
 الدروس املستفادة مو خطبة حجة الوداع
 م4153 أكتوبرمو  4 -يـ 5341مو ذي احلجة  9اجلمعة 

م

 :العهاصـر –أواًل 
 اظؿفملطؿملدمسػملكمحرعةماِّغظملسمواِّعقالمواِّسراض.م -1
 .اظرباموخشملرهمسػملكماظظملردمواِّعةميفماظدغؿملامواآلخرةم -2
 .اظقصؿملةمباظؽمللاءم -3
م.تعملرؼرػامحلعملققماإلغلانم -4

 .اظضملؼملؿملاءمسـماظضملزملؾؿملةوحدةماِّعةمواظؽملؾمللمم -5
م

 األدلـة: -ثانًيا      
 األدلة مو القـرآى الكريم :               
متضملادي-1 مَظغمُلِؿم}م:ؼعملقل مَوَرِضؿملُت مِغضمِلؼمَلِؿل مَسػمَلؿمِلغمُلِؿ مَوَأِتؼمَلؼمِلُت مِدؼؽمَلغمُلِؿ مَظغمُلِؿ مَأْطؼمَلػمْلُت اْظؿمَلِقَم

م.ؼ3ادلائدة:مػ{اإٔلِدالَممِدؼؽمّلا

 م.ؼ151اِّغضملام:مػم{ظمْلَسماظَِّؿلمَحٖرَمماظػملَُّفمٔإالَّمِباْظَقٚؼَوالمَتعمْلُؿػمُلقاماظؽمٖل}:وؼعملقلمتضملادي-2
مَتغمُلقَنمم}وؼعملقلمتضملادي:م-3 مَأِن مٔإظَّا مِباْظَؾاِرٔؾ مَبؿمِلؽمَلغمُلِؿ مَأِعَقاَظغمُلِؿ مَتفمْلُطػمُلقا مَظا مآَعؽمُلقا ـَ ماظَِّذؼ َؼاَأٗؼؾمَلا

ـِمَتَرإضمِعؽمِلغمُلِؿمَوَظامَتعمْلُؿػمُلقامَأِغظمُلَلغمُلِؿمٔإٖنما م.ؼ29ػاظؽمللاء:م{ظػملََّفمَطاَنمِبغمُلِؿمَرِحؿملؼمّلاِتَفاَرًةمَس

 .ؼ275اظؾعملرة:مػم{َوَأَحٖؾماظػملَُّفماْظَؾؿمِلَعمَوَحٖرَمماظٚرَبا}:وؼعملقلمتضملاديم-4
متضملاديم-5 مُطؽملُؿِؿم}:وؼعملقل مٔإِن ماظٚرَبا ـِ مِع مَبعمِلَل مَعا مَوَذُروا ماظػملََّف ماٖتعمُلقا مآَعؽمُلقا ـَ ماظَِّذؼ مَأٗؼؾمَلا َؼا

ـِماظػملَِّفمَوَرُدقِظِفَصكمٔلِنمَظ * ُعقمِلِعؽمِلنَي  .ؼ،279م-م278اظؾعملرة:مػ{مِؿمَتظمْلضمَلػمُلقامَصفمْلَذُغقامِبَقِرٍبمِع
موَضَؾاِئَؾم}وؼعملقلمتضملادي:-6 مُذضمُلقبًا موُأغـَكموَجضمَلػمْلؽمَلاُطِؿ مَخػمَلعمْلؽمَلاُطؿمٚعـمَذَطٕر مإٖغا ماظؽمٖلاُس مَأٗؼؾمَلا َؼا

ممؼ.13فرات:ماحلػم{ِظَؿضمَلاَرُصقامإٖنمَأْطَرَعغمُلِؿمِسؽملَدماظػملَِّفمَأِتعمَلاُطِؿ

مَصَؿظمْلرمَلػمُلقامَوَتِذَػَبمٔرحُيغمُلِؿمَواِصِؾُروام}وؼعملقلمتضملادي:مم-7 مَتؽمَلاَزُسقا مَوَظا مَوَرُدقَظُف َوَأِرؿملضمُلقاماظػملََّف

ـَم مؼ46ػاِّغظملال:مم{ٔإٖنماظػملََّفمَعَعماظزمٖلاِبٔرؼ

م

 األدلة مو السهة الهبوية :      



م -1 ـِ َخشمَلَبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مسؾدمآم)رضلمآمسؽملؾملؼملا(مأنماظؽمليبجابرمبـمَس

مَوَضاَل مماظؽمٖلاَس مم»: مٔإ... مَػَذا مَؼِقِعغمُلِؿ مَطُقِرَعِة مَسػمَلؿمِلغمُلِؿ مَحَراْم مَوَأِعَقاَظغمُلِؿ مِدَعاَءُطِؿ ميفٖن

 م.م(معلػملؿصقؿملّّم)«...ممَبػمَلِدُطِؿمَػَذاميفَذؾمِلٔرُطِؿمَػَذام
ـِمَأِبلمُػَرِؼَرَةموم -2 م(:ممَصػملَّكماظػملَُّفمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ)ظػملَِّفمَضاَلمَرُدقُلما:ممَضاَل)رضلمآمسؽملف(ممَس

م.(معلػملؿصقؿملّّم)م«ُطٗؾماْظؼمُلِلػمِلٔؿمَسػمَلكماْظؼمُلِلػمِلٔؿمَحَراْممَدُعُفمَوَعاُظُفمَوِسِرُضُف....م»م

مَسِؾِدماظػملَِّفمو -3 ـِ صػملكمآمسػملؿملفم)َضاَلمَرُدقُلماظػملَِّفم:مَضاَلم)رضلمآمسؽملف(مممبـمعلضملقدمَس

اِعٔرٕئمُعِلػمِلٕؿمَؼرمِلؾمَلُدمَأِنماَلمٔإَظَفمٔإالَّماظػملَُّفمَوَأٚغكمَرُدقُلماظػملَِّفمٔإالَّمِبكمٔلِحَدىمماَلمَؼِقٗؾمَدُم»(:مودػملؿ

 .(علػملؿصقؿملّّم)«ؽمِلِفماْظؼمُلظمَلأرُقمِظػمْلَفؼمَلاَسِةَواظؽمٖلظمْلُسمِباظؽمٖلظمْلٔسمَواظٖؿأرُكمِظِدؼملَثاَلٍثماظـٖؿمٚلُبماظٖزاِغ

ـِمَأِبلمُػَرِؼَرَةمومم -4 (:مَصػملَّكماظػملَُّفمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ)َضاَلمَرُدقُلماظػملَِّفم:ممَضاَلم)رضلمآمسؽملف(مَس

َظامُؼرمِلرُيمَأَحُدُطِؿمَسػمَلكمَأِخؿملِفمِباظٚلػمَلأحمَصكمٔلٖغُفمَظامَؼِدٔريمَظضمَلٖؾماظرمٖلؿمِلشمَلاَنمَؼؽمِلٔزُعمِصلمَؼِدِهمَصؿمَلعمَلُعم»

ـِماظؽمٖلأر  ؼ.ماظؾكاريمػصقؿملّّ«ِصلمُحظمْلَرٍةمِع

:م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ضال:مضالمردقلمآممسؽملؾملؼملا(م)رضلمآوسـمابـمسؾاسم -5

م.ؼادللؿدركمظػملقاطؿػ«ِبفمَلِغظمُلِلؾمٔلِؿمَسَذاَبماظػملَِّفمٔإَذامَزؾمَلَرماظٚزَغامَواظٚرَبامِصلمَضِرَؼٍة،مَصعمَلِدمَأَحػملُّقا»

ـِمَسِؾِدماظػملَِّفومم -6 ـٔماظؽمٖلِؾٚلم)رضلمآمسؽملف(ممبـمعلضملقدمَس ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملَّ)َس ممَضاَل:(مَؿمَصػملَّكما

ُٓمآِطَؾماظٚرَبا،مَوُعقِطػمَلُف،مَوَذاِػَدِؼِف،مَوَطاِتَؾُف» ـَما  ؼ.علؽملدمأريدػ«َظضمَل
ماَِِّحَقٔصوسـم  -7 ـٔ مَوَدػملََّؿمأنماظؽمليبم)م)رضلمآمسؽملف(مَسؼمِلٔرومِب مَسػمَلؿمِلِف ُٓ (مضالمَصػملَّكما

مَصكمٔلٖغؼمَل»ميفمحفةماظقداع: مَخؿمِلّرا مِباظؽمٚلَلاِء مَواِدَؿِقُصقا مِسؽمِلَدُطِؿَأاَل مَسَقاْن ـٖ مُػ ػدؽملـم«م...ما

 اظرتعذيؼ.
مَأِبلمَغسمِلَرَةو -8 ـِ ممَس ماظؽمٖلِؾٚلم)رضلمآمسؽملف( ـٔ م)َس مَوَدػملََّؿ مَسػمَلؿمِلِف ُٓ مَصػملَّكما مَأٗؼؾمَلام»مَضاَل:( َؼا

مَصسمِل مَظا مَأَظا مَواِحْد، مَأَباُطِؿ مَؤإٖن مَواِحْد، مَرٖبغمُلِؿ مٔإٖن مَأَظا مَسػمَلاظؽمٖلاُس، مِظضمَلَرِبلدمل مَؾ مَوَظامكمَسَفؼمِللدمل ،

مِظضمَلَفؼمِللدملمَسػمَلكمَسَرِبلدمل،مَوَظامَأِحؼمَلَرمَسػمَلكمَأِدَقَد،مَوَظامَأِدَقَدمَسػمَلكمَأِحؼمَلَر،مٔإظَّامِباظٖؿعمْلَقىمَأَبػملَّطمِلُتم"،

ِٓ،مُثٖؿمَضاَل:م"مَأٗيمَؼِقٕممَػَذا؟م"،مَضاُظقا:مَؼِقْممَحَراْم،مُثٖؿمَضاَل:م"م َأٗيمَضاُظقا:مَبػملََّغمَرُدقُلما

مَحَراْم،م مَبػمَلْد مَضاُظقا م"، مَػَذا؟ مَبػمَلٍد مَأٗي م" مَضاَل: مُثٖؿ مَضاَل: مَحَراْم، مَذؾمِلْر مَضاُظقا: م"، مَػَذا؟ َذؾمِلٕر

مَأِوم مَضاَل: مَأِدٔري مَوَظا مَضاَل: مذمل م" مَوَأِعَقاَظغمُلِؿ مِدَعاَءُطِؿ مَبؿمِلؽمَلغمُلِؿ مَحٖرَم مَضِد َٓ ما مَصكمٔلٖن م" َضاَل:

مَط مَظامذمل مَؼِقِعغمُلِؿمَػَذاَأِسَراَضغمُلِؿ،مَأِم ،مِصلمَذؾمِلٔرُطِؿمَػَذا،مِصلمَبػمَلِدُطِؿمَػَذامَأَبػملَّطمِلُتم"،ممُقِرَعِة

ِٓ،مَضاَل:م"مِظ مؼ.علؽملدمأريدػ«ؿمُلَؾػملخملٔغماظرمٖلاِػُدماْظطمَلاِئَبَضاُظقا:مَبػملََّغمَرُدقُلما

 :املوضـوع  -ثالًثا 



عـم ديمدروٕسعامأحقجماِّعةميفمأؼاممحمؽمِلؾملاموذدائدػا،موأؼاممضضملظملؾملاموضؿملاسؾملا،مإ

ماظضملرب متلؿػملؾملؿمعؽملؾملا متؿفملٓعػملؾملا،موإديموضظملاٍتمسؽملدمعؽملادؾاتؾملا ماظضملزممسػملكم تارخيؾملا وؼؿفٓددمصؿملؾملا

م.وصلاد حماربةمطؾمبطمللواجلؾملادماحلٓؼ،م

طؿملاغؾملا،موإنم ؾملامطراعؿؾملاموتردمعـمؼرؼدماظعملسملاءمسػملكبعامأحقجؾملامإديمدروٕسمتلؿضملؿملدم

صؿملؾملامِعـماظدروسمعام،مواموعقاسظاظقداسؿملةمظضملرّبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مؽمليٓباظيفمحفةم

 .واآلِخرة تدٖبرػامادللػملؼملقنموسؼملػملقاممبامصؿملؾملا،مظغملاغتمدؾّؾامظلضملادتؾملؿميفماظدغؿملا صؿملؾملا،مصػملق

م،ممظؽملاورضلمآم ؾضملدمأنمادؿعملرماظؿرملرؼعموطؼملؾماظدؼـمومتتماظؽملضملؼملةص اإلدالممدؼؽمّلا

م ماضطؼملا موتضملادي-ل م-دؾقاغف م}: مِدؼؽمَلغمُلِؿ مَظغمُلِؿ مَأْطؼمَلػمْلُت مِغضمِلؼمَلِؿلماْظؿمَلِقَم مَسػمَلؿمِلغمُلِؿ َوَأِتؼمَلؼمِلُت

مِدؼؽمّلا ماإٔلِدالَم مَظغمُلِؿ مػ{َوَرِضؿملُت مخشملبم3ادلائدة: مودػملؿ(ؼ، مسػملؿملف مآ يفمماظؽمليبم)صػملك

عقجزةم،مأردكمصؿملؾملامضقاسدماإلدالمموػدمم عقضػمسرصةموؼقمماحلجماِّطربمخشملؾًةمجاعضملًة

مُحرعات موَسصمّلَؿ م عؾادئماجلاػػملؿملة، يفمم(سػملؿملفمودػملؿمصػملكمآ)ثٓؾتماظؽمليبموادللػملؼملني،

ماظرملرؼضملة غظملقسمادللػملؼملنيمأصقل موضقاسد مبفملظظملازؾملامبماإلدالعؿملةماظدؼـ ضملؾاراتمتقدؼضملؿملة

م(.(اذؾملدصاظػملؾملؿمم)بعملقظف:م)مصؿملؾملامسػملكماظؾالغمادؿرملؾملدماظؽملاَس وعضملاغؿملؾملامومشقهلاموإجيازػا،

 خشملؾةمحفةماظقداعمددؿقّرامظألعةماإلدالعؿملةموعؽملؾملّفامظػملؾرملرؼةمذيضملاء;مصػملعملدمأمتموُتضمَلد

مبضملثمإديماإلغلاغؿملةآم مردقل مأذرفموأطرم مؼد مسػملك مإديماظؾرملرؼة مووضعمرداظؿف ، 

ماظدسائؿمظعملؿملامماظدوظةماإلدالعؿملةم يفماِّرضمإديمؼقممم-تضملاديم-آم واظؿؼملغملنيمظدؼـ،

ماظعملؿملاعة.

ماظم* ماظؽمليبموعـ معـمخشملؾة مودػملؿ)دروسمادللؿظملادة مآمسػملؿملف حفةمميفم(صػملك

م.قالمواِّسراض:ماظؿفملطؿملدمسػملكمحرعةماِّغظملسمواِّعاظقداع

ضسملؿملٌةمخشملريةمُؼـريػامخشملابممواِّعقالمواِّسراضاظدعاءممِحظمْلظماظؽملظملقسموصؿملاغةإنم

صػملكم(أطدماظؽمليبمحؿملثمإديماِّعةميفمطػملؼملاتفماظؿقدؼضملؿملة،مم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)اظردقل

مودػمل مسػملؿملف مادؿعملراَرُهمآ موظػملؼملفؿؼملٔع مطراعَؿُف، مظإلغلأن محيظملُظ مظػملضملادلنَي، مرريٌة مأٖغُف ؿ(

مضاَلوعغملاَغ مواِّعقاَل، ماظضملعملقَل موحيؼمِلل مواظدعاَء، ماِّسراَض مؼزملقُن مسػملؿملفم(َؿُف، مآ صػملك

ماظقدأع:ودػمل محفِة مِصلمخشملؾِة م مٔإم»مؿ( ماظؽملاُس مَسػمَلؿمِلغمُلِؿمأؼؾمَلا مَحَراْم مَوَأِعَقاَظغمُلِؿ مِدَعاَءُطِؿ ٖن

م.مم«َبػمَلِدُطِؿمَػَذاميفَذؾمِلٔرُطِؿمَػَذامميفَطُقِرَعِةمَؼِقِعغمُلِؿمَػَذام

م



أنمػذهم ُحرعةماظدعاءمواِّعقال،مووٖضّّمظؽملام(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ـماظؽمليٗبمبؿمٖلظعملدم

م-وػقمعغملةمم-احلرامم احُلرعةمُتلاويمُحرعةماظؿملقممواظرملؾملرمواظؾػملد،موعضملػملقْممأنمُحرعةماظؾػملد

وطذظؽم،ممحرعةمسصملؿملؼملةم-احلٖفةم وػقمذؾملرمذيم-ُحرعٌةمسصملؿملؼملة،موُحرعةماظرملؾملرماحلرامم

م.رعةمذدؼدةموَسصملؿملؼملةرعةماظٚدعاءمواِّعقالمُحح

م مأٖدسماظردقل ماظؽملؾقي ماظؿقجؿملف مودػمل(بؾملذا مآمسػملؿملف محسملأريدملممؿ(صػملك جملؿؼملٕع

موتعملقمماظضملالضُة،مم،موُتِرَسكمصؿملِفماحلرعُة،موؼفملُخُذمصؿملِفمطٗؾمِذيمحؼدملمحعملَُّفم،متلقُدُهماُِّْظظمَلُةمعلؿعمِلردمل

ـَمأصراِدِهمسػمَلكماظؿضملاؤنمواظرتاُحٔؿ،مظؿملؽملؾملسمُلقامِصلمغلؿملٕج مٕئالعٔرمحيٗؾمصاَل،ممواحٍدمُعؿالِحٕؿمبؿمِل

ماِّذغملأل،ممأخؿملِفَأِنمؼضملؿِدَيمسػمَلكم ـَ مؿ(صػملكمآمسػملؿملفمودػمل(طؼملامبنيماظؽمليببفملٚيمذغملٕؾمِع

م.«ُطٗؾماْظؼمُلِلػمِلٔؿمَسػمَلكماْظؼمُلِلػمِلٔؿمَحَراْممَدُعُفمَوَعاُظُفمَوِسِرُضُف»مم:بعملقظف

وَظؼمَلام غمَلتماظدعاء،حد،موَظؼمَلامُدظمِلتدٖبرماظؽملاسمػذاماظغملالم،مَظؼمَلامتضملٖدىمأحدمسػملكمأ وظق

ػؽملؿملؽًةمصؿملؾملامدضملادتؾملؿم ُخشملظمَلتماِّعقال،مودلامُدرَضت،موَظؼملاماشُؿزملَؾت،موَظضملاشماظؽملاسمسؿملرملًة

مجيضملؾ ماظؿقرؼؿ مصؾملذا ماُِّخروٖؼة، مضؾؾ مأنم اظٗدغؿملقؼة مضِؾؾ مِحلاب مأظػ مؼضملؼملؾ اإلغلاَن

م مظؿمَللظملؽمدعف مؼؿضملٖدىمسػملكمَشريه مظؿملفملُخذ، محؼدمل، أو موِجف مدون ماظؽملاسمسػملكممعاظف وِِّعـ

م.موَخقف دعائؾملؿموأعقاهلؿ،مودلامساذقاميفمرِسب

م-سزموجؾمم-صعملدمجاءميفمطؿابمآم،ممصعملِؿؾماظؽملظملسمبطملريمحؼدملمحراممباظغملؿابمواظلؽمٖلة

م.ؼ151اِّغضملام:مػم{ٖرَمماظػملَُّفمٔإالَّمِباْظَقٚؼَوالمَتعمْلُؿػمُلقاماظؽمٖلظمْلَسماظَِّؿلمَح}:ضقُظفمتضملادي

ماظؽمليبمو مودػملؿمصػملك)ضدمحزملر ماحمَلم(آمسػملؿملف ماظدم ماظـالثةمٖرادؿؾاحة مميفمػذه

مَوَأٚغكم»ميفماحلدؼثماظزملقؿملّّ:مصعملال ماظػملَُّف مٔإالَّ مٔإَظَف ماَل مَأِن مَؼرمِلؾمَلُد مُعِلػمِلٕؿ مَرُجٕؾ مَدُم مَؼِقٗؾ اَل

مَواظٖؿأر مِباظؽمٖلظمْلٔس مَواظؽمٖلظمْلُس ماظٖزاِغك ماظـٖؿمٚلُب مَثاَلٍث مِبكمٔلِحَدى مٔإالَّ ماظػملَِّف مِظِدؼَرُدقُل ماْظؼمُلظمَلأرُقمُك ؽمِلِف

مػدؽملـمأبلمداودؼ.«ِظػمْلَفؼمَلاَسِة

وَؼؾملِدعقنمُبؽملؿملانماظؽملظملس،موضدمحٖرممآم صغملؿملػمؼؿفٖرأمبضملضماظؽملاسموَؼلظمِلغملقنماظدعاء،

سـمطؾمسؼملؾمؼقملديمم(مغؾملكصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)،ممبؾمإنماظؽمليبمذظؽمم-سزموجؾمم-

اَلمُؼرمِلرُيمَأَحُدُطِؿمٔإَظكمَأِخؿملِفمِباظٚلاَلٔحم»م:،مصعملالمإديماظعملؿؾمأوماظعملؿالموظقمطانمإذارةمباظلالح

مَصؿمَل مِصكمَؼِدِه مَؼؽمِلٔزُع ماظرمٖلؿمِلشمَلاَن مَظضمَلٖؾ مَؼِدٔرىمَأَحُدُطِؿ ماَل مَصكمٔلٖغُف ماظؽمٖلأرميفعمَلُع ـَ مِع ػصقؿملّّم«ُحظمْلَرٍة

معلػملؿؼ.



 ػملدعاء،مصاظذيمالمُؼقأربمالظمصؿملفمحعمْلـم-سزموجؾمم-اظعملؿالميفمدؾؿملؾمآم حؿك

جؿملرمّلامأوصاػؿمأالمَؼعملؿػملقامذؿملّكامطؾرّيا،م إذامأردؾم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿممانمم)صغملُؼعملَؿؾ،م

مصؼملامباُظؽملامحُبرعةمدعاءمادللػملؼملني؟ اعرأةموالمرظملاًلمصطملرّيا،مػذامععماظغملظملار،موال

ماالسؿداءم مسػملكماِّغظملسمطذظؽمصانماِّعقالموحرم ماالسؿداء ماإلدالم محٖرم وطؼملا

ـَمآَعؽمُلقامَظامَتفمْلُطػمُلقامَأِعَقاَظغمُلِؿمم};مصعملالمتضملادي:ممأوماحؿؿملاال،ممأومدرضًة،مامشزملّؾسػملؿملؾملام َؼاَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼ

ـِمَتَرإضمِعؽمِلغمُلِؿمَوَظامَتعمْلُؿػمُلقامَأِغظمُلَلغمُلِؿمٔإٖنماظػملََّفمَطاَن ِبغمُلِؿممَبؿمِلؽمَلغمُلِؿمِباْظَؾاِرٔؾمٔإظَّامَأِنمَتغمُلقَنمِتَفاَرًةمَس

م.ؼ29ػاظؽمللاء:مم{َرِحؿملؼمّلام

بنيمحرعةمادلالموحرعةماظدممواظضملرضمم(مسػملؿملفمودػملؿصػملكمآ)ذيعماظردقلمضدمو

م مصعملال: مؼقجؾفماإلميان، معؽملاصؿملةمدلا موجضملؾماظلرضة مِحنَيم...»يفمدؿملاقمواحد، مَؼِلٔرُق َواَل

ـْ م.«...َؼِلٔرُقمَوِػَقمُعقمِلِع

والمؼفملخذمأحدمعااًلمإالمحبعملخملف;م،موأسراضؾملؿموأعقاهلؿمميفمدعاءمادللػملؼملنيصػملؽملؿؼمآم

دقفمومصاحبمعالمِعـمأؼـماطؿلَؾف؟موصؿملَؿمأغظملعملف؟ قفمؼلفمللمطؾدم-سزموجؾم-صآم

 ؟ممؼامربمصؿملَؿمضَؿػملين سؽملدعامؼعملقلمادلعملؿقل:مدػمْلف ؼلفمللماظعملاتؾ

ماظم* موعـ معـمخشملؾة ماظقداعدروسمادللؿظملادة ماظظملردمم:محفة مسػملك موخشملره اظربا

م.واِّعةميفماظدغؿملامواآلخرة

،موُؼقضػمأعؿفمسػملكميفمخشملؾةماظقداع(مصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ؼعملُػماظردقلمحؿملثم

أنماظربامعقضقعموبارؾ،موأولم(مصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ـمؾؿمٚلؿملصأعٕرمحادؿموعقضٍػمجازم،م

م.مصكملغفمعقضقعمطػملُّف،مادلشملَّػملبمٔرباماظضملؾاسمبـمسؾدم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ؼسملضملفم رّبا

ُفمَوَأَحٖؾماظػملَّ}:مضدمحٓرمماظربا;مؼعملقلمتضملاديم-سزموجؾمم-وحرام،موآم صاظٚربامبارؾ

ـَمآَعؽمُلقاماٖتعمُلقاماظػملََّفمَوَذُروامَعام}:مؼ،موؼعملقلمتضملادي275اظؾعملرة:مػم{اْظَؾؿمِلَعمَوَحٖرَمماظٚرَبا َؼامَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼ

ـِماظٚرَبامٔإِنمُطؽملُؿِؿمُعقمِلِعؽمِلنَي ـِماظػملَِّفمَوَرُدقِظِف * َبعمِلَلمِع اظؾعملرة:مػ{مَصكمٔلِنمَظِؿمَتظمْلضمَلػمُلقامَصفمْلَذُغقامِبَقِرٍبمِع

اإلدالمماظشملرؼؼمسػملكم،مصعملدمدٖدمؼ،مصؾملذاموسؿملدمذدؼدمدَلـمملمَؼؽملؿِفمسـماظٚربا279م-م278

صػملكم)اظردقلموأسػملـممضػملؿملػملفموطـريه،مطؾمعـمحياولمادؿـؼملارمعاظفمسـمررؼؼماظربا،مصقٓر

مآمسػملؿملفمودػملؿ موبؿمٓل( موادلرابني، م"حربفمسػملكماظربا ٔإَذاممـمخشملرهمسػملكماجملؿؼملعمصعملال:

م".ِبفمَلِغظمُلِلؾمٔلِؿمَسَذاَبماظػملَِّفمامِصلمَضِرَؼٍة،مَصعمَلِدمَأَحػملُّقاَزؾمَلَرماظٚزَغامَواظٚرَب

ماظؽمليب مودػملؿ)موؼعملقل مآمسػملؿملف م)(صػملك مَوَذاِػَدِؼِف،م: مَوُعقِطػمَلُف، ماظٚرَبا، مآِطَؾ ُٓ ما ـَ َظضمَل

ماظشملرد (.َوَطاِتَؾُف مػل مواظػملضملؽمَلُة: مَعػملضملقن، ماظربا م صـملِطؾ مآ مررية موجؾم-ِعـ صضملػملؿملؽملامم-سز



موتضملاديمم-بؿعملقىمآم مواظُؾضملدمسـمأطؾماحَلرام وأْطؾم-دؾقاغف ماظؿضملاعؾمم،ماحلالل، و

 .آِطػمُلفمعـمرريةمآمتضملادي باظرباماظذيمُؼشملَرد

م.اظقصؿملةمباظؽمللاءم:محفةماظقداعدروسمادللؿظملادةمعـمخشملؾةموعـماظم*

،مؼقممسرصَةبادلرأِةمخرّيامِصلمخشملؾِؿِفمم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مَرُدقُلماظػملَِّفظعمَلِدمأوَصكم

ممتعملدؼّرا مصعملاَل مودػملؿ)دلغملاغِؿؾمَلا، مسػملؿملف مآ مَو»:(صػملك مَخؿمِلّرَأاَل مِباظؽمٚلَلاِء رواهم)«ااِدَؿِقُصقا

م(اظرتعذي مذيؿملػمِلؾمَلا،م. مبؿعملدؼٔر موحصمِلؿمَلِت ماحرتاَعؾمَلا، مادلرأُة مغاَظِت ماظؽملؾقؼِة ماظقصؿملِة وِبؾملذِه

زوجًةمصاحلًة،موبؽملؿًامراػرًة،موأِضَقِتمواظقصاِءمظزملؽملؿملضمِلؾمَلا،مصطمَلَدِتمُأ٘عامُعرٚبؿمَلًة،موُأخؿًامُعغمَلٖرَعًة،مو

م مواظضملشملاِء، مذرؼغملاٍتمظػملرجألمِصلماظؾؽملاِء م»:م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مضاَلاظؽمللاُء اظؽمٚلَلاُءمإٖغؼمَلا

ماظٚرَجأل م«)َذعمَلاِئُؼ مداودرواه مواظؿضملػملؿملٔؿ،مم(.أبق ماظرساؼِة ـَ مِع مغزملؿملَؾؾمَلا مادلرأُة مأخَذِت وبذِظَؽ

ـٔ.مموُأِتؿملَقِتمَظؾمَلامادلرملارطُةمِصل مذٖؿكمادلؿملادؼ

مػملؽملص موصؿملِة ماظقرصمسػمَلك مودػملؿ)ؽمليٚب مسػملؿملف مآ محؿكموم(صػملك ماظؽمللاء مإَظك ظؽملِقِلـ

صاٖتعملقام:م)...)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ؼعملقلماظؽمليبمحيلـمآمإظؿملؽملا،موظؽملضملاعػملؾملؿمعضملاعػملةمحلؽملةم،م

ـٖمبفملعاغةمآ،موادؿقػملػملُؿؿ ـٖمبغملػملؼملةمآ( آميفماظؽمللاء;مصكملغغملؿمأخذمتقػ صفملعرغامم،صروجؾمل

مأنمغقملديماحلعملققم بؿعملقىمآم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)اظؽمليب موسػملَّؼملؽملا تضملاديميفماظؽمللاء،

مِضَؾػمل مبعملقظفم،ؾملـاظيتمسػمَلؿملؽملا ماظظملروجمحرام مأصؾ مأن مظؽملا مأنم)موبؿمٖلـ مصاِّصؾ وادؿقػملػملُؿؿ(،

بطملٚضمم-تضملاديم-وضدمأَعرغامآمم-تضملاديم - اظظملروجمحرام،موالمحيٗؾمعؽملؾملامإالمعامأحػملفمآ

مصعملالاِّ موجؾم-بزملار; مُصُروَجؾمُلِؿ ُضِؾ}: -سٖز مَوَؼِقظمَلصمُلقا مَأِبزمَلأرِػِؿ ـِ مِع مَؼطمُلسمٗلقا  ِظػمْلؼمُلقمِلِعؽمِلنَي

مَؼزمِلؽمَلضمُلقَن مِبؼمَلا مَخِؾرْي ماظػملََّف مٔإٖن مَأِزَطكمَظؾمُلِؿ ـٖم َوُضِؾ * َذِظَؽ مَأِبزمَلأرِػ ـِ مِع ـَ مَؼطمِلسمُلسمِل ِظػمْلؼمُلقمِلِعؽمَلاِت

ـَ ـَ َوَؼِقظمَلصمْل ـٖمَوالمُؼِؾِدؼ ـٖمٔإالَّمَعامَزؾمَلَرمِعؽمِلؾمَلامُصُروَجؾمُل صاِّعرمبطملٚضمؼ.م31م-م33اظؽملقر:مػ{...ٔزؼؽمَلَؿؾمُل

مسػملكمحترؼؿماظظملروج مؼدٗل مَبرؼدماظزغا ماظذيمػق مماظؾزملر مإظؿملف،م; مُؼؿقٖصؾمبف حؿملثمعؽملعمعا

م.ؼ32اإلدراء:مػ{ َوالمَتعمْلَرُبقاماظٚزَغكمٔإٖغُفمَطاَنمَصاِحرمَلًةمَوَداَءمَدِؾؿملاًل }:م–سٖزموجؾم-مبعملقظف

ماظردقلم أحٖؾم-دؾقاغفموتضملاديم-وإذامطانمآم ماظزواجمِعـماظؽمللاء،مصعملدمأَعرغا ظؽملا

ـٖ،مصضملػملكماِّزواجمم-تضملاديم-آ بؿعملقىم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ) يفماظؽمللاءمواإلحلانمإظؿملؾمل

مبادلضملروف;مؼعملقلمآمتضملاديمأنمُؼقِلؽملقاميف ـٖ ـٖ،موأنمُؼضملاِذروػ  }:مإرضملاعؾملـ،موطلقتؾمل

ـٖ مَخؿمِلّراممَوَساِذُروُػ مِصؿملِف ماظػملَُّف مَوَؼِفضمَلَؾ مَذؿمِلّؽا مَتغمْلَرُػقا مَصضمَلَلكمَأِن ـٖ مَطٔرِػُؿؼمُلقُػ مَصكمٔلِن ِباْظؼمَلضمِلُروِف

مػ{ َطـِرّيا ماظؽمليبم19اظؽمللاء: موطان مم)ؼ، مودػملؿ موػقمم(صػملكمآمسػملؿملف ماظؽملاسمِّػػمِلف، خري

 .صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم-ُضدوتؽملام



م ِعـو ماجلاِعضملة مسػملغالحظممخاللماخُلشملَؾة مصُرشماظرجالمأن ـٖ مؼقِرؽ مأال كماظؽمللاء

أنمػذامحٙؼمظػملرجالمم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿمم)مؽمليباظبؿمٖلـمحؿملثم،ممَؼغملرػفماظزوج أحّدا

م.اظؽمللاء سػملك

م.تعملرؼرػامحلعملققماإلغلانم:محفةماظقداعدروسمادللؿظملادةمعـمخشملؾةموعـماظم*

موواجؾات عؿلاوونميفماظؿغملاظؿملػمذيؿملضمّلاأنماظؽملاسممتأطدحؿملثم مالمحعملقًضا صرقمم،

متظملاضؾميفمغلٍب مال مباظؿعملقى، مأسفؼمللمإال ممبنيمسربلموال ميفمظقٕن، اظؽملاسمصوالممتاؼَز

مطفملدؽملانمادلرملطم مدقادؿملة موظؿملسمخاصةممسادلؿملاماحعملؿملعملؿملماإسالغوأسػملؽملتم، حلعملققمإغلانم،

"مَؼامَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُس،مَأَظام:مذظؽمبعملقظف(مصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ماظؽمليبموُؼضمِلػمِلـ،مبشملائظملةمعـماظؽملاس

م مَصسمِلٔإٖن مَظا مَأَظا مَواِحْد، مَأَباُطِؿ مَؤإٖن مَواِحْد، مَرٖبغمُلِؿ مَسػمَلكمَسَفؼمِللدمل مِظضمَلَرِبلدمل مَسػمَلكمَؾ مِظضمَلَفؼمِللدمل مَوَظا ،

مَبػملََّغم مَضاُظقا: م"، مِباظٖؿعمْلَقىمَأَبػملَّطمِلُت مٔإظَّا مَسػمَلكمَأِحؼمَلَر، مَأِدَقَد مَوَظا مَسػمَلكمَأِدَقَد، مَأِحؼمَلَر مَوَظا َسَرِبلدمل،

،ِٓ ُثٖؿمَضاَل:م"مَأٗيمَؼِقٕممَػَذا؟م"،مَضاُظقا:مَؼِقْممَحَراْم،مُثٖؿمَضاَل:م"مَأٗيمَذؾمِلٕرمَػَذا؟م"،ممَرُدقُلما

َٓمَضِدم َضاُظقا:مَذؾمِلْرمَحَراْم،مَضاَل:مُثٖؿمَضاَل:م"مَأٗيمَبػمَلٍدمَػَذا؟م"،مَضاُظقامَبػمَلْدمَحَراْم،مَضاَل:م"مَصكمٔلٖنما

مَو مِدَعاَءُطِؿ مَبؿمِلؽمَلغمُلِؿ مَطُقِرَعِةمَحٖرَم مذمل مَظا مَأِم مَأِسَراَضغمُلِؿ، مَأِو مَأِدٔريمَضاَل: مَوَظا مَضاَل: مذمل م" َأِعَقاَظغمُلِؿ

ِٓ،مَضاَل:م"م َؼِقِعغمُلِؿمَػَذا،مِصلمَذؾمِلٔرُطِؿمَػَذا،مِصلمَبػمَلِدُطِؿمَػَذامَأَبػملَّطمِلُتم"،مَضاُظقا:مَبػملََّغمَرُدقُلما

ـِمِظؿمُلَؾػملخملٔغماظرمٖلاِػُدماْظطمَلاِئَبم"م)علؽملدمأريد م.(َأِبلمَغسمِلَرَةمَس

سػملكممظضملفؼملل،موالمسفؼمللسػملكممظضملربلاظؽملاسمذيؿملضملامدقادؿملةمأعامماظرملرؼضملةمالمصسملؾمص

مباظؿعملقىسربل مإال مأرير مسػملك مِّدقد موال مأدقد، مسػملك مِّرير موال ميفمم–م، مذطر طؼملا

م مم-احلدؼث م، ماِّصراد مبني ممتاؼز مسػملؿملؾملؿميفوال ممتشملؾؿملعملؾملا مص، مطػملؾملؿ اظعملؿملؼملةمميفاظؽملاس

"واظؽمليبم)مصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم(مملمؼفملعرمآلدمموآدممعـمترابم"مطػملغملؿ،مماإلغلاغؿملةمدقاء

م مصظمللماحلدؼثم: "مظقمأنمصارؼملةمبؽملتماظؽملاسمبرمللءمدونمأنمؼشملؾعملفمسػملكمغظمللفموبؿملؿفم،

م".حمؼملدمدرضتمظعملشملضملتمؼدػا

اظؿظملرضةمبنيماِّصرادمسػملكمأداسماجلؽملس،مأوماظضملرق،مأوماظػملقن،مأوممعامؼقملديمإديغملؾمص

ماظدؼـ مأو مماظػملطملة، مػق مخماظػمدل، ميفمخشملؾؿف مودػملؿ( مآمسػملؿملف ماظؽمليبم)صػملك مضرره ،ما

 ؽملس،دمأنمأداسماظؿظملاضؾمالمسربةمصؿملفمجبحؿملثمحٖد،مماظضملامماإلدالعلػملؼملؾدأموعزملادرةمظ

مترصع مراضؿملة مخػملعملؿملة مضؿملؼملة مأداسماظؿظملاضؾ موإمنا مضقعؿملة، موال مورـ، موال مظقن، عغملاغةم وال

مدؾقاغفطؼملامضالمربؽملامم،موػلماظؿعملقىمواظضملؼملؾماظزملاحلم،ماإلغلانمإديمععملاعاتمرصؿملضملةمج٘دا



َؼامَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمإٖغامَخػمَلعمْلؽمَلاُطؿمٚعـمَذَطٕرموُأغـَكموَجضمَلػمْلؽمَلاُطِؿمُذضمُلقبًاموَضَؾاِئَؾمِظَؿضمَلاَرُصقامإٖنم}:موتضملادي

ممؼ.13احلفرات:مػم{َأْطَرَعغمُلِؿمِسؽملَدماظػملَِّفمَأِتعمَلاُطِؿ

عةمواظؽملؾمللموحدةماِّم:محفةماظقداعدروسمادللؿظملادةمعـمخشملؾةمعـماظطذظؽمم*

م.سـماظظملرضةمواظضملزملؾؿملة

ِصلمحفِةماظقدأعماظظملرضُةمواظؿؽملاصُر،ممم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مَرُدقُلماظػملَِّفؼمِلؼمٖلامحٖذَرمعؽمِلُفمص

م) مِصلمخشملؾِؿِف مضاَل مصعمَلِد مواظؿدابُر، مودػملؿواظؿؽملازُع مصػملكمآمسػملؿملف مَضِدم(:) ماظرمٖلؿمِلشمَلاَن مٔإٖن َأَظا

ـِمِصلماظٖؿِقٔرؼٔشمَبؿمِلؽمَلَأِؼَسمَأِنمَؼضمِلُؾَدُهماْظؼمُلزمَلػملُّ ممؼ.علػملؿ،مواظرتعذيمواظػملظملظمظف ػ(ِؿؾمُلقَن،مَوَظغمِل

م موعضملؽمَلكماظؿقرؼٔش: ماظضملػملؼملاُء: ـَماظٖؿِقٔرؼُضضاَل مَبؿمِل ممِباظرمٖلٚر ـٔماظؽمٖلأس مسػمَلكماظظملَؿ وريػمُلؾمُلِؿ

مُؼظملٚرُقمأعَرَغا،موَؼُؾٗثماظظملَؿم،واظؾطملسملاِء ـِ ـِمُطٚؾمَع ـِمـَمبؿملؽمَلؽمَلا،مصواإلصلاِدمواظرملقؽملاِء،مصػملؽملِقَذِرمِع ضمَل

َؼِكشمُلُبمِصلممممم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)َضاَل:مَدؼمِلضمِلَتمَرُدقَلماظػملَِّفممم(َرِضَلمآمَسؽمِلُفم)َأِبلمُأَعاَعَةم

مَصعمَلاَل:" ماْظَقَدأع مَزَطاَةمممَحٖفِة مَوَأٗدوا مَذؾمِلَرُطِؿ مَوُصقُعقا مَخؼمِلَلغمُلِؿ مَوَصػملُّقا مَرٖبغمُلِؿ ماظػملََّف اٖتعمُلقا

مَرٚبغمُلِؿ")مَأِعَقاِظغمُلِؿ مَجؽمٖلَة مَتِدُخػمُلقا مَأِعٔرُطِؿ مَذا ماظرتعذيَوَأِرؿملضمُلقا مم(رواه مَذاموعضملؽمَلك َوَأِرؿملضمُلقا

مَأِعٔرُطِؿ مرٚبممَأِي: مبشملاسِة معؿزملػمَلٌة ـٔ، مِصلماظٚدؼ مواجؾٌة مراسَؿؾمُلِؿ مصكملٖن مأعقٔرُطِؿ، مُوالَة أرؿملضمُلقا

ماظضملادلنَي.م

أنماسؿزملاعؽملامباظغملؿابمواظلؽمٖلةميفمخشملؾؿفم - صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم-ضدمبؿمٖلـماظؽمليبمو

مأراد مصكملذا مودقء، مِعـمطؾمذردمل ماظؽملفاة مأنممصؿملف مصضملػملؿملؾملؿ ادللػملؼملقنماظـؾاتمسػملكماهلداؼة،

م مادلرملٖرصة مواظلؽمٖلة ماظغملرؼؿ مباظعملرآن مصؼؿؼملٖلغملقا ميف، مَعـممتٖلؽمبؾملؼملا مدضملادة اظدغؿملام ظملؿملؾملؼملا

م.واآلِخرة

مص ماظدروسماظيتمسرضؾملا مإديمعـؾمػذه مأحقجماِّعة آمسػملؿملفم ػملكص)مردقلاظؼملا

وتردم،مؾملامطراعؿؾملابتلؿضملؿملدم،مومتلؿػملؾملؿمعؽملؾملاماظضملرب(ميفمخشملؾؿفماظيتمودعمصؿملؾملامأعؿفم،مودػملؿ

م.وصلاد وؼؿفٓددمصؿملؾملاماظضملزممسػملكمحماربةمطؾمبطملل،مطؿملاغؾملام عـمؼرؼدماظعملسملاءمسػملك

مم

 


