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 وىلمقدمة الطبعة األ

 ٟمحٛمده، وٟمستٕمٞمٜمه وٟمستٖمٗمره، وٟمٕموذ سم٤مهلل ُمن رشور أٟمٗمسٜم٤م، وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمن هيده اهلل ومال احلٛمد هللإن 

 ُمْمل ًمه، وُمن يْمٚمل ومال ه٤مدي ًمه، وأؿمٝمد أن ال إًمه إال اهلل وطمده ال رشيك ًمه، وأؿمٝمد أن حمٛمد قمبده ورؾموًمه.

 .[102]آل قمٛمران: ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

 .[1]اًمٜمس٤مء: ﴾ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .[71-70]األطمزاب: ﴾﮻﮼ 

 أما بعد:

، ورش األُمور حمدصم٤مهت٤م، ويمل حمدصم٦م سمدقم٦م، وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل، وظمػم اهلدي هدي ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد 

  اًمٜم٤مر.ويمل سمدقم٦م ضالًم٦م، ويمل ضالًم٦م ذم

سمٜم٤م أن هٞم٠م ًمٜم٤م ومرًص٤م وُمواؾمم شمرومع ومٞمٝم٤م اًمدرضم٤مت، وشمْم٤مقمف ومٞمٝم٤م احلسٜم٤مت، وشمٙمٗمر ومٞمٝم٤م  اهلل  رمح٦مُمن وم٢من 

 اًمسٞمئ٤مت، وومٞمٝم٤م أؾمب٤مب ًمدظمول اجلٜم٤مت.

 ﴾ڦ ڦ﴿ومٕمٚمٞمٜم٤م اعمب٤مدرة واعمس٤مرقم٦م إمم اخلػمات، اؾمتج٤مسم٦ًم ألُمر رب األرض واًمساموات: 

 احلدي٨م. «بادروا بإظامل ؾتـًا ـؼطع افؾقل ادظؾم..»ي٤مت: ، وقمٛماًل سموصٞم٦م ظمػم اًمؼم[148اًمب٘مرة:]

وأىموال اًمسٚمف  وؾمٜم٦م رؾموًمه  ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعموؾموُم٦م سمـ)وضم٤مءت اًمٕمنم( اعمستٛمدة ُمن يمت٤مب اهلل 

 اًمّم٤مًمح رمحٝمم اهلل، سمٞم٤من ومْمل قمنم ذي احلج٦م وسمٕمض أطمٙم٤مُمٝم٤م وآداهب٤م واألقمامل اعمستحب٦م ومٞمٝم٤م.

اًمذي هداين هلذا اًمٕمٛمل، صمم أؿمٙمر ُمن ىم٤مم سمٛمراضمٕم٦م هذه  ٦م إال أن أؿمٙمر اهلل وال يسٕمٜمي ذم هذه اعم٘مدُم

 .أو أرؿمد إمم وم٤مئدة، أو دل قمغم شمٕمديل أو إض٤موم٦ماًمرؾم٤مًم٦م 

ومام يم٤من ُمن صواب ومٛمن اهلل وطمده، وُم٤م يم٤من ُمن ؾمٝمٍو أو ظمٓم٠م ومٛمن ٟمٗميس، وُمن اًمِمٞمٓم٤من، واهلل ورؾموًمه ُمٜمه 

 ل ظم٤مًمًّم٤م صواسًم٤م، وَمم٤ّم ُيٜمتٗمع سمه ذم احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت.أن جيٕمل هذا اًمٕمٛم سمريئ٤من، ؾم٤مئاًل اهلل 

 وصغم اهلل وؾمٚمم قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمه وصحبه أمجٕملم.

 

 الفقري إىل عفٕ زبْ :كتبْ

 أبٕ عبد السمحَ

 سلٔناٌ بً جاسس بً عبد الهسٓه اجلاسس
 ِـ1432ذٔ القعدٚ  19األزبعاء 
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 مقدمة:

يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمه: سملم األي٤مم واًمٚمٞم٤مزم واًمِمٝمور واًمس٤مقم٤مت،  ُمٞمّزأن اًمب٤مًمٖم٦م شمٕم٤ممم ُمن طمٙمٛم٦م اهلل إن  :أخ٘ املطمي

، ُمن ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر ومآظمر ؾم٤مقم٦م ُمن يوم اجلٛمٕم٦م أومْمل ُمن همػمه٤م .[68]اًم٘مّمص: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 ومٞمه شمتٜمزل اًمرمح٦م وشمستج٤مب ومٞمه اعمس٠مًم٦م. أومْمل ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمل وؾم٤مقم٤مت اًمثٚم٨م األظمػم ُمن اًمٚمٞمل

، وضمٕمٚمٝم٤م  هومْمٚمٝم٤م رؾموًم سملمهب٤م ذم يمت٤مسمه، و  أي٤مم ُمب٤مريم٦م أىمسم اهلل ٦م ظمػم أي٤مم اًمٕم٤مم،وأي٤مم قمنم ذي احلج

 ومبم شُمست٘مبل؟ .ًمه هب٤م األضمرُمن ظم٤مًم٘مه، ويتْم٤مقمف  ي٘مربومرص٦ًم ًمٚمٛم١مُمن ًمٞمٕمود إمم رسمه وشمب٤مرك وشمٕم٤ممم اهلل 

     

 



 

 بـ: نستقبل عشس ذي احلجة

 التْب٘ الصادق٘: -1
رم أطمد ظمػًما إال سمسب٥م ذٟموسمه، ؾمواء يم٤من ذه اًمٕمنم سم٤مًمتوسم٦م اًمّم٤مدىم٦م. ذًمك أٟمه ُم٤م طمطمري سم٤معمسٚمم أن يست٘مبل ه

. وُمن أقمٔمم [30]اًمِمورى: ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿: دٟمٞموًي٤م، ي٘مول اهلل  مظمػًما ديٜمًٞم٤م أ

وم٤مًمذٟموب هي اًمسب٥م ذم طمرُم٤من اًمٕمبد  اًمتي يّم٤مب هب٤م اًمٕمبد أن حيرم ُمن اؾمتٖمالل هذه اعمواؾمم اعمب٤مريم٦م؛اعمّم٤مئ٥م 

 .رسمه  ومْمل

ؾمبح٤مٟمه  وًمٚمٛمٕم٤ميص ُمن اآلصم٤مر اًم٘مبٞمح٦م اعمذُموُم٦م، اعمرضة سم٤مًم٘مٚم٥م واًمبدن ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة ُم٤م ال يٕمٚمٛمه إال اهلل

 :(اجلواب اًمٙم٤مذم عمن ؾم٠مل قمن اًمدواء اًمِم٤مذم) :ذم يمت٤مسمهـ رمحه اهلل ـ ذيمر ضمزًءا ُمٜمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اسمن ىمٞمم اجلوزي٦م  ،وشمٕم٤ممم

 ٟموٌر ي٘مذومه اهلل ذم اًم٘مٚم٥م، واعمٕمّمٞم٦م شمٓمٗمئ ذًمك اًمٜمور. وم٢من اًمٕمٚمم حرماُن افعؾم،أوهلا: 

، ويمام أن شم٘موى اهلل «إن افعبد فقحرم افرزق بافذكب يصقبه»: يمام ىم٤مل رؾمول اهلل  حرمان افرزق:ثاكقفا: 

 سمٛمثل شمرك اعمٕم٤ميص. اهلل جمٚمب٦م ًمٚمرزق، ومؽمك اًمت٘موى جمٚمب٦م ًمٚمٗم٘مر، ومام اؾمتجٚم٥م رزق  

 .حيس هب٤م يمام حيس سمٔمٚمٛم٦م اًمٚمٞمل اًمبٝمٞمم إذا ادهلمّ  به حؼقؼة،طؾؿة جيدها يف ؿؾثافثفا: 

ذم اًموضمه وٟموًرا ذم اًم٘مٚم٥م وؾمٕم٦ًم ذم اًمرزق وىموًة ذم اًمبدن  إن ًمٚمحسٜم٦م ضٞم٤مءً »: ىم٤مل قمبد اهلل سمن قمب٤مس 

 وسمٖمْم٦مً  ذم اًم٘مٚم٥م، ووهٜم٤ًم ذم اًمبدن، وٟم٘مًّم٤م ذم اًمرزق، ذم ىمٚموب اخلٚمق، وإن ًمٚمسٞمئ٦م ؾمواًدا ذم اًموضمه، وفمٚمٛم٦مً  وحمب٦مً 

 «.ذم ىمٚموب اخلٚمق

 أن ادعصقة شبب هلوان افعبد ظذ ربه وشؼوضه من ظقـه. رابعفا:

 .«ه٤مٟموا قمٚمٞمه ومٕمّموه، وًمو قمزوا قمٚمٞمه ًمٕمّمٛمٝمم» :ـ رمحه اهللـ ىم٤مل احلسن اًمبٍمي 

، وإن [18]احل٩م: ﴾گ گ گ ک ک ک ک﴿وإذا ه٤من اًمٕمبد قمغم اهلل مل يٙمرُمه أطمد، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 وأهوٟمه.قمٔمٛمٝمم ا
ٍ
 ًمٜم٤مس ذم اًمٔم٤مهر حل٤مضمتٝمم إًمٞمٝمم أو ظمووًم٤م ُمن رشهم، ومٝمم ذم ىمٚموهبم أطم٘مر يشء

وذًمك قمالُم٦م اهلالك، وم٢من اًمذٟم٥م  أن افعبد ٓ يزال يرتؽب افذكب حتى هيون ظؾقه ويصغر يف ؿؾبه؛ خامسفا:

 يمٚمام صٖمر ذم قملم اًمٕمبد قمٔمم قمٜمد اهلل.

إن اعم١مُمن يرى ذٟموسمه يم٠مهن٤م ذم »ىم٤مل:  ن اسمن ُمسٕمود ذم صحٞمحه قمـ رمحه اهلل شمٕم٤ممم ـ وىمد ذيمر اًمبخ٤مري 

 .«ومٓم٤مرأصل ضمبل، خي٤مف أن ي٘مع قمٚمٞمه، وإن اًمٗم٤مضمر يرى ذٟموسمه يمذسم٤مٍب وىمع قمغم أٟمٗمه وم٘م٤مل سمه هٙمذا 

 ۅ ۋ ۋ﴿شمٕم٤ممم: اهلل ؛ ىم٤مل  وم٢من اًمٕمز يمل اًمٕمز ذم ـم٤مقم٦م اهلل ؛ّد أن ادعصقة تورُث افذل وٓ بُ  شادشفا:

 ي: ومٚمٞمٓمٚمبٝم٤م سمٓم٤مقم٦م اهلل؛ وم٢مٟمه ال جيده٤م إال ذم ـم٤مقمته.أ [10]وم٤مـمر: ﴾ې ۉ ۉ ۅ

 .«، وإظاملافؾفم إين أظوذ بك من مـؽرات إخالق وإهواء»: اًمٜمبي ويم٤من ُمن دقم٤مء 

ذل اعمٕمّمٞم٦م ال يٗم٤مرق  ، إنهبم اًمؼماذين هبم اًمبٖم٤مل ومهٚمج٧م ىم٤مل احلسن اًمبٍمي: إهنم وإن ـم٘مٓم٘م٧م

                                                 

 (.5/282رواه اإلُم٤مم أمحد ذم اعمسٜمد ) 1

 (.12/206ادهلّم: يمثَف واؾمَوّد. اٟمٔمر اًمٚمس٤من ) 2

(، ط.اًمراي٦م قمن حيٞمى سمن ُمٕم٤مذ اًمرازي ُمثٚمه، 2/293اًم٘مٞمم ذم همػم يمت٤مب، ورواه اسمن سمٓم٦م ذم اإلٟم٤مسم٦م ) ٟمسبه ًمه اسمن اجلوزي ذم )ذم اهلوى(: واسمن 3

 ( قمن أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين.9/261ورواه أسمو ٟمٕمٞمم ذم احلٚمٞم٦م )

 (.6308اًمبخ٤مري )رواه  4

 (.2/184(، وهو ذم صحٞمح اًمؽمُمذي )5/575اًمؽمُمذي )رواه  5
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 يذل ُمن قمّم٤مه.اهلل إال أن  ىمٚموهبم، أسمى

 :ـ رمحه اهللـ  وىم٤مل قمبد اهلل سمن اعمب٤مرك

 رأيتتتُت افتتتذكوَب لقتتتُت افؼؾتتتوَب 
 

 

ل  إدماُ تتتتا   وؿتتتتد يتتتتورُث افتتتتذ 
 

 وتتتترك افتتتذكوِب حقتتتاُة افؼؾتتتوِب 
 

 

 وختتتتتٌر فـػِستتتتتَك ِظصتتتتتَقاُ َا 
 

سٚمف ذم ىموًمه ومٙم٤من ُمن اًمٖم٤مومٚملم، يمام ىم٤مل سمٕمض اًم بع ظذ ؿؾب صاحبفا،: أن افذكوب إذا تؽاثرت ضُ شابعفا

 ىم٤مل: هو اًمذٟم٥م سمٕمد اًمذٟم٥م. [14]اعمٓمٗمٗملم: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ﴿شمٕم٤ممم: 

 ومٛمٜمٝم٤م:أيًْم٤م هل٤م قم٘موسم٤مت  وم٢منيمام أن ًمٚمذٟموب آصم٤مًرا و

 : ًٓ  وذه٤مسمه ذه٤مب اخلػم أمجٕمه. اًمذي هو ُم٤مدة طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م، وهو أصل يمل ظمػٍم، ذهاب احلقاءأو

 «.ؾهاحلقاء خر ـ»أٟمه ىم٤مل:  قمٜمه  وذم اًمّمحٞمح

 .«إن مما أدرك افـاس من ـالم افـبوة إوػ: إذا مل تستح ؾاصـع ما صئت»:  وىم٤مل

وختٚمٞمته سمٞمٜمه وسملم ٟمٗمسه وؿمٞمٓم٤مٟمه، وهٜم٤مك اهلالك اًمذي ال ُيرضمى  فعبده وترـه، : أ ا تستدظي كسقان اهلل ثاكًقا

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ُمٕمه ٟمج٤مة، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[19-18]احلنم: ﴾چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ِ : أ ا تُ ثافًثا  ؼم.ل افـِ عم وُت زيل افـ

 .[30]اًمِمورى: ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل 

 .[53]األٟمٗم٤مل: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

    ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

 .[11]اًمرقمد: ﴾

 وًم٘مد أطمسن اًم٘م٤مئل:

 إذا ــت يف كعؿٍة ؾارَظفتا
 

 ؾنن ادعايص ُتزيتُل افتـََعمْ  
 

 وُحطفا بطاظِة رَب افعبادِ 
 

 ؾَرب  افعباِد رسيتُع افتـَْؼم 
 

ومتسٚمبه اؾمم اعم١مُمن واًمؼم  : أ ا تسؾب صاحبفا أشامء اددح وافؼف وتؽسوه أشامء افذَم وافصغار،رابًعا

 واخلبٞم٨م واعمٓمٞمع وشمٙمسوه اؾمم اًمٗم٤مضمر واًمٕم٤ميص واعمخ٤مًمف واعميسء واعمٗمسداعمت٘مي واعمحسن و

 .[11]احلجرات: ﴾يب ىب مب خب حب﴿ومٝمذه أؾمامء اًمٗمسوق و

                                                                                                                                                        

 اًمٚمس٤من )ُم٤مدة: ـم٘مٓمق(. :ل قمغم األرض اًمّمٚمب٦م. اٟمٔمراًمٓم٘مٓم٘م٦م: صوت ىموائم اخلٞم 1

 اهلٛمٚمج٦م: طمسن ؾمػم اًمداسم٦م ذم رسقم٦م. اٟمٔمر اًمٚمس٤من )ُم٤مدة مهٚم٩م(. 2

 (.44ص:اًمؼماذين: ضمم يرذون وهو همػم اًمٕمريب ُمن اخلٞمل واًمبٖم٤مل. اعمٕمجم اًموضمٞمز ) 3

 .(، ُمن طمدي٨م قمٛمران سمن طمّملم 37ُمسٚمم )رواه  4

 .ُمن طمدي٨م أيب ُمسٕمود قم٘مب٦م  (،3483اًمبخ٤مري )رواه  5

 



 

 : أ ا لحق برـة افُعؿر، وبرـة افرزق، وبرـة افعؾم، وبرـة افعؿل، وبرـة افطاظة.خامًسا

، وُم٤م  سمريم٦ٍم ذم قُمٛمره وديٜمه ودٟمٞم٤مُه َممن قمَم اهلل متحق سمريم٦م اًمدين واًمدٟمٞم٤م، ومال دمد أىملوم٤مًمذٟموب وسم٤مجلٛمٚم٦م 

 حم٘م٧م اًمؼميم٦م ُمن األرض إال سمٛمٕم٤ميص اخلٚمق.

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[96]األقمراف: ﴾ٿ

إن روح افؼدس كػث يف روظي أكه فن لوت كػٌس حتى تستؽؿل رزؿفا، ؾاتؼوا اهلل وأمجؾوا يف »وذم احلدي٨م: 

ؾب، ؾنكه ٓ ُيـال ما ظـد اهلل إٓ بطاظته، وإن اهلل جعل افروح وافػرح يف افرىض وافقؼغ، وجعل اهلم واحُلزن يف افط

خط  .«افشك وافس 

 صـاف ادخؾوؿات.ؽن يتجرأ ظؾقه من أ: أ ا جترئ ظذ افعبد من مل يشادًشا

 .ا.هـ «ذم ظمٚمق اُمرأيت وداسمتيإين ألقميص اهلل وم٠مقمرف ذًمك »: ـ رمحه اهلل شمٕم٤مممـ  ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمف

ىمب٤مُل اًمٜمٗموس قمغم اًمٓم٤مقم٤مت ورهمبتٝم٤م ذم اخلػم، وإذا إاًمتوسم٦م ذم األزُمٜم٦م اًمٗم٤مضٚم٦م هل٤م ؿم٠من قمٔمٞمم، ألن اًمٖم٤مًم٥م و

ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿اضمتٛمع ًمٚمٛمسٚمم شموسم٦م ٟمّموح، ُمع أقمامل وم٤مضٚم٦م ذم أزُمٜم٦م وم٤مضٚم٦م ومٝمذا قمٜموان اًمٗمالح، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[67]اًم٘مّمص: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 :علٙ اغتياو ٍرِ األٓاو طلب العٌْ مً اهلل  -2
أقم٤مٟمه اهلل،  ضمّد واضمتٝمد ومٛمن ست٘مبل اًمٕمنم سم٤مًمٕمزم اًمّم٤مدق اجل٤مد قمغم اهمتٜم٤مُمٝم٤م وقمامرهت٤م سمام يريض اهلل وشم

 ڻ﴿ وهٞم٠م ًمه األؾمب٤مب اعموصٚم٦م إمم اخلػم وأقم٤مٟمه قمٚمٞمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم وُمن صدق اهلل صدىمه اهلل 

 .[69]اًمٕمٜمٙمبوت: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

     

                                                 

 (.2144) ٦ماسمن ُم٤مضمرواه  1

 سمتٍمف.ـ رمحه اهلل ـ اًمداء واًمدواء السمن اًم٘مٞمم  2
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 لًفضتسبب ما 

 على غريها؟ عشس ذي احلجة

، ىم٤مل [2-1]اًمٗمجر: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ُم٤م أىمسم هب٤م إاّل ًمٕمٔمٛمتٝم٤مو أُ اهلل تعاىل أقطي بّا،-1

 .ـ رمحه اهللـ  همػم واطمد ُمن اًمسٚمف واخلٚمف: هي قمنم ذي احلج٦م وهو ىمول مج٤مهػم اعمٗمرسين، واظمت٤مره اسمن يمثػم

يٕمٜمي  «أؾضل أيام افدكقا افعؼ»ىم٤مل:  أن رؾمول اهلل  قمن ضم٤مسمر ضم٤مء يمام  أٌّا أفضن أٖاً الدٌٗا،-2

، رواه «ر وُجفه بافسابمثؾفن يف شبقل اهلل إٓ رجل ُظػَ وٓ »قمنم ذي احلج٦م ىمٞمل: وال ُمثٚمٝمن ذم ؾمبٞمل اهلل؟ ىم٤مل: 

 .األًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع وصححه اًمٕمالُم٦م اًمبزار وهمػمه وطمسٜمه اهلٞمثٛمي واعمٜمذري

ما من أيام افعؿل افصافح ؾقفا »: ىم٤مل  .فّٗا أحب إىل اهلل وَ غريِا وَ األٖاً العىن الصاحل أُ-3

وٓ »ىم٤مل:  ذي احلج٦م ـ، ىم٤مًموا: ي٤م رؾمول اهلل، وال اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمل اهلل؟ يٕمٜمي قمنم ـ «أحب إػ اهلل من هذه إيام

 واًمٚمٗمظ ًمه. واًمؽمُمذي ،اًمبخ٤مريرواه  «خرج بـػسه ومافه ؾؾم يرجع مـفا بقء اجلفاد يف شبقل اهلل إٓ رجل

واًمذي ئمٝمر أن اًمسب٥م ذم اُمتٞم٤مز قمنم ذي احلج٦م، عمٙم٤من اضمتامع أُمٝم٤مت »: ـ رمحه اهللـ  ىم٤مل احل٤مومظ اسمن طمجر

 ا.هـ.« هػماًمٕمب٤مدة ومٞمه، وهي اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م واحل٩م، وال يت٠مشمى ذًمك ذم هم

، ىم٤مل اسمن قمب٤مس [27]احل٩م: ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ىم٤مل اهلل: أُ فّٗا األوس بالركس: -4

أُمر ومٞمٝم٤م سمٙمثرة   . واًمٜمبيرواه اًمبخ٤مري« األي٤مم اعمٕمٚموُم٤مت أي٤مم اًمٕمنم، واألي٤مم اعمٕمدودات أي٤مم اًمتنميق»: 

إفقه من وٓ أحب   ،ما من أيام أظظم ظـد اهلل»:  ىم٤مل، يمام ضم٤مء قمن اسمن قمٛمر واًمتٙمبػم.  واًمتٝمٚمٞمل اًمتحٛمٞمد

 .رواه أمحد «افعؿل ؾقفن من هذه إيام افعؼ، ؾلـثروا ؾقفن من افتفؾقل وافتؽبر وافتحؿقد

أومْمل  ُمنويوم قمروم٦م هو ُمن أومْمل أي٤مم اًمٕمنم، سمل اًمذي يٙمثر ومٞمه اًمٕمتق ُمن اًمٜم٤مر،  أُ فّٗا ًٖٕ عسفٛ.-5

افقوم »: ، ىم٤مل [3-1]اًمؼموج: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أي٤مم اًمسٜم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .رواه اًمؽمُمذي «ادوظود يوم افؼقامة وافقوم ادشفود يوم ظرؾة

ُمن طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  ذم صحٞمح ُمسٚممضم٤مء يمام قمت٘مه ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم  ٙمثرةقمٚمٞمٜم٤م ومٞمه سم نّ يمام أن اهلل ُمَ 

ر من يوم ظرؾة، وإكه فقدكو ثم  يباهي ما من يوم أـثر من أن يعتق اهلل ؾقه ظبًدا من افـا»ىم٤مل:  أن رؾمول اهلل  

 .«؟هبم ادالئؽة ؾقؼول: ما أراد همٓء

اهلل يوم افـحر، ثم إن أظظم إيام ظـد »: اًمذي ىم٤مل قمٜمه اًمٜمبي  ِٕٔ الًٕٗ العاشسًٖٕ الٍحس  أُ فّٗا-6

 .ـ رمحه اهللـ وصححه األًمب٤مين  دورواه أسمو داو «ؼرّ يوم اف

 دي قمنم أول أي٤مم اًمتنميق ألن احلج٤مج ي٘مرون ومٞمه سمٛمٜمى.هو اًمٞموم احل٤م :ويوم افؼرّ 

                                                 

 (.8/390) شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمم 1

 (.1133صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمه سمرىمم ) 2

 ومْمل اًمٕمٛمل ذم أي٤مم اًمتنميق. :( سم٤مب969اًمبخ٤مري )رواه  3

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٛمل ذم أي٤مم اًمٕمنم. :( سم٤مب757اًمؽمُمذي )رواه  4

 (.3/585ومتح اًمب٤مري رشح صحٞمح اًمبخ٤مري، ) 5

 ومْمل اًمٕمٛمل ذم أي٤مم اًمتنميق. :( سم٤مب3/581ومتح اًمب٤مري رشح صحٞمح اًمبخ٤مري، ) 6

 (.6154( و)5446(، وحت٘مٞمق األروٟم٤مؤوط )2/75اعمسٜمد ) 7

 .( ُمن طمدي٨م أيب هريرة 3339اًمؽمُمذي سمرىمم )رواه  8

 ومْمل يوم قمروم٦م. :( سم٤مب1348ُمسٚمم )رواه  9

 .( ُمن طمدي٨م قمبد اهلل سمن ىمرط 1765د )وأسمو داورواه  10

 



 

 ٟمٗموس قمب٤مده اعم١مُمٜملم عم٤م يم٤من اهلل ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم ىمد وضع ذم» ؿال ابن رجب ت رمحه اهلل ت يف فطائف ادعارف:

وًمٞمس يمل أطمد ىم٤مدًرا قمغم ُمِم٤مهدشمه يمل قم٤مم، ومرض اهلل وضمٕمل األومئدة هتوي إًمٞمه، طمٜمٞمٜم٤ًم إمم ُمِم٤مهدة سمٞمته احلرام 

 واًم٘م٤مقمدين اًمس٤مئرينواطمدة ذم قمٛمره، وضمٕمل ُموؾمم اًمٕمنم ُمِمؽميًم٤م سملم  قمغم اعمستٓمٞمع احل٩م ُمرةبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم ؾم

ومٛمن قمجز قمن احل٩م ذم قم٤مم ىمدر ـ أي ذم اًمٕمنم ـ قمغم قمٛمل يٕمٛمٚمه ذم سمٞمته ومٞمٙمون أومْمل ُمن اجلٝم٤مد اًمذي هو أومْمل 

 .«ُمن احل٩م

     

 

                                                 

 .(283ًمٓم٤مئف اعمٕم٤مرف )ص: 1
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 :أيونا أفضل

 ألواخس من زمضان؟عشس ذي احلجة أم العشس ا

اإلُم٤مم اسمن  ههل األومْمل قمنم ذي احلج٦م أم اًمٕمنم األواظمر ُمن رُمْم٤من؟ واًمراضمح ُم٤م ذيمر اختمف العمىاء:

أومْمل ُمن ًمٞم٤مزم قمنم ذي احلج٦م، وأي٤مم قمنم ذي ُمن رُمْم٤من  األظمػم أن ًمٞم٤مزم اًمٕمنم»اد اعمٕم٤مد: زذم ـ رمحه اهلل ـ اًم٘مٞمم 

ْمٞمل يزول االؿمتب٤مه، ويدل قمٚمٞمه أن ًمٞم٤مزم اًمٕمنم ُمن رُمْم٤من إٟمام اًمتٗم احلج٦م أومْمل ُمن أي٤مم قمنم رُمْم٤من وهبذا

ومْمٚم٧م سم٤مقمتب٤مر ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وهي ُمن اًمٚمٞم٤مزم، وقمنم ذي احلج٦م إٟمام ومْمٚم٧م سم٤مقمتب٤مر أي٤مُمٝم٤م إذ ومٞمٝم٤م يوم اًمٜمحر ويوم 

 .هـا.« قمروم٦م ويوم اًمؽموي٦م

     

                                                 

 (.1/57) زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد 1

 



 

 ةيىم عسف

سمٛمزيد  اعمحل اعمٙملم واعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م، ظمّمه اًمٜمبي يوم قمرومه وُم٤م أدراك ُم٤م هو؟ يوم قمٔمٞمم، ًمه ُمن اًمدين 

 اًمٕمٜم٤مي٦م، وقمٔمٞمم اًمرقم٤مي٦م، عم٤م ًمه ُمن اًمٗمْم٤مئل واعمزاي٤م ومٛمٜمٝم٤م:

 أىُ ْٓو إننال الدًٓ ّإمتاو اليعن٘: -1
 .[3]اعم٤مئدة: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ىم٤مل اسمن يمثػم ـ رمحه اهلل ـ ذم شمٗمسػمه هلذه اآلي٦م:

طمٞم٨م أيمٛمل شمٕم٤ممم هلم ديٜمٝمم، ومال حيت٤مضمون إمم دين همػمه، وال إمم ٟمبي  ،قمغم هذه األُم٦م اهلل هذه أيمؼم ٟمٕمم »

همػم ٟمبٞمٝمم صٚموات اهلل وؾمالُمه قمٚمٞمه، وهلذا ضمٕمل اهلل ظم٤مشمم األٟمبٞم٤مء وسمٕمثه إمم اإلٟمس واجلن، ومال طمالل إال ُم٤م أطمٚمه، 

 أظمؼم سمه ومٝم
ٍ
و طمق وصدق ال يمذب ومٞمه وال ظُمٚمف، يمام ىم٤مل وال طمرام إال ُم٤م طمرُمه، وال دين إال ُم٤م رشقمه، ويمل يشء

وقمداًل ذم األواُمر واًمٜمواهي، ومٚمام أيمٛمل  أي: صدىًم٤م ذم األظمب٤مر [115]األٟمٕم٤مم: ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿شمٕم٤ممم: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿اًمدين هلم مت٧م اًمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمم، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اهلل وأطمبه وسمٕم٨م سمه أومْمل رؾمٚمه اًمٙمرام، وأٟمزل  أي: وم٤مرضوه أٟمتم ألٟمٗمسٙمم وم٢مٟمه اًمدين اًمذي رضٞمه [3]اعم٤مئدة: ﴾ڌ

 .ا.هـ« سمه أرشف يمتبه

ُمن طمدي٨م قمٛمر سمن اخلٓم٤مب  ومٗمي اًمّمحٞمحلم ٦م،ذم طمج٦م اًموداع يوم قمروم اًمٜمبي  هذه اآلي٦م ٟمزًم٧م قمغم

ذٟم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اًمٞمٝمود ٟمزًم٧م الختًمو  ،آي٦م ذم يمت٤مسمٙمم شم٘مرؤوهن٤م ،ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :ُمن اًمٞمٝمود ىم٤مل ًمه أن رضماًل  

. وم٘م٤مل ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ا، ىم٤مل: أي آي٦م؟ ىم٤مل: ذًمك اًمٞموم قمٞمدً 

 يوم مجٕم٦م. ٦موهو ىم٤مئم سمٕمروم قمٛمر: ىمد قمرومٜم٤م ذًمك اًمٞموم واعمٙم٤من اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمه قمغم اًمٜمبي 

 املْقف املالئه٘: بأٍل أىُ ْٓو ٓهجس فُٔ العتل مً الياز ّٓبإٍ اهلل  -2
ما من يوم أـثر من أن يعتق اهلل ؾقه »ىم٤مل:  أن اًمٜمبي   قم٤مئِم٦م ومٗمي صحٞمح ُمسٚمم ُمن طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم

 .«؟ظبًدا من افـار من يوم ظرؾة، وإكه فقدكو ثم يباهي هبم ادالئؽة ؾقؼول: ما أراد همٓء

إن اهلل يباهي مالئؽته »يم٤من ي٘مول:  أن اًمٜمبي  قمن قمبد اهلل سمن قمٛمرو سمن اًمٕم٤مص  أمحد وروى اإلُم٤مم

 «.الهل ظرؾة ؾقؼول: اكظروا إػ ظبادي أتوين صعًثا ؽزً ظشقة ظرؾة ب

 ،يا بالل»:  سمٕمروم٤مت وىمد يم٤مدت اًمِمٛمس أن شم١موب، وم٘م٤مل أٟمه ىم٤مل: وىمف اًمٜمبي  وروي قمن أٟمس 

أتاين جزيل ظؾقه  ،معؼ افـاس»، وم٠مٟمّم٧م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: أٟمّمتوا ًمرؾمول اهلل  :، وم٘م٤مم سمالل وم٘م٤مل«افـاس أكصت يل

ؽػر ٕهل ظرؾات وأهل ادشعر وضؿن ظـفم ت ظز وجل ت إن اهلل  :ين من ريب افسالم وؿالأافسالم آكًػا ؾلؿر

هذا فؽم ودن أتى من بعدـم إػ يوم »ًمٜم٤م ظم٤مص٦م، ىم٤مل:  ،وم٘م٤مل: ي٤م رؾمول اهلل ، وم٘م٤مم قمٛمر سمن اخلٓم٤مب «افتبعات

 .وـم٤مب: يمثر ظمػم اهلل ، وم٘م٤مل قمٛمر سمن اخلٓم٤مب «افؼقامة

                                                 

 (.3/26شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمم ) 1

 (.3017( واًمٚمٗمظ ًمه، وُمسٚمم )45اًمبخ٤مري )رواه  2

 ومْمل يوم قمروم٦م. :( سم٤مب1348ُمسٚمم )رواه  3

 .«إؾمٜم٤مده ال سم٠مس سمه»(، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م األرٟم١موط: 7089( سمرىمم )2/224اعمسٜمد ) 4

 (.1151رىمم ) ،صحٞمح ًمٖمػمه :(2/16أظمرضمه اعمٜمذري ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، وىم٤مل األًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ) 5
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 :أٌ صٔامُ ٓهفس سيتني -3
قمن صوم يوم قمروم٦م وم٘م٤مل:  ؾُمئل أن اًمٜمبي  ُمن طمدي٨م أيب ىمت٤مدة األٟمّم٤مري  ذم صحٞمح ُمسٚمم

 .«أحتسب ظذ اهلل أن يؽػر افسـة افتي ؿبؾه وافسـة افتي بعده»

 أٌ خري الدعاء دعاء ْٓو عسف٘: -4
اء دظاء خر افدظ»ىم٤مل:  ُمن طمدي٨م قمٛمرو سمن ؿمٕمٞم٥م قمن أسمٞمه قمن ضمده أن اًمٜمبي  ومٗمي ؾمٜمن اًمؽمُمذي

يوم ظرؾة، وخر ما ؿؾت أكا وافـبقون من ؿبع: ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ رشيك فه، فه ادؾك وفه احلؿد، وهو ظذ ـل 

 .«يشء ؿدير

     

                                                 

 (.1162ُمسٚمم )رواه  1

 ٜمه األًمب٤مين.(، وطمس3585اًمؽمُمذي )رواه  2

 



 

 من أحىال السلف يف يىم عسفة

ه احلٞم٤مء أُم٤م أطموال اًمسٚمف ـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمم ـ ذم يوم قمروم٦م ومٝمم سمحس٥م ُمراشمبٝمم، ومٛمٜمٝمم ُمن يم٤من يٖمٚم٥م قمٚمٞم

 ذم ذًمك اًمٞموم. اخلوف ُمن اهلل  أو

  وهو ُمن قمٚمامء اًمت٤مسمٕملم وُمن قُمب٤مدهم، وىمف ذم قمروم٦م ُمع ـ رمحه اهلل ـ ومٝمذا ُُمٓمرف سمن قمبد اهلل سمن اًمِمخػم

ُم٤م أرشومه ُمن ُموىمف وأرضم٤مه ألهٚمه »، وىم٤مل اآلظمر: «اًمٚمٝمم ال شمرد أهل اعموىمف ُمن أضمكم»ين وم٘م٤مل أطمدهم: زَ ٛمُ ـسمٙمر اًم

 «.هًموال أين ومٞم

 ىمد طم٤مل اًمبٙم٤مء سمٞمٜمه وسملم  ،ووىمف اًمٗمْمٞمل سمن قمٞم٤مض سمٕمروم٦م واًمٜم٤مس يدقمون وهو يبٙمي سمٙم٤مء اًمثٙمغم اعمحؽمىم٦م

ـ ي٘مول ذًمك ألٟمه « واؾموأشم٤مه ُمٜمك وإن قمٗموت»، ومٚمام يم٤مدت اًمِمٛمس أن شمٖمرب رومع رأؾمه إمم اًمسامء وىم٤مل: ءاًمدقم٤م

سام ئأٟمه ؿمٝمد اعموىمف أطمٌد رٌش ُمٜمي وُمٜمك ومب إن يمٜم٧م شمٔمن»ِمٕمٞم٥م سمن طمرب: ًموي٘مول  ،همٚم٥م قمٚمٞمه احلٞم٤مء ُمن اهلل 

 «.فمٜمٜم٧م

  :اًمٚمٝمم إن يمٜم٧م مل شم٘مبل طمجي وشمٕمبي وٟمّمبي ومال حترُمٜمي أضمر اعمّمٞمب٦م قمغم »ودقم٤م سمٕمض اًمسٚمف سمٕمروم٦م وم٘م٤مل

 «.شمريمَِك اًم٘مبول ُمٜمي

  :٦م وهو ، وؿموهد سمٕمروم«ي٤م رب ىمد يَمؼُمت وم٠مقمت٘مٜمي»ويم٤من سمٕمض اًمسٚمف ي٠مظمذ سمٚمحٞمته ذم يوم قمروم٦م وي٘مول

 ل:ي٘مو

 شتتبحان متتن فتتو شتتجدكا بتتافعقون فتته
 

 

 ظذ مِحَتى افشتوك واُدحؿتى متن ا بتر 
 

 متتتن معشتتتار كعؿتتتته مل كبؾتتتل افعؼتتت
 

 

 وٓ افعشتتر، وٓ ظًؼتتا متتن افعؼتت 
 

 هتتتو افرؾقتتتع ؾتتتال إبصتتتار تدرـتتته
 

 

 شتتتبحاكه متتتن مؾقتتتٍك كاؾتتتذ افؼتتتدر 
 

 شتتبحان متتن هتتو ُأكلتت إذ خؾتتوُت بتته
 

 

 ء وافستتحريف جتتوِف فتتقع ويف افظؾتتام 
 

  ،وضم٤مء قمبد اهلل سمن اعمب٤مرك إمم ؾمٗمٞم٤من اًمثوري ـ رطمم اهلل اجلٛمٞمع ـ قمِمٞم٦م قمروم٦م وهو ضم٤مٍث قمغم ريمبتٞمه ذم قمروم٦م

اًمذي ئمن أن اهلل »وم٘م٤مل:  ،«ُمن أؾموأ هذا اجلٛمع طم٤ماًل »وقمٞمٜم٤مه شُمسٝمِٛمالن ُمن اًمدُموع، وم٘م٤مل اسمن اعمب٤مرك ًمسٗمٞم٤من اًمثوري: 

 ا.هـ.« ال يٖمٗمر ًمه

     

                                                 

 (.288-285ذيمر هذه األطموال وهمػمه٤م اسمن رضم٥م ذم ًمٓم٤مئف اعمٕم٤مرف )ص: 1
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 ؟األعنال املستحبة يف هره العشسما 

اؾمم ضم٤مُمع ًمٙمل ُم٤م حيبه اهلل ويرض٤مه ُمن األىموال  :وم٤مًمٕمب٤مدة ،اًمٕمب٤مدة اإليمث٤مر ُمنيستح٥م ذم هذه اًمٕمنم 

قمغم سمٚموهمٝم٤م، وهو صحٞمح  حيٛمد اهلل هذه اًمٕمنم أن  يمل ُمسٚمم سمٚمٖمه اهلل ٕمغم وم .واألومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م

ُم٤م أرسع  ،وم٢من أي٤مُمٝم٤م ُمٕمدودة. «افصحة وافػراغ :ان مغبون ؾقفام ـثر من افـاسكعؿت»ىم٤مل:  ُمٕم٤مرًم، وم٢من اًمٜمبي 

 .«اًمدٟمٞم٤م ؾم٤مقم٦م وم٤مضمٕمٚمٝم٤م ـم٤مقم٦م»: ـ رمحه اهللـ ويمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  .وم٤معموومق ُمن ؾم٤مرع إمم ُم٤م قمٜمد اهلل  ،ذه٤مهب٤م

 اًمّم٤محل٦مومٛمن األقمامل  .ًمٚمٖمػم ٦م، وإٟمام اعمتٕمدياًم٘م٤مرصة قمغم ٟمٗمس اًمٕمبدوال شمٜمحٍم األقمامل اًمّم٤محل٦م ذم اًمٕمب٤مدة 

 واًمتي يٜمبٖمي ًمإلٟمس٤من أن حيرص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه اًمٕمنم ُم٤م يكم:

 أّاًل: اإلخالص:
ذم مجٞمع قمب٤مداشمه، وأن ال يٜموي سمٕمب٤مدشمه إال  إظمالص اًمٜمٞم٦م هلل  وم٠مول قمٛمٍل جي٥م قمغم اإلٟمس٤من أن يستحرضه هو

 واًمدار اآلظمرة.ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم وضمه اهلل 

؛ أي: خمٚمّملم ًمه [5]اًمبٞمٜم٦م: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ذم ىموًمه:  اهلل  وهذا هو اًمذي أُمر سمه

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اًمٕمٛمل. وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[19-18]اإلرساء: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

؛ وًمذًمك طمرصٜم٤م رشط ًم٘مبول أي قمٛمٍل ُمن األقمامل اًمتي يت٘مرب هب٤م اإلٟمس٤من إمم رسمه  ظمالص هلل وم٤مإل

ألٟمه شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ال ي٘مبل  ؛ًمتذيمػم سمه وٟمحن ُم٘مبٚمون قمغم هذا اعموؾمم اعمب٤مرك ًمٜمجدد اًمٜمٞم٦م وٟمخٚمّمٝم٤م ًمرب اًمؼمي٦مقمغم ا

ُمن اًمٕمٛمل إال ُم٤م يم٤من ًمه ظم٤مًمًّم٤م واسمتٖمى سمه وضمٝمه ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم؛ يمام ضم٤مء ذم صحٞمح ُمسٚمم ُمن طمدي٨م أيب هريرة 

افؼك، من ظؿل ظؿاًل أرشك ؾقه معي ؽري ترـته  ؿال اهلل تعاػ: أكا أؽـى افؼـاء ظن»ىم٤مل:  أن اًمٜمبي  

 .«ورشـه

 أن اًمٜمبي  ومٗمي صحٞمح اًمبخ٤مري ُمن طمدي٨م ضمٜمدب  ،اًمري٤مء أال وهو اًمٜمبي  وًمٜمحذر َمم٤م طمذر ُمٜمه

ع اهلل به، ومن ُيرائي ُيرائي اهلل به»ىم٤مل:  ع شؿ   .«من شؿ 

 واألطموال إٟمه وزم ذًمك واًم٘م٤مدر قمٚمٞمه. لٟمس٠مل اهلل أن يرزىمٜم٤م اًمّمدق واإلظمالص ذم األىموال واألومٕم٤م

ًٔا  : بس الْالدًٓ:ثاى
 سم٤مًمتوطمٞمد ذم ىمول اهللوهو ُمن أهم األقمامل اًمتي جي٥م قمغم اعمسٚمم اًم٘مٞم٤مم هب٤م، طمٞم٨م ضم٤مء األُمر سمه سمٕمد األُمر 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿شمٕم٤ممم: 

-23]اإلرساء: ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

24]. 

ىم٤مل:  ُمن طمدي٨م قمبد اهلل سمن ُمسٕمود  اًمّمحٞمحلم وسمر اًمواًمدين ُمن أطم٥م األقمامل إمم اهلل يمام ضم٤مء ذم

، «بر افوافدين»، ىمٚم٧م: صمم أي؟ ىم٤مل: «افصالة ظذ وؿتفا»اًمٕمٛمل أطم٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم؟ ىم٤مل:  : أّي ؾم٠مًم٧م اًمٜمبي 

 .«اجلفاد يف شبقل اهلل»ىمٚم٧م: صمم أي؟ ىم٤مل: 

                                                 

 اًمّمح٦م واًمٗمراغ وال قمٞمش إال قمٞمش اآلظمرة. :اًمرىم٤مق، سم٤مب :( يمت٤مب6412صحٞمح اًمبخ٤مري ) 1

 (.2985ُمسٚمم )رواه  2

 اًمري٤مء واًمسٛمٕم٦م ـ ٟمٕموذ سم٤مهلل ُمن ذًمك ـ. :( سم٤مب6499اًمبخ٤مري )رواه  3

 (.85(، وُمسٚمم )527اًمبخ٤مري ) رواه 4

 



 

رؽم أكف، ثم رؽم أكف، ثم »: ىمول اًمٜمبي  وًمٜمتذيمر ،اًمدين وًمٜمدظمل اًمرسور قمٚمٞمٝمامومٚمٜمحرص قمغم سمر اًمو

 .«رؽم أكف من أدرك أبويه ظـد افؽز: أحدمها أو ـؾقفام ؾؾم يدخل اجلـة

ومؼممه٤م سم٤مإلطمس٤من إًمٞمٝمام وـم٤مقمتٝمام وإدظم٤مل اًمرسور قمٚمٞمٝمام  وم٢من يم٤مٟم٤م أطمٞم٤مءً  ،أو أُمواشًم٤م إن يم٤من أطمٞم٤مءً ومٕمٚمٞمٜم٤م سمرمه٤م 

وإٟمٗم٤مذ واالؾمتٖمٗم٤مر هلام وإن يم٤مٟم٤م أُمواشًم٤م وم٤مًمدقم٤مء هلام  ومح٘مٝمام يمبػم وأضمرمه٤م قمٔمٞمم، ،تٝمام واًمسٕمي ذم ٟمٞمل رض٤ممه٤موظمدُم

 .وصٚم٦م اًمرطمم اًمتي ال شموصل إال هبام، واًمّمدىم٦م قمٜمٝمام ،قمٝمدمه٤م

 : صل٘ األزحاو:ثالًجا
تؼول: من  شبافعرافرحم معؾؼة »: ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمول اهلل  ومٗمي اًمّمحٞمحلم قمن أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

 ُمتٗمق قمٚمٞمه. «وصؾـي وصؾه اهلل، ومن ؿطعـي ؿطعه اهلل

ُمن طمدي٨م قمبد ـ رمحه اهلل شمٕم٤ممم ـ ومٚمٞمحرص اعمسٚمم قمغم صٚم٦م أرطم٤مُمه وإن ىم٤مـمٕموه عم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح اًمبخ٤مري 

 فقس افواصل بادؽاؾئ وفؽن افواصل افذي إذا ؿطعت رمحه»ىم٤مل:  قمن اًمٜمبي  سمن اًمٕم٤مص ااهلل سمن قمٛمرو 

 .«وصؾفا

 : إصالح ذات البني:زابًعا
ٞمٜمبٖمي ًمإلٟمس٤من أن حيرص قمغم ُمّم٤محل٦م اجلٛمٞمع وٟمسٞم٤من وموهو ُمن األُمور اهل٤مُم٦م اًمتي طمض قمٚمٞمٝم٤م رشقمٜم٤م احلٜمٞمف، 

 أن رؾمول اهلل  عم٤م ورد ذم صحٞمح ُمسٚمم ُمن طمدي٨م أيب هريرة  ؛اخلّموُم٤مت ذم هذه األي٤مم ومْماًل قمن همػمه٤م

ثـغ ويوم اخلؿقس، ؾقغػر فؽل ظبد ٓ يؼك باهلل صقئًا، إٓ رجاًل ـاكت بقـه وبغ أخقه ا تػتح أبواب اجلـة يوم »ىم٤مل: 

 .«صحـاء، ؾقؼال: أكظروا هذين حتى يصطؾحا! أكظروا هذين حتى يصطؾحا

ٓ حيل دسؾم أن هيجر أخاه ؾوق ثالث »ىم٤مل:  أن رؾمول اهلل  وذم اًمّمحٞمحلم أيًْم٤م ُمن طمدي٨م أيب أيوب 

 .«ؾقعرض هذا ويعرض هذا وخرمها افذي يبدأ بافسالم ،ؼقانيؾت ،فقالٍ 

يمذًمك يٜمبٖمي قمٚمٞمه أن يسٕمى ذم اإلصالح سملم اًمٜم٤مس ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمك ؾمبٞماًل، وأضمره قمٔمٞمم قمٜمد اهلل شمب٤مرك 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: وشمٕم٤ممم. 

 .[114]اًمٜمس٤مء: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 .[10]احلجرات: ﴾ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

فقس »ي٘مول:  ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمول اهلل  اًمّمحٞمحلم ُمن طمدي٨م أم يمٚمثوم سمٜم٧م قم٘مب٦م سمن أيب ُمٕمٞمط ذم و

 ُمتٗمق قمٚمٞمه. «صؾح بغ افـاس، ؾقـؿي خًرا أو يؼول خًراافؽذاب افذي يُ 

                                                 

 (.2551ُمسٚمم )رواه  1

 (.2555(، وُمسٚمم )5989اًمبخ٤مري )رواه  2

 (، سم٤مب ًمٞمس اًمواصل سم٤معمٙم٤مومئ.5991اًمبخ٤مري )رواه  3

 اًمٜمٝمي قمن اًمِمحٜم٤مء. :(، سم٤مب6544ُمسٚمم )رواه  4

 (.6532(، وُمسٚمم )6237اًمبخ٤مري )رواه  5

 (.2605(، وُمسٚمم )2692اًمبخ٤مري )رواه  6
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 : البعد عً احملسمات:خامًشا
قمن رؾمول ، ُمن طمدي٨م أيب هريرة ُمّمداىًم٤م عم٤م صمب٧م  ،قمٚمٞمٜم٤م ٤ممميمل اًمبٕمد قمن يمل ُم٤م طمرم اهلل شمٕم ٟمبتٕمدأن 

 .«تؽم به ؾخذوه، وما  قتؽم ظـه ؾاكتفواما أمر»ىم٤مل: أٟمه  اهلل 

، ُمن طمدي٨م اًمٜمٕمامن ذم اًمّمحٞمحلم صمب٧معم٤م  ،بتٕمد أيًْم٤م قمن اًمِمبٝم٤مت ألهن٤م ذريٕم٦م إمم اًموىموع ذم اعمحرُم٤متٟموأن 

وبقـفام أمور مشتبفات ٓ يعؾؿفن  ،بغاحلالل بغ وإن احلرام إن »ي٘مول:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمول اهلل  سمن سمِمػم 

ـثر من افـاس، ؾؿن اتؼى افشبفات ؾؼد اشتزأ فديـه وظرضه، ومن وؿع يف افشبفات وؿع يف احلرام ـافراظي يرظى 

 اجلسد مضغًة إذا صؾحت حول احلؿى يوصك أن يؼع ؾقه. أٓ وإن فؽل مؾٍك مًحى. أٓ وإن محى اهلل حمارُمُه، أٓ وإن يف

 :يمب٤مئر اًمذٟموب وُمٜمٝم٤م وُمن احلرام اًمبلم .«أٓ وهي افؼؾب ،وإذا ؾسدت ؾسد اجلسد ـؾه ،صؾح اجلسد ـؾه

 تسك الصالٚ أٔ تأخريِا عَ ٔقتّا:-1

 ﴿. وىم٤مل ؾمبح٤مٟمه: [59ُمريم:] ﴾﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[5-4اعم٤مقمون:] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

إن بغ افرجل وبغ افؼك »: طمدي٨م ضم٤مسمر ن شمرك اًمّمالة يمام ذم ُمذم حتذيره  رؾمول اهلل  وعم٤م صمب٧م قمن

 .«افصالة وافؽػر ترك

افعفد افذي بقــا وبقـفم افصالة ؾؿن ترـفا »ي٘مول:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمول اهلل  وعم٤م صمب٧م قمن سمريدة 

 .«ؾؼد ـػر

 .«ؿمٞمئ٤ًم ُمن األقمامل شمريمه يمٗمر همػم اًمّمالة ال يرون يم٤من أصح٤مب اًمٜمبي »ىم٤مل قمبد اهلل سمن ؿم٘مٞمق: 

ُمن رّسه أن يٚم٘مى اهلل همًدا ُمسٚماًم ومٚمٞمح٤مومظ قمغم ه١مالء اًمّمٚموات طمٞم٨م يٜم٤مدى »: وىم٤مل قمبد اهلل سمن ُمسٕمود 

كم هذا اعمتخٚمف هبّن، وم٢من اهلل رشع ًمٜمبٞمٙمم ؾمٜمن اهلدى، وإهنّن ُمن ؾمٜمن اهلدى، وًمو أٟمٙمم صٚمٞمتم ذم سمٞموشمٙمم يمام يّم

يمتم ؾُمٜم٦ّم ٟمبٞمٙمم، وًمو شمريمتم ؾُمٜم٦ّم ٟمبٞمٙمم ًمْمٚمٚمتم، وُم٤م ُمن رضمٍل يتٓمٝمر ومٞمُحسن اًمّٓمُٝمور صمم يٕمٛمد إمم ُمسجد ذم سمٞمته ًمؽم

ُمن هذه اعمس٤مضمد إال يمت٥م ًمه سمٙمل ظمٓموة خيٓموه٤م طمسٜم٦م ويرومٕمه هب٤م درضم٦م وحيط قمٜمه هب٤م ؾمٞمئ٦م، وًم٘مد رأيُتٜم٤م وُم٤م 

 .«اًمّّمفسمه هُي٤مدى سملم اًمرضمٚملم طمتى ي٘م٤مم ذم  يتخٚمُف قمٜمٝم٤م إال ُمٜم٤مومق ُمٕمٚموم اًمٜمٗم٤مق، وًم٘مد يم٤من اًمرضمل ي١مشَمى

 أكن السبا:-2

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[279-278]اًمب٘مرة: ﴾﮺ ﮹

إمم ىموًمه:  ﴾...ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[275اًمب٘مرة:] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿

ر يمام شمرى عمن قم٤مد إمم اًمرسم٤م سمٕمد اعموقمٔم٦م، ومال طمول وال ىموة إال سم٤مهلل اًمٕمكم ومٝمذا وقمٞمد قمٔمٞمم سم٤مخلٚمود ذم اًمٜم٤م

                                                 

 (.5552رواه اًمبٞمٝم٘مي وصححه اًمٕمالُم٦م األًمب٤مين رمحه اهلل ذم صحٞمح اجل٤مُمع ) 1

 (.107(، وُمسٚمم )52اًمبخ٤مري )رواه  2

 (.82إـمالق اؾمم اًمٙمٗمر قمغم ُمن شمرك اًمّمالة، رىمم ) :اإليامن، سم٤مب :ُمسٚمم: يمت٤مب 3

 (.1079) ٦م(، واسمن ُم٤مضم463(، واًمٜمس٤مئي )2621(، واًمؽمُمذي )5/346رواه أمحد ) 4

 (.1/7(، واحل٤ميمم )2622رواه اًمؽمُمذي ) 5

 (.1046رواه ُمسٚمم، سمرىمم ) 6

 



 

 اًمٕمٔمٞمم.

افؼك باهلل، وافسحُر، وؿتُل »، ىم٤مًموا: وُم٤م هّن ي٤م رؾمول اهلل؟ ىم٤مل: «اجتـبوا افسبع ادوبؼات»: وىم٤مل اًمٜمبي 

م اهلل إٓ باحلق، وأـُل افربا، وأـُل مال افقتقم، وافتويل يوم افزحف، وؿذُف ادحصـات افغاؾالت  افـػس افتي حر 

 .«ادممـات

وإؾمٜم٤مده  «وصاهديه وـاتبه»رواه ُمسٚمم، واًمؽمُمذي ومزاد:  «فعن اهلل آـل افربا وُموـؾه»: وىم٤مل 

 صحٞمح.

  الصٌا:-3

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  وهو ُمن أقمٔمم اًمذٟموب، ًمذا طمذرٟم٤م ُمٜمه رسمٜم٤م ـ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ـ

 .[32اء:]اإلرس ﴾گ ک

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

 اآلي٤مت. [68]اًمٗمرىم٤من: ﴾ٹ ٹ ٿ

 .[3]اًمٜمور: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، ىم٤مل: صمم أي؟ «أن جتعل هلل كّدا وهو خؾؼك»يمام ذم اًمّمحٞمحلم: أي اًمذٟم٥م أقمٔمم؟ ىم٤مل:  وؾُمئل اًمٜمبي 

 .«أن ُتزاين حؾقؾة جارك»، ىم٤مل: صمم أي؟ ىم٤مل: «ن تؼتل وفدك خشقة أن يطعم معكأ»ىم٤مل: 

ٓ يزين افزاين حغ يزين وهو مممن، وٓ يرسق افسارق حغ يرسق وهو مممن، وٓ يؼب اخلؿر »: وىم٤مل 

 .«حغ يؼهبا وهو مممن

ظر إفقفم، وهلم ظذاٌب أفقم: صقٌخ زاٍن، ثالثٌة ٓ يؽؾؿفم اهلل يوم افؼقامة، وٓ ُيزـقفم، وٓ يـ»: وىم٤مل 

 رواه ُمسٚمم. «مستؽزٌ  ومؾٌك ـذاٌب، وظائٌل 

هذه اعمحرُم٤مت ألن سمٕمض اًمٜم٤مس شمسول ًمه ٟمٗمسه ومٞمِمٖمل هذه األي٤مم اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعمواؾمم اًمٗم٤مضٚم٦م  وشمم ذيمر

 .وال يدرك ظمٓمورهت٤م م ومٞم٘مؽمف هذه اعمحرُم٤متارإمم احل٤مًمسٗمر سم

 شسب أٔ تعاط٘ املطكسات:-4

 ې ې ۉ﴿اهلل شمٕم٤ممم:  هي سمال ري٥م أم اخلب٤مئ٨م، أُمرٟم٤م اهلل ـ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ـ سم٤مضمتٜم٤مهب٤م. ىم٤ملو

 .[219]اًمب٘مرة: ﴾ائ ائ ى ى ېې

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[90]اعم٤مئدة:

 .قمن رؾمول اهلل  وىمد ًُمٕمن ؿم٤مرهُب٤م ذم همػم ُم٤م طمدي٨م

                                                 

 (.89(، وُمسٚمم )2766اًمبخ٤مري )رواه  1

 (.1597ُمسٚمم )رواه  2

 (.2277) ٦م(، واسمن ُم٤مضم3333د )و(، وأسمو داو1206اًمؽمُمذي )رواه  3

 (.86(، وُمسٚمم )4477اًمبخ٤مري )رواه  4

 (.57(، وُمسٚمم )6810، 6772اًمبخ٤مري )رواه  5

 قم٤مئل: وم٘مػم يمثػم اًمٕمٞم٤مل. 6

 (.107ُمسٚمم )رواه  7
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 .«ٓ تؼب اخلؿر ؾن ا مػتاح ـل رش» :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اهلل  ومٕمن أيب اًمدرداء 

وشاؿقفا، وبائعفا، ومبتاظفا، وظارصها،  فعن اهلل اخلؿر، وصارهبا»: قمن اًمٜمبي  وقمن اسمن قمٛمر 

 .«إفقه ومعتكها، وحامؾفا، وادحؿوفة

ل: ، ىمٞم«إن ظذ اهلل ظفًدا دن يؼب ادسؽر أن يسؼقه من ضقـة اخلبال»ىم٤مل:  قمن اًمٜمبي   قمن ضم٤مسمرو

 أظمرضمه ُمسٚمم. «ُظصارة أهل افـار»: ، أو ىم٤مل«ظرق أهل افـار»وُم٤م ـمٞمٜم٦م اخلب٤مل؟ ىم٤مل: 

 ُمتٗمق قمٚمٞمه. «من رشب اخلؿر يف افدكقا ُحرَمفا يف أخرة»: وىم٤مل 

 رواه أمحد ذم ُمسٜمده. «مدمُن اخلؿر إن مات فؼي اهلل ـعابد وثنٍ »ىم٤مل:  وقمٜمه 

 : البعد عً الظله:سادًسا
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿اًمذين ئمٚمٛمون اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمذاب األًمٞمم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  قمد اهلل ومٚم٘مد شمو

 .[42]اًمِمورى: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ

 .[8]اًمِمورى: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .«افظؾم طؾامت يوم افؼقامة»: وطمذرٟم٤م ُمٜمه اًمٜمبي وم٘م٤مل 

 .«مةيوم افؼقا من طؾم صًزا من إرض ضوؿُه إػ شبع أرضغ»:  وىم٤مل

 .«مطُل افغـي طؾمٌ »: وىم٤مل 

 .همػمهطمق وُمن أيمؼم اًمٔمٚمم اًمٞمٛملم اًمٗم٤مضمرُة قمغم 

وإن يم٤من  ،، ىمٞمل: ي٤م رؾمول اهلل«من اؿتطع حق امرٍئ مسؾم بقؿقـه ؾؼد أوجب اهلل فه افـار»: ىم٤مل رؾمول اهلل 

 رواه ُمسٚمم. «وإن ـان ؿضقًبا من أراكٍ »ؿمٞمًئ٤م يسػًما؟ ىم٤مل: 

 :سابًعا: األمس باملعسّف ّاليَٕ عً امليهس
واًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر ُمن أظمص صٗم٤مت  وهو ُمن أرشف األقمامل، طمٞم٨م ضمٕمل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم األُمر سم٤معمٕمروف

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿طمٞم٨م ىم٤مل:  صٗمٞمه ُمن ظمٚم٘مه 

 .[157]األقمراف: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ص٤مف ُمن اصٓمٗم٤مهم ُمن ؾم٤مئر اًمبنم ًمٞمٙموٟموا أشمب٤مقًم٤م ًمرؾمٚمه اًموصف أيًْم٤م ُمن أظمص أو صمم إن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمل هذا

 ڳ گڳ گ گ گ ک﴿: شمٕم٤ممم ٕملم وم٘م٤ملـ صٚموات اهلل وؾمالُمه قمٚمٞمٝمم ـ أمجوأٟمبٞم٤مئه 

 .[71]اًمتوسم٦م: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

                                                 

 (.3371) ٦مأظمرضمه اسمن ُم٤مضم 1

 (.3380) ٦م( سمسٜمد صحٞمح، صحٞمح اسمن ُم٤مضم3674د )وأسمو داورواه  2

 (.2002ُمسٚمم )رواه  3

 (.2003(، وُمسٚمم )5575اًمبخ٤مري )رواه  4

 (.12428بػم )(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙم1/272أمحد )رواه  5

 (.2579(، وُمسٚمم )2447اًمبخ٤مري )رواه  6

 (.1612(، وُمسٚمم )2453اًمبخ٤مري )رواه  7

 (.1564(، وُمسٚمم )2400اًمبخ٤مري )رواه  8

 (.137ُمسٚمم )رواه  9

 .وٟمٗمع سمه اهلل ووم٘مهًمٚمتوؾمع ٟمٜمّمح سم٘مراءة األُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر، د. ظم٤مًمد اًمسب٧م  10

 



 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أيًْم٤م ُُمؼمًزا أرشف أوص٤مف اعم١مُمٜملم:  وىم٤مل 

 .[112]اًمتوسم٦م: ﴾ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ق هبم.حٚمٝمم ويسٚمك ؾمبٞمٚمٝمم ًمٕمٚمه يتيه اآلي٦م إال أن يٜمْمم حت٧م راومال يٛمٚمك ُمن ؾمٛمع هذ

 ٺ ٺ ٺ﴿وهذه اًمِمٕمػمة ـ وهي األُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر ـ هي ُمٜم٤مط ظمػمي٦م األُم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[110]آل قمٛمران: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .األُم٦م سمام وصف سمه رؾموًمه  وموصف اهلل 

وذًمك ال يتم إال سم٤مألُمر  اهلل شمٕم٤ممم وـم٤مقم٦م رؾموًمه  ٟمام يٙمون سمٓم٤مقم٦موذًمك ألن صالح اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد إ

 .ًمٚمٜم٤مسسم٤معمٕمروف واًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر، وسمه ص٤مرت األُم٦م ظمػم أُم٦ٍم أظمرضم٧م 

ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٜمن اًمؽمُمذي وهمػمه ُمن طمدي٨م  ،وُمن األطم٤مدي٨م اًمتي أيمدت قمغم األُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر

ي كػل بقده فتلمرن بادعروف وفتـفون ظن ادـؽر، أو فقوصؽن اهلل أن يبعث وافذ»ىم٤مل:  ، أن اًمٜمبي طمذيٗم٦م 

 .«ظؾقؽم ظؼاًبا مـه ثم تدظوكه ؾال يستجاب فؽم

من رأى مـؽم مـؽًرا »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اهلل  ُمن طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  وذم صحٞمح ُمسٚمم

 .«ؾبه، وذفك أضعف ا يامنم يستطع ؾبؼتم يستطع ؾبؾساكه، ؾنن فتؾؾقغره بقده، ؾنن ف

أُمر األهل واألوالد سم٤معمٕمروف وهنٞمٝمم قمن اعمٜمٙمرات،  :أمهٝم٤معمٕمروف واًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر ًمه صور واألُمر سم٤م

 .«رظقتهـؾؽم راٍع وـؾؽم مسموٌل ظن »ىم٤مل:  ألن اًمٜمبي  ؛اعمسٚمم قمغم ذًمك ومٚمٞمحرص

 ثامًيا: الدعْٗ إىل اهلل:
ُمن يمل وم٩ّم قمٛمٞمق  اي جيتٛمع ومٞمٝم٤م ضٞموف اًمرمحن اًمذين أشموتاًم ٔمٞمٛم٦م قمٜمد اهلل ذم هذه األي٤مم اًمٕم اًمدقموة إمم اهلل

 چ چ﴿ًمٞمِمٝمدوا ُمٜم٤مومع هلم، وُمن أقمٔمم اعمٜم٤مومع ٟمنم اًمٕمٚمم اًمذي هو سم٤مب يمل ظمػم، وُمن األدًم٦م قمغم ذًمك ىموًمه: 

 .[33]ومّمٚم٧م: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ُمن أضم٤مب اهلل ذم دقموشمه، ودقم٤م اًمٜم٤مس إمم ُم٤م أضم٤مب اهلل ىم٤مل احلسن: هو اعم١م»ىم٤مل اإلُم٤مم اسمن اًم٘مٞمم ـ رمحه اهلل ـ: 

« ومٞمه ُمن دقموشمه، وقمٛمل ص٤محل٤ًم ذم إضم٤مسمته، ومٝمذا طمبٞم٥م اهلل، هذا وزم اهلل، ومٛم٘م٤مم اًمدقموة إمم اهلل أومْمل ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمبد

 هـا.

 ﴾گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وىموًمه شمٕم٤ممم: 

 .[108]يوؾمف:

 طمً٘م٤م إال إذا دقم٤م عم٤م دقم٤م إًمٞمه اًمٜمبي  وال يٙمون اًمرضمل ُمن أشمب٤مع اًمٜمبي »ه اهلل ـ: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمن اًم٘مٞمم ـ رمح

 «.قمغم سمّمػمة

                                                 

 (.125-28/122)ـ رمحه اهلل ـ ى ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمن شمٞمٛمٞم٦م جمٛموع اًمٗمت٤مو 1

 (.307-28/306اعمّمدر اًمس٤مسمق ) 2

 (.6947( وطمسٜمه األًمب٤مين رمحه اهلل ذم صحٞمح اجل٤مُمع )2199اًمؽمُمذي )رواه  3

 واًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر واضمب٤من.وأن األُمر سم٤معمٕمروف  ،يمون اًمٜمٝمي قمن اعمٜمٙمر ُمن اإليامن، وأن اإليامن يزيد ويٜم٘مص :( سم٤مب49ُمسٚمم )رواه  4

 (.1829(، وُمسٚمم )893رواه اًمبخ٤مري ) 5

 (.1/153ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة ) 6
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من دظا إػ هدى ـان فه من إجر مثل »آظمر:  ، وذم طمدي٨م«من دل ظذ خر ؾؾه أجر ؾاظؾه»: وىموًمه 

 احلدي٨م. «يـؼص ذفك من أجورهم صقًئا أجور من تبعه ٓ

، ُمن ًمتّمحٞمح اًمٕم٘م٤مئد واًمٕمب٤مدات واعمٕمتٛمرين سمذل اًمٕمٚمم وٟمنمه ُمسٚمم وُمٜمٝمم احلج٤مجًمٙمل ومخػم ُم٤م ي٘مدم 

ظمالل اًموؾم٤مئل اًمت٤مًمٞم٦م: )ُمٓموي٤مت ـ يمتٞمب٤مت ـ أرشـم٦م ُمسٛموقم٦م وُمرئٞم٦م ـ أىمراص طم٤مؾموسمٞم٦م( وهمػمه٤م ُمن اًموؾم٤مئل 

 سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م ُمن اًمٚمٖم٤مت. احلديث٦م ًمٚمدقموة إمم اهلل 

 الرنس: :تاسًعا
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ي٘مول اهلل شمٕم٤ممم: ،  اهلل اًمّم٤محل٦م يمثرة ذيمروُمن األقمامل 

 .[28]احل٩م: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ما من أيام أظظم ظـد اهلل وٓ أحب إفقه »ىم٤مل:  أن اًمٜمبي  قمن اسمن قمٛمر ـ رمحه اهلل ـ روى اإلُم٤مم أمحد 

وصححه  رواه أمحد «ؿقدؾلـثروا ؾقفن من افتفؾقل وافتؽبر وافتح ،من افعؿل ؾقفن من هذه إيام افعؼ

 األرٟم٤مؤوط.

 ؾمتحب٤مسًم٤م ؿمديًدا.اواًمتٙمبػم ُمستح٥م ذم هذه األي٤مم 

خيرضم٤من إمم اًمسوق ذم أي٤مم اًمٕمنم  ويم٤من اسمن قمٛمر، وأسمو هريرة »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ـ رمحه اهلل شمٕم٤ممم ـ: 

 .«يٙمؼمان ويٙمؼم اًمٜم٤مس سمتٙمبػممه٤م

 ٔالتكبري ٌٕعاُ: وطمق ٔوقٗد.

وُمث٤مًمه ُم٤م يم٤من  ،هو أن يٙمؼم اإلٟمس٤من ذم أي وىم٧م وذم أي ُمٙم٤من ذم أي٤مم اًمٕمنم وأي٤مم اًمتنميق ؾق:ؾافتؽبر ادط

 ذم احلدي٨م اًمذي ُمر ُمٕمٜم٤م. يٗمٕمٚمه اسمن قمٛمر وأسمو هريرة 

هو ُم٤م يم٤من ُم٘مٞمًدا سم٠مدسم٤مر اًمّمٚموات اخلٛمس، ويبدأ ُمن ومجر يوم قمروم٦م إمم قمٍم آظمر أي٤مم  وافتؽبر ادؼقد:

٘مٝم٤مء أصح األىموال ذم اًمتٙمبػم اًمذي قمٚمٞمه مجٝمور اًمسٚمف واًمٗم»: ـ رمحه اهللـ م اسمن شمٞمٛمٞم٦م اًمتنميق، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال

 .«ُمن اًمّمح٤مسم٦م واألئٛم٦م: أن يٙمؼم ُمن ومجر يوم قمروم٦م إمم آظمر أي٤مم اًمتنميق قم٘م٥م يمل صالة

ي آصم٤مر صمبت٧م ويمل ُم٤م ورد إًمٞمٜم٤م إٟمام ه ،صٞمٖم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ًمٚمتٙمبػم ذم هذه األي٤مم ال يثب٧م قمن اًمٜمبي  صقغة افتؽبر:

أٟمه يم٤من يٙمؼم أي٤مم »: سمن ُمسٕمود اقمن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م رضوان اهلل قمٚمٞمٝمم أمجٕملم. ومٛمٜمٝم٤م: ُم٤م صمب٧م قمن قمبد اهلل 

. سمتِمٗمٞمع اًمتٙمبػم أو سمتثٚمٞمثه، يمالمه٤م صم٤مسم٧ٌم «ال إًمه إال اهلل، واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم وهلل احلٛمد ،اًمتنميق: اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم

 .قمٜمه 

جيٝمر  ،جد واًمبٞم٧مذم اًمٓمريق واعمس وًمذًمك يٜمبٖمي اجلٝمر سمه ،اًمزُم٤من ص٤مر ُمن اًمسٜمن اعمٝمجورة واًمتٙمبػم ذم هذا

 .اعمرأة ٤موشمرس هب ،اًمرضمل سمه

                                                 

 (.1893ُمسٚمم )رواه  1

 (.2674ُمسٚمم )رواه  2

 (.6154( و)١5446موط )(، سمتّمحٞمح ؿمٕمٞم٥م األرٟم2/75سٜمد )اعم 3

 (.11رىمم ) ،قومْمل اًمٕمٛمل ذم أي٤مم اًمتنمي: اًمٕمٞمدين، سم٤مب :صحٞمح اًمبخ٤مري: يمت٤مب 4

 (.24/20جمٛموع اًمٗمت٤موى ) 5

 ( وىم٤مل اًمِمٞمخ األًمب٤مين ذم اإلرواء: وإؾمٜم٤مده صحٞمح.2/2/2أظمرضمه اسمن أيب ؿمٞمب٦م ) 6

 



 

 ں﴿: ٝم٤م، وم٘مد ىم٤مل اهلل ئطمتى سمٕمد اٟم٘مْم٤م ٤مم اعمب٤مريم٦مـذه األيـد ذم هـم، ويت٠ميمٞمقمٔم ه ومْمٌل ـًم ر اهلل ـوذيم

 .[200]اًمب٘مرة: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ـ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ـ سم٠من ٟمذيمره ذيمًرا يمثػًما، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وًم٘مد أُمرٟم٤م رسمٜم٤م

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿وىم٤مل ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم:  .[42-41]األطمزاب: ﴾يئ ىئ مئ

 .[35]األطمزاب: ﴾ۅ ۋ ۋ

يؼول اهلل تبارك وتعاػ أكا ظـد طن ظبدي »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اهلل  قمن أيب هريرة  وذم اًمّمحٞمحلم

خر مـفم، وإن تؼرب  ذـرُتُه يف ملٍ  إذا ذـرين، ؾنن ذـرين يف كػسه ذـرُته يف كػل، وإن ذـرين يف ملٍ يب، وأكا معه 

 «.هرَوفةإيل  صًزا تؼربُت مـه ذراًظا، وإن تؼرب إيل  ذراًظا تؼربُت مـه باًظا، وإذا أتاين يؿق أتقُته 

أٓ أخزـم بخر »: ومٚم٘مد ىم٤مل رؾمول اهلل  قمغم اًمذيمر عم٤م ًمه ُمن اًمٗمْمل اًمٕمٔمٞمم. وًم٘مد طمثٜم٤م رؾمول اهلل 

تؾؼوا  أظامفؽم وأزـاها ظـد مؾقؽؽم، وأرؾعفا يف درجاتؽم، وخر فؽم من إكػاق افذهب وافػضة، ومن أن

 .«وجل ذـر اهلل ظز»، ىم٤مًموا: سمغم ي٤م رؾمول اهلل، ىم٤مل: «ظدوـم ؾترضبوا أظـاؿفم، ويرضبوا أظـاؿؽم

يسػُم ذم ـمريق ُمٙم٦م، ومٛمر قمغم ضمبل ُي٘م٤مل ًمه:  ىم٤مل: يم٤من رؾمول اهلل  وذم صحٞمح ُمسٚمم، قمن أيب هريرة 

افذاـرون اهلل ـثًرا »: . ىمٞمل: وُم٤م اعُمٗمّردون ي٤م رؾمول اهلل؟ ىم٤مل«شروا هذا مُجدان، شبق اُدػَردون»مُجدان، وم٘م٤مل: 

 .«وافذاـرات

ن جمؾس ٓ يذـرون اهلل تعاػ ما من ؿوم يؼومون م»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اهلل  وذم اًمسٜمن قمن أيب هريرة 

 .«ؾقه، إٓ ؿاموا ظن مثل جقػة محار، وـان ظؾقفم حرسةً 

أهنام ؿمٝمدا قمغم رؾمول  ،وذم صحٞمح ُمسٚمم، قمن األهمّر أيب ُُمسٚمم ىم٤مل: أؿمٝمد قمغم أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد

افرمحة، وكزفت ظؾقفم  ٓ يؼعد ؿوم يف جمؾس يذـرون اهلل ؾقه إٓ حػتفم ادالئؽة، وؽشقتفم»: أٟمه ىم٤مل اهلل 

 .«افسؽقـة، وذـرهم اهلل ؾقؿن ظـده

رشائع اإلؾمالم ىمد يمثرت قمكم، وم٠مظمؼمين وذم اًمؽمُمذي قمن قمبد اهلل سمن سُمرس أن رضماًل ىم٤مل: ي٤م رؾمول اهلل إن 

 .«ٓ يزال فساكك رضبًا بذـر اهلل تعاػ»: ، ىم٤ملسمٌمء أشمِمب٨م سمه

ُه، مثلمثُل افذي يذـُر ر»ىم٤مل:  وذم صحٞمح اًمبخ٤مري، قمن أيب ُموؾمى، قمن اًمٜمبي   بُه، وافذي ٓ يذـُر رب 

 .«وادقتاحلي 

 تالّٗ الكسآٌ ّحفظُ ّتعاٍدِ:نجسٗ : احلسص علٙ عاشًسا
٘مرب هب٤م اًمٕمبد إمم يتوُمن أضمل اًمٕمب٤مدات اًمتي  ،أضمٌر قمٔمٞمم ٤مَمم٤م ال ؿمك ومٞمه أن اًمٕمب٤مدات ذم األزُمٜم٦م اًمٗم٤مضٚم٦م هل

 . ههي شمالوة يمالُم اهلل 

                                                 

 (.2675(، وُمسٚمم )7405اًمبخ٤مري )رواه  1

 (.5/195(، وأمحد )3790) ٦م(، واسمن ُم٤مضم3377(. وروي قمن أيب اًمدرداء ُمروموقًم٤م يمام قمٜمد اًمؽمُمذي )5/239أمحد )رواه  2

 (.2676ُمسٚمم )رواه  3

 (.4855د )وأسمو داورواه  4

 (.2700ُمسٚمم )رواه  5

 (.3793(، واسمن ُم٤مضمه )3375اًمؽمُمذي )رواه  6

 ( سمٜمحوه.779(، وُمسٚمم )6407اًمبخ٤مري )رواه  7
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 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ﴿ ومْمل شمالوة يمت٤مسمه وم٘م٤مل: سملم اهلل وىمد 

-29وم٤مـمر:] ﴾ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

30]. 

اؿرؤوا افؼرآن، ؾنكه »:  ىم٤مل أيب أُم٤مُم٦م ي٠ميت يوم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمًٕم٤م ألصح٤مسمه عم٤م رواه ُمسٚمم قمن واًم٘مرآن 

 .«يليت يوم افؼقامة صػقًعا ٕصحابه

ٓ حسد إٓ يف اثـتغ: رجل آتاه اهلل افؼرآن ؾفو يؼوم به آكاء افؾقل وآكاء »ىم٤مل:  بي قمن اًمٜم وقمن اسمن قُمٛمر 

ًٓ ؾفو يـػؼه آكاء افؾقل وآكاء افـفار  ُمتٗمق قمٚمٞمه. «افـفار، ورجل آتاُه اهلل ما

يؼال فصاحب »ىم٤مل:  أن اًمٜمبي  وذم ؾمٜمن اًمؽمُمذي سمسٜمٍد صحٞمح ُمن طمدي٨م قمبد اهلل سمن قمٛمرو 

 .«ؾنن مـزفتك ظـد آخر آيٍة تؼرأ هبا ،وارتق ورتل ـام ــت ترتل يف افدكقاافؼرآن اؿرأ 

قمن  وهذه األي٤مم اًمٗم٤مضٚم٦م ومرص٦م ًمإلىمب٤مل قمغم اًم٘مرآن وطمٗمٔمه وشمٕم٤مهده، ومٗمي اًمّمحٞمحلم قمن أيب ُموؾمى 

، وطمرٌي قمٚمٞمه ُمتٗمق« ا من ا بل يف ُظؼؾفاتعاهدوا هذا افؼرآن، ؾوافذي كػس حمؿد بقده هلو أصد تػؾتً »ىم٤مل:  اًمٜمبي 

 .سمك أن ختتم ذم هذه اًمٕمنم وًمو ُمرة واطمدة سم٠من شم٘مرأ يمل يوم صمالصم٦م أضمزاء

 الصْو: :ادٖ عرساحل
م اًمتسع يمٚمٝم٤م أو ُم٤م ، ومٞمستح٥م ًمٚمِمخص أن يّموشمنمع ذم هذه األي٤مم قمب٤مدة اًمّمٞم٤مموُمن األقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتي 

يم٤من »ىم٤مًم٧م:  قمن سمٕمض أزواج اًمٜمبي  ،قمن اُمرأشمه ،سمن ظم٤مًمد ةقمن هٜمٞمد دوشمٞمرس ًمه ُمٜمٝم٤م، عم٤م ضم٤مء ذم ؾمٜمن أيب داو

 «.وصمالصم٦م أي٤مم ُمن يمل ؿمٝمر أول اصمٜملم ُمن اًمِمٝمر واخلٛمٞمس ،يّموم شمسع ذي احلج٦م ويوم قم٤مؿموراء رؾمول اهلل 

ص٤مئاًم ذم  ُم٤م رأي٧م رؾمول اهلل »أهن٤م ىم٤مًم٧م:  ُمن طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح ُمسٚمم

 .«اًمٕمنم ىمط

طم٨م قمغم  ٛمٜمع ُمن اؾمتحب٤مب صوُمٝم٤م، سمدًمٞمل أن صوُمٝم٤م داظمل ضٛمن األقمامل اًمّم٤محل٦م، واًمرؾمول ومٝمذا ال ي

 ىمد يؽمك اًمٕمٛمل ألؾمب٤مب وحلٙمم. اًمٕمٛمل اًمّم٤مًمح ُمٓمٚمً٘م٤م، وُمٕمٚموم أن اًمرؾمول 

ما من ظبد »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اهلل  وًمّمٞم٤مم اًمتٓموع ومْمل قمٔمٞمم عم٤م رواه ُمسٚمم قمن أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

ذه ام سم٤مًمك هباًمسٜم٦م وم أي٤مم، هذا ذم «شبعغ خريًػاظن افـار ل اهلل إٓ باظد اهلل بذفك افقوم وجفه يصوم يوًما يف شبق

 ـ أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمن اًمٜم٤مر ـ. األي٤مم؟!

يتحرى صوُمٝمام يمام  يم٤من اًمرؾمول  ،وم٤مضالن ومه٤م يوُم٤من ،صمٜملم واخلٛمٞمسيوُمي اإلقمغم وشمِمتٛمل هذه األي٤مم 

ثـغ واخلؿقس، تعرض إظامل يوم ا »ىم٤مل:  أن اًمٜمبي  ،ريرة ضم٤مء ذم ؾمٜمن اًمؽمُمذي ُمن طمدي٨م أيب ه

 وىم٤مل: طمدي٨م طمسن همري٥م. ،رواه اًمؽمُمذي «ؾلحب أن يعرض ظؿع وأكا صائم

أحتسب ظذ »قمن صوُمه وم٘م٤مل:  أُم٤م قمن صوم يوم قمروم٦م وهو اًمٞموم اًمت٤مؾمع ُمن ذي احلج٦م وم٘مد ؾُمئل اًمٜمبي 
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 .رواه ُمسٚمم «ي بعدهاهلل أن يؽػر افسـة افتي ؿبؾه وافسـة افت

أهن٤م  أُمٜم٤م قم٤مئِم٦م  طمٞم٨م ُروَي قمنأي يوم آظمر، صٞم٤مم وىمد يم٤من اًمسٚمف حيرصون قمغم صوُمه أيمثر ُمن 

 .«إزّم ُمن يوم قمروم٦م ُم٤م ُمن يوم ُمن اًمسٜم٦م صوُمه أطم٥ّم »: ىم٤مًم٧م

 جاىٕ عرس: الصدق٘:ال
ُمن همػمه ومٞمت٠ميمد  إمم اهلل  وهي ُمستحب٦م ذم يمل وىم٧م، وسمام أٟمٜم٤م ذم أي٤مم وم٤مضٚم٦م واًمٕمٛمل اًمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م أطم٥م

 اؾمتحب٤مب اًمّمدىم٦م ذم هذه األي٤مم قمن همػمه٤م.

ـ وًمو سم٤مًم٘مٚمٞمل ـ ُمن أضمل إدظم٤مل اًمرسور قمغم وم٘مراء اعمسٚمٛملم واًمتوؾمٕم٦م  اًمّمدىم٦م ومام أمجل أن جيتٝمد اإلٟمس٤من ذم

 گ گ گ﴿: ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحرص قمغم اإلٟمٗم٤مق ذم هذه اًمٕمنم اعمب٤مريم٦م اُمتث٤ماًل ألُمر اهلل  ،قمٚمٞمٝمم ذم هذه األي٤مم

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[267]اًمب٘مرة: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: اعمتّمدىملم اًمذين يٜمٗم٘مون أُمواهلم رًسا وقمالٟمٞم٦م سم٘موًمه  وُمدح اهلل 

 .[274]اًمب٘مرة: ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

واألرض أهنم يٜمٗم٘مون ذم اًمرساء أول صٗم٤مت اعمت٘ملم اًمذين أقمدت هلم ضمٜم٦م قمرضٝم٤م اًمساموات  وضمٕمل اهلل 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿واًمرضاء وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[134-133]آل قمٛمران: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 واآلي٤مت ذم ومْمل اًمّمدىم٦م واعمتّمدىملم يمثػمة.

أن  ذم صحٞمح ُمسٚمم ُمن طمدي٨م أيب هريرة ضم٤مء ! ي اعمسٚمم ـ أن اًمّمدىم٦م شمٜم٘مص اعم٤ملوال شمٔمن ـ أظم

، «اهللما كؼصت صدؿة من مال، وما زاد اهلل ظبًدا بعػٍو إٓ ظًزا، وما تواضع أحد هلل إٓ رؾعه »ىم٤مل:   رؾمول اهلل

ؿال اهلل »ىم٤مل:  أن اًمٜمبي  طمدي٨م أيب هريرة  ُمن ٗمي اًمّمحٞمحلمإن اًمّمدىم٦م ؾمب٥ٌم ًمزي٤مدة هذا اعم٤مل وم سمل

 ل اهلل قمٚمٞمٜم٤م.، وهذا ُمن ومْم«أكِػْق ُأكِػق ظؾقك ،تبارك وتعاػ: يا ابن آدم

، وىم٤مل أيًْم٤م «اتؼوا افـار وفو بشق لرة»ىم٤مل:  ذم هذه األي٤مم ـ وًمو سم٤مًم٘مٚمٞمل ـ وم٢من اًمٜمبي  ّي ظَم ومتّمدق أُ 

من ـسٍب ضقب، وٓ يصعد إػ اهلل إٓ افطقب ؾنن اهلل ظز وجل يتؼبؾفا بقؿقـه، ثم  من تصدق بعدل لرة»: 

ه حت  .«ى تؽون مثل اجلبليربقفا فصاحبفا ـام يريب أحدـم ُؾُؾو 

ورجٌل تصدق بصدؿٍة ؾلخػاها »، وذيمر ُمٜمٝمم: «شبعة يظؾفم اهلل يف طؾه يوم ٓ طل إٓ طؾه...»: وىم٤مل 

 .«حتى ٓ تعؾم صامفه ما تـػق يؿقـه

ٗم٘مراء واعمس٤ميملم واألراُمل واأليت٤مم واًمتوؾمٕم٦م قمٚمٞمٝمم ومٝمٞم٤م ٟمتخذ ُمن هذه اًمٕمنم ومرص٦ًم إلدظم٤مل اًمرسور قمغم اًم

 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وًمٜمحذر اًمبخل ،٤مق وًمو سم٤مًم٘مٚمٞمل ُمن أُمواًمٜم٤مسم٤مإلٟمٗم
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: ، وشموقمد ؾمبح٤مٟمه ُمن يبخل سم٤مًمٕمرسى وم٘م٤مل [38]حمٛمد: ﴾ۈئ

 .[11-8]اًمٚمٞمل: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

ٟم٤م وإي٤ميمم ُمن اًمبخل إٟمه وأن يٕمٞمذ ،أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمم ُمن اعمتّمدىملم اعمٜمٗم٘ملم اسمتٖم٤مء وضمٝمه اًمٙمريم ٟمس٠مل اهلل 

 ضمواد يمريم.

 جالح عرس: األضحٔ٘:ال
ذم ضم٤مء  ،، وهي ؾمٜم٦م اًمٜمبي [2]اًمٙموصمر: ﴾ڑ ژ ژ﴿األضحٞم٦م سم٘موًمه شمٕم٤ممم:  وم٘مد رشع اهلل 

سمٙمبِملم أُمٚمحلم، ومرأيته واضًٕم٤م ىمدُمه قمغم  ضحى اًمٜمبي »ىم٤مل:  طمدي٨م أٟمس سمن ُم٤مًمك  ُمن لماًمّمحٞمح

 «.صٗم٤مطمٝمام يسٛمي ويٙمؼم ومذسمحٝمام سمٞمده

قمن أيب  ٦معم٤م ضم٤مء ذم ؾمٜمن اسمن ُم٤مضم ،أن حيرص قمٚمٞمٝم٤مُمن ُم٤مل ويٜمبٖمي قمغم ُمن يرس اهلل قمٚمٞمه ويم٤من قمٜمده ؾمٕم٦م 

 .«من ـان فه شعة ومل يضح ؾال يؼربن مصالكا»ىم٤مل:  أن اًمٜمبي  هريرة 

عم٤م ضم٤مء ذم ؾمٜمن اًمؽمُمذي ُمن طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  ،وهي ُمن أطم٥م وأومْمل أقمامل يوم قمٞمد األضحى

وجل من إهراق افدم، إكه فقليت  ما ظؿل آدمٌي من ظؿٍل يوم افـحر أحب  إػ اهلل ظز»ىم٤مل:  ، أن رؾمول اهلل 

ؿبل أن يؼع من إرض ؾطقبوا هبا  ؼع من اهلل ظز وجل بؿؽانٍ يوم افؼقامة بؼرو ا وأصعارها وأطالؾفا، وإن افدم فق

 .«كػًسا

 .[28]احل٩م: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

يٕمٜمي: اإلسمل واًمب٘مر واًمٖمٜمم، يمام  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿: وىموًمه شمٕم٤ممم: ـ رمحه اهللـ ىم٤مل اسمن يمثػم 

 ا.هـ« [143]األٟمٕم٤مم: ﴾...ٻ ٱ﴿ومّمٚمٝم٤م شمٕم٤ممم ذم ؾمورة األٟمٕم٤مم وأهن٤م 

ُمن طمدي٨م  ٦مومٗمي ؾمٜمن اسمن ُم٤مضم افسالمة من افعقوب: :وهي ؼوط إضحقةب ؾؾقعتنؾؿن أراد أن يضحي 

َغُ ظوُرها، وادريضُة افبَغُ بأربٌع ٓ جتزئ يف إضاحي: افعوراء اف»ىم٤مل:  ، أن رؾمول اهلل سمن قم٤مزب  اًمؼماء

 .«مرُضفا، وافعرجاُء افبَغ طؾُعفا، وافَؽسرُة افتي ٓ ُتـِؼى

أن اًمٜمبي  ومٗمي اًمّمحٞمحلم ُمن طمدي٨م أٟمس سمن ُم٤مًمك  وبداية وؿت افذبح من بعد صالة افعقد مبارشًة،

 .«من ذبح ؿبل افصالة ؾنكام ذبح فـػسه، ومن ذبح بعد افصالة ؾؼد تّم كسؽه وأصاب شـة ادسؾؿغ»ىم٤مل:  

اهلل واهلل أيمؼم، اًمٚمٝمم هذا قمن ومالن ـ ويسٛمي ٟمٗمسه وي٘مول: سمسم  بقده تهحيسن افذبح أن يذبح أضحق نوُيسن د

ىم٤مل:  ضم٤مسمر سمن قمبد اهلل  د ُمن طمدي٨مويب داو، يمام ضم٤مء ذم ؾمٜمن اًمؽمُمذي وأاىمتداًء سم٤مًمٜمبي  أو ُمن أوص٤مه ـ

سمٞمده  األضحى سم٤معمّمغم، ومٚمام ىم٣م ظمٓمبته ٟمزل ُمن قمغم ُمٜمؼمه وم٠ُميِتَ سمٙمبٍش ومذسمحه رؾمول اهلل  ؿمٝمدت ُمع اًمٜمبي 

ن مل يضَح من أمتي»وىم٤مل:   .«بسم اهلل، واهلل أـز، هذا ظـي، وظؿ 

ػمان ويتّمدق ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم وهيدي األىم٤مرب واجل ي أن يلـل من أضحقتهحويسن فؾؿض
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 .[28]احل٩م: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿ًم٘موًمه شمٕم٤ممم: 

أي ال ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم قمٜمد رؤي٦م هالل ذي احلج٦م  ،ؾؾقؿسك ظن صعره وأطػاره وبؼتهومن أراد أن يضحي 

 .طمتى يذسمح أضحٞمته

راد أحُدـم أن أ، وإذا دخؾت افعؼ»ىم٤مل:  أن اًمٜمبي  صحٞمح ُمسٚمم ُمن طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م  يمام ضم٤مء ذم

 .«ُيضحي، ؾال يؿس  من صعره وبؼه صقًئا

من ـان فه ذبح يذبحه، ؾنذا أهل  هالل ذي احلجة، ؾال يلُخذن  من صعره، وٓ من أطػاره »وذم رواي٦م أظمرى: 

 .«صقًئا، حتى ُيضحي

ًمثالصم٦م ـ اًمِمٕمر واألفمٗم٤مر ومدل هذا احلدي٨م قمغم أٟمه ال جيوز عمن أراد أن ُيَْمِحي األظمذ ُمن هذه األؿمٞم٤مء ا

 واًمبنمة ـ طمتى يذسمح أضحٞمته.

 أو ذم أؾمٗمل اًم٘مدم. اًمٚمحم اًمٞم٤مسمس، اًمذي ىمد يٙمون ذم هن٤مي٦م األفم٤مومر، وادؼصود بافبؼة:

، وذه٥م وذه٥م اإلُم٤مم أمحد إمم وضموب االُمتٜم٤مع ُمن هذه األُمور، يمام هو فم٤مهر طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م 

 اجلٛمٝمور إمم اًمٙمراهٞم٦م وم٘مط.

 ىمد هنى قمن ذًمك، واألصل ذم اًمٜمٝمي اًمتحريم. األرضمح سمدًمٞمل أن اًمرؾمول  واًم٘مول األول هو

 جي٥م قمٚمٞمه االُمتٜم٤مع، وأُم٤م إذا أرشك أهل سمٞمته ُمٕمه ومال يٚمزُمٝمم االُمتٜم٤مع. ُمنواإلٟمس٤من اًمذي يريد أن يْمحي هو 

أُم٤م  ويمذًمك ًمو َويّمل همػمه ذم اًمتْمحٞم٦م قمٜمه، وم٤مًمويمٞمل ال يٚمزُمه قمدم األظمذ ُمن هذه األؿمٞم٤مء؛ ألٟمه ويمٞمل،

 اإلٟمس٤من اًمذي َويّمل ومٝمو اًمذي جي٥م قمٚمٞمه االُمتٜم٤مع.

 وعمن أراد أن يْمحي أن يٛمتِمط وأن يٛمس اًمٓمٞم٥م، وإٟمام يٛمٜمع ُمن هذه األؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م وم٘مط.

ُمع اًمٕمٚمم أهن٤م شمت٠ميمد ذم طمق األطمٞم٤مء أيمثر  ،وُمن األظمٓم٤مء اعمٜمتنمة أن اًمبٕمض يْمحي قمن األُموات ويؽمك األطمٞم٤مء

 .ُمن األُموات

 ٘ احلج ملا فَٔا مً الفطل العظٔه:داء فسٓط: أّأخرًيا
 احلج وَ أفضن األعىاه:ف-1

، ىمٞمل: صمم ُم٤مذا؟ ىم٤مل: «إيامن باهلل ورشوفه»٘م٤مل: ومقمن أومْمل اًمٕمٛمل، ؾُمئل  اًمٜمبي  أنيمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم 

 .«مزورحج »، ىمٞمل: صمم ُم٤مذا؟ ىم٤مل: «اجلفاد يف شبقل اهلل»

 ٍٖف٘ الفقس ٔالرٌٕب:-2

ا بغ احلج وافعؿرة ؾن ام يـػقان افػؼر وافذكوب ـام يـػي افؽر خبث احلديث وافذهب تابعو»: ىم٤مل 

 .«طمسن صحٞمح»األًمب٤مين:  اًمِمٞمخوىم٤مل  ،رواه اًمؽمُمذي «وافػضة، وفقس فؾحجة ادزورة ثواب إٓ اجلـة

                                                 

 (.1977ُمسٚمم )رواه  1

 (.1977ُمسٚمم )رواه  2

 (.83(، وُمسٚمم )26اًمبخ٤مري )رواه  3

 .( قمن قمبد اهلل سمن ُمسٕمود 810اًمؽمُمذي )رواه  4

 (.2900ذم صحٞمح اجل٤مُمع ) «صحٞمح»(، وىم٤مل: 1200اًمّمحٞمح٦م ) 5
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 ثٕابْ اجلٍٛ:احلج املربٔز أُ -3

رواه اًمبخ٤مري وُمسٚمم  «ج ادزور فقس فه جزاء إٓ اجلـةواحل ،افعؿرة إػ افعؿرة ـػارة دا بقـفام»: ىم٤مل 

 .ُمن طمدي٨م أيب هريرة 

وموىمع ُمواومً٘م٤م عم٤م ـمٚم٥م ُمن اعمٙمٚمف قمغم اًموضمه  ،هو اًمذي ال ُمٕمّمٞم٦م ومٞمه واًمذي وومٞم٧م أطمٙم٤مُمه ؿزور:تواحلج اف

 األيمٛمل.

 :اليت اقرتفّا اإلٌطاُ طٕاه عىسٓ وػفسٚ الرٌٕب ٔاآلثاً-4

رواه اًمبخ٤مري وُمسٚمم  «ؾؾم يرؾث ومل يػسق رجع من ذكوبه ـقوم وفدته أمهبقت هذا افمن حج »: ىم٤مل 

 .ُمن طمدي٨م أيب هريرة 

 اجلامع أو اًمتٕمرض ًمٚمٜمس٤مء سمه أو ذيمره سمحرضهتن. وافرؾث:

 اعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م. افػسوق:

 ومٛمتى دمٜم٥م احل٤مج ذًمك يمٚمه رضمع ـ سمٗمْمل اهلل ـ يمٞموم وًمدشمه أُمه.

واقمٚمم أهن٤م يٛمٙمن أن شمٙمون آظمر أي٤مُمك  ،اعمب٤مريم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم وٟمواومل اًمٕمب٤مداتاهمتٜمم هذه األي٤مم  :أظمي اعمب٤مرك

 ڄ﴿ذم أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم وآي٤مشمه:  وم٘مد ال يٛمر قمٚمٞمك هذا اعموؾمم ُمرة أظمرى. وشمذيمر ىمول اهلل  ،وآظمر قم٤مم شمدريمه

 .﴾...ڄ

 ڌ ڍ ڍ﴿ٕم٤ممم: يٕمٛمل سم٘موًمه شمٟمس٠مل اهلل أن يووم٘مٜم٤م عم٤م حي٥ّم ويرىض، وأن يٗم٘مٝمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م، وأن جيٕمٚمٜم٤م َممن 

 .﴾ڎ ڌ

 قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وآًمه وصحبه أمجٕملم.وؾمٚمم وصغم اهلل 

 

 الفقري إىل عفٕ زبْ :كتبْ

 اجلاسسبً عبد الهسٓه سلٔناٌ بً جاسس 
(saljaser1@gmail.com) 

                                                 

 (.1349(، وُمسٚمم )1773اًمبخ٤مري )رواه  1

 (.1350(، وُمسٚمم )1819اًمبخ٤مري )رواه  2
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