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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 وفضائل مناسك..  احلجة ذي من األول العشر
 

 م 4152من سبتمبر  51 -هـ  5241من ذي القعدة  42

  العناصر: -أواًل 

م.دؽملةمآمتضملاديميفمتظملسملؿمللمبضملضماألزعؽملةمسػملىمبضملضم -1

 مصسمللماظضملؼمللماظزملاحلميفمػذهماظضملرملرموصسمللمصؿملاممؼوممسرصة. -2
 وضوعمشاظبمعؽملادكماحلجمصؿملؾملا. -3
 .ارطةماظؽملاسمظػملقفؿملجميفمأسؼملالماظربمواظشملاسةعرملم -4
 .األضقؿملةموصعملؾملؾملاموعرملارطةمادلسملقيمظػملؼملقرمم -5

 
 األدلة: -ثانًيا

 األدلة من القرآن:

مَواْظَأِرَضماظٖلؼمَلاَواِتمَخػمَلَقمَؼِوَمماظػملَِّهمِطَؿاِبمِصيمَذؾمِلّرامَسرمَلَرماِثؽمَلاماظػملَِّهمِسؽمِلَدماظرمٗلؾمُلؤرمِسٖدَةمٔإٖن}متضملاديم:آمؼعملولم-1

  .[م36:ماظؿوبة]م{مُحُرْممَأِرَبضمَلٌةمِعؽمِلؾمَلا
م[.3م-م1:ماظظملفر]م{َواْظَوِتٔرمَواظرمٖلظمْلٔع*ممَسرمِلٕرمَوَظؿمَلإل*ممَواْظظمَلِفٔر}:ممتضملاديموؼعملول-2

مِظُؿغمَلٚؾُروامَظغمُلِممَرَػاَدٖكمَطَذِظَكمِعؽمِلغمُلِمماظٖؿعمْلَوىمَؼؽمَلاُظُهمَوَظغمِلِنمِدَعاُؤَػامَوَظامُظُقوُعؾمَلاماظػملََّهمَؼؽمَلاَلمَظِن}:ممتضملاديموؼعملول-3

م[م.37:ماحلج]م{اْظؼمُلِقِلؽمِلنَيمَوَبرمٚلٔرمَػَداُطِممَعامَسػمَلىماظػملََّه

م[.2م،1:ماظغملوثر]{مَواِغَقِرمِظَرٚبَكمَصزمَلٚل*مماْظغمَلِوَثَرمَأِسشمَلؿمِلؽمَلاَكمٔإٖغام}:ممتضملاديموؼعملول-4

ممتضملاديموؼعملول-5 ـِػمَلؾمَلامٔإالَّمُؼِفَزىمَصاَلمِباظٖلؿمٚلَؽِةمَجاءمَوَعنماَأِعـَاِظؾمَلمَسرمِلُرمَصػمَلُهمِباْظَقَلؽمَلِةمَجاءمَعن}: ماَلمَوُػِممِع

م[.160:ماألغضملام]م{مُؼصمْلػمَلؼمُلوَن

مَواَلمُخػملٌَّةمَواَلمِصؿملِهمَبؿمِلْعمالَّمَؼِوْممَؼْأِتَيمَأنمَضِؾٔلمٚعنمَرَزْضؽمَلاُطممِعؼمٖلامَأغظمِلعمُلوْامآَعؽمُلوْاماظَِّذؼَنمَأٗؼؾمَلامَؼا}:ممتضملاديموؼعملول-6

 [م.254:اظؾعملرة]{اظصملَّاِظؼمُلوَنمُػُممَواْظغمَلاِصُروَنمَسٌةَذظمَلا
 

 نة :ـألدلة من السا

مَأٖؼذملامٕممِعذملنِممَعذملام:م"(مَوَدذملػملَّمَممَسػمَلؿمِلذملهِمماظػملَّذملهُممَصذملػملَّىمم)ماظػملَّذملهِممَرُدذملولُممَضذملالَم:مَضاَلمم(رضيمآمسؽملؾملؼملامم)مَسٖؾإسماِبٔنمَسِن -1

مِصيماْظِفؾمَلاُدمَوَظاماظػملَِّه،مَرُدوَلمَؼا:مَضاُظواماْظضمَلرمِلَر،مَؼضمِلؽمِلي"ماْظَأٖؼأممَػِذِهمِعِنماظػملَِّهمٔإَظىمَأَحٗبمِصؿملؾمَلاماظزمٖلاِظُحماْظضمَلؼمَلُل

مَذِظذملكَممِعذملنِممَؼِرِجذملعِممَصػمَلذملمِممَوَعاِظذملهِممِبؽمَلظمْلِلذملهِممَخذملَر َممَرُجذمللْممٔإظَّذملامماظػملَّذملِه،ممَدذملِؾؿمللٔممِصذمليمماْظِفؾمَلذملادُممَوَظذملام:م"َضذملالَمماظػملَِّه؟مَدِؾؿملٔل

م[.أخرجهماظؾكاريم]"مِبرمَلِيٍء
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َعامِعِنمَأٖؼإممَأِسصمَلذملُممِسؽمِلذملَدمممم»:مضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملمم)مسنماظؽمليبم(مرضيمآمسؽملؾملؼملا)مابنمسؼملرممسنوم -2

م«َواظٖؿغمْلِؾرٔيمَواظٖؿِقؼمِلؿملِداظػملَِّهمَوَظامَأَحٗبمٔإَظؿمِلِهماْظضمَلؼمَلُلمِصؿملؾمٔلٖنمِعِنمَػِذِهماْظَأٖؼأمماْظضمَلرمِلٔر،مَصَأْطـُِروامِصؿملؾمٔلٖنمِعَنماظٖؿؾمِلػمِلؿملٔلم

 مرواهمأريد[.]
ماظٗدِغؿمَلامَأٖؼأممَأْصسمَلُل"ممم:ضالم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)اظؽمليبمأنم(ممرضيمآمسؽملؾملؼملابنمسؾدمآم)مَجاِبٕرسنم -3

ـِػمُلؾمُلٖنمَوَظا:مِضؿملَلم-ماْظِقٖفِةمِذيمَسرمِلَرمَؼضمِلؽمِليم-"مماْظضمَلرمِلٔرمَأٖؼاُم مَدِؾؿملٔلمِصيمـِػمُلؾمُلٖنِعمَوَظا:م"مَضاَلم؟ماظػملَِّهمَدِؾؿملٔلمِصيمِع

 [.ؼضملػملىموأبوماظؾزارمرواه]م"اظٗؿَراِبممِصيمَوِجؾمَلُهمَسظملََّرمَرُجْلمٔإظَّاماظػملَِّه
ممَأِبيمَضَؿاَدَةموسن -4 ِٓ مَأٖنمَرُدوَلما مَسَرَصَةم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)، مَؼِؤم ممُدِؽَلمَسِنمَصِؤم مَصعمَلاَل: ُؼغمَلظملخملُرم»؟

 ]رواهمعلػملم[.م«مؿمَلَةمَواْظَؾاِضؿمَلَةاظٖلؽمَلَةماْظؼمَلاِض
ُٓمَصػملَّى)ماظؽمٖلِؾٚيمَسٔنم-رضيمآمسؽملؾملام-َدػمَلؼمَلَةمُأٚموسنم -5 مَؼؽمِلَقَرمَأِنمَأَراَدمَعِن:م"مَضاَلمَأٖغُهم(مَوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهما

م[.أريدمرواه]"مَوَأْزظمَلأرِهمَذضمِلٔرِهمِعِنمَؼْأُخِذمَصػمَلاماْظِقٖفِة،مِذيمِػػمَلألمِصي

ٔإٖنمَأِسصمَلَمماأَلٖؼأممِسؽمِلَدماظػملَِّهم:»مم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)َضاَلمَرُدوُلماظػملَِّهمم:مَسِؾِدماظػملَِّهمِبٔنمُضِرٍطمَضاَلمَسِنوم -6

 (.مواظؾؿملؾملعمليمداودموأبمرواه)م«َؼِوُمماظؽمٖلِقٔرمُثٖممَؼِوُمماْظعمَلٚرمَوُػَوماظَِّذىمَؼػمِلؿملِهم
مم)مرضيمآمَسِنمَساِئرمَلَةوم -7 ممسؽملؾملا( مم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)َأٖنمَرُدوَلماظػملَِّه مَسؼمِلَلمآَدِعٙىمِعِنمم»َضاَل: َعا

ِذضمَلأرَػامَوَأْزاَلِصؾمَلامَسؼمَلٕلمَؼِوَمماظؽمٖلِقٔرمَأَحٖبمٔإَظىماظػملَِّهمِعِنمٔإِػَرأقماظٖدٔممٔإٖغؾمَلامَظَؿْأِتىمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمِبعمُلُروِغؾمَلامَوَأ

م.دؽملنماظرتعذي(«)اظٖدَممَظؿمَلعمَلُعمِعَنماظػملَِّهمِبؼمَلغمَلإنمَضِؾَلمَأِنمَؼعمَلَعمِعَنماأَلِرٔضمَصشمِلؿملُؾوامِبؾمَلامَغظمْلّلاممَؤإٖن

 
 :    وعـــــاملوض –ثالًثا 

ماحللؽملاتم،موبعد متسملاسفمصؿملؾملا مصؼملنمرريةمآمتضملاديمبضملؾادهمأنمجضمللمهلممعوادممظػملكرياتم، :

ماظزملاحل معنماألسؼملال مصؿملؾملا معنماألوضاتموؼلؿغملـرون مظؿمللتمظطملريػا معزؼة مهلا مادلوادم مػذه محؿملثماتم، ،

مظؿملؿعملربمعنمربماألرضمواظلؼملواتم.ؼؿفددمصؿملؾملامغرملاطماظضملؾدمصؿمللارعمإديماخلرياتم

سػملىمم–موػيماألذؾملرماحلرمم-مسمٓللمبضملضماظرملؾملورصظملسػملىمبضملضم،ممبضملضماألزعؽملةتضملاديممصسمللمآوضدم

م م، معنماظرملؾملور مم} :صعملالمتضملاديشريػا مِسٖدَة ماِثؽمَلأإٖن ماظػملَِّه مِسؽمِلَد مَخػمَلَقم اظرمٗلؾمُلؤر مَؼِوَم ماظػملَِّه مِصيمِطَؿاِب مَذؾمِلرًا َسرمَلَر

مُحُرْم اظٖلؼمَلاَواِت مَأِرَبضمَلٌة لموصسمٖل،ملمذؾملرمرعسملانمسػملىمدائرماظرملؾملورمصسمٖلوم.[36دورةماظؿوبة:م]{مَواْظَأِرَضمِعؽمِلؾمَلا

ماْظعمَلِدٔرمَظؿمِلػمَلُةم*ماْظعمَلِدٔرمَظؿمِلػمَلُةمَعامَأِدَراَكمَوَعام*ماْظعمَلِدٔرمَظؿمِلػمَلِةمِصيمُهَأِغَزْظؽمَلامٔإٖغا}ضالمتضملادي:مم،ظيماظؿملػملةماظعملدرمسػملىمدائرماظػملؿمل

مم.[3م-1:ماظعملدر]م{َذؾمِلٕرمَأْظِفمِعِنمَخؿمِلْر

م مصظملسمللمم-تؾاركموتضملاديمم-لصسمٖلطؼملا ماألَوبضملضماألؼاممسػملىمبضملضم، لمعنمذؾملرمذيماحلفةماظضملرملر

;معنماظضملؼمللمصؿملؼملامدواػامعنماألؼامرمثواّباموأسصملممأجّراممأطـصؿملؾملاماظزملاحلموجضمللماظضملؼمللم،م سػملىمدائرماألؼام

 ،مصؾمليمعغملاغٌةمسصملؿملؼملٌةمسؽملدمآمتضملادي وػيمأسصملمماظزعنمبرطًة;مإذمهلا،ماظعملدرممساظؿملةمصاضػملٌةمذرؼظملٌةمصؾمليمأؼاْم

ماحللؽملات معؾارطاْتمطـريُة مساظؿملةماظدَٓرجاتمَسرمِلْر ممعؿؽملؤٓسةماظشملَٓاسات ،م، ،محؿملثماممطػملهصؾمليمأصسمللمأؼامماظضمل،

م،م مؼشملوصون مادلرملرصة ماظغملضملؾة محول ماألرضم، معن مبعملضملة ميفمأرؾملر مبؿملتمآماحلرام محفا  مصؿملؾملا جيؿؼملع
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َوَتَزٖوُدوْام}م:بعملولمآمتضملاديمؼؿلابعملونمإديماظشملاساتم،موؼؿؽملاصلونميفماخلرياتم،موظؿملؿزودوامخبريمزادمسؼملاًلو

م[.197م:اظؾعملرة]م{اِبَصٔإٖنمَخؿمِلَرماظٖزاِدماظٖؿعمْلَوىمَواٖتعمُلؤنمَؼامُأِوِظيماأَلْظَؾ

أوضاتؾملامرشؾةم،موأعرمادللػملؼملنيمأنمؼلارسوامإديماالغؿظملاعمبتػملكماألؼاممادلؾارطةمسرفماإلدالممضدرػام

َعنمَجاءمِباْظَقَلؽمَلِةمَصػمَلُهمَسرمِلُرم}جيزىماحللؽملةمبضملرملرمأعـاهلام،مضالمدؾقاغه:ماظذياظؿعملربمإديمآمسزموجلمميف

ـِػمَلؾمَلامَوُػِمماَلمُؼصمْلػمَلؼمُلوَنمَأِعـَاِظؾمَلامَوَعنمَجاءمِباظٖلؿمٚلَؽِة  .م[160:األغضملاممم]{مَصاَلمُؼِفَزىمٔإالَّمِع

موعنمصسملائػملؾملا:

والمؼعمللممآمتضملاديمإالمبضملصملؿملم،موالمجيوزمخلػملعملهمأنمأنمآمتضملاديمأضلممبؾملاميفمطؿابهماظغملرؼمم،مم*

،ممتؽملوؼؾمّلامبرملأغؾملاموصسملػملؾملا،مومهلامصاظعمَلَلممبؾملامؼدلُٓمسػملىمسصملؼملؿؾملامورصضملةمعغملاغؿؾملاموتضملصملؿملممآمتضملادي ؼعمللؼملوامإالمبه،

م-م1]اظظملفر:م{َواْظظمَلِفٔرم*مَوَظؿمَلإلمَسرمِلٕرم*مواظرملظملعمواظوترم}ضالمدؾقاغهم:،مموإرذاّدامألػؼملؿملؿؾملاموعغملاغؿؾملاموعؽملزظؿؾملا

وضدموردمسنماظؽمليبمم،[،مواظزملقؿملحماظذيمسػملؿملهمذيؾملورمادلظمللرؼنمأنماظػملؿملاظيماظضملرملرممػيمسرملرمذيماحلفةم3

مَؼِوُممَواظرمٖلظمْلُعم،مَسَرَصَةمَؼِوُممَواْظَوِتُرم،ماظؽمٖلِقٔرمَسرمِلُرأغهمضالميفمتظمللريمػذهماآلؼاتم"ماظضملرملر:ممم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)

م.(َجاِبٕرمَسِنم،اظغملربىماظلؽملنيفمظؽمللائيمرواهما)م."اظؽمٖلِقٔر

وإسالّعامبظملسملؿملػملةمم-تضملاديمم-;متضملصملؿملؼمّلامٓممغٖصميفمطؿابهماظضملزؼزمسػملىمذطرهمصؿملؾملام-تضملاديمم-أٖنمآمم*

ِٓمِصيمَأٖؼإمم}صعملالمتضملادي:م،مممساػاماألؼاممادلضملػملوعاتم،محؿملثمػذهماظضملرملر،موإزؾملاّرامظرملضملائرػا َوَؼِذُطُرواماِدَمما

ػيمأؼامممم–رضيمآمسؽملؾملؼملامم–[.موضالمابنمسؾاسم27]احلج:مم{َعضمِلػمُلوَعاٍتمَسػمَلىمَعامَرَزَضؾمُلِممِعِنمَبؾمٔلؿملؼمَلِةماأَلِغضمَلأم

مؼاممادلضملػملوعاتمػيماظضملرملرميفمضولمأطـرماظلػملفمواظضملػملؼملاء.ماظضملرملرم.مصاأل

مِعِنمَعا"م:حؿملثمضالم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)أغؾملامأصسمللمأؼامماظدغؿملامطؼملامغصمبذظكمحدؼثماظؽمليبمم*

مِصيماْظِفؾمَلاُدمَوَظاماظػملَِّه،مَرُدوَلمَؼا:مَضاُظوام،اْظضمَلرمِلَرمَؼضمِلؽمِلي"ماْظَأٖؼأممَػِذِهمِعِنماظػملَِّهمٔإَظىمَأَحٗبمِصؿملؾمَلاماظزمٖلاِظُحماْظضمَلؼمَلُلمَأٖؼإم

م"َضاَلماظػملَِّه؟مَدِؾؿملٔل "مِبرمَلِيٍءمَذِظَكمِعِنمَؼِرِجِعمَصػمَلِممَوَعاِظِهمِبؽمَلظمْلِلِهمَخَرَ مَرُجْلمٔإظَّاماظػملَِّه،مَدِؾؿملٔلمِصيماْظِفؾمَلاُدمَوَظا:

م[.ماظؾكاريمأخرجه]

مم* مأغؾملامعغملانمالجؿؼملاعماظضملؾاداتمصؿملؾملا ة،مواظزملؿملامم،مواظدساء،مواظزملدضة،مواجلؾملاد،موضراءةماظعملرآن،مصاظزملال،

مآم معَنمم-تضملاديمم-وِذْطر موشريػا مادلؽملغملر، مواظؽمٖلؾمليمسٔن مبادلضملروف، مواألعر ماألرحام، موصػملة ماظواظدؼن، وبر

سٔنمم-رضيمآمسؽملؾملؼملامم-ػيميفمسرملرمذيماحلفةمأصسمللمعؽملؾملاميفمشريػا;محلدؼثمابنمَسٖؾإسمم-اظعمُلُرباتم

والمَأِسصمَلممَأِجّرامعنمَخؿمِلٕرمم-سزموجلمم-ضال:م))عامعنمَسؼمَلٕلمَأِزَطىمِسؽمِلَدمآممم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمػملَّىَص)اظؽمليبم

م-سزموجلم-ؼضملؼملػملهميفمَسرمِلٔرماأَلِضَقى((،مِضؿملَل:موالماجِلؾملادميفمدؾؿمللمآ؟مضال:م))والماجِلؾمَلادميفمدؾؿمللمآم

م.(رواهماظدارعيم)ِظِه،مصػملممَؼِرِجِعمعنمذظكمِبرمَلِيٍء((مإالَّمَرُجْلمَخَرَ مِبؽمَلظمْلِلِهمَوَعا

مؼؽملؾطمليممؾارطةمعنمذؾملرمذيماحلفةادلؼاممػذهماألزاللمم حننمغضملؿملشميفو والممطملؿؽملؼملؾملاغ أنسػملؿملؽملا

إديمآممصاظضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملامأحٓب،ممرملطملػملؾملامباظضملؼمللماظزملَٓاحلغ،موأنمملاِبقمإديماخلرياتمصؿملؾملاغؿ،موأنمغسملؿملضملؾملام

مَأْصسمَلُل "يفماحلدؼثم:مم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملمم)ممامدواػامعنماألؼام،مظعملولمردوظؽملامم-مدؾقاغهموتضملاديم-
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ـِػمُلؾمُلٖنمَوَظا:مِضؿملَلم-ماْظِقٖفِةمِذيمَسرمِلَرمَؼضمِلؽمِليم-"مماْظضمَلرمِلٔرمَأٖؼاُمماظٗدِغؿمَلامَأٖؼأم ـِػمُلؾمُلٖنمَوَظا:م"مَضاَلم؟ماظػملَِّهمَدِؾؿملٔلمِصيمِع مِصيمِع

م[.ؼضملػملىموأبوماظؾزارمرواه"م]ماظٗؿَراِبمِصيمَوِجؾمَلُهمَسظملََّرمُجْلَرمٔإظَّاماظػملَِّهمَدِؾؿملٔل

أ٘ؼامم-اظضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملامموأن،مأصسمللمأؼامماظلؽملةمطػملؾملاممػذهماألؼاممأناحلدؼثمؼؿسملحمػذاموعنم

اظذيمموأنماظضملاعلميفمػذهماظضملرملرمأصسمللمعنماجملاػدميفمدؾؿمللمآأصسمللمعؽملهميفمشريػا،مم-طانمغوسهم

مم.مرجعمبؽملظمللهموعاظه

وآطدػامصوممؼوممسرصةموؼلؿقبماإلطـارمعنماظضملؾاداتمعنمصالةموصؿملامموذطرميفمػذهماألؼامم،مم

صؿملاممؼوممسرصةمعنمبنيمأؼاممسرملرمذيماحلفةممبزؼدم(مصػملىمآمسػملؿملهمودػملمم)مظطملريماحلا ،موضدمخصماظؽمليب

م(آمسػملؿملهمودػملممصػملى)أنمردولمآمم(رضيمآمسؽمله)صعملدمثؾتمسنمأبيمضؿادةم،مم،موبؿمٓلنمصسمللمصؿملاعهمسؽملاؼة

:م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)ضالو.مم[رواهمعلػملم]دؽلمسنمصوممؼوممسرصةمصعملال:م)مؼغملظمّلرماظلؽملةمادلاضؿملةمواظؾاضؿملةم(م

ممم .[رواهمعلػملم(]ِصؿمَلاُممَؼِؤممَسَرَصَةمَأِحَؿِلُبمَسػمَلىماظػملَِّهمَأِنمُؼغمَلظملخملَرماظٖلؽمَلَةماظَِّؿىمَضِؾػمَلُهمَواظٖلؽمَلَةماظَِّؿىمَبضمِلَدُه)

موضدمأضاصهمآمإديمغظمللهمعنمأصسمللماألسؼملالماظزملاحلةماظزملؿملامص مصعملالم ، ظضملصملممذأغهموسػملومضدره،

م .[عؿظملقمسػملؿمله] [ طلمسؼمللمابنمآدممظهمإالماظزملوممصإغهمظيموأغامأجزيمبه ] :دؾقاغهميفماحلدؼثماظعملددي

معؽملهمصػملػملزملوممصسمللمسصملؿملمموثوابمسؼملؿملمم،موضدمصحميفماحلدؼثم)معنمصاممؼوعاميفمدؾؿمللمآمباسدمآ

مم.اظضملؼمللماظزملاحلممؾملامعنؿلعم;مألغاظوسػملؿملهمصؿمللنمظػملؼمللػملممأنمؼزملوممجؾملؽملممعلريةمعائةمسامم(.

  :اظؿغملؾريمواظؿقؼملؿملدمواظؿؾملػملؿمللمواظذطرم*

وعنماألسؼملالماظيتموردمصؿملؾملاماظؽملصمسػملىموجهماخلزملوصماإلطـارمعنمذطرمآمسؼملوعاموعنماظؿغملؾريم

مظعملولمآمتضملادي:م سػملىمعامرزضؾملممعنم روامادممآميفمأؼاممعضملػملوعاتظؿملرملؾملدوامعؽملاصعمهلمموؼذطم}خزملوصًا

م.أؼامماظضملرملرم:م(،موذيؾملورماظضملػملؼملاءمسػملىمأنمادلعملزملودمباآلؼة28)احلجمم{بؾملؿملؼملةماألغضملامم

َعامِعِنمَأٖؼإممَأِسصمَلُممِسؽمِلَدمم»:مضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملمم)مسنماظؽمليبم(مرضيمآمسؽملؾملؼملا)مسنمابنمسؼملرمو

رواهم]م«اْظضمَلؼمَلُلمِصؿملؾمٔلٖنمِعِنمَػِذِهماْظَأٖؼأمماْظضمَلرمِلٔر،مَصَأْطـُِروامِصؿملؾمٔلٖنمِعَنماظٖؿؾمِلػمِلؿملٔلمَواظٖؿغمْلِؾرٔيمَواظٖؿِقؼمِلؿملِدماظػملَِّهمَوَظامَأَحٗبمٔإَظؿمِلِه

خيرجانمإديماظلوقميفمأؼامماظضملرملرمم(رضيمآمسؽملؾملؼملا)ػرؼرةم أريد[.موضالماظؾكاري:مطانمابنمسؼملرموأبو

ال:موطانمسؼملرمؼغملربميفمضؾؿهممبؽملىمصؿمللؼملضملهمأػلمادللفدمصؿملغملربون،مبؿغملؾريػؼملا.موض ؼغملربانموؼغملربماظؽملاس

 األدواقمحؿىمترتجمعؽملىمتغملؾريًا.موطانمابنمسؼملرمؼغملربممبؽملىمتػملكماألؼامموخػملفماظزملػملوات وؼغملربمأػل

مم .وسػملىمصراذه،مويفمجمػمللهموممرملاهمتػملكماألؼاممذيؿملضملًا

مبه مصوته موؼرصع ماألؼام ميفمػذه مباظؿغملؾري مجيؾملر مأن مظػملؼمللػملم موادلؽملازلمميفموؼلؿقب ادللاجد

عنمأولم،موذظكممإسالغًامبؿضملصملؿملممآمتضملادي،مواظشملرضاتمواألدواقموشريػا،مجيؾملرمبهماظرجال،موتلرمبهماظؽمللاءم

ؼوممعنمأؼاممذيماحلفةموؼلؿؼملرمإديمسزملرمآخرمؼوممعنمأؼامماظؿرملرؼق،موػومعنماظلؽملنمادلؾملفورةماظيتم

م.مؼؽملؾطمليمإحؿملاؤػاميفمػذهماألؼام
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ماظؿغملؾريماخلاصمادل محؿىموأعا موؼلؿؼملر مؼوممسرصة معنمصفر مصؿملؾدأ ماظزملػملواتمادلظملروضة، عملؿملدمبأدبار

م ماظؿرملرؼق مأؼام معن مؼوم مآخر مسزملر متضملادي:; معضملدودات}ظعملوظه مأؼام ميف مآ (.م203م:)اظؾعملرةم{واذطروا

م.وشريه(ػملممرواهمعلم)م«َأٖؼاُمماظٖؿرمِلٔرؼٔقمَأٖؼاُممَأْطٕل،مَوُذِرٍب،مَوِذْطٔرماظػملَِّه»:م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)وظعملوظه

وػيمعنمذيػملةماألسؼملالماظزملاحلةماظيتمؼلؿقبمظػملؼمللػملمماإلطـارمعؽملؾملاميفمػذهماألؼام،مم:اظزملدضةم*

َرَزْضؽمَلاُطممٚعنمَضِؾٔلمَأنمَؼْأِتَيمَؼِوْممالَّم َؼامَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوْامَأغظمِلعمُلوْامِعؼمٖلا}:مصعملال،مسػملؿملؾملامم-تضملاديم-حثمآم وضد

مُخػملٌَّة مَواَل مِصؿملِه ماظصملَّاِظؼمُلوَن َبؿمِلْع مُػُم مَواْظغمَلاِصُروَن مَذظمَلاَسٌة موضال254اظؾعملرة:]{َواَل مودػملم(م[، عام}:)صػملىمآمسػملؿمله

م.[رواهمعلػملم] {غعملزملتمصدضةمعنمعال

مم-مسرملرمذيماحلفةم-باظؽملصملرمإديمػذهماألؼاممو م;مادلؽملزظةتػملكمحصملؿملتمبؾملذهمادلغملاغةموندمأغؾملا

،موالمموضوعمشاظبمعؽملادكماحلجمصؿملؾملاوزملؿملامم،مواظزملدضةم،مصؿملؾملام،موػيماظزملالةم،مواظماتالجؿؼملاعمأعؾملاتماظضملؾاد

م مؼؿأتيمذظكميفمشريػا مؼومماظرتوؼةم، مموػوماظؿملومماظـاعنمعنمذيماحلفة، صظملؿملؾملا موػومو، مؼوممسرصة، صؿملؾملا

)مرضيمَجاِبٕرصضملنمم،ماظظملسمللموطـرةماألجرموشظملرانماظذغبب وػومؼوْممعضملروْف،مماظؿملومماظؿادعمعنمذيماحلفَٓة

ممَضاَلمآمسؽملؾملؼملا( ُٓمَصػملَّى)ماظػملَِّهمَرُدوُلمَضاَل: م(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهما م" َٓمَصٔإٖنمَسَرَصَةمَؼِوُممَطاَنمٔإَذا: مَوَتضمَلاَظىمَتَؾاَرَكما

مِذؾمٔلُدُطِمُأمَسؼمِلؿملٕق،مَصجدملمُطٚلمِعِنمَضاٚحنَيمُشِؾّرامُذضمِلـّامَأَتِوِغيمِسَؾاِديمٔإَظىماِغصمُلُروا:مَصؿمَلعمُلوُلماْظؼمَلػمَلاِئغمَلَة،مِبؾمٔلُممُؼَؾاِػي

ِٓمَرُدوُلمَضاَلمَظؾمُلِم،مَشظمَلِرُتمَضِدمَأٚغي مَؼِؤممِعِنماظؽمٖلأرمِعَنمَسِؿؿملعمًلامَأْطـََرمَؼِوٕممِعِنمَصؼمَلا:م"م(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)ما

م[.،موابنمخزميةميفمصقؿملقهماإلميانمذضملبرواهماظؾؿملؾملعمليميفم]م."َسَرَصَة

َعام" :مضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)ردولمآمأنمم-سؽملؾملا رضيمآ-ويفمصقؿملحمعلػملممسنمسائرملةم

مم".مُثٖممُؼَؾاِػيمِبؾمٔلُمماْظؼمَلالِئغمَلُةمَؤإٖغُهمَظؿمَلِدُغوم،ِعَنماظؽمٖلأرمِعِنمَؼِؤممَسَرَصةمَسِؾّداِعِنمَؼِوٕممَأْطـََرمَأِنمُؼضمِلِؿَقماظػملَُّهمِصؿملِهم

األؼام،موصؿملهمعضملصملممأسؼملالم ،موػومأصسمللمةؼومماظؽملَٓقر،موػوماظؿملومماظضملاذرمعنمذيماحلفَٓطذظكمصؿملؾملامو

ماجلؼملرة مرعي معن موذبحماظؽملُُٓلك: ماظرَٓأس، موَحػمْلق مواظشملَٓواف ، موذبحمماهَلِدي، ماظضملؿملد، موصالة مواظلَٓضملي، ،

م:مَسِؾِدماظػملَِّهمِبٔنمُضِرٍطمَضاَل،مصظمليمحدؼثممادللػملؼملنيميفمصالةماظضملؿملد،موتؾملؽملؽةمبضملسملؾملممبضملسمّلا اأُلضقؿملة،مواجؿؼملاع

مَضاَلمَرُدوُلم ماظَِّذ:»مم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)اظػملَِّه مَوُػَو ماْظعمَلٚر مَؼِوُم مُثٖم ماظؽمٖلِقٔر مَؼِوُم ماظػملَِّه مِسؽمِلَد ماأَلٖؼأم مَأِسصمَلَم مئإٖن

م(.مواظؾؿملؾملعمليمداودمرواهمأبو)م«َؼػمِلؿملِه

ظػملقفؿملجممًاعرملارطؼغملونمحؿىم،ممباظشملاساتم،موتعملربمصؿملؾملامإديمعواله األؼامػذهماظلضملؿملدمعنماشؿؽملممص

ُٓمَصػملَّى)ماظؽمٖلِؾٚيمَسٔنم-رضيمآمسؽملؾملام-َدػمَلؼمَلَةمُأٚممضمَلِنص،مميفمأسؼملالماظربمواظشملاسة :م"مَضاَلمَأٖغُهم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهما

م.[أريدمعلؽملد]"مَوَأْزظمَلأرِهمَذضمِلٔرِهمِعِنمَؼْأُخِذمَصػمَلام،ماْظِقٖفِةمِذيمِػػمَلألمِصيمَؼؽمِلَقَرمَأِنمَأَراَدمَعِن

مضؼملإغ ُٓمَصػملَّىةمادلرملارطةمظػملقفؿملجميفماظضملؾادةمواظشملاسةم،محؿملثمبنيماظؽمليبم)ؾملا (ميفمَوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهما

دلرملارطةمظػملقفؿملجميفمأسؼملاهلمم،معنمرمظهماحلجمصالمحيرمماظـوابمعنماٖدعمَلاحلدؼثمأنمادللػملمماظذيمملمُؼ

مبحماألضاحيم.حؿىمؼؽملؿؾملوامعنمصالةماظضملؿملدموذمسدممضصماظرملضملرم،موتعملػملؿملمماظصملظملرم،مترملؾؾملامباحملرعني
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مردولمآم مصضملػملؾملا معؤطدة مدؽملة مودػملم)واألضقؿملة معنمموحٖثم(صػملىمآمسػملؿمله مصؿملؾملا مدلا سػملىمصضملػملؾملا

حلاجةماظظملعملراءموادللاطنيم،موصؿملؾملامإحؿملاءممبإراضةماظدعاءم،مودلامصؿملؾملامعنمدددملم-سزموجلم-اظؿعملربمإديمآم

حاجًامأومشريمحا مذطرًامأومأغـىم،مم،مصؾمليمدؽملةمعؤطدةمسػملىمطلمعلػملم-سػملؿملهماظلالممم-ظلؽملةمأبؿملؽملامإبراػؿملمم

ؼؽملؾطمليمظغمللمضادرمعودرمأالمؼدسؾملام،مألغؾملامذضملريةمسصملؿملؼملةمعنمذضملائرماظدؼنماإلدالعيماحلؽملؿملفمضالمآمتضملاديم

م مَعامَسػمَلىماظػملََّهمُرواِظُؿغمَلٚؾمَظغمُلِممَدٖكَرَػامَطَذِظَكمِعؽمِلغمُلِمماظٖؿعمْلَوىمَؼؽمَلاُظُهمَوَظغمِلِنمِدَعاُؤَػامَوَظامُظُقوُعؾمَلاماظػملََّهمَؼؽمَلاَلمَظِن}:

َسِنمَأَغٕسمَضاَلمم،مو[م2:ماظغملوثر]م{َواِغَقِرمِظَرٚبَكمَصزمَلٚل}،موضالمتضملاديم:مم[37:ماحلج]م{اْظؼمُلِقِلؽمِلنَيمَوَبرمٚلٔرمَػَداُطِم

م مَوَدؼمٖلم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)َضٖقىماظؽمٖلِؾٗىم: مِبؿمَلِدِه مَأْضَرَغؿمِلٔنمَذَبَقؾمُلؼمَلا مٔرِجػمَلُهمِبغمَلِؾرمَلؿمِلٔنمَأِعػمَلَقؿمِلٔن مَوَوَضَع ىمَوَطٖؾَر

صػملىمآم)أنمردولمآم:م"مم(رضيمآمسؽملؾملؼملا)مآمبنمسؼملرمم"م]مرواهمعلػملمم[م،موسنمسؾدمَسػمَلىمِصظمَلاِحؾمٔلؼمَلا

م."م]مرواهماظؽمللائي[:موطانمإذامملمؼؽملقرمؼذبحمبادلزملػملىحنرمؼومماألضقىمبادلدؼؽملةم،مضالمم(سػملؿملهمودػملم

مواألضقؿملةمعنمأصسمللماألسؼملالماظيتمؼ م، ماظؿملوم ماإلغلانمإديمربهميفمػذا م-َساِئرمَلَةصضملنمؿعملربمبؾملا

َعامَسؼمِلَلمآَدِعٙىمِعِنمَسؼمَلٕلمَؼِوَمماظؽمٖلِقٔرمَأَحٖبم»مَضاَل:مم(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)َأٖنمَرُدوَلماظػملَِّهمم-رضيمآمسؽملؾملا

اْظعمِلؿمَلاَعِةمِبعمُلُروِغؾمَلامَوَأِذضمَلأرَػامَوَأْزاَلِصؾمَلامَؤإٖنماظٖدَممَظؿمَلعمَلُعمِعَنماظػملَِّهمِبؼمَلغمَلإنممٔإَظىماظػملَِّهمِعِنمٔإِػَرأقماظٖدٔممٔإٖغؾمَلامَظَؿْأِتىمَؼِوَم

م.دؽملنماظرتعذي(«)َضِؾَلمَأِنمَؼعمَلَعمِعَنماأَلِرٔضمَصشمِلؿملُؾوامِبؾمَلامَغظمْلّلام

ةماألضقؿملموجيبمسػملىمادللػملمماظذيمؼرؼدمأنمُؼسملقيموحيرصمسػملىماتؾاعماظلؽملةمأنمؼؿأطدمعنمدن

صػملىم)علػملممسنمجابرمبنمسؾدمآمأنمردولمآمم،مصظمليمصقؿملحموذظكمبلؤالمأػلماخلربةسؽملدمذرائؾملام

اجَلذسةم:م)وم«.اَلمَتِذَبُقوامٔإالَّمُعِلؽمٖلًةمٔإالَّمَأِنمَؼضمِلُلَرمَسػمَلؿمِلغمُلِممَصَؿِذَبُقوامَجَذَسًةمِعَنماظسمٖلْأٔنم»مضال:مم(آمسػملؿملهمودػملم

م(.ـاغؿملةاظميفعامادؿغملؼمللمدؽملةموملمؼدخلم

مصعملدم ماذرتطماإلدالممأنمتغملونماألضقؿملةمخاظؿملةمعنماظضملؿملوبم، وىمأبومداودمسنماظرباءمبنمرطؼملا

َأِرَبْعماَلمَتُفوُزمِصىماأَلَضاِحىماْظضمَلِوَراُءمَبؿمٚلْنمَسَوُرَػامَواْظؼمَلٔرؼسمَلُةم»مضال:مم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)سازبمأنماظؽمليبم

َضاَلمُضػمْلُتمَصٔإٚغىمَأْطَرُهمَأِنمَؼغمُلوَنمِصىماظٚلٚنمَغعمْلْص.م«.مػمْلضمُلؾمَلامَواْظغمَلِلرُيماظَِّؿىماَلمَتؽمِلعمَلىَبؿمٚلْنمَعَرُضؾمَلامَواْظضمَلِرَجاُءمَبؿمٚلْنمَز

م.أبيمداود[دؽملنم]َضاَلمَأُبومَداُوَدمَظؿمِلَسمَظؾمَلامُعٙخ.«.مَعامَطٔرِػَتمَصَدِسُهمَواَلمُتَقٚرِعُهمَسػمَلىمَأَحٍدم»مَضاَلم

ماإلدالممإديماإلح موضدموجه مواحملؿاجنيمػذا مإديماظظملعملراء م ماألضقؿملة موإنمعنملانميفمؼوم م ،

أنمؼؿزملدقمباألضقؿملةمطػملؾملامصؾملذامأضربمظػملؿعملوىموأسصملممظػملـوابم،موضدمأجازممدلنمودعمآمسػملؿملؾملممماألصسملل

م،موطلمذظكم مأومأنمجيضمللمذظكمأثالّثا مأنمؼأطلمعؽملؾملاموأنمؼؾملديمظعملرابؿهموأصدضائهم، اإلدالممظػملؼملسملقيم

(ممسؽملؾملامآمرضي)ممسائرملةمحدؼثصظمليممامطانمؼظملضمللماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملمم(طؼملممإنمذاءمآممععملؾول

مبَػَذمصعملاظتمسائرملةمألَدمصػملؼملامذيؿملضملًا،مبؾملامباظؿزملدقموأعرماةاظرمٓلم(مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)ماظردولمبَحَذمدلا

م.عذيم(م)مأخرجهماظرتم"فِؿاظغمَلمإالمؾملاطػمُلميبعمِل:م"(ممودػملممسػملؿملهمآمصػملى)ممصعملالمف،ِؿاظغمَلمإالمطػملؾملا

،مصػملؽملقرصمسػملىموإذامطؽملامضدمسرصؽملامسصملؼملةمػذهماألؼامموصسملػملؾملاموذرصؾملاموصسمللماظضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملام

ماظردولمماألؼامػذهمميفاخلريم مصإنماظؽمليبمم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملمم)حؿىمغغملونمأػالمبعملؾولمدسوة م، ظؽملا
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م،مصظمليمحدؼثمسائرملةمم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم) مظؽملامعنمشريمأنمؼراغا مرضيمآمسم–دسا ضاظتم:م"مدلامم–ؽملؾملا

رؿملبماظؽملظملسم،مضػملتمؼاردولمآم،مادعمآمظيم،مصعملالم:م"ماظػملؾملمماشظملرمم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملمم)رأؼتماظؽمليبم

م محؿىمدعملطمرأدؾملا مصسملقغملتمسائرملة مأسػملؽملتم" مأدٓرتموعا موعا م، متأخر موعا معنمذغؾؾملا متعملدم معا ميفظضملائرملة

:م"مأؼلركمدسائيم؟مصعملاظتم:موعامظيمالم(مصػملىمآمسػملؿملهمودػمل)حفرػامعنماظسملقكم،مصعملالمهلامردولمآم

مصعملالم مظدسائيمألعيتم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)ؼلرغيمدساؤكم، م"وآمإغؾملا طلمصالةم"م)صقؿملحمابنمميف:

مبابمذطرمعطملظملرةمآمجلموسالم(.مم29/255حؾانم

سزمم-مسػملىمصسملػملؾملاموصسمِللماظضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملا،موأنمؼرملغملَرهم-تضملاديمم-صَقٔرٙيمبادللػملممأنمؼرملغملَرمآم

حيرصمسػملىموضدرػا،ممأنمؼضملرفمهلذهماألؼاممصسملػملؾملا،موؼعملدرمهلاسػملىمُبػمُلوشؾملاموػوميفمأِعٕنموساصؿملةم،موم-وجلم

م.باألسؼملالماظزملاحلةمماالجؿؾملادمصؿملؾملا


