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أُم٤م  ,احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمسالم قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم

 سمٕمد:

  ومٞمٝم٤م سمٞم٤منُ  ,ومٝمذه رؾم٤مًم٦م خمتٍمة
ٍ
ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمنم ذي  رء

ًمٜمٗمز وًمٚمٛمسٚمٛملم سمام هلذه إي٤مم ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ: ًمٕمؾ ٝم٤م شمذيمرة احلج٦م, يمتبتُ 

ذًمؽ يٙمقن طم٤مومزا ًمٜم٤م إمم احلرص قمٚمٞمٝم٤م واهمتٜم٤مم اخلػم ومٞمٝم٤م, واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد, 

 وهق طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ, وٟمس٠مًمف ؾمبح٤مٟمف أن يّمٚمح أىمقاًمٜم٤م وأومٕم٤مًمٜم٤م وٟمقاي٤مٟم٤م.

صمؿ اصٓمٗمك ُمٜمٝمؿ ُم٤م أن اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼ  – ووم٘مٜمل اهلل وإي٤مك –اقمٚمؿ أظمل 

ؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض, يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:  َتاُر َما ؿم٤مء, وومْمَّ ُلُق َما َيَشاُء َوََيْ َوَربَُّك ََيْ

ُة ُسْبَحاَن اهللَؿاَن لَُ  َرَ
ُؿونَ  ُم اخْلِ وم٤مصٓمٗمك ُمـ اعمالئٙم٦م  [.68]اًم٘مّمص َوَتَعاَغ َطَّما ُيْػِ

واصٓمٗمك ُمـ إرض  واصٓمٗمك ُمـ اًمٙمالم ِذيْمَره, ,وُمـ اًمٜم٤مس رؾمال ,رؾمال

اعمس٤مضمد, واصٓمٗمك ُمـ اًمِمٝمقر رُمْم٤من وإؿمٝمر احلرم, واصٓمٗمك ُمـ إي٤مم يقم 

اَمَواِت ؾَمْبًٕم٤م وَم٤مظْمَت٤مَر  اًمٜمحر ويقم اجلٛمٕم٦م, واصٓمٗمك ُمـ اًمٚمٞم٤مزم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر, وظَمَٚمَؼ اًمسَّ

ـْ َُماَلِئَٙمتِِف, وَ  سملَِم ُِم ـْ اًْمُٕمْٚمَٞم٤م ُِمٜمَْٝم٤م وَمَجَٕمَٚمَٝم٤م ُُمْسَتَ٘مرَّ اعمَُْ٘مرَّ ـْ يُمْرؾِمٞمِِّف َوُِم َٝم٤م سم٤ِمًْمُ٘مْرِب ُِم اظْمَتّمَّ

ـْ َهَذا شَمْٗمِْمٞمُٚمُف ؾُمْبَح٤مَٟمُف ضَمٜم٦ََّم اًْمِٗمْرَدْوِس قَمغَم  ـْ ظَمْٚمِ٘مِف, َوُِم ـْ ؿَم٤مَء ُِم قَمْرؿِمِف, َوَأؾْمَٙمٜمََٝم٤م َُم

ـْ َهَذا اظْمتَِٞم٤مُرهُ  ٜم٤َمِن, َوََتِّْمٞمُّمَٝم٤م سم٠َِمْن ضَمَٕمَؾ قَمْرؿَمُف ؾَمْ٘مَٗمَٝم٤م, َوُِم ـَ اعماََْلِئَٙم٦ِم  ؾَم٤مِئِر اجْلِ ُِم



  3 

3 

 
اومِٞمَؾ, َويَمَذًمَِؽ اظْمتَِٞم٤مُرُه ـُاعمْ  ْْسَ

يَؾ, َوُِمٞمَٙم٤مِئٞمَؾ, َوإِ ّْمَٓمَٗملْمَ ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم ؾَم٤مِئِرِهْؿ, يَمِجؼْمِ

اَلمُ  اَلُة َواًمسَّ ـْ َوًَمِد آَدَم قَمَٚمْٞمِف َوقَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًمّمَّ  ُِم
ِ
ؾُمَؾ ُِمٜمْ  ,ؾُمْبَح٤مَٟمُف ًمِْْلَْٟمبَِٞم٤مء ُٝمْؿ, َواظْمتَِٞم٤مُرُه اًمرُّ

ًدا َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِٝماَم  َواظْمتَِٞم٤مُرُه ُأوزِم اًْمَٕمْزِم ُِمٜمُْٝمْؿ, َواظْمَت٤مَر ُِمٜمُْٝمُؿ اخْلَٚمِٞمَٚملْمِ إِسْمَراِهٞمَؿ َوحُمَٛمَّ

اَم َوؾَمٚمََّؿ.  َوآهِلِ

ـْ َأضْمٜم٤َمِس سَمٜمِل آَدَم, صُمؿَّ اظْمَت٤مَر  ـْ َهَذا اظْمتَِٞم٤مُرُه ؾُمْبَح٤مَٟمُف َوًَمَد إؾِْماَمقِمٞمَؾ ُِم ُِمٜمُْٝمْؿ سَمٜمِل َوُِم

ـْ ىُمَرْيٍش سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ, صُمؿَّ  ـْ َوًَمِد يمِٜم٤َمَٟم٦َم ىُمَرْيًِم٤م, صُمؿَّ اظْمَت٤مَر ُِم ـْ ظُمَزْيَٛم٦َم, صُمؿَّ اظْمَت٤مَر ُِم يمِٜم٤َمَٟم٦َم ُِم

ًدا َصغمَّ اهلل ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ ؾَمٞمَِّد َوًَمِد آَدَم حُمَٛمَّ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ. اظْمَت٤مَر ُِم

ًملَِم, َواظْمَت٤مَر َويَمَذًمَِؽ اظْمَت٤مَر َأْص  َوَّ ْٕ ٤مسمِِ٘ملَم ا ـْ مُجَْٚم٦ِم اًْمَٕم٤معمَلَِم, َواظْمَت٤مَر ُِمٜمُْٝمُؿ اًمسَّ َح٤مسَمُف ُِم

اِئِع  َ ـَ اًمنمَّ ـِ َأيْمَٛمَٚمُف, َوُِم ي ـَ اًمدِّ ْضَقاِن, َواظْمَت٤مَر هَلُْؿ ُِم ُِمٜمُْٝمْؿ َأْهَؾ سَمْدٍر, َوَأْهَؾ سَمْٞمَٕم٦ِم اًمرِّ

ظَْماَلِق َأْزيمَ  ْٕ ـَ ا  ٤مَه٤م َوَأـْمَٞمَبَٝم٤م َوَأـْمَٝمَرَه٤م.َأوْمَْمَٚمَٝم٤م, َوُِم

َتُف َصغمَّ اهلل ـْ َهَذا اظْمتَِٞم٤مُرُه ؾُمْبَح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم  َواظْمَت٤مَر ُأُمَّ َُُمِؿ, َوُِم ْٕ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ قَمغَم ؾَم٤مِئِر ا

ُف ؾُم  وَمَٝم٤م, َوِهَل اًْمَبَٚمُد احْلََراُم, وَم٢مِٟمَّ َه٤م َوَأْذَ ـِ َواًْمباَِلِد ظَمػْمَ ََُم٤ميِم ْٕ ـَ ا ْبَح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم اظْمَت٤مَرُه ُِم

ـَ  ًمِٜمَبِٞمِِّف َصغمَّ اهلل شْمَٞم٤مَن إًَِمْٞمِف ُِم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, َوضَمَٕمَٚمُف َُمٜم٤َمؾِمَؽ ًمِِٕمَب٤مِدِه, َوَأْوضَم٥َم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اْْلِ

َّٓ ُُمَتَقاِضِٕملَم ُُمَتخَ  ـْ يُمؾِّ وَم٩مٍّ قَمِٛمٞمٍؼ, وَماَل َيْدظُمُٚمقَٟمُف إِ ٚملَِم اًْمُ٘مْرِب َواًْمُبْٕمِد ُِم ِٕملَم ُُمَتَذًمِّ ِمِّ

َٓ ُيْسَٗمُؽ ومِٞمِف  ْٟمَٞم٤م, َوضَمَٕمَٚمُف طَمَرًُم٤م آُِمٜم٤ًم  ـْ ًمَِب٤مِس َأْهِؾ اًمدُّ ـَ قَم ِدي يَم٤مؿِمِٗمل ُرُءوؾِمِٝمْؿ ُُمَتَجرِّ
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َتغَم ظَماَلهُ  َٓ ُُيْ ُر ًَمُف َصْٞمٌد, َو َٓ ُيٜمَٗمَّ َٓ شُمْٕمَْمُد سمِِف ؿَمَجَرٌة, َو َٓ شُمْٚمَتَ٘مُط ًُمَ٘مَٓمُتفُ (1)َدٌم, َو  , َو

ُٟمقِب, َُم٤مطِمًٞم٤م  ـَ اًمذُّ ًرا عم٤َِم ؾَمَٚمَػ ُِم , َوضَمَٕمَؾ ىَمّْمَدُه ُُمَٙمٗمِّ َّٓ ًمِٚمتَّْٛمٚمِٞمِؽ سَمْؾ ًمِٚمتَّْٕمِريِػ ًَمْٞمَس إِ

ُٝمقِر قَمغَم سَمْٕمٍض) ٤مِم َواًمِمُّ َيَّ ْٕ ـْ َهَذا شَمْٗمِْمٞمُٚمُف سَمْٕمَض ا ٤م ًمِْٚمَخَٓم٤مَي٤م, َوُِم   .(2ًمِْْلَْوَزاِر, طَم٤مـمًّ

ه٤م  اًمتٗمْمٞمؾ اَويَم٤من ُمـ مجٚم٦م هذ ٦ِم قَمغَم هَمػْمِ جَّ
وآظمتٞم٤مر شَمْٗمِْمٞمُٚمف ؾمبح٤مٟمف قَمنْم ِذي احْلِ

٤مِم قِمٜمَْد اهلل َيَّ ْٕ ٤مَُمٝم٤م َأوْمَْمُؾ ا ٤مِم, وَم٢مِنَّ َأيَّ َيَّ ْٕ ـَ ا وأزيم٤مه٤م, واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م أيمثر  ُِم

صمقاسم٤م وأقمٔمؿ أضمرا ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم همػمه٤م, وهل٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه٤م ودوٟمؽ 

 ٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ.أظمل اعمسٚمؿ سمٕمض شم

 ؽمن ؽضائلها: أهنا بعض أيام األشهر احلرم اـتي ؽضلها اهلل طذ سائر اـشهور -1

ُٝمقِر قِمٜمَد اهللسم٘مقًمف:  َة اًمِمُّ اَمَوات  اصْمٜم٤َم قَمنَمَ ؿَمْٝمرًا ذِم يمَِت٤مِب اهلل إِنَّ قِمدَّ َيْقَم ظَمَٚمَؼ اًمسَّ

ـُ اًْمَ٘مٞمِّ  ي َـّ َأٟمُٗمَسُٙمْؿ َوىَم٤مشمُِٚمقْا َوإَْرَض ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمَٕم٦ٌم طُمُرٌم َذًمَِؽ اًمدِّ ُؿ وَماَل شَمْٔمٚمُِٛمقْا ومِٞمِٝم

٦ًم َواقْمَٚمُٛمقْا َأنَّ اهلل ٦ًم يَماَم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ يَمآومَّ يملَِم يَمآومَّ  [.36]اًمتقسم٦م َُمَع اعمُْتَِّ٘ملمَ  اعمُْنْمِ

                                                        

واحلِمٞمش  ,اخلال واًمٕمِم٥م اؾمؿ ًمٚمرـم٥م ُمٜمف :ىم٤مًمقا ,٥م ُمـ اًمٙمْلـمْ اخلال هق اًمرَّ  وٓ ُيتغم ظماله( ُمٕمٜمك: 1)

 وُمٕمٜمك ُيتغم ي١مظمذ وي٘مٓمع. ,واًمٙمْل ي٘مع قمغم اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ,واهلِمٞمؿ اؾمؿ ًمٚمٞم٤مسمس ُمٜمف

 وُم٤م سمٕمده٤م(. 1/18( هذه اعم٘مدُم٦م ُمٚمخّم٦م ُمـ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم ُم٘مدُمتف ًمزاد اعمٕم٤مد )2)  
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( وُمسٚمؿ 4662وىمد ضم٤مء سمٞم٤من إؿمٝمر احلرم ذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمبخ٤مري )

ـْ َأِِب سمَ 1679) ـْ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلل ْٙمَرَة َرِِضَ اهلل( قَم إن »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل:  قَمٜمُْف قَم

َماُن َؾْد اْسَتَداَر َؿَهْوَئتِِه َيْوَم َخَلَق اهلل نَُة اْثنَا َطَػَ َشْهًرا.  اـزا َمَواِت َواأْلَْرَض اـسا اـسا

ـاِذي ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم: َثََلَثٌة ُمَتَواـَِواٌت: ذُ  ُم َوَرَجُب ُمََضَ ا ِة َوادَُْحرا جا
ـَْقْعَدِة َوُذو احْلِ و ا

  «.َبْعَ ُُجَاَدى َوَشْعَبان

ومٝمذه هل إرسمٕم٦م إؿمٝمر اعمحرُم٦م اًمتل اظمت٤مره٤م اهلل وومْمٚمٝم٤م قمغم همػمه٤م ُمـ اًمِمٝمقر 

ُة ؾُمْبحَ  ػَمَ
َت٤مُر َُم٤م يَم٤مَن هَلُُؿ اخْلِ ُٚمُؼ َُم٤م َيَِم٤مُء َوَُيْ يُمقنَ َوَرسمَُّؽ َُيْ  ٤مَن اهللَِّ َوشَمَٕم٤ممَم قَمامَّ ُينْمِ

 [.68]اًم٘مّمص

ويم٤مٟم٧م هذه إؿمٝمر حتٔمك سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ قمٜمد اًمٕمرب طمتك ذم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ, ومٞمؽميمقن 

اًم٘مت٤مل ومٞمٝم٤م وىمٓمع اًمٓمريؼ وأذي٦م اسمـ اًمسبٞمؾ, ويم٤من ذم حتريٛمٝم٤م ُمّم٤مًمح قمٔمٞمٛم٦م 

 وُمٜم٤مومع يمثػمة.

وإٟمام يم٤مٟم٧م قسم٦م: ( ُمـ ؾمقرة اًمت36ذم شمٗمسػمه قمٜمد أي٦م ) ىم٤مل اسمـ يمثػم  

ٌد وواطمد ومرد: ٕضمؾ أداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة,  إؿمٝمر اعمحرُم٦م أرسمٕم٦م, صمالصم٦م َْسْ

م رِّ ومحُ  م ىمبؾ ؿمٝمر احل٩م ؿمٝمر, وهق ذو اًم٘مٕمدة: ٕهنؿ ي٘مٕمدون ومٞمف قمـ اًم٘مت٤مل, وطُمرِّ

م سمٕمده رِّ ؿمٝمر ذي احلج٦م ٕهنؿ يقىمٕمقن ومٞمف احل٩م ويِمتٖمٚمقن ومٞمف سم٠مداء اعمٜم٤مؾمؽ, وطُم 

م رضم٥م ذم رِّ هق اعمحرم: ًمػمضمٕمقا ومٞمف إمم ٟم٤مئل أىمَم سمالدهؿ آُمٜملم, وطُم ؿمٝمر آظمر, و

وؾمط احلقل, ٕضمؾ زي٤مرة اًمبٞم٧م وآقمتامر سمف, عمـ ي٘مدم إًمٞمف ُمـ أىمَم ضمزيرة 

 . اًمٕمرب, ومٞمزوره صمؿ يٕمقد إمم وـمٜمف ومٞمف آُمٜم٤م
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َـّ َأْٟمُٗمَسُٙمؿْ وىمقًمف شمٕم٤ممم: :  وىم٤مل أيْم٤م إؿمٝمر  أي: ذم هذه وَمال شَمْٔمٚمُِٛمقا ومِٞمِٝم

اعمحرُم٦م: ٕٟمف آيمد وأسمٚمغ ذم اْلصمؿ ُمـ همػمه٤م, يمام أن اعمٕم٤ميص ذم اًمبٚمد احلرام 

ـْ قَمَذاٍب َأًمِٞمؿٍ شمْم٤مقمػ, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ ُيِرْد ومِٞمِف سم٢ِمحِْل٤َمٍد سمُِٔمْٚمٍؿ ُٟمِذىْمُف ُِم [ 25]احل٩م:  َوَُم

قمب٤مس ويمذًمؽ اًمِمٝمر احلرام شمٖمٚمظ ومٞمف أصم٤مم ..... وىم٤مل قمكم سمـ أِب ـمٚمح٦م, قمـ اسمـ 

َـّ َأْٟمُٗمَسُٙمؿْ ىمقًمف:  ذم يمٚمِّٝمـ, صمؿ اظمتص ُمـ ذًمؽ أرسمٕم٦م أؿمٝمر  وَمال شَمْٔمٚمُِٛمقا ومِٞمِٝم

ومجٕمٚمٝمـ طمراُم٤م, وقَمٔمؿ طُمُرُم٤مهتـ, وضمٕمؾ اًمذٟم٥م ومٞمٝمـ أقمٔمؿ, واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح 

 وإضمر أقمٔمؿ.

َـّ َأْٟمُٗمَسُٙمؿْ وىم٤مل ىمت٤مدة ذم ىمقًمف:  ؿ إن اًمٔمٚمؿ ذم إؿمٝمر احلرم أقمٔم وَمال شَمْٔمٚمُِٛمقا ومِٞمِٝم

ظمٓمٞمئ٦م ووزًرا, ُمـ اًمٔمٚمؿ ومٞمام ؾمقاه٤م, وإن يم٤من اًمٔمٚمؿ قمغم يمؾ طم٤مل قمٔمٞمام, وًمٙمـ 

 اهلل يٕمٔمؿ ُمـ أُمره ُم٤م يِم٤مء. 

إن اهلل اصٓمٗمك َصَٗم٤مي٤م ُمـ ظمٚم٘مف, اصٓمٗمك ُمـ اعمالئٙم٦م رؾمال : –يٕمٜمل ىمت٤مدة–وىم٤مل 

وُمـ اًمٜم٤مس رؾمال واصٓمٗمك ُمـ اًمٙمالم ِذيْمَره, واصٓمٗمك ُمـ إرض اعمس٤مضمد, 

قر رُمْم٤من وإؿمٝمر احلرم, واصٓمٗمك ُمـ إي٤مم يقم اجلٛمٕم٦م, واصٓمٗمك ُمـ اًمِمٝم

واصٓمٗمك ُمـ اًمٚمٞم٤مزم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر, وَمَٕمٔمِّٛمقا ُم٤م قمٔمؿ اهلل, وم٢مٟمام شُمَٕمٔمؿ إُمقر سمام قمٔمٛمٝم٤م 

 ا.هـ اهلل سمف قمٜمد أهؾ اًمٗمٝمؿ وأهؾ اًمٕم٘مؾ

ومٕمنم ذي احلج٦م هل سمٕمض هذه إؿمٝمر اعمٕمٔمٛم٦م, وىمد ضم٤مء ذم اًمنمع سمٞم٤من ومْمٞمٚمتٝم٤م 

 اًمٕم٤مُم٦م سم٤مٕؿمٝمر احلرم واخل٤مص٦م هب٤م. :خلّمقص, وم٤مضمتٛمع هل٤م اًمٗمْمٞمٚمت٤منقمغم وضمف ا
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ومن ؽضائلها أن اهلل طز وجل جعلها ضمن أشهر احلج اـتي جيتمع ؽوها من  -2

احْل٩َمُّ َأؿْمُٝمٌر اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م ؾمبح٤مٟمف:  اـعبادات ما ال جيتمع يف ؼرها من األيام,

َـّ احْل٩َمَّ  ْٕمُٚمقَُم٤مٌت وَمَٛمـ وَمَرَض ومِٞمِٝم وَماَل َروَم٨َم َوَٓ وُمُسقَق َوَٓ ضِمَداَل ذِم احْل٩َمِّ َوَُم٤م  ُمَّ

ـْ ظَمػْمٍ َيْٕمَٚمْٛمُف اهلل ُ٘مقِن َي٤م ُأْوزِم إًَْمَب٤مِب  شَمْٗمَٕمُٚمقْا ُِم اِد اًمتَّْ٘مَقى َواشمَّ ُدوْا وَم٢مِنَّ ظَمػْمَ اًمزَّ  َوشَمَزوَّ

 [.197]اًمب٘مرة

 ؽوها ؾوالن ـلعلَّمء:وأشُهُر احلج 

مجٝمقر اًمسٚمػ  وهذا ىمقلوذو اًم٘مٕمدة واًمٕمنم ُمـ ذي احلج٦م ؿمقال  أهن٤م األول:  *

وهق َُمْروّي قمـ قُمَٛمر, وقمكّم, واسمـ ُمسٕمقد, وقمبد اهلل سمـ ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه: 

اًمزسمػم, واسمـ قمب٤مس, وقمٓم٤مء, وـم٤موس, وجم٤مهد, وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل, واًمِمٕمبل, 

ٞمع سمـ واحلسـ, واسمـ ؾمػميـ, وُمٙمحقل, وىمت٤مدة, واًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ, واًمرسم

أٟمس, وُم٘م٤مشمؾ سمـ طَمّٞم٤من. وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل, وأِب طمٜمٞمٗم٦م, وأمحد سمـ طمٜمبؾ, وأِب 

 ا.هـ يقؾمػ, وأِب صَمْقر, رمحٝمؿ اهلل. واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اسمـ ضمرير

ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة وذو احلج٦م سمٙمامًمف وهق ىمقل اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس  أهن٤م :اـثاين

وىم٤مل ذًمؽ اسمـ ؿُمٝم٤مب, وقمٓم٤مء, و واظمت٤مره سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م,  ,واًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ

طُمٙمل أيًْم٤م قمـ ـم٤موس, وجم٤مهد, وقمروة سمـ اًمزسمػم, واًمرسمٞمع سمـ أٟمس, وىمت٤مدة. وهق 

ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ص٤مطم٥م اًمٜمبل وٟم٘مؾ قمـ : سمسٜمد صحٞمح رواي٦م قَمـ اسمـ قُمَٛمر أيًْم٤م

يمام ىم٤مل اسمـ يمثػم,  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وضم٤مء ومٞمف طمدي٨م ُمرومقع, وًمٙمٜمف ُمقضقع

اهلل  شَمَٕم٤ممَم: اًم٘مقل اسمـ طمزم واسمـ قمثٞمٛملم, وهق إفمٝمر قمٜمدي ًم٘مقل  واظمت٤مر هذا
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, َوسَمْٕمض آظَمَر: َأؿْمُٝمٌر, َوَأْيًْم٤م وَم٢مِنَّ   احْل٩َمُّ َأؿْمُٝمٌر َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  ـِ َٓ ُيْٓمَٚمُؼ قَمغَم ؿَمْٝمَرْي َو

ـْ َأقْماَمِل احْل٩َمِّ ُيْٕمَٛمُؾ  اَمِر َوُهَق ُِم ٦ِم,  اًمث٤َّمًم٨ِِم  اًْمَٞمْقمِ ذم َرُْمَل اجْلِ جَّ
ـْ ِذي احْلِ قَمنَمَ ُِم

ِف سماَِل ظِماَلٍف ُِمٜمُْٝمْؿ:  ٦ِم يُمٚمِّ جَّ
ـْ وَمَراِئِض احْل٩َمِّ ُيْٕمَٛمُؾ ذِم ِذي احْلِ وَم٤مَض٦ِم َوُهَق ُِم َوـَمَقاُف اْْلِ

٤َم صَماَلصَم٦ُم َأؿْمُٝمٍر َوسم٤َِمهلل  (.1)شَمَٕم٤ممَم اًمتَّْقومِٞمُؼ  وَمَّمحَّ َأهنَّ

ذم أؿمٝمر احل٩م اًمتل جيتٛمع ومٞمٝم٤م ُمـ  ىمٚم٧م: وقمغم يمال اًم٘مقًملم ومٕمنم ذي احلج٦م داظمٚم٦م

اًمٕمب٤مدات ُم٤م ٓ جيتٛمع ذم همػمه٤م, ومٝمل أي٤مم اًمٙمامل, إذ ومٞمٝم٤م اًمّمٚمقات يمام ذم همػمه٤م, 

وومٞمٝم٤م اًمّمدىم٦م عمـ طم٤مل قمٚمٞمف احلقل ومٞمٝم٤م, وومٞمٝم٤م اًمّمقم عمـ أراد اًمتٓمقع, أو مل جيد 

ًمتٚمبٞم٦م اهلدي, وومٞمٝم٤م احل٩م إمم اًمبٞم٧م احلرام وٓ يٙمقن ذم همػمه٤م, وومٞمٝم٤م اًمذيمر وا

واًمدقم٤مء اًمتل شمدل قمغم اًمتقطمٞمد, واضمتامع اًمٕمب٤مدات ومٞمٝم٤م ذف هل٤م ٓ يْم٤مهٞمٝم٤م ومٞمف 

 همػمه٤م, وٓ يس٤موهي٤م ؾمقاه٤م.

ـِ قَمب٤َّمٍس رِض اهلل  (969ومن ؽضائلها ما جاء يف صحوح اـبخاري ) -3 ـْ اسْم قَم

ُف ىَم٤مَل:  ـِ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأٟمَّ اٍم َأْؽَضَل ِمنَْها يِف َما »قمٜمٝمام, قَم اـَعَمُل يِف َأيا

َوالَ اجِلَهاُد, إاِلا َرُجٌل َخَرَج َُيَاصُِر بِنَْفِسِه َوَماـِِه, » ىَم٤مًُمقا: َوَٓ اجِلَٝم٤مُد؟ ىَم٤مَل:« َهِذِه؟

ءٍ   «.َؽَلْم َيْرِجْع بَِفْ

ـُ َه٤مُروَن, َأْٟمَب٠َمٟمَ ( وم٘م٤مل 1815وأظمرضمف اًمدارُمل )*  َٟم٤م َيِزيُد سْم ـْ َأظْمؼَمَ ٤م َأْصَبُغ, قَم

ـِ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ـِ قَمب٤َّمٍس, قَم ـْ اسْم ـْ ؾَمِٕمٞمٍد, قَم ـِ َأِِب َأيُّقَب, قَم : اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ سْم

                                                        

 (.57-7/54(, واًمنمح اعمٛمتع )821ٓسمـ طمزم اعمس٠مًم٦م رىمؿ: ) ( اٟمٔمر اعمحغم1)
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َطزا َوَجلا َواَل َأْطَظَم َأْجًرا ِمْن َخْرٍ َيْعَمُلُه يِف َطْػِ  َما ِمْن َطَمٍل َأْزَؿى ِطنَْد اهلل»

َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللىمِ «. اأْلَْضَحى َٓ اجْلِ َهاُد يِف َسبِوِل اهلل»ىَم٤مَل:  ٞمَؾ: َو َطزا َوَجلا إاِلا  َواَل اجْلِ

ءٍ  ـُ ضُمَبػْمٍ إَِذا «. َرُجٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماـِِه َؽَلْم َيْرِجْع ِمْن َذـَِك بَِفْ ىَم٤مَل: َويَم٤مَن ؾَمِٕمٞمُد سْم

٤مُم اًْمَٕمنْمِ اضْمَتَٝمَد  . إؾمٜم٤مده صحٞمح: اضْمتَِٝم٤مًدا ؿَمِديًدا طَمتَّك َُم٤م َيَٙم٤مُد َيْ٘مِدُر قَمَٚمْٞمفِ َدظَمَؾ َأيَّ

 أصبغ هق اسمـ زيد اًمقراق, وؾمٕمٞمد هق اسمـ ضمبػم.

 وهذا احلدي٨م ىمد رواه قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ:

 وىمد شم٘مدم.ابن طباس ريض اهلل طنهَّم  -1

( واًمٓمؼماين ذم يمت٤مسمف 2292أظمرضمف أسمق يٕمغم ) جابر بن طبد اهلل ريض اهلل طنهَّم -2

 ( ُمـ ـمرق قمـ أِب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر. 11ومْمؾ قمنم ذي احلج٦م )

ُمدًمس وىمد قمٜمٕمٜمف ذم مجٞمع ـمرىمف  لوأسمق اًمزسمػم هق حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ شمدرس اعمٙم

 اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م, وم٤مْلؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ, إٓ أٟمف ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد.

( ُمـ 12455ٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم )أظمرضمف اًم ابن مسعود ريض اهلل طنه -3

ـْ قَمْبِد اهللِ سمـ  ـْ َأِِب َواِئٍؾ, قَم قَْمَٛمِش, قَم ْٕ ـِ ا , قَم ـمري٘ملم قمـ أِب إؾِْمَح٤مَق اًْمَٗمَزاِريُّ

ُمسٕمقد. وهذا إؾمٜم٤مده صحٞمح رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت, وىمد صححف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين 

  رمحف اهلل ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م.

( 871( واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء )5446أمحد ) أظمرضمف طنهَّم ابن طمر ريض اهلل -4

ـِ 7وذم يمت٤مسمف ومْمؾ اًمٕمنم ) ـِ اسْم ـْ جُم٤َمِهٍد, قَم ـِ َأِِب ِزَي٤مٍد, قَم ( ُمـ ـمرق قمـ  َيِزيِد سْم

 .«َؽَيْؿثُِروا ؽِوِهنا ِمَن اـتاْهلِوِل, َواـتاْكبِِر, َواـتاْحِموِد, واـتاْسبِوْح» قُمَٛمَر وومٞمف زي٤مدٌة:



  12 

12 

 
إؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ: ًمْمٕمػ يزيد سمـ أِب زي٤مد وهق اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل, إٓ أٟمف ص٤مًمح وهذا 

 ذم اًمِمقاهد, وهذه اًمزي٤مدة هل٤م ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أِب هريرة رِض اهلل قمٜمف ؾمٞم٠ميت.

( 6562( و)6559أظمرضمف أمحد )طبد اهلل بن طمرو بن اـعاص ريض اهلل طنهَّم  -5

( ُمـ ـمرق 7ومْمؾ اًمٕمنم )( وذم 14492( واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم )7279و)

قمـ ُزهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م, طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُُمٝم٤مضِمر, قمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مسم٤مه, قمـ قمبد اهلل 

سمـ قَمٛمرو, وهذا إؾمٜم٤مد طمسـ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر ومٗمٞمف ظمالف, 

 وًمٙمـ ٓ يٜمزًمف قمـ رشمب٦م ُمـ يٙمقن طمديثف طمسٜم٤م ٓؾمٞمام وىمد أظمرج ًمف ُمسٚمؿ.

( واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم 6525قمٜمد أمحد )وًمٚمحدي٨م ـمريؼ أظمرى * 

( ُمـ ـمرق قمـ  حيٞمك سمـ أِب إؾمح٤مق طمدصمٜم٤م قمبدة 8( وذم ومْمؾ اًمٕمنم )14259)

سمـ أِب ًمب٤مسم٦م قمـ طمبٞم٥م سمـ أِب صم٤مسم٧م قمـ أِب قمبد اهلل ُمقمم قمبد اهلل سمـ قمٛمرو قمـ قمبد 

ٗمرد اهلل سمـ قمٛمرو. وهذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم أِب قمبد اهلل هذا وم٢مٟمف جمٝمقل شم

ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤م اسمـ طمجر سم٤مًمرواي٦م قمٜمف طمبٞم٥م, ذيمره احل٤مومظ 

 وٓ شمٕمديال. 

وًمٙمـ هذه اًمٓمريؼ شم٘مقي اًمٓمريؼ إومم واهلل أقمٚمؿ. وىمد طمسـ احلدي٨م اًمٕمالُم٦م 

 (.3/399إًمب٤مين رمحف اهلل ذم اْلرواء )

صَمٜم٤َم وم٘م٤مل ( 3222أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم اعمستخرج ) هريرة ريض اهلل طنه وأب -6 طَمدَّ

ـِ  , قَم ـُ َأقْملَمَ صَمٜم٤َم ُُمقؾَمك سْم , طَمدَّ ٞمِِصُّ ـُ ؾَمِٕمٞمٍد اعمِّْمِّ صَمٜم٤َم ُُمّْمَٕم٥ُم سْم , طَمدَّ اِزيُّ َأسُمق طَم٤مشمٍِؿ اًمرَّ
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ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة. وهذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ ُمّمٕم٥م سمـ  ـْ َأِِب َص٤مًمٍِح, قَم قَْمَٛمِش, قَم ْٕ ا

 ؾمٕمٞمد ومٗمٞمف ضٕمػ يسػم.

ريؼ أظمرى قمٜمد أِب قمثامن اًمبحػمي ذم اجلزء اًمس٤مسمع ُمـ ومقائده رىمؿ وًمٚمحدي٨م ـم* 

ـُ 15) , أظمؼمٟم٤م َأمْحَُد سْم ٍد اهْل٤َمؿِمِٛملُّ ـُ حُمَٛمَّ ـُ َأمْحََد, طمدصمٜم٤م حَيَْٞمك سْم َٟم٤م َزاِهُر سْم ( ىم٤مل َأظْمؼَمَ

ـُ قُمَٛمَر اًْمَقا ـُ قَم٤مُِمٍر, طمدصمٜم٤م َص٤مًمُِح سْم , أظمؼمٟم٤م إؾَْمَقُد سْم ِد َٟمْٞمَزٍك اًمٓمُّقِدُّ ـْ حُمَٛمَّ , قَم لُّ
ؾِمٓمِ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة, َروَمَٕمُف, ىَم٤مَل:  ـْ َأِِب ؾَمَٚمَٛم٦َم, قَم ـِ قَمْٛمٍرو, قَم اٍم َأَحبُّ إَِغ اهلل»سْم  َما ِمْن َأيا

: اـتاْسبِوُح, َواـتاْهلِوُل, َواـتاْكبِرُ  ـَْعْػِ اِم ا ـَْعَمُل ؽِوِهنا ِمْن َأيا وهذا إؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف: «. ا

ـ أمحد هق اًمرسظمز ُوصػ سم٤مْلُم٤مم اعمحدث اًمٗم٘مٞمف, حيٞمك سمـ حمٛمد هق اسمـ زاهر سم

ص٤مقمد صم٘م٦م طم٤مومظ, وأمحد سمـ ٟمٞمزك هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٞمزك ىم٤مل احل٤مومظ: صدوق 

ذم طمٗمٔمف رء, وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم حمٛمد سمـ قمٛمرو ومٝمق صدوق. ومٝمذه اًمٓمريؼ 

 شم٘مقي اًمتل ىمبٚمٝم٤م.   

( ُمـ ـمريؼ  ُُمقؾَمك 1/163ٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء )( واًمٕم٘م3228وأظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م )* 

 , ـُ َذرٍّ صَمٜم٤َم قُمَٛمُر سْم ـُ ُُمّْمَٕم٥ٍم, طَمدَّ صَمٜم٤َم سَمْدُر سْم صَمٜم٤َم َأسُمق يُمَرْي٥ٍم, طَمدَّ سْمـ إؾِْمَح٤مَق اًْمَ٘م٤مِِض, طَمدَّ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة. وهذا إؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ: سمدر سمـ ُمّمٕم٥م جمٝمقل شمٗمرد  ـْ جُم٤َمِهٍد, قَم قَم

وذيمره اًمذهبل ذم اًمْمٕمٗم٤مء, وىمد ظمقًمػ ذم هذا احلدي٨م سم٤مًمرواي٦م قمٜمف أسمق يمري٥م, 

ـُ ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم قم٘م٥م احلدي٨م:  ُد سْم صَمٜم٤َم ظَمالَّ َة ىَم٤مَل: طَمدَّ ـُ َأِِب َُمرَسَّ صَمٜم٤َمُه َأسُمق حَيَْٞمك سْم طَمدَّ

اَلُم َٟمْحَقهُ  ـِ اًمٜمَّبِلِّ قَمَٚمْٞمِف اًمسَّ ـْ جُم٤َمِهٍد, قَم ـُ َذرٍّ قَم صَمٜم٤َم قُمَٛمُر سْم . َومَلْ َيْذيُمْر َأسَم٤م حَيَْٞمك ىَم٤مَل: طَمدَّ

ٍد َأْومَم   . ُهَرْيَرَة َوطَمِدي٨ُم ظَمالَّ
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ومتبلم هبذا أن اًمراضمح ذم هذه اًمٓمريؼ اْلرؾم٤مل: ٕن اًمذي رواه ُمرؾمال ظمالد سمـ 

حيٞمك وىمد وصم٘مف اْلُم٤مم أمحد واًمدار ىمٓمٜمل, واًمذي وصٚمف سمدر سمـ ُمّمٕم٥م وشم٘مدم أٟمف 

 ت٘مدُم٦ماعمرؾمؾ ي٘مقي اًمٓمرق اعمجمٝمقل, وم٤معمرؾمؾ أرضمح يمام ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم. وًمٙمـ هذا 

 واهلل أقمٚمؿ. ,٤مومٞمٙمقن احلدي٨م قمـ أِب هريرة صم٤مسمت

( قمـ قمٛمر سمـ ذر قمـ أسمٞمف ُمرؾمال. وأسمقه هق ذر 8118وىمد أظمرضمف قمبد اًمرزاق )* 

 روايتف قمـ اًمت٤مسمٕملم وم٤مْلؾمٜم٤مد ُمٕمْمؾ واهلل أقمٚمؿ.  ,سمـ قمبد اهلل اهلٛمداين

 ؽائدة:

( 2/425سمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ )ىمد ْسق سمٕمض اًمٙمذاسملم هذا احلدي٨م, أظمرضمف ا

ـُ  صَمٜم٤م سَمْدُر سْم صَمٜم٤م أسمق يمري٥م, طَمدَّ صَمٜم٤َم ضمٕمٗمر سمـ أمحد سْمـ اًمٕمب٤مس اًمبزاز, طَمدَّ وم٘م٤مل طَمدَّ

ـِ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلل , قَمـ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ـِ َذرٍّ قَم ـْ قُمَٛمر سْم قَمَٚمٞمف وؾَمٚمَّؿ  ُُمّْمَٕم٥ٍم قَم

ـَْعمَ »ىَم٤مل:  اِم ا ـَْعْػِ  ِل ؽِوِهنا َأَحبُّ إَِغ اهللَما ِمْن َأيا اِم ا َوضمٕمٗمر هذا يَم٤مَن يرسق «. ِمْن َأيا

ـ مل يرهؿ.  احْلَِدي٨م وحيدث قَمٛمَّ

وًمذا ىَم٤مل اسمـ قمدي: وهذا طمدي٨م يَم٤مَن ي٘م٤مل: أن ُُمقؾَمك سْمـ إؾِْمَح٤مق إَْٟمَّم٤مِرّي 

 يٜمٗمرد سمف, قَمـ َأِِب يمري٥م ْسىمف ضَمْٕمَٗمر َهَذا. 

( ُمـ ـمريؼ َُمْسُٕمقد سْمـ َواِصٍؾ, 1728( واسمـ ُم٤مضمف )758وأظمرضمف اًمؽمُمذي )* 

ـِ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ  ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة, قَم ـِ اعْمَُسٞم٥َِّم, قَم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـْ ىَمَت٤مَدَة, قَم ـِ ىَمْٝمٍؿ, قَم ـْ هَن٤َّمِس سْم قَم

يعدل صوام ؿل يوم منها بصوام سنة وؾوام ؿل ـولة »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وومٞمف زي٤مدة:  اهلل
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وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ: ُمسٕمقد سمـ واصؾ واًمٜمٝم٤مس سمـ ىمٝمؿ «. ا بقوام ـولة اـقدرمنه

 يمالمه٤م ضٕمٞمػ.

ـِ ىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘م٥م احلدي٨م:  ـِ اعْمَُسٞم٥َِّم, قَم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـْ ىَمَت٤مَدَة, قَم َوىَمْد ُرِوَي قَم

ـْ َهَذا اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلل ٌء ُِم  .قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُُمْرؾَماًل َرْ

( وذم 4421أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )ىصاري ريض اهلل طنه أبو ؾتادة األ -7

صَمٜم٤َم قَمْبُد اهلل2479ُمسٜمد اًمِم٤مُمٞملم ) ؿَْمَٕم٨ِم هق  ( وم٘م٤مل  طَمدَّ ْٕ ـِ ا ِد سْم ـُ حُمَٛمَّ سْم

ـُ َُمٚمِٞمٍح  اُح سْم ـِ قُمَبْٞمَدَة أظمؼمٟم٤م َأِِب أظمؼمٟم٤م اجْلَرَّ ِد سْم ـُ حُمَٛمَّ إٟمٓمرـمقد أظمؼمٟم٤م إسِْمَراِهٞمُؿ سْم

صَمٜمِ  ـِ طَمدَّ  سْم
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء ـِ َأْرـَم٤مَة, قَم ٤مِج سْم ـْ طَمجَّ ـِ ِذي مِح٤َمَي٦َم, قَم ـُ قَمْبِد احْلَِٛمٞمِد سْم ل إسِْمَراِهٞمُؿ سْم

ـْ َأِِب ىَمَت٤مَدَة.  َِِب ىَمَت٤مَدَة, قَم ِٕ ـْ َُمْقمًم   َأِِب َرسَم٤مٍح, قَم

وإؾمٜم٤مده ُمٔمٚمؿ: ؿمٞمخ اًمٓمؼماين جمٝمقل طم٤مل مل يرو قمٜمف ؾمقى اًمٓمؼماين وحمٛمد سمـ قمبد 

ـ اًمْمبل, وؿمٞمخف إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد جمٝمقل أيْم٤م شمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف قمبد اهلل سمـ اًمرمح

حمٛمد, وأسمقه حمٛمد سمـ قمبٞمدة اعمددي اًمٞمامين اهتٛمف اسمـ اًمٜم٘م٤مش سم٤مًمقضع, وطمج٤مج سمـ 

 أرـم٠مة يمثػم اًمتدًمٞمس وىمد قمٜمٕمـ, وُمقمم أِب ىمت٤مدة ُمبٝمؿ.

صَمٜم٤َم ( 2736أظمرضمف اًمٗم٤ميمٝمل ذم أظمب٤مر ُمٙم٦م )مرسل طن حيوى بن جعدة  -8 وم٘م٤مل طَمدَّ

ـِ ضُمَرْي٩ٍم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  ـِ اسْم اٍد, قَم ـُ َأِِب َروَّ ـِ ىَم٤مَل: طمدصمٜم٤م قَمْبُد اعمَِْجٞمِد سْم مْحَ ـُ قَمْبِد اًمرَّ ؾَمِٕمٞمُد سْم

ـِ ضَمْٕمَدَة َيْروَمُع احْلَِدي٨َم إِمَم اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلل ـْ حَيَْٞمك سْم ـُ ِديٜم٤َمٍر, قَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ.  قَمْٛمُرو سْم

 اسمـ ضمري٩م ُمدًمس ومل يٍمح سم٤مًمتحدي٨م.  :ُمرؾمؾ ضٕمٞمػ اْلؾمٜم٤مد وهذا
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( قمـ َأِِب سَمْٙمَرَة 1289( وُمسٚمؿ )1912)ومن ؽضائلها ما أخرجه اـبخاري  -4

ـِ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, ىَم٤مَل:  َشْهَرا ِطوٍد اَل َينُْقَصاِن, َرَمَضاُن »َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْف قَم

جا 
 «.ةِ َوُذو احْلِ

 وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمدة أىمقال ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م ُمٜمٝم٤م:

٤م. يٕمٜمل َأنَّ يُمؾَّ َُم٤م  -1 ٤م َواًمثََّقاُب اعمَُْرشم٥َُّم قَمَٚمْٞمِٝماَم َوإِْن َٟمَ٘مَص قَمَدُدمُهَ َٓ َيٜمُْ٘مُص َأضْمُرمُهَ

طَْمَٙم٤مِم طَم٤مِصٌؾ ؾَمَقاٌء يَم٤مَن َرَُمَْم٤مُن صَماَلصمِ  ْٕ ـَ اًْمَٗمَْم٤مِئِؾ َوا لَم َأْو شمِْسًٕم٤م َوَرَد قَمٜمُْٝماَم ُِم

ُه وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره إؾمح٤مق  ـَ ؾَمَقاٌء َص٤مَدَف اًْمُقىُمقُف اًْمَٞمْقَم اًمت٤َّمؾِمَع َأْو هَمػْمَ ي َوقِمنْمِ

 سمـ راهقيف وصححف اًمٜمقوي.

٦ِم  -2 جَّ
َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن مَجِٞمًٕم٤م ذِم ؾَمٜم٦ٍَم َواطِمَدٍة سمؾ إِْن َٟمَ٘مَص َرَُمَْم٤مُن شَمؿَّ ُذو احْلِ َوىِمٞمَؾ َُمْٕمٜم٤َمُه 

٦ِم شَمؿَّ َرَُمَْم٤مُن. وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره اْلُم٤مم أمحد واًمبخ٤مري َوإِ  جَّ
نَّ َٟمَ٘مَص ُذو احْلِ

 واًمبزار.

٦ِم ذِم اًْمَٗمْْمِؾ  -3 جَّ
َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن ذِم اًْمَٗمْْمِؾ, ُيِريُد َأنَّ قَمنْمَ ِذي احْلِ وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه َأهّنام 

ًمِٞمُؾ قَمغَم َهَذا ىَمْقًُمُف َصغمَّ  ـَْعَمُل ؽِوَها »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  اهلليَمَِمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن, َواًمدَّ اٍم ا َما ِمْن َأيا

ةِ  جا
َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللىِمٞمَؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهلل, «َأْؽَضُل ِمْن َطْػِ ِذي احْلِ َٓ اجْلِ َواَل », ىَم٤مَل: , َو

َهاُد يِف َسبِوِل اهلل  (.3448ذيمره اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف قم٘م٥م احلدي٨م رىمؿ ) .«اجْلِ

هَْمَٚم٥ِم َوإِْن َٟمَدَر َوىمِ  -4 ْٕ يَْمَثِر ا ْٕ َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن َُمًٕم٤م ذِم ؾَمٜم٦ٍَم َواطِمَدٍة قَمغَم ـَمِريِؼ ا ٞمَؾ َُمْٕمٜم٤َمُه 

َوَهَذا َأقْمَدُل ِِم٤َّم (: 4/125ُوىُمقُع َذًمَِؽ, ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري )

اَم ُوضِمَد ُوىُمققُمُٝماَم َوُوىُمقُع يُمؾٍّ  ُف ُرسمَّ َٟمَّ
ِٕ َم  :  شَمَ٘مدَّ . ىَم٤مَل اًمٓمََّح٤مِويُّ ـَ ي ُِمٜمُْٝماَم شمِْسَٕم٦ًم َوقِمنْمِ
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٤م َيٜمُْ٘مَّم٤مِن  َٟم٤َّم ىَمْد َوضَمْدَٟم٤ممُهَ

ِٕ ٤م َيْدوَمُٕمُف اًْمَٕمَٞم٤مِن  ظَْمُذ سمَِٔم٤مِهِرِه َأْو مَحُْٚمُف قَمغَم َٟمْ٘مِص َأطَمِدمِهَ ْٕ ا

 .َُمًٕم٤م ذِم َأقْمَقامٍ 

َّ سم٤ِمقْمتَِب٤مِر ا -5 زِّ ًْمَٕمَدِد َيٜمَْجؼِمُ سم٠َِمنَّ يُمالًّ ُِمٜمُْٝماَم ؿَمْٝمُر قِمٞمٍد قَمِٔمٞمٍؿ وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه َأنَّ اًمٜمَّْ٘مَص احْلِ

ُٝمقِر. وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره اسمـ  ـَ اًمِمُّ ٤م ُِم مِهَ وَماَل َيٜمَْبِٖمل َوْصُٗمُٝماَم سم٤ِمًمٜمُّْ٘مَّم٤مِن سمِِخاَلِف هَمػْمِ

 اعمٜمػم.

َٓ َيٜمُْ٘مَّم٤مِن قَمغَم فَم٤مِهِرِه أي ٓ َيُٙمقُن َرَُمَْم٤منُ  :وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه -6 ام  ٦ِم َأسَمًدا  َأهنَّ جَّ
َٓ ُذو احْلِ َو

َّٓ صَماَلصملَِم, وماَل َيٜمُْ٘مَّم٤مِن ذِم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم, َوإِْن َٟمْ٘مَّم٤م قِمٜمَْدَٟم٤م ذِم َرْأِي اًْمَٕملْمِ قِمٜمَْد احْل٤َمِئِؾ سَمْٞمٜمَٜمَ  ٤م إِ

ٍة َأْو َضَب٤مٍب. اَلِل ًمَِٖمؼَمَ  َوسَملْمَ ُرْؤَي٦ِم اهْلِ

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح  وهذا اًم٘مقل ذيمره اسمـ طمب٤من أيْم٤م وهق ىمقل ضٕمٞمػ:

ِه (: 4/129اًمب٤مري ) َوَهَذا ىَمْقٌل َُمْرُدوٌد ُُمَٕم٤مٟمٌِد ًمِْٚمَٛمْقضُمقِد اعمَُِْم٤مَهِد َوَيْٙمِٗمل ذِم َردِّ

َؿ:  ىَمْقًُمُف َصغمَّ اهلل ُصوُموا ـُِرْؤَيتِِه َوَأْؽطُِروا ـُِرْؤَيتِِه َؽٌِْن ُؼما َطَلْوُكْم َؽَيْؿِمُلوا قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ـْ  ةَ ا َت٩ْم إمَِم َهَذا ِعدا ُف ًَمْق يَم٤مَن َرَُمَْم٤مُن َأسَمًدا صَماَلصملَِم مَلْ حَيْ  . وَم٢مِٟمَّ

وقمغم يمؾ طم٤مل وم٤محلدي٨م ومٞمف دًٓم٦م قمغم ومْمٞمٚم٦م قمنم ذي احلج٦م: ًمٙمقن ؿمٝمر ذي 

ٓ يقصٗم٤من سم٤مًمٜم٘مص قمغم أطمد و ,احلج٦م ىُمرن سمرُمْم٤من, وضُمٕمال ؿمٝمري قمٞمد وم٤مضٚملم

 اعمٕم٤مين اعمت٘مدُم٦م.

واعمراد اْليمث٤مر ُمٜمف –أهنا األيام ادعلومات اـتي رشع اهلل ذؿره ؽوها  ومن ؽضائلها -5

 :–ٕن ذيمر اهلل ُمنموع ذم مجٞمع إوىم٤مت
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ْٕمُٚمقَُم٤مٍت قَمغَم َُم٤م َرَزىَمُٝمؿ  ًمَِٞمِْمَٝمُدوا َُمٜم٤َمومَِع هَلُْؿ َوَيْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مٍم ُمَّ ذِم َأيَّ

َْٟمَٕم٤مِم وَمُٙمُٚمقا ُمِ  ْٕ ـ هَبِٞمَٛم٦ِم ا  [.28]احل٩م ٜمَْٝم٤م َوَأـْمِٕمُٛمقا اًْمَب٤مِئَس اًْمَٗمِ٘مػمَ ُمِّ

( قمـ اسمـ قمب٤مس وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم 19( )15( )16أظمرج اًمٓمؼماين ذم ومْمؾ اًمٕمنم )

 وقمٓم٤مء أهنؿ ىم٤مًمقا: إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت أي٤مم اًمٕمنم. 

( قمـ احلسـ اًمبٍمي وىمت٤مدة ىم٤مٓ: إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت قمنم 17( )14وأظمرج أيْم٤م )

 دات أي٤مم اًمتنميؼ.ذي احلج٦م واعمٕمدو

ومجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن هذه إي٤مم (: 269ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ص )

اعمٕمٚمقُم٤مت هل قمنم ذي احلج٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ قمٛمر واسمـ قمب٤مس واحلسـ وقمٓم٤مء وجم٤مهد 

 وقمٙمرُم٦م وىمت٤مدة واًمٜمخٕمل وهق ىمقل أِب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم اعمِمٝمقر قمٜمف.

ن إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت هل شمسع ذي احلج٦م همػم يقم وروي قمـ أِب ُمقؾمك إؿمٕمري أ

 ا.هـ .اًمٜمحر, وأٟمف ىم٤مل: ٓ يرد ومٞمٝمـ اًمدقم٤مء ظمرضمف ضمٕمٗمر اًمٗمري٤مِب وهمػمه

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت: يقم اًمٜمحر ويقُم٤من سمٕمده, روي قمـ اسمـ قمٛمر وقمكم 

واسمـ قمب٤مس وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين واًمٜمخٕمل وهق ىمقل ُم٤مًمؽ وأِب يقؾمػ وحمٛمد وأمحد 

 رواي٦م قمٜمف. ذم

 وروي قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م, أن اعمٕمٚمقُم٤مت أي٤مم اًمتنميؼ ظم٤مص٦م.

واًمّمقاب هق اًم٘مقل إول اًمذي قمٚمٞمف مج٤مهػم اًمسٚمػ وي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م 

وُمقا سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم اًْمَٕمتِٞمِؼ اًمتل سمٕمده٤م   صُمؿَّ ًْمَٞمْ٘مُْمقا شَمَٗمَثُٝمْؿ َوًْمُٞمقوُمقا ُٟمُذوَرُهْؿ َوًْمَٞمٓمَّقَّ

 [.29]احل٩م
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واًمتٗم٨م: هق ُم٤م يّمٞم٥م احل٤مج ُمـ (: 7-9/6ل اسمـ رضم٥م ذم ومتح اًمب٤مري )ىم٤م 

اًمِمٕم٨م واًمٖمب٤مر. وىمْم٤مؤه: إيمامًمف. وذًمؽ حيّمؾ يقم اًمٜمحر سم٤مًمتحٚمؾ ومٞمف ُمـ 

اْلطمرام, وم٘مد ضمٕمؾ ذًمؽ سمٕمد ذيمره إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت, ومدل قمغم أن إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت 

ف ومٞمف سم٤مًم  بٞم٧م اًمٕمتٞمؼ.ىمبؾ يقم اًمٜمحر اًمذي ي٘م٣م ومٞمف اًمتٗم٨م وُيٓمَّقَّ

ومٚمق يم٤مٟم٧م إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت أي٤مم اًمذسمح ًمٙم٤من اًمذيمر ومٞمٝم٤م سمٕمد ىمْم٤مء اًمتٗم٨م وووم٤مء 

 .اًمٜمذور واًمتٓمقف سم٤مًمبٞم٧م اًمٕمتٞمؼ, واًم٘مرآن يدل قمغم أن اًمذيمر ومٞمٝم٤م ىمبؾ ذًمؽ

اعمذيمقر ذم  ومن ؽضائلها أهنا اـعػ اـتي أمتها اهلل دوسى طند جموئه دوقات ربه -6

ِف َأْرسَمِٕملَم َوَواقمَ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْدَٟم٤م ُُمقؾَمك صَماَلصملَِم ًَمْٞمَٚم٦ًم َوَأْْتَْٛمٜم٤َمَه٤م سمَِٕمنْمٍ وَمَتؿَّ ُِمٞمَ٘م٤مُت َرسمِّ

ًَمْٞمَٚم٦ًم َوىَم٤مَل ُُمقؾَمك ٕظَِمٞمِف َه٤مُروَن اظْمُٚمْٗمٜمِل ذِم ىَمْقُِمل َوَأْصِٚمْح َوَٓ شَمتَّبِْع ؾَمبِٞمَؾ 

ـَ   [.142]إقمراف اعمُْْٗمِسِدي

( واسمـ ضمرير قمٜمد أي٦م قمـ جم٤مهد ذم ىمقل اهلل 22أظمرج اًمٓمؼماين ذم ومْمؾ اًمٕمنم )

ُمـ ذي  َوَأْْتَْٛمٜم٤َمَه٤م سمَِٕمنْمٍ ىم٤مل: ذو اًم٘مٕمدة  َوَواقَمْدَٟم٤م ُُمقؾَمك صمالصملم ًمٞمٚم٦مشمٕم٤ممم: 

 احلج٦م.

ـْ جُم٤َمِهٍد, ىَم٤مَل: ًَمْٞمَس قَمَٛمٌؾ ذِم 2وأظمرج اسمـ ضمرير قمٜمد أي٦م ) ( ُمـ ؾمقرة اًمٗمجر قَم

ٜم٦َِم  ـْ ًَمَٞم٤مزِم اًمسَّ ََّٝم٤م اهللًَمَٞم٤مٍل ُِم تِل َأَْت , َوِهَل قَمنْمُ ُُمقؾَمك اًمَّ  ًَمُف. َأوْمَْمَؾ ُِمٜمُْف ذِم ًَمَٞم٤مزِم اًْمَٕمنْمِ

وىمد اظمتٚمػ اعمٗمرسون ذم هذه اًمٕمنم ُم٤م هل؟ وم٤مٕيمثرون ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمد أي٦م: 

قمغم أن اًمثالصملم هل ذو اًم٘مٕمدة, واًمٕمنم قمنم ذي احلج٦م. ىم٤مًمف جم٤مهد, وُمرسوق, 

سمـ قمب٤مس. ومٕمغم هذا يٙمقن ىمد يمٛمؾ اعمٞم٘م٤مت يقم اًمٜمحر, واسمـ ضمري٩م. وروي قمـ ا
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وطمّمؾ ومٞمف اًمتٙمٚمٞمؿ عمقؾمك, قمٚمٞمف اًمسالم, وومٞمف أيمٛمؾ اهلل اًمديـ عمحٛمد صغم اهلل 

اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .َوَرِضٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْلؾْمالَم ِديٜم٤ًم

[. 2-1]اًمٗمجر َوًَمَٞم٤مٍل قَمنْمٍ  َواًْمَٗمْجِر ىمقًمف:  ذمومن ؽضائلها أن اهلل أؾسم هبا  -7

وىمد ذيمر اسمـ ضمرير شمٗمسػم أي٦م سمٕمنم ذي احلج٦م قمـ اسمـ قمب٤مس واسمـ اًمزسمػم وجم٤مهد 

وقمٙمرُم٦م وىمت٤مدة وقمبد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ وُمرسوق واًمْمح٤مك صمؿ ىم٤مل: 

ـَ اًْمَ٘مْقِل ذِم  َقاُب ُِم ـْ َأْهِؾ َواًمّمَّ ٦ِم ُِم مْج٤َمِع احْلُجَّ َْضَحك, ِْلِ ْٕ ٤َم قَمنْمُ ا  َذًمَِؽ قِمٜمَْدَٟم٤م: َأهنَّ

 . اًمت٠َّْمِويِؾ قَمَٚمْٞمفِ 

وم٢مذا شمبلم هذا وأن اًمٕمنم اعمذيمقرة هٜم٤م هل قمنم ذي احلج٦م, وم٤مقمٚمؿ أن ُمـ اًم٘مقاقمد 

اعم٘مررة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أن إىمس٤مُمف ؾمبح٤مٟمف سمبٕمض خمٚمقىم٤مشمف دًمٞمؾ قمغم قمٔمٛم٦م ذًمؽ 

 خٚمقق وقمٚمق ؿم٠مٟمف سملم ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت.اعم

َوُهَق ؾُمْبَح٤مَٟمُف (: 13/314ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )*  

ؾَم٦ِم اعمَْْقُصقوَم٦ِم سمِِّمَٗم٤مشمِِف َأْو سمِآَي٤مشمِِف  اَم ُيْ٘مِسُؿ سمِٜمَْٗمِسِف اعمَُْ٘مدَّ ُيْ٘مِسُؿ سم٠ُِمُُمقِر قَمغَم ُأُُمقٍر َوإِٟمَّ

ـْ قَمِٔمٞمِؿ آَي٤مشمِفِ اعمُْْسَتْٚمِزَُم٦ِم  ُف ُِم  .ًمَِذاشمِِف َوِصَٗم٤مشمِِف, َوإىِْمَس٤مُُمُف سمَِبْٕمِض اعمَْْخُٚمقىَم٤مِت َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأٟمَّ

َوُهَق ؾُمْبَح٤مَٟمُف (: 1/197وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة  )* 

٦م قَمَٚمْٞمِف َويمٚمام يَم٤مَن ي٘مسؿ سماَِم ي٘مسؿ سمِِف ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ًمَتَْمّٛمٜمف أي٤مت واًمٕمج٤مئ٥م اًمدَّ  اًمَّ

ًَم٦م يَم٤مَن إىمس٤مُمف سمِِف أيمثر ُمـ هَمػمه ... إِٟمَّاَم ي٘مسؿ ُمـ خمٚمقىم٤مشمف  َٓ أقمٔمؿ آَي٦م وأسمٚمغ ذِم اًمّد

اًم٦َّم قمغم رسمقسمٞمتف ووطمداٟمٞمتف  .سمام ُهَق ُمـ آَي٤مشمف اًمدَّ
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 ومتبلم هبذا ُم٤م هلذه اًمٕمنم ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م أىمسؿ اهلل هب٤م.

ْٗمِع َواًْمَقشْمرِ رر اًم٘مسؿ سمبٕمض هذه إي٤مم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمؾ ىمد شمٙم . [3]اًمٗمجر َواًمِمَّ

قمغم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم, طمٞم٨م أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمسػم أي٦م قمـ اسمـ قمب٤مس وقمٙمرُم٦م 

 واًمْمح٤مك: أن اًمِمٗمع يقم اًمٜمحر واًمقشمر يقم قمروم٦م.

دناؾب ومن ؽضائلها أن ؽوها يوم طرؽة اـذي اشتمل طذ اـفضائل اـكثرة وا -8

 اـعظومة اـتي اختصه اهلل هبا ؽمنها:

أٟمف اًمٞمقم اًمذي أيمٛمؾ اهلل ومٞمف اًمديـ وأشمؿ ومٞمف اًمٜمٕمٛم٦م قمغم اعم١مُمٜملم وم٘مد أظمرج  -1

ـَ اًْمَٞمُٝمقِد 3217( وُمسٚمؿ )45اًمبخ٤مري ) ـِ ؿِمَٝم٤مٍب, ىَم٤مَل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ ُِم ـْ ـَم٤مِرِق سْم ( قَم

آَي٦ٌم ذِم يِمَت٤مسمُِٙمْؿ شَمْ٘مَرُءوهَن٤َم, ًَمْق قَمَٚمْٞمٜم٤َم َٟمَزًَم٧ْم, َُمْٕمنَمَ  إمَِم قُمَٛمَر, وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملِمَ 

ْذَٟم٤م َذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم قِمٞمًدا, ىَم٤مَل: َوَأيُّ آَي٦ٍم؟ ىَم٤مَل:  َ َتَّ َٓ اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ, اًْمَٞمُٝمقِد, 

ؾْماَلمَ  وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: إيِنِّ  [,3]اعم٤مئدة:  ِديٜم٤ًم َوَأْْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل, َوَرِضٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْْلِ

قَْمَٚمُؿ اًْمَٞمْقَم اًمَِّذي َٟمَزًَم٧ْم ومِٞمِف, َواعمََْٙم٤مَن اًمَِّذي َٟمَزًَم٧ْم ومِٞمِف,  َٟمَزًَم٧ْم قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ »َٕ

َؿ سمَِٕمَروَم٤مٍت ذِم َيْقِم مُجَُٕم٦مٍ   «. اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

تلم ؾمٜم٦م ىمبٚمف وؾمٜم٦م سمٕمده وم٘مد أظمرج ُمسٚمؿ وُمٜمٝم٤م أن صٞم٤مُمف يٙمٗمر ذٟمقب ؾمٜم -2

َْٟمَّم٤مِريِّ َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْف, َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ 1162) ْٕ ـْ َأِِب ىَمَت٤مَدَة ا ( قَم

ـْ َصْقِم َيْقِم قَمَروَم٦َم؟ وَمَ٘م٤مَل:  ـَْباِؾَوةَ »ؾُمِئَؾ قَم نََة ادَْاِضَوَة َوا ُر اـسا  «. ُيَكفِّ
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. (: 1162ًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ )ىم٤مل ا ٜمََتلْمِ ُر ُذُٟمقَب َص٤مِئِٛمِف ذِم اًمسَّ َُمْٕمٜم٤َمُه ُيَٙمٗمِّ

ـْ  ـَ اًْمَٙمَب٤مِئِر وَم٢مِْن مَلْ َيُٙم ـْ َصَٖم٤مِئُر ُيْرضَمك اًمتَّْخِٗمٞمُػ ُِم َٖم٤مِئُر وم٢مِْن مَلْ شَمُٙم  ىَم٤مًُمقا: َواعمَُْراُد هِب٤َم اًمّمَّ

 .ُرومِٕم٧م َدَرضَم٤مت

( قمـ قَم٤مِئَِم٦ُم رِض اهلل قمٜمٝم٤م أنَّ 1348أظمرضمف ُمسٚمؿ ) وُمٜمٝم٤م يمثرة اًمٕمتؼ ومٞمف عم٤م -3

َما ِمْن َيْوٍم َأْؿَثَر ِمْن َأْن ُيْعتَِق اهلُل ؽِوِه َطْبًدا ِمَن َرؾُمقَل اهلِل َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل: 

ـََوْدُىو, ُثما ُيَباِهي هِبِِم ادَََْل  ُه  اَلِء؟اـنااِر, ِمْن َيْوِم َطَرَؽَة, َوإِىا ًُ  .ئَِكَة, َؽَوُقوُل: َما َأَراَد َه

وًمٞمس هذا اًمٕمتؼ ظم٤مص٤م سمٛمـ طمرض قمروم٦م سمؾ هق قم٤مم هلؿ وًمس٤مئر اعمسٚمٛملم ىم٤مل اسمـ 

ويقم قمروم٦م هق يقم اًمٕمتؼ ُمـ (: 276رضم٥م رمحف اهلل ذم ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ص )

اًمٜم٤مر, ومٞمٕمتؼ اهلل ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ وىمػ سمٕمروم٦م وُمـ مل ي٘مػ هب٤م ُمـ أهؾ إُمّم٤مر ُمـ 

اعمسٚمٛملم ومٚمذًمؽ ص٤مر اًمٞمقم اًمذي يٚمٞمف قمٞمدا جلٛمٞمع اعمسٚمٛملم ذم مجٞمع أُمّم٤مرهؿ ُمـ 

 .ؿمٝمد اعمقؾمؿ ُمٜمٝمؿ وُمـ مل يِمٝمده ٓؿمؽمايمٝمؿ ذم اًمٕمتؼ واعمٖمٗمرة يقم قمروم٦م

وُمٜمٝم٤م ُمب٤مه٤مة اهلل اعمالئٙم٦م سم٠مهؾ اعمقىمػ قمِمٞم٦م قمروم٦م ًمٚمحدي٨م اعمت٘مدم, وعم٤م  -4

ـْ قَمْبِد اهللِ 8247( و )7289أظمرضمف أمحد ) ـِ اًْمَٕم٤مِص وأِب هريرة ( قَم ـِ قَمْٛمِرو سْم  سْم

َؿ يَم٤مَن َيُ٘مقُل:  إِنا اهللَ َطزا َوَجلا ُيَباِهي رِض اهلل قمٜمٝمام, َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

اَمََلئَِكَتُه َطِشواَة َطَرَؽَة بَِيْهِل َطَرَؽَة, َؽَوُقوُل: اْىُظُروا إَِغ ِطَباِدي َأَتْويِن   .ُشْعًثا ُؼْزً

رواي٦م أِب -وُمٜمٝم٤م أن أومْمؾ اًمدقم٤مء دقم٤مء يقم قمروم٦م عم٤م أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  -5

ـِ يَمِريٍز,  -(621ُمّمٕم٥م اًمزهري ) ـِ قُمَبْٞمِد اهللَِّ سْم ـْ ـَمْٚمَح٦َم سْم ـِ َأِِب ِزَي٤مٍد, قَم ـْ ِزَي٤مِد سْم قَم

طَ َصغم اهلل قَمَٚمٞمف َوؾَمٚمؿ, ىَم٤مَل:  أن رؾمقل اهلل اِء ُدَطاُء َيْوِم َطَرَؽَة, َوَأْؽَضُل َما َأْؽَضُل اـدُّ
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ـََه إاِلا اهلل ـَهُ  ُؾْلُت َأَىا َواـنابِوُّوَن ِمْن َؾْبِظ: ال إِ يَك  وهذا ُمرؾمؾ صحٞمح . َوْحَدُه ال رَشِ

اْلؾمٜم٤مد, وًمف ؿم٤مهد ُمرؾمؾ قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمبد اهلل سمـ طمٜمٓم٥م أظمرضمف إؾمامقمٞمؾ سمـ 

 دي٨م طمسـ ُمـ هذيـ اًمٓمري٘ملم.( سمسٜمد صحٞمح, وم٤محل369ضمٕمٗمر ذم طمديثف )

 ومن ؽضائلها أن ؽوها يوم اـنحر اـذي اختصه اهلل باـفضائل اـكثرة ومنها: -9

( وأسمق داود 19275أٟمف أومْمؾ أي٤مم اًمٕم٤مم قمغم اْلـمالق عم٤م أظمرضمف أمحد ) -1

ـْ قَمْبِد اهلل1765) ـِ ىُمْرٍط رِض اهلل قمٜمف, َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ( قَم َوؾَمٚمََّؿ  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمفِ  سْم

ـَْقرِّ »ىَم٤مَل:  اِم ِطنَْد اهللاِ َيْوُم اـناْحِر, ُثما َيْوُم ا وهق طمدي٨م صحٞمح. وؾمٞم٠ميت  «.َأْطَظُم اأْلَيا

 ُمزيد سمٞم٤من هلذه اعمس٠مًم٦م ذم ومّمؾ ظم٤مص إن ؿم٤مء اهلل.

ًمٚمٛمسٚمٛملم سمؾ هق أيمؼم اًمٕمٞمديـ وأومْمٚمٝمام وم٘مد أظمرج أسمق داود  اأن اهلل ضمٕمٚمف قمٞمد -2

ـْ مُحَْٞمٍد, 12226( وأمحد )1556ًمف, واًمٜمس٤مئل ) ( واًمٚمٗمظ1134) ( ُمـ ـمرق قَم

ـْ َأَٟمٍس, ىَم٤مَل: ىَمِدَم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اعمَِْديٜم٦ََم َوهَلُْؿ َيْقَُم٤مِن َيْٚمَٕمُبقَن  قَم

ـَْوْوَمانِ ومِٞمِٝماَم, وَمَ٘م٤مَل:   ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َِّم, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ىَم٤مًُمقا: يُمٜم٤َّم َٟمْٚمَٕم٥ُم ومِٞمِٝماَم  ؟َما َهَذاِن ا

ا ِمنُْهََّم: َيْوَم اأْلَْضَحى, َوَيْوَم  إِنا اهلل»َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  ـَُكْم هِبََِّم َخْرً َؾْد َأْبَد

ـِْفْطرِ   وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.«. ا

واًمٜمس٤مئل  (,773(, واًمؽمُمذي )2419(, وأسمق داود )17379وأظمرج أمحد )

ـِ قمُ  ـمرق( ُمـ 3224) ـْ ُُمقؾَمك سْم ـَ قَم٤مُِمٍر, كَمٍّ قَم , ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأِِب َأٟمَُّف, ؾَمِٛمَع قُمْ٘مَب٦َم سْم

َؿ:  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل يِق »َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ اُم اـتاْػِ َيْوُم َطَرَؽَة, َوَيْوُم اـناْحِر, َوَأيا

ْسََل  ٍٍ ِطوُدَىا َأْهَل اْْلِ اُم َأْؿٍل َورُشْ  وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ. «.ِم, َوِهَي َأيا
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( وأسمق 3258( واسمـ ُم٤مضمف )1945أٟمف يقم احل٩م إيمؼم وم٘مد أظمرج أسمق داود )  -3

( وهمػمهؿ ُمـ ـمرق قمـ ِهَِم٤مم سْمـ اًْمَٖم٤مِز, أظمؼمَٟم٤م َٟم٤مومٌِع, 3556قمقاٟم٦م ذم اعمستخرج )

ـِ قُمَٛمَر رِض اهلل قمٜمٝمام, َأنَّ  ـِ اسْم َؿ َوىَمَػ َيْقَم اًمٜمَّْحِر سَملْمَ  قَم اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

تِل طَم٩مَّ وَمَ٘م٤مَل:  ٦ِم اًْمَقَداِع اًمَّ وَمَ٘م٤مًُمقا: َيْقُم اًمٜمَّْحِر, ىَم٤مَل:  «َأيُّ َيْوٍم َهَذا؟»اجْلََٛمَراِت ذِم طَمجَّ

جِّ اأْلَْؿَزِ » ىمد أظمرضمف اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م وإؾمٜم٤مده صحٞمح. و «.إِنا َهَذا ُهَو َيْوُم احْلَ

(. وؾمٞم٠ميت هلذه اعمس٠مًم٦م زي٤مدة سمٞم٤من ذم ومّمؾ ظم٤مص 1742جمزوُم٤م سمف قم٘م٥م احلدي٨م )

 إن ؿم٤مء اهلل.

ويم٤من يقُم اًمٜمحر هق يقَم احل٩م إيمؼم ٕن ُمٕمٔمؿ أقمامل احل٩م شمٙمقن ومٞمف, ومٗمٞمف يٗمٕمؾ 

 احلج٤مج ُم٤م يكم:

 رُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م.         -1

 اًمٜمحر.             -2

 ّمػم.                         احلٚمؼ أو اًمت٘م -3

 اًمٓمقاف.                            -4

 اًمسٕمل. -5

َوَأَذاٌن أٟمف اًمٞمقم اًمذي ُأقمٚمٜم٧م ومٞمف سمراءة اهلل ورؾمقًمف ُمـ اعمنميملم, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـَ اهلل يمِ  َوَرؾُمقًمِِف إمَِم اًمٜم٤َّمِس َيْقَم احْل٩َمِّ إيَْمؼَمِ َأنَّ اهلل ُمِّ ـَ اعمُْنْمِ لَم َوَرؾُمقًُمُف وَم٢مِن سَمِريٌء ُمِّ

ُٙمْؿ هَمػْمُ ُُمْٕمِجِزي اهلل ْٞمُتْؿ وَم٤مقْمَٚمُٛمقْا َأٟمَّ ُٙمْؿ َوإِن شَمَقًمَّ ـَ يَمَٗمُروْا  شُمْبُتْؿ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًمَّ ِذي ِ اًمَّ َوسَمنمِّ

 .[3]اًمتقسم٦م سمَِٕمَذاٍب َأًمِٞمؿٍ 
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ـِ َأنَّ َأسَم٤م ُهَرْيَرَة 4655وأظمرج اًمبخ٤مري ) مْحَ قَمٜمُْف  َرِِضَ اهلل( قمـ مُحَْٞمد سْمـ قَمْبِد اًمرَّ

 َٓ ُٟمقَن سمِِٛمٜمًك َأْن  ٟملَِم سَمَٕمَثُٝمْؿ َيْقَم اًمٜمَّْحِر ُي١َمذِّ ٦ِم ذِم ُُم١َمذِّ  ىَم٤مَل: سَمَٕمَثٜمِل َأسُمق سَمْٙمٍر ذِم شمِْٚمَؽ احْلَجَّ

َٓ َيُٓمقَف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم قُمْرَي٤مٌن. ٌك َو  حَي٩ُمَّ سَمْٕمَد اًْمَٕم٤مِم ُُمنْمِ

 : ـِ مْحَ ـُ قَمْبِد اًمرَّ ـِ َأِِب  َصغمَّ اهلل صُمؿَّ َأْرَدَف َرؾُمقُل اهلل ىَم٤مَل مُحَْٞمُد سْم َؿ سمَِٕمكِمِّ سْم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

اَءَة. َن سمؼَِمَ  ـَم٤مًم٥ٍِم َوَأَُمَرُه َأْن ُي١َمذِّ

َٓ حَي٩ُمَّ سَمْٕمَد اًمْ   اَءَة َوَأْن  َن َُمَٕمٜم٤َم قَمكِمٌّ َيْقَم اًمٜمَّْحِر ذِم َأْهِؾ ُِمٜمًك سمؼَِمَ ٤مِم ٕمَ ىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة: وَم٠َمذَّ

َٓ َيُٓمقَف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم قُمْرَي٤مٌن. ٌك َو  ُُمنْمِ

أٟمف اًمٞمقم اًمذي شُمنمع ومٞمف إض٤مطمل شم٘مرسم٤م إمم اهلل قمز وضمؾ وؿمٙمرا ًمف وشمٕمٔمٞمام  -5

ـ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللوإىم٤مُم٦م ًمذيمره يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَمُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمٌ  َواًْمُبْدَن ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م ًَمُٙمؿ ُمِّ

٤م َصَقافَّ وَم٢مَِذا َوضَمَب٧ْم ضُمٜمُقهُب٤َم وَمُٙمُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م َوَأـْمِٕمُٛمقا اًْمَ٘م٤مٟمَِع قَمَٚمْٞمٝمَ  وَم٤مْذيُمُروا اؾْمَؿ اهلل

ْرَٟم٤مَه٤م ًَمُٙمْؿ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمِْمُٙمُروَن * ًَمـ َيٜم٤َمَل اهلل َٓ ِدَُم٤مُؤَه٤م  َواعمُْْٕمؽَمَّ يَمَذًمَِؽ ؾَمخَّ حُلُقُُمَٝم٤م َو

َرَه٤م ًمَ  وا اهللَوًَمٙمِـ َيٜم٤َمًُمُف اًمتَّْ٘مَقى ُِمٜمُٙمْؿ يَمَذًمَِؽ ؾَمخَّ ُ ِ  ُٙمْؿ ًمُِتَٙمؼمِّ قَمغَم َُم٤م َهَدايُمْؿ َوسَمنمِّ

 [.37-36]احل٩م اعمُْْحِسٜملِمَ 

٦ٍم ضَمَٕمْٚمٜم٤َم َُمٜمَسٙم٤ًم ًمَِٞمْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـ هَبِٞمَٛم٦ِم  َوًمُِٙمؾِّ ُأُمَّ قَمغَم َُم٤م َرَزىَمُٝمؿ ُمِّ

 ِ َْٟمَٕم٤مِم وَم٢مهَِلُُٙمْؿ إًَِمٌف َواطِمٌد وَمَٚمُف َأؾْمٚمُِٛمقا َوسَمنمِّ ْٕ  [.34]احل٩م  اعمُْْخبِتلِمَ ا

ْٕمُٚمقَُم٤مٍت قَمغَم َُم٤م َرَزىَمُٝمؿ  ًمَِٞمِْمَٝمُدوا َُمٜم٤َمومَِع هَلُْؿ َوَيْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مٍم ُمَّ ذِم َأيَّ

َْٟمَٕم٤مِم وَمُٙمُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م َوَأـْمِٕمُٛمقا اًْمَب٤مِئَس اًْمَٗمِ٘مػمَ  ْٕ ـ هَبِٞمَٛم٦ِم ا  [.28]احل٩م ُمِّ
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ِم٤م يبٕم٨م قمٜمد اعم١مُمـ اًمٜمِم٤مط واًمٕمزيٛم٦م قمغم اؾمتٖمالل هذه ومٝمذه اًمٗمْم٤مئؾ وهمػمه٤م 

قمٛمؾ يٕمٛمٚمف اعم١مُمـ ذم هذه  اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل هبذه اعمٜمزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م, وم٠ميُّ  ,إي٤مم اعمب٤مريم٦م

ُمـ قمٛمٚمف ذم همػم هذه إي٤مم, ومٝمٜمٞمئ٤م  ٤مإي٤مم ومٝمق ظمػم وأزيمك وأقمٔمؿ أضمرا وأيمثر صمقاسم

 ًمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م.عمـ رزىمف اهلل آضمتٝم٤مد واحلرص قمغم اًمٕمٛمؾ ا

 * ادفاضلة بع طػ ذي احلجة واـعػ األواخر من رمضان:

 ( 25/287ؾمئؾ ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

ُاَم َأوْمَْمُؾ؟ ـْ َرَُمَْم٤مَن. َأهيُّ ََواظِمِر ُِم ْٕ ٦ِم َواًْمَٕمنْمِ ا جَّ
ـْ قَمنْمِ ِذي احْلِ  قَم

 وَم٠َمضَم٤مَب:

٤مُم قَمنْمِ ِذي احلِْ  ـْ َأيَّ ََواظِمُر ُِم ْٕ َٞم٤مزِم اًْمَٕمنْمُ ا ـْ َرَُمَْم٤مَن َواًمٚمَّ ٤مِم اًْمَٕمنْمِ ُِم ـْ َأيَّ ٦ِم َأوْمَْمُؾ ُِم جَّ

٦مِ  جَّ
ـْ ًَمَٞم٤مزِم قَمنْمِ ِذي احْلِ  .َرَُمَْم٤مَن َأوْمَْمُؾ ُِم

ـُ اًْمَ٘مٞمُِّؿ ذم سمدائع اًمٗمقائد ) َؾ اًْمَٗم٤مِضُؾ اًمٚمَّبِٞم٥ُم َهَذا (: 3/162ىَم٤مَل اسْم َوإَِذا شَم٠َمُمَّ

٤مٍم اًْمٕمَ اجْلَ  ـْ َأيَّ ُف ًَمْٞمَس ُِم ٤مِم قَمنْمِ  َٛمُؾ ومِٞمَٝم٤م َأطَم٥مُّ إمَم اهللَقاَب َوضَمَدُه ؿَم٤مومًِٞم٤م يَم٤مومًِٞم٤م وَم٢مِٟمَّ ـْ َأيَّ ُِم

٤م ًَمَٞم٤مزِم قَمنْمِ َرَُمَْم٤مَن وَمِٝمَل  ِوَي٦ِم. َوَأُمَّ ْ ٦ِم َوومِٞمَٝم٤م: َيْقُم قَمَروَم٦َم َوَيْقُم اًمٜمَّْحِر َوَيْقُم اًمؽمَّ جَّ
 ِذي احْلِ

تِل يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللًَمَٞم٤مزِم ا  اًمَّ
ِ
طْمَٞم٤مء َٝم٤م َوومِٞمَٝم٤م ًَمْٞمَٚم٦ٌم ظَمػْمٌ  َصغمَّ اهلل ْْلِ ِٞمٞمَٝم٤م يُمٚمَّ َؿ حُيْ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

٦ٍم َصِحٞمَح٦مٍ  ـْ َأضَم٤مَب سمَِٖمػْمِ َهَذا اًمتَّْٗمِّمٞمِؾ مَلْ ُيْٛمٙمِٜمُْف َأْن ُيْدزِمَ سمُِحجَّ ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمٍر. وَمَٛم  .ُِم

وسم٤مجلٛمٚم٦م, ومٝمذا اًمٕمنم ىمد ( ُمـ ؾمقرة احل٩م: 28ي٦م )وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػم أ

ىمٞمؾ: إٟمف أومْمؾ أي٤مم اًمسٜم٦م, يمام ٟمٓمؼ سمف احلدي٨م, ومٗمْمٚمف يمثػم قمغم قمنم رُمْم٤من 



  25 

25 

 
إظمػم: ٕن هذا ينمع ومٞمف ُم٤م ينمع ذم ذًمؽ, ُمـ صٞم٤مم وصالة وصدىم٦م وهمػمه, 

 ويٛمت٤مز هذا سم٤مظمتّم٤مصف سم٠مداء ومرض احل٩م ومٞمف.

 ٦م اًم٘مدر, اًمتل هل ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر.وىمٞمؾ: ذاك أومْمؾ ٓؿمتامًمف قمغم ًمٞمٚم

وشمقؾمط آظمرون وم٘م٤مًمقا: أي٤مم هذا أومْمؾ, وًمٞم٤مزم ذاك أومْمؾ. وهبذا جيتٛمع ؿمٛمؾ 

 .إدًم٦م, واهلل أقمٚمؿ

 * ادفاضلة بع يوم طرؽة ويوم اـنحر: 

٤مومِِٕمٞم٦َُّم َواعم٤َْمًمِِٙمٞم٦َُّم ذِم إْ ََصحِّ قِمٜمَْدُهْؿ َوسَمْٕمُض احْلَٜم٤َمسمَِٚم٦ِم َوُِمٜمْ  ُٝمْؿ َأسُمق طَمٙمِٞمٍؿ َذَه٥َم اًمِمَّ

ـُ ُُمْٗمٚمٍِح ذِم اًْمُٗمُروِع: َوُهَق  ٤مِم, ىَم٤مل اسْم إسِْمَراِهٞمُؿ اًمٜمَّْٝمَرَوايِنُّ إمَِم َأنَّ َيْقَم قَمَروَم٦َم َأوْمَْمؾ إْ َيَّ

 إْ َفْمَٝمُر.

( 3853قَمٜمُْف قمٜمد اسمـ طمب٤من ) َواؾْمَتَدًمقا قَمغَم َُم٤م َذَهُبقا إًَِمْٞمِف سمَِحِدي٨ِم ضَم٤مسمٍِر َرِِضَ اهلل

صَمٜم٤َم ِهَِم٤مٌم 2292 يٕمغم )وأِب , طَمدَّ ـُ َُمْرَواَن اًْمُٕمَ٘مْٞمكِمُّ ُد سْم ُهَق -( ُمـ ـمريؼ حُمَٛمَّ

ؾْمُتَقاِئلُّ  ـْ ضَم٤مسمٍِر, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل-اًمدَّ سَمػْمِ قَم ـْ َأِِب اًمزُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  َصغمَّ اهلل , قَم

اٍم َأْؽَضل ِطنَْد اهلل اِم  َما ِمْن َأيا ِة, َوَما ِمْن َيْوٍم َأْؽَضل ِطنَْد اهللِمْن َأيا جا
ِمْن  َطْػِ ِذي احْلِ

ََّمِء  َيْوِم َطَرَؽَة, َينِْزل اهلل ْىَوا َؽُوَباِهي بَِيْهل األْ َْرِض َأْهل اـسا ََّمِء اـدُّ َتَباَرَك َوَتَعاَغ إَِغ اـسا

ا َضاِحَع, َجاؤُ  وا ِمْن ُؿل َؽجٍّ َطِموٍق َيْرُجوَن َؽَوُقول: اْىُظُروا إَِغ ِطَباِدي ُشْعًثا ُؼْزً

تِي َوََلْ َيَرْوا َطَذاِِب, َؽَلْم َيَر َيْوًما َأْؿَثَر ِطْتًقا ِمَن اـنااِر ِمْن َيْوِم َطَرَؽةَ   . َرْْحَ

ىمٚم٧م: وهق طمدي٨م ضٕمٞمػ ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م أِب اًمزسمػم وهق ُمدًمس وىمد ضٕمٗمف اًمٕمالُم٦م 

 (.2/126إًمب٤مين رمحف اهلل ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )
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يَم٤مِت إمم أن َيْقُم  ُه َأسُمق اًْمؼَمَ ـُ شَمْٞمِٛمٞم٦ََّم َوضَمدُّ وذه٥م سَمْٕمُض احْلَٜم٤َمسمَِٚم٦ِم َوُِمٜمُْٝمْؿ ؿمٞمخ اْلؾمالم اسْم

ـُ اًْمَ٘مٞمِِّؿ ذم زاد اعمٕم٤مد ) َح َذًمَِؽ اسْم ٤مِم اًْمَٕم٤مِم. َوَرضمَّ ( َوىَم٤مل: 35-1/34اًمٜمَّْحِر َأوْمَْمؾ َأيَّ

َنَّ احْلَِدي٨َم اًمدَّ  ِٕ َقاُب  ٌء ُيَ٘م٤مِوُُمُف.ُهَق اًمّمَّ َٓ ُيَٕم٤مِرُضُف َرْ  الَّ قَمغَم َذًمَِؽ 

( واسمـ 1765( وأسمق داود )19275َواؾْمَتَدًمُّقا قَمغَم َُم٤م َذَهُبقا إًَِمْٞمِف سماَِم َرَواُه أمحد )

ـُ 4/246( واحل٤ميمؿ )2966و 2917ظمزيٛم٦م ) ( وهمػمهؿ ُمـ ـمرق قمـ حَيَْٞمك سْم

صمَ  ـْ صَمْقٍر سمـ يزيد ىَم٤مَل: طَمدَّ ـْ قَمْبِد اهللؾَمِٕمٞمٍد, قَم ـُ ؾَمْٕمٍد, قَم ـْ قَمْبِد  ٜمِل َراؿِمُد سْم , قَم ـِ حُلَلٍّ سْم

ـِ ىُمْرٍط, َأنَّ َرؾُمقَل اهلل اهلل اِم ِطنَْد اهللاِ َيْوُم »َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل:  سْم َأْطَظُم اأْلَيا

ـَْقرِّ   .ؽضل األيامأوهق طمدي٨م صحٞمح, وذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف: «. اـناْحِر, ُثما َيْوُم ا

. ُف ُهَق َيْقُم احْل٩َمِّ إْ يَْمؼَمِ ِٕ َٟمَّ  ىم٤مًمقا: َو

 ىمٚم٧م: وهذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمح ًمدًٓم٦م احلدي٨م قمٚمٞمف واهلل أقمٚمؿ.

 وُم٤م سمٕمده٤م(.45/338اٟمٔمر اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م )

ؾْماَلِم   (:25/288يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )وؾُمِئَؾ ؿَمْٞمُخ اْْلِ

اَم َأوْمَْمُؾ: َيقْ   ُم قَمَروَم٦َم َأْو اجْلُْٛمَٕم٦ِم َأْو اًْمِٗمَٓمِر َأْو اًمٜمَّْحِر؟َأيُّ

٤مِم وَم٠َمضَم٤مَب:  . َوَأوْمَْمُؾ َأيَّ
ِ
َٗم٤مِق اًْمُٕمَٚماَمء ؾُْمُبقِع َيْقُم اجْلُْٛمَٕم٦ِم سم٤ِمشمِّ ْٕ ٤مِم ا احْلَْٛمُد هللَِِّ, َأوْمَْمُؾ َأيَّ

َنَّ ذِم اًْمَٕم٤مِم ُهَق َيْقُم اًمٜمَّْحِر. َوىَمْد ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ َيْقُم قَمَرومَ  ِٕ ِحٞمُح:  ُل ُهَق اًمّمَّ َوَّ ْٕ ٦َم َوا

ـْ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلل ـِ قَم ٜمَ ُف ىَم٤مَل: اًمسُّ اِم ِطنَْد اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأٟمَّ َيْوُم اـناْحِر ُثما  َأْؽَضُل اأْلَيا

ـَْقرِّ  يَْمؼَمِ ذِم َُمْذَه٥ِم َُم٤مًمٌِؽ َواًمِمَّ  َيْوُم ا ْٕ ُف َيْقُم احْل٩َمِّ ا َٟمَّ
٤مومِِٕملِّ َوَأمْحَد يَماَم صَمَب٧َم ذِم ِٕ

ـْ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلل ِحٞمِح قَم ُف ىَم٤مَل:  اًمّمَّ جِّ اأْلَْؿَزِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأٟمَّ . َيْوُم اـناْحِر ُهَو َيْوُم احْلَ
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ِه: يَم٤مًْمُقىُمقِف سمٛمزدًمٗم٦م َوَرُْمِل مَجْرَ  َٓ ُيْٕمَٛمُؾ ذِم هَمػْمِ قَْماَمِل َُم٤م  ْٕ ـْ ا ِة اًْمَٕمَ٘مَب٦ِم َوطْمَدَه٤م َوومِٞمِف ُِم

 
ِ
َٗم٤مِق اًْمُٕمَٚماَمء ٜم٦َِّم َواشمِّ وَم٤مَض٦ِم وَم٢مِنَّ ومِْٕمَؾ َهِذِه ومِٞمِف َأوْمَْمُؾ سم٤ِمًمسُّ  .َواًمٜمَّْحِر َواحْلَْٚمِؼ َوـَمَقاِف اْْلِ

 .َأقْمَٚمؿُ  َوَاهلل

 ادفاضلة بع يوم اـنحر ويوم اجلمعة:* 

٤مِم,  -ْٕمِض احْلَٜم٤َمسمَِٚم٦مِ َوُهَق َرْأُي سمَ -َذَه٥َم اعم٤َْمًمِٙمِٞم٦َُّم ذِم ىَمْقٍل  إمَِم َأنَّ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َأوْمَْمؾ إْ َيَّ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة رِض اهلل قمٜمف, َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ 854واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمام أظمرضمف ُمسٚمؿ ) ( قَم

ْمُس َيْوُم ا»َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, ىَم٤مَل:  ُمَعِة, ؽِوِه ُخلَِق َخْرُ َيْوٍم َصَلَعْت َطَلْوِه اـشا جْلُ

ُمَعةِ  اَطُة إاِلا يِف َيْوِم اجْلُ ناَة, َوؽِوِه ُأْخِرَج ِمنَْها, َواَل َتُقوُم اـسا  «.آَدُم, َوؽِوِه ُأْدِخَل اجْلَ

ـِ َأْوٍس رِض اهلل 16162واؾمتدًمقا أيْم٤م سمام أظمرضمف أمحد ) ـْ َأْوِس سْم ( وهمػمه قَم

ُمَعِة, ؽِوِه  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: قمٜمف, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل َصغمَّ  اِمُكْم َيْوُم اجْلُ ِمْن َأْؽَضِل َأيا

ََلِة ؽِوِه, َؽٌِنا  ْعَقُة, َؽَيْؿثُِروا َطَظا ِمَن اـصا ُخلَِق آَدُم, َوؽِوِه ُؾبَِض, َوؽِوِه اـناْفَخُة, َوؽِوِه اـصا

َرؾُمقَل اهللِ, َويَمْٞمَػ شُمْٕمَرُض قَمَٚمْٞمَؽ َصاَلشُمٜم٤َم َوىَمْد وَمَ٘م٤مًُمقا: َي٤م , َصََلَتُكْم َمْعُروَضٌة َطَظا 

َم َطَذ اأْلَْرِض َأْن َتْيُؿَل َيْٕمٜمِل َوىَمْد سَمٚمِٞم٧َم, ىَم٤مَل:  -َأِرُْم٧َم؟  إِنا اهللَ َطزا َوَجلا َحرا

  .َأْجَساَد اأْلَْىبَِواِء َصَلَواُت اهلِل َطَلْوِهمْ 

تِل َوَرَدْت ذِم َأوْمَْمٚمِٞم٦َِّم َيْقِم اًمٜمحر َوَيْقِم اجْلُُٛمَٕم٦ِم سمٞمٜمام مجع سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سَملْمَ أْ  صَم٤مِر اًمَّ

٤مِم إْ ُؾْمُبقِع وهذا اظمتٞم٤مر  ٜم٦َِم, َوَيْقُم اجْلُُٛمَٕم٦َم َأوْمَْمؾ َأيَّ ٤مِم اًمسَّ َوىَم٤مل: َيْقُم اًمٜمحر َأوْمَْمؾ َأيَّ

ـْ يَ 25/289ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٢مٟمف ؾمئؾ يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) ْقِم ( قَم

ُاَم َأوْمَْمُؾ؟  اجْلُْٛمَٕم٦ِم َوَيْقِم اًمٜمَّْحِر َأهيُّ
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٤مِم اًْمَٕم٤ممِ وَم٠َمضَم٤مَب:  ؾُْمُبقِع َوَيْقُم اًمٜمَّْحِر َأوْمَْمُؾ َأيَّ ْٕ ٤مِم ا  . َيْقُم اجْلُْٛمَٕم٦ِم َأوْمَْمُؾ َأيَّ

ـُ اًْمَ٘مٞمُِّؿ ذم سمدائع اًمٗمقائد ) َٓ َيْسَٚمؿُ (: 3/162ىَم٤مَل اسْم ـْ  َوهَمػْمُ َهَذا اجْلََقاِب  َص٤مطِمُبُف ُِم

َٓ طِمٞمَٚم٦َم ًَمُف ذِم َدوْمِٕمفِ  اِض اًمَِّذي  قْمؽِمَ ِٓ  .ا

 .وهق اًمّمقاب(: 1/39وىم٤مل ذم زاد اعمٕم٤مد )

 * تعوع يوم احلج األؿز:

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٕمٞملم يقم احل٩م إيمؼم قمغم قمدة ُمذاه٥م:

وقمبد اهلل  أٟمف يقم اًمٜمحر, وهذا اًم٘مقل أؾمٜمده اسمـ ضمرير قمـ قمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م, -1

سمـ أِب أورم, واعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م, وقمبد اهلل سمـ قمب٤مس, وأِب ضُمَحْٞمٗم٦م, وقمبد اهلل سمـ 

قمٛمر, وؾمٕمٞمد سمـ ضُمَبػم, وقمبد اهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد, ىمٞمس سمـ قمب٤مدة, وٟم٤مومع سمـ ضُمَبػم 

سمـ ُمٓمٕمؿ, واًمِمٕمبل, وإسمراهٞمؿ اًمٜمََّخِٕمل, وجم٤مهد, وقِمْٙمِرُم٦م, وأِب ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر, 

هري, واًمسدي, وقمبد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ وأسمٞمف, وحمٛمد سمـ وقمٓم٤مء, واًمز

( َذَه٥َم إمَِم 479ؾمػميـ, واظمت٤مره اسمـ ضمرير, وىم٤مل اسمـ طمزم ذم طمج٦م اًمقداع ص )

 َهَذا مُجُْٝمقُر اًمٜم٤َّمِس َوسمِِف َٟم٠ْمظُمُذ.

( وأسمق 3258( واسمـ ُم٤مضمف )1945ىمٚم٧م: وىمد ضم٤مء ُمرومققم٤م وم٘مد أظمرج أسمق داود )

( وهمػمهؿ ُمـ ـمرق قمـ ِهَِم٤مم سْمـ اًْمَٖم٤مِز, أظمؼمَٟم٤م َٟم٤مومٌِع, 3556)قمقاٟم٦م ذم اعمستخرج 

َؿ َوىَمَػ َيْقَم اًمٜمَّْحِر سَملْمَ  ـِ قُمَٛمَر رِض اهلل قمٜمٝمام, َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـِ اسْم قَم

تِل طَم٩مَّ وَمَ٘م٤مَل:  ٦ِم اًْمَقَداِع اًمَّ وَمَ٘م٤مًُمقا: َيْقُم اًمٜمَّْحِر, ىَم٤مَل:  «َأيُّ َيْوٍم َهَذا؟»اجْلََٛمَراِت ذِم طَمجَّ

جِّ اأْلَْؿَزِ »  وإؾمٜم٤مده صحٞمح. «.إِنا َهَذا ُهَو َيْوُم احْلَ
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ـِ َأنَّ َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهلل4655وذم صحٞمح اًمبخ٤مري ) مْحَ قَمٜمُْف  ( قمـ مُحَْٞمد سْمـ قَمْبِد اًمرَّ

٦ِم ذِم ُمُ  َٓ ىَم٤مَل: سَمَٕمَثٜمِل َأسُمق سَمْٙمٍر ذِم شمِْٚمَؽ احْلَجَّ ُٟمقَن سمِِٛمٜمًك َأْن  ٟملَِم سَمَٕمَثُٝمْؿ َيْقَم اًمٜمَّْحِر ُي١َمذِّ ١َمذِّ

َٓ َيُٓمقَف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم قُمْرَي٤مٌن. ٌك َو  حَي٩ُمَّ سَمْٕمَد اًْمَٕم٤مِم ُُمنْمِ

: صُمؿَّ َأْرَدَف َرؾُمقُل اهلل  ـِ مْحَ ـُ قَمْبِد اًمرَّ ـِ أَ  َصغمَّ اهلل ىَم٤مَل مُحَْٞمُد سْم َؿ سمَِٕمكِمِّ سْم ِِب قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

اَءَة. َن سمؼَِمَ  ـَم٤مًم٥ٍِم َوَأَُمَرُه َأْن ُي١َمذِّ

َٓ حَي٩ُمَّ سَمْٕمَد اًمْ   اَءَة َوَأْن  َن َُمَٕمٜم٤َم قَمكِمٌّ َيْقَم اًمٜمَّْحِر ذِم َأْهِؾ ُِمٜمًك سمؼَِمَ َٕم٤مِم ىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة: وَم٠َمذَّ

َٓ َيُٓمقَف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم قُمْرَي٤مٌن. ٌك َو  ُُمنْمِ

ـْ 4657) ضم٤مء ذم رواي٦م ًمٚمبخ٤مري يَْمؼَمِ ُِم ْٕ (: وَمَٙم٤مَن مُحَْٞمٌد َيُ٘مقُل: َيْقُم اًمٜمَّْحِر َيْقُم احْل٩َمِّ ا

 َأضْمِؾ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرَة. 

أٟمف يقم قمروم٦م, وأؾمٜمده اسمـ ضمرير أيْم٤م قمـ قمٛمر, وقمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م, وأِب  -2 

ضمحٞمٗم٦م, واسمـ قمب٤مس, واسمـ اًمزسمػم, وجم٤مهد, وقمٓم٤مء, وروي ُمرومققم٤م وإؾمٜم٤مده 

 ضٕمٞمػ. 

أٟمف أي٤مم احل٩م يمٚمٝم٤م, ٓ يقم سمٕمٞمٜمف, وأؾمٜمده اسمـ ضمرير قمـ جم٤مهد, وؾمٗمٞم٤من  -3

 اًمثقري.

( 481, أؾمٜمده اسمـ طمزم ذم طمج٦م اًمقداع ص)-أي صم٤مين يقم اًمٕمٞمد– رأٟمف يقم اًم٘مَ  -4

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م. 

واًمّمحٞمح ُمـ هذه إىمقال إول: ًمثبقشمف قمـ اعمٕمّمقم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ 

وأومم إىمقال ذم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمسػم أي٦م: ىمقل سمٕمد ىمقًمف, 
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سم٤مًمّمح٦م, ىمقُل ُمـ ىم٤مل: يقم احل٩م إيمؼم, يقم اًمٜمحر, ًمتٔم٤مهر إظمب٤مر قمـ مج٤مقم٦م ُمـ 

أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن قمٚمٞم٤ًّم ٟم٤مدى سمام أرؾمٚمف سمف رؾمقل اهلل صغم 

, يقم اًمٜمحر. هذا, ُمع سمراءةٚمٞمٝمؿ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م إمم اعمنميملم, وشمال قم

إظمب٤مر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل يقم اًمٜمحر: 

 .أشمدرون أّي يقم هذا؟ هذا يقم احل٩م إيمؼم

يَْمؼَمِ ُهَق َيْقُم (: 1/35وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مد ) ْٕ َقاُب َأنَّ َيْقَم احْل٩َمِّ ا َواًمّمَّ

ـَ اهللَ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم: اًمٜمَّْحِر: ًمِ  يَْمؼَمِ  َوَأَذاٌن ُِم ْٕ  [,3]اًمتقسم٦م:  َوَرؾُمقًمِِف إمَِم اًمٜم٤َّمِس َيْقَم احْل٩َمِّ ا

ِحٞمَحلْمِ َأنَّ أسم٤م سمٙمر وقمٚمٞم٤م َرِِضَ اهلل َٓ َيْقَم  َوصَمَب٧َم ذِم اًمّمَّ َٟم٤م سمَِذًمَِؽ َيْقَم اًمٜمَّْحِر,  قَمٜمُْٝماَم َأذَّ

ـِ أِب دا قَمَروَم٦َم. َوذِم  َيْقُم »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل:  َصغمَّ اهلل ود سم٠َِمَصحِّ إؾِْمٜم٤َمٍد َأنَّ َرؾُمقَل اهللؾُمٜمَ

يَْمؼَمِ َيْقُم اًمٜمَّْحرِ  ْٕ َح٤مسَم٦مِ , «احْل٩َمِّ ا ـَ اًمّمَّ وهق «. َويَمَذًمَِؽ ىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة, َومَج٤َمقَم٦ٌم ُِم

ع اًمٗمت٤موى ذم ُمقاضع ُمـ يمتبف ُمٜمٝم٤م جمٛمق  اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 (.24/227( و)25/288)

 * اـتكبر يف طػ ذي احلجة: 

ذه٥م اْلُم٤مم أمحد واًمِم٤مومٕمل إمم اؾمتحب٤مب اًمتٙمبػم ومٞمٝم٤م, إٓ أن اْلُم٤مم أمحد أـمٚم٘مف  

 وىم٤مل جيٝمر سمف. سمٞمٜمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: يٙمؼم قمٜمد رؤي٦م إض٤مطمل.

 اًم٘مرآن, وهق ويم٠مٟمف أدظمٚمف ذم اًمتٙمبػم قمغم هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم اعمذيمقر ذم ىم٤مل اسمـ رضم٥م: 

 .وإن يم٤من داظمال ومٞمف, إٓ أٟمف ٓ ُيتص سمف, سمؾ هق أقمؿ ُمـ ذًمؽ يمام شم٘مدم
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ْٕمُٚمقَُم٤مٍت قَمغَم َُم٤م  ًمَِٞمِْمَٝمُدوا َُمٜم٤َمومَِع هَلُْؿ َوَيْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللواؾمتدًمقا سم٤مٔي٦م  ٤مٍم ُمَّ ذِم َأيَّ

َْٟمَٕم٤مِم وَمُٙمُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م َوَأـْمِٕمُٛمقا ْٕ ـ هَبِٞمَٛم٦ِم ا   [.28]احل٩م اًْمَب٤مِئَس اًْمَٗمِ٘مػَم  َرَزىَمُٝمؿ ُمِّ

( 827( وقمبد سمـ محٞمد ذم اعمٜمتخ٥م )5446وسمحدي٨م اسمـ قمٛمر اًمذي أظمرضمف أمحد )

ـِ قُمَٛمَر, 817واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء ) ـِ اسْم ـْ جُم٤َمِهٍد, قَم ـِ َأِِب ِزَي٤مٍد, قَم ( ُمـ ـمريؼ َيِزيَد سْم

اٍم َأْؽَضُل ِطنَْد اهلل» قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: َصغمَّ اهللُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َرِِضَ اهلل  َما ِمْن َأيا

, َؽَيْؿثُِروا ؽِوِهنا ِمَن اـتاْسبِوِح  ـَْعْػِ اِم ا ـَْعَمُل ؽِوِهنا ِمْن َأيا ـَْوِه ا َطزا َوَجلا َواَل َأَحبُّ إِ

  «.َواـتاْهلِوِل واـتكبر َواـتاْحِمودِ 

ه ضٕمٞمػ: ًمْمٕمػ يزيد سمـ أِب زي٤مد اًم٘مرر إؾمٜم٤مدوهق طمدي٨م طمسـ ًمٖمػمه, ىمٚم٧م: 

اهل٤مؿمٛمل, وًمٙمٜمف ىمد شمقسمع شم٤مسمٕمف ُمقؾمك سمـ أِب قم٤مئِم٦م وهق صم٘م٦م أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم 

َة, صمٜم٤م قَمْبُد 8/637اًمّمٞم٤مم يمام ذم إحت٤مف اعمٝمرة ) ـُ َأِِب َُمرَسَّ صَمٜمِل َأسُمق حَيَْٞمك سْم ( وم٘م٤مل طَمدَّ

ـُ هَمْزَواَن, صمٜم٤م َأسُمق قَمَقاَٟم٦َم, ـِ َأِِب قَم٤مِئَِم٦َم, احْلَِٛمٞمِد سْم ـْ ُُمقؾَمك سْم قمـ جم٤مهد, سمف. أسمق حيٞمك  قَم

 , ىم٤مل اسمـ أِب طم٤مشمؿ: يمتب٧م قمٜمفسمـ زيمري٤م اعمٙمل أمحد سمـ أِب ُمرسة: هق قمبد اهلل سمـ

, وحمٚمف اًمّمدق, وذيمره اسمـ طمب٤من ذم اًمث٘م٤مت. وقمبد احلٛمٞمد سمـ همزوان, ىم٤مل سمٛمٙم٦م

 ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم. أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ, وذيمره اسمـ طمب٤من ذم اًمث٘م٤مت, وُمـ ومقىمٝمام

وًمف ؿم٤مهد قمـ أِب هريرة أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم اًمّمٞم٤مم يمام ذم إحت٤مف اعمٝمرة 

ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق اًم٘م٤مِض, قمـ أِب يمري٥م, قمـ سمٙمر سمـ ( وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م 15/489)

, ورضم٤مل إؾمٜم٤مده يمٚمٝمؿ ُمّمٕم٥م, قمـ قمٛمر سمـ ذر, قمـ جم٤مهد, قمـ أِب هريرة ُمرومققم٤مً 

ٗم٤م.صم٘م٤مت إٓ سمٙمر سمـ ُمّمٕم٥م ومٚمؿ أقمرومف وأظمِم  ك أن يٙمقن ُمّمحَّ
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وقمغم هذا ومٓمريؼ ُمقؾمك سمـ أِب قم٤مئِم٦م ُمع هذا اًمِم٤مهد شمٗمٞمد اًمٓمريؼ إومم ىمقة, 

 وشمرومع احلدي٨م إمم درضم٦م احلسـ, واهلل أقمٚمؿ. 

 يمت٤مب اًمِم٤مذموِم٤م اؾمتدًمقا أيْم٤م سمف ُم٤م أظمرضمف أسمق سمٙمر قمبد اًمٕمزيز سمـ ضمٕمٗمر ذم 

ؾمالم أِب اعمٜمذر, قمـ محٞمد  ُمـ رواي٦م يمت٤مب اًمٕمٞمديـوأسمق سمٙمر اعمروزي اًم٘م٤مِض ذم 

أن اسمـ قمٛمر وأسم٤م هريرة يم٤مٟم٤م ُيرضم٤من ذم اًمٕمنم إمم اًمسقق  :إقمرج, قمـ جم٤مهد

 . يٙمؼمان, ٓ ُيرضم٤من إّٓ ًمذًمؽ

يم٤من أسمق هريرة واسمـ », وًمٗمٔمف: –ومذيمره –ورواه قمٗم٤من وم٘م٤مل أظمؼمٟم٤م ؾمالم أسمق اعمٜمذر 

ٕمٝمام, وٓ ي٠مشمٞم٤من ًمٌمء إٓ قمٛمر ي٠مشمٞم٤من اًمسقق أي٤مم اًمٕمنم, ومٞمٙمؼمان, ويٙمؼم اًمٜم٤مس ُم

 «.ًمذًمؽ

ىمٚم٧م: وإؾمٜم٤مده طمسـ: ؾمالم أسمق اعمٜمذر ٓ سم٠مس سمف, ومحٞمد هق اسمـ ىمٞمس إقمرج صم٘م٦م, 

 وجم٤مهد هق اسمـ ضمؼم إُم٤مم وروايتف قمـ اسمـ قمٛمر وأِب هريرة قمٜمد اجلامقم٦م.

( وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ 26) اًمٕمٞمديـواؾمتدًمقا سمام أظمرضمف اًمٗمري٤مِب ذم يمت٤مب 

٤م ضمرير قمـ يزيد سمـ أِب زي٤مد  ىم٤مل: رأي٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وقمبد اًمرمحـ راهقيف أظمؼمٟم

وُمـ رأيٜم٤م ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمٜم٤مس  -أو اصمٜملم ُمـ ه١مٓء اًمثالصم٦م  -سمـ أِب ًمٞمغم وجم٤مهدا 

اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم, ٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم وهلل ي٘مقًمقن ذم أي٤مم اًمٕمنم: 

 . احلٛمد
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٦م إُم٤مم ُمٕمروف, وضمرير هق اسمـ قمبد احلٛمٞمد اًمْمبل ُمـ ىمٚم٧م: إؾمح٤مق سمـ راهقيف صم٘م

اًمث٘م٤مت, ويزيد سمـ أِب زي٤مد هق اًم٘مرر ضٕمٞمػ, وًمٙمٜمف حيٙمل هذا إصمر قمـ ُمِم٤مهدة 

 , وم٤مٕصمر صم٤مسم٧م.ورؤي٦م

وروى اعمروزي, قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران, (: 9/9ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ومتح اًمب٤مري ) 

أؿمبٝمف سم٤مُٕمقاج ُمـ  ىم٤مل: أدريم٧م اًمٜم٤مس وإهنؿ ًمٞمٙمؼمون ذم اًمٕمنم, طمتك يمٜم٧م

 .يمثرهت٤م, وي٘مقل: إن اًمٜم٤مس ىمد ٟم٘مّمقا ذم شمريمٝمؿ اًمتٙمبػم

وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ مل يستح٥م اًمتٙمبػم ذم أي٤مم اًمٕمنم, وطمٙمل قمـ ُم٤مًمؽ وأِب 

 طمٜمٞمٗم٦م. ىم٤مًمف اسمـ رضم٥م.

ه ُمـ اًمبدع وم٘مد أظمرج اسمـ أِب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ  ) ( 13921وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمدَّ

صَمٜم٤َم قَمْبدُ  ـْ  ومَ٘م٤مَل: طَمدَّ ـْ ؿُمْٕمَب٦َم, ىَم٤مَل: ؾَم٠َمًْم٧ُم احْلََٙمَؿ, َومَح٤َّمًدا, قَم , قَم ـُ َُمْٝمِديٍّ ـِ سْم مْحَ اًمرَّ

 : َٓ ٤مَم اًْمَٕمنْمِ وَمَ٘م٤م وإؾمٜم٤مده صحٞمح. ووصػ اسمـ رضم٥م هذا «. حُمَْدٌث »اًمتَّْٙمبػِِم َأيَّ

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ سم٤مًمغ, وقمده ُمـ اًمبدع, ومل يبٚمٖمف ُم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمب٤مًمٖم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: 

 .ُمـ اًمسٜم٦م ذم ذًمؽ

احلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ (: 13/17ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز يمام ذم جمٛمقع ومت٤مواه )

 قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ اهتدى هبداه.

أُم٤م اًمتٙمبػم ذم إضحك ومٛمنموع ُمـ أول اًمِمٝمر إمم هن٤مي٦م اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ 

٤مٍم ًمَِٞمِْمَٝمُدوا َُمٜمَ  ؿمٝمر ذي احلج٦م: ًم٘مقل اهلل ؾمبح٤مٟمف: ٤مومَِع هَلُْؿ َوَيْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللَِّ ذِم َأيَّ

٤مٍم  َواْذيُمُروا اهللأي٦م, وهل أي٤مم اًمٕمنم, وىمقًمف قمز وضمؾ:  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٍت  ذِم َأيَّ
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أي٤مم »أي٦م, وهل أي٤مم اًمتنميؼ: وًم٘مقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َُمْٕمُدوَداٍت 

ه ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف, وذيمر روا« اًمتنميؼ أي٤مم أيمؾ وذب وذيمر اهلل قمز وضمؾ

أهنام يم٤مٟم٤م »اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف شمٕمٚمٞم٘م٤م قمـ اسمـ قمٛمر وأِب هريرة رِض اهلل قمٜمٝمام: 

, ويم٤من قمٛمر سمـ «ُيرضم٤من إمم اًمسقق أي٤مم اًمٕمنم ومٞمٙمؼمان ويٙمؼم اًمٜم٤مس سمتٙمبػممه٤م

اخلٓم٤مب واسمٜمف قمبد اهلل رِض اهلل قمٜمٝمام يٙمؼمان ذم أي٤مم ُمٜمك ذم اعمسجد وذم اخلٞمٛم٦م 

اهتام سمذًمؽ طمتك شمرشم٩م ُمٜمك شمٙمبػما, وروي قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ويرومٕم٤من أصق

وؾمٚمؿ وقمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م رِض اهلل قمٜمٝمؿ اًمتٙمبػم ذم أدسم٤مر اًمّمٚمقات اخلٛمس 

ُمـ صالة اًمٗمجر يقم قمروم٦م إمم صالة اًمٕمٍم ُمـ يقم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ذي احلج٦م 

ٚمبٞم٦م طمتك يرُمل مجرة وهذا ذم طمؼ همػم احل٤مج, أُم٤م احل٤مج ومٞمِمتٖمؾ ذم طم٤مل إطمراُمف سم٤مًمت

اًمٕم٘مب٦م يقم اًمٜمحر, وسمٕمد ذًمؽ يِمتٖمؾ سم٤مًمتٙمبػم, ويبدأ اًمتٙمبػم قمٜمد أول طمّم٤مة ُمـ 

يم٤من »رُمل اجلٛمرة اعمذيمقرة, وإن يمؼم ُمع اًمتٚمبٞم٦م ومال سم٠مس: ًم٘مقل أٟمس رِض اهلل قمٜمف: 

, وًمٙمـ إومْمؾ « يٚمبل اعمٚمبل يقم قمروم٦م ومال يٜمٙمر قمٚمٞمف, ويٙمؼم اعمٙمؼم ومال يٜمٙمر قمٚمٞمف

 حرم هق اًمتٚمبٞم٦م, وذم طمؼ احلالل هق اًمتٙمبػم ذم إي٤مم اعمذيمقرة.ذم طمؼ اعم

وهبذا شمٕمٚمؿ أن اًمتٙمبػم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد جيتٛمٕم٤من ذم أصح أىمقال اًمٕمٚمامء ذم مخس٦م أي٤مم, 

وهل: يقم قمروم٦م ويقم اًمٜمحر وأي٤مم اًمتنميؼ اًمثالصم٦م. وأُم٤م اًمٞمقم اًمث٤مُمـ وُم٤م ىمبٚمف إمم 

عم٤م شم٘مدم ُمـ أي٦م وأصم٤مر, وذم اعمسٜمد قمـ اسمـ أول اًمِمٝمر وم٤مًمتٙمبػم ومٞمف ُمٓمٚمؼ ٓ ُم٘مٞمد 

ُم٤م ُمـ أي٤مم أقمٔمؿ قمٜمد »قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, أٟمف ىم٤مل: 
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اهلل وٓ أطم٥م إًمٞمف اًمٕمٛمؾ ومٞمٝمـ ُمـ هذه إي٤مم اًمٕمنم وم٠ميمثروا ومٞمٝمـ ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ 

 .أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« واًمتٙمبػم واًمتحٛمٞمد

  يف طود األضحى:* اـتكبر

صح قمـ قمكم واسمـ ُمسٕمقد واسمـ قمب٤مس رِض اهلل قمٜمٝمؿ أن أول وىم٧م اًمتٙمبػم يبدأ 

ُمـ صبح يقم قمروم٦م وهق ىمقل أمحد واًمِم٤مومٕمل ذم ىمقل وأصح٤مب اًمرأي سمؾ قمزاه 

ـْ ِصَٗم٦ِم 24/222ؿمٞمخ اْلؾمالم إمم اجلٛمٝمقر وم٢مٟمف ؾمئؾ يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) ( قَم

ـِ   , َوَُمَتك َوىْمُتُف؟ اًمتَّْٙمبػِِم ذِم اًْمِٕمٞمَدْي

 وَم٠َمضَم٤مَب:

ـْ احْلَْٛمُد هللِ  ُِم
ِ
َٚمِػ َواًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ىَْمَقاِل ذِم اًمتَّْٙمبػِِم اًمَِّذي قَمَٚمْٞمِف مُجُْٝمقُر اًمسَّ ْٕ , َأَصحُّ ا

يِؼ قَمِ٘م٥َم  ٤مِم اًمتَّنْمِ ـْ وَمْجِر َيْقِم قَمَروَم٦َم إمَم آظِمِر َأيَّ َ ُِم ٦ِم: َأْن ُيَٙمؼمِّ َِئٛمَّ ْٕ َح٤مسَم٦ِم َوا يُمؾِّ َصاَلٍة اًمّمَّ

٦ِم  َِئٛمَّ ْٕ َٗم٤مِق ا َٝمَر سم٤ِمًمتَّْٙمبػِِم قِمٜمَْد اخْلُُروِج إمَم اًْمِٕمٞمِد. َوَهَذا سم٤ِمشمِّ ُع ًمُِٙمؾِّ َأطَمٍد َأْن جَيْ َوَينْمَ

َح٤مسَم٦ِم: ىَمْد ُرِوَي َُمْروُمققًم٤م إمَم اًمٜمَّبِلِّ َص  َْرسَمَٕم٦ِم. َوِصَٗم٦ُم اًمتَّْٙمبػِِم اعمَْٜمُْ٘مقِل قِمٜمَْد َأيْمَثِر اًمّمَّ ْٕ غمَّ ا

َّٓ اهلل َأيْمؼَمُ اهلل اهلل}اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  َٓ إًَمَف إ . َوإِْن {احْلَْٛمدُ  َأيْمؼَمُ َوهلل َأيْمؼَمُ اهلل َوَاهلل َأيْمؼَمُ 

 .َأيْمؼَمُ صَماَلصًم٤م ضَم٤مزَ  ىَم٤مَل اهلل

وهق يمام شم٘مدم ذم هذه اخلٛمس٦م إي٤مم ُمٓمٚمؼ ذم يمؾ وىم٧م وُم٘مٞمد قم٘مٞم٥م اًمّمٚمقات ىم٤مل 

يٕمٜمل أي٤مم  –وذيمر اهلل ذم هذه إي٤مم (: 9/21 ومتح اًمب٤مري )اسمـ رضم٥م ذم

 ٟمققم٤من: –اًمتنميؼ

 أطمدمه٤م: ُم٘مٞمد قم٘مٞم٥م اًمّمٚمقات. واًمث٤مين: ُمٓمٚمؼ ذم ؾم٤مئر إوىم٤مت.
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وم٠مُم٤م اًمٜمقع إول: وم٤مشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف ينمع اًمتٙمبػم قم٘مٞم٥م اًمّمٚمقات ذم هذه 

 ومٞمِف آصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م إي٤مم ذم اجلٛمٚم٦م, وًمٞمس ومٞمِف طمدي٨م ُمرومقع صحٞمح, سمؾ إٟمام

 .وُمـ سمٕمدهؿ, وقمٛمؾ اعمسٚمٛملم قمٚمٞمف

ويٜمتٝمل اًمتٙمبػم ذم صالة اًمٕمٍم ُمـ آظمر أي٤مم اًمتنميؼ صح هذا قمـ قمكم واسمـ 

 قمب٤مس رِض اهلل قمٜمٝمام وقمزاه ؿمٞمخ اْلؾمالم ًمٚمجٛمٝمقر يمام شم٘مدم.

 من ذي احلجة:األيام األوغ تسعة اـ* صوام 

احل٨م قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم هذه إي٤مم يستح٥م صٞم٤مُمٝم٤م ًمٕمٛمقم إدًم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م 

( وهق ينمح طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 2/462ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري )

ْقِم ذِم اًْمَٕمَٛمِؾ اعمت٘مدم:  ْٟمِدَراِج اًمّمَّ ِٓ ٦ِم  جَّ
َواؾْمُتِدلَّ سمِِف قَمغَم وَمْْمِؾ ِصَٞم٤مِم قَمنْمِ ِذي احْلِ

ْقِم َيْقَم اًْمٕمِ  ُف حَمُْٛمقٌل قَمغَم اًْمَٖم٤مًم٥ِِم َواؾْمَتِْمَٙمَؾ سمَِتْحِريِؿ اًمّمَّ  .ٞمِد َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمٟمَّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َرِِضَ اهلل1176وأُم٤م رواه ُمسٚمؿ )  َُم٤م َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللقَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم:  ( قَم

َؿ َص٤مِئاًم ذِم اًْمَٕمنْمِ ىَمطُّ  َصغمَّ اهلل  .قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ُل ىَمْقهُل٤َم: وَمُٞمتَ (: 8/72ومٛمٕمٜم٤مه يمام ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ ) ْ َيُّمِؿ اًْمَٕمنْمَ ٠َموَّ  مَل

َٓ َيْٚمَزُم ُم ْ شَمَرُه َص٤مِئاًم ومِٞمِف َو ٤َم مَل ٤م َأْو َأهنَّ مِهَ ُف مَلْ َيُّمْٛمُف ًمَِٕم٤مِرِض َُمَرٍض َأْو ؾَمَٗمٍر َأْو هَمػْمِ ـ َأٟمَّ

َُْمرِ  ْٕ  .َذًمَِؽ قَمَدُم ِصَٞم٤مُِمِف ذِم َٟمْٗمِس ا

َٓ َيُردُّ قَمغَم َذًمَِؽ َُم٤م َرَواُه َأسُمق (: 2/462وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري ) َو

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم َُم٤م َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل ُه قَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َص٤مِئاًم اًْمَٕمنْمَ  َصغمَّ اهلل َداُوَد َوهَمػْمُ

ُك اًْمَٕمَٛمَؾ َوُهَق حُي٥ِمُّ  طْمتاَِمِل َأْن َيُٙمقَن َذًمَِؽ ًمَِٙمْقٟمِِف يَم٤مَن َيؽْمُ ِٓ َأْن َيْٕمَٛمَٚمُف ظَمِْمَٞم٦َم َأْن  ىَمطُّ 



  37 

37 

 
ـْ طَمِدي٨ِم قَم٤مِئَِم٦مَ  ِحٞمَح٤مِن ُِم تِِف يَماَم َرَواُه اًمّمَّ . اٟمٔمر ومتح اًمٕمالم ُيْٗمَرَض قَمغَم ُأُمَّ

(2/712.) 

 * ؾص اـشعر واألضفار يف اـعػ دن أراد األضحوة:

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم رِض اهلل قمٜمٝم٤م َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ 1977أظمرج اْلُم٤مم ُمسٚمؿ ) قَمَٚمْٞمِف  َصغمَّ اهلل ( قَم

ِه َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل:  َي َؽََل َيَمسا ِمْن َشَعِرِه َوَبَػِ ـَْعْػُ َوَأَراَد َأَحُدُؿْم َأْن ُيَضحِّ إَِذا َدَخَلْت ا

 .َؽََل َيْيُخَذنا َشْعًرا َواَل َيْقلَِمنا ُضُفًراوذم رواي٦م ًمف:  ,َشْوًئا

د اًمرمحـ وأمحد سمـ طمٜمبؾ وإؾمح٤مق سمـ ومذه٥م ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ورسمٞمٕم٦م سمـ أِب قمب

راهقيف وداود اًمٔم٤مهري إمم حتريؿ إظمذ ُمـ اًمِمٕمر أو إفمٗم٤مر سمٕمد دظمقل ذي 

احلج٦م عمـ أراد اًمتْمحٞم٦م ورضمح هذا اْلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين واًمِمقيم٤مين وأومتك سمف اًمِمٞمخ 

اسمـ سم٤مز واًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم واًمِمٞمخ ُم٘مبؾ اًمقادقمل رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم,  وقمٚمٞمف 

 اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م. ومتقى

ىمٚم٧م: وهذا قم٤مم ذم يمؾ ؿمٕمر ؾمقاء يم٤من ُمـ ؿم٤مرسمف أو ُمـ إسمٓمف أو ُمـ قم٤مٟمتف أو ُمـ  

واعمراد سمف اجلٚمد  ئ٤م,رأؾمف أو ُمـ أي ُمقضع ذم ضمسده, ويمذًمؽ ٓ ي٠مظمذ ُمـ سمنمشمف ؿمٞم

يم٠من يٙمقن اًمذي أراد اًمتْمحٞم٦م همػم خمتقن وم٢مٟمف ٓ ُيتـ ذم هذه إي٤مم, وهٙمذا ُم٤م 

ع اجلٚمد إذا شمِم٘مؼ اًم٘مدم ومال جيقز شم٘مٓمٞمٕمٝم٤م ذم هذه ٓمَ ُمـ ىمِ يٙمقن ذم ُم١مظمر اًم٘مدم 

 إي٤مم وسمٕمض اًمٜم٤مس رسمام همٗمؾ قمـ ذًمؽ وأزال شمٚمؽ اًم٘مٓمع ُمـ اجلٚمد.  

واحلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ أن (: 7/486ذم اًمنمح اعمٛمتع  ) ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمرمحتف عم٤م ظمص احلج٤مج سم٤مهلدي, وضمٕمؾ ًمٜمسؽ احل٩م حمرُم٤مت 
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ٔمقرات, وهذه اعمحٔمقرات إذا شمريمٝم٤م اْلٟمس٤من هلل أصمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م, واًمذيـ مل حيرُمقا وحم

سمح٩م وٓ قمٛمرة ذع هلؿ أن يْمحقا ذم ُم٘م٤مسمؾ اهلدي, وذع هلؿ أن يتجٜمبقا إظمذ 

ُمـ اًمِمٕمقر وإفمٗم٤مر واًمبنمة ٕن اعمحرم ٓ ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره ؿمٞمئ٤ًم, يٕمٜمل ٓ يؽمومف, 

اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ وطمٙمٛمتف, يمام أن اعم١مذن يث٤مب  ومٝم١مٓء ـ أيْم٤ًم ـ ُمثٚمف, وهذا ُمـ قمدل

قمغم إذان, وهمػم اعم١مذن يث٤مب قمغم اعمت٤مسمٕم٦م, ومنمع ًمف أن يت٤مسمع ... )إمم أن ىم٤مل( 

ك قمٜمف ٓ طمرج قمٚمٞمف أن ي٠مظمذ ُمـ  قمغم ُمـ يْمحلوىمقًمف:  يٗمٝمؿ ُمٜمف أن ُمـ ُيَْمحَّ

 ذًمؽ, واًمدًمٞمؾ قمغم هذا ُم٤م يكم:

أن اًمتحريؿ ظم٤مص سمٛمـ يْمحل, وقمغم هذا  أوًٓ: أن هذا هق فم٤مهر احلدي٨م, وهق

ومٞمٙمقن اًمتحريؿ خمتّم٤ًم سمرب اًمبٞم٧م, وأُم٤م أهؾ اًمبٞم٧م ومال حيرم قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ: ٕن 

اًمٜمبل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمٚمؼ احلٙمؿ سمٛمـ يْمحل, ومٛمٗمٝمقُمف أن ُمـ يْمحك قمٜمف 

 ٓ يثب٧م ًمف هذا احلٙمؿ.

, ومل يٜم٘مؾ أٟمف يم٤من صم٤مٟمٞم٤ًم: أن اًمٜمبل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يم٤من يْمحل قمـ أهؾ سمٞمتف

ي٘مقل هلؿ: ٓ شم٠مظمذوا ُمـ ؿمٕمقريمؿ وأفمٗم٤مريمؿ وأسمِم٤مريمؿ ؿمٞمئ٤ًم, وًمق يم٤من ذًمؽ 

طمراُم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ ًمٜمٝم٤مهؿ اًمٜمبل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمٜمف, وهذا هق اًم٘مقل اًمراضمح ... 

, اعمراد سم٤مًمٕمنم قمنم ذي احلج٦م إمم أن « أن ي٠مظمذ ذم اًمٕمنم»)إمم أن ىم٤مل( وىمقًمف: 

اًمٕمٞمد اٟمٗمؽ ذًمؽ قمٜمف يقم اًمٕمٞمد, وإن شم٠مظمر إمم اًمٞمقم اًمث٤مين, يْمحل, وم٢من ضحك يقم 

أو اًمث٤مًم٨م مل يٜمٗمؽ قمٜمف ذًمؽ إٓ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين أو اًمث٤مًم٨م طمتك يْمحل ...)إمم أن 

ىم٤مل( ًمٙمـ ًمق أٟمف اٟمٙمرس اًمٔمٗمر, وشم٠مذى سمف ومٞمجقز أن يزيؾ اجلزء اًمذي حيّمؾ سمف 
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ب٧م ذم داظمؾ اجلٗمـ ؿمٕمر إذي٦م وٓ رء قمٚمٞمف, ويمذًمؽ ًمق ؾم٘مط ذم قمٞمٜمف ؿمٕمرة, أو ٟم

شمت٠مذى سمف اًمٕملم, وم٠مظمذه سم٤معمٜم٘م٤مش ضم٤مئز: ٕٟمف ًمدومع أذاه ...)إمم أن ىم٤مل( ُمس٠مًم٦م: ًمق 

 أظمذ اْلٟمس٤من ودم٤موز هؾ شم٘مبؾ أضحٞمتف؟

اجلقاب: ٟمٕمؿ شم٘مبؾ ًمٙمٜمف يٙمقن قم٤مصٞم٤ًم, وأُم٤م ُم٤م اؿمتٝمر قمٜمد اًمٕمقام أٟمف إذا أظمذ 

ف ٓ أضحٞم٦م ًمف ومٝمذا ًمٞمس اْلٟمس٤من ُمـ ؿمٕمره أو فمٗمره أو سمنمشمف ذم أي٤مم اًمٕمنم وم٢مٟم

 سمّمحٞمح: ٕٟمف ٓ قمالىم٦م سملم صح٦م اًمتْمحٞم٦م وإظمذ ُمـ هذه اًمثالصم٦م(.اهـ. 

هذا ُم٤م أردت مجٕمف ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة, واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل 

 ًمف وصحبف أمجٕملم.آقمغم حمٛمد وقمغم 

 

  هـ 1435/ذو احلج٦م/1

 ٛمديٜم٦م اًمْم٤مًمع.سم دار احلدي٨م اًمسٚمٗمٞم٦مذم 
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