساا   يىإ ة اام دإ  الاا مذي   ك اا ا وائل عا ما 969 ق  مىا    ك اا ا وائل عا األما ب ىإ ة اامرب (  2 
الا مددام امحددهلل   مىددوهلل ااملردداال اا رددا     3218 قدد   بددإ داالد   ا وددائل عا   يىددإ ة اامددرباال 2030 قدد   هددإه ا وددائل عا يىددإ ة اام ددإ  ا ا  فملددَ

 . ع وة
 2031 ق  ئا   ك اا ا وائل عا يىإ ة اام إ  ا ا  فملَ الااوىا 969 ق   مىا    ك اا ا وائل عا   األما ب ىإ ة اامرب ( 3 
 قد  ال  ك داا ااوكداح عا  د   اسد  ا ا  ا  موكدااأل   اادهلل إال  2105 قد  ااسال الااوىاا ااا لا ي   ك اا اا يإا عا اا جا ال فيما  كاه ا ى  (  4 

الااوىدائا  2107 قد  اا داج الاال ودة عا صداب يودإ ا  دإ ال احليدإان المىدا    ك داا ا 5954 قد  الك اا ااا اج عا ما العاا م  اا وداال ا  5181
 . 761 ق    ك اا اام اة   ااوسال اىل ثإا في  يواال ا  
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اامددداام اَّندددا   ال ددذا  دددهللل  اددب ان ااودددإ  اادديت  اددديس فيهددا كددد  اهنددا  امدددة ا مدداأل ألن ااودددإ  اادديت  
كانيَ مومإءة نيمراأل القهلل اس    مو  سإان ا س ملمال ما كدان   ثدإا ميد ه  كداألن  اادذي يىد  
بد  ااملدإ ال الااودإ ال ا ا كانيددَ   ااإسدادال اال اافداار فإهنددا ند ه  اليدهللاج اددذاذ سدان اسد ملماْلا مدد  

ملماا  كمددا دل اسدد  اهنددا  ددان كددذاذ ا مدداأل  ىدد    مددا قُدد   اسدد  القُملددَ اسددلاته فإنيدد  َيددإن اسدد 
ان أيييدد  ُث مل أيت البملددهلل  اددذ سدداا    ان سرب دد  ال ددهلل  سددإل ع   اددب  اددذ حددهلل ا اا مددذي

ااي  الامربه أبني  ساا المومل  م  اادهللمإل ان   اا يدَ كا داأل الان فيد   دإ األ فد ما عاكاد  فد ماج اال 
 (1   قال ا  ف ما عاكا  فيلاج الاما عاوإ  ف مُ   تالسها ح  يكإن كاارجا (

 
يف مرضـر  احلديث الثان عشر نعن عائشـة رضـ  هللا عق ـا يالـ  يـا  رسـو  هللا [ 166]

 )) لعن هللا الي ود :القصار  اختذ:ا يعور أنعيائ م مساجد ((.  -الذ  مل يقم مقر ن
 يال  ن:لول قلك ألبرز ي ه غري أنر خش  أ  يتخذ مس داا 

 صاب بواا ااىاسهلل  اب اام إ  موضوع احلديثن
 املفردات

    قإا    ماض  ااذي مل  م  مو  : ااموإد ب  اااض ااذي يإ  في 
امل  ع اايهإد الااووا  : ااامل   إ ااُاد الا بملاد     محة ع اال ااهلل اا  ادب اايهدإد الااوودا   
  أبن   ملهلل   ع ال ُاد   م   مح   فهإ اما ام ا     عاد ع ااي د  مد   مح د  الامدا د داا  اديه

 بذاذ .
قإاددد  اختدددذالا ق دددإ  اني يدددائه  مىددداسهلل: ذه ا مادددة يملايددد  ااملددد  اادددذي سددد م  اي ألهنددد  اختدددذالا ق دددإ  
اني يائه  مىاسهلل اي سملاإ ا مملابدهلل   مل دهللالن فيهدا .قاادَ الادإ   ادذ ابدان قدربه غدْ انيد  مردا ان 
  لددذ مىدددجهللاأل اااالا دددة ااوددد ي ة منرددا بمددد  اأددداا الكىدددا اارددل ااملجمدددة اي مرددديَ  ائردددة 

 ضا ع  وها المرا ااو ابة ان   لذ مىجهللاأل فكان  اذ مانيملاأل ْل  م  اباانه .  
 فقر احلديث

                                                        

الابدإ  2806 قد  مىوهلل ا مام امحهلل   عقا مىوهلل ااك ا   الاا مذي   ك اا األدا عا ما سداا ان ااسئكدة   يدهللم  بي داأل فيد   دإ ال ال  كاد   ( 1 
 (  يري   4158ال ق   4157 ق      ك اا ااا اج عا   ااوإ داالد 
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: دمذ م   دذا احلدهلل ا صداب بوداا ااىداسهلل  ادب اام دإ  سدإاا كانيدَ يادذ اام دإ  ق دإ  اني يداا أ:لا 
ْ   ال ىدد فاد اا  دداب مدد  املدد  ااودديب   ادد   فملاددإن  اددذ ألن  ماهدد   ددذا    ملددة اىل ااردداك اال غدد

 عر فاذاذ كانيإا ماملإنيل بفمل   ذه ااذ  ملة.
: قددا  ا دد  ااملادد  ان ااىددجهلل ا ا احددهللف  اددب اامددرب السدد   ددهللم ااىددجهلل الا ا سملدد  اامددرب   اثنيــاا 

 ااىجهلل الس  امااج  فات اامرب م  ااىجهلل
ــاا  :بودداا ااىدداسهلل  اددب اام ددإ  بهلل ددة  امددة الايىددَ ءدداكاأل بددذا ا الاكدد  اكإنيدد   كددإن    ملددة اىل اثلث

 راك فاذاذ حام م  اس  ما   إ   ب  ااي  اا
:  دمدذ مود  صداب ااودسال   ااىدجهلل اادذي بديف  ادب اامدرب اال سنملد  فيد  قدرب ال دذا  دددي اىل رابعاا 

بُددسن ااودددسال    ادددذ ااىدددجهلل سدددإاا كدددان اامدددرب سددابماأل  ادددب ااىدددجهلل اال الضددد  فيددد  بملدددهلل بودددااه 
ْ ددا الاملدد   ددذا احلكدد   ددإ األحددإط .  ال  دد  بملددا  السددإاا كددان اامددرب   ق اددة ااىددجهلل اال   غ

ا   ااملا  اىل ان احملام ااذي  ددي اىل بُسن ااوسال  دإ مدا ا ا كدان اامدرب   ق ادة ااىدجهلل الاىل 
 ددذا مددال بملددا ا دد  ااملادد  الاكدد  األحددإط اامددإل عادد ُسن سددإاا كددان اامددرب   ق اددة ااىددجهلل اال 

ْ ا امإا      اني يائه  مىاسهلل( امل  ع اايهإد الااووا   اختذالا ق إ  غ
:األمددا ااوهددا  ودد   ددإ ااوددسال  ات اااكددإا الااىددجإد امددا  ددسال ا وددائل فايىددَ مموددإدال خامســاا 

 دداب  اددب ااددااال اادديت كانيددَ يمدد  ااىددجهلل  ال  ميودد  موهددا  اددب اامددإل ااودد يري بددهللاي  ان ااودديب 
 ااوهدا ألهندا ال اب  اب قرب ام سملهلل اب    ادال ال ذا  هللل  اب ان  سال ا وانال ايىَ دامادة  

ايس فيها  كدإا ال  سدجإد المد   ودا نيملاد  مُد  مد  ادمد   دسال ا ودانال   ااوهدا ال دإ مدا   هدا 
 م  كسم اب  دقيق اامليهلل  مح  ع 

اايهإد الااووا   بى   اختا    ام إ  اني يائه  مىاسهلل ال اذ ادا  دددي اايد   :امل  ااويب سادساا 
إ  انيردد َ  ايهددا مىدداسهلل اال ادماددَ   ااىدداسهلل مدد  ااردداك األكددرب فكدد  قددهلل  ا  ااودداج مدد  ق دد

بملهلل ما بويَ فودا  ااوداج   ُإفدإن هبدا ال وداإن اايهدا ال ىد اإن ا د اهبا مدا    ىد ل ا  مد  ع 
  ل الس .
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ْه فامهلل ا    ااوديب  :  فاق بل قرب ااويب سابعاا  هبدذا األمدا المدامل ان   لدذ قدربه  يدهللاأل  القرب غ
األ اااهدد    جتملدد  قددربي الثودداأل  مل ددهلل مإفدداأل مدد  ان يمدد  ام دد    ااردداك القددال اااهدد    جتملدد  قددربي  يددهلل

 ااذي حذ  ع مو  الا س  اااس  اا  ذ ا مو  .
ــاا  فدد ْل  اامددائمل  اددب بودداا ااىددجهلل    هددهلل ااإايددهلل بدد    ددهلل  :امددهلل اسدد جاا ع د دداا ني يدد  اثمق

سملاد  مىدجهللاأل ادذاذ  مدإل ابدد  ااادذ ان   ودإا  ادب قدربه القدربي  داح ي  م ا داأل ميود  مد  اسد م اا  ال 
 اامي  

 فد سداا  ا ااملاال د دااه                    الاحداع  ب دسثدة سددهلل ان
ال ددداح ي  ااىدددجهلل فهدددذا حوددد     هدددهلل ااإايدددهلل بددد    دددهلل ااادددذ  :امدددا ادمدددال قدددرب ااوددديب اتســـعاا 

ْه المل  كددد  باضدددب ا دددد  ااملاددد   ددددذا  الغمددد  موددد  ميددددا  اا دددابملل المدددوه  سددددمليهلل بددد  ااىدددي  الغدددد
اا وامل ا  اني  مل  ك  احدهلل  ىد م   احلجدا فامدا  دا ت اا إسدملة    هدهلل األيدااك سنملد  مدا ال اا 
احلجدددا دامدددسأل   ااىدددجهلل الاكوددد  بمليدددهلل  ددد  اام دددإ  سدددهللاأل الامدددا انيرددداا اام دددة ااددديت فدددإق اامدددرب فمدددهلل 
م انيردد َ   اامدددان ااىددداب  الكددذاذ ا مددداأل اهندددا مل يكددد  باضددا ا ددد  ااملاددد  الاَّندددا كانيددَ مددد  فملددد  قدددإ 

بمليددهلل    ددد  ااملادد  البمليدددهلل    ددد  احلددق الااملميدددهللال ااوددد ي ة القددهلل حوددد  مدددا حودد  المودددذ دمادددَ 
ااهللالاة ااىملإد ة    ههلل اااذ   هلل ااملل ل العألحا  اس إاَ  اب احلامل ال دا دائ دة الاحلمدهلل ر 

   نيرا  ميهللال اا إحيهلل المو  اا مى ل الاا ربكل .
إن اام دإ  ادمادَ   سانيد  ااىدجهلل فمدهلل  اد  القهلل ي ل م   ذا ااملاض اني    حجة ألحهلل   ك

اهنددا مل يكدد   دد  مرددإ ال مدد  ا دد  ااملادد  الاَّنددا كانيددَ مدد  يوددافات اقددإام اا ددلامه  عاملميددهللال ضددمليي  
 العر اا إفيددق.

 
أنـر يـا   احلديث الثالث عشرن عن ععدهللا بن مسعود رض  هللا عقر عن  القـ  [ 167] 

 يوب :دعا بدعو  اجلاعلية ((.ن )) ليس مقا من ضرب اسد:د :شق اجل
 صاب  ذه األفملال  وهلل نيلالل موي ة ااإتموضوع احلديثن
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 املفردات
ْاأل مدددد  ااوىدددداا  مدددداب   ضدددداا اأهللالد:ااموددددإد مودددد  ااددددذي ُيودددد   وددددهللما ميددددإت اايددددَ فددددإن ك دددد

 مهللالد   الَيمر  السإ ه  ال رمم  سيإهب 
فددإ ا القملددَ ااوددي ة فددإن بملددا  قإادد  الءددق ا يددإا :ا يدد   ددإ ااف  ددة اادديت  ددهللم  موهددا ااددااج

 ااوىاا يرق ثإهبا ح  ختاج مو  الص ا  اب  اسها اا اا اليويري اليإاإل
 قإا  الد ا بهلل إ  ا ا اية:  إ ما كان ا   ا ا اية  فملاإني  م  قإْل  الاس سه 

 الا   ااه الاسوهللاه الما اء    اذ.
 املعىن اإلمجايل

د دا بدهلل إ  ا ا ايدة ألن  ادذ يىدلط اممداا ع ِم  ضاا اأهللالد الءق ا يإا ال  يربا ااويب 
 القهلل ه فمال ايس موا م  ضاا اأهللالد .............اه

 فقر احلديث
: دمذ م   ذا احلهلل ا صداب  دذه اأودال ااديت  كدات   احلدهلل ا مد  ضداا اأدهللالد الءدق أ:لا 

  د  اا ىدلط ا يإا الني ي اارملإ  الح ا اا اا  اب ااااج المدا اىل  ادذ مد  األمدإ  ااديت يو دون 
عامددهلل  فا سددسم حددام ااوياحددة الحددام مددا ءدداكاها مدد   ددذه األمددإ  اادديت يو ددون  دد  اا ىددلط ال ددهللم 

 اااضا عامهللال  ب  ال هللم ااورب  اب قماا ع القهلل ه .
:  ذه األ مال م  ااك ائا  ا الااوياحة القدهلل سداا   احلدهلل ا اادذي  الاه مىدا   ااوائ دة ا ا اثنياا 

 (1   مة ال ايها ساعل م  قُاان الد ا م  ساا (مل ي   يمام  إم ااميا
ــاا  بدد  الااإاسدد   اددب  ا ضدد: اَّنددا حامددَ  ددذه األمددإ  ألهنددا يىددلط امددهلل  ع  ددل السدد  ال ددهللم اثلث

 بو   حيوما ا سداَ اايد  يدهلل إه الختدربه ان  د ياأل  ااىا  ان  اضب بمهلل  ع  ل الس  القهلل قال  
ان ر مدا امدذ الادد  مدا ا ُدب الكدد  ا سد  اايهددا ف مرب دا  ْلدا اال ابوداأل ْلدا   ااددإت  فمدال اااسدإل  

ف ماه ْلا الاماه اامااال اايت مدا هبدا ال دا ( 2   وهلله أبس  مىمب فما ا فا ورب الا   ى  (  ااء
                                                        

ال قددد   1581بددداق الابددد  ماسدددة   ك ددداا ا ودددائل عا   ااوهدددا  ددد  ااوياحدددة بو دددإه   934 قددد  مىددا    ك ددداا ا ودددائل عا اا ردددهلل هلل   ااوياحدددة (  1 
 الامحهلل   عقا مىوهلل األنيوا  . 1582

( الكددان امدا ع قدهلل األ ممددهللال األ  ال  ك داا اامدهلل  عا 1284 قدد   ملددذا اايدَ بد ملا بكدداا ا اد   ايد   اوديب اا لدا ي   ك داا ا وددائل عا قدإل ا(  2 
 قد  المىا    ك داا ا ودائل عا اا كداا  ادب اايدَ  7377 ق  ال  ك اا اا إحيهلل عا قإل ع يملاىل   ق  اد إا ع اال اد إا ااامح  ..(  6602 ق  
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ي كا  اب اامرب فمال ْلا اي  ذه ايق ع الا ربي فمااَ اايذ  ديف فإنيدذ مل يود   ودي يت فامدا 
ي د  ا مل دذ  فاد  جتدهلل  ودهلل بي د  بدإابل فماادَ اي  سدإل ع ا     دَ اىل ب قي  ْلا اني   سدإل ع 

الساا   احلدهلل ا ان ااسئكدة  مل ا افذ فمال اَّنا ااورب  وهلل ااوهللمة األالىل  إ اما  مي  ام   .
يدم   اب ما  مإا  ا   اايَ  وهلل ااإت اي م  مْ اال ءا ال اب  ذا فاألالىل ع نيىدان اااضدا 

 فااوددابا مإ ددإد عألسددا الااملددإض مدد  ااوددي ة امددا اا ىددلط  الااددهللا ا فددإن مل  كدد  اااضددا فااوددرب
بهلل إ  ا ا اية فإني     داد مد  قدهلل  ع ءدي األ فدإن قدهلل  ع  فدذ  ادب  غد  انيفد  ال ادب  ادذ فهدإ 
ُيددددام مدددد   اسددددا ااوددددي ة ااإ ددددإدال ااوددددابا  . ال  احلددددهلل ا   قددددال ا ا مددددات الاددددهلل اامل ددددهلل قددددال ع 

هللي فيمإاددإن نيملدد  فيمددإل ق مدد   مثدداال فددداده فيمإاددإن نيملدد  فيمددإل مددا ا قددال اسئك دد  ق مدد   الاددهلل   دد
فهذا  (1     هللي فيمإاإن محهللك الاس س  فيمإل ع ابوإا امل هللي بي األ   ا وة ال إه بيَ احلمهلل(

ثإاا ااوابا   ال اك  ماا اا ىلُل ال اب اامل هلل ااىا  ان  ى ل ع  ل الس  اا إفيدق ادا فيد  
د الا   فددددإت  اددددب نيفىدددد  ثددددإاا ااوددددي ة بملددددهلل ان ا ددددي  هبددددا فيجمدددد   اددددب نيفىدددد  اأددددْ الااىددددهللا
 موي  ل. 

 
)) من ش د   احلديث الرابا عشرن عن أيب عريرة رض  هللا عقر يا  يا  رسو  [ 168] 

ــازة حــ  يصــل  علي ــا فلــر يــرياح :مــن شــ دعا حــ  مثــدفن فلــر يرياعــا  (( ييــا ن :مــا  اجلق
 اجلعل  العظيم  (( .القرياعا  ( يا  ن )) مثا 

 :ملسلم )) أصغرمها مثا أحد ((.
 :فم  اي اا ا وانالموضوع احلديث 

 املفردات
مدد  ءددههلل ا وددانال:اي حمددا ا الا وددانال  ددا س ددة اايددَ ااومإاددة اىل اامددرب القددهلل يمددهللم  اددذ   االل  

 ك اا ا وائل.
 قإا  ح  يهللف  : ااهللف   كإن ب ىإ ة اا اا  ايها .

                                                                                                                                                                             

الابدإ داالد   ا ودائل عا   اا كداا  ادب اايدَ  ملوداه  1868 قد  وائل عا   األما ع ح ىاا الااورب  وهلل نيلالل ااوي ة الااوىائا   ك اا ا  923
 الا مام امحهلل   مىوهلل األنيوا .1588 ق  الاب  ماس    ا وائل عا ما ساا   اا كاا  اب اايَ  3125 ق  
  حىو  األا ا ( الا مام امحهلل   مىوهلل ااكإفيل . 1021 ق  ة ا ا اح ى  اا مذي   ك اا ا وائل عا فم  ااوي (  1 
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ْاعددان : سددلا ان مدد  األسددا ع ا ادد  هبمددا اكدد  ال د   احلددهلل ا اهنمددا م دد  ا  اددل اامل يمددل اام
ال ذا  هللل  اب ان امإ  اآلماال   اا إاا الااملماا فإق ما   وإ  ا نيىان م  امدإ  اادهللنييا الم د  

ْاأل اد  مد  ان :     اذ قإا   اإ  ملا  ااا  بل  هللي ااواا ما  ا  اي  اكدان ان  مدي ا بملدل مد
 ال كا   بملا اااالاايت ا بملل ما فاأل . (1    هلل  (ميا بل 

 املعىن اإلمجايل
ااملدد  ا مجددداِل    ددذا احلدددهلل ا اا غيدد    م ابملدددة ا وددانال اي سودددانال ااىددا  حددد   ودداب  ايهدددا 

 الح  يهللف  اا في  م  األسا اامل ي  .
 فقر احلديث

ْاط الاحددهلل المدد  ي ملهددا  : دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا ان مدد  ي دد  ا وددانال حدد   ودداا  ايهددا أ:لا  فادد  قدد
ْاعان المها سلاان م  األسا القهلل م   ع  ال اامل يمل .  ح  يهللف  فا  ق

: ان  ذا األسا حا   اد  ي د  ا ودانال اميدا أل الاح ىداعأل اديس ا  امدا مد  ي ملهدا جمامادة أل اهدا اثنياا 
 فهذا    هلل      ُيو  ا  األسا ام   ؟ .

ْ   مدددد  اافمددددااا : ااملدددداالمل اآلن ان اااثلثــــاا  ودددداج ُيرددددهللالن   سوددددائل األءدددداامل الااكددددرباا دالن غدددد
المددداماا ااددددذكا ال ددددذا امددددا    و تددددا بدددد   و تدددا ان  كددددإن اي دددداا ا وددددانال مموددددإد بدددد  ا ح ىدددداا 
الحوددإل األسددا ااإ ددإد النيملددإ  عر مدد  نيلغددات ااردديُان النيددلالات ا نيىددان النيىدد ل ع ان يكددإن 

 ودهلله ال داب ع  ادب ني يودا  مدهلل ال ادب  اد  ال د    السدا  ا مااوا مااوة اإسه  مموإداأل هبدا مدا 
. 

 
 

 ربتــاب الــرربـــاة
                                                        

الاا مددذي    507 قدد   المىدا    ااوددسال عا مودد  ااددا  بدل  ددهللي ااودداا 510 قدد  اا لدا ي   ك دداا ااوددسال عا اُث ااددا  بدل  ددهللي ااودداا (  1 
 قد  الااوىدائا   ك داا اام ادة عا   اا ردهلل هلل   ااداال  بدل  دهللي ااوداا البدل سد ي   336 قد  ااوسال عا ما ساا   كاا ية اااال  بل  هللي ااوداا 

ااداال  بدل  دهللي الاب  ماسة   ك اا اقامة ااودسال الااىدوة فيهدا عا  701 ق  الابإ داالد   ااوسال عا ما  وهب  و  م  اااال  بل  هللي ااواا  756
الااددهللا ما   ك دداا ااوددسال  365 قدد  ااوددسال عا اا رددهلل هلل   ان ميددا احددهلل بددل  ددهللي ااودداا  ااوددهللااالمإعدد  ا مددام مااددذ   ك دداا 945  ااودداا  قدد 

 الا مام امحهلل   مىوهلل ااراميل .1417 ق  كاا ية اااال  بل  هللي ااواا   عا
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يملا دي االكداال  دا احلدق اافدداالض   اادال ااملدل مد  ااردا ا ااإاسدد  ا ُدااه  ودهلل يملادق ااإسددإا 
المملوا ا أيمذ ءي ل : ااوماا ااذي  إ االايدال الااُهداال ااديت  دا اا ُهدْ مد  دنيدس ااملا دا الع 

دددُاُ ْ  اَليُددددلَكِّيِهْ  هِبَدددا اَلَ ددد ِّ َ اَدددْيِهْ  ِاِن َ دددَسَيَذ سددد  اني  الي َُهِّ ملددداىل  مدددإل  ُمدددْذ ِمدددْ  اَْمدددَإاِْلِْ  َ دددهلَلَقةأل ُي
يددد ن َ اِدددي ن ( اي  [ 9ااردددمس :  ]( ال مددددإل  قَدددهلْل اَفْداَدددرَي َمدددْ  نَِكاَ دددا( [ 103اا إبدددة : ] َسدددَك ن َْلُدددْ  اَلاِهُ  َِ
 اي دنّيىها هبا . [ 10اارمس : ] َا َمْ  َدِساَ ا(عها ا م  ااملا ا  اَلَقهلْل َما

( 1000فاالكداال  ملدد  ااومدداا قددهلل ا دد ض  ايدد  بمدإل اامائدد  ا  حيومددا  كددإن  وددهللي ااددي  ايل  
(  ايل فإهنددا يكددإن قددهلل نيموددَ فكيددي  مددال اهنددا 25 ايل ف يوددهللق موهددا خبمىددة ال رددا    ايل  

  لاددي ا   وددهلل ختاددي سدد    اال السددإد مدداني  مدد  أبمددا    ان ام ددا  اارددا ا  الاقددإل ملدد  ااومدداا 
مإانيملدددد  ال  ءددددذ ان ااوددددهللقة سدددد     نايدال ااددددال ا ا كانيددددَ  اددددب ااإسدددد  ااُاددددإا ءددددا األ فددددار 
سدد  اني  اليملدداىل قددهلل امددا  ع نيفدداق انيفاقدداأل ع  ددهللال الهنددا   دد  اا  ددذ ا فددإن هدد  انيفموددا  اددب ااإسدد  

هلل  ماوا ااى   ااذي ب   ل هلل اادال حىداأل المملد  ااراالا قا هلل   بذاذ الس  ع  ل الس  فإنيوا ق
 الان ه  موملوا  اذ فإ  قهلل  ماوا ااى   ااذي  إس  اا اي النيمدش اادال ال دهللق  سدإل ع 

ا   مدإل   ثسثدة اقىد   اديه  الاحدهللثك  حدهلل  األ فدداحف إه قدال مدا نيمدش مدال   دهلل مد   ددهللقة ال  
ان ااددال اا وددهللق مودد   فدد مرب ااودديب  (1  … (كادد    ددهلل م امددة فوددرب  ايهددا ا  ناده ع  ددلا 

َيمل  ع في  ااربكة فيومإ ال ل هلل الان اادال اادذي   يددد  نكايد   إسد  ع فيد  احملدق ال ىداط  ايد  
اآلفات ال ىداط  ادب  داح   ااودائ  ااديت جت داح مااد  نيىد ل ع ااملفدإ الااملافيدة .  دذا   اادلايدال 

 مد  يودهللق بملدهللل نداال  قهلل امرب  وها ااردا ا ا مداأل بمإاد  ااهللنييإ ة اما   االايدال األماال ة فها 
ُث  ابيهدددا اوددداح   كمدددا  ددداي بيميوددد  مددد  كىددد  عيددد  ال   م ددد  ع ا  ااُيددد  فدددإن ع   م اهدددا 

القهلل ي ل م   دذا ان  1410 ذا افظ اا لا ي  ق   ( 2   احهللك  فاّإه ح  يكإن م   ا    (
حا   فيها ا ا كان  اح ها قهلل انيفق  اب ااإس  اارداالا  ممل  ااوماا ااذي دل  اي  اس  االكاال

ْ دا اامددال  م  تيداأل بدذاذ السدد  ع يملداىل . امددا كإهندا عهدداال فهدإ  سحددظ مد  سه ددل مد  سهددة يُه
                                                        

 .     يري (ىوهلل ااراميل الا مام امحهلل   م 2325 ق   الاه اا مذي   ك اا اال هلل عا ما ساا م   ااهللنييا م   ا بملة نيفا (  1 
ااكىدد  ااُيدد  مدد  اوددهللقة ا المىددا    االكدداال عا ق ددإلع دد  ااُ ملددة ااىددافية 1410 قدد   الاه اا لددا ي   االكدداال عا ااوددهللقة   كىدد  عيدد  (  2 

الااوىددائا   االكدداال عا  661 قدد  الامحددهلل   عقددا مىددوهلل ااك ددا   ال الاه اا مددذي   ك دداا االكدداال عا مددا سدداا   فمدد  ااوددهللقة  1014 قدد   اليابي هددا
المااددذ     1675 قدد  الااددهللا ما   االكدداال عا   فمدد  ااوددهللقة 1842 قدد  الابدد  ماسدد    االكدداال عا فمدد  ااوددهللقة  2525 قدد  ااوددهللقة مدد  غاددإل 

 . 1874 ق   عا اا غي    ااوهللقة ا ام ك اا 
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اا داقا بملددهلل االكدداال   مددب حددس أل عي دداأل نيميدداأل المدد   حيددة امددا  فهددا يُهددا مملُيهددا يُهدداه مدد     اددة 
الجتملا     فإمل  اا دا ال اا ودهللقل ر  ا ااملداال القدهلل ايمدري مدا اا ل  اايت  م ع هبا اقإاماأل 

   ملاق هبذا ا س  م  ااملا  الاحلمهلل ر الضإحاأل بهللالن يملميهلل .
 
ملعـاق بـن  احلديث األ:  نعن ععدهللا بن ععار رض  هللا عق ما يـا  يـا  رسـو  [ 169]

قا جئـــت م فـــادع م  ىل أ  جعـــا حـــ  بعثـــر  ىل الـــيمن ن ))  نـــك ســـتأيت يومـــاا أعـــا ربتـــاب فـــ 
يش د:ا  أ  ل  لر  ل هللا :أ  دمداا رسو  هللا ف   عم أعاعوا لك بذلك فـاخ عم ن أ  هللا 
يد فر  علـي م اـس صـلوات يف ربـا يـوم :ليلـة فـ   عـم أعـاعوا لـك بـذلك فـاخ عم ن أ  

لـك بـذلك هللا يد فر  علي م صدية مث خذ من أغقيائ م فرتد على فقرائ م فـ   عـم أعـاعوا 
 (1)ف  ك :ربرائم أموامم :امثق دعوة املظلوم ف نر ليس بيق ا :ب  هللا ح اب ((

 ا إل ااهلل إال البيان اا هللا عأل   فااه   موضوع احلديث ن
 املفردات

قإا  املا  ب  س   : اقإل مملا  بد  س د  بد   مداال بد  االج األنيودا ي األ سدا ابدإ   دهلل اادامح  
بددهلل األ المددا بملددهلل ا الكددان اايدد  ااو هددب   األحكددام الاامددا ن مددات  مرددهإ  مدد  ا يددان ااودد ابة ءددههلل

 6771عارام سوة مثا   راال  يما   يامجة 
قإادد  حددل بمل دد  اىل اادديم  : ام اددي   القددَ بمل دد  اىل اادديم  الاملادد  بملددهلل اافدد ري القددال بملددا ا دد  

 ااملا   إ بملهلل غلالال ي إك القي  بملهلل حجة ااإداا الااو يري اني  ق    اذ .
 املا  هبذا م  اس  ان أيمذ ا     اواكا   . قإماأل ا   ك اا : ام ا  ااويب انيذ س    

قددال فددإ ا س دد ه  فدداد ه  اىل ءددهادال ان   اادد  ا  ع الان  مددهللاأل  سددإل ع :  ددذا  ددهللل  اددب ان 
 ددايل اارددهاديل  ددا االل مددا  ددهلل ب اايدد  فددإن  دد  اعددا إا اددذ بددذاذ فدد مرب   ان ع قددهلل فدداض 

اإات   ك   إم الاياة فإن    اعا إا اذ بذاذ ف مرب   ان ع قهلل فاض  اديه   ايه   س  

                                                        

عا امذ ااوهللقة م   1496  الاقاهبا اىل  ذا ااافظ ما  كاه    ق  ال كا ا قاماأل اما  1496ال 1458ال 1395( اا لا ي   ك اا االكاال  ق   1 
الاا هلل ا  31ال 30ال29ال ق  احلهلل ا  228/ 1األغوياا ف د اىل اافمااا الاماس  مىا    االل ك اب  عا ااهلل اا اىل اارهاديل الءاائ  ا سسم ج 

 اافاظ م ملهللدال الكاها يددي اامل  الكاها الا دال .
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 هللقة يدمذ م  اغويائه  الياد  اب فمداائه  اىل ان قدال فدإن  د  اعدا إا ادذ بدذاذ فدإايك الكداائ  
 امإاْل  .

 ااكاائ  : مج  كامي  ال ا ااُي ة احمل إبة م  ااال  ات ااا  م  اااءية .
  اإم : اي اس و  اس اهبا   ياك اا ا  فإني  ايس بيوها البل ع حجاا .قإا  الايق د إال اا
 املعىن اإلمجايل

مملا  ب  س   اىل سهدة مد  ااديم  ال دا سهدة مدإ ن ال دوملاا اليملدل اىل  دهللن كمدا   ا س  ااويب 
ا س  اع مإسب  اب ااواحيدة ااتابيدة احملا  دة اا  دا القدهلل اال دب مملدا  بد  س د  أبن  ىد ملهلل ادهلل إه 

ااك داا فددإن د دإ   ص داج اىل اسدد ملهللاد الامداه ان   دهللا عارددهاديل ُث ااودسال ُث االكداال الهندداه  ا د 
   امذ كاائ  األمإال ألن امذ ا نيإا م  اا ا  الاا اإم اد   ودهلل ع د دإال مىد جابة الان د إيد  

 ختاق احلج  اذاذ فإهنا  و تا ان ي مب العر اا إفيق .
 فقر احلديث

 وا دة ا مدام عادهلل إال اىل ع يملداىل الا سدال اادهلل اال ال  َيد ش  ادذ ك  سدال اىل : دمذ مو   أ:لا 
اامددإم ااكفددا  بدد  َيدد  ا سددال ااددهلل اال اىل ال مملددات اادديت  ك ددا فيهددا ا هدد  الاا ادد  ال ددهللم اا ميددهلل 

 عألحكام ا سسمية ح  الاإ كانيإا مىامل   ا س  الاْلإ ة .
إال اىل ع الان  و ه  ادا َيد  ا سد ملهللاد اد  امإاد    انيدذ سد    : ال ية ا مام ا  ا سا  ااهلل اثنياا 

 قإماأل ا   ك اا (   
:ااإ ية ب مهللب األ    اب ااه  ال ذا  دام   اادهلل إال أبن  مدهللم فيهدا األ د  ال دا ااملمائدهلل ااديت اثلثاا 

   ودددري اسدددسم اامل دددهلل ا  هبدددا ك إحيدددهلل األاإ يدددة اليإحيدددهلل األ ددداا الااودددفات اليملا دددي مدددا  وددداقا 
 اارهاديل .

:ان ا   ءاا  و تا ان  هلل ب ااي   إ ءدهادال ان   ااد  ا  ع الان  مدهللاأل  سدإل ع ال دذه  رابعاا 
اارهادال   يم   م  قائاها ا  ان  كفا  ا  مل دهلل مد  دالن ع مد  ااُإاغيدَ فدإن قاْلدا ال دإ  مل دهلل 

ْه مل يوفمل  الاإ قاْلا   اايإم مائة ااي ماال   م  ع غ
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  بددددهلل ان  ملددددامل ااددددهللا ا مملدددد    اادددد  ا  ع ال ددددإ ااوفددددا الا ث ددددات ال ملامهددددا ااددددهلل إ   :خامســــاا 
االمدامل : ] ايم  اإ ا كا ااأل الععواأل الع س  اني  اليملداىل  مدإل   ِا ِ َمدْ  َءدِههلَل ِعحْلَدقِّ اَلُ دْ   َدمْلَاُمدإَن(

 الم  ااملا   ملوا ا مملافة ءاالعها ااى ملة اايت  كا ا ا   ااملا  . [ 86
: مم مب ءهادال ان  مهللاأل  سإل ع ا   ان ألماه الهني  اليوهلل ق مربه الا ميدان  دا امدرب سادساا 

 ودد  مددد  ااتي دددات اااضدددية الاآلييدددة الاهندددا حدددق ال دددهللق ايىدددَ ااتددداناأل ال  يإ  دددة ال  امدددإ األ المهيدددة الان 
اَلِاْن  ….  الع سدد  اني  اليملدداىل  مددإل    ملددهلل ااكاددي  دد  اا دد ال ست اادديت  دداد هبددا مددرب اااسددإل 

أْلا(   [135ااوىاا : ] يَدْاُإالا َااْل يُدمْلِاُضإا َفِإِن اِهَ َكاَن ِ َا يَدمْلَمُاإَن َمِ 
:  دمددددذ مدددد  قإادددد  فددددإن  دددد  اعددددا إا اددددذ بددددذاذ  انيدددد     ددددهلل ب ااوددددسال ا  مدددد  ا  دددد   ســــابعاا 

 اارهاديل القام  ا يم مي  ك  الاحهللال موهما .
 مس   ك   إم الاياة .: دمذ مو  فاضية ااواإات اأاثمقاا 
ْ ددا امددا ان  كددإن  ودداك  اتســعاا  :  دمددذ مدد  حوددا ا خبمددس انيدد  ادديس  ودداك فدداض   ااوددسال غ

الاس  م  ااواإات فاا ا ا اهنا   يوفي  الاافداق بدل اافداض الااإاسد  ان اافداض  دإ مدا    د   
   وداقا ا سدسم ا سسم ا  بفملا  الااإاس  ما أيُث ات ك  الاسسم  عق  ادب حااد  اي ان ياكد  

م ددد  اادددإيا  ودددهلل احلوفيدددة الصيدددة ااىدددجهلل  ودددهلل قدددإم ال دددإ ااوددد يري اهمدددا هبدددا القدددَ ااوددد  .ال دددسال 
 اامليهلل    وهلل م   ا  اهنا فاض كفا ة 

: انيدد  َيدد   اددب مدد  ا  دد  ااودداإات اأمددس ان أي  هبددا  اددب مددا ءددا ها ع مدد  القددَ عاشــرا أًل
 ال مدددد  احلددددهللف األكددددرب الاأل ددددتا المدددد  الا ددددهللاد  كملددددات اليك ددددْ ال ي ددددات اليمددددهللم ءدددداالط كااُهددددا

 ااوجاسات العها ال اا مملة الاا إا .
ال دددري  ددد   (2  البا دددهللال  (1   :قدددهلل  دددري ان يددداك ااودددسال كفدددا مددد  حدددهلل ا انيدددس احلـــاد  عشـــر

كددانيإا    دداالن ءددي األ مدد  األ مددال ياكدد  كفددا غددْ   ان ا دد اا ااودديب     (1     ددهللع بدد  ءددميق

                                                        

الاا مدذي   ك داا ا ميدان  3966 قد  الااوىدائا   ك داا صداب اادهللم  393ال قد   391 قد  ا ااوسال عا فم  اس م ال اام ادة اا لا ي   ك ا(  1 
 الابإ داالد   ك داا ا هداد عا  ادب مدا  مايد  اارداكإن2608 ق  امات بم اْل  ح   مإاإا   اا  ا  ع ال ميمإا ااوسال   عا ما ساا   قإل ااويب 

 . الامحهلل بو إه 2641 ق  
الابدد  463 قدد  الااوىددائا   ك دداا ااوددسال عا احلكدد    ات ك ااوددسال 2621 قدد  اا مددذي   ك دداا ا ميددان عا مددا سدداا   يدداك ااوددسال    الاه(  2 

 (    األا ا      الامحهلل  1079 ق  ماسة   ك اا اقامة ااوسال الااىوة فيها عا ما ساا فيم  ياك ااوسال 
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عاكاية كفا كفااأل خماساأل م  اااة  ىد  اا فدإن اتا الا  ال اب  ذا فإن م  ياك ااوسال  (ااوسال 
ق ددد  ال   ملدددداد ا ا مدددداض ال  ي  دددد  سوانيدددد  ا ا مدددات ال   ددددهللف    ممددددابا ااىددددامل ال   اثدددد  الا ثدددد  

 ااواا ال   اف  إ م  مإ ث  ااواا .
ة :  دمدذ مد  قإاد  فدإن  د  اعدا إا ادذ بدذاذ فد مرب   ان ع قدهلل فداض  اديه   دهللقالثان عشـر

يدمدذ مد  اغويدائه  فد د  ادب فمداائه   ان االكداال    دهلل ب اايهدا ال  يُاد  ا  ِمّد  ا  د  ااودسال 
ماي ددة االكدداال  اددب ااوددسال كمإاددد   ال مدد  هبددا القددهلل سدداات ااووددإ    ك دداا ع السدددوة  سددإا  

 اَل ُِميُمدإا ااِودساَل اَل ُدْديُدإا االَِكدااَل اَلَ اِدَذ ِد دُ  يملاىل  اَلَما اُِمُاالا ِا ِ اِيَدمْلُ هلُلالا اِهَ خُمِْاِوَل َاُ  ااهللِّ َ  ُحوَدَفدااَ 
  [5اا يوة : ]اْاَميَِّمِة( 

ااومهلل   الما  م  موهما كداحلاا بإاقد   بد   -1اا ااا  را:ان االكاال م يوة بيو ها ااىوة ال ا   
 ال  مدددا اماسدددَ األ ض مددد  اا مدددا  اام ايدددة اادددهللماال -2ااملردددا ال ا دددق بدددذاذ  ددداالض اا جدددا ال 

نكددداال هبيمدددة  -3بإاقدد  ااملردددا ا ا سددميَ  ددداا ااىدددماا البإاقدد  نيودددي ااملردددا ا ا سددميَ عآل ت 
األنيملام ال ا م يوة   ك   اافم  السي   بيان بملمها. فهذه ثسثة اءياا جت  فيها االكاال . اااابد  
   ردا: ان ااوددهللقة اامليودة مدد  اارددا ا يدمدذ مدد  األغويدداا اليداد  اددب اافمددااا . اأدامس  رددا: كدد

م  امذت مو  االكاال فهإ غيف فس  ملُب موها ال ذا قإل مجهإ  ااملاماا ا ا دا األداة الموهدا  دذا 
يدمذ م  اغويائه  ف د  اب فماائه ( القدال قدإم ان  ادذ   ميود  مد  ا ُداا االكداال اد   احلهلل ا  

فُد  اد   كإن ما  وهلله    فا هاس   ال إ ما  ىدمب عاىدكل اادذي اديس  ودهلله غوداأل  تويد  ال   
في وددهللق  ايدد  الاملدد   ددذا األمددْ  ددإ األ سددري . ال اددذ  كددإن عاو ددا اىل حددال مدد  الس ددَ  ايدد  

 نكاال قاياة الكان ماا  االكب    فا هاس    الع ا ا  .
: دد  اامددمْ   اغويددائه  الفمدداائه   ملددإد  اددب كدد  مجا ددة بمليوهددا اال  ملددإد  اددب  الســادر عشــر

د  اددب  مددإم ااىددامل اسددان نيمدد  االكدداال المدد  قددال ان  مددإم ااىددامل فمدد  قددال ان اامددمْ  ملددإ 
 ااممْ  ملإد  اب ا   باهللال بمليوها مو  م  نيم  االكاال ا  بملهلل اس تواا فمااا  اذ اا اهلل .

                                                                                                                                                                             

الال دا  احلداك    ااىد هلل ك  2622 قد    اا مذي   ك اا ا ميان عا ما ساا   ياك ااوسال م  حهلل ا   هللع ب  ءميق ااملمياا مإقإفاأل اماس(  1 
 .  565ال  يري اا غي  الاا  ي   ق  م  حهلل ا اي  ا اال السكَ  و  القال ااذ يب مل   كا   اي  الاسواده  اص 
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: دمذ م  قإا  فإن    اعا إا اذ بذاذ فإايك الكاائ  امإاْل  ان كامية ااال ِموإ دة السابا عشر
. الكامية ااال  ا اايت ُيان ا  داح  اادال ال و دا اايهدا    ااوهللقة ا  ان  راا اا وهللق ااملُا

ني دداال ا جدداا ال ددا اافدداماال مدد  ماادد  كاحلاإبددة الاحلامدد  الاادداد ال ددا اادداعال الف دد  ااتددو  المددا اءدد   
  اذ .

:ا ا كدان امدذ ااكداائ    االكداال  دام فدإن    ادذ دايد   ادب بُدسن مدا  ل مد  ا د  الثامن عشـر
مدددإال االائدددهللال  ددد  حاسدددة  ددداح ها الع سددد  اني  اليملددداىل  مدددإل  اَلَ  ا ءددد كية مددد  امدددذ بملدددا األ

َوُكْ  ِعْاَ اِعدِ  اَليُدهلْلُاإا هِبَدا ِاىَل احلُِْكداِم اِ َدْ ُكُاإا َفاِ مألدا ِمدْ  اَْمدَإاِل ااوِد ُثِْ اَلانيْددُ ْ  أَتُْكُاإا اَْمَإاَاُكْ  بَديدْ ًِ اِج ِعْ 
 مُ  ددد    حجددددة ااددددإداا  ... ان دمددددائك  الامددددإااك  قددددال   الااودددديب  [ 188اا مدددداال : ] يَدمْلَاُمدددإَن(

 ( 1  …..(.الا ااضك   ايك  حاام ك امة  إمك   ذا   ءهاك   ذا   باهللك   ذا
:  دمددذ مودد  ان االكدداال موددافها  ددإ بيددَ مددال ااىددامل القابمددها الم إايهددا  الااودداكا التاســا عشــر

فملدد   اددذ ضددم  اي أبن  مددموها  فيهدا  ددإ امددام ااىددامل فددس َيددإن ان يددإنا مد  دالن ا نيدد  فمدد 
ا يَ مال ااىامل ا  االكاال ااىا ة اي نكاال ااال ااىاي ال ا ااومدإد ااديت    ملامهدا احدهلل الاكد  
ا ا كانيددَ مإد ددة   اا وددإك اال ااردداكات اا جا  ددة فددإن االكدداال فيهددا ياددلم ا يددَ مددال ااىددامل ألهنددا 

 ماسَ م  ااىا اىل ااملا  فكانيَ كىائا االكإات .
: دمددذ مدد  قإادد  الايددق د ددإال اا اددإم فإنيدد  ادديس بيوهددا البددل ع حجدداا  دمددذ مدد   ددذا  شــر: الع

ااوش ان اا ا  مإس   س جابة د إال  اح   الاإ كان فداسااأل اال كدافااأل القدهلل سداا   احلدهلل ا ان 
د دددإال اا ادددإم ختددداق احلجددد  فيو تدددا اامىدددا  ان   جو هدددا الان    كدددإن م ىددد  األ   د دددإال اا ادددإم 

ني  ا ا فمل   اذ فمهلل اساا اىل نيفى  الاس إس  غمد   بد  ال  احلدهلل ا   اا اد  كامدات  اي  أل
 العر اا إفيق . ( 2   إم ااميامة (

                                                        

  ك دداا احلدج عا اأُ ددة اايم مدد  ال  105ئدد   قد  اال  عا اي اددل ااردا هلل اات 67 ا م اددل ..  قد   قددإل ااوديب   ك دداا ااملاد  عا اا لدا ي (  1 
 قدد   ال  ك داا احلددج عا حجدة ااودديب  1679 قدد  المىدا    ك دداا اامىدامة عا يتادديظ صداب ااددهللماا الاأل ددااض الاألمدإال 1742ال قدد   1739 قد  

 قددد  ال  ك ددداا اافددنت عا مددا سدداا   دمدددائك  الامددإااك   ادديك  حدداام  3087 قدد   ن عا المددد  سددإ ال اا إبددة الاا مددذي   ك دداا يفىددْ اامددا  1218
الامحدهلل   1850 قد  الاادهللا ما   ك داا ااواسدذ عا   اأُ دة  دإم ااو دا  1905 ق   الابإ داالد   ك اا ااواسذ عا  فة حجة ااويب  2159

 . 3055 ق  سذ عا اأُ ة  إم ااو ا مىوهلل ااكإفيل  الاب  ماس    ك اا ااوا
ال قدد   2578 قدد  المىددا    ك داا ااددرب الااوداة الاآلداا عا صدداب اا اد   2447 قدد  اا لدا ي   ك دداا اا دامل الااتودد  عا اا اد   ددإم ااميامدة (  2 

اودد ابة العقددا مىددوهلل ااك ددا   الااددهللا ما    الامحددهلل   مىددوهلل ااك ددا   مدد  ا2030 قدد  الاا مدذي   ك دداا ااددرب الااودداة عا مددا سدداا   اا ادد    2579
 . 2516 ق  عا   ااوها    اا ا   ىْك اا اا
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 احلديث الثان من أحاديث الررباة[ 170]

) لــيس فيمــا د:  اــس أ:ا   عــن أيب ســعيد اســدر  رضــ  هللا عقــر يــا ن يــا  ن رســو  
 فيما د:  اسة أ:سق صدية (. صدية :ل فيما د:  اس ق:د صدية :ل

 بيان انيو ة ما  كا في  الاني    نكاال فيما دالهنا . موضوع احلديث ن
 املفردات

األالاق :مجدد  االقيددة  مددال االقيددة بمدد  اْلمددلال الكىددا اامددامل اليرددهلل هلل اايدداا  ما ددا اتا مابإعددة الك ددْ 
اا ي الجتمد  ا مدداأل مد  ااوداج  وُمهدا بدهللالن مهدلال العألمدش ااملاميدة المجد  ا القيدة االاقدا كىدا ة السد

  اب القااي الاألالقية اس  املهللد م  ااهلل ا   ال ا ا بملإن د مهاأل 
نيإ ددان بتايددة العرب ددة فاا تايدددة  فدداأمس األالاق مددائيت د  دد  القددهلل كانيددَ ااددهلل ا      هددهلل ااودديب  

نيىدد ة اىل ماددذ  مددال ادد   اج اا تدد  ال ددا ااىددإد الكدد  د  دد  موهددا مثانييددة دالانيددق الااُرب ددة نيىدد ة اىل 
م الااددهلل    موهددا ا بملددة دالانيددق فامددا كددان  هددهلل   ددهلل اااددذ مجدد  ااملامدداا  الضدداا د ا دد  عرب ددة اارددا

مل ُيدد   اددب جمهددإل الممددمإن كددسم  اسددسمية كدد  موهددا سدد ة دالانيددق القددهلل نيددإنا    ددذا أبن ااودديب 
احددال  اددب كدد   ااودد يري ان ااودديب  يلــ  ن اامائدد  ان اارددا ا احددال  اددب جمهددإل ال ددإ مُدد  

اية يلكب هى ها اك    مب ااوواا م دداأل بل د    مثانيية دالانيق الد  د  ءو هى   فااهلل ا   اا ت
ا بملدة فددإن قاوددا عحليُدة اافمددااا سملاوددا ااووداا   مددائيت د  دد  عرب دة الان قاوددا عحليُددة أل دد اا 
األمإال سملاوا ااوواا ممل رباأل عاهلل ا   اا تاية اك  اا ساا   هلل ااادذ الضداا اادهلل ا   ا سدسمية 

ا  دددربت  دددا اامودددإدال عاووددداا فيكدددإن ااوودداا مدددائيت د  ددد  الع   دددا  ان كددد   رددداال اا إسددُة 
د ا   س ملة م اقيد  فيكدإن نيوداا اافمدة مائدة الا بملدإن م مدا أل امدا عاوىد ة ااجاامدات فدإن اادائيت 

( سدداام  الاا  ميددق عاهللقددة ان ااددائيت د  دد  يكددإن 595د  دد   ىددمائة ال ىددة اليىددملإن ساامدداأل  
( ساامدداأل اي سدد مائة سدداام يددومش سددد ة 594ائة سدداام الا بملددة اليىددملإن ساامددداأل  ع اامددات  ىددم

 ساامات .
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قإاد   الد : اادذالد اسد  ااإاحدهللال مد  ا بد  ا ا كانيدَ فدإق ثدسف الدالن  ردا ال مدال انيد    الاحدهللاأل 
ادد  مددد  اف ددد  امددا اأمىدددة االسدددق فهددا مجددد  السدددق الااإسددق سددد إن  دددا األ ني ددإايأل فاأمىدددة األالسدددق 

 واا ااو إي الااواا ااو إي ا بملة امهللاد الااهلل ما اقا   س  م إسط بكفي  .ثسمثائة  اا عا
امل   ذا اا ملا دي عادهلل ا  درب    ادذ االمدان فاملد  اا إسدط احلجد  مد  اااسدال    ادذ   يل  ن

االم   ىاالي ااك ْ ا ى     ذا االم  الأل   ااملا  كدسم   ممدهللا  اادهلل املاد  ادق   نيُيد  فيد  
ْسد  اايدد     ك دداا ا  مدداح الاا  يدان  ملافددة ااكيددال الاايددلان  بد  ااافملددة الصميددق  مددهلل اأددا الق فا

دك إ    سامملة ام اامدا  الاا سمثائدة ااوداا ااو دإي يملدهللل  ىدة السد ملإن  دا األ عاوداا ااملداالمل 
   موُم وا موُمة سانان العر اا إفيق .

 املعىن اإلمجايل
حهلل ا اي سدمليهلل انيد    نكداال   مدا دالن  دس  الد مد  ا بد  ام      ذا احلهلل ا  امرب ااويب 

ال  نكداال فيمدا دالن  دس االاق مد  اادإ ق اي اافمدة ال  نكداال فيمدا دالن  ىدة االسدق مد  احل ددإا 
ال ددذه  محددة مدد  ع بمل دداده َيدد  ان  ملافددإا ممددهللا  مددا ااردداا مدد  حكدد  فيكددإن  اددذ سدد  األ اددلايدال 

 ا ميان  العر اا إفيق .
 
 

 يثفقر احلد
: انيد    نكداال فيمددا دالن مدا  كددا مد  ا بدد  الاادإ ق الاحل دإا الام اددي ا د  ااملادد  فيمدا ا ا كددان أ:لا 

أًل مددد   ْاأل  ددد  َيددرب الجتدد  االكددداال فددذ   ماادددذ اىل ان ااددومش اا ىدديط    مل دددرب مانيملددَا ااددومش  ىدد
ْاأل .  السإا االكاال ال    اا ملا اآلما اىل ان ااومش ميو  ااإسإا سإاا كان قايسأل اال ك 

:  ا  م  قإا    ايس فيما دالن  دس االاق  دهللقة ( ان ااودهللقة   اافمدة ال داالض اا جدا ال اثنياا 
جتددد    مدددائيت د  ددد  فمدددا فإقهدددا برددداط ان ُيدددإل  ايهدددا احلدددإل فدددس يدددومش   مدددهللال احلدددإل  ددد  
ااوودداا فددإن نيمودددَ   اثودداا احلددإل ُث سدددربت    مدداه مل جتددد  االكدداال    اددذ الاَّندددا يمل ددرب مددد  

 سربت في  في هللا احلإل م  حل حو  ا رب . ااإقَ ااذي



 3أتسيس األحكام ج  105
 

 

: نيوددداا اادددإ ق مدددائيت د  ددد  امدددا االكددداال ااددديت جتددد    اادددائ ل فهدددا  بددد  ااملردددا اي   كددد   اثلثـــاا 
مددائ ل  ىددة د ا دد  المددا ناد فهددإ هىدداب  الااددائيت د  دد   ددا  ىددإن  اي أل عادداايل ااىددملإدي ألن 

 اااايل ااىملإدي ا بملة د ا   
كا    ددذا احلددهلل ا نيودداا ااددذ   القددهلل قددال بملددا ا دد  ااملادد  ان نيودداا ااددذ   : مل  ددذ  رابعــاا 

ايس في  حهلل ا   يري الِم  قال  ذا اب    دهلل اادرب الي ملد     ادذ مجا دة مد  ا د  ااملاد  ا  ان 
ابددد    دددهلل اادددرب نيفىددد  قدددهلل نيمددد  ا مجددداا  ادددب ان نيوددداا اادددذ    رددداالن م مدددا أل ا  مدددا  الي  ددد  

ن م ما أل ال إ قإل ءا     مل دهلل بد  القدهلل امداج ابدإ داالد  د يفة احلى  اا واي الاال اي اني  ا بملإ 
 مدداال بدد  حددلم مدد  عا ددق حفيددهلله اي بكددا بدد   مددهلل بدد   مدداال بدد  حددلم الفيهددا بيددان انيودد ة االكدداال 

ي ملاضدهلل األحاد دا اادإا دال يلـ  ن  البل فيها نيواا ااذ   كسواد   مُمل  فيد  الاقداه ااودذ ي 
مجداا احلا د   ادب ان نيوداا اادذ    رداالن م مدا أل    اذ  ادب ءدو مد  اامدملي هبدا مد  ا 

القهلل بدل   ك داا ا  مداح الاا  يدان ان اا مدال نني د  عاهللقدة ا بملدة ساامدات الثسثدة ال رداالن عاائدة 
 م  ا اام .

: القدددهلل سدددرب  ادددذ بدددلايدال اثودددل   ااائدددة فودددا  اا مدددال ا بملدددة ساامدددات ال بددد  ال ادددب  دددذا  خامســـاا 
انيإن سااماأل بماا ا بملدة ال بد     ردا   م مدال الا ا قاودا عاهللقدة فيكإن نيواا ااذ    ىة المث

فإنيددد   دددومش ا بملدددل عاائدددة مددد  اأدددامس الاا مدددانيل ال ادددذ ا   دددا األ عادددذ   اأدددااش امدددا ا ا كدددان 
ااذ   خماإعاأل براا كمليا  الاحهلل ال را   ااذي  كإن اأاط في  بوى ة اا م  فإن ااوواا فيد  

 دداأل امددا ا ا كددان ااددذ   مدد   يددا  مثانييددة  رددا فيددلاد  بدد  ااكميددة ،  كددإن سدد ة اليىددملل ساامدداأل يما 
ال بملهددا الاحددهلل ال ردداالن ساامدداأل ال ىددة  رددا عاائددة مدد  ا دداام اا ددا  الااملردداالن  مددامل  اددب ا بملددة 
المثانيل الس ل عاائة  كإن عاهللقة مائة ال ىة ساامات  ال ىة الس ملل عاائة فيمال  يدا  الاحدهلل 

إن ساامددداأل مدد  ااددذ   االاددط ال يددا  مثانييدددة  رددا نيودداب  مائددة السددد ة ال رددا   نيودداب  سدد ة اليىددمل
ساامات م  ااذ   االاط فإني  حيو ذ هبذه ااماد ا  كدإن   كد  موهمدا اادذ   ااودا   ىدة 
المثانيإن سااماأل ال اذ  إ ااوواا  اادذي جتد  فيد  االكداال برداط ان    دومش اثوداا احلدإل   العر 

 اا إفيق.
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ااملا    احلاا ااا إج سإاا كان م  ااذ   اال اافمة    جتد  فيد  االكداال  ام اي ا   فائدة ن
ام   فددذ   ا مهددإ  مدد  ااودد ابة فمدد  بملددهلل   اىل ان ااددذ   ااا ددإج   نكدداال فيدد  قياسدداأل  اددب 
اا مددا ااملإامدد  الاىل  اددذ   دد  األئمددة اا سثددة مااددذ الاارددافملا الامحددهلل بدد  حو دد  ال  دد  قددإم اىل 

سددإاا كددان ما إسدداأل اال غددْ ما ددإج مددوه  مجا ددة مدد  ااودد ابة الاىل  اددذ  السددإا االكدداال   احلاددا
  دد  ابددإ حويفددة البملددا ا دد  ااملادد    نمانيوددا  ددذا مددوه  ااردديا   ددهلل ااملل ددل بدد  عن الابدد    يمددل 
ال دددذا  دددإ اامدددإل ااوددد يري فيمدددا ا   الاد ددد  ع بددد  ألنيددد  قدددهلل  ددد َ بددد  ثسثدددة احاد دددا احدددهلل ا 

  ال   ددهلل ابو هددا  همددا   اادااال اايمويددة ااديت ايددَ اىل ااوديب حدهلل ا   ددهللع بد   مدداال  ضدا ع  و
مىك ان غاي  ان م      فمال ايدد   نكاال  ذا قااَ   قدال ا ىداك ان  ىدإ ك ع  دل السد  

ا ف ام همدددا اىل  سدددإل ع  ددداب ع  ايددد  السدددا  مدددهبمدددا  دددإم ااميامدددة سدددإا    مددد     قدددال فلامل ه
 (2  القددهلل  ددري    اددذ حددهلل  ان  مدداان حددهلل ا  دد  ام سددامة  ( )  1فمااددَ مهددا ر الااسددإا  
 ضددا ع  وهمددا الكدد   ددذه األحاد ددا يفيددهلل السددإا االكدداال   احلاددا  (3   الحددهلل ا  دد   ائرددة 

القددهلل  د  ها األا دا     د يري سدو  اي داالد عا ااكودل مددا ااا دإج سدإااأل كدان    داأل اال فمدة 
 ( . 1384ال 1383ال1382 إ النكاال احلاا  ق    

ُْْ ُم ِدٍل ( ا س هلل ل عآل ة ااكامية   اما  [ 18االمدامل : ] َااَلَمدْ   ُدَوِرد ُ ِ  احْلِْايَدِة اَلُ دَإ ِ  اأَِْوداِم َغد
 اب  هللم السإا االكاال   احلاا ااا إج فهإ اس هلل ل   غْ  ا  ا  ان ا م وان بذاذ   ميود  

 السإا االكاال   احلاا الع يملاىل ا ا  .
 فيمددا دالن  ددس  الد  ددهللقة ( يفيددهلل  ددذه ا ماددة ان اقدد  نيودداا مدد  ا بدد  جتدد  فيدد  قإادد  :  ال 

ااوهللقة  إ  س م  ا ب  الما دالهنا فايس في  ءو  فإ ا باتدَ  ىداأل ففيهدا ءداال اىل يىد  فدإ ا 
باتددَ  رددااأل ففيهددا ءددااتن فددإ ا باتددَ  ددس  ردداال ففيهددا ثددسف ءددياه فددإ ا باتددَ  رددا   ففيهددا 

                                                        

الاا مددذي   االكداال عا مددا  1563 قد  الابددإ داالد   االكداال عا ااكوددل مدا  ددإ النكداال احلاددا  2479 قد  ااوىدائا   ك داا االكدداال عا نكداال احلاددا (  1 
 . الا مام امحهلل   مىوهلل ااك ا   الاام ائ  بافظ اماااتن ا ماأل  حىو  األا ا  (( اماااتن   الاك  بافظ  637 ق  ساا   نكاال احلاا 

ل دنكايد  فاديس بكود يل  دإ ؟ فمدال : مدا بادل ان يددددحهلل ا ام سامة  ضا ع  وها قال : كوَ اا س االضاحاأل م      فماَ : اي  سإل ع اكود(  2 
  ال     احلاك   اب ءاط اا لا ي الالافم  ااذ يب . 4/139الاا يهما  2/105الااهللا قُيف  1/390الاحلاك   1564( اماس  ابإ داالد 

فاا     دهللي ف لدات مد  ال ق فمدال : مدا  دذا اي  ائردة ؟ فمادَ :  دومل ه  ايدل    : دم   اب  سإل ع  َحهلل ا  ائرة  ضا ع  وها قاا(  3 
الاادددهللا قُيف  1/389الاحلدداك   1565ا ءدداا ع قددال : حىدد ذ مدد  ااوددا  ( اماسدد  ابددإ داالد اددذ اي  سددإل ع فمددال : ايدددد   نكددا   ؟ قاددَ   اال مدد

 د  ابد  دقيدق 2/271القال احلاك    يري  اب ءاط ااريلل المل َياساه النيم  اال املا   نيو  اااا دة  6/98الاب  حلم  4/139الاا يهما  2/105
  اامليهلل اني  قال احلهلل ا  اب ءاط مىا  .
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 ىاأل ال را   ففيهدا بودَ خمداض اي مدا اكمادَ سدوة العملودَ   اا انييدة   ا ب  ءياه فإ ا باتَ 
اال ابددد  ا دددإن ( اىل  دددس الثسثدددل فدددإ ا باتدددَ سددد األ الثسثدددل ففيهدددا بودددَ ا دددإن ال دددا مدددا اكمادددَ 
سو ان العملوَ   اا اا ة اىل  س الا بملل فإ ا باتَ س األ الا بملل ففيها حمة عاالقة ا مد  ال دا 

  اااابملدة اىل ان ي ادل سد ل ، فدإ ا باتدَ احدهلل  السد ل ففيهدا  ما اكمادَ ثدسف سدول العملودَ
 سذ ة ال ا ما اكماَ 

ا بد  سددول العملودَ   اأامىددة اىل ان ي ادل  ىدداأل السد ملل ، فددإ ا باتدَ سدد األ السد ملل ففيهددا بو ددا 
ا ددإن اىل ان ي اددل يىددملل ، فددإ ا باتددَ احددهلل  اليىددملل ففيهددا حم ددان ،  اىل مائددة ال رددا   فددإ ا 

 ك  ا بملل بوَ ا إن ال  ك   ىل حمة ( .نادت ففا  
 قإا  :   ال  فيما دالن  ىة االسق  هللقة ( يمهللم يإضيري ااإسق اتة الممهللا ه ،

الاأمىة األالسق  ا ثسمثائة  اا ني إي ، ال ىة الس ملإن عاكيال احملاا ااذي مي د  ااوداا مود  
احل ددإا دالن  ىددة االسددق  ا بملددة   دد  عاودداا ااو ددإي ، القددهلل ام اددي ا دد  ااملادد  فيمددا ا ا كانيددَ

براا قاي     َيرب  ذا اامايد  الجتد  االكداال  دذا  د  ني دا المدسمل بدل ا د  ااملاد  الاألكهدا ان 
االكاال   جت  ا  ا ا باتَ احل إا  ذه ااكمية ُث ان ااإاسد   دإ ااملردا فيمدا سدمَ ااىدماا ، 

ان ددة ااددديت يدداال  موهدددا النيوددي ااملرددا فيمدددا سددما  دنيددة كااومدددري  اددب ا بدد  سدددابماأل الكدداآلع  ا  يإ 
األ اضددا اال ا يددة بإاسددُة اامددا عاكددائ  ، ُث ام افددإا   األنيددإاا اادديت جتدد  فيهددا االكدداال فددذ   
ا مهدددإ  اىل ان االكددداال جتددد    كددد  مدددهللما المم دددات مددد  احل دددإا كددداارب الااردددملْ الاا مدددا الاالبيددد  

ا اادددهللماال الاام ايدددة  ال دددذه األ بملدددة األنيدددإاا  دددا اادددذكإ ال   األحاد دددا المدددا  دددهللا  ادددذ مددد  احل دددإ 
كدداأل ن الاادددذ ال الاادددهللم  الااكوددداا المدددا اءددد    ادددذ فدددإن كدددان مدددهللمااأل المل  كددد  مم دددااتأل ا    حاادددة 
ااماال ال كاامُويات فهذه فيها مسمل ضمليي القدهلل    دَ اا ا ا دة اىل ان االكداال   جتد  ا    

   ادذ   دد  ابددإ حويفددة األ بملدة ااددذكإ ال   احلددهلل ا ال دا ااددرب الاارددملْ الاا مدا الاالبيدد  ال  ممابدد
اىل السددإا االكدداال   كدد  مددا  موددهلل مدد  ن ا  دد  َّندداا األ ض مدد  اا مددا  الاادداايحل الاأمددااالات ا  
احلُددد  الااموددد  الاحلرددديش الااردددجا اادددذي اددديس اددد  مثدددا ال   دددَ اْلادال دددة اىل السدددإا االكددداال   

ألالسددق فيمدددا اأمددااالات الاامودد  الكدد  مددا اماسددَ األ ض ا  اهنددد  مدداافإا اع حويفددة فددا  ربالا ا
 كددال  مددس هددهلل ا اي سددمليهلل  ضددا ع  ودد  الا  ددربالا نيودداا ااددإ ق   اأمددااالات المددا اءدد هها 
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الااددذي فجملاددإا االكدداال فيمددا مل  كدد  ممل ددرباأل عاميمددة فددإ ا باتددَ قيم دد  مددائيت د  دد  الس ددَ فيدد  االكدداال 
هللما المددا ان مددذ   ا مهددإ   ددإ ااودد يري ال ددإ ان االكدداال الاس ددة   كدد  مثددا  م ددات ال دد   هددا ِل

ال   اددذ حددهلل ا  الاه ا مددام امحددهلل   مىددوهلله  دد    ددهللا  اددذ فمددهلل ال د فيدد  ااملفددإ مدد  اارددا ا 
   هللع ب   ماال ب  ااملا   ضا ع  وهما العر اا إفيق .

 
يـا ن )) لـيس علـى  احلديث الثالثن عـن أيب عريـرة رضـ  هللا عقـر أ  رسـو  هللا [ 171]

 . املسلم يف ععده :ل فرسر صدية (( 
 :يف لفظ ))  ل زرباة الفطر يف الرييق ((.

: ددهللم السددإا االكدداال   اامل يددهلل الاأيدد  اي   ا يدداهن  خبددسمل مددا ا ا كددان ءددو موضــوع احلــديث 
 م   اذ اا جا ال .

 املفردات
ادديس  ادددب ااىدددا      دددهلله ال  فاسددد   دددهللقة :اي ادديس فيهدددا نكددداال الاامودددإد عاودددهللقة  ودددا االكددداال 

 اافاالضة .
 ال اافُا   اااقيق : ال   اامل يهلل قإا  ا  نكا

 
 املعىن اإلمجايل

ءدداا ع  ىددا القددهلل نيفددب ع  ددل السدد  احلدداج فيدد  كمددا قددال يملدداىل  اَلَمددا َسمَلددَ  َ اَددْيُكْ  ِ  ااددهللِّ ِ  ِمددْ  
ا َحاٍَج ِمِاَة اَبِيُكْ  ِابْدَااِ يَ  ُ دَإ َ ِداُكْ  اْاُمْىدِامَل ِمدْ  قَدْ دُ  اَلِ  َ دَذا اَِيُكدإَن اااِ   اآل دة…(ُسدإُل َءدِهيهللأل

. المدد   ددهللم احلدداج   ا سدسم  ان ع سدد  اني  اليملدداىل  فددا  د  االكدداال فيمددا ُي اسدد   [ 78احلدج : ]
اامل هلل م  ااماال ايت كاامل هلل ااىد لهللم   اأهللمدة اىديهلله الاافداج اااكدإا الاا مدا ااملإامد  الموي دة 

ال اااهد  ا  مدا اءد    اضداأل اا جدا ال اا يَ الاااعال اهك  ك   ذه مملفإ  وها فس جتد  فيهدا االكدا
 الكان ااموإد مو  اس  وال ااابري في   العر اا إفيق .

 فقر احلديث 
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قال اب  دقيق اامليهلل ا مهإ   اب  هللم السإا االكاال    ل اأيد  الاحد ن  بمإاودا    دل اأيد  
    السإهبا   قيم ها ا ا كانيَ اا جا ال .

لكدداال    ددل اأيدد   فهدد  مد   ددذا ان  ودداك مددسمل   السإهبددا قإاد  ا مهددإ   اددب  ددهللم السدإا اا
   ل اأي  الاأسمل ألي حويفة كما  كاه   قإا  الاالس  ابإ حويفدة   اأيد  االكداال الحا د  
مذ    اني  ا ا اس م  ااذكإ  الا  ف الس َ االكاال فيها  وهلله قإ أل الاحدهللاأل الان انيفدادت اادذكإ  اال 

ن م  حيدا ان ااومداا عاوىد    ُيود  ا  عس مداا اادذكإ  الا  ف ا  ف فملو     اذ  الا  ا
الا ا الس دَ فهدإ خمدْ بدل ان َيداج  د  كد  فداج د ودا  اال  مدإم  ملديف  دُدَ ّم  اأيد  الَيداج  د  كدد  

قددإل اي حويفددة  ددذا موددادم ااددوش اارددا ا    ددهللم السددإا :  يلــ  مددائيت د  دد   ىددة د ا دد  .
كمدا انيد  قدهلل  فدا  مدا دالن ا بملدل مد  ااتدو  ال مدا دالن  دس مد    االكاال   اأي  ا ا كانيَ ااموية

ا بدد  ال مددا دالن  رددا   مدد  اا مددا ال فددا  دد  ااملإامدد  ال ددا اا مددا اادديت ُيدداف  ايهددا فكددذاذ  فددا 
 مددإل ادديس  اددب ااىددا      ددهلله ال  فاسدد   ددهللقة فكيددي   اارددا ا  دد  اأيدد  فددإ ا كددان ااودديب 

يفددة كددان مملدذال األ املددهللم باددإم احلددهلل ا اايدد  اال ألنيدد  فهدد   مدال ان  ايدد    فاسدد   ددهللقة الاملدد  اع حو
مد  احلدهلل ا ان ااملفدإ  مددا كدان ماكدإعأل اوداح   مدد  اأيد  المدا كدان مىدد لهللماأل اىديهلله مد  اامل يددهلل 

ممهللم  اب ك   اي . قدإل ااردا ح  محد  ع يملداىل الاحد ن  بمإاودا املدل اأيد    الاك  قإل ااويب 
جددا ال ُث قددال القددهلل اسدد هللل اا ا ا ددة هبددذا احلددهلل ا  اددب  ددهللم  دد  السإهبددا   قيم هددا ا ا كانيددَ اا 

 السإا نكاال اا جا ال القي  اني  قإل اارافملا   اامهللب م  حيا احلهلل ا  م ما  هللم االكاال 
ان   ددددذا اامودددإد مددد  يلـــ  ن اأيددد  الاامل يدددهلل مُامددداأل الَييددد  ا مهدددإ   ددد  اسدددد هلل ا  بدددإسهل .

هلل ا  ادب  دهللم السدإا نكداال ااملداالض بدإسهل ا مهإ  َيي إن    اس هلل ل اا ا ا ة    دذا احلد
ُث قال احهللمها اامإل عاإس  الان نكاال اا جا ال م ملامها ااميمة   ااملل فاحلهلل ا  هللل  ادب  دهللم 

 ملددديف ان ااردددا ا  فدددا  ددد  االكددداال    دددل اأيددد  ا ا كانيدددَ اامويدددة فدددإن  : يلـــ  اا ملادددق عاملدددل .
هبدددا اا يددد  ا  ودددي  اادددابري فدددإن االكددداال يكدددإن  اءددد  َ اأيددد  اال اامل يدددهلل اا جدددا ال أبن كدددان اامودددإد

م ملامدددة عاميمدددة   عاملدددل فدددإن نيدددإ  اارددد ي االيددد  اا جدددا ال ُث بملدددهلل  ادددذ حدددإل نيي ددد  اىل اامويدددة 
سمَُ االكاال ا  إل ااوية  وها . قدال الاا دا  ان احلدهلل ا  دام   اامل يدهلل الاأيد  فدإ ا اقدام اادهللاي  

  امددش مد   ادذ ااملدام مدد  كد  السد  فيمدهللم  ايدد   ادب  دهللم السدإا نكداال اا جددا ال كدان  دذا اادهللاي
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ان قإل ااداي  ذا  موهلل ب  ان اادهللاي  اأدا   الاقإل :ان مل  ك  في   مإم م  الس  اىل  ماه  
 اب  هللم السإا االكاال   اا جا ال ممهللم  اب ااهللاي  ااملام ال دإ كدذاذ الا ا ني دا    األدادة  ادب 

هددإم الموهددا مددا  ددإ موُددإق فمدد  اافهددإم قددإل ع السددإا االكدداال   اا جددا ال اددهلل ان فيهددا مددا  ددإ مف
ْ ِض اَل َ  ًَ ُ ْ  اَلِمِا َاْمَاْسوَدا َاُكدْ  ِمدْ  اأْل  يَدَيِمُمدإا يملاىل  اَي اَ دوَها اِاِذ َ   َمُوإا انيِفُمإا ِمْ  عَيَِّ اِت َما َكَى دْ

يهللن (  اْأَِ يَا ِمْوُ  يُوِفُمإَن اَلَاْىُ ْ  ِِبِمِذ ِ  ِا ِ َاْن يُدْتِمُمإا  [ 267اا ماال : ]ِفيِ  اَلاْ َاُمإا َاِن اِهَ َغيِفٌّ محَِ
 قال جما هلل نيلاَ   اا جا ال .

ْ ا فاإ كى  ا نيىان مدا أل مد  اسداه اال جتدا ال اال حداف اال غدْ :  يل  ااكى   مل  اا جا ال الغ
 ددة  امددة    ادذ ُث بمددا  ودهلله حددإ أل الكددان اادال   اددل نيودداعأل الس دَ فيدد  االكداال ال اددب  ددذا فدإن اآل

 ااكى  ا  ان يفىْ جما هلل َيمل  ااكى    اا جا ال دام     مإمها .
:األداددة ااودداُية موهددا مددا  ددإ ضددمليي الموهددا مددا  ددإ ممددا ا فاحلددهلل ا ااددذي  الاه احلدداك  ان  اثنيــاا 
  (1     ا بد   ددهللق ها ال  اا مدا  دهللق ها ال  ااتددو   دهللق ها ال  اا دل  ددهللق   (:  قدال   ااوديب 

ا داا الاادلاي ااملجمددة مدا   يملد  اا دلانالن كددذا ضد ُ  اادهللا قُيف الاا يهمدا . قددال ابد    دهلل ااددرب الاا دل ع
بمدد  اا ددداا الااددااا ااهمادددة ال  ااددرب  ددهللق   ال ادددب  ددذا فاادددهللاي     كددإن  ددداحلاأل  (2   ال الي الااددرب

 اسسدد هلل ل  اددب  دداالض اا جددا ال ا  ا ا كددان ااددااسري  ددإ ااافددظ األالل . ال  سددو  اد داالد  دد 
ا  ان احلدددهلل ا    (3    كدددان أيمدددا  ان فددداج ااودددهللقة مددد  اادددذي نيملدددهلل اا يددد  (  ددداال ان ااوددديب 

ْه ال ودداك حددهلل ا  دد    ددهللع بدد   مددا ال ائرددة ال ددإ ضددمليي ا مدداأل.  ضددمليي ضددملف  األا ددا  الغدد
الاماج اارافملا الامحهلل ال  هلل اااناق الااهللا قُيف    اي  مداال بد  محداج  د  ابيد  انيد  قدال   كودَ 

م فمددا ي  مددا بدد  اأُدداا فمددال ِل اّد  ددهللقة مااددذ فماددَ اي امددْ اادددمول اَّنددا  ددإ   ابيدد  األد
  ( 4   األدم قال قّإم  الاماج  هللق   (

                                                        

  م  حهلل ا اي    الااهللا قُيف   ااىو      ماان مافإ األ . 1/388 ااى هلل ك  الاه احلاك   (  1 
 مددإل     ا بدد   ددهللق ها ال  ااتددو   ددهللق ها ال  اا مددا   احلدهلل ا ااددذي ال د فيدد  افددظ ااددرب اماسدد  ا مددام امحددهلل  دد  اي    قدال  ملددَ  سددإل ع (  2 

   هللق ها ال  اارب  هللق   { 
 (األا ا   ف ضمل   1562  ق   اا االكاال عا ااملاالض ا ا كانيَ اا جا ال    فيها م  نكاال الاه ابإ داالد   ك (  3 
( ال ددذا سددوهلل ضدددمليي ابددإ  مدداال بدد  محددداج جمهددإل كمددا قددال اادددذ يب   اايددلان المدد  عا مدددة 1179 قدد   384اماسدد  ابددإ   يددهلل   األمدددإال    (  4 

مها الاألثا ضمليي ا  . (828ني ا ا  الاا    ق  اارافملا   بهللائ  ااو  الاا يهما الغ
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حددهلل ا محدداج اماسدد  ابددإ   يددهلل بدد  ااماسدد  بدد  سددّسم   ك دداا األمددإال   ان  مددا قددّإم :  يلــ 
 1  د ودا   دهللقة  وهدا (بما    اايت كانيَ ممل  فجاات قيم هدا  رداالن د ودا اّ ف مدذ مود  نيودي 

 ال ذا األثا   يري  (
قددال ابدد  ( 2   ال ال  اا يهمددا  دد  ابدد   مددا قددال   ادديس   ااملدداالض نكدداال ا  مددا كددان اا جددا ال (

ااوذ  ا مجاا قائ   اب السإا االكاال   مال اا جا ال الِم  قال بإسإهبا اافمهاا ااى ملة قدال اكد  
  اسمد سمل دال  ادب  دهللم  د ة ا مجداا ا  اث ايد:  يلـ     كفا ساحهلل ا اسم سمل فيها .

ان  مددال ان اأددسمل اا ا ا ددة المل  مل ددهلل ابدد  ااوددذ  بمددإْل  فددار يملدداىل ا ادد  الااهدد  ان مجددا ْ ا دد  
ااملا  اع مإا  اب السدإا االكداال    داالض اا جدا ال الان كانيدَ األحاد دا ااافإ دة ااديت يدهللل  ادب 

قا هدا الاكد   وداك      د ي ة يىدوهلل ا مد  مفهدإم السإهبا فيها   ختاإا مد  ممدال الاح مدال مد  
اآل ددة الاددذاذ فددإن مددا   دد  اايدد  ا مددا ْ  ددإ احلددق ان ءدداا ع ال  مددب مملوددا ااكددسم  اددب السددإا 
نكاال اافُا   اااقيق كما   اااالا ة اا انيية القهلل حمق ااودوملا    ااملدهللال ان  دذه اااالا دة ايىدَ   

مهإ   ادب ان نكداال اافُدا اا ملامدة أب يدان اامل يدهلل م جهدة ااو ي ل الاَّنا  ا م  افااد مىا  الا 
 ادددب اسدددياد   اادددذ    ىددد تاإهن    اأهللمدددة . القدددال قدددإم ان االكددداال  اددديه  اي  ادددب اامل يدددهلل ال ادددب 
ااىيهلل ان مل  دد االكاال      يهلله أبن ميكوه  م  ااكى  م  اس  ادائها الحكا  ذا اامدإل  د  

  ثإ  مااذ قال ااووملا  الحكاه ااماضا    اي
اامإل بإسإهبدا  ادب األسدياد  دذا  دإ اامدإل ااود يري كمدا انيد  َيد   ادب  داح  اا يدَ  : يل 

المملي  ااملائاة نكاال اافُا  د  نيىدائ  الاال ده كمدا سداا   احلدهلل ا  د  ابد   مدا  ضدا ع  وهمدا 
ا نكداال اافُدا  دا األ مد  ندا اال  دا األ مد  ءدملْ  ادب اامل دهلل الاحلدا الااددذك فداض  سدإل ع  قدال  

 (3) الاألني ب الااوتْ الااك ْ م  ااىامل الاما هبا ان يدد  ق   ماالج ااواج اىل ااوسال ( 

                                                        

 . 1179/1180اماس  ابإ   يهلل   ك اا األمإال عا ااوهللقة   اا جا ات  ق  األثا (   1 
 قال اب   ما ما كان م   قيق اال با  ااد ب  اا جا ال ففي  االكاال  . 1181ال  ك اا األمإال ألي   يهلل  ق  األثا  ( 2 
ال  عا  دهللقة اافُدا  ادب ااودتْ  1504 قد  العا  دهللقة اافُدا  دا األ مد  ندا  1503 قد  قة اافُدا اا لا ي   ك اا االكاال عا فاض  هلل(  3 

 دهللقة سداا    الاا مدذي   ك داا االكداال عا مدا 984 ق   المىا    ك اا االكاال عا نكاال اافُا  اب ااىامل م  اا ما الاارمل1512ْالااك ْ  ق  
الامحدهلل   مىددوهلل بديف  اءدد   2504 قد  عا   فدداض نكداال اافُدا    ممددان  ادب ااىدامل دالن ااملا ددهلل    الااوىددائا   ك داا االكداال 675اافُدا  قد  

الابدإ داالد   ك داا االكداال عا كد   1661 قد  الاادهللا ما   ك داا االكداال عا   نكداال اافُدا  627 قد  المااذ   ك اا االكداال عا مكيادة نكداال اافُدا 
 . 1826 ق  ماسة   ك اا االكاال عا  هللقة اافُا الاب  1611 ق   دد     هللقة اافُا 
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القددهلل ي دددل ان السدددإا االكددداال اي نكددداال اافُدددا ااددديت ي ملادددق أب يدددان اامل يدددهلل اهندددا  ادددب اسدددياد    العر 
 اا إفيق .

 
ــر أ  رســو  هللا [ 172] ــرة رضــ  هللا عق ))الع مــاو يــا ن   احلــديث الرابــا ن عــن أيب عري

 جعار :العئر جعار :املعد  جعار :يف الررباز اسمس ((. 
: اسددددماط اادامدددذال  ددددا سو ددد  ااملجمدددداا مددد  بملمددددها  ادددب بملددددا الكدددذاذ اددددإ موضـــوع احلــــديث 

سددمَُ ب ددا  اددب حافا ددا اال عنييهددا الكددذاذ اددإ سددمط ااملددهللن  اددب مدد   ردد ت  فيدد  فإهنددا كاهددا   
 د ة فيها ال  سوا ة م مإ ال  اب  اح ها .

 ملفرداتا
ااملجمدددداا :  ددددا ااهللابددددة ااىدددد ملماة مدددد   الات األ بدددد  اادددديت اعح ع حلمهددددا الا وهددددا اال اعح  كإهبددددا 

 الاحلم   ايها 
 قإا  س ا  : اي  هلل    ءو فيما سو   .

الاا  ددا :  ددا اادديت صفددا ألمددذ اادداا موهددا ال ددا س ددا  اددإ سددمَُ  اددب حافا ددا اال عنييهددا اال سددمط 
ال  سوا ة ا  ان  كدإن احلدافا م ىد  األ ادذاذ الكدذاذ ااملدهللن ا ا سدمط فيها احهلل فإني    د ة فيها 

  اب م   ر ت  في  
 اااكان : إ ااال اااكإن   األ ض م  دف  ا ا اية .

 قإا    اااكان اأمس :اي ا ا السهلل  اذ   األ ض ايىَ ألحهلل ال   ايها ماذ .
 املعىن اإلمجايل

اايت   سيُاال  ايها ألحهلل الما حود    اا  دا مد  ءدو  ءاا ع  ل الس  ان ما ساح   ااملجماا
م  غْ س   اال ااملهللن بتْ س   مااك  فإني   فإ م  ع  ل الس    ءدو فيد  ال  ضدمان الانيد  
ا ا السهلل مال مهللفإن   األ ض م  دف  ا ا اية فدإن فيد  اأمدس ال دذه األحكدام ءدا ها ع  دل 

 الس  اا فيها م   ااوا ة الااملهللل .
 حلديثفقر ا
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:  دمذ م   ذا احلهلل ا ان ما ساح   ااملجماا م  بملمها  اب بملا فإني   مل درب  دهلل األ ألنيد   أ:لا 
ادديس اودداح ها سدديُاال  ايهددا ال دد   ددذا مددا  جبوا  هددا  اددب األبددهللان فمددط اال  ددام جبوا  هددا  اددب 

 األبهللان الاألمإال 
ااالا ة ااديت سداقها ااودوي :     ميهلل  اذ  ا ساح قال ااووملا  اقإل افظ ا اح ايس   ا اثنياا 

الاَّندا  دإ  بدَ   بملددا اافداظ ااود ي ل ال  بملمد  ااملجمدداا س دا  ساحهدا ال  افدظ اا لددا ي 
س ددا  قددال  يدداض الااوددإالي ال مدداالن ادديس  كددا ا دداح    ددذه اااالا ددة قيددهللاأل الاَّنددا ااددااد ايسفهددا أبي 

ْه .  الس  كان سإاا حو  جباح اال غ
سوااي دددا  ادددب األمدددإال فمدددهلل فوددد    اادددلا ا بدددل ااايددد  الااوهدددا   :قدددال ابددد  دقيدددق اامليدددهلل الامدددااثلثـــاا 

  م ما  اذ  الاالس   اب ااااذ ضمان ما اياف   عااي  دالن ااوها  ال  حهلل ا    ااويب 
َْ ِفيدددِ  َغدددَوُ  اْاَمدددْإِم الَ  : يلـــ  ُكوِدددا قدددإل ع يملددداىل  اَلَدااُلَد اَلُسدددَاْيَماَن ِاْ  َُيُْكَمددداِن ِ  احْلَدددْاِف ِاْ  نيَدَفَرددد

دددا 78حِلُْكِمِهدددْ  َءددداِ هلِل َ    دددا اَلِ ْامأل وَدددا ُحْكمأل  :األني يددداا ]اآل دددة …. ( ( فَدَفِهْمَواَ دددا ُسدددَاْيَماَن الَُكدددُس  يَديدْ
  كا اافىاالن ان ااوفش  إ افىاد اااءدية اادل ا اديسأل القدهلل ال د   حدهلل ا  د  ااوديب  [78-79

ال دذا احلدهلل ا  (1    ااإاءا هف ها عااي ( اني  اما  اب ا   االا ا هف ها   ااوها  ال اب ا 
 إافق ما  كا   اآل ة  ادب يفىدْ اادوفش أبنيد  افىداد اااءدية اامدلا ا   ااايد  ال ادب  دذا فيكدإن 
 اب  اح  اااءية ضمان ما افىهللي  ماءدي   عاايد  دالن ااوهدا  ال  ااىد اة مدسمل فيمدا َيد  

  ااملدادال ان ياسد  فيد  ااإاءدا بدهللالن  ا دا امدا ا ا  مد  اب ا   االا ا حف   ال إ ما كان   فدسالٍ 
ال فملاددب  دداح  اااءددية حف هددا الان  اسدداها  مدد   اا ُيف هددا ال كددإن  كانيددَ ااددلا ا مو ردداال الك دد

  كدداااا ا  ا ددب حددإل احلمددب  مىدددال أل  وهددا  ددذا  ددإ األقدداا الع يملدداىل ا ادد . القددهلل قددال ااودديب 
اايهدددا   اآل دددة فلس ددد ها ان  سدددسأل اددد   وددد  اال  امدددا اامودددة ااردددا  (2    إءدددذ ان  ايددد  فيددد  (

بى ان م   و  الاآلما ا  غو  فذ   ااتو  الدم    بى ان ااملود  ف فىدهلله ف  اكمدا اىل داالد 
                                                        

   2332 قد  الاب  ماس    ك داا األحكدام عا احلكد  فيمدا افىدهللت ااإاءدا  3570 ق  داالد   ك اا اا يإا عا ااإاءا يفىهلل ن ا قإم ( ابإ  1 
 (     األا ا  

الااوىدائا     1599 قد   ا    ك اا ااىاقاال عا امذ احلسل اليداك اارد هاتالمى 52 ق  اا لا ي   ك اا ا ميان عا فم  م  اس ربا اهلل و  (  2 
الاب  ماسد    ك داا اافدنت  5710 ق  ال  ك اا األءابة عا احلا  اب ياك اار هات  4453 ق  ك اا اا يإا عا اس واا اار هات   ااكى  

الاا مددذي      2531 قدد  ا   ك دداا اا يددإا عا احلددسل بددل الاحلدداام بددل الامحددهلل   مىددوهلل ااكددإفيل الااددهللا م  3984 قدد  عا ااإقدإمل  وددهلل ااردد هات 
 . 3329 ق  الابإ داالد   اا يإا عا   اس واا اار هات  1205 ق  ك اا اا يإا عا ما ساا   ياك اار هات  
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ُث مددّاا  اددب سددايمان ف كدد  سددايمان ان أيمددذ  دداح  ااتددو  اا ىدد ان ال ىددمي  ال مددإم  ايدد  حدد  
مودد  حدد   ملددإد اا ىدد ان كمددا كددان   ملددإد كمددا كددان الأيمددذ  دداح  اا ىدد ان ااتددو  اي مددذ مددا َيددو

   ال مليهلل كد  موهمدا مدا  ودهلله مد  حدق اىل  داح   ال دإ  د دهلل مدا سداا   حدهلل ا اادرباا ان ااوديب 
ألا َفَ ْفَىهلَلْت ِفيِ  َفُكاَِّ  َ ُسإُل اهِِ  َْ َحاِئ َْ َاُ  َ َقةن َضا ِ َةن َفهلَلَمَا ِفيَها فَدَمَمدب َاِن ِحْفدَظ  َقاَل َكانَي

 ِعاوِدَهددداِ  َ اَدددب َاْ ِاَهدددا اَلَاِن ِحْفدددَظ اْاَماِءدددَيِة ِعاِاْيدددِ  َ اَدددب َاْ ِاَهدددا اَلَاِن َ اَدددب َاْ دددِ  اْاَماِءدددَيِة َمدددا احْلَدددَإاِئطِ 
َْ َماِءيَد ُدُهْ  ِعاِاْيِ  (   (1  َاَ اَب

 ااىدد اة اا انييددة : قإادد  الاا  ددا س ددا  اي ان اا  ددا ا ا سددمَُ  اددب حافا ددا اال  اددب عنييهددا الان كددان
مىد  سااأل فدإن مدا حودد  فيهدا    مدمو   داح ها ا  ان  كددإن م ىد  األ هفا دا   عا دق ااودداج المل 

 َيمل   ايها  سمات نو  م  ااىمإط فيها .
ااىدد اة اا اا ددة : الااملددهللن س ددا  ااملددهللن  ددإ مددا مامدد  ع   األ ض مدد  اأامددات ااوافملددة كااددذ   

الااملددهللن  فيدد  فددإن  اددذ   ضددمان فيدد  امإادد  الاافمددة الغددْ  اددذ فددإ ا سددمط  اددب ااددذي  ردد ت  
س ددا  ال   ددذا احلددهلل ا ال ددذه اافمدداال عاددذات  ّد  اددب مددا قددا    ني ددام ااردداكات ان مدد  ا ددي  
ال ددإ  ملمدد    ءدداكة أبي حددادف فيهددا يايدد   ايهددا ان دداق نيفىدد  اال قُدد   مددإ مدد  ا مددائ  ان 

ب بُددسن  ددذا ااو ددام الع ااردداكة يكددإن ضدداموة اددذاذ عاهلل ددة فمددا دالهنددا ال ددذا احلددهلل ا  ددهللل  ادد
 يملاىل ا ا .

قإادددد  ال  اااكددددان اأمددددس يمددددهللم ان اااكددددان  ددددإ ااددددال ااددددذي  إسددددهلل مددددهللفإ أل   األ ض مدددد  ضدددداا 
ا ا ايدددة فمددد  السدددهلله فملايددد  فيددد  اأمدددس الاا ددداقا  كدددإن ماكددداأل اددد  امدددا ا ا السدددهلل مدددال مددد  ضددداا 

  ددانق مد   ردداا ال دد   ملددامل ا سدسم ال   ملددامل ااددذي دفود  فهددإ  مل ددرب امُددة الع سد  اني  اليملدداىل
هبددذه ااامُدددة اددهللال سدددوة اا دددا ا انيدد  كدددذاذ امددا ان كانيدددَ   دا  مملددداالمل  دداح ها القدددهلل مدددات اال 
اني م  فها يملاد اىل ال ث د  ا ا  اد  انيد  كدان  داح  مدال الااىد اة فيهدا يفودي   ودهلل اافمهداا  دذه 

 مس    البدار اا إفيق .
 

                                                        

ابدد  ماسدد    ك دداا اي داالد  دد يري ال الاه  قددال ااردديا امحددهلل ااوجمددا السددوهلل 3570 قدد  ابددإ داالد   ك دداا اا يددإا عا ااإاءددا يفىددهلل ن ا قددإم (  1 
 . 2332 ق  األحكام عا احلك  فيما افىهللت ااإاءا 
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عمـر رضـ  هللا   عقر يـا ن بعـث رسـو  احلديث اسامسن عن أيب عريرة رض  هللا[ 173]
فقــا   عقـر علـى الصــدية فقيـا ن مقـا ابــن مجيـا :خالـد بــن الوليـد :الععـار عــم رسـو  هللا 

ن )) ما يققم ابن مجيا  ل أ  ربا  فقـرياا فأغقـاه هللا :أمـا خالـد ن فـ نكم مثظلمـو   رسو  هللا 
ععـار ن ف ـ  علـّ  :مثل ـا (( ف يـا ن خالداا فقد احتعس أدراعر :أعتاده يف سـعيا هللا :أمـا ال

 ))   عمر أما شعرت أ  عم الرجا صقو أبير ( ((.
 : بملا ا اي  اب ااوهللقةموضوع احلديث 

 املفردات
اب  مجي  :  كا اب  األمْ   اا ملايمات ااىمب  اب ااملهللال    اب  موهلله اني  قال    ملدامل ا د  

 فمط قال الايفمإا اني  م  األنيوا  اىل ابي   ال كاه اب  ا إني فيم     ملامل ا  عاوى ة
ال.  قإا  مااهلل ب  ااإايهلل : اي االلالما ااو اي ا اي   اح  ا هاد اامل ي  الااف إحات ااك 

الكمددا سدداا   احلددهلل ا امددا  امددَ اي  مددا ان  دد  اااسدد   ددوإ  امددا اامل دداج : فهددإ  دد  اااسددإل 
 ابي   .

ْاأل ف غوداه ع ال دذه نيملمدة قإا  ما  دوم  : كد ن مملد  ااكدسم انيد  اديس  اد  ءدو  وممد  ا  انيد  كدان فمد
مدد  حمهددا ان يرددكا ا األ فددس ءددو  وممدد  ابدد  مجيددد  الاكدد  ااودد  كددان  ددهللل  اددب انيدد  كددان موافمددداأل 

 الاك   مال اني  اتا الحىوَ يإب   .
 قإا  اح  س : اي االقي اد ا   الا  اده   س ي  ع سملاها القفاأل  اب الا هلل   .

اح دداج مددا أل  ع   ددا  ان ااودديب   دداج فهددا  اددّا الم اهددا : اي اهنددا د دد   اددب ااودديب قإادد  امددا اامل
 ف مذ م  اامل اج نكاال  امل ممهللماأل .

 قإا  اما ءملات : اما  امَ ال افَ ان    اااس   وإ ابي  .
ااووإ :  إ األم ير يهاأل عاولاة اايت  كإن ا اها الاحهلل ال  فاا موها سدذ ان قدال ع  دل السد  

َإاٍن .. (اآل ة …  ُْْ ِ ودْ   [ 4ااا هلل : ]ِ ودَْإانن اَلَغ
 املعىن اإلمجايل 

امدربه أبن ابد    ما ب  اأُاا م وهللقاأل اي قابمداأل ااودهللقة فامدا  سد  اىل ااوديب  ا س  ااويب 
 ادب  مجي  مو  نكاي  الكذاذ مااهلل ب  ااإايهلل الاامل اج ب    دهلل ااُاد   ادذاذ فمدهلل انيكدا ااوديب 
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ْاأل ف غودداه ع  القددهلل ا  ددذ  ابدد  مجيدد   ددويمل   ال مدد  بددذاذ فمددال مددا  ددوم  ابدد  مجيدد  ا  ان كددان فمدد
أاادددهلل أبنيددد     ودددهلل  موددد  ااوددد  عاادددا ال دددإ قدددهلل اح ددد س اد ا ددد  الا  ددداده   سددد ي  ع المددد   فملددد  
ااوددهللالا عا ددداأل اهسدددا الاا دددإاا   ميكدد  ان ميوددد  ااإاسددد  الُي مددد  ان  كددإن ماادددهلل اددديس اددد  ءدددو 

   و  ُث ا  ذ  اامل اج أبني  قهلل امذ ا مو   اإات ع السسم   اي  . ددي نكاي   ضا ع
 فقر احلديث

: قإل اب  دقيق اامليهلل   بملدا  مدا  ادب ااودهللقة  د   دا ااإاس دة اال ااوهللالبدة الاسد  ها ابد  أ:لا 
ال ددإ احلددق ألن  م ابدد  مجيدد   اددب ااودد   ددهللل  اددب اهنددا  :يلــ دقيددق اامليددهلل  محدد  ع اهنددا ااإاس ددة  

ة ااإاس ددة فاددإ كانيددَ ااوددهللقة ااوهللالبددة مددا يايدد   اددب  اددذ  م  بدد  مجيدد  العر اا إفيددق .  ااوددهللق
 كذاذ م  ااملاالمل ان بملا ا اي اَّنا  كإن   ااوهللقة اافاالضة دالن ااوهللقة اا ُإ ية .

:  دمذ م  قإا  الامدا ماادهلل فدإنيك  ي امدإن ماادهللاأل اادهللفاا  مد   دامل عأدْ ا ا اد دا  ايد   اثنياا 
 و  الاس األ .أبني  م
:قإادد  القددهلل اح دد س اد ا دد  الا  دداده   سدد ي  ع    اددذ كددسم ك ددْ حددإل اح  دداج األد اا  اثلثــاا 

الاأل  اد     ا سملاَ   مماب  ااوهللقة اال سملاَ قيم ها الك   ذا   ني اي غْ السيد  الاحلدق 
 دددهلل     فيمددا ا    ددإ مددا  كدددا سددابماأل ال ددإ ان ماادددهلل بدد  ااإايددهلل االقددي د ال ددد  ال  دداده  اددب الا

 س ي  ع يماعأل اىل ع العا األ اام إبة  وهلله الم   فمل   اذ   ميو  ااإاس  .
:   قإادد  اح دد س اد ا دد  الا  دداده   سدد ي  ع دايدد  ادد  قددال ب   دديس ااومددإل اي ك مافدد   رابعــاا 

اي    السملاد  القفدداأل   مدا  و فدد  بدد  قدال األمددْ ااودوملا    ااملددهللال قإادد  الام ادي اافمهدداا    اددذ
ص ددديس ااومدددإ ت الالقفهدددا فمدددال ماادددذ    ودددري القدددي ااومدددإل مُامددداأل القدددال ابدددإ حويفدددة    ودددري 
ْ   قدال احملمدق قادَ : ال دا  القي احليإان ال و  ال  القي ااك   القال بو ة  اذ اارافملية الغد
 الا دددة  دددد  ا مددددام امحددددهلل ام ا  ددددا مجدددد  مدددد  ا دددد اب  ال ددددا ااددددذ   قددددال ااوددددوملا  قددددااإا  مجدددداا 

ل  اددب  دد ة القددي احلوددا الااوددابيري   ااىدداسهلل مدد  غددْ نيكددْ ا ددد .  قددال ابدد  األمددْ ااىددام
قاددَ ال  َيفددب  ددهللم هنإضدد  دادديسأل فإنيدد    نيكددْ   انيدد  خم اددي فيدد  فددس د اددة  اددب  ضددا ااىدداكَ 

فإنيدد  قددهلل اح دد س اد ا دد  الا  دداده   حد   كددإن امجا دداأل سددكإيياأل اكدد  ااددهللاي  حددهلل ا اا دداا القإادد  
: المددا احدد ج بدد  اامائدد  مدد   ددهللم ا نيكددا  املادد   ودد ها دادديسأل مدد  السددإد ااددهللاي  ااددذي  يلــ ا ددد . 



 3أتسيس األحكام ج  117
 

 

 د دددهلله الكددد هن  ايفمدددإا  ادددب ااملمددد  بدددذاذ   كددد  نمدددان المكدددان مل  وكددداه احدددهلل مددد  ااملامددداا اإسدددإد 
افمل  مااهلل الاا دا ا ان ماادهللاأل مل  فملاد  ا  بملدهلل اس ردا ال اااسدإل  ااهللاي   اي  م  اقاا  ااملوإم 

 ئ  الم   اذ ا مامل ااك   الااوداحي ال  ت اادوملش المدا اءد    ادذ ِمدا ا  داد ااوداج الاس ف ا
 اددب ص دديس ااومددإل الا ا كددان ا دد  ا ا ايددة كددان األغويدداا  ان  ملماددإه الاأل دد  فيدد  اقدداا  ااودديب 

امية  مدة احلداا  فإان ب  م   موه   ى ملهللالن      اذ اا اسة كما دل  اي  اس ملا ال ااويب 
الااىددديإمل فدددإن ا ددد  ا سدددسم قدددهلل سملادددإا  ادددذ يمل دددهللا ر سددد  اني  اليملددداىل كسدددانال مددد  مددد  اادددهلل الا 

 اارا ا بذاذ الاقاا األ ْل   اي  الع يملاىل  ا ا  .
:  دمدذ مد  قإاد    سد ي  ع ان  ماهد   دذا كدان  دهللالأل اامجا دهلل     سد ي  ع اادذ    خامساا 

ااإقدي ال  احلد س   نيوداال حدلا اال ق يادة  َيا هللالن   سا كامة ع ال دمذ م   ذا اني    َيدإن
اال ءدلش الان فملد  فهدإ    كدإن   سد ي  ع ال   ملدهلل مد  ااملمد  ااوداص ألن فيد  يفا دق اهمددة 
ااددديت اما دددا ع ان يكدددإن الاحدددهللال الع يملددداىل  مدددإل  اَلِاْن عَائَِف َددداِن ِمدددْ  اْاُمدددْدِمِوَل اقْد َد َداُدددإا َفَ ْ دددِاُ إا 

وَدُهَمددا فَددِإْن بدَ  ْمددَا  فَدَمددايُِاإا ااِدديِت يَدْ تِددا َحددِ  َيِفدداَا ِاىَل اَْمددِا اهِِ فَددِإْن فَدداَاْت بَديدْ ًُ َْ ِاْحددهلَلامُهَا َ اَددب اأْل تَدد
ُِل ( ُُإا ِاِن اِهَ ُيُِدد و اْاُمْمِىدد وَدُهَمددا ِعْامَلددهلْلِل اَلاَْقِىدد المدد   ددذا نيمددإل ان  [9احلجدداات : ] َفَ ْ ددِاُ إا بَديدْ

   ملهلل م  ا هاد   س ي  ع الع يملاىل ا ا  .ق ال ا   اا تا الاحملا بل
:  دمدذ مدد  قإاد  الامدا اامل دداج فهدا  ادّا الم اهددا ان  دذه اامل دا ال  دد دد مملوا دا بدل ءددي ل  سادسـاا 

صماهدددا  ددد   مددد  ال  هدددا ِل ان  دددذا بمليدددهلل  فدددإ ا كدددان اامل ددداج  ودددهلله مدددال  امدددا ان  كدددإن ااوددديب 
 ود  ال  كد     دددي نكايد  فدإن  ادذ قدهلل  مل درب ا انيدة   إس  االكداال فدس ميكد  ان    ماهدا ااوديب 

 ادب يداك األداا مدد  السدإد مدا  إسدد  اام مدا ااإاسد  ال ددإ السدإد ااووداا  وددهلله الااردا ا  ملددإد 
قددهلل امددذ ا اي  ااودداج الُيماهدد   اددب اداا ااإاس ددات بُيدد  نيفددس . الا ح مددال اا ددا  ان ااودديب 

اسئق اادذي   ملدل يإسيهداأل ْلدذه اامل دا ال الان كانيدَ امذ االكاال ممهللماأل املامل م  اامل اج ال ذا  إ ا
األحاد دا اادإا دال    ادذ فيهدا ضدملي فموهدا مدا اماسد  اا مدذي مد  حدهلل ا  ادا بافدظ    دا 

قدال احلدافظ ابد  حجدا   اسدواده ممددال   (1    ودهللي قداض أل  اس ىدافَ مود   دهللقة  ددامل (

                                                        

  يملجي   هللق   ق   ان صد  فدامش اد     ادذ السدوهلله   أبج بد   اماس  ابإ داالد م  حهلل ا  اا بافظ ان اامل اج  ضا ع  و  س ل ااويب (  1 
 ااك دْ الاألالسدط ال  سدوهلله  مدهلل بد   كدإان بد  اي  داص ااىدمان  دهللالق  هد  مد  ااىادسدة الءدا هلل الا  ءا هلل م  حهلل ا اب  مىملإد  ودهلل ااُدربا   
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يمددددهللم موددد  نكدددداال  ددددامل  ت انيددد  الم اددد   وددددهلل اادددهللا  قُدددديف ا  ان فيددد  ضددددملي  الاحلا دددد  ان  الااي
: الان كانيدددَ  ددذه ااددداالاايت ضددمليفة ضدددملفاأل ممددا عأل ا  ان  دددذا  ددإ األنيىددد  يلـــ   ضددمليي ا ددد .

كدددددان ُي ددددداج اادددددال   جتهيدددددل ااتدددددلاال ال  اسدددددانال ااإفدددددإد فاملاددددد  قدددددهلل اح ددددداج مدددددا أل   الاألايددددق فدددددااويب 
   .حى  ما ُيم   اي  احلهلل ا فيما ا  افاس ىافها م  اامل اج ال ذا  إ 

:  دمذ م  قإا  اما  امَ اي  ما ان    اااسد   دوإ ابيد   دمدذ مد   دذا فمدياة اامل داج سابعاا 
د ااأل ااماادة   اامل داج أبنيد  مود    سدديما  ال دذا اامدإل ك نيد   دهلل  مد  ااوديب    كإنيد   د  ااوديب 

 تدا اامدإل الكإني  ِمد  ي ملد  ال مد  بد  فاد  فمد  ا ميدان الفمد  ااماابدة البدذاذ    و ال إ    ااويب 
 في  أبني  مو  العر اا إفيق .

 
احلـديث السـادرن عـن ععــدهللا بـن زيـد بــن عاصـم رضـ  هللا عقــر يـا  ملـا أفــاو هللا [ 174] 

على رسولر يوم حق  يسم يف القار :يف امل لفة يلو م :مل يعق األنصار شيئاا فكـأام :جـد:ا 
))   معشــر األنصــار أمل أجــدربم يف أنفسـ م  ق مل يصــع م مــا أصــاب القــار فخطــع م فقــا  ن 

ــة فأغقــاربم هللا يب ( (( ــتم متفــري  فــألفكم هللا يب ( :عال ربلمــا   -ضــ لا ف ــداربم هللا يب ( :ربق
يــا  شــيئاا يــالوان هللا :رســولر أّمــن يــا  ن )) مــا عــقعكم أ  جتيعــوا رســو  هللا ( (( يــالوا نهللا 

ذا أل مثرضـو  أ  يـذعب القـار ابلشـاة  :رسولر أّمن يا  ن )) لو شئتم لقلـتم ن جئتقـا ربـذا :ربـ
:الععري :مثذععو  برسـو  هللا  ىل رحـالكم ( لـول ام ـرة لكقـ  امـرواا مـن األنصـار :لـو سـلك  
القـــار :اد ا أ: شـــععاا لســـلك  :اد  األنصـــار :شـــعع ا األنصـــار شـــعار :القـــار داثر  نكـــم 

 ستلقو  بعد  أثرة فاص :ا ح  مثلقون على احلـو  ((.
 ا ُاا اادافة قاإهب  م  ااتوائ  ديث نموضوع احل
 املفردات

قال اا افاا ع  اب  سإا  :اافاا اتة اااسإا م  فاا  ملد   سد  الاافدو اسد  ادا  دمدذ مد  امدإال 
 ااكفا  بهللالن ق ال ال وا ااموإد ب  ااتويمة ففي  يىامري عا ىمية .

                                                                                                                                                                             

اداع  ااىدا ا  الا   ما    اي  اف   وهلل ااُربا    األالسط الفي  ا ا ي  الفي  كسم ك ْ القهلل الثق ا د اا ا  الاا ااا بإاسدُة بادإم األمدا  ءداح اافد ري ا
ْه  .اس لْ ع الاحك  أبني  حى  (  ااوجما(    ات
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  إم حول :اي  إم غلالال حول .
 ملددد  انيددد  ا ُدددا   مددد  ان األ ددد  اهنددد  اددديس ْلددد  ءدددو   ااتويمدددة الاَّندددا  قإاددد  ال  اادافدددة قادددإهب  :

 ما ال  ه  أتايفاأل ألن ْل  نيفإ  فيم  ال ائه  . ال  ه   سإل ع 
 قإا  السهللالا   انيفىه  : قال ااووملا  اقإل م  ااإسهللال ال ا ااتم  .

مة ااددديت ا دددابَ قإاددد  ا  مل  وددد ه  مدددا ا ددداا ااوددداج : اي اكدددإهن  مل  ملُدددإا ءدددي األ مدددسمل اامىددد
 الا هلل   موه  فلُ ه  فمال اي مملرا األنيوا  امل اسهللك  ضس أل م  ااإسإد 

ععدد  يمل ددهللالن غددْ ع النوملددإن احلمددإق ال م دد  بملمددك  بملمدداأل ايتددو   اددبقإادد  ضددس : اي كودد    
 ماا    يملافإن ءي األ م  ااهلل   ااذي ايي ك  ب  .

 فههللاك  ع ي :اي بى يب .
: مدددد  اا فدددداق ال ددددإ ا مدددد سمل القددددهلل كددددان األنيوددددا  بيددددوه   ددددهللاالال  م دددد  األالسددددا  الكودددد   م فدددداقل

 األ سا الااملكس 
 ف افك  ع ي :اي مجملك   اب  هللي البى يب .

  ااة فمااا ف غواك  ع ي : اي  ا ا ُاك  م  ااتوائ  اايت ا   مإ ا  اب  هللي .
 ع ال سإا  اّم  :اي اك ا مواأل .

وددا كددذا الكددذا :مددا كدد   ودد   وددا قددهلل  دداح بدد     الا ددة امددا  ايي وددا خمددذال  قإادد  اددإ ءدد    امادد   س 
 فووا ك المكذعأل فوهللقواك المُاالداأل فآال واك .

اىل    اليددذ  إن باسددإل ع ا  ياضددإن : اداال  دداض ان  ددذ   ااودداج عاردداال الاا ملددْ اىل  حدداْل
  حااك  .

 ِما امذاله .اااحال :    ا قامة الممل   اذ ان ااذي أتمذالني  افم  
 ااإادي :  إ جم م  ااىيإل الاارمل  كذاذ اك  اارمل  ا تا م  ااإادي .

 األنيوا  ءملا  : اارملا   إ اا إا ااذي  اا ا ىهلل .
 ااهلل   : ااذي  كإن م  ا اب .

 قإا  س جهللالن بملهللي اثاال : اي اس    األ عاال  وك  فا ربالا ح  يامإ   اب احلإض .
 املعىن اإلمجايل 
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ال   مإقملددة حوددل البملددهلل ان يدداك حوددا  ااُددائي  ري ع  اددب ني يدد   مددهلل اددا فدد  مدد  ااتوددائ  ااك دد
 اد اايها اي اىل ااتوائ  الكان اك ا ا م  ااإاءا ا  اس م  اك ا م  ا بملل اافداأل مد  ا بد  المائدة 

اقإامددداأل حدددهلل  إا  هدددهلل ع سدددسم اي ددد افه  فددد نيكا  ادددذ بملدددا  ال ردددا   مددد  ااتدددو  فددد  ُب ااوددديب 
يوامل هق فامدا بات د  ممداا ه  حيدا  نيوا  اما ميا    فإهن   ملامإن ان يوامل  سإل ع األ

ااتوائ  ألقإام يمُا سيإفوا م  دمائه  ال دهلل وا فد ما ااوديب  قال بملا سفهائه   ملُا  سإل ع 
  جبمملهددد  اددد    ق دددة فددداس مملإا فمدددال مدددا مماادددة بات ددديف  دددوك  .. اه مدددا  كدددا . فملددداي ه  مملاي دددة
فيفة الا  مل ْل   ا قهللمإه م  نيواال ا  الاإلسسم ااذي ساا بد  فُابدَ نيفإسده  ال افدإا بدذاذ م

  دي  مدا  مددا ع ْلد  مد   دد  ة  سدإا  ال سدإ ه  بدد  اىل  حداْل  ع ضدافة اىل مددا ادمداه ع ْلدد  
عاودددرب  ادددب مدددا سددديامإني  بملدددهلله مددد  األثددداال    اادددهللا  األمدددا   ادددب مدددا قدددهللمإه البدددذاإه فددد ما   

إات ع السدددسم   ادددب ني يددد  ال ادددب  اددد  الا ددد اب  المددد  ا  دددهلل  هبهلل ددد  الاسدددنت بىدددو   اىل  دددإم فودددا
 ااميامة.

 فقر احلديث
  دمذ م   ذا احلهلل ا يىمية ااتويمة في األ . نأ:لا 
 :  دمذ مو  ا ُاا اادافة قاإهب  . اثنياا 
 م .: ان اا  ايي  ملُب في  ضملامل ا ميان م  اس  ان  كإنيإا قإال اإلسساثلثاا 
:  دمذ م   ذا احلهلل ا ان ا  اا ا ميدان اامدإي ااملميدق  إكادإن اىل اميداهن  ع   دا  اهند   رابعاا 

    ه مإن ألما ااهللنييا .
مملوددددإم مدددد  اأُدددد  الانيدددد     : اَّنددددا فملدددد  ااودددد ابة  اددددذ ألهندددد   ملافددددإن ان  سددددإل ع  خامســــاا 

   وامل ا   ا في  موا ة احلق النيواي  .
اهنيوا   ادب مدا باتد   دوه  مد  ااماادة فيرداا فيد  اامل داا  د  الثمدَ  ااويب  : في  مملاي ةسادساا 

 م  امياني   ال هللق نيي   .
 فيما اهنيوا  م  فم    نيوا   ا  . : في  ا  امل ااويب سابعاا 
 :  دمذ م  قإل األنيوا  ع ال سإا  اّم  ان ااوة  ر ُث ااسإا   ايه  .اثمقاا 
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اىل  ا  ياضددإن ان  ددذ   ااودداج عاردداال الاا ملددْ اليددذ  إن باسددإل ع :  دمددذ مدد  قإادد   اتســعاا 
  حااك  في  د ا   اب ضآاة ما امذ ااواج ال  ي  ما امذالا .

: امهلل اكهلل ااويب عاشرا ما س ق بمإا  ادإ سداذ ااوداج الادايأل اال ءدمل األ اىداكَ الادي األنيودا   أًل
 الءمل ها .

ا  دددرب   ما دددة دالن  وددداج د   ان ااوددديب :  دمدددذ مددد  قإاددد  األنيودددا  ءدددملا  الاا احلـــاد  عشـــر
 ااواج .

 : قإا  انيك  س امإن بملهللي اثاال اي اس    األ عاال دالنيك  فا ربالا اما   عاورب الثان عشر 
:  دمدذ مدد   ادذ ا مدداأل صداب  اأداالج  اددب اادإ ال الان سددا الا الاسد  ثاالا عاددال دالن  الثالـث عشــر

ْ   امإا  س امإن م  بملهللي اثاال فا رب   الا المل  م  ف إ الا .غ
اهنيوددا  انيدد   : قإادد  ا ددربالا حدد  يامددإ   اددب احلددإض  ددذا ال ددهلل مدد  ع ال سددإا  الرابــا عشــر 

 النيرا   اهلل و  الا سئه  اكام   العر اا إفيق . سي ي ه   اب نيوا   ااسإل ع 
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 ابب صدية الفطر
هلل ا ااوددد يري  كدددذا قدددال ااودددوملا   محددد  ع    دددهللقة اافُدددا النكددداال اافُدددا كسمهدددا سددداا بددد  احلددد

: ان كدددس اااف ددل  ُاددق  ادددب  ددذا ااإاسددد  ا  ان افددظ  ددهللقة ا ددد  مدد  نكددداال ألن الاقددإل ااملددهللال 
االكددداال اَّندددا  دددااد هبدددا اافددداالض الااودددهللقة يردددم  اافددداالض الغدددْ اافددداالض الاضددداف ها اىل اافُدددا مددد  

ع ءددكااأل  اددب انددام ااوددإم السددرباأل اددا فيدد  اكافددة ااردداا اىل سدد    ال اددذ ان  ددذه ااوددهللقة االس هددا 
مدد  ااددومش ان كددان الاغوددااأل اافمددااا  دد  ااملمدد     ددإم اامليددهلل اال اا جددإل مدد  اسدد  احلوددإل  اددب 

 قإت اايإم  العر اا إفيق.
 
 احلـــديث األ: ن عـــن ععـــدهللا بـــن عمـــر رضـــ  هللا عق مـــا يـــا  فـــر  رســـو  هللا [ 175]

ى الـذربر :األنثـى :احلـر :اململـوك ن صـاعاا مـن متـر أ: علـ -أ: يا  ن رم ـا   -صدية الفطر
 صاعاا من شعري يا  ن فعد  القار بر نص  صاع من بر على الصغري :الكعري .

 :يف لفظ أ  مث د  يعا خر:ج القار  ىل الص ة . 
 : نكاال اافُاموضوع احلديث 

 املفردات
ال يملادق عافُدا ال د  اادااد هبدا ااُهداال االكاال : يُاق ال ااد هبا ااإاس  ااداِل سدإاا يملادق عألنيود ة ا

اال  ددااد هبدددا ااومددداا فمدددهلل ال د ااافدددظ   ااملويدددل فمددد  ااومددداا قدددإْل  نكدددب احلددد  ا ا بادددل غا  ددد  المددد  
  [10-9اارمس : ] ااُهاال قإا  يملاىل  َقهلْل اَفْدَارَي َمْ  نَِكاَ ا اَلَقهلْل َماَا َمْ  َدِساَ ا(
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ادااد بد  اا مدهلل ا الكسمهدا قدهلل ال د اكد  اءد ها  ااافدظ   قإا  فاض :    ااااد عافاض اامُد  اال ا
 اامُ  ااذي  إ ااإسإا اك ا .

 قإا   هللقة اافُا : اي اايت جت  ب  الااااد ب  اافُا م   ممان اي هنا    .
قإادد   اددب ااددذكا الاألني ددب الاحلددا الااماددإك :اي  اددب كدد  الاحددهلل مددوه   ددا األ مدد  األسودداج ااددذكإ ال 

هلل ال د افددظ االبيدد  الااددرب الاألقددط اي مدد  كدد  موهددا  دداا المدد   وددا ا يددان مدد  نددا اال مدد  ءددملْ القدد
 ا وس .

ْه ا ا كدان نيودي  داا  قال فملهللل ااواج بد  نيودي  داا مد  بدا :اي سملادإه  دهللل  داا اي نيمد
ْه .  م  اارب فإني   ملهللل  ا األ م  غ

 قإا  يدد  : اي يملُب ق   ماالج ااواج اىل ااوسال 
 املعىن اإلمجايل

 المددا اباددل حكم دد    ءددا   فمددهلل سملدد     ددإم  يددهلل اافُددا  ددهللقة اافُددا حمدداأل مددا ا  دد  ءدداا ع
الاس دداأل  اددب األغويدداا  هللفملإنيدد  اىل اافمددااا ايىدد توإا بدد     ددإمه   اددذ الايكددإن دادديس  اددب اا ددذل 
الااإاساال   حق اغوياا ااىامل ففاض نكاال اافُا السمل   ذا اافاض م جهاأل  ادب  ئديس األسداال 

 مإم ب   م  صَ  هلله م  ااوىاا الاألعفال الااماايذ  العر اا إفيق .الكاف  ااملائاة  
 فقر احلديث

نكداال اافُدا  ادب  : حك   ذه ااوهللقة اس هللل ا مهإ  بمإل ااود اي فداض  سدإل ع  أًل أ:ل
ْه  ان  دددذه االكددداال فددداض الاسددد   ادددب مددد  السدددهلل ا مددد  قدددإت  إمددد  بددد  قدددهلل حكدددب ابددد  ااودددذ  الغددد

ااودوملا  اكد  احلوفيدة  مإادإن عاإسدإا دالن اافداض  ادب قا دهلل   مد  ا مجاا  اب السإهبا قال 
اا فاقددة بددل اافدداض الااإاسدد  قددال ال  نيمدد  ا مجدداا    اددذ ني ددا ألن ابدداا ي  بدد   ايّددة الاع بكددا 
اب  كيىان األ   قا  ان السإهبا نيىا الاس هللاإا  اب  اذ ههلل ا قيس ب  سملهلل ب    ادال قدال 

لل االكداال فامدا نيلادَ االكداال مل أيمدا  المل  وهودا الهد  دة اافُا ق د  ان يودبوهللق اما   سإل ع    :
القددددهلل الضددددمل  األا ددددا    ااودددد ي ة المل  مدددد  . اليملمدددد  أبن   اسددددواده  االايأل جمهددددإ أل (1   نيفملادددد  (

                                                        

 1828 قدد   الابدد  ماسدد    ك دداا االكدداال عا  ددهللقة اافُددا 2507 قدد    الاه ااوىددائا   ك دداا االكدداال عا فدداض  ددهللقة اافُددا ق دد  نيددلالل االكدداال (  1 
 (     األا ا     امحهلل   عقا مىوهلل األنيوا  الاه ا مام ال 
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: اال : ان  ددذا احلددهلل ا    مل مددهلل  ايدد  امددملف  ،  نييدداأل :ألنيدد  يملا ضدد  احاد ددا  يلــ .  دد يري 
 اا  اافاضية ال م  ااو ابة هبا الم  بملهلل   اىل  إموا  ذا .   ي ة يهللل  اب اس م

ان قإْل  بملهللم ااإسإا    كإن ما قداأل اإلمجداا املدهللم اادهللاي  اادذي  ىد وهلل اايد  الا مجداا     ا األ:
بددهلل ان  كددإن مىدد وهللاأل اىل دايدد    ابملدداأل: ان ا مجدداا مىدد وهلل اىل اداددة  دد ي ة ال دداُية  . امددا قددإل 

ان قدددإل  الاقددإلدالن اافدداض   قا ددهلل     اا فاقدددة بددل اافدداض الااإاسدد  احلوفيددة عاإسددإا الانيدد  
احلوفيدة  ددذا    ددهللل  اددب  ددهللم ااإسددإا بدد   دهللل  اددب  ددهللم اافاضددية الا األ فإهنددا الاسدد  أيُث ات كدد  

 ال   ماي   اي  الم  قال خبسمل  اذ فمهلل ءذ الاارا    حك  ا  .
اوددهللقة ي ملاددق عافُددا ال دد  جتدد  بتدداالا :  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا المددا   مملودداه ان  ددذه ا اثنيــاا 

اارددمس مدد   مددا  ددإم مدد   ممددان اال بُاددإا اافجددا اال بُاددإا اارددمس مدد   ددإم اامليددهلل الكدد  مدد  
 دذه األقددإال قددهلل قيدد  الاقإا دا ان ااإسددإا   ملاددق  دد   دإ  ايدد  بتدداالا اارددمس مد   مددا  ددإم مدد  

اامليدددهلل ال إمددد  ق ددد    ممدددان ألنيددد   دددإ اافُدددا احلميمدددا فدددس الاسددد   و  دددا بملدددهلله الاهندددا يددددد    ايادددة
اأاالج اىل ااوسال الاحى  الق ها الافما  ما بل  سال ااود ري مد   دإم اامليدهلل الاأداالج اىل ااودسال 

 ( 1  القهلل ال د    اذ حهلل ا حىو  األا ا  
:ام اي   سإان يمهللميها الالسدإا قمداا ا بملدهلل ااودسال ان فداط حد   داب ا مدام الااكدسم  اثلثاا 

 ة احلددهلل ا ااددإا د فيدد  الكددذاذ ادات ددا بملددهلل ااوددسال  دد  يكددإن   سددإان اا مددهللب   إقددي  اددب   دد
 قمااأل اال  هللقة م  ااوهللقات .

ه  ذا  إ ااما    ااراا انيد   داا مد  األسوداج اادذكإ ال الااكدسم ا:قإا   ا األ م  نا ... رابعاا 
س    ذه ااى اة   ملاق أبما      َيإن ان يملُدب مد  غدْ األسوداج اادذكإ ال ا ا كدان  ادذ ا دو

مم ددااتأل ااودداج ال دد  َيددإن ان  ملُددب مدد  ااددرب نيوددي  دداا بددهلل أل  دد  ااودداا ف مددا كإنيدد    إقددي  اددب 
األسواج ااذكإ ال فاا ا ا ان ياذ األسواج  ا اايت كانيَ مملاالفة   ااهلل ودة ا  ان افدظ ااُملدام 
 رم  ك  مم ات ال دذا  دإ اا دا ا امإاد    بملدا األافداظ اال  دا األ مد  عملدام الان كدان ااُملدام 

                                                        

نكاال اافُا عهداال ااودائ  مد  اااتدإ الااافدا العملمدة اامىداكل مد  ادا دا ق د  ااودسال فهدا نكداال    فاض  سإل ع : احلهلل ا:    اب    اج قال (  1 
الابد  ماسددة   ك دداا االكدداال عا 1609 قدد   الاه ابددإ داالد   ك دداا االكداال عا نكدداال اافُددا  (مم إادة المدد  ادا ددا بملدهلل ااوددسال فهددا  ددهللقة مد  ااوددهللقات

   حىو  األا ا  ( . 1827 ق   هللقة اافُا 
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 ااتاادد   ُاددق  اددب ااددرب ا  انيدد   رددم  مددا كددان مم دداات   غددْ اامدداال ال كدداأل ن الااددذ ال الااددهللم   
 الما اء    اذ .

ْه فهددذا سددي     احلددهلل ا اا ددا  الاامددإل أبنيدد   امددا كددإن ااددرب نيوددي  دداا مودد   ملددهللل  ددا األ مدد  غدد
 َياج م  غاا  قإت اا اهلل  ذا  إ احلق فيما ا   .

 الااهلل  ع  الثاا عا تهللادي المااي    اذ ابإ حويفة  :ااواا ا بملة امهللاد خامساا 
السملددد  ااوددداا مثانييدددة ا عدددال الاسددد هللل ماادددذ بومددد  اأادددي  ددد  ااىددداي   ااهلل ودددة ال دددإ اسددد هلل ل 
 ددد يري قدددإي   م ددد   دددذا الادددا  كدددا ماادددذ بددد  انيدددس امدددام دا  اْلجددداال اع  إسدددي  ددداح  اي 

ال اددذ ان مااكدداأل قددال ادد  حمدداه مدد   حويفددة همدداال اااءدديهلل   ااىدد اة  سدد  ابددإ  إسددي اىل قإادد 
ا دد  ااهلل وددة قدد  اي فددسن فدد ت بودداا سددهللك القدد  اي فددسن فدد ت بودداا سددهلليذ حدد  اس مدد   وددهلله 
    ف ل ت ياذ اآل د  فإسدهلل كد  الاحدهلل موهدا  ىدة ا عدال الثادا الكد  الاحدهلل مد   دد ا قدال 

سدهلل  ال كدذا هبذا ااواا ال اذ  مإل حهللثيف اي  د   حهللثيف اي    سهللي اني  اد  اىل ااويب 
 . قال احملمق ال ذه ااموة يد هلل  اي م   ا  ان بسغات مااذ مإ إاة ال إ ااو يري .

: ام اددي ا دد  ااملادد    األقددط  دد   ددإ الاسدد  كااددذي  كددا مملدد  مدد  احل ددإا اام ايددة اال  سادســاا 
اا مددا   اددذ ألن األقددط  ددإ ادد  جمفددي  كددإن قُملدداأل بملددهلل ااوددوملة مل َيدداج د ودد  الكددإن  ددذا  كددإن 

اا اد ددة فهددإ ا فددق هبدد  ال دد  َيددلم  مدد  اداه مدد  احلإاضددا  وددا حودد  مددسمل بددل ا دد    وددهلل ا دد 
ْه الاملد   ااملا  فموه  م    ه جملائأل بذكاه   احلهلل ا  الموه   مد   ادق اسدلاته  ادب  دهللم السدإد غد

  ذا  إ األقاا  الع ا ا  .
ااىددامل د اددة  ادددب :   قإادد   اددب ااددذكا الاألني ددب الاحلددا الاامادددإك الااوددتْ الااك ددْ مدد  ســابعاا 

 مددإم  ددذا ااإاسدد  حدد   اددب مدد  الاددهلل ق دد  مدداالج ااودداج اىل ااودداب مدد   ددإم اامليددهلل امددا مدد  الاددهلل 
بملددهلل  اددذ فادد   ا مدد  ااإسددإا   اا ددا ا الام اددي ا دد  ااملادد    امااسهددا  دد  احلمدد  فدد ثا  دد  

  .  مان ب   فان فملا  الاا ا ا اني  اس هاد مو  فيكإن م احاأل ا  ا اد  اذ   الاس األ 
ــــاا  : ام اددددي   ااماددددإك  دددد  ااإسددددإا م جدددد   ايدددد  اال  اددددب سدددديهلله فددددذ   ا مهددددإ  اىل ان اثمق

ااإسددإا م جدد   اددب سدديهلله ال  دد  داالد اا ددا اي اىل ان ااإسددإا م جدد   ايدد  الميكودد  سدديهلله مدد  
 ااكى  اذاذ .
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:  دمدددذ مددد  قإاددد  مددد  ااىدددامل ان اامل يدددهلل ااكفدددا    جتددد  اافُددداال  دددوه  الاَّندددا جتددد   ددد  اتســـعاا 
 ىامل  العااد  اا إفيق .اا
 
احلــديث الثــان ن عــن أيب ســعيد اســدر  رضــ  هللا عقــر يــا  ن ربقــا نعطي ــا يف زمــن [ 176] 

صاعاا من ععام أ: صاعاا من شعري أ: صاعاا من أيق أ: صاعاا  مـن زبيـب فلمـا جـاو  الق  
أمـا أان فـ   معا:ية :جاوت السمراو يـا  ن أر  مـداا مـن عـذه يعـد  مـدين  يـا  أبـو سـعيد ن

 . أزا  أخرجر ربما ربق  أخرجر على ع د رسو  هللا 
ْه موضوع احلديث   : نكاال اافُا الان نيوي  اا م  اارب  ملهللل  ا األ م  غ

 املفردات
 يمهللم ااكسم  اب حهلل ا اب   ما الفي  ءاح ك ْ م  مفادات  ذا احلهلل ا .

مملاال ة  ذا ااااي ألن  ذا ااودإا مد  قإا  الساات ااىمااا :  ا نيإا م  اارب  احلوُة( الاَّنا  ا  
 احلوُة  ابإ ال ل هلل ا ا ع   .

 ااهلل :  إ  ب   اا عآل   ااو إ ة .
 املعىن اإلمجايل 

 ددددا األ مدددد  مجيدددد   َيددددرب ابددددإ سددددمليهلل اأددددهلل ي  ضددددا ع  ودددد  أبهندددد  كددددانيإا  ملُإهنددددا   نمدددد  ااودددديب 
ممل مدااأل القدال ا   ان نيودي  داا األسواج الانيد    نمد  مملاال دة سداا مملاال دة اىل ااهلل ودة حاسداأل اال 

ْ ا ف مذ ااواج ب  اما ابإ سدمليهلل فمدهلل اسد ما  ادب مدا كدان َياسد   م  ااىمااا  ملهللل  ا األ م  غ
 .   نم  ااويب 
 فقر احلديث

يمددهللم ااكددسم  اددب حكدد  نكدداال اافُددا الممددهللا  ا ال اددب مدد  جتدد  المدد  جتدد  ال وددا سدد بل مددا سدداا  
ْه فد قدددإل:    مملاال ة   سملاد  نيودي  داا مد  بدا  ملدهلل : ام ادي ا د  ااملاد  أ:لا ل  دا األ مد  غد

ْه ال  د  ا مهدإ  اىل     ذه ااىد اة فمدال ابدإ حويفدة نيودي  داا مد  اادرب  ملدهللل  دا األ مد  غد
ْ ددا ِمددا مل  ددذكا  ان ااإاسدد  اداا  دداا مدد  كدد  سددوس مدد  األسودداج ااددذكإ ال    ددذا احلددهلل ا الغ

ْه  ال دذا  ددإ اامدإل احلددق ان ءداا ع ال اددذ ألن سملد  نيوددي ااوداا مدد  اادرب  ملددهللل  دا األ مدد  غدد
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 إ  اي املاال ة   ضا ع  و  مااف     اذ ابإ سمليهلل اأهلل ي ال إ   اي ساي  اقهللم  د  ة 
 مو  . م  مملاال ة الاك ا مسنمة ااويب 

:ا ا يملدددا ض قدددإل ااودد اي مددد  قدددإل  دد اي  مدددا ففددا  دددذه احلاادددة  مددهللم اقاهبدددا اىل احلدددق  اثنيــاا 
الاحىدددوها مسئمدددة اهدادددة اا إقيفيدددة  دددذا بمُددد  ااو دددا  ددد  كدددإن احدددهلل اامدددإال  الاءددد هها عاودددإاا

ا ا  اموددا  ددذا فددإن  اي مملاال ددة  ددا ض ااددهللاي  اارددا ا  دد    ملددا ض نيودداأل  دداُياأل  دد  ااملوددإم 
الهبددذا َيدد   ايوددا ان نيمددهللم ااددوش ااوددا ري  اددب  اي ااودد اي   سدديما القددهلل  احل يدد  ااوددُفب 

َ اف ة ااُملام يى ملم    اارب  ودهلل ا عدسق  امدا ااملد  اااتدإي نيوش في   اب ااُملام القهلل كاني
فدإن ااُملدام  ُادق  ادب كد  مددا اق ايد  ااوداج ال ادب  دذا فيرددم  األعملمدة اام ايدة ااديت مل يدذكا  وددا  
كمدددا قدددهلل سددد ق ياسي ددد    احلدددهلل ا األالل ال دددهللم  فيهدددا اادددرب دمدددإ أل االايددداأل ألنيددد  افمددد  األقدددإات 

 دالن سإاه  العر اا إفيق .  يملاىل ماع وا عي اا  سإا  الاحىوها ع ضافة اىل ان ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ربتـــاب الصــيام
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ااويام   اااتة ا مىاك ال ملامل أبني  امىاك ااىدا  ااملاقد  اال ااىدامة ااملاقادة اأاايدة مد  احلديا 
بويددة  الااوفدداج  دد  ااُملددام الاارددااا الاارددهإال ا وىددية مدد  عاددإا اافجددا اا ددا  اىل غدداالا اارددمس

اا مل دددهلل  دددذا احىددد  مدددا قيددد    يملا فددد  .الا ا كدددان ااوددديام  دددااد بددد  ا مىددداك  ددد  اادددذكإ ات فدددإن 
ا مىدداك  دد  اي ءددو  ىددمب  ددياماأل   اااتددة المدد   اددذ قإادد  يملدداىل   قوددة مدداب   فَدُمددإِل ِاّ ِ 

اي امىاكاأل    ااكسم . الااويام فاضد   [26ماب : ] نَيَذْ ُت اِاِامْحَاِن َ ْإمألا فَدَاْ  اَُكاَِّ  اْايَدْإَم ِانيِىُيا(
ع  ددل السدد   اددب   دداده ااىددامل   ااىددوة اا انييددة مدد  اْلجدداال السملادد  احددهلل ا كددان ا سددسم الفيدد  
ال موهدددا اااايضددددة اادددوفس  ادددب ح ىددددها  ددد  ءدددهإا ا ال  إع ددددا الموهدددا ان يددداك ااُملددددام  حكددد  ك ددد

السدد   دإ ف ا نيىددان نايدال   اميانيد  القددإال الااردااا الاارددهإال ا وىدية    ددذا ااإقدَ يمل ددهللاأل ر  دل 
   يإقي  اام امات الام وا      اارهإات غْ اا احة .

 ا دداأل: ان اا مايدد  مدد  ااُملددام الاارددااا ع م ودداا  ودد     اددذ ااإقددَ احملددهللد ميددان ا نيىددان  اددب 
 مااق ة  ب  الاأإمل مو  الاسسا  س  اني  اليملاىل .

يدداك اارددهإات مد  السإد ددا الحاس دد  اايهدا  غ ددة فيمددا  وددهلل ع  ابملداأل:ان مدد  احلكدد  ان   مدان  اددب 
  ل الس  ا  اثا   قإال ا ميان الاىل  اذ اءا  بمإا   املاك  ي مإن (

مامىددداأل:اني  ا ا  اق ا دددإا الااملُدددش  فكدددا عاوددداج اادددذ     َيدددهللالن مدددا أيكادددإن ال  مدددا  ردددابإن 
اودإم ُيدإي حكمدداأل موهدا مدا  افدد  في ماد   ادذ  ادب ااملُددي  اديه  الااإاسداال ْلد  الع ماددة فدإن ا

 ااواج الموها ما مل  ملافإه .
 
 
)) ل مثقـدموا   يـا  رسـو  هللا ن احلديث األ:  عن أيب عريرة رضـ  هللا عقـر يـا  [ 177]

 رم ا  بصوم يوم أ: يوم   ل رج ا ربا  يصوم صوماا فليصمر ((.
 : ااوها     يام  إم اارذ  موضوع احلديث

 املفردات
:اي   يىدد م اإه ق ددد  دمإادد  بودددإم فددإن ع اَّنددا فددداض  ددإم ااردددها نيفىدد  ال   كدددإن    يمددهللمإا

  اذ ق   دمإا  .
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قإادد  ا   سددس كددان  وددإم  ددإماأل فايوددم  :  ملدديف ا ا كوددَ يوددإم ا ثوددل الالافددق  ددإم اارددذ  ددإم 
 .ا ثول فوم  اي  اذ اايإم بوية ياذ اامل ادال   بوية اس م ال  ممان فإني    ءو    اذ 

 املعىن اإلمجايل 
 دد   ديام  ددإم اارددذ ال دإ اايددإم ااددذي  كدإن ثسثددل مدد  ءدها ءددمل ان  في  مدد  ان  هندب ااودديب 

 كدددإن مددد  ااردددها اامدددادم ال كدددإن ااردددها يىدددملاأل ال ردددا   الُي مددد  ان  كدددإن مددد  ااردددها اااضدددا 
 ال كإن اارها ثسثل فاذاذ هنب     إم  املهللم اا  مق اكإني  م   ممان ام   ؟

 يث فقر احلد
:  دمذ م  احلهلل ا اني    َيدإن  ديام  دإم ااردذ بويدة ا سد م ال ااممدان ال د  ُيمد   ادذ  أ:لا 

 اددب ااكاا ددة اال  اددب اا  دداب  ددذا  دد  ني ددا المددسمل بددل ا دد  ااملادد  الاامددإل أبنيدد   ددام  ددذا  ددإ 
 األقاا ااوإاا 

ا فإنيدد    :  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا ان مدد   ددام  ددإم اارددذ  اددب مم مددب  ددادال كددان  ملماهدداثنيــاا 
  سس كان  وإم  إماأل فايوم  . ا  كإن دامس   ااوها امإا  

: ا ا دماَ    يام  إم اارذ بويدة  دادال كودَ يمل اد دا ُث ي دل ان  ادذ اايدإم مد   ممدان اثلثاا 
فملايددذ ان نمددا    ددإمذ الان يممددا  اددذ اايددإم ألنيددذ دماددَ فيدد  بتددْ نييددة  ممددان  العر 

 اا إفيق.
 
 
 
 يث الثـان نعــن ععـدهللا بــن عمـر رضــ  هللا عق مـا يــا  ن مسعـ  رســو  هللا احلـد[ 178] 

 يقو  ن ))  قا رأيتموه فصوموا : قا رأيتموه فأفطر:ا ف   غـم عليكم فايـدر:ا لر(( 
المدددا  دددإ احلكددد    حاادددة مدددا  إسددد   ددديام  ممدددان المدددا  إسددد  اافُدددا موددد  موضـــوع احلـــديثن 

 ا ء  اه
 املفردات

   ملإد اىل اْلسل الالاال ا ما ة  مي  ااىامل .ا ا  ا  مإه : ااممْ
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قإاددد  فودددإمإا :  دددذا سدددإاا اارددداط السدددلاته ال دددإ ا ا الم ددد   ادددذ الا ا  ا  مدددإه فددد فُاالا فدددإن غددد  
  ايك  : اي أبن حال بيوك  البل  ت    ق  اال س اا فاقهلل الا ا  اي كماإا ااملهللال ثسثل .

 املعىن اإلمجايل
اات ة اْلسل العن  فُداالا اات  د  ال دذا اأُداا  ميد  األمدة فدإ ا   ه ام   أبن  وإمإا  اما ااويب 

الاحدددهللن ادددلم ااودددإم  ادددب ا ميددد  ا ا كدددان اااائدددا مىددداماأل الان   ه اثودددان فددد ك ا  ودددهلل دمدددإل  ءدددإال 
 الماالج  ممان الم اافُا الاكها  اامليهلل كما داَ  اب  اذ األداة .

 فقر احلديث
  عاات ددة الااموددإد عاات ددة  ددا ااات ددة ااملاد ددة اكدد  فدداد :  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا يملايددق احلكددأ:لا 

انيدد  قددال  ا  اّمددة اميّددة   نيك دد  ال  هىدد   مدد  افددااد األمددة الْلددذا سدداا   احلددهلل ا  دد  ااودديب 
فمإاددد  ا  اّمددددة اميّدددة  دددهللل  ادددب نيفددددا مدددا  كددداه بملمددده  مدددد   (1  ااردددها  كدددذا ال كدددذا ...اه ( 

 اال ما اء    اذ ا   ماد  اب ااوجإم اال  اب ااوانل 
:  دمذ م  قإا  ا ا  ا  مإه ان ا   ماد  اب ااات ة اا ودا ة فدس  مل مدهلل  ادب اايكاالسدكإا  اثنياا 

 ااو دا  اافاكددا ( ال   ادب ااات ددة ااهللقيمدة اادديت يكدإن بوددوا ة مدا فاأُدداا اسمدة امجدد  المدا كددان 
 . مملاالفاأل    اذ االم  اني  عا ق ااات ة فهإ اامل مهلل اا ك  اارا ا

:  دمذ م  قإا  فوإمإا ااذي  إ سإاا ااراط ان ااات ة اايت  الم هبا ااوإم  ا ااات ة اا وا ة  اثلثاا 
ااملاد ة القهلل ام اي ا   ااملا  فيما  الم هبا ااودإم مد  ااردهادال فجداا   احلدهلل ا  د  ابد    داج قدال 

ا  ع ايردههلل ان  مدهللاأل  سدإل فمال ا   ا َ اْلسل   قال ايرههلل ان   اا   ساا ا ااي اىل  ااويب 
كمدا انيد  قدهلل ال د انيد  أداالج ااردها  ادلم   (2   ع قال نيمل  قال اي بسل ا ن   ااوداج ان  ودإمإا غدهللاأل (

 (3  ءهادال اثول 
                                                        

المىددا    ك دداا ااودديام عا السددإا  ددإم  ممددان اات ددة اْلددسل  1913 قدد    نيك دد  ال  هىدد    اا لدا ي   ك دداا ااوددإم عا قددإل ااودديب (  1 
الابإ داالد   ك اا ااويام عا ااردها  كدإن يىدملاأل ال ردا    2140 ق  الااوىائا   ك اا ااويام عا   ك  اارها  1080 ق  الاافُا اات ة اْلسل 

 .  2319 ق  
الااوىائا   ك اا ااوديام عا ق دإل ءدهادال اااسد  ااإاحدهلل  ادب  دسل ءدها  691 ق  اا مذي   ك اا ااوإم عا ما ساا   ااوإم عارهادال (  2 

م الابد  ماسدد    ك داا ااودديا 2340 قدد  الابدإ داالد   ك دداا ااودإم عا ءددهادال ااإاحدهلل  اددب  ت دة  ددسل  ممدان   2113ال قدد   2112 قد   ممدان 
   ضملف  األا ا  (. 1692 ق  الااهللا ما   ك اا ااوإم عا اارهادال  اب  ت ة  سل  ممان  1652 ق  عا ما ساا   اارهادال  اب  ت ة اْلسل 

قدال  ام ادي ااوداج    مدا  دإم مد   ممدان فمدهللم ا اابيدان      بملا بد  حداار  د   سد  مد  ا د اا ااوديب  -1ال دت احاد ا    ذا موها (  3 
 قددد   ااوددداج ان  فُددداالا (  الاه امحدددهلل الابدددإ داالد الناد   الان  تدددهللالا اىل مودددس   ( عر أل دددس اْلدددسل امدددس  ردددية فددد ما  سدددإل ع  ردددههللا  ودددهلل ااوددديب ف



 3أتسيس األحكام ج  131
 

 

 اما  هللااة اارهإد   دمإل  ممان اال دمإل ءإال فيكفا    اذ كإني  مىاماأل 
 ددسل ءددإال فددافُاالا ال دمددذ مدد   ددذا انيدد    يدد  اافُددا  : قإادد  الا ا  ا  مددإه فددافُاالا ا ا  ا دد  رابعــاا 

  اب ااات ة اال اكمال ااملهللال .
:   دد اافهإم م  قإا   إمإا الافُاالا بل ان  كإن اأُاا  مي  األمة ف كفديه   ت دة  خامساا 

الاحدهللال اال اكدد  قددإم  ت دد ه  ال اددب  ددذا فمددهلل ام ادي ا دد  ااملادد   دد  ياددلم ااات ددة ا ا السددهللت مجيدد  
فمدد  ا د  ااملاد  مد  قدال يادلمه  مجيملداأل الاسدد هللاإا ؟ اال    ادلم ا  ا د  اا ادهلل المد  حدإْل  ااىدامل 

المافداته ااااءدهلل   مدا كدان مملاالفداأل ان اكد  قدإم  ت د ه  بد  اا دا ا اهندا  أبن ااواج   نم  ااويب 
 يالمه   ت ة الاحهللال.

 : ال اب  ذا اامإل مسح ةيل 
إا فااوددداج    اددددذ اادددلم      إا ددداإن ا   اددددب  دددهللم ااإقددد اددددب اال : ألن  دددهللم ااومددد     دددهللل 

السدددائ  ااومددد  اامهللميدددة ال دددذه ااإسدددائ  جتملددد  ا ددد  كددد  بادددهلل مومُملدددل  ددد  اآلمدددا   فاهددد   ت ددد ه  
قودة كا د  حدل  دّ   ايد  اْلدسل ال دإ   دمردق ُث قدهللم   إمه  الفُدا   الِمدا  دهللل  ادب  ادذال 

ياة ا مملدة فمدال ابد    داج امدا هد  فمدهلل ااهلل وة    ما اارها الامرب اب    اج اهن   االا اْلسل ا
الهبددذا    ددل اهندد  مل  (1   ا ودداه اياددة ااىدد َ فددس نيددلال نيوددإم حدد  نيددااه اال نيكمدد  ااملددهللال ثسثددل ( 

 يك  ااات ة صكمه  مجيملاأل .
 نييدداأل : انيدد  مل  كدد     اددذ ااإقددَ السددياة ا ددسم يإ دد  اأددرب اىل ا ميدد   وددهلل السددإد ااات ددة المدد  

األ سدددري ان ااودداج    ادددذ ااإقددَ  كدددإن ا دد  كددد  باددهلل  ملمادددإن بدددات  ه  اال اسدد   دددذا نيمددإل ان 
اكمال ااملهللال عاوإم الاافُدا الاادذي   هدا ِل    دذه ااىدااة ال   دذا  اادلم  اادذي قدهلل ي دل فيد  
الايمري الضإحاأل   مل هلل  اي  ان اا اهللان خم افة عم سمل مُااملها ال اب  دذا فانيد  ادإ  ئدا اْلدسل 
                                                                                                                                                                             

  السدااا ه  الاهند ردذ فيد  فمدال ا  ا  سااىدَ ا د اا  سدإل ع  انيد  مُد    اايدإم اادذي  ال     هلل ااامح  ب  ن هلل ب  اأُاا   -2  2339
 إمإا اات    الافُاالا اات    الانيىكإا ْلدا فدإن غد   اديك  فد نإا ثسثدل  إمداأل فدإن ءدههلل ءدا هللان مىدامان فودإمإا الافُداالا ( : قال  حهللثإ  ان  سإل ع 

 -3  فيد  مىدامان المل  مد 1997 قد  عا ق دإل ءدهادال اااسد  ااإاحدهلل  ادب  دسل ءدها  ممدان  الاه امحهلل   مىوهلل ااكإفيل ال الاه ااوىدائا   ااوديام 
ان نيوىددذ ااات ددة فددإن مل نيدداه الءددههلل ءددا هللا  ددهللل نيىددكوا برددهاد ما (  الاه ابددإ داالد       هددهلل اايوددا  سددإل : ال دد  امددْ مكددة احلدداف بدد  حاعدد  قددال 

  . (  مح  ع األا ا  ا   ه األحاد ا اا سثةالااهللا قُيف القال  ذا اسواد م و  .    2338 ااويام  ق 
 قدد  ال الاه ااوىددائا   ك دداا ااودديام عا امدد سمل ا دد  اآلفدداق   ااات ددة  1087 قدد    ك دداا ااودديام عا بيددان ان اكدد  باددهلل  ت دد ه    الاه مىددا  ( 1 

الابإ داالد ك داا ااوديام عا ا ا  ئدا اْلدسل   بادهلل ق د  اآلمدا   بايادة  693 ق  الاا مذي   ك اا ااويام عا ما ساا اك  ا   باهلل  ت  ه   2111
 . 2332 ق  
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م  بملهلله م  عا االىل فم س اإ  ئدا اْلدسل   عكىد ان ادلم مد  بملدهلل  دذه   مراق األ ض الم 
ااهللالاددة مدد  ااددهللالل األمددا  اادديت أي  القددَ متيدد  اارددمس فيهددا بملددهلل عكىدد ان ياددلمه  مجيملدداأل ألنيدد  
ا ا يمهللمَ اارمس  اب ااممدا   اا اكىد ان مد س ادلم ان ي مدهللم  ايد  اك دا فيمدا بملدهلل ا الكدذاذ 

إد ة م س فإني   الم ااوإم  اب م  بملهلل ا ال   الم  اب مد  ق اهدا فمد س اإ السهللت ااات ة   ااىمل
ا ا ث  دددَ ااات دددة    ااىدددملإد ة كمدددا قاودددا مددد س ادددلم ااىدددإدان المودددا المددد  بملدددهلل   مددد  دالل افا ميدددا 
الاال ع ااددديت أي  متيددد  ااردددمس فيهدددا بملدددهلل ااىدددملإد ة ال   ادددلم مددد  ق اهدددا كاا اكىددد ان الافتانيىددد ان 

اددذ . ألنيددد  قدددهلل  اددد  اآلن أبن مددا بملدددهلل كددد  بادددهلل اي مددا كدددان بملدددهلل ا اىل سهدددة الااملددااق المدددا اءددد    
ااتداا فدإن ااتداالا  كدإن فيد  بملددهلل اا ادهلل اادذي ق اد  مد  سهددة اارداق ال دذا امدا ا د ري مملاالفدداأل   
   ما   ب  اثوان ألني  ا  ري م  احملىإج ال ذا  إ اامإل اافو     ذه ااى اة العر اا إفيق .

 
 
 
 
 
 
  الثالــــثن عــــن أنــــس بــــن مالــــك رضــــ  هللا عقــــر يــــا  يــــا  رســــو  هللا  احلــــديث[ 179]

 ))مثس ر:ا ف   يف الس ور برربة ((.
 فمياة ااى إ  موضوع احلديث ن

 املفردات
قإادددد  يىدددد االا :  ددددذا امددددا الاافدددداا   فددددإن   ااىدددد إ  باكددددة يملايايددددة الااىدددد إ  أي  بفدددد ري ااىددددل 

بمددد  ااىدددل فيكدددإن ا ددداأل اافملددد  الااددد سنم  ااردددهللدال ال كدددإن ا ددداأل ااُملدددام اادددذي   ىددد ا بددد  الأي 
 بيوهما حا   .

 باكة: مرب ان الااربكة قهلل يكإن حىية القهلل يكإن مملوإ ة الاملاها  وا ءاماة ااجمي  
 املعىن اإلمجايل
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   ددذا احلددهلل ا عا ىدد ا الاا ىدد ا  ددإ األكدد    القددَ ااىدد ا ألن   عملددام  ددذا  امددا ااودديب 
ة ا ددد  ااك ددداا المددد  حيدددا ااملمددد  عاىدددوة المددد  اامدددإال ااإقدددَ آلكاددد  فيددد  باكدددة مددد  حيدددا خماافددد

احلا اة اا هللن الم  حيا ان اا ىد ا   ي دإق نيفىد  اىل ااُملدام المد  فإائدهلل ااىد إ  ا سد يماظ 
  القددَ ا سابددة ااددذي  وددلل فيدد   بوددا اىل ااىددماا ااددهللنييا فيمددإل  دد  مدد  سددائ  ف  ُيدد   دد  مدد  

ئكة  اب اا ى ا   اادذ    ملمادإن هبدذه ااىدوة مى تفا فاغفا ا  الم  فإائهلله ا ماأل  سال م  ااس
. 

 فقر احلديث
:  دمدددذ مددد   ددددذا احلدددهلل ا اسددد   اا ااىدددد إ  ااودددائ  القددددهلل َيددد   ادددب مدددد    ددد ثا بملددددهللم أًل أ:ل

الا د  أب د اب  القددهلل اعح   ااإ دال بمإاد    المدد    ااىد إ  الاَّندا قيد  ع سدد   اا ألن ااوديب 
 فُدا  السملد  الس دة ااىد إ   دا ااإس دة ااديت كان مإا س فايإا   اىل ااى ا (. ال اذ الس دة ا

   مإ  هبا ااوائ  .
: اَّنا قاَ أبن ااى إ  َيد   ادب مد    د ثا ب كد  ألنيد  مد  ااملادإم ان بدهللن ا نيىدان    مدإم اثنياا 

ا   ادب ااُملددام الاارددااا فددإ ا يدداك الس ددة ااىدد ا قددهلل   دد ثا بملددا ااودداج البملمدده      دد ثا اإسددإد 
 دددإ امدددا  دددا فيددد   دددسح اا دددهللن ال دددسح اادددهلل       دددذا ان امدددا ااوددديب قدددإال بهللنييدددة يتويددد  ال   دددل مددد

 الااملم  .
:  دمدددذ مددد   دددذا ا مددداأل أبن ا نيىدددان ا ا قدددام ااىددد إ    دددا  ددداب ال  دددا يودددهللق  ادددب بملدددا اثلثـــاا 

احملاال ج ااذ    ملامه  ال ذا م  باكة ااى إ  ب  ال  ا قاا ءي األ م  اامدا ن المد  ا  د  اافإائدهلل فيد  
اافجا الْلدذا امدا ب د مْ ااىد إ  حد     ودام بملدهلله ف فدإت  ايد   دسال اافجدا  ا س يماظ اوسال

. 
 
احلديث الرابا ن عن أنس بن مالك عن زيد بن اثب  رضـ  هللا عقـر يـا  مثسـ ران [ 180] 

ف يـام  ىل الصـ ة يـا  أنـس يلـ  لريـد ربـم ربـا  بـ  األقا  :السـ ور يـا   ما رسـو  هللا 
 يدر اس  خية .

 ما  إ اامهللا  ااذي  كإن بل ااى إ  الاأل ان  يث نموضوع احلد
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 املفردات
 قإا  ك  كان بل األ ان الااى إ  : اي ااهللال اايت ميك  ان يكإن بيوهما .

قال قهلل   ىل   دة : اي قدهلل  قا ئ هدا القدهلل   ودا مافدإا  ادب انيد  مدرب م  دهللا  دذالمل يمدهلل اه  دإ 
ال  بددهلل ان  كددإن  ودداك ممددهلل  ق دد   ىددل اي قددهلل  اال  كددإن مددرباأل اكددان اامددهلل ال فيكددإن مووددإعأل 

 قهلل  قاااال  ىل   ة .
 املعىن اإلمجايل 

  بي د  الانيدد  كدان بددل اني هائد  مدد   امدرب انيددس بد  مااددذ  د  ن ددهلل بد   بددَ انيد  يىدد ا مد  ااودديب 
ااىددد إ  الاأل ان قدددهلل  قددداااال  ىدددل   دددة السدددد ق ان قادددَ ان ااوددد ابة  ضدددإان ع  اددديه  كددددانيإا 

امددا ن  مددهلل الن بمدداااال  ايت الاا ددا ا ان  ددذا اا مددهلل ا  كددإن مدد  اآلايت ااإسددط  نيىددجامه  مدد  ا
اادديت  ددا بددل مفاعددة ااُددإل كمددا    مددا سددإ ال اا مدداال الاالل سددإ ال ااائددهللال المفاعددة ااموددا كمددا   

 سإ ال اارملااا الااوافات الااإاقملة الما اء    اذ .
 فقر احلديث

إ  اليما  دد  مد  اافجددا ألنيد  ا ا امددا كانيددَ :  دمدذ مدد   دذا احلددهلل ا اسد   اا أتمددْ ااىد  أ:لا 
 موفملة اا هللن مو  ا    الكان نيفمل  ا    اايإم اك ا .

ْاأل م  ااوداج    دذا اادلم    ي دإن   املد   اثنياا  : ان اا  مْ ُيو  ب  اقامة  سال اافجا الان ك 
فجدا ُث ان الْلإ ال   ما اااي  ق   اافجا بىا ة اال اك ا   ى االن ُث  وامإن فيمديملإن  دسال اا

ْاأل ا   يمدهللم ااىدد إ  َيملد  ااوفملددة بدد  اقد  فودداإات ع السدسم   اددب ني يوددا  مدهلل ااددذي مدا يدداك مدد
 داوا  اي  ال  ءااأل ا  حذ   مو  .

 
ربــا    احلــديث اســامس ن عــن عائشــة :أم ســلمة رضــ  هللا عق مــا أ  رســو  هللا [ 181]

 يدرربر الف ر :عو جقب من أعلر ف يغتسا :يصوم 
 ان م  ا  ري سو األ اغ ى  ال ام ال   دثا  اذ    إم  ع احلديث نموضو 

 املفردات
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كددان  هلل كدد  اافجددا :  ملدديف  ُادد   ايدد  اافجددا ال ددإ سودد  مدد  ا ادد  اي مدد  مجدداا ا ادد  ُث  ت ىدد  
 ال وإم 

 املعىن اإلمجايل
كددان  ُادد   ايدد  اافجددا ال ددإ سودد  مدد    ختددرب  ائرددة الام سددامة  ضددا ع  وهمددا ان  سددإل ع 

 ا ا ا  ُث  ت ى  ال وإم مجا 
 فقر احلديث 

: حوددد  مدددسمل    دددذه ااىدددااة    هدددهلل ااوددد ابة  ضدددإان ع  اددديه  ال ادددذ ان اع  ا ددداال   أ:لا 
ْاأل  اددب ااهلل وددة  كددان  فدديت أبن مدد  اد كدد  اافجددا ال ددإ سودد  فددس  ددإم ادد  ُث ان مدداالان اددا كددان امدد

كددان  هلل كدد  اافجددا   ان  سددإل ع  ا سدد  اىل  ائرددة الام سددامة  ضددا ع  وهمددا  ىدد ْلما فماا ددا
ال إ سو  م  ا ا  ُث  ت ىد  ال ودإم فامدا امدرب ابدإ  ا داال  ضدا ع  ود   دا قاا دا  سد   د  قإاد  
 اذ ال كا اني  حهللث  ب  اافم  ب  اامل اج اال اسامة ب  ن هلل ُث  ا  ا مجاا  اب  ادذ اي  ادب 

ة  دد سري  اددب حددهلل ا اي مددا افدداد  ددذا احلددهلل ا ال ددإ اي  ددذا احلددهلل ا حددهلل ا  ائرددة الام سددام
 ا دددداال بملددددهللال ماس ددددات االْلددددا :انيدددد   الي  ددددذا احلددددهلل ا مدددد  عدددداق م ملددددهللدال   ااودددد اح الااىددددو  

 الااىانييهلل الااملاس  بافظ الاحهلل خبسمل حهلل ا اي  ا اال .
بلالسايد  ممدهللم فيهدا مدرب نالسايد  ألهند  ا اد    نييها :ان األمإ  ااهللاماية اايت ي ملاق بملسقدة ااوديب 

ْ   ا  . سبى ه  ا اذ األمإ  م   سإل ع بذاذ م  غ
دَياِم  اَدَة ااوِّ  ا ها :ألن ما حهللث ا ب   رههلل ب  ااما ن ااكاب حيا  مإل ع  ل الس   ُاِحِ  َاُكدْ  َايدْ

تُددإا َمددا َك َددَ  ااِافَددُا ِاىَل نِيَىدداِئُكْ  ُ ددِ  اِ َدداجن َاُكددْ  اَلانيْدددُ ْ  اِ َدداجن َْلُدد ( اىل قإادد    فَدداآلَن َعِءددُاالُ ِ  اَلابْد دَ 
بْدددَيُا ِمددْ  اْأَدددْيِط األْسددَإِد ِمددْ  اْاَفْجددِا ُثُِ  ًَ  اَِنودددإا اِهُ َاُكددْ  الَُكاُددإا اَلاْءددَابُإا َحددِ   َد َد َدددِلَ َاُكددْ  اْأَددْيُط اأْل

ددَياَم ِاىَل ااِاْيددِ ( ال   ددذا اعحددة ااجمدداا اىل  مددا حل ددة مدد  ااايدد  فددإن مدد   نم  [187اا مدداال : ] ااوِّ
ذ ان اا ُها       ا  بملهلل عاإا اافجا الم   ودا    دل ان  دذا ءدا هلل المد دهلل حلدهلل ا  ائردة  ا

الام سامة  ضا ع  وهما ان م  ا  ري سو األ اغ ى  ال ام ال دذا مدا  ىدمب بهلل ادة ا ءدا ال  ودهلل 
 األ إايل القهلل  كا مجا ة م  ا   ااملا  ا مجاا  اب  اذ فيما بملهلل .
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 داأل مد  ا ادد   فد  ءدذ  ال دإ انيدد    دا قيد  املاد  كانيددَ سواب د  يادذ مدد  : ال دمدذ مد  قإْلددا سو اثنيـاا 
احددد سم فافمل دددا ااردددذ أبن  ادددذ مددد  مجددداا ا اددد  ال دمدددذ  دددذا ا مددداأل مددد  مىددد اة امدددا  ال دددإ ان 

 ا ح سم م  يس   ااريُان الايس ا  س ي   اب األني ياا  اإات ع السسم   ايه  .
ــــاا  ا يُهددددا ق دددد  اافجددددا اليدددد ك اا ُهددددا حدددد  يودددد ري :القددددهلل ام اددددي ااملامدددداا ا مدددداأل   احلددددائ اثلث

فجمهإ      اب السإا ندام ااودإم  ايهدا الاسدلااه  وهدا سدإاا ياك د   مدهللاأل اال سدهإا الءدذ  مدهلل 
بدد  مىددامة فمددال   َيلئهددا ال ايهددا ااممدداا الااكفددا ال ال ددذا كادد    اافاعددة اا إانييددة ف مددا اادديت  ات 

قدال ماادذ  دذه كمد  عاد   ايهدا ال دا حدائا  ااُها ف اد ت فُا   ايها اافجدا ق د  نامد  فمدهلل
ااو يري اهنا ا ا  ات  سمة ااُها ق د  عادإا اافجدا فهدا : يل   إمها  إم فُا ا د. م  ااملهللال 

 ولاة الام  ق   اافجا ان عا  اافجا المل  د   عهإ  دا فداحلق اهندا ي ُهدا اليودإم امدا ا ا كانيدَ مل 
 ها  إم فُا كاحلائا  . العر اا إفيق يا  سمة ااُها ا  بملهلل عاإا اافجا فهذه  إم

 
)) يا  مـن نسـ  :عـو  احلديث السادر ن عن أيب عريرة رض  هللا عقر عن الق  [ 182]

 صائم فأربا أ: شرب فليتم صومر ف  ا أععمر هللا :سقاه ((.
 : األك  الااراا  سياأل الاني      ُ  ااوإم موضوع احلديث 

 املفردات
 ا وإ   الُي م  ان يكإن  اعفة القهلل ال د احلهلل ا عااف ل .ف ك  اال ءاا :اال  وا ا

ال إ  محة م  ع عاكافل اءا  اىل  اذ بمإا  فإَّندا اعملمد   فاي    إم  : ذا اما م  اارا ا 
 ع السماه اي ساق ااي   نقاأل مل  ك    حى اني  .

 املعىن اإلمجايل
نيىا ال إ  دائ  ف كد  اال ءداا اال مجملهمدا امرب ان م   اامل  ا مجاِل اا هلل ا  إ ان ااويب 

ف كددد  الءددداا ال دددإ  دددائ  فايددد    دددإم  ال   مل مدددهلل بُسنيددد  فإَّندددا اعملمددد  ع بدددذاذ األكددد  السدددماه 
 بذاذ اارااا فما فملا  ا نيىان  سياأل م  غْ نيية فهإ    مهللح   ااوإم ال   دثا في  

 فقر احلديث
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الءاب  ا ا اك  الءاا ال إ  سياأل اودإم   : دمذ م   ذا احلهلل ا داي   اب ان اك  ااواساأ:لا 
فإن اكا  الءاب     دثا  اب  إم  ال    ُا  ال   فىهلله الاىل مم مب احلهلل ا   د  ابدإ حويفدة 
الاارافملا الامحهلل ال    مااذ اىل اَياا اامماا قال اب  دقيق اامليهلل ال إ اامياج فإن ااودإم قدهلل 

اوىدددديان    دددددثا   عادددد  اادددد مإ ات فايدددد   كودددد  ال ددددإ مدددد  عا اادددد مإ ات الااما ددددهللال يم مددددا ان ا
ال مهللال م  مل  إس  اامماا  ذا احلهلل ا الما   مملواه اال ما  ما ب  فإني  اما ع ندام ال دا اادذي 
     إماأل   الكا اه محا   اب احلميمة اارا ية ا  د .قاَ :  ذا  إ احلدق الا ا كدان ا مىداك  دإ 

ااوىدديان فددإن ماقدد  اسمىدداك    ملددهلل  اادداك  األ  دد  مدد  ااوددإم الاكدد  ماقدد  ااوددائ   اددب سدد ي 
ماقدداأل ااوددإم فاامإا ددهلل اادديت   دد   ايهددا اافمدد  مىدد ماال مدد  ااووددإ  اارددا ية الااددوش  وددا قددهلل امددا 
كنددام ااوددإم ا ا فهددإ قا ددهللال مىدد ماة    مدداج  اددب ااوددسال   يدداك  كدد  مدد  ا كاهنددا بدد  ان  ددذه 

النيملددإد اىل ااميدداج بدد  ااإاسدد  ان قا ددهللال مىدد ماة الياددذ قا ددهللال مىدد ماة ال  َيددإن ان نيدد ك ااددوش 
نيملم  بك  نيش    ا  ا ا كان ااهللاي  قدهلل دل  ادب ان األكد  الاارداا  سدياأل    ددثا   ااودإم 
فدددذاذ برددداط ا     اددد  ءدددي األ بملدددهلل يدددذكاه فدددإن اب اددد  ءدددي األ بملدددهلل يدددذكاه بُددد   دددإم  الالسددد   ايددد  

 اامماا .
ل  ايددد  احلدددهلل ا  دددذا  ددد  ني دددا :  ددد  ااجمددداا مددد  ااواسدددا حكددد  األكددد  الاارددداا كمدددا د اثنيـــاا 

المدددسمل ال ادددذ ألن األكددد  الاارددداا َي ادددي  ادددب ا مددداا فددديمك  ان   ودددإ  فيددد  ااوىددديان امدددا 
ا ماا ف وإ  ااوىيان في  ابملهلل ألني   ى الم امإ األ قهلل     وإ  مملها ااوىيان كاا ىد  الاا ملدهلل  د  

ا احدهللمها  ّكداه اآلمدا المدا ا ل ااواج الاغسق األبدإاا الكدإن ااملمايدة مرد كة بدل اثودل فدإن نيىد
اء    اذ م  األمإ  اايت     وإ  مملها ااوىديان ادذاذ فمدهلل اءدا  ااردا ح  محد  ع يملداىل بمإاد  
المدهللا  ااكد   ادب قودإ  حاادة الدام   سدياأل  د  حاادة األكد   سدياأل فيمدا   ملادق عاملدذ  الااوىدديان  

  ااكفدا ال الاألكد  الاارداا   :ال ذا  إ ااودإاا الاايد    د  ا مهدإ  مد  ان ا مداا  إسديل 
  إس  ااكفا ال  اب األ ري . العر اا إفيق 

 
احلــديث الســابا نمــن ربتــاب الصــيام عــن أيب عريــرة رضــ  هللا عقــر يــا   بيقمــا حنــن [ 183]

 ق جــاوه رجــا فقــا    رســو  هللا علكــ  يــا  مالــك (  يــا ن  :يعــ   جلــور عقــد القــ  
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عـا جتـد  فقـا  رسـو  هللا  -صـع  أعلـ  يف رم ـا  :يف ر:ايـة ن أ-على  مرأيت :أان صـائم 
ريعــة مثعتقـــ ا (  يــا  ن ل يــا  ن ف ــا مثســتطيا أ  مثصــوم شــ رين متتــابع  ( يــا  ن ل يــا  ن 

فعيقمـا  حنـن علـى قلـك أمثـى  ف ا جتد  ععام ست  مسكيقا ( يا  ن ل يا  ن فمكث الق  
السـائا ( يـا  ن أان يـا  ن خـذ عـذا يـا  ن أيـن  -:العـر  ن املكتـا  -بعـر  فيـر متـر الق  

 -يريد احلـرمث  -فتصد  بر فقا  الرجا نعلى أفقر م    رسو  هللا ( فوهللا ما ب  لبتي ا 
حــ  بــدت أنيابــر ف يــا  ن )) أععمــر  أعــا بيــ  أفقــر مــن أعــا بيــيت ف ــ ك رســو  هللا 

 أعلك ((.
 :كفا ال ا ماا   هنا   ممان موضوع احلديث 

 املفردات
 اال: ا ض ياك ها حجا ال سإد احل

بيومددددا : كددددامل نمددددان  سنمدددد  ا كافددددة اىل مجاددددة ا يددددة غاا دددداأل اليا مددددا ك ا ات ال الك  امددددا  ااا ددددل 
اامفاس ال فإ ا مل يا مهما مدا فدس يا مدا بإاحدهللال موهدا قااد  ااودوملا    ااملدهللال قإاد  ا  سدااه  سد  

 :ا   ا اافجائية اايت يكإن اامفاس ال .
 اح قَ الااااد اني  الق     ني   إس  ا  اْلاكة الا ح اق .   اكَ ال   الا ة

قإاددد  قدددال ماادددذ : اسددد فهام قدددال القملدددَ  ادددب امددداا    الا   دددائ  ( مجادددة حاايدددة اي حدددال كدددإ  
  ائ  ال   الا ة ا  َ ا اا    ممان .

ش ا  ان  دد  جتددهلل  ق ددة : اااق ددة  وددا مُامددة اليملدد  ااددذكا الاألني ددب الااوددتْ الااك ددْ الااىدداي  الااودداق
 ااىوة داَ  اب ان اااق ة ااكافاال   جتلم الكذاذ اااق ة غْ ااو ي ة .

 قإا  ءها   م  ابملل : م  ابملل ال ي اارها   اي    كإن بيوهما انيمُاا ام يا ي 
 قإا  بملاق : ااملاق  إ ااك   .

ع مددا بددل قإاد  مددذ  ددذا ف وددهللق بد  :  ددذا امددا اكدد  قدال اااسدد   اددب افمددا مديف اي  سددإل ع فددإ
  ب يها ...اىل  ما احلهلل ا .

 افما : اس  يفمي  م  اافما الاامل  اك ا فمااأل.
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قإادد  فمددد ذ  سدددإل ع : اافددداا  وددا سددد  ية الك نيددد  بىددد   اا ملجددد  مدد  حااددد  حددد  بدددهللت انييابددد   
 الح  ااتا ة ُث قال اعملم  ا اذ .

 ال حايل .قإا  احلاال : ا ض ياك ها حجا ال سإد  ذا يفىْ اا اال ال ا الاحهلل
 املعىن اإلمجايل 

 رددكإ  القدد   ددذا ااودد اي  اددب اماايدد  ال ددإ  ددائ  ف إقدد  اْلاكددة اوفىدد  الا ادد  فجدداا اىل ااودديب 
حاادد  فىدد ا   دد  يىدد ُي  ان يمل ددق  ق ددة فمددال   فمددال ايىدد ُي  ان يوددإم ءددها   قددال   فمددال 

سإابدد  فجدداا  سدد   مو  ددااأل  ايىدد ُي  ان يُملدد  سدد ل مىددكيوا قددال   فمكددا اااسدد   وددهلل ااودديب 
بملاق في  نا الاا ا ا اني  م  ااوهللقة فمال مذ  ذا ف وهللق بد  فمدال  ادب افمدا مديف اال مد  ا د  

م ملج داأل  بييت فإا ع ما بل  ب يها ا د  بيدَ افمدا مد  ا د  بيديت فملودهلل  ادذ ضد ذ  سدإل ع 
 م  حاا  ُث قال اعملم  ا اذ .

 فقر احلديث 
  دمذ م   ذا احلهلل ا  هللال مىائ  

مل  : ان مد  ا يكد  مملودية   حدهلّل فيهدا السداا مىد ف ياأل انيد     ملاقد  ألن ااوديب  املسألة األ:ىل
: ان ااملاق دة فيمدا مل  كد  حدهللاأل يكدإن يملل دااأل الاا ملل دا  املسـألة الثانيـة ملاق   مد  ا  افد  عاملودية . 

 فيت فدس دا دا اس وسح ال  اس وسح م  ااوسح  مل  ان اكها  ااوهللم دال  ادب  دسح ااىد
: انيدد  اددإ  إقدد  اكانيددَ ااملاق ددة سدد  األ   يدداك ا ج اسسدد ف اا ال ددذه الثالثــةاسس وددسح ااىدد اة 

 مفىهللال   يمة َي  دفملها .
: مجهددإ  األمددة  اددب اَيدداا ااكفددا ال  اددب مدد  سددام   امددهللاأل   هنددا   ممددان القددهلل  املســألة الرابعــة

 ملإل  اي  .نيم     بملا ااىاي اهنا   جت  ال إ قإل ءا  ال   
: ام افددإا   مجددداا ااواسددا  ددد   م مددا ااكفدددا ال ام   ؟ قددال ابددد  دقيددق اامليدددهلل  املســألة اسامســـة

مل  ى ل  ذا ااىائ   د  فملد   ادذ  امدهللاأل  الأل  اا مااذ قإ ن الُي ج م   إس ها ان ااويب 
 دإ  سدداا  : اا ا ا م  حال  ذا ااى فيت المد  ف الاقإلاال  سياأل  كذا قال اب  دقيق اامليهلل  . 

اني  فمل   اذ  امهللاأل ألني   هلل  سداا  فمإا   اكَ اال اح قَ ال   كدإن كدذاذ ا  ا ا كدان قدهلل 
فملد   ادذ  مددهللاأل . األمدا اا دا  : ان حااددة ااوىديان عاوىد ة اىل ا مدداا فيهدا بملدهلل اكإهنددا يمد  بددل 
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ج  المدا اءد   ءلول ا ا نيىا احهللمها  كاه اآلمدا الاكإهندا ص داج اىل سد  البملدهلل  د  اني دا  ااودا
  اذ .

ل   قدال فهد  يىد ُي  ا د  جتدهلل  ق دة يمل مهدا ؟ قد اا دا ا مد  قدإل اااسدإل  املسـألة السادسـةن
ان يودددإم ءددددها   م  ددددابملل ؟ قددددال   قدددال فهدددد  جتددددهلل اعملددددام سددد ل مىددددكيواأل ؟ قددددال    ان  ددددذا 

 دد  األالل ال ددذا اا ييدد  الاسدد  الانيدد    َيددإن ا ني مددال مدد  األمددا األالل اىل اا ددا  ا  بملددهلل ااملجددل 
اي اامددددإل عا ييدددد   ددددإ مددددذ   اارددددافملا الامحددددهلل المجهددددإ  اافمهدددداا ال  دددد  مااددددذ اىل ان  ددددذه 

نيمادد  مدد   اأوددال  اددب اا ليددْ    اددب اا ييدد  ال ددذه خماافددة ااددوش قددال ابدد  ااملدداي ألن ااودديب 
ا دة اما بملهلل  هللم  اىل اما  ما الايس  ذا ء ن اا ليْ الاسم سمل    اذ دايد   مدا ال دا اااال 

قددهلل ال دت عا ليددْ البملهللمدد  فدداسري اامددائاإن عا ييدد   الا  دد  ألن اااالا ددة بدد   اك ددا فددإن ااددذ    الالا 
الا ا كانيددَ قددهلل ال دت  الا ددة مُامددة فهددا صمدد   اددب  : يلــ نيفىدداأل  اا ييدد   دد  اال دداي ثسثددإن 

ان ءداا ااميهللال ال اذ نردياأل  ادب قدإل ا مهدإ  اامدائال همد  ااُادق  ادب ااميدهلل ال دذا  دإ احلدق 
 ع .

   جتهلل  ق ة يمل مها  هللل  اب ان ااإاسد  األالل    دذه ااكفدا ال  : قإل ااويب  املسألة السابعة
  إ   ق اااق ة .
: انيد   رد ط   اااق دة اامل مدة ءداالعاأل االْلدا : ان  كدإن سد   ااادذ سد   ءدا ا  املسألة الثامقة

 امليإا االاة .  يري . ال نييها : ان يكإن اااق ة اامل مة سايمة م  ا
ال ا هددا :انيدد   ردد ط ا ميددان   اااق ددة اامل مددة  وددهلل ا مهددإ  ال   ددَ احلوفيددة اىل  ددهللم ا   ددا  ءدداط 
ْ ددا المدد   اددذ قإادد   وددا  دد   ا ميددان النىددكإا كعسقددات   بملددا ااووددإ  سدداات مميددهللال   غ

إاا سداايأل  ادب ا د  جتهلل  ق ة ؟ القدااإا ان اسد  اااق دة  مد   ادب اااق دة اادمودة الااكدافاال  ادب حدهلل سد
 احلوفية ال إ ااملم  عاُاق اليمهللمي   اب ااميهلل القدإل ا مهدإ   دإ احلدق ان ءداا ع امدإل ااوديب 

 اذاذ اااس  ا  مها فإهنا مدموة ( 
: قإاددد  فهددد  يىددد ُي  ان يودددإم ءدددها   م  دددابملل قدددال   ال  ودددل مددد   دددذا ان  املســـألة التاســـعة

  كإن ا   وهلل ااملجل    ااوإم .ا ني مال م  ااوإم اىل ا عملام   
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: دمذ مد   دذا انيد   دمدذ بمدإل ااىد فيت   نيفدا ا سد ُا ة الكدذاذ َيد   ادب  املسالة العاشرة
اافدديت ان  ااسملدد  حدد     ددل مددا ا ا كددان ااىدد    وددهلله سدد  األ ءددا ياأل ام   ألن اافا قددات بددل نمدد  

 ااو ابة النمانيوا   يماأل   ا ا لام عاوهللق الغْ  اذ .
:قهلل ال د   بملا  الاايت  ذا احلهلل ا فه  االقمليف    اذ ا  ااوديام اال  املسألة احلادية عشرة

قال ال   االييَ ا  م  ااوإم قال ااووملا  فاق مدب  ادذ  دهللم ا سد ُا ة بىد   ءدهللال اارد ق 
ال ددإ  دددهللم ااودددرب  ددد  ا مدداا   ااودددإم فورددد  أل ددد اا اارددافملا ني دددا   ان  دددذا   ددد   كدددإن 

قهلل ق د   دذ ه بدذاذ  : اا ا ا م  احلهلل ا ان ااويب  يل سني مال اىل  ا عملام   ذ األ مامواأل ا
الا  ربه م ي األ  ني ماا  مد  ااودإم اىل ا عملدام . ال مداج  ادب  ادذ مد     ىد ُي  ااوديام اد ملا 
األمدإ  اادديت   يدد   ايهددا  ددهللم اسدد ُا ة اال مرددمة ءددهلل هللال كدد ن  كددإن كاسدد األ  اددب ا ادد  الا ا يدداك 

 وإم اّضا أب ا  ال  ميكو  ا م  بيوهما .ااكى  الساس اا
:قإادد  فهد  جتدهلل اعملدام سد ل مىدكيواأل  ددهللل  ادب السدإا اعملدام  دذا ااملددهللد املسـالة الثانيـة عشـرة 

ال دد  َيدد  ااملددهللد اال َيدد  عملددام سدد ل مىدددكيواأل القددهلل    ددَ احلوفيددة اىل اعملددام ااىدد ل مىدددكيواأل 
 سملدإا    ادذ اىل امدا مملمدإل ال دإ انيد   مدالل أبن ااااد اعملدام عملدام سد ل مىدكيواأل الكد ن احلوفيدة

قدددهلل   ملدددذ  السدددإد سدددد ل مىدددكيواأل فددد د   اددددذ اىل ان ااإاسددد   دددإ ااكميددددة اامدددهلل ال الاددديس  ددددهللد 
 : الا  اقددإل ان قددإل احلوفيددة  وددا السيدد    امياسدده  ااملماددا الاكدد  ألن ااودديب  يلــ ااىدداكل . 

إال    ل دهللالن  ادب ااملرداال المل ا ُب  اذ ااى فيت مجي  ااكفا ال ال دهللد ا د  بي د    اغاد  األحد
 ى فو      هللد   فهللل  اب ان ااإاس   إ ااكمية    هللد ااىاكل  امداأل أبن يادذ ااكميدة 
اايت  ا  ىة  را  دا األ ادإ  دافَ اىل  رداال كفد ه  سد ة اايم اال اىل  ىدة كفد ه  اثديف  ردا 

 الايس ااملهللد   إماأل ال كذا فهللل  اب ان ااموإد ااكمية اايت يكفا  عملام  ذا ااملهللد
ادذاذ اااسد  ان  ُملد  ا اد  بُملدام ااكفدا ال  د  كدان  : ودهللما اسدان ااوديب املسالة الثالثة عشـرة 

 ادذ مودد  ااتدداا  ااكفددا ال  دد   اددذ اااسدد  اال اهنددا عقيددة    م دد  اددذاذ قددال ابدد  دقيددق اامليددهلل قإادد  
ماط ااكفددا ال  ايد  ااىددسم اعملمدد  ا ادذ ي ا وددَ ااددذا   فيدد  فمد  قائدد   مددإل  ددإ دايد   اددب اسدد

 ودد  بىدد   ا  ىددا  اامددا ن كمددا يىددمط  ددهللقة اافُددا ع  ىددا  اامددا ن  سدد هسل اْلددسل قددال 
ال ددذا قددإل اارددافملا المدد  قائدد   مددإل   يىددمط ااكفددا ال ع  ىددا  اامددا ن ال ددإ مااددذ الااودد يري 
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 الاادذي   هداىدمط  ود  عاكايدة قدإ ن يمذ   اارافملا ا د . ال ادب  دذا فهد  ي مدب    م د  اال 
 اددذ الأتمددْ  ان اامددإل بىددمإعها عاكايددة  ددإ احلددق ألهنددا اددإ بميددَ    م دد  ا ددل ادد  ااودديب  ِل

 اا يان    القَ احلاسة   َيإن كما قااإا فهللل  اب اهنا يىمط  و  .
:   َيإن اامكفدا ان أيكد  كفا يد  ا ا كدان حااد  ك دال  ادذ اااسد  القدهلل  املسألة الرابعة عشرة

ااس  ال ذه ااهلل إ    داي   ايها املدهللم اادهللاي  الاد دب  مداالن أبن اد ب قإم موإ ي ة بذاذ ا
 اذ موىإم ال ذا اامإل ا ماأل ضمليي املهللم مدا  دهللل  ادب ااوىدا في  دل أبنيد  ا ا كدان ااكفدا  دإ 
اءهلل ا   ياذ احلاضاال فمااأل كما قال  اذ اااسد    ما بل  ب يها ا   بيدَ افمدا مد  ا د  بيديت( 

 سان ا  اك  كفا ي  .
ْ ددا مدد  ااإاس ددات فإهنددا ياددلم   لة اسامســة عشــرةاملســأ : ان ااىددا  ا ا  جددل  دد  ااكفددا ال اال غ

ا  االىل عادمول م  انيفىه  فمد  يدإىف مد  ااددمول فد ك  …  بيَ مال ااىامل امإل ااويب 
 المدد  يدداك د وددداأل اال ضدديا األ فدددإىلّ  … ال   الا ددة  (1  د وددا فملاددب قمدداته المدد  يدداك مددا  فاإ ث ددد  ( 

 (2   ال اّب (
: مجهددإ  األمدددة  اددب السددإا ااممددداا  اددب مدد  افىدددهلل  ددإم  ع مددداا  املســألة السادســـة عشــرة

ال  د  بملمده  اىل  دهللم السإبد  اىدكإي   ايدد  ااودسال الااىدسم ال دهللم ام دا ه ادذاذ ااىدد فيت أبن 
ه  اي  اامماا الاأسمل    اذ سا  بل ا   ااملا  ال    بملمه  اىل اني  ان كّفدا عاوديام اسدلا

 د  ااممداا قدال ااوددوملا  : اقدإل  دذا ااإسدد  قااد  األالنا دا القدهلل  الي انيدد   كدا   حدهلل ا  مدداال 
الفيدد  احلجدداج بدد  ا عدد ال  (3   بدد  ءددملي  ااددذي اماسدد  امحددهلل الفيدد   الامدداه ان  وددإم  إمدداأل مكانيدد  (

                                                        

ال    6731 قد  مد  يداك مدا أل فه اد    ال  ك اا اافاائا عا قإل ااويب   2297 ق  اا لا ي   ك اا احلإااة عا م  يكف     ميَ د واأل (  1 
 داا ا ودائل الاا مدذي   ك 1619 قد  المىا     ك اا اافاائا عا م  ياك ما أل فاإ ث    5371م  ياك د وا  ق   ك اا ااوفمات عا قإل ااويب 

ال  ك داا اا يدإا عا    2956 قد  الابإ داالد   ك اا اأااج الا ما ال الاافاا عا   ا ناق ااذ  دة  1070 ق  عا ما ساا   ااوسال  اب ااهلل إن 
اك دا   الابد  ماسد     الامحدهلل   عقدا مىدوهلل ا1963 قد  الااوىدائا   ك داا ا ودائل عا   ااودسال  ادب مد   ايد  د د   3343اا رهلل هلل   اادهلل    قد  

 . 2415م  ياك د واأل اال ضيا األ فملاب ع ال سإا   ق  عا  حكامك اا األ
الابدإ داالد     1578 قد  الااوىدائا   ك داا  دسال اامليدهلل   عا   كيدي اأُ دة  867 قد  مىا    ك اا ا مملة عا ختفيي ااودسال الاأُ دة (  2 

ال  ك داا األحكدام عا مد   45 قد  الاب  ماس    اامهللمة عا اس واا اا دهللا الا دهللل  2954 ق  ق ااذ  ة ك اا اأااج الا ما ال الاافاا عا   ا نا
 الامحهلل   عقا مىوهلل ااك ا   .  2416 ق  ياك د واأل اال ضيا األ فملاب ع ال اب  سإا  

 . 6650 الاه ا مام امحهلل   مىوهلل ااك ا   م  ااو ابة  ق  (  3 
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الفيددد  كدددسم مملددداالمل قدددال   اافددد ري القدددهلل ال د األمدددا عاممددداا    دددذا احلدددهلل ا    الا دددة اي اال دددس 
ا  ا  ال رام ب  سملهلل كاه     اال اي نيفى  بتْ  ذه االايدال الحهلل ا ااايا    اال داي  ال  هلل

   ااو ي ل بهللالهنا . الااكسم    ذا   إقي  اب   ة ااهللاي  فيو ا .
: ام افدإا   السدإا ااكفدا ال  ادب اادااال ا ا مّكودَ عائملدة فإع هدا اادلالج املسألة السابعة العشرة 

م   ؟ قدددال ابددد  دقيدددق اامليدددهلل الااردددافملا قدددإ ن احدددهللمها ااإسدددإا ال دددإ  ددد  جتددد   ايهدددا ااكفدددا ال ا
 ددددري اادددداالا  ل  وددددهلل ا دددد اا امحددددهلل الاا ددددا   ددددهللم ااإسددددإا  ايهددددا امددددذ   مااددددذ الاي حويفددددة ال 

اامددإل  : يلــ   ودهلل ا دد اا ااردافملا مدد  قإايد  . ووددإ الام ودا  ااددلالج بادلالم ااكفددا ال ال دإ اا
ااملماية ال ا  مايدة ا مداا امدا مرد ك بدل اااسد   بملهللم ااإسإا  اب ااااال  إ األقاا ألن  ذه

الااددااال الاا ملددة حا دداة ْلمددا ا  ان ااردداا سملدد  ااددلالج مىدددال أل  دد  كدد  مددا   ملاددق بددذاذ ف السدد  
 ايدددد  ااهددددا الااوفمددددة الااكىددددإال الااىددددك  المددددا اىل  اددددذ ال ددددذا فيمددددا   هددددا ِل انيدددد   ا  ددددق ب اددددذ 

مدداا ف يو ددذ يا مهددا ااكفددا ال الااددذي  ددهللل  ايدد  ااإاس ددات ا  ان يكددإن ااددااال  ددا اا ىدد  ة   ا 
 اذاذ ااى فيت    عاال    امااي  ام   .  هللم سدال ااويب 

: اَيددداا اا  ددداب    ااوددديام اي  ددديام ااردددها   الاافمهددداا كدددسم فيمدددا ا ا املســـألة الثامقـــة عشـــرة 
انيدد   ددوما انيدد ما اا  دداب  أبمددا قهدداي  دد   ودد ما اا  دداب  بددذاذ ؟ امددا ا م يددا ي فمجمدد   ايدد  

اا  اب  الَي   اي  ااملإد مد  سهلل دهلل الاا دا ا ان اامدإل ااود يري انيد  مدا كدان قهداايأل كمداض ءدهلل هلل 
 اال ساا اامليهلل الالس   اي  اافُا في  ان  اذ    وما اا  اب  . البددار ااد ددإفيق .

فدا ال : ا ا يكا  ا ماا   اايم م ملهللدال ق   اا كفْ فه   كفا    ادذ كاملسألة التاسعة عشرة 
الاحدددهللال اال جتددد  ااكفدددا ال بملدددهللد األايم ؟ الاامدددإل ااوددد يري اهندددا جتددد  بملدددهللد األايم ألن كددد   دددإم اددد  

فيد  ا  كفدا ال الاحدهللال . البددار حامة مى ماة اما ا ا يملهللد ا ماا    إم الاحهلل  هللال ماات فس يادلم 
 اا إفيق .
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 ابب الصوم يف السفر
  عافُدددا   ااددداض الااىدددفا القدددال سددد  مددد  قائ  َااِيمألدددا مددد   محدددة ع  دددل السددد  بمل ددداده انيددد  ا ن ْلددد

اي فوددديام  [ 184اا مدداال ] َممْلددهلُلالَداٍت َفَمددْ  َكدداَن ِمدددْوُكْ  َماِ مألددا َااْل َ اَددب َسددَفٍا َفملِدددهلِلالن ِمددْ  َااِيٍم ُاَمددَا(
ُكْ   هللال م  اايم اما غْ  ممان ال ذا  هللل  اب  احة ا سسم ال ىاه قال يملاىل اَلَمدا َسمَلدَ  َ اَديْ 

َُمْلُ ْ ( [ 78احلدج : ] ِ  اادهللِّ ِ  ِمددْ  َحدداٍَج ( ال اددب  ددذا [16اا تدداب  : ] القددال يملاىل فَددايِدُمإا اِهَ َمددا اْسددَ 
فددإن اافُددا   ااىددفا  موددة مدد  ع امل دداده  و تددا ْلدد  ان   م ملددإا هبددا القددهلل ام اددي ا دد  ااملادد    

 ددد يري اال غدددْ  ددد يري  حكددد  اافُدددا  ددد   دددإ الاسددد  اال مىددد    ال  حكددد  ااوددديام  ددد   دددإ
 السي    اذ   مإاضمل  م يواأل ان ءاا ع .

 
احلديث األ:  ن عن عائشة رض  هللا عق ا أ  محرة بن عمـر: األسـلم  يـا  للقـ  [ 184]
 )فقا  ن ))    شئ  فصم :   شئ  فأفطر((. -:ربا  ربثري الصيام -ن أصوم يف السفر 

 : ااوإم   ااىفا موضوع احلديث 
 املفردات

 ا إم   ااىفا :اْلملال األالىل  اسس فهام ااُايب .ا
 قإا  الكان ك ْ ااويام : مجاة ا  اضية .

 قإا  ان ء َ فو  الان ء َ فافُا : ءاط السإاب   ى فاد موهما اا ليْ .
 املعىن اإلمجايل

ْه بل ااويام الاافُا  س ل محلال ب   ماال األساما  سإل ع      ااويام   ااىفا فل
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 احلديثفقر 
الايس فيد  يودا ري  قال اب  دقيق اامليهلل   احلهلل ا داي   اب اا ليْ بل ااوإم الاافُا   ااىفا

بد  حجدا انيد  قدال بملدهلل كدسم ااردا ح ال دإ  اأبني   إم  ممان النيم  ااووملا    ااملهللال    احلدافظ 
َلاَل بْددِ  َ ددْ  مَحْدد   الا ددة مددااالح اادديت  كا ددا مىددا  كمددا قددال عاوىدد ة اىل سددياق حددهلل ا اا دداا اكدد  

دَياِم ِ  ااِىدَفِا فَدَهدْ  :   َ ْمٍاال اأَلْسَاِماِّ َ ِضا اِه َ ْو  انيُِ  قَداَل  اَي َ ُسدإَل اهِِ َاِسدهلُل ِي قُددِإالأل َ اَدب ااوِّ
ِ  َاْن َ ُودإَم فَدَس ِ َا ُ ْمَوةن ِمَ  اهِِ َفَمْ  َاَمَذ هِبَا َفَ َى ن اَلَمْ  َاَحد َ َاِا ُسَواحن فَدَماَل َ ُسإُل اهِِ 

ال دددذا  ردددملا أبنيددد  سددد ل  ددد   ددديام اافا مدددة ال ادددذ ان ااامودددة اَّندددا يُادددق    (1  ُسوَددداَح َ َاْيدددِ  (
ممابدد  مدددا  ددإ الاسددد  الا ددداح مدد   ادددذ مدددا اماسدد  ابدددإ داالد الاحلدداك  مددد  عا دددق ُ َِمددهلِل بْدددِ  مَحْدددَلاَل 

َُ اَي َ ُسددإَل اهِِ ِاّ ِ َ دداِحُ  َكْهددٍا اَُ اِ ُددُ  ُاَسدداِفُا اأْلَْسددَاِمِا  َددذُْكُا َاِن َاَعُه َاْمددرَبَُه َ ددْ  َسددهللِّ  ِه قَدداَل قُدْادد
اَلَاِسدهلُل أبَِْن َاُ دإَم  َ َاْيِ  اَلَاْكاِ ِ  اَلِانيُِ  ُ ِ َا َ اَدَفيِف َ َذا ااِرْهُا  َدمْليِف َ َمَماَن اَلَاَ  َاِسهلُل اْاُمِإاَل اَلَاَ  َءدااٌّ 

ددُا اَي َ ُسددإَل اهِِ َاْ ددإَ  ُِ ددَاُه فَدَيُكددإُن َد ْدوألددا اََفَ ُ ددإُم اَي َ ُسددإَل اهِِ َاْ  َددُ  أَلْسدداِي َااْل اُْف َن َ اَددِا ِمددْ  َاْن اَُتمِّ
ََ اَي مَحَْلاُل  (  ا د .( 2   َقاَل َايو َ ِاَذ ِءْ 

الم   ذا    ل ان ااوإم   ااىفا  موة م  ع فمد  امدذ عاامودة ا داا المد   دام  : يل 
  اذ الا  رب  يام  مددايأل ااإاس   اي   العر اا إفيق .سان ا  

 
 احلــديث الثــان ن عــن أنــس بــن مالــك رضــ  هللا عقــر يــا  ن ربقــا نســافر مــا القــ  [ 185]

 فلم يعب الصائم على املفطر :ل املفطر على الصائم .
 حك  ااوإم   ااىفا موضوع احلديثن

 املفردات
  اب ا س ماا   اب  اذ الك اال القإ   .قإا  كوا نيىافا :  ذه ا ماة يهللل 

 مل  ملا   اذ اال مل  ك    نمو  . :بيان اا قهلل   إ   ان  سإل ع  قإا  م  ااويب 
                                                        

الااوىددائا   ك دداا ااودديام عا    كددا ا مدد سمل  اددب  دداالال    1121 قدد  ااودديام عا اا ليددْ   ااوددإم الاافُددا   ااىددفا مىددا    ك دداا (  1 
 . 2303 ق  حهلل ا محلال في  

 (     األا ا     2403 ق  ابإ داالد   ك اا ااوإم عا ااوإم   ااىفا (  2 
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قإا  فا   ملد  ااودائ   ادب اافُدا ال  اافُدا  ادب ااودائ : مل  فيدة اافملد   ملد  اي مل  ملد   دذا 
  اب  ذا ال   ذا  اب  اك.

 املعىن اإلمجايل
   ممدان فمدوه  مد   ودإم      مااذ  ضا ع  و  اهن  كانيإا  ىافاالن م  ااوديب َيرب انيس ب

 . حال سفاه الموه  م   فُا المل  مل  احهلل موه   اب احهلل اي ال   اا  اذ  سإل ع 
 فقر احلديث

 دمدذ مد   دذا احلدهلل ا دايد   ادب سدإان  دإم  ممدان   ااىدفا قدال ابد  دقيدق اامليدهلل مد  حيدا 
  ااىددفا بملدداض كإنيدد   ملدداا  اددب  هللمدد  اي جبانيدد  كإنيدد   ملدداا  اددب  هللمدد  . انيدد  سملدد  ااوددإم 

قال ااووملا  اقإل  رْ ع إان اىل مسمل بل ااو ابة فمدال مجا دة   َيدإن الان  دام  ممدان 
  ااىفا قماه   احلما فمل   ان ب  اي  ا اال قال  مَ  ممان   ااىفا فاما   ابدإ  ا داال 

اال بدد  د وددا  قددال  ملددَ  سددسأل مدد  بدديف نددي  ُيددهللف  دد  ابيدد  انيدد   ددام ان ا يددهلل   ا اددا ال دد   مدد
 ممدددان   ااىدددفا فددد ماه  مدددا ان  ممدددي  قدددال ال ددد  مدددإىل بددديف  اءددد   ددد  ابددد    ددداج  مددد   دددام 
 ممددان   ااىددفا   َيل دد    الاه ابددإ اسدد اق اارددااوجا  كدداه ابدد  ييميددة   ءدداح ااملمددهللال ك دداا 

 فم  احلواباة.
 ابة ان  دري  دوه  فهدإ اس هداد مدوه   ملا ضد  ااود يري ااودا ري مدا  كدا  د  بملدا ااود يل  ن

 الا ني  اليما اه ال ذا  إ األ سري ان ءاا ع يملاىل . م  قإل ااويب 
 ال دمذ مو  اني  ا ا سان  اذ     ممان سان   غْ  ممان م   يام ااوافاة العر اا إفيق .

 
يف  يا  خرجقا ما رسـو  هللا  رض  هللا عقر (1) احلديث الثالثن عن أيب الدرداو[ 186]

ش ر رم ا  يف حر شديد ح     ربا  أحدان لي ا يده علـى رأسـر مـن شـدة احلـر :مـا فيقـا 
 :ععدهللا بن ر:احة  . صائم  ل رسو  هللا 

 : ااوإم   ااىفا اي  إم  ممان   ااىفا موضوع احلديث 
                                                        

األك دا انيد   دإميا ال د  ابد   داما اال ابد    دهلل ع اال غدْ  ادذ فيد  مدسمل ال دإ انيودا ي مل سدا اسدا  ابإ ااهلل داا اء ها بكوي   الام ادي   ا د  ال  ( 1 
 . 5263( اا ما   4391ااكاءي   األ   دمرق ال إ االل قاض قمب في  الكان قاضي 32 إم بهلل  اليإ  عارام سوة 
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 املفردات
ن ان  اددذ القدد     ممددان حدد      ددإ   قإادد    ءددها  ممددان  ددذه ا ماددة اال ءدد   ا ماددة بيددا

 مسمل  اذ 
قإا    حا ءدهلل هلل :اي   نمد  حدا ءدهلل هلل المجادة حد  ان كدان احدهلل  ايمد   دهلله  ادب  اسد  مد  

ْاأل   ءهللال احلا ح  ااتا ة الفيها ا ذان برهللال احلا ك 
 ددهللع ال  قإاد  المددا فيوددا  ددائ  المددا  وددا  فيددة  ملدد  ادديس اي ادديس فيوددا احددهلل  ددائ  ا   سددإل ع 

 ب   الاحة.
 املعىن اإلمجايل

َيددرب ابددإ ااددهلل داا  ضددا ع  ودد  اهندد  ماسددإا   سددفا   ءددها  ممددان الكددان  اددذ   حددا ءددهلل هلل 
حدد  انيدد  مدد  ءددهللال احلددا ايمدد  اااسدد   ددهلله  اددب  اسدد  ايمددا  اسدد  بيددهلله مدد  ءددهللال احلددا المددا فدديه  

 ال  هللع ب   الاحة .  ائ  ا   سإل ع 
 فقر احلديث 
 ددام    ممددان  حلددهلل ا  سددإان  ددإم  ممددان   ااىددفا ال   ددذا احلددهلل ا ان ااودديب  دمدذ مدد  ا

  ااىددددفا فدددداس م  مودددد  فملدددد  ااوددددإم كمددددا    ددددذا احلددددهلل ا الاسانيدددد  ادددد  كمددددا    حددددهلل ا محددددلال 
األسدداما حيددا قددال ان ءدد َ فودد  اليما دداه  ايدد  كمددا   حددهلل ا انيددس فادد   ملدد  ااوددائ   اددب 

مد   دذا ان ااودإم سدائل الاكد  يمييدهلله عامدهلل ال ال دهللم ااردمة  اافُا ال  اافُا  اب ااوائ  ف  ل
  ذا  إ األالىل اا هلل ا اآل   .َ. َاْيَس ِمَ  اْاربِّ ااِوْإُم ِ  ااِىَفِا ( 

القدهلل   د  اىل سددإان ااوديام   ااىدفا ا مهددإ  المدااي    ادذ اا ا ا ددة كمدا مداافإا   ا نددام 
 سي  ال ودا قدااإا أبن  ديام  ممدان   ااىدفا    ودري  القااإا ان م   اب ناماأل   ااىفا بُاَ

الماافه   امة ا   ااملا  الاامإل ع إان مميهللاأل عامهلل ال ال هللم اارمة  ذا  إ احلدق ان ءداا ع ا  
ان اافُا افم  كما ان ااموا افمد  امدذاأل بامودة ع  دل السد  ال  حدهلل ا  ملادب بد  اميدة  .. 

العر اا إفيددددق . ما إكددددة : ام اددددي   ( 1    ددددهللق   ..(  ددددهللقة يوددددهللق ع هبددددا  ادددديك  فدددداق اإا
                                                        

الااوىدائا     3034 قد  ا مدذي   ك داا يفىدْ اامدا ن سدإ ال ااوىداا الا 686 قد  مىا    ك اا  سال ااىافا   عا  دسال ااىدافا   القودا ا (  1 
الابدد  ماسدد       1199 قدد  الابددإ داالد   ك دداا ااوددسال عا  ددسال ااىددافا  1433ك دداا يموددْ ااوددسال   ااىددفا عا يموددْ ااوددسال   ااىددفا 

 .هلل ااملراال الااهللا ما   ك اا ااوسال عا قوا ااوسال   ااىفا الامحهلل   مىو 1065 ق  ك اا اقامة ااوسال الااىوة عا يموْ ااوسال   ااىفا 
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سدددافا    ممدددان ا  مدددايل مددداال     ممددان اادددذكإ     دددذا احلدددهلل ا ا  انيددد  مل  ملددامل ان ااوددديب 
غدلالال بددهلل  المدداال   غددلالال اافدد ري ال كددا   ددهلل ع بد   الاحددة    ددذا احلددهلل ا  مليوهددا اتددلالال بددهلل   اددذ 

هللع بد   الاحدة حيدا ق د    غدلالال مديد  ال دا ق د  اافد ري ألن غلالال ااف ري كانيَ بملهلل اس رهاد   
 ايفاقا العر اا إفيق .

 
يف  احلديث الرابان عن جابر بن ععـدهللا  رضـ  هللا عق مـا يـا  ن ربـا  رسـو  هللا [ 187]

سـفر فــرأ  زحامــاا :رجــ ا يــد  لــا عليــر فقــا  ن مــا عــذا ( يــالوا ن صــائم يــا  ن )) لــيس مــن 
 (.ال  الصوم يف السفر(

 :يف لفظ ملسلم ن ))عليكم برخصة هللا اليت رخص لكم ((. 
 حك  ااوإم   ااىفا  موضوع احلديث ن

 املفردات 
 فاا  نحاماأل :اي ا ساأل قهلل اس مملإا   مكان ف لامحإا في  .

قإاد  ال سدسأل قدهلل كادد   ايد  : اي سملد   ايدد  ءدي األ مد  اا دد  ب دإا اال هدإه افدداط ااردمة  ايد  مدد  
 ك اال ااملُش حاا ال اارمس ال 

مدا  دذا اسد فهام  د  االحدام اادذي حود  قدااإا  دائ  :اي  فمال : ااممْ  ملدإد اىل  سدإل ع 
  ائ  ءق  اي  ااويام فىمط 

قال ايس م  اارب ااويام   ااىفا ال  افظ اىا   ايك  بامودة ع ااديت  مدش اكد  اي اافُدا 
   ااىفا 

 املعىن اإلمجايل
نحامدداأل ال سددسأل قددهلل كادد   ايدد  فىدد ل  ودد     كددانيإا   سددفا فدداا  ااودديب  دداالي سددابا بدد    ددهللع اهندد

ادديس مدد  ااددرب ااودديام    فدد مرب أبنيدد   ددائ  قددهلل سددمط مدد  ءددهللال ااودديام  ايدد  فمددال  سددإل ع 
 ااىفا الاني  قال  ايك  باموة ع اايت  مش اك  اي فلذال ا الاغ ومإ ا .

 فقر احلديث 
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  اي   ااويام   ااىفا  قاا  ااويب : سإان  أ:لا  دمذ م   ذا احلهلل ا 
:  دمذ مو  ان ااويام   ااىفا  كإن ا  حك  ااكاا ة ا ا ءق  ادب  داح   مردمة   ي ادل اثنياا 

 ب  اىل حهلل اأُا ال رملا هبذا قإا  ايس م  اارب ااويام   ااىفا .
  ااىدددفا حددددهلل :  دمدددذ مددد   ددددذا احلدددهلل ا بُا مدددة اافهدددإم انيددد  ا ا باتددددَ ااردددمة عاودددائ   اثلثـــاا 

 اأُإ ال فاني  ُيام  اي  ا س ماا    ااوإم الَي   اي  السإعأل ان  فُا .
: دمذ م  قإا   ايك  باموة ع اايت  مدش اكد  ان اافُدا   ااىدفا  ىد    ألن كامدة  رابعاا 

 ايك  اغااا عااموة الان األمذ هبا الاغ وامها افم  م  ااوإم فها ييىْ م  ع ال محة بمل داده 
ن األمذ بامش ع ااديت ءدا ها افمد  مد  األمدذ عامللميدة ألن مد  امدذ عامللميدة اليداك ااامودة  الا

ك ني  قهلل  ّد  ىا ع ال مح   القال   حاسة ِل في  ال   ادذ مدا فيد  القدهلل قدال يملداىل  ُ دَإ اْس َد َداُكْ  
امددا يملا دي ااامودة فمددهلل  [ 78احلدج : ] يَ  (اَلَمدا َسمَلدَ  َ اَدْيُكْ  ِ  ااددهللِّ ِ  ِمدْ  َحداٍَج ِماِددَة اَبِديُكْ  ِابْددَاا ِ 

 افددَ اهنددا مددا ابدديري ااملددذ  مدد  بمدداا احلكدد  فمدد سأل اافُددا   ااىددفا  موددة الااودديام  لميددة فاامللميددة 
عقيدددة ال دددإ السدددإا ااودددإم  ادددب مددد  مل  كددد  مىدددافااأل الابددديري اافُدددا اامىدددافا  محدددة مددد  ع بمل ددداده 

ْاأل  ايه  العر اا إفيق .  الييى
 
يف  اســامس نعــن أنــس بــن مالــك رضــ  هللا عقــر يــا  ن ربقــا مــا القــ   احلــديث[ 188]

السفر فمقا الصائم :مقا املفطر يا  ن فقرلقا  مقرلا يف يوم حار :أربثران  ـ  صـاحب الكسـاو 
م :يــام املفطــر:  ف ــربوا األبقيــة :ســقوا  ا:مقــا مــن يتقــ  الشــمس بيــده يــا  ن فســقق الّصــوّ 

 قعب املفطر:  اليوم ابألجر (( .ن ))  الررباب فقا  رسو  هللا 
 :ااويام   ااىفا موضوع احلديث 

 املفردات
ْ دا  قإا  الاك ا  كسأل  اح  ااكىاا : ااااد عاكىداا  ودا اا يداا المدا   مملوا دا مد  اا ىدط الغ

 اايت  ى    هبا  وهلل احلاسة الي لذ فااءاأل   اااي  
 اس  املهللم السإد اا ياا ممل  اارمس بيهلله : اي َيمل   هلله  اب    اقإا  الموا م    م

 م : ااىمإط   ا ال     هللم ا س ُا ة الاالاة ا ماْل  افىمط ااّوإ 
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قإادد  القددام اافُدداالن الضددابإا األبويددة :األبويددة  ددا مددا َيملادد  ااىددافا م دداا اي مددا بدد  حدداا ال اارددمس 
ا (  اي     د  اافُداالن اايدإم عألسد السمإا اااكداا اي ا بد  المدا   مملوا دا فمدال  سدإل ع 

 حاناله اك ا م  ااوإام بميامه  خبهللمة ااوإام 
 املعىن اإلمجايل

ءداا ع اادامش   األحكدام ااديت   يد   ايهدا مرددمة  محدة بمل داده فمد  امدذ هبدذه اادامش حددان 
 اافمدددياة ألنيددد  امددددذ عألحكدددام اارددددا ية كددد  حكددد    مإضددددمل  الادددا كددددان ا ددد اا  سددددإل ع 

  اامل ددادال صماهدد   اددب ااوددإم فيدد  القددهلل  ددددي هبدد   اددذ اىل   ودداح إني    ااىددفا الءددهللال  غ دد ه 
أبن اافُدا   اادذ    مإمدإن خبهللمدة ااودإام ُيدإنالن األسدا اك دا ال دذا فيد   اارمة ف ل ْلد  ااوديب 

 . اب األمذ عاامش  احلا
 فقر احلديث

  مرددمة : يمددهللم   احلددهلل ا ق ادد  ان ااوددإم   ااىددفا ادد  احكددام فددإن كددان ءدداقاأل  اددب  دداح  أ:لا 
نوملد   د  ملاالادة ا ماادد  عاكايدة ال  يملاضد  االُددإ ال فهدإ سدائل مد  ااكاا ددة امدا ان باتدَ اارددمة 
عاوائ    ااىفا اىل حهلل اأُدإ ال  ادب نيفىد  فانيد  َيد   ايد  حيو دذ ان  فُدا الا  فإنيد   ملدهلل قدهلل 

ائاال اال ااىديا ال ق   نيفى  ال  مب مملوا فيما ا ا كان ااويام غْ ءاق  ادب ااىدافا كااىدافا   ااُد
م  السإد ااكيي فهذا  كإن احلك  فيد  عألفمداية  د  األفمد  ااودإم اال اافُدا فدإن كدان  ردق 
 ايدد  اا دد مْ اك ددا مدد  مرددمة ااودديام اسدد إ  ااوددإم الاافُددا الان كددان    رددق  ايدد  اا دد مْ كددان 

 اافُا افم  امذا عاامش 
امل ددددادات اا ُإ يدددة امإادددد    دددد  : دمددددذ مددد   ددددذا احلدددهلل ا ان مهللمددددة اادددوفس افمدددد  مددد  ا اثنيـــاا 

اافُددداالن اايدددإم عألسدددا   سددديما الاأهللمدددة   ااىدددفا ْلدددا قيمدددة   يمدددة القدددهلل كدددان بملدددا ا ددد اا 
الاكو  ابإ ا إا األنيوا ي كدان ا ا  د    فمدة   ااىدفا ءداط  اديه  ان َيدهللمه    سإل ع 

 (1  القهلل ساا   احلهلل ا   سيهلل اامإم مادمه  ( 

                                                        

ال  ساىداة األحاد دا   561/562فداا كري اأ  17516/17518 ااملمال كول  392ااوابيري مركاال  2/101احلاالي ااف اال  ااىيإعا (  1 
 . 3324ال ق   3323ال  ضمليي ا ام  ااوتْ  ق   1502ااممليفة الااإضإ ة باق   
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م  اافمدا الاحلاسدة الاا ماد  مد  اادهللنييا  هلل ا ما كان  اي  ا  اا ااويب : دمذ م   ذا احل اثلثاا 
 الح  اامل ادال . العر اا إفيق.

: ع   ددا  اّ  قددهلل يملاضددوا حلكدد  ااوددإم   ااىددفا البيوددا احكامدد  فانيدد    مددب مملوددا مإضددإا  مل و ــة
ل امددا الاحددهلل ال ددإ مدد  َيدد  اافُددا  اددب ااوددائ    ااىددفا ؟ الا ددإاا َيدد   ايدد  اافُددا   حدداا 

احددهللامها فهددا  وددهلل يملاضدد  االُددإ ال كمددا قددهلل ممددب الامددا احلااددة اا انييددة فإنيدد  َيدد   اددب مدد  سددافا 
َسدداِبِا بْددِ   كمددا   حددهلل ا  ااجهداد َيدد   ايدد  ان  فُددا ا ا د  امدداا ااملددهللال القددهلل  دري  دد  ااودديب 

رِي ِاىَل َمِكددَة ِ  َ َمَمدداَن َفَودداَم َحددِ  بَداَددَل َمدداََج َ دداَم اْاَفدد ْ  َ ْ ددهلِل اهِِ َ ِضددا اِه َ ْوهَمددا َاِن َ ُسددإَل اهِِ 
ِميدَ  اَدُ  بَدمْلدهلَل ُكَااَا اْاَتِميِ  َفَواَم ااِواُج ُُثِ َدَ ا ِبَمهلَلٍح ِمْ  َماٍا فَدَافَدمَلُ  َحِ  نَيَ َا ااوِداُج اَِاْيدِ  ُُثِ َءدِاَا فَ 

فهدددذه  دددا احلاادددة  (1   ْامُلَودددااُل االَا ِدددَذ اْامُلَودددااُل (َ اِدددَذ ِاِن بَدمْلدددَا ااوِددداِج قَدددهلْل َ ددداَم فَدَمددداَل االَا ِدددَذ ا
 اا انيية.  

 
احلديث السادرن عن عائشة رضـ  هللا عق ـا يالـ ن ربـا  يكـو  علـّى الصـوم مـن [ 189] 

 رم ا  فما أستطيا أ  أي    ل يف شععا  .
 : قماا اافائَ م   ممان الان الق   مإس  موضوع احلديث 

 املفردات
 اوإم م   ممان : اي د واأل اا  فإت بملذ  احليا قإْلا  كإن  اّب ا

  أتال دد  موددهلل  مفملددإل مل اسدد ُ  اي فمددا  ايدد  قإْلددا فمددا اسدد ُي  : مددا  فيددة الان المددا دماددَ 
 اس ُي  قمائ  ا    ءمل ان. 

 ا  : اس  وائية 
 املعىن اإلمجايل

اممداا ا    ءدمل ان خترب  ائرة  ضا ع  وها اني   كإن  ايها ااودإم اي قمدائ  فمدا يىد ُي  ا
 . م  اس  اء تاْلا عاويب 

                                                        

الاا مذي   ك اا ااودإم عا  مدا سداا     1114 ق  ا    ك اا ااويام عا سإان ااوإم الاافُا   ءها  ممان اامىافا   غْ مملوية مى(  1 
 . 2263 ق   الااوىائا   ك اا ااويام عا    كا اس  اااس  710  ق  كاا ية ااوإم   ااىفا 
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 فقر احلديث
  دمذ م   ذا احلهلل ا مىائ  

كدان  ملاد  أتمدْ  ائردة فيما دا  ايد  ال ادذ دايد   ادب   : ان اامماا الق   مإسد  ألن ااوديب أ:لا 
 ان اامماا     ما ق الق   ا  ا ا قاا  ممان 

ن فانيدد   كددإن ممدديماأل فيدد  العألمددش ا ا مل   ددق مدد  : دمددذ مودد  ان مددا كددان مإسددملاأل ق دد  ءددمل ا اثنيــاا 
 ءمل ان ا  قهلل   هللال اافائَ 

:ا ا اما ااكاي اىل ان  هللم   ممان  ما بهللالن  ذ  الم  السإد ا س ُا ة فانيد     دذه  اثلثاا 
احلااة أيُث ال د   ايد  اعملدام ا ا قمدب بملدهلل  ممدان اا دا   دذا  د  مدسمل بدل ا د  ااملاد  فمدوه  

امددذاأل بف داال  اد ملا ااودد ابة   ااإضدإا المدوه  مد  قددال    ودري فيد  ءددو  مد  االسد  ا عملدام
 ال   الم ااكاي ءو    اذ .

ان اا هدداالن الاا فددا ط مدد  السددإد ا سدد ُا ة حدد   ددهللم   ممددان  مددا  كددإن مإس دداأل فيمددا  يلــ  ن
ذي ني د  الاملدد  ااددذ   اف ددإا ع عملددام ني دداالا مدد   ددذا ااواحيددة ايكددإن  ددذا ا عملددام سدداداأل ااددومش اادد

 حو  عا  مْ الع يملاىل ا ا  
:  دمذ م  احلهلل ا ان ااااال َي   ايها ان يى   ن نالسها   اامماا ا ا كان الق   مدا نال  رابعاا 

 العر اا إفيق . مإسملاأل ني ااأل اىل ان  ائرة كانيَ يدما ااوإم م  اس  اارت  باسإل ع 
 
يــا  ن )) مــن مــات  رســو  هللا  احلــديث الســابا نعــن عائشــة رضــ  هللا عق ــا أ [ 190]

 :علير صيام صام عقر :لير ((.
 :أخرجر أبو دا:د :يا  عذا يف القذر :عو يو  أمحد بن حقعا رمحر هللا 

 ااويابة   ااوإمموضوع احلديث ن
 املفردات

 م  مات : م : م  ادالات ااملمإم .
 قإا  ال اي   يام :اي  يام الاس  



 3أتسيس األحكام ج  153
 

 

مداي ااملمهللال اني  اماس  ابدإ داالد القدال  دذا   ااودذ  ال دإ   ام  و  الاي : اي قمب  و  ُث  كا
 قإل امحهلل ب  حو   

 املعىن اإلمجايل
امددا ان  وددإم ااددإِل  دد  ااددذي  ايدد  ءددو مدد   ممددان اال   ختددرب  ائرددة  ضددا ع  وهددا ان ااودديب 

 كفا ال اال نيذ  ألني   ملم  ااإاس  
 فقر احلديث

ادلم الايد  ان  ودإم  ود  قدال احلدافظ الاىل  دمذ م   ذا احلهلل ا ان م  مدات ال ايد   دإم الاسد  
 اددذ   دد  ا دد اا احلددهلل ا ال اددق اارددافملا اامددإل   اامددهللب  اددب  دد ة احلددهلل ا كمددا نيماددد  
اا يهما  و    ااملافة ال إ قإل اي ثإ  المجا دة مد   دهللثا ااردافملية القدال اا يهمدا   اأسفيدات 

: الا ا   يلـ  ها فإسد  ااملمد  هبدا . ذه ااىااة  ب ة ال  ا اد  بدل ا د  احلدهلل ا مسفداأل    د  
كان احلهلل ا قهلل ث دَ فاديس  وداك  دذ  ألحدهلل مد  ااىدامل  د  األمدذ بد  القدهلل   د  ا مهدإ  
اىل ان ااإاس  ا عملام ال ااإا  اذ أبن ااوإم   دادال بهللنييدة فدس يدهللماها ااويابدة كااودسال ال  د  

ْه ال إ  إاف ق سائا اافمهداا   ا عملدام ا مام امحهلل ب  حو   اىل ختويش احلهلل ا عاوذ  دالن غ
 مدا فدات مد   ممدان ا  ان احلدهلل ا  دام    دذه ااىد اة فيدهللم  فيد  كد   دإم الاسد   ءددملا   
كامة  اي  عاإسإا فيهللم     اذ اافائَ م   ممدان الااكفدا ال الااودذ  ال دذا اامدإل  دإ اادذي 

ااىدااة كدسم ك دْ الامدذ  و تا األمذ ب  فإن يملذ   إم ااإِل ُ ِسَ  اىل ا عملام الاافمهاا    دذه 
 إ ما دالني    ا وا اما قإل اافمهداا أبن ااودإم   دادال بهللنييدة فدس يدهللماها  الااو يري   ني اي ال د

ااويابة فهذا كان  و تدا ان  مدال ادإ ان اامائد  ْلدذا اامدإل  دإ مد  اديس  ملودإم امدا ا ا كدان قائد  
ان  كددإن  ددذا سددإا ادا مدد    ددذا  ددإ ااردداا فكيددي ني جدداا ان نيمددإل ان ااوددإم   ددادال بهللنييددة ا 

 ال  ءذ اني  كذاذ فايس ألحهلل م  قإا  قإل ال  م  سو    اي . العر اا إفيق   سإل ع 
:اال أل: ااإِل ااذكإ    احلهلل ا  إ ااإا ف  اب اامدإل األ دري اي مد    اءدا ا  ف مد  مل و ة

ْاف فكدذاذ  مدهللم   ا ا دلام الاداا مدا السد   ادب اادإ ف فدإن السدهلل  اايَ ألنيد   دإ اامدهللم   ااد
اب  اال ام الا ب  عال  اق  ايس  وهلله ما ميو  م  قيام  عألداا اد     الاي  ال كدذا  مدال  ودهلل 
يددلاح  األالايدداا  مددهللم اا اءددا اددإل ف فددإن كددان اا اءددا اددإل ف مجا ددة اليردداحإا اقدداا بيددوه  اال النا 
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ْاأل فدإن النا  ادديه  ااوددإم ادلم ان  ودد إم كد  الاحددهلل مدوه  ياددإ اآلمددا ألن ااودإم  ادديه  ا ا كدان ك دد
ااممددداا ُيكدددا األداا اي كمدددا انيددد    ميكددد  ادددإ كدددان حيددداأل ان  ودددإم  دددإمل فكدددذاذ   ميكددد  ان 

  وإم  مليف    إم    ااإِل اْلااذ    إم الاحهلل اثوان ف ك ا 
 نيياأل : ااوإم ااذي َي  قمدااه  دإ اادذي  فدإت عاداض ُث  ودري  دذا اادا ا بملدهلل  ممدان فدس 

ح  ميإت اما ان اس ما ب  اااض    ممدان البملدهلل  ممدان المل  ماد   ود  حد  مدات ففدا   ممي 
  ذه احلااة    الم  اب ااإِل قماا . العر اا إفيق. 

 
احلديث الثامنن عن ععـدهللا بـن ععـار رضـ  هللا عق مـا يـا  ن جـاو رجـا  ىل القـ  [ 191]
 ر أفأي ير عقـ ا ( يا  ن لـو ربـا  علـى فقا  ن   رسو  هللا    أم  مامث  :علي ا صوم ش 

 أمك دين أربق  ياضير عق ا ( يا  ن نعم يا ن ))فدين هللا أحق أ  يق ى ((.
فقالـ  ن   رسـو  هللا    أمـ  مامثـ  :علي ـا صــوم  :يف ر:ايـة جـاوت امـرأة  ىل رسـو  هللا  

يــ د   نــذر أفأصــوم عق ــا ( فقــا  ن )) أرأيــ  لــو ربــا  علــى أمــك ديــن فق ــيتير أربــا  قلــك
 عق ا (((  فقال  ن نعم يا  ن )) فصوم  عن أمك ((.

 :قماا ااوإم ااإاس     اايَ موضوع احلديث 
 املفردات

قإادد  ان امددا مايددَ ال ايهددا  ددإم ءددها :ا ماددة   قإادد  ال ايهددا  ددإم ءددها حاايددة ألن ااددإاال الاال 
 احلال فك ني  قال الاحلال اهنا  ايها  إم ءها .

اددإ كددان  اددب امددذ د دد  اكودددَ   وددا اسسدد فهام ااُادديب فمدددال ااودديب  قإادد  اف قمددي   وهددا اْلمددلال
قاضددي   وهدددا قدددال نيملددد  قددال فدددهلل   ع احدددق ان  ممدددب ال   الا دددة ااددااال ان ااي دددة  ايهدددا  دددإم نيدددذ  
قااَ ان اما مايَ ال ايها  إم نيذ  افا إم  وها الا س فهام  ودا كدذاذ عاديب فمدال ا ا دَ ادإ  

اال فممي ي  اكان  ادذ  دددي  وهدا فماادَ نيملد  قدال فودإما كان  اب امذ د   اكوَ قاضي   
    امذ .

 
 املعىن اإلمجايل
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سدد   مدد  ق دد   سدد  اال امددااال ان ام ااىددائ  مايددَ ال ايهددا  ددإم ءددها ال  اااالا ددة   ددإ ان ااودديب  
ا ا دددَ ادددإ كدددان  اددب امدددذ د ددد  فممدددي ي   ددددي  ادددذ  وهدددا الكانيدددَ  األمددا  نيدددذ  فمدددال ااودديب 

 ائ  بمماا ما الس   اب ام  قياساأل حلق ع  اب حق اآلدما .ااو يجة اني  اما ااى
 فقر احلديث

:اني  َي   اب الِل اايَ ااذي مات ال اي   إم ر  ا ااملداال انيد   أ:لا  دمذ م   ذا احلهلل ا 
  الم ااإِل قمااه كما  الم  قماا ااهلل   ااذي الس  ااملاإقل .

ِل قمدداا ااوددإم اال  المدد  ا عملددام فددذ   ا مهددإ  : ام اددي ا دد  ااملادد     ددذا  دد   اددلم ااددإ اثنيــاا 
اىل انيد     اددلم ااددإِل ااممداا الاكدد  َيدد   ايدد  ان  ُملد   دد  كدد   ددإم مىدكيواأل كمددا  ددإ ااملاددإم   
ال اااددذان    ىدد ُيملان ااوددإم انيدد   ُملدد   وهمددا فكددذاذ  ُملدد   حددق ااردديا ااك ددْ الااملجددإن ااك دد

اودذ  الانيد   ادلم اادإِل ااممداا ا ا كدان ااودإم نيدذ األ    اايَ ال    ا مام امحدهلل اىل يمييدهلل  ادذ ع
ل عحلدددهلل ا  ادددب ال   المددد  ا ا كدددان قمددداا اافا مدددة اال كدددان كفدددا ال امدددا ااردددافملا فمدددهلل  ادددق اامدددإ 

     الاا  ري امذ ب  ا  اب  القااإا اني   الم ااإِل قماا كد   دإم الاسد  الاسد هللل  ادب  ادذ 
أبن يدداك ا س فوددال   قمددااي األحددإال مدد  السددإد ا ح مددال  وددلل مولاددة ااملمددإم   اامددال ال ددذا 

ْه الكدددإن ااوددديب  قدددهلل قدددال  اامدددإل  دددإ ااوددد يري   ني ددداي ألن اا مييدددهلل عاودددذ     ادددلم موددد  موددد  غددد
ااىائ  ا ا َ اإ كان  اب امذ د   فممي   اكدان  دددي  وهدا قدال نيملد  قدال فدهلل   ع احدق ان 
 ممب المل  ى فو     كان  اذ ااوإم م   ممان اال كان نيذ األ اال كان كفدا ال فملدهللم اس فوداا  

  امدا     نيإ ية ااإسإا م  اس هلل ا  أبن د   االاإقل ا ا قماه ااإِل  مما الان ااو يجدة انيد
ااىدائ  عاممداا مد  غدْ ان  ىد ا   دد  نيإ يدة ااإسدإا فدهللل  ادب انيدد   ادلم اادإِل قمداا كد   ددإم 
الاس  ألن اارا ا مل  ى فو     كان نيذ األ اال غْ نيذ  ال   كان  اذ ااإاسد  مد   ممدان اال  
كددان كفددا ال ال ددذا مملدد  قإادد     ددذه ااما ددهللال ان  ددهللم ا س فوددال   قمددااي األحددإال مدد  السددإد 

ااىدددائ  اادددذي القددد   ادددب  ال  ودددلل مولادددة ااملمدددإم   اامدددال الم ددد   ادددذ  دددهللم اس فوددداا  ا ح مددد
امااي     ممان  د   دا كانيدَ مُاال دة ام   ا  ادإ سد ل اكدان    ادذ دايد   ادب ان ااكفدا ال 
ااوإم يالم ااااال ا ا كانيَ مُاال ة اما كإني  مل  ىدال  دذا ااىددال فانيد   دهللل  ادب اا ملمدي     دذا 

ااكفدا ال الاقملدة  د  ا ثودل ألن ااملمايدة   يد   ا  ع ءد اك بيوهمدا الكانيدَ ااو يجددة ان  احلكد  الان
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مددا كددان كددذاذ مدد  ااممددااي  وددلل مودد   ددهللم ا س فوددال مولاددة ااملمددإم الْلددذا   مددري  اددب ان قددإل 
اارافملا  مح  ع اال عألحا  قإل اارافملية ال إ ااملمد  هبدذا احلدهلل ا الان مد  مدات ال ايد   ديام 

 و  الاي  سإاا كان ااوإم م   ممان اال كفا ال اال نيذ   العر اا إفيق.   مما  
 
يـا   احلديث التاسا نعن س ا بن سعد الساعد  رض  هللا عقر أ  رسـو  هللا [ 192] 

 ن )) ل يرا  القار خبري ما ع لوا الفطر(( .
 :افماية يملجي  اافُا موضوع احلديث 

 املفردات
ْ دددة  ودددا م ملامدددة ب ملجيددد  اافُدددا اي مدددا دامدددإا م ودددفل    دددلال ااوددداج خبدددْ مدددا  جادددإ  ا اافُدددا: اأ

 ب ملجي  اافُا 
 املعىن اإلمجايل

   دذا احلدهلل ا ان احملاف دة  ادب  دذه ااىدوة ال دا يملجيد  اافُدا بملدهلل يديم  ااتداالا  َيرب ااوديب 
ْ ة م  فمل   ادذ مد   دذه األمدة ال دإ نىدكه  عاىدوة ااديت يداك ااوديب  ا  ايهد  ا ااى     م

 ام   الاما   عحملاف ة  ايها .
 فقر احلديث

ْه . أ:لا   :  دمذ مو  افماية يملجي  اافُا  اب أتم
: دمذ مو  ان أتمْ اافُا سإاا كان اا  مْ اىل ان   ها ااوج  اال اىل ااىد ا انيد  مدسمل  اثنياا 

 األفم  ا  ا ا كان اا  مْ بوية ااإا اة اا  الن فيها .
 ااريملة   قإْل  أبن اافُا  و تا ان  دما اىل ان ي ها ااوجإم .:في   د  اب  اثلثاا 
  فمدددد  كددددان مددددوك  مإا ددددسأل  : دمددددذ مودددد  ان ااإا دددداة اىل ااىدددد ا اادددديت قددددال فيهددددا ااودددديب  رابعــــاا 

فايإا   اىل ااى ا( اهنا مدسمل األفمد  الان األفمد  اامىدا  اافُدا  ودهلل ااتداالا الاا ىد ا   
األ بمإيددد  ا ىدددمية الااملمايدددة اكدددا  دددددي دال ه    دددذه احليددداال القدددَ ااىددد ا اي مدددب ا نيىدددان   ف ددد

 ال كإن نيريُاأل   اداا مجي  ااإكائي اا ملامة ب  .
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)) قا  احلــديث العاشــر نعــن عمــر بــن اسطــاب رضــ  هللا عقــر يــا  ن يــا  رســو  [ 193]
 أيعا الليا من عاعقا :أدبر الق ار من عاعقا  ]:غرب  الشمس [ فقد أفطر الصائم ((.

 ما  كإن ا نيىان ب  مفُااأل اال ما َيإن ب  اافُا وضوع احلديث نم
 املفردات

ا ا اق دد  ااايدد  مدد   ا وددا :ا ا حددامل ءدداط غددْ سددانم المجاددة اق دد  ااايدد  مدد   ا وددا فملدد  ااردداط 
 الادبا ااوها  مملُإمل  اي  

ا األ قإا  فمهلل افُا ااوائ  اي قدهلل حد  اد  اافُدا بدهللمإل الق د  اال قدهلل افُدا حكمداأل الان مل  فُدا ءد
 ال إ سإاا ااراط .

 املعىن اإلمجايل 
فُددا ااوددائ   ادددب اق ددال ااايدد  الادع  ااوهددا  ال اددذ  كدددإن  تيدد  اارددمس امددا ادددإ   اددق ااودديب 

 القملَ اا امة اى    وهلل  القإ   فإني     كإن مفُااأل بذاذ 
 فقر احلديث

ا ااردمس ال ادذ امذ م   ذا احلهلل ا ان اافُا ااوائ   كإن كق ال اااي  الادع  ااوها  الغداال 
ددددَياَم ِاىَل ااِاْيددددِ  .. ( ال اددددب  ددددذا فددددإن  الا ددددة   [ 187اا مدددداال : ] مإافددددق امإادددد  يملدددداىل  .. ُُثِ اَِنوددددإا ااوِّ

الغابددَ اارددمس يكددإن مميددهللال اإلق ددال الا دع  عاتدداالا فاددإ حودد  مددا  ردد   ااايدد  مدد  اا امددة 
 و تدا ااودائ  ا فُدا  ا  بملدهلل ب اك  س اا اال السإد   ري اال ما اء    اذ ففدا  دذه احلاادة   

ان   يم  ااتاالا ال  الق وا احلاضا فمهلل مّ  ع  اب ااواج عاىا ات اايت يمد ط ااإقدَ ال ملدامل 
هبدا حميمددة األالقددات القددهلل   دد  قددإم اىل ان قإادد  القدهلل افُددا ااوددائ  انيدد   فُددا حكمدداأل الاددإ مل  فُددا 

إ دددال فامددا اد ا ددد اب  ا  ان الا ددد  الهنددب  دد  اا فملددسأل ا  ان  ددذا اامدددإل  مددملي أبن ااودديب 
 إا ددداإا الا ددد  هبددد   دددإمل كااوكددد  هبددد  ُث  االا اْلدددسل فادددإ كدددان مددد  غابدددَ  ايددد  ااردددمس افُدددا 
حكماأل اا كان ااإ ال ممل  الم   ذا    ل ضملي  ذا اامإل ادذاذ فمدهلل   د  ا مهدإ  اىل ان 

 (1   فمددهلل حدد ( اافُددا    كددإن ا  عافملدد  الم دد   اددذ قددإل ابدد    دداج  ان مدد  عددامل عا يددَ

                                                        

 . 1244 ق  مىا    ك اا احلج عا يمايهلل اْلهللي الاءملا ه  وهلل ا حاام ال  4396  ( اا لا ي   ك اا ااتاني عا حجة ااإداا  ق 1 
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 ملدديف ان مدد  كددان قددا  أل اال مفدداداأل العددامل عا يددَ السددملب بددل ااوددفا الاادداالال فإنيدد   مل ددرب قددهلل حدد  مدد  
احاام  الان مل ُي  فملسأل ال ذا مسمل ما سا   اي  ا مهإ  ااذ    مل ربالن احل  عحلاق الاا مودْ 

ى ا ل  دإ ااود يري بملهلل كمال ااُإامل الااىملا فهذه ااى اة ء ي  ب اذ المذ   ا مهإ    اا
امددا مدد  عددامل السددملب المل  ىددق اْلددهللي عا  ادد  فاددإ كددان جمدداد ااُددإامل  ان ءدداا ع ألن ااودديب 

القدهلل ايمدري ضدملي قدإل مد  قدال ان غداالا  الااىدملا اد  مل  ىدق اْلدهللي حدسأل ألمدرب   بد  ااوديب 
ااأل ااوائ  الاإ مل  فُا العر اا إفيق  ُِّ  اارمس  كإن ُمَف

 
عشرن عن ععد هللا بن عمر رض  هللا عق ما يا  ن اـى رسـو  هللا  احلديث احلاد [ 194]
 .))عن الوصا  يالوا ن  نك مثواصا ( يا  ن ))  ن لس  رب يئتكم  ن أععم :أسقى 

 :ر:اه أبو عريرة :عائشة :انس بن مالك .
:ملسلم عن أيب سعيد اسـدر  رضـ  هللا عقـر )) فـأيكم أراد أ  يواصـا فليواصـا  ىل السـ ر 

.)) 
 : ااوها    ااإ ال موضوع احلديث 

 املفردات
ااإ ددال اتددة : مدد مإ  مدد  ااإ دد  ال ددإ ااإ دد  بددل ءددي ل الاددا كددان ااوددإم مردداال األ عاوهددا  فددإ ا 

  ام اااي  ااذي  فو  بل اايإمل  م   يام اايإم اا ا  فمهلل الا   ااويام 
ااإ ددال قدااإا انيددذ يإا د  قددال  د   قإاد  قدااإا انيددذ يإا د  : اي قددال ااود ابة اددا هندا   ااودديب 

 عاملاة اافا قة بيو  البيوه  . ا  اىَ كهي  ك  ا  اعمل  الاسمب فامرب ااويب 
اي ا ا ا اد احدهلل مدوك   قإا  ف  ك  ا اد ان  إا   فايإا   اىل ااىد ا :  دذا امدا مد  ااردا ا 

 ها .ااإ ال فا  ان  إا   اىل ااى ا ال   كإن    اذ  ا ياأل ال  دامس   ااو
 املعىن اإلمجايل

ا دددد اب   ددد  ااإ ددددال  محددددة هبددد  الاءددددفاقاأل  ادددديه  الاكددد  ااودددد ابة حمل دددد ه  اافمدددد   هندددب ااودددديب 
  كإنيددد   إا ددد  القدددااإا انيدددذ  الحا ددده   ادددب مدددا  مددداا مددد  ع  غ دددإا   ااإ دددال أتسدددياأل عاوددديب 
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الاكدد  مدد   يإا دد  فدد مرب   أبنيدد  ادد  مُملدد   ُملمدد  السدداق  ىددمي   ددا  ملإضدد   دد  ااُملددام الاارددااا
 ا اد موك  ااإ ال فا  ان  إا   اىل ااى ا

 فقر احلديث
 دمدذ مد   دذا ااوهدا كاا دة ااإ دال القدهلل ام ادي ا د  ااملاد     ادذ فومد   د  بملمده  اا  دداب  

النيمد   د  بملمده   ااكاا دة الفداق بملددا ا د  ااملاد  بدل مد  ءددق  ايد  المد  مل  ردق  ايد  فجملاددإه 
ال دداأل الاملدد   ددذا  ددإ األقدداا الاددا كددان اامل ددهلل مكافدداأل أبالامددا مدد  اارددمة حاامدداأل المدد   ددهللم اارددمة مكا 

النيإا ا َي   اي  ان  دد ها فإن ااإ ال   ي   اي  ضدملي ا ىد   د  اداا  دذه ااإاس دات بد  
ان مإا اة ااوإم   ي   اي   ذا اامملي ااردهلل هلل اادذي ميوملد  اداا يادذ ااإاس دات اال ا مدسل 

 هبا فاذاذ كاه .
اا بات       هللع ب   ماال اني   مإم اااي  ال ودإم ااوهدا    د    اويب الِما  هللل  اب  اذ ان ا

  يفملد  انيدذ ا ا فملادَ نيفهدَ ااددوفس  اايد  السد ا   د   د ة مدا باتدد  فمدال نيملد  فمدال اد  ااودديب 
 ايذ حماأل الالال ك  ايدذ حمداأل الاوفىدذ  ايدذ حمداأل فد  ط كد   ي  ذن الالساال جمَ ااملل ال 

ال اءدددهلل مدددد  مإا دددداة ااودددإم مدددد  ا فُدددا    ااايدددد  الاألكدددد  المملادددإم ان ااإ دددد( 1   حدددق حمدددد  (
 دد  ااإ ددال هنددا ْلدد   مددا  رددق  ادديه  ال ملودد ه  فدد داا  الااردداا فيدد  ال اددب  ددذا فددإن هنددا ااودديب 

ْ دددا كاهدددا م ي دددة  ادددب  احلمدددإق االالسيدددة الاداا احلمدددإق األسدددا ة الاداا احلمدددإق ااددديت يادددلم ع دددإا  الغ
فددإ ا اسهددهلل ا نيىددان نيفىددد    سانيدد  الكانيددَ قإيدد   دددهللالدال  اك مددال اامددإال ا ىددمية الااملمايددة مملددداأل 

ام  ع إاني  األما  فكان اارا ا حكيماأل   هني  الايس ب مليهلل  وا ما حود  ألي األسداَ اال 
اي انيددس قدديس بدد  اي  ددامة حددل كددان مدد   م بملددهلل ااتدداا حددام  ايدد  ااُملددام الانيدد  اددا  سدد  مدد  

اا مس فذ  َ يملهلل اد  ااُملدام ال سملدَ الا ا بد  قدهلل مل     قال  مااي      وهللك م  عملام قااَ 
 م فمااددَ اددذ اأي ددة حددام  ايددذ فإا دد   ددإم  ال  اايددإم اا ددا   وددهلل اني وددامل ااوهددا  الاءدد هللاد 

الا ا كدان األمدا كدذاذ فدإن  محدة ع  بودا مدْ ِمدا نيا دهلله ألنيفىدوا فدإ ا  ددام  (2  احلدا اغمدا  ايد  

                                                        

  ك دداا ااوددإم عا ال الاه مىدا   1977ال  عا حدق األ دد    ااودإم  قدد   1975عا حددق ا ىد    ااوددإم  قدد  ودإم   ك دداا اااا لدا ي (  1 
 .  2391ويام عا  إم  إم الافُا   إم  ق  الااوىائا   ك اا اا 1159ااوها     إم ااهلل ا ا  يما  ب   ق  

الاا مدذي   ك داا يفىدْ اامدا ن  1915 قد   الاه اا لا ي   ك اا ااوإم عا قإل ع  ل السد    احد  اكد  ايادة ااوديام ااافدا اىل نيىدائك  ( (  2 
الااوىددائا   ك دداا ااودديام عا أتال دد  قددإل ع  2314 قدد  فدداض ااوددإم  االابددإ داالد   ك دداا ااوددإم عا م ددهلل 2968 قدد    عا المدد  سددإ ال اا مدداال 
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 تذ ددة سىددم  ُث ا دداد بف كدد  الءدداا امددذ قإيدد  ا نيىددان اىل ااتدداا فددإ ا غابددَ اارددمس افُددا 
األكد  الااردداا  وددهلل ااىد ا الحيو ددذ  كددإن قددهلل يمدإ  أبمددذ ااددلاد    دذه احملُددات ال كددإن اامل ددهلل 
قهلل ايب هبذه اامل ادال الاّد  ااإاس ات األما  م  غْ امسل هبدا ال  نيمدش فيهدا امدا مدا  داال   د  

ا سدد ملة اايم اال مثانييددة اال اك ددا فهددذه حددا ت   ددهللع بدد  ااددلبْ الا مددام امحددهلل بدد  حو دد  اهندد  الا دداإ 
 د ال عاوىددد ة أل ج قدددهلل  كدددإن ان اسىدددامه  ي  مددد   ادددذ الامدددا األني يددداا فرددد هن     ادددذ غدددْ 
ءدد نيوا ألن ْلدد  قددإال  اددب اامل ددادال اك ددا موددا الان ع  مليددوه   ددا ا ُددا   مدد  كمددال اامددإ  ا ىددمية 

 عدددا    ُملمددديف السددداق  ىدددمييف فادددإ كدددان الااملمايددة ال ادددب  ادددذ ُيمددد  قإاددد  ا  ابيدددَ  ودددهلل  ي ِل
 ا  اىدَ كهي د ك    ااُملام عملاما  ادايأل اال ءااعأل  ادايأل اا كان ااإ ال ممل  الْلدذا قدال ااوديب 

ال دذكا  د  مإسدب  ايد  ااىدسم  (1  ا  اعمل  الاسمب(  ال   الا دة   ابيدَ  ُملمديف  ي ال ىدمييف(
حردائش األ ض حد     وداسا  بد  ال ائ دة فمد    اني   ام ءهااأل فاما قاا اايملاد يوداالل ءدي األ مد 

كا هددة فددد ماه  بددد  ان  ملددإد الان  إا ددد   رددداال اايم ُث أي  القددال اي مإسدددب امدددا يملادد  ان  ائ دددة فددد  
ااوائ   وهللي اعي  م  ااىذ ، الان كانيَ ااموة اساائياية ا  ان اآل دة   دا يدهللل  ايهدا حيدا 

اَدةأل( مإل يملاىل  اَلاَلاَ هلْلَ  ُمإَسدب َثسثِدَل اَ  اَدةأل اَلاَْنَْمَواَ دا ِبمَلْردٍا فَددَ ِ  ِميَمداُت َ بِّدِ  اَْ بملِدَل َايدْ األ داامل  : ] يدْ
142 ]  

فهدد   ىدد ُي  احددهلل مدد  اا رددا ان  وددإم ثسثددل  إمدداأل مإا دداة ا  ان َيملدد  ع فيدد  مددا  مليودد   اددب  
ي  دد الش اوددا ا  اعملد  الاسددمب الاادذ  ادذ ك ُائدد  قدإال سىددمية ال مايد  الاىل  ددذا اءدا  بمإادد  

م   ذا ان ااإ ال مكااله اليل هلل ااكاا دة ءدهللال   حدق مد    ُي مد  ااإ دال اال كدان  ردق  ايد  
 اك ددا الان ااإ ددال اىل ااىدد ا سددائل مدد  غددْ كاا ددة الاَّنددا قاوددا  ددذا مدد  السددإد ااوهددا ألن ااودديب 
العر الا ددد  أب ددد اب   دددإمل بملدددهلل ااوهدددا فكدددان فملاددد   دددا فاأل ااوهدددا مددد  اا  ددداب اىل ااكاا دددة . 

 اا إفيق .
 

                                                                                                                                                                             

 قد  الامحهلل   مىوهلل ااكإفيل الااهللا ما   ك اا ااوإم عا م  ميىذ اا ى ا  د  ااُملدام الااردااا  2168يملاىل   الكاإا الاءابإا ح     ل .. (  ق  
1693  . 

    1103/1104/1105/ 1102ا    ااإ دال  قد  ال الاه مىا    عا ااوه 1961/1962/1963/1964اا لا ي عا ااإ ال  ق  (  1 
 (ااوجما(
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 ابب أف ــا الصيـام :غريه
احلــديث األ:  ن عــن ععــدهللا بــن عمــر: بــن العــاق رضــ  هللا عق مــا يــا ن أخــ  [ 195]

ن  أن أيو  ن:هللا ألصومن الق ـار :أليـومن الليـا مـا عشـ  فقـا  رسـو  هللا   رسو  هللا 
تـــر  يب أنـــ  :أمـــ   يـــا  ن )) فانـــك ل )) أنـــ  الـــذ  يلـــ  قلـــك ( (( فقلـــ  لـــرن يـــد يل

مثســتطيا قلــك فصــم :أفطــر :يــم :ل :صــم مــن الشــ ر ث ثــة أ م فــ   احلســقة بعشــر أمثامــا 
 :قلك مثا صيام الدعر(( يل  ن  ن ألعيق أف ا من
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قلك يا  ن )) فصم يوماا :أفطر يوم  (( يل  ن أعيق أف ا من قلـك يـا  ن ))فصـم يومـاا 
ثا صيام دا:د :عو أف ا الصيام(( فقلـ ن  ن أعيـق أف ـا مـن قلـك :أفطر يوماا فذلك  م

 يا  ن ))ل أف ا من قلك ((.
 ((صم يوماا :أفطر يوماا  -طر الدعر ش -:يف ر:اية يا  ن ))ل صوم فو  صوم أخ  دا:د 

 :افم  ااويام ال   األفم   إ ك اال ااملم  اال ا ابة ااىوة  موضوع احلديث
 املفردات

 ددددإ ابددددإ   ددددهللع ال ددددإ  مدددداال بدددد   ا  اقددددإل ...اه االددددرب ااسددددإل ع   قإاددد  امددددرب  سددددإل ع
 ااملا   ضا ع  وهما .

قإا  الع أل إم  ااوها  الألقإم  اااي   ذا قى   دكهلل ب   اب نيفى   يام ااوها  القيدام ااايد  مدا 
  ار فهذا  كإن كااوذ  .

  هللع ب   ماال .امل قإا  انيَ ااذي قاَ  اذ :  ذا مُاا م   سإل ع 
 . ا بال ااويب  قإا  قهلل قا   :  ذا ا  امل م    هللع ب   ماال 

 قإا  أبي انيَ الاما : اي افهلل ذ أبي الاما 
 قإا  فانيذ   يى ُي   اذ : اي   يى ُي  ااإفاا ب  .

 فو  الافُا : اافاا املاها يملاياية اي فم  اس   هللم ا س ُا ة  اب ما اا لمَ ب     الافُا 
قإادد  فددإن احلىددوة بملرددا ام اْلددا : اافدداا  وددا يملايايددة ال اددذ م دد   دديام ااددهلل ا اي بددهللالن يمددمليي 

 م   اذ اي اصما  الاقهلل   اي  . افم قاَ فإ  اعيق 
ْه   قإا  ال إ افم  ااويام :  هللل  اب يفميا   اب غ

إم فمادَ ا  اعيدق افمد  مدد   ادذ : قدال   افمدد  مد   ادذ نيفدا اهفمدداية الاكدهلله بمإاد     دد
 فإق  إم اما داالد اي    إم افم  .

 املعىن اإلمجايل
االم نيفى  بميام اااي  ال يام ااوها  ما  ار فدذ   اايد  الق د   الأبن   هللع ب   ما  امرب ااويب 

ان  وهاه قا ه  ا قال ف قا البملهلل ان اقا السه  اىل ما  دإ افمد  ألنيد  اَّندا فملد   ادذ عا داأل اهفمد  
. 
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 فقر احلديث
:  دمدددذ مدد   دددذا احلدددهلل ا ااوهدددا  ددد   ددديام ااددهلل ا القدددهلل ام ادددي فيددد  ا ددد  ااملاددد   :ىلاملســـالة األ

     دام مد   دام األبدهلل  فمومل   اا ا ا ة اي قااَ ب  امي  اهحاد دا اادإا دال    ادذ كمإاد  
القددال جبددإانه مااددذ الاارددافملا الااىدد اة فيهددا  (2   اال  مدد   ددام األبددهلل فددس  ددام ال  افُددا( (1  (

:الــذ  بددل اافددا مل الكدد  ُيدد ج  اددب قإادد  هجددج   ددا كانيددَ مموملددة   ني دداه مددسمل الامددذ ال د 
بملددهلل قدداااال اقددإاْل  الادادد ه  ان  ددإم ااددهلل ا موهددا  ودد  المددا هنددب  ودد  مدد دد بددل ااكاا ددة  :   ــر يل

ادددا سدد    ددد   دديام اادددهلل ا قددال    دددام ال  افُددا اال مدددا  ددام  ال  افُدددا  الاا  دداب فمدددإل ااودديب 
 بدد   مدداال اددا حودداَ بيوهمددا ااااسملددة الاحملدداال ال اىل  دديام  ددإم الافُددا   ددإم امل ددهللع القددإل ااودديب 

  افم  مد   ادذ المد   ودا  مدال  فمال   هللع ب   ماال الاعيق افم  م   اذ فمال ا  ااويب 
اادذي ال دف  ع بمددإا      األفماية ممل ربال بك اال ااوإم اال ممل ربال ك ابة احلق الم ابملة اارا ا 

 هلْل َسااَُكْ  َ ُسإلن ِمْ  انيُفِىُكْ  َ لِ لن َ َاْيدِ  َمدا َ وِد وْ  َحداِ شن َ اَدْيُكْ  ِعْاُمدْدِمِوَل َ ُاالملن َ ِحدي ن(يملداىل َامَ 
ايىَ بك اال ااملم  ال  ءذ ان ااردا ا  الاحلق ان األفماية  ا   م ابملة ااويب  [128اا إبة : ]

إ فيمدددا امدددا بددد  الدل  ايددد  الان اا ردددهلل هلل  ادددب حكدددي    ا دددااده الا دددهللا ه الامددداه الهنيددد  الان اأدددْ  ددد
ْاأل قُدد  ال  كهددااأل  ااددوفس   فمددائ  اامل ددادات موهددا  ودد    ااردداا ففددا احلددهلل ا   ااو ددَ   سدد

   (3  ابمب(
مال م   ذه قاادَ فسنيد  يدذكا مد   دس ا فاىل بيَ  ائرة الالسهلل  وهلل ا امااال  الاا ساا ااويب 

الهبددذا    ددل ان األفمدداية   ( 4   …( ميدد  ع حدد  ناددإا قددال   مدد   ادديك   ددا يُيمددإن فددإع  

                                                        

الااوىددائا     1159 قدد  المىددا    ك دداا ااودإم عا ااوهددا  د   ددإم اادهلل ا  1977 قد  اا لدا ي   ك دداا ااودإم عا حددق األ د    ااوددإم (  1 
  1706 ق  ام عا ما ساا    يام ااهلل ا الاب  ماس    ك اا ااوي 2373 ق  ك اا ااويام عا    كا ا م سمل  اب  ُاا   اأرب في  

ااودإم عا مدا سداا    ديام الاب  ماسد    ك داا 2377ال ق   2374 ق  ااوىائا   ك اا ااويام عا ااوها     يام ااهلل ا ( هبذا ااافظ  الاه  2 
َُا(  الاه بافظ   فَدَماَل ُ َمُا اَي َ ُسإَل اِهِ َكْيَي ِ َْ  َ ُوإُم ااهللِ مىا  ال  1705 ق  ااهلل ا    ك اا ااويام عا ااوهدا  د   دإم ْ َا ُكِاُ  قَاَل   َ اَم اَل  اَْف

الامحدهلل    2425 قد  الابدإ داالد   ك داا ااودإم عا    دإم اادهلل ا يُإ داأل  767 قد  ااهلل ا الاا مذي   ك اا ااوديام عا مدا سداا    دإم اادهلل ا 
       األا ا (بو إه  1744 ق     يام ااهلل ا مىوهلل ااهللنييل الااهللا ما   ك اا ااوإم عا ااوها  

 (  ااوجما(  المل  ملله الما  كاي   الا ة احف ها م  نم  24سُا  105   9 ج (   ا ضاأل قُ  ال  كهااأل ابمب   كاه احلافظ   ااف ري بافظ (  3 
 1151 قد  ا مملدة عا مدا  كداه مد  اا ردهلل هلل   اامل دادال ال  ك داا  43 قد  اا لا ي   ك اا األميدان عا احد  اادهلل   اىل ع  دل السد  ادالمد  (  4 

المىدا    ك داا  دسال ااىدافا   القودا ا عا  5862 قد  الااا داج عا ا ادإج  ادب احلودْ الهدإه  1970 قد  ال  ك اا ااوإم عا  دإم ءدمل ان 
ْه   قد  اليُدإا ااوهدا    ا مد سمل  ادب  ائردة   قيدام ااايد   الااوىدائا   ك داا قيدام ااايد  785ال ق   782 ق  فمياة ااملم  ااهللائ  م  قيام اااي  الغ
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ايىَ   ك اال ااملم  الاك    ا دابة ااىدوة الع يملداىل ا اد  القدهلل ي دل مد  مدا  كدات ان ااردا ا 
حكدددي    ااوهددددا  دددد   ددددإم اادددهلل ا الان مدددد   ددددام ااددددهلل ا اسددد فام قإيدددد    سانيدددد  الاحددددهلل الامدددد  

بدد   مدداال   فإنيددذ   يىدد ُي   اددذ ...( ال اددذ ان امل ددهللع  ع إانيدد  األمددا  القددهلل قددال ااودديب 
م  قام اااي  ال دام ااوهدا    بدهلل اد  مد  سدها ااايد  كاد  الُي داج اىل سدلا ك دْ مد  ااوهدا   ودام فيد  
البددذاذ سدد  ملُ  مودداص اارددلش الع قددهلل سملدد  ااوهددا  اامملددار الااايدد  ااااحددة فددإن فملدد   اددذ 

اآلمدداالن  اددب فملادد  الاحدد  ااددهلل   اىل ع ءددلش ي ددإفا ادد  ااااحددة بىدد   ااتدد  فانيدد     ىدد ُي  
ا ىاه الافم  ااملم  ما دالم  اي  الان قد  . ُث ان  دذا ااتد  االدهللالم ادإ ا اد ان  فملد   ادذ فانيد  
سدديل  عاىددو  فيجملدد  ااايدد   م ددة الااوهددا  نيإمددداأل الانيمُا دداأل . السدد     ايدد  انموددة ُي دداج فيهدددا اىل 

  فإنيددذ   يىدد ُي   اددذ(  ام ددا   فمددإل ااودديب  اارددت    ااوهددا  الاددإ كددان سهدداداأل   سدد ي  ع
 د  اارددمة احلا داة  اددب مد  فملدد   ادذ مرددمة ايىدَ هبيوددة الد د  ع ااددذي االحداه اىل  سددا   ددإ 
ما مج  في  اامل هلل بل   ادال  ب  الح إظ نيفى  ال اذ ُيو  ب سثة اايم م  اارها القيام سلا مد  

مدده  ا  ا ددإم فددس افُددا القددال بملمدده  ا   اددب ااددا ط ااددذ   قددال بمل ااايدد  القددهلل انيكددا ااودديب 
ا دداا فددس ا م القددال بملمدده  ا    ايددلالج ااوىدداا اال   ا م  اددب فدداار اال    كدد  ااا دد  فامددا 

قام   ا  اب  مُي األ فمال ما عل اقإام   ول دإن  د  ااملمد  ا ماد  فدإع ا  أليمداك  ر  بات  
ايدددلالج ااوىددداا ال   الا دددة الا م  ادددب اافددداار ال  الامرددداك  اددد  الا  أل ددداا الا م الا دددإم الافُدددا ال 

 الا ددة ال كدد  ااا دد  المدد   غدد   دد  سددويت فادديس مدديف الهبددذا    ددل  اددب ان األفمدداية  ددا   ابملددة 
الاا  سددا بىددو   الايىددَ بك دداال ااملمدد   ددذا  ددإ اامددإل اافودد  فيمددا ا      ددذه ااىددااة   هلل دد  

ااد الا سدإ ان  ادذ  دإ ااودإاا ادا ُي دي بد  اايت ام افَ فيها اني ا  ااملاماا الك ا فيها األمذ الا
 م  األداة العر اا إفيق .

 ادذ  ادب مد  ا اده  : قال اب  دقيدق اامليدهلل كداه مجا دة قيدام كد  ااايد   اداد ااوديب املسألة الثانية 
 د  اددذ  اددب   ددهللع بدد   مدداال    ددذا احلددهلل ا المددا   مملودداه الا مدداأل ان  ده  ان ااودديب  الاقددإل

  قدال احدهلل   انيد   وداا فدس  ودام القدال بملمده  انيد   ودإم فدس  فُدا ..احلدهلل ا  اب اادا ط اادذ 

                                                                                                                                                                             

الابد  ماسد      762 قد  ااواا  كإن بيو  البدل ا مدام سد ه عا ال  ك اا اام اة  5035 ق  ال  ك اا ا ميان الءاائمل  اح  ااهلل   اىل ع  1642
 . الامحهلل عقا مىوهلل األنيوا  4238 ق  ك اا اال هلل عا ااهللاالمة  اب ااملم  
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مُي داأل ف مدهلل ع الاثد   ايد  فمددال  مدا عل اقدإام قدااإا كدذا الكدذا اكديف ا دداا الا م   فمدام ااوديب 
 (1   الا إم الافُا الايلالج ااوىاا فم   غ     سويت فايس ميف(

ال ودهللي امدااال فمدال مد   دذه قادَ فسنيد  ال يدَ   ال  حهلل ا  ائرددة قدددااَ   دمد   ادّب ااوديب
مددد   ايدكددد   دددا يُيمدددإن    بملددا ااددداالاايت احلددإ ا بودددَ يإ دددَ يددذكا مددد   دددس ا فمددال ااوددديب 

 (2   فإع   مي  ع ح  ناإا (
ال  قوة سامان م  اي ااهلل داا اىل غْ  اذ ك   ذا  هللل  اب ان اا رهلل هلل  ادب اادوفس نايدال  

اني     و تا اامىدا  الكمدا يمدهللم ان اامل دهلل مُااد  بإاس دات امدا  فاوفىد   ايد  حدق   اب ااسنم
ااااحدددة الامليااددد   ايددد  حدددق عاددد  اادددانق الالالس ددد   ايددد  حدددق ااملاءددداال الادددلالا ه  ايددد  حدددق ا ني ىددداط 
الا ادددإج مملهددد  الكددد   دددذه احلمدددإق    ىددد ُي  ا نيىدددان  ادددب ادائهدددا ا ا امدددذ نيفىددد    اامل دددادال 

امل دهللع بد   مداال  انيدذ ا ا فملادَ  ايت يمُمل   ما َيد   ايد  الْلدذا قدال ااوديب عارهللال اا وا ية ا
 اذ نيفهدَ اادوفس ال جمددَ ااملدل ( الان ع سد  اني  اليملداىل  داا ااا  انييدة  ادب ا د  ااك داا 
فس  و تدا اامىدامل ان  كإنيدإا كدذاذ القدهلل ي دل ان امدذ ا نيىدان نيفىد  برداا مد  ا دهلل حيدا 

اايدد    ميوملدد   دد  ااإكددائي األمددا  البددل اداا مددا َيدد   ايدد   ددذا  ددإ َيمدد  بددل قيددام سددلا مدد  ا
 احلق ان ءاا ع العر اا إفيق.

:قإاددد  انيدددذ   يىددد ُي   ادددذ  ُادددق  دددهللم ا سددد ُا ة عاوىددد ة اىل اارددداق  ادددب  املســـألة الثالثـــة
ْاوَدددا َمدددا َ  عَاقَدددَة اَ   [83اا مددداال : ] وَدددا بِدددِ  (اافا ددد    قإاددد  ال ايهدددا  كدددا ا ح مدددال   قإاددد    اَلَ  ُصَمِّ

ف مادد  بملمدده   اددب ااىدد  ي  حدد  امددذ مودد  سددإان يكايددي احملددال المحادد  بملمدده   اددب مددا  رددق 
ان نيفا ا س ُا ة  ودا امدا ان  مودهلل بد  احملدال اادذي     ودإ  القإ د    : يل . ال إ األقاا ا د 

كايدددي  دددا  ردددق ف مددددا ك كايدددي ا نيىدددان أبن  ُدددْ   اْلدددإاا بدددهللالن  ادددة صماددد  الاألمدددا اا دددا  اا 
اا كايي عحملال مُاماأل فاا ا ا اني    َيإن   ااراا ألن ع ا ح  بمل اده م  ان  كافهد  عحملدال  
الاما اا ا  فإن ع  ل الس  قهلل اس جاا أل  اا ني ي  اا حو  مدوه  مد  ا ميدان فد نيلل ااامحددة 

دا ِا  اُلْسدمَلَها( المد   ودا    دل ان ع  دل السد   حد  امدة [ 83اا مداال : ]   قإا    َ  ُ َكاُِّي اِهُ نيَدْفىأل
                                                        

 1401 قد  قدَ نيفىد  اايد  اتالمىا    ك داا ااوكداح عا اسد   اا ااوكداح اد   5063 ق  اا لا ي   ك اا ااوكاح عا اا غي    ااوكاح (  1 
 . 2169 ق  الااهللا ما   ك اا ااوكاح عا ااوها    اا     بو إه  3217 ق  الااوىائا   ك اا ااوكاح عا ااوها    اا     

  س ق ختاَي (  2 
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فا   كافه   ا  رق  ايه  مرمة يدثا   حيا   فم سأل اا كايي  ا في  مردمة اال  دهللم   مهلل  
ك كايددي ااددا ا ان  وددداا قائمدداأل الات ال يكددإن  دددهللم   ةاسدد ُا ة ات ال يكددإن  ددهللم ا سددد ُا ة  اييدد

ْ عحلدددج  ودددهلل ااملجدددل  ددد  ادائددد  املدددهللم السدددإد اادددال اادددذي فاددد   كادددي ع اافمددد ةا سددد ُا ة ماايددد
ال   ىدد ُي  بدد  األداا الات ال يكددإن  ددهللم ا سدد ُا ة اإسددإد ااملددا ض ااددذي صودد  بدد  اارددمة ااك دد
 ادددب اامل دددهلل ال دددذا اي مددددا  دددإ ممودددإد  وددددا ال دددإ قيدددام ااايدددد  كاددد  موددد  اإسددددإد ااردددمة فيددد  ال ددددهللم 

سملد  ااوداج خم افدل فهدذا ُي داج اىل كىد  ال دذا  ا س ُا ة  اي  ع   دا  ان ع سد  اني  اليملداىل
 ادددب مددد  كادددي نيفىددد  هبدددذه  ُي دداج اىل ااودددإم   ااايددد  اي مدددإ  بددد  فمددد  اسددد   اددذ انيكدددا ااوددديب 

اارمة اايت قهلل  إ  موها ال كفا فيها قيام سلا م  اااي  الاإ قاديسأل ال ديام سدلا مد  اادلم  الاديس 
يددام مددا   ميودد  اامل ددهلل  دد  م ُا ايدد  األمددا  العر  ودداك افمدد  ِمددا ا ءددهلل اايدد  بودديام ثسثددة اايم الق

 اا إفيق 
 : دمذ مو  اس   اا  يام ثسثة اايم م  ك  ءها .املسألة الرابعة

:  قإاددد  ان احلىدددوة بملردددا ام اْلدددا ال ادددذ م ددد   ددديام اادددهلل ا  دددذا م ددد الل  ادددب  املســـألة اسامســـة
في ودد   ق امددة  مددهلل اا مددمليي ال ددإ يمددمليي احلىددوة بملرددا ام اْلددا ال ددإ ان اا مددمليي   حدد

 اإلنيىان ثإاا  يام ااهلل ا م  دالن ان  كاي نيفى   ا  رق  ايها
فس بدهلل ان  ودهللم فهدذا   دهللع بد   مداال مد  ا داا ه  :ان م  ياك  موة ااويب  املسالة السادسة

فإنيد  قدهلل نيدهللم  ادب   اب ا ك ا  مد  ااودسال الااوديام ال دهللم ق إاد  ااامودة ااديت  اضدها اد  ااوديب 
كدربت سدو  الضدملي سىدم  فيو تدا اامىدا  ان  م د   مودة ع  دل السد  ااديت سملاهدا    اذ حدل

 امل اده  العر اا إفيق 
 
احلــديث الثــان ن عــن ععــدهللا بــن عمــر: بــن العــاق رضــ  هللا عق مــا يــا  ن يــا  [ 196]

ن ))   أحب الصيام  ىل هللا صيام دا:د :أحب الص ة  ىل هللا صـ ة دا:د ربـا   رسو  هللا 
 ام نص  الليا :يقوم ثلثر :يقام سدسر :ربا  يصوم يوماا :يفطر يوما ((.يق

 افماية ااويام موضوع احلديث ن
 املفردات 
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ان احددددد  ااوددددديام اىل ع  ددددديام داالد :مجادددددة ان احددددد  ااوددددديام اىل ع مجادددددة مرب دددددة مدكدددددهللال كن 
مرب دة مدكدهللال كن  المرب ا  يام داالد ال إ مرب ان الاح  ااوسال اىل ع  دسال داالد كدذاذ مجادة

 ألهنا مملُإفة  اب اايت ق اها .
قإا  كان  مدإم نيودي ااايد   د  اادااد بد  نيودي ااايد  كاد  اال مدا بملدهلل ااملرداا ألن مدا ق د  ااملرداا 
   ملدددهلل  ددددسأل ااميددددام فددددس ُيىددد  مودددد  الا ا كددددان األمددددا كدددذاذ فددددإن ا    ددددا    ااووددددي الاا اددددا 

 الااىهللج اَّنا  إ اا كان بملهلل  ااملراا 
 الكان  وإم  إما ال فُا  إما  مل  اني   وإم نيوي ااهلل ا قإا  

 املعىن اإلمجايل
   ددذا احلددهلل ا  دد  احدد  ااودديام اىل ع الاحدد  ااميددام اايدد  فجملدد  احدد  ااودديام  امددرب ااودديب 

اىل ع  دديام  ددإم الافُددا   ددإم الاحدد  ااميددام اىل ع قيددام ثاددا ااايدد  بملددهلل نيددإم نيوددف  النيددإم سهللسدد  
 بملهلل قيام  .

 حلديثفقر ا
:  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا ان احدد  ااودديام اىل ع  دديام داالد ال ددإ  دديام نيوددي ااددهلل ا أبن أ:لا 

  وإم  إماأل ال فُا  إماأل .
ان افم  ااميام قيام ثاا اااي  ال إ ان  وام نيوف  ال مدإم ثا د  ال ودام سهللسد   : الامرب ااويب  اثنياا 
. 

ااملمد   ادب األ دري ا  ان اافمدياة حكد  ءدا ا : ان األفماية ممل ربال خبدرب ااردا ا   بك داال  اثلثاا 
  عا دددق اىل ااإ دددإل اايددد  عاملمددد  امدددا ك ددداال ااملمددد  مددد  خماافدددة ااىدددوة فهدددا   يملدددهلل فمدددياة  ادددب 
األ ري الع سد  اني  اليملداىل قدهلل امدرب  د  قدإم اهند    مل دإن انيفىده    ااملمد  المد   ادذ  كإنيدإن 

َ اِماَدةن   اُلُسدإهن  َدْإَم ِدٍذ َماِءدمَلةن  هلِل ُا اْاَتاِءدَيِة  إم ااميامة م  ا   ااودا  قدال يملداىل  َ دْ  َااَتَك َحد
  [ 5-1 :ااتاءية ] ( ُيْىَمب ِمْ  َ ْلٍ  نيَِيةٍ   َيْوَاب َ  ألا َحاِمَيةأل   َ ِ َ ةن 

فددإن قيدد  ان  ددذه اآلايت نيلاددَ   اقددإام  ملماددإن  ادددب غددْ ءدداا قاوددا ان مدد   ا ددهلل ان  وددد  اىل 
   دذه اآلايت نيودي  ا  انيد  قدهلل حود  مود  ءدو مد  اأُد  ال ادب  دذا مملافة اافمياة بملما  ا  م

فددإن ااإاسدد   ايوددا ان نيىددا  األفمدداية ااردداا سددإاا كانيددَ  ددذه األفمدداية   ااكميددة اال ااكيفيددة 
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 ددذا مددا   هددا ِل مدد   ددذا ااددوش الع يملدداىل ا ادد  القددهلل اءددا  اىل  اددذ ابدد  دقيددق اامليددهلل   قإادد  
يفدددإ ا ممددداد ا ااوددداص الاافاسدددهلل اىل  ددداح  اارددداا قدددال  الااكدددسم فيددد  كدددااكسم   ااودددإم مددد 

فادديس اوددا ان  اانيدد  ا ا نيددش اارددا ا  ادب افمدداية ءددإااودوملا  بملددهلل نيمادد  اقددإل  ددذا حىد  سددهللاأل ف
ْه موا ة اال اني  اك ا اسااأل الايدال اارمة ا د .  نيملا ض  عاااي أبن   غ

بملددهلل  دد  اادداايا الانيرددط اامل ددهلل حدد  :  دمددذ مدد  كإنيدد   وددام سددهللج ااايدد  األمددْ انيدد   كددإن ا رابعــاا 
 : ال ذا اس و اط حى  الع ا ا   يل  ى م    سال اافجا الاأل كا  بملهلل ا بوراط 

 
 
بـــث     خليلـــ  احلـــديث الثالـــثن عـــن أيب عريـــرة رضـــ  هللا عقـــر يـــا  ن أ:صـــان[ 197]

 ال  ى :أ  أ:مثر يعا أ  أانم   نصيام ث ثة أ م من ربا ش ر :رربعيت
 افماية  يام ثسثة اايم م  ك  ءها . موضوع احلديثن

 املفردات
مدا الااإ دية مد مإ ال مد   اااال ا  : ااإ ية  ا كسم مجي  ُيا ب  ااإ ا م  اال اه  ادب ءد

نيددد  امدددا ااإ دددب اايددد  أبن  ملمددد  ب ادددذ ااإ دددا ال دددإ ااإ ددد  ا  ان ااإ دددا ال ددد  حيايددد   إيددد  أل
 إ ية ال   حياي   إي    ا اد هبذه ااااإ ية بملهلل ااإت فهإ م  ال يَ احل    مل  ال ا   ألني

قدددهلل  قإاددد  مايادددا : االضدددري  ددداح  احلاءدددية ان اأادددة ااددداادال  ودددا مددد  سانيددد  الاحدددهلل ألن ااوددديب 
يوو  م  كد  مادة ااملادإقل ا كدإن ما د  مااودة اابد  فمدال  ادإ كودَ م لدذا مد  امديت ماديسأل 

  (1   الاك  اما ال احيب(مايسأل  ختذت اع بكا 
ة اايم مدد  كد  ءددها :  دذا حددا  ادب اقدد  مدا ميكدد  الم اد   كملدديت اامد ب  الااددإيا قإاد   دديام ثسثد

 ق   ااوإم 

                                                        

سدهللالا األبدإاا ا  عا اي   ال  ك داا ااواقد  عا قدإل ااوديب  467ال قد   466 قد  اا لا ي   ك اا ااوسال عا اأإمدة الاامدا   ااىدجهلل (  1 
المىدا    ك داا ااىداسهلل المإاضد  ااودسال عا الا د اب   عا  جاال ااويب  3904ال ق   3658ال ق   3657ال ق   3656ال ق   3654 ق  بكا 
الاا مدذي   ك داا ااواقد   2383ال قد   2382 قد  ال  ك داا فمدائ  ااود ابة عا فمدائ  اي بكدا  532 قد  ا    بواا ااىاسهلل  اب اام إ  ااوه

الااددهللا ما   ك ددداا  93 قدد   الابدد  ماسدد    اامهللمددة عا   فمدددائ  ا دد اا  سددإل ع  3660 قدد  عا مواقدد  اي بكددا ااوددهلل ق  ضددا ع  وددد  
 .  2910 ق   قإل اي بكا   ا هلل بو إه اافاائا عا



 3أتسيس األحكام ج  169
 

 

 املعىن اإلمجايل
اال دداه بدد سف موددال ال ددا  دديام ثسثددة اايم مدد  كدد   امددرب ابددإ  ا دداال  ضددا ع  ودد  ان ااودديب 
 ءها ال كمليت اام ب الااإيا ق   ااوإم .

 فقر احلديث
ية  دديام ثسثددة اايم مدد  كدد  ءددها ال ددإ خمددْ بددل ان َيملاهددا :  دمدذ مدد   ددذا احلددهلل ا مردداال  أ:لا 

  األايم اا دددديا البددددل ان  وددددإم اا سثددددة األايم احيددددا أل م  ددددهللاأل عأل بملدددداا ُث اأمدددديس ُث ا مملددددة اال 
م  هللاأل عألحهلل ُث ا ثودل ُث ااد س ا الااكد  قدهلل ال د البدل ان  ودإمها  ادب حىد  مدا   هيد  اد  كد  

  اذ سائل .
ال كمليت اام ب اأسمل   مراال ية س  ة اام ب ك ْ فداماج اا لدا ي  د   ائردة : قإا  اثنياا 

مددا كددان  ىدد ري اامدد ب قااددَ الا  ألسدد  ها فوفددا  ائرددة  ضددا ع   ضددا ع  وهددا ان ااودديب 
هبا    ذا احلدهلل ا  دهللل  ادب ااردا ية   وها   ذا قهلل  هللل  اب  هللم ا س   اا ، الاما ااويب 

مدا كدان  ىد  ها   اا يدَ بد      وهدا فديمك  ان ُيمد   ادب ان ااوديب اما نيفدا  ائردة  ضدا ع
كددان َيدداج اىل ا دد اب    ااىددجهلل فيىدد  ها فيدد  ال ائرددة   يملادد  الهبددذا جت مدد  األداددة الِمددا  ددهللل 

 ( 1     احلهلل ا    سال األالابل حل ياما اافوال (  اب مراال ي ها قإا  
حدل قدهللم  حلهلل ا الاك ا ا مثان اس هلل  أل بوسال ااوديب اما ك  يراا فاألق   كمل ل كما    ذا ا

  مددهلل ا رددا  كملددة فمددهلل  مكددة النيددلل   بيددَ ام  ددانيو فودداب مثددان  كملددات المدد  قددال اك ا ددا اثودديت
  اب احاد ا ضمليفة .

:  دمدذ مدد  قإادد  الان االيددا ق د  ان ا م اسدد   اا ااددإيا ق دد  ااودإم الاكودد   مددإل  اددب حااددة  اثلثــاا 
امل هلل ِم     ى ُي  ااميام  ما اااي  فااى    ا  ان  دإيا ق د  ااودإم امدا ما ة ال إ ان  كإن ا

ان كدددان ِمددد    دددق مددد  نيفىددد  عاميدددام فاألفمددد  اددد  اا ددد مْ ألن ع سددد  اني  اليملددداىل قدددهلل اثددد   ادددب 
ال كمددا   قإاددد  يملدداىل  يَدَ َجددداىَف ُسوُددإهُبُْ  َ دددْ  اْاَمَمدداِسِ   َدددهلْلُ إنَ   ااددذ    مإمدددإن ااايدد     ايت ك ددد

                                                        

الامحدهلل   مىدوهلل ااكدإفيل الاادهللا ما   ك داا ااودسال   748 قد  مىا    ك اا  سال ااىافا   القوا ا عا  سال األالابل حل ياما اافودال (  1 
 .  1457 ق  عا  سال األالابل 
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الكمددا   قإادد  يملدداىل   َكددانيُإا َقاِدديسأل ِمددْ   [ 16: ااىددجهللال ] َ هِبُددْ  َمْإفألددا اَلَعَمملألددا اَلِمِددا َ َنقْدوَدداُ ْ   ُوِفُمددإن (
 اىل غْ  اذ العر اا إفيق . [17ااذا ايت : ] ( ااِاْيِ  َما  َدْهَجمُلإنَ 

 
ر بـن ععـدهللا أاـى احلديث الرابا نعن دمـد بـن ععـاد بـن جعفـر يـا  ن سـأل  جـاب[ 198]

 عن صوم يوم اجلمعة ( يا  ن نعم . الق  
 :زاد مسلم ن :رب الكععة .

 ااوها     إم  إم ا مملة موضوع احلديثن 
 املفردات

:  ددذا اسدد فهام عادديب  دد   ددإم  ددإم ا مملددة قددال نيملدد  اي هنددب  دد   ددإم  الناد  قإادد  اهنددب ااودديب 
 ا س    و  مىا  ال ا ااكمل ة ال ذا اايمل أتكيهلل اكهلل ب  م

 املعىن اإلمجايل
اددا كددان  ددإم ا مملددة  ددإم  يددهلل اامىددامل هنددب اارددا ا  دد  ختويودد  بودديام اال قيددام ا  ان  وددإم 

  إماأل ممل  ق ا  اال بملهلله .
 فقر احلديث

:  دمذ مو  كاا دة ختوديش  دإم ا مملدة بوديام السدإان  دإم  ا ا  دام مملد   إمداأل ق اد  اال بملدهلله أ:لا 
. 

 هلل إ اىل اا  ا  د   ادة ااوهدا فيمدا ا   بد  َيد   ادب ااكادي ا م  دال : ايس  واك ما  اثنياا 
الق إل ما ساا ب  اارا ا بهللالن هدا  د  ااملاد  ألّ  نيددم  ان ااردا ا م ادل  د  ع  دل السد  الا ا 
 اموددا ان  ددذه األالامددا الااوددإا ا  ددا مدد  ع اب ددهللاا المدد   سددإا  ي ايتدداأل الادااأل فددإن ااإاسدد   ايوددا 

إاا  افودددا  ادددة  ادددذ اال مل نيملافهدددا فمدددا  ادددب ااكادددي ا  ا م  دددال الا ميدددان أبن ام  دددال مدددا ال د سددد
ااردا ا    وهدب ا   د  مدا فيد  ءدا ال  أيمدا ا   دا فيد  مدْ اامكافدل الكفدب بدذاذ اميدا أل الالقإفداأل 

 م  ااووإ  .
ام افدإا   :    ا مهإ  اىل كاا ة ختويش  إم ا مملة عاوديام الايادة ا مملدة عاميدام الان  اثلثاا 

ااملاة الِم  حكا  و   ذا ااذ   م  ااو ابة  اا ب  اي عاا  الابدإ  ا داال السدامان اافا سدا 
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الابإ     ضا ع  وه  امجملل . قال ااووملا    ااملهللال بملهلل نيم  كسم اب  ااودذ  ال  خمدااي ْلد  
 كددداه  دددإم   مدد  ااوددد ابة ال  ددد  ا مهدددإ  اىل ان ااوهددا اا ول ددد  ال ددد  ماادددذ الاي حويفددة انيددد   

الامل   ذ   ا مامل مل   اتهما اادوش   ااوهدا  د   ادذ اال باتهمدا الكدا  م د الال ا  انيودا نيمُد  
 ب ُسن ما    ا ااي  الااف   ااووإ  الع يملاىل ا ا  .

نيدد  حيو ددٍذ إ:ا ا الافددق  ددإم ا مملددة  إمدداأل نيددهللا اارددا ا اىل  ددإم  كيددإم  افددة ال ددإم  اءددإ اا ف رابعــاا 
ئلاأل بس كاا ة ب  مى   األ ألني  ا ا  ام  ااكاي اى   م   دذه األسد اا اني فدب  كإن  إم  سا

اا لويش ااذي  إ موها  ود  العني فائد  يو فدا ااكاا دة سدإااأل قاودا  دا كاا دة صداب اال يول د  الع 
 يملاىل ا ا  .

 
يقـو  ن ل  احلديث اسامس نعن أيب عريرة رض  هللا عقر يـا  نمسعـ  رسـو  هللا [ 199]

 يصومن أحدربم يوم اجلمعة   ل أ  يصوم يوماا يعلر أ: يوماا بعده .
 :ااوها    ختويش ا مملة بويام .موضوع احلديث 

 املفردات
   وددإم  :     يددة ال وددإم  فملدد  ااوهددا    دد  سددلم م دديف  اددب اافدد ري  يودداا  بوددإن اا إكيددهلل 

 اا مياة الاحهللك  فا    وإم  ال إم ا مملة مفملإل .
م  إماأل ق اد  اال  إمداأل بملدهلله : ا سد  واا  ودا  دإ اسد  واا مد  ااوهدا البد    لودش ااوهدا ا  ان  وإ 

 دا ا ا افداد  دإم ا مملددة القدهلل يمدهللم ااكددسم  ادب مملد   دذا احلددهلل ا   احلدهلل ا ااىدابق ق ادد  العر 
 اا إفيق .

 
يــا  ن  -:امســر ســعد بــن ععيــد -احلــديث الســادر نعــن أيب ععيــد مــوىل ابــن أزعــر  [200]

عـن  ت العيد ما عمر بن اسطاب رض  هللا عقر فقا  ن عـذا  يومـا  اـى رسـو  هللا ش د
 صيام ما ن يوم فطرربم من صيامكم :اليوم ايتخر ن أتربلو   من نسككم .

 : ااوها     يام  إما اامليهلل    يهلل اافُا ال يهلل األض ب موضوع احلديث
 املفردات
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   ددإ ابددإ   يددهلل سددملهلل بدد    يددهلل فمددال ءددههللت اامليددهلل مدد   مددا بدد  اأُدداا : اي حمددات الاامائدد
 ااممْ  ملإد اىل  ما ب  اأُاا  ضا ع  و  .

 دد   دديامهما :  ددذان ي ويددة ا ءددا ال ال فدد   اددب ا ب ددهللاا الاايإمددان   ددذان  إمددان هنددب  سددإل ع 
     يامهما مرب اام  هللا  ممافان ااي  المجاة هنب  سإل ع 

الاايددإم اآلمددا أتكادددإن فيدد  مددد  نيىددكك   الاامودددإد   ددإم فُدداك  : بدددهللل مدد  اايدددإمل مدد   ددديامك 
 عألالل  إم  يهلل اافُا العا ا   إم  يهلل األض ب .

 املعىن اإلمجايل
ال د ويدة فيددإم  سملد  ع  دل السد  اامىدامل  ددإمل مهدا  يدهللان اامىدامل الكد  موهمددا مداي ط بردمل

ايإم ءدكااأل ر  دل السد   يهلل اافُا ماي ط ب مام ااويام فكان ااإاس   اب ااىا  ان  فُا  ذا ا
 اددب نددام نيملمددة ااوددإم الاكهددا األ اوملمددة اافُددا اادديت امددا ع هبددا بملددهلل ااوددإم قددال يملدداىل   اَلاُِ ْكِماُددإا 

الا اِهَ َ اَددب َمددا َ ددهلَلاُكْ  اَلَامَلِاُكددْ  َيْرددُكُاالَن( الامددا اايددإم اا ددا  فهددإ  ددإم  [17ااددذا ايت : ] اْاملِددهلِلاَل اَلاُِ َكددربِّ
ال احلج فم  افاض ااواج م   افدات اىل ملدافدة    ايادة ااملاءدا   يهلل األض ب ال إ ماي ط برمل

ُث اني ماددإا مدد  ملدافددة اىل مدد  كددان  ددذا اايددإم  ددإم  يددهلل ءددكااأل ر  اددب نددام اغادد  مواسددذ احلددج 
 الافماها ال إ  إم  افة فإس   اب ااىا  افُا   ذ   اايإمل الحام  اي   إمهما .

 فقر احلديث
مد   ددذا احلدهلل ا صدداب  دإم اامليددهلل   الا مهدإ   مإاددإن ب  داب  ددإم  دذ   اايددإمل :  دمدذ  أ:لا 

ح  الاإ كدان نيدذ األ يملادق مإس د     ادذ اايدإم كمد  نيدذ  ان  ودإم  دإم قدهللالم ن دهلل اال  د ي ة  دإم 
قهللالم ن هلل فمهللم ن هلل   اياة اامليهلل فا مهإ   مإادإن السد  ااودذ  ال ودإم  إمداأل بدهللل  دإم اامليدهلل الابدإ 

يام  دإما اامليددهلل ا ا مودهما عاوددذ  القإاد   دذا موددادم ااوودإ  اددذاذ فإنيد  َيدد  حويفدة  دا   دد
 ايوددا ان نيمل مددهلل بُددسن  ددذا اامددإل الان نيمل مددهلل صدداب  ددإم اامليددهلل المدد  السدد  عاوددذ  اني مدد  ااوددإم 

 م   إم اامليهلل اىل  إم  ما الكان ااكاي بذاذ مددايأل   العر اا إفيق .
 د   ديامهما  دمددذ    ود   دذان  إمدان هنددب  سدإل ع : قدإل  مدا بد  اأُدداا  ضدا ع اثنيـاا 

اكدد  الءدداا الفدداح فددس  كددإن فيهمددا  دديام ال دمددذ مودد  ان األ يدداد    امدد   ددذا ان اامليددهلل    إمدد
ا سددسم اا ملامددة عاىددوة مهددا اافُددا الاألضدد ب   غددْ الان مددا اب هلل دد  ااودداج مدد  ا يدداد فهددا ا يدداد 
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اإاس   اب ااىدا  ان َيودش األ يداد هبدذ   اايدإمل ععاة   َيإن اامىا  اا جاالا مملها ب  ا
فمددط مهمددا اني  دد  ْلددا مدد  مىددميات كمليددهلل ااووددا ال يددهلل اا ددإ ال ...اه مددا  مددال فهددذه كاهددا ا يدداد 

 ععاة القهلل س ق ان امايَ  ايك  ءي األ م  مو إمة  ي ة حق . 
 ال إ قإل ااواك  

 الاض ب اا ا  د  ثسثة فاثودددان                 اىوة فُا اا ي     
 مويوة   د ووددددا  يا    ال اا  مل اد اس إ ياأل                   

ْس  ااي  م  ءاا  وهلل احلاسة العر اا إفيق.  اه ما ك    واك فا
: اّ ا دمددد   دددإم اامليدددهلل    ددديام كفدددا ال ككفدددا ال اا هدددا  اال ا مددداا   هندددا   ممدددان اال ق ددد   اثلثـــاا 

كِفددا فُددا  ددإم اامليددهلل ال  ددهللا مدد  بملددهلله ال   ملددهلل اأُدد  فدداألكها مدد  اقددإال اامل
ُ
امدداا انيدد  َيدد   اددب اا

كِفدا  دذا  دإ اامدإل احلدق ان ءداا ع   
ُ
فُاه اامليهلل امدس أل عا  داب  ني دااأل ألنيد  مدا ج  د  ا ادال اا

  ذه ااى اة العر اا إفيق .
 
عـن  هللا احلديث السابا ن عن أيب سعيد اسدر  رض  هللا عقر يا  ن اى رسـو  [ 201]

صوم يوم  الفطر :الق ر :عن الصماو :أ  حيت  الرجا يف الثوب الواحد :عن الص ة بعـد 
 الصعح :العصر .أخرجر مسلم بتمامر :أخرج العخار  الصوم فقق 

مإضدإ    دهللم    عا ااودإم مدد   حيدة ااوهدا  د   دإم  يدهلل اافُدا ال يددهلل  موضـوع احلـديثن
  ْلددددا ال  اآلداا ال  ااوهددددا  دددد  ااوددددسال بملددددهلل ااودددد ري ااو ددددا ال ددددهللم    ك دددداا ااوددددسال الاا ىدددد

 الااملوا .
 املفردات

ااوددماا : ددا ا ىددة يرددم  مجيدد  ا ىدد  فددس   هددا مودد  ءددو . الااوددماا ااوهددا  وهددا ان  ردد م  
ب إا الاحهلل  تُا ب  مجي  سىدهلله ال   دذه احلاادة يكدإن  هلل د  مد  دامد  اا دإا فإمدا ان  فمدا 

ما اني  ُي اج اىل  فد  اايدهلل     ااودسال ف وكردي  إ يد  ا ا  فد  بيهلله اىل  إ ي  ال إ   ااوسال الا
  هلل   .
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الا ح  دداا  ددإ ان َياددس اااسدد   اددب ممملهلليدد  ال وودد  سدداقي  الَيمدد  بيوهمددا ب ددإا الاحددهلل الااوهددا 
 ح  اا عا إا ااإاحهلل فمط م  اس  اني   فما بفاس  اىل ااىماا .    ا

 املعىن اإلمجايل
ءياا اا    ادذ مد  ااودا ة الاألدا الاا ملامد  ااود يري مد  ع     ذه األ بملة األ هنب ااويب 

 ُث م  مام  .
 فقر احلديث

 : دمذ م   ذا احلهلل ا صاب  إم  إما اامليهلل   القهلل يمهللم ااكسم  اب  اذ .أ:لا 
ــاا  : دمددذ مودد  ااوهددا  دد  اءدد مال ااوددماا القددهلل سدد ق بيددان ااوددماا الانيدد  اا تُددا ب ددإا الاحددهلل  اثني

اوها في  م  اسد  انيد  ثدإا الاحدهلل الا ا كانيدَ اايدهلل   مد  داماد  فدس  ددم  ان  مي  ا ى  الان ا
يفما اىل فاس  الاألما اا دا  انيد  ا ا ا اد ان  افد   هلل د  انيكردفَ  إ يد  ا األ فدااوها فيمدا ا ا كدان 

 ا ء مال ب إا الاحهلل فمط .
ْه الااملاة   ااوهااثلثاا   اس  اىل ااىماا مرية ان  فما بف :ااوها    ا ح  اا القهلل يمهللم يفى
:ااوهددا  دد  ااوددسال بملددهلل ااودد ري الااملوددا ألهنمددا القددَ كاا ددة فيوهددب  دد  ااوددسال فيهمددا القددهلل  رابعــاا 

 يمهللم ااكسم  اب  ذه ااى اة   ا لا األالل  ا اغ     ا ادي   وا .
 
ن  احلــديث الثــامننعن أيب ســعيد اســدر  رضـــ  هللا عقــر يــا  ن يــا  رســـو  هللا [ 202]

 ماا يف سعيا هللا بعد هللا :ج ر عن القار سعع  خريفاا ((.))من صام يو 
 فمياة  إم اا ُإا موضوع احلديثن

 املفردات
قإادددد    سدددد ي  ع : ُي مدددد  ان ااددددااد بدددد   دددديام  ددددإم يُإ دددداأل اي ادددديس بإاسدددد  مدددد  ا مددددس  ، 

    هدا ان الُي م  ان ااااد ب  ان  كإن   ااتلال ااكفا  ال إ اادذي  ُادق  ايد    سد ي  ع اكد
 ددذه اافمددياة ان كددان ااددااد هبددا   سدد ي  ع اي ا هدداد فإنيدد   كددإن مميددهللاأل  ددا مل  ددهللن اام ددال ألن 

  لم  اب الا هلل   حل اق ا م  ااملهللال ان  فُاالا . ااويب 
 املعىن اإلمجايل
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 في  فمياة اويام اا ُإا ا ا كان   ا هاد   س ي  ع .
 

 فقر احلديث
 و  فمياة ااويام يُإ األ ا ا كان   ااتلال اي   غلال ااكفا  .:  دمذ مأ:لا 
: دمذ مو  ان ااملم  ااذي  دااد بد  السد  ع  كدإن اد  فمد    دي  الأتثدْ ك دْ فاا ا دهللال بدل  اثنياا 

 الس  ااوائ  البل ااوا  مىافة س ملل ما فاأل  ذا فم    ي  الثإاا ك ْ .
 
 
 
 
 
 

 بـــــاب ليــلة القـــدر
ة اامهلل  هبذا ا س  اما ألن ياذ ااايادة ْلدا قدهلل  الفمد  ، الامدا ألن ممداد ا ا مدال اامل داد  يَ ايا

يمدهلل  فيهددا ، الامدا ألن مدد  احيددا اياهدا ال ددام هنا  ددا  دا   ا قددهلل   وددهلل ع  الامدا مدد  اا مددييق ألن 
 ااسئكة   ياذ اااياة يولل اىل األ ض ح  نه األ ض الُي مد  اهندا  يدَ بدذاذ مسح دة ْلدذه

 األمإ  كاها .
 
احلديث األ:  ن عن ععدهللا بن عمر رض  هللا عق ما أ  رجالا من أصـ اب القـ  [ 203]
  فقـا  القـ  من رم ا  ُأ ر:ا ليلة القدر يف املقام يف السعا األ:اخر  ن ) أر  رؤ ربـم يـد

 مثواعأت يف السعا األ:اخر فمن ربا  مقكم مت ري ا فليت رعا يف السعا األ:اخر(.
 يمليل اياة اامهلل  وضوع احلديثنم

 املفردات
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  وددائه  هبددا ااُ الا اياددة اامددهلل : اي   ااوددإم ال اددذ  ددهللل  اددب  قإادد  ان  سددا أل مدد  ا دد اا ااودديب 
  ي اط  مإْل  بذاذ .االيمل يمه  ْلا الك اال 

ا    تايكدد  قددهلل يإاعدد ت      ااىدد   األالامددا : اي   ااىدد   األالامددا مدد  ااملرددا فمددال ااودديب 
   األالاما الممل  قهلل يإاع ت يإافمَ .ااى 

 فم  كان موك  م  ا ها : اا  اي  إ عا  ااراا عاو ا فيما  اسإ ب  ا ابة احلق.
 املعىن اإلمجايل

ماي ُدددإن عامدددا ن الماي ُدددإن عاممدددااي ا سدددسمية ا ي اعددداأل كايددداأل حددد   كدددان ا ددد اا  سدددإل ع   
ا    م دد ه  ال  ااالهنددا   موددامه    كمددا  ددإ يوددْ ياددذ ااممددااي سددلااأل مدد  حيددا     فكدداالن فيهدد

احلددال   ا دد  نمانيوددا   بملددهلل    دد  ااممددااي ا ميانييددة الا ي دداعه  عحليدداال ااددهللنييا المس  ددا الءددهإا ا 
ادددا  ا   تاي ددد  قدددهلل يإافمدددَ  ادددب ااىددد   األالامدددا قدددال ْلددد  مددد  كدددان مدددوك   ادددذاذ فدددإن ااوددديب 

ْ ااداتاي فهدإ ان ع سد  اني  اليملداىل  ودإ    قاد  م  ا ها فاي  ا دا   ااىد   األالامدا امدا يفىد
ااوائ  يوإ ات َيامها في  بمهلل ال الحكمة   نيملامها فها ااداتاي ااديت  اا دا   ااودإم القدهلل ايمدري مد  

 -ااووإ  اهنا يومى  اىل ثسثة اقىام  ا :
  تاي م  ع بإاسُة اااذ ال ا احملمإدال الاامهللالحة . -1
 ااريُان . الحا  م  ااريُان  وإ ه -2
 السإسة   اايم ة جتاي  اب ااما    ااوام . -3

( سدلااأل الان ااداتاي ااوداحلة موهدا  سد ة الا بملدإنان ااو دإال   فهذه انيإاا اااتاي  القهلل ساا   احلهلل ا 
ال  احلهلل ا ا ماأل    َ ااو إال المل   ق ا  اا راات ال ا اااتاي ااواحلة  اا دا ااددم  اال يُدا  ( 1 

 ا  .
 ديثفقر احل

ال مددد   ممدددان  دددا ا سدددب مدددا أ:لا  : دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا ان ااىددد   األالامدددا مددد  ااملردددا األمددد
 كدددإن اايادددة اامدددهلل  القدددهلل ال د مدددا  دددهللل  ادددب اهندددا ي  دددا    ااملردددا األالامدددا ال  اادددإيا موهدددا ال دددذا 

                                                        

بافظ    تاي اادم  سلا م  سَ الا بملل سلااأل م  ااو إال ( ال  حهلل ا اي  6988 ق   ( اا لا ي   ك اا اا مل ْ عا اااتاي م  حهلل ا اي  ا اال 1 
 . 6989سمليهلل   اااتاي ااواحلة سلا م  سَ الا بملل سلااأل م  ااو إال ( اماس  بملهلله باق  
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امددش ا  ان ااىدد   األالامددا ي ددهللا مدد  اياددة ا بدد  ال رددا   اكدد  ا ا قاوددا اهنددا ي  ددا    ااددإيا فهدد  
 ا ممب فإن ايداِل  ساا دا احدهلل  ال ردا    األ يا ممل رب  ا ممب اال  ا بما فإن كان ااإيا ممل رب ااإ 

الثسف ال را   ال س ال را   الس   ال را   اليى  ال را   . الان قاوا اهنا يمل رب  ا بمدا فدإن 
اياددة اثوددل ال رددا   اتسددملة ي مددب الاياددة ا بدد  ال رددا   سددابملة ي مددب السددَ ال رددا   مامىددة ي مددب 

ال رددا    ا ددة ي مددب . الاأددسمل   اياددة اامدهلل   دد   ددا    ممددان اال   احلددإل كددامسأل الا ا المثدان 
قاوا اهندا    ممدان فهد  ْلدا ايادة ممليودة اال اهندا يو مد    ايداِل ااملردا القدهلل   د  ا مهدإ  اىل اهندا 
   ممددان الام افددإا   ممدددو ها فمددوه  مدد  قدددال  ددا ايادددة سدد ملة  رددا ااددديت    دد ي  ها القملدددَ 

ة بددهلل  المددوه  مدد  قددال  ددا اياددة احددهلل  ال رددا   المددوه  مدد  قددال  ددا اياددة ثددسف ال رددا   مإقملدد
الموه  م  قال  ا اياة  س ال را   الموه  م  قال  ا اياة سد   ال ردا   . القدهلل كدان اي بد   
كملدد   مددإل اهنددا اياددة سدد   ال رددا   ال دد  ابدد  مىددملإد ان مدد  قددام احلددإل ا دداا اياددة اامددهلل  القددهلل 

إال فيهددا الاال دداها اىل فددإق األ بملددل ُث ام افددإا  دد   ددا ممليوددة كمددا  كددا احلددافظ ابدد  حجددا األقدد
اءا    اأسمل سابماأل اال اهنا يو م    اياِل  ممان  القهلل مال بملا ا   ااملاد  اىل كإهندا يو مد  
مجملداأل اهدادة . الاحلدهلل ا    ادذ خم ادي   اا ووديش  ادب بملدا ااايداِل الْلدذا  ا  بملدا  دد ا 

 ألالاما اال   ااملرا األالاما مجملاأل بل األداة .اهنا يو م    ااى   ا
 اُ  دَ  دذه   الاامإل ااو يري فيما   ها اهنا اياة بمليوها ا  اإ كانيَ يو م  اا كدان امدإل ااوديب 

ااايادددة ُث انيىدددي ها القدددهلل  ا  ددديف اسدددجهلل   مددداا العدددل    ددد ي  ها فاا مىدددإ ا   ااملردددا األالامدددا 
إادد  اُ  ددَ  ددذه اااياددة ُث انيىددي ها فائددهللال اددإ كانيددَ م وماددة الاا مىددإ ا   كدد  اليددا ( اي مددا كددان ام

ال اددب  ددذا فااودد يري اهنددا ممليوددة الاهنددا    ممددان الاهنددا   ااملرددا األالامددا بدد    ااىدد   األالامددا 
  ذا ما يم مي  األداة . البدددار اا إفيدددق .

 
ر:ا ليلــة يــا  ن ))حتــ احلــديث الثــان نعــن عائشــة رضــ  هللا عق ــا أ  رســو  هللا [ 204] 

 القدر يف الومثر من العشر األ:اخر (( .
اقددإل  ددذا احلددهلل ا ءدداح  المإضددإ   قددهلل دمددد    ءدداح احلددهلل ا ق ادد  ا  ان  ددذا احلددهلل ا ا ددد  

 مل كددي    ال اددذ احلددهلل ا امددش الاألمددش ممددهللم  اددب األ دد  الامائدد  ان  مددإل قددهلل كددان ااودديب 
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  ااملرددا األالسددط املادد  يفمهدداأل  ُيىدد ها ااملرددا ااإسددُب مدد   ممددان عا دداأل اياددة اامددهلل  القددهلل كددان 
..( …  م  قإا  يملاىل   41األنيفدال : ]  َدْإَم اْاُفْاَقاِن  َدْإَم اْا َدَمدب ا َْْممَلداِن اَلاِهُ َ اَدب ُكد ِّ َءدْاٍا قَدهلِل ان

الاا مدداا ا مملددل كددان    ددإم سدد ملة  رددا مدد   ممددان ُث ان ع  ددل السدد  امددربه أبهنددا   ااملرددا  [
ا ددد اب  فددد ما ب  ا هدددا   ااملردددا األالامدددا ُث امدددا ب  ا هدددا    تايإاعو   مددد  يددد ياألالامدددا  دددا ا  

 ااى   األالاما. 
مل َيددرب هبددا  يودداأل اال انيدد  قددهلل امددرب هبددا مدددمااأل ُث انيىدديها حلكمددة  الااملمدد   اددب األمددش ألن ااودديب 

ن ا اد ا ع  الْلذا قال   احلهلل ا ااىابق ا    تايك  قدهلل يإاعد ت  ادب ااىد   األالامدا فمد  كدا
 م  اايأل ْلا فاي  ا ا   ااى   األالاما .

 
ربــــا    احلـــديث الثالــــثن عــــن أيب ســـعيد اســــدر  رضــــ  هللا عقـــر أ  رســــو  هللا [ 205] 

يعتك  يف العشر األ:سـق مـن رم ـا  فـاعتك  عامـاا حـ   قا ربانـ  ليلـة  حـد  :عشـرين 
فليعتكـ  يف  يا  ن  من اعتكـ  معـ  –:ع  الليلة اليت خيرج من صعي ت ا من اعتكافر  –

ـــ  أســـ د يف مـــاو :عـــ  مـــن  العشـــر األ:اخـــر فقـــد أريـــ  عـــذه الليلـــة ف أنســـيت ا :يـــد رأيت
صـــعي ت ا فالتمســـوعا يف العشـــر األ:اخـــر :التمســـوعا يف ربـــا :مثـــر . فمطـــرت الســـماو مثلـــك 

:علـى جع تـر  الليلة :ربا  املس د على عريش فورب  املسـ د فأبصـرت عيقـا  رسـو  هللا 
 ن صعح  حد  :عشرين .أثر املاو :الط  م
 :عا  اياة اامهلل  الاهنا يُا    ااملرا األالاما ال  ااإيا موهاموضوع احلديث 

 املفردات
اُدَل  َِاِدُ ( اي   إسداأل ال  اارداا  دإ  ا   كامل : ا ح  اج قال ع يملداىل  اَلاْْلَدهلْلَي َممْلُكإفألدا َاْن  َد دْ

 الالم ااىجهلل اامل ادال  اب الس  ما  .
 ي : كان يهللل  اب ا س ماا   اب  اذ  هللال ا إام .قإا  كان  مل ك

ااملردا األالسددط : كدان األالىل ان  مددإل ااإسدُب الاألالسددط ال دي ااملرددا  جمإ د  الجمي دد  باىددان 
 ااو ابة  هللل  اب سإان  اذ   اااتة فه  ا اها الااما ن نيلل بات ه  

 فاا مىإ ا :اي اعا إ ا   ااملرا األالاما اايت     هبا اارها .
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 اا مىإ ا   ك  اليا : ااإيا  إ ضهلل اارف  ال إ ما    ومى   اب اثول ا  عاكىا .قإا  ال 
 قإا  فإكي ااىجهلل : اي قُا اااا م  سمف   مال الكي ااهللم  ا ا نيلل .

 قإا   اب س ه   : ا  هة  ا ا اب ااإس  ال   الا ة الا ني    ال ا عامل األنيي األ اب .
 م  بملم  . قإا  اثا اااا الااُل : اي خم اُاأل 

 املعىن اإلمجايلن
كددان  مل كددي ااملردا األالسددط مدد   ممددان    َيدرب ابددإ سددمليهلل اأدهلل ي  ضددا ع  ودد  ان  سدإل ع

عا األ ااياة اامهلل  الاني  ا  كي  ات ماال فامدا كداد ان َيداج مُد ه  الامدرب   أبنيد  ااته مدرب مد  ع 
ا األالامدا الامدا عا مداج  ل الس  أبن ااذي يُا  امامذ فاس ما   ا   كدامل فدا  كي ااملرد

اياددة اامددهلل    ااملرددا األالامددا بدد    كدد  اليددا موهددا الانيدد  قددال انيدد  ا ادد  ب اددذ اااياددة ُث انيىدديها الانيدد  
ا ي    تايه ال تا األني ياا حق اني   ىجهلل     ي  ها   ماا العل الاني    اياة احدهلل  ال ردا   

  مدإل ابدإ سدمليهلل فامدهلل  ا دَ اثدا السجهلل بل اااا الااُدل نيلل ااُا الالكي ااىجهلل فواب ااويب 
 ااُل  اب ا ني    .

 فقر احلديث
 :  دمذ م  احلهلل ا مراال ية ا   كامل .أ:لا 
  اي  .  دمذ مو  أتكهلله    ممان اإاك ة ااويب :  اثنياا 
كان  مل كدي   ااملردا ااإسدُب مد   ممدان الك نيد  كدان   د  ان ايادة    دمذ مو  ان ااويب : اثلثاا 

 َددددْإَم اْاُفْاقَددداِن  َددددْإَم اْا َدَمدددب ا َْْممَلددداِن اَلاِهُ َ اَدددب ُكددد ِّ َءدددْاٍا  …  األ مددد  قإاددد  يملددداىل اامدددهلل  فيهدددا امدددذ
).. فه  م   ذه اآل دة ان  دإم بدهلل  القد     د ي  ها  الااااد ب   إم بهلل  فك ن ااويب  ( 1   َقهلِل ان

 م   ممان . 17الكان    إم 
مد  ا  كافدد  ب مدام ااملرددا ااإسدُب ا  فميدد  اد  مددا يُادد  :  دمددذ مود  انيدد  ادا ا اد ان َيدداج  رابعـاا 

 امامذ  مليف اياة اامهلل  .

                                                        

 س ق ختاَي  (  1 
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: اني  قال أل  اب    م  ا  كي مملدا  ملديف   ااملردا ااإسدُب فايمل كدي مملدا  ملديف    خامساا 
 ااملرا األالاما ( الااموإد فايإا   .

اهلل ويددددة   نيىددددياهنا :  دمددددذ مدددد  قإادددد  فامددددهلل ا  ددددَ  ددددذه اااياددددة ُث انيىددددي ها ان ااوددددا ة ا سادســــاا 
 . و ايج ههلل ااواج   عا ها فيك االا م  اامل ادال الاألسا  اب قهلل  ااو

مد   ا  اهندا بد   دمذ م  قإا    الامهلل  ا  يف اسجهلل م    ي  ها   ماا العل ( اسد هللل :سابعاا 
 اياة احهلل  ال را   .

ااملردا األالامدا ال دمدذ  :  دمذ م  قإاد    فاا مىدإ ا   ااملردا األالامدا ( ان ايادة اامدهلل   اثمقاا 
ْ ا .  مو  بُسن اامإل أبهنا   غ

 دمذ م  قإا  الاا مىإ ا   ااإيا موهدا انيد  ختوديش بملدهلل ختوديش اي ان ايادة اامدهلل     : اتسعاا 
ااملرددا األالامددا ما ددة ال  ااددإيا مدد  ااملرددا األالامددا ما ددة ال ددا اياددة احددهلل  ال رددا   الثددسف 

 را   .ال را   ال س ال را   الس   ال را   اليى  ال 
: قال بملا ا   ااملا  ااإيا  مل رب  ا ممدب فيكدإن ايادة احدهلل  ال ردا   الثدسف ال ردا   عاشراا 

ال س ال را   الس   ال را   اليىد  ال ردا   ال دذا  دإ اا  داد  اىل اادذ   مد  كد  اادإيا ال مل درب 
الاياددة   دا بمدا فيمدال ايادة اثو دل ال ردا   ألهندا اتسددملة ي مدب الايادة ا بد  ال ردا   ألهندا سدابملة ي مدب

انيدد  اددإ كددان األمددا  الاقددإلسددَ ال رددا   ألهنددا مامىددة ي مددب الاياددة مثددان ال رددا   ألهنددا  ا ددة ي مددب 
الاا مىددإ ا   ااددإيا موهددا فائددهللال ا  ان ااددإيا ضددهلل اارددف  الااددذي  ددإ    اددب  اددذ مددا كددان امإادد  

اه . امددا مددا ن مدد   ددذا اامائدد  فهددإ  مدد   اددب ااددذي  مل ددرب …ضددهلل اارددف  الاحددهلل الثسثددة ال ىددة 
 ءفملاأل ألن ااملربال  ا ممب    ا بما . العر اا إفيق .
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 بــاب العتـكـا 

ربـــا  يعتكـــ  يف   احلـــديث األ:  ن عـــن عائشـــة رضـــ  هللا عق ـــا أ  رســـو  هللا  [ 206]
 العشر األ:اخر من رم ا  ح  مثوفاه هللا عر :جا  ف اعتك  أز:اجر من بعده .

يعتكـــ  يف ربــا رم ــا  فــ قا صـــلى الغــداة جــاو مكانــر الـــذ   :يف لفــظ ربــا  رســو  هللا  
 اعتك  فير 

 :ا   كاملموضوع احلديث 
 املفردات

ا   كددامل :  ددإ ا ح  دداج الاااددلالم ااردداا فمدد  ا ح  دداج قددإل ع يملدداىل   اَلاْْلَددهلْلَي َممْلُكإفألددا َاْن 
اِددُ ( اُددَل  َِ   دد  بدديف اسدداائي   قَدداُاإا اَددْ  نيَددرْبََح اي   إسدداأل المدد  اااددلالم قددإل ع يملدداىل [ 25اافدد ري : ]  َد دْ

وَددا ُمإَسددب ( ال   ددذه اآل ددة ام ددا  مددوه  أبهندد  سدديسنمإن  [ 91عدد  : ] َ َاْيدِ  َ دداِكِفَل َحددِ   َدْاِسددَ  اَِايدْ
   ادال ااملج  اىل ان  اس  اايه  مإسب  اي  ااىسم .

 اما ممل  ا   كامل ءا األ : فهإ الالم ااىجهلل بموهلل اامل ادال في  . 
 قإْلا ح  يإفاه ع  ل الس  : اي ح  مات .
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 ُث ا  كي انالاس  بملهلله : اي بملهلل مإي  .
قإْلدا فدإ ا  داب ااتدهللاال سداا مكانيد  اادذي ا  كدي فيد  : اا مل ْد ع  كدي  ودا  دهللل  ادب انيد  كدان 

 بملهلل  سال ااتهللاال  هللم  ممل كف  ايوفاد في  ألن افظ اااضا دال  اب  اذ .
 املعىن اإلمجايل

كددان  مل كدددي ااملرددا األالامددا مددد   ممددان اا ماسدداأل اايادددة   ئرددة  ضددا ع  وهدددا ان ااودديب ختددرب  ا
اامهلل  الاس هاداأل   اامل ادال الاني   نم  اذ حد  يإفداه ع يملداىل الان انالاسد   نمد   ادذ ا مداأل بملدهلل 

 الفاي  الاني  كان ا ا  اب اافجا ساا مكاني  ااذي ا  كي الانيفاد في  اامل ادال .
 فقر احلديث

:  دمددذ مودد  مردداال ية ا   كددامل   ا ماددة ال ددإ امددا م فددق  ايدد  اكدد  ام افددإا مدد   اددذ   أ:لا 
 مىائ  : 

ااى اة األالىل : ام افإا  د  مد  ءداط ا   كدامل ان  كدإن   ااىدجهلل اادذي يوداب فيد  ا مملدة 
الا ما دددة ام اددديس مددد  ءددداع   ادددذ فدددذ   ا مهدددإ  اىل ان مددد  ءددداط ا   كدددامل ان  كدددإن   

وودد  مجا ددة قاياددة  ىدداسهلل األني يدداا اا سثددة ال ددا مىددجهلل مكددة المىددجهلل ااهلل وددة مىددجهلل اكدد  م
المىجهلل بيَ اامهللج الماافه  ا مهإ  فمدااإا جبدإانه   كد  مىدجهلل يوداب فيد  ا مملدة الا ما دة 
الاءددد ط بملمددده  ان  كدددإن   مىدددجهلل فيددد  مجملدددة الاسدددان بملمددده  ا   كدددامل   مىدددجهلل مجا دددة 

بي ها ال ذا اامإل ضمليي الاادذي  د سري ِل انيد  ان دمد   الاسان قإم اامااال ان يمل كي   مىجهلل
  ا  كددامل اااسدد  ا مملددة السدد    مىددجهلل يمددام فيدد  ا مملددة الان مل يددهللم  ا مملددة   ا  كافدد  

 سان   مىجهلل مجا ة .
ااى اة اا انيية : ام افإا   سإان ا   كامل اامااال فذ   قإم اىل سدإانه ا ا امودَ ااف ودة ال  د  

اط ان يكإن ااااال م  نالسها الاك   ذا اامإل  اده ما ال د   اااالا دة اا انييدة مد  قإم اىل سإانه بر
قإْلدا ُث ا  كددي انالاسدد  بملدهلله الااددذي  دد سري ِل ان اادااال نودد  مدد  ا   كدامل   ااىددجهلل الحددهلل ا 
ا  ان  كدددإن مملهدددا  دددام البرددداط ا  يمددديق  ادددب اااسدددال ااودددال   ااىدددجهلل ألن اادددااال مددد مإ ال 

 دددهللم اا دددربج الا  كافهدددا   ااىدددجهلل الحدددهلل ا اال مددد   امهدددا اال نالسهدددا مددد  ا ضددداا  ع ح جددداا ال 
عااسددال ااودددال   ااىدددجهلل الممدددا م ه  ان  اددذ َي ادددي  مدددا امدددات بدد  ال ملاضدددها ااف ودددة . امدددا 
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فامكاني ه    ال م  ااذي ك  في  اني فَ ااف ودة   حمهد  ألهند  كاهد  امهدات  نالسات ااويب 
 ااا ان يكإن م ى ال ح     ددي  اذ اىل اف  اهنا اال ا ف  ان هبا .اامدمول الااراط اا 

ااى اة اا اا ة: ام اي ا د  ااملاد   د  مد  ءداط ا   كدامل ان   مهللمد   دإم اال  كدإن مملد   دإم 
فذ   قإم اىل اني     وري ا   كامل ا  عاوإم ال    قإم اىل اني  ايس مد  ءداط ا   كدامل 

ا  ضددا ع  ودد  نيددذ  ان  مل كددي اياددة   ااىددجهلل احلدداام فىدد ل ااوددإم بددهللاي  ان  مددا بدد  اأُددا
 ف ماه ان  إ  بوذ ه الاااي  ايس  سأل ااوإم فهللل  اب اني     ر ط ا  ااوإم . ااويب 

ااىددد اة اااابملدددة:ام افإا   سدددإان قُددد  ا   كدددامل ا ا ا اد قُملددد  بملدددهلل ان  دددهللم  فيددد  فدددا مهإ   
قُدد   ا ددة اىل انيدد  َيددإن بويددة ااممدداا بددهللاي  ان ااودديب اسدداناله مدد  دالن اَيدداا ااممدداا ال  دد  مج

 ا  كافددد  بملدددهلل ان بدددهللا فيددد  ُث ا  كدددي ااملردددا األالل مددد  ءدددإال. ا  انيددد   ملكدددا  ايددد  كدددإن ااوددديب 
 قمب ا  كامل ااملرا ااذي ياك  الع ا ا  .

ان ااى اة اأامىة : ام اي ا   ااملا  ا ماأل   دمإل اامل كي م   كدإن فدذ   ا مهدإ  اىل 
مدد  ا اد ان  مل كددي ااملرددا َيدد   ايدد  ان  ددهللم  ممل كفدد  ق دد  غدداالا اارددمس مدد   ددإم ااملرددا   
ألن ااايدددداِل  ددددا سددددابمة اددددهايم ال ىددددإبة موهددددا البددددذاذ امددددذ فمهدددداا ااف ددددإ  ال  دددد  قددددإم اىل ان 
اامل كددي  ددهللم  ممل كفدد  بملددهلل  ددسال اافجددا مدد   ددإم احددهلل  ال رددا   كمددا    الا ددة  ائرددة فددإ ا 

ني  ااذي ا  كي فيد  ا  ان اا مل ْد ع  كدي اادذي  دإ  ديتة اااضدا  دهللل  اب ااتهللاال ساا مكا
 اب أتال    م  قال ان ااااد اني   هللم  ممل كف  ااذي ا  كي في  ايوفاد ب  فهذه اامل ا ال   يدهللل 
 اب ان دمإا   ذا  إ ااهللمإل األالل   ا   كامل الفاق بملمده  بدل مد  نيدإ  ءدهااأل البدل مد  

  د العر اا إفيق.نيإ   إماأل الا ح مال الا
ااى اة ااىادسة :ام اي ا   ااملا     َيإن ااممل كي ان  ملإد ااا ا ال     ا ودانال ام   َيدإن 
الاا ددا ا  ددهللم ا ددإان ْلددذه األءددياا ا  ا ا اءدد ط اامل كددي  اددذ امددا ا ا مل  ردد ط فددإن  اددذ   

اسددة ا نيىددان القإْلددا ا  َيددإن ادد  بددهللاي  قددإل  ائرددة  ضددا ع  وهددا الكددان    ددهللم  اا يددَ ا  حل
 ألدم  اا يَ الااا ا في  الا  ممل كف  فس اس ل  و  ا  الا  ما ال .

القدهلل  [187اا مداال : ] ااى اة ااىابملة :قال ع يملاىل   اَلَ  يُدَ اِءُاالُ ِ  اَلانيْدُ ْ  َ اِكُفإَن ِ  اْاَمَىداِسهلِل (
ْه  ام اي ا   ااملا    اا اءاال ااموإدال   اآل ة     ا ا مداا فمدط اال انيد   ا  دق ع مداا غد
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مدددد  انيددددإاا اا اددددذ  الاا ددددا ا ان اآل ددددة ءدددداماة ااجمدددداا الممهللمايدددد  القددددهلل  كددددا بملددددا ا دددد  ااملادددد  ان 
ااىددددامل كددددانيإا   االل ا سددددسم ااإاحددددهلل مددددوه   ددددذ   اىل بي دددد  ال ددددإ ممل كددددي فددددإ ا امددددا اماايدددد  

ع   كددامل أبي اددإن مدد  ااإاهنددا سامملهددا فوهددا   ع  ددل السدد   دد   اددذ الامددرب ان اا اءدداال صددام 
 اي سإاا كان مجا األ اال ق اة االضمة الما اىل  اذ .

ـــاا  : ال دمدددذ مددد  حدددهلل ا  ائردددة  ضدددا ع  وهدددا  دددذا اي مددد  قإْلدددا كدددان  مل كدددي   ااملردددا  اثني
حد   ددا   دادال مىد ماال الْلدذا قاادَ حد  يإفداه ع  ددل  األالامدا ان  دذا األمدا يكدا  مد  ااوديب 

 الس  .
ــاا   دمددذ مدد  قإْلددا ا مدداأل ُث ا  كددي انالاسدد  مدد  بملددهلله سددإان ا   كددامل ااوىدداا القددهلل يمددهللم : ال  اثلث

 ااكسم  اب  اذ  ا  تيف    ا ادي  .
:  دمدذ مد  قإْلدا   ااملردا األالامددا مد   ممدان ان ا   كدامل    ممدان سدوة مدكددهللال ال   رابعـاا 

 غْ  ممان سوة مى   ة العر اا إفيق . 
 
:عـ  حــائض  ن عائشـة رضــ  هللا عق ـا أاـا ربانــ  مثرجـا القــ  احلـديث الثـان نعــ[ 207]

:عو معتك  يف املس د :ع  يف ح رهتا يقا:ما رأسـر . :يف ر:ايـة :ربـا  ل يـدخا العيـ   ل 
حلاجـــة اإلنســـا  . :يف ر:ايـــة ن أ  عائشـــة رضـــ  هللا عق ـــا يالـــ     ربقـــ  ألدخـــا العيـــ  

 . لل اجة :املريض فير فما أسأ  عقر  ل :أان مارة
 : ان ا   كامل     ُ  خباالج بملا اا هللن موضوع احلديث

 املفردات
 ياس  : اا سي  يىا ري اارملا الاا ىا ري  كإن عايهلل احيا أل ال كإن عارط احيا أل اما  .

ال ا حائا : ااإاال الاال احلال المجاة ال ا حائا مجاة حاايدة اي الاحلدال اهندا   احلديا الكدذاذ 
 ةال إ ممل كي ا ماأل ا ماة حااي

 قإا  ال ا   حجا ا :اي   ااكان احمل جا ْلا ال إ دا  ا اكإني  َياال  ااىجهلل 
 دهللِل اايهدا  اسد  مد  ااُاقدة حد  ياساد  اال يتىدا  اال يىداح   قإا   واالْلا  اس  : مملواه ان ااويب 

. 
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 القإْلا   اااالا ة األما  الكان    هللم  اا يَ : اي   حال ا  كاف  .
 مى    ال إ كوا ة    االاج اا ربن .ا  حلاسة ا نيىان : 

 قإْلا ان كوَ ألدم  اا يَ اا اسة : ااموإد عحلاسة  وا ما كيف  و  اال  .
 الااا ا في  : ا ماة حااية اي الاحلال ان ااا ا في  .

 فما اسال  و  : ما  وا  فية الا ماة يىاالي فس اس ل  و  ا  الا  ما ال .
 املعىن اإلمجايل

ال ددا حددائا ف سدد   اسدد  هيددا انيدد   رددة  ضددا ع  وهددا اهنددا كانيددَ ختددهللم  سددإل ع ختددرب  ائ
َيددداج  اسددد  اايهدددا ف ساددد  ال دددإ   ااىدددجهلل ال دددا   دا  دددا ألنيددد  ِمودددإا  ايددد  اأددداالج مددد  ااىدددجهلل 

حيومددددا  كددددإن  ع   كددددامل الِموددددإا  ايهددددا ااددددهللمإل اامىددددجهلل عحلدددديا الختددددرب ا مدددداأل أبن ااودددديب 
ا  حلاسددة ا نيىددان ال ددإ اا ددربن الاهنددا كانيددَ نددا حلاس هددا فددس يىددال  دد   ممل كفدداأل    ددهللم  اا يددَ

 ااا ا ا  ال ا ما ال  مل  اهنا   ي راغ  عاهللمإل  اي  الاالاي ال ا  العر اا إفيق.
 فقر احلديث

 : دمذ م   ذا احلهلل ا ان اامل كي     ُ  ا  كاف  خباالج بملا بهللني  .أ:لا 
ــاا  امل ددهلل قددهلل نيددذ  ا   ددهللم  مكددا أل مددا ف دمدد  فيدد  بملددا بهللنيدد  انيدد    :قدديس  ايدد  مددا ا ا كددان ا اثني

   ي   اي  حوا ال  جت   اي  كفا ال .
:ان ا   كامل مإس  املهللم اأاالج م  ااىجهلل الاني  ماالج بملمد      يد   ايد  مدا   يد   اثلثاا 

  اب ماالج مجيمل  .
ادذ يرد هاأل بتدْ ااىدامل بد  : دمذ مو  سوية اختا  اارملا اامىدا  اكود  برداط ا   كدإن   رابعاا 

 . اي ا األ اىوة  سإل ع 
:فدددإن قيددد  كيدددي  ملدددامل  ادددذ نيمدددإل  ملدددامل عامددداائ  فدددإ ا  د ا نيىدددان ءدددملااأل الفددداق مددد   خامســـاا 

 ااإسط الا فب حلي   القش ءا ب   افوا اني   ا هلل ااىوة الم  ا   ااىوة الااملكس عاملكس.
و تدا اد  ان  كامد  عا سيد  الاادهلل   المدا اىل : دمذ مد   دذا احلدهلل ا ان مد  اختدذ ءدملااأل   سادساا 
  اذ .
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:  دمددذ مدد  قإْلددا ال دا حددائا سددإان اسدد لهللام ااوىدداا   احلدديا الانيدد    ميودد   اددذ  اددب ســابعاا 
 ااىامل كما مو   اب بيف اساائي  .

: دمدددذ مدد  قإْلددا الكدددان    ددهللم  اا يدددَ ا  حلاسددة ا نيىددان انيددد  َيددإن مددداالج اامل كددي مددد  اثمقــاا 
 ماا حاس     بي   الان كان بمليهللاأل    ااىجهلل .ااىجهلل ام

:  دمددذ مدد   ددذا ا سدد  واا احلوددا الانيدد    َيددإن ااممل كددي ان  ددذ   اىل اا يددَ اهكدد   اتســعاا 
 الااراا ب   ديب ب  ااي  .

: دمدذ مدد  قإْلددا ا  حلاسدة ا نيىددان انيدد  َيددإن مداالج اامل كددي اددا د دَ اايدد  اامدداال ال مدد   عاشــراا 
 ا س وابة اال ما اء    اذ . فيهاري احلاسات اايت   يو

املددهللم السددإد مددااحيا دامدد  حددإائط ااىدداسهلل امددا  :ا ا كددان  ددذا   نمدد  ااودديب  احلــاد  عشــر
اآلن ف إسددإد  ددذه ااددااحيا  و فددا كددإن قمدداا احلاسددة   ميكدد  ان  دد مك  موهددا ا نيىددان ا    

 َيدإن اد  اأداالج اىل بي د  بي   فإني  سي مك  م  قماا احلاسدة   ماحداض ااىدجهلل ال ادب  دذا فدس
. 

  قإْلدا ان كوددَ ألدمد  اا يدَ اا اسدة الاادا ا فيدد  فدس اسد ل  ود  ا  الا  مددا ال  :الثـان عشـر 
 دمذ م   اذ  هللم مراال ية  يادال ااا ا ااممل كي ال مال ا مداأل  دذا   يرديي  ا ودائل ا  ا ا 

  ادددب ا ءددد اط   ا حددداام  العر اءددد ط كمدددا يمدددهللم ال دددذا  اي ابددد  ييميدددة  محددد  ع يملددداىل قياسددداأل 
 اا إفيق .

 
احلديث الثالثن عن عمر بن اسطـاب رضـ  هللا عقـر يـا  ن يلـ    رسـو  هللا  ن  [ 208]

يف املس د احلـرام(  يـا  ن  –:يف ر:اية ن يوماا  –ربق  نذرت يف اجلاعلية ن أ  أعتك  ليلة 
 )فأ:  بقذرك(.

 ليلة( .:مل يذربر بعض الر:اة ) يوماا( :ل ) 
     ر ط اس  كامل  إم ام  موضوع احلديث ن 

 املفردات
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ا  كودددَ نيدددذ ت   ا ا ايدددة :اادددااد ع ا ايدددة مدددا ق ددد  ا سدددسم ال ادددب  دددذا فدددإن نيدددذ   مدددا بددد  
 اأُاا  ضا ع  و   ذا كان ق   اسسم  .

اي    ددددإم   ان ا  كدددي اياددددة : قدددهلل مددددّا مملوددددا ا   كدددامل اياددددة : اي   اياددددة ال   الا دددة  إمدددداأل : 
 ااىجهلل احلاام :ااىجهلل احلاام كامل مكان اس  كامل الاايإم اال اااياة كامل نمان في  .

 قال ف المل بوذ ك : ااموإد االمل  وذال ك الااوذ   ُاق ال ااد ب  ااوذال  .
 املعىن اإلمجايل

اام   ألني  كدان نيدذ  ا  كدامل ايادة   ااىدجهلل احلد اس ف   ما ب  اأُاا  ضا ع  و  ااويب 
 ان  إمل بوذ ه . نم  ا ا اية الاني  اماه ااويب  

 فقر احلديث
  دمذ م  احلهلل ا مىائ  

:   ة ااوذ  م  ااكافا ا  ان  مدا بد  اأُداا  ضدا ع  ود  نيدذ   دذا ااودذ    ا ا ايدة  أ:لا 
 د ة ان  إَ  بوذ ه ال اب  ذا فيدمدذ مد   دذا احلدهلل ا  ف ماه ااويب  المل  إمل ب  فى ل ااويب 

 ااوذ  م  ااكافا ال ذا    مسمل .
:ال ذه ااى اة يو يف  اب مى اة اما  ا إاية  ال دإ  د  ان ااكفدا  خمداع إن بفداالا ااردا ملة   اثنياا 

كما    خماع إن أب دإْلا    دذه ااىد اة مدسمل ا مداأل الاادااسري اهند  خمداع إن عافداالا الاأل دإل 
ااددهللثا : ] َكُكْ  ِ  َسددَمَا قَداُاإا مَلْ نيَددُذ ِمدَ  اْاُمَودداَِّل(ألن ع امدرب  دد  ااكدافا   اهندد   ىد اإن َمددا َسداَ 

اآلايت الاعملددام ااىددكل  ملددهلل مدد  اافدداالا   مدد  األ ددإل الكددذاذ ااوددسال  اددب  اي  [ 43 - 42
 م     ا   ياكها كفااأل .

إاا : ا ا  ري ااوذ  مد  ااكدافا فهد  َيد   ايد  ااإفداا بد  ال د   ودري مود  ااإفداا عاودذ  ا د اثلثاا 
   وري مو  ااإفاا ب  ما دام كافااأل ال وري بملهلل ا سدسم كمدا  دإ احلدال   قودة  مدا بد  اأُداا 

  ضا ع  و  .
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الال د    الا دددة اىددا   إمددداأل المدد  اسددد  اااالا دددة  ( 1   : اااالا دددة اارددهإ ال   ان ا  كدددي اياددة ( رابعــاا 
هلل ام اددي األئمددة    ددذه األالىل اسدد هللل عحلددهلل ا  اددب ان ااودديام ادديس ءدداعاأل   ا   كددامل القدد

ااى اة فذ   اارافملا الامحهلل اىل ان ااويام ايس براط   ا   كامل مى هللال  اب  ادذ أبن 
المل  داد انيد   دام يادذ األايم ااديت قمدب فيهدا ا   كدامل   (2   قمب ا   كامل   ءإال ااويب 

ي  دديام ا  ان ال  حدهلل ا ابد    داج ااددذي  الاه احلداك    ا   كدامل   قدال ادديس  ادب اامل كد
  ( 3   َيملا   اب نيفى  (

:القددددال مااددددذ الابددددإ حويفددددة  ردددد ط اس  كددددامل ااودددديام الاسدددد هللل ْلددددذا ااددددذ   هددددهلل ا خامســــاا 
 ا  كددي ال دد   إمدداأل ( ال ددإ حددهلل ا ضددمليي ألن   سددوهلله   ددهللع بدد  بددهلل   بدد  ال قدداا ال مددال ادد  

 اب  بهلل   ب  برا األا ا ال مال اااي ا  هللالق َيُو  م  اا اموة .
هلل ا     ا  كدامل ا  بوديام ( ال دإ حدهلل ا ضدمليي ا مداأل ألن   سدوهلله سدفيان بد  حىددل الهد

بددد  حىددد  ابدددإ  مدددهلل اال ابدددإ احلىددد  ثمدددة   غدددْ اال ددداي عيفددداقه  مددد  ااىدددابملة مدددات عاددداي مددد  
: الا ا   يل .  2437ااههللي القي    االل مسفة اااءيهلل  ال  ا  مىا  الاأل بملة ا د.يما    قد  

ال اي فإنيد    حهلل  د   د  اال داي ضدملي قدال احلدافظ عيفداق الحهلل  د   دذا  د  كان ثمة   غْ ا
اال دداي ال اددب  ددذا فددإن  ددذا احلددهلل ا ضددمليي ا مدداأل امددا حددهلل ا ابدد    دداج ااىددابق فىددوهلله  اددب 
ءدداط مىددا  كمددا قددال احلدداك  الالافمدد  ااددذ يب ال اددب  ددذا فإنيدد     ردد ط اس  كددامل  دديام  اددب 

 اامإل ااو يري 

                                                        

ك داا األميدان ال    2043 قد  ا ا ايدة ان  مل كدي ُث اسدا  ال  عا ا ا نيدذ     2032بداق  ( اا لا ي   ك اا ا   كامل عا ا   كدامل اديسأل  1 
 ملُدا  ال الاه   ك اا فداض اأمدس عا مدا كدان ااوديب ( اياة   كاها بافظ   6697باق  عا ا ا نيذ  اال حاي ان    كا  انيىا أل   ا ا اية ااوذال  ال 

ْ   مد  فداض اأمدس الهدإه  ك داا ااتداني عا قدإل ع يملداىل   ال دإم حودل ا  ا ج د ك  ك دايك  فاد  ال   (  إمداأل   بافدظ  3144 قد  اادافة قاإهب  الغد
 .  مل  ميهلل بيإم ال  اياةال  4320باق  يت   وك  ءي األ 

ال  عا ضدداا األم يددة   ااىددجهلل  2041 قد  ال  عا ا   كددامل   ءددإال  2033 قدد  اا لدا ي   ك دداا ا   كددامل عا ا  كددامل ااوىداا (  2 
المىدا    ك داا ا   كدامل عا مد   دهللم  مد  ا اد ا   كدامل   ممل كفد   2045  ا اد ان  مل كدي ُث بدهللا اد  ان َيداج  قد  ال  عا م 2034 ق  
 قدد  الااوىدائا   ك داا ااىدداسهلل ضداا اأ داا   ااىداسهلل  803 قد  الاا مدذي   ك داا ااودإم عا مددا سداا   ا   كدامل ا ا مداج مودد   1173 قد  

المااددذ   ك دداا ا   كددامل عا قمدداا  1771 قدد  ودديام عا مددا سدداا فدديم     ددهلليا ا   كددامل القمدداا ا   كددامل الابدد  ماسددة   ك دداا اا 709
 . 2464 ق   ااوإم عا ا   كامل   ك ااداالد  إالاب 699 ق  ا   كامل 

ا اأددرب    هللااددة اادداالاال ال مددل ادد  القددال  ددذا حددهلل ا  دد يري ا سددواد المل َياسدداه الافمهدداا ااكإفددة حددهلل  ان    ماالمددان  ددذ 1/439مىدد هلل ك احلدداك  (  3 
 .(   ااوجما( ااذ يب  سمة مىا   م( القال ال ا ض  ذا ما مل  وري  
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املما بد  اأُداا  ضدا ع  ود    االمل بودذ ك ( السدإا ااإفداا  ااويب  :  دمذ م  قإل سادساا 
عاوذ  ح  الاإ كان قهلل حو  م  كافا   حال كفاه فإني  َي   اي  ااإفاا بملدهلل ا سدسم اليمداج 

اَي َ ُسدددإَل اهِِ   اددب  اددذ اامدداا بددد  ال   اددذ حددهلل ا ال دددإ حددهلل ا حكددي  بدد  حدددلام انيدد  قددال  
 َُ ََ َاْءددَياَا ُكْودد  َاَصَوِددُا هِبَددا ِ  اْ َاِ ِايِددِة ِمددْ  َ ددهلَلَقٍة َااْل َ َ اقَددٍة اَلِ ددَاِة َ ِحددٍ  فَدَهددْ  ِفيَهددا ِمددْ  َاْسددٍا اََ اَ ْدد

( فَدَمداَل ااوِديبو  ْْ ََ َ اَدب َمددا َسدَاَي ِمدْ  َمد فدإن قيدد   دذا   عا دات قدهللمها   حددال   ( 1   َاْسدَاْم
: ان قدإل  الاقدإلحال كفاه الاسا  ق   ا ييان هبا  كفاه اما  ذه ااى اة فها عا ة اا لم فملاها  

املما ب  اأُاا االمل بودذ ك  دهللل  ادب انيفدا  مدا اا دلم بد    حدال كفداه اكود  ادإ انيفدذه  ااويب  
   حال كفاه مل  وري مو  ألن م  ءاط ااو ة ا سسم الكذاذ اام إل .

  ايادددة كامادددة ف سدددانه : ام ادددي ا ددد  ااملاددد    سدددإان ا   كدددامل اقددد  مددد   دددإم كامددد  المدددســـابعاا 
 بملمه  عاوية ألني  ا ا ساس   ااىجهلل النيإ  ا  كامل سا ة ا  رب  اذ   اده

المددااي    اددذ  مدداالن الموملددإه الاامددإل األالل فيمددا ا    ددإ األ ددري ألن مددا ءدداا ا ددا  بيددإم اال 
 اك ا فس ماني  م  ءا ي   أبق  م   إم العر اا إفيق .

 
معتكفـاا   رض  هللا عق ا يال  ن ربا  القـ (2) يّ  احلد  الرابانعن صفية بق  ح[ 209]

:ربـا  مسـكق ا يف دار أسـامة  –فأمثيتر أز:ره لي ا ف دثتر ف يمـ  ألنقلـب فقـام معـ  ليقلعـ  
ن أسـرعا يف املشـ  فقـا  القـ    فمـر رجـ   مـن األنصـار فلمـا رأ  رسـو  هللا –بـن زيـد 

ع ا  هللا    رســـو  هللا فقــــا  ن )    )علـــى رســـلكما  اــــا صـــفية بقــــ  حيـــّ  ( فقـــال ن ســــ
                                                        

ال    2220 قد  ال  ك اا اا يدإا عا ءدااا اامادإك احلداي ال   د  ال  مد   1436 ق  اا لا ي   ك اا االكاال عا م  يوهللق   ااراك ُث اسا  (  1 
المىددا    ك داا األميددان عا بيددان  5992 قد  ال  ك دداا األدا عا مد  ال دد   محدد    اارداك ُث اسددا   2538 قد  ك داا اامل ددق عا   دق ااردداك 

 . 123 ق   حك   م  ااكافا ا ا اسا  بملهلله الامحهلل
ي   ادب  ا  دفية بودَ حيدّا بد  امُد   ضدا ع  وهدا مد  ءدمل  بديف اسداائي  المد     دة  دا الن بد   مداان  ايد  ااىدسم اادهللا : فية بوَ حيّا (  2 

قدإِل اي  دا الن ال مدا مإسدب النالسدا  مدهلل  داب ع  اديه   فداف لات يادذ  ايهدا فمدال ْلدا ااوديب   اذ اهنا اا ختا دمَ مد  احدهلل  نالسدات ااوديب 
ْاَ فىدد يَ  ددإم ميددرب الكانيددَ قدهلل يلالسددَ عبدد   دد  ْلددا الق دد  ان أي  ااودديب  فمااددَ ادد     غدلالال ميددرب ف  دد  َ يمددش  اددب نالسهددا السدا  ا اد ع هبددا مدد

 ادب  ا َ اا ا حة ان اامما سمط   حجداي فاُمهدا حد  ءدج السههدا عأدامت القدال ي مودل  مدهللاأل مادذ ااملداا فاد  يا دا ا  قاديس حد  ا د ري ا ديش 
 نيودي   فميد   ُا  سا  ة م  ااىيب فمال ا    فلذ الاحدهللال اال اهندا ماسدَ   األبإاا فى يَ م  مجاة م  سيب ال ذكا ان دحية ااكايب  ايب ااويب 

ْ دا ُث ا  مهدا  سدإل ع  ااويب  اليلالسهدا السملد    مهدا  دهللاقها يإفيدَ     فية بوَ حيّا   يواري ا  اذ ف ما ب  فهلل ا ا  القدال دا  دذه المدذ غ
 نم  مملاال ة  ضا ع  و  .
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الشــيطا  يــر  مــن ابــن خدم  ــر  الــدم : ن خشــي  أ  يقــذ  يف يلوبكمــا شــرا  ( أ: يــا  
 )شيئاا ( .

:يف ر:اية أاا جاوت مثـر:ره يف اعتكافـر يف املسـ د يف العشـر األ:اخـر مـن رم ـا  فت ـدث  
 قا بلغــ  ابب املســ د عقــد  مع ــا يقلع ــا حــ  عقــده ســاعة ف يامــ  مثققلــب فقــام القــ  

 ابب أم سلمة ف قربره مبعقاه .
 ناي ال ااااال ااممل كي الماالس  مملها ايدنيىها موضوع احلديثن

 املفردات
 حيّا : بيائل م  ض  ااهماة الف ري ااياا األالىل اليرهلل هلل اا انيية ال إ كان  ئيس بيف ااومْ .

 ُث قمَ ألنيما  : اي أل إد 
 ْ  سمليف اىل بييت فمام مملا ايما يف : اي ا

 ادب  اكإنيد  قائمداأل مملد  اماايد   فمدال ااوديب  اسدا ا : اي حيدااأل مد  ااوديب  فاما  ااي  سإل ع 
 سدداكما :  ملدديف  اددب  يو كمددا امردديا عاافددق الاا ددد   ف هنددا  ددفية بوددَ حيددّا  ملدديف نالس دد  .فمدددا  

مددال ان ااردديُان سدد  ان ع : يملجدد   ملدديف ال دد  ميكدد  ان  ىدد ق اىل ااددإ   كدد  ااىددإا بددذ .ف
َياي م  اب   دم جما  اادهللم : اي ان ع مكود  مد  ابد   دم فهدإ  دهللم  اىل ااماد  الاىل ااملداالق 

. 
 الا  مريَ : اي مفَ ان  مذمل   قا كما ءااَ اي ك  سإا ي ف هاكان بى يب .

 املعىن اإلمجايل
 ااىدجهلل ف  دهللثَ ال دإ ممل كدي   خترب  فية بوَ حيّا  ضا ع  وها اهندا سداات اىل ااوديب 

مملدد  سددا ة ُث قامددَ ا ملددإد اىل بي هددا فمددام مملهددا  ردديملها ال دنيىددها فمددا  سددسن مدد  األنيوددا  فامددا 
اسا ا فمدال ْلمدا  ادب  سداكما اي أتنييدا   ااردا فإَّندا  دا نالسديت  دفية فمدا    ااي  سإل ع 

يُان   سددد  ان ع ال ددد    ُددداق اىل اادددإ   كددد  ااىدددإا بدددذ فمدددال ا  مرددديَ ان  مدددذمل اارددد
 قاإبكما ءااأل ف هاكان بى يب .

 فقر احلديث
  دمذ م  احلهلل ا 
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 : سإان ناي ال ااااال الالسها اامل كي . أ:لا 
 :  دمذ مو  سإان اا  هللف ممل  الصهللث  مملها . اثنياا 
 :  دمذ مو  سإان يريي  اامل كي االائا الأتنييى  عاكسم ممل  . اثلثاا 
اأددإاعا ااردديُانيية  اددذ ألن ااردديُان قددهلل مكودد  ع مدد  :  دمددذ مودد  ا حدد ان  دد   جددإم  رابعــاا 

ا نيىددان فهددإ َيدداي مودد  جمددا  ااددهللم  ملدد  انيدد   ددهللم    ااملدداالق امددا دمإادد    اامادد  النكودد  مودد  
الالسإسدد   اايدد  فددذاذ ِمددا نيُددق بدد  اامددا ن ااكدداب حيددا  مددإل يملدداىل بىدد  ع ااددامح  اادداحي   قُددْ  

ااِدددِذي  ُدَإْسدددِإُج ِ   * ِمدددْ  َءددداِّ اْاَإْسددَإاِج اْأَوِددداجِ  * اِاَدددِ  ااوِدداجِ  * ااوِددداجِ  َماِددذِ  * َاُ ددإُ  بِدددَااِّ ااوِددداجِ 
  [ 6-1ااواج : ] ( ِمْ  اْ ِِوِة اَلااِواجِ  * ُ هلُلالِ  ااِواجِ 

مل  : دمددذ مودد  ان ااإسإسددة ااردديُانيية   يددددم   اددب اامل ددهلل فددإ ا كددان ا دد اا ااوددديب   خامســاا 
 ْ   م  عا االىل . دم   ايه  موها فت

-2السدداالج  دداباال فهددذه   ُياسدد   ايهددا اامل ددهلل -1:ان ااإسدداالج يومىدد  اىل قىددمل : سادســاا 
الساالج  ب ة قهلل يددي ع نيىان اىل اارذ فهذه ااإساالج َي   اب ا نيىان ان ُيداالل قُملهدا 
 ددد  نيفىددد  بدددذكا ع  دددل السددد  فدددإن اارددديُان َيدددوس ا ا  كدددا ع فمددد  احدددس برددداا مددد   ادددذ 

يك دا مد   كدا ع القداااال اامدا ن الايىد ملذ عر مد  اارديُان ااداسي  الايوفدا  د   ىدا ه ثدس أل ُث فا
ايىدددال  بددد  ان  مليدددذه مددد  اارددديُان ااددداسي  الااردددا هلل مددد  احلدددهلل ا ا ددداا ا   كدددامل ناي ال اادددااال 

 ااممل كي الماالس  مملها ايريملها . العر اا إفيق.
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 ربتــاب احلـــج
 ج اتة ااموهللاحل

الءا األ : قوهلل خموإ  اىل    خموإ   اب السد  خمودإ  اي قودهلل ااكمل دة الااواسدذ حإْلدا 
ألداا فا مدددة احلدددج اال ااملمددداال   اءدددها احلدددج الااملمددداال دامادددة   اسددد  احلدددج فدددإ ا كدددان احلدددج  دددإ 
 ااموهلل اىل بيَ ع احلاام  اب الس  خموإ  أبن   جداد مد  االديط ال اديب فدإن ااملمداال دامادة  
 اددذ  ملدد  ان  ددذا احلددهلل  رددماها ا  ان احلددج ادد  نمدد   ددهللد الااملمدداال ادديس ْلددا نمدد   ددهللد بدد  كدد  
اادلم  القددَ ْلددا القددهلل ام اددي   القددَ فاضددية احلدج مدد  كانيددَ  اددب اقددإال ا س هددا  وددهلل ا مهددإ  
اني  فاض   سوة سَ القي  بملهلل  ادذ القدهلل دنيدهللن ااودوملا   محد  ع  ادب  دذا ااإضدإا ِمدا  دهللل 

  يودا  فدإ ا قاودا أبن احلدج   الاقدإل : ان فاضدية احلدج كانيدَ م د ماال  د  ااىدوة ااىادسدةاني   ا  
فداض   ااىدوة ااىادسدة الكانيدَ مكدة    ادذ ااإقدَ صدَ سديُاال ااكفدا  فمدهلل ام ود  اداا احلدج 

مددد  اداا احلدددج    ادددذ ااإقدددَ البملدددهلل فددد ري مكدددة فمدددهلل   بملدددهلل اافاضدددية م اءددداال املدددهللم نكددد  ااوددديب  
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 ْ ان  ُهدا  ت عحلج  ما ءاا ع  اب اىان اباا ي   اي  ااىسم فد  اد ااوديب  كانيَ ااملاا غ
ْاأل  اددب احلددج الفيدد  اءددملا  بإ   دد   اا يددَ مدد   إائددهلل ااردداكل ف  سدد  اع بكددا   ااىددوة اا اسددملة امدد
بملهلله  اب س ي  ا مياا   اا وويش ُث ا س   اب ب  اي عاا   ضا ع  و  ايو ذ  ههلل مد  اد  

ااردداكل الايمودد  ااردداكل مدد  حددج بيددَ ع احلدداام الايمددومله  مدد  ااُددإامل عا يددَ  ددااال  هددهلل مدد  
الكانيددَ مددد   دددادال ااملددداا ان اادددذي  دددددي  ددد  اادددائيس اال ااادددذ اال األمدددْ  دددإ اقددداا ااوددداج اايددد  
ف  س   اا ب  اي عااد   ضدا ع  ود  بدذاذ فامدا يُهدات ااواسدذ مد  اارداكل المدا احدهللثإه 

َُ َ اَددْيُكْ   ج ااوديب  ال يد ت األمدإ  حدد َُ َاُكدْ  ِد ددَوُكْ  اَلاَْنَْمد الانيدلل ع  ايدد  بملافدات  اْايَدددْإَم َاْكَمْاد
َُ َاُكْ  اِ ْسسَم ِد وألْا( المل  ملدش بملدهلل  ادذ ا  بمدملة اليىدملل  إمداأل فمدط  [ 3ااائدهللال : ] نيمِْلَميِت اَلَ ِضي

كإن فاضية احلج   سوة سَ الاا وفيدذ ُث اني م  اىل سإا   ب   اإات ع السسم   اي  الااه  ان  
 إسدهلل مد  ااإانيد  فامدا  ادا  سوة  را   يودا  بيوهمدا فمدهلل أتمدا اا وفيدذ املدهللم امكانيد  ق د   ادذ 

 اىل احلج . العر اا إفيق  ان اَ عد   
 

 بــاب املوايي 
 احلديث األ:  ن عن ععدهللا بن ععار رض  هللا عق ما أ  رسو  هللا [ 210]

عــا املديقــة قا احلليفــة :ألعــا الشــام اجل فــة :ألعــا جنــد يــر  املقــاز  :ألعــا الــيمن :يــ  أل
يلملم. عن من :ملن أمثى علي ن من غري أعل ن ممن أراد احلج أ:العمرة .:من ربا  د:  قلـك 

 فمن حيث أنشأ ح  أعا مكة من مكة .
 ااإاقيَ ااكانيية موضوع احلديثن

 املفردات
يدَ  دإ صهلل دهلل اارداا عاإقدَ سدإاا ااإقدَ ااكدا  اال االمدا  الاادااد قإا  القَ : اي حهللد فاا إق

  وا ااإاقيَ ااكانيية عاوى ة اا ج الااملماال 
  ا احلايفة : مكان   ملهلل    ااهلل وة س ة اميال ال إ ما  ر ها عس  ابيا   اا 

نمودة قإا  ا  فة : مكان قا   م   ابل ال يَ ا  فدة ألن ااىدي  اس  دي ا اهدا   بملدا األ
 ال ا مهيملة الا   ااملا   مإاإن اهنا ي ملهلل    مكة ثسف مااح  .
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قدال الأل د  ادهلل قدان ااودانل : قدان ااودانل ال مددال قدان اا ملااد  س د  المكدان مملداالمل  رد ها اايددإم 
 عاىي  اال الادي ااىي  الُيا    الادي  ام ا  أي   اب عا ق اْلهلل  

ااُدددائي البددديف سدددملهلل الميدددا غددداعأل حددد   وددد     الأل ددد  ااددديم   اماددد  :  اماددد  الاد  ودددلل مددد  س دددال
اا  ا األمحا ال   ا س  ْلذا ااإادي اال     كان فيد    مكدان  ىدمب عاىدملهلل ة الامدهلل ه ودا مد  
ا د  يادذ ا هدة السد اوا فإسددهلل    مجيملداأل  دذكاالن ان اسد   اماد   ددإ اسد  اادإادي الاديس اامكددان 

فديت ااملدام اارديا   دهلل ااملل دل بد  عن حف د  ع ااذي كان مملاالفاأل م  قهللب االمان الامهلل كان قا  اا
قا  أبن ُيا   ااكان ااذكإ   دا ُيا  د   ادب مدط ا سدفاَ اامل دهلل الماسدَ  ودة القدا ت مكدا أل 
ال مدد  فيدد  مىددجهلل ُث بملددهلل  اددذ اق ودد  ااردديا حف دد  ع أبن ااددإادي  ددإ اايمددات الامددا ان  ملمدد  

هلل األالل الاا ا  مدا  ل دهلل  ادب  رداال كيادإات  ادذ ااىجهلل سوإب  الفملسأل نيفذ  ذا الكان بل اا  هلل 
ألن اادددإادي   ملددداج بملدددهلل ااىدددملهلل ة اىل سهدددة ا ودددإا ُث  مل دددهللل غددداعأل الا ددد  يادددذ ااوُمدددة  ىدددمإن 
اادددإادي ااددد  بدددهللالن ايا الامدددرب  ك دددْ مدددوه  ان  دددذا ا سددد  ْلدددذا اادددإادي مددد  ضددداإا ااُدددائي كمدددا 

  مإاإن اىل اا  ا .
َ أل د  يادذ ا هدات الامدهلل انيكدا ابد  دقيدق اامليدهلل  محد  ع حلدإق قإا     ْلد  : اي  دذه ااإاقيد

ضدمْ اادنيددا   ْلد  القددال األ دد  ان  مدال  دد  ْلدد  اي أل د  ياددذ ا هددات قدال القددهلل ال د  اددذ 
   بملا اااالاايت 

: الاااالا دة ااردهإ ال  مد   د يري ال دإ ان  مدال  د  ضدمْ اامإاقيدَ الْلد  ضدمْ ااجهدات يل 
 الااااد ب  ا اها 

الادددد  ايددددب  ادددديه  مدددد  غددددْ ا اهدددد  :اي ان ياددددذ ااإاقيددددَ   ختدددد ش أب دددد  ياددددذ ا هددددات  قإادددد 
ْ    ايها الم  ا حاام موها .  الااوإاحا فمط ب  اإ ايب غ

قإا  ِمد  ا اد احلدج اال ااملمداال :  دذا يمييدهلل اإلعدسق اا دج اال ااملمداال الانيد     ادلم ا حداام ا  مد  
 ا اد ااوىذ .

 اي دالن ااإاقيَ ال إ ما  كإن بل ااإاقيَ البل مكة قإا  الم  كان دالن  اذ : 
 فم  حيا انير  :اي فم  حيا ماج   سفاه .

 ح  : اا ا ا اهنا ااتا ة 
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 ا   مكة : ُيامإن م  مكة .
 املعىن اإلمجايل

امدددهلل  ىدددا ع  ادددب   ددداده فجملددد  اإلحددداام مإاقيدددَ مكانييدددة ال دددذا عاوىددد ة ااملمددداال   حدددهلل فيددد  ال  
عاوىد ة اا دج فهدإ مميدهلل ا مداأل عاإاقيدَ االمانييدة ال دا ءدإال ال ال اامملدهللال ال رددا  صهلل دهلل بدلم  امدا

ان  ددذه ااإاقيدددَ أل دد  ياددذ ا هدددات الادد  ايددب  ايهدددا مدد  غدددْ  مدد   ي احلجددة الامدددرب ااودديب  
ا اها ِم   ا هلل احلدج  الااملمداال امدا مد  كدان مولاد  مد  ال اا ااإاقيدَ فيمدا بيوهدا البدل مكدة فميمدات  

  ح  ا   مكة ُيامإن م  بيإ   ا ا ا ادالا احلدج امدا ان ا ادالا ااملمداال فهد  ُيامدإن ك  موه  مولا
 م  احل  العر اا إفيق .

 فقر احلديث
:  دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا المدد  قإادد  القددَ ان ا حدداام مدداي ط  إاقيددَ مكانييددة ال ددذا عاوىدد ة  أ:لا 

ة القدددان ااوددانل ال اماددد  ال ات  ددداق اا ددج الااملمددداال مملدداأل ال دددا األمدداك  اادددذكإ ال  ا احلايفدددة الا  فدد
اال الق هدددا  مدددا  ادددب مدددسمل    ادددذ  و ددديف  ادددب  ددد ة  أل ددد  ااملدددااق ال ددد  الق هدددا  سدددإل ع 

 . ( 1 احلهلل ا ااافإا اال  هللم      
( اثنياا  ال دا [197اا مداال : ] : ااإاقيَ االمانيية ال ا مد مإ ال مد  قإاد  يملداىل  احْلَدجو َاْءدُهان َممْلُاإَمداتن

مملددهللال ال ال احلجددة اي  رددا مدد   ي احلجددة ال ددذا عاوىدد ة اا ددج فددس  وددري ا حدداام ءددإال ال ال اا
عحلج   غْ  ذه األالقات الم  احام عحلج فيها المل  و  اىل مكة ا      اح  دإم ااو دا فإنيد  
   ا  بملماال ال اي  احلج م  قاب  كما اف  ب  امْ اادمول  مدا  ضدا ع  ود  ألي ا دإا ال  دا  

 ال هللم    اا إقيَ االقات نمانيية المكانيية ال ا  إم  افة الاياة ملدافة الاايم م  .ب  األسإد 
ــاا  : مدد  مددا  اددب  ددذه ااإاقيددَ مدد  غددْ ا اهددا ال ددإ  موددهلل احلددج اال ااملمدداال المدد  ان ُيددام مدد   اثلث

    ْل  الا  ايب  ايه  م  غْ ا اه  . اايمات ااذي ما  اي  امإل ااويب 
امدا  -1ت بهللالن احاام ال إ  ا هلل احلج االااملماال فإني   الم  الاحهلل مد  امدا   : م  جتاالن اايما رابعاا 

 اال ُيام م  مكاني  ال اي  دم . -2ان  ملإد اىل اايمات  
                                                        

الابد  ماسدة   ك داا ااواسدذ عا  2656 قد  ال  عا ميمدات ا د  ااملدااق  2653 ق  مواسذ احلج عا ميمات ا   موا    ك ااااوىائا (  1 
 (999قدال األا دا   محد  ع  د يري ا  الاا   1742ال قد   1739 قد  ااواسذ عا   ااإاقيَ    ك ااالابإ داالد  2915مإاقيَ ا   اآلفاق  ق  

. 
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 الاهئمة مسمل    ذه ااى اة ال ذا  إ ااااسري م  اقإاْل  ااذي يد هلله األداة 
المل  اد حجداأل ال   مداال فإنيد   :  دمذ م  قإا  ِم  ا اد احلج اال ااملماال ان م  ايب اىل مكة خامساا 

   المددد  ا حددداام القدددهلل ام ادددي ااىددداي   احلُدددابل الاحلراءدددل الاافكدددا ل اادددذ    دددهللماإن اىل 
احلدددام  إميددداأل مددد  ما سددد  أييدددإن ب مدددائ    يملإهندددا ُث  ملدددإدالن اىل مودددانْل  الاامدددإل ااوددد يري انيددد    

السددإا ا حدداام ك ادال احلددج    اددلمه  احدداام ألهندد  مل  موددهللالا احلددج ال  ااملمدداال القددهلل  اددق اارددا ا
 الااملماال .
:  دمددذ مدد  قإادد  المدد  كددان دالن  اددذ فمدد  حيددا انيردد  ان مدد  كددان بددل ااإاقيددَ البددل  سادســاا 

 مكة ان ميماي  مولا   ذا ا ا كان ما ج احلام 
:  دمذ م  قإا  ح  ا   مكة م  مكة ان م  كان دام  احلدام فميمايد  اا دج مد  مولاد  سابعاا 

 ائرة حيا قال ألميهدا   دهلل اادامح   ف    احلام ُيامإن ْلا م  احل  كما اما ااويب اما ااملماال 
 اماج أبم ذ اىل احل  الد ها صام م   واك بملماال .

ــاا  : ام اددي ا دد  ااملادد    ا دد  مكددة عاوىدد ة ااملمدداال  دد  ُيامددإن ْلددا مدد  بيددإ   اال مدد  احلدد  اثمق
  احلد  كمدا سد ق بيانيد  المدااي    ادذ بملدا فا مهإ   اب اني  َي   ايه  ان ُيامإا ااملماال م

ا   ااملا  الاس هللاإا ههلل ا اب    داج  دذا   قإاد  حد  ا د  مكدة مد  مكدة السملادإه  امداأل اا دج 
الااملماال الا مهإ  َيملاإن  اذ اا دج امدا عاوىد ة ااملمداال فيجملادإن ا حداام ْلدا مد  احلد  ايجمملدإا 

 بل احل  الاحلام العر اا إفيق .
 
يـا  ن ي ـا  الثـان نعـن ععـدهللا بـن عمـر رضـ  هللا عق مـا أ  رسـو  هللا احلديث [ 211]

 أعا املديقة من ق  احلليفة :أعا الشام من اجل فة :أعا جند من ير  
 يا  :ي ا أعا اليمن من يلملم . يا ن :بلغ  أ  رسو  هللا 

 ااإاقيَ ااكانييةموضوع احلديثن 
 املفردات

حلايفددة :  هدد   وددا مجاددة مرب ددة  ُددي  ايهددا مددا بملددهلل ا اي ال هدد  قإادد   هدد  ا دد  ااهلل وددة مدد   ي ا
ا   اارام م  ا  فة ال ه  ا   اهلل م  قان ااوانل ال ه  ا   اايم  م   اما  الاا مل ْ ع مادة 
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ْاأل فمددد   ادددذ قدددإل ع يملددداىل  اَلاْاَإااِدددهلَلاُت  ُدْاِضدددمْلَ   اأرب دددة فيمدددا  دددااد موددد  األمدددا الا د   اامدددا ن ك ددد
(َااْل َدُ ددد ِ  فمإاددد   اضدددمل  مدددرب  دددااد بددد  األمدددا اي َيددد   اددديه  ان  [233اا مددداال : ]  َحدددْإَاْلِ َكددداِمَاْلِ

  اضددمل  اال د دد  الكمإادد  يملدداىل  ااددِلاِ     َددوِكرُي ا  َنانيِيَددةأل َااْل ُمْردداَِكةأل اَلااِلانيِيَددُة َ   َوِكُ َهددا ِا ِ َناٍن َاالْ 
فمإادد     وك هددا ا  نان اال مردداك مددرب  ددااد بدد   [ 3ااوددإ  : ] ِوَل(ُمْردداِكن اَلُحددّاَِم َ اِددَذ َ اَددب اْاُمددْدمِ 

 األما الْلذا قال 
ا مهإ  ان االا  احملدهللالد   َيدإن ان  دوكري ااملفيفدة الاالانييدة احملدهللالدال   َيدإن ان  وك هدا ااملفيدي 

حلدج اال الموان ة م   نا    ذا كما ك    و  ااووملا  موان ة   غْ  اها  المملد   هد   اديب ع
 ااملماال .

امدا  ي احلايفدة الا  فدة القدان ااودانل ال اماد  فمدهلل يمدهللم ااكدسم  ادب  دذه   حدهلل ا   دهللع بد  
   اج  ضا ع  وهما .

 املعىن اإلمجايل
اامل  ا مجداِل قدهلل يمدهللم   حدهلل ا   دهللع بد    داج  ضدا ع  وهمدا ان احلكمدة   الضد   دذه 

ه ا  مل  إسدد   ادديه  ا حدداام مدد  بيددإ   ألن  ددذا يكايددي  ددا   ااإاقيددَ اهنددا  محددة مدد  ع امل دداد
 ُاق اإ حو  فكافه  ع  ا  ُيمإن . الابملهلل ااإاقيَ  د  مكدة ميمدات  ي احلايفدة ال  دا كدان 
اقاهبدا الادي ااىدي  اال مدا  ىدمب بمدان ااودانل الان ع مد   مح د   ادق ا حداام ك ادال احلدج الااملمداال 

ادديس ميمايدد  فإنيدد  َيددإن ادد  ان ُيددام مودد  امإادد   دد  ْلدد  الادد  ايددب  ادديه   الان مدد  ايددب  اددب ميمددات
 م  غْ ا اه  الم  كان دالن ااإاقيَ في ام م  مكاني  .

 فقر احلديث
 قهلل يمهللم فم   ذا احلهلل ا   ااذي ق ا  فس حاسة اإل ادال  وا العر اا إفيق .
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 ابب ما يلعس احملرم من الثياب
نعن ععدهللا بن عمـر رضـ  هللا عق مـا أ  رجـ ا يـا  ن   رسـو  هللا احلديث األ:  [ 212]

ـــاب ( يـــا  رســـو  هللا ل  يلـــعس القمـــص :ل العمـــائم :ل   مـــا يلـــعس احملـــرم مـــن الثي
السرا:ي ت :ل ال انس :ل اسفا   ل أحد ل يد نعل  فليلـعس اسفـ  :ليقطع مـا أسـفا 

مسـر زعفـرا  أ: :رر . :للعخـار  :ل مثقتقـب املـرأة مـن الكععـ  :ل يلـعس مـن الثيـاب شـيئاا 
 :ل مثلعس القفازين 
 ما ُيام  اب احملام ا ى  موضوع احلديث ن

 املفردات
  ا    ا س احملام ألني   وإ   ما  ا س احملام م  اا ياا :اس فهام عايب ف ساا ااويب 

ب  األما ال ودري ان يكدإن   قإا     ا س :  وري ان يكإن    فية الااويتة  يتة مرب مموإد 
  يددة ال اددب  ددذا فيكدددإن  ادد س جمددلالم الم دد   ادددذ مددا  ُددي  ايدد  الم اددد  ا مدداأل ال  يو مدد  اادددااال 
 ودري ان يكدإن     يددة ال كدإن يو مد  فملدد  جمدلالم بددس ااوا يدة ال ودري ان يكددإن    فيدة ال كددإن 

 اافمل  مافإ األ ال إ مرب مموإد ب  ااوها .
ا غُب مجيد  اا دهللن مدا  دهللا اادااج الاحلادق الاامدهللمل ا ا مل  كد  قإا  ااممش : مج  قميش ال إ م

ْاأل فهددإ  مفاسدداأل مدد  األمددام فددإن كددان مفاسدداأل مدد  األمددام قيدد  ادد  س ددة ا ا كانيددَ عإ اددة الا ا كددان قودد
 ق اا اال كإت اال مهلل  ة 

 قإا  ال  ااملمائ  : ااملمائ  مج   مامة ال إ ما اّي  اب ااااج افات المل  ك  خميُاأل 
اىدااال ست : مجد  سدااال   ال دذكا ال دنيدا ألنيد  اسد  ا جمدا اىل ان قدال المد  ااو دإ ل قإاد  ال  ا

مد     ودداف    ااوكدداال ال ددل   انيدد  مجد  سدداالال السدداالااة ا ددد مدد  خم دا  ااودد اح الااىددااال    ددإ مددا 
 غُب نيوي اا هللن األسف  أبن  كإن ا  كمان فإن كان بهللالن اكمام قي  ا  فإعة .

 ثإا  اس  مو   قإا  باانيس : مج  بانيس ال إ
 قإا  ال  اأفامل : مج  مي ال إ ما غُب ااكمل ل 
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 ااإ ج الاال فاان : مها ني  ان اك  الاحهلل موهما اإن ال ائ ة 
  يو م  ااااال : ااوماا  إ ما غُب ااإس  ال دإ كد  مدا نيىدج اال مديط ممودإداأل بد  يتُيدة ااإسد  

 ما ة الفي  ف  ات اامليول الااف  الاألنيي . 
مفددان   : اامفدانان ي ويددة قفددان ال دا ءددااا ااكفددل سدإاا غُيددَ   رددإ اال بتددْ قإاد  ال  يادد س اا

  رإ 
 املعىن اإلمجايل

 مددا  ادد س احملددام ف سابدد   دداإات ع السددسم   ايدد   ددا    ادد س احملددام  سدد ل  سدد   سددإل ع  
كمددة ِمدد  ع   ددا  ان ااموددإا  وددإ  الاا دداح غددْ  وددإ  الكددان    ددذا ا ددإاا غا ددة ا َيددان الاحل

  اال  سإام  ااكا   
 فقر احلديث

  دمذ م   ذا احلهلل ا  هللال مىائ  
: انيدد  َيددإن اامفدديت ان  ملددهللل   ا ددإاا  دد  ااىدددال ااُدداالح الَييدد   ّمددا  ددا  فيدد  ااوددا ة أ:لا 

 مددا  ادد س احملددام مدد  اا يدداا  ا ا كددان م مددمواأل ْلددا احىدد  مدد  ااىدددال ااُدداالح فمددهلل سدد   ااودديب 
  ا    ا س م  اا ياا  ف ساا ااويب 

 ددد   دددا ري ااىددددال اىل  كىددد  ألن  دددا ري ااىددددال  ددد  ءددداا غدددْ  : كدددان  دددهللالل ااوددديب اثنيـــاا 
  وإ  ف ساا  ا ي مم  ااوا ة ااىائ  الاامكافل مملاأل ال إ ا فادال  ا    ا س احملام .

مددا  دإ مودداح بدد   : قددال ابد  دقيددق اامليدهلل ايفمددإا  ادب ااودد  مد  ادد س مدا  كددا   احلدهلل ا اياثلثـاا 
الاأددسمل فيمددا  مدداج  اددب  اددذ كمددا اءددا  اايدد  بمإادد  الاافمهدداا اامياسدديإن  ددهلّلاله اىل مددا  االه   

 مملواه 
: ني د  عاممديش  ادب كدد  ثدإا خمديط  ديط عا دهللن كادد  اال ممل مد  فيدمدذ مود  صداب اافوا دد   رابعـاا 

فكدد  مددا احدداط بملمددإ اال  ااوىددإسة اادديت يتُددا بملددا اا ددهللن  يُددةأل بدد  الاددإ كانيددَ غددْ خميُددة ا األ 
عا هللن امج  اال ب ملا اا هللن فهإ  ام   حال ا حاام فك  ما احاط بملمدإ اال عا دهللن موىدإساأل 

 اال خميُاأل فهإ ِموإا   حال ا حاام .
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: ني   عاملمائ   اب ك  ما غُب ااااج سإااأل كدان خميُداأل اال غدْ خمديط اال موىدإساأل اال غدْ  خامساا 
ي     عاكإفيدة ال  عاُاقيدة ال  عاملمامدة ال  عاُابدإر ال  بتدْ  ادذ موىإج فااااج   جتإن يتُ

. 
: اامودإد مد  ااوهدا كد  مدا اد س ال دا مدا  كدا امدا مدا  فد   ادب اادااج اا مد  الادإ كدان  سادساا 

مسمىداأل ادد  فإنيدد  غددْ ِموددإا فيجددإن اا دداج ان ُيمدد  م ا دد    فردد (  اددب  اسدد  المددا مل  سمىدد  ِمددا 
   مُ  الاسامة بد  ن دهلل البدسل كدا    سنيد   ااااج فهإ سائل ألن ااويب  قوهلل ب  اا  اي   اب

ب دددإا مافدددإا فدددإق  اسددد  مددد  ااردددمس فيدمدددذ مددد   دددذا ان مدددا مل  سمدددس اادددااج ِمدددا قودددهلل بددد   (1
 ا س  سل كاا اة السمي ااىيا ال فإن  اذ سائل 

عاهللكدة اال اافإعدة  : ني   بمإا  الااىااال ست  اب ك  خميط احداط بد ملا اا دهللن فمدا  ىدمبسابعاا 
 ِما  إ خميط ال يط فإني  ِموإا   حال ا حاام .

 : ال دمذ مو  مو  ااربانيس الما   مملوا ا م  األثإاا اايت  كإن غُاا ااااج موها  اثمقاا 
:  دمذ م  قإا  ال  اأفامل صاب المو  ما غُب اامهللمل م  اأفدامل الا دإا ا الا ااميدق  اتسعاا 

موهددا اسددف  مدد  ااكمل ددل فهددذا    كددإن ادد  حكدد  اأددي الاكدد  ادد  حكدد  الغددْ  اددذ ا  مددا كددان 
 ااومل  .
: قإاد  ا  احدهلل   َيدهلل نيملادل فاياد س اأفدل الايمُملهمدا اسدف  مد  ااكمل دل ام ادي ا د   عاشراا 

ااملاددد     دددذه ااىدددااة  ددد  َيددد  اامُددد  اددد  مل َيدددهلل ااوملادددل  ددد  َيددد  قُددد  اأفدددل كمدددا سددداا   
مل أيمددا عامُدد  حددل مُدد  ااودداج بملافددات بدد    اددذ ألن ااودديب  حددهلل ا ابدد   مددا اال   َيدد  

اسان ا س اأفل م  دالن قُ  ال اب  ذا فه  ُيم  احلهلل ا األمْ ااذي كان بملافات الاادذي 
 كا مُاماأل ُيم   ادب ااميدهلل فيجد  قُد  اأفدل اد  مل َيدهلل نيملادل ام    ؟ عألالل قدال ا مهدإ  

ا ددة اارددهإ ال  دد  ا مددام امحددهلل ألنيدد   ا  ان احلددهلل ا اا ددا   سددا العا ددا  قااددَ احلواباددة ال ددا اااال 
اددهالل الااىدد اة فيهددا امددذ ال د الا ا ني ددا    نيوددإ  اارددا ملة اددهلل ان بملمددها ال د مميددهللاأل البملمددها 
ال د مُامدداأل الااتاادد  ان ااُاددق  مددإل  اددب ااميددهلل ا ا كددان احلكدد     اددذ الاحددهلل ألن اارددا ا ا ا 

                                                        

 1834د   ك داا ااواسدذ عا   احملدام   اد   قد  الابدإ داال  1298 قد   مىا    ك اا احلج عا اس   اا  ما مجداال ااملم دة  دإم ااو دا  اك داأل (  1 
 .  3060الااوىائا   ك اا مواسذ احلج عا اااكإا اىل ا ما  الاس  سل احملام  ق  
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السدكَ  ود    ااإضد  اآلمدا فهد  ُيمد  سدكإي    ااإضد  اا دا   بّل   مإض  بميهلل اال ءداط
 اب اني  نيىا اهالل فيدمذ عألمْ اال غْ نيىا القوهلل بد  ا حاادة  ادب ااميدهلل فدس  كدإن نيىدلاأل 

 الااى اة فيها مسمل الاح مال كما يا  .
   بددهللالن : ال دمددذ ا مدداأل مدد  احلددهلل ا ان مدد  مل َيددهلل انا األ َيددإن ادد  ان  ادد س ااىددااال  احلــاد  عشــر

 . فهلل ة ب  ك ن م  اارا ا  
: دمدددذ مددد  قإاددد  ال   اددد س مدد  اا يددداا ءدددي األ مىددد  ن فددداان اال ال ج القدددهلل  امودددا ان الثـــان عشـــر 

اال فدداان الااددإ ج ني  ددان ْلمددا اددإن ال ائ ددة فهدد  ااودد  مدد  اسدد  اااددإن اال مدد  اسدد  اااائ ددة اال مدد  
مل جت م  فيد    ميود  ا  انيد    هدا انيد  اساهما الاا ا ا ان ما اس مملَ في   ااتن ااملا ان مو  الما 

قدددهلل ني ددد  هبدددذ   ااو  دددل  ادددب كددد  مدددا فيددد  عيددد  الااُيددد  م فدددق  ادددب صاميددد    حدددال ا حددداام القدددهلل 
ام ادي ا دد  ااملادد    اسدد هللام   ف سددان ا مهددإ  اسدد هللامة ااُيدد  القااددَ بددذاذ  ائرددة  ضددا ع 

ام الحلاد  ق د  ان  ُدإمل عا يدَ  حاامد  ق د  ان ُيد  وها ال كات  اهنا كانيَ يُي   سدإل ع 
الكداه  مدا  ضدا ع  ود  الابود  ( 1  ال دإ  دام ( الاهنا كانيَ يا  البيش ااىدذ   مفدا ق  اسد  

اس هللامة ااُي  القال بملا ا   ااملا  جبإانه   اا هللن الموملد    اا يداا مجملداأل بدل حدهلل ا  ائردة 
 اسددد  اادددذي سددداا اىل ااوددديب قودددة اا الحدددهلل ا  ملادددب ابددد  اميدددة  ضدددا ع  وددد    ا ضدددا ع  وهددد

ع ملاانية  ى ا  مدا ا  فملد    احاامد  القدهلل اد س س دة اليمدما خبادإق فودلل اادإحا  ادب  سدإل ع 
     الاددا سدداي  ودد  قددال ادد  انيددلا  وددذ ا  ددة الاغىدد   وددذ اأاددإق الا ددو    حجددذ مددا يوددو

ا كان   ها اإنيد  الهبذا احلهلل ا اس هللل م   ا   هللم اس هللامة ااُي    اا ياا ا  (2    مايذ(
 الاكددد  ا ا ني دددا  الأتماودددا   ااوودددإ  ادددهلل ان  دددذا حوددد  بملدددهلل مإقملدددة اافددد ري حدددل كدددان ااوددديب 

  حجددة ااددإداا القددهلل  الت بملددا انالاج ااودديب  ع ملاانيددة الان اسدد هللامة ااُيدد  حودداَ مدد  ااودديب 
   ُِّكوِددا َفْدداُُج َمددَ  ااوِدديب َْ هلُل ِسَ ا   َقااَدد َ وَددا ِعاىوددذِّ اْاُمَُيِددِ  ِ ْوددهلَل اِ ْحددَااِم فَددِإَ ا ِاىَل َمِكددَة فَدُوَمددمِّ

                                                        

المىدا    ك داا احلدج عا ااُيد  اام دام  ودهلل ا حداام  1538 قد    ك اا احلج عا ااُي   وهلل ا حاام الما  اد س ا ا ا اد ان ُيدام اا لا ي (  1 
 – 2695ال  عا مإضدد  ااُيدد   قدد   2694ال قدد   2693الااوىددائا   ك دداا مواسددذ احلددج عا   اعحددة ااُيدد   وددهلل ا حدداام  قدد   1190قدد    

 2928ال قد   2927الاب  ماسة   ك اا ااواسذ عا ااُيد   ودهلل ا حداام  قد   1746الابإ داالد   ااواسذ عا ااُي   وهلل ا حاام  ق   2701
 . 
المىا    ك اا احلدج عا مدا   داح اام دام هدج اال  مداال المدا     داح  1789  ك اا احلج عا  فمل    ااملماال ما  فمل    احلج  ق  اا لا ي (  2 

 .  1819الابإ داالد   ك اا ااواسذ عا اااس  ُيام   ثياب   ق   1180 ق  
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َاُه ااِويبو  َْ ِاْحهلَلاَ  َساَل َ َاب اَلْسِهَها َفَْ َهاَ ا( َ اَِق اما قإل  ائرة  أبهندا كانيدَ يدا   (1   َفس  َدودْ
  االا ( فهدذا   ااود ي ل اال احدهللمها ا  ان احلوابادة  محهدد  ع البديش ااىدذ   مفدا ق ااوديب 

 ان  ذا نيىلاأل اهما بتى  اأاإق اا هللن دالن اا إا العر اا إفيق .
   اا إا ااو إم عاإ ج اال اال فاان  دام   حدق اااسدال  :  اماأل ان هنا ااويب  الثالث عشر

 الااوىاا فس َيإن ا ى  اامااال ا ماأل املمإم ااوها 
اومداا الااومداا ءدداا موىدإج بمدهلل  ااإسدد  :  دمددذ مد  قإاد  ال  يو مد  ااددااال صداب االرابـا عشـر 

فيد  ف  دات اافد  الاامليوددل الااولدا   ال دذا  ددام   حدال ا حداام   َيدإن ا ىدد  اامدااال احملامدة المدد  
اسدد   دددذا فمدددهلل قددال بملدددا اافمهددداا ان احددداام ااددااال   السههدددا الموملدددإا مدد  يتُيدددة ااإسددد    حدددال 

أمددا  القدال بملددا ا د  ااملادد  مد  احملددهللثل ا حداام سددإاا كدان  اددذ عاومداا اال ااربقدد  اال بفمد  ا
ْ   ان ااوهدا  دد  ااومداا المدا   مملودداه كدااربق  فهدإ  مددا  دإ مفود  اال موىددإج بمدهلل  ااإسدد   الغد
اما ان يتُا ااااال السهها بفم   ا  ا فهذا   ماني  مو  ب   إ الاس  القهلل  الت  ائردة  ضدا 

 امددات فددإ ا حددا الا بوددا سددهللاَ  ع ع  وهددا   فمااددَ كددان اااك ددان ميدداالن بوددا الهدد  مدد   سددإل 
ال دذا احلدهلل ا  د يري ال دإ  (2     كردفواه (ال احهللا  سا اهبدا مد   اسدها  ادب السههدا فدإ ا سداالن 

  هللل  اب اما   :
 األما األالل : السإا يتُية ااإس   اب ااااال ا ا قاباَ اااسال األساني  

حاام ال ذا  إ اامإل ااود يري اادذي األما اا ا  :ان اا تُية بفم  اأما  ايس فيها مواقمة اإل
 يُم   ااي  ااوفس 

:  دمدددذ مددد  قإاددد  ال  ياددد س اامفدددان   صددداب اددد س اامفدددان    ادددب اادددااال   حدددال  اســـامس عشـــر
ا حداام الاامفدانان مهدا ءددّااا اايدهلل   سدإااأل كانيددَ  ردإال كمدا كدان  فملدد   ادذ   األنمودة ااىددابمة 

 اال غْ  رإال ك   اذ ِموإا .

                                                        

    يري (ا ا  قال األ   1830 ق   ابإ داالد   ك اا ااواسذ عا ما  ا س احملام(  1 
  .2935الاب  ماسة بو إه   ك اا ااواسذ عا اأاالج اىل احلج  ق   1833( ابإ داالد   ك اا ااواسذ عا   احملامة يتُا السهها  ق   2 
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:ااوها  و   دإ اااد س اامل داد فمد  ا يدهلل  بممديش اال سدااال سأل اال غدْ  ادذ فإنيد   السادر عشر
   وكا  اي  ألن  ذا ااا س    هللم    ااوها الاَّنا اادذي  دهللم    ااوهدا  دإ اد س كد  ءداا 

  اب  ادي  ااملاالفة 
اسد  م  اني هذ ءي األ م   ذه احملمإ ات ك ن  ا س قميواأل اال  مامة اال  تُدا    :السابا عشر 

م  غْ ضاال ال فمهلل اساا الالس َ  اي  اافهلل ة ألهنا ا ا الس َ اافهلل ة   حااة اامداال ال فمد  عا 
االىل اهنددا جتدد    غدددْ اامدداال ال الع يملدداىل  مدددإل  َفَمددْ  َكددداَن ِمددْوُكْ  َماِ مألددا َااْل بِدددِ  اَ أل  ِمددْ  َ ْاِسدددِ  

  [ 196:  اا ماال] َفِفهلْل َةن ِمْ  ِ َياٍم َااْل َ هلَلَقٍة َااْل نُيُىٍذ(
الأل د  ااملاد     ددذه ااىدااة مدسمل فيمددا ا ا حود   ادذ  دد  سهد  اال نيىديان فمددوه  مد  قددال  

ان ا ا دد  الااواسدددا   جتدد   ايددد  فهلل دددة المددوه  مددد  قدددال بإسددإا اافهلل دددة مُامددداأل المددوه  مددد  قدددال 
بإسددإا اافهلل دددة   ا يسفدددات  ك ادددق ااردددملا الني فددد  اليمادددي  األكدددافا دالن مدددا مل  كددد  فيددد  ايدددسمل  

 ُي  الااا س العر اا إفيق كاا
 
 احلــديث الثــان نعــن ععــدهللا بــن ععــار رضــ  هللا عق مــا يــا  مسعــ  رســو  هللا [ 213]

خيطب بعرفات ن من مل يد نعل  فليلعس اسف  :من مل يـد  زاراا فليلـعس السـرا:يا للم ـرم 
. 

 مل َيهلل انا األ  سإان ا س اأفل ا  مل َيهلل نيملال الا س ااىااال   ا  موضوع احلديث ن
 املفردات

 قهلل يمهللمَ   احلهلل ا ااذي ق ا  
 املعىن اإلمجايل

ا س اأفل ا  مل َيهلل نيملال بتْ قُد  الاد س  اامل  ا مجاِل ْلذا احلهلل ا فهإ اعحة اارا ا   
 ااىااال   ا  مل َيهلل انا األ بتْ ءق .

 فقر احلديث
مُددد  عاهلل ودددة السددد    ا  ان ااردددا ا  : قدددهلل يمدددهللم ااكدددسم  ادددب فمددد   دددذا احلدددهلل ا ع   ددد أ:لا 

 ف سان ا س اأفل ا  مل َيهلل نيملال براط ان  مُملهما اسفد  م  ااكمل يد  
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المُدد  بملافددات ف سددان ادد س اأفددل ادد  مل َيددهلل نيملاددل بددهللالن قُدد  المدد  اسدد   اددذ فمددهلل ام اددي 
ألالل اال اافمهاا    ذه ااى اة     ملدهلل سدكإي   د  اامُد    اأُ دة بملافدات نيىدلاأل اا دهلل ا ا

 كددإن مدد  عا محدد  ااُاددق  اددب ااميددهلل ال مل ددرب مدد  احااددة ااكافددل  اددب مددا ال د   ااددوش اآلمددا 
َ تِددا َمْاَضددااَل اَْناَلاِسددَذ اَلاهُِ   َغُفددإ ن القددهلل قددال ع  ددل السدد   اَي اَ دوَهددا ااوِدديبو ملَ ُصَددّاُِم َمددا َاَحددِ  اِهُ اَددَذ يَد دْ

اِدَة امَْيَدانِيُكْ  اَلاِهُ َمدْإ ُكْ  اَلُ دَإ اْامَلاِديُ  احلَِْكديُ  ( َقهلْل فَدَاَض اهُِ  َ ِحي ن * ف حدال  [2-1اا  داب : ] َاُكدْ  صَِ
 اب كفا ال اايمل كما اني  قدهلل ال د يمييدهلل اااق دة ع ميدان   ق د  اأُد  المل  ميدهلل     دة اا هدا  ااديت 

الاكددد  ا مهدددإ     دددإا اىل محددد     الادادددة ال    حدددهلل ا مددد  القددد   ادددب اماايددد    هندددا   ممدددان
ااُادق  ادب ااميدهلل فهدد   كدإن  دذا مد   ددذا اام يد  ام  كدإن مد  ق يدد  ااوىدا الااىد اة فيهدا امددذ 

 ال د .
: دد   ىددمب اأددي بملددهلل قُملدد  مفدداأل ام    ىددمب مفدداأل الاَّنددا  ددإ  كددإن ِمدد  اني ماددَ ا ي دد   اثنيــاا 

ذ الا ا قاودا ب مداا اا ىدمية فدإن قدهلل امدا بدذا فيمال نيمل  اال مي ممُإا ال اب  ذا فإن ااردا ا 
 اذ ع   ا  ما كان اال كعسق اأي ااميهلل عامُ  الااذي   هدا ِل ان محد  ااُادق  ادب ااميدهلل 
االىل ال   ملاا مد  امدذ ع انيد  اآلمدا كمدا يمدا    ااىدائ  اافا يدة  ملديف غدْ ااملمائهلل دة ان كدسأل 

إل   مىد ا وا  دذه مد  اق ود  بإاحدهلل  ملم   اب ما فه  ال   ملي  احهلل  ادب احدهلل ال ادب  دذا فومد
 ب  ال    ملي   اب م  اق و  بمهلله  العر اا إفيق ف م  ااإسهل  م   اي  الا

ادد  مل َيددهلل ا نا  بددهللالن قُدد  ال  ءددق الاامددإل ا ىدد   : امددا ااىددااال   فمددهلل اسددان ااودديب ا ىدد   اثلثــاا 
نائدهلل  مدا ال د ال دإ  ملدهلل  اما م  االس  اارق فإني  قهلل ايب بذاذ  م ما األمذ باموة اارا ا 

 فومإل اأس ة ان ااىااال   يا س بهللالن ءق العر اا إفيق . خمُ األ  َياب  ما مل  إس   اارا ا 
لعيـك  احلديث الثالث نعن ععدهللا بن عمر رضـ  هللا عق مـا أ  مثلعيـة رسـو  هللا [ 214]

يـا     شـريك لـك د :القعمة لـك :امللـك لالل م لعيك ، لعيك ل شريك لك لعيك    احلم
 :ربا  ععدهللا بن عمر يريد في ا ن لعيك لعيك :سعديك :اسري بيديك :الرغعاو  ليك :العما

 اا ا ية   احلج موضوع احلديثن 
 املفردات
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ا يدددذ :مملددد  اا ا يدددة ا سابدددة اي ااددديب امددداك عافملددد  الهنيدددذ عاددد ك  ملددداأل العا دددة  سادددذ الام  دددا أل 
ااُا ددة امددذاأل مدد  قددإْل  اادد  عاكددان اي المدد  الاقددام فيدد  الااملدد   ألمدداك الفىدداه قددإم ع قامددة  اددب

 ادددب  دددذا اا فىدددْ ا  مدددسنم اُا  دددذ ممدددي   ايهدددا   احيدددهلل  وهدددا ال  اياكهدددا الاملددد  ااملددد  األالل 
االضددري اكإنيددد  اسدداا م ددداد ال اىل ااددذ   ال دددإ اسابدددة اوددهللاا ابددداا ي   ايدد  ااىدددسم حددل اكمددد  بوددداا 

 ددد ن   ااوددداج عحلددج فمدددال اي  ا كيددي ات ن ال   ىدددممليف احدددهلل  اا يددَ فددد ماه ع  ددل السددد  ان
فمدددال اددد   بددد   ايدددذ األ ان ال ادددّا ااددد سم فإقدددي  ادددب حجدددا اامدددام القيددد   ادددب س ددد  اي ق ددديس 

ن ع ك دد   ادديك  احلددج ف جددإا فيمددال اهندد  اسددابإه مدد  ا ددسا اااسددال اال د  اي ا هددا ااودداج 
ة اذ بملهلل اسابة فاا  وية اا كاا  ااتْ م ودا ا اي اسيد  الا حام ااوىاا الااه  ان ممل  ا يذ اساب

 د إيذ ك  ما د إت .
قإا  ا يذ   ءا ذ اذ :  ذا يما ا اا إحيهلل اليرباُ اليوو  ِما ناده ااراكإن ا دا ايإن بمدإْل  ا  

 ءا كاأل  إ اذ ناك  الما ماذ 
  ااملاد  مد  كىدا مهدلال قإا  ان احلمهلل الااوملمة اذ الاااذ   ءا ذ اذ :  ذا في  مدسمل مد  ا د

ان اليكإن ا ماة اب هللائية الم  ا   ااملا  م  ف  ها اليكإن ا ماة يملاياي  فك نيد  قدال ألن احلمدهلل 
ْك  جبمي  انيإا   الاس اب  المإس اي  سدإاا كدان  ادب ااكمدا ت اال اادومل  فهدإ مىد  ق ادذ دالن غد

يد  ااكدإن ااادذ الااوملمة اس  سدوس كمدا ان احلمدهلل اسد  سدوس ا مداأل ادذ الحدهللك الااادذ مادذ مج
ااُادددق الااادددذ ااميدددهلل كاددد  ادددذ   ءدددا ذ ادددذ القدددهلل اني  مدددَ  دددذه اا سثدددة األافددداظ مجيددد  اسوددداج 
ْه  ْه فاددد  احلمدددهلل ااُادددق الكددد   دددذه  دددإ خمددد ش هبدددا دالن غددد ااكمدددا ت ر سددد  اني  اليملددداىل دالن غددد

 الْلذا قال   ءا ذ اذ .
ُاسدددملهللك   امددداك الهنيدددذ  ا قإاددد  ا يدددذ السدددملهلل ذ : اامدددإل   سدددملهلل ذ كددداامإل   ا يدددذ  ملددد  

 اليوهلل ق مربك اسملاداأل بملهلل اسملاد الم ابملة بملهلل م ابملة العا ة بملهلل عا ة 
قإاددد  الاأدددْ بيدددهلل ذ : اي اأدددْ كاددد     دددهلل ذ ال دددذا كمإاددد      ىدددط  دددهلله عاايددد  اي دددإا مىددداا 

اا الكمإاد    ا ا د   مدا انيفدق مودذ مادق ااىدم (1   ااوها  ال  ىط  هلله عاوها  اي إا مىاا اااي  (
  (1   ….(الاأل ض فإني  مل  تا ما    هلله 

                                                        

 . الامحهلل   مىوهلل ااك ا   2759 ق  مىا    ك اا اا إبة عا ق إل اا إبة م  ااذنيإا الان يكا ت ااذنيإا الاا إبة (  1 
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قإا  الاااغ اا اايذ الااملم  :اي اااغ ة   اا إاا الفيمدا  ودهللك مد  اأدلائ    اادهللنييا الاآلمداال كاهدا 
 [  5اافاصة : ] اايذ الااملم  م إس  اايذ المموإد ب  اايك كمإا   ِااِيَك نيَدمْلُ هلُل اَلِااِيَك نَيْىَ مِلُل(

 املعىن اإلمجايل
مملاددد  اأددْ ال دددادي اا ردددا ة ان  مدددا  احلددداج  ع سددد  اني  اليملددداىل   ددداده  اددب اىدددان  سدددإا   امددا

يمدا  اامل إد دة ر الحدهلله  يا ي   ع حاام بمإا  ا يذ اااه  ا يذ  دذه اا ا يدة اا  مودة اا إحيدهلل الااديت
  ا ااإس ة ااهللمإل   ا حاام .   ءا ذ ا  فمهلل سملاها ااويب 

 فقر احلديث
دمددذ مددد   ددذا احلدددهلل ا السددإا ااُا دددة ر  ا ااملددداال   كدد  مدددا امددا الهندددب ال ددذا  دددإ مدددا : أ:لا 

  ما ه احلاج  اب نيفى  بمإا  ا يذ اااه  ا يذ اب هللااأل عا إحيهلل الاني هااأل بك  عا ة .
:ام اددي ا ددد  ااملاددد    حكددد  اا ا يددة فدددذ   قدددإم اىل اهندددا سددوة مددد  ااىدددو    َيددد  ب كهدددا  اثنيـــاا 

 اىل اارافملا الامحهلل  ءاا نيى   ااووملا 
: اال أل : ااملددداالمل  ودددهلل احلواباددة اهنددد  َيملادددإن اا ا يددة مددد  الاس دددات احلددج الَيددد  ب كهدددا دم . يلــ  

 نيياأل: ان اا ا ية الاس دة َيد  ب كهدا دم قدال حكداه ااداال دي  د  ابد  اي  ا داال مد  ااردافملية القدال 
ااااكية الاأُداي  د  ماادذ  اني  السهلل اارافملا نيواأل  هللل  اي  . قال الحكاه اب  قهللامة    بملا

الاي حويفددة .  ا دداأل :اهنددا الاس ددة اكدد   مددإم ممامهددا فملدد    ملاددق عحلددج كاا إسدد  اىل ااُا ددق الحكددب 
اب  ااودذ   د  احلوفيدة ان كدرب اال  اد  اال سد ري  ودإي بدذاذ ا حداام فهدإ  دام .  ابملداأل : اهندا  كد  

وددذ ي الاي حويفددة الا دد  اا ددا ا قددااإا  ددا   ا حدداام    وملمددهلل بددهللالهنا حكدداه ابدد    ددهلل ااددرب  دد  اا
ال ا حدداام   ااوددسال ال ددإ قددإل  ُدداا اماسدد  سددمليهلل بدد  مووددإ  كسددواد  دد يري  ودد   ال يك دد ني دد
قدال اا ا يددة فدداض احلدج الحكدداه ابدد  ااوددذ   د   ُدداا العدداالالج ال كامدة الحكددب ااوددإالي  دد  داالد 

هبدددا  ة  فملددد  اىل ااودديب انيدد    بددهلل مددد   فدد  ااودددإت قددال ااوددوملا  المدددا اسددإد قدددإل داالد مدد   دد 

                                                                                                                                                                             

 قد  ال  ك داا اا إحيدهلل عا قدإل ع يملداىل   ادا مامدَ بيدهلل  (  4684 قد  اا لا ي   ك اا يفىْ ااما ن عا قإا    الكان  اء   ادب ااداا ( (  1 
ااائدهللال الاا مدذي   ك داا يفىدْ اامدا ن عا المد  سدإ ال 993 قد  المىا    ك اا االكاال عا احلدا  ادب ااوفمدة الي ردْ ااوفدق عأادي  ملوداه  7411
 .الامحهلل   عقا مىوهلل ااك ا    3045 ق  بو إه 
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اَِ ْ ُمدددُذالا َمَواِسدددَكُكْ  فَدددِإّ ِ   اَْد ِي َامَلاِّدددا   َاُحدددجو بَدمْلدددهلَل  القإاددد   ( 1   القإاددد   احلدددج ااملدددج الااددد ج (
  ( 2  َحِجيِت َ ِذِه(

:ا سدد هلل ل  اددب السددإا  فدد  ااوددإت هبددذا احلددهلل ا فيدد  ني ددا ألنيدد   وددري ان  مددهلل  احلددج  يلــ 
ان  مددهلل  احلددج ااودد يري ااملددج الاادد ج الاإسددإد  ددذا ا ح مددال فإنيدد     ااكامدد  ااملددج الاادد ج ال وددري

 امداأل أبن ااويدة اا دج  دا  كد  امدا    ملل ااُاإا ا  ا ا السهلل ما  هللل  اي  مد  كدسم ااملودإم 
اا افظ عا ا ية فاا ا ا مو  ااإسإا ألالل ماه البملهلل  اذ  كإن سوة  ذا ما  د سري ِل الع ا اد  

 عاوإاا .
 
ل حيا لمرأة  حلديث الرابا ن عن أيب عريرة رض  هللا عقر يا  نيا  رسو  هللا ا[ 215] 

 مث من ابهلل :اليوم ايتخر أ  مثسافر مسرية يوم :ليلة  ل :مع ا حرمة .
 :يف لفظ للعخار  ل مثسافر مسرية يوم  ل ما ق  درم 

 صاب ااىفا م  غْ  ام السإانه م  احملام اال االالج موضوع احلديثن
 املفردات

قإا    ُي   مااال يدم  عر الاايإم اآلما :افظ امدااال نيكداال  ملد  كد  امدااال المجادة يددم  عر الاايدإم 
 اآلما مجاة خمووة اي م وفة ع ميان عر الاايإم اآلما الااموإد ب  ااىامة 

ىدددافة ا  مجادددة ان يىدددافا :  دددا ا مادددة ااددديت  ووددد   ايهدددا ااوهدددا اي   ُيددد  ْلدددا ااىدددفا  دددذه اا
 المملها م   إ حامة  ايها 

قإا  ا  المملها حامدة : اادااد عحلامدة  ودا احملدام ال دهللم  فيد  اادلالج دمدإل اغا يدة الاحملدام اادذي ُيد  
ْلا ااىفا ممل   إ م  صام  اي   اب اا  بيهلل بوى  اال س   في   اااسد  ان  ىدافا أبمد  الام د  

 د  احملدا م ااىد   اادس  ُيدام  عاوىد  الامدا  البو   البوَ امي  البوَ ام د  ال م د  الماا د  ال دد ا
ااى   فهدإ امدا نيكداح اال  ضداا فاا وكداح صدام ام االالسدة البودَ االالسدة اادهللمإل هبدا  ادب اا  بيدهلل 

                                                        

الاادهللا ما  2924الاب  ماسة   ِكَ اا اْاَمَواِسِذ َعا اْأُدُاالِج ِاىَل احْلَدجِّ  قد  827( اا مذي   ِكَ اا احلَْجِّ  َعا َما َساَا ِ  َفْمِ  اا ِدْاِ َيِة اَلااِوْ ِا  ق   1 
    يري (قال األا ا     1797 ق  فم    ك اا ااواسذ عا اي احلج ا

الااوىدائا   ك داا مواسدذ  1297 قد  ا  مدذالا مواسدكك    مىا    ك داا احلدج عا اسد   اا  مدا مجداال ااملم دة  دإم ااو دا  اك داأل البيدان قإاد (  2 
 . الامحهلل عقا مىوهلل ااك ا   1970 ق  ما  الابإ داالد   ك اا ااواسذ عا    ما ا  3062 ق  احلج عا اااكإا اىل ا ما  الاس  سل احملام 

  



 3أتسيس األحكام ج  208
 

 

الصددام نالسددة األا المدد  ادد   ايدد  ال دال مدد  األسددهللاد الكددذاذ نالسددة ا بدد  فهددد ا ُيددام  عاوكدداح 
ا مدام ماادذ ااىدفا مد  ابد  اادلالج قدال اإسدإد  فيجإن اامااال ان يىافا م  الاحدهلل مد   دد ا المود 

ان  ذا احلك  ساٍ    ااىامل اىل  إم ااميامدة ال و تدا ان  و دا    الاقإلاافىاد    ذه األنموة 
اااس  ااذي  ىدافا عادااال فدإن كدان م ه كداأل فيو تدا ا  يىدافا مملد  حد  ام د  مد  اااضداا ألنيد    

ااة الااى إ  احلال فيجإن  اذ الاا ااا سد   اااضداا برداالع   دم   ايها اما ااىا  اا ا ا ااملهلل
 أبن يكإن اااضملات   ىاأل ف ك ا   احلإال .

 املعىن اإلمجايل
ان يىدافا اادااال ااىدافة ااردا  اايهدا ا  مد   ي  دام اال  ان ااملاي  اأ ْ هنب  اب اىان  سإا  

 كإن ال مد  جم مملداأل ني يفداأل سدايماأل مد  نالج محا ة اه ااض ان يى  اح الاهمسق ان يفىهلل ح  
 اافىاد العر اا إفيق .

 فقر احلديث
  دمذ م   ذا احلهلل ا  هللال مىائ  

 :صاب سفا ااااال بهللالن نالج اال  ام ااىافة احملهللدال   األحاد ا . أ:لا 
 ن (ال  بملمدددها   إمدددا (1  :قددهلل ال دت األحاد دددا  مددداد ا خم افددة ففدددا بملمدددها  ثسثددة اايم( اثنيـــاا 

ال دددددددذه  (5   ال  بملمدددددددها  ايادددددددة( ( 4   ال  بملمدددددددها   دددددددإم((  3 ال  بملمدددددددها   دددددددإم الايادددددددة( (2 
األحاد ا اايت ال دت فيها ااماد ا موها ما  إ     يري اا لا ي ال    يري مىا  مملداأل الموهدا 

الد ما  إ     يري مىا  ال ا  الا ة اايإم ااى م  ال الا ة ااايادة ااىد ماة ال وداك  الا دة  ودهلل اي دا
                                                        

ْه  1086 ق  اا لا ي   ك اا ا مملة عا   ك   موا ااوسال (  1  ال قد   1339 قد  المىا    ك اا احلدج عا سدفا اادااال مد   دام اىل حدج الغد
 قدد  سدد  ذان عا   يىددافا ااددااال ا  المملهددا  ددام الااددهللا ما   ك دداا ا  2898 قدد  الابدد  ماسددة   ك دداا ااواسددذ عا ااددااال صددج بتددْ الِل   1340

الابدإ داالد   ك داا ااواسدذ عا اادااال صدج بتدْ (  1169  قد  الاا مذي   ك اا اااضاا عا ما ساا   كاا يدة ان يىدافا اادااال الحدهلل ا (  2678 
 ( .1726  ق   ام 

ال  ك داا ااودإم عا  دإم  دإم  1864 قد   ك داا احلدج عا حدج ااوىداا ال  1197 قد  اا لا ي   ك اا ا مملة عا مىجهلل بيَ اامدهللج (  2 
ْه  1996 ق  ااو ا    . 827 ق  المىا    ك اا احلج عا سفا ااااال م   ام اىل حج الغ

ْه 1088 قدد  اا لددا ي   ك دداا ا مملددة عا   كدد   موددا ااوددسال (  3   1339 قدد   المىددا    ك دداا احلددج عا سددفا ااددااال مدد   ددام اىل حددج الغدد
 قددد  الاي داالد   ك ددداا ااواسدددذ عا اادددااال صدددج بتدددْ  دددام  1170 قددد  الاا مددذي   ك ددداا اااضددداا عا مدددا سددداا   كاا يدددة ان يىدددافا اادددااال الحددهلل ا 

 . 1833 ق  المااذ   ك اا ا ام  عا ما ساا   ااإحهللال   ااىفا اااسال الااوىاا  1723

ْه مىا    ك اا احلج عا سفا اا(  4    2899 ق  اب  ماسة   ك اا ااواسذ عا ااااال صج بتْ الِل ال  1339 ق  ااال م   ام اىل حج الغ
ْه (  5    . 1723عا   ااااال صج بتْ  ام  ق  الاي داالد   ك اا ااواسذ  1339 ق  مىا    ك اا احلج عا سفا ااااال م   ام اىل حج الغ
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الاكوها مد   الا دة سدهي  بد  اي  داص  د  ابيد   د  اي  ا داال السدهي   (1   فيها اا  هلل هلل  برب هلل(
ب  اي  داص ثمدة ا  ان   حف د  ءداا ال ادب  دذا فدإن اقد  مدا  دري بد  احلدهلل ا  د ة  ُمد   

ن ا بملددة اايهددا اايددإم ااىدد م  الاااياددة ااىدد ماة . المىددافة اايددإم  عاىددْ اامددهللب با ددهلل   غاا دداأل الاارب ددهللا
ال رددداالن مددديسأل ال دددا ا بملدددإن كيادددإ ال دددذه ااددداالاايت  مل مدددهلل  ايهدددا    دددذا اا ددداا ال  عا اامودددا 

 الا م  الما  ىمب سفااأل 
:ي دل ِمدا سد ق انيد    َيدإن  مدااال ان يىدافا  دذه ااىدافة ا  مد  نالج اال  ي  دام القدهلل ي دل  اثلثاا 

 اوا ِما س ق م   إ احملام 
ا اىل انيددد  َيدددإن اامدددااال ان صدددج مددد   فمدددة مددد  ااوىددداا األميودددات اال :قدددهلل   ددد  بملدددا ااملامدددا رابعـــاا 

َْ َحاِسددةأل  حيومددا قددال ادد   اددذ اااسدد    اااسددال اادد مإنيل ال د  ادديه  أبن ااودديب  ِاِن اْمددَاَاِ  َمَاَسدد
َاِدْق َفُ دِج َمدَ  اْمَااَيِدَذ( َُ ِ  َغدْلاَلاِل َكدَذا الََكدَذا قَداَل انيُْ  ى فود   د  مملهدا  فمدة  المل (2   اَلِاّ ِ اْكُ ِ ْ 

م مإنيدة ام    ؟ ال   دهللم ا س فوددال دايد   ادب ان  ددذه اآل اا خماافدة اادوش ال اددب عااد  ااملادد  
 ان   مرب م  ااوش .

  الااذي نيفىا بيهلله ايد ّمّ   :  ا اس هللل بملا ا   ااملا  عحلهلل ا ااذي قال في  ااويب  خامساا 
ال حدد      أت   ددذا اا يددَ ف ُددإمل بدد    ختددامل ا  ع (ع  ددذا األمددا حدد  ختدداج ااددااال مدد  احلدد

 اعحة سفا ااااال الحهلل ا . . الا إاا ان  ذا احلهلل ا ام ا     اما  م  المل  موهلل ااويب (3
السدإا احلدج  ادب  : دمذ م   ذا احلهلل ا ان السإد االالج اال احملام صامياأل مدبهللاأل ءداط   سادساا 

الاسهللال ااوفمدة فإنيد    َيدإن ْلدا ان صدج بد  َيدإن ْلدا ان يىد وي  ااااال الاهنا ا ا مل جتهلل  اماأل الكانيَ 
مدد   ددددي  وهددا فا مددة احلددج    ددذه احلااددة ال ددذا اامددإل  ددإ اامددإل ااودد يري ااددذي يُمدد   اايدد  
ال ااىد  املمدإم احلدهلل ا اادإا د عاوهدا الألنيد  كمدا قيد  اكد  سداقُة  ااوفس سإاا كانيَ ف يدة اال ك د

  قُة .
                                                        

 (قال األا ا  ءا     1725 ق   سذ عا ااااال صج بتْ  امابإ داالد   ك اا ااوا(  1 
المىدا      3006ال  عا م  اك      سيش فلاسَ امااي  حاسدة  قد   3061 ق  اا لا ي   ك اا ا هاد الااىْ عا ك ابة ا مام ااواج (  2 

ْه  الامحدهلل  2900 قد   ك داا ااواسدذ عا اادااال صدج بتدْ الِل  ملوداه السو  ابد  ماسدة    1341 ق  ك اا احلج عا سفا ااااال م   ام اىل حج الغ
 . مىوهلل بيف  اء  

 . مىوهلل ا مام امحهلل   مىوهلل ااكإفيلال  3595  ( اا لا ي   ك اا ااواق  عا  سمات ااو إال   ا سسم  ق 3 
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 ُيدد  صدداب سددفا ااددااال بددهللالن  ددام الاددإ كانيددَ مدد   فمددة م مإنيددة ألن  ددذه : دمددذ مدد  قإادد    ســابعاا 
 اامل ا ال   ي واالل ااكاا ة الاَّنا ي واالل اا  اب .

:اَّنددا ءدداا ع  ددل السدد   ددذا احلكدد  الام اادد  مدد  األحكددام اادديت   يدد   ايهددا نيلا ددة ال مددد   اثمقــاا 
  ل الس  . ا سسما محا ة اامىامل م  اس اا ااإقإا فيما حام ع

:مددا  ىدمب بوكداح ا ساددة اال  مدهلل ا ساددة ال دإ ااملمدهلل ااددذي    مودهلل مودد  ااملمدهللال االالسيددة   اتسـعاا 
كمدا  فملادد  بملدا ااودداج ا ا كانيدَ ااددااال اديس ْلددا  دام يىدد هلل ا  سدسأل اليملُيدد  اسداال ال ملمددهلل  ايهددا 

غدْ  د يري ال  ان  دذا ااملمدهلل  الاقدإل مهلل سساة كما  مإاإن ُث ُيج هبا الا ا اني هدب احلدج عامهدا 
   ي   اي  اعحة ااىفا هبا ب   ا اسو ية مو  ألن ااملمهلل عع  غْ   يري العر اا إفيق .

 
 

 
 
 
 

 بـــاب الفديــة
فســألتر عــن  (2)  يــا  نجلســ   ىل ربعــب بــن ع ــرة (1)  عــن ععــد هللا بــن معقــا[ 216]

:القمـا يتقـاثر علـى  الفدية ( فقا  ن نرل  يّف خاصة :ع  لكم عامة محل   ىل رسـو  هللا 
أ: مـا ربقـ  أىر  اجل ـد بلـ  بـك مـا  –:ج   فقا  ن ) ما ربق  ُأر  الوجا بلـ  بـك مـا أر  

أجتــد شــاة ( فقلــ  نل فقــا  ) صــم ث ثــة أ م أ: أععــم ســتة مســارب  لكــا مســك   –أر  
 نص  صاع (

 ثة أ م (أ  يطعم فرياا ب  ستة أ: ي د  شاة أ: يصوم ث  :يف ر:اية فأمره رسو  هللا 

                                                        

 ، ال  اد  ا ما دة  88بدإ ااإايدهلل ااكدإ  ثمدة مد  ك دا  اا اا دة مدات سدوة   هللع ب  مملم  بف ري االاد  السدكإن ااهمادة بملدهلل ا قدامل ابد  ممدان اادل  ا (  1 
 . 3634اا ما   يامجة 

 . 5643كمل  ب   جاال األنيوا ي ااهلل  ابإ  مهلل   اي مرهإ  مات بملهلل اأمىل الا  نييي الس ملإن سوة  ال  ا  ا ما ة يامج  يما   (   2 
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 مراال ية اافهلل ة ا  اضُا اىل فمل  ءاا م    إ ات ا حاامن  موضوع احلديث
 املفردات

فى ا      اافهلل ة فمال نيلاَ ّ  ما ة ال ا اكد   امدة  ملديف ان قود   ااديت حوداَ اد    غدلالال 
 احلهلل  ية كانيَ  ا س   ااولالل ال ذا  د هلل ما قاا  ا   األ إل ااملدربال بملمدإم ااافدظ   خبودإ 
ااى   ألن قإا  ال ا اك   امة  هللل  اب ان  مإمات ااك داا الااىدوة   ختد ش  د  نيلادَ فيد  

 ب  يكإن  مي  األمة .
الااممدد    وداثا  ادب السهدا : ااددإاال الاال احلدال  ملديف ان حاا د  اااضددية   قإاد  محادَ اىل  سدإل ع 

  بمد  اْلمدلال الفد ري كانيَ كذاذ حيا كان اامم    واثا م   اس   اب السه  فمال مدا كودَ ان  
اادااا  ملد  اكد  الاحىد  مدا كودَ ا   ااإسد  اي مدا كودَ اكد  ااإسد  بادل بدذ مدا ا   اي باددل 
بدذ احلااددة اادديت ا ا ددا الا   اا انييددة بفدد ري اْلمددلال الااددااا بملدهلل ا ااددي مُإ ددة ال ددا  ملددرب هبددا  دد  ااات ددة 

 اا وا ة الاااا  اي ال ملرب هبا    اااا  
هدهللي اي ااموإد ب  ااُاقدة  مدإل اامل دهلل ا مد  سُ عام  رمة الا ههلل ااموإد ب  ااعاف ري ههلل :ا َ 

ددهلُلالَن ِاِ  ُسْهددهلَلُ ْ (   عدداقيت  الجتددإن احلدداا ل اافدد ري الاامدد  القددام هبمددا   قإادد  يملدداىل   اَلااِددِذ َ    َيَِ
1) 

 قإا  اجتهلل ءاال : اْلملال اسس فهام ااُايب قدال   قدال  د  ثسثدة اايم اال اعملد  سد ة مىداكل اكد 
ال ف ماه  سإل ع  ان  ُمل  فاقاأل بدل سد ة اال  هدهللي ءداال  مىكل نيوي  اا ال  اااالا ة األم

 اال  وإم ثسثة اايم . اافاق مكيال  ى  ثسثة     ني إي. 
 املعىن اإلمجايل

ال ددإ مدددا ا الااممدد    وددداثا  اددب السهددد  فددد نيلل ع    َيددرب كملددد  بدد   جددداال انيدد  محددد  اىل ااوددديب 
د  ِ دَياٍم  }ال ا قإا  يملاىل قو     ة اافهلل ة  د   ِْاِسدِ  َفِفهلْل َدةن مِّ َفَم  َكاَن ِموُك  ِماِ ماأل َااْل بِدِ  اَ أل  مِّ

  [ 196:  اا ماال]َااْل َ هلَلَقٍة َااْل نُيُىٍذ {
 فقر احلديث

                                                        

 م  يتيْ  ىْ . 114( خم ا  ااو اح   1 
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: دمددذ مددد  احلددهلل ا ان ااملدددربال بملمددإم ااافدددظ   خبودددإ  ااىدد   حيدددا قددال  دددذا ااوددد اي أ:لا 
  ا اك   امة .ا اي  نيلاَ ّ  ما ة ال 

: دمذ مد   دذا احلدهلل ا ان مد  اح داج اىل فملد    دإ  كمدا حود  اكملد  بد   جداال  ضدا  اثنياا 
ع  ودد  حيددا اح دداج اىل حاددق  اسدد  فإنيدد  َيددإن ادد  ان  ىدد     ددذا احمل ددإ    ممابدد  فهلل ددة  مددإم 

 بهللفملها كما  إ مإضري   اآل ة ففهلل ة م   يام اال  هللقة اال نيىذ .
ة  مداج  ايهدا كد  مدا   مملوا دا فمد  اح داج اىل يتُيدة  اسد  امدا  بد  سدان : ان  دذه اامود اثلثاا 

ا   اذ الفمل  اافهلل ة  اب حى  ااى ُاا الم    اذ م  اح اج اىل اد س ااىداالال اإسدإد ضدا  
 ُيو  ا  م  اارا ال كذا  مال   سائا احمل إ ات 

 ِ َياٍم َااْل َ هلَلَقٍة َااْل نُيُىٍذ(:  كا ع  ل الس  اافهلل ة جمماة حيا قال  َفِفهلْل َةن ِمْ   رابعاا 
: بّيوَ ااىوة ااويام الااوهللقة الااوىدذ فااودإم ثسثدة اايم الااودهللقة اعملدام سد ة مىداكل  خامساا 

 اك  مىكل نيوي  اا الااوىذ ءاال  اب األق   .
: دددذه اافهلل دددة خمدددْ فيهدددا احملدددام ان ءددداا نيىدددذ ءددداال الان ءددداا اعملددد  سددد ة مىددداكل اكددد   سادســـاا 

 الان ءاا  ام ثسثة اايم .مىكل نيوي  اا 
ال اهنددا  ي دددَ أبال   قإادد  يملددداىل  ِمددْ  ِ دددَياٍم َااْل َ ددهلَلَقٍة َااْل نُيُىدددٍذ (  ســابعاا  :اادددهللاي   اددب كإهندددا خمدد

ال ذا  دهللل  ادب ان م د   ادذ    كدإن ماي داأل القدهلل حكدب بملدا ا د  ااملاد  ا مجداا  ادب ان فهلل دة 
ال الايىَ ماي ة .احملام ا ا اح اج اىل اس  احة ءاا م  احمل إ ات اهن  ا خم

ال ان ع بددهللا عألقدد  اال األمددي كافددة ال ددإ  ددإم ثسثددة اايم ال اددذ  اثمقــاا  :الِمددا  ددهللل  اددب اهنددا خمدد
ال    هللل  اب اهنا خم

 اددذ االسدد  مدد  اا  ال دد  الاألقدداا ان   : اس رددك  اا ليددْ مدد  قإادد  اجتددهلل ءدداال القددهلل  كددا اتســعاا 
 دد   ايدد  فامددا نيفددب قهلل يدد   اددب نيىددذ ءدداال امدداه أبن ا اد ان أيمدداه عألفمدد  اال ُي  مددال ان ااودديب 

  فمل  الاحهللاأل م  ا ثول اايت  ا ااويام اال ا عملام
: ر ط   ااراال اايت يمهللم   اافهلل ة ان يكدإن  داحلة ألن  مد ب هبدا  مد  حيدا ااىد   عاشراا 

 ال هللم اامليإا .
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ال اذ  كدإن : قهلل الضري   احلهلل ا ممهللا  ا عملام اني  اك  مىكل نيوي  اا  عشر احلاد 
 ثسثة     مومىمة  اب س ة مىاكل الاا سثة      ا فاق .

: ان بملا ا   ااملا  اسا   ذا اامهللا    ك  اعملام َيد  كإعملدام ااىد ل مىدكيواأل  عشر الثان
الكددذاذ ااملردداال مىدداكل فجملاددإا اامىددكل ااإاحددهلل نيوددي  دداا ال ددإ كياددإ النيوددي  وددهلل بملددا 

كياددإ   ال بددد  الاا مدددهلل ا األالل  ادددب سملددد  ااوددداا ثسثدددة    ا دد  ااملاددد  امدددا بملمددده  فإنيددد  َيملددد  ااوددداا
كياإات الامل  اا مدهلل ا اا دا   دإ األقداا اىل ااودإاا ألنيد  ادق اي اك دا دقدة ال  د  بملدا ا د  
ااملا  ال دإ ااودإاا   ني داي اىل ان  دذا اامدهللا    ا عملدام اَّندا  كدإن   فهلل دة اسد  احة احمل دإ  

ْه ففي  مدهلل ال  احدهلل الاادهلل  ادب اكدرب يمدهلل ا  كدإن كيادإ ا   بد  ألنيد  قدهلل م    إ ات ا حاام اما غ
مكدد سأل  ىدد   ىددة ( 1  ا ُددب  اددذ اااسدد  ااددذي القدد   اددب اماايدد     ممددان  ث ددَ ان ااودديب 

 كدإن اكد  مىدكل مدهلل القدهلل ال د   را  ا األ الا ا قىموا  ىة  را  ا األ  ادب سد ل مىدكيواأل 
   .م    اذ    ا بملة م  ااو ابة  الاه مااذ   ااإع

: نيإ يددة ااُملددام ااددذي  مددهللم   م دد   ددذه احلااددة  ددإ ااُملددام ا يددهلل اارددائ    اا اددهلل الثالــث عشــر
 الااذي  مل ربه ممل   ااواج قإاتأل   القَ ا م يا  .

ااويام ثسثة اايم بهلل أل    ثسثة   د  فجملد  اايدإم بدهلل أل  د   داا  :سمل  اارا ا  الرابا عشر
سملد  ممدهللا  ا عملدام اادذي  دإ بدهللل اايدإم مدهللاأل ال دذا  دهللل  اما   ا عملام  د   ديام  ممدان فإنيد 

 .  اب ان  ذا األما  اس  في  اىل اا إقيي    اارا ا  
 

 ابب حرمة مكة

                                                        

ال  ك اا اْل ة الفماها الاا  ا ا  ايها  1936لا ي   ك اا ااوإم عا ا ا سام     ممان المل  ك  ا  ءاا اليوهللق  اي  فايكفا  ق  ( اا  1 
ال  ك اا كفا ات األميان عا قإا  يملاىل   قهلل  6087ال  ك اا األدا عا اا  ى  الاام ذ  ق   2600عا ا ا ال     ة فم مها اآلما  ق  

المىا    ك اا ااويام عا يتايظ صاب ا ماا   هنا   6710ال  عا م  ا ان ااملىا   ااكفا ال  ق   6709صاة اميانيك  (  ق   فاض ع اك 
الابإ داالد   ك اا ااوإم عا كفا ال  724الاا مذي   ك اا ااوإم عا ما ساا   كفا ال اافُا    ممان  ق   1111 ممان  اب ااوائ   ق  

الاب  ماسة   ك اا  1716الااهللا ما   ك اا ااوإم عا   ااذي  م   اب امااي    ءها  ممان هنا األ  ق   2390     ممان  ق  م  ايب ا ا
ال ق   660المااذ   ااإع    ك اا ااوإم عا كفا ال م  افُا    ممان  ق   1671ااويام عا ما ساا   كفا ال م  افُا  إماأل م   ممان  ق  

661 . 
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احلديث األ:  ن عن أيب شريح خويلد بن عمر: اسراع  العد:  رض  هللا عقر أنر [ 217]
أي ـا األمـري أ  أحـدثك يا  لعمر: بن سعيد بن العاق :عو يععث الععو   ىل مكة ائـذ  يل 

الغد من يوم الفتح فسمعتر أقان  ::عاه يل  :أبصـرمثر عيقـا  حـ   يولا يام بر رسو  هللا 
مثكلـم بـر أنـر محـد هللا :أثــىن عليـر ف يـا     مكـة حرم ـا هللا مثعــاىل :مل حيرم ـا القـار فـ  حيــا 

رة فــ   أحــد مثــرخص لمــرئ يــ من ابهلل :اليــوم ايتخــر أ  يســفك  ــا دمــاا :ل يع ــد  ــا شــ 
فقولــوا    هللا يــد أق  لرســولر :مل مق  لكـم :  ــا أق  يل ســاعة مــن اــار  بقتـا  رســو  هللا 

:يــد عــادت حرمت ــا اليــوم رب رمت ــا ابألمــس فليعلــ  الشــاعد الغائــب فقيــا أليب شــريح ن مــا 
بدم :ل فـاراا يا  لك  يا  أان أعلم بذلك مقك   ااب شريح    احلرم ل يعيذ عاصياا :ل فاراا 

 خبربة .
 بيان حامة مكةموضوع احلديث ن 

 املفردات
الكددان   ا ا ايدة  كدد  اع احلكدد   اال أل :ابدإ ءددا ري  د اي اسددا  ق د  اافدد ري الادا سدداا اىل ااوديب 

 ددد  سددد   اا كويدددة أبي احلكددد  فمدددال ان قدددإما َي افدددإن فددد حك  بيدددوه  فْضدددإن  فىددد ا  ااوددديب 
 ددد  اددذ مددد  ابوددداا قددال نيملددد  ِل ثسثددة ابوددداا ءدددا ري  ال اددد  ااودديب ي احلكدد  فمدددأبهكمددا فكودددإ  

ف نيَ ابدإ ءدا ري امدا ا د  فمدهلل ام ادي  الفسن الفسن فمال م  اكرب   قال ءا ري فمال ا  ااويب 
في   اب اقإال  كا ا اب  دقيق اامليهلل القال اني  يإ    ااهلل وة سوة مثان الس ل انيد  قدال املمداال بد  

ال بدد  سددمليهلل بد  ااملددا  ااملدداالمل عألءدهللق الِل ا مددا ال  اددب ااهلل وددة :  مدا يلــ سدمليهلل بدد  ااملددا  
 املاال ة الابو   ل هلل ُث عا  اأسفة اوفى  الغا   اب دمرق ف اُي ب    هلل اااذ ُث ق ا  غهلل األ 

 اا ملإف : مج  بملا ال إ ا سال ا يش اام ال 
  قإا  ائذن ِل ا ها األمْ : عا  ا  ن م  األمْ عاكسم م  عا اا اُي

 م   إم ااف ري : اي اايإم اا ا  بملهلل  إم ااف ري  قإا  ااتهللَ 
 قإا  فىممل   ا  ي : اسوهلل ااىم  اىل األ ن الاَّنا  إ اُ اة األ ن الاأل ن ال اا ااىم  

 قإا  الال اه قايب : اي فهم  
 الابواي   يواي حل يكا  ب  :  ذا اا  كيهلل اي ا  كيهلل ااىماا الم اءاي  ا  
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  اي  : ال ذا ما يى ف ري ب  اأُ  اني  محهلل ع الاث  
 قإا  ان  ىفذ هبا دماأل : اي  ا م  ع   هللاا  اا  اح   

 ال   ملمهلل هبا ءجاال : ااملمهلل اامُ  
 قإا  الاَّنا ا ن ِل سا ة م  هنا  : اي الق األ  هللداأل 

اني هددب ال ددادت احلامددة  قإاد  القددهلل  ددادت حام هددا اايددإم ك ام هددا عألمددس :  ملدديف ان األ ن ااودديب 
  مكة عني هائ  اىل

 قإا  فاي ال اارا هلل ااتائ  : اي م  حما   ال م  مل ُيما 
 فمي  ألي ءا ري ما قال اذ : اي بملهلل ان قاَ ا  ما قاَ 

قددال ا  ا ادد  بدددذاذ موددذ : األ ددد  ان  كددإن قدددال ابددإ ءددا ري قدددال  مدداال ا  ا اددد  بددذاذ مودددذ 
 ف ذمل احهللمها البما اآلما 

ْه م  اقامة احلهلل  اي  ادإ السد  الكدذاذ مد  فدّا بدهللم اال فدّا خبابدة    مليذ  ا ياأل :   ميومل  ال  َي
قدددال ااودددوملا  اقدددإل خبددداا مملجمدددة مف إحدددة الكىدددا اادددااا  القدددال ااودددإالي  دددا بفددد ري اأددداا ااملجمدددة 
الاسددددكان ااددددااا  ددددذا  ددددإ اارددددهإ  ال مددددال بمدددد  اأدددداا ا مدددداأل حكا ددددا ااماضددددا ال دددداح  ااُدددداا  

  ميانيدة ال   د يري اا لدا ي اهندا اا ايدة القدال اأايد  ال ماالن الا اها ساقة ا بد  اليُادق  ادب كد
 ا اافىاد   ااهلل   م  اأا ا ال إ اااش اافىهلل   األ ض القي   ا اامليد  ا  دد مد   د يري 

 . 137   9مىا  براح ااوإالي سد
 املعىن اإلمجايل

بيومدددا كدددان  مددداال بددد  سدددمليهلل بددد  ااملدددا    ملدددا اا ملدددإف مددد  ااهلل ودددة اىل مكدددة   مسفدددة  ل دددهلل بددد  
ملاال ددة ام دددال ابدد  اادددلبْ ااته ابددإ ءدددا ري ااكملددديب ااودد اي ا ايددد  الاسدد   ن أبن ُيهللثددد  مددا قدددام بددد  م

 إم فد ري مكدة اي بملدهلل  ادذ بيدإم الانيد  قدال ان مكدة حامهدا ع المل ُيامهدا ااوداج فدس   سإل ع 
اال بد  ُي   مام  دم  عر الاايإم اآلمدا ان  ىدفذ فيهدا دمداأل ال   ملمدهلل هبدا ءدجااأل فكدان  د  مد

سمليهلل ب  ااملا   اي  أبن قال ا  ا ا  بذاذ مودذ اي اع ءدا ري  فملدا ض احلدهلل ا باا د  المل مي ود  
    ا سال اا ملإف ام ال اب  االبْ ب  اس ما  اب  اذ .

 فقر احلديث
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  دمذ م  احلهلل ا  هللال مىائ  
اوكددا ب و يدد  :   قإادد  ال ددإ   ملددا اا ملددإف اىل مكددة  دمددذ مودد  األمددا عاملدداالمل الااوهددا  دد  اأ:لا 

ااتافد  اليدذكْ ااواسدا اليملادي  ا ا د  القدهلل كدان ابدإ ءدا ري  ا دهلل ان ميود   مداال بد  سدمليهلل اال  وهداه 
    بملا اا ملإف ام ال اب  االبْ   احلام .

:  دمددذ مدد  قإادد  ائددذن ِل ا هددا األمددْ مردداال ية اا اُددي اهمددااا الااكددرباا   ااكددسم ايكددإن  اثنيــاا 
 اد ب اام إل 

اه أتكيدهلل حف د  ا ادذ اأُ دة المدا حإيد  مد  …مذ م  قإاد   مل د  ا  ي الال داه قاديب :  د  اثلثاا 
 االاما النيإا ا 

 : دمذ م  قإا  محهلل ع الاث   اي  ان اأُ ة  و تا ان ي هللا همهلل ع الاا واا  اي   رابعاا 
ن صدداب : دمددذ مدد  قإادد  ُث قددال ان مكددة حامهددا ع يملدداىل المل ُيامهددا ااودداج  دمددذ مودد  ا خامســاا 

مكة كان امااأل م  ع قمااأل مود   دإم مادق ااىدمإات الاأل ض الان ابداا ي   ايد  ااىدسم اَّندا نيىد  
 ااي  صاميها ألني  كان اا ها ا  الااري  ا    ااواج 

 :   قإا  المل ُيامها ااواج أتكيهلل اا ق ا  سادساا 
ىدفذ هبدا دمداأل ال دذا  دإ ااواسد  اددا  :  قإاد  ال  ُيد   مدام  ددم  عر الاايدإم اآلمدا ان   سـابعاا 

كان  ملما   ماال ب  سمليهلل ألن ا سال ا يش ام ال اب  االبْ   نيفس احلام  هللل  ادب اسد هاني   
 اىفذ ااهللماا    ذا اا اهلل احملام 

: دمدذ مود  صداب اام دال   حدام مكدة القدهلل ام ادي ا د  ااملاد  فيمدا ا ا بتدب عم ال دا   كدة  اثمقاا 
اال ساا ا ج م  ااكفا  فاح اإ ا    َيدإن ق داْل  ام   ؟ فمد  ا د  ااملاد  مد   اال ماج هبا ا سأل 

اسان  ادذ المدوه  مد  موملد  القدال    مداياإن الاكد   مديق  اديه  الا مهدإ   ادب سدإان ق داْل  ا ا  
 كانيَ ااوا ة يم ما  اذ 

مددا ني ددَ :قإادد  ال   ملمددهلل هبددا ءددجاه  دمددذ مودد  صدداب قُدد  ءددجا احلددام ال ددإ جممدد   ايدد  في اتســعاا 
بوفى  المل  ك  ءإكاأل الام اي فيما اسد و    اآلدمدا ف سدان ا مهدإ  قُملد  المود   ادذ بملدا ا د  

 ااملا  الام افإا ا ماأل   اارإك السي     احلهلل ا ااذي بملهلل  ذا 
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فمإاددإا ان ع ا ن ااسددإا  المل أي ن اكدد   :   قإادد  الان احددهلل يددامش بم ددال  سددإل ع   عاشــراا 
   َيإن اا مش قياساأل  اب ق ال ااويب فيدمذ م   ذا اني  

:  دمذ مو  ان مكة ف  َ  وإال القهلل     اىل  اذ ا مهإ  القدال ااردافملا اهندا  احلاد  عشر
ف  دددَ  دددا األ ال دددذا مدددسمل مدددا ث دددَ   ااتددداني الااىدددْ ال  األحاد دددا ااوددد ي ة حيدددا قدددال 

  المدد  اغاددق عبدد  فهددإ   مدد  دمدد  دا  اي سددفيان فهددإ  مدد  المدد  اامددب ااىددسح فهددإ  مدد ااودديب 
 ( 1    م  (

: دمدذ مد  قإاد  القدهلل  دادت حام هدا اايدإم ك ام هدا عألمدس ان حام هدا  دادت بملدهلل  الثان عشر
 ف  ها  اذ اايإم الكان احلك   ف  سا ات م  هنا  ُث  اد اايها فها حاام اىل  إم ااميامة 

حكددام ااردا ية  ادب مدد  : دمدذ مد  قإادد  فاي ادل ااردا هلل ااتائدد  السدإا ابدسم األ الثالـث عشــر
  امها الاني    ال م  مل  ملامها ال ذا اأُاا  ام   ك  احكام اارا ملة .

 
- احلديث الثان ن عن ععدهللا بن ععار رضـ  هللا عق مـا يـا  نيـا  رسـو  هللا [ 218] 

ل ع رة :لكن ج اد :نيـة : قا اسـتقفرف فـانفر:ا (( :يـا  يـوم فـتح مكـة ))  –يوم فتح مكة 
  عذا العلد حرمر هللا يوم خلق السموات :األر  ف و حرام حبرمة هللا  ىل يـوم القيامـة ن ))  

: نر مل حيا القتا  فير ألحد يعلـ  :مل حيـا يل  ل سـاعة مـن اـار ف ـو حـرام حبرمـة هللا  ىل يـوم 
القيامــة ل يع ــد شــوربر :ل يقفــر صــيده :ل يلــتقق لقطتــر  ل مــن عرف ــا :ل خيتلــى خــ ه (( 

 الععار ن   رسو  هللا  ل اإلقخر ف نر لقيق م :بيوهتم فقا   ل اإلقخر . فقا 
 : حامة مكةموضوع احلديث 

 املفردات
   جاال : اي بملهلل ااف ري م  مكة اىل ااهلل وة ألن مكدة  دا ت عافد ري دا  اسدسم كمدا ان ااهلل ودة 

 دا  اسسم 
 ا كامة ع قإا  الاك  سهاد النيية : اي سهاد ااكفا  النيية مااوة   س

                                                        

ال قد   3021 قد  ا مدا ال الاافداا عا مدا سداا   مدرب مكدة ال الابإ داالد   ك اا اأدااج  1780 ق  مىا    ك اا ا هاد الااىْ عا ف ري مكة  ( 1 
 . الامحهلل   عقا مىوهلل ااك ا   3022
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 قإا  الا ا اس وفامت فانيفاالا : اي ا ا عا  موك  ااوفا فانيفاالا الاَّنا   ملل ب مليل ا مام 
قإاد  ان  دذا اا اددهلل حامد  ع  دإم ماددق ااىدمإات الاأل ض : بيددان حام د  اهندا قهللميددة مودذ االسددهلل ع 

 ااكإن 
 ل في  مل  كد  ألحدهلل ق د  ااوديب قإا  الاني  مل ُي  اام ال في  ألحهلل ق اا : اي احل  اارا ا عام ا

 الا   كإن ألحهلل بملهلله
 قإا     ملمهلل ءإك  : ااملمهلل اامُ  

 ال   وفا  يهلله : اي    ل ج  يهلله ح   وفا م  مكاني  
 ال   ا مط امُ   ا  م   افها : اا ملا ي  إ ان  مإل م  ا  ضااة 
 حلريش األمما قإا  ال  َي اب مسه : اي  دمذ ااملاي ااذي  كإن في  الاأاب  إ ا

 قإا  ا  ا  ما : ا  ما  إ نيإا م  احلريش ا   ائ ة عي ة 
 فإني  اميوه  : ااااد عامل  احلهللاد الااوإام 

 قإا  البيإ   : اي اني   إض   اب ااىمإمل فإق اأر  الصَ ااُل .
 

 املعىن اإلمجايل
كددة فمددال    جدداال اي مدد  قددام مُي دداأل  ددإم فدد ري م ااملدد  ا مجدداِل حلددهلل ا ابدد    دداج ان ااودديب 

مكة اىل ااهلل وة الاك  سهاد النيية الا ا اس وفامت فانيفاالا ُث  كا حامة مكة الان  اذ مودذ مادق ع 
الا  ص  ألحهلل بملهلله الاَّنا احاَ اد  سدا ة مد    ااىمإات الاأل ض الاهنا مل ص  ألحهلل ق   ااويب 

ال   وفددا  دديهلله ال   ادد مط هنددا  ُث  ددادت حام هددا ُث  كددا حامددة مكددة الان    ملمددهلل ءددإك احلددام 
امُ دد  ا  مدد   افهددا ال   دمددذ مددسه ال ددإ ااملاددي الاحلردديش الاسدد  يف مدد   اددذ ا  مددا اوددا ة 

 ا   مكة  
 فقر احلديث

:  دمددذ مدد  قإادد     جدداال اي بملددهلل اافدد ري مدد  مكددة اىل ااهلل وددة ألن مكددة  ددا ت دا  اسددسم   أ:لا 
 كما ان ااهلل وة دا  اسسم.
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   جاال  فية ااجوس فهدا يملد  كد   جداال مد  مكدة اىل ااهلل ودة الاكد  اْلجداال  :ااسم   قإا  اثنياا 
ها مرداال ة العقيدة اىل قيدام ااىدا ة فمد  السدهلل اام مدا ااهجداال فم  باهلل ااكفا اىل باهلل ا سسم 

 ءا َ اىل ااكان ااذي أيم  في  ااىا   اب د و  ال اب نيفى  
ـــاا  ا اىل ان َيددداج مددداد الااويدددة مرددداال ة المددد مإ  هب:  دمدددذ مددد  قإاددد  الاكددد  سهددداد النييدددة ان ا هددد اثلث

ااهللسال ال ولل  يىب ب  ماب اليمإم ااىا ة فا هاد  ومى  اىل قىمل سهاد عااىدان الااماد  اي 
عاكامة الااك ابة الاااد  اب م   وااإن م  ااهلل   ال دهللماإن فيد  مدا اديس مود  السهداد عاىديي المدا 

د ااوددافمل الاا ددا  سهدداد ااكفددا  فمددهلل امددا ع  مددإم ممامدد  مدد    ت احلدداا احلهلل  ددة فدداألالل سهددا
 اَياَ دوَهددا ااوِدديبو َساِ ددهلْل اْاُكِفدداَ  اَلاْاُموَدداِفِمَل اَلاْغاُددْظ َ اَددْيِهْ  اَلَمددْ اَلاُ ْ  َسَهددِوُ   هبمددا   قإادد  يملدداىل او يدد  

)ُْ   [73اا إبة : ] اَلبِْ َس اْاَمِو
ر  ددل السد    سهدداد ااكفدا  الااوددافمل الاأل مددال  :  دمددذ مد   قإادد  النييدة امددا ع مدس   رابعـاا 

مد    ددادات المملددامست نرددياأل عألالامددا اااعنييددة الااىددو  ااو إ دة امددذاأل هبددا اليملددامسأل  اددب ضددإئها مدد  
 ع اال أل ُث م  مام   نيياأل .

ذي : دمذ م  قإا    الا ا اس وفامت فانيفاالا ( اما عاوفْ ا ا عا  ِم   كإن مد  ا اد  الااد خامساا 
 ملل  إ الِّل األما فإ ا  ل ءلواأل المل  ك  اهلل   ما ميو  السد   ايد  ان  وفدا ْلدذا األمدا ااو دإي 

 اارا ي    الا ا اس وفامت فانيفاالا ( ال إ احهلل  احلا ت اا سف اايت   ملل فيها ا هاد .
ا   اه حامدة مكدة القدهلل يمدهللم ااكدسم  ايهد….:  دمذ م  قإاد  ان  دذا اا ادهلل حامد  ع  سادساا 

 احلهلل ا ااىابق .
:  دمددذ مدد  قإادد  الانيدد  مل ُيدد  اام ددال فيدد  ألحددهلل ق اددا المل ُيدد  ِل ا  سددا ة مدد  هنددا  فهددإ  ســابعاا 

عأل ن اد  عام دال   احلدام ااكدا  حاام هامة ع اىل  إم ااميامة  دمذ مو  ان ع مدش  سدإا  
   ساا د ائ  ااملميهللال فيها الانااة ااراك الم ا اه موها 

:  دمذ م  قإا     ملمهلل ءإك  ااملمهلل مملواه اامُ  الفي  ااوها    قُد  ءدإك  القدهلل   د   مقاا اث
 اىل  اذ ا مهإ  القال اارافملا جبإانه ألن اارإك مدٍ  الك  مدٍ  َيإن 

ابملدداده مدد  احلددام كمددا  ددا   اددذ اارددافملا  محدد  ع القددإل ا مهددإ   ددإ احلددق ان ءدداا ع اإافم دد  
 إك  ال   ملمهلل سائا ءجاه ا  ما اس و    ا نيىان كما يمهللم ااهللاي  فس ُي  قُ  ء
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ْه ا  ا ا دمد  بي دذ  اتسعاا  : دمدذ مد  قإاد  ال   وفدا  ديهلله صداب يوفدْ  ديهلل احلدام مد  محدام الغد
 ففا  ذه احلااة  ا  بملا ا   ااملا  سإان  اذ .

اا ماعهدا ا  اد  نيدإ   : دمدذ مد  قإاد  ال   اد مط امُ د  ا  مد   افهدا ان امُدة احلدام  دام عاشراا 
 يملا فها   مجي  االم   مل  اني      ماكها ال   كإن اا ملا ي القَ  هللد 

احلادي  را :  دمذ م  قإا  ال  َي ادب مدسه انيد  ميود  امدذ احلرديش مود  مدا دام اممدا ال بدَ 
ال اإاءددا   مكانيدد  ا  انيدد  َيددإن ا سددال ااإاءددا فيدد  ا  كدد  مودد  أبفإا هددا امددا قُملدد  الامددذه اا يدد  ا

  ملافها اايه فإن  ذا   َيإن 
:  دمدددذ مددد  قدددإل اامل ددداج اي  سدددإل ع ا  ا  مدددا فإنيددد  اميدددوه  الا يدددإ   فمدددال ا   الثـــان عشـــر

 ا  ما  دمذ م   ذا اس  واا ا  ما الا  ما نيإا م  احلريش ا   ائ ة عي ة 
ا ادد   اددة ال ددإ سملادد  اميددوه  :  دمددذ مدد  قإادد  فإنيدد  اميددوه  الا يددإ   ان  ددذا ا سدد  واالثالــث عشــر

ال دددإ احلددددهللاد الااوددددإام  مددددام  ايددد  ااوددددا  الا يددددإ   ال   الا ددددة الام دددإ    امددددا اا يددددإت فمددددهلل سدددد ق   
اافدددادات اهنددد  َيملاإنيددد   ادددب اأرددد  الصدددَ ااُدددل الامدددا اام دددإ  فاكدددإهن  َيملاإنيددد    ااا دددهلل اىدددهلل 

 اافااغات بل ااّا  
هيدددة ال دددإ ان ا سددد  واا َيدددإن مدددا مل ُيوددد  بدددل :امدددذ مددد   دددذا ا سددد  واا قا دددهللال فم الرابـــا عشـــر

 ااى    الااى    مو  فا ق الااكسم  اب  ذه ااما هللال مإسإد   ا إل اافم  .
 ابب ما يوز يتلر

يــا  ن )اــس مــن  احلــديث األ:  نعــن عائشــة رضــ  هللا عق ــا ن أ  رســو  هللا [ 219]
عقــرب :الفــارة :الكلــب العقــور ( الــد:اب ربل ــن فاســق يقــتلن يف احلــرم الغــراب :احلــدأة :ال

 :ملسلم ) يقتا اس فواسق يف احلا :احلرم ( .
 : بيان ما َيإن ق ا    احل  الاحلام ال  حااة ا حاام م  ااهللالاا الااُْموضوع احلديث 

 املفردات
قإادد   ددس مدد  ااددهللالاا : مجدد  دابددة الااهللابددة  ددإ مددا  ددهللا  اددب األ ض قددهلل أت    اىددان ااردداا 

ْ ِض ِا  َ اَددب اهِِ  ِْنقُدَهدا اَل َدمْلاَددُ   امدة ااُدْ المدد ًَ ا سدإاه المدد   ادذ قإادد  يملداىل  اَلَمدا ِمددْ  َدابِدٍة ِ  اأْل
القددهلل  فددداد احيدددا أل فيجملدد  نيإ ددداأل  مدددا مددد   [6 دددإد : ] ( ُمْىدد َدَمِاَ ا اَلُمْىددد َدْإَدَ َها ُكددد ٌّ ِ  ِك َدداٍا ُم ِدددلٍ 
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ُْ جبََواَحْيددِ  ِا ِ اَُمدد ن اَْم َدداُاُكْ (ااددهللالاا كمإادد  يملدداىل  اَلَمددا ِمددْ  َدابِددٍة ِ  األَ  دد ُِ األنيملددام : ] ْ ِض اَل  عَددائٍِا َ 
 ففا اآل ة األالىل ادم  ااُْ    مإم ااهللالاا ألني  ا ا سمط  اب األ ض دّا  ايها . [38

قإادد  كاهددد  فاسدددق : اافىددق اتدددة  دددإ اأددداالج  مددال فىدددمَ احل دددة ا ا ماسددَ مددد  قردددا ا الءدددا األ 
 . ع العا ة  سإا  اأاالج    عا ة 

قإاددد   مددد ا    احلدددام ال   الا دددة   احلددد  الاحلدددام :اي َيدددإن قددد اه  ال  ميوددد  قددد اه    احلدددام ال    
 ا حاام .

اه:يفودددي  مددد  ااملدددهللد األالل الااتدددااا نيدددإا مددد  ااُيدددإ  مملددداالمل الاحلدددهللاال : عدددْ …قإاددد  ااتدددااا 
 َي ُي بملا األءياا قهلل  كإن م  اايهلل 

 م  دما ا ااملماا : مملاالفة ياهلل 
 ااف  ال : نيإا م  ا ا ان

 الااكا  ااملمإ : اي اا وي عاملما 
قإا  الاىا   م ا   س فإاسق   احل  الاحلام : َيإن  اب  الا ة ا ضافة ف ري فإاسق ال اب  الا ة 
اا وددإ   ضددمها الا ددااا اامدد   ددُس م  ددهللا ال ددا نيكدداال سددإغها اسب ددهللاا ااإ ددي بفإاسددق الفإاسددق 

 مرب 
 املعىن اإلمجايل

مددرباأل   مددم  األمددا ان  ىدداأل مدد  ااددهللالاا كاهدد    وددي عافىددق اددذاذ فإنيدد    دداح  امددرب ااودديب 
قدددد اه    احلدددد  الاحلددددام الا حدددداام ُث بددددل ياددددذ اأمددددس بمإادددد  ااتددددااا الاحلددددهللاال الااملمدددداا الاافدددد  ال 

 الااكا  ااملمإ  فمإا  ااتااا الما بملهلله  إ يفوي  ااملهللد األالل ال ملاا ا ااب  
 فقر احلديث

:  دمذ م  احلهلل ا ان  ذه اأمس َيدإن قد اه    احلد  الاحلدام الا حداام ادا ايودفّ  بد  مد   أ:لا 
 ا  ذاا الان كان ا  ذاا فيه  خم اي قهلل  كإن بملمه  اءهلل م  بملا 

:  دمددذ مدد  قإادد   ددس ُث ايددب هبددذه األسودداج اأمىددة مدد  انيدد  قددهلل ال د   بملددا اادداالاايت  اثنيــاا 
هلل فهددد   مدددال ان سدددإان اام ددد  ممودددإ   ادددب  دددذه اأمدددس اال انيددد  اضدددافة احليدددة  الاحليدددة ا   هدددا اءددد



 3أتسيس األحكام ج  222
 

 

  ملددهلل  كدد  الاحددهللال موهددا اىل كدد  مددا ايوددي ع  ددذاا ِمددا  ردد   نيددإا ا ددذائها فمدد  ا دد  ااملادد  مدد  
 قوا ا  اب  ذه اأمس فمط الموه  م  يإس  فملهلّلا  ذا احلك  اىل ما اء هها   ا  ذاا 

ا  ادددب مدددا   مملوا دددا الانيدددإاا األ   خم ادددي فيهدددا : قدددال  دددد ا اَّندددا مودددَ عادددذكا ايو ددد  هبددد اثلثـــاا 
فيكدددإن  كدددا كددد  نيدددإا موهدددا  ادددب سدددإان ق ددد  مدددا فيددد   ادددذ ااودددإا   ملددديف مددد  األ  ( فو ددد  عحليدددة 
الااملمدداا  اددب مددا  رددا كهما   األ   عاّاىدد  كددااربغإف مدد سأل  وددهلل بملمدده  الني دد  عافدد  ال  اددب مددا 

هللاال  ادب مدا ا اه ع م ُدامل كااودما الاا دان ا اه عاوم  الاا ما ا كاب   داج الني د  عاتدااا الاحلد
 الني   عاكا  ااملمإ   اب ك   اد عاملما الا ف اج بُ مل  كاألسهلل الاافههلل الااوما .

:ااملاددة   سددإان ق دد   ددذه األءددياا   احلدد  الاحلددام الاادديت ال ددي كدد  الاحددهلل موهددا أبنيدد  فاسددق  رابعــاا 
ال دذا اامدإل  كدا  د  ا مدام ماادذ  ام اي فيها قإل األئمة فمال بملمه  ااملاة    اذ ا  ذاا

ال ددذكا  دد  اارددافملا انيدد  قددال اَّنددا ابدديري ق اهددا ألنيدد    َيددإن اكاهددا الك نيدد  الع ا ادد  امددذ  اددذ مدد  
حك  ااويهلل حيا مو  ق ا    احلام ال  حااة ا حاام   غْ احلام الاك  ااإ دي عافىدق  دهللل 

   ألن يمددهللب ااإ ددي عافىددق دال  اددب  دد ة مددا   دد  اايدد  ا مددام مااددذ  حدد  ع يملدداىل ا ميدد
  اب اعحة ق اها اَّنا  إ اذاذ . 

: ام اددي   ااكادد  ااملمددإ   دد  ااددااد بدد  ااكادد  ا نيىددا  ااملدداالمل ا ا ايوددي عاملمددا  خامســاا 
    ديري اام د   جداده حد   ةال اب  ذا فيكإن ق ا  م يف  ادب ال دي بملدهلل ال دي فإ دي ااكا يد

  هبذا ااإ دي  ادب كد  مدا ايودي عاملمدا ع يملدة كااىد     وي عاملما ال     ماالن اىل اني  ني 
ادا د دا  ادب    دة بد  اي ْلد  أبن  ىداط ع  الااوما الاافههلل الاس هللل ا    ذا اامإل أبن ااويب 

 .اف س  ااى   فهللل  اب يىمي   بذاذ ف (1  اي  كا األ م  كسب  
م فإنيدد   م ددد  فيددد   ادددذ ألنيددد  : امددذ مددد  قإاددد  ااكاددد  ااملمدددإ  ان مدد  ق ددد  ُث  دددا اىل احلدددا  سادســـاا 

ا يكدد  اام دد   ددهللالا أل فايوددي عافىددق بملهللالانيدد  ُث  ددإ االىل بددذاذ مدد  احليددإان غددْ ااكاددي فددإ ا  
ابدديري ق ادد   يودداف  عاملمددا فا نيىددان ااكاددي ا ا ا يكدد  اافىددق   ددذ ااكاددي كددان احليددإان غددْ 

دقيدق كمدا قدال ابد  دقيدق حامة نيفى  فكان االىل هبدذا احلكد  مد  احليدإان غدْ ااكادي  ال دذا فمد  
                                                        

اَلُ َإ َحهلِل ا َحَى  َاْمَاَسدُ  احْلَداِك  ِمدْ  َعاِ دق َاِي نيَدْإفَد  بْد   ،َاُ  اأَلَسهلل احلهلل ا  إ قإا   اب ع  اي  السا    ااِاُهِ  َساِّْط َ َاْيِ  َكْا ألا ِمْ  ِكسبذ ( فَدَم دَ  (1 
 . 1829َاِي َ ْمَاا َ ْ  اَبِيِ   كاه اب  حجا   ءاح حهلل ا  س م  ااهللالاا كاه  فاسق  ق  احلهلل ا 
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اامليهلل ال ذا ايس  وهللي عْلل الفي  غدإ  فايو  د  اد   ا دد المملد  فيد  غدإ  اي فيد  غدإ   ادب ااملاد  
 الااملا  اايت يإس  احلاق ءاا براا  

 
 
 
 
 
 

 ابب دخو  مكة :غريه
دخـا مكـة عـام  احلديث األ:  ن عن أنس بن مالك رض  هللا عقر أ  رسـو  هللا [ 220]

رأسر املغفر فلما نرعر جاوه رجا فقا  ن ابـن خطـا متعلـق  سـتار الكععـة فقـا   الفتح :على
 ايتلوه .

 سإان دمإل مكة بتْ احاام ا  مل  اد احلج اال ااملماالموضوع احلديثن
 املفردات

قإا  ال اب  اس  ااتفا :ااتفا  إ نيإا م  ألمة احلاا  دل د ن داأل كدل د اادهلل الا ا  انيد   إضد   ادب 
 ا اني   إ غْ اأإ ال فاما نيل   اي  فمل  سااه  س  فمال : اب  مُد  م ملادق أبسد ا  ااااج الاا ا

 ااكمل ة فمال اق اإه 
دمد  ال ادذ انيد  اسددا   ابد  مُد  : قيد  ا د    دهلل ااملددل  القيد  ا د    دهللع ال دإ ِمدد  اعح ااوديب 

مُد  قدهلل ق د  سابياأل ااوهللقة الكان ممل   س  م  األنيوا  الكان امإ اب   ال اسا ُث ا سا  ااويب 
فامددا ا سددا  سابيدداأل  م  ق ادد   سدد  مدد  األنيوددا  فك نيدد  الّ   كسددسم  مهلل ددة الكددان  ك دد  ااودديب 

القال اهنيوا ي ااذي ممل  ا و  عملاماأل فا   وو  األنيوا ي ءي األ فم ا  الفّا اىل مكة الكدان  مدإل 
  ددل السدد  اام ددال دمدد  الكددان ق ادد    ااىددا ة اادديت اعح ع فدد عح ااودديب  اارددملا    جدداا ااودديب 

 فيها    احلام ااويب 
 املعىن اإلمجايل
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دم  مكة  إم ااف ري ممايسأل المل  موهلل اداا ااوىذ فهللم  الااتفا  اب  اسد  ف اتد  ان  ان ااويب 
 اب  مُ  م ملاق أبس ا  ااكمل ة ف ما بم ا  

 فقر احلديث
 ة غْ ااوىذ اال أل :  دمذ م   ذا احلهلل ا سإان دمإل مكة بهللالن احاام ا  ا  حاس

امددا بم دد  ابدد  مُدد  الكددان م ملامدداأل أبسدد ا  ااكمل ددة   يددهللاده   نييدداأل :  دمددذ مدد  احلددهلل ا ان ااودديب 
 الكذا  اي  بملهلل ان ا يهلل    ا سسم  ال  ي  سام  اكإني   جا  سإل ع 

   إم ااف ري الكان ق د  ابد  مُد :  دمذ م   ذا احلهلل ا ان ع اعح اام ال   مكة او ي   اثلثاا 
 م  كإني  م ملاماأل أبس ا  ااكمل ة   ياذ ااىا ة  العر اا إفيق .

 
دخـا مكـة  احلديث الثان ن عن ععدهللا بن عمر رضـ  هللا عق مـا أ  رسـو  هللا [ 221] 

 من ربداو من الثقية العليا اليت ابلعط او :خرج من الثقية السفلى .
 جإناس   اا ااهللمإل م  كهللاا ال ا ثوية احلموضوع احلديثن 

 املفردات
كددهللاا : كددهللاا بفدد ري ااكددامل الااددهللال الااددي بملددهلل ا مهددلال  ددا ثويددة احلجددإن ااملاالفددة اآلن اادديت  وددلل 

هلل   م ددة امددا  بمدد  ااكددامل الفدد ري ااددهللال بملددهلل ا ااددي مُإ ددة موهددا ااىددائا  اددب ممددابا مكددة  الُكدد
بمد   يك   بياا ال ا اايت   اسف  احلام الااىوة اأاالج موهدا ال وداك مإضد   مدا  مدال اد  كدهللي

 ااكامل الف ري ااهللال بملهلل ا ايا مرهللدال 
 املعىن اإلمجايل

دم  مد  اا ويدة ااملايدا ال دا ثويدة احلجدإن ااديت عافد ري الْلدذا قدااإا افد ري     ذا احلهلل ا ان ااويب 
 الادم  الض  الاماج .

 فقر احلديث
 دمددذ مدد   ددذا احلددهلل ا اسدد   اا ااددهللمإل مدد  ثويددة احلجددإن  وددهلل مدد   ددا  ان  اددذ مدد  عا 

دمددد  مددد  ثويدددة احلجدددإن ألهندددا كانيدددَ ا دددري اهللمإاددد   الاا مل دددهلل ال  ددد  قدددإم اىل ان ااوددديب  اا ردددا  
الاقاا اُا م  ال اب  ذا فس  ى  ااهللمإل موهدا ا  اد  سداا مد  عا مهدا امدا مد  سداا مد  عا دق 
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 دددذا  دددإ  الاقدددإل مدددا فإنيددد   دددهللم  اىل احلدددام مددد  عا مددد  ال   كادددي عادددذ اا اىل  م دددة احلجدددإن 
ألمددش ان مُددة اادداال    اايم احلددج قددهلل  كددإن اهنددا جتملدد  ااددذ اا اىل  ددذه ااددااسري فيمددا ا   الع

ااملم دة  ددمل األ فيو تددا اا دداج الاامل مدا ان    كاددي نيفىدد   اددذ بدد   دهللم  مدد  اي عا ددق ييىددا ادد  
 ااهللمإل مو  الكان ا ري  جتا   العر اا إفيق .

 
 
 ا رســو  هللا احلــديث الثالــث ن عــن ععــدهللا بــن عمــر رضــ  هللا عق مــا يــا  دخــ[ 222]

العي  :أسامة بن زيد :ب   :عثما  بن عل ة فأغلقوا علي م العاب فلما فت ـوا  ربقـ  أ:  
 يا  نعم ب  العمودين اليماني  .  من :جل فلقي  ب لا فسألتر ن عا صلى فير رسو  هللا 

 : ااوسال   ااكمل ةموضوع احلديث 
 املفردات

عا ددة :  ددذه األ دداا مافإ ددة  اددب اافا ايددة  ُفدداأل  اددب  قإادد  الاسددامة بدد  ن ددهلل البددسل ال  مددان بدد 
  قإا  دم   سإل ع 

قإاد  فد غامإا  ادديه  اا داا : اافدداا  ودا  اعفددة فامدا ف  دإا اي ف  ددإا ااكمل دة كوددَ االل مد  دمدد  
، المددد   ودددا مإ دددإاة فاميدددَ بدددس أل فىددد ا    ددد   ددداب فيددد  : اامدددمْ  ملدددإد اىل اا يدددَ اي ااكمل دددة 

 مل  بل ااملمإد   اايمانييل . قال ني  سإل ع 
 املعىن اإلمجايل

دمدد  ااكمل ددة المملدد  اسددامة بدد  ن ددهلل البددسل  َيددرب   ددهللع بدد   مددا  ضددا ع  وهمددا ان  سددإل ع 
ال  مان ب  عا دة الاغادق  اديه  اا داا اي مردية ان    داب  ااوداج   اادهللمإل فامدا ف  دإا  مدإل 

 اه  ملدديف ان بدس أل امدربه ان  سددإل ع …   دهللع بد   مددا كودَ االل مد  دمدد  فاميدَ بدس أل 
  اب   بُ  ااكمل ة بل ااملمإد   اايمانييل .

 فقر احلديث
  دمذ م   ذا احلهلل ا  هللال مىائ  
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:  دمذ م   ذا احلهلل ا ق دإل مدرب ااإاحدهلل ال دذا فداد مد  افدااد   صودب كمدا قدال ابد  دقيدق أ:لا 
ذ  د  اب م   د اآلحاد مد  احلدهلل ا المل  م د  اامليهلل اي كاها اداة  اب ق إل مرب ااإاحهلل ال   ا

 ا  اا إايا القهلل حرهلل اارافملا  مح  ع األداة  اب ق إل مرب ااإاحهلل   ك اب  ام سمل احلهلل ا
ـــاا  :  دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا سدددإان ااودددسال   سدددإمل ااكمل دددة القدددهلل ام ادددي    ادددذ األئمدددة  اثني

ة   سددإمل ااكمل ددة الفإقهددا الاسددانالا فددذ   مااددذ الامحددهلل بدد  حو دد  اىل  ددهللم سددإان  ددسال اافا مدد
 اذ   ااوافاة ال    اارافملا الابدإ حويفدة اىل سدإان اافداض الااوافادة   سدإمل ااكمل دة اال فإقهدا 

  سدإمل ااكمل دة امدا ااوفد  فمدال ابد  قهللامدة   ااتديف اليودري  الاس هللاإا  ادب  ادذ بودسال ااوديب 
ان قددإل اارددافملا الاي حويفددة  وددا  إلالاقددااوافاددة   ااكمل ددة ال اددب كها ددا   نيملادد     اددذ مسفدداأل 

 داب   سدإمل ااكمل دة الاا فا دق بدل اافا مدة الااوافادة  اي    ذه ااى اة  إ ااااسري ألن ااويب 
  داي   اي  اما قإل اادانيملل أبنيد     كدإن مىد م سأل ْلدا فهدذا اامدإل فيد  ني دا بد  ان مد  اسد م   

 دسي   د ي ة المد  كدان   سإفهدا اال  ادب  سلااأل موها الاإ كان   سإفهدا اال  ادب كها دا فدإن
 كها ا فإني   ملهلل قهلل اس م   سلااأل موها 

 داب بدل ااملمدإد   اايمدانييل السملد  بيود  البدل ا دهلل  اادذي اسد م ا   :امرب بسل ان ااويب  اثلثاا 
حددإاِل ثسثددة ا  ا الااكمل ددة كانيددَ    اددذ ااإقددَ  اددب سدد ة ا مددهللال المهددا سددُاان  ملدديف ثسثددة بملددهلل 

 ودددهللما دمددد  مددد  اا ددداا يمدددهللم اىل ااملمدددإد   اايمدددانييل مددد  اا سثدددة األ مدددهللال ااددديت  ويب ثسثدددة فددداا
يمداا اىل ا ددهلل  ااتدداي اامابدد  ااجددهلل  ااددذي فيدد  اا دداا ال دداب بددل  مددإد   موهددا فجملدد   مددإداأل 
    ىا ه ال مإد      مييود  الثسثدة مافد  ُث  داب . اني دا اا فودي    اا هللا دة الااوها دة ال  فد ري 

 ان ء َاا ا ي 
: امددذ مدد   ددذا احلددهلل ا دايدد   اددب سددإان ااوددسال بددل ااىددإا ي الادديس    اددذ دايدد  ا   رابعــاا 

ااموفداد امدا  دسال ا ما دة اادديت ال د فيهدا ااوهدا اال ااكاا دة فددإن  دذه اامودة   ي واالْلدا  اددذ ألن 
 اددب ااكاا ددة اَّنددا قيدد  هبددا مدد  اسدد  ان ااوددسال بددل ااىددإا ي يمُدد  ااوددي فاددذاذ كدداه الااددهللاي  

 اذ حهلل ا انيس ب  مااذ  ضا ع  و  ال إ حهلل ا   يري  د    احلداك  الكدذا احلدافظ   
اافددد ري الحكددددب يوددد ي   ااوددددوملا    ااملدددهللال ال اددددب  ددددذا فيو تدددا ان  مددددال بكاا دددة ااوددددسال بددددل 
ااىدددددإا ي   ا ما دددددة امدددددا اافدددددااد  فيجدددددإن الاألالىل ااموفددددداد ان  وددددداا اىل ااىدددددا  ة الاددددديس بدددددل 
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ن  اذ َيإن بهللالن كاا ة  وهلل ااماال ال المد  ااكاا دة  ودهلل  دهللم اامداال ال اي   ااىإا ي الاا ا ا ا
  سال ا ما ة ال إ ما  فه  م  كسم ااووملا  الاب  حجا الع ا ا  

 
 
احلديث الرابا نعن عمر رض  هللا عقر أنر جاو  ىل احل ر األسود فقعلر :يـا  ن ن [ 223]

 يقعلك ما يعلتك . أي  الق  ألعلم أنك ح ر ل مث ر :ل مثقفا :لول أن ر 
 السإا اا ابملة ألما ع الاما  سإا   موضوع احلديثن

 املفردات
 قإا  ا  أل ا  انيذ حجا : أتكيهلل ااملا  بذاذ 

    يما ال  يوف  : اي ايس  وهللك ضا  ال  نيف  الاَّنا اق اذ أتسياأل باسإل ع 
د اي انيد  ام ود   دهللم إ ادإ  حدامل ام وداا اإسد م اذ ما ق ا دذ :  قإا  الاإ  ا   ا َ  سإل ع 

 اا جا  يم يا  اذ اإسإد يم ي   سإل ع 
 املعىن اإلمجايل

 ما   ما  ضا ع  و  م هللااأل د ويداأل ان األ د    األ مدال ااهلل ويدة ا مدس  ر الاا ابملدة ااسدإل 
 الايس يم ي  احلجا اىا   حجا     ع 

 فقر احلديث
ان األفملدددال اا مل هلل دددة يمدددإم  ادددب امدددا   األمدددا األالل ا مدددس  ر يملددداىل   دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا

]  ام  دا أل ألمددا ع يملداىل كمددا   قإاد  يملدداىل  ِاِن اِهَ ُ ددَإ َ يِّ اَلَ بوُكدْ  َفاْ  ُددهلُلالُه َ دَذا ِ ددَااطن ُمْىددَ ِمي ن(
األمدا اا ددا   [5اا يودة : ] (  خُمِْاِودَل اَدُ  ااددهللِّ َ (ال  قإاد   اَلَمدا اُِمددُاالا ِا ِ اِيَدمْل ُدهلُلالا اهَِ  [ 51 ل  مداان : 

فددو   ا ا ق اوددا احلجددا األسددإد اال يُإفوددا عاكمل ددة اال القفوددا بملافددات اال  ميوددا  اا ابملددة ااسددإل ع 
  اتداض  مدا كمدا يل مد  ااهللاينيدة  ا ماات فإَّندا نيفملد   ادذ امس داأل ر يملداىل الم ابملدة ااسدإا  

 وا  مإم  اب ا مس  الاا ابملة الع ااإفق ااإثوية ا  ان د و
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 احلديث اسامس نعن ععدهللا بن ععار رض  هللا عق ما يا  ملـا يـدم رسـو  هللا [ 224] 

أ   :أص ابر مكة فقا  املشـرربو   نـر يقـدم علـيكم يـوم :عقـت م محـى يثـرب فـأمرعم القـ  
شــواح ربل ــا  ل مل عــقع م أ  يرملــوا األيرملــوا األشــواح الث ثــة :أ  عشــوا مــا بــ  الــرربق  : 

 (1) اإلبقاو علي م 
 :ااام  ااراالا   عإامل اامهللالمموضوع احلديث 

 املفردات
الا د اب  مكددة فمدال اارداكإن : ااددذي   هدا ان اافداا  وددا فداا ااىدد  ية  قإاد  ادا قددهللم  سدإل ع 

 اي بى    اذ قال ااراكإن .
   قهللم  مهللم م  عا فاح  فاح الموهلل ه قهللالماأل قإا  اني   مهللم  ايك  : فمل  مما ا م

ال احلمدددب فامدددا قدددهللم  قإاددد  ال وددد ه  محدددب   ددداا : اي اهنكددد ه  الاضدددملف ه  القدددهلل كانيدددَ ااهلل ودددة ك ددد
 بددد  أبن  ومددد  محدددب ااهلل ودددة اىل ا  فدددة  ااهددداساالن مددد  قدددا ش الأتثددداالا همدددب   ددداا د دددا ااوددديب 

وَدددا اْاَمهلِل وَدددةَ   ْ َها اَلَع ِْك َاوَدددا ِ  َ ددداِ َها اَلُمدددهللَِّ ا فَدَمددداَل ااِاُهدددِ  َح ِّدددْ  اَِايدْ  َكُ  ِّوَدددا َمِكدددَة َااْل َاَءدددهلِل اَلَ ددد ِّ
َُ َكددَ ِن اْمددَااالأل  السدداا   احلددهلل ا ان ااودديب ( 2اَلانيْدُمددْ  مُحِاَ ددا َفاْسمَلْاَهددا ِع ُْْ َفددِة (    قددال  قَدداَل َ اَ ْدد
َْ ِمدَ  اْاَمهللِ  َُ َاِن اَلَعَا اْاَمهلِل وَددِة َسدْإَداَا َ ئِدَااَل ااداِْاِج َمَاَسد َْ ِ َْهيَدمَلدَة اَلِ دَا ا ُْْ َفدُة َفَ اِلاْد  وَدِة َحددِ  َقاَمد

 (3   نيُِمَ  اَِايدَْها  (
                                                        

عا كيي كان بهللا ااام  الاف   كما  55اا اا   ااسملة احلهلل ا     يري اا لا ي السهلل اني  ماس    مإضملل األالل :   احلج ( 1 
الاماس    ااتاني عا  ماال اامماا باق   1602ا  ا بماا  ايه   ق  احلهلل ا  وا اىل قإا    المل ميومل  ان أيما   ان  اماإا األءإاط كاها 

ة   يري مىا  مل  إسهلل في  ا  كاالا ة اا لا ي   بافظ   المل ميومل  ان أيما   ان  اماإا األءإاط كاها ا  ا بماا  ايه  (  ال ااسمل 4256
 ااوجما( 

ال  عا مد   5654 قد  ال  ك داا اااضدب عا  يدادال ااوىداا اااسدال  1889 قد  ان يملا  ااهلل ودة   اا لا ي   ك اا احلج عا كاا ية ااويب (  2 
ال  ك دداا ااددهلل إات عا ااددهلل اا بافدد  ااددإعا  3926 قدد  ب  ااهلل وددة الا دد ا ال  ك دداا ااواقدد  عا ممددهللم ااودديب  5677د دا بافدد  ااددإعا الاحلمددب  قدد  

عقددا مىدوهلل األنيوددا  المااددذ      الامحددهلل  1376 قد  المىدا    ك دداا احلددج عا اا غيد    سددك  ااهلل وددة الااودرب  اددب ألالائهددا  6372الااإسد   قدد  
 .  1648 ق  ك اا ا ام  عا ما ساا   العا ااهلل وة 

ال  عا اادااال اا دائاال اادااج  7039ال  عا اادااال ااىدإداا  قد   7038  قد اا مل ْ عا اني  ا ا مداج اارداا مد  كدإ ال ف سدكو  اا اا لا ي   ك (  3 
 . 3904الاب  ماسة   ك اا يمل ْ اااتاي عا يمل ْ اااتاي  ق   2290اايلان  ق   الاا مذي   ك اا اااتاي عا ما ساا    تاي ااويب  7040 ق  



 3أتسيس األحكام ج  229
 

 

ان  امادإا األءدإاط اا سثدة : ااامد  ءدهللال احلاكدة   ااردا  كدذا نيمد   د  ااماضدا  ف ما   ااويب 
 بل اارا ااىا   الااىملا . ياض القال ا إ اي  إ ااإث  اأفيي ال إ ضاا م  ااىْ 

ان  اماإا األءإاط اا سثة : ااذي   ها ان اا لويش عألءإاط اا سثة اَّنا كان   حجة اادإداا 
امددا األمددا األالل ااددذي    مدداال ااممدداا فمددهلل امددا   عاامدد  مددا بددل  كدد  احلجددا اىل اادداك  اايمددا  

 الل فمط.اك    حجة ااإداا اما   ان  اماإا األءإاط اا سثة األ
 اا  ا ج  ايه  اال قإا  ا  ا بماا  ايه  : اي  هللم اا كايي 

 املعىن اإلمجايل
 الا د اب     مداال ااممداا قدال اارداكإن  دذه ااماادة فيمدا بيدوه  الاعاد  ع ني يد  اا قدهللم ااوديب 

  اب  اذ ف ما   ان  اماإا فاما  ا   قا ش قااإا ما  د ا ا  كااتل ن فوا ت سوة. 
 قر احلديثف

 دمذ م   ذا احلدهلل ا مرداال ية ااامد    األءدإاط اا سثدة األالل فدإن قيد  فمدا فائدهللال بمداا ااامد  
ال  دد  ااملددهللال ااددذي كددان  ا ددهلل ْلدد  اامددملي الا ددإاا ان ع  ددل السدد  ابمددب  القددهلل نيوددا ع ني يدد  

 دذكا   ذه ااىوة حلكمة كمدا ابمدب سدوواأل الاحكامداأل   د  سد   ءدا ي ها البميدَ يادذ األحكدام اي
كددد  مددد  ع دددق  دددذه ااردددا ية اال  دددذا احلكددد  اي دددذكاالا ااىددد   اادددذي السدددهلل بددد  ال  دددذكاالا مددد  القددد  
ااىدد    اددب  هلل دد  مدد  األني يدداا الاي ددا ه  فمواسددذ احلددج ابما ددا ع مدد      ني يدد  ال ددفي  المايادد  
اباا ي  الا   بي   فااىملا مد سأل ءداا ايكدإن فيد   كدا  ألم ا ا يد  الا ا يد  ال مدا ا مدا  ءداا 
اي ددذكا بدد  ااودداج  اددذ ا مددام ااإحددهلل ااددذي امدداه ع  ددل السدد  امددااأل بإاسددُة اادداتاي ان  ددذبري ابودد  
ااإحيدددهلل بملدددهلل مدددا ءدددام ال دددإ   بادددهلل ااتابدددة عاهددداسا هاسدددة اىل األنيودددا  الاأل دددإان الاكددد   ادددذ مل 

 ادذ  وهلله    ام  ال امدا  بد  اال أل ب كد  الامد     ادذ اادإادي البدل يادذ ا  دال ااإحردة ففملد  
ثمة بابد  الاميدا أل بإ دهلله اليدإكسأل  ايد  الادا ياكهمدا الي مل د   داسا يمدإل اي ابداا ي  اىل مد  ي كودا  ا ودا 

ر امداك     ذا ااإادي ااذي ايس في  انييس ال  ءو ال إ   َيي ها ال   ا فَ اايها حد  قاادَ 
ال  يداح  الاكود   درب  هبذا قال نيمل  المل  ك  قا  اباا ي  مد  يادذ اامادإا احلجا دة ااديت   يداامل

مومُدد  ااومددْ فامددا قددال ْلددا  اددذ قااددَ ا ا    مدديملوا ال ددذا غا ددة اا إكدد  ااددذي قددهلل  ملجددل  ودد  
ال ااملددد  اامإ دددة اا إكددد   ف دددإل اااسدددال الا اد ع ان َيملددد  مددد  يادددذ األسددداال اامل يمدددة ا ميدددان ااك ددد



 3أتسيس األحكام ج  230
 

 

مدداال  اميدد  عحلجددا حدد    كددا  امل دداده الكددذاذ اددا ا اد  بددري ابودد  ا مدداأل ا  ضدد  ااردديُان ال  كدد 
 ىدديا ال  اادداال اا اا ددة مل    ددإل  دد  مكانيدد  بدد  حدداالل اا وفيددذ فودداا ابودد   انمدداأل  اددب اا وفيددذ ان 
 فملد  مدا امداه ع بد  مد  اادذبري اد  فوداداه سرب د  مد  ال ائد  اي ابداا ي  قدهلل  دهللقَ ااداتاي ا  كدذاذ 

كددد  قدددهللالم ا   كدددا  مددد   دددذه ادددلي احملىدددول الفدددهلل واه بدددذبري   دددي  فمدددا بمددداا ااامددد    عدددإامل  
اادذكاايت اادديت سملاهدا ع  وددإا أل  ادب مددا قهللمدد  اأُاَدش مدد    داده مدد  اا مد يات   سدد يا  حدد   

 كانيإا مماا اا     اا إك  الا ميان العر اا إفيق .
 
 احلديث السادر ن عن ععدهللا بن عمـر رضـ  هللا عق مـا يـا  رأيـ  رسـو  هللا [ 225] 

 قا استلم الرربن األسود أ:  ما يطو  خيب ث ثة أشواح .ح  يقدم مكة  
 ااام    األءإاط اا سثة م  عإامل اامهللالم موضوع احلديث ن

 املفردات
 قإا  اس ا  اااك  األسإد :  مليف ب   ك  احلجا 

 االل ما  ُإمل :  مليف  وهلل اب هللااه 
الن ااىددملا ااددذي  ددإ َيدد  : اأ دد   ددإ الااامدد  م مددا عن ال ددإ سددْ سددا   فددإق اارددا ااىددا   الد

 ا اي 
ثسثددة اءددإاط : األءددإاط مجدد  ءددإط الاارددإط  ددإ ااددهللال ال مدد   كدد  احلجددا اىل ان  ملددإد مدداال امددا  

 ااي  اال اىل حذااه .
 املعىن اإلمجايل

 بهللا عس سم احلجا   عإامل اامهللالم ُث م    ثسثة اءإاط مو  ان ااويب 
 فقر احلديث

 س سم احلجا األسإد  وهلل اا هللا عاُإامل :  دمذ م   ذا احلهلل ا مراال ية اأ:لا 
 ااي   بعاُإامل فس بهلل ان   هللا مو  ال و ه ا:  دمذ مو  ان اااك  األسإد  إ    اا هلل اثنياا 
 : اني  اإ قوا  و    ااوها ة الاإ خبُإال اال ب ملا مُإال مل  وري ااُإاملاثلثاا 
 ألالل : دمذ مو  مراال ية ااام  اال اأ     األءإاط اا سثة ا رابعاا 
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: الِمددا  ىددد    عددإامل اامددهللالم ا ضددُ اا ال دددإ ان َيملدد  السددط  دائددد  صددَ ابُدد  األميددد   خامســاا 
 الَيااي بل عافي   اب موك   األ ىا العر اا إفيق .

 
يف  احلــديث الســابا نعــن ععــدهللا بــن ععــار رضــ  هللا عق مــا يــا  عــا  القــ  [ 226] 

 ح ة الوداع على بعري يستلم الرربن مب  ن .
 مراال ية ااُإامل  اك األ  اب اا ملْوع احلديثنموض

 املفردات
بملددهلل اْلجداال ُث يددإىف بملددهلل ا ال يددَ حجددة    حجدة ااددإداا :  ددا احلجددة ااديت حجهددا  سددإل ع

الدّا فيها ااواج بمإاد   اَِ ْ ُمدْذ اُِمديِت نُيُىدَكَها فَدِإّ ِ   اَْد ِي َامَلاِّدا   اَْاَمداُ ْ  بَدمْلدهلَل  ااإداا ألن ااويب 
 (1 اِما َ َذا( َ 

  اب بملْ : اي  اك األ  اب بملْ 
  ى ا  اااك  : ااااد عااك   وا  ك  احلجا

ااملددداالمل ان احملجددد   وددداأل  الاقددإل  جدد  : احملجددد  فىددداه مداددي ااملمدددهللال أبنيددد   ودداأل  ويدددة اادددااج 
  وية ااااج مامةأل ال إ ما  ىمب عارملاا     االاة المملا ة كما  فمل  عأيل ان .

  اإلمجايلاملعىن
عددامل  اددب بملددْ الكددان ا ا حددا  اادداك  الضدد   َيددرب   ددهللع بدد    دداج  ضددا ع  وهمددا ان ااودديب 

  جو   اب احلجا ُث اس ام  
 فقر احلديث

  دمذ م   ذا احلهلل ا مىائ  
: سدإان ااُددإامل  اك دداأل ال ددذا  ملديف انيدد  فّمدد  ااُددإامل  اك داأل اودداص د ددَ اىل  اددذ املســألة األ:ىل
 ان عإامل اااءا افم  ا ا ُ اي م  ياذ ااواص  الا  فاأل  

 في  َ ْل  حك  ااو  ة اكإهن   االه  اال أل :ان مجي  احلاضا    االن ااويب 
                                                        

 قددد  عا ااإقدددإمل جبمددد  ااواسدددذ  الابددد  ماسدددة   ك ددداا 3062 قددد  ااوىددائا   ك ددداا مواسدددذ احلدددج عا اااكدددإا اىل ا مدددا  الاسددد  سل احملدددام (  1 
   يري ( قال األا ا     بو إه 886 ق  اا مذي ك اا احلج عا ما ساا   ا فاضة م   افات ال  3023
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 نييددداأل: ايم دددهللالا بددد    افملااددد    ا ددداأل : ايىددد  اااكدددإا   ااُدددإامل فدددس  كدددإن  وددداك حددداج  ادددب مددد  
 اح اج ااي  .

 دمدذ مود  عهدا ال فمدست ا بد  كداا إل الااداالف ال ادذ :ادمال اا ملْ   ااىدجهلل  املسألة الثانية
 دمذ بُا ق اا  ال   فيمدال ادمدال اا ملدْ   ااىدجهلل مد  كإنيد     ددم  ان   دإل فيد  اال داالف دال 

  اب عها ال بإل اا ملْ ال الث  الاإ مل  ك  كذاذ ما ادم  ااىجهلل .
ْك ددد  ا املســـألة الثالثـــة اُدددائي ألن  الف احلمدددا  :  َيدددإن ان نيىددد هللل عااكدددإا فودددهللم  احلمدددا  ا

 ماج اىل اأسا الممل  ابإ  ا داال فمدال اد  ابتديف  البإا  اس قُملاأل فمهلل ساا   احلهلل ا ان ااويب 
( 2  ال    يري اب  ملميدة ان اااالثدة  الثدة محدا    (1   احجا األ اس وفا هبا ف اته هجا   ال الثة(

اي اىدة ا األ فمد   مدا   سدساااالثة القدال اهندا  كدس اال  سدس فدهللل ان فمدست احل فامب ااويب 
ا اد ان  ُددإمل  اددب ماكدد  فادديك  ِمددا  دكدد  حلمدد  كا بدد  الاأيدد   امدداأل أبن عهددا ال ابددإال ا بدد  

 .ااملانييل   ااراا م  ابإاْلا  الا الاثها م ما ال أبداة اما  غْ  ذا ال إ ا ن ااويب 
ا  دكدد  حلمدد  مدد  هبيمددة :  دد  اارددافملا الابددإ حويفددة اىل ااسددة ابددإال الا الاف مدد املســألة الرابعــة

   ن عألدادددة اادددإا دال  ادددب  ادددذ موهدددا مدددا سددد ق  كددداه الموهدددا  دددسال ااوددديب ا جإسددد ااألنيملدددام المهددد
 مكان ااتو  اي    م ي   ااذي في  بإل ااتو  ال الث  

: دمذ م   ذا احلدهلل ا سدإان اسد سم ااداك  عايدهلل اال عاملودا ال م د  ااُدائي مدا  املسألة اسامسة
 هلل اال ااملوا مس احلجا م  ااي
ْ ددا غدددْ احلجدددا األسددإد ال رددداا ادددس  املســألة السادســـة :  َيدددإن يم يددد  ءدداا مددد  ااكمل دددة اال غ

 اااك  اايما  بهللالن يم ي  البهللالن يك ْ البهللالن اءا ال .
ْا  د  قإا ددهلل ابدداا ي   : اَّنددا يداك ااودديب  املسـألة الســابعة اسد سم اادداكويل ااردماايل ألهنمددا قدهلل غدد

 اس ال  يم ي  فاذاذ مل  راا ْلما 
: املددد  بملدددا مددد   ا دددهللالن اامدددهللح   اادددهلل   ال مإادددإن ان يم يددد  احلجدددا الااُدددإامل  املســـألة الثامقـــة

عاكمل دة مد    دادال احلجدا ال فاد  يوكداالن  اددب اادذ     ُإفدإن عام دإ  اال   ُإفدإن عأل دوام الانيدد   
                                                        

الاب  ماسة   ك اا ااُها ال السووها عا ا س وجاا عحلجدا ال الااوهدا  د   17  ا س وجاا عحلجا    ق   ( اا مذي   ك اا ااُها ال عا ما ساا 1 
   يري (قال األا ا     42موة   ا س ُابة هجا    ق  الااوىائا   ك اا ااُها ال عا ااا  314اااالف الااامة  ق  

 .( وجما(  اا  70احلهلل ا  ق    53اا اا  ق     يري اب  ملمية  ( 2 
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ع  ددل السدد  الامددا  الاقملددإن    اددذ ال مددال ْلدد  كددذب   هدد  مل نيم دد  احلجددا اذايدد  الاَّنددا ق اودداه ألمددا
َفددُ  اَلاَددْإَ    سدإا   القددهلل قددال  مدا بدد  اأُدداا  ضددا ع  ود  ِاّ ِ َاْ اَددُ  انيِددَذ َحَجدان َ  َيُمدداو اَلَ  يَدودْ

َُ ااِويبِ  َِ  َاّ ِ َ اَْ  ُِِإفُدإا ِعْا َدْيد   ُدَم ُِّاَذ َما قَد ِدْا ُدَذ( الااُدإامل عاكمل دة امدا  ع بد  فمدال يملداىل  اَلْاَي
الم ابمل دددد  فاددددذاذ فددددإن  ِم  اددددإن ألمددددا ع  ددددل السدددد  الألمددددا  سددددإا   فددددو   [2احلددددج : ] اْامَلِ يددددِق (

اني مدددادك   دددذا   غدددْ  اددد  فدددو   اَّندددا نيمل دددهلل ع النيدددددي  دددذه اامل دددادات عا دددة اليمل دددهللا اددد    ْلدددذه 
 األحجا  العر اا إفيق.

 
يسـتلم مـن  يـا  مل أّر القـ احلديث الثامن نعن ععدهللا بن عمر رض  هللا عق ما [ 227] 

 العي   ل الرربقي  اليماني  . 
 ا ءا ال اىل  اة اس سم اااكويل اايمانييل  مليف  ك  احلجا الااذي  مابا .موضوع احلديثن 

 املفردات
 قإا  اايمانييل: ال ي اااكويل ألهنما  مابسن اايم 

 املعىن اإلمجايل
امهلل كان قهللالال اامإحهلل   الم  اس   ادذ فمدهلل سملد  ع  اإات ع السسم   اب مايا  اباا ي  ف

اسددد سم ااددداكويل ااردددماايل  مددآثاه مواسدددذ حددد  ان ع  دددل السدد  مل  رددداا  ادددب اىدددان  سددإا   
ْا    قإا هلل اباا ي  الءاا اس سم اااكو ْا ألهنما قهلل غ  يل اايمانييل اكإهنما مل  ت

 فقر احلديث
 يق .قهلل يمهللم   اا اا ق ا  العر اا إف
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 بــاب التمتـا

اا م دد    اااتددة :  ددإ اا اددذ  الااموددإد  وددا اا اددذ  عحلدد  بملددهلل اا  ادد  مدد  احدداام ااملمدداال عاُددإامل 
الااىدددملا العحلادددق اال اا مودددْ ال مددد  ا مددداأل  ادددب مدددا  ىدددمب ن ملددداأل بىدددمإط احدددهلل ااىدددفا   الكسمهدددا 

 حا   اام م   .
ج الاا  ادد  موهددا الاا مدداا   مكددة بملددهلل اا  ادد  ُث الاا م دد  ءددا األ :  ددإ ا حدداام بملمدداال   اءددها احلدد

ا حاام عحلج   اايإم اا ام  ال إ  إم اا ال ة القهلل سمل  ع  ل السد  بدهلل أل  د  ااىدفا اادذي كدان 
مفاالضاأل اا ج أبن  ملإد اىل اايمات الُيام عحلج مو  سمل  ع  ل الس  بدهلل أل  د   ادذ  دا ءدا   

  احلام ال ذهد     دإم اامليدهلل اال اايم اا ردا ق الاقاد  ءداال م  اْلهللي ال إ ان  ر ي اْلهللي م  دام
اال س   بهللنية الاك اه بهللنية فإن مل َيهلل احلاج ااهللم ال  قيمة  ر ي هبا ءداا اد  ان  ودإم  رداال اايم 
ثسثددة   احلددج السدد ملة ا ا  سدد  اىل ا ادد  القددهلل حودد  اا دداج اا م دد  ااددذي  ددإ اا اددذ  عحلدد  مدد  

ام عحلدج القدهلل ام ادي ا د  ااملاد  فديم  مداج  د  احلدام اال  د  حل ُي    اءها احلج اىل ان ُي
ااإاقيَ اال  س  اىل ا ا      مل درب قدهلل اُاتدَب اا م د    حمد  ام   ؟ فمد  ا د  ااملاد  مد  قدال ا ا 
مداج مىدافة قودا ااتدا ن ملد  المدوه  مد  قدال ا ا مداج مدا ج ااإاقيدَ ااتدا ن ملد  المدوه  مد  قدال 

د اىل ا اددد  الاادددذي  ددد سري ِل : ان ن ددد  اا م ددد  عق مدددا مل َيددداج  ددد  انيددد     اتدددب ن ملددد  ا  ا ا  دددا
ااإاقيدَ اال احدهلل ا  ادذ ألن ا حداام عحلدج الااملمداال  كددإن مد  ااإاقيدَ فمد  مداج  د  ااإاقيددَ 

  اتدب ال ايدد  ان َي دا  اد  نيىددكاأل ا ا مدّا عايمددات اادذي ميدا  ايدد  امدإل ااودديب افدإن ن ملد  األالل قددهلل 
 اددديه  مددد  غدددْ ا اهددد  ِمددد  ا اد احلدددج الااملمددداال (  دددذا مدددا كهدددا ِل    دددذه    ددد  ْلددد  الاددد  ايدددب

 ااى اة الا سإ ان  اذ  إ ااوإاا . العر اا إفيق
 
احلديث األ: ن عن أيب مجرة نصر بـن عمـرا  ال ـعع  يـا  سـأل  ابـن ععـار عـن [ 228]

رك يف دم يــا  املتعــة ( فــأمرن  ــا :ســألتر عــن امــد  فقــا  فيــر جــر:ر أ: بقــرة أ: شــاة أ: شــ
:ربا  انر ربرعوعا فقم  فرأي  يف املقام ربـأ   نسـاانا يقـاد  حـج مـ :ر :متعـة متقعلـة فأمثيـ  

 . ابن ععار ف دثتر فقا  هللا أرب  سقة أيب القاسم 
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 يفمي  اا ملة موضوع احلديثن
 املفردات

 اا م   : قهلل س ق ءاح    اامهللمة الكذاذ اا ملة 
 ااكمل ددة ال ومىدد  اىل قىددمل  ددهللي الاسدد  ال ددإ مددا ءدداا سددربا أل اْلددهللي :  ددإ مددا  ههلل دد  احلدداج اىل

 اومش كههللي اا م   الااماان ال هللي يُإا ال إ ما   ُإا ب  ا نيىان المل  ك  الاس األ  اي 
قإادد  الكددان  ج كا إ دددا :اي كا ددإا اا م ددد  عاملمدداال اىل احلددج مل اسددد ما   ا  دداهن  مددد  هنددا  مدددا 

   ضا ع  و     اا م   الاماه ع فااد
قإا  فاا َ   ااوام .. اه :اي اني   ا  ياذ اااتاي اايت داَ  اب ان اا م د  سدوة الْلدذا فإهندا قدهلل 

 سّات   هللع ب    اج  ضا ع  وهما 
 املعىن اإلمجايل

َيرب نيوا ب   ماان اام ملا اني  س ل اب    داج  ضدا ع  وهمدا  د  اا ملدة فد ماه هبدا ُث انيد  بملدهلل 
ا د اب     ادذ الاني مدهللاله حد  القد    نيفىد  ءدذ ِمدا  دو  ف  اد  مد   اذ حج م م ملاأل فمدال 

ااملمدداال ُث  م فدداا    ااوددإم ان انيىددا أل  مددإل ادد  حددج مددربال  الم ملددة م م اددة فددذ   اىل ابدد    دداج 
ُث امداه ان  مدي   ودهلله حد    ف مربه فىّا اب    داج هبدذه ااداتاي القدال ع اكدرب سدوة اي ااماسد  

 هبذه اااتاي الا جاعأل هبا  ما   ماا  ساال األ 
 فقر احلديث

 :  دمذ م   ذا احلهلل ا مراال ية اا م   الاني  افم  األنيىاك أ:لا 
 :  دمذ مو  ا س  واج عااتاي ا ا الافمَ احلق  اثنياا 
:  دمددذ مدد  قإادد  سددلال  اال بمدداال اال ءدداال اال ءدداك   دم ان اْلددهللي اد ه ءدداال اال ءدداك   دم اثلثــاا 

ة اال بمددداال الاكماددد  اال الا دددسه سدددلال  اي  قدددة ال رددد ط   ا دددلال  الاا مددداال أبن  رددد ك سددد ملة   بهللنيددد
الااإاحددهللال مدد  ااملددل ان يكددإن مىددوة  ملدد  اهنددا يكددإن قددهلل عاملددَ ْلددا اا و ددل األالايددل مدد  األسددوان 
بملددهلل ا ددذا امددا اامدد ن فيجددليا مودد  ا ددذا الا ددذا  ددإ ااددذي َيددذا اسددواني  اادديت الاددهلل هبددا ُث  ُادد  

ااملل  كإن ما نَ ا  سوة الدمد    اا انييدة المد  اا مدا مدا مت اد  سدو ان الدمد  بهللْلا اا يف ال إ   
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 يدددإا  ا  اا اا دددة المددد  ا بددد  مدددا مت اددد  ا بددد  سدددول الدمددد    اأامىدددة امدددا  يدددإا اْلدددهللي فهددد
 األض ية فما اسلا   األض ية اسلا   اْلهللي . العر اا إفيق

يف   عق مــا يــا  متتــا رســو  هللا احلــديث الثــاننعن ععــدهللا بــن عمــر رضــ  هللا[ 229] 
 ح ة الوداع ابلعمـرة  ىل احلـج :أعـد  فسـا  معـر امـد  مـن ق  احلليفـة :بـدأ رسـو  هللا 

فأعـا ابلعمـرة  ىل احلـج فكـا  مـن  :أعا ابلعمرة ف أعا ابحلج فتمتا القار مـا رسـو  هللا 
يـا   دم رسـو  هللا القار من أعد  فسا  امد  من ق  احلليفة :مق م من مل ي د فلمـا يـ

للقار من ربا  مـقكم أعـد  ف نـر ل حيـا مـن شـ و حـرم مقـر حـ  يق ـ  ح ـر :مـن مل يكـن 
أعــد  فليطــ  ابلعيــ  :ابلصــفا :املــر:ة :ليقصــر :لي لــا ف لي ــا ابحلــج :لي ــد فمــن مل يــد 

حـ  يـدم مكـة  عد ا فليصم ث ثة أ م يف احلج :سععة  قا رجا  ىل أعلـر فطـا  رسـو  هللا 
استلم الرربن أ:  ش و ف خب ث ثة أعوا  من السعا :مشى أربعة :رربا ح  يطا عوافر : 

ابلعي  عقد املقام رربعت  ف سلم ف انصر  فأمثى الصفا :عا  ابلصفا :املر:ة سععة أعـوا  
ف مل حيلا من ش و حرم مقر ح  ي ـى ح ـر :حنـر عديـر يـوم الق ـر :أفـا  فطـا  ابلعيـ  

مـن أعـد  :سـا  امـد  مـن  مقـر :فعـا مثـا مـا فعـا رسـو  هللا ف حا من ربا شـ و حـرم 
 القار .

 اكإني  ساق اْلهللي الكيي  و   : بيان ااوىذ ااذي حج ب  اااسإل موضوع احلديث 
 املفردات

ادم  ااملماال  اب احلدج  فكدان ن ملد   : ااااد ب  اا م   اااتإي ال إ كإني   قإا  ن    سإل ع 
 ط ا حاام م  اايمات ألحهللمها .ب هللام  ااوىكل الاسما

قال املاا   ااماك  بملهلل  داما  دذا ال دا  قإا    حجة ااإداا :  يَ حجة ااإداا ألن ااويب 
  ذا الدا األ .

قإادد  فىدداق مملدد  اْلددهللي مدد   ي احلايفددة : ملدديف انيدد  سدداق  مدد  اايمددات الكددان  هلل دد  ثددسف السدد إن 
 بهللنية

  عحلددج : املادد  ا دد  عاملمدداال ق دد  ان  ملادد  ان سددإق  الا دد  عاملمدداال ُث ا دد قإادد  البددهللا  سددإل ع 
 اْلهللي ميو  اا  ا  .



 3أتسيس األحكام ج  237
 

 

 قإا  ُث ا   عحلج : اي ادم  احلج  اب ااملماال فوا  قا  أل 
فكددان مدد  ااودداج مدد  ا ددهلل  فىدداق اْلددهللي مدد   ي احلايفددة : احلايفددة يوددتْ حافدد  ال ددإ نيددإا مدد  

 اارجا  مال ا  حافاا 
قددال ااودداج مدد  كددان مددوك   اْلددهللي فامددا قددهللم  سددإل ع  قإادد  المددوه  مدد  مل  هددهلل : اي مل  ىددق

ا دددهلل  اي سددداق اْلدددهللي فدددس ُيددد  مددد  ءددداا حدددام موددد  حددد   ممدددا حجددد  المددد  مل  كددد  ا دددهلل  
 فايُي عا يَ العاوفا الاااالال الايموا الاي ا  . اا موْ  إ يموْ اارملا ال إ مملاالمل 

 قإا  الاي ا  :اي اي  ا   ا  كا 
  كد  سدداق اْلدهللي فايُددي عا يدَ العاوددفا الااداالال اي ااملمدداال ُث المد  مل  كدد  ا دهلل  : اي مدد  مل
 ايه  عحلج  مليف   اايإم اا ام 

 الايههلل : اي ايذبري  هللايأل ان ييىا ا  . 
 قإا  الاس ا  اااك  : ااااد ب   ك  احلجا 

 قإا  ُث م  ثسثة اعإامل : اي  م  المرب ا بملة 
المدد  سدداق اْلددهللي مدد    ملدديف  سددإل ع  قإادد  ُث مل ُيادد  مدد  ءدداا حددام مودد  حدد  قمددب حجدد  :

 ما ج احلام 
 الافاض : ا فاضة  ا ااُإامل عا يَ بملهلل ااولالل م   افات الاا يَ  لدافة ال ما مجاال ااملم ة .

 املعىن اإلمجايل
ْاأل م  مواسذ احلج ال كدل  ادب مدا  فملاد  مد  سداق اْلدهللي  بل   هللع ب   ما    ذا احلهلل ا ك 

  الما  فملا  م  مل  ىم 
 فقر احلديث

حددج    حجددة ااددإداا اسدد هللل هبددذه اااالا ددة مدد  قددال ان  سددإل ع  : قإادد  ن دد   سددإل ع أ:لا 
م م ملدداأل ال ددذا اامددإل ضددمليي َيددااي األداددة الاألداددة ااودد ي ة دااددة  اددب انيدد  حددج قددا  أل الان ااددااد 

ام  ااوىددكل   عا م دد   وددا اامدداان ال ددإ  ىددمب ن دد  ألن  دداح   ن دد  برددي ل األالل موهمددا يددهلل
حم  هيا  كفا ْلما  م  الاحهلل الااراا اا ا  اني  سمط  و  ا حاام م  اايمدات اا دج ف ملدل 



 3أتسيس األحكام ج  238
 

 

حدج  مح  اا م    وا ان ااموإد ب  ااماان الع ا ا  . القهلل االضدري ابد  اامدي   محد  ع ان ااوديب 
 قا  أل م   هللال السإه .

  قإاد   ادإ اسد م اَ  ن األفمد   دإ مدا نوداه : ام اي ا   ااملا    افم  األنيىاك فكدا اثنياا 
 (1   م  اماي ما اس هللبات ما سمَ اْلهللي ال ملا ها  ماال (

:  دمددذ مددد  قإادد  فىدداق مملددد  اْلددهللي مدد   ي احلايفدددة ان مدد  سدداق اْلدددهللي مدد  اايمدددات اال  اثلثــاا 
 دم  ب  حهللالد احلام فإني  ُيام  اي  اا  ا  عاملماال .

بدهللا  الا   عاملماال ُث ا   عحلج  دمذ م   ذه ا مادة ان ااوديب   : القإا  البهللا  سإل ع رابعاا 
ف    عاملماال الاملا  كان قا هللاأل  هللم ما سا   اي  ااواج   ا ا ايدة ان ااملمداال   جتدإن   اءدها 

   ان َيملاإ ددا  مدداال  احلددج الاكدد   ال  مىددا     دد ي   اهندد  ا اددإا اال أل عحلددج ُث امددا   ااودديب 
2) 

مدد  قإادد  ُث ا دد  عحلددج ان ا  ددسل عحلددج كددان م دد مااأل  دد  ا  ددسل عاملمدداال ا   :  دمددذخامســاا 
 ان  الا ة مىا  ااىابمة ياد  اذ .

اي ان ااواج كانيإا قىمل قىد  سداقإا اْلدهللي الأتسدإا  :قإا  ف م   ااواج م   سإل ع  سادساا 
 قإاددد   إضدددري  ادددذ قإاددد      فملاددد  القىددد  مل  ىدددإقإا اْلدددهللي الاعدددا إا  سدددإل ع  باسدددإل ع 

 فكان م  ااواج م  ا هلل  فىاق اْلهللي الموه  م  مل  ههلل .
كدا  األمدا   احلدهلل ا ان ااوديب اه …..قال ااواج  : دمذ م  قإا  فاما قهللم  سإل ع  سابعاا 

  ايه  ماال بملهلل ماال ال ما ا  وهلل اااالال  مليف عا  ا  عاملماال
ُدي عا يدَ العاودفا الااداالال الايمودا الاي اد   دمدذ : دمذ م  قإاد  المد  مل  كد  ا دهلل  فاي اثمقاا 

 م   ذا ان اا موْ نيىذ .
 عا موْ   ااملماال م  اس  ان   مب احلاق اا ج :اما ااويب  اتسعاا 
: دمذ م  قإا  الايموا الاي اد   دمدذ مد   دذا األمدا السدإا اا  اد  عاملمداال اد  مل  ىدق  عاشراا 

ك دددْ الا مهدددإ   ادددب ا سددد   اا القدددال عاإسدددإا اْلدددهللي الأل ددد  ااملاددد     دددذه ااىددد اة مدددسمل  
                                                        

 قدد   ( الاددإ ا  اسدد م اَ مدد  امدداي مددا اسدد هللبات مددا سددمَ اْلددهللي مملددا حدد  اءدد    ُث احدد  كمددا احاددإا حددج بافددظ  ( 17اماسدد  مىددا   عا (  1 
 . (  ااوجما( 1211

 2980ج  ق  احل الاب  ماسة   ك اا ااواسذ عا فىا 1216( مىا    ك اا احلج عا بيان السإه ا حاام الاني  َيإن افااد احلج  ق   2 
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  ءداا بملا ااىاي ح  اني  اثا  د  ابد    داج  ضدا ع  وهمدا  ان مد  عدامل عا يدَ فمدهلل حد
 ام اد 

  دمذ مو   اب األق  فمياة اا م   ا  مل  ىق اْلهللي . : احلاد  عشر
ط   األضدد ية مدد  ان مدد  صادد  عاملمدداال فملايدد   ددهللي ال ردد ط   اْلددهللي مددا  ردد   : الثــان عشــر

 ا سلاا ال هللم  القهلل يمهللم .
 س  اْلهللي القهلل س ق  كا ااى  اار عة   اْلهللي  : الثالث عشر
 ان م  مل َيهلل  هللايأل فملاي  ان  وإم ثسثة اايم   احلج الس ملة ا ا  س  اىل ا ا  :الرابا عشر 

ملمدداال الاددإ كددان قإادد    احلددج فيدد  اح مددا ت  دد  ااددااد بدد  مدد  بملددهلل اا  ادد  عا : اســامس عشــر
اا  اد  ق دد   دسل  ي احلجددة اال انيدد    بدهلل ان  كددإن ااودإم بملددهلل  ددسل  ي احلجدة اال انيدد    بددهلل 
ان  كدإن بملددهلل ا حدداام عحلدج  ددذه   اا اافمهدداا الاملد   ددهللم اا  هلل ددهلل    ادذ  ددهللل  اددب اا إسددملة 

 الاألحإط ا   وإمها ا  بملهلل  سل  ي احلجة .
م اا سثددة األايم ق دد   افددة فملايدد  ان  وددإمها   اايم انيدد  ان مل  دد مك  مدد   ددإ  : الســادر عشــر

 اا را ق القهلل ال د ا  ن م  اارا ا بذاذ
اني  ان مل  د مك  مد   دإمها   احلدج فايمدمها اىل ااىد ملة  ودهلل  سإ د  اىل ا اد   : السابا عشر

 ال    فاق بيوها البل ااى ملة    ني ا المسمل بل ا   ااملا  
 أ   الا ضُ اا   عإامل اامهللالم :قهلل يمهللم مراال ية ا الثامن عشر
: ان مدد  مل  دد مك  مدد  اداا  كملدديت ااُددإامل  وددهلل اامددام فادد  ان  وددايها   ااىددجهلل  التاســا عشــر

اال   مكة اال   احلام كا  البمية ما  كدا   احلدهلل ا فمدهلل سد ق ءداح    احاد دا م مهللمدة العر 
 اا إفيق 
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رض  هللا عق ا أاا يال    رسـو  هللا مـا  احلديث الثالث نعن حفصة ز:ج الق  [ 230]
شأ  القار حلوا من العمرة :مل حتا أن  من عمرمثك فقا  ن  ن لعدت رأس  :يلدت عـدي  

 ف  أحا ح  أحنر
ان مدد  سداق اْلددهللي      ادد  مدد  نيىددك  ا  بملدهلل ان   اددل اْلددهللي  ادد  نمددا أل  موضــوع احلــديث ن

 المكا أل 
 املفردات

 ه مجاة اس فهاميةما ء ن ااواج حاإا :  ذ
 قإْلا المل ص  انيَ م   مايذ :  وري  كذا ال وري المل صا  انيَ م   مايذ

قال ا  ا هللت  اسا : اا ا يهلل  إ ان َيمل    ءملا ااااج ءي األ ميوملد  اا جملدهلل الا ني فدار كااودمل 
 اال ااملى  اال ااورب 

 ذا م  افم  ااماا هلل ا : اْلهللي  إ ما سيق اىل ااكمل ة ا هللااأل اايها ايو ا   حام ع ال 
 قإا  فس اح  :  ذا يكماة ا إاا اي فس   ى  ِل ال  ميكويف اا  ا  ح  اها  هلل ا

 املعىن اإلمجايل
قائادددة مدددا ءددد ن ااوددداج حادددإا مددد  ااملمددداال اي عاُدددإامل  سددد اَ حفودددة  ضدددا ع  وهدددا نيددديب ع 

بمإاد  ا  ا ددهللت  الااىدملا الاا مودْ المل صد  انيدَ مدد   مايدذ كمدا امدات ااودداج بدذاذ ف سداا 
مدا ميوملد  مد  اا  اد  ال دإ   اسا القاهللت  هلل ا فس اح  ح  اها الكان  دذا ا دإاا ان  ودهلله 

يا يدهلل اادااج اليمايددهلل اْلدهللي الانيدد    ميكود  اا  ادد  ا  بملدهلل هدا اْلددهللي ا ا بادل  ادد  االمدا  الااكددا  
 الحاق ااااج .
 فقر احلديث

 ل  ما اء    ح     ل احلك : دمذ م   ذا احلهلل ا مراال ية ااىدا أ:لا 
:  دمذ مد   دذا احلدهلل ا انيد  ا ا يملدا ض اامدإل الاافملد  فإنيد   و تدا ااىددال املد   وداك ءداا  اثنياا 

    فهم   ذا ااى رك  
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 ا  ل   ااا س ال اف  ا ءكال ال  ل احلميمة كا اال اد  ا اد دا ال دإ ان مد   : اساا ااويب  اثلثاا 
حلددام فإنيدد  ُيددام  ايدد  اا  ادد  حد   و ددا اْلددهللي ال ددذا  ددإ ااددذي سداق اْلددهللي السدداا بدد  مدد  مدا ج ا

 . مو  ااويب 
كدان قدا  أل   :اسد هللل بمدإل حفودة  ضدا ع  وهدا المل صد  انيدَ مد   مايدذ  ادب ان ااوديب  رابعـاا 

ال كإن ااااد م  قإْلا المل ص  م   مايذ اي م   مايدذ ااديت ا اادَ هبدا مد  حج دذ ال دذا  دإ 
كدددان م م ملددداأل فدددااااد بددد  اامددداان ألن اامددداان  ىدددمب ن ملددداأل   مدددا ان ااوددديب ااودددإاا امدددا قدددإل ابددد   

 مدإل  ا يدذ حجداأل  الكذاذ ما ال د    اب   ما  ضا ع  و      يري مىا  أبني     ااوديب 
 مدإل    فااااد ب  ا ساد  االل األمدا ال ملا ضد  حدهلل ا انيدس  ضدا ع  ود  انيد   د  ااوديب ( 1   (

بددهللا فددد حام  فهددذا  مدددإل  اددب  مدددا األمددا الا مددد  بيوهمددا ان ااوددديب  (2   ا يددذ  مدداال الحجددداأل (
حدج قدا  أل ادادة   هجة ُث بملهلل  اذ ادم   ايها ااملماال فوا  بدذاذ قدا  أل الاألدادة  ادب ان ااوديب 

ال   يم   اا  ال   الما  ا ضها فهإ قاي  الم  الل .   ك 
 
ر يا  أنرل  خية املتعة يف ربتاب احلديث الرابا نعن عمرا  بن حص  رض  هللا عق[ 231]

:مل يقر  يرخ  حيرم ـا :مل يقـر عق ـا حـ  مـات . يـا  رجـا  هللا مثعاىل ففعلقاعا ما رسو  هللا 
 برأير ما شاو .

:أمـران  ـا مــا  –يعـ  متعـة احلـج  –يـا  العخـار  يقـا   نـر عمـر . :ملسـلم نرلـ  خيــة املتعـة 
حـ  مـات . :ممـا  احلج :مل يقر عق ا رسـو  هللا  ف مل مثقر  خية مثقسخ خية متعة رسو  هللا 

 مبعقاه
 : يما ا مراال ية اا م     احلجموضوع احلديث 

 املفردات
                                                        

ا دد  عحلددج مفدداد . ع دد  دا    ال   الا ددة ابدد   ددإن ان  سددإل ع  1231عا   ا فددااد الاامدداان ال   قدد   475   1232 د يري مىددا   قدد  (  1 
اال مجيملداأل  اديب عحلدج الااملمد ر اادل   د  انيدس  ملدَ  سدإل ع 0حدهلل ا بكدا بد    دهللا 117ال  115  2احلهلل ا اامدا اال الاني دا اْلدهللي ااو دإي ج

 .(   ااوجما( قال بكا ف هللثَ بذاذ اب   ما فمال اىب عحلج الحهلله .. احلهلل ا .
عا مدا احلدج الاا مدذي   ك داا  1232ال  عا ا فااد الااماان عحلج الااملمداال  قد   1251 ق  ال هلل    مىا    ك اا احلج عا ا سل ااويب (  2 

 قدد  الابددإ داالد   ك دداا ااواسددذ عا   اامدداان   2729 قدد   ىددائا   ك دداا مواسددذ احلددج   اامدداانالااو 821 قدد  سدداا   ا مدد  بددل احلددج الااملمدداال 
   .2968 ق  ال  عا م  قان احلج الااملماال  2917 ق  الاب  ماسة   ك اا ااواسذ عا ا حاام  1795
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قإادد  انيلاددَ   ددة اا ملددة : ااددااد بدد  م ملددة احلددج   م ملددة ااوىدداا ألن م ملددة احلددج  ددا اادديت  كددات   
 اآل ة [196اا ماال : ] … (ااما ن ااكاب   قإا  يملاىل   فم  ن   عاملماال اىل احلج 

:  مددا  هبددذا اهندد  فملاإ ددا نمودد  ايوفددا مددا   ُدداق اىل ااددإ   انيدد  كددان  قإادد  ففملاوا ددا مدد   سددإل ع 
 بملهلل نمو 

قإا  المل  ولل قا ن ُيامها : مموإده بماا احلك  هبا ح  انيمُ  اادإحا الكدذاذ قإاد  المل  ود   وهدا 
 ح  مات 

 ب  اأُاا  ضا ع  و   قإا  فمال  س  باا   : ااموإد ب   ما
 املعىن اإلمجايل

 مددا   مدداان بدد  حوددل  ضددا ع  ودد  ان   ددة اا ملددة   احلددج نيددلل هبددا اامددا ن ال مدد  هبددا   حيدداال 
 المل يوىا ح  مات ال   ذا  د  اب م  هنب  وها . ااويب 

 فقر احلديث
    و تدا م ابملدة ااوديب  :  دمذ م   ذا احلهلل ا مراال ية اا م   الاني   إ ااىدوة الان اادذي أ:لا 

سإان م    اذ المراال ي   ألني   دإ اارداا الْلدذا قدال المل  ود   وهدا حد  مدات قدال  سد  باا د  مدا 
 ءاا 
الامددداه    ملدددا ض بددد  قدددإل مددد  اددديس  ملودددإم الادددإ كدددان  : فيددد  اءدددا ال اىل ان قدددإل ااملودددإم  اثنيـــاا 

   و  . العر اا إفيق  ساي  اامهلل  ال  ي  ااولاة   ا سسم كملما ب  اأُاا  ضا ع
 
 
 
 
 
 

 ابب امد 



 3أتسيس األحكام ج  243
 

 

قإاددد  عا اْلدددهللي اي عا احكدددام اْلدددهللي ، الاْلدددهللي  دددإ مدددا  هدددهلل  اىل بيدددَ ع احلددداام قدددال  دددل 
  هللي نيذ   -1الس     هللايأل عال ااكمل ة ( ُث ان اْلهللي  ومى  اىل ا بملة اقىام 

 مدداا  ددإم  ددهللي مدد  افىددهلل حجدد  ع -3 ددهللي الاسدد  السدد  هكدد  ااوىددذ كهددهللي اا م دد   -2
ال ددهللي  ملمادد  ااهددهللي يُإ دداأل فددإ ا فملادد  ال يودد  عا مايددهلل الا ءددملا  السدد  يوفيددذه  -4 افدد  اال ق ادد  

 ال  َيإن اااسإا  و 
 
 احلديث األ:  نعـن عائشـة رضـ  هللا عق ـا يالـ  فتلـ  ي ئـد عـد  رسـو  هللا [ 232]

فما حـرم عليـر شـ و ربـا  لـر ف أشعرهتا :يلدعا أ: يلدهتا ف بعث  ا  ىل العي  :أيام ابملديقة 
 ح ا .

 ان م  ا س   هللايأل   َي   اي  ال   راا ا  ان َي و  ما َي و   احملام موضوع احلديث ن
 املفردات

 ف اَ : ااف    إ احل ذ 
ْه كمُملدددة نيملددد  م الكدددة ُث اءدددملا ا  قسئدددهلل : مجددد  قدددسدال ال دددإ مدددا  مادددهلل بددد  اْلدددهللي مددد  سادددهلل اال غددد

ان  ماا عاىكل    ف ة سوام اا هللنية اال د بة اا ماال ف مُد   القاهلل ا اال قاهلل ا : ا ءملا   إ
ا اهلل هيا َياح   ااىوام ساحاأل ُث  ىاَ ااهللم  اب سو  اا هللنية  ذا  إ ا ءملا  ال دإ مدا  

ْ ا فااتو   ماهلل اك     رملا   عا هللن دالن غ
اا إكيد     قإل  ائرة القادهلل ا اال قادهلل ا :  دذا ااردذ    مدا ألنيد      يد   ايد  حكد  بد  ان

 يمايهلل اْلهللي الاءملا ه سائل 
 ُث بملا هبا اىل اا يَ : اي بملا هبذه ااإاءا اىل اا يَ  هللايأل 
 الاقام عاهلل وة : اي اس مّا هبا فما حام  اي  ءاا كان حسأل ا  

 املعىن اإلمجايل
 ل ع القاهلل ا ُث بملا هبدا  سدإ  خترب  ائرة  ضا ع  وها اهنا ف اَ بيهلل ا قسئهلل  هللي ااويب 

 اىل اا يَ فا  ُيام  اي  ءاا كان حسأل ا  
 فقر احلديث



 3أتسيس األحكام ج  244
 

 

  دمذ م   ذا احلهلل ا  هللال مىائ  
 : سإان ا س وابة   يمايهلل اْلهللي الاءملا ه الاني          ان ااههللي   إ ااذي  فمل   اذ أ:لا 
نيملد  م الكدة : يمايهلل اْلهللي أبن  إض     وم  قسدال ح   اال ما اء    اذ يإض  في  قُملة  اثنياا 

 اال قُملة ساهلل اليملاق    وق اْلهللي ايملا  اني   هللي  ذا  إ اا مايهلل 
:  دمددذ مودد  مردداال ية اءددملا  اْلددهللي الا ءددملا  أبن  مُدد  عاىددكل ساددهلل ااهللابددة حدد   ىددي   اثلثــاا 

ااددهللم  اددب  ددف ة سو هددا األميدد  ُث  ىددا   بيددهلله اي ميىدد   بيددهلله  اددب سودد  ااهللابددة ال ددإ مددا  
 عا هللن دالن ااتو  

:  دمددذ مودد  ان ا ءددملا  سدوة الاىل  اددذ   دد  ا مهددإ  المددااي    اددذ ابددإ حويفددة فمددال  اا رابعــ
بملدهللم اسد   اا ا ءددملا  الن د  انيد  م ادد  القدهلل انيكدا ا دد  ااملاد   ادب اي حويفددة خمااف د  ااىدوة الاثددا 

 قإا   ذا    اباا ي  ااولملا 
 باهلله : دمذ مو  سإان بملا اْلهللي اىل احلام ايو ا  واك الااههللي   خامساا 
: ان م  ا س   هللايأل م  مكدان بمليدهلل َيدإن اد  ان  ردملاه ال مادهلله مد  مكانيد  خبدسمل مدا ادإ   سادساا 

كان اْلدهللي مملد  فإنيد   و تدا ان  كدإن ا ءدملا  الاا مايدهلل   اايمدات  ودهللما ُيدام ااهدهللي كمدا فملد  
  ااويب 
ادب احملدام القدهلل كدان   :ان م  ا س   هللايأل الساس   بي   فإني    ُيام  اي  ءاا ِما ُيام   سابعاا 

نم  ااو ابة مدوه  مد   ا  ان مد  ا سد   دهللايأل السد   ايد  ان َي ود  مدا َي و د  احملدام الِمد  قدال 
هبذا اامإل اب    اج الاب   ما ال اا القيس ب  سملهلل الاكد   دد ا كاهد   سملدإا اىل  الا دة  ائردة 

فاضددددا ع  وهددددا  ( 1   ضددددا ع  وهددددا كمددددا  سملددددإا اىل  الا  هددددا   حددددق ا ودددد   ودددد ري  ددددائماأل 
ْ ا ف يو ها ال سد  ااوداج  د  اقدإاْل  اىل  الا  هدا كمدا حود   الا ضا ا فك  م  سوة مفيَ  اب غ

                                                        

المىدا    ك داا ااوددإم عا  د ة  ددإم  1932ائ   قدد  ال  عا اغ ىددال ااود 1926 قد  اا لدا ي   ك داا ااوددإم عا ااودائ   ودد ري سو داأل (  1 
   الابدإ داالد  779 قد  ااودإم عا مدا سداا   ا ود   هلل كد  اافجدا ال دإ  ا دهلل ااوديام    ك دااالاا مدذي  1109 قد  م  عا   اي  اافجا ال إ سو  

 قدد  ا    ديام اادذي  ودد ري سو داأل    ممدان الماادذ   ك دداا ااودإم عا مدا سددا  2388 قد  ك داا ااوديام عا فديم  ا دد ري سو داأل   ءدها  ممددان 
 . 1725 ق  الااهللا ما   ك اا ااويام عا فيم   و ري سو األ ال إ  ا هلل ااويام  642
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 ادددذ ا مددداأل    دددهللال احلامددد  اا ددددإىف  وهدددا نالسهدددا ان يكدددإن بإضدددد  احلمددد  كمدددا   قودددة سدددد يملة 
 .( 1  األسامية 

 
 مرة غقماا  احلديث الثان ن عن عائشة رض  هللا عق ا يال  أعد  رسو  [ 233] 

 مراال ية ا هللاا ااتو  موضوع احلديثن
 فقر احلديث

: مراال ية ا هللاا ااتو  القهلل ايفدق ا د  ااملاد  ان ااتدو  ااهدهلل   مادهلل ال   ردملا امدملف  السدائا  أ:لا 
 األحكام قهلل يمهللمَ   احلهلل ا ااىابق 

 
  بدنـة رأ  رجـ ا يسـو  احلديث الثالثن عن أيب عريـرة رضـ  هللا عقـر أ  نـ  هللا [ 234]

:يف لفـظ يـا  يف الثانيـة أ:  فقا  أرربع ا يا   اا بدنة يا  ارربع ا فرأيتر راربع ا يساير القـ  
 الثالثة ارربع ا :يلك أ: حيك .

 حك   كإا اا هللنيةموضوع احلديث ن 
 املفردات

 بهللنية : ااااد هبا ااواقة ااههللاال اىل بيَ ع احلاام 
 كإهبااماه با  فمال ا ك ها : اي ان ااويب 

 مل  ملامل كإهنا بهللنية  قإا  قال اهنا بهللنية : ك ني  ك  ان ااويب 
قال ا ك ها الُيذ اال  اذ : كامة ال ري اال ال د  كامدة يمدال الفداق ا د  اااتدة بيوهمدا أبن ال دري كامدة 

 ياح  ا  الق     اكة    ى  مها اما ال   فإهنا كامة يمال ا  الق     اكة  ى  مها
                                                        

ال  ك دداا يفىددْ اامددا ن عا الاال ت األمحددال اساهدد  ان  مددمل  محاهدد   قدد   3991 قدد  اا لددا ي   ك دداا ااتدداني عا فمدد  مدد  ءددههلل بددهلل األ (  1 
المىدددا    ك دداا ااُدددسق عا  5320ال قدد   5319ال قددد   5318 قدد   ق عا الاال ت األمحدددال اساهدد  ان  مدددمل  محاهدد ال  ك دداا ااُددس 4910

ْ دا بإضد  احلمدد    قدد  الااوىدائا   ك دداا ااُدسق عا  دهللال احلامدد  اا دإ   وهددا نالسهدا  1485ال قدد   1484 قد  انيممداا  دهللال اا ددإ   وهدا نالسهددا الغ
الاا مذي   ك اا ااُسق عا ما ساا   احلامد  اا دإىف  وهدا نالسهدا  2306 ق  ُسق عا    هللال احلام  الاي داالد   ك اا اا 3521- 3506

الماادذ     2029ال قد   2027الابد  ماسدة   ك داا ااُدسق عا احلامد  اا دإىف  وهدا نالسهدا ا ا الضدملَ حادَ  قد   1194ال ق   1193يم   ق  
الاادهللا ما   ك داا ااُدسق عا    دهللال اا دإىف  1253ال قد   1252ال قد  1250ا كانيدَ حدامسأل  قد  ك داا ااُدسق عا  دهللال اا دإىف  وهدا نالسهدا ا 

 . 2281ال ق   2280ال ق   2279 وها نالسها الااُامة  ق  
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 املعىن اإلمجايل
 ا   سددسأل  ىددإق بهللنيددة فدد ماه باكإهبددا الاددا  اسملدد  قددال ادد    ا دداال  ضددا ع  ودد  ان ااودديب  َيددرب ابددإ

 ا ك ها ال اذ اال ُيذ
 فقر احلديث

  دمذ م   ذا احلهلل ا 
 : سإان  كإا اا هللنية  وهلل احلاسة البراط  هللم ا ضاا  عا هللنيةأ:لا 
اسددة مددا  الاه مىددا   دد  :  ددهللل  اددب سددإان  كإهبددا  ددذا احلددهلل ا ال ددهللل  اددب يمييددهلل  اددذ عحل اثنيــاا 

َُ ااوِديبِ سابا  مْلد َهدا َحدِ   ُسِ َ  َ ْ   ُُكدإِا اْْلَدهلْلِي فَدَمداَل  َِ ََ اَِايدْ َهدا ِعْاَممْلدُاالمِل ِاَ ا ُاْ ِْ د  َدُمدإُل ا َْك دْ
ْ ا ياكها  ( 1  (جتَِهلَل َكْهاألا  فإن مفهإم  اني  ا ا السهلل غ

اا دا ا انيد  َيدإن اا ودهللق بد  الان ءداا ؟ مد  اد  :    َيإن ا ني فاا  دا ُيود  مد  اا هللنيدة  اثلثاا 
مد  اااد  حلاس د  اايد  سدان ادد   ادذ ال   تدام قيم د   ادب األ ددري القدال ماادذ    رداا مد  ا وهددا 
الان ءدداا مودد  مل  تددام الااهدد  ان ااىدد اة فيهددا مددسمل ال ددذا  ددإ ااددذي يُمدد   اايدد  ااددوفس العر 

 اا إفيق 
 
أ   عالـب رضـ  هللا عقـر يـا  أمـرن رسـو  هللا  احلديث الرابـان عـن علـ  بـن أيب[ 235]

أيوم على بدنر :أ  أمثصد  بل م ا :جلودعا :أجلت ـا :أ  ل أعطـ  اجلـرار مق ـا شـيئاا :يـا  
 حنن نعطير من عقدان 

 اا وهللق جبمي  اْلهللي الك  ما   و  ب  ح  اساة اْلهللي موضوع احلديثن
 املفردات

    ااميددام  اددب اا ددهللن الا ءدداامل  ايهددا  اددب  ههددا : اي أبن ايإكدد  ادد  قإادد  ان اقددإم  اددب بهللنيدد
 السالها اليإن   حلمها الساإد ا

 : اا هللن مج  بهللنية ال ا ااواقة ااههللاال اىل بيَ ع احلاام   قإا  بهللني
                                                        

عاملدداالمل  الااوىدائا   ك داا مواسدذ احلدج عا  كدإا اا هللنيدة 1324 قد  مىدا    ك داا احلدج عا سدإان  كدإا اا هللنيدة ااهدهللاال اد  اح داج اايهدا (  1 
 .عقا مىوهلل ااك ا     الامحهلل 1761 ق  الابإ داالد   ك اا ااواسذ عا    كإا اا هللن  2802 ق  
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 قإا  الان ايوهللق با مها الساإد ا الاسا ها: األساة مج  س  اال س  الاا ا ا ان 
اافداج الااهللابدة مد  ااكىداا اادذي  ميهدا اااحد   اام  اءها الا    إ ما  إض   ادب  حد  اا ملدْ ال 

 كاارب  ة القهلل  إض  ااكىاا  اب اْلهللي ايملامل اني   هللي 
 قإا  الان   ا ُا ا لا  موها ءي األ : اي بموهلل األساال 

 املعىن اإلمجايل
الكدد  اايدد  ااميددام  اددب بهللنيدد  الاملدد  ااددااد عاميددام  َيددرب  اددا بدد  اي عاادد   ضددا ع  ودد  ان ااودديب 

ءددداامل  ادددب  افهدددا السدددميها اىل  دددإم ااو دددا ال ادددب ها دددا اليإن ددد  حلمهدددا الساإد دددا    دددإم اي ا 
 ااو ا الهناه ان  ملُا ا لا  موها ءي األ بوية األساال 

 فقر احلديث
:  دمذ م   ذا احلهلل ا سإان ااويابة    بري اْلهللي الاا وهللق با م  الساإده الك  ما   ود  أ:لا 
 ب  

امددا أبن  هللي   وددهللق بدد  مجيملدداأل اكدد   ملا ضدد  مددا ال د ان ااودديب :فيدد  دايدد   اددب ان حلدد  اْلدد اثنيــاا 
 دمدذ  ددإم ااو دا مدد  كدد  بهللنيدة بمددملة الان يإضد    قددهلل  اليُدد ا الاهندا بملددهلل  ادذ ع لددَ فردداا 

ال اددب  ددذا في مدد  مددا حودد     (1   ال اددا بدد  اي عاادد  مدد  ماقهددا الاكددس مدد  حلمهددا ااودديب 
ب اا وددهللق عألك ددا الاأس ددة ان األمددا   قإادد   ادد  ددذا احلددهلل ا  اددب ا ددإان المددا امددا بدد  ااودديب 

يملدداىل  فكاددإا موهددا (  دد   ددإ امددا ا ءدداد اال امددا اَيدداا ال ددإ   ا  ءدداد االضددري ايرددكاالا ع  ددل 
 الس   اب ما انيمل   ايه  هبذه اا هللن الاعح ْل   هها الاألك  موها 

بملدا اْلدهللي   سدلاا  : ما  كا سابماأل  دإ    دهللي اا ُدإا ال دهللي اا م د  الميود  األكد  مد  اثلثاا 
ااودديهلل اال دم ا ددلاا  مإمدداأل ااددذي  كددإن  اددب يدداك الاسدد  اال فملدد    ددإ  ال ددهللي ا مدداا الااوددذ  

   دكدد  مد  فهلل ددة ااملدااج ال  سددلاا  556  7 دذه ميود  األكدد  موهدا قددال اا يهمدا   ااملافدد  سدد
 ااويهلل ال  ااوذ  

 :السإا اا وهللق ع اإد الاألساة اأا ة عاههلل  رابعاا 

                                                        

   الابد  ماسدة  1905 قد   ااواسدذ عا  دفة حجدة  سدإل ع    ك دااالابدإ داالد  1218 ق   اا احلج عا حجة  سإل ع  ك   مىا  (  1 
 .  1850 ق  ااواسذ عا   سوة احلج    ك ااالااهللا ما   3074 ق    ااواسذ عا حجة  سإل ع ك اا
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: صددداب ا ُددداا ا دددلا  اسايددد  مددد  حلمهدددا اال ساإد دددا الكدددذاذ  ا  بملدددا ا ددد  ااملاددد  مددد   اا خامســـ
اافمهاا ان    ملُي  ءي األ موها فيددي اىل اا ىامري عألساال المد  سهدة امدا   دددي اىل ااملاالضدة 
بدد ملا حلدد  اْلددهللي الادددإ كددان بتددْ ءدداط  الاكددد  اأدداالج مدد   اددذ ان  ىدددما ااجددلا  اسايدد  ق ددد  

 ا  اساي  ق   ااذبري ال ضا هبا ف يو ذ     إ    اا وهللق  اي  موهاااذبري فإ ا  ب 
 : السإا اا وهللق عألساة ال إ ما  إض   اب كها اا ملْ م  ااكىاا.  سادساا 

 
احلديث اسامس نعن ز د بن جعري يا  رأي  ابن عمر رضـ  هللا عق مـا أمثـى علـى [ 236]

 . يدة سقة دمد رجا يد أانخ بدنتر فق رعا فقا  ابعث ا يياماا مق
 : كيفية ها ا ب  الاهنا يكإن   حااة قيامموضوع احلديث 

 املفردات
ابمل هدا : اي قإمهددا قيامداأل اي حددال كإهندا قائمددة قيامدداأل مملمإادة اايددهلل اايىدا  قائمددة  ادب ثددسف ال ددإ 

 ممل  قإا   إامل  .
 مميهللال: ااميهلل  كإن   اايهلل   الامل  ااىوة ان يكإن اما مملمإاة اال مميهللال .

 . : اي ياذ سو    قإا  سوة  مهلل 
 املعىن اإلمجايل

ا دد اب   اددب ااووددري عألمددا عاملدداالمل الااوهددا  دد  ااوكددا فهددذا ابدد   مددا  امددهلل  د  سددإل ع 
 ددا   سددسأل مددااي ااىددوة   هددا بهللني دد  حيددا ها ددا ال ددا ع كددة فدد مربه عاىددوة يملايمدداأل ادد  الاىددائا 

 ااىامل 
 
 

 فقر احلديث
حلددهلل ا ان ااىددوة   هددا ا بدد  ان  و ا ددا ال ددا قائمددة مميددهللال اايددهلل   اال مملمإاددة  دمددذ مدد   ددذا ا

اايددهلل اايىددا  الاقفددة  اددب ثددسف الفىددات كامددة  ددإامل مجدد   ددافة اهنددا يكددإن قائمددة  اددب ثددسف 
 ادب اايددهلل اايمد  الاادداسال الاملد  ااددااد  ميدهللال  ددإ  مد  اايددهلل اايىدا  اال ان ااددااد بد  مميددهللال اايددهلل   
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ذ فها ان   يافىد  باساهدا ا ا كانيدَ مُامدة القدهلل    دَ احلوفيدة اىل ان ها دا اما احلكمة    ا
ال ا ع كة سائل الايس   كإهنا قائمة فم   اب كإهنا ع كدة ا  ان قدإْل   دذا مدادالد عألدادة فادإ  

 كان ها ا ع كة مىااِل او ا ا قائمة اا انيكا اب   ما  ضا ع  و   اب  اذ اااس  .
 

 رمابب الغسا للم 
 (1)  احلديث األ: نعن ععـدهللا بـن حقـ  أ  ععـدهللا بـن ععـار :املسـور بـن  رمـة[ 237]

اختلفا ابألبواو فقا  ابن ععار يغسا احملرم رأسر :يـا  املسـور ل يغسـا رأسـر يـا  فأرسـل  
ابــن ععــار  ىل أيب أيــوب األنصــار  رضــ  هللا عقــر فوجدمثــر يغتســا بــ  القــرن  :عــو يســترت 

أرســل   ليــك ابــن ععــار  قــ عليــر فقــا  مــن عــذا فقلــ  أان ععــد هللا بــن حبثــوب فســلم  
يســألك ربيــ  ربــا  رســو  هللا يغســـا رأســر :عــو دــرم فوضــا أبـــو أيــوب يــده علــى الثـــوب 
فطأعأه ح  بدا يل رأسر ف يا  إلنسا  يصب علير املاو اصـعب فصـب علـى رأسـر ف حـرك 

ر يغتسا . :يف ر:اية فقا  املسـور لبـن ععـار رأسر بيدير فأيعا  ما :أدبر ف يا  عكذا رأيت
 ل أماريك بعدعا أبدا .

 :حك  غى  احملامموضوع احلديث 
بمإاد    اااهد  فمهد   القهلل د دا اد  اااسدإل  يااس  اااالاال :   هللع ب    اج  إ اب     اااسإل 

ابددإه   ااىددوة الكددان  امدد  عا  ددا الاحلددرب اك دداال  امدد   دداسا بدد   (2     ااددهلل   ال امدد  اا  ال دد  (
سددوة كمددا  ال   اددذ  دد  نيفىدد  اماسدد   الال ددإ ابدد  ثددسف  رددا  ااىددابملة ال ددإ غددسم يددإ  ااودديب 

  د68اا لا ي   األدا اافاد سك     ما  ماه مكة ُث صإل اىل ااُائي اليإ   ام 
 املفردات

  األبإاا :قا ة بل مكة الااهلل وة ال ا اايت يإفيَ هبا ام ااويب 
 : فىدددا اادادددي  دددذه ااكامدددة الاادددااد هبدددا اأرددد  ل ااا دددل  ردددهلل  ايهمدددا ااملمدددإد قإاددد  بدددل اامدددانيل

 اامل ض ال إ ااذي  ىمب ااملار يرهلل في  اا كاال ا  ا اد ان  ربح عاهللاإ 
                                                        

  د  ال  ا  ا ما ة . 64ااىإ  اب  خمامة ب  نيإف  ب  ا ي  ب    هلل موامل ب  ن اال اال اي ابإ   هلل ااامح   ا  الألبي     ة مات سوة (  1 
بددهللالن  كددا   ال امدد  اا  ال دد  (  143ا ااإضددإا عا الضدد  اادداا  وددهلل اأددسا  قدد  الا ددا    اا لددا ي   ك ددا الاه ا مددام امحددهلل   مىددوهلل بدديف  اءدد  (  2 

 .بهللالن  كا     ااهلل   ال ام  اا  ال   (  2477المىا    ك اا فمائ  ااو ابة عا فمائ    هللع ب    اج  ضا ع  وهما  ق  
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قإاد  ال ددإ  ىدد   ب ددإا :  ملديف انيدد  كددان  ت ىدد  ال ايد  انا  الادد  ثددإا  ىدد ه المملد  مدد   ودد   ايدد  
 اااا 

ااذي  ى ه ح  بهللا امل هللع ب  حول  اس  ُث قال  نيىان  ود   قإا  فُ ع ه : اي نيلل اا إا
  اي  اااا ا    فو   اب  اس  

 قإا  ُث حاك  اس  : اي حاك  بيهلل   ايهللم  اااا في  
   اما  ذ : اي   اساداذ

 املعىن اإلمجايل
ام   المإضد  صاال    هللع ب    اج الااىإ  ب  خمامدة   ااتىد  اام دام  د   تىد  احملدام  اسد  

ا ااردملا فجداا   دهللع ملسمإط ب اار هة في  اني  اإ حاك ءملا  اس  ألمك  ان  كإن م ى  األ  
ب  حول اىل اي ا إا فإسهلله  ت ى  فمال ا  ا سايف اايذ اب    داج  ىد اذ كيدي كدان  سدإل 

  ت ىدد  فمددال ااددذي  ودد   ايدد  اادداا ا دد   بملددهلل ان ع عدد  اا ددإا ااددذي  ىدد ه حدد  بددهللا ع 
 اي  فمل    اس  ُث حاك  اس  بيهلل   ف ق   هبما الادبا ُث قال  كذا  ا    

 فقر احلديث
:  دمذ م   ذا احلهلل ا سإان اا ما ي الاا  اال    حال ا حاام ال إ ا هللال اأفيدي اادذي أ:لا 

ا ددددهللال ااددددذي  ددددددي اىل      ددددْ ضددددتائ  ال   ددددددي اىل يردددداح  الُيمدددد  مددددا ال د   اآل ددددة  اددددب
} َفَم  فَددَاَض فِديِهِ  احْلَدِج فَدَس َ فَدَا س اا اال ما اء    اذ الاآل ة  ا قإل ع يملاىل يراح  اال 

  [197اا ماال : ] اَلَ  ُفُىإَق اَلَ  ِسهلَلاَل ِ  احلَْجِّ {
: ان  اي ااودددد اي    كددددإن مالمددداأل اودددد اي  مدددا ا  ا ا ا ددددهلل احددددهلل ااددداا ل عاددددهللاي  كمددددا  اثنيـــاا 

 اب    اج عاهللاي  الدل  اب فمه   حو   وا فمهلل أت هلل  اي
 : اي ااو اي  كإن حجة ب سثة ءاالط األالل : ان    ملا ض  نيش مافإا  اثلثاا 

 اا ا :ان    ملا ض   اي   اي  ما اا ااا:ان    كإن خماافاأل اا  ا  م   مإمات ااراا
قدهلل دل دايد   دام :ا ا يملا ض  اي   اي م   اي   اي  ما فإ ا كان ااو اي اآلمدا  رابعاا 

اال مددا   اددب يمهللمدد    امددا مددا قهللمدد  ااددوش الاددذاذ فمددهلل قددهللم ا دد  ااملادد   اي ن ددهلل بدد   بددَ   
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ٍَ ( اافددداائا امدددإل ااوددديب  ال  دددا قددددهللم  اي مملدددا  الان كدددان مل  ُددد   (1    اَلاَفْدَاُضدددُهْ  َن ْدددهلُل بْدددُ  َ بِددد
ْه   احلددسل الاحلدداام قددهللم فددإن السددهلل  ا دد  خماافدداأل اددا  ال مدداه القددهلل يددإ  قددهللمياأل    ددام مثددا   رددا  اي غدد

كمدا انيد   مدهللم يفىدْ ابد    (2   ا   اا سداا   احلدهلل ا  اَلَاْ َاُمُهدْ  ِعحْلَدسِل اَلاحْلَدَااِم ُممَلداُ  بْدُ  َس َدٍ  
ْه ألن ااودديب  د ددا ادد  ان   ملامدد  ع اا  ال دد  امددا ااددوش ااملددام   ختودديش بملددا    دداج  اددب غدد

َهددا  فَدمَلاَددْيُك ْ    ااودد ابة كمإادد   ِبُىددِويِت اَلُسددِوِة اْأَُاَفدداِا اْاَمْهددهلِل َِّل ااِااِءددهلِل َ  َنَِىددُكإا هِبَددا اَلَ موددإا َ َايدْ
فإ ا ام اي  اي   اي م    اي  ما الكدان احدهللمها مد  اأافداا المل  كد     (3   ِعاوِدَإاِسِذ(

امذ عاوش كمدا حود  فإني   مهللم  اي احهلل اأافاا فإن كان  واك نيش  ااى اة نيش    ااويب 
قدال    مى اة اا م   عحلج الهنا اي بكا ال ما  و  فاما كان  ا هما خماافاأل ادا ث دَ  د  ااوديب 

اليمإادإن قدال  اب    داج  إءدذ ان يودلل  اديك  حجدا ال مد  ااىدماا اقدإل اكد  قدال  سدإل ع 
 ابإ بكا ال ما .

اا  ادددب سدددإان  ادددذ ان كدددان :سدددإان ا غ ىدددال اام دددام الغىددد   اسددد  القدددهلل حكدددب ا مجددد خامســـاا 
ااتى  الاس األ كتى  ا وابدة اال ا غ ىدال مد  احلديا فدإن كدان ااتىد  اا دربد الاا فد  ففيد  مدسمل 
بددل ا دد  ااملادد    دد  اارددافملا اىل سددإانه الناد ا دد اب  الاددإ غىدد   اسدد  عاىددهلل  الاأُمددا القددال 

اامدددإل األالل  دددإ  ماادددذ الابدددإ حويفدددة  ايددد  اافهلل دددة ان غىددد   اسددد  عأُمدددا المدددا   مملوددداه الاملددد 
 األ ري 
:سددإان ا غ ىددال امددام ااودداج ا ا كددان مىدد إ  ااملددإ ال ألن قددإل اي ا ددإا ادد   ودد   ايدد   سادســاا 

ا    دال  اب ان  ذا ااذي  و   اي   و ا اىل سىم  ال ذا  هللل  اب اني  مىد إ  ااملدإ ال ا  
  ى  ي  ان اع ا إا  مإل ا  ا    ال إ مكرإمل ااملإ ال 

 م  اب اا ُها خبسمل م   كإن  اب قماا احلاسة :سإان ااىسسابعاا 

                                                        

ٍَ اَلُايَِّ بْدِ  َكمْلدٍ  اَلَاِي ُ  َدْيدهلَلاَل بْدِ  اا مذي   ِكَ اا ال  154َعا ِ  اْاَمهلَلِ   ق  اب  ماسة   اامهللمة (  1  اْاَمَواِقِ  َعا َمَواِقِ  ُممَلاِ  ْبِ  َسَ ٍ  اَلَنْ هلِل ْبِ  َ ِب
ُهْ   ق    . (      األا ا   الامحهلل  3791ال ق   3790اْ َاِاِح َ ِضَا اِهُ َ ودْ

الابدد   3791ال قدد   3790 قدد   هلل بدد   بددَ الاي   يددهللال بدد  ا ددااح  ضددا ع  ددوه  الاه اا مدذي   ك دداا ااواقدد  عا مواقدد  مملددا  بدد  س دد  الن دد(  2 
 .   يري ( األا ا قال    15َعا ِ  اْاَمهلَلِ   ق  ماسة   اامهللمة 

الابدد   6074 قد  الابددإ داالد   ك داا ااىدوة عا اددلالم ااىدوة  2676 قد  اا مدذي   ك داا ااملاد  عا مددا سداا   األمدذ عاىددوة الاس وداا اا دهللا (  3 
 95 قد  الامحهلل مىوهلل ااراميل الااهللا ما   ك اا اامهللمدة عا اي داا ااىدوة  44ال ق   42 ق  ماسة   اامهللمة عا اي اا سوة اأافاا ااااءهلل   ااههلل ل 

 .   يري ( األا ا قال  
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سدإان ا سد ملانية   ااُهدا ال الا سد ملانية امدا ان يكدإن   ااُهدا ال  عاود  الاادهللاذ الامدا ان ن اثمقاا 
 دد   ايدد   سددإانه ألن ااودديب  يكدإن   صوددي  مدداا ااُهددا ال ف مددا األالل ففيدد  مددسمل الااودد يري

ال بددد  ءدددمل ة ال دد   ايددد  اسدددامة بددد  ن ددهلل   حجدددة اادددإداا اىل غدددْ  اددذ امدددا اامدددإل بكاا  ددد   ااتدد
فادديس  ايدد  دايدد   دد يري بدد  األداددة فيدد  ضددمليفة اال مإضددإ ة موهددا حددهلل ا   ا    اسدد ملل  اددب 
الضددإئا أبحدددهلل ( فهدددذا حدددهلل ا ضدددمليي ألنيددد  مددد   الا دددة ااومدددا بددد  موودددإ   ددد  اي ا ودددإا قدددال 

 د  اي ا ودإا ال د  ابد  ااوإالي حهلل ا عع  القال ااهللا ما قاَ  ب  مملل ااومدا بد  موودإ  
   (  َ ِكدُ  ُعُهدإَ ُه ِاىَل َاَحدهللٍ  َكداَن َ ُسدإُل اهِِ   اي مملرا قال  د ا محااة احلُ  الموها حهلل ا 

اماس  اب  ماسد  الاادهللا قُيف الفيد  مُهدا بد  اْليد   ال دإ ضدمليي امدا ا سد ملانية   صودي  مداا  (1
   حدهلل ا   مدان بد   فدان  فدهلل ا بإضدإا( ال   ا د اب  كمدا   ااُها ال فهإ  بَ    ااويب 

ال  حدهلل ا  اددا بد  اي عاادد  حددل كدان باح ددة ااكإفددة ال وداك اداددة امددا  يدهللل  اددب سددإانه  (2
 ال  ا امل م  مسْلا مسفاأل . 

 
 ابب فسخ احلج  ىل عمرة

:أصـ ابر  احلديث األ:  نعن جابر بـن ععـدهللا رضـ  هللا عق مـا يـا  أعـا القـ  [ 238]
:عل ـة :يـدم علـ  رضـ  هللا عقـر مـن الـيمن  ا أحـد مـق م عـد  غـري القـ  ابحلج :ليس م

أصـ ابر أ  يعلوعـا عمـرة فيطوفـوا ف يقصـر:ا  فأمر القـ   فقا  أعلل  مبا أعا بر الق  
 :حيلـوا  ل مـن ربـا  معــر امـد  فقـالوا نقطلــق  ىل مـىن :قربـر أحـدان يقطــر فعلـ  قلـك القــ  

ـــو اســـتقعل  مـــن أمـــر  مـــا ـــول أ  معـــ  امـــد  ألحللـــ   فقـــا  ل اســـتدبرت مـــا أعـــدي  :ل
:حاضــ  عائشــة فقســك  املقاســك ربل ــا غـــري أاــا مل مثطــ  ابلعيــ  فلمــا ع ــرت :عافـــ  

نطلق حبج ( فأمر ععد الرمحن ابن أيب بكـر أابلعي  يال    رسو  هللا يقطلقو  حبج :عمرة : 
 أ  خيرج مع ا  ىل التقعيم فاعتمرت بعد احلج .

                                                        

َُِيِة اِ َ ِا  ق   1  َُِهاَ اِل اَلُسَوِوَها َعا يَدْت  . 4250هلل ضملف  األا ا    ااممليفة باق  الق 362( اب  ماسة   ِكَ اا اا
الا مدام  285 قد  الابد  ماسدة   ك داا ااُهدا ال السدو ها عا ثدإاا ااُهدإ   227  قد   مىا    ك اا ااُها ال عا فمد  ااإضدإا الااودسال  م د (  2 

 .امحهلل 
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 فىا احلج اىل ااملماال ا  مل  ىق اْلهللي:موضوع احلديث 
 املفردات
: ا   ا  سل  ف  ااودإت قدااإا اسد ه  ااوديب ا ا  فد   دإي  عا كداا  ودهلل ال ديد   ا   ااويب 

 الاس ملم    اا ا ية اس ملما أل ءائملاأل فيملرب ب     ا حاام كذا قال اب  دقيق اامليهلل  مح  ع 
 فااد ال ا  الا ة سابا قإا    احلج :قال كا اه  هللل  اب ا 

 العا ة  قإا  الايس م  احهلل    هللي :اي مل  ك  م  احهلل م  ااو ابة  هللي غْ ااويب 
  : اي احامَ  ا احام ب  ااويب  قإا  ا ااَ  ا ا   ب  ااويب 

ا  اب  ان َيملاإ ا  ماال: اي ُيإاإا نيي ه  مد  حدج اىل  مداال ن د  فيُإفدإا اي  قإا  ف ما ااويب 
 بل ااوفا الاااالال ُث  مواالا الُياإاعا يَ ال 

فمااإا نيوُاق اىل م  ال كا احهلل   مُا:  موهللالن بدذاذ انيد   مُدا مويداأل امداا ا حداام مد  القدَ 
 هللل  اب اني  مل  ىممل  موه  فمال اإ اس م اَ م  اماي مدا اسد هللبات  ا ماا ف ال  اذ ااويب 

اي اااضدددا ادددا ا دددهلل َ  ملددديف مدددا ا دددهلل َ :اي ادددإ  افدددَ مددد  امددداي ااىددد م   مدددا  افدددَ مددد  امددد
 ال ملا ها  ماال

الاددإ  ان مملددا اْلدددهللي ألحااددَ :اددإ  حدددامل ام ودداا اإسدددإد اي ام ودد  امددذي عاملمددداال الصااددا هبدددا 
 اإسإد اْلهللي مملا 

 قإا  فوىكَ ااواسذ كاها :اي  ما ها مجيملاأل غْ اهنا مل يُي عا يَ 
 اا وملي  : إ هنا ة احلام   سهة مشال ااكمل ة

 مجايلاملعىن اإل
امدا مد   الا  اب  كان عحلج مفاداأل ُث ان ااويب   ذا احلهلل ا  هللل  اب ان اب هللاا احاام ااويب 

مل  ىددق اْلددهللي ان َيملاهددا  مدداال ال ُددإمل عا يددَ ال ىددملب بددل ااوددفا الاادداالال ُث    ادد  فامددا اددس 
مد  امداه سدابماأل موه  ااملا ضة اا قهلل د سإا  اي  م  صاب ااملماال   اءها احلج ند  انيد  ادإ  دامل 

ادا فيد  ااودا ة حىد  كد  ااوديب  ما  اف  اآلن  اا سداق اْلدهللي ال ملاهدا  مداال الكدان    دذا ند ٍّ 
   الاك  كان ااذي في  ااوا ة  إ ما ام ا ه ع  ل الس  او ي   المدا ام دا ه أل د اا ني يد 

 ااذ   مل  ىإقإا اْلهللي
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 فقر احلديث
 الا  اب  كان ا سْل  عحلج اال أل ُث صإاإا اىل ااملماال .  : دمذ م   ذا احلهلل ا ان ااويبأ:لا 
ْلددد  ان ُيإادددإا نيىدددكه  اىل ن ددد  كدددان بملدددهلل دمدددإْل    ااوىدددذ  : دمدددذ موددد  ان امدددا ااوددديب اثنيـــاا 

ال ى فاد مو  سإان صإ   احلج اىل  ماال ن   الااي      امحهلل ب  حو د   محد  ع الاا ا ا دة القدا  
 ية الياميذه اب  اامي  كما قال ااووملا    ااملهللال اذ ءيا ا سسم اب  ييم

ا د اب  بدذاذ الأتكيدهلله  اديه  ااداال بملدهلل ااداال حد  كدان  : اقدإل  دذا  دإ احلدق ألمدا ااوديب اثلثاا 
  ما  اذ  وهلل اااالال 

أبمدا مود  اا ديف  ادب امدا  بد  يملداىل ال ادذ اودا ة  : ان  ذا اافىدا حود    نمد  ااوديب  رابعاا 
 مدهلله ا د  ا ا ايدة ان ااملمداال   اءدها احلدج   جتدإن القدإْل  أبن ااملمداال   اءدها نيما ما كان  مل

 احلج م  افجا اافجإ  
أل دد اب  اادذ   مل  ىدإقإا اْلددهللي أبن َيملاإ دا  مدداال  :امدهلل اهنددهللم  دذا اامل مددهلل أبمدا ااوديب خامسـاا 

حلدددج الاكدد  ام ادددي ال   ااددإا ال  م ملددإا عحلددد  اىل  ددإم اا ال دددة ُث  ددهللماإا   ا حدداام مددد  سهلل ددهلل ع
ا د  ااملادد   د   ددذه ااملمداال الفىددا احلدج ْلددا الصإ اد  اايهددا مدا  بددذاذ اااكد  اال  ددام   األنموددة 
مى م سأل ، فذ   بملا ااو ابة الك ْ م  اا ابملل الا مام امحهلل ب  حو   الداالد اا ا اي الك دْ 

 ددددإم ااميامددددة  مدددد  احملددددهللثل اىل ان فىددددا احلددددج اىل ااملمدددداال ادددد  مل  ىددددق اْلددددهللي ءدددداا مىدددد ما اىل
فمدال اي  سددإل  مىد هللال  دا  الاه سدااقة بد  مااددذ اادهلل ا  ضدا ع  ود  حددل سد ل  سدإل ع 

ََ ُ ْمَايَدَوا َ ِذِه ِامَلاِمَوا َ َذا اَْم ِاَهَبهلِل فَدَماَل   َبْ  ِاَهَبهلِل( ع      ال   الا ة  ب  ألبهلل األبدهلل( (1  اََ اَْ 
سدددسم ابددد  ييميدددة اىل ان فىدددا احلدددج اىل ااملمددداال كدددان ال دددذا حدددهلل ا  ددد يري ال  ددد  ءددديا ا ( 2

فاضاأل  اب ااو ابة حملإ ما كان  مل مهلله ا   ا ا اية م  صاب ااملماال   اءها احلج ال داالن  ادذ 
مددد  افجددددا اافجدددإ  امددددا مدددد  بملدددهلل ااودددد ابة ففىدددا احلددددج اىل ااملمدددداال   حمهددد  مىدددد    الادددديس 

ل اسددهلل  اىل  اي ابدد    دداج اميدد  ال اي بإاسدد   كددا  اددذ  ودد  ياميددذه ابدد  اامددي    اْلددهللي القددا
ابددد    ددداج السدددإا اافىدددا  ادددب مددد  مل  ىدددق اْلدددهللي   كددد  نمدددان اىل  دددإم ااميامدددة ال دددا  ان مددد  

                                                        

الااوىدائا   ك داا مواسدذ  2506 قد    اْلدهللي الاا دهللن  ال  ك اا اارداكة عا ا ءد اك 1785 ق  اا لا ي   ك اا احلج عا  ماال اا وملي  (  1 
  . 2806ال ق   2805احلج عا اعحة فىا احلج بملماال ا  مل  ىق اْلهللي  ق  

 .   يري ( األا ا قال   2980 ق   اب  ماسة   ك اا ااواسذ عا فىا احلج(  2 
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عددامل السددملب المل  كدد  مملدد   ددهللي فمددهلل حددّ  ءدداا ام اد ، ااددااي اا ااددا ان سددإان فىددا احلددج اىل 
ا ضدمليفة فمدوه  مد  ااملماال ما  عاو ابة ال  َيإن ألحدهلل بملدهلل   الاسد هللاإا  ادب  ادذ أبحاد د

قددال  دددإ مددا  عاوددد ابة المددوه  مددد  قدددال موىددإم الكدددس اامددإال ضدددمليي امددملي ادا ددد  قدددال   
األمدا بفىددا احلدج اىل ااملمدداال ا بملدة  رددا مد  ااودد ابة  القدهلل  الي  ودد   178   2اْلدهللي ج 

بملهلل ان  كدا حدهلل ا  182الاحاد  ه  كاها   اح ُث  هلّل   الساق احاد  ه  ُث قال    ف ة 
ا   ددالا  ايد  اامدإل فماادَ مد  اغمد ذ اغمد   ع  ا ع  وهدا حدل غمد  ااوديب  ائرة  ضد

فمال الما ِل   اغم  الا   ما امااأل فس      اله  نيرههلل ع  ايوا اّ  اإ احاموا هج ااا ودا فاضداأل 
ايد  الاي ا داأل ألمداه فدإع مدا نيىدا  دذا   حي  ايوا فىل  اىل  ماال يفادايأل م  غمد   سدإل ع 

ال  بملددهلله ال   ددري حددامل الاحددهلل  ملا ضدد  بدد  اسددا  ع سدد  اني   اددب اىددان سددااقة ان  ىدد ا   دد  
: ال  حددهلل ا ااددرباا  ددذا  وددهلل  يلــ  اددذ خمدد ش هبدد  ف سدداا أبن  اددذ كددائ  ألبددهلل اآلعد ا ددد . 

امحدهلل الابدد  ماسددة الاي  ملاددب ال ساادد   سددال ااودد يري كمدا قددال   جممدد  االالائددهلل حددل امددا ا دد اب  
الا  ايد  اامددإل فتمد  الدمدد   ادب  ائرددة ال دإ غمدد ان فماادَ مدد  اغمد ذ اغمدد   عافىدا فدداد

   ذا  ّد اا     ااي  اب    اج  ان م  عامل عا يَ فمدهلل حد ( ا  ادإ كدان األمدا  :  أيو ع 
 أل ددد اب  انيددد   قدددهلل حااددد   ءددد    ام ابيددد   الاكددد  ااوددد يري ان امدددا ااوددديب  كدددذاذ امدددال ااوددديب 

مد  اعا دد   ل اا دإاا الا دداا األفمد  مدد  ااوىدذ المدد  مل  ُملدد  اُث  أل د اب  امددا  ميد  األمددة
ْاأل اي عااد  ااملاد   ايدذ بمداااال  دذا اا  دا   اْلدهللي ااو دإي فدإن  بملوياني  النيىك    يري . ام

 في  ما  كفا ال رفا    ذه ااى اة .  
احلددهلل ا  :  دمدذ مودد  سددإان اسدد ملمال ادإ   األمددإ  اااضددية ال ملا ضدد  ااوهدا ااددذي سدداا  سادســاا 

 (1     فإن اإ يف ري  م  ااريُان( بملهلل قإا    فإن ا ابذ ءاا فدس يمدإاّ  ادإ ( القإل ااويب 
الأل دددد  ااملادددد     ددددذه ااىدددد اة مددددسمل حا ددددا  ان اددددإ قددددهلل اسدددد ملماَ   كددددسم ع  ددددل السدددد    

كىددائا اا رددا    ملادد    مإاضدد  مودد  حيددا قددال يملدداىل   نيفددا  ادد  ااتيدد   دد  اا رددا الان ااودديب 
ِْْ اَلَمدا َمِىديِفَ ااىودإُا (تي  المو  قإا  يملاىل اا َُ َاْ اَدُ  اْاَتْيدَ  َ ْسدَ ْك َدْاُت ِمدَ  اْأَد األ داامل ]  اَلَاْإ ُكْو

                                                        

 79 قد  الابد  ماسدة   اامهللمدة عا اامدهلل   2664 قد  عر اليفدإ ا اامداد ا ر مىا    ك اا اامدهلل  عا األمدا عامدإال اليداك ااملجدل الا سد ملانية (  1 
  . 4168 ق  ال  ك اا اال هلل عا اا إك  الاايمل 
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دُ ْ  ِ  بُديُدإِيُكْ  اَدرَبََن القإا  ا  قااإا  [188:    اَدْإ َكداَن َاوَدا ِمدَ  اأْلَْمدِا َءدْاان َمدا قُِ ْاوَدا َ اُ وَدا قُدْ  اَدْإ ُكودْ
ال اددددب  ددددذا فددددإن ااكددددااله مدددد   [ 154 ل  مدددداان : ]ِذ َ  ُك ِددددَ  َ اَددددْيِهُ  اْاَمْ ددددُ  ِاىَل َمَمدددداِسمِلِهْ  ( ااِدددد

اس ملمال اإ ما كان في  مملا ضة اامهلل  اما ما مل  ك  كذاذ بد  كدان اا مديف فيد  اامودا ة كمدإل 
   سائل  اإ اس م اَ م  اماي ما اس هللبات اا سمَ اْلهللي ال ملا ها  ماال ( فإني ااويب 

: دمدذ مد  قإاد  الاددإ  ان مملدا اْلدهللي ألحاادَ ان اادذي موملدد  مد  اا  اد   دإ كإنيد  سدداق سـابعاا 
ِاُ  اْلهللي الع يملاىل  مإل  ُاَل اْْلهلَْلُي  َِ   [196اا ماال : ] (  اَل  َصِْاُمإا ُ ُتالَسُكْ  َحِ   َد دْ

ان احلدائا   جت ود   : دمدذ مد  قإاد  الحاضدَ  ائردة فوىدكَ ااواسدذ كاهدا دايد   ادباثمقـاا 
مددد  ااواسدددذ ا  ااُدددإامل عا يدددَ المدددا  دددهللا  ادددذ فإنيددد  م ددداح ْلدددا كدددااإقإمل بملافدددة الاا يدددَ  لدافدددة 

 ال ما ا ما  الما اء    اذ
: دمدذ مد  قإاد  غدْ اهندا مل يُدي عا يدَ ان احلدائا   َيدإن ْلدا ان يُدإمل عا يدَ ال ددذا  اتسـعاا 

ط ااُهدددا ال   ااُدددإامل عا يدددَ القإاددد  ماسدددإح  دددإ قدددإل ا مهدددإ  المددداافه  ابدددإ حويفدددة فاددد   رددد  
ْه موها قإا   اا  كا  فية الاني   ا دهلل موهدا   الااااسري  إ ما     ااي  ا مهإ  ْلذا احلهلل ا الغ

  مدا  حامدب احابىد وا  دا فميد  اهندا  ما  ا هلل اااس  م  امااي  فميد  اهندا حاضدَ فمدال ااوديب 
 قهلل عافَ عإامل ا فاضة فمال فس ا األ (

اامدددداال ال   فا:قددددهلل افدددد  بملددددا اافمددددسا اارددددهإ    جبددددإان عددددإامل احلددددائا بملددددهلل ان يىدددد  اا عاشــــر 
ااموإ  ال اذ اا كان   نمو  م  يملاض قُاا ااُاق اا جاج الان م  انيفداد  د  اااكد  اق ُد  

اليُددإمل ألن انيفااد ددا  دد  اااكدد   ملاضددها ال امهددا ألمددا مُددْ ال دد    فافدد ف  أبن احلددائا يىدد 
 ددذا ااددلم  اي جبددإان عددإامل احلددائا  وددهلل اامدداال ال كمددا افدد  بددذاذ ابدد    وددري ان  فدد  هبددذا  
 ييمية  ذا    ني ا .

:قإا  فاما عهات عافَ عا يدَ  دهللل  ادب  د ة مدا سد ق ان احلدائا   يُدإمل احلاد  عشر 
 عا يَ 
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: ان  ائرة غا ت م   إاح ها ألهند  قدهلل مجملد  بدل حدج ال مداال ال دا مل  كد  مملهدا الثان عشر
َِ اَلبَدْلَ ااِودَفا اَلاْاَمدْااَلاِل َ ْكِفيدِذ حِلَِج ِدِذ اَلُ ْمَايِدِذ ( ل ْلا ااويب ا  حج فما  (1    َعَإاُفِذ ِعْا َدْيد

مملهدددا اما دددا   دددهلل  اكوهدددا ا دددات ان يملمددد   مددداال مفدددادال الحلكمدددة ا اد دددا ع فمدددهلل ا سددد  ااوددديب 
ان َيددداج اىل احلددد   اادددامح  ف  ما دددا مددد  اا وملدددي  فكانيدددَ سدددوة اددد  ا اد ان  ملمددد   مددداال مددد  مكدددة

 ايجم  بل احل  الاحلام العر اا إفيق
: دمددذ مدد  قإادد   فدد ما   ددهلل ااددامح  بدد  اي بكددا ان َيدداج مملهددا اىل اا وملددي  ( سددإان  الثالــث عشــر

 ماإال احملام   ام  ال إ اما جمم   اي  
َ سدد  األ :ان ع  دل السد  ا ا ا اد ان  ردداا ءدا األ سملد  ادد  سد  األ القمدية  ائرددة كانيدالرابـا عشــر 

  مراال ية ا   ما  م  مكة الان ااكا ا ا ا اد ان  مل مدا فإنيد  َيداج اىل احلد  في دام بملمداال مد  
احل  ايجم  بل احل  الاحلام   ااملماال كما َيمد  بدل احلد  الاحلدام   احلدج فدس  ودري حدج احلداج 

 ا  أبن  مي بملافة ال افة م  احل  
ااملمددداال اددد  ا اد ا   مدددا  مددد  مكدددة ال  َيدددلم  :  ددد  قدددإم اىل ان اا وملدددي  ميمددداتاســـامس عشـــر

ْ ا م  احلد  ال  د  ا مهدإ  اىل انيد  َيدإن ا   مدا  مد  احلد    اي سهدة كدان مد  مكدة الكد   غ
ا ددد اا  حيدددة َياسدددإن اىل احلددد     حيددد ه  الِمدددا  دددهللل  ادددب  ادددذ اي  ادددب يددداسيري مدددذ   

ائي احام مد  ا ملاانيدة ألهندا ا دري اا ا   عاملماال بملهلل ااف ري البملهلل حوا  ااُ ا مهإ  ان ااويب 
  ه   ال كذا ك  م  كان   سه   فهإ  ذ   اا   م  سه   ال ذا  إ اامإل ااو يري 

بملددهلل  :  كددإن    ددذه ااموددة ختودديش اددا ال د   حددهلل ا ااإاقيددَ حيددا قددال الســادر عشــر
موددة  ائرددة  كدا ااإاقيددَ    دد  ْلد  الادد  ايددب  اديه  مدد  غددْ ا اهد  ِمدد  ا اد احلددج الااملمداال ( ف

يهللل  اب ان ميمدات ااملمداال احلد  الان مكدة اال مودلل ا نيىدان   مكدة    كدإن ميمدااتأل ااملمداال بد  
 كدددإن ميمدددااتأل   احلدددج الان كدددان قدددهلل قيددد  أبن اامل مدددا مددد  ا ددد  مكدددة ُيدددام مددد  بي ددد  ال دددذ   اىل 
ااىددددجهلل فيُددددإمل ال ىددددملب الُياددددق اال  موددددا الياددددذ  مايدددد  الان  ددددذا احلددددهلل ا ااددددذي   ااإاقيددددَ 

                                                        

  ك داا احلدج عا بيدان السدإه ا حداام الانيد  َيدإن افددااد الا دا     د يري مىددا   1897 قد   الاه ابدإ داالد   ك داا ااواسدذ عا عدإامل اامدا ن (  1 
 . 1211ق  احلج با 
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اوىدد ة أل دد  مكددة يكددإن موددانْل  مكددا أل ا ددهللا احدداامه  الاكدد     ددذا احلددهلل ا ختودديش املمددإم ع
 حهلل ا ااإاقيَ الاأا  ممهللم  اب ااملام 

: مل مهلل ك ْ مد  احلجداج ان احلداج الادإ كدان م م ملداأل فدإن  ايد  ان  مل مدا مد  اا وملدي  السابا عشر 
اا وملدي  مد  بدل مد  حمداالا حجدة  ال ذا ا   ماد مُ  فإن  ائرة  ا ااإحيدهللال ااديت ا  مدات مد 

الهد  نيدددم  ان ع مدا ءداا  ددذا بملدهلل ان سملدد  اد  سد  األ ا  حلكمددة ا اد دا ال ددإ  اادإداا مد  ااودديب 
 ان  راا ميمااتأل املماال ااكا فيج  ان  إ ب احلجاج أبن  ذا اافه  ماعو 

ْاأل مد  احلجداج ا الثـامن عشـر  دام مميمداأل  كدة فإنيدد  صادد  مد  ااملمداال اي م د  عحلدد  مدا  ا:  ا وددا ك د
 ددذ   اىل اا وملددي  في ددام بملمدداال ألبيدد  مدد سأل الُياددق بملددا  اسدد  ال ددذ   مدداال امددا  في ددام بملمدداال 
م سأل ألم  ااي ة ال كذا فيم    اايم اني  ا ه بل احلج الااملماال أي  بملهللال  ما ال ذا فيد  امُداا : 

هللف مل  ملددامل  دد  ااودد ابة ال  اأُد  األالل:ان اييانيدد  بملمدداال اسو يددة بددل نيىددكل م ابُددل امددا  دد
اا ابملل ال  م  بملهلل   م  ا د  ااملاد  ، اأُد  اا دا  : ان يكا دا ااملمداال   نمد   ىدْ خم ادي فيد  
الااو يري اني    بهلل ان  كإن بل ااملمايل نمواأل  ومإ في   اج اامل ما حد   د مك  مد  حامد  مداال 

يإم الُياق بملم  غهللاأل البملم  بملهلل غدهلل ال دذا لُِم  اس  في اق بملم  اااما  ، اأُ  اا ااا :اني  َيُ 
س     ا يكاا ااوها    ااملا ال إ حاق بملا ااااج الياك بملمد  ، اأُد  اااابد  :ان    دذا 
ااملمد  يك دْ االحدام الا  دة اا جدداج الاامل مدا   اادذ   سدااالا ألالل مدداال . المد   دذه احلي يدات فإنيدد  

 م   الحج  العر اا إفيق . و تا ان ميو   د ا م  يكا ا ااملما بل  ماال اا 
 
:حنــن نقــو   احلــديث الثــان نعــن جــابر رضــ  هللا عقــر يــا  يــدمقا مــا رســو  هللا [ 239]

 ف علقاعا عمرة  لعيك ابحلج فأمران رسو  هللا 
 :صإ   احلج اىل  ماالموضوع احلديث 

 املفردات
 ا ادال قهلل يمهللم مفادات  ذا احلهلل ا الفمه    احلهلل ا ق ا  فس ُي اج موا اىل
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احلـــديث الثالـــث نعـــن ععـــد هللا بـــن ععـــار رضـــ  هللا عق مـــا يـــا  يـــدم رســـو  هللا [ 240]
:أص ابر صعي ة رابعة فأمرعم أ  يعلوعا عمرة فقـالوا   رسـو  هللا أ  احلـا يـا  احلـا ربلـر 

. 
 :صإ   احلج اىل  ماالموضوع احلديث 

 املفردات
 ي احلجة  ي ة  ابملة: اي   ي ة اااياة اااابملة م  ءها  

فدد ما   ان َيملاإ ددا  مدداال: اي أبن َيملاددإا نيىددكه   اددذ ااددذي كددانيإا قددهلل بددهللااله عحلددج ان َيملادددإه 
  ماال

اي احلددد   مودددهللالن  ددد  احلددد  سلئدددا اال كادددا ألنيددد  اّدددا امدددا   ان    اادددإا الُيامدددإا عحلدددج   اايدددإم 
 اا ام  كوإا ان  ذا اا  ا  صا  سلئا الايس بكاا .

 فقر احلديث
امددددا   ان  كانيددددَ نييدددد ه   وددددهلل دمدددإْل    ااوىددددذ احلددددج الان ااودددديب   ااودددديب  : ان ا ددد ااأ:لا 

ُيإاددإا  اددذ ااوىددذ اىل  مدداال ن دد  ال ددذا  رددههلل حلددهلل  ا سددابا األالل الاا ددا   ا  انيدد   رددههلل ْلمددا 
  فهإم  المها موُإقان 

ال ن د  القدهلل : دمذ مو  سإان صإ   احلج ا ا كان قدهلل نيدإاه احلداج حجداأل مفداداأل ان ُيإاد  اىل  مدا اثنياا 
 يمهللم ااكسم  اب  اذ  ا في  كفا ة .

:ان ااو ابة فهمإا ان احل  سلئا الايس بكاا ألهن   ى  ملهللالن اعحة ا ماا ق   ااذ اا  اثلثاا 
 اني  احل  كا  . اىل م  ح  قال بملمه  انيوُاق اىل م  ال كا احهلل   مُا موياأل ف مرب   ااويب 

 
ن الربري يا  سئا أسامة بن زيد :أان جالس ربيـ  ربـا  احلديث الرابا نعن عر:ة ب[ 241] 

 يسري ح  دفا يا  ربا  يسري العقق ف قا :جد ف وة نص . رسو  هللا 
 يا  العقق انعساح السري :القص فو  قلك

 حل دف  م   افات اىل ملدافة الكان اسامة ب  ن هلل  د ف  كيفية سْ ااويب   موضوع احلديثن
 املفردات
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 ااىْ الااوش فإق  اذ الااىْ ضاالا  وهلل ااملاا ْلا ا اا يملامل هباااملوق : نيإا م  
 املعىن اإلمجايل
ْاأل مفيفداأل اي فدإق   الاضري ان ااويب  ْاأل ممل هلل أل حل  ا  امام  االحام الكان  ىدْ سد كان  ىْ س

 ااىْ األالل الامي مو  حل  ا  ما امام  موفى األ    االحام
 فقر احلديث

ْ   اااددذ   مهددا ااملوددق الااددوش هىدد  اا دداالمل مدد  :  دمددذ مدد   ددذا احلددأ:لا  هلل ا اسدد ملمال ااىدد
 اندحام ااُا ق ال هللم اندحام  العر اا إفيق

  ايك  ااىكيوة فإن اارب ايس ع  مداا فمدا فملاد  ااوديب  : ان  ذا     واىف م  قإل ااويب اثنياا 
 مل َياج    كإني  سكيوة العر اا إفيق

 
:يــ  يف  دهللا بـن عمــر: رضـ  هللا عق مــا أ  رسـو  هللا احلـديث اسـامسنعن ععــ[ 242]

ح ة الوداع ف علوا يسألونر فقا  رجا مل أشعر ف لقـ  يعـا أ  اقبـح يـا  اقبـح :ل حـرج 
:جاو خخر فقا  مل اشعر فق رت يعا أ  أرم  يـا  ارم :ل حـرج فمـا سـئا يومئـذ عـن شـ و 

 يدم :ل أخر  ل يا  افعا :ل حرج .
اىددال  مدا القد  فيد  احلجداج  دإم ااو دا مد  اا مدهللب الاا د مْ   ا مدال  ادذ اموضوع احلديث ن

 اايإم األ بملة
 املفردات

 قإا  مل اءملا : اي مل ا ا  
قإاددد    كددد  مدددا سددد ل  وددد  افملددد  ال  حددداج : نيفدددا اا ددداج اادددذي  دددإ ا ُث اال ااإقدددإا فيمدددا َياددد  

 اارمة  اب ا نيىان
 املعىن اإلمجايل

القدي ااىدائال    دإم ااو دا فمدا سد    د  ءداا قدهللم ال  امدا  ن ااويب َيرب   هللع ب   ماال ا
 ا  قال افمل  ال  حاج 

 فقر احلديث
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نيفب احلاج  ّم  قهلّلم اال امدا بملدا ا مدال  :  دمذ م   ذا احلهلل ا الما   مملواه ان ااويب أ:لا 
ي ا د  ااملاد     إم ااو ا األ بملة ااديت  دا ااامدا الاادذبري الاحلادق اال اا مودْ الااُدإامل القدهلل ام اد

يمهللب الأتمْ  ذه األ مال     إ مكااله اال  ام ا    َيه  ال ادذ اهند  ايفمدإا  ادب مرداال ية 
حيا  مب مجاال ااملم ة ُث ها  هلل د  ُث حادق  اسد  ُث افداض بملدهلل  ادذ  اا يي  ااذي فملا  ااويب 

  اال انيد  مىد    الاك   ذا اا يي      إ الاسد    َيدإن ااملدهللالل  ود  ا  اد  االقملد  ا هد  فيد
فذ   اارافملا اىل ا س   اا اي اس   اا اا يي  السمل  يداك اا ييد   ولادة ااكدااله ال  د  
ابددإ حويفددة المااددذ اىل  ددهللم سددإان يمددهللب احلاددق  اددب ااامددا ال ددذا  ددإ قددإل ا مهددإ  ان احلاددق   

الا ييدان بد   ادب  مهللم  اب اااما ا    حااة ا ه  المل َيااي فيما قااإه م  عا ية  دذا اا ييد  
 دذا ااإسد  ا  ابدد  ا هد  مدد  ااااكيدة فإنيد   ددا  ان اامدا ن   َيددإن اد  احلادق ق دد  ااُدإامل الا  ددذ  
 و  أبني   دا  ان اامدا ن قدهلل يدهللاماَ  مايد  الحج د  فدس ُيادق ا  بملدهلل ااُدإامل اادذي  مل درب انامداأل 

المدااي  د   مد  ااوديب اا ج الااملماال الاك   اح   ذا اامإل ءّذ بمإا   د  مجهداال ا د  ااملاد  
  القإا  فااويب   حج قدا  أل المل  كد  مفداداأل القدهلل بدهللا بامدا مجداال ااملم دة ُث هدا  هلل د  ُث حادق  اسد

حددج قددا  أل قددال  الادد س ثيابدد  ق دد  ان  ُددإمل عا يددَ . امددا قددإل ابدد  دقيددق اامليددهلل أبن كددإن ااودديب 
مددي   محدد  ع   ناد ااملدداد قددال ابدد  اا :يلــ ا مهددإ   دذا اَّنددا ث ددَ أبمددا اسدد هلل ِل   نيوددا  وددهلل 

اَّندا قاوددا انيدد  احددام قددا  أل ا مدملة ال رددا   حددهلل  األ  دد ي ة  دداُية    ادذ ا ددد ُث سدداقها بملددهلل  اددذ 
اافملادددا المدددا امدددا بددد   الااهددد  ان قدددإل ابددد  ا هددد   دددذا قدددإل ععددد  اردددذال ه الخمااف ددد   مددد  ااوددديب 

 الامجاا ا   ااملا   اب  اذ 
جبدإان يمدهللميها  ادب بملدا   حاادة ا هدد    بد  قدهلل افدد  ااوديب :ا ا قاودا ان  دذه ااإكدائي األاثنيـاا 

ال ددددهللم اارددددملإ  فإنيدددد      مرددددب اوددددا ا سدددد هلل ل  اددددب سددددإان  اددددذ   حااددددة ااملادددد  هبددددذا اا ييدددد  
 العألمش احلاق ق   اااما 

  حاج اَّنا  إ نيفب اا اج  ّمد  فملد   ادذ سدا سأل فهد  مد  فملد   ادذ  امدهللاأل  :قإل ااويب اثلثاا 
  ال الم  دم  اب االاافة  ذا    ني ا ال   مسمل بل ا   ااملا   ا م  اُث

: كا اب  دقيق اامليهلل ان اَياا ااهللم  اب م  مااي اا يي   امهللاأل انيد  م ديف  ادب غدْ دايد  رابعاا 
حيدا قدال ا اد  ان اَيداا اادهللم    دذه األفملدال الااد الك   احلدج مل أيت بد  نيدش ني دإي اَّندا  الي 
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ان قدإل ابد    داج  دذا  الاقدإل و  ان م  قهللم ءي األ  اب ءاا فملاي  دم     اب    اج المل    َ
ُي مدد  انيدد  امددذه مدد  ك دداا ع فددإن ع سدد  اني  اليملدداىل االسدد  اافهلل ددة  اددب مدد  اح دداج اىل حاددق 
 اسدد  امإادد  يملدداىل  فمدد  كدددان مددوك  ما مدداأل اال بدد  ا  أل مدد   اسددد  ففهلل ددة مدد   دديام اال  دددهللقة اال 

  و  امذ مد   دذه اآل دة السدإا اادهللم  ادب مد  فملد    دإ األ اال نيىذ ( فامل  اب    اج  ضا ع
يدداك الاس ددداأل القدددهلل   دد  مجهدددإ  ا ددد  ااملادد  اىل قإاددد     دددذه ااىدد اة الاالس دددإا اادددهللم   بملمدددها الان 
ام افإا   اا ملا اآلما ال  ءذ ان يايي  اافهلل ة  اب م  ا يك    إ األ ان    ادذ مودا ة 

 دا ُيود  ْلد  مد  ااودهللقة   ااُملدام الاادذعئري ااديت يدذبري اا اج جبرب نيىك  الموا ة اامىداكل 
 العر اا إفيق .

 
احلديث السادر نعن ععد الرمحن بن يريد القخع  أنـر حـج مـا ابـن مسـعود فـرخه [ 243]

رمى اجلمرة الك   بسعا حصيات ف عا العي  عن يساره :مىن عن عيقـر ف يـا  عـذا مقـام 
 . الذ  أنرل  علير سور العقرة 

 :كيفية  ما مجاال ااملم ة الم  ا   يامبوضوع احلديث م
 املفردات

قإادد  فددا ه  مددب ا مدداال ااكددرب  :ا مدداال ااكددرب   ددذا ال ددي  ُاددق  اددب مجدداال ااملم ددة ال ددا ا مدداال 
ال اادديت ياددا مكددة القددهلل كانيددَ  ددذه ا مدداال   سانيدد   م ددة حلم هددا   االل حددج حجج دد  ُث  األمدد

ا  هدددهلل ااادددذ   دددهلل ااملل دددل  محددد  ع القودددهلل كناا هدددا بملدددهلل  ادددذ ان ادددَ الاكددد  اناا هدددا كدددان    مددد
اا إسملة  اب ااواج   حااة اااما كما  ماإا ااهللال  اا ا  اا لفيدي مد  االحدام ال دذا مد   اسد  

 المفاما دالاة  ل سملإد الفمه  ع 
القددي   بُدد  ااددإادي الاسدد م   ا مدداال اىل  الاقددإلقإادد  فجملدد  اا يددَ  دد   ىددا ه المدد   دد  مييودد  : 

 رمال فجمل  م     مييو  المكة     ىا ه سهة اا
:اامودإد هبدذا ااكدسم احلدا  ادب اا  سدا  قإا  ُث قال  ذا ممام اادذي انيلادَ  ايد  سدإ  اا مداال 

ْ ا  ب    كيفية  ما  ذه ا ماال الغ
 املعىن اإلمجايل
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بىد    َيرب   هلل ااامح  ب   ل هلل ااولملا اني  حج م    دهلل ع بد  مىدملإد فدا ه  مدب ا مداال ااكدرب 
 حويات م  بُ  ااإادي حيا سمل  م     مييو  المكة     ىا ه

 فقر احلديث
: دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا مرددداال ية ااامدددا  ادددب ااملمدددإم ال مدددا مجددداال ااملم دددة  ادددب اأودددإ  أ:لا 

 الا مهإ   اب ان اااما الاس  م  الاس ات احلج 
  الاحددهللال موهددا بىدد    ما ددا بىدد   حودديات الكدد  ا مدداات يامددب كدد :  دمددذ مودد  ان ااودديب اثنيــاا 

 حويات 
ــاا  : ان  ددذه ااىدد   احلودديات يامددب الاحددهللال بملددهلل امددا  القددهلل   دد  ا مهددإ  اىل  اددذ ال  دد  اثلث

بملددددا ا دددد  ااملادددد  اىل انيدددد  اددددإ  ما ددددا بىدددد   حودددديات مدددداال الاحددددهللال سددددان  اددددذ ال ددددذا قددددإل ءددددا  
 الااو يري اهنا يامب بى   حويات ك  الاحهللال ياإ  األما  

: دمددذ مددد   مدددإم احاد ددا اارابعـــا امدددا اسددد   اا اا ك ددْ  ودددهلل  مدددا كدد  حوددداال حيدددا  مدددإل أًل
 ااااما ع اكرب ال ذا ااذكا سوة عيفاق فاإ ياك  اال نيىي  مل  دثا  اذ   حج 

: ايفدق ا مهددإ  مدد  ا د  ااملادد   اددب انيد   ردد ط    دد ة ااامدا ان يمدد  احلودداال   بُدد  خامســاا 
 مددا ياددذ احلودداال الالسدد   احلددإض اليىدد ما فيدد  فاددإ القملددَ فيدد  ُث عددا ت فلاسددَ  ودد  مل  وددري

  اي  ان  مليهلل ا
:   دد  ا مهددإ  ا مدداأل اىل ان ااامددا  مدداال ااملم ددة عألمددش   بددهلل ان  كددإن مدد  ااددإادي سادســاا 

مىددد م   ا مددداال اىل سهدددة ااردددمال اال  مدددي   اادددإادي مىددد هللبااأل مددد  مىددد م سأل مكدددة اال ااملكدددس 
ْما ايم  اااما   احلإض   ف

م ة اي م  ا هدة ااردمااية الالقد   ميد    ا دهلل  حيدا اهند  حدل : ان م   مب م     ااملسابعاا 
 ماددإا ااامددب سملاددإا ا انيدد  ااددذي  اددا ااملم ددة سددهلل األ م وددسأل بىددمي ااامددب اءددا ال اىل انيدد     مددا 

 م   وااذ فم   مب م   اذ ا اني  فإن  مي  غْ   يري ال اي  ان  مليهلل  مي  
 -3الاااما بىد   حوديات   -2ااإقَ االميف  -1: ر ط او ة اااما ثسثة ءاالط  ا اثمقاا 

 الاا يي  
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ان م   مب بى   حويات الغا   اب كو  القإ هدا   احلدإض فمدهلل اد  المد   مدب اقد   :اتسعاا 
م   اذ فإن كان ااومش الاحهللال مل  مدا ألنيد  قدهلل ال د   حدهلل ا  ودهلل ااوىدائا بىدوهلل حىد   د  

ملمددوا  مددإل  ميددَ بىدد   حودديات الب سددملهلل بدد  اي القددا  انيدد  قددال  سملوددا   احلجددة مدد  ااودديب 
فهدددذا  ددهللل مدد  كددإن اادددااالي مل ( 1   البملمددوا  مددإل  ميددَ بىددَ فاددد   ملدد  بملمدده   اددب بملددا(

 ددذكا قمددااأل ادد   مددب أبقدد  مدد  ااىدد    ددهللل  اددذ  اددب سددإان ا ك فدداا بىددَ امددا ان كددان غادد  
اا داقا بويدة  اب كو  اني   مب أبق  مد   ادذ فدإن كدان   ااكدان فملايد  ان  ملدإد اىل ااامدب ال امدا 

 اامماا ح  الاإ كان   اايإم اا ا  براط ان  مهللم   اب  ما اايإم ااذي بملهلله 
: ردد ط   ااامدددا اا ييددد  أبن   ددهللا    مدددا اايدددإم اا دددا  ع مدداال األالىل ااددديت يادددا مىدددجهلل عاشـــراا 

ْميها ُث ااإسُب ُث ااكرب    اأيي ف
عاكدرب  ُث ااإسدُب ُث ااودتا   دري  مدا  :فإن  مب  اكىاأل ْلذا اا يي  أبن بدهللا احلاد  عشر

ااوتا  ال اي  ان  مما ااإسُب الااكرب  الان ي ل ا   هللم  د ة  مدا اايدإم األالل السد   ايد  
ْميهددددا بويددددة اايددددإم  ْميهددددا بويدددة ااممدددداا ايددددإم ااو ددددا ُث  دددذ   اىل األالىل ف ان   دددهللا جبمدددداال ااملم ددددة ف

 احلادي  را ُث ااإسُب ُث ااكرب  
ط ااإقدددَ    مدددا  دددإم ااو دددا ال دددإ   حدددق اامدددملفة المددد    حكمهددد  ِمددد   رددد   :الثـــان عشـــر 

 اافمه  م  اااسدال ال ردق  ايد  ان   د ما اىل عادإا ااردمس  ودري  ميد  مملهد  مد  بملدهلل مو ودي 
 اياة ااو ا

:ان مد   مدب ق د  مو وددي ااايد  فاميد  ععد  ال ايد  ااممداا مدا دام   مدد  ال  اايم الثالـث عشـر
 مسل هبذا ااإاس  اا را ق ال اي  دم   ا 

:ان القددَ ااامددا عاوىدد ة اااسددال   ددهللا مدد  عاددإا اافجددا اا ددا     ددإم ااو ددا  وددهلل الرابــا عشــر 
 بملا ا   ااملا  الم  عاإا اارمس  إم ااو ا  وهلل اا ملا اآلما ال إ األحإط   حق اااسال 

                                                        

بد    داج  د  ءداا مد  امدا ا مدا  فمدال: مدا اد ي  ما دا اال   اي جمال  مدإل سد اَ القال   يري ا سواد  2882 ق    يري ااوىائا اها ا  (  1 
 . 1740داالد   ك اا ااواسذ عا    ما ا ما   ق   اي ال  يري 2883 ق    يري ااوىائا اها ا  بىَ اال بى   (   سإل ع 
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 : انيدددد    مددددب ااإقددددَ ا م يددددا ي اىل نالال اارددددمس مدددد   ددددإم ااو ددددا امددددا ااإقددددَ اســــامس عشــــر
 ا ضُاا ي فيإم ااو ا كا   ما ااممُا الكذا مىاا  إم  ادا قدهلل ال د ان  سدسأل سد ل  سدإل ع  

َُ بَدمْلهلَل مَ  َُ قَدْ َ  َاْن اَْ َبرَي َقاَل اْ َبرْي اَل  َحاََج اَلَقاَل َ َمْي َُ فَدَماَل   َحاَجَ فَدَماَل َحَاْم  (1  ( ا اَْمَىْي
في هللا م  نالال اايإم احلدادي  ردا اي مد  القدَ  : اما القَ اااما   اايم اا را قالسادر عشر

ا ان  دددددسال اا هدددددا الااإقددددددَ ا م يدددددا ي اىل غددددداالا اارددددددمس مددددد   ادددددذ اايددددددإم ال  مدددددب ااإقددددددَ 
 ا ضُاا ي اىل عاإا اافجا م  اايإم ااذي بملهلله كما اف  بذاذ  ي ة ك ا  ااملاماا 

فملايد     اددذ دم : ان مدد  يداك ااامدا اال بملمد  حدد  اني هدب ااإقدَ المداج مدد  مد  السـابا عشـر
 ا  ان يكإن حويات ففيها  هللقة كما  ا  بملا ا   ااملا  

 : ان احلوديات ااديت  امدب هبدا م د  حودب اأدذمل اال ح دة اا داقسا القدهلل قدال ااوديب الثامن عشر
 اا اا مَُ ا  حويات م إسُة بل ااوتا الااكرب فمال      ذه فا مإا الاايك  الااتاإ .

احلودب مد  ملدافدة اال مد  حد  مد  ا ض ااامدب بمليدهللاأل  د  احلدإض  :اني  َيإن امذ التاسا عشر
 ادددب اامدددإل األ دددري ال   ىددد  غىددد  احلودددب  ادددب اامدددإل األ دددري فاأل ددد  فيددد  ااُهدددا ال المل  ددددثا 

 ال     ا  اب   غى  احلويات    ااويب 
هلل ااامدا  ىد  بملدهلل  مدا ا مداال األالىل الاا انييدة   اايم اا ردا ق ان    ملدهلل  د  ااامدب بملد :العشر:  

ُث  ىددد م   اام ادددة فيدددهلل إ ا  انيددد     مدددي  ودددهلل مجددداال ااملم دددة فهدددذه مجيددد  احكدددام ااامدددا سدددرب  ا 
 اا اسة اىل  اذ النيى ل ع ان  وف  هبا الَيمل   اذ مااواأل اإسه  ااكاب العر اا إفيق .

 
يــــا   احلـــديث الســـابا نعـــن ععـــد هللا بـــن عمـــر رضـــ  هللا عق مـــا أ  رســـو  هللا [ 244]
ل ــم ارحــم احمللقــ  . يــالوا :املقصــرين   رســو  هللا . يــا  ن الل ــم ارحــم احمللقــ  يــالوا ن )ال

 :املقصرين   رسو  هللا يا  ن :املقصرين ( .
 يفمي  احلاق  اب اا موْ الاهنما نيىكانموضوع احلديث ن

 املفردات
                                                        

 1723ال  عا اادذبري ق دد  احلددق  قدد   1735 قدد  اا لدا ي   ك دداا احلددج عا ا ا  مدب بملددهلل مددا امىدب اال حاددق ق دد  ان  ددذبري  سدياأل اال سددا سأل (  1 
الابددإ  3050 قدد  الابدد  ماسدة   ك دداا ااواسددذ عا مدد  قددهللم نيىدكاأل ق دد  نيىددذ  3067 قدد  الااوىدائا   ك دداا مواسددذ احلددج عا ااامدا بملددهلل ااىدداا 

 .  1983 ق  احلاق الاا موْ  ا ك اا ااواسذ عداالد  



 3أتسيس األحكام ج  266
 

 

 : اي ادا ْلد  عاامحدة ا مداأل اااه  ا ح  احملامل : د اا ْل  عاامحدة ، قدااإا الاامودا   اي  سدإل ع
 قال اااه  ا ح  احملامل قااإا الااموا   اي  سإل ع اي ادا ْل  عاامحة ا ماأل قال الااموا   

قددال ااودددوملا  ابدددهلل  ااكامدددا   ودددا سددددا أل فمددال  دددسم  ُدددي الاامودددا   المددد  ءددداط ااملُدددي ان 
الااموددا   قددال ااوددوملا  الم ادد    كددإن اا ملاعفددان مدد  كددسم مدد كا  الاحددهلل الاسدداا أبنيدد  يمددهلل اه قدد 

اا مددداال : ]   ِاّ ِ َساِ اُدددَذ اِاوِددداِج ِاَمامددداأل قَددداَل اَلِمدددْ  ُ ّ ِ ِددديِت ( ىدددمب ااملُدددي اا اميددديف م ددد  قإاددد  يملددداىل 
حددل  كددا حامددة احلددام ااكددا القددال    ملمددهلل  اددإ كددان اا م يدد  بمددإل اامل دداج ااودديب الاقددإل [124

ا  ا  مدددا مددد   حيدددة  ا  ا  مدددا فمدددال ااوددديب  اوددديب ءدددإك  ال  َي ادددب مدددسه فمدددال اامل ددداج ا
 اا امل الاا م ي  هبذه اآل ة    و تا ألن ع    ام  

 املعىن اإلمجايل
اام امدددل عاامحدددة مدددايل الااممودددا   مددداال الاحدددهللال الال د   غدددْ  دددذه اااالا دددة اادددهلل إال  د دددا ااوددديب 

 احلاق  اب اا موْ  اام امل ثس أل الاامموا   ماال ال اذ كا ا   يفمي 
 فقر احلديث

 : دمذ م   ذا احلهلل ا داي   اب مراال ية احلاق الاا موْ  أ:لا 
الان :  دمذ مو  يفمي  احملامل  اب ااموا   اكإني  د ا ْل  مايل اال ثدس أل الااممودا   مداال اثنياا 

مهددا فدداحلاق  ددذا ااددهلل اا مل  ردداا ا    احلاددق الاا موددْ   احلددج الااملمدداال اكإنيدد    ددادال امددا    غ
 الاا موْ  مل رب م  األمإ  ا عحية 

 ملديف :  دمذ مو  ان احلاق الاا موْ نيىذ م  انيىاك احلج الفي   د  اب م  ن د  انيد  اعدسق اثلثاا 
 اني  اعسق م  ااو  ااذي كان ع حاام .

  ياكدد  يدداك : ا ا  اموددا أبنيدد  نيىددذ فددإن مدد  ياكدد  امددا  مددهللاأل اال نيىدديا أل فددإن  ايدد  دم ألن مدد رابعــاا 
 الاس األ الم  ياك الاس األ فملاي  دم كما قال اب    اج 

:ان نيىا احلاج اال اامل ما احلاق اال اا موْ ُث يهللا ك  ال إ  كدة مل َيداج مد  حدهللالد احلدام  خامساا 
الم  ان  ا س ا حاام الان  موا ال إ  بس اإلحاام .اما ا ا ماج م  حهللالد احلام فإني   المد  دم 

 ال   وري اامماا 
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:احلادق  دإ اس  ودال ااردملا عاإسدب الفا ادد    احلدج الااملمداال م داا ال مدإد امدا اا موددْ  دسـاا سا
ْاأل الاإ كان  اب ااوفا   فهإ ان   مب ءي األ م  ا إل اارملا فاحلاق عاكيوة  ملهلل يمو

 ُ َاِِّمَل ُ ُتالَسدددددُكْ  :َيددددد  ان  كدددددإن احلادددددق الاا مودددددْ مىددددد إ  األ اادددددااج كاددددد  امإاددددد  يملددددداىلســـــابعاا 
ددداِ َ  الَ  فمدددال  امدددل  تالسدددك  المل  مددد  مددد   تالسدددك  فدددهللل  ادددب ان احلادددق  [27اافددد ري اآل دددة ] (ُمَموِّ

 ااااج مجيملاأل الاا موْ كذاذ 
: كهدددا    دددذا اادددلم  ا ج أي  احدددهلل   بملمددداال مددد  اا وملدددي  الُيادددق ءدددي األ مددد   اسددد  ُث أي   اثمقـــاا 

اددااج   ا بدد   مددا ال ددذا سهدد  بملمدداال امددا  الُياددق ءددي األ مدد   اسدد  ال كددذا قددهلل  كددإن انيدد  ُياددق ا
الخماافددة ااردداا مل  ملهددهلل ان احددهللاأل مدد  ااىددامل ااىددابمل  ددومل  اددذاذ فددإن ااددذ    فملاددإن  اددذ 

 َي   ايه  ان   إبإا  العر اا إفيق 
 
فأف ـقا يـوم  احلديث الثامن نعن عائشة رض  هللا عق ا يال  )ح  قا ما القـ  [ 245]

مق ا ما يريد الرجا من أعلـر فقلـ  ن   رسـو  هللا  اـا  الق ر. ف اض  صفية فأراد الق  
حائض يا  ن أحابستقا ع  ( يالوا ن   رسو  هللا  اا يد أفاضـ  يـوم الق ـر يـا  اخرجـوا ( 

 عقر  حلقى . أعاف  يوم الق ر( ييا ننعم يا  ن فانفر  ( . :يف لفظن يا  الق  
  مل يُي عإامل ا فاضة مد  ااىدفا حد  صاب ااُإامل  اب احلائا المو  مموضوع احلديث ن

 يُإمل
 املفردات

 احابى وا  ا : اس فهام انيكا ي 
 مدا  :  كددا ابد  دقيددق اامليددهلل اد  ثسثددة مملدان بملددهلل ان  كددا ايفداقه   اددب ان  مدا  حامددب يك دد  
أباي اا  نييا ااموإ ال الممل   ما  د اا  ايهدا اي  ما دا ع اال  مدا قإمهدا اال سملاهدا  داقااأل   

 ياهلل 
 إا  حامب :  مل  حاق ءملا ا اال  مل  ا اهبا بإس    حامها اال سملاها صاق قإمها بردمها ق

 املعىن اإلمجايل
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 كددا  ددفية الانيدد   ا ددهلل موهددا مددا  ا ددهلل اااسدد  مدد  نالس دد   امددربت  ائرددة  ضددا ع  وهددا ان ااودديب 
 يُإمل عا يَ . فمي  ا  اهنا حائا فمال احابى وا  مل  ان احلائا الااوفىاا   َيإن ْلا ان

 فقر احلديث
:  دمذ م   ذا احلهلل ا ان احلائا الااوفىاا   َيإن اإاحدهللال مدوه  ان يُدإمل عا يدَ حد  أ:لا 

 يُها الي ُها 
:  دمذ مو  ان احلائا ان كانيَ قهلل عافَ عإامل ا فاضدة فإهندا َيدإن ْلدا ان يوفدا ألنيد  قدهلل  اثنياا 

  فا  وها   عإامل ااإداا 
كانيَ احلائا اال ااوفىاا مل يُي عإامل ا فاضدة فإنيد  َيد   ايهدا ان ي مدب :  دمذ مو  ان  اثلثاا 

حددد  يُهدددا اليُدددإمل امإاددد  احابىددد وا  دددا القدددهلل سددد ق ان  كدددات  ددد  بملدددا اافمدددسا مددد   امددداا 
ااىوة ال إ اب  ييمية  مح  ع اني  اف  أبن احلائا يى  فا اليُإمل الامذ  دذ   اي حويفدة الان  

اددلم  ااددذي كددان فيدد  كددان اااسدد  ا ا انيفدداد  دد  احلماددة اس احدد  كددان  ددإ خمددااي ااددوش ني ددااأل ألن ا
ذه ااف ددإ  ني ددااأل اا اسددة اادديت كانيددَ هبددقُدداا ااُدداق فم اددإه الامددذالا ماادد  الاسدد مل هللالا اماايدد  فدد ف  

سددائهللال   نمودد  امددا اآلن فادديس  ودداك مدد   ددذا اأُددا الاحلمددهلل ر ءددي األ اددذاذ فإنيدد   و تددا ان مدد  
عددإامل ا فاضدة َيدد   ايد  ان    ددا حد  يُهددا اليُددإمل ال   سداا   محاددة الحاضدَ اماايدد  ق د 

 مال فيد  مدا قيد    ااف دإ  ااديت سد مَ ألن اأُدإ ال اآلن غدْ مإسدإدال الاحلمدهلل ر الممل د  ااوداج 
مدد  ا دد  اا مدداا اا مليددهلل   امددا ان  كددإن قادمدداأل   عددائاال اال   ماكدد  السدديملإد   م دد   اددذ  ددذا 

ااُدددإمل ان   ملدداالن مملدد    يملدددهلل   ميمددات سددفاه ْلدددذه  اي الا سددإ انيدد  ااودددإاا  الااإاسدد   اددب 
 ااماال ال الع ااإفق

 
 
احلديث التاسا نعن ععدهللا بن ععار رضـ  هللا عق مـا يـا  )أمـر القـار أ  يكـو  [ 246]

 خخر ع دعم ابلعي   ل أنر خف  عن املرأة احلائض ( .
 ائا :السإا عإامل ااإداا  اب ك  حاج ما  هللا ااااال احلموضوع احلديث 

 املفردات
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ْه  اما ااواج : عا واا اامجهإل الاآلما  إ ااويب   ا     ما    ههلله غ
 قإا   ما  ههلل   : اي  وهلل اأاالج عا يَ ااااد ب  ااكمل ة 

ا  اني  : اس  واا مفي  د  اادااال احلدائا اي ابديري ْلدا اأداالج المل َيد   ايهدا ان ي مدب مد  اسد  
 عإامل ااإداا 
 املعىن اإلمجايل

امددا كدد  حدداج ان   َيدداج حدد   ُددإمل عا يددَ ا  انيدد   فددا  َيددرب   ددهللع بدد    دداج ان اارددا ا 
 دد  ااددااال احلددائا الااوفىدداا ان ي مددب الاحددهللال مددوه  مدد  اسدد  عددإامل ااددإداا ا ا كانيددَ قددهلل عافددَ 

 اإلفاضة 
 فقر احلديث

الااوهدا مد  :  دمذ م   ذا احلهلل ا السإا عدإامل اادإداا اهمدا بد  الاألمدا  م مدا ااإسدإا أ:لا 
اكدددد  حدددداج ان َيدددداج ق ددد  ان  ُددددإمل عا يددددَ القددددهلل   ددد  اىل السددددإا عددددإامل ااددددإداا  ااردددا ا 

ا مهإ  الموه  اارافملا الامحهلل الم  ي مله  الا   احلهلل ا كافة ْلذا األما المدااي    ادذ ماادذ 
 فمال بملهللم السإبد  الكدذاذ قدال داالد اا دا اي الابد  ااودذ     دإا اىل انيد  سدوة    ادلم ب كد  دم ا 
انيدد  قددال احلددافظ ابدد  حجددا ان ااددذي   ه   األالسددط  بدد  ااوددذ  انيدد  الاسدد  اهمددا بدد  ال ددذا  ددإ 

 احلق 
: ا ا قاوددا أبن عددإامل ااددإداا الاسدد  ْلددذا األمددا فمدد  مدداج احددهلل بهللالنيدد  المدد  دم الان نيىددي   اثنيــاا 

االن فذكاه ق   ان َيداج مد  حدهللالد احلدام فاسد  ال ماد  ُث مداج ا  درب قدهلل اّد  مدا  ايد  اكد  ان جتد
 احلام مل  اس  الالس   اي  دم

: ا ا عددامل احلدداج عددإامل ااددإداا ُث اهدد س  دد  ااىددفا  إمدداأل اال بملددا  ددإم فددإن مجهددإ  ا دد  اثلثــاا 
 ااملا   االن  اي  السإا ا  ادال 

: ان م  عامل عإامل ااإداا ُث     اىل اعاامل مكدة كااملل ل دة الااا ديفا المدا اىل  ادذ مد  رابعاا 
 مدداأل فإنيدد  ا ا اهدد س ءددي األ مدد  ااإقددَ   يالمدد  ا  ددادال الااددهللاي   اددب األعدداامل اا مليددهللال كااردداائ  ا

عدددامل عدددإامل اادددإداا ُث  سددد  اىل مكانيددد  ال م نيإمدددة حددد  سددداات  ائردددة ال  دددهلل   اددذ ان ااوددديب 
 ااامح  ف ّ ن عااحي  
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:ان ع  ل الس  مفدي  د  اادااال احلدائا فملفدا  وهدا مد  ا ه داج ااُدإامل الا ن ْلدا ان  خامساا 
ا كانيددَ قددهلل افاضددَ ق دد   اددذ ال ددذا مددذ   ا مهددإ  القددهلل مددااي    اددذ مدد  ااىدداي ختدداج ا 

ابددد   مدددا الن دددهلل بددد   بدددَ ال مدددا بددد  اأُددداا  ضدددا ع  دددوه  الاملاهددد  حدددل مددداافإا    ادددذ مل 
 دد  احلددائا الِمدددا  ددهللل  اددب  اددذ ان ن ددهلل بددد   بددَ الابدد   مددا  سملددا  ددد    دد اته   فددإ ااودديب 

الاملددد   مدددا بددد  اأُددداا مل   اتددد   ادددذ حددد  يدددإ  فهدددإ    قإْلمدددا الاملاددد  حدددل باتهمدددا ا ن ااوددديب
مملدذال     ادذ ُث انيملمدهلل ا مجداا فيمدا بملدهلل  ادب ان اادااال احلدائا الااوفىداا اديس  ايهدا ان ي مدب 

 م  اس  عإامل ااإداا 
: ام اددي ا دد  ااملادد    ااملمدداال  دد  ْلددا عددإامل الداا ام   فمددوه  مدد   ا  عددإامل ااددإداا سادســاا 

عاددوش الاسداااأل ادد     مددإم ااوىددكل المددوه  مد  قددال أبن  ددذا ااددوش   احلددج  ادب اامل مددا امددذاأل 
فهددإ     ودداالل ااملمددداال فادد   إس دددإه  اددب اامل مددا ال دددإ ااددذي   هدددا ِل انيدد  احلددق ال   دددل  اددذ مددد  
بملا  الاايت حهلل ا اب    اج ال ا اااالا ة اايت اماسهدا مىدا  بافدظ  َكداَن ااوِداُج  َدْوَوداُِفإَن ِ  

َِ ( فَدَماَل َ ُسإُل اهِِ  ُك ِّ اَلْس ٍ  الِمدا  دهللل  ادب  (1     َدْوِفدَاِن َاَحدهللن َحدِ  َ ُكدإَن  ِمدُا َ ْهدهلِلِه ِعْا َدْيد
 دد ة  ددذا اا مددذ ان اامل مددا مل َيدداج  دد  اا يددَ فادد    واالادد  ااوهددا  اددذ ألن اامل مددا  ددإ عا يددَ 

ج اادذي  وودامل مد  مد  ق د   ُإمل ب  ال واا في  الاَّنا يواالل احلهلل ا مد  كدان بمليدهللاأل ال دإ احلدا 
 . ان  إادا العر اا إفيق

 
احلـديث العاشـرنعن ععـد هللا بــن عمـر رضـ  هللا عق مـا يــا  )اسـتأق  الععـار بــن [ 247] 

 أ  يعي  مبكة ليايل مىنا من أجا سقايتر. فأق  لـر ( . ععد املطلب رسو  هللا 
  اا يَد  كدة الا فائد  مد  اا يدَ : ا  ن ا  ا  حاسة ي ملاق عحلج الاحلجاج موضوع احلديث 

   
 املفردات

                                                        

 إالابد 1327 قد  مىا    ك اا احلج عا السإا عدإامل اادإداا السدمإع   د  احلدائا ال  1755 ق  اا لا ي   ك اا احلج عا عإامل ااإداا (  1 
الاادددهللا ما   ك ددداا  3071ال قددد   3070 قددد  الابددد  ماسدددة   ك ددداا ااواسدددذ عا عدددإامل اادددإداا  2002عا اادددإداا  قددد  داالد   ك ددداا ااواسدددذ 

 . 944الاا مذي   ك اا احلج عا ما ساا   ااااال صيا بملهلل ا فاضة  ق   1932 ق  ااواسذ عا عإامل ااإداا 
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 ان   يَ  كة اىما احلجاج ف  ن ا   اس   ن اامل اج : اي عا  ا  ن م  ااويب 
 املعىن اإلمجايل

 اّا كان ااىما بلملم حاسة م  حاسات احلجاج ب   إ ا   حاسدا   عاد  اامل داج مد  ااوديب 
 ايم اا را ق اكا  مإم بىما ة احلجاج ف  ن ا     اذ ان أي ن ا    ياك اا يَ    اياِل ا

 فقر احلديث
: دمدددذ مددد   دددذا احلدددهلل ا ان اا يدددَ  ددد  الاسددد  الادددإ مل  كددد  الاس ددداأل مدددا اسددد   ن اامل ددداج    أ:لا 

 اا يَ  كة فاس  ذاني   هللل  اب ااإسإا
  حاسددددة  اامل دددداج ان   يددددَ  كددددة اوددددا ة احلجدددداج  دددد   ددددإ ا ن  ددددام ادددد  ادددد : ا ن ااودددديب اثنيــــاا 

ك اسة اامل اج اال اني  اامل اج فمط قإ ن أل   ااملا  الاااسري ان  اذ  ام   كد  مد  اد  حاسدة 
ْه ي ملاددق  ي ملاددق عحلجدداج  اددذ ألن ااودديب  ا ن ااا دداال ا مدداأل فمدد  ادد  حاسددة    ددذا ااددلم  اال غدد

ا  ودددا ة احلدددج اال احلجددداج كااملدددامال   ااى ردددفيات الا ددد اا األاليإبيىدددات اادددذ   ادددإ يإقفدددإ 
ألضددا  اددذ  وددا ة احلجدداج الاحلددج المددا اىل  اددذ مدد   ددذه األمددإ  كدد   اددذ   دديري اا لاددي  دد  

 اا يَ    ما دام  مإم  وا ة اا ج الاحلجاج
: ان م  ختاي    اا يَ    مد  غدْ حاسدة مد   دذه احلاسدات فإنيد  قدهلل يداك الاس داأل الَيد  اثلثاا 

  اي  ب ك  دم 
  َيدهللالا مكددا أل  د  ال اددب  دذا فمددهلل افد   ي ددة ك دا  ااملامدداا أبن :  ردد كا اقدإام اهندد  ه دإا فاددرابعـاا 

احلددداج اادددذي مل َيدددهلل مكدددا أل بملدددهلل اا  دددا فإنيددد   اودددق اأيمدددة عأيمدددة الان كدددان مدددا ج حدددهللالد مددد  
 ال ىك  ال ذا ما  ى ُي  الع س  اني  اليملاىل    كاي   هللاأل ما  إ فإق اس ُا   

م بدددهللم األحددإط  اددذ الاكإنيددد  قددهلل يددداك الاس دداأل مددد  : مددد  يدداك اا يددَ ايادددة الاحددهللال فهددد   اددل خامســاا 
 الاس ات احلج الا  فيالم  نيوي دم    مليف  و ا ااميمة ال هللف  نيوفها ( الع ااإفق

 
بـ  املغـرب  يـا  ) مجـا القـ   -أ  عن ابن عمر -احلديث احلاد  عشرن :عقر[ 248]

 :احدة مق ما(. :العشاو جبما لكا :احدة مق ما  يامة :مل يسعح بيق ما :ل على  ثر
 : ا م  بل ااتاا الااملراا عالدافةموضوع احلديث 
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 املفردات
قإا  جبم  :ااااد ب  ملدافة ال يدَ مجملداأل امدا ألن ااوداج َي مملدإن هبدا الامدا ألن  دم الحدإاا اس مملدا 

 هبا اال اتْ  اذ فهذا اس  الدافة اقاّه ااراا كاأل اا اايت اقا ا ال ا  افة الم  الغْ  اذ 
إا  اك  الاحهللال موهما اقامة : اي اك  الاحهللال م  ااتاا الااملراا اقامدة امدا األ ان فاد    ملداض ق

 ا     ذا احلهلل ا الااوإاا اني  اّ ن ْلما ا ا أل الاحهللاأل الاقام اك  الاحهللال موهما 
ثددا الاحددهللال موهمددا اقإاد  المل  ىدد ري بيوهمددا : اي مل  ودد   دسال  فاددة بددل ااتدداا الااملرداا ال   اددب 

     الاحهللال موهما بوسال  فاة اي مل  
 املعىن اإلمجايل

مجدد  بددل ااتدداا الااملردداا مجدد  أتمددْ كمددا انيدد   َيددرب   ددهللع بدد   مددا  ضددا ع  وهمددا ان ااودديب 
مج  بل اا ها الااملوا مج  يمهللب الاني  اقام اك  الاحهللال موهما اقامة مى ماة الاني  مل   وف  بيوهمدا 

 ال  بملهللمها .
 فقر احلديث

 مذ م   ذا احلهلل ا مراال ية ا م  بل ااتاا الااملراا   ملدافة مج  أتمْ :  د أ:لا 
:  دد   ددذا ا مدد  مدد  اسدد  ااوىددذ اال مدد  اسدد  ااىددفا   دد  ا مهددإ  اىل انيدد  مدد  اسدد   اثنيــاا 

ااىددفا ال  دد  ابددإ حويفددة اىل انيدد  مدد  اسدد  ااوىددذ ال اددذ ألنيدد  مل  مدد  ع مدد    ااىددفا مُامدداأل 
مكة ع ندام البودسال كد  فا مدة   الق هدا  دذا  دهللل  ادب ان ا مد    مل أيما ا    الكإن ااويب 

ْاأل   افددة الملدافددة اوددا ة ااوىددذ الا ا أتماوددا اددهلل احلكمددة فيمددا ءددا   ع    ددسال  ددذا اايددإم يددإف
اإقددَ اامل ددادال ال ددا ااددذكا    رددية  افددة فكددان ا مدد  بملافددة مجدد  يمددهللب اي فددام احلدداج ااددذكا   

ْاأل اد س  رد ت  احلداج أبداا  دسال ااتداا اي دإفا اد  ااإقدَ  ذه ااملرية ال نيياأل  مجملد    ملدافدة أتمد
الا كددإن  ددسي  عالدافددة مجدد  أتمددْ ا ا ال دد  اايهددا المل  ودد ِّ  بملددهلل ا ال  بيوهمددا حدد     ردد ت  
احلداج بوإافدد  اامل ددادال ال ددإ م ملدد  ال دإ ا مدداأل مددا نال     ددادال القددهلل ي دل مدد   ددذا ان  اددة موددا ة 

 اال   ا مملل .ااوىذ كا 
: دمددددذ مددد   ددددذا احلدددهلل ا ا مدددداأل انيددد   ردددداا ااجمددد  ا ان اددددهالىل الاقامدددة اكدددد  الاحدددهللال مدددد   اثلثـــاا 

 ااوسيل ال ذا  إ األ سري ال إ مذ   ا مهإ  
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ثدا الاحدهللال موهمدا ان  دسال ااوافادة   يرداا  دذه ا:  دمذ م  قإا  المل  ى ري بيوهمدا ال   ادب رابعاا 
 اااياة ال   راا ْلا قيام .

اامدددإل  الاقدددإل:قدددال ابددد  دقيدددق اامليدددهلل الاسددداالا   األ ان ادددهالىل اأدددسمل   األ ان اافائ دددة  مســـاا خا
ااو يري اني   دد ن اافائ دة بودإم اال نيىديان امودة نيدإمه  حد  عاملدَ  ااردمس ُث امدا بدس أل فد  ن 

 اك  ا ا كان األ ان  رإر  اب ااواج فايد ن بوإت مولفا
ااإ دإل اىل ملدافدة ق د  مو وددي ااايد  فإنيد   المدد  ا ا  : مد  ح ىد  ااىددْ فاد   د مك  مدد سادسـاا 

قددداا مو ودددي ااايددد  انيددد   ودددلل ال وددداا ااتددداا الااملرددداا مجملددداأل القودددااأل سدددإاا كدددان  ادددذ بملافدددة اال 
أبعددداامل ملدافدددة اال   اي مكدددان كدددان الان مل َيدددهلل مدددااأل فاي ددديم  ألن  دددسال ااملرددداا  و هدددا الق هدددا 

 األ ْلا الق األ اضُاا ايأل العر اا إفيق .ا م يا ي بووي اااي  البمية اااي   كإن الق 
 
 
 
 
 
 
 

 ابب احملرم مربا من صيد احل  
احلديث األ:  نعن أيب يتـادة األنصـار  ) أ  رسـو  هللا خـرج حاجـاا فخرجـوا معـر [ 249]

:يــا  ن خــذ:ا ســاحا الع ــر حــ  نلتقــ  فأخــذ:ا  –فــي م أبــو يتــادة  –فصــر  عائفــة مــق م 
رمــوا ربل ــم  ل أاب يتـادة فلــم حيــرم فعيقمـا عــم يســري:   ق رأ:ا سـاحا الع ــر فلمــا انصـرفوا أح

محــر :حــش ف مــا أبــو يتــادة علــى احلمــر فعقــر مق ــا أاتانا فقرلقــا فأربلقــا مــن حلم ــا ف يلقــا ن 
فسـألقاه عـن  أأنربا حلم صيد :حنن درمو  ( ف ملقا ما بق  مـن حلم ـا فأدرربقـا رسـو  هللا 

علي ا أ: أشار  لي ـا ( يـالوا نل يـا  ن فكلـوا مـا بقـ  قلك ( فقا  مقكم أحد أمره أ  حيما 
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من حلم ا ( :يف ر:اية ) يا  عا معكم مقـر شـ و ( فقلـ  نعـم فقا:لتـر الع ـد فأربـا مق ـا ( 
. 

ْه اال  ددداده حدددسلن  موضـــوع احلـــديث : ان احملدددام ُيدددام  ايددد  مدددا  ددداده بوفىددد  اال  ددداده  دددام غددد
 ألسا  

 املفردات
مل ُيج ا    ااىدوة ااملاءداال بملدهلل اافد ري   ذا عاإ   ا  ان ااويب  قإا  ماج حاساأل : حكمإا  اب

بىو ل البملا اا اا ة ال اب  ذا في م  قإا  حاساأل  اب اني  ا اد ا س  اااتإي ا  ان احلج قودهلل 
بيددَ ع احلدداام ألداا ااوىددذ سددإاا كددان حجدداأل اال  مدداال ال اددب  ددذا فا   مددا   ىددمب حجدداأل اتددة 

 ا  في ك   اب قائاها عاإ   ذا يإسي   ذه ااكامة ال 
قإا  فوامل عائفة موه  فيه  ابإ ق ادال القال مذالا ساح  اا  دا حد  نيا مدا : قإاد  فودامل اي 

باتد  ان عائفدة مد  اارداكل قدهلل اس مملدإا  حدّإل عائفدة مدوه  اىل عا دق ااىداح  ال ادذ ان ااوديب 
   مكان ما  ا هللالن  هلله

 ااافمة اايت كانيَ م  اي ق ادال ا  اع ق ادال فا  ُيام قإا  فاما انيوافإا احامإا كاه  : اي مجي 
 قإا  ا   االا مُحَُا الحش : احلُُما ااإحرية مُحُا مى إحرة بُ يمل ها ال ا حسلن دالن احلُُما األ اية 

 فملما اات أل : ال ا األني ب م  احلُُما 
بمدا مد  حلمهدا ال   دذا قإا  موك  احهلل اماه ان ُيم   ايها اال اءا  اايها قااإا   قال فكاإا ما 

 ان ما س ل  و   إ ااذي ميو  ا عحة اءا ال اىل
 ااملمهلل : إ ااك ي اي ما فإق اافو  ااذي   السط  هلل ااهللابة

 املعىن اإلمجايل
سفاه اا هلل  ية الكان  مودهلل ااملمداال فلداج ممل مدااأل المملد  اْلدهللي ف اتد  ان قإمداأل  حيوما سافا ااويب 

ا ددة مدد  ااودد ابة  ك رددامل اأددرب ال ددهلل ااملددهللال ان كددان بىدداح  اا  ددا    ددهللالن ادد  ف  سدد  مج
فدد حامإا البمددا ابددإ ق ددادال ال  اثودداا عددا مه  السددهللالا مُحُددا الحددش ف مدد  ابددإ ق ددادال  اددب الاحددهلل موهددا 

فىدد ْل   فم ادد  فدد كاإا مودد  ُث حودد   وددهلل   ءددذ ف مددذالا بمي دد  السددا الا حدد  السددهللالا  سددإل ع 
 ها قااإا   قال فكاإا .   موك  احهلل اماه ان ُيم   ايها اال اءا  ااي
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 فقر احلديث
  دمذ م   ذا احلهلل ا  هللال مىائ  

:انيددد    َيددد  ا حددداام ا   ادددب مددد  قودددهلل ااوىدددذ امدددا مددد  مل  مودددهلل ااوىدددذ فدددس َيددد   ايددد  أ:لا 
 الاذاذ كان ابإ ق ادال غْ  ام 

ــاا   (ااْددرَبِّ َمددا ُدْمددُ ْ  ُحُامدداأل  اَلُحددّاَِم َ اَددْيُكْ  َ ددْيهلُل :  دمددذ مودد  صدداب ااودديهلل  اددب احملددام امإادد  يملدداىل اثني
  [ 96ااائهللال : ]

 : ان م   اد ءي األ م   يهلل اارب  امهللاأل الس   اي  ا لاا اثلثاا 
: ام اي ا   ااملا     يهلل احملام  ادب ثسثدة اقدإال : احدهلل ا انيد  ِمودإا مُامداأل  ديهلل ألساد   رابعاا 

ال دإ مد ثإ   د   ادا بد  اي اال   ال ذا مذكإ     بملا ااىاي كما  كا  اذ اب  دقيق اامليدهلل 
ان  ددذه ااموددة ان  : :أيــو عاادد  ال  مددان  ضددا ع  وهمددا كمددا  كددا  اددذ ااوددوملا    ااملددهللال 

 دد َ  اددب ان   ااىددوهلل  اددا بدد  سددهلل ان ال اددا بدد  سددهلل ان ان كددان  ددإ فهددإ ضددمليي ُث ان 
ْاأل  اددب مكددة اسدد م     مددان حددل  ادد  انيدد   ا ددهلل  احلددج ااموددة يرددْ اىل ان احلددا ف ااددذي كددان امدد

فاميد  ِبُمهلل ددهلل اي  اددب مدداحا ل اال ثددسف المملدد  ءدداا مدد  احلجدد  العملددام فددهللل  ددذا  اددب انيدد  كددان 
 دديهلل مدد  اسدد    مددان المددا  دديهلل ألسدد  احملددام فهددإ حدداام  اددب احملددام حلددهلل ا ااوددمل  بدد  س ّامددة 

 ااذي سي   ف  ل  اب ان  ذا اامإل   َياج    اامإل اا ا   اب ااو يري فيما ا   
: اني  ِموإا  اب احملام ان  اده  إ اال  يهلل ألسا  سدإاا كدان ك نيد  اال بتدْ ا نيد  قدال اامإل اا ا 

  حدددهلل ا اي اددد: الا ددد اا احلدددهلل ا داي :أيـــو ال دددإ مدددذ   ماادددذ الااردددافملا الامحدددهلل الاسددد اق 
 ق ادال الحهلل ا ااومل  ب  س امة ااذي سي   بملهلل  ذا .

ام الان كددان  اددب غددْ  اددذ مل ُيددام الاامددإل اا ااددا: انيدد  ان كددان ع ددُياده اال ك نيدد  اال بهلل ا دد  حدد
ان اافاق بل اا ا  الاا ااا اني  ان  يهلل ألسا  كدان  امداأل  ادب اامدإل اا دا  ا ن فيد  اال  : :أيو 

مل أي ن اما  اب اامإل اا اادا فإنيد    ُيدام ا  ا ا  ديهلل ك نيد  امدا ادإ  ديهلل ألساد  اكد  بتدْ ا نيد  
اا ا   إ اامدإل ااود يري اادذي يد دهلله األدادة القدهلل  فس ُيام  ذا ااذي   ها اني   إ اافاق الاامإل
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قَدداَل َ ددْيهلُل ااْددرَبِّ َاُكددْ  َحددسلن اَلانيْدددُ ْ  ُحددُامن َمددا مَلْ    دّل  ايدد  حددهلل ا سددابا  ضددا ع  ودد   دد  ااودديب 
  (1   ( َيِويهلُلالُه َااْل ُ َوهلْل َاُك ْ 

 ايدد  بردداا  اال ا ددانا اءددا   اددب ااودديهلل اا ددسل :  ددهللل حددهلل ا اي ق ددادال ان احملددام ا  خامســاا 
حددام  ايدد  امإادد     دد  اءددا  اايدد  احددهلل مددوك  قددااإا   ( القددهلل ال د   بملددا عدداق  ددذا احلددهلل ا ان 

ن  كددد  فمددال اافم دد   الاددإ  ااىدددإط  ااع ق ددادال  كدد  فاسدد  الامددذ   ددد  فىددمط مودد  ااىددإط بملددهلل 
 ف بإا فولل ف مذه ُث  ك  فرهلل  اب احلُُما فم   موها اات أل 

الاايت  اددب اهندد  اكاددإا مدد  حلدد   اددذ احلمددا  ُث ءددكإا ف كددإا اكادد  حدد   ا مددإا : يددهللل ااددا سادســاا 
 سائل . الفي  داي   اب ان ا س هاد   نمو   عاويب 
كدان قدهلل  ّامهد   ادذ   : ما  كا م  ام وا ه     مواالا د  ااىدإط دال  ادب ان  سدإل ع سابعاا 

ايد  مد   بد  الفّمد  ا د اب    اادهلل    داإات باّدل مدا انيدلل ا ق   سفا   ال إ داي   اب ان ااوديب 
  ي السسم   اي  .

 
احلديث الثان نعن الصعب بـن جثامـة الليثـ  رضـ  هللا عقـر ) أنـر أعـد   ىل القـ  [ 250]
  فرده علير فلما رأ  ما يف :ج ـ  يـا   ان مل نـرده  –أ: بوّدا  –محاراا :حشياا :عو ابألبواو

سلم )رجا محار ( :يف لفظ ) شق محــار ( :يف لفـظ ) ع ـر عليك  ل أاّن حرم (. :يف لفظ مل
 محار ( .

 : ان احملام   َيإن ا  ان أيك   يهللاأل  يهلل ألسا موضوع احلديث 
 املفردات

 محا األ الحرياأل : احلما ااإحرية يمل رب نيإ األ م  انيإاا ااويهلل ال ا حسل خبسمل احلما األ اية
 بل مكة الااهلل وةقإا  عألبإاا اال بإدان : مإضملان مملاالفان 

                                                        

 1851 قددد  داالد   ك ددداا ااواسدددذ عا حلددد  ااوددديهلل اام دددام  إالابددد 846 قددد  اا مدددذي   ك ددداا احلدددج عا مدددا سددداا   اكددد  ااوددديهلل اام دددام (  1 
، بملدهلل اا  دا   ااك د  اادذكإ ال مل  إسدهلل خماسداأل    د يري  2827 قد  ا ا اءدا  احملدام اىل ااوديهلل فم اد  احلدسل  عامواسدذ احلدج    ك ااالااوىائا 

 األا ا  ال ذا  هللل  اب اني  ضمليي ا  ان مملواه   يري اهحاد ا ااو ي ة اايت يفيهلل  ذا اامل    ااوجما (
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قإاد  فامددا  ا  مدا   السهددا : اي مد  ااكآبددة الاحلدلن قددال ا  مل نيداده  ايددذ ا  ا  حدام ال  افددظ 
اىدا   سدد  محدا  ال  افددظ ءددق محدا  ال  افددظ  جددل محدا  ال اددب  ددذا فاااالا دة األالىل مدد  اعددسق 

 ااك   اب اا ملا ا  ان اااالاايت األما  يفىا ااموإد م  اااالا ة األالىل 
 املعىن اإلمجايل

اىل احلج ال   ااواج فاحإا  جي   الامل  ااودمل  بد  س ّامد   د  بىدفا ااوديب   وهللما سافا ااويب 
  فدد  اد ان  هددهللي اايدد   هلل ددة ال ا  ان يمددهللب حلدد  محددا  الحددش اىل ااودديب   مدد  احىدد  مددا  هددهلل

هلل اد  اكاد  فا  دذ  ااي  اكإني    سفا المل  ك   ملا  ان ما  يهلل اام ام ُيام  اب احملام ااذي  دي
 م  ق إل اْلهلل ة ألهن  كانيإا  امل  ااويب 

 فقر احلديث
اغا  فم   ذا احلدهلل ا قدهلل يمدهللم   احلدهلل ا ق اد  ال دمدذ مد  احلدهلل ا حىد  ا   دذا  اليإضديري 
ما َيها  ااههللي ان كانيَ اْلهلل ة     يري ااراا امذ ا حا األ  اب مرا ا األم ااىدا  ان جتداح 

 نياده  ايذ ا  ا  حام العر اا إفيق . ا  مل امإل ااويب 
 ال اب ع  اب ني يوا  مهلل ال اب  ا  ال     السا 

 

 


