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عشرُ ذِي الحِجَّّةِ
فضائل ـ ووظائف
وأحكام

شم٠مًمٞمػ
ُ
حمٛمد
أيب َّ
اًمسٚمٞمامين
َّ
ومقاز سمـ قمكم سمـ قم َّب٤مس سمـ ٟم٤مرص ُّ
همٗمر اهلل ًمف وًمقاًمديف.
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المقدمة
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف ,وٟمستٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ورور أٟمٗمسٜم٤م
وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ,مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ,وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ,وأؿمٝمد أن
.

ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ وريؽ ًمف ,وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمبده ورؾمقًمف
ِ
َّلل َح َّؼ ُت َؼاتِ ِف َو َٓ ََتُقت َُّـ إِ َّٓ َو َأ ْكت ُْؿ
يـ َآمـُقا ا َّت ُؼقا ا ََّ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :ي َاأ ه َُّيا ا َّفذ َ
قن [آل قمٛمران.]201 :
ُم ْسؾِ ُؿ َ
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َوخَ َؾ َؼ ِمـ َْفا َز ْو َج َفا
َّاس ا َّت ُؼقا َر َّبؽ ُُؿ ا َّفذي َخ َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ
َي َاأ ه َُّيا افـ ُ
ِ
ِ
ِ
وب َّ ِ
َان
قن بِ ِف َو ْإَ ْر َحا َم إِ َّن اَّللََّ ـ َ
اء ُف َ
ََ
اء َوا َّت ُؼقا اَّللََّ ا َّفذي ت ََس َ
ث مـ ُْف ََم ِر َج ًآ ـَث ًرا َوك َس ً
َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َر ِؿق ًبا [اًمٜمس٤مء.]2 :
ِ
يـ َآمـُقا ا َّت ُؼقا اَّللََّ َو ُؿق ُفقا َؿ ْق ًٓ َش ِديدً ا * ُي ْصؾِ ْح َفؽ ُْؿ َأ ْظ ََم َفؽ ُْؿ
َي َاأ ه َُّيا ا َّفذ َ
َو َيغ ِْػ ْر َفؽ ُْؿ ُذكُق َبؽ ُْؿ َو َم ْـ ُيطِ ِع اَّللََّ َو َر ُشق َف ُف َؾ َؼدْ َؾازَ َؾ ْقزًا َظظِ ًقَم [إطمزاب 70 :ـ .]72
َّأما بعد:

ٍ
طم٤مدصم٦م سمٞم٤من ,وُم٘م٤م ُُمٜم٤م وُم٘م٤م ًُمٜم٤م وطمدي ُثٜم٤م
ؿديَمً :مٙمؾ ُم٘م٤م ٍم ُم٘م٤مل ,وًمٙمؾ
ؾؼد ؿقؾ ً
ذم هذه إي٤مم ,طمقل اًمقض٤مئػ وإطمٙم٤مم ,اًمتل يٜمبٖمل قمغم اعمسٚمؿ آٟمِمٖم٤مل هب٤م ذم
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قمنم ذي احلج٦مٟ ,مسقق ُم٤م ٟم٘مدر قمٚمٞمف ُمـ همػم إـم٤مًم٦م مم َّٚم٦م ,أو اظمتّم٤مر خمؾ ,إٓ ُم٤م
ٓ سمد ُمـ سمسٓمف ,وأؾمٛمٞم ُتٝم٤م (قمنم ذي اجلج٦م ومْم٤مئؾ ووفم٤مئػ وأطمٙم٤مم).

* ـ ُمدظمؾ ويِمتٛمؾ قمغم صمالث ُمس٤مئؾ.
* ـ ومّمٚملم:
اًمٗمّمؾ إول :ويِمتٛمؾ قمغم أرسمٕم٦م قمنم ومْمٞمٚم٦م ًمٕمنم ذي احلج٦م ,وُمٜمزًم٦م
إقمامل اًمّم٤محل٦م ومٞمٝم٤م.
ٍ
مخس وصمالصملم وفمٞمٗم٦م ُمـ وفم٤مئػ قمنم ذي
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :ويِمتٛمؾ قمغم
احلج٦م :وهل ظذ ؿسؿغ:
افؼسؿ إولُ :م٤م ٟمص اًمِم٤مرع قمغم ومٕمٚمف.
افؼسؿ افثاينُ :م٤مطم٨م اًمِم٤مرع قمغم ومٕمٚمف قمٛمق ًُم٤م.
* ـ ظم٤ممت٦م.
ٟمس٠مل اهلل ُمـ اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واًمسداد ,واهلل ا ُعمقومؼ ًمٚمّمقاب.
أصؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م حم٤مرضة ُأًم٘مٞم٧م ذم "ُمسجد اًمتقسم٦م" ـ أطمد اعمس٤مضمد اًمت٤مسمٕم٦م
ًمدار احلدي٨م سمٛمٕمؼم طمرؾمٝم٤م اهلل ـ ويم٤من ذًمؽ ذم (2441/22/17هـ).
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مدخلٌ مشتنلٌ على ثالث مسائل:
 :وشمبتدئ اًمٕمنم ُمـ رؤي٦م هالل ذي احلج٦م ,وشمٜمتٝمل

ؿال افعالمة افعثقؿغ
سمٞمقم قمٞمد اًمٜمحر.اهـ(.)2

ؿال احلاؾظ ابـ رجب

 :ويم٤من اسمـ ؾمػميـ يٙمره أن ُي٘م٤مل :ص٤مم اًمٕمنم:

ٕٟمف ُيقهؿ دظمقل يقم اًمٜمحر ومٞمف ,وإٟمام ُي٘م٤مل :ص٤مم اًمتسع ,وًمٙمـ اًمّمٞم٤مم إذا
ُأضٞمػ إمم اًمٕمنم ,وم٤معمراد صٞم٤مم ُم٤م جيقز صقُمف ُمٜمف .وىمد ؾمبؼ طمدي٨م :أن اًمٜمبل
يم٤من يّمقم اًمٕمنم.اهـ(.)1

ؿال احلاؾظ ابـ رجب

 :وًمق ٟمذر صٞم٤مم اًمٕمنم ,ومٞمٜمبٖمل أن َيٜمٍمف إمم

أيْم٤م ـ ومال يٚمزم سمٗمٓمر يقم اًمٜمحر ىمْم٤مء وٓ يمٗم٤مرة ,وم٢مٟمف همٚم٥م اؾمتٕمامًمف
اًمتسع ـ ً

( )2راضمع" :جمٛمقع ومت٤موى اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم" (.)77/12
(ُ )1مـ "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف" (ص.)189
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ُقمر ًوم٤م ذم اًمتسع ,وحيتٛمؾ أن خيرج ذم ًمزوم اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة ظمالف ,وم٢من أمحد ىم٤مل
ومٞمٛمـ ٟمذر صقم ؿمقال وم٠مومٓمر يقم اًمٗمٓمر وص٤مم سم٤مىمٞمف :أٟمف يٚمزُمف ىمْم٤مء يقم ويمٗم٤مرة.
وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم :هذا إذا ٟمقى صقم مجٞمٕمف ,وم٠مُم٤م إن أـمٚمؼ مل يٚمزُمف يشء:
ورقم٤م وهذه ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمٗم٘مف ,وهل أن اًمٕمٛمقم هؾ
ٕن يقم اًمٗمٓمر ُمستثٜمًك ً
خيص سم٤مًمنمع أم ٓ؟ ومٗمل اعمس٠مًم٦م ظمالف ُمِمٝمقر.اهـ(.)2

(ُ )2مـ "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف" (ص.)189
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م
الفصل األول:
عش رذي ر
فضل ر
الجة ومنزلة األعامل
الصالة فوها:
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :وا ْف َػ ْج ِر * َو َفق ٍ
ال َظ ْ ٍ
ؼ [اًمٗمجر2 :ـ .]1
َ
ؿال احلاؾظ ابـ ـثر

 :ومجٛمٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ :قمغم أن

اعمراد هب٤م قمنم ذي احلج٦م ,واهلل أقمٚمؿ.اهـ(.)2
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :فِق ْش َفدُ وا مـَاؾِع ََُلؿ وي ْذـُروا اشؿ اَّللَِّ ِِف َأيا ٍم مع ُؾقم ٍ
ات َظ َذ َما
َّ َ ْ َ
َ َ ْ ََ ُ ْ َ
َ
ِ
قؿ ِة ْإَ ْك َعا ِم َؾ ُؽ ُؾقا ِمـ َْفا َو َأ ْض ِع ُؿقا ا ْف َبائِ َس ا ْف َػ ِؼ َر [احل٩م.]18 :
َرزَ َؿ ُف ْؿ م ْـ ََبِ َ
ؿال احلاؾظ ابـ ـثر

 :ىم٤مل ؿمٕمب٦م وهِمٞمؿ ,قمـ أيب سمنم قمـ ؾمٕمٞمد ,قمـ اسمـ

قمب٤مس :إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت :أي٤مم اًمٕمنم ,وقمٚم٘مف اًمبخ٤مري قمٜمف سمّمٞمٖم٦م اجلزم سمف.
ُويروى ُمثٚمف قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ,وجم٤مهد ,وقمٓم٤مء ,وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم,
واحلسـ ,وىمت٤مدة ,واًمْمح٤مك ,وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين ,وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل.
وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ,واعمِمٝمقر قمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ.اهـ(.)1

(ُ )2مـ "شمٗمسػم اسمـ يمثػم" (.)790/8
(ُ )1مـ "شمٗمسػم اسمـ يمثػم" (.)425/5
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َاها بِ َع ْ ٍ
ات َر هب ِف
ؼ َؾت ََّؿ ِمق َؼ ُ
قشك َث َالثِ َ
غ َف ْق َؾ ًة َو َأ َْت َ ْؿـ َ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ :و َو َ
اظدْ كَا ُم َ
غ َف ْق َؾ ًة [إقمراف.]241 :
َأ ْر َب ِع َ
ؿال احلاؾظ ابـ ـثر

 :وىمد اظم َتٚمػ اعمٗمرسون ذم هذه اًمٕمنم ُم٤م هل,

وم٤مٕيمثرون قمغم أن اًمثالصملم هل ذو اًم٘مٕمدة واًمٕمنم قمنم ذي احلج٦م ,ىم٤مًمف جم٤مهد
وروي قمـ اسمـ قمب٤مس وهمػمه.
وُمرسوق واسمـ ضمري٩مُ ,
ؾعذ هذا :يٙمقن ىمد يمٛمؾ اعمٞم٘م٤مت يقم اًمٜمحر ,وطمّمؾ ومٞمف اًمتٙمٚمٞمؿ عمقؾمك
ت َفؽ ُْؿ
 ,وومٞمف أيمٛمؾ اهلل اًمديـ عمحٛمد
 ,يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
قت َفؽ ُُؿ ْ ِ
اْل ْشال َم ِديـ ًا [اعم٤مئدة.]7 :اهـ(.)2
ت َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ِديـَؽ ُْؿ َو َأ َْت َ ْؿ ُ
قت
ت َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ت َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأ َْت َ ْؿ ُ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
َفؽ ُُؿ ْ ِ
اْل ْش َال َم ِديـًا [اعم٤مئدة.]7 :
قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 ,أن ً
رضمالُ ,مـ اًمٞمٝمقد ىم٤مل ًمف :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ,آي٦م

ذم يمت٤مسمٙمؿ شم٘مرءوهن٤مً ,مق قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اًمٞمٝمقد ٟمزًم٧مٓ ,ختذٟم٤م ذًمؽ اًمٞمقم قمٞمدً ا .ىم٤مل:

(ُ )2مـ "شمٗمسػم اسمـ يمثػم" (.)425/5
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قت َفؽ ُُؿ
ت َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ت َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأ َْت َ ْؿ ُ
أي آي٦م؟ ىم٤مل :ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
ُّ
ِْ
اْل ْش َال َم ِديـًا [اعم٤مئدة ]7 :ىم٤مل قمٛمر :ىمد قمرومٜم٤م ذًمؽ اًمٞمقم ,واعمٙم٤من اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف,
ٟمزًم٧م قمغم اًمٜمبل

ىم٤مئؿ سمٕمروم٦م يقم مجٕم٦م ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ (,)45
 ,وهق ٌ

وُمسٚمؿ (.)7027

روى اًمؽمُمذي سمرىمؿ ( ,)757واسمـ ُم٤مضمف ( ,)2717واسمـ طمب٤من سمرىمؿ
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

وهمػمهؿ ,قمـ اسمـ قمب٤مس
(,)714
ُ

 :أؾضؾ اْليام

ظـد اَّلل أيام افعؼ ,وٓ مثقؾ َلـ  .ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل :وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ؟ ىم٤مل:
وٓ اجلفاد ِف شبقؾ اَّلل ,إٓ رجؾ ظ َّػر وجفف بافساب (.)2
ؿال ابـ إمر افصـعاين

 :ىمقًمف :أؾضؾ إيام ظـد اَّلل  :وم٤مٕقمٔمؿ هق

إومْمؾ واًمٗمْمؾ هق اًمزي٤مدة ,وشمٗمْمٞمؾ اًمزُم٤من سم٤مقمتب٤مر ُم٤م ي٘مع ومٞمف ُمـ أقمامل اًمؼم,
وأن أضمره٤م ومٞمف أيمثر ُمـ أضمره٤م ذم همػمه ,وإومْم٤مًمف شمٕم٤ممم قمغم قمب٤مده سم٤معمٖمٗمرة ومٞمف أيمثر
ُمـ إومْم٤مًمف ذم همػمه ,يمام شمٙمررت سمف إطم٤مدي٨م.اهـ(.)1

صحقح :راضمع" :حت٘مٞمؼ" اًمِمٞمخ إرٟم٤مؤوط قمغم اسمـ طمب٤من ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ
()2
ٌ
(ُ )1مـ "اًمتٜمقير ورح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" (.)496/1
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 ,أن رؾمقل اهلل

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل

ىم٤مل :إن أؾضؾ أيام افدكقا أيام

افعؼ  .ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ,وٓ ُمثٚمٝمـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل؟ ,ىم٤مل :وٓ مثؾفـ ِف شبقؾ
اَّلل ,إٓ مـ ظػر وجفف ِف افساب  ,أظمرضمف اًمبزار ـ "يمِمػ إؾمت٤مر" سمرىمؿ
( ,)2218واعمٜمذري ذم "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" (.)2()2785

روى اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ ( ,)5446قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر

 ,قمـ اًمٜمبل

ىم٤مل :ما مـ أيا ٍم أظظؿ ظـد اَّلل ,وٓ أحب إفقف افعؿؾ ؾقفـ مـ هذه إيام افعؼ,
ؾلـثروا ؾقفـ مـ افتفؾقؾ وافتؽبر وافتحؿقد (.)1
ؿال أبق ظثَمن افـفدي

 :يم٤مٟمقا ُيٕمٔمٛمقن صمالث قمنمات :اًمٕمنم إول ُمـ

اعمحرم ,واًمٕمنم إول ُمـ ذي احلج٦م ,واًمٕمنم إظمػمة ُمـ رُمْم٤من.اهـ(.)7

صحقح :راضمع" :صحٞمح اجل٤مُمع" سمرىمؿ ( ,)2277و"صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" ( ,)2250و"اجل٤مُمع
()2
ٌ
اًمّمحٞمح ًمٚمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد" (.)171/7
صحقح :رواه اًمٓمٞم٤مًميس سمرىمؿ ( ,)2777وأمحد ( )6791وهمػممه٤م .راضمع" :اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اعمسٜمد" ـ ٕمحد
()1
ٌ
ؿم٤ميمر ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ و"حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)714/9
(ُ )7مـ "اًمدر اعمٜمثقر" (.)502/8
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 :يم٤من ُي٘م٤مل ذم أي٤مم اًمٕمنم :سمٙمؾ يقم أًمػ يقم ,ويقم

وؿال أكس بـ مافؽ

قمروم٦م قمنمة آٓف يقم ىم٤مل :يٕمٜمل ذم اًمٗمْمؾ.اهـ(.)2
وؿال إوزاظل

 :سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٛمؾ ذم اًمٞمقم ُمـ أي٤مم اًمٕمنم ,يم٘مدر همزوة ذم

وحيرس ًمٞمٚمٝم٤م ,إٓ أن خيتص اُمرؤ سمِمٝم٤مدة.اهـ(.)1
ؾمبٞمؾ اهلل ُيّم٤مم هن٤مره٤مُ ,
ؾم٠مًم٧م أسم٤م زرقم٦م قمـ طمدي٨م اسمـ أيب ه٤مًم٦م ـ ذم صٗم٦م اًمٜمبل
وؿال اف َز َذ ِظل :
ُ
ـ ,ذم َقم ْ ِ
قمكم ,وىم٤مل زم :ومٞمف يمال ٌم أظم٤مف أن ٓ
نم ذي احلج٦م  ,وم٠مسمك أن ي٘مرأه َّ
نم ,وم٢مين أيمره أن ُأ َطمد َ
ث
ّ
يّمح  ,ومٚمام أحلح٧م قمٚمٞمف .ىم٤مل :وم٠مظم ْره طمتك َخت ُْر َج اًم َٕم ْ ُ
سمٛمثؾ هذا ذم اًم َٕم ْنم ـ يٕمٜمل :طمدي٨م أيب همس٤من قمـ ُمجٞمع سمـ قمٛمر ـ.اهـ(.)7
فصمٌ :يف أن جُمعة انعشس أفضم مه غريها مه اجلُمَع:

ؿال احلاؾظ ابـ حجر

 :يقم اجلٛمٕم٦م ذم قمنم ذي احلج٦م أومْمؾ ُمـ اجلٛمٕم٦م

ذم همػمهٓ :ضمتامع اًمٗمْمٚملم ومٞمف.اهـ(.)4

(ُ )2مـ "ؿمٕم٥م آيامن" ( ,)758/7و"شم٤مريخ دُمِمؼ" ٓسمـ قمس٤ميمر (.)179/54
(ُ )1مـ "ؿمٕم٥م آيامن" (.)755/7
(ُ )7مـ "ؾم١مآت اًمؼمذقمل ٕيب زرقم٦م اًمرازي" (.)550/1
(ُ )4مـ "ومتح اًمب٤مري" (.)19/7
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افش ُف ِ
َّأما بقان أهنا مـ إصفر احلرم :ومٚم٘مقًمف شمٕم٤ممم :إِ َّن ِظدَّ َة ه
قر ِظـْدَ اَّللَِّ ا ْثـَا
َاب اَّللَِّ يقم َخ َؾ َؼ افسَمو ِ
ؼ َص ْف ًرا ِِف ـِت ِ
ات َو ْإَ ْر َض ِمـ َْفا َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذفِ َ
يـ
ؽ افده ُ
َّ َ َ
ََْ
َظ َ َ
ا ْف َؼ هق ُؿ َؾ َال َت ْظؾِ ُؿقا ؾِ ِ
قف َّـ َأ ْك ُػ َسؽ ُْؿ [اًمتقسم٦م.]76 :
وقمـ أيب سمٙمرة

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 :افزمان ؿد اشتدار ـفقئتف يقم

خؾؼ اَّلل افسؿقات وإرض ,افسـة اثـا ظؼ صفرا ,مـفا أربعة حرم ,ثالثة
متقافقات :ذو افؼعدة ,وذو احلجة ,وادحرم ,ورجب مرض ,افذي بغ مجادى
وصعبان  ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( ,)7297وُمسٚمؿ (.)2679
وأما بقان أن احلسـة وافسقئة ؾقفا مضاظػة :ومٚمحدي٨م اسمـ قمب٤مس
َّ

ـ

اًمس٤مسمؼ ـ :مامـ أيام افعؿؾ افصافح ؾقفا أؾضؾ ظـد اَّلل مـ ظؼ ذي احلجة .
إصمام ُمـ اًمسٞمئ٦م ,ومٞمام
 :ؾمٞمئ ُ٦م قمنم ذي احلج٦م ,أقمٔمؿ ً

ؿال افعالمة ابـ باز
ؾمقى ذًمؽ.اهـ(.)2
وؿال ابـ أيب حاتؿ

 :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :أشمٞم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ـ أي٤مم قمنم

يمٜم٧م أؾم٠مًمف
ذي احلج٦م ـ ويم٤من ُمٕمل يشء ُمٙمتقب ـ يٕمٜمك :شمسٛمٞم٦م ٟم٤مىمكم أصم٤مر ـ و ُ
(ُ )2مـ "جمٛمقع ومت٤مواه" (.)789/7
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أيمثرت قمٚمٞمف .ىم٤مل :قمٜمدك ُمٙمتقب؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ,وم٠مظمذه ومٜمٔمر
ظمٗم ًٞم٤م وم ُٞمجٞمبٜمل ,ومٚمام
ُ
ومٞمف ,وم٘م٤مل :أي٤م ًُم٤م ُمثؾ هذا؟! وذيمر اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م؟ وم٠مسمك أن ُجيٞمبٜمل ,وىم٤ملً :مق ؾم٠مًم٧م
ُمـ طمٗمٔمؽ ؿمٞم ًئ٤م ٕضمبتؽ ,وم٠مُم٤م أن ُشمدوٟمف :وم٢مين أيمره.اهـ(.)2

قمـ أيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 :صقام يقم ظرؾة,

أحتسب ظذ اَّلل أن ُيؽػر افسـة افتل ؿبؾف ,وافسـة افتل بعده» ,رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ
( .)2261وًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف(« :)1صقام يقم ظرؾة ,إين أحتسب ظذ اَّلل أن يؽػر
افسـة افتل ؿبؾف ,وافتل بعده».
ُ :مٕمٜم٤مهُ :يٙمٗمر ذٟمقب ص٤مئٛمف ذم اًمسٜمتلم .ىم٤مًمقا :واعمراد

ؿال اْلمام افـقوي

هب٤م :اًمّمٖم٤مئر .ومثؾ هذا :شمٙمٗمػم اخلٓم٤مي٤م سم٤مًمقضقء ,وأٟمف إن مل ُشمٙمـ صٖم٤مئر ُيرضمك
اًمتخٗمٞمػ ُمـ اًمٙمب٤مئر ,وم٢من مل يٙمـ ُرومٕم٧م درضم٤مت.اهـ(.)7

(ُ )2مـ "اجلرح واًمتٕمديؾ" (.)727/2
صحقح :رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ( .)2770راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ.
()1
ٌ
(ُ )7مـ "ورح ُمسٚمؿ" (.)52/8
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ويقم افـحر :هق أول أي٤مم قمٞمد إضحك ,وهق اًمٞمقم اًمٕم٤مور ُمـ ذي احلج٦م,
وؾمٛم َل يقم اًمٜمحرً :مٙمثرة ُم٤م ُيٜمحر ومٞمف هلل ُمـ إض٤مطمل واهلدي ,وهمػممه٤م ,واهلل
ُ
أقمٚمؿ(.)2
ويقم اف َّؼر :هق أول أي٤مم اًمتنميؼ ,وهق اًمٞمقم احل٤مدي قمنم ُمـ ذي احلج٦م,
وؾمٛم َل سمذًمؽ ٕن احلج٤مج يست٘مرون ومٞمف سمٛمٜمك ,سمٕمد يقم اًمٜمحر ,اًمذي ىمد أ َّد ْوا ومٞمف
ُ
اًمٓمقاف واًمٜمحر ,واحلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم واًمرُمل ,وهمػمه٤م ُمـ أقمامل يقم اًمٜمحر ,واهلل
أقمٚمؿ(.)1
قمـ قمبد اهلل سمـ ُىمرط

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 :إن أظظؿ إيام ظـد اَّلل

تبارك وتعاػ يقم افـحر ,ثؿ يقم افؼر  ,رواه أسمق داود سمرىمؿ (.)7()2765
ؿال رشف افديـ افطقبل

 :ىمد وضمدٟم٤م ذم احلدي٨م اًمّمحٞمحُ :م٤م دل قمغم أن

إي٤مم اًمٕمنم أومْمؾ إي٤ممٕ :هن٤م أطم٥م إي٤مم إزم اهلل ,ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك ىمقًمف :أؾضؾ

( )2راضمع" :اعمٖمٜمل" ( ,)195/7و"ُمٓم٤مًم٥م ُأوزم اًمٜمٝمك" ( ,)702/1و"اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م" (.)247/1
( )1راضمع" :زاد اعمٕم٤مد" ( ,)54/2و"اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م" (.)740/45
صحقح :راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ.
()7
ٌ
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إيام يقم افـحر أيُ :مـ أومْمؾ إي٤مم .يمام ُي٘م٤مل :ومالن أقم٘مؾ اًمٜم٤مس وأقمٚمٛمٝمؿ.
أيُ :مـ أقم٘مؾ اًمٜم٤مس وأقمٚمٛمٝمؿ.اهـ(.)2

ؿال احلاؾظ ابـ حجر

 :واًمذي ئمٝمر :أن اًمسب٥م ذم اُمتٞم٤مز قمنم ذي

احلج٦م :عمٙم٤من اضمتامع أُمٝم٤مت اًمٕمب٤مدة ومٞمف ,وهل اًمّمالة واًمّمٞم٤مم ,واًمّمدىم٦م
واحل٩م ,وٓ يت٠مشمك ذًمؽ ذم همػمه.اهـ(.)1

ؿال احلاؾظ ابـ رجب

 :واًمتح٘مٞمؼ ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض أقمٞم٤من اعمت٠مظمريـ ـ ُمـ

اًمٕمٚمامء ـ :أن ُي٘م٤مل جمٛمقع هذا اًمٕمنم أومْمؾ ُمـ جمٛمقع قمنم رُمْم٤من ,وإن يم٤من ذم
قمنم رُمْم٤من ًمٞمٚم٦م ٓ يٗمْمؾ قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م ,واهلل أقمٚمؿ.اهـ(.)7
وصمٛم٧م ومْم٤مئؾ همػم ُم٤م ُذيمر ,وإٟمام اىمتٍمٟم٤م قمغم ُم٤م اؿمتُٝمر ,واهلل أقمٚمؿ.
َّ

(ُ )2مـ "ورح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمبل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ" (.)1007/6
(ُ )1مـ " ومتح اًمب٤مري" ٓسمـ طمجر (.)460/1
(ُ )7مـ " ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف" (ص.)167
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افقطائػ وإظَمل افتل َّ
رع ظذ ؾعؾفا ِف افعؼ ظذ ؿسؿغ:
حث افشا ُ
افؼسؿ إولُ :م٤م ٟمص اًمِم٤مرع قمغم ومٕمٚمف.
افؼسؿ افثاينُ :م٤م َّ
طم٨م اًمِم٤مرع َّ
ورهم٥م ذم ومٕمٚمف قمٛمق ًُم٤م ,ذم ؾم٤مئر طمٞم٤مة اإلٟمس٤من:
القسه األول :ما ىص الشارعُ على فِعلِه:
قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل

إذا رأى اهلالل ,ىم٤مل:

 ,ىم٤مل :يم٤من اًمٜمبل

افؾفؿ أهؾف ظؾقـا بافقؿـ واْليَمن ,وافسالمة واْلشالم ,ريب وربؽ اَّلل  ,رواه
أمحد سمرىمؿ ( ,)2797واًمؽمُمذي ( ,)7452واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم "اًمسٜم٦م"
(.)2()776
وقمـ اسمـ قمٛمر

 ,ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل

إذا رأى اهلالل ,ىم٤مل« :افؾفؿ

أهؾف ظؾقـا بإمـ واْليَمن ,وافسالمة واْلشالم ,وافتقؾقؼ دا كحب وترىض ,ربـا
وربؽ اَّلل» ,رواه اسمـ طمب٤من سمرىمؿ ( ,)888واًمٓمؼماين ذم "اًمٙمبػم" (.)1()27770

حسـ :راجع" :اًمّمحٞمح٦م" سمرىمؿ ( ,)2826و"حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)27/7
()2
ٌ
صحقح فغره :راضمع" :اًمّمحٞمح٦م" سمرىمؿ (.)2826
()1
ٌ
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ؿال ابـ ظالن

ً
هالٓ ًمٚمٞمٚمتلم ُمـ أول
 :ىم٤مل إزهري :يسٛمك اًم٘مٛمر

ىمٛمرا.
اًمِمٝمر ,وذم ًمٞمٚم٦م ؾم٧م وقمنميـ وُم٤م سمٕمده٤م ,وُم٤م سملم ذًمؽ ً
وىم٤مل اًمٗم٤مرايب وشمبٕمف اجلقهري :اهلالل ًمثالث ًمٞم٤مل ُمـ أوًمف ,صمؿ هق ىمٛمر سمٕمد
ذًمؽ ,واجلٛمع أهٚم٦م ,يمسالح وأؾمٚمح٦م.اهـ(.)2
ؿؾت :واًمِم٤مهد ُمـ طمدي َث ْل اًمب٤مب هق :قمٛمقم ىمقل هذا اًمدقم٤مء قمٜمد رؤي٦م هالل
رُمْم٤من أو رؤي٦م هالل همػمه ُمـ اًمِمٝمقرً :مثبقت احلدي٨م سمف ,واهلل أقمٚمؿ.

روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( ,)969قمـ اسمـ قمب٤مس

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

:

ما مـ أيا ٍم افعؿؾ افصافح ؾقفا أؾضؾ ظـد اَّلل مـ ظؼ ذي احلجة  .ىم٤مًمقا ي٤م
رؾمقل اهلل وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل؟ ىم٤مل :وٓجلفاد ِف شبقؾ اَّلل إٓ رجؾ خر
بـػسف ومافف ,ثؿ مل يرجع مـ ذفؽ بقء .
ؿال احلاؾظ ابـ رجب

 :ىمد دل هذا احلدي٨م :قمغم أن اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مُمف

أطم٥م إمم اهلل ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمدٟمٞم٤مُ ,مـ همػم اؾمتثٜم٤مء يشء ُمٜمٝم٤م ,وإذا يم٤من أطم٥م
إمم اهلل ومٝمق أومْمؾ قمٜمده.
(ُ )2مـ "دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم" (.)78/7
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وىمد ورد هذا احلدي٨م سمٚمٗمظ :ما مـ أيام افعؿؾ ؾقفا أؾضؾ مـ أيام افعؼ .
و ُروي سم٤مًمِمؽ ذم ًمٗمٔمف :أحب أو أؾضؾ .
وإذا يم٤من اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمٕمنم أومْمؾ ,وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم همػمهُ ,مـ
ً
ُمٗمْمقٓ ـ أومْمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم همػمه,
أي٤مم اًمسٜم٦م يمٚمٝم٤م ,ص٤مر اًمٕمٛمؾ ومٞمف ـ وإن يم٤من
وإن يم٤من وم٤مضال ,وهلذا ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ىم٤مل :وٓ
أي اجلٝم٤مد
ُؾمئؾُّ :

اجلفاد  ,صمؿ اؾمتثٜمك ضمٝم٤م ًدا واطمدا ,هق أومْمؾ اجلٝم٤مد ,وم٢مٟمف
دمف (.)2
أومْمؾ ىم٤مل :مـ ُظؼر َج َقاده و ُأ ْه ِر َيؼ ُ
و ُيراضمع ًمٚمٛمزيدُ :م٤م ُيمت٥م حت٧م :صٞم٤مم ُم٤م شمٞمرس ُمٜمٝم٤م.
وروى اًمدارُمل ذم "ؾمٜمٜمف" سمرىمؿ ( ,)2800قمـ اسمـ قمب٤مس
قمـ اًمٜمبل

أيْم٤م ـ,
ـ ً

أٟمف ىم٤مل :ما مـ ظؿؾ أزـك ظـد اَّلل ظز وجؾ ,وٓ أظظؿ أجرا مـ

خر يعؿؾف ِف ظؼ إضحك  .ىمٞمؾ :وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل؟ ىم٤مل :وٓ اجلفاد ِف
شبقؾ اَّلل ظز وجؾ إٓ رجؾ خر بـػسف ومافف ؾؾؿ يرجع مـ ذفؽ بقء .

وهمػممه٤م ,قمـ ضم٤مسمر
صحقح :رواه اًمٓمٞم٤مًميس سمرىمؿ ( ,)2777وأمحد ()6791
()2
ٌ
ُ
"حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)799/22
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ؿال افراوي :ويم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم إذا دظمؾ أي٤مم اًمٕمنم ,اضمتٝمد اضمتٝم٤م ًدا ؿمديدً ا
طمتك ُم٤م َيٙم٤م ُد َي٘مدر قمٚمٞمف(.)2
وروى اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ ( ,)5446قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر

 ,قمـ اًمٜمبل

ىم٤مل :ما مـ أيا ٍم أظظؿ ظـد اَّلل ,وٓ أحب إفقف افعؿؾ ؾقفـ مـ هذه إيام افعؼ,
ؾلـثروا ؾقفـ مـ افتفؾقؾ وافتؽبر وافتحؿقد (.)1
وؿال إثرم

 :أشمٞمٜم٤م أسم٤م قمبد اهلل ـ يٕمٜمل :أمحد سمـ طمٜمبؾ ـ ذم قمنم إضحك,

وم٘م٤مل :ىم٤مل أسمق قمقاٟم٦م :يمٜم٤م ٟم٠ميت ؾمٕمٞمد اجلريري ذم اًمٕمنم ,ومٞم٘مقل :هذه أي٤مم ؿمٖمؾ,
وًمٚمٜم٤مس طم٤مضم٤مت ,واسمـ آدم إمم اعمالل.اهـ(.)7
وؿال افعالمة ابـ باز

 :وهذا يدل قمغم ومْمؾ هذه إي٤مم ,وهـ أي٤مم قمٔمٞمٛم٦م

ُينمع ومٞمٝم٤م ًمٚمٛم١مُمـ اإليمث٤مر ُمـ أقمامل اخلػم.اهـ(.)4

حسـ :راضمع" :اإلرواء" ( ,)798/7و"صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" (.)2248
()2
ٌ
صحقح :رواه اًمٓمٞم٤مًميس سمرىمؿ ( ,)2777وأمحد ( )6791وهمػممه٤م .راضمع " :اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اعمسٜمد" ـ ٕمحد
()1
ٌ
ؿم٤ميمر ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ و"حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)714/9
(ُ )7مـ "ؾم١مآت إصمرم ًمألُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ" (ص.)79
(ُ )4مـ "ورح ري٤مض اًمّم٤محللم" (.)589/7
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شم٘مدم ذم طمدي َثل اسمـ قمب٤مس ,وطمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو

 ,وهمػممه٤م :ىمقًمف

 :إٓ رجؾ خر بـػسف ومافف ,ثؿ مل يرجع مـ ذفؽ بقء .
وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل

 ,أن رؾمقل اهلل

ىم٤مل :إن أؾضؾ أيام افدكقا

أيام افعؼ  .ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ,وٓ ُمثٚمٝمـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل؟ ,ىم٤مل :وٓ مثؾفـ ِف
شبقؾ اَّلل  ,إٓ مـ ظػر وجفف ِف افساب  ,أظمرضمف اًمبزار ـ يمام ذم "يمِمػ
إؾمت٤مر" سمرىمؿ ( ,)2218واعمٜمذري ذم "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" (.)2()2785
ؿال إوزاظل

 :سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٛمؾ ذم اًمٞمقم ُمـ أي٤مم اًمٕمنم ,يم٘مدر همزوة ذم

وحيرس ًمٞمٚمٝم٤م ,إٓ أن خيتص اُمرؤ سمِمٝم٤مدة.اهـ(.)1
ؾمبٞمؾ اهلل ُيّم٤مم هن٤مره٤مُ ,
واؿمتٝمر قمـ ؿمٞمخ إؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :إن إقمامل اًمّم٤محل٦م ذم

هذه اًمٕمنم أومْمؾ ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ,اًمذي ٓ اؾمتِمٝم٤مد ومٞمف.
وؿال احلاؾظ ابـ رجب

 :وإذا يم٤من اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمٕمنم أومْمؾ ,وأطم٥م

إمم اهلل ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم همػمهُ ,مـ أي٤مم اًمسٜم٦م يمٚمٝم٤م ,ص٤مر اًمٕمٛمؾ ومٞمف ـ وإن يم٤من
صحقح :راضمع" :صحٞمح اجل٤مُمع" سمرىمؿ ( ,)2277و"صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" ( ,)2250و"اجل٤مُمع
()2
ٌ
اًمّمحٞمح ًمٚمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد" (.)171/7
(ُ )1مـ "ؿمٕم٥م آيامن" (.)755/7
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ً
ُمٗمْمقٓ ـ أومْمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم همػمه ,وإن يم٤من وم٤مضال ,وهلذا ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل
وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ىم٤مل :وٓ اجلفاد  ,صمؿ اؾمتثٜمك ضمٝم٤م ًدا واطمدا ,هق أومْمؾ
اجلٝم٤مد ,وم٢مٟمف

دمف (.)2
ُؾمئؾُّ :
أي اجلٝم٤مد أومْمؾ ىم٤مل :مـ ُظؼر َج َقاده و ُأ ْه ِر َيؼ ُ

وص٤مطمبف أومْمؾ اًمٜم٤مس درضم٦م قمٜمد اهلل ,ؾمٛمع اًمٜمبل

ً
رضمال يدقمق ي٘مقل:

اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜمل أومْمؾ ُم٤م ُشمٕمٓمل قمب٤مدك اًمّم٤محللم ىم٤مل :إذن ُيعؼر جقادك
و ُتستشفد (.)1
ٗمْمؾ قمغم اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمنم ,وأ َُّم٤م سم٘مٞم٦م أٟمقاع اجلٝم٤مد
ومٝمذا اجلٝم٤مد سمخّمقصف َي ُ
وم٢من اًمٕمٛمؾ ذم قمنم ذي احلج٦م أومْمؾ وأطم٥م إمم اهلل قمز وضمؾ ُمٜمٝم٤م ,ويمذًمؽ ؾم٤مئر
إقمامل.اهـ(.)7

صحقح :رواه اًمٓمٞم٤مًميس سمرىمؿ ( ,)2777وأمحد ( )6791وهمػممه٤م .راضمع" :حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)799/22
()2
ٌ
حسـ بشقاهده :رواه اًمٜمس٤مئل ذم "اًمٙمؼمى" سمرىمؿ ( ,)9912واسمـ ظمزيٛم٦م ( ,)457واسمـ طمب٤من (,)4640
()1
ٌ
واحل٤ميمؿ ( ,)752وؿال :صحٞمح قمغم ورط ُمسٚمؿ ومل خيرضم٤مه ,وواوم٘مف اًمذهبل .راضمع" :حت٘مٞمؼ ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"
(صً )580مٕم٤مُمر ي٤مؾملم ,واهلل أقمٚمؿ.
(ُ )7مـ "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف" (ص.)580
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :فِق ْش َفدُ وا مـَاؾِع ََُلؿ وي ْذـُروا اشؿ اَّللِ ِِف َأيا ٍم مع ُؾقم ٍ
ات َظ َذ َما
َّ َ ْ َ
َ َ ْ ََ ُ ْ َ
َ
ِ
قؿ ِة ْإَ ْك َعا ِم َؾ ُؽ ُؾقا ِمـ َْفا َو َأ ْض ِع ُؿقا ا ْف َبائِ َس ا ْف َػ ِؼ َر [احل٩م.]18 :
َر َز َؿ ُف ْؿ م ْـ ََبِ َ
ؿال احلاؾظ ابـ رجب  :وأ َُّم٤م اؾمتحب٤مب اإليمث٤مر ُمـ اًمذيمر ومٞمٝم٤م ,وم٘مد دل
قمٚمٞمف ىمقل اهلل قمز وضمؾ :وي ْذـُروا اشؿ اَّللِ ِِف َأيا ٍم مع ُؾقم ٍ
ات [احل٩م .]18:وم٢من إي٤مم
َّ َ ْ َ
ََ ُ ْ َ
اعمٕمٚمقُم٤مت هل أي٤مم اًمٕمنم قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء.اهـ(.)2

ؿال اْلمام افبخاري

 :يم٤من اسمـ قمٛمر وأسمق هريرة

خيرضم٤من إمم اًمسقق,

اًمٜم٤مس سمتٙمبػممه٤م(.)1
ذم أي٤مم اًمٕمنم ُيٙمؼمان ,و ُيٙمؼم ُ
وؿال ثابت افبـاين

٤مج,
حل َّج ُ
 :يم٤من اًمٜم٤مس ُيٙمؼمون أي٤مم اًمٕمنم ,طمتك هن٤مهؿ ا َ

وإُمر سمٛمٙم٦م قمغم ذًمؽ إمم اًمٞمقمُ ,يٙمؼم اًمٜم٤مس ذم إؾمقاق ذم اًمٕمنم ,رواه
اًمٗم٤ميمٝمل ذم "أظمب٤مر ُمٙم٦م" سمرىمؿ (.)7()2706
(ُ )2مـ "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف" (ص.)514
صحقح :قم َّٚم٘مف اًمبخ٤مري
()1
ٌ

رم "صحٞمحف" ( ,)146/2سمّمٞمٖم٦م اجلزم ,يمام شمرى ,ووصٚمف قمبد اسمـ محٞمدُ ,مـ

ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ,قمٜمف ,يمام رم "ومتح اًمب٤مرى" ( ,)782/1ورواه اًمٗم٤ميمٝمل ذم "أظمب٤مر ُمٙم٦م"( .)20/7راضمع" :إرواء
اًمٖمٚمٞمؾ" (.)214/7
صحقح :راضمع" :حت٘مٞمؼ يمت٤مب أظمب٤مر ُمٙم٦م" ًمٚمدهٞمش ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ.
()7
ٌ
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وؿال مسؽغ أيب هريرة

 :ؾمٛمٕم٧م جم٤مهدً ا ,ويم َّؼم رضمؾ أي٤مم اًمٕمنم ,وم٘م٤مل

جم٤مهد :أومال رومع صقشمف :ومٚم٘مد أدريمتٝمؿ وإن اًمرضمؾ ًم ُٞمٙمؼم ذم اعمسجد ,ومػمشم٩م هب٤م
أهؾ اعمسجد ,صمؿ خيرج اًمّمقت إمم أهؾ اًمقادي ,طمتك يبٚمغ إسمٓمح ,ومػمشم٩م هب٤م
أهؾ إسمٓمح ,وإٟمام أصٚمٝم٤م ُمـ رضمؾ واطمد ,رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "ُمّمٜمٗمف"
(.)150/7

روى اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ ( ,)5446قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر

 ,قمـ اًمٜمبل

ىم٤مل :ما مـ أيا ٍم أظظؿ ظـد اَّلل ,وٓ أحب إفقف افعؿؾ ؾقفـ مـ هذه إيام افعؼ,
ؾلـثروا ؾقفـ مـ افتفؾقؾ وافتؽبر وافتحؿقد (.)2
ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ

 :يم٤من رؾمقل اهلل

ُيٙمْثِر اًمدقم٤مء ذم اًمٕمنم ُمـ

ذي احلج٦م ,وي٠مُمر ومٞمف سم٤مإليمث٤مر ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمبػم واًمتحٛمٞمد.اهـ(.)1

وهمػممه٤م .راضمع " :اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اعمسٜمد" ـ ًمٚمٕمالُم٦م
صحقح :رواه اًمٓمٞم٤مًميس سمرىمؿ ( ,)2777وأمحد ()6791
()2
ٌ
ُ
أمحد ؿم٤ميمر ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ و"حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)714/9
(ُ )1مـ "زاد اعمٕم٤مد" (.)760/1
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وقمـ أيب هريرة

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 :ما أهؾ مفؾ ؿط إٓ ُبؼ,

وٓ ـز ُمؽز ؿط إٓ ُبؼ  .ىمٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل سم٤مجلٜم٦م؟ .ىم٤مل :كعؿ  ,رواه
اًمٓمؼماين ذم "إوؾمط" سمرىمؿ (.)2()7775
ؿال ابـ إمر افصـعاين

 :ىمقًمف :ما أهؾ ُمفؾ ؿط وٓ ـز ُمؽز ؿط :

ُحيتٛمؾ ذم احل٩م ,وحيتٛمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م.
ىمقًمف :إٓ ُبؼ باجلـة  :أيَ :سمنمشمف اعمالئٙم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ,سم٠من ًمف اجلٜم٦م سم٢مهالًمف
أو سمتٙمبػمه ,وسمنمه اًمرؾمقل

ُمبنما هبذا اخلؼم.اهـ(.)1
هبذا اخلؼم أي :إٓ يم٤من ً

وقمـ جم٤مهد أٟمف يمره اًم٘مراءة ذم اًمٓمقاف أي٤مم اًمٕمنم ,ويم٤من ُيستح٥م ومٞمف
سم٠مؾم٤م ىمبؾ اًمٕمنم وٓ سمٕمده٤م ,رواه
اًمتسبٞمح ,واًمتٝمٚمٞمؾ ,واًمتٙمبػم ,ومل يٙمـ يرى هب٤م ً
اًمٗم٤ميمٝمل ذم "أظمب٤مر ُمٙم٦م" سمرىمؿ (.)404

حسـ :راضمع" :صحٞمح اجل٤مُمع" سمرىمؿ ( ,)5569و"اًمّمحٞمح٦م" (.)2612
()2
ٌ
(ُ )1مـ "اًمتٜمقير ورح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" (.)764/9
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 :إٓ رجؾ خر بـػسف ومافف ,ثؿ مل يرجع

شم٘مدَّ م ذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس
مـ ذفؽ بقء .
ؿال افعالمة افعثقؿغ

 :واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُُمتٜمقع :ىمرآن ,ذيمر ,شمسبٞمح,

حتٛمٞمد ,شمٙمبػم ,أُمر سم٤معمٕمروف ,هنل قمـ ُمٜمٙمر ,صالة ,صدىم٤مت ,سمر سم٤مًمقاًمديـ,
صٚم٦م ًمألرطم٤مم ,وإقمامل اًمّم٤محل٦م ٓ حتَم ,إذا شمّمدىم٧م سمدرهؿ ذم هذه اًمٕمنم
وم٠مهيام أطم٥م إمم اهلل؟ اًمّمدىم٦م ذم قمنم ذي
وشمّمدىم٧م سمدرهؿ ذم قمنم رُمْم٤منُ ,
احلج٦م أطم٥م إمم اهلل ُمـ اًمّمدىم٦م ذم قمنم رُمْم٤من.اهـ(.)2

قمـ سمٕمض ,أزواج اًمٜمبل

ىم٤مًم٧م :يم٤من رؾمقل اهلل

يّمقم شمسع ذي

احلج٦م ,ويقم قم٤مؿمقراء ,وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ,أول اصمٜملم ُمـ اًمِمٝمر واخلٛمٞمس,
رواه أسمق داود سمرىمؿ (.)1()1477

(ُ )2مـ "اًمٚم٘م٤مء اًمِمٝمري" (.)1/20
صحقح :راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ أيب داود" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ.
()1
ٌ
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وؿال شعقد بـ جبر

رسضمٙمؿ ًمٞم٤مزم اًمٕمنم ـ شمٕمجبف اًمٕمب٤مدة ـ
ُ ٓ :شمٓمٗمئقا
َ

وي٘مقل :أي٘مٔمقا ظمدُمٙمؿ يتسحرون ًمّمقم يقم قمروم٦م.اهـ(.)2
وؿال احلسـ افبكي
وؿال ظبد اَّلل بـ ظقن

 :صٞم٤مم يقم ُمـ اًمٕمنم يٕمدل ؿمٝمريـ.اهـ(.)1
 :يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ يّمقم اًمٕمنم ـ قمنم ذي

احلج٦م يمٚمٝم٤م ـ وم٢مذا ُم٣م اًمٕمنم ,وُمْم٧م أي٤مم اًمتنميؼ ,أومٓمر شمسٕم٦م أي٤مم ُمثؾ ُم٤م
ص٤مم ,رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "ُمّمٜمٗمف" (.)700/1
وؿال فقث بـ أيب شؾقؿ

 :يم٤من جم٤مهد يّمقم اًمٕمنم .ىم٤مل :ويم٤من قمٓم٤مء

يتٙم َّٚم ُٗمٝم٤م ,رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "ُمّمٜمٗمف" (.) 700/1
ويم٤من قمٞمسك سمـ قمكم سمـ قمبداهلل سمـ قمب٤مس
وؿال احلاؾظ ابـ رجب احلـبع

يّمقم هذه اًمٕمنم.اهـ(.)7

 :روى أسمق قمٛمرو اًمٜمٞمس٤مسمقري ذم "يمت٤مب

احلٙم٤مي٤مت" سم٢مؾمٜم٤مده ,قمـ ُمحٞمد ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اسمـ ؾمػميـ وىمت٤مدة ي٘مقٓن :صقم يمؾ
يقم ُمـ اًمٕمنم يٕمدل ؾمٜم٦م.

(ُ )2مـ "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء" (.) 716/4
(ُ )1مـ "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء" (.) 716/4
(ُ )7مـ "اعمٜمتٔمؿ" ٓسمـ اجلقزي (.)757/7
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وىمد ُروي ذم اعمْم٤مقمٗم٦م أيمثر ُمـ ذًمؽ ,ومروى ه٤مرون سمـ ُمقؾمك اًمٜمحقي ىم٤مل:
ؾمٛمٕم٧م احلسـ ُحيدث ,قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

ىم٤مل :يم٤من ُي٘م٤مل ذم أي٤مم اًمٕمنم:

سمٙمؾ يقم أًمػ يقم ,ويقم قمروم٦م قمنمة آٓف(.)2
ىم٤مل احل٤ميمؿ :هذا ُمـ اعمس٤مٟمٞمد اًمتل ٓ ُيذيمر ؾمٜمده٤م قمـ رؾمقل اهلل

.

ور ِو َي ذم اعمْم٤مقمٗم٦م أىمؾ ُمـ ؾمٜم٦م .ىم٤مل ُمحٞمد سمـ زٟمجقيف :طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمبد
ُ
اهلل احلراين ,طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ ,قمـ راؿمد سمـ ؾمٕمد ,أن رؾمقل اهلل
ىم٤مل :صقام ـؾ يقم مـ أيام مـ أيام افعؼ ـصقام صفر  ,وهذا ُمرؾمؾ ضٕمٞمػ
اإلؾمٜم٤مد.
وروى قمبد اًمرزاق ذم "يمت٤مسمف" قمـ ضمٕمٗمر ,قمـ هِم٤مم ,قمـ احلسـ ىم٤مل :صٞم٤مم
يقم اًمٕمنم يٕمدل ؿمٝمريـ.
وىم٤مل قمبد اًمٙمريؿ ,قمـ جم٤مهد :اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمنم ُيْم٤مقمػ ,وذم اعمْم٤مقمٗم٦م
أطم٤مدي٨م ُأظمر ُمرومققم٦مً ,مٙمٜمٝم٤م ُمقضققم٦م ,ومٚمذًمؽ أقمرضٜم٤م قمٜمٝم٤م ,وقمام أؿمبٝمٝم٤م ُمـ
اعمقضققم٤مت ,ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمنم ,وهل يمثػمة.

(ُ )2مـ "اًمدر اعمٜمثقر" (.)502/8
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وىمد دل طمدي٨م اسمـ قمب٤مس قمغم ُمْم٤مقمٗم٦م مجٞمع إقمامل اًمّم٤محل٦م ,ذم اًمٕمنم ُمـ
همػم اؾمتثٜم٤مء يشء ُمٜمٝم٤م.
وىمد ُروي ذم ظمّمقص صٞم٤مم أي٤مُمف ,وىمٞم٤مم ًمٞم٤مًمٞمف ,ويمثرة اًمذيمر ومٞمف ُم٤م ُيذيمر مم٤م
حي ُسـً :مٕمدم صحتف.
َحي ُسـ ذيمره ,دون ُم٤م ٓ َ ْ
وىمد ؾمبؼ طمدي٨م أيب هريرة

ذم ذًمؽ ,وُمرؾمؾ راؿمد سمـ ؾمٕمد ,وُم٤م ُروي

قمـ احلسـ واسمـ ؾمػميـ وىمت٤مدة ذم صقُمف.
 :أن اًمٜمبل

وذم "اعمسٜمد واًمسٜمـ" قمـ طمٗمّم٦م

يم٤من ٓ يدع صٞم٤مم

قم٤مؿمقراء ,واًمٕمنم وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ,وذم إؾمٜم٤مده اظمتالف.
وروي قمـ سمٕمض أزواج اًمٜمبل
ُ

 :أن اًمٜمبل

يم٤من ٓ يدع صٞم٤مم شمسع ذي

احلج٦م.
 ,وىمد شم٘مدم قمـ احلسـ واسمـ

وممـ ـان يصقم افعؼ :قمبد اهلل سمـ قمٛمر
ؾمػميـ وىمت٤مدة ِذ ْيم ُر ومْمؾ صٞم٤مُمف ,وهق ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء أو يمثػم ُمٜمٝمؿ.اهـ(.)2
اجلمع بني ما تقدو مه فضم صياو انعشس وإوكاز عائشة

(ُ )2مـ "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف" (ص.)162
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روى ُمسٚمؿ سمرىمؿ ( ,)2276قمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧مُ :م٤م رأي٧م رؾمقل اهلل

ص٤مئام اًمٕمنم ىمط .وذم رواي٦م :ذم اًمٕمنم ىمط.
ً
ؿال احلاؾظ ابـ رجب ـ قم٘م٥م يمالُمف اًمس٤مسمؼ ـ :ىمد اظم َتٚمػ ضمقاب اإلُم٤مم أمحد
قمـ هذا احلدي٨م ,وم٠مضم٤مب ُمر ًة سم٠مٟمف ىمد ُروي ظمالومف ,وذيمر طمدي٨م طمٗمّم٦م وأؿم٤مر
إمم أٟمف ُ
اظمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مد طمدي٨م قم٤مئِم٦م ,وم٠مؾمٜمده إقمٛمش ,ورواه ُمٜمّمقر قمـ
ً
همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء :سم٠مٟمف إذا اظمتٚمٗم٧م قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م
إسمراهٞمؿ
ُمرؾمال ,ويمذًمؽ أضم٤مب ُ
قمٚمام َظمٗمل قمغم اًمٜم٤مذم ,وأضم٤مب
ذم اًمٜمٗمل واإلصمب٤متُ ,أظمذ سم٘مقل اعمثب٧مٕ :ن ُمٕمف ً
أمحد ُمر ًة أظمرى سم٠من قم٤مئِم٦م أرادت :أٟمف مل يّمؿ اًمٕمنم ً
يم٤مُمال ـ يٕمٜمل ـ وطمٗمّم٦م
أرادت أٟمف يم٤من يّمقم هم٤مًمبف ,ومٞمٜمبٖمل أن ُيّم٤مم سمٕمْمف و ُيٗمٓمر سمٕمْمف.
ص٤مئام اًمٕمنم.
وهذا اجلٛمع يّمح ذم رواي٦م ُمـ روىُ :م٤م رأي ُتف ً
وأ َُّم٤م ُمـ روى ُم٤م رأي ُتف ص٤مئام ذم اًمٕمنم ,ومٞمبٕمد أو يتٕمذر هذا اجلٛمع ومٞمف.اهـ
وم٤مًم٘مرآن أقمٔمؿ أٟمقاع اًمذيمر ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :إِكَّا ك َْح ُـ َك َّز ْفـَا ه
افذـ َْر َوإِكَّا َف ُف
قن [احلجر.]9 :
َحلاؾِ ُظ َ
ِ
ِ
يـ َـ َػ ُروا بِ ه
َاب َظ ِزيزٌ * َٓ َي ْلتِ ِقف
اء ُه ْؿ َوإِ َّك ُف َفؽت ٌ
وىم٤مل شمٕم٤ممم :إِ َّن ا َّفذ َ
افذـ ِْر ََّدا َج َ
يؾ ِمـ حؽِق ٍؿ َحِ ٍ
ِِ
ِ
ا ْفباضِ ُؾ ِمـ ب ِ ِ
قد [ومّمٚم٧م 42 :ـ.]41
َ
غ َيدَ ْيف َو َٓ م ْـ َخ ْؾػف َتـ ِْز ٌ ْ َ
َ
ْ َْ
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وىمراءة اًم٘مرآن دم٤مرة راسمح٦م ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :إِ َّن ا َّف ِذيـ ي ْت ُؾ َ ِ
َاب اَّللِ َو َأ َؿ ُامقا
قن ـت َ
َ َ
افص َال َة و َأ ْك َػ ُؼقا ِممَّا رزَ ْؿـَاهؿ ِِسا وظ َالكِق ًة يرج َ ِ
قر * فِ ُق َق هؾ َق ُف ْؿ
َ
َّ
ُ ْ ًّ َ َ َ َ ْ ُ
َ
قن َِت َار ًة َف ْـ َت ُب َ
ِِ
ِ
ُقر [وم٤مـمر19 :ـ .]70
قر َصؽ ٌ
قر ُه ْؿ َو َي ِزيدَ ُه ْؿ م ْـ َؾ ْضؾف إِ َّك ُف َؽ ُػ ٌ
ُأ ُج َ
وقمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

« :مـ ؿرأ حرؾا مـ

ـتاب اَّلل ؾؾف بف حسـة ,واحلسـة بعؼ أمثاَلا ٓ ,أؿقل امل حرف ,وفؽـ أفػ
حرف وٓم حرف ومقؿ حرف» ,رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ (.)2()1920

واًم٘مرآن ُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمذيمر إن مل يٙمـ أقمٔمٛمٝم٤م.

ؿال احلاؾظ ابـ رجب احلـبع

 :وأ َُّم٤م ىمٞم٤مم ًمٞم٤مزم اًمٕمنم ومٛمستح٥م ,وورد

وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء.
إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م ,واؾمتحبف اًمِم٤مومٕمل
ُ
ويم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ,وهق اًمذي روى احلدي٨م ,قمـ اسمـ قمب٤مس

 ,إذا

دظمؾ اًمٕمنم اضمتٝمد اضمتٝم٤م ًدا طمتك ُم٤م يٙم٤مد ي٘مدر قمٚمٞمف.
رس ُضمٙمؿ ًمٞم٤مزم اًمٕمنم ,شمٕمجبف اًمٕمب٤مدة.اهـ(.)1
ُ
وروي قمٜمف أٟمف ىم٤ملُ ٓ :شمٓمٗمئقا ُ

صحقح :وُمـ أوىمٗمف ,وم٘مد طمٙمؿ سمرومٕمفٕ :ن ُمثٚمف ٓ ُي٘م٤مل سم٤مًمرأي .راضمع" :اًمّمحٞمح٦م" سمرىمؿ (.)7717
()2
ٌ
(ُ )1مـ "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف" (ص.)514
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ذـر احلاؾظ افذهبل
قمس٤ميمر

ذم "شمذيمرة احلٗم٤مظ" ( :)2771/4أن احل٤مومظ اسمـ

يم٤من يٕمتٙمػ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ,وقمنم ذي احلج٦م.

ًمت٘مقى
وآقمتٙم٤مف ُمـ أومْمؾ اًمٕمب٤مدات ,اًمتل يٜم٘مٓمع هب٤م اًمٕمبد قمـ اعمخٚمقىملمَ :
صٚمتف سم٤مخل٤مًمؼ ,وومْم٤مئٚمف ووروـمف ,وأطمٙم٤مُمف ُمبسقـم٦م ذم ُمقضٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م
اًمٗم٘مف ,واهلل أقمٚمؿ.

ؿال أبق معـ

رأي٧م ضم٤مسمر سمـ زيد وأسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م اقمتٛمرا ذم اًمٕمنم ,رواه اسمـ
ُ :

أيب ؿمٞمب٦م ذم "ُمّمٜمٗمف" (.)260/7
ؿؾت :وهل ومرص٦م قمٔمٞمٛم٦م ,ذم أي٤مم قمٔمٞمٛم٦م ,ذم ُمٙم٤من قمٔمٞمؿُ ,يق َّومؼ ًمٗمٕمٚمٝم٤مُ ,مـ
يم٤من ذم ذًمؽ اعمٙم٤من ,أو ُمـ َىم ِد َم ُيريد طم٩م سمٞم٧م اهلل احلرام.
قمـ أيب هريرة

« :مـ حج هذا افبقت ,ؾؾؿ يرؾث,

ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمبل

ومل يػسؼ رجع ـققم وفدتف أمف» ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ (.)2810
وهذا اًمريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم ,ومْم٤مئٚمف وصٗمتف ,وسمدايتف وهن٤ميتف ُمبسقط ذم
ُمقضٕمف ُمـ يمُت٥م اًمٗم٘مف.
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وٓ خالف بغ ادسؾؿغ :أن أول أي٤مم احل٩م هق اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م ـ
أطمد أي٤مم هذه اًمٕمنم ـ واهلل اعمستٕم٤من.

قمـ أيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 :صقام يقم ظرؾة,

أحتسب ظذ اَّلل أن ُيؽػر افسـة افتل ؿبؾف ,وافسـة افتل بعده» ,رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ
( .)2261وًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف(« :)2صقام يقم ظرؾة ,إين أحتسب ظذ اَّلل أن يؽػر
افسـة افتل ؿبؾف ,وافتل بعده».
ُ :مٕمٜم٤مهُ :يٙمٗمر ذٟمقب ص٤مئٛمف ذم اًمسٜمتلم .ىم٤مًمقا :واعمراد

ؿال اْلمام افـقوي

هب٤م :اًمّمٖم٤مئر .ومثؾ هذا :شمٙمٗمػم اخلٓم٤مي٤م سم٤مًمقضقء ,وأٟمف إن مل ُشمٙمـ صٖم٤مئر ُيرضمك
اًمتخٗمٞمػ ُمـ اًمٙمب٤مئر ,وم٢من مل يٙمـ ُرومٕم٧م درضم٤مت.اهـ(.)1
وقمـ سمٕمض أزواج اًمٜمبل

ىم٤مًم٧م :يم٤من رؾمقل اهلل

يّمقم شمسع ذي

احلج٦م ,ويقم قم٤مؿمقراء ,وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ـ أول اصمٜملم ُمـ اًمِمٝمر واخلٛمٞمس
ـ ,رواه أسمق دواد سمرىمؿ (.)7()1477
صحقح :رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ( .)2770راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ.
()2
ٌ
(ُ )1مـ "ورح ُمسٚمؿ" (.)52/8
صحقح :راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ أيب دواد" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اًمس٤مسمؼ ـ ,واهلل أعلم.
()3
ٌ
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فصمٌ :يف أن صياو يىو عسفة أفضم صياو انتطىع:

ؿافت ظائشة

إزم ُمـ أن أصقم يقم
ُ :م٤م ُمـ اًمسٜم٦م يقم أصقُمف ,أطم٥م َّ

قمروم٦م ,رواه اسمـ اجلٕمد ذم "ُمسٜمده" سمرىمؿ (.)521
 :صقم يقم قمروم٦م هق أومْمؾ صٞم٤مم اًمتٓمقع

افبسام
وؿال افشقخ ظبد اَّلل ّ
سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء.اهـ(.)2
فصمٌ آخس :يف فضم ذكس اهلل يىو عسفة:

قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

ؿؾت أكا
 :خر ما ُ

وافـبققن مـ ؿبع ٓ :إفف إٓ اَّلل وحده ٓ رشيؽ فف ,فف ادؾؽ وفف احلؿد ,وهق ظذ
ـؾ يشء ؿدير  ,رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ (.)1()7575

( )1من "توضوح األحكام" (.)١٠1/3
( )١حس ٌن :راجع" :صحوح اجلامع" برقم (. )3١23
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فصمٌ آخس:

ىم٤مل :ما مـ أيام أحب إػ اَّلل ,أن ُيتعبد
 ,قمـ اًمٜمبل
قمـ أيب هريرة
فف ؾقفا مـ ظؼ ذي احلجة ,يعدل صقام ـؾ يقم مـفا بصقام ٍ
شـة ,وؿقام ـؾ فقؾة
مـفا بؼقام فقؾة افؼدر  ,رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ ( ,)758واسمـ ُم٤مضمف (,)2718
واًمبزار (.)2()7826
قمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م :أرسمع مل يٙمـ يدقمٝمـ رؾمقل اهلل

صٞم٤مم قم٤مؿمقراء,

واًمٕمنم ,وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ,واًمريمٕمتلم ىمبؾ اًمٖمداة ,رواه أمحد سمرىمؿ
( ,)16459واًمٜمس٤مئل ( ,)1426واًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمبػم" (,)105/17
واسمـ طمب٤من ( ,)771/24وأسمق يٕمغم (.)1()469/21
( )1ضعقػٌ  :ؿال افسمذي

ـ قم٘م٥م ذيمره ًمف ـ :هذا طمدي٨م همري٥مٟ ٓ ,مٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م ُمسٕمقد سمـ واصؾ,

قمـ اًمٜمٝم٤مس.
وؾم٠مًم٧م حمٛمدً ا ,قمـ هذا احلدي٨م ومٚمؿ يٕمرومف ُمـ همػم هذا اًمقضمف ُمثؾ هذا.
يشء ُمـ هذا.

وىمد ُروي قمـ ىمت٤مدة ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ,قمـ اًمٜمبل
وىمد شمٙمٚمؿ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ذم هن٤مس سمـ ىمٝمؿ ُمـ ىمبؾ طمٗمٔمف.

راجع فؾؿزيد" :ورح اًمسٜم٦م" ًمٚمبٖمقي ( ,)614/1و"ورح اًمٕمٛمدة" ٓ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ( ,)555/1و"اًمٗمتح" ٓ سمـ طمجر
( ,)574/1و"اًمْمٕمٞمٗم٦م" ًمألًمب٤مين سمرىمؿ ( ,)5241واهلل أعلم.
أيضا ـ ٕٟمف ُمـ ـمريؼ أيب إؾمح٤مق إؿمجٕمل :جمٝمقل .راضمع" :إرواء اًمٖمٚمٞمؾ" ( ,)222/4و"حت٘مٞمؼ
( )١ضعقػٌ ـ ً
اعمسٜمد" ( )59/44واهلل أعلم.
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فصمٌ :يف فضم يىو اننحس ويىو انقَّس واستغالل فضههما بانطاعات:

ويقم افـحر :هق أول أي٤مم قمٞمد إضحك ,وهق اًمٞمقم اًمٕم٤مور ُمـ ذي احلج٦م,
وؾمٛم َل يقم اًمٜمحرً :مٙمثرة ُم٤م ُيٜمحر ومٞمف هلل ُمـ إض٤مطمل واهلدي ,وهمػممه٤م ,واهلل
ُ
أقمٚمؿ(.)2
ويقم اف َّؼر :هق أول أي٤مم اًمتنميؼ ,وهق اًمٞمقم احل٤مدي قمنم ُمـ ذي احلج٦م,
وؾمٛم َل سمذًمؽ ٕن احلج٤مج يست٘مرون ومٞمف سمٛمٜمك ,سمٕمد يقم اًمٜمحر ,اًمذي ىمد أ َّد ْوا ومٞمف
ُ
اًمٓمقاف واًمٜمحر ,واحلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم واًمرُمل ,وهمػمه٤م ُمـ أقمامل يقم اًمٜمحر ,واهلل
أقمٚمؿ(.)1
قمـ قمبد اهلل سمـ ُىمرط

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 :إن أظظؿ إيام ظـد اَّلل

تبارك وتعاػ يقم افـحر ,ثؿ يقم افؼر  ,رواه أسمق داود سمرىمؿ (.)7()2765
وقم َّٚمؼ اًمبخ٤مري

ـ سمّمٞمٖم٦م اجلزم ـ :ويم٤من قمٛمر

ُيٙمؼم ذم ُىمبتف سمٛمٜمك,

شمٙمبػما.
ومٞمسٛمٕمف أهؾ اعمسجد وم ُٞمٙمؼمون ,ويٙمؼم أهؾ إؾمقاق طمتك شمرشم٩م ُمٜمك
ً

( )2راضمع" :اعمٖمٜمل" ( ,)195/7و"ُمٓم٤مًم٥م ُأوزم اًمٜمٝمك" ( ,)702/1و"اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م" (.)247/1
( )1راضمع" :زاد اعمٕم٤مد" ( ,)54/2و"اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م" (.)740/45
صحقح :راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ.
()7
ٌ
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ويم٤من اسمـ قمٛمر

ُيٙمؼم سمٛمٜمك شمٚمؽ إي٤مم ,وظمٚمػ اًمّمٚمقات وقمغم ومراؿمف,

وذم ومسٓم٤مـمف وجمٚمسف ,وممِم٤مه شمٚمؽ إي٤مم مجٞمٕم٤م.
ويم٤مٟم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م

ُ :شمٙمؼم يقم اًمٜمحر.

و ُيم َّـ اًمٜمس٤مء ُيٙمؼمن ظمٚمػ أسم٤من سمـ قمثامن ,وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ًمٞم٤مزم اًمتنميؼ
ُمع اًمرضم٤مل ذم اعمسجد.اهـ(.)2

(ُ )2مـ يمت٤مب احل٩م ُمـ "صحٞمحف" (.)10/1
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فضل أياو العشر مً كتاب تيبيه الغافلني للسنرقيدي:
ؿال أبق افؾقث افسؿرؿـدي

 :روى ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر

 ,أٟمف يم٤من ُيٙمؼم

ذم مجٞمع أي٤مم اًمٕمنم قمغم ومراؿمف وجمٚمسف.
وروي ,قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح أٟمف يم٤من ُيٙمؼم ذم اًمٕمنم ذم اًمٓمريؼ ,وذم
ُ
إؾمقاق.
وروى ضمرير قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد ىم٤مل :يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وقمبداًمرمحـ سمـ
أيب ًمٞمغم ,وُمـ رأيٜم٤م ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمسٚمٛملم يقم اًمٕمٞمد ,وأي٤مم اًمتنميؼ ي٘مقًمقن :اهلل أيمؼم
اهلل أيمؼم ٓ ,إًمف إٓ اهلل ,واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم وهلل احلٛمد.
وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن :رأي٧م صم٤مسم ًت٤م اًمبٜم٤مين ي٘مٓمع طمديثف ذم أي٤مم اًمٕمنم ,ـ يٕمٜمل
ـ ذم جمٚمس اًمذيمر ,صمؿ ي٘مقل :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ٓ ,إًمف إٓ اهلل ,واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم,
وهلل احلٛمد ,وىم٤مل :إهن٤م أي٤مم اًمذيمر ,هٙمذا يم٤من اًمٜم٤مس يّمٜمٕمقن ,وم٘م٤مل ضمٕمٗمر :رأي٧م
ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر يٗمٕمؾ ذًمؽ.
ؾم٠مًم٧م إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل قمـ
وروى قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ,قمـ أيب ُمٕمنم ىم٤مل:
ُ
اًمتٙمبػم ذم اًمٓمريؼ أي٤مم اًمٕمنم ,وم٘م٤مل :إٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ احلقايمقن.اهـ(.)2

(ُ )2مـ "شمٜمبٞمف اًمٖم٤مومٚملم سم٠مطم٤مدي٨م ؾمٞمد إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم" (ص.)718
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الوظيفة اخلامسة عشرة :األضحية:
ٌ
ُمب٤مطم٨م ظم٤مص٦م ,وًمذًمؽ
وإُضحٞم٦م يٓمقل احلدي٨م قمٜمٝم٤م ,وىمد ُأًمػ ومٞمٝم٤م
أىمتٍم هٜم٤م قمغم ُم٤م يكم:
إُضح َّٞم٦م ـ سمتِمديد اًمٞم٤مء وسمْمؿ اهلٛمزة أو يمرسه٤م ـ ومجٕمٝم٤م إض٤مطمل ـ
أيْم٤م ـ.
سمتِمديد اًمٞم٤مء ـ ً
و ُي٘م٤مل هل٤م :اًمْمحٞم٦م ـ سمٗمتح اًمْم٤مد وشمِمديد اًمٞم٤مء ـ ,ومجٕمٝم٤م اًمْمح٤مي٤م.
أيْم٤م :إضح٤مة سمٗمتح اهلٛمزة ,ومجٕمٝم٤م إضحك ,وهب٤م ُؾمٛمل يقم
و ُي٘م٤مل هل٤م ً
إضحك ,أي :اًمٞمقم اًمذي ُيْمحل ومٞمف اًمٜم٤مس.
ظرؾفا اف هؾغقيقن بتعريػغ:
وؿد َّ
أحدمها :اًمِم٤مة اًمتل ُشمذسمح ضحقة ,أي :وىم٧م ارشمٗم٤مع اًمٜمٝم٤مر ,واًمقىم٧م اًمذي
يٚمٞمف ,وهذا اعمٕمٜمك ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م "اًمٚمس٤من" قمـ اسمـ إقمرايب.
وثاكقفَم :اًمِم٤مة اًمتل ُشمذسمح يقم إضحك ,وهذا اعمٕمٜمك ذيمره ص٤مطم٥م
أيْم٤م ـ.
"اًمٚمس٤من" ـ ً
شم٘مرسم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ,ذم أي٤مم اًمٜمحر سمنمائط
َّأما معـاها ِف افؼع :ومٝمق ُم٤م ُيذيمك ُّ
خمّمقص٦م.
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ومٚمٞمس ُمـ إضحٞم٦م ُم٤م ُيذ َّيمك ًمٖمػم اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ,يم٤مًمذسم٤مئح اًمتل ُشمذسمح
ًمٚمبٞمع أو إيمؾ ,أو إيمرام اًمْمٞمػ.
وًمٞمس ُمٜمٝم٤مُ :م٤م ُيذ َّيمك ذم همػم هذه إي٤مم ,وًمق ًمٚمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم.

ويمذًمؽ ُم٤م يذ َّيمك سمٜمٞم٦م اًمٕم٘مٞم٘م٦م قمـ اعمقًمقد ,أو ضمزاء اًمتٛمتع ,أو ِ
اًم٘مران ذم
َ
ُ
اًمٜمسؽ ,أو َضمزاء شمرك واضم٥م أو ومٕمؾ حمٔمقر ذم اًمٜمسؽ ,أو ُيذ َّيمك سمٜمٞم٦م
اهلدي.اهـ(.)2

َّأما افؽتاب:

 2ـ وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :ؾ َص هؾ فِ َر هب َ
ؽ َواك َْح ْر [اًمٙمقصمر.]1 :
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

ذم "شمٗمسػمه" ( :)476/8ىمقًمف شمٕم٤مممَ :ؾ َص هؾ فِ َر هب َؽ

َواك َْح ْر أي :يمام أقمٓمٞمٜم٤مك اخلػم اًمٙمثػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ,وُمـ ذًمؽ اًمٜمٝمر اًمذي
شم٘مدم صٗمتف ,وم٠مظمٚمص ًمرسمؽ صالشمؽ اعمٙمتقسم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م ,وٟمحرك وم٤مقمبده وطمده ٓ
وريؽ ًمف ,واٟمحر قمغم اؾمٛمف وطمده ٓ وريؽ ًمف ,يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ :ؿ ْؾ إِ َّن َص ِ
الِت
وورطمف ,و"ًمس٤من اًمٕمرب" ,و"اعمّمب٤مح اعمٜمػم" ,و"اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط" ـ ُم٤مدة ـ (ضحك),
(ُ )2مـ "اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط" َ
و"ورح اعمٜمٝم٩م سمح٤مؿمٞم٦م اًمبجػمُمل" ( ,)194/4و"اًمدر اعمخت٤مر سمح٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ" ( ,)222/5و"اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م
اًمٙمقيتٞم٦م" (.)74/5
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غ * َٓ َ ِ
يؽ َف ُف َوبِذفِ َ
رش َ
ؽ ُأ ِم ْر ُت َو َأكَا َأ َّو ُل
َوك ُُسؽِل َو َ ْ
قاي َو َمم ِاِت َّللَِّ َر هب ا ْفعا َد ِ َ
َم َ
غ [إٟمٕم٤مم ]267 -261 :ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ,وقمٓم٤مء وجم٤مهد ,وقمٙمرُم٦م واحلسـ:
ا ُْد ْسؾِ ِؿ َ
يٕمٜمل :سمذًمؽ ٟمحر اًمبدن وٟمحقه٤م.
ويمذا ىم٤مل ىمت٤مدة وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل واًمْمح٤مك ,واًمرسمٞمع وقمٓم٤مء
اخلراؾم٤مين ,واحلٙمؿ وإؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ,وهمػم واطمد ُمـ اًمسٚمػ.اهـ
ؿؾت :وهق ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمتٗمسػم(.)2
وأما افسـة:
َّ
2ـ ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

ىم٤مل :ضحك اًمٜمبل

سمٙمبِملم أُمٚمحلم ,ومرأي ُتف

واض ًٕم٤م ىمدُمف قمغم صٗم٤مطمٝمامُ ,يسٛمل و ُيٙمؼم ,ومذسمحٝمام سمٞمده ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ
( ,)5558وُمسٚمؿ (.)2966
 1ـ وقمٜمد اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( :)5557ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
ُيْمحل سمٙمبِملم ,وأٟم٤م أضحل سمٙمبِملم.

( )2راضمع" :زاد اعمسػم" ًمالسمـ اجلقزي (.)498/4
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 ,ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 7ـ وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب

« :مـ ضحك ؿبؾ

افصالة ,ؾنكَم ذبح فـػسف ,ومـ ذبح بعد افصالة :ؾؼد تؿ كسؽف ,وأصاب شـة
ادسؾؿغ» ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( ,)2962وُمسٚمؿ (.)2962
 4ـ وقمـ أيب هريرة

 ,أن رؾمقل اهلل

ىم٤مل« :مـ ـان فف شعة ,ومل

يضح ,ؾال يؼربـ مصالكا» ,رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ (.)2()7217
وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م ي٠ميت ِذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم طمٙمؿ إضحٞم٦م ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ
ُ
وأما اْلمجاع:
َّ
ومال ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ورقم َّٞمتٝم٤م ,وىمد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع اسمـ ىمداُم٦م ,واسمـ
دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ,واسمـ طمجر ,واًمِمقيم٤مين ,وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ(.)1

ويم٤من ورقمٞم٦م إضحٞم٦م ذم اًمٕم٤مم اًمث٤مًم٨م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ,واهلل أقمٚمؿ.

حسـ :وُمـ ىم٤مل سمقىمٗمف َطمٙم ََؿ سمرومٕمفٕ :ن ُمثٚمف ٓ ُي٘م٤مل سم٤مًمرأي .راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف" ـ قم٘م٥م
()2
ٌ
اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ ,واهلل أقمٚمؿ.
( )1راضمع" :اعمٖمٜمل" ( ,)475/9و"إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم" (ص ,)481و"ومتح اًمب٤مري" ( ,)7/20و"اًمسٞمؾ اجلرار"
(ص ,)725و"ُمقؾمققم٦م اإلمج٤مع" (.)224/2
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ما حكه األضحية؟
ِف ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إولُ :شـة ُممـدة :وهق ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م,
وأرضمح اًم٘مقًملم قمٜمد ُم٤مًمؽ ,وإطمدى روايتلم قمـ أيب يقؾمػ ـ وهق ىمقل أيب سمٙمر
وؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ,وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ,وقمٓم٤مء
وقمٛمر وسمالل وأيب ُمسٕمقد اًمبدري ُ
وقمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد ,وإؾمح٤مق وأيب صمقر واسمـ اعمٜمذر.
اًمسٜم َّٞم٦م سم٠مدًم٦مُ :مٜمٝم٤م ىمقًمف
واؾمتدل اجلٛمٝمقر قمغم ُ

 :إذا دخؾ افعؼ ,وأراد

أحدـؿ أن يضحل ؾال يؿس مـ صعره وٓ مـ بؼه صقئا (.)2
ووضمف اًمدًٓم٦م أن اًمرؾمقل

ُمٗمقض٤م إمم
ىم٤مل :وأراد أحدـؿ  ,ومجٕمٚمف
ً

إرادشمف ,وًمق يم٤مٟم٧م اًمتْمحٞم٦م واضمب٦م ٓىمتٍم قمغم ىمقًمف :ؾال يؿس مـ صعره صق ًئا
حتك ُيضحل .
يم٤مٟم٤م ٓ ُيْمحٞم٤من اًمسٜم٦م واًمسٜمتلم(:)1

أيْم٤م ـ :أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر
وُمٜمٝم٤م ـ ً
خم٤موم٦م أن ُيرى ذًمؽ واضم ًب٤م.
( )2رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ( ,)2565قمـ أم ؾمٚمٛم٦م

.

صحقح :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم "اًمٙمؼمى" ( ,)165/9وطمسٜمف اًمٜمقوي
()1
ٌ
ذم "اإلرواء" (.)755/4
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وهذا اًمّمٜمٞمع ُمٜمٝمام يدل قمغم أهنام َقمٚمِ َام ُمـ اًمرؾمقل

قمدم اًمقضمقب ,ومل

ُيرو قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمالف ذًمؽ.
وؿال ظؽرمة

 :يم٤من اسمـ قمب٤مس يبٕمثٜمل يقم إضحك سمدرمهلم اؿمؽمي ًمف

حلام ,وي٘مقلُ :مـ ًَم٘مٞم٧م وم٘مؾ :هذه أضحٞم٦م اسمـ قمب٤مس(.)2
ً
وؿال أبق مسعقد إكصاري

 :إٟمك ٕدع إضحك ,وإين عمقرس :خم٤موم٦م أن

قمكم(.)1
يرى ضمػماين أٟمف َطم ْت ٌؿ َّ
افؼقل افثاين :واضمب٦م وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ,وهذا اعمذه٥م هق اعمروي قمـ حمٛمد
سمـ احلسـ ,وزومر ,وإطمدى اًمروايتلم قمـ أيب يقؾمػ ,وسمف ىم٤مل رسمٞمٕم٦م ,واًمٚمٞم٨م سمـ
ؾمٕمد ,وإوزاقمل ,واًمثقري وُم٤مًمؽ ذم أطمد ىمقًمٞمف ,وإطمد اًمروايتلم قمـ اإلُم٤مم
أمحد ,وسمف ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
واؾمتدًمقا َؾ َص هؾ فِ َر هب َؽ َواك َْح ْر [اًمٙمقصمر ,]1 :مجٝمقر أهؾ اًمتٗمسػم :قمغم أن اعمراد
هب٤م صالة اًمٕمٞمد وٟمحر اًم ُبدن ,و ُُمٓمٚمؼ إُمر ًمٚمقضمقب ,وُمتك وضم٥م قمغم اًمٜمبل
وضم٥م قمغم إُم٦مٟٕ :مف ىمدوهت٤م.

صحقح :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر ( .)24/25راضمع" :اإلرواء" (.)755/4
()2
ٌ
( )1أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم "اًمٙمؼمى" سمرىمؿ ( .)29522راضمع" :اإلرواء" (.)755/4
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وسم٘مقًمف

« :مـ ـان فف شعة ,ومل يضح ,ؾال يؼربـ مصالكا»(.)2

ووجف افدٓفة مـف :أٟمف يم٤مًمققمٞمد قمغم شمرك إضحٞم٦م ,واًمققمٞمد إٟمام يٙمقن قمغم
شمرك اًمقاضم٥م.
وسم٘مقًمف

 :مـ ذبح ؿبؾ افصالة ؾؾقذبح صاة مؽاهنا ,ومـ مل يؽـ ذبح

ؾؾقذبح ظذ اشؿ اَّلل (.)1
ومٗمٞمف إُمر سمذسمح إضحٞم٦م ,وسم٢مقم٤مدهت٤م إذا ُذيمٞم٧م ىمبؾ اًمّمالة ,وذًمؽ دًمٞمؾ
اًمقضمقب.
اًمذي ئمٝمر ـ واهلل أقمٚمؿ ـ :أن اًم٘مقل إول هق إىمرب ,وأن اًم٘مقل اًمث٤مين ٌ
ىمقل
ىمقي ,وسم٤مٕظمص ذم طمؼ ا ُعمقرس اًم٘م٤مدر ,واهلل اعمستٕم٤من(.)7
ٌ

حسـ :وُمـ ىم٤مل سمقىمٗمف َطمٙم ََؿ سمرومٕمفٕ :ن ُمثٚمف ٓ ُي٘م٤مل سم٤مًمرأي  ,رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ( ,)7217قمـ أيب هريرة
()2
ٌ
 .راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ ,واهلل أقمٚمؿ.
( )1رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( ,)2962وُمسٚمؿ ( ,)2962قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب

.

(ُ )7مـ "اعمجٛمقع" ( ,)787/8و"سمدائع اًمّمٜم٤مئع" ( ,)61/5و"ورح اعمٜمٝم٩م سمح٤مؿمٞم٦م اًمبجػمُمل" (,)194/4
و"اًمدر اعمخت٤مر سمح٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ" ( ,)222/5و"اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م" (.)74/5
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شروط املُضحِّي:
ُيِمؽمط ذم ا ُعمْمحل ُم٤م ُيِمؽمط ذم همػمه ,ممـ ي٘مقُمقن سمت٠مدي٦م أريم٤من اإلؾمالم
ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕمٚمقُم٦م
وصمٛم٧م وروط
جمٛمع و ٌ
ٌ
وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمب٤مدتَّ ,
وُمٜمٝم٤م:
افؼط إول :اإلؾمالم.
افؼط افثاين :اإلظمالص.
ُمس٤مومرا.
افؼط افثافث :اإلىم٤مُم٦م أي :أن ٓ يٙمقن
ً
افؼط افرابع :اًم ُ٘مدرة.
افؼط اخلامس وافسادس :اًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾ.
حلر َّي٦مٟٕ :مف ٓ أضحٞم٦م قمغم قمبد.
افؼط افسابع :ا ُ
افؼط افثامـ :اعمقاوم٘م٦م هلدي رؾمقل اهلل

 ,ذم ؾم٤مئر أُمقر اًمديـ.اهـ

خمتٍما( ,)2واهلل أقمٚمؿ.
ً

(ُ )2مـ "اعمقؾمققم٦م اًمٙمقيتٞم٦م" (.)79/5
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شروط األُضحية:
ُيشسط فألضحقة شبعة رشوط:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :وفِؽ هُؾ ُأ َّم ٍة َج َع ْؾـَا َمـ َْسؽًا فِ َق ْذـ ُُروا ْاش َؿ اَّللَِّ َظ َذ َما َر َز َؿ ُف ْؿ ِم ْـ
قؿ ِة ْإَ ْك َعا ِم [احل٩م.]74:
ََبِ َ
وَبقؿة إكعام :هل اإلسمؾ ـ ذات اًمسٜم٤مم أو اًمسٜم٤مُملم ـ ,واًمب٘مر ـ اًمٕمريب
واجلقاُمٞمس ـ  ,واًمٖمٜمؿ ـ اًمْم٠من واعمٕمز ـ ,هذا هق اعمٕمروف قمٜمد اًمٕمرب ,وىم٤مًمف
وهمػم واطمد.
احلسـ وىمت٤مدة
ُ
سم٠من شمٙمقن ضمذقم٦م ُمـ اًمْم٠من ,أو َصمٜم َّٞم٦م ُمـ همػمهً :م٘مقًمف

 ٓ :تذبحقا إٓ

تعّس ظؾقؽؿ ,ؾتذبحقا جذظة مـ افضلن  ,رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ
ُمسـَّة إٓ أن َّ
(.)2967
وا ُعمسٜمَّ٦م :اًمثٜمٞم٦م ومام ومقىمٝم٤م.
جل َذ َقم٦م ُم٤م دون ذًمؽ.
وا َ
وافثـَ هل مـ اْلبؾُ :م٤م شمؿ ًمف مخس ؾمٜملم.
وافثـل مـ افبؼرُ :م٤م شمؿ ًمف ؾمٜمت٤من.
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تؿ فف شـة.
وافثـل مـ افغـؿ ما َّ
ه
َ
واجل َذعُ :م٤م شمؿ ًمف ٟمّمػ ؾمٜم٦م.
ومال شمّمح اًمتْمحٞم٦م سمام دون اًم َّثٜمل ُمـ اإلسمؾ واًمب٘مر واعمٕمز ,وٓ سمام دون اجلذع
ُمـ اًمْم٠من.

 1ـ افعقر افبغ :وهق اًمذي شمٜمخسػ سمف اًمٕملم ,أو شمؼمز طمتك شمٙمقن يم٤مًمزر ,أو
اسمٞمْم٤مض٤م يدل دًٓم٦م سمٞمٜم٦م قمغم قمقره٤م.
شمبٞمض
ً
 2ـ ادرض افبغ :وهق اًمذي شمٔمٝمر أقمراضف قمغم اًمبٝمٞمٛم٦م:
ـاحلؿك :اًمتل ُشم٘مٕمده٤م قمـ اعمرقمك ومتٜمع ؿمٝمٞمتٝم٤م.
َّ
واجلرب افظاهر :اعمٗمسد ًمٚمحٛمٝم٤م أو اعم١مصمر ذم صحتٝم٤م.
َ
واجلرح افعؿقؼ :اعم١مصمر قمٚمٞمٝم٤م ذم صحتٝم٤م وٟمحقه.
ُ
افبغ :وهق اًمذي يٛمٜمع اًمبٝمٞمٛم٦م ُمـ ُمس٤ميرة اًمسٚمٞمٛم٦م ذم ممِم٤مه٤م.
 3ـ اف َع َر
ه
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 4ـ ُاَلزال ا ُدزيؾ فِؾؿخِ ً :م٘مقل اًمٜمبل

طملم ُؾمئؾ ُم٤مذا ُيت٘مل ُمـ اًمْمح٤مي٤م

وم٠مؿم٤مر سمٞمده وىم٤مل :أرب ًعا :افعرجاء افبغ طؾعفا ,وافعقراء افبغ ظقرها ,وادريضة
افبغ مرضفا ,وافعجػاء افتل ٓ ُتـؼل (.)2
وذم رواي٦م( :)1ىم٤مل اًمؼماء

وم٘م٤مل :أربع ٓ ِتقز

 :ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل

ِف إضاحل ـ وذيمر ٟمحقه ـ .
ومٝمذه اًمٕمٞمقب إرسمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ إضمزاء إضحٞم٦م.
ويؾحؼ َبا ما ـان مثؾفا ,أو أصد ,ؾال ُِتزىء إضحقة بَم يلِت:
 5ـ افعؿقاء افتل ٓ ُتبك بعقـقفا.
 6ـ ادبشقمة :اًمتل أيمٚم٧م ومقق ـم٤مىمتٝم٤م ,طمتك اُمتألت وصمٚمٓم٧م ,ويزول قمٜمٝم٤م
اخلٓمر.
 7ـ ادتق هفدة إذا تعّست وٓدهتا :طمتك يزول قمٜمٝم٤م اخلٓمر.

صحقح :رواه ُم٤مًمؽ سمرىمؿ () ,وأمحد ( ,)28520قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب
()2
ٌ

 .راضمع" :اإلرواء" سمرىمؿ (,)2248

وحت٘مٞمؼ اعمسٜمد (.)469/70
( )1صحقح ٌة :رواه٤م أمحد سمرىمؿ ( ,)28520وأسمق داود ( ,)749واًمؽمُمذي ( ,)2497واًمٜمس٤مئل ذم "اًمٙمؼمى
وهمػمهؿ .راضمع" :اإلرواء" سمرىمؿ ( )2248و"حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)469/70
(,)4459
ُ
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 8ـ ا ُدصابة بَم ُيؿقتفا مـ خـؼ وشؼقط مـ ظؾق وكحقه :طمتك يزول قمٜمٝم٤م
اخلٓمر.
 9ـ افزَّ مـك :وهل اًمٕم٤مضمزة قمـ اعمٌم ًمٕم٤مه٦م.
 11ـ مؼطقظة إحدى افقديـ أو افرجؾغ :وم٢مذا ضٛمٛم٧م ذًمؽ إمم اًمٕمٞمقب
إرسمٕم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ص٤مر ُم٤م ٓ ُيْمحك سمف قمنمة.

ومال شمّمح اًمتْمحٞم٦م سمام ٓ يٛمٚمٙمف ,يم٤معمٖمّمقب واعمرسوق ,واعم٠مظمقذ سمدقمقى
سم٤مـمٚم٦م وٟمحقهٟٕ :مف ٓ يّمح اًمت٘مرب إمم اهلل سمٛمٕمّمٞمتف.
وشمّمح شمْمحٞم٦م وزم اًمٞمتٞمؿ ًمف ُمـ ُم٤مًمف ,إذا ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ,ويم٤من يٜمٙمرس ىمٚمبف
سمٕمدم إضحٞم٦م.
وشمّمح شمْمحٞم٦م اًمقيمٞمؾ ُمـ ُم٤مل ُُمقيمٚمف سم٢مذٟمف.
ومال شمّمح اًمتْمحٞم٦م سم٤معمرهقن.
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وهق ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمٞمد يقم اًمٜمحر ,إمم همروب اًمِمٛمس ُمـ آظمر يقم ُمـ أي٤مم
اًمتنميؼ ,وهق اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ذي احلج٦م.
ؾتؽقن أيام افذبح أربعة :يقم اًمٕمٞمد سمٕمد اًمّمالة ,وصمالصم٦م أي٤مم سمٕمده.
ومٛمـ ذسمح ىمبؾ ومراغ صالة اًمٕمٞمد ,أو سمٕمد همروب اًمِمٛمس يقم اًمث٤مًم٨م قمنم :مل
شمّمح أضحٞمتف :ؿال افزاء بـ ظازب

 :ىم٤مل رؾمقل اهلل

« :مـ ضحك ؿبؾ

افصالة ,ؾنكَم ذبح فـػسف ,ومـ ذبح بعد افصالة :ؾؼد تؿ كسؽف ,وأصاب شـة
ادسؾؿغ» ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( ,)2962وُمسٚمؿ (.)2962
وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( ,)985وُمسٚمؿ ( ,)2960قمـ ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من
اًمبجكم

ىم٤مل :ؿمٝمدت اًمٜمبل

 :مـ ذبح ؿبؾ أن يصع ؾؾقعد مؽاهنا

أخرى .
وقمـ ٟمبٞمِم٦م اهلذزم

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 :أيام افتؼيؼ أيام أـؾ

ورشب وذـر َّلل ظز وجؾ  ,رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ (.)2242

ًمق طمّمؾ ًمف قمذر سم٤مًمت٠مظمػم قمـ أي٤مم اًمتنميؼُ ,مثؾ أن هترب إضحٞم٦م سمٖمػم
شمٗمريط ُمٜمف ,ومٚمؿ جيده٤م إٓ سمٕمد ومقات اًمقىم٧م ,أو ُيقيمؾ ُمـ يذسمحٝم٤م ومٞمٜمسك اًمقيمٞمؾ
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وىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُمـ
طمتك خيرج اًمقىم٧م ,ومال سم٠مس أن شمذسمح سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م ًمٚمٕمذر,
ً
ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمسٞمٝم٤م ,وم٢مٟمف يّمٚمٞمٝم٤م إذا اؾمتٞم٘مظ أو ذيمره٤م ,وًمٕمقم أدًم٦م اًمٙمت٤مب
واًمسٜمَّ٦م اعمس٘مٓم٦م إلصم ِؿ اخلٓم٠مِ واًمٜمسٞم٤من.
ُ

وجيقز ذسمح إضحٞم٦م ذم اًمقىم٧م ً
وهن٤مرا ,واًمذسمح ذم اًمٜمٝم٤مر أومم ,ويقم
ًمٞمال
ً
اًمٕمٞمد سمٕمد اخلٓمبتلم أومْمؾ ,ويمؾ يقم أومْمؾ مم٤م يٚمٞمف :عم٤م ومٞمف ُمـ اعمب٤مدرة إمم ومٕمؾ
اخلػم.

قمـ أم ؾمٚمٛم٦م

 :أن اًمٜمبل

ىم٤مل :إذا دخؾ افعؼ وأراد أحدـؿ أن

يضحل :ؾال يؿس مـ صعره وبؼه صقئا  ,رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ (.)2977
وذم رواي٦م سمرىمؿ ( :)2977إذا رأيتؿ هالل ذي احلجة وأراد أحدـؿ أن
يضحل :ؾؾقؿسؽ ظـ صعره وأطػاره .
وذم أظمرى سمرىمؿ ( :)2977مـ ـان فف ذبح ,ؾنذا أهؾ هالل ذي احلجة ,ؾال
يلخذن مـ صعره وٓ مـ أطػاره صق ًئا حتك ُيضحل .
وأخذ افشعر يشؿؾ :ؿمٕمر اًمرأس ,واإلسمط ,واًمٕم٤مٟم٦م وهمػمه٤م.
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وأخذ اف َب َ ِ
ؼ هق :اجلٚمد اًمزائد ,يٙمقن سم٠مـمراف أص٤مسمع اًمٞمديـ ,أو اًم٘مدُملم.
ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ,وإىمرب هق قمدم اُمتٜم٤مقمٝمؿً :مٔم٤مهر رواي٤مت احلدي٨م
اًمس٤مسمؼ واهلل أقمٚمؿ(.)2

( )2راضمع" :اعمحغم" ( ,)762/7و"اعمٖمٜمل" ( ,)476/7و"اعمقؾمققم٦م اًمٙمقيتٞم٦م" ( ,)82/5و"شمسٝمٞمؾ اًمٗم٘مف"
( ,)125/9وهمػمه٤م ُمـ اعمراضمع اخل٤مص٦م.
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القسه الثاىي :مجلة مً األعنال الصاحلة اليت حث الشارع على فعلها عنومًا:
ؿال افعالمة افعثقؿغ

 :واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُُمتٜمقع :ىمرآن ,ذيمر ,شمسبٞمح,

حتٛمٞمد ,شمٙمبػم ,أُمر سم٤معمٕمروف ,هنل قمـ ُمٜمٙمر ,صالة ,صدىم٤مت ,سمر سم٤مًمقاًمديـ,
صٚم٦م ًمألرطم٤مم ,وإقمامل اًمّم٤محل٦م ٓ حتَم ,إذا شمّمدىم٧م سمدرهؿ ذم هذه اًمٕمنم
وم٠مهيام أطم٥م إمم اهلل؟ اًمّمدىم٦م ذم قمنم ذي
وشمّمدىم٧م سمدرهؿ ذم قمنم رُمْم٤منُ ,
احلج٦م أطم٥م إمم اهلل ُمـ اًمّمدىم٦م ذم قمنم رُمْم٤من.اهـ(.)2
وؿال

 :واًمٕمج٥م ّ
أن اًمٜم٤مس هم٤مومٚمقن قمـ هذه اًمٕمنم دمدهؿ ذم قمنم

رُمْم٤من جيتٝمدون ذم اًمٕمٛمؾً ,مٙمـ ذم قمنم ذي احلج٦م ٓ شمٙم٤مد دمد أطمدً ا َّومرق سمٞمٜمٝم٤م
وسملم همػمه٤م ,وًمٙمـ إذا ىم٤مم اإلٟمس٤من سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم هذه إي٤مم اًمٕمنمة إطمٞم٤م ًء عم٤م
أرؿمد إًمٞمف اًمٜمبل

ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م ,وم٢مٟمف قمغم ظمػم قمٔمٞمؿ.اهـ(.)1

ؿؾت :وسمام أن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم هذه اًمٕمنم ,أطم٥م إمم اهلل ,وأزيمك وأومْمؾ
أضمرا قمٜمد اهلل ,وم٠مىمتٍم قمغم رسد سمٕمض إقمامل اًمّم٤محل٦م اعمتٕمدي ٟمٗمٕمٝم٤م إمم
وأقمٔمؿ ً

(ُ )2مـ "اًمٚم٘م٤مء اًمِمٝمري" (.)1/20
(ُ )1مـ "جمٛمقع اًمٗمت٤موى" ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٛملم (.)12/77
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اًمٖمػم ,مم٤م مل يسبؼ ذيمرهُ ,مع آىمتّم٤مر قمغم دًمٞمؾ أو دًمٞمٚملمً :مبٞم٤من ومْمٚمٝم٤م ,واهلل
اعمستٕم٤من:

قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد

 :أي :اًمٕمٛمؾ أطم٥م إمم

ؾم٠مًم٧م اًمٜمبل
ىم٤مل:
ُ

اهلل؟ ىم٤مل« :افصالة ظذ وؿتفا» ,ىم٤مل :صمؿ أي؟ ىم٤مل« :ثؿ بر افقافديـ» ىم٤مل :صمؿ أي؟
ىم٤مل« :اجلفاد ِف شبقؾ اَّلل» طمدصمٜمل هبـ ,وًمق اؾمتزدشمف ًمزادين ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ
( ,)517وُمسٚمؿ (.)85

قمـ أيب اًمدرداء

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

« :أٓ أخزـؿ بلؾضؾ مـ

درجة افصقام وافصالة وافصدؿة؟» ىم٤مًمقا :سمغم ,ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل« :إصالح ذات
افبغ ,وؾساد ذات افبغ احلافؼة» ,رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)17508وأسمق داد
(.)2()4929

صحقح :راضمع" :صحٞمح وضٕمٞمػ أيب داود" ـ قم٘م٥م اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمال ـ و"حت٘مٞمؼ اعمسٜمد" (.)500/45
()2
ٌ
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قمـ أيب هريرة

ىم٤مل :بقـا رجؾ يؿق ,ؾاصتد ظؾقف

 ,أن رؾمقل اهلل

بئرا ,ؾؼب مـفا ,ثؿ خر  ,ؾنذا هق بؽؾب يؾفث يلـؾ افثرى مـ
افعطش ,ؾـزل ً
افعطش ,ؾؼال :فؼد بؾغ هذا مثؾ افذي بؾغ يب ,ؾؿأل خػف ,ثؿ أمسؽف بػقف ,ثؿ
رؿل ,ؾسؼك افؽؾب ,ؾشؽر اَّلل فف ,ؾغػر فف  .ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ,وإن ًمٜم٤م ذم
اًمبٝم٤مئؿ أضمرا؟ ىم٤ملِ« :ف ـؾ ٍ
ـبد رضبة أجر» ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ (,)1767
ً
وُمسٚمؿ (.)1144
ُمسٚمامٟ ,مس٠مل ُمـ
وم٢مذا يم٤من هذا إضمر ذم َؾم٘مل طمٞمقان ,ومٙمٞمػ ًمق َؾم٘مك إٟمس٤مٟمً٤م
ً
اهلل اإلقم٤مٟم٦م قمغم ومٕمؾ اخلػم.

قمـ أيب هريرة

ىم٤مل« :بقـَم رجؾ يؿق بطريؼ وجد

 ,أن رؾمقل اهلل

ؽصـ صقك ظذ افطريؼ ؾلخره ,ؾشؽر اَّلل فف ؾغػر فف» ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ
( ,)651وُمسٚمؿ (.)2924

قمـ أيب هريرة

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

« :مـ كػس ظـ مممـ ـربة مـ

يّس ظذ معّس ,يّس
ـرب افدكقا ,كػس اَّلل ظـف ـربة مـ ـرب يقم افؼقامة ,ومـ َّ
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اَّلل ظؾقف ِف افدكقا وأخرة ,ومـ شس مسؾَم ,شسه اَّلل ِف افدكقا وأخرة ,واَّلل ِف
ظقن افعبد ما ـان افعبد ِف ظقن أخقف ,ومـ شؾؽ ضريؼا يؾتؿس ؾقف ظؾَم ,شفؾ
اَّلل فف بف ضريؼا إػ اجلـة ,وما اجتؿع ؿقم ِف بقت مـ بققت اَّلل ,يتؾقن ـتاب اَّلل,
ويتدارشقكف بقـفؿ ,إٓ كزفت ظؾقفؿ افسؽقـة ,وؽشقتفؿ افرَحة وحػتفؿ ادالئؽة,
وذـرهؿ اَّلل ؾقؿـ ظـده ,ومـ بطل بف ظؿؾف ,مل يّسع بف كسبف» ,رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ
(.)1699

شم٘مدم ذم طمدي٨م أيب هريرة

 :واَّلل ِف ظقن افعبد ما ـان افعبد ِف ظقن

أخقف .
وقمـ سمٕمض أصح٤مب اًمٜمبل

 ,أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمق اهلل

 :أحب افـاس

إػ اَّلل أكػعفؿ ,وأحب إظَمل إػ اَّلل ظزوجؾ ِسور تدخؾف ظذ مسؾؿ ,أو
تؽشػ ظـف ـربة ,أو تؼيض ظـف ديـًا ,أو تطرد ظـف جق ًظا ,وٕن أمق مع أخل
صفرا ,ومـ ـػ ؽضبف شس
ادسؾؿ ِف حاجة أحب إيل مـ أن أظتؽػ ِف ادسجد ً
اَّلل ظقرتف ,ومـ ـظؿ ؽق ًظا وفق صاء أن يؿضقف أمضاه :مأل اَّلل ؿؾبف رىض يقم
افؼقامة ,ومـ مشك مع أخقف ادسؾؿ ِف حاجتف حتك يثبتفا فف :أثبت اَّلل تعاػ ؿدمف
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يقم تزل إؿدام ,وإن شقء اخلؾؼ ف ُقػسد افعؿؾ ـَم ُيػسد اخلؾ افعسؾ  ,أظمرضمف
اًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمبػم" ( ,)1/109/7واسمـ قمس٤ميمر ذم "اًمت٤مريخ"
( ,)1/2/28و( ,)2/444/22واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم "ىمْم٤مء احلقائ٩م" سمرىمؿ
( ,)76وأسمق إؾمح٤مق اعمزيمل ذم "اًمٗمقائد اعمٜمتخب٦م" ( )1/247/2ـ سمبٕمْمف(.)2

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري

ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل

إذا ضم٤مءه اًمس٤مئؾ ,أو

ـمٚمب٧م إًمٞمف طم٤مضم٦م ىم٤مل« :اصػعقا تمجروا ,ويؼيض اَّللُ ظذ فسان كبقف

ما

صاء» ,رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ (.)2471

قمـ أٟمس

 :مـ ظ َّؾؿ آية مـ ـتاب اَّلل ظزوجؾ

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

وهمػمه(.)1
ـان فف ثقاَبا ما ُتؾقت  ,رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "احلٚمٞم٦م" (,)114/8
ُ

حسـ :راضمع" :اًمّمحٞمح٦م" (.)608/1
()2
ٌ
صحقح :راضمع" :اًمّمحٞمح٦م" رىمؿ (.)2775
()1
ٌ

62



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

قمـ أيب ُمسٕمقد اًمبدري

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

دل ظذ ٍ
 :مـ َّ
خر:

ؾؾف مثؾ أجر ؾاظؾف  ,رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ (.)2897

قمـ أم طمبٞمب٦م

ـ زوج اًمٜمبل

ـ أهن٤م ىم٤مًم٧م :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ي٘مقل« :ما مـ ظبد مسؾؿ ُيصع َّلل ـؾ يقم ثـتل ظؼة رـعة تطق ًظا ,ؽر ؾريضة,
إٓ بـك اَّلل فف بق ًتا ِف اجلـة ,أو إٓ ُبـل فف بقت ِف اجلـة».
ؿافت أم حبقبة :ومام سمرطم٧م أصٚمٞمٝمـ سمٕمد.
وؿال ظؿرو ـ راوي احلدي٨م قمـ أم طمبٞمب٦م ـُ :م٤م سمرطم٧م أصٚمٞمٝمـ سمٕمد.
وؿال افـعَمن ـ راوي احلدي٨م قمـ قمٛمرو ـُ :مثؾ ذًمؽ ,رواه ُمسٚمؿ (.)718

قمـ أيب هريرة

 ,أن اًمٜمبل

ىم٤مل ًمبالل ـ قمٜمد صالة اًمٗمجر ـ :يا بالل

ف كعؾقؽ بغ يدي ِف
حدثـل بلرجك ظؿؾ ظؿؾتف ِف اْلشالم ,ؾنين شؿعت َد َّ
اجلـة» ىم٤ملُ :م٤م قمٛمٚم٧م قمٛمال أرضمك قمٜمديَ :أين مل أشمٓمٝمر ـمٝمقرا ,ذم ؾم٤مقم٦م ًمٞمؾ أو
هن٤مر ,إٓ صٚمٞم٧م سمذًمؽ اًمٓمٝمقر ُم٤م ُيمت٥م زم أن ُأصكم.
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ؿال أبق ظبد اَّلل ـ يٕمٜمل اًمبخ٤مري

ف كعؾقؽ يٕمٜمل :حتريؽ ,رواه
َ :د َّ

اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( ,)2249وُمسٚمؿ (.)1458
وقمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمٕم٥م إؾمٚمٛمل

يمٜم٧م َأسمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل
ىم٤ملُ :

,

وم٠مشمٞم ُتف سمقضقئف وطم٤مضمتف ,وم٘م٤مل زم« :شؾ» ,وم٘مٚم٧م :أؾم٠مًمؽ ُمراوم٘متؽ ذم اجلٜم٦م .ىم٤مل:
«أو ؽر ذفؽ؟» .ىمٚم٧م :هق ذاك .ىم٤مل« :ؾلظـل ظذ كػسؽ بؽثرة افسجقد» ,رواه
ُمسٚمؿ سمرىمؿ (.)489

ؿال افعالمة افسعدي

 :ي٠مُمر شمٕم٤ممم ,قمب٤مده اعم١مُمٜملم سم٤مًمّمالة ,وظمص ُمٜمٝم٤م

اًمريمقع واًمسجقدً ,مٗمْمٚمٝمام وريمٜمٞمتٝمام ,وقمب٤مدشمف اًمتل هل ىمرة اًمٕمٞمقن ,وؾمٚمقة
اًم٘مٚم٥م اعمحزون ,وأن رسمقسمٞمتف وإطمس٤مٟمف قمغم اًمٕمب٤مد ,ي٘متيض ُمٜمٝمؿ أن ُخيٚمّمقا ًمف
اًمٕمب٤مدة ,وي٠مُمرهؿ سمٗمٕمؾ اخلػم قمٛمق ًُم٤م.

قن أي :شمٗمقزون
وقم َّٚمؼ شمٕم٤ممم اًمٗمالح قمغم هذه إُمقر وم٘م٤ملَ :ف َع َّؾؽ ُْؿ ُت ْػؾِ ُح َ

سم٤معمٓمٚمقب اعمرهمقب ,وشمٜمجقن ُمـ اعمٙمروه اعمرهقب ,ومال ـمريؼ ًمٚمٗمالح ؾمقى
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اإلظمالص ذم قمب٤مدة اخل٤مًمؼ ,واًمسٕمل ذم ٟمٗمع قمبٞمده ,ومٛمـ وومؼ ًمذًمؽ ,ومٚمف اًم٘مدح
اعمٕمغمُ ,مـ اًمسٕم٤مدة واًمٜمج٤مح واًمٗمالح.اهـ(.)2
وهمػمه٤م اًمٙمثػم ,ومل ُأرد آؾمت٘مّم٤مء ,وإٟمام هذه إؿم٤مرة ُهيتدى هب٤م ,إمم ُم٤م ُيامصمٚمٝم٤م
ذم اًمٗمْمؾ واعمثقسم٦م ,واهلل اعمستٕم٤من ,وهق أقمٚمؿ.

(ُ )2مـ "شمٗمسػمه" ـ شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ـ (ص.)546
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خامتةٌ:
إمم هٜم٤م وصٚمٜم٤م سمام أردٟم٤م ذيمره ,ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦مُ ,مـ همػم َشم َ٘م ٍ
ص ًمٙمؾ ُم٤م يتٕم َّٚمؼ
ٍ
ـمبٕم٤مت أظمرىً :مْمٞمؼ
سمٗمْم٤مئؾ ووفم٤مئػ وأطمٙم٤مم هذه اًمٕمنم ,مم٤م ىمد ُيذيمر ذم
اًمقىم٧م أن.
ومٜمس٠مل ُمـ اهلل دوام آؾمت٘م٤مُم٦م ,وصالح احل٤مل واعمآل ,وأن يٜمٗمع سمٜم٤م وسمام يمتبٜم٤م
اإلؾمالم واعمسٚمٛملم ,وأن جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م يمٚمٝم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.
ٍ
صقاب ومٛمـ اهلل ,وُمـ يم٤من ُمـ ظمٓم٠مٍ ومٛمٜمل واًمِمٞمٓم٤من ,واهلل ورؾمقًمف
ومام يم٤من
سمريئ٤من.
ٚمال قمذرٟم٤م ً
وُمـ وضمد قمٞم ًب٤م أو َظم ً
أوٓ ,وأشمؿ اًمٜم٘مص سم٢مؿم٤مرة أو شمتٛم٦م ,أو شمٜمبٞمف,
وهق ذم ذًمؽ ُمِمٙمقر ,واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
ويمت٥م أسمق حمٛمد
اًمسٚمٞمامين
َّ
ومقاز سمـ قمكم سمـ قمب٤مس سمـ ٟم٤مرص ُّ
هن٤مر يقم اًمثالصم٤مء اًمـ(ُ/18مـ ذي اًم٘مٕمدة2447/هـ )
سمٛمٙمتب٦م دار احلدي٨م سمٛمٕمؼم ـ طمرؾمٝم٤م اهلل واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م ـ
ُمـ يمؾ ٍ
ؾمقء وُمٙمروه.
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