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 مقدمة
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 (فضلًا، َمعهاٍ، َشسَطًا)كلنة التُحّد -1

 
إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف .رشيؽ فف، 

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور : وبعد.

ٌَ ِإلَّا اهلُل: أَال: فضل ًَاَدِة َأِى َلا ِإَل  َش
ٓا اهلُل ْهَل  .2 َٓ إَِفَف إِ َفاَدةِ َصَفوَدِة َأْن  ؾَِؿُة افشَّ َعاَدةِ  ـَ ـِ َوِمْػَتاُح َداِر افسَّ ي ، َوِهَل َأْصُؾ افدِّ

َظٌي َظـَْفو.َوَأَشوُشُف، َوَبِؼقاُي  ـِ ُمَتَػرِّ ي وِن افدِّ ـَ  َأْر

اَم َشَبُب ُدُخوِل اجَلـَّةِ َوِهَل  .1 ـَ ِحقَحْغِ ،  ًِ  ِِف افصَّ وِم ـِ افصا ٌَوَدَة ْب ـْ ُظ َؿوَل: َؿوَل  َظ

ـْ َؿوَل: : »َرُشقُل اهلِل  ٌُْدُه َوَرُشقُفُف َم ًدا َظ يَؽ َفُف َوَأنا حُمَؿا َٓ رَشِ ٓا اهللُ َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ َأْصَفُد َأْن 

، وَ  ؾَِؿُتُف افَؼوَهو إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف، َوَأنا اجلَـاَي َحؼٌّ ـَ ـُ َأَمتِِف َو ٌُْد اهلِل َواْب ك َظ ًَ َأنا افـاوَر َوَأنا ِظق

: َأْدَخ  ـْ َأيِّ َأْبَقاِب اجلَـاِي افثااَمكَِقِي َصوءَ َحؼٌّ  .(2)«َؾُف اهللُ اجلَـاَي ِم

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :َؿاَل اهلُل ، َشبِقُل افـََّجاِة ِمَن افـَّارِ وِهَل  .3

                                 
 (.18(، ومًؾؿ )474( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)
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  (   ۓ 

ًِ  َٚز٣ٚ َطًِ وِم ـِ افصا ٌَوَدَة ْب ـْ ُظ ًُ َرُشقَل اهللِ  َظ َٓ »َيُؼقُل:  َؿوَل: َشِؿْع ـْ َصِفَد َأْن  َم

َم اهللُ َظَؾْقِف افـاورَ  ًدا َرُشقُل اهللِ، َحرا ٓا اهللُ َوَأنا حُمَؿا  .«إَِفَف إِ

َعاَدةِ َوِهَل  .4 ـِ ٓ وصقل إػ َشبِقُل افسَّ اَرْي ِذِه افَؽؾَِؿِي، َويِف َصْلِِنَو   افًعودةيِف افدا ٓا ِِبَ إِ

َؼوَوُة وافً ٍَ َتَعاَي٢ ،عودةَتُؽقُن افشا ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): َقا

 (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ُتَبهُ ِهَل وَ  .5 ـُ ا  ا ُرُشَؾُه َوَأْكَزَل ِِبَ ْكَقو َوأِخَرُة افَؽؾَِؿُة افَّتِي َأْرَشَل اهللُ ِِبَ ًِ افدُّ َْجؾَِفو ُخؾَِؼ ِٕ ، َو

ٍَ َتَعاَي٢َواجلَـاُي َوافـاوُر،   (   ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ): َقا

َرَهو يِف ُشقَرِة   َأْظَظُم كِْعَؿٍة َأْكَعَم اهللُ َوِهَل  .6 ـَ ٌَوِدِه َأْن َهَداُهْؿ إَِفْقَفو: َوهِلََذا َذ ِِبَو َظَذ ِظ

ؾِّ كِْعَؿٍي،  ـُ ٌَْؾ  ًٓ َؿ َمَفو َأوا تِل ِهَل ُشقَرُة افـَِّعِؿ، َؾَؼدا ٍَ َتَعاَي٢افـاْحِؾ افا گ ڳ گ گ ): َفَكا

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

اَم يِف   َأْؾَضُل َما ُذـَِر اهللُ َوِهَل  .7 ـَ ٌِْد َيْقَم افِؼَقوَمِي،   يِف ِمقَزاِن افَع
ٍ
ء  َِطَِٓدبِِف َوَأْثَؼُؾ ََشْ

ـِ َظْؿٍرو إموم أمحد بًـد صحقح  ٌِْد اهلِل ْب ـْ َظ ـِ  -َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم -َظ ِلِّ َظ إِنا ُكقًحو » : افـٌا

  ٌََْع ف ًا ٌَْع َوإََرِوَغ اف ًا اَمَواِت اف ًا ٓا اهللُ: َؾنِنا اف ْبـِِف ِظـَْد َمْقتِِف: آُمُرَك باَِل إَِفٍف إِ ِٓ ْق َؿوَل 

َٓ إَِففَ  ـا  ًْ ِِبِ ٍي: َفَرَجَح ٓا اهللُ يِف ـِػا َٓ إَِفَف إِ  ًْ ٍي َوُوِوَع ـِػا ـَ يِف  اَمَواِت  ُوِوْع ًا ٓا اهلُل، َوَفْق َأنا اف إِ

ٓا اهللُ َٓ إَِفَف إِ ٌَْع ــ حؾؼي مٌفؿي فؼصؿتفـ  ًا ٌَْع َوإََرِوَغ اف ًا  . «اف

ٌَ ِإلَّا اهلُل:ثانّا: معهى  ًَاَدِة َأِى َلا ِإَل  َش
َ٘ ِإيَّا اهلُل ٢َٓ َيا ِإَي َٓ ََِع ٓا اهلُل،  ٌُقَد بَِحؼٍّ إِ َٓ َمْع َتِحؼُّ :  ًْ ـْ ُدوِن اهللِ َؾاَل َي ٌَُد ِم إَِفَف َكوؾًِقو ََجِقَع َمو ُيْع

ٌَوَدةَ  ٓا اهللُ ُمْثًٌِتو افِع ٌََد، إِ ٌَوَدةِ  َأْن ُيْع َتِحؼُّ فِْؾِع ًْ  .هلِلِ َؾُفَق اإِلَفُف احلَؼُّ اد

(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): قاٍ 

                                 
 (.19( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.1/115( صحقح: رواه أمحد )1)
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 قاه الصٗخ احللى٘:
ـْ َؿوهَلَـــو ُمْعَتِؼـــًدا َمْعـَوَهـــو  َمـــ

 

ــــــوَهو  ــــــوِماًل بُِؿْؼَتَض ــــــوَن َظ ـَ  َو

 ويِف افَؼــْقِل َوافِػْعــِؾ َوَمــوَت ُمْمِمـًــ 

 

ـــ  ـــْقَم احلَش ٌُ َي ـــ ٌَْع ـــوـُي ـــوٍج آِمـَ  ِر َك

ٌَ ِإلَّا اهلُلثالجا:   ًَاَدِة َأِى َلا ِإَل  :ُشُسَُط َش
ِٔ ٍَ احَلَط ٍ٘: ، َقا َٓبِّ َُ  ِٔ ِِٖب ِب َٚ ٌٌَى فُِدُخقِل اجلَـاِي  َٚ ٓا اهللُ َش َٓ إَِفَف إِ ٌِ َأنا  ـْ َهِذِه إََحوِدي ادَراُد ِم

ـَ افـاوِر، َوَفِؽـ بِوْشتِْجاَمِع   افَوافـاَجوِة ِم
ِ
وِط َواْكتَِػوء  .َقاكِعِ ادَ ُؼُ

ُٔ ٍَ احَلَط َ  ََٚقا ـُ اْمَرَأَتُف: َمو َأْظَدْدَت هِل
ٓا فِْؾَػَرْزَدِق َوُهَق َيْدؾِ َٓ إَِفَف إِ َذا افَقْقِمق َؿوَل: َصَفوَدَة َأْن 

 : ـُ ًَ ٌِْعَغ َشـًَي َؿوَل احلَ وَك كِْعَؿ افعِ »اهللُ ُمـُْذ َش وًضو َؾنِيا ٓا اهلُل رُشُ دة، فؽـ فشفودة أن ٓ إَِفَف إِ

 . «َوَؿْذَف ادْحَصـَوِت 

ِٔ ًَِحَط ٌَ ِي ـْ َؿوَل َِٚقٝ ٓا اهللُ َدَخَؾ اجلَـاَي َؾَؼوَل:  : إِنا َكوًشو َيُؼقُفقَن: َم ٓا »َٓ إَِفَف إِ َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿوَل  َم

َفو َوَؾْرَوَفو َدَخَؾ اجلَـايَ   .«اهللُ َؾَلداى َحؼا

 ٍ٘ َٓبِّ َُ  ُٔ ُِٖب ِب َٚ  ٍَ ٓا اهللُق َؿوَل: َبَذ، َوفَ  ََٚقا َٓ إَِفَف إِ ـْ َشَلَفُف: َأَفْقَس ِمْػَتوُح اجَلـاِي  ـْ دَِ ـْ َمو ِم
ؽِ

ٓا ََلْ ُيْػَتُح َفَؽ  ًَ بِِؿْػَتوٍح َفُف َأْشـَوٌن ُؾتَِح َفَؽ َوإِ ٓا َفُف َأْشـَوٌن، َؾنِْن َأَتْق  .ِمْػَتوٍح إِ

ٓ بد يف صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل مـ شٌعي رشوط ، ٓ تـػع ؿوئؾفو إٓ  ٚقاٍ ايعًُا٤:

.بوجتامظفو

 حٗث قاه:  ٔقد ذكس ِرٓ الصسٔط الصٗخ احللى٘،
ـــ ـــَدْت ـَوبِش ـــْد ُؿقِّ ٌَْعٍي َؿ ـــ  ُروٍط َش

 

 َويِف ُكُصـــقِص افـــَقْحِل َحَؼـــو َوَرَدْت  

ـــــــو  ـــــــْع َؿوِئُؾَف ـــــــُف ََلْ َيـَْتِػ  َؾنِكا

 

ـــــَتْؽِؿُؾَفو  ًْ ٌُ َي ـــــ ٓا َحْق ـــــوفـُّْطِؼ إِ  بِ

ٌُـــــقُل    افِعْؾـــــُؿ َوافَقِؼـــــُغ َوافَؼ

 

ـــــقُل   ـــــو َأُؿ ـــــوْدِر َم ـــــوُد َؾ ْكِؼَق ِٓ  َوا

ـــفْ   ٌا ـــاَلُص َوادَح ـــْدُق َواإِلْخ  َوافصِّ

 

ٌاــــــــفْ   ــــــــو َأَح ــــــــَؽ اهللُ دَِ َؼ  َوؾا

ٌَوًتو ادـَويِف فِْؾَجْفِؾ بَِذفَِؽ. :اهؾضط األٗي   افِعْؾُؿ بَِؿْعـَوَهو ادَراِد ِمـَْفو َكْػًقو َوإِْث

ٍَ اهلُل    [.29حمؿد:]( يب جت حت خت مت ىت يت جث) :َقا
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ـْ ُظْثاَمَن  ز٣ٚ َطًِٚ ٓا اهلُل »: َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ َظ َٓ إَِفَف إِ ُف  ـْ َموَت َوُهَق َيْعَؾُؿ َأكا َم

 .«َدَخَؾ اجلَـايَ 

َتْقِؼـًو بَِؿْدُفقِل َهِذِه افَؽؾَِؿِي َيِؼقـًو  اهؾضط اهجاُٛ: ًْ ؽِّ بَِلْن َيُؽقَن َؿوِئُؾَفو ُم افَقِؼُغ ادـَويِف فِؾشا

ؽُّ َجوِزًمو، َؾنِنا  ، َؾَؽْقَػ إَِذا َدَخَؾُف افشا ِـّ َٓ ِظْؾُؿ افظا ٓا ِظْؾُؿ افَقِؼِغ  َٓ ُيْغـِل ؾِقِف إِ  .اإِلياَمَن 

ٍَ اهلُل   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ) :َقا

( ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

و ادْرَتوُب  قا، َؾَلما ْ َيُشؽُّ ْ َيْرَتوُبقا َأْي: ََل ْقَِنُْؿ ََل ـَ َط يِف ِصْدِق إِياَمِِنِْؿ بِوهللِ َوَرُشقفِِف  َؾُفَق  َؾوْصَسَ

ـَ َؿوَل اهللُ َتَعوَػ ؾِقِفْؿ:  ِذي ـَ ادـَوؾِِؼَغ، َوافِعَقوُذ بِوهللِ، افا ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )ِم

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ٓا اهلُل َوَأِّنِّ : »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ، ظـ َأِِب ُهَرْيَرَة  ز٣ٚ َطًِٚ َٓ إَِفَف إِ َأْصَفُد َأْن 

ٓا َدَخَؾ اجلَـايَ  ٌٌْد َؽْرَ َصوكٍّ ؾِقِفاَم إِ َٓ َيْؾَؼك اهللَ ِِباَِم َظ  .«َرُشقُل اهللِ، 

وكِِف، َوَؿْد َؿصا اهللُ  اهؾضط اهجاهح: ًَ
ٌُقُل دَِو اْؿَتَضْتُف َهِذِه افَؽؾَِؿُي بَِؼْؾٌِِف َوفِ ـْ  افَؼ َظَؾْقـَو ِم

َهو َوَأَبوَهو. ـْ َردا ا ـْ َؿٌَِؾَفو َواْكتَِؼوِمِف ِِم  َم
ِ
ـْ إِْكَجوء ٌََؼ ِم  َمو َؿْد َش

ِ
ٌَوء  َأْك

اَم  ٍَ َتَعاَي٢ـَ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): َقا

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

خُرف:]( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ -13افزُّ

15.] 

ـْ َأِِب ُمقَشك  َٚيف ايصحٝحني ِلِّ  َظ ـِ افـٌا ـَ اهلَُدى »َؿوَل:  َظ َمَثُؾ َمو َبَعَثـِل اهللُ بِِف ِم

ًِ افَؽََلَ َوافعُ  ٌََت ًِ ادوَء َؾَلْك ٌِ افَؽثِِر َأَصوَب َأْرًوو، َؾَؽوَن ِمـَْفو َكِؼقاٌي َؿٌَِؾ َؿَثِؾ افَغْق ـَ ْشَى َوافِعْؾِؿ 

ًِ ادوَء َؾـََػَع اهللُ  َؽ ًَ ًْ ِمـَْفو َأَجوِدُب َأْم وَك ـَ ُبقا َوَشَؼْقا َوَزَرُظقا، افَؽثَِر، َو ِِبَو افـاوَس، َؾَؼِ

                                 
 (.43(صحقح: رواه  مًؾؿ )2)

 (.17)صحقح: رواه مًؾؿ (1)
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ـْ َؾؼِ  ََلً، َؾَذفَِؽ َمَثُؾ َم ـَ  ًُ َٓ ُتـٌِْ ُؽ َموًء َو ًِ
ْ َٓ ُُت َف يِف َوَأَصوَب ِمـَْفو َضوِئَػًي ُأْخَرى إِكااَم ِهَل ِؿقَعوٌن 

ـِ اهللِ َوَكَػَعُف َمو َبَعَثـِل اهللُ بِِف َؾَعؾَِؿ َوَظؾاَؿ، َوَمثَ  ٌَْؾ ُهَدى اهلِل ِدي ْ َيْؼ ْ َيْرَؾْع بَِذفَِؽ َرْأًشو َوََل ـْ ََل ُؾ َم

ًُ بِفِ   .«افاِذي َأْرِشْؾ

ْكِؼَقودُ  اهؾضط اهضابع: ِٓ ِك َذفَِؽ   ا ًْ َظَؾْقِف ادـَويِف فَِسْ  .دَِو َدفا

ٍَ اهلُل  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) :َقا

َمر:]( ى  [.54افزُّ

ٍَ َتَعاَي٢: ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک ) ََٚقا

ؾِْؿ َوْجَفُف ، ( ڱ ًْ ـْ ََلْ ُي ٌد، َوَم ـٌ ُمَقحِّ
ًِ
ؾُِؿ َوْجَفُف َأْي: َيـَْؼوُد َوُهَق حُمْ ًْ َوَمْعـَك ُي

ْؽ بِوفُعْرَوِة افُقْثَؼك ًِ َتْؿ ًْ ُف ََلْ َي ـًو َؾنِكا ًِ
 .إَِػ اهللِ َوََلْ َيُؽ حُمْ

ْدُق  اهؾضط اخلاًػ: ادـَويِف فِْؾَؽِذِب، َوُهَق َأْن َيُؼقهَلَو ِصْدًؿو مـ ؿؾٌف يقاضئ  ؾِقَفو افصِّ

 ٌُ وَكفُ  فَ َؿْؾ ًَ
  .فِ

ٍَ اهلُل  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :َقا

 .[3-2افعـؽٌقت:]( ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ٌٍَؾ  َٚيف ايصحٝحني ـِ َج ـْ ُمَعوِذ ْب ِلِّ  َظ ـِ افـٌا ـْ َأَحٍد : »َظ ٓا اهلُل َوَأنا َمو ِم َٓ إَِفَف إِ َيْشَفُد َأْن 

َمُف اهللُ َظَذ افـاورِ  ٓا َحرا ـْ َؿْؾٌِِف إِ ٌُْدُه َوَرُشقُفُف ِصْدًؿو ِم ًدا َظ  .«حُمَؿا

كِ ، اإِلْخاَلُص  اهؾضط اهغارؼ: ْ ـْ ََجِقِع َصَقاِئِى افؼِّ  .َوُهَق َتْصِػَقُي افَعَؿِؾ بَِصوفِِح افـِّقاِي َظ

ٍَ  ( ڎ ڎ ڈ ڈ) : اهلُل َقا

ٍَ َتَعاَي٢  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ): ََٚقا

 ( ہ ہ ہ ہ

ـِ َموفٍِؽ  َٚيف ايصحٝحني ٌَوَن ْب ـْ ِظْت ِلِّ  َظ ـِ افـٌا ـْ َؿوَل: »َؿوَل: َظ َم َظَذ افـاوِر َم إِنا اهللَ َحرا

                                 
 (.1181(، ومًؾؿ )79متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )(2)

 (.31( ، ومًؾؿ )218متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )(1)
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ٌَْتِغل بَِذفَِؽ َوْجَف اهللِ  ٓا اهللُ َي  . «َٓ إَِفَف إِ

و  اهؾضط اهغابع: َْهؾَِفو افَعوِمؾَِغ ِِبَ ِٕ ًْ َظَؾْقِف َو ٌاُي هِلَِذِه افَؽؾَِؿِي َودَِو اْؿَتَضْتُف َوَدفا ادَح

وضَِفو، َوُبْغٍض َمو َكوَؿَض َذفَِؽ.  ادْؾَتِزِمَغ فُِؼُ

ٍَ اهلُل   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): َقا

( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

  

ٍَ َتَعاَي٢  ٌَوِع َرُشقفِِف ََٚقا اِط اتِّ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): يِف اْصِسَ

( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  يف ايصحٝحنيَٚ قَن »: َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ َظ ـُ ْؿ َحتاك َأ ـُ ـُ َأَحُد َٓ ُيْمِم

ـْ َوَفِدِه َوَوافِِدِه َوافـاوِس َأَْجَِعغَ   .«َأَحىا إَِفْقِف ِم

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2518(، ومًؾؿ )415(متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)

 (.278( ومًؾؿ )25(متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )1)
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 ؟خلقها اهلل ملاذا-2

 
إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ 

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد ; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور: وبعد.

 .مـ اجلـي مـوزٓوضٌتؿ وضوب ِمشوـؿ وتٌقأتؿ حلا اهلل هذا اجلؿع افطقى ادٌورك، 

 واهللَ أشلل أن جيعؾـو ِمـ يًتؿعقن افؼقل ؾقتٌعقن أحًـف. 

 ملاذا خلقنا اهلل ؟

 هذا هق مقوقع فؼوئـو مع حياتؽؿ يف هذا افققم افعظقؿ ادٌورك.

وحتك ٓ يـًحى بًوط افقؿً مـ حتً أؿدامـو ؾًقف يـتظؿ مقوقظـو مع حياتؽؿ 

 يف افعـورص أتقي:

 ملاذا خًكٓا اهلل ؟ أٚال:
 َا ٖٞ ايعباد٠ ؟ٌٖٚ ايعباد٠ َكتصس٠ ع٢ً ايصال٠، ٚايصنا٠، ٚايصٝاّ، ٚاحلج ؟ ثاْٝا:
 غسٚط ايعباد٠. ثايجا:
 نٝف حتٍٛ ايعاد٠ إىل عباد٠ ؟ زابعا:
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 أوال: ملاذا خلقنا اهلل ؟

 :فسٜكنييكد اْكطِ ايٓاع يف ايػا١ٜ اييت خًكٓا اهلل َٔ أجًٗا إىل 
 ـوؾرون. األٍٚ: ايفسٜل

 مممـقن. ايجاْٞ: فسٜلاي

 وظٌثو. ؾظـقا أن اهلل خؾؼفؿ فعٌو أَا ايهافسٕٚ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :قاٍ تعاىل

[17ص:]( ٿ

( ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶): فكاٍو فؼد وبخفؿ اهلل 

[225ادممـقن:]

 [226ادممـقن:]( ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ):فكاٍ كػًف ظـ افظـ افٌوضؾ ثؿ كزه

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) :ظٌثو، ٕكف ادؾؽ احلؼ ادـزه ظـ ذفؽأي تؼدس أن خيؾؼ صقئو

[226ادممـقن:] (ۉ

[36افؼقومي:]( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)و ؿول تعوػ:

ُّقاٍ ايطُّ  أي ٓ يٌعٌ. :د

ُّ  وٓ يـفك. أي ٓ يممر :ٚابٔ شٍٜد ٚدلاٖد ٚقاٍ ايػافع

وافظوهر أن أيي تعؿ احلوفغ، أي فقس يسك يف افدكقو مفؿال ٓ  ابٔ نجري: احلافغ ٚقاٍ

يف  يممر، وٓ يـفك، وٓ يسك يف ؿزه شدى ٓ يٌعٌ، بؾ هق ملمقر يف افدكقو، حمشقر إػ اهلل 

 أخرة.

 ؾعؾؿقا، وأيؼـقا أن اهلل خؾػفؿ فغويي محقدة ظظقؿي. أَا املؤَٕٓٛ

 فٝا  ُتَس٣  َا ٖٞ ٖرٙ ايػا١ُٜ ؟
 .افغويي افتل مـ أجؾفو خؾؼ اهللُ اخلؾَؼ هل ظٌودة اهلل 

[56افذاريوت:] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) قاٍ تعاىل:
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 فققحدون.أي رِض اهلل ظـفام يف تػًر أيي: إٓ  قاٍ ابٔ عباع

[56افذاريوت:] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ): ؾؼقفف 

 يمخذ مـف أن افغويي افتل خؾؼـو اهلل مـ أجؾفو هل افعٌودة.

 أجؾ هذه افغويي خؾؼً افًامء وإرض.مـ 

 مـ أجؾ هذه افغويي خؾؼً اجلـي وافـور.

 مـ أجؾ هذه افغويي أكزل اهلل افؽتى وافصحػ، وأرشؾ َجقع إكٌقوء وافرشؾ.

 ؾوفؽقن ـؾف ُخؾؼ مـ أجؾ هذه افغويي.

 مـ أجؾ أن ُيػرد اخلؾُؼ رِبؿ بوٕفقهقي، وافعٌودة، وأن يعٌد اهلل وحده ٓ رشيؽ فف.

 ؾقـٌغل فؽ ظٌد اهلل أن تتعرف ظذ هذه افغويي، وإيوك أن تؼقل ـام يؼقل هذا افتوئف:

 ج٦ت ال  أعًِ َٔ أٜٔ، ٚيهين أتٝت.

 ٚ يكد أبصست طسٜكا أَاَٞ فُػٝت.
 ٚ ضأَطٞ يف طسٜكٞ ٖرا غ٦ت أّ أبٝت.

 نٝف ج٦ت ؟ نٝف أبصست طسٜكٞ ؟ يطت أدزٟ !!
 فؽـ ادًؾؿ احلؼ يدري دوذا خؾؼق 

، ظرف أن اهلل خؾؼف فغويي محقدة، وحدد فف ادصر : ؾريؼ يف اجلـي، ؾؿـ ظرف اهلل 

 وؾريؼ يف افًعر.

 إذن ما هي العبادة ؟

 وهل هي مقتصرًة على الصالة، والزكاة ،والصيام، واحلج ؟

افعٌودة ٓ تؼتك ظذ ادذـقرات، بؾ تًتطقع أن جتعؾ حقوتؽ ـؾفو ظٌودة هلل  اإلجابة:

. 

تًتطقع أن جتعؾ ملـؾؽ، ومؼبؽ، ومؾًٌؽ، وكقمؽ، وـالمؽ مع افـوس ظٌودة هلل 

! 

  هل افتذفؾ، واخلضقع : يؼول ضريؼ معٌد أي مذفؾ. ايعباد٠  يػ١:ٚ

َؾً بف  اضِ جاَع ايعباد٠ رمحف اهلل:  غٝخ اإلضالّ هق مو ؿوففرشظو وحًـ، وأَجع مو ُظرِّ
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 .َٔ األقٛاٍ، ٚاألعُاٍ ايعاٖس٠، ٚايباط١ٓ يهٌ َا حيب٘ اهلل، ٜٚسضاٙ
هل أؿقال افؾًون: ـوفشفودتغ، وافتًٌقح، وافتفؾقؾ، ورد افًالم،  األقٛاٍ ايعاٖس٠:

 وكحقه.

 هل أؿقال افؼؾى: ـوفقؼغ، وافتصديؼ، وكحقه. ٚاألقٛاٍ ايباط١ٓ:

هل أظامل اجلقارح: ـوفصالة، وافصقوم، وافزـوة، و افـذر، وافطقاف،  ٚاألعُاٍ ايعاٖس٠:

 وكحقه.

، واخلشقي، واإلكوبي وادحٌي، وافرجوء، : هل أظامل افؼؾى: ـوخلقف،ٚاألعُاٍ ايباط١ٓ

 .وكحقه

 ولكن ينبغي أن تعرف أن العبادة ال تقبل إال بشرطني:

اإلخالص هق افتـؼقي، وادراد بف أن يؼصد افعٌد و :اإلخالص ؾقفا فؾؿعبود ايػسط األٍٚ:

 .، وافقصقل إػ دار ـرمتف بعٌودتف وجف اهلل  

 .ؾنن اهلل ٓ يؼٌؾ مـ افعؿؾ إٓ اخلـوفص فقجفف شٌحوكف

[5افٌقِّـي:]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) قاٍ تعاىل: 

َمر:] (ڎ ڎ ڈ ڈ) َٚقاٍ تعاىل:  [.3افزُّ

َمر:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ٚقاٍ تعـاىل:  [.24افزُّ

 .ادتابعة فؾرشول  ايػسط ايجاْٞ:

 . ؾنن اهلل ٓ يؼٌؾ مـ افعؿؾ إٓ ادقاؾؼ هلدي افرشقل

َمر:]( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) ؿول اهلل تعوػ:  [.24افزُّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )وَؿول تعوػ:  

 [.65]افـًوء: (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

كا رِ من أحدث ِف أمْ : » رِض اهلل ظـفو ؿوفً: ؿول رشقل اهلل عا٥ػ١ظـ  ٚز٣ٚ ايػٝخإ
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 أي مردود ظؾقف. ،(2)«هذا ما فقس مـه ؾـفو رد

 . ؾال ظزة بوفعؿؾ مو َل يؽــ خوفصو هلل صقابو ظذ شـي رشـقل اهلل

، 7هقد:] (ڦ ڦ ڄ ڄ) :يف ؿقفف تعـوػ قاٍ ايفطٌٝ بٔ عٝاض

 «. وأصقبف أخؾصف» :[.1ادُؾؽ:

  ق وأصقبف أخؾصـف ومو ظع، أبو يو :قٌٝ 

 خوفصو يؽـ وَل صقابو ـون وإذا يؼٌـؾ، َل صقابو يؽـ وَل خوفصو ـون إذا افعؿؾ إن» :قاٍ

 .(1) «افًـي ظذ ـون مو وافصقاب هلل، ـون مـو واخلوفص صقابو، خوفصو يؽقن حتك يؼٌؾ َل

يئ جب حب خب ) :يف آخر شقرة افؽفػ قٛي٘ تعاىلومـ أيوت اجلومعي هلذيـ افؼضغ 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس 

 .[220افؽفػ:] (حس

 كيف حتول عاداتك إىل عبادات ؟

 تًتطقع أن حتقل ظودتؽ إػ ظٌودات بوفـقي افصوحلي. اجلٛاب:

ـَ اخلَطاوِب  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ ًُ َرُشقَل اهللِ  ظـ ُظَؿَر ْب ََم »َيُؼقُل:  َؿوَل: َشِؿْع إِكَّ

اَكْت ِهْجَرُتُه إَِػ ُدْكَقا ُيِصقُبَفا، َأْو إَِػ  ـَ ََم فُِؽلِّ اْمِرٍئ َما َكَوى، َؾَؿْن   اْمَرَأٍة إَْظََمُل بِافـِّقَّاِت، َوإِكَّ

 .(3) «َيـْؽُِحَفا، َؾِفْجَرُتُه إَِػ َما َهاَجَر إَِفْقهِ 

 هِشكض عزٝ أًجوٞ عوٟ سهم:

 أٗال: صوٞ األصحاَ:

ـْ  َٚطًِز٣ٚ ايبخازٟ  ََاِيٍوَظ  ِٔ ًُ َرُشقَل اهللِ   أََِْظ ِب ُه َأْن » َيُؼقُل: َؿوَل: َشِؿْع َمْن ََسَّ

هُ  (4)ُيْبَسَط َفُه ِرْزُؿُه، َأْو ُيـَْسَل َفهُ   .(5) «ِِف َأَثِرِه َؾْؾَقِصْل َرِِحَ

                                 
   (2728(، مًؾؿ  )1550متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري ) (2) 

 (. 95/ 8اكظر: حؾقي إوفقوء ) (1) 

 (.5036(، ومًؾؿ )2( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )3)

 ( يـًل فف: أي يمخر فف يف أجؾف.4)

 (.6687(، ومًؾؿ )1067( متػؼ ظؾقف: رواه  افٌخوري )5)

 



املنربيةيف اخلطب   04 

 ثاُٚا: قغا١ ح٘ا٢ج املغوٌني:

ََُسظـ  ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ ادْسؾُِم »َؿوَل:  ، َرِِضَ اهلل َظـُْفاَم َأنا َرُشقَل اهللِ َعِبد اهلِل ِبٔ ُع

َج  اَن اهللُ ِِف َحاَجتِِه، َوَمْن َؾرَّ ـَ اَن ِِف َحاَجِة َأِخقِه  ـَ َظْن َأُخو ادْسؾِِم َٓ َيْظؾُِؿُه، َوَٓ ُيْسؾُِؿُه، َوَمْن 

ُرَباِت  ـُ ْرَبًة ِمْن  ـُ َج اهللُ َظـُْه  ْرَبًة َؾرَّ ـُ ُه اهلُل َيْوَم اْفِؼَقاَمةِ  ُمْسؾٍِم   .(2)«َيْوِم اْفِؼَقاَمِة، َوَمْن َشَسَ ُمْسؾًَِم َشَسَ

ـْ  ٚز٣ٚ َطًِ ْرَبًة ِمْن » :َؿوَل َرُشقُل اهللِ  :َؿوَل   َُٖسَِٜس٠َ َٞأِبَظ ـُ َس َظْن ُمْمِمٍن  َمْن َكػَّ

َرِب  ـُ ْرَبًة ِمْن  ـُ َس اهللُ َظـُْه  ْكَقا َكػَّ َرِب افدُّ َ اهللُ َظَؾْقِه ِف ،َيْوِم اْفِؼَقاَمةِ ـُ َ َظَذ ُمْعَِّسٍ َيَّسَّ  َوَمْن َيَّسَّ

ْكَقا َوأِخَرةِ  ُه اهلُل ِف ،افدُّ ْكَقا َوأِخَرةِ  َوَمْن َشَسَ ُمْسؾًَِم َشَسَ اَن اْفَعْبُد ِف َواهللُ ِف ،افدُّ ـَ  َظْوِن اْفَعْبِد َما 

ـَِّة َوَما اْجَتؿَ  َل اهللُ َفُه بِِه َضِريًؼا إَِػ اجْلَ  َع َؿْوٌم ِفَظْوِن َأِخقِه َوَمْن َشَؾَك َضِريًؼا َيْؾَتِؿُس ؾِقِه ِظْؾًَم َشفَّ

ؽِقـَ  َبْقٍت ِمْن ُبُقوِت اهللِ َيْتُؾوَن ـَِتاَب اهللِ ُة َوَؽِشَقْتُفُم وَيَتَداَرُشوَكُه َبْقـَُفْم إَِّٓ َكَزَفْت َظَؾْقِفُم افسَّ

َرُهُم اهللُ ؾِقَؿْن ِظـَْدهُ  ـَ ْتُفُم اداَلئَِؽُة َوَذ ُة َوَحػَّ ِْحَ ْع بِِه َكَسُبهُ  ،افرَّ  .(1) «َوَمْن َبطََّل بِِه َظَؿُؾُه ََلْ ُيَّْسِ

 :عٟعٚارٝ املضثاهجا: 

ـْ  ز٣ٚ َطًِ ََٕظ َِٛبا ـْ َرُشقِل اهللِ  َمْقَػ َرُشقِل اهلِل  َث  َمْن َظاَد َمِريًضا ََلْ َيَزْل ِف» :َؿوَل  َظ

ـَّةِ  ُخْرَؾةِ   (5) «َجـَاَها» :َؿوَل ق َيو َرُشقَل اهلِل َوَمو ُخْرَؾُي اجْلَـاِي  ِؿقَؾ: ،«اجْلَ

 : أن ظقودة ادرى مـ أشٌوب دخقل اجلـي، واجتـوء ثامرهو.معـى احلديث

ـْ يف مًـده بًـد صحقح  ٚز٣ٚ أمحد ِٔ َظ ، َؿوَل: َظوَد َأُبق ُمقَشك إَْصَعِريُّ َْاِفٍعَعِبِد اهلِل ِب

َظوِئًدا ًُ ًَ َأْم َزاِئًرا ق َؾَؼوَل: َأُبق ُمقَشك: َبْؾ ِجْئ : َأَظوِئًدا ِجْئ ، َؾَؼوَل َفُف َظِعٌّ ـَ َظِعٍّ ـَ ْب ًَ ، ، احْلَ

ٌَّؾَؼوَل  ًُ َرُشقَل اهلِل  َعًِ َبَؽًرا َصقََّعُه َشْبُعوَن َأْفَف َمَؾٍك، َمْن َظاَد َمِريًضا »َيُؼقُل:  : َشِؿْع

اَن َفُه َخِريٌف  ـَ ، َو ُفْم َيْسَتْغِػُر َفُه َحتَّى ُيْؿِِسَ ؾُّ ـَِّة، َوإِْن َظاَدُه َمَساًء َصقََّعُه َشْبُعوَن َأْفَف  (6)ـُ ِِف اجْلَ

                                 
 (.60743(، ومًؾؿ )1441(متػؼ ظؾقف: رواه  افٌخوري )2)

 (.7018(صحقح: رواه  مًؾؿ )1)

 جيتـك مـ افػقاـف.( خرؾي: أي مو 3)

 ( جـوهو: أي مو جيتـك مـفو.4)

 (.6729(صحقح: رواه  مًؾؿ )5)

 ( خريػ: أي بًتون.6)
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اَن َفُه َخِريٌف ِِف ا ـَ ُفْم َيْسَتْغِػُر َفُه، َحتَّى ُيْصبَِح َو ؾُّ ـُ ـَّةِ َمَؾٍك   .(2) «جْلَ

 املضافحٞ:صابعا: 

ـِ بًـد صحقح  ز٣ٚ ايرتَرٟ ِٔ َعاِشٍبَظ َما ِمْن : »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ   اِيَبَسا٤ِ ِب

َؿا ََم َؿْبَل َأْن َيَتَػرَّ  َيْؾَتِؼَقاِن َؾَقَتَصاَؾَحاِن، إَِّٓ ُؽِػَر ََلُ
 .(1)«ُمْسؾَِؿْغِ

 :اجلٌاعخاًغا: 

ـْ  ز٣ٚ َطًِ ـْ َأْصَحوِب افـاٌِ   َذزٍّ َٞأِبَظ ِ   لِّ َأنا َكوًشو ِم َيو َرُشقَل اهلِل  : لِّ َؿوُفقا فِؾـٌا

ُثقرِ  ُؿقَن بُِػُضقِل  (3)َذَهَى َأْهُؾ افدُّ اَم َكُصقُم َوَيَتَصدا ـَ اَم ُكَصذِّ َوَيُصقُمقَن  ـَ بِوُُٕجقِر ُيَصؾُّقَن 

ؿْ  ُؿوَن إِنَّ بُِؽلِّ َتْسبِقَحٍة َصَدَؿةً َأَوَفْقَس َؿْد » َؿوَل: ،َأْمَقاهِلِ دَّ لِّ َتْؽبَِرٍة  ،َجَعَل اهلُل َفُؽْم َما َتصَّ ـُ َو

ِؿقَدٍة َصَدَؿةٌ  ،َصَدَؿةٌ  لِّ ََتْ ـُ ؾِقَؾٍة َصَدَؿةٌ  ،َو لِّ ََتْ ـُ َظْن ُمـَْؽٍر  يٌ َوَنْ  ،َوَأْمٌر بِادْعُروِف َصَدَؿةٌ  ،َو

ْم َصَدَؿةٌ  (4)ُبْضعِ  َوِف ،َصَدَؿةٌ  ـُ َأَحُدَكو َصْفَقَتُف َوَيُؽقُن َفُف ؾِقَفو  َيو َرُشقَل اهللِ َأَيْلِت  َؿوُفقا: ،«َأَحِد

اَن َظَؾْقِه ؾِقَفا ِوْزٌر َؾَؽَذفَِك إَِذا َوَضَعَفا ِف َأَرَأْيُتْم َفْو َوَضَعَفا ِف» :َؿوَل  َأْجٌر، ـَ اَن  َحَراٍم َأ ـَ اَلِل  احْلَ

 .(5) «قَفُه َأْجرٌ 

 

 

 

                                 
 (، وهق صحقح مقؿقف.975(صحقح: رواه أمحد يف مًـده )2)

 (.4679(، وصححف إفٌوِّن يف ادشؽوة )1717(صحقح: رواه  افسمذي )1)

 (افدثقر: َجع دثر وهق ادول افعظقؿ.3)

 افٌضع: بضؿ افٌوء اجلامع وؿقؾ: افػرج.( 4)

 (.1376(صحقح: رواه  مًؾؿ )5)
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 فضل الصالة، َالتحرِس مو التًاَى فًّا -3
 

إن احلؿد هلل، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

ورش إمقر ،  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أما بعد؛ 

 ..حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور

 أٔال: فضن الصالٚ.
 اهضالٝ أععٍ فضٙغٞ افرتعٔا اهلل عوِٚا بعز اهت٘حٚز. .1

 (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)ؿول تعوػ: 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وؿول تعوػ: 

 

ـِ و ـِ ُظَؿَر َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم يف افصحقحغ َظ ُبـَِل اإِلْشاَلُم َظَذ  »: َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  ،اْب

وِة، ـَ  افزا
ِ
اَلِة، َوإِيَتوء ًدا َرُشقُل اهللِ، َوإَِؿوِم افصا ٓا اهللُ َوَأنا حُمَؿا ،  ََخٍْس: َصَفوَدِة َأْن َٓ إَِفَف إِ ٍِّ َواحلَ

 .«َوَصْقِم َرَمَضونَ 

                                 
 (.26(، ومًؾؿ )8( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)
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ٌاوٍس َرِِضَ ظويف افصحقحغ  ـِ َظ ِلا  اهللُـِ اْب ٌَ ُمَعوًذا  َظـُْفاَم: َأنا افـٌا ،  َبَع ـِ إَِػ افَقَؿ

ٓا اهلُل َوَأِّنِّ َرُشقُل اهللِ »َؾَؼوَل:  َٓ إَِفَف إِ ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتوِب، َؾوْدُظُفْؿ إَِػ َصَفوَدِة َأنا  ، إِكاَؽ َتْلِت َؿْقًمو ِم

ؾِّ َيْقٍم َوَفْقَؾٍي، َؾنِنْ َؾنِْن  ـُ َض َظَؾْقِفْؿ ََخَْس َصَؾَقاٍت يِف   ُهْؿ َأَضوُظقا فَِذفَِؽ، َؾَلْظؾِْؿُفْؿ َأنا اهلَل اْؾَسَ

دُّ يِف  ـْ َأْؽـَِقوِئِفْؿ َؾُسَ َض َظَؾْقِفْؿ َصَدَؿًي ُتْمَخُذ ِم َراِئِفْؿ، ُؾؼَ  ُهْؿ َأَضوُظقا فَِذفَِؽ، َؾَلْظؾِْؿُفْؿ َأنا اهللَ اْؾَسَ

ِؼ َدْظَقَة  ْؿ، َواتا َراِئَؿ َأْمَقاهِلِ ـَ وَك َو ُف َفْقَس َبْقـََفو َوَبْغَ اهللِ ادَؾنِْن ُهْؿ َأَضوُظقا فَِذفَِؽ، َؾنِيا ْظُؾقِم، َؾنِكا

 .«ِحَجوٌب 

 احملافعٞ عوٟ اهضالٝ ًّ صفات املتقني.  .2

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ  ٱ ٻ)ؿول تعوػ: 

 (   ٿ ٿ

 اهضالٝ تِٟٔ عّ اهفحؾا١ ٗاملِلض. .3

(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) ؿول تعوػ:

 اهضالٝ عبب ًّ أعباب األًّ يف اهزُٚا ٗاآلخضٝ. .4

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) ؿول تعوػ:

 (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ٗاآلخضٝ.اهضالٝ عبب ًّ أعباب اهفالح يف اهزُٚا  .5

(   ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ) ؿول تعوػ:

 اهضالٝ عبب ًّ أعباب ًػفضٝ اهشُ٘ب. .6

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ ؾػل افصحقحغ  ُف َشِؿَع َرُشقَل اهللِ  َظ ٌَوِب »َيُؼقُل:  ، َأكا َأَرَأْيُتْؿ َفْق َأنا َِنًْرا بِ

ؾا َيْقٍم  ـُ ُؾ ِمـُْف  ًِ ْؿ َيْغَت ـُ ٌءقَأَحِد ـْ َدَركِِف ََشْ ٌَْؼك ِم اٍت، َهْؾ َي ـْ َدَركِِف « ََخَْس َمرا ٌَْؼك ِم َٓ َي َؿوُفقا: 

ٌء، َؿوَل:  ـا اخْلََطوَيو»ََشْ َؾَقاِت اخْلَْؿِس، َيْؿُحق اهللُ ِِبِ  .«َؾَذفَِؽ َمَثُؾ افصا

                                 
 (.29(، ومًؾؿ )2395( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)

 (.667(، ومًؾؿ )518( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )1)

 



املنربيةيف اخلطب   09 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ وروى مًؾؿ  َٓ أَ »َؿوَل:  ، َأنا َرُشقَل اهللِ  َظ ُؽْؿ َظَذ َمو َيْؿُحق اهلُل بِِف َأ ُدفُّ

َرَجوِتق  َظَذ »َؿوُفقا َبَذ َيو َرُشقَل اهللِ َؿوَل: « اخْلََطوَيو، َوَيْرَؾُع بِِف افدا
ِ
ٌَوُغ اْفُقُوقء ْثَرُة ادإِْش ـَ َؽوِرِه، َو

اَلِة، َؾَذفُِؽُؿ افاداخْلَُطو إَِػ  اَلِة َبْعَد افصا وِجِد، َواْكتَِظوُر افصا َبوطُ ًَ  .«رِّ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ وروى مًؾؿ  ِلِّ  َظ ـِ افـٌا َؾَقاُت اخْلَْؿُس، َواجْلُْؿَعُي إَِػ »َؿوَل:  ، َظ افصا

ـا  وَراٌت دَِو َبْقـَُف ػا ـَ  .«اجْلُْؿَعِي، 

 اهضالٝ تضٙح اهِفػ ٗاهقوب ًّ اهلٍ ٗاهػٍ. .7

ًُ َرُشقَل اهللِ روى أبق داود بًـد صحقح ظـ رجؾ مـ افصحوبي، أكف   َؿوَل: َشِؿْع

اَلَة َأِرْحـَو ِِبَو»َيُؼقُل:   .«َيو باَِلُل َأِؿِؿ افصا

 ثاٌٗا: التحرٖس وَ تسك الصالٚ.

 تاصن اهضالٝ كافض. .1

ِلا ، ؿولروى مًؾؿ ظـ جوبر  ًُ افـٌا ِك »َيُؼقُل:  : َشِؿْع ْ ُجِؾ َوَبْغَ افؼِّ إِنا َبْغَ افرا

اَلةِ َواْفُؽْػِر   .«َتْرَك افصا

افَعْفُد افاِذي َبْقـَـَو : »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل  ، ُبَرْيَدةَ وروى افسمذي بًـد صحقح ظـ 

َػرَ  ـَ َفو َؾَؼْد  ـَ ـْ َتَر اَلُة، َؾَؿ  .«َوَبْقـَُفُؿ افصا

 تاصن اهضالٝ حيؾض َٙ٘ اهقٚاًٞ ًع فضعْ٘ ٗٓاًاْ. .2

: أكف ، ظـ افـٌل رِض اهلل ظـفام ظٌد اهلل بـ ظؿرو ظـروى اإلموم أمحد بًـد صحقح 

ًْ فف كقرا وبرهوكو وكجوًة يقم افؼقومي، ومـ َلِ »ذـَر افصالَة يقمو، ؾؼول:  مـ حوؾظ ظؾقفو ـوك

حيوؾظ ظؾقفو َل يؽـ فف كقٌر وٓ برهوٌن وٓ كجوٌة، وـون يقم افؼقومي مع ؿورون وؾرظقَن وهوموَن 

                                 
 قء ـلكف حٌس كػًف ظذ هذه افطوظي.أي افربوط ادرؽى ؾقف: وأصؾ افربوط احلٌس ظذ اف( 2)

 (.152( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.133( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (، وصححف إفٌوِّن.4985( صحقح: رواه أبق داود )4)

 (.81( صحقح: رواه مًؾؿ )5)

 (، وصححف إفٌوِّن.2079(، وابـ موجف )463(، وافـًوئل )1612( صحقح: رواه افسمذي )6)
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 .«وُأِبِّ بـ خؾٍػ 

 اهضالٝ خيتٍ اهلل عوٟ قوبٕ. تاصن .3

ـِ روى افـًوئل بًـد صحقح ظـ  ِـ  اْب ٌاوٍس، َواْب ِلا  ، ُظَؿرَ  َظ اَُم َشِؿَعو افـٌا َظَذ   َيُؼقُل  َأِنا

ِه:  ـا اهللُ َظَذ »َأْظَقاِد ِمـَْزِ ـْ َوْدِظِفُؿ اجْلاََمَظوِت، َأْو َفَقْختَِؿ ـَ َفَقـَْتِفَغا َأْؿَقاٌم َظ ـا ِم ُؿُؾقِِبِْؿ، ُثؿا َفَقُؽقُك

 .«اْفَغوؾِؾِغَ 

 ت٘عز اهشٜ ٙتدوف عّ اهضالٝ ب٘ار يف جٍِٔ. .4

(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)ؿول تعوػ: 

ٌاوس َرِِض اهلل َظـُْفاَم  قايِ »: يف تػًر أيي َؿوَل اْبـ َظ  ،َفْقَس معـك أووظقهو ترـقهو بِوْفُؽؾِّ

  .«َوَفؽِـ أخروهو َظـ َأْوَؿوهَتو

ـُ  َؿوَل اْفَؼوِشؿُ و اَم َأَووُظقا : »ُُمَْقِؿَرةَ  ْب ْػًراادإِكا ـُ وَن  ـَ و  ـً وَن َتْر ـَ ، َوَفْق  ًَ  .«َقاِؿق

َٓ ُيَصعِّ افّظْفر َحتاك َيْلِت اْفَعْك »: ًقى إَِموم افتاوبِعغادَوَؿوَل شعقد بـ  َٓ ُيَص  ،ُهَق َأن  عِّ َو

َٓ ُيَصعِّ  ،غرباداْفَعْك إَِػ  َٓ ُيَصعِّ اْفعَشوء إَِػ اْفػْجر ،غرب إَِػ اْفعَشوءادَو َٓ ُيَصعِّ اْفػْجر  ،َو َو

ْؿس َوُهَق َواد يِف  ،َوَل يتى وظده اهلل بغل ،َؾؿـ َموَت َوُهَق مك ظذ َهِذه احْلَوفي ،إَِػ ُضُؾقع افشا

 .«فَجَفـاؿ بعقد َؿْعره َخٌِقٌ ضعؿ

(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ)وؿول تعوػ: 

 .َأي ؽوؾؾقن َظـَْفو متفووكقن َِبو

اَلة َظـ َوؿتَفو شامهؿ  «ُهَق َتْلِخر اْفَقْؿً»: َؿوَل شعد بـ أِب َوؿوص  َأي َتْلِخر افصا

مصؾغ فؽِـفْؿ دو هتووكقا وأخروهو َظـ َوؿتَفو وظدهؿ بقيؾ َوُهَق َواد يِف َجَفـاؿ َفق شرت ؾِقِف 

                                 
 (، وصححف افعالمي أمحد صوـر.6576رواه أمحد )( صحقح: 2)

 (، وصححف افعالمي أمحد صوـر.1190أمحد )(، و794(، وابـ موجف )2370( صحقح: رواه افـًوئل )1)

 (.27( اكظر: افؽٌوئر، فَلموم افذهٌل، صـ )3)

 (.28/125( اكظر: تػًر افطزي )4)

 (.27( اكظر: افؽٌوئر، فَلموم افذهٌل، صـ )5)
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ة حره ْكَقو فذابً مـ صدا ٓا َأن  ،جٌول افدُّ اَلِة ويمخرهو َظـ َوؿتَفو إِ َوُهَق مًؽـ مـ يتفوون بِوفصا

 . َتَعوَػ ويـدم ظذ َمو ؾرطَيُتقب إَِػ اهلل

 ثالثا: فضن صالٚ اجلىاعٛ.

 صالٝ اجلٌاعٞ أفغى ًّ صالٝ اهفضر  ٗحزٖ بغبع ٗعؾضّٙ رصجٞ. .1

ـِ ُظَؿرَ ؾػل افصحقحغ  ٌِْد اهللِ ْب ـْ َظ َصاَلُة »َؿوَل:  َأنا َرُشقَل اهللِ  رِض اهلل ظـفام، َظ

ـَ َدَرَجيً اجلاََمَظِي َتْػُضُؾ َصاَلَة افَػذِّ  ي ٌٍْع َوِظْؼِ ًَ  .«بِ

 صالٝ اجلٌاعٞ تؾٔزٓا املال٢لٞ. .2

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ ؾػل افصحقحغ  ْقِؾ »َؿوَل:  َأنا َرُشقَل اهلِل  ، َظ ٌُقَن ؾِقُؽْؿ َماَلِئَؽٌي بِوفؾا َيَتَعوَؿ

َتِؿُعقَن يِف َصاَلِة افَػْجِر َوَصاَلِة  ـَ َبوُتقا ؾِقُؽْؿ، َوَماَلِئَؽٌي بِوفـاَفوِر، َوجَيْ ِذي ، ُثؿا َيْعُرُج افا افَعْكِ

ـَوُهْؿ َوُهْؿ ُيَصؾُّقَن، َوَأَتْقـَو ـْ ٌَوِديق َؾَقُؼقُفقَن: َتَر ُتْؿ ِظ ـْ ْقَػ َتَر ـَ َلهُلُْؿ َوُهَق َأْظَؾُؿ ِِبِْؿ:  ًْ ُهْؿ َوُهْؿ َؾَق

 .«ُيَصؾُّقنَ 

 .ًِظال يف اجلِٞ ملّ غزا إىل املغجز أٗ صاح أعز اهلل  .3

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ ؾػل افصحقحغ  ِلِّ  َظ ـِ افـٌا ِجِد َوَراَح، َأَظدا »َؿوَل:  ، َظ ًْ ـْ َؽَدا إَِػ ادَ َم

ؾااَم َؽَدا َأْو َراَح  ـُ ـَ اجلَـاِي   .«اهللُ َفُف ُكُزَفُف ِم

 َٙ٘ اهقٚاًٞ. صالٝ اجلٌاعٞ جتعوم يف ظى عضش اهضمحّ  .4

ـْ َأِِب ؾػل افصحقحغ  ِلِّ  ُهَرْيَرةَ َظ ـِ افـٌا ِف، َيْقَم َٓ »َؿوَل:  ، َظ ُفُؿ اهللُ يِف طِؾِّ ٌَْعٌي ُيظِؾُّ َش

فُ  ٓا طِؾُّ وِجدِ » وذـر مـفؿ ،«طِؾا إِ ًَ ٌُُف ُمَعؾاٌؼ يِف ادَ  .«َوَرُجٌؾ َؿْؾ

 صالٝ اجلٌاعٞ تعطٚم أجض قٚاَ اهوٚى كوٕ. .5

ِـ  ُظْثاَمنَ روى مًؾؿ ظـ  ونَ  ْب ًُ َرُشقَل اهللِ  :َؿوَل  ، َظػا ـْ َصذا اْفِعَشوَء »َيُؼقُل:  َشِؿْع َم

                                 
 (.27اكظر: افؽٌوئر، فؾذهٌل، صـ )( 2)

 (.650(، ومًؾؿ )645( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )1)

 (.631(، ومًؾؿ )555( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )3)

 (.669(، ومًؾؿ )661( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )4)

 (.2032(، ومًؾؿ )660( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )5)
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فُ  ؾا ـُ ْقَؾ  ٌَْح يِف ََجَوَظٍي َؾَؽَلكااَم َصذا افؾا ـْ َصذا افصُّ اَم َؿوَم كِْصَػ افؾاْقِؾ، َوَم  .«يِف ََجَوَظٍي َؾَؽَلكا

 صالٝ اجلٌاعٞ تعطٚم اهِ٘ص اهتاَ َٙ٘ اهقٚاًٞ. .6

ـْ ُبَرْيَدةَ ًـد صحقح روى أبق داود ب ـِ افـاٌِلِّ  َظ ِ »َؿوَل:  ، َظ َؾِؿ إَِػ ادَبؼِّ وِئَغ يِف افظُّ شا

وِجِد بِوفـُّقِر افتاومِّ َيْقَم اْفِؼَقوَميِ اد ًَ». 

 صالٝ اجلٌاعٞ تعطٚم أجض حجٞ. .7

ـْ َأِِب ُأَموَميَ روى أبق داود بًـد حًـ  ـْ َبْقتِِف »َؿوَل:  ، َأنا َرُشقَل اهللِ  َظ ـْ َخَرَج ِم َم

َلْجِر احْلَوجِّ  ـَ ًرا إَِػ َصاَلٍة َمْؽُتقَبٍي َؾَلْجُرُه  ٌُُف ادُمَتَطفِّ َٓ َيـِْص َحك  ٌِقِح افضُّ ًْ ـْ َخَرَج إَِػ َت ْحِرِم، َوَم

َلْجِر  ـَ وُه َؾَلْجُرُه  ٓا إِيا َٓ َفغْ ادإِ ـَِتوٌب يِف ِظؾِّقِّغَ ْعَتِؿِر، َوَصاَلٌة َظَذ َأَثِر َصاَلٍة   .«َق َبْقـَُفاَم 

 زابعا: التحرٖس وَ التّأُ يف صالٚ اجلىاعٛ.
 .صالٝ اجلٌاعٞ فضض 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ ؾ ًُ »َؿوَل:  َأنا َرُشقَل اهللِ  ، ػل افصحقحغ َظ ْؿ َوافاِذي َكْػِِس بَِقِدِه َفَؼْد ََهَ

َن هَلَو، ُثؿا آُمَر َرُجاًل َؾَقُمما افـاوَس، ُثؿا أُ  اَلِة، َؾُقَمذا  َخوفَِػ َأْن آُمَر بَِحَطٍى، َؾُقْحَطَى، ُثؿا آُمَر بِوفصا

َق َظَؾْقِفْؿ ُبُققهَتُْؿ، َوافاِذي َكْػِِس  ُف جَيُِد َظْرًؿو إَِػ ِرَجوٍل، َؾُلَحرِّ َشِؿقـًو،  بَِقِدِه َفْق َيْعَؾُؿ َأَحُدُهْؿ، َأكا

، َفَشِفَد افِعَشوءَ  َأْو ِمْرَموَتْغِ  ـََتْغِ ًَ  .«َح

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ وروى مًؾؿ  ِلا  َظ ُف  ، َؿوَل: َأَتك افـٌا َرُجٌؾ َأْظَؿك، َؾَؼوَل: َيو َرُشقَل اهللِ، إِكا

َلَل َرُشقَل اهلِل اد َؿوِئٌد َيُؼقُدِِّن إَِػ َفْقَس ِل  ًَ ِجِد، َؾ ًْ  ،َص َفُف َ يِف َبْقتِِف، َؾَرخا َص َفُف، َؾُقَصعِّ َأْن ُيَرخِّ

                                 
 (.656( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (، وصححف إفٌوِّن.782(، وابـ موجف )113(، وافسمذي )562صحقح: رواه أبق داود )( 1)

 (، وحًـف إفٌوِّن.11304(، وأمحد )558( حًـ رواه أبق داود )3)

 أخوفػ: أي أؿصد وخوفػ إفقف إذا ؽوب ظـف.  (4)

 ظرؿو: أي ظظام ظؾقف بؼقي حلؿ ؿؾقؾي( 5)

 أي ؿدمفو.  مرموتغ: مثـك مرموة، وهل طؾػ افشوة (6)

 فشفد افعشوء: أي حلي صالة افعشوء. (7)

 (.652(، ومًؾؿ )644( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )8)
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، َدَظوُه، َؾَؼوَل:  اَلِةق»َؾَؾاما َوػا َؿُع افـَِّداَء بِوفصا ًْ  .«َؾَلِجْى »َؿوَل: َكَعْؿ، َؿوَل: « َهْؾ َت

: َؿوَل َرُشقُل وروى أبق داود بًـد صحقح  ًْ ـْ َظوِئَشَي، َؿوَف َٓ َيَزاُل َؿْقٌم : »اهلل َظ

َرُهُؿ  ِل َحتاك ُيَمخِّ َوا ْٕ ػِّ ا ـِ افصا ُروَن َظ  .«يِف افـاورِ  اهللَُيَتَلخا

ٌاوسٍ وروى ابـ موجف بًـد صحقح  ـِ َظ ـِ اْب ِلِّ رِض اهلل ظـفام َظ ـِ افـٌا ـْ »وَل: ، ؿَ ، َظ َم

ـْ ُظْذرٍ  ٓا ِم  .«َشِؿَع افـَِّداَء َؾَؾْؿ َيْلتِِف، َؾاَل َصاَلَة َفُف، إِ

 .ٞعالًات اهِفاق اهتدوف عّ صالٝ اجلٌاع ًّ 

ٌِْد اهللِ روى مًؾؿ  ـْ َظ ؾاًِم، َؾْؾُقَحوؾِْظ »، َؿوَل: بـ مًعقد  َظ ًْ ُه َأْن َيْؾَؼك اهللَ َؽًدا ُم ـْ َها َم

َع فِـٌَِقُِّؽْؿ  ، َؾنِنا اهللَ رَشَ ـا ٌُ ُيـَوَدى ِِبِ َؾَقاِت َحْق  افصا
ِ
ء َٓ ـَ  َظَذ َهُم ـْ ُشـَ ـا َم ُ ـَ اهْلَُدى، َوإِِنا ُشـَ

ْقُتْؿ يِف ُبُققتِ  ُؽْؿ َصؾا اَم ُيَصعِّ َهَذا اهْلَُدى، َوَفْق َأكا ـَ ُتْؿ ُشـاَي َكٌِقُِّؽْؿ، َوَفْق ادُؽْؿ  ـْ َتَخؾُِّػ يِف َبْقتِِف، َفَسَ

جِ  ًْ ـُ افطُُّفقَر، ُثؿا َيْعِؿُد إَِػ َم
ًِ ُر َؾُقْح ـْ َرُجٍؾ َيَتَطفا ُتْؿ ُشـاَي َكٌِقُِّؽْؿ َفَضَؾْؾُتْؿ، َوَمو ِم ـْ ـْ َهِذِه َتَر ٍد ِم

تَ اد ـَ ٓا  وِجِد، إِ ـًَي، َوَيْرَؾُعُف ِِبَو َدَرَجًي، َوحَيُطُّ َظـُْف ِِبَو َشقَِّئًي، ًَ ًَ َى اهلُل َفُف بُِؽؾِّ َخْطَقٍة خَيُْطقَهو َح

ُجُؾ ُيْمَتك بِِف هُيَ  وَن افرا ـَ ٓا ُمـَوؾٌِؼ َمْعُؾقُم افـَِّػوِق، َوَفَؼْد  وَدى َبْغَ َوَفَؼْد َرَأْيُتـَو َوَمو َيَتَخؾاُػ َظـَْفو إِ

ػِّ  ُجَؾْغِ َحتاك ُيَؼوَم يِف افصا  .«افرا

 خاوشا: وَ أحٕاه الشمف وع صالٚ اجلىاعٛ.
 .«مو أذن ادمذن مـذ ثالثغ شـي، إٓ وأكو يف ادًجد»: ضعٝد بٔ املطٝبؿول 

مو أذن ادمذن فصالة افظفر مـذ أربعغ شـي إٓ وأكو يف ادًجد، إٓ » :زبٝع١ بٔ ٜصٜدوؿول 

 .«مريضو أو مًوؾراأن أـقن 

 ادمذن وهق جيقد بـػًف، ؾؼول: خذوا بقدي. عاَسشؿع وؿول مصعى بـ افزبر: 

                                 
 (.653( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (، وصححف إفٌوِّن.679( صحقح: رواه أبق داود )1)

 (، وصححف إفٌوِّن.793( صحقح: رواه ابـ موجف )3)

 (.654( صحقح: رواه مًؾؿ )4)

 (.4/112شر أظالم افـٌالء، فؾذهٌل )( اكظر: 5)

 (.5/140( اكظر: شر أظالم افـٌالء )6)
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 ؾؼقؾ: إكؽ ظؾقؾ!

 ؿول: أشؿع داظل اهلل، ؾال أجقٌف.

 .ؾلخذوا بقده، ؾدخؾ مع اإلموم يف ادغرب، ؾرـع رـعي، ثؿ موت

وَن وؿول:  ـَ ِجِد َؿْقِمِف  ايسَِّبُٝعَأُبق َحقاوَن: َؿوَل َأِِب:  ًْ ِف هُيَوَدى َبْغَ َرُجَؾْغِ إَِػ َم َبْعَدَمو َشَؼَط ِصؼُّ

ًَ يِف َبْقتَِؽ  ْق َص اهلُل َفَؽ َفْق َصؾا ٌِْد اهلِل َيُؼقُفقَن: َيو َأَبو َيِزيَد َفَؼْد َرخا وَن َأْصَحوُب َظ ـَ ُف »َؾَقُؼقُل:  ،َو إِكا

اَم َتُؼقُفقَن َوَفِؽـِّل َشِؿْعُتُف ُيـَ  ـْ َشِؿَعُف ِمـُْؽْؿ ُيـَوِدي َحلا َظَذ اْفَػاَلِح ـَ وِدي َحلا َظَذ اْفَػاَلِح َؾَؿ

ًٌْقا ٌُْف َوَفْق َزْحًػو َوَفْق َح  .«َؾْؾُقِج

 .إذا ؾوتتف صالة اجلامظي بؽكبـ ظٌد افعزيز : ـون شعقد ذلُد بٔ املبازى ايصٛزٟؿول و

 .ي صذ تؾؽ افصالة َخًو وظؼيـ مرةإذا ؾوتتف صالة اجلامظ اإلَاّ املصْٞوـون 

ًة َأْبَتِغل بِِف » :َغاِيب اِيَكطَّإوؿول  ـَ َمرا ي و َوِظْؼِ ًً ًُ ََخْ ْق  يِف ََجَوَظٍي َؾَصؾا
ِ
َؾوَتْتـِل َصاَلُة اْفِعَشوء

 َٓ ُض َوَهُم ـُ َلِّنِّ َظَذ َؾَرٍس َجَقاٍد أْر ـَ ًُ يِفَ َمـَوِمل  ًُ َؾَرَأْي  يِف اْفَػْضَؾ، ُثؿا كِْؿ
ِ
َٓ َأحْلَُؼُفْؿ ادء َحوِمِؾ 

ًَ َوْحَدكَ  ْق ُْؿ َصؾاْقا يِف ََجَوَظٍي َوَصؾا  .«َؾِؼقَؾ إِِنا

                                 
 (.5/110( اكظر: شر أظالم افـٌالء )2)

 (.1/223( اكظر: حؾقي إوفقوء، فَلصٌفوِّن )1)

 (.8/31( اكظر: شر أظالم افـٌالء )3)

 (.21/495( اكظر: شر أظالم افـٌالء )4)

 (.6/285)( اكظر: حؾقي إوفقوء 5)
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 فضل الركس-4

 
إن احلؿد هلل، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ  أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف،

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أما بعد؛ 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور: وبعد.

(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ):  اهللؾؼد ؿول 

ؾُعؾِؿ ِبذا أن  [،56]افذاريوت:  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)وؿول تعوػ: 

شقد  اهللِ  ظـ رشقلِ  افقاردةِ  ف بوٕذـورِ ، واصتغوفُ ه ربا افعودغَ ذـرِ  افعٌد، حوُل  حولِ مـ أؾضؾ 

 . ادرشؾغ

 فضل الركس:أَال: 
 ذنس اهلل أنرب مً نل غٕء. .1

ٍَ اهلل َتَعاَي٢  (   ائ ائ ەئ  ): َقا

 اهلل ٓرنس مً ٓرنسِ. .2

  (   ەئ وئ وئى ائ ائ ەئ ): قاٍ َتَعاَي٢
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ِلُّ   ،ظـ َأِب هريرة  ايصحٝحني يفٚ ٌِْدي  :َيُؼقُل اهلُل َتَعوَػ »: َؿوَل: َؿوَل افـٌا ِـّ َظ َأَكو ِظـَْد َط

َرِِّن  ،ِِب  ـَ ْرُتُف يِف َكْػِِس  ،َوَأَكو َمَعُف إَِذا َذ ـَ ِف َذ ًِ َرِِّن يِف َكْػ ـَ َرِِّن يِف َمَلٍ  ،َؾنِْن َذ ـَ ْرُتُف يِف َمَلٍ  َوإِْن َذ ـَ َذ

ًُ إَِفْقِف ِذَراًظو ،َخْرٍ ِمـُْفؿْ  ْب َب إَِلا بِِشْزٍ َتَؼرا ًُ إَِفْقِف َبوًظو ،َوإِْن َتَؼرا ْب َب إَِلا ِذَراًظو َتَؼرا َوإِْن  ،َوإِْن َتَؼرا

 .«َأَتوِِّن َيْؿِق َأَتْقُتُف َهْرَوَفيً 

ِلِّ  رِض اهلل ظـفام ظـ َأِِب ُهَرْيَرَة َوَأِِب َشِعقٍد اخْلُْدِريِّ  َطًِ ز٣ٚٚ اَُم َصِفَدا َظَذ افـٌا أكف  َأِنا

ُروَن اهلَل »ؿول:  ـُ ْتُفْؿ  َٓ َيْؼُعُد َؿْقٌم َيْذ ٓا َحػا مْحَيُ  ،اَلِئَؽيُ ادإِ ًْ َظَؾْقِفْؿ  ،َوَؽِشَقْتُفْؿ افرا َوَكَزَف

ؽِقـَيُ  ًا ـَ  ،اف ـْ ِظـَْدهُ  َرُهؿْ َوَذ  .«اهللُ ؾِقَؿ

 امتجال ألمس اهلل.اهلل ذنس  .3

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ): قاٍ َتَعاَي٢

  (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 ضبب مً أضباب الفالح يف الدىٔا ّ اآلخسٗ.اهلل ذنس  .4

 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) َتَعاَي٢: قاٍ

 الرىْب.ذنس اهلل ضبب مً أضباب مغفسٗ  .5

ـْ َؿوَل »: اهلل  رُشقُل  : ؿولؿول ،ـ أِب هريرة ظ ايصحٝحني يف ٌَْحوَن اهلل َوبَِحْؿِدِه،  :َم ُش

ٌَْحرِ  ًْ ِمْثَؾ َزَبِد اف وَك ـَ ًْ َخَطوَيوُه، َوإْن  ٍة، ُحطا  .«يف َيْقٍم ِمَئَي َمرا

 . ذنس اهلل مً أثكل األعنال عيد اهلل .6

ِلِّ  ظـ َأِب هريرة   ايصحٝحني يف ـْ افـٌا وِن َثِؼقَؾَتوِن »َؿوَل:  َظ ًَ ؾَِؿَتوِن َخِػقَػَتوِن َظَذ افؾِّ ـَ

ـِ اديِف  مْحَ ٌََتوِن إَِػ افرا ٌَْحوَن اهلِل اْفَعِظقؿِ  :قَزاِن َحٌِق ٌَْحوَن اهلِل َوبَِحْؿِدهِ  ،ُش  .«ُش

افطُُّفقُر َصْطُر اإليامِن، : »َؿوَل: َؿوَل رشقُل اهلل ، ظـ َأِب موفؽ إصعري  َطًِ ز٣ٚٚ

                                 
 (.1675(، ومًؾؿ )7405( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)

 (.4868( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.1692(، ومًؾؿ )6405( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )3)

 (.1694(، ومًؾؿ )6406( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )4)
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اَمَواِت َوإْرضِ  ًا ٌَْحوَن اهلِل َواحلَْؿُد هللِ َُتْمِن َمو َبْغَ اف  .«َواحلَْؿُد هللِ َُتَُْل ادِقَزاَن، َوُش

أفضل غٕء ٍْ ّّميخْ مائ٘ ضٔئ٘، زقاب ّمائ٘ حطي٘  عػسٓعدل عتل  ذنس اهلل .7

 ٓأتٕ بُ العبد ْٓو الكٔام٘.

ـْ َؿوَل »َؿوَل:  أنا رُشقَل اهلل  :ظـ أِب هريرة  ايصحٝحني يف َٓ  :َم ٓا اهلُل َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ

يَؽ َففُ  ًْ َفُف َظْدَل َظْؼِ ادَفُف  ،رَشِ وَك ـَ ٍة   َؿِديٌر يِف َيْقٍم ِموَئَي َمرا
ٍ
ء ؾِّ ََشْ ـُ ْؾُؽ َوَفُف احْلَْؿُد َوُهَق َظَذ 

ًْ  ،ِرَؿوٍب  ٌَ
تِ ـُ ـَيٍ  َو ًَ ًْ َظـُْف ِموَئُي َشقَِّئيٍ  ،َفُف ِموَئُي َح َق ْقَطوِن َيْقَمُف َذفَِؽ  ،َوحُمِ ـْ افشا ًْ َفُف ِحْرًزا ِم وَك ـَ َو

ـْ َذفَِؽ  ،َحتاك ُيْؿِِسَ  َثَر ِم ـْ ٓا َأَحٌد َظِؿَؾ َأ  .«َوََلْ َيْلِت َأَحٌد بَِلْؾَضَؾ ِِماو َجوَء بِِف إِ

ـْ َؿوَل »، َؿوَل: ، ظـ افـاٌلِّ ب إكصوريِّ َأِب أيق ظـ ٚيف ايصحٝحني ٓ إَفَف إِٓا اهلُل  :َم

ـْ أظْ  َؿ ـَ وَن  ـَ اٍت   َؿِديٌر، َظْؼَ َمرا
ٍ
ء ؾِّ ََشْ ـُ يَؽ َفُف، َفُف ادُْؾُؽ: َوَفُف احلَْؿُد، َوُهَق َظَذ  َتَؼ َوْحَدُه ٓ رَشِ

ـْ َوَفِد إْشاَم   . «ِظقَؾ أْرَبَعَي أْكُػٍس م

 . عيد اهلل  اهلل أفضل األعنالذنس  .8

ـَ َأَتْقا رُشقَل اهلِل  ،ظـ َأِب هريرة  ايصحٝحني يف ، ؾؼوفقا: َذَهَى أْهُؾ أنا ُؾَؼراَء ادَُفوِجِري

ثقرِ  اَم َكُصقُم،  افدُّ ـَ ، َوَيُصقُمقَن  اَم ُكَصعِّ ـَ َرَجوِت افُعَذ، َوافـاِعقِؿ ادُِؼقِؿ، ُيَصؾُّقَن  َوهَلُْؿ بِوفدا

ـْ أْمَقاٍل، حَيُ  قنَ َؾْضٌؾ ِم ُؿقنَ جُّ أَٓ ُأَظؾُِّؿُؽْؿ َصْقئًو »َؾَؼوَل:  ،، َوَيْعَتِؿُروَن، َوجُيَوِهُدوَن، َوَيَتَصدا

ْؿ، َوَٓ َيُؽقن َأَحٌد أْؾَضَؾ  ـُ ـْ َبْعَد ٌَُؼقَن بِِف َم ًْ ٌََؼُؽْؿ، َوَت ـْ َش قَن بِِف َم ـُ ـْ َصـََع  ُتْدِر ِمْثَؾ ِمـُْؽْؿ إِٓا م

ؾِّ َصاَلٍة »: َبَذ َيو رشقل اهلل، َؿوَل: ؿوفقا، «َمو َصـَْعُتْؿق ـُ وَن، َخْؾَػ  ُ َؿُدوَن، َوُتَؽزِّ ٌُِّحقَن، َوحَتْ ًَ ُت

 .«َثالثًو َوَثالثِغَ 

ٌَْحوَن اهللِ»: َؿوَل: َؿوَل رشقل اهلل ، ظـ أِب هريرة   َطًِ ز٣ٚٚ َواحلَْؿُد  ،َْٕن َأُؿقَل: ُش

                                 
 (.113( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.1692)(، ومًؾؿ 3193( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )1)

 (.1693(، ومًؾؿ )6404( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )3)

 ( افدثقر: َجع دثر، وهق ادول افؽثر.4)

 (.595(، ومًؾؿ )843( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )5)
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ْؿُس  ،هللِ ًْ َظَؾْقِف افشا ، َأَحىُّ إَلا ِِماو َضَؾَع َزُ ـْ  .«َوَٓ إفَف إِٓا اهللُ، َواهللُ أ

  ايرتَرٟ ز٣ٚٚ
ِ
ٌُِّئُؽْؿ : »، َؿوَل: َؿوَل رُشقُل اهلل بًـد صحقح، ظـ َأِب افدرداء أٓ ُأَك

وَهو ِظـَْد َمِؾقؽُِؽْؿ، وأْرَؾِعَفو يف ـَ َهِى  بَِخْرِ أْظامفُِؽْؿ، وأْز ـْ إْكَػوِق افذا َدَرَجوتُِؽْؿ، َوَخٍر َفُؽْؿ ِم

ـْ أن َتْؾَؼقا َظدُ  ِي، َوَخْرٍ َفُؽْؿ ِم ؿْ وافِػضا ـُ ُبقا أْظـَوَؿُؽْؿ ق وا ُبقا أْظـَوَؿُفْؿ َوَيْيِ َؿوَفقا: َبَذ،  ،«َؾَتْيِ

 .              «ِذـر اهلل َتَعوَػ »َؿوَل: 

ـِ  َموفِِؽ  ظـبًـد صحقح  ابٔ حبإ ٚز٣ٚ وِمَر أن معوذ بـ جٌؾ  ْب ؿول هلؿ: إن آخر ، خُيَ

 ًُ ًُ  اهلل  ظؾقف رشقَل  ـالم ؾورؿ وفًوكؽ  أن ُتقَت »إػ اهللق ؿول:  أحىُّ  : أي إظامُل أن ؿؾ

  .«اهلل مـ ذـرِ  ٌى ضْ رَ 

 ذنس اهلل نيص مً نيْش اجلي٘. .9

ـْ َأِِب ُمقَشك إَْصَعِريِّ  يف ايصحٝحني ؾَِؿٍي » فف: َؿوَل  أن رشقل اهلل ، َظ ـَ َؽ َظَذ  َأَٓ َأُدفُّ

ـُقِز اجَلـايِ  ـُ ـْ  ـٍْز ِم ـَ ـْ  : َبَذ َيو َرُشقَل « ِم ًُ ل، َؿوَل: اهللُِؿْؾ ٓا »، َؾَداَك َأِِب َوُأمِّ َة إِ َٓ َحْقَل َوَٓ ُؿقا

 .«بِوهللِ

 ناحلٕ ّالرٖ ال ٓرنس زبُ ناملٔت.الرٖ ٓرنس زبُ مجل  .11

ُف »، َؿوَل: ، ظـ افـٌّل ظـ َأِب مقشك إصعري ايصحٝحني يف  ُر َربا ـُ َمَثُؾ افاِذي َيْذ

 ًِ
ُرُه َمَثُؾ احَللِّ َوادَقِّ ـُ  . «َوافاِذي ٓ َيْذ

 ذنس اهلل ضبب مً أضباب اضتجاب٘ الدعاء. .11

ٌَوَدةَ ظـ  ز٣ٚ ايبخازٟ ِـ  ُظ ًِ  ْب وِم ِلِّ  افصا ـِ افـٌا ـْ »َؿوَل:  ، َظ ـَ افؾاْقِؾ، َؾَؼوَل:  َتَعورا َم ِم

                                 
 (.1694( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (، وصححف إفٌوِّن.3377صحقح: رواه افسمذي )( 1)

 إفٌوِّن. (، وصححف828( صحقح: رواه ابـ حٌون )3)

 (.1704(، ومًؾؿ )4105( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )4)

ُر اهللُ ؾِقِف، »(، وهذا فػظ افٌخوري، وفػظ مًؾؿ: 779(، ومًؾؿ )6407( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )5) ـَ ًِ افاِذي ُيْذ ٌَْق َمَثُؾ اف

 ًِ
ُر اهللُ ؾِقِف، َمَثُؾ احلَلِّ وادَقِّ ـَ ِذي ٓ ُيْذ ًِ افا ٌَْق  «ؾِقِف، َواف

 ( تعور: أي اشتقؼظ.6)
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ٓا   َؿِديٌر، احلَْؿُد  اهللَُٓ إَِفَف إِ
ٍ
ء ؾِّ ََشْ ـُ يَؽ َفُف، َفُف ادُْؾُؽ َوَفُف احلَْؿُد، َوُهَق َظَذ  ، هللَوْحَدُه َٓ رَشِ

ٓا اهللُ ٌَْحوَن اهللِ، َوَٓ إَِفَف إِ ، َوَٓ َحْقَل َوَٓ ُؿقا  هللُ، َواَوُش َزُ ـْ ٓا بِوهللَِأ ، ُثؿا َؿوَل: افؾاُفؿا اْؽِػْر ِل، َأْو َة إِ

ًْ َصاَلُتفُ  َل َوَصذا ُؿٌَِؾ  .«َدَظو، اْشُتِجقَى َفُف، َؾنِْن َتَقوا

 الرانسٌّ ٍه الطابكٌْ.  .12

ُدونَ : »َؿوَل: َؿوَل رُشقُل اهلل  ،ظـ َأِب مقشك إصعري ز٣ٚ َطًِ ٌََؼ ادَُػرِّ ؿوفقا:  ،«َش

ُدوَن  َيو رشقَل اهللق َؿوَل:  اـَِراِت »َوَمو ادَُػرِّ اـُِرونَ َ اهللَ ـثرا وافذا  .«افذا

 أحب الهالو إىل اهلل ضبخاىُ.اهلل ذنس  .13

َك بَِلَحىِّ افَؽاَلِم إَِػ اهللِق إنا : »َؿوَل: َؿوَل رشقُل اهلل ، ظـ َأِب َذرٍّ  ز٣ٚ َطًِ أَٓ ُأْخِزُ

ٌَْحوَن اهللِ َوبَِحْؿِدهِ َأَحىا   .«افَؽاَلِم إَِػ اهلِل: ُش

 ذنس اهلل عنل ٓطري ّأجسِ عظٔه.  .14

ْؿ »،َؾَؼوَل: َؿوَل: ــو ِظـَْد رشقل اهلل  ظـ شعد بـ َأِب وؿوٍص  َطًِ ز٣ٚ ـُ َأَيْعِجُز أَحُد

ـَيٍ  ًَ َى يف ـؾِّ يقٍم أْفَػ َح ًِ ـٍَيق َؿوَل:  ، «أْن َيْؽ ًَ ُى أفَػ َح ًِ ْقَػ َيْؽ ـَ ـْ ُجَؾًوِئِف:  َلَفُف َشوِئٌؾ ِم ًَ َؾ

ٌِقَحٍي َؾُقْؽَتُى فَ » ًْ ٌُِّح ِمَئَي َت ًَ ـٍَي، َأْو حُيَطُّ َظـُْف أفُػ َخطِقَئيٍ  فُ ُي ًَ  .«أْفُػ َح

 ذنس اهلل غساع اجلي٘.  .15

ٌْحون اهلل وبِحؿِدِه، مـ »، َؿوَل: ، ظـ افـٌل ظـ جوبر ، وحًـف ايرتَرٟ ز٣ٚ َؿوَل: ُش

ًْ َفُف َكْخَؾٌي يف اجَلـايِ   .«ُؽِرَش

ًُ إْبَراِهقَؿ َفقَؾَي : »َؿوَل: َؿوَل رشقُل اهلل ، وحًـف ظـ ابـ مًعقد  ،ايرتَرٟ ز٣ٚٚ َفِؼْق

ُهْؿ أنا  اَلَم، َوَأْخِزْ ًا َتَؽ ِمـِّل اف َي ِِب، َؾَؼوَل: َيو حُمَّؿُد أْؿِرىْء ُأما ،  ُأْهِ
ِ
َبِي، َظْذَبُي ادوء ْ ٌَُي افسُّ اجلَـاَي َضقا

                                 
 (.2254( صحقح: رواه افٌخوري )2)

 (.1676( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.1732( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (.1698( صحقح: رواه مًؾؿ )4)

 (، وحًـف، وصححف إفٌوِّن.3375صحقح: رواه افسمذي ) (5)

 



 21     الفواكى الشوية

َو ِؿقَعو َزُ  نٌ وأِنا ـْ ٌَْحوَن اهلِل، واحلَْؿُد هللِ، َوَٓ إفَف إِٓا اهللُ، واهللُ أ  .«وأنا ِؽَراَشَفو: ُش

 ذنس اهلل ٓعطٔو أجس حج٘ ّعنسٗ تامتني. .16

ـْ َأَكسٍ بًـد حًـ  ز٣ٚ ايرتَرٟ ـْ َصذا افَغَداَة يِف : » اهللِ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  َظ َم

ُر  ،ََجَوَظيٍ  ـُ ٍي َوُظْؿَرةٍ  اهللَ ُثؿا َؿَعَد َيْذ َلْجِر َحجا ـَ ًْ َفُف  وَك ـَ َعَتْغِ  ـْ ْؿُس، ُثؿا َصذا َر ، َحتاك َتْطُؾَع افشا

يٍ  ٍي َتوما ٍي َتوما  .«َتوما

 الكٔام٘. ذنس اهلل ٓيجٔو مً عراب اهلل ْٓو .17

ٌَؾٍ  بًـد صحقح،ز٣ٚ أمحد  ـِ َج ـْ ُمَعوِذ ْب ُف َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  ، َظ َمو َظِؿَؾ »: َأكا

ِر اهللِ ـْ ـْ ِذ ـْ َظَذاِب اهللِ ِم  .«آَدِملٌّ َظَؿاًل َؿطُّ َأْكَجك َفُف ِم

 حال الطلف مع الركس:ثانّا: 
فِ َذَهَى »:   َقاَي: َأُب٘ َبلٍِض ؾِّ ـُ اـُِروَن اهللَ بِوخْلَْرِ   .«افذا

(   ڑ ک )يِف َؿْقفِِف َتَعوَػ:  رِض اهلل ظـفام، ٗقاي عبز اهلل بّ عباؼ

َر »َؿوَل:   ـَ ـِ آَدَم، َؾنَِذا َشَفك َوَؽَػَؾ َوْشَقَس، َؾنَِذا َذ ْقَطوُن َجوثٌِؿ َظَذ َؿْؾِى اْب  اهللَ افشا

 .«َخـََس 

ُر اهللِ »:  َأُب٘ اهزَِّصَرا١َِقاَي ٗ ـْ  ِجاَلًء، َوإِنا ِجاَلَء اْفُؼُؾقِب ِذ
ٍ
ء  .«إِنا فُِؽؾِّ ََشْ

ـَ افـَِّػوِق »:  بّ ًاهم َكِعبٗقاي  َر اهللِ َبِرَئ ِم ـْ َثَر ِذ ـْ ـْ َأ  .«َم

ٌُِّح يِف افَقْقِم َأْرَبِعْغَ َأْفَػ َتًٌِْقَحٍي، »: ٗقاي عوٌٞ بّ َؽِبٍٚب ًَ ـُ َمْعَداَن ُي وَن َخوفُِد ب ـَ

                                 
 (، وحًـف، وواؾؼف إفٌوِّن.3461( حًـ: رواه افسمذي )2)

 (، وحًـف إفٌوِّن.22/124(، وأمحد )586رواه افسمذي )( حًـ: 1)

 (، وصححف إفٌوِّن.3377وافسمذي ) (،36/379( صحقح: رواه أمحد )3)

 (.1/86( رواه افٌقفؼل يف افشعى )4)

 (.7/235، وابـ أِب صقٌي يف مصـػف )(337( رواه أبق داود يف افزهد )5)

 (.1/63( رواه افٌقفؼل يف افشعى )6)

 (.1/98رواه افٌقفؼل يف افشعى )( 7)
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فَ  ـُ رِّ َذا حُيَ ـَ ٌُِعِف  َؾ، َجَعَؾ بُِلْص ًا ْيِرِه فُِقَغ ـَ افُؼْرآِن، َؾَؾاما َموَت َؾُقِوَع َظَذ َهِ وِشَقى َمو َيْؼَرُأ ِم
( )

« ،

ٌِْقِح  ًْ  .َيْعـِل: بِوفتا

َّاٍر ََٗقاَي َعِبُز ُّ َأِبٛ َص َة »: اِهَعِظِٙظ ِب ؾا َيْقٍم اْثـَْل َظَؼَ ـُ ٌُِّح  ًَ َي ُت ًْ ِظـَْدَكو اْمَرَأٌة بَِؿؽا وَك ـَ

َجولِ  ـْ َأْيِدي افرِّ ًْ ِم ًَ ، اْخُتِؾ ًِ اْفَؼْزَ ًْ َؾَؾاما َبَؾَغ ٌِقَحٍي، َؾاَمَت ًْ  .«َأْفَػ َت

مثؾ ادوء فؾًؿؽ ؾؽقػ يؽقن حول افذـر فؾؼؾى »: ٗقاي ؽٚذ اإلعالَ ابّ تٌٚٚٞ

 .«افًؿؽ إذا ؾورق ادوءق

 فذـرٍ  بتؾؽ افراحيِ  ٓ أترك افذـر إٓ بـقي إَجوم كػِس وإراحتفو ٕشتعدا : »ٗقاي أٙغا

 .«آخر

ونَ  َوأؾضؾ افّذـر وأكػعف َمو واضل ؾِقِف اْفؼؾُى »: ٗقاي ابّ اهقٍٚ ًَ ور  ،افؾِّ ـَ َْذ ْٕ وَن مـ ا ـَ َو

ي ٌَِقيا  .«هَوصفد افذاـر َمَعوكِقف ومؼوصدَ  ،افـا

حيت صقخ آشالم ابـ تقؿقي مرة صذ افػجر ثؿ جؾس يذـر اهلل تعوػ » ٗقاي أٙغا:

ًْ  افغداءَ  وت، وفق َل أتغدا دْ إػ ؿريى مـ اكتصوف افـفور، ثؿ افتػً إل وؿول: هذه ؽَ   شؼط

 .«ؿقت

مًوـغ أهؾ افدكقو، خرجقا مـفو ومو ذاؿقا أضقى مو ؾقفوق ؿقؾ: » ض اهعاصفني:ٗقاي بع

 .«وذـره ،ومعرؾتف ،ومو أضقى مو ؾقفوق ؿول: حمٌي اهلل تعوػ

 

                                 
 (.5/120(، وأبق كعقؿ يف احلؾقي )4/540( رواه افذهٌل يف افًر )2)

 (.1/527( اكظر: جومع افعؾقم واحلؽؿ، )1)

 (.41( اكظر: افقابؾ افصقى، ٓبـ افؼقؿ صـ )3)

 (.41( اكظر: افًوبؼ، صـ )4)

 (.291( اكظر: افػقائد، ٓبـ افؼقؿ، صـ )5)

 (.41قابؾ افصقى ، صـ )( اكظر: اف6)

 (.48( اكظر: افقابؾ افصقى، ٓبـ افؼقؿ، صـ )7)
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 غض البصس-5
 َجُبٌ، َفُائدٍ، َحال الطلف معٌ 

 

 

ومـ شقئوت إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، 

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف .

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور : وبعد.

 عباد اهلل..

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :ؿال تعاػ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڑ ک ک

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

         ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 (   ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ
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كًوء ٓ حيؾ هلؿ : أي خيػضقا مـ أبصورهؿ حتك ٓ يـظروا إػ (  ڇ ڇ ڍ)

 أن يـظروا إفقفـ.

 : أي يصقكقِنو مـ افـظر إفقفو ومـ إتقون افػوحشي افزكك وافؾقاط.(  ڍ ڌ)

 : أي أـثر تزـقي فـػقشفؿ مـ ؾعؾ ادـدوبوت وادًتحٌوت.(  ڎ ڎ ڈ )

: أي مقاوع افزيـي افًوؿغ حقٌ يقوع اخلؾخول، وـوفؽػغ ( ۀ ۀ ہ)

 .واحلـوء وافرأس حقٌ افشعر وإؿراط يف إذكغ وافذراظغ حقٌ إشوور واخلقاتؿ

: أي بوفيورة دون اختقور وذفؽ ـوفؽػغ فتـوول صقئًو، وافثقوب (ڱ ڱ ڱ ڱ)

  افظوهرة ـوخلامر وافعٌوءة .

ؾتحوت افثقوب يف افصدر وؽره حتك ٓ يٌدو ظذ : أي (ں ڻ ڻ ڻ)

 مـ جًؿفو .ء َش

 أي أزواجفـ. : (ۀ ۀ ہ ہ ہ)

 ؾال تتؽشػ ادًؾؿي أمومفـ . ،ًؾامت ؾقخرج افذمقوت: أي اد(﮻ ﮼)

 .: أي افعٌقد واجلقاري(﮽ ﮾ ﮿ ﯀)

: أي افتوبعغ ٕهؾ افٌقً يطعؿقِنؿ ويًؽـقِنؿ ِمـ ٓ (﯁    )

 حوجي هلؿ إػ افـًوء .

: أي َل يٌؾغقا شـًو تدظقهؿ إػ آضالع ظذ ظقرات (    )

 افـًوء فؾتؾذذ ِبـ . 

 غض البصس:أّال: ّجْب 

 غض ايبصس فسٜط١ أٚجبٗا اهلل عًٝٓا: .1

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :ؿال تعاػ

 (   ک ک گ گ گ گ ڳ ڑ ک ک

هذا أمر مـ اهلل تعوػ فعٌوده ادممـغ أن يغضقا مـ أبصورهؿ ظام »: ؿال احلاؾظ ابن ـثر
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افـظر إفقف، وأن يغضقا أبصورهؿ ظـ ادحورم، ؾنن م ظؾقفؿ، ؾال يـظروا إٓ إػ مو أبوح هلؿ حرِّ 

م مـ ؽر ؿصد، ؾؾقكف بكه ظـف هيًعو  .«اتػؼ أن وؿع افٌك ظذ حُمرا

ضرق احلقاس إفقف،  رُ ظؿَ فٌك هق افٌوب إـز إػ افؼؾى، وأَ ؽض ا»: ؿال اإلمام افؼرضبي

ظـ َجقع  ووجى افتحذير مـف، وؽضف واجى ،وبحًى ذفؽ ـثر افًؼقط مـ جفتف

 .(1) «ادحرموت، وـؾ مو خيشك افػتـي مـ أجؾف

ٌِْد يف صحقحف  وروى اإلمام مسؾم ـِ َظ ـْ َجِريِر ْب َظْن   اهللَِشَلْفُت َرُشوَل » :َؿوَل  اهلل َظ

ى َؾَلَمَرِن  ،َكَظِر اْفُػَجاَءةِ  َف َبََصِ  .(3)«َأْن َأْْصِ

ـْ َؽْر َؿْصدَوَمْعـَك َكَظر اْفَػْجَلة »ؿال اإلمام افـووي:  َْجـٌَِقاي ِم ْٕ َؾاَل إِْثؿ  ،َأْن َيَؼع َبَكه َظَذ ا

َف يِف احْلَول ف َبَكه يِف احْلَول، َؾنِْن رَصَ ل َذفَِؽ، َوجَيِى َظَؾْقِف َأْن َيْكِ َؾاَل إِْثؿ َظَؾْقِف،  ،َظَؾْقِف يِف َأوا

 .«َوإِْن اِْشَتَداَم افـاَظر َأثَِؿ هِلََذا احْلَِديٌ

 غض ايبصس ضُإ يدخٍٛ اجل١ٓ: .2

ًِ بًـد حًـ  ؾؼد روى اإلمام أِحد وِم ـِ افصا ٌَوَدَة ْب ـْ ُظ ِلا   َظ اْضَؿـُوا »َؿوَل :  ، َأنا افـٌا

وا  ْثُتْم، َوَأْوُؾوا إَِذا َوَظْدُتْم، َوَأدُّ ـََّة: اْصُدُؿوا إَِذا َحدَّ َذا اْؤُُتِـُْتْم، إِ ِِل ِشتًّا ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْضَؿْن َفُؽُم اجْلَ

وا َأْيِدَيُؽمْ  ػُّ ـُ ْم، َو ـُ وا َأْبَصاَر  .«َواْحَػُظوا ُؾُروَجُؽْم، َوُؽضُّ

 غض ايبصس حل َٔ حكٛم ايطسٜل: .3

ـْ َأِِب َشِعقٍد اخْلُْدِريِّ  ؾؼد روى افشقخان ِلِّ َظ ـِ افـٌا ُؾوَس َظَذ »َؿوَل :  ، َظ ْم َواجْلُ ـُ ا إِيَّ

ـَو ،َمو َفـَو ُبدٌّ  :َؾَؼوُفقا ،«افطُُّرَؿاِت  ًُ
اَم ِهَل ََمَوفِ ُث ؾِقَفو ،إِكا  ،َؾنَِذا َأَبْقُتْم إَِّٓ ادْجؾَِس » :َؿوَل  ،َكَتَحدا

َفا ِريِؼ  :َؿوُفقا «َؾَلْظُطوا افطَِّريَق َحؼَّ ـَفُّ إََذى ،َؽضُّ اْفَبََصِ » :َؿوَل  قَوَمو َحؼُّ افطا اَلمِ  ،َو  ،َوَردُّ افسَّ

                                 
 (.6/42( يـظر: تػًر ابـ ـثر )2)

 (.25/103يـظر: تػًر افؼرضٌل )( 1)

 (.1259( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (.24/239( يـظر: ادـفوج )4)

 (.2028) (، وحًـف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع5/313( حًـ: رواه أمحد يف مًـده )5)
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 .«َظِن ادـَْؽرِ  يٌ َوَنْ  ،بِادْعُروِف  َوَأْمرٌ 

 غض ايبصس َٔ أععِ ايٛصاٜا ايٓب١ٜٛ: .4

ـِ ُبَرْيَدةَ بًـد حًـ  ؾؼد روى اإلمام أبو داود  َيو َظِعُّ »  :فَِعِعٍّ   َؿوَل َرُشقُل اهللِ  :َؿوَل   َظ

ًْ َفَؽ أِخَرةُ  ،َؾنِنا َفَؽ إُوَػ  ،َٓ ُتْتٌِِع افـاْظَرَة افـاْظَرةَ  ًَ  .«َوَفْق

ـْ َأِِب يف صحقحف وروى اإلمام مسؾم َٓ » :َؿوَل  َأنا َرُشقَل اهلل   يِّ َشِعقٍد اخْلُْدرِ  َظ

ُجؾِ  ُجُؾ إَِػ َظْقَرِة افرا  .«َوَٓ ادْرَأُة إَِػ َظْقَرِة ادْرَأةِ  ،َيـُْظُر افرا

ِريؿ »: ؿال اإلمام افـووي ُجؾ، َوادْرَأة إَِػ َظْقَرة ادْرَأة، َؾِػقِف حَتْ ُجؾ إَِػ َظْقَرة افرا َكَظر افرا

َٓ ِخاَلف ؾِقفِ  َْجَوِع   ،َوَهَذا  ُجؾ َحَرام بِوإْلِ ُجؾ إَِػ َظْقَرة ادْرَأة َوادْرَأة إَِػ َظْقَرة افرا َذفَِؽ َكَظر افرا ـَ َو

ٌاَف  ُج  َوَك ُجؾ إَِػ َظْقَرة افرا ؾ َظَذ َكَظِرِه إَِػ َظْقَرة ادْرَأة َوَذفَِؽ بِوفتاْحِريِؿ َأْوَػ، َوَهَذا بِـََظِر افرا

ْوَجوِن َؾؾُِؽؾِّ َواِحد ِمـُْفاَم افـاَظر إَِػ َظْقَرة َصوِحٌف  و افزا َْزَواج، َأما ْٕ افتاْحِريؿ يِف َحّؼ َؽْر ا

 .«ََجِقعَفو

ٌْط »: وؿال رِحه اهلل و َو ََجوكِىَوَأما ْٕ ُجؾ َمو َبْغ  ،اْفَعْقَرة يِف َحّؼ ا ُجؾ َمَع افرا َؾَعْقَرة افرا

ـْ  ء ِم ّؾ ََشْ ـُ ُجؾ إَِػ ادْرَأة َؾَحَرام يِف  و َكَظر افرا َذفَِؽ ادْرَأة َمَع ادْرَأة. َوَأما ـَ ٌَي، َو ـْ ة َوافرُّ ا  ، َبَدِنَوافنُّ

َهو َؾَؽَذفَِؽ حَيُْرم َظَؾْقَفو افـاَظر إَِػ  وَن َكَظره َوَكَظرَهو بَِشْفَقٍة َأْم بَِغْرِ ـَ ـْ َبَدكف َشَقاء  ء ِم ّؾ ََشْ  . «ـُ

 غض ايبصس أغد َٔ حفغ ايًطإ: .5

حػظ افٌك أصد »أكف ؿول:  ظـ ظٌد اهلل بـ مًعقد  يف ـتوب افقرعروى ابن أيب افدكقا 

 .«مـ حػظ افؾًون

 .ايرٟ ال ٜػض بصسٙ ال ٜطتحٞ َٔ اهلل  .6

                                 
 (.1212(، وافؾػظ فف، ومًؾؿ )6119،  1465متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )( 2)

 (، وحًـف إفٌوِّن. 1777(، وافسمذي )1252( حًـ: رواه أبق داود )1)

 (.338( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (.40/30يـظر: ادـفوج )( 4)

 (.40/32يـظر: ادـفوج )( 5)

 (.62)رواه ابـ أِب افدكقو يف افقرع ( 6)
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يف ـتوب ؾتح افٌوري أن ظٌد اهلل بـ ظٌوس رِض اهلل ظـفام ؿول: ذـر احلاؾظ ابن حجر 

أو  ،هق افرجؾ يـظر إػ ادرأة احلًـوء ُتر بف(   ڄ ڄ ڄ) :ؿقفف تعوػ»

 ،وؿد ظؾؿ اهلل تعوػ أكف يقد فق اضؾع ظذ ؾرجفو ،ؾنذا ؾطـ فف ؽض بكه ،يدخؾ بقتو هل ؾقف

 .«فق زكك ِبون ؿدر ظؾقفو إو

 ثاىٔا: فْائد غض البصس:

 :ـثرة، مـفو ؾقائدفف  ؽض افٌك

ظّقوف  هلل، ؾنّن مـ ترك صقئو اّفتل هل أضقى وأحذ ِمّو ترـف هلل، حالوة اإليَمن وفّذته. 2

 خرا مـف.اهلل 

، ظؼى آيوت ؽّض افٌك اّفتل يف شقرة  ، وفذفؽ ذـر اهلل راشةكور افؼؾب وافػِ . 1

جيزي افعٌد   وذفؽ ّٕن اهلل ،( ہ ھ ھ ھ) :افـّقر ؿقفف تعوػ

ؾؾاّم مـع افعٌد كقر بكه أن يـػذ إػ مو ٓ حيّؾ، أضؾؼ كقر بصرتف  ،ظذ ظؿؾف بام هق مـ جـًف

 وؾتح ظؾقف بوب افعؾؿ وادعرؾي.

 كقرا جيد حالوتف يف ؿؾٌف. يبدل اهلل صاحبه. 3

ٌّي تقصؾف إػ اجلـّي. ورشوفه ؾقه ضاظة هلل. 4  يسّتى ظؾقفو حم

 وجيـّى افقؿقع يف افّزفؾ. يصون ادحارم. 5

 مـ اكتشور افّزكك. يصون ادجتؿع. 6

 ثالجا: حال الطلف مع غض البصس:

ـــــَ  ــــتَ فِ  ةً رَ ْظــــل كَ ٌِــــؾْ ؼَ فِ  ًْ ٌَ ًَ  هُ ـرا ًُ

 

ًٓ َبـــــوَ وَ  ةً قَ ِصـــــؼْ  ًْ وَكـــــؽَ ل ؾَ ـِـــــقْ ظَ    و

ــ  ــَم ــأَ  ءٌ  ََشْ ِِب  را و َم ــ دُّ َص ــ ـَ ِم  ىقَ اهلَ

 

 

 وػَعــــتَ ى وَ اهلــــقَ  َؼ َؾــــَخ  ـْ َمــــ ونَ حَ ٌْ ُشــــ 

ــداهو   ــقادِث مٌ ــؾُّ احل ــرِ ـُ ـــ افـظ  م

 

ـــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــ افـظ  م

 

ـــغرِ   ــــ مًتص ـــوِر م ـــُؿ افـ ــــرِر  ومعظ افش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررِ   افش

 افّؼر 

ًْ يف ؿؾــْى  صــوحٌِفو  ـــْؿ كظــرٍة ؾتؽــ

 صــــــــــــــوحٌفو فوٌِ صــــــــــــــوحِ 

 

 َؾْتــــَؽ افًــــفوِم بــــال ؿــــقٍس وٓ وتــــرِ  

 

                                 
 (.22/9( يـظر: ؾتح افٌوري )2)

 (.7/3076( يـظر: كية افـعقؿ )1)
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ــــو دام ذا  ــــرُء م ــــواد ٌُف ــــٍغ يؼؾِّ  ظ

 

ـــرِ   ـــذ اخلط ـــقٌف ظ ـــِغ مقؿ ـــِغ افع  يف أظ

ــــ  ًُ  ر ُمْؼَؾَتــــُف مــــو ّه مفجَتــــفـَُّي

 

ــــ  ــــو بً ًٌ ـــــٓ مرح ــــده افض  ررِ ـروٍر بع

 ،ظذ مريض يعقده ومعف ؿقم  دخؾ ظٌد اهلل بـ مًعقد :ظبد اهلل بن أيب اَلذيلؿال 

كػؼلت ظقـك افو » :  ؾؼول ظٌد اهلل ،ؾجعؾ رجؾ مـ افؼقم يـظر إػ ادرأة ،ويف افٌقً امرأة

 .«ـان خرا فك

ـؿ مـ  :تفأمراؿوفً فف  ،ؾؾام رجع ،خرج حًون بـ أِب شـون يقم افعقد» :أبو حؽقموؿال 

وحيك ما كظرت إٓ ِف إِبامي مـذ خرجت من  :لوؿ ،أـثرت ؾؾام قامرأة حًـي ؿد كظرت افققم

 .«ظـدك حتى رجعت إفقك

إن أول ما كبدأ به » :ؾؼول ،خرجـو مع شػقون افثقري يف يقم ظقد: اجلراحوؿال وـقع ابن 

 .«ِف يومـا ؽض أبصاركا

 .«ؽضوا أبصارـم وفو ظن صاة أكثى» :رخيمعروف افؽَ  وؿال

 .«ـاكوا يؽرهون ؾضول افـظر»: وؿال داود افطائي

 .«أو ِف ؿؾبه، َمْن حػظ بَصه، أورثه اهلل كوًرا ِف بصرته»: وؿال بعض افسؾف

 

 

 

                                 
 (.87يـظر: ذم اهلقى صـ ) (2)

 (.88( يـظر: ذم اهلقى صـ )1)

 (.66رواه ابـ أِب افدكقو يف افقرع ) (3)

 (.84( يـظر: ذم اهلقى صـ )4)

 (.60( رواه ابـ أِب افدكقو يف افقرع )5)

 (.6/43)( يـظر: تػًر ابـ ـثر 6)
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 الغّبة -6

 «، َحال الطلف معًاتعسِفًا، َخطسيا»
 

إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف .رشيؽ فف، وأصفد 

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  وخر اهلدي هدي حمؿد، ؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور : وبعد.

 تعسٓف الغٔب٘:أّال: 

 ًا ٓٛ اهػٚبٞ؟

ـْ  روى اإلمام مسؾم َؿوُفقا: « َأَتْدُروَن َما اْفِغقَبُة؟»، َؿوَل:  ، َأنا َرُشقَل اهلِل   َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ

ُرَك َأَخاَك بََِم َيْؽَرهُ »َوَرُشقُفُف َأْظَؾُؿ، َؿوَل: اهللُ  ـْ وَن يِف َأِخل َمو َأُؿقُلق َؿوَل:  :ِؿقَؾ « ِذ ـَ ًَ إِْن  َأَؾَرَأْي

تَّهُ » اَن ؾِقِه َما َتُؼوُل، َؾَؼِد اْؽَتْبَتُه، َوإِْن ََلْ َيُؽْن ؾِقِه َؾَؼْد َِبَ ـَ  . «إِْن 

ِلِّ رِض اهلل ظـفو َظائَِشةَ ـْ بًـد صحقح ظَ  وروى اإلمام أبو داود ًُ فِؾـٌا : ُؿْؾ ًْ : ، َؿوَف

َذا ـَ َذا َو ـَ ـْ َصِػقاَي  ٌَُؽ ِم ًْ ؾَِؿًة َفْو ُمِزَجْت بََِمِء اْفَبْحِر »َؾَؼوَل:  -َتْعـِل َؿِصَرةً  -َح ـَ َفَؼْد ُؿْؾِت 

                                 
 ( أي رمقتف بوفٌوضؾ.2)

 (.1589( صحقح: رواه مًؾؿ )1)
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 .«دَََزَجْتهُ 

ـْ يف احلؾقي بًـد حًـ  وروى اإلمام أبو كعقم هِ  َظ ،   َظْؿِرو ْبِن ُصَعْقٍب، َظْن َأبِقِه، َظْن َجدِّ

ُروا ِظـَْد َرُشقِل اهلِل  ـَ ُْؿ َذ ُؾ َحتاك ُيْطَعَؿ، َوٓ َيْرَحُؾ َحتاك ُيْرَحَؾ َفُف،  َأِنا ـُ َٓ َيْل َرُجال، َؾَؼوُفقا: 

ِلُّ  ْثـَو باَِم ؾِقِف، َؿوَل: «اْؽَتْبُتُؿوهُ »: َؾَؼوَل هَلُُؿ افـٌا ْرَت َأَخاَك بََِم »، َؾَؼوُفقا: إِكااَم َحدا ـَ َحْسُبَك إَِذا َذ

 .«ؾِقهِ 

ْخِص َأْو ِديـِِف َأْو »: ابن حجراحلاؾظ ؿال  وَن َذفَِؽ يِف َبَدِن افشا ـَ  باَِم َيْؽَرُهُف َشَقاٌء 
ِ
ُر ادْرء ـْ ِذ

فِ  ًِ  ،َأو َثْقبف ،َأْو َخوِدِمفِ  ،َأْو َزْوِجفِ  ،َأْو َوَفِدهِ  ،َأْو َوافِِدهِ  ،َأْو َموفِفِ  ،َأْو ُخُؾِؼفِ  ،َأْو َخْؾِؼفِ  ،ُدْكَقوُه َأْو َكْػ

ْرَتُف بِوفؾاْػظِ  ،فِ تِ قَش ٌُ َأو ظُ  ،فِ تِ ؿَ اَل َأو ضَ  ،َأو حرـتف ـَ َصوَرِة  ،َأْو َؽْرِ َذفَِؽ ِِماو َيَتَعؾاُؼ بِِف َشَقاٌء َذ َأْو بِوإْلِ

ْمزِ   .«َوافرا

 أضساز الغٔب٘:ثاىٔا: 

 الغٗبٛ وَ أكرب اللبائس: .1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )ؿال تعاػ: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 (  ڄ

أي يو معؼ مـ آمـتؿ بوهلل ربو وإهلو وبؿالئؽتف وـتٌف ورشؾف وافققم  :( ٱ ٻ ٻ)

  أخر وافؼدر خره ورشه.

أي ابتعدوا ظـ افتفؿ افتل فقس هلو مو يقجٌفو مـ إشٌوب  :(  پ پ ٻ ٻ) 

 وافؼرائـ. 

 أي ـظـ افًقء بلهؾ اخلر مـ ادممـغ. :(  پ پ ڀ ڀ )

                                 
 (، وؿول: حًـ صحقح.1503، 1501(، وافسمذي )4857( صحقح: رواه أبق داود )2)

(، وحًـ إشـوده إفٌوِّن يف افصحقحي 23/240(، وافٌغقي يف رشح افًـي )8/289( حًـ: رواه أبق كعقؿ يف احلؾقي )1)

(6/357.) 

 (.20/469افٌوري )ؾتح ( 3)
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 أي ٓ تتٌعقا ظقرات ادًؾؿغ ومو ِبؿ بوفٌحٌ ظـفو. :(  ڀ ٺ )

 : أي ٓ يذـر أحدـؿ آخوه بام يؽره.(  ٺ ٺ ٺ ٿ ) 

حيًـ بف حى أـؾ حلؿ أخقف مقتو  أي ٓ:(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )

 وٓ حقو معو.

أي وؿد ظرض ظؾقؽؿ إول ؾؽرهتؿقه ؾوـرهقا أي ـام ـرهتؿ أـؾ  :(  ڤ )

 حلؿف مقتو ؾوـرهقه حقو وهق افغقٌي.

 : أي اجعؾقا بقـؽؿ وبغ ظذاب اهلل وؿويي.(  ڤ ڦ )

 : أي دـ توب ورجع إفقف.(  ڦ ڦ ڄ )

 : أي بعٌوده.(  ڄ)

ًْ »: كثري قاه احلافظ ابَ ٓا َمو َرَجَح ـْ َذفَِؽ إِ َتْثـَك ِم ًْ َٓ ُي َْجَوِع، َو َمٌي بِوإْلِ ٌَُي حُمَرا اْفِغق

اَم يِف اجْلَْرِح َوافتاْعِديِؾ َوافـاِصقَحيِ  ـَ  .«َمْصَؾَحُتُف، 

ـْ  مسؾم روى اإلمامو َٓ َٓ : » ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل   َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ اَشُدوا، َو ََتَ

َٓ َتَداَبُروا َٓ َتَباَؽُضوا، َو وُكوا ِظَباَد اهلِل َتـَاَجُشوا، َو ـُ َٓ َيبِْع َبْعُضُؽْم َظَذ َبْقِع َبْعٍض، َو ، َو

ِؼُرُه افتَّْؼَوى َهاُهـَا َٓ حَيْ ُذُفُه، َو َٓ ََيْ َٓ َيْظؾُِؿُه َو ُر إَِػ َصْدِرِه َوُيِش « إِْخَواًكا ادْسؾُِم َأُخو ادْسؾِِم، 

اٍت  لُّ ادْسؾِِم َظَذ ادْسؾِِم َحَراٌم، َدُمُه، »َثاَلَث َمرا ـُ ِؼَر َأَخاُه ادْسؾَِم،  ِّ َأْن حَيْ بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن افؼَّ

«َوَماُفُه، َوِظْرُضهُ 
( )

 

َو »: اهلٗتى٘اإلواً ابَ حجس  قاه ِحقَحُي افظاوِهَرُة َأِنا ِئُؾ اْفَؽثَِرُة افصا َٓ ًْ َظَؾْقِف افدا افاِذي َدفا

و  َدهِتَ ًَ ِى اْختاَِلِف َمْػ ًَ ُه بَِح َتؾُِػ ِظَظاًم َوِودا ٌَِرٌة َفؽِـاَفو ََتْ ـْ ُأوِتَ َجَقاِمَع  ...ـَ َوَؿْد َجَعَؾَفو َم

ؾِِؿ َحَراٌم َدُمُف َوَموُفُف »افـاْػِس بَِؼْقفِِف:  اْفَؽؾِِؿ َظِديَؾَي َؽْصِى ادوِل َوَؿْتؾِ  ًْ ؾِِؿ َظَذ اد ًْ ؾُّ اد ـُ

                                 
 (.7/377( تػًر ابـ ـثر )2)

 ( أي ٓ يعرض أحدـؿ بقجفف ظـ أخقف ويقفف دبره اشتثؼوٓ وبغضو فف.1)

 (.1564( صحقح: رواه مًؾؿ )3)
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ٌَِرَتوِن إَْجَوًظو ،«َوِظْرُوفُ  ـَ  .«َواْفَغْصُى َواْفَؼْتُؾ 

ـِ وِف افصحقحغ افـاْحِر َخَطَى افـاوَس َيْقَم  َظـُْفاَم، َأنا َرُشقَل اهللِ  اهللَُرِِضَ  اْبِن َظبَّاسٍ َظ

َا افـَّاُس َأيُّ َيْوٍم َهَذا؟»َؾَؼوَل:  َؿوُفقا: َبَؾٌد َحَراٌم، ، «َؾَليُّ َبَؾٍد َهَذا؟»، َؿوُفقا: َيْقٌم َحَراٌم، َؿوَل: «َيا َأُّيُّ

ْم َوَأْمَواَفُؽْم َوَأْظرَ »َؿوُفقا: َصْفٌر َحَراٌم ، َؿوَل: ، «َؾَليُّ َصْفٍر َهَذا؟»َؿوَل:  ـُ اَضُؽْم َظَؾْقُؽْم َؾنِنَّ ِدَماَء

ْم َهَذا ـُ ْم َهَذا، ِِف َصْفِر ـُ ُحْرَمِة َيْوِمُؽْم َهَذا، ِِف َبَؾِد ـَ ، ُثؿا َرَؾَع َرْأَشُف ، َؾَلَظاَدَها ِمَراًرا«َحَراٌم، 

ْغُت »َؾَؼوَل:  ُفمَّ َهْل َبؾَّ ْغُت، افؾَّ ُفمَّ َهْل َبؾَّ ٌاوٍس َرِِضَ  ،«؟افؾَّ ـُ َظ َؾَقافاِذي َكْػِِس  َظـُْفاَم: اهللَؿوَل اْب

وًرا، َيْيِ  ػا ـُ وِهُد افَغوِئَى، َٓ َتْرِجُعقا َبْعِدي  ٌْؾِِغ افشا تِِف، َؾْؾُق َو َفَقِصقاُتُف إَِػ ُأما ُب َبْعُضُؽْؿ بَِقِدِه، إِِنا

 .ِرَؿوَب َبْعضٍ 

 الغٗبٛ وَ أسباب عراب القرب: .2
ـْ بًـد حًـ  ابن ماجه روى اإلمام ِلُّ   َأيِب َبْؽَرةَ َظ ، َؾَؼوَل:  ، َؿوَل: َمرا افـٌا ـِ ْي بَِؼْزَ

ََُم » َبانِ  إِنَّ بِرٍ  ،َفُقَعذَّ ـَ َباِن ِِف  اَوَما ُيَعذَّ ُب ِِف اْفَبْوِل، َوَأمَّ ا َؾُقَعذَّ ا َأَحُدُُهَ ُب ِِف : َأمَّ َخُر َؾُقَعذَّ ْٔ ا

 .«اْفغقَبةِ 

 الغٗبٛ أعظي وَ أكن السبا: .3

ـْ بًـد صحقح  روى اإلمام أِحد ِلِّ   َشِعقِد ْبِن َزْيدٍ َظ ـِ افـٌا ُف َؿوَل:  ، َظ ِمْن َأْرَبى »َأكا

َبا آْشتَِطاَفُة ِِف ِظْرِض ادْسؾِِم بَِغْرِ َحق    .«افرِّ

 وَ اغتاب الٍاس تتبع اهلل عٕزتْ ٔفضحْ يف بٗتْ: .4

ـْ بًـد حًـ  روى اإلمام أبو داود َْشَؾِؿيِّ َأيِب َبْرَزَة َظ ْٕ َيا »:  َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل   ا

َٓ َتتَّبُِعوا َظْوَراَِتِ  َٓ َتْغَتاُبوا ادْسؾِِؿَغ َو يََمُن َؿْؾَبُه  ْ َيْدُخِل اإْلِ ُه َمْن َمْعَؼَ َمْن آَمَن بِؾَِساكِِه َوََل ْم؛ َؾنِكَّ

                                 
 (.1/11( افزواجر )2)

 (.2679(، ومًؾؿ )2739( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )1)

 ( أي مو يعذبون يف أمر يؽز ظؾقفام أو يشؼ ترـف.3)

 (.34/53، وأمحد )(349( حًـ: رواه ابـ موجف )4)

 (.3/290( صحقح: رواه أمحد )5)
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 .«َيتَّبِِع اهللُ َظْوَرَتُه َيْػَضْحُه ِِف َبْقتِهِ  َيتَّبِْع َظْوَراَِتِْم َيتَّبِِع اهللُ َظْوَرَتُه، َوَمنْ 

 زائحٛ املغتاب يف قربٓ وَ أٌنت األشٗاء: .5
ـْ بًـد حًـ  روى اإلمام أِحد ِلِّ رِض اهلل ظـفام َجابِِر ْبِن َظْبِد اهلِلَظ ـاو َمَع افـٌا ـُ  ، َؿوَل: 

ًْ ِريُح ِجقَػٍي ُمـْتِـٍَي، َؾَؼوَل َرُشقُل اهللِ  يُح؟ َهِذِه ِريُح افَِّذيَن »:  َؾوْرَتَػَع َأَتْدُروَن َما َهِذِه افرِّ

 .«َيْغَتاُبوَن ادْمِمـِغَ 

 حال الطلف مع الغٔب٘:ثالجا: 

ؾنكه  افـاسِ  وإياـم وذـرَ  ،تعاػ ؾنكه صػاءٌ  اهللِ  ظؾقؽم بذـرِ »:    الفازٔق عىس قاه

 .«داءٌ 

َُ عباس ْر ُظُقوَبَك » رِض اهلل ظـفام: ََٔقاَه اِب ـُ َر ُظُقوَب َصاِحبَِك َؾاْذ ـُ  .«إذا َأَرْدَت َأْن َتْذ

ًٍ   َعِىسٔ بَ اْلَعاِصمر و ٌَعض َأْصَحوبف ،ظذ بغؾ مق ل افرجُل » :َؾَؼوَل ف ـُ َن َيْل من َهَذا  ِٕ

ـُل حلمِ   .«ُمسؾمٍ  رجلٍ  َحتَّى يْؿََل َبْطـه خر َفُه من َأن َيْل

 بعقٍب  افـاَس  قَب عحتى ٓ ت اإليَمنِ  حؼقؼةَ  آدم إكك فن تصقَب  ابنَ »: ٔقاه احلشَ البصسٙ

ك ِف ذفك ـان صغؾُ  ؾنذا ؾعؾَت  كػسَك، من قب ؾتصؾحهُ عذفك اف بصالِح  وحتى تبدأَ  ،هو ؾقك

 .«هؽذا من ـانَ  إػ اهللِ افعبادِ  وأحبُّ  ،كػسَك  خاصةِ 

ٌَ  ،إن ؾالكو ؿد اؽتوبؽ :أن رجاًل ؿول فف، ْٔزٔٙ عٍ ؿد » :وؿول ،ضًٌو ظذ ضٌٍؼ إفقف رُ  ؾٌع

أن  ؾاظذرن ؾنن ٓ أؿدرُ  ،ظؾقفا أن أـاؾئَك  ؾلردُت  ،كإِل من حسـاتِ  بؾغـي أكك أهديَت 

 .« ِظذ افتَمم أـاؾئَك 

                                 
 (.33/10(، وأمحد )4880( حًـ: رواه أبق داود )2)

 (.13/97( حًـ: رواه أمحد )1)

 (.3/243( يـظر: إحقوء ظؾقم افديـ )3)

 (.3/243( يـظر: إحقوء ظؾقم افديـ )4)

 وصححف إفٌوِّن. (،3/319يـظر: افسؽقى وافسهقى )( 5)

 (.3/243يـظر: إحقوء ظؾقم افديـ )( 6)

 (.3/254يـظر: إحقوء ظؾقم افديـ ) (7)
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ٍِِدٔ َِ ُوَجا ُل »َؿوَل:  (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ): يف ؿقفف تعوػ َع ـُ افَِّذي َيْل

انُ  َؿَزُة: افطَّعَّ وَم افـَّاِس، َوافؾُّ  .«حُلُ

اَلةِ » :العمىاِء َقاَه َبِعُضٔ َٓ ِِف افصَّ ْوِم َو َٓ َيَرْوَن اْفِعَباَدَة ِِف افصَّ َؾَف َوُهْم  ـَا افسَّ ـْ َوَفؽِْن  ،َأْدَر

 .«ِِف اْفَؽفِّ َظْن َأْظَراِض افـَّاسِ 

 ويرونَ  ظـد افغقبةِ  وٓ يغتابونَ  ِؼ بافبِ  ونَ يتالؿُ   ـان افصحابةُ »: ٔقاه اإلواً الغزال٘

 .« َادـاؾؼغ ظادةَ  خالؾهُ  ويرونَ  إظَملِ  ذفك أؾضَل 

 ماذا ٓفعل مً مسع غٔب٘ مطله؟

أكف يـٌغل دـ شؿع ِؽقٌَي مًؾؿ أن يرّدهو ويزجَر ؿوئَؾفو، ؾنن َل  اظؾؿْ »: قاه اإلواً الٍٕٔٙ

، ؾنن شؿَع ، ؾورَق ذفَؽ ادجؾَس بوفقِد وٓ بوفؾًونِ  ، ؾنن َل يًتطعْ زجَره بقدهِ  يـزجْر بوفؽالمِ 

ٌََي صقخفِ  الِح  ، أو ـوَن مـ أهؾ افػضؾِ ِمّـ فف ظؾقف حؼٌّ  أو ؽرهِ  ِؽق ، ـون آظتـوُء بام وافصا

 .«ه أـثرُ ذـركو

اعلنْا أَٓا اإلخْٗ املؤميٌْ أٌ مً زد الغٔب٘ عً أخُٔ يف الدىٔا زد اهلل الياز عً ّجَُ 

 ْٓو الكٔام٘:

ـْ بًـد صحقح  ؾؼد روى اإلمام افسمذي ْرَداءِ َظ ِلِّ   َأيِب افدَّ ـِ افـٌا َمْن َردَّ »َؿوَل:  ، َظ

 .«َظْن َوْجِفِه افـَّاَر َيْوَم افِؼَقاَمةِ  اهللَُظْن ِظْرِض َأِخقِه َردَّ 

 أعتك٘ اهلل َٔ ايٓاز: ايػٝب١ عٔ أخٝ٘ يف ايدْٝا َٚٔ زد

ـْ بًـد صحقح  افطزان ِف ادعجم افؽبرروى اإلمام  ، رِض اهلل ظـفو َأْشََمَء بِـِْت َيِزيَد َظ

ِلِّ  ـِ افـٌا ا َظَذ اهللِ »َؿوَل:  َظ اَن َحؼًّ ـَ َأْن َيْعتَِؼُه ِمَن  َمْن َذبَّ َظْن ِظْرِض َأِخقِه بِادِغقِب 

 .«افـَّارِ 

                                 
 (.439( رواه وـقع يف افزهد )2)

 (.3/243( يـظر: إحقوء ظؾقم افديـ )1)

 (.3/243( إحقوء ظؾقم افديـ )3)

 (.343( إذـور صـ )4)

 (.45/514، وأمحد )(2932( صحقح: رواه افسمذي )5)

 (.14/276( صحقح: رواه افطزاِّن )6)
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 «فضلٌ، َحقٌ، َتعسِفٌ، َعقُبة مو أضاء إلٌّ»اجلاز -7

 
إن احلؿد هلل، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ مـ هيده ، أظامفـو

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدا ظٌده ورشقفف .

آل (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

.[201ظؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

.[2افـًوء:(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے) 

.[72-70إحزاب:(﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

ورش إمقر   وخر اهلدي هدي حمؿد  أمو بعد: ؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل   

 .حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور، وبعد

 ٓ يؼدر بثؿـ.  اجلورؾننا 

 ًُّ بقع افٌقً، ؿول فؾؿشسي: أبقعؽ بثالثي آٓف، ؽري دو أراد جور حمؿد بـ مقؿقن اف

 افٌقً بلفػ، وجقار أِب محزة بلفػغ.

 ... عبز اهلل

اُر َحتاك َيْصُؾَح اجلَورُ  َٓ َتْصُؾُح افدا وِوُرُهْؿ                َؽ ِجَراًكو جُتَ ًِ  ُاْضُؾْى فِـَْػ

 ... أخٛ

ٌِْع  َتـِْزُل  افِؼْدرُ   اجلَورِ َكوِري َوَكوُر   َواِحَدٌة                  َوإَِفْقِف  َؿ

ٌَوبِِف   ِشْسُ 
َٓ  َيُؽقَن  فِ  َمو َها َجوًرا ِل   ُأَجوِوُرُه                  َأْن 

 َأْظَؿك إَذا َمو َجوَرِت َبَرَزْت                َحتاك ُتَقاِري َجوَرِت اجلُْدرُ 
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ى بًوط افقؿً مـ حتً أؿدامـو ؾًقف يـتظؿ مقوقظـو مع حياتؽؿ  وحتك ٓ يـًح 

 بؿشقئي اهلل تعوػ يف افعـورص أتقي:

 فطٌ اإلحطإ إىل اجلاز. أٚال:
 : عكٛب١ َٔ أضا٤ اجلٛاز.ثاْٝا
 َٔ ٖٛ اجلاز؟: ثايجا

 زابعا: حل اجلٛاز يف اإلضالّ.
و ِمـ يًتؿعقن افؼقل ؾقتٌعقن ـؾلريعقِّن افؼؾقب وإشامع جقدًا، واهلَل أشلُل أن جيعؾ

 أحًـف أوفئؽ افذيـ هداهؿ اهلل، وأوفئؽ هؿ أوفق إفٌوب.

 :فضل اإلحطاٌ إىل اجلاز أّال:

 هقز أٗصٟ اهلل باإلحغاْ إىل اجلاص يف كتابٕ اهععٍٚ.-1

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )قاٍ تعاىل:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

[.36افـًوء: (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 ؿد يًلل افٌعض ظـ افػرق بغ َاجلَوِر ِذي افُؼْرَبك َواجلَوِر اجلُـُِى ق 

 وؿد أجوب افعؾامء رمحفؿ اهلل  ظـ هذا افًمال ؾؼوفقا:

 .أَا صاحب ايكسب٢ فايكسب٢ َعسٚف١
ٚأَا بايٓطب١ يًجاز اجُلُٓب، فٗٛ اجلاز ايبعٝد ايرٟ ال قساب١ ي٘، فًُا ُذنس جاز ايكسب٢ ُذنس 

 اآلخس َٔ اجلريإ ٖٚٛ اجلاز ايرٟ يٝظ ي٘ قساب١.ايٓٛع 
 باإلحغاْ إىل اجلاص أؽز اإلحغاْ.  اهِيبهقز أٗصٟ جربٙى  -2

يف صحقحقفام ظـ ابـ ظؿر رِض اهلل ظـفام َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل  ايبخازٟ َٚطًِ ز٣ٚفكد 

 :« اِر، َحتَّى َطـَـُْت يُل بِاجْلَ ُثهُ َما َزاَل ُيوِصقـِي ِجْزِ ُه َشُقَورِّ  .(2)«َأكَّ

اإلحغاْ إىل اجلاص عبب ًّ أعباب حغّ اخلامتٞ ٗ عالًٞ ًّ عالًات  -3

 حمبٞ اهلل هم.

                                 
 .(1615(، ومًؾؿ )6024( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)
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إَِذا َأَراَد »: َؿوَل َرُشقُل اهلِل  ،ظـ ُهيٍ  بًـد صحقحيف مًـده  فكد ز٣ٚ اإلَاّ أمحد

ا َظَسَؾهُ  اهللُ  ُؾفُ  :ِؿقَؾ  ،«بَِعْبٍد َخْرً ًَ ا َؿْبَل َمْوتِهِ  َيْػَتُح اهللُ » :َؿوَل  قَوَمو َظ ُثمَّ  ،َفُه َظَؿاًل َصاحِلً

 .«حيببه إػ جراكه» :ويف روايي ،(2)«َيْؼبُِضُه َظَؾْقهِ 

 إعاُٞ اجلاص ًّ عالًات اإلمياْ اهلاًى. -4 

فكد ز٣ٚ ٓ يؿؽـ أبدًا أن يؽقن اإلكًون مممـًو إذا بوت صٌعون وجوُرُه جوئع وهق يعؾؿ بف، 

َما آَمَن يِب َمْن َباَت َصْبَعاًكا »: َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  ًـد حًـ ظـ أكس بـ موفؽ ب ايطرباْٞ

ٌع إَِػ َجـْبِِه َوُهَو َيْعَؾُم بِهِ 
 .(1)«َوَجاُرُه َجائِ

 ؾنذا وصؾ إفقؽ ظؾؿ ظـ جورك أكف جوئع ؾؼد ؿومً ظؾقؽ احلجي يف مًوظدتف.

ٗكف األس٠ عِٕ ًّ ً٘جبات صمحٞ اهلل ٗرخ٘ي اجلِٞ ٗ  حغّ اجل٘اص -5

ِّٞ  .باب ًّ أب٘اب اجل

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  فكد ز٣ٚ اإلَاّ أمحد َؿوَل: َؿوَل َرُجٌؾ: َيو َرُشقَل   يف مًـده بنشـود حًـ َظ

و َوِصَقوِمَفو َوَصَدَؿتَِفو :  اهللِ ْثَرِة َصاَلهِتَ ـَ ـْ  ُر ِم ـَ وِِنَو َؿوَل إِنا ُؾاَلَكَي ُيْذ ًَ
َو ُتْمِذي ِجَراَِنَو بِؾِ  :َؽْرَ َأِنا

ِي ِصَقوِمَفو َوَصَدَؿتَِفو َوَصاَلهِتَو َيو :َؿوَل  «ِهَي ِِف افـَّارِ » ـْ ِؿؾا ُر ِم ـَ َو  ،َرُشقَل اهلِل َؾنِنا ُؾاَلَكَي ُيْذ َوإِِنا

ـْ إَِؿطِ  ُق بِوَْٕثَقاِر ِم َٓ ُتْمِذي ِجَراَِنَ  َتَصدا وِِنَو َؿوَل َو ًَ  .(4)«ِهَي ِِف اجَلـَّةِ » :و بِِؾ

 حفغ حّق اجّلاص ًّ كٌاي اإلمياْ ٗحغّ اإلعالَ. -6

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  بًـد حًـيف شــف  فكد ز٣ٚ اإلَاّ ايرتَرٟ :  ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ َظ

ُم َمْن َيْعَؿُل ِِبِنَّ ؟َمْن َيْلُخُذ َظـِّي َهُمَِٓء افَؽؾََِمِت َؾَقْعَؿُل ِِبِنَّ » :  «َأْو ُيَعؾِّ ًُ َؾَؼوَل َأُبق ُهَرْيَرَة: َؾُؼْؾ

و َوَؿوَل:  ًً ِق ادََحاِرَم َتُؽْن َأْظَبَد افـَّاِس، َواْرَض بََِم َؿَسَم »َأَكو َيو َرُشقَل اهلِل، َؾَلَخَذ بَِقِدي َؾَعدا ََخْ اتَّ

بُّ فِـَْػِسَك َتُؽْن  اهللُ َفَك َتُؽْن َأْؽـَى افـَّاِس، َوَأْحِسنْ 
إَِػ َجاِرَك َتُؽْن ُمْمِمـًا، َوَأِحبَّ فِؾـَّاِس َما َُتِ

ِحِك ُُتِقُت افَؼْؾَب  ْثَرَة افضَّ ـَ ِحَك، َؾنِنَّ   .(5)«ُمْسؾًَِم، َوَٓ ُتْؽثِِر افضَّ

                                 
 (. ظًؾف: أي ضقى ثـوه ؾقفؿ.19/313( صحقح فغره: رواه أمحد )2)

  (.752( حًـ: رواه افطزاِّن )1)

 إثقار مـ إؿط: أي ؿطع مـ اجلٌـ. (3)

 . (25/412( حًـ: رواه أمحد )4)

 (، وحًـف إفٌوِّن.1305افسمذي ): رواه ( حًـ5)
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 احملغّ إىل جاصٖ خري اجلرياْ عِز اهلل. -7

ـِ َظْؿٍرو رِض اهلل ظـفام َؿوَل:  بًـد صحقحيف شــف  فكد ز٣ٚ اإلَاّ ايرتَرٟ ٌِْد اهللِ ْب ـْ َظ َظ

ُهْم »: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  ُهْم فَِصاِحبِِه، َوَخْرُ اجِلَراِن ِظـَْد اهللِ َخْرُ َخْرُ إَْصَحاِب ِظـَْد اهللِ َخْرُ

اِره  .(2)«جِلَ

 قرـــظػق اإلفف وظػق اهلل مذخـ              و حوؾظ اجلور ترجق أن تـول بفــي        

 وذكى اجلور مغػقراحلًوب يقم              فؾجقـران ـؾفؿ     يشػع ورـــــاجل 

 اهضرب عوٟ أس٠ اجلاص طضٙق هو٘ص٘ي إىل حب اهلل هوعبز.  -8

ـْ مطرف بـ ظٌداهلل بـ افشخر ؿول: بؾغـل  ز٣ٚ اإلَاّ  أمحد يف مًـده بًـد صحقح َظ

ًُ ُأِحىُّ َأْن افَؼوُه َؾَؾِؼقُتفُ  ظـ َأِِب َذرٍّ  ٌٌ َؾُؽـْ ٌٌ  ،َحِدي ًُ َفُف: َيو َأَبو َذرٍّ َبَؾَغـِل َظـَْؽ َحِدي َؾُؼْؾ

ًَ َؾوْشول ًُ ُأِحىُّ َأْن افَؼوَك َؾَلْشَلَفَؽ َظـُْف َؾَؼوَل: َؿْد َفِؼق : َبَؾَغـِل َأكاَؽ َتُؼقُل:  ،َؾُؽـْ ًُ َؿوَل: ُؿْؾ

ًُ َرُشقَل اهلِل  ، َؿاَل: َكَعْم َؾََم ، َوَثاَلَثٌة ُيْبِغُضُفْم اهلُل َثاَلَثٌة حُيِبُُّفْم اهللُ »ُؼقُل: يَ  َشِؿْع

ٍد  ِذُب َظَذ َخؾِقِع ُِمَؿَّ ـْ ا،  َؿاَل: ُؿْؾُت: َمْن افثَّاَلَثُة افَِّذيَن حُيِبُُّفْم اهللُ  َأَخاُفـِي َأ ؟ َثاَلًثا َيُؼوَُلَ

َحتَّى ُؿتَِل ، َوَأْكُتْم ََتُِدوَن ِِف ـَِتاِب  َشبِقِل اهلِل َؾَؾِؼَي افَعُدوَّ ُُمَاِهًدا ُِمَْتِسًبا َؾَؼاَتَل َؿاَل: َرُجٌل َؽَزا ِِف 

﮵ ) اهللِ  ﮴  ﮳  ﮲  َفُه َجاٌر ُيْمِذيِه ، َوَرُجٌل ( ے ے ۓ ۓ

اُه بِ  َتِسُبُه َحتَّى َيْؽِػَقُه اهللُ إِيَّ َؿْوٍت َأْو َحَقاٍة ، َوَرُجٌل َيُؽوُن َمَع َؿْوٍم َؾَقِسُروَن َؾَقْصِزُ َظَذ َأَذاُه َوحَيْ

ْقِل َؾَقُؼوُم إَِػ ُوُضوئِِه َوَصاَلتِِه َؿا َل: َحتَّى َيُشقَّ َظَؾْقِفْم افَؽَرى َأْو افـَُّعاُس َؾَقـِْزُفوَن ِِف آِخِر افؾَّ

حئ )ادُْخَتاُل، َوَأْكُتْم ََتُِدوَن ِِف ـَِتاِب اهللِ فَػُخورُ ُؿْؾُت: َمْن افثَّاَلَثُة افَِّذيَن ُيْبِغُضُفْم اهللُ َؿاَل: ا

ُف (   مئ ىئ يئ جب حب خب مب  .(1)«َوافَبِخقُل ادَـَّاُن َوافتَّاِجُر َوافَبقَّاُع احَلالَّ

 :عكْب٘ مً أضاء اجلْاز ثاىًٔا:

ٌَ  فؼد حذركو افـٌل  مـ إشوءة اجلقار أصد افتحذير، وؿد جوء ذفؽؿ افتحذير يف أحودي

 ـثرة، و مـ هذه افتحذيرات أن:

                                 
 (، وصححف إفٌوِّن.2944افسمذي ) ( صحقح: رواه افسمذي2)

 (.35/411( صحقح: رواه أمحد )1)
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 املغ٤ إىل جاصٖ ُاقط اإلمياْ. -1

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ايػٝخإز٣ٚ فكد  اَن » :َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  يف صحقحفام َظ ـَ َمْن 

اَن ُيْمِمُن بِاهللِ َوافَقْوِم أِخِر َؾْؾُقْؽِرْم َضْقَػهُ  ،َؾاَل ُيْمِذ َجاَرهُ ُيْمِمُن بِاهللِ َوافَقْوِم أِخِر  ـَ َوَمْن  ،َوَمْن 

ا َأْو فَِقْصُؿْت  اَن ُيْمِمُن بِاهللِ َوافَقْوِم أِخِر َؾْؾَقُؼْل َخْرً  .(2) «ـَ

 املغ٤ إىل جاصٖ  ال ٙزخى اجلِٞ. -2

َٓ َيْدُخُل » ؿول:  أن رشقل اهلليف صحقحف ظـ أِب هريرة  فكد ز٣ٚ  اإلَاّ َطًِ

َٓ َيْلَمُن َجاُرُه َبَوائَِؼهُ  ـََّة َمْن   .(3)«(2)اجْلَ

 أسٙٞ اجلاص ًّ أعباب رخ٘ي اهِاص.-3

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  فكد ز٣ٚ اإلَاّ أمحد َؿوَل: َؿوَل َرُجٌؾ: َيو َرُشقَل  يف مًـده بنشـود حًـ َظ

وِِنَو  اهللِ ًَ
َو ُتْمِذي ِجَراَِنَو بِؾِ ْثَرِة َصاَلهِتَو َوِصَقوِمَفو َوَصَدَؿتَِفو َؽْرَ َأِنا ـَ ـْ  ُر ِم ـَ َؿوَل:  إِنا ُؾاَلَكَي ُيْذ

 .(4)«ِهَي ِِف افـَّارِ »

 مً ٍْ اجلاز؟ ثالجًا:

 حد اجلور ـام ذهى افشوؾعقي واحلـوبؾي أربعقن دارًا مـ ـؾ جوكى، مـ إموم واخلؾػ

 .وافقؿغ وافشامل

ؾؼول: اجلور هق ادالصؼ مـ َجقع اجلفوت، أو ادؼوبؾ فف، بقـفام صورع  وبعضفم ضقق

 وقؼ، ؾال يػصؾ بقـفام ِنر متًع أو شقق ـٌر وكحق ذفؽ.

: اجلور يطؾؼ ويراد بف افداخؾ يف اجلقار ويطؾؼ ويراد بف ادجوور وهق ايكسطيباإلَاّ قاٍ 

 إؽؾى.

 : جور فف ثالثي حؼقق، وجور فف حؼون، وجور فف حؼ واحد.ثالث١ٚاجلريإ عَُّٛا 

                                 
 (.47(، ومًؾؿ )6028: رواه افٌخوري )( متػؼ ظؾقف2)

 بقائؼف: افٌقائؼ َجع بوئؼي وهل افغوئؾي وافداهقي وافػتؽ .(1)

 .(46( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (.25/412ـ: رواه أمحد )( ح4ً)
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ؾفق اجلور صوحى افؼربك، ؾؾف حؼ افؼرابي وحؼ اجلقار  ،فأَا اجلاز ايرٟ ي٘ ثالث١ حكٛم

 وحؼ اإلشالم.

ؾجورك ادًؾؿ ؽر افؼريى، ؾؾف حؼون حؼ اإلشالم وحؼ  ٚأَا اجلاز ايرٟ ي٘ حكإ،

 اجلقار.

 وهق حؼ اجلقار. حل ٚاحد فً٘وإذا ـون فؽ جور ـوؾر 

 زابعًا: حل اجلْاز يف اإلضالو

أن اجلقار يؼتيض حؼًو وراء مو تؼتضقف أخقة اإلشالم  قا أهيو إخقة ادممـقناظؾؿ

 .ؾقًتحؼ اجلور ـؾ مو يًتحؼف ادًؾؿ وزيودة

مرؽقب ؾقفو مًؾاًم ـون أو  ملمقر ِبو مـدوب إفقفو أي: : افقصوة بوجلورايكسطيباإلَاّ قاٍ 

 ـوؾرًا وهق افصحقح، ومـ حؼ اجلور ظؾقؽ:

الم . -2 ًّ  أن تٌدأه بوف

 ٓ تطقؾ معف افؽالم. -1

مال ظـ حوفف . -3 ًّ  ٓ تؽثر اف

 تعقده يف ادرض . -4

 تعّزيف يف ادصقٌي. -5

 تؼقم معف يف افعزاء. -6

 هتـّئف يف افػرح.  -7

 تظفر افّؼـي يف افّنور معف. -8

تف. -9 ّٓ  تصػح ظـ ز

طح إػ ظقراتف. -20 ًّ  ٓ تتطّؾع مـ اف

 ٓ تتٌعف افـّظر ؾقام حيؿؾف إػ داره. -22

 تًس مو يـؽشػ فف مـ ظقراتف. -21

 تـعشف مـ رصظتف إذا كوبتف كوئٌي.-23 
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 ٓ تغػؾ ظـ مالحظي داره ظـد ؽقٌتف. -24

 ٓ تًؿع ظؾقف ـالمو. -25

 تغض بكك ظـ حرمتف.-26 

 تتؾطػ بقفده يف ـؾؿتف.-27

 ترصده إػ مو جيفؾف مـ أمر ديـف ودكقوه.-28 

 ترؾؼ بف.وحتتؿؾ إذى مـف  -29

 إذا ضٌخً مرؿو ؾلظطف مـفو. -10

َيا َأَبا َذر  إَِذا »ؿول مقصقًو أبو ذر:  يف صحقحف أن  رشقل اهلل  فكد ز٣ٚ اإلَاّ َطًِ 

ثِْر َماَءَها، َوَتَعاَهْد ِجَراَكَك  ـْ   .«َضَبْخَت َمَرَؿًة، َؾَل

اظؾؿ أّكف فقس حّؼ اجلقار ـّػ إذى ؾؼط بؾ احتامل إذى، وٓ يؽػل : »قاي اهػظاهٛ

احتامل إذى، بؾ ٓ بّد مـ افّرؾؼ وإشداء اخلر وادعروف، إذ يؼول: إّن اجلور افػؼر يتعّؾؼ 

 .«قبجوره افغـّل يقم افؼقومي ؾقؼقل: يو رّب شؾ هذا َل مـعـل معروؾف وشّد بوبف دوِّن

ؾؼول فف: إّن ل جورا يمذيـل ويشتؿـل  اهلل بـ مًعقد  وُيروى أّن رجال جوء إػ ظٌد

 .«ؾقه اذهب ؾنن هو ظىص اهللّ ؾقك ؾلضع اهلل»ويضّقؼ ظّع، ؾؼول: 

                                 
 (.1615( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.1/123( اكظر: اإلحقوء )1)

 (.1/123( اكظر: اإلحقوء )3)
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 ِا مانع الصكاة انتبٌ!!!!-8

 
شقئوت إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ 

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھۀ )

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور: وبعد.

إن اهلل »  :افـٌـل  ؿول  ؿول:ظـ أِب واؿد افؾقثل يف مًـده بًـد صحقح  أمحداإلموم  روى

 ؿول إكو أكزفـو ادول ٕؿوم افصالة وإيتوء افزـوة».   

 .  ـام بغ ذفؽ افـٌل وافزـوة هل افرــ افثوفٌ مـ أرـون اإلشالم:

بـل اإلشالم ظذ »ؿول:   افـٌل  ظـ ظٌداهلل بـ ظؿر رِض اهلل ظـفام أنػل افصحقحغ ؾ

صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿدًا رشقل اهلل وإؿوم افصالة وإيتوء افزـوة واحلٍ وصقم َخس 

 .«رمضون

ؿرِنو يف افؼرآن افعظقؿ بوفصالة يف اثـغ  وِمو يدفؾ ظذ ظظقؿ ؿدر افزـوة أن اهلل 

                                 
 (.4/283(، وصححف إفٌوِّن يف  افًؾًؾي افصحقحي  ) 129 - 128/  5صحقح: رواه أمحد )  (2)

 (.26(، ومًؾؿ )8متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري ) (1)
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مؾ] (ک ک ک ک) ؿول تعوػ:وثامكغ آيي،  [10:ادزا

افعامل جلؿع  زـوة  افزروع  وافثامر وؽرهـو ثـؿ يقزظفـو إرشول    افـٌل وـون مـ هدي

ـِ ػل افصحقحغ ؾ ظذ افػؼراء، ِـلا ظٌد اهلل َظ ٌاـوٍس، َأنا افـٌا ـِ َظ ٌَـٍؾ إَِػ  ْبـ ـَ َج ٌَ ُمَعـوَذ ْبـ َبَعـ

، َؾَؼوَل:  ـِ إَِػ َأْن َيْشـَفُدوا َأْن ٓ إَِفـَف إِٓ  إِكاَؽ َشَتْلِت َؿْقًمو َأْهَؾ اْفؽَِتوِب، َؾنَِذا َفِؼقَتُفْؿ َؾوْدُظُفؿْ »اْفَقَؿ

ُهْؿ َأنا َظَؾْقِفْؿ ََخَْس َصَؾَقاٍت يِف اهللِ ًدا َرُشقُل اهللاِ َؾنِْن ُهْؿ َأَضوُظقا َفَؽ بَِذفَِؽ َؾَلْخِزْ َيـْقٍم  ، َوَأنا حُمَؿا

ُهْؿ َأنا َظَؾـْقفِ  ـْ َأْؽـَِقـوِئِفْؿ َوُتـَردُّ َظـَذ َوَفْقَؾٍي َؾنِْن ُهْؿ َأَضوُظقا َفَؽ بَِذفَِؽ َؾَلْخِزْ ْؿ َصـَدَؿًي ُتْمَخـُذ ِمـ

ِؼ َدْظَقَة  ،ُؾَؼَراِئِفؿْ  ْؿ، َواتا َراِئَؿ َأْمَقاهِلِ ـَ وَك َو َو َفْقَس َبْقـََفـو ادَؾنِْن ُهْؿ َأَضوُظقا َفَؽ بَِذفَِؽ َؾنِيا ْظُؾقِم َؾنِِنا

   «ِحَجوٌب  اهللَِوَبْغَ 

 !!ٓا ماىع الصناٗ اىتبُ 

 اهظكاٝ صكّ ًّ أصكاْ اإلعالَ.-1

بـل »: ؿول: ؿول رشقل اهلل  رِض اهلل ظـفام روى افٌخوري ومًؾؿ ظـ ظٌد اهلل بـ ظؿر

اإلشالم ظذ َخس صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿدا رشقل اهلل وإؿوم افصالة وإيتوء افزـوة 

 .  «واحلٍ وصقم رمضون

 اجلِٞ .اهظكاٝ عبب ًّ أعباب رخ٘ي -2

َخس مـ جوء :»  ؿول: ؿول رشقل اهلل روى افطزاِّن بًـد حًـ ظـ أِب افدرداء 

ِبـ مع إيامن دخؾ اجلـي مـ حوؾظ ظذ افصؾقات اخلؿس ظذ ووقئفـ ورـقظفـ 

وشجقدهـ ومقاؿقتفـ وصوم رمضون وحٍ افٌقً إن اشتطوع إفقف شٌقال وأظطك افزـوة ضقٌي 

 .«ِبو كػًف وأدى إموكي

 اهظكاٝ ًّ أععٍ فضا٢ض اإلعالَ .-3

يف شػر ؿول: ــً مع افـٌل   صحقح ظـ معوذ بـ جٌؾ ـحً :روى افسمذي وؿول

ؾلصٌحً يقمو ؿريٌو مـف وكحـ كًر ؾؼؾً: يو كٌل اهلل أخزِّن بعؿؾ يدخؾـل اجلـي ويٌوظدِّن 

                                 
 (.29(، ومًؾؿ )4347، 2496متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري ) (2)

 (.26(، ومًؾؿ )8متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري ) (1)

 (.369(، وحًـف إفٌوِّن يف صحقح افسؽقى وافسهقى)771حًـ: رواه افطزاِّن يف افصغر )(3)

 



املنربيةيف اخلطب   42 

ٌد اهلل وٓ تؼك بف وإكف فقًر ظذ مـ ينه اهلل ظؾقف تع ،فؼد شلفً ظـ ظظقؿ» :ؿول ،مـ افـور

 . «صقئو وتؼقؿ افصالة وتمتك افزـوة وتصقم رمضون وحتٍ افٌقً

: أخزِّن بعؿؾ يدخؾـل اجلـي ق : أن رجال ؿول فؾـٌل وروى افٌخوري ظـ أِب أيقب 

ف ق تعٌد اهلل وٓ تؼك بف صقئو وتؼقؿ افصالة فَ  وأرب مَ » فف مو فف ق وؿول افـٌل  ؾؼول افؼقم: مو

 .«افزـوة وتصؾ افرحؿوتمت 

 .ًاُع اهظكاٝ ٙعشب بٔا َٙ٘ اهقٚاًٞ -4

مو مـ صوحى ذهى وٓ ؾضي ٓ » :ؿول: ؿول رشقل اهلل   روى مًؾؿ ظـ أِب هريرة 

حً فف صػوئح مـ كور ؾلمحل ظؾقفو يف كـور جفــؿ ػِّ يمدي مـفو حؼفو إٓ إذا ـون يقم افؼقومي ُص 

بردت أظقدت فف يف يقم ـون مؼداره َخًغ أفػ شـي حتك ؾقؽقى ِبو جـٌف وجٌقـف وطفره ـؾام 

 «يؼه بغ افعٌود ؾرى شٌقؾف إمو إػ اجلـي وإمو إػ افـور

ُٙط٘ق بٕ عِقٕ.-5 ٌُٙجى هٕ ُؽجاع أقضع   ًاُع اهظكاٝ 

مو مـ » ؿول:  ظـ رشقل اهلل   روى ابـ موجف بًـد صحقح ظـ ظٌد اهلل بـ مًعقد

ثؿ ؿرأ ظؾقـو  إٓ مثؾ فف يقم افؼقومي صجوظو أؿرع حتك يطقق ظـؼف،أحد ٓ يمدي زـوة موفف 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )مصداؿف مـ ـتوب اهلل تعوػ  رشقل اهلل 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

«]آل ظؿران[ (مث ىث يث

ؾؾـؿ يـمد  مــ آتـوه اهلل مـوٓ» : ؿول: ؿول رشقل اهلل ظـ أِب هريرة وروى افٌخوري 

يعــل:  فِ ْقـمَ زَ فْ ثؿ يلخـذ بؾِ  ف يقم افؼقومي،ؿَ قا طَ زـوتف مثؾ فف يقم افؼقومي  صجوظًو أؿرع فف زبقٌتون يُ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )ثـؿ تـال: ،صدؿقف، ثؿ يؼـقل: أكـو موفـؽ أكـو ـــزك

                                 
 (.739ى وافسهقى)(، وؿول: حًـ صحقح، وصححف إفٌوِّن يف صحقح افسؽق1626صحقح: رواه افسمذي )(2)

 (.5983صحقح: رواه افٌخوري )( 1)

 (.988رواه مًؾؿ)( صحقح: 3)

 (.756(، وصححف إفٌوِّن يف صحقح افسؽقى وافسهقى )2784صحقح: رواه ابـ موجف)(4)
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ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

   «]آل ظؿران[ (يت جث مث ىث يث

 َٙ٘ اهقٚاًٞ يف اهِاص.ًاُع اهظكاٝ -6

مـوكع افزــوة »: ؿول: ؿول رشقل اهلل روى افطزاِّن بًـد صحقح ظـ أكس بـ موفؽ 

   .«يقم افؼقومي يف افـور

ُٙحٌٟ حبجاصٝ يف ُاص جٍِٔ-7  .ًاُع اهظكاٝ 

بؼ افؽوكزيـ بؽـل يف طفـقرهؿ خيـرج مــ »ؿول:  روى مًؾؿ ظـ إحـػ بـ ؿقس 

 .«أؿػوئفؿ خيرج مـ جٌوهفؿجـقِبؿ وبؽل مـ ؿٌؾ 

 ًاُعٞ اهظكاٝ احُلوٛ ُتغ٘ص أع٘صٝ ًّ ُاص.-7

أن   ، روى أبق داود وافسمذي بًـد حًـ ظـ ظؿرو بـ صـعقى ظــ أبقـف ظــ جـده

َؽتون   أتً رشقل اهلل  امرأة ًَ هلـو »ؽؾقظتـون مــ ذهـى ؾؼـول:  ومعفو ابـي هلو ويف يد ابـتفو َم

 «قأن يًقرك اهلل ِبام يقم افؼقومي شقاريـ مـ كـور أينك»ؿوفً: ٓ، ؿول:   «قأتعطغ زـوة هذا

  .وفرشقفف وؿوفً: َهو هلل  ؿول: ؾخؾعتفام ؾلفؼتفام إػ افـٌل 

  ؿوفً: دخؾ ظـع رشـقل اهلل  رِض اهلل ظـفو، ظـ ظوئشيروى أبق داود بًـد صحقح و

صــعتفـ أتـزيـ فـؽ يـو  :ؾؼؾـً «قيـو ظوئشـيمو هذا »ؾؼول:  ،قرِ خوت مـ وَ تَ ؾرأى يف يدي ؾَ 

   .«هق حًٌؽ مـ افـور» :ؿول ،أو مو صوء اهلل ،ٓ :ؿؾً «قأتمديـ زـوهتـ» :ؿول رشقل اهلل،

 .ًِع اهظكاٝ عبب ه٘ق٘ع اهبال١-8

مو مــع ؿـقم افزــوة إٓ ابـتالهؿ اهلل » مرؾقظًو: روى افطزاِّن بًـد صحقح ظـ ُبَريدة 

   .«بوفًـغ

                                 
 (.4565-2403صحقح: رواه افٌخوري )(2)

 (.761وافسهقى )( وحًـف إفٌوِّن يف صحقح افسؽقى 935حًـ: رواه افطزاِّن يف افصغر )(1)

 (.991صحقح: رواه مًؾؿ)( 3)

 (.1479(، وافـًوئل )637(، وافسمذي )2568(حًـ: رواه أبق داود )4)

 (.2398(، وصححف إفٌوِّن )2565صحقح: رواه أبق داود )(5)

 (.207(، وصححف إفٌوِّن يف افًؾًي افصحقحي )6788صحقح: رواه افطزاِّن يف إوشط )(6)
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 .  «وٓ مـع ؿقم افزـوة إٓ حٌس اهلل ظـفؿ افؼطر»  بًـد صحقح:ويف روايي فؾحوـؿ 

 :فضل الصدق٘ثاىٔا: 

 املتضزق ٙزع٘ هٕ املولاْ باهربكٞ. -1

مو مـ يقم يصٌح افعٌود » :ؿول: ؿول رشقل  روى افٌخوري ومًؾؿ ظـ أِب هريرة 

افؾفؿ أظط  :ويؼقل أخر ،افؾفؿ أظط مـػؼو خؾػو :ؾقؼقل أحدَهو ،ؾقف إٓ مؾؽون يـزٓن

 . «ِمًؽو تؾػو

 عوٟ صزق إميإُ. هَٕٙ٘ اهقٚاًٞ بضٓاُا  صزقتٕتلْ٘ املتضزق – 2

 . «وافصدؿي برهون» :ظـ افـٌل  ظـ احلورث بـ ظوصؿ 

 ُاص املعاصٛ ٗميح٘ هٕ بٔا اهشُ٘ب. هٕ بضزقتٕٙطف٤ اهلل  املتضزق - 3

يف  ــً مع افـٌل ؿول:  ظـ معوذ بـ جٌؾ ،حًـ صحقح :وؿول ،روى افسمذي

شػر ؾلصٌحً يقمو ؿريٌو مـف وكحـ كًر ؾؼؾً يو رشقل اهلل أخزِّن بعؿؾ يدخؾـل اجلـي 

فؼد شلفتـل ظـ ظظقؿ وإكف فقًر ظذ مـ ينه اهلل ظؾقف : تعٌد اهلل » :ويٌوظدِّن مـ افـورق ؿول

أٓ » :ثؿ ؿول ،«مت افزـوة وتصقم رمضون وحتٍ افٌقًوٓ تؼك بف صقئو وتؼقؿ افصالة وت

 . «وافصدؿي تطػئ اخلطقئي ـام يطػئ ادوء افـور ،أدفؽ ظذ أبقاب اخلر افصقم جـي

 املتضزق ٙفتح اهلل هٕ أب٘اب اهضطق يف اهزُٚا ٗاآلخضٝ . -4

بقـو رجؾ بػالة مـ إرض ؾًؿع »ؿول:   ظـ افـٌل  روى مًؾؿ ظـ أِب هريرة 

ؾنذا رشجي مـ  ،صقتو يف شحوبي اشؼ حديؼي ؾالن ؾتـحك ذفؽ افًحوب ؾلؾرغ موءه يف حرة

تؾؽ افؼاج ؿد اشتقظًٌ ذفؽ ادوء ـؾف ؾتتٌع ادوء ؾنذا رجؾ ؿوئؿ يف حديؼتف حيقل ادوء 

 :ؾؼول فف «فالشؿ افذي شؿع يف افًحوبي ،ؾالن :ؿول قيو ظٌد اهلل مو اشؿؽ :ؾؼول فف ،وتفحَ ًْ بؿَ 

 :أِّن شؿعً صقتو يف افًحوب افذي هذا موؤه يؼقل :ؾؼول قاهلل َل تًلفـل ظـ اشؿك يو ظٌد

 ،ؾنِّن أكظر إػ مو خيرج مـفو ،أمو إذ ؿؾً هذا :ؿول قؾام تصـع ؾقفو ،أشؼ حديؼي ؾالن ٓشؿؽ

                                 
 (.207(، وصححف إفٌوِّن يف افًؾًي افصحقحي )1/216احلوـؿ يف ادًتدرك )صحقح: رواه (2)

 (.2020(، ومًؾؿ )2441متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )(1)

 (.113صحقح: رواه مًؾؿ )(3)

 (.5236(، وؿول: حًـ صحقح، وصححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )1626صحقح: رواه افسمذي )(4)
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 . «وأرد ؾقفو ثؾثف ،وآـؾ أكو وظقول ثؾثو ،ؾلتصدق بثؾثف

 .املتضزق ٙطف٤ بضزقتٕ غغب اهضب  – 5

وصدؿي افن »ؿول:  روى افطزاِّن بًـد صحقح ظـ ظٌد اهلل بـ جعػر أن رشقل اهلل 

 . «تطػئ ؽضى افرب

 املتضزق ٙغتقٍٚ هٕ أًض رِٕٙ ٗرُٚاٖ . -6

أؿقؿقا افصالة وآتقا : » ؿول رشقل  رة بـ جـدب روى افطزاِّن بًـد حًـ ظـ شؿُ 

 . «ًتؼؿ فؽؿواشتؼقؿقا يُ  ،وحجقا واظتؿروا ،افزـوة

 املتضزق ٙزخوٕ اهلل اجلِٞ يف غري عضا١ ًغضٝ ٗال فتِٞ ًغوٞ. –7 

ؿول: ؿول  رِض اهلل ظـفام، روى ابـ حٌون بًـد صحقح ظـ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص

 . «تدخؾقا اجلـي بًالم ،وأؾشقا افًالم ،وأضعؿقا افطعوم ،اظٌدوا افرمحـ» : رشقل اهلل 

 عضؽٕ َٙ٘ اهقٚاًٞ .املتضزق ٙعوٕ اهلل بعى - 8

شٌعي يظؾفؿ اهلل يف طؾف يقم » ؿول: ظـ افـٌل  روى افٌخوري ومًؾؿ ظـ أِب هريرة 

 . «ورجؾ تصدق أخػك حتك ٓ تعؾؿ صامفف مو تـػؼ يؿقـف -وذـر مـفؿ -ٓ طؾ إٓ طؾف  

 اهشُ٘ب ٗاملعاصٛ ٗٙظكٕٚ يف اهزُٚا ٗاآلخضٝ. اهضزقٞ تطٔض صاحبٔا ًّ  -9

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) ؿول تعوػ:

[.203افتقبي:] (ھ ھ ھ

 اهضزقٞ تزخى اهغضٗص عوٟ قو٘ب اهفقضا١ ألُٔا ًّ خري األعٌاي. - 11 

ـِ ظـ  روى افطزاِّن بًـد حًـ : َأيُّ  اهلل: ُشِئَؾ َرُشقُل ؿول،  اخْلَطاوِب  ُظَؿَر ْب

َْظاَمِل َأْؾَضُؾق َؿوَل:  ْٕ ْقَت ُظْرَيُف، َأْو »ا ًَ ـَ ًَ َجْقَظَتُف، َأْو  ٌَْع ـٍ َأْص وَر َظَذ ُمْمِم ُ إِْدَخوُفَؽ افنُّ

                                 
 (.1984صحقح: رواه مًؾؿ )(2)

 (.2908(، وصححف إفٌوِّن بؿجؿقع ضرؿف وصقاهده يف افًؾًؾي افصحقحي )943صحقح: رواه افطزاِّن يف إوشط )(1)

(، وحًـف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع 236(، وافصغر )1034(، وإوشط )6897حًـ: رواه افطزاِّن يف افؽٌر )(3)

(2289.) 

 (.572افًؾًؾي افصحقحي ) (، وصححف إفٌوِّن يف489صحقح: رواه ابـ حٌون )(4)

 (.2032(، ومًؾؿ )660متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )(5)
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ًَ َفُف َحوَجيً   . «َؿَضْق

 اهضزقٞ جتعى صاحبٔا ًّ املفوحني يف اهزُٚا ٗاآلخضٝ . - 11

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )ؿول تعوػ: 

 . [4:2 ادممـقن:] (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 اهضزقٞ ت٘صى صاحبٔا إىل ًِظهٞ اجلٔار يف عبٚى اهلل . - 12 

وظِل َظَذ إْرَمَؾِي وَ » :رشقل اهلل : ؿول ظـ أِب هريرة روى افٌخوري   ًا ؽِِغ اداف ًْ

 . «َجوِهِد يِف َشٌِقِؾ اهللودـ

 ت٘صى إىل ًِظهٞ اهرب . اهضزقٞ -13

 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٱ) ؿول تعوػ:

 [.91آل ظؿران:

 ت٘صى إىل ًِظهٞ اإلحغاْ . اهضزقٞ -14

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) ؿول تعوػ:

[.23آل ظؿران: (ٹ ڤ ڤ ڤ

 ت٘صى إىل ًِظهٞ اهتق٠٘. اهضزقٞ -15

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ) ؿول تعوػ:

[.233آل ظؿران:(ڀ ڀ

 اهضزقٞ ًّ متاَ اإلعالَ . - 16

ـْ َُتَوِم إِْشاَلِمُؽْؿ »: ؾؼول  أكف أتك افـٌل روى افطزاِّن بًـد حًـ ظـ ظؾؼؿي  إِنا ِم

وَة َأْمَقافُِؽؿْ  ـَ وا َز  . «َأْن ُتَمدُّ

 علٙ مً جتب الصناٗ ؟ثالجا: 

جتى افزـوة ظذ ـؾ مًؾؿ حر موفؽ فؾـصوب إذا حول احلقل اهلجري ظذ مو يؿؾؽ مـ 

                                 
 ( .1090(، وصححف إفٌوِّن يف صحقح افسؽقى وافسهقى )5082حًـ: رواه افطزاِّن يف إوشط )(2)

 (.5353صحقح: رواه افٌخوري )(1)

 (.3131ًؾي افصحقحي )(، وحًـ إشـوده إفٌوِّن يف افًؾ6حًـ: رواه افطزاِّن يف افؽٌر )(3)
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 ادول شقى افزرع ، ؾنكف جتى افزـوة ؾقف يقم حصوده إذا بؾغ افـصوب .

افزـوة ٓ جتى إٓ ظذ حر مًؾؿ توم ادؾؽ وهذا ؿقل أـثر أهؾ افعؾؿ وٓ »: قاٍ ابٔ ُقدا١َ

 .«ثقر ؾنِنام ؿوٓ: ظذ افعٌد زـوة موفف كعؾؿ ؾقف خالؾو إٓ ظـ ظطوء وأِب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.4/69( اكظر: ادغـل، ٓبـ ؿدامي )2)
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 اضتقبال زمضاى-9

 
إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف .رشيؽ فف، 

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور : وبعد.

 أهع تكم إيوم، وتعوؿى إزمون.  مو

 م كًتؼٌؾف.قؾٌوٕمس ودظـو رمضون: وهو كحـ افق

 مذهؾي.وهؽذا أصٌحً ظؿؾقي افدكقو تدور بنظي 

 ؾلصٌحً افًـي ـوفشفر، وافشفر ـوٕشٌقع، وإشٌقع ـوفققم...

إمي أن تًتؼٌؾ وقػو ـريام، ومقشام ظظقام : جعؾف اهلل َمقداكو يتـوؾس ؾقف ادتـوؾًقن، 

 ومضامرا يتًوبؼ ؾقف افصوحلقن، وَموٓ  فتفذيى افـػقس، وتزـقي افؼؾقب.

 افؼقوم واإلحًون، صفر اجلقد وافغػران.صفر رمضون، صفر افصقوم وافؼرآن، صفر 

 فأّٙ املؾٌضْٗ املغابقْ٘ ؟

 أّٙ اهضاحلْ٘ املتقْ٘ ؟

 بى أّٙ املشُبْ٘، ٗاهعاصْ٘ ؟

 ٗ أّٙ املفضطْ٘ املقضضْٗ ؟
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 ون افتقبي وآشتغػور، وأوان افرجعي وآكؽًور.مهذا ز

َدَخَل َصْفُر َرَمَضاَن إَِذا »ؿول:  أن رشقل اهلل   أبٞ ٖسٜس٠ ظـ فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ

َقاضِغ َـَّم َوُشْؾِسَؾِت افشَّ َؼْت َأْبَواُب َجَف ََمِء َوُؽؾِّ  .(2) «ُؾتَِّحْت َأْبَواُب افسَّ

ـْ بًـد صحقح  ٚز٣ٚ ايرتَرٟ َِٜس٠َ َٞأبَظ ُل َفْقَؾٍة »: اهللِ َؿوَل َرُشقُل  :َؿوَل   َُٖس اَن َأوَّ ـَ إَِذا 

َدِت  نِّ ِمْن َصْفِر َرَمَضاَن ُصػِّ َقاضُِغ َوَمَرَدُة اجْلِ َؼْت َأْبَواُب افـَّاِر َؾَؾْم ُيْػَتْح ِمـَْفا َباٌب  ،افشَّ  ،َوُؽؾِّ

ـَِّة َؾَؾْم ُيْغَؾْق ِمـَْفا َباٌب  ْرِ َأْؿبِْل، يَ َيا َباؽِ  ُمـَاٍد: يَوُيـَادِ  ،َوُؾتَِّحْت َأْبَواُب اجْلَ ِّ  يَ َيا َباؽِ و اخْلَ افؼَّ

لَّ َفْقَؾةٍ ، ُظَتَؼاُء ِمَن افـَّارِ  هللِوَ  ،َأْؿَِصْ  ـُ  .«َوَذفَِك 

 مزرظي فمخرة ؾفؾ مـ زارع ق! -ظٌود اهلل  - إن رمضون

 ؾرصي فؾتوئٌغ ؾفؾ مـ توئى ق! - ظٌود اهلل - إن رمضون

 َتؼقق، وتربقة، وتعويد. – ظباد اهلل -ؾػي افصقام  

حًـ آشتجوبي ٕوامر اهلل، وتعقيد حتؼقؼ فؾتؼقى، وتربقي ظذ حًـ اخلؾؼ، وتربقي ظذ 

 افـػس ظذ افصز وادجوهدة.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) قاٍ تعاىل:

( ڦ ڦ ڦ

 ٚيف ايصٝاّ حح ٚدع٠ٛ.
: أجتقع وأكً ظذ خزائـ حٌ ظذ افرمحي، ودظقة إػ ادقاشوة، وؿد ؿقؾ فققشػ 

 إرض ق! ؾؼول: إِّن أخوف أن أصٌع ؾلكًك اجلوئع !!

 إن مـ أظظؿ إظامل يف هذا افشفر افؽريؿ افصقوم. –ظٌود اهلل  -اظؾؿقا 

 فضٚاَ َٙ٘ ٗاحز ٙباعز صاحبٕ عّ اهِاص عبعني عِٞ. 

َمْن َصاَم َيْوًما ِِف : »ؿول  أن افـٌل   أبٞ ضعٝد اخلدزٟظـ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ

                                 
 (.3177(، ومًؾؿ )2899( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)

 (.2960(، وصححف إفٌوِّن يف ادشؽوة )681( صحقح: رواه افسمذي )1)

 283افٌؼرة:(3)
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َد    .(1)«(2)َوْجَفُه، َظِن افـَّاِر َشْبِعَغ َخِريًػا اهللَُشبِقِل اهللِ َبعَّ

 ؾنذا ـون صقم يقم واحد يٌوظدك ظـ افـور شٌعغ شـي ؾام بوفؽ بصقم صفر ـومؾقق

 ٗ اهضٚاَ طضٙق إىل اجلِٞ، ٗباب ًّ أب٘ابٔا.

ـْ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ ِٔ َضِعٍدَظ ٌِ ِب ِٗ ـَِّة  إِنَّ ِِف » : َؿوَل َرُشقُل اهللِ  َؿوَل:  َض اجْلَ

اُن، َباًبا ُيَؼاُل َفُه: يَّ ُهْم ُيَؼاُل: افرَّ ائُِؿوَن َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َٓ َيْدُخُل َمَعُفْم َأَحٌد َؽْرُ َأْيَن  َيْدُخُل ِمـُْه افصَّ

ائُِؿوَن  َق َؾَؾْم َيْدُخْل ِمـُْه َأَحٌد  َؾَقْدُخُؾوَن ِمـُْه،؟ افصَّ
  «.َؾنَِذا َدَخَل آِخُرُهْم ُأْؽؾِ

 ٗ اهضٚاَ ٗاهقضآْ ٙؾفعاْ هوعبز َٙ٘ اهقٚاًٞ.

ـْ يف مًـده، بًـد صحقح  فكد ز٣ٚ أمحد ٍُِسَٚظ ِٔ َع َأنا َرُشقَل رِض اهلل ظـفام  َعِبِد اهلِل ِب

،»َؿوَل:  اهللِ  َقاُم: َأْي َربِّ َقاُم َواْفُؼْرآُن َيْشَػَعاِن فِْؾَعْبِد َيْوَم اْفِؼَقاَمِة، َيُؼوُل افصِّ َمـَْعُتُه افطََّعاَم  افصِّ

ْعـِي ؾِقِه،  ْقِل، َؾَشػِّ ْعـِي ؾِقِه، َوَيُؼوُل اْفُؼْرآُن: َمـَْعُتُه افـَّْوَم بِافؾَّ َفَواِت بِافـََّفاِر، َؾَشػِّ َؿاَل: َوافشَّ

َعانِ   .(4)«َؾُقَشػَّ

 ٗصٚاَ صًغاْ خض٘صا ميح٘ اهشُ٘ب، ٗٙلفض اهغ٣ٚات.

ـْ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ َِٜس٠ََأِبٞ َظ َمْن َصاَم َرَمَضاَن : »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ    َُٖس

َم ِمْن َذْكبِهِ  .«إِيََمًكا َواْحتَِساًبا ُؽِػَر َفُه َما َتَؼدَّ

ـْ ٚز٣ٚ َطًِ َِٜس٠َ َٞأِبَظ وَن َيُؼقُل   َأنا َرُشقَل اهللِ   َُٖس ُؿَعُة » :ـَ ْؿُس َواجْلُ َؾَواُت اخْلَ افصَّ

َراٌت َما َبْقـَُفنَّ إَِذا اْجَتـََب اْفَؽَبائِرَ إَِػ  ُؿَعِة َوَرَمَضاُن إَِػ َرَمَضاَن ُمَؽػِّ .«اجْلُ

 إذٕ َا ٖٞ األعُاٍ اييت ٜطتحب فعًٗا يف ٖرٙ األٜاّ املبازن١ ؟
أن كًتؼٌؾ هذا افشفر افؽريؿ ادٌورك بتقبي صودؿي خوفصي  –معورش إحٌي  - ظؾقـا 

كصقح كؼؾع ؾقفو ظـ ـؾ معصقي، وكـدم ظذ مو مه مـ أظامركو يف معصقي اهلل، وكعوهد ربـو 

                                 
 ( خريػو: أي شـي.2)

 (. 1767(، ومًؾؿ )1840( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )1)

 (.1766(، ومًؾؿ  )2896( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري ) 3)

 (.1881(، وصححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )6616( صحقح: رواه أمحد يف مًـده )4)

 (.2827(، ومًؾؿ )38( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )5)

 (.574( صحقح: رواه مًؾؿ )6)
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 أٓ كعقد دعصقتف أبدا.

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) قاٍ تعاىل:

( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ) ٚقاٍ تعاىل:

 ايتا٥بني.ٚاهلل حيب 
( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ): ؿول 

 : ُظْد إػ اهلل ؾؼد أؿٌؾ رمضون.فٝا َٔ تٗاْٚت يف ايصال٠ نجريا

 : ظد إػ اهلل ؾؼد أؿٌؾ رمضون.ٜا َٔ أذْبت نجريا

 : ظد إػ اهلل ؾؼد أؿٌؾ رمضون.ٜا َٔ عصٝت نجريا

ـْ  فكد ز٣ٚ َطًِ ـِ افـٌا  ََُٛض٢ َٞأِبَظ ْقِل فَِقُتوَب   اهللَإِنَّ »  َؿوَل:  لِّ َظ َيْبُسُط َيَدُه بِافؾَّ

اَوَيْبُسُط َيَدُه بِافـََّفاِر فَِقُتوَب ُمِِس  ُء افـََّفاِر،ُمِِس  ْؿُس ِمْن َمْغِرِِبَ ْقِل َحتَّى َتْطُؾَع افشَّ .«ُء افؾَّ

افتقبي واجٌي مـ ـؾ ذكى، ؾنن ـوكً ادعصقي بغ افعٌد وربف، وٓ تتعؾؼ  قاٍ ايعًُا٤:

 :ثالثة رشوطبحؼ آدمل ؾؾفو 

 اإلقالع عٔ ايرْب فٛزا. ايػسط األٍٚ:
 ايٓدّ ع٢ً َا فات. ايػسط ايجاْٞ:
 ايعصّ ع٢ً عدّ ايعٛد٠ إىل ايرْب أبدا. ايػسط ايجايح:

، أٓ وهق: أن يزأ مـ حؼ رابعرشط وإن ـوكً ادعصقي متعؾؼي بحؼ آدمل ؾقضوف 

 صوحٌفو، إن ـون موٓ رده، وإن ـون ؽقٌي اشتحؾفو.

إن أردكو أن يتؼٌؾ اهلل مـو افصقوم وإظامل، ويغػر فـو أن كػض  –معورش إحٌي  – وظؾقـا

 اخلصوم، ٕن اخلصوم، وافشحـوء شٌى مـ أشٌوب حجى مغػرة اهلل ظـؽ.

لِّ َيْوِم  ُتْعَرُض إَْظََمُل ِِف »  :: ؿول رشقل اهلل َؿوَل   َُٖسَِٜس٠َ َٞبأظـ  فكد ز٣ٚ َطًِ ـُ

اَكْت َبْقـَُه َوَبْغَ  ِِف  ََخِقٍس َواْثـَْغِ َؾَقْغِػُر اهللَُّ  ـَ ُك بِاهلِل َصْقًئا إَِّٓ اْمَرًأ  َذفَِك اْفَقْوِم فُِؽلِّ اْمِرٍئ َٓ ُيْؼِ

                                 
 (.7265( صحقح: رواه مًؾؿ )2)
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وا َهَذيْ  َأِخقِه َصْحـَاُء َؾُقَؼاُل: ـُ وا َهَذْينِ  ِن َحتَّى َيْصَطؾَِحا،اْر ـُ .«َحتَّى َيْصَطؾَِحا اْر

 ٚ اخلصاّ ٚاهلجسإ ضبب َٔ أضباب دخٍٛ ايٓاز.
ـْ ، بًـد صحقح فكد ز٣ٚ أبٛ داٚد َٓ حَيِلُّ دُِْسؾٍِم » :َؿوَل َرُشقُل اهللِ  َؿوَل:  َُٖسَِٜس٠َ َٞأِبَظ

 .«َؾَؿْن َهَجَر َؾْوَق َثاَلٍث َؾََمَت َدَخَل افـَّارَ َأْن َُّيُْجَر َأَخاُه َؾْوَق َثاَلٍث 

ـْ  ٚز٣ٚ َطًِ ُْسؾٍِم َأْن َُّيُْجَر » َؿوَل:  َأنا َرُشقَل اهللِ   َِّٟأَُّٜٛب األََِْصاِز َٞأِبَظ
َٓ حَيِلُّ دِ

ا افَّذِ  َوُيْعِرُض َهَذا، َأَخاُه َؾْوَق َثاَلِث َفَقاٍل َيْؾَتِؼَقاِن َؾُقْعِرُض َهَذا، ُُهَ اَلمِ  يَوَخْرُ .« َيْبَدُأ بِافسَّ

إن أردكو أن يتؼٌؾ اهلل مـو افصقوم وإظامل، ويغػر فـو أن كتعؾؿ  –معورش إحٌي  – وظؾقـا

 ؾؼف افصقوم.

 ٓ تؼبل افعبادة إٓ بؼضغ:ؿال افعؾَمء: 

اإلخالص هق افتـؼقي، وادراد بف أن يؼصد و اإلخالظ فٚٔا هوٌعب٘ر: اهؾضط األٗي:

 .، وافقصقل إػ دار ـرمتف افعٌد بعٌودتف وجف اهلل  

 .ؾنن اهلل ٓ يؼٌؾ مـ افعؿؾ إٓ اخلـوفص فقجفف شٌحوكف

( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) قاٍ تعاىل: 

 ( ڎ ڎ ڈ ڈ) َٚقاٍ تعاىل:

 ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ٚقاٍ تعـاىل:

 .املتابعٞ هوضع٘ي  اهؾضط اهجاُٛ:

 . ؾنن اهلل ٓ يؼٌؾ مـ افعؿؾ إٓ ادقاؾؼ هلدي افرشقل

 ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) قاٍ اهلل تعاىل:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )َٚقاٍ تعاىل:  

                                 
 يؼول رـوه يرـقه رـقا إذا أخره.ارـقا هذيـ: أي أخروا، (2)

 (.6722( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (. 7659(، وصححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع ) 4926( صحقح: رواه أبق داود )3)

 (.6697( صحقح: رواه مًؾؿ )4)
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 ( ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

َمْن َأْحَدَث : » ؿوفً: ؿول رشقل اهلل رِض اهلل ظـفو عا٥ػ١ظـ ٚز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ 

 أي مردود ظؾقف. ،(2)«ِِف َأْمِرَكا َهَذا َما َفْقَس ؾِقِه َؾُفَو َرد  

 . ؾال ظزة بوفعؿؾ مو َل يؽــ خوفصو هلل صقابو ظذ شـي رشـقل اهلل

، 7هقد:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ) :يف ؿقفف تعـوػقاٍ ايفطٌٝ بٔ عٝاض 

 «.وأصقبف أخؾصف» [:1ادُؾؽ:

  ق وأصقبف أخؾصـف ومو ظع، أبو يو: قٌٝ 

 خوفصو يؽـ وَل صقابو ـون وإذا يؼٌـؾ، َل صقابو يؽـ وَل خوفصو ـون إذا افعؿؾ إن» :قاٍ

 .(1) «افًـي ظذ ـون مو وافصقاب هلل، ـون مـو واخلوفص صقابو، خوفصو يؽقن حتك يؼٌؾ َل

يئ جب حب خب ) :شقرة افؽفػومـ أيوت اجلومعي هلذيـ افؼضغ ؿقفف تعوػ يف آخر 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس 

(حس

 ٗ ًّ أعٌاي اهرب اهيت ٙغتحب فعؤا ٗاإلكجاص ًِٔا يف ٓشٖ األٙاَ اهفاعوٞ:

 قٝاّ ايًٌٝ:
ـْ يف مًـده، بًـد صحقح  فكد ز٣ٚ أمحد ِٔ َضاَلٍَّظ : ؿول رشقل اهلل ، َؿوَل: َعِبِد اهلِل ِب

اَلَم، َوَأْضِعُؿوا افطََّعاَم، َوِصُؾوا إَْرَحاَم، َوَصؾُّوا َوافـَّاُس كَِقامٌ » ـََّة  ،َأْؾُشوا افسَّ َتْدُخُؾوا اجْلَ

.(3)«بَِساَلمٍ 

 

 ٚيكٝاّ ايًٌٝ يف زَطإ َص١ٜ خاص١.
ـْ  َٚطًِفكد ز٣ٚ ايبخازٟ  َِٜس٠ََظ َُٖس َمْن َؿاَم َرَمَضاَن إِيََمًكا »َؿوَل:  ، َأنا َرُشقَل اهلِل  َأِبٞ 

                                 
   (2728(، مًؾؿ  )1550متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري ) (2) 

 (. 95/  8اكظر:حؾقي إوفقوء: ) (1) 

 (.1/209(، وصححف إفٌوِّن يف افًؾًؾي افصحقحي )14293رواه أمحد يف مًـده ) ( صحقح:3)
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َم ِمْن َذْكبِهِ   . (2)«َواْحتَِساًبا ُؽِػَر َفُه َما َتَؼدَّ

 ٚ يكٝاّ ايًٌٝ َع اإلَاّ يف زَطإ فطٌ خاص 
ـْ  بًـد صحقح، فكد ز٣ٚ أبٛ داٚد ُجَل إَِذا إ: »َؿوَل: ؿول َرُشقل اهللِ   َأِبٞ َذزٍّ َظ  ِنَّ افرَّ

َف ُحِسَب َفُه ِؿَقاُم َفْقَؾةٍ َصذَّ َمَع اإِلَماِم   .(1)«َحتَّى َيـََْصِ

 أي مـ ؿوم مع اإلموم حتك يـتفل مـ صالتف ـلكام ؿوم تؾؽ افؾقؾي يف افػضؾ وافثقاب.

 ٚ َٔ أفطٌ األعُاٍ يف ٖرا املٛضِ ايهسِٜ:
 قسا٠٤ ايكسإٓ: .1

ََِطُعٍٛد، بًـد صحقح ظـ ز٣ٚ ايرتَرٟ فكد  َٔ َمْن »: َرُشقُل اهلِل ؿول  َؿوَل:  َعِبد اهلِل ِب

ا َٓ َأُؿوُل اَل َسـَُة بَِعْؼِ َأْمَثاَِلَ َوَفؽِْن َأفٌِف  ْرٌف،ح َؿَرَأ َحْرًؾا ِمْن ـَِتاِب اهلِل َؾَؾُه بِِه َحَسـٌَة َواحْلَ

 .«َوِمقٌم َحْرٌف  َوٌَٓم َحْرٌف، َحْرٌف،

 ٚيكسا٠٤ ضٛزتٞ ايبكس٠، ٚآٍ عُسإ فطٌ خاص.
ـْ يف مًـده، بًـد صحقح  فكد ز٣ٚ أمحد ١ََََظ ََا ًُ َرُشقَل اهللِ   َأِبٞ ُأ  َؿوَل: َشِؿْع

ْهَراَوْيِن: اْفَبَؼَرَة، َوآَل ِظْؿرَ »َيُؼقُل:  ُه َصاؾٌِع َْٕصَحابِِه َيْوَم اْفِؼَقاَمِة اْؿَرُؤوا افزَّ اَن ؛ اْؿَرُؤوا اْفُؼْرآَن؛ َؾنِكَّ

ََُم َيْلتَِقاِن َيْوَم  ََُم ؾِْرَؿاِن ِمْن َضْرٍ َصَوافَّ َؾنِنَّ َلنَّ ـَ ََُم َؽَقاَيَتاِن، َأْو  َلنَّ ـَ ََُم َؽََمَمَتاِن، َأْو  َلنَّ ـَ اْفِؼَقاَمِة 

اِن َظْن َأْهؾِِفََم  ٌة َوَٓ َيْسَتطِقُعَفا  ،حُيَاجَّ َفا َحَّْسَ ـَ ٌة َوَتْر ـَ ُثمَّ َؿاَل: اْؿَرُؤوا اْفَبَؼَرَة؛ َؾنِنَّ َأْخَذَها َبَر

 .(5)«اْفَبَطَؾةُ 

 صوٞ اهضحٍ. .2

ـْ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َِٜس٠ََظ َُٖس ْؾَق َؾَؾَمَّ َؾَرَغ ِمـُْه  اهللَُخَؾَق »َؿوَل:   َأنا َرُشقَل اهلِل   َأِبٞ  اخْلَ

ِحُم َؾَؼاَل َمْه، َأَٓ َتْرَضْغَ َأْن َأِصَل َمْن  َؾَؼاَل: َهَذا َمَؼاُم اْفَعائِِذ بَِك ِمَن اْفَؼطِقَعِة، َؿاَفْت: َؿاَمِت افرَّ

                                 
 (.2825(، ومًؾؿ ) 37( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)

 (.1427(، وصححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )2377( صحقح: رواه أبق داود )1)

 (.1/167)(، وصححف إفٌوِّن يف افًؾًؾي افصحقحي 3258( صحقح: رواه افسمذي )3)

 ( افٌطؾي: أي افًحرة.4)

 (.2265(، وصححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )11498( صحقح: رواه أمحد )5)
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، :َوَأْؿَطَع َمْن َؿَطَعِك َؿاَفْت  ،َوَصَؾِك  ڇ ) : ُثمَّ َؿاَل َأُبو ُهَرْيَرةَ  ،َؾَذفِِك َفِك  َؿاَل: َبَذ َيا َربِّ

.)«(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 اهضزقٞ. .3

ـِ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ اَن افـَّبِيُّ »ظـفام، َؿوَل: اهلل رِض  َعبَّاٍع عبد اهلل بَٔظ  ـَ

يُل  اَن ِجْزِ ـَ يُل، َو اَن َأْجَوُد َما َيُؽوُن ِِف َرَمَضاَن ِحَغ َيْؾَؼاُه ِجْزِ ـَ ، َو ْرِ  َأْجَوَد افـَّاِس بِاخْلَ

لَّ َفْقَؾٍة ِِف َرَمَضاَن َحتَّى َيـَْسؾَِخ َيْعِرُض َظَؾْقِه افـَّبِيُّ  ـُ يُل  ،اْفُؼْرآنَ  َيْؾَؼاُه  اَن  َؾنَِذا َفِؼَقُه ِجْزِ ـَ

يِح  ْرِ ِمَن افرِّ  .(1)«ْرَشَؾةِ ادَأْجَوَد بِاخْلَ

 اهعٌضٝ. .4

ـِ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ  َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  رِض اهلل ظـفام، َعبَّاٍع عبد اهلل بَٔظ

ـَ إَْكَصوِر:  ْمَرَأٍة ِم ةً  يَؾنَِذا َجاَء َرَمَضاُن َؾاْظَتِؿر»ِٓ .«َؾنِنَّ ُظْؿَرًة ؾِقِه َتْعِدُل َحجَّ

َا»ألبٞ داٚدويف روايي  ًة َمعِ  َأنَّ  َرَمَضوَن. ُظْؿَرًة يِف  لَيْعـِ  «يَتْعِدُل َحجَّ

 أٙٔا األخ٘ٝ املؤًِْ٘..

أوصقؽؿ، وكػِس بتؼقى اهلل يف افن وافعؾـ، ومراؿٌتف يف شوئر أمقرـؿ، ويف صقومؽؿ 

 خوصي.

 يصقم رمضون، وٓ يتؼٌؾ اهلل مـف.ؾؿـ افـوس مـ 

ـْ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َِٜس٠ََظ َُٖس ورِ » :َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ   َأِبٞ  ْ َيَدْع َؿْوَل افزُّ  َمْن ََل

اَبهُ  هللَِواْفَعَؿَل بِِه َؾَؾْقَس   .(6)«َحاَجٌة ِِف َأْن َيَدَع َضَعاَمُه َورَشَ

مؼته هذا احلديٌ أن مـ ؾعؾ مو ذـر ٓ يثوب ظذ صقومف ومعـوه أن » قاي ابّ اهعضبٛ:

                                 
 (.4830( صحقح: رواه افٌخوري )2)

 (.6249(، ومًؾؿ )6( متػؼ ظؾقف: افٌخوري )1)

 (.3097( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (.6/31/2587) "اإلرواء "(، وصححف إفٌوِّن يف 2991(صحقح: رواه أبق داود )4)

 ( افزور: افؽذب.5)

 (.2903( صحقح: رواه افٌخوري )6)
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 .(2)«ثقاب افصقوم ٓ يؼقم يف ادقازكي بنثؿ افزور ومو ذـر معف 

َِٜس٠َظـ  ٚز٣ٚ ايبخازٟ َُٖس لُّ َظَؿِل اْبِن آَدَم َفُه إَِّٓ : »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ   َأبٞ  ـُ اهللُ 

ُه  َقاَم َؾنِكَّ ْم َؾاَل َيْرُؾْث، َوَٓ َيْصَخْب افصِّ ـُ اَن َيْوُم َصْوِم َأَحِد ـَ َقاُم ُجـٌَّة، َوإَِذا  ِِل َوَأَكا َأْجِزي بِِه َوافصِّ

ُه َأَحٌد، َأْو َؿاَتَؾهُ  ائِِم  :َؾْؾَقُؼْل  ،َؾنِْن َشابَّ ُؾوُف َؾِم افصَّ ٍد بَِقِدِه خَلُ إِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم َوافَِّذي َكْػُس ُِمَؿَّ

ُه َؾِرَح ادْضَقُب ِظـَْد اهللِ ِمْن ِريِح أَ  ائِِم َؾْرَحَتاِن َيْػَرُحُفََم إَِذا َأْؾَطَر َؾِرَح، َوإَِذا َفِؼَي َربَّ ْسِك فِؾصَّ

 .(1)«بَِصْوِمهِ 

 
 

                                 
 (.4/227( اكظر: ؾتح افٌوري )2)

 (.2904( صحقح: رواه افٌخوري )1)
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 أحكام شكاة الفطس-11

 

 .وآفف ادًتؽؿؾغ افؼؾو وبعد ،وصالة ظذ ظٌوده افذيـ اصطػك ،احلؿد هلل وـػك

(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ) :قال اهلل ؾؼد 

 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ) :وقال سبحانه

 (   ے

مو أمركو بف إخراج زـوه افػطر تطفًرا فؾصوئؿ مـ رؾثف و ؾؽون مـ َجؾي مو آتوكو افـٌل 

ـثًرا مـ افـوس جيفؾقن ؾؼففو وهلقه وؿً صقومف ، وهذه افػريضي وإن ـوكً مقشؿقي إٓ أن 

خالف افًـي اشتـوًدا فؼقل  وأحؽومفو ، ومـفؿ مـ يًتفغ يف أدائفـو ، ومـفؿ مـ يمدهيـو ظذ

 مرجقح ٓ يعضده دفقؾ صحقح أو حتك وعقػ.

أحؽوم زـوة افػطر وـقػقي أدائفـو ظذ افقجف ادًـقن راجقـو مـ اهلل أن  ذؾفقو فـتعرف ظ

 ح إظامل.ومـؽؿ صوف ويتؼٌؾ مـ

 أوًلا: تعريف زكاة الفطر:

 هل صدؿف جتى بوفػطر مـ رمضون.زكاة الفطر: 

 ثانًيا: احلكنة من مشروعية زكاة الفطر:

 احلؽؿي مـ مؼوظقي زـوة افػطر:: العلناءقال 

افرؾؼ بوفػؼراء بنؽـوئفؿ ظـ افًمال يف يقم افعقد ، وإدخـول افًـرور ظؾقفؿ يف يقم يًـر 

 .وافرؾٌ افعقد ظؾقفؿ، وتطفر مـ وجًٌ ظؾقف بعد صفر افصقم مـ افؾغقادًؾؿقن بؼدوم 

ٌاوٍس َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم، َؿوَل: روى أبى داود ؾؼد  ـِ َظ ـِ اْب وَة افِػْطِر  َؾَرَض َرُشقُل اهللِ »َظ ـَ َز

ـْ أَ  وـِِغ، َم ًَ ، َوُضْعَؿًي فِْؾَؿ ٌِ َؾ ـَ افؾاْغِق َوافرا وِئِؿ ِم ٌُقَفٌي، ُضْفَرًة فِؾصا وٌة َمْؼ ـَ اَلِة، َؾِفَل َز ٌَْؾ افصا اَهو َؿ دا
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َدَؿوِت  ـَ افصا اَلِة، َؾِفَل َصَدَؿٌي ِم اَهو َبْعَد افصا ـْ َأدا  .«َوَم

 ُحكه زكاة الفطر: ثالًثا:
 زـوة افػطر واجٌي ظع ـؾ مًؾؿ ودفقؾ ذفؽ:

ـِ ُظَؿَر َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم: البخاري ومسله  رواهمو  ـِ اْب ِلا »َظ ٌَْؾ  َأنا افـٌا وِة افِػْطِر َؿ ـَ َأَمَر بَِز

اَلةِ   .«ُخُروِج افـاوِس إَِػ افصا

ـِ ُظَؿَر َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم، َؿوَل: البخاري ومسله  وروى ـِ اْب وَة  َؾَرَض َرُشقُل اهللِ »أيضو َظ ـَ َز

ِغِر َوافَؽٌِِر افِػْطِر َصوًظو  ِر َوإُْكَثك، َوافصا ـَ ، َوافذا ٌِْد َواحلُرِّ ـْ َصِعٍر َظَذ افَع ـْ َُتٍْر، َأْو َصوًظو ِم ِم

اَلةِ  ٌَْؾ ُخُروِج افـاوِس إَِػ افصا و َأْن ُتَمداى َؿ ؾِِؿَغ، َوَأَمَر ِِبَ ًْ ـَ اُد  .«ِم

 .«ظذ أن صدؿي افػطر ؾرض قاعأَجو»ؾؼول:  ،وؿد كؼؾ اإلَجوع ظذ ذفؽ ابـ ادـذر

 رابًعا: مقدار زكاة الفطر:
  صوع مـ ضعوم.مؼدار زـوة افػطر 

ـْ »، َيُؼقُل:  أِب َشِعقٍد اخلُْدِريِّ  ظـالبخاري ومسله روى ؾؼد  وَة افِػْطِر َصوًظو ِم ـَ ـاو ُكْخِرُج َز ـُ

ـْ َُتٍْر،  ـْ َصِعٍر، َأْو َصوًظو ِم ـْ َأِؿطٍ َضَعوٍم، َأْو َصوًظو ِم ـْ َزبِقٍى َأْو َصوًظو ِم  .«، َأْو َصوًظو ِم

  .خرآافطعوم يف حديٌ ادؼصقد مـ  بغ أبق شعقد وؿد 

ـْ َأِِب َشِعقٍد اخلُْدِريِّ روى البخاري ؾؼد  ـاو ُكْخِرُج يِف َظْفِد َرُشقِل اهللِ »، َؿوَل: َظ َيْقَم  ـُ

ـْ َضَعومٍ  بِقُى َوإَِؿُط َوافتاْؿرُ »َأُبق َشِعقٍد: ، َوَؿوَل «افِػْطِر َصوًظو ِم ِعُر َوافزا وَن َضَعوَمـَو افشا ـَ  .«َو

 خامًسا: وقت خروج زكاة الفطر:

                                 
 (، وحًـف إفٌوِّن.2817(، وابـ موجف )2609( حًـ: رواه أبق داود )2)

 (.986(، ومًؾؿ )2509( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )1)

 (.984(، ومًؾؿ )2503ظؾقف: رواه افٌخوري ) ( متػؼ3)

 «.218»( اكظر: اإلَجوع، ٓبـ ادـذر، رؿؿ 4)

 إؿط: هق افؾٌـ ادتجؿد مثؾ اجلٌـ. (5)

 (.985(، ومًؾؿ )2506( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )6)

 (.2520( صحقح: رواه افٌخوري )7)
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 .جيى إخراج زـوة افػطر ؿٌؾ صالة افعقد

ـِ ُظَؿرَ البخاري ومسله  روىؾؼد  ٌِْد اهللِ ْب ـْ َظ َأَمَر بِنِْخَراِج  َأنا َرُشقَل اهللِ » ،َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم  َظ

اَلةِ  ٌَْؾ ُخُروِج افـاوِس إَِػ افصا وِة افِػْطِر، َأْن ُتَمداى َؿ ـَ  .«َز

ٌاوٍس َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم، َؿوَل: أبى داود  روىوؿد  ـِ َظ ـِ اْب وَة افِػْطِر  َؾَرَض َرُشقُل اهللِ »َظ ـَ َز

 ، ٌِ َؾ ـَ افؾاْغِق َوافرا وِئِؿ ِم ٌُقَفٌي، ُضْفَرًة فِؾصا وٌة َمْؼ ـَ اَلِة، َؾِفَل َز ٌَْؾ افصا اَهو َؿ ـْ َأدا وـِِغ، َم ًَ َوُضْعَؿًي فِْؾَؿ

َدَؿوِت  ـَ افصا اَلِة، َؾِفَل َصَدَؿٌي ِم اَهو َبْعَد افصا ـْ َأدا  .«َوَم

 سادًسا: هل جيوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها؟
 .يقمغ كعؿ جيقز تعجقؾ زـوة افػطر ؿٌؾ افػطر بققم أو

ٌَُؾقَِنَو، »ؿول:  ،ظـ كوؾع البخاريروى ؾؼد  ـَ َيْؼ ِذي ـُ ُظَؿَر َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم ُيْعطِقَفو افا وَن اْب ـَ

ٌَْؾ افِػْطرِ  وُكقا ُيْعُطقَن َؿ ـَ  .«بَِقْقٍم َأْو َيْقَمْغِ  َو

 :«قينة»سابًعا: حكه إخراج زكاة الفطر مال 

 اختلف أهل العله علي قىلني:

ٕن زـوة افػطر ؿربف وظٌودة مػرووي مـ  :أكف ٓ جيقز إخراج زـوة افػطر ؿقؿي والراجح

إخراجفو يف ؽر افقؿً ئ إخراجفو مـ ؽر اجلـس ادعغ ـام ٓ جيز ئجـس متعغ ؾال جيز

 ادعغ.

 ،حقٌ ـوكقا خيرجقِنو صوظو مـ ضعوم وٕن إخراج افؼقؿي ُموفػ فعؿؾ افصحوبي 

قا َظَؾْقَفو » :وؿد ؿول افـٌل  ُؽقا ِِبَو َوَظضُّ ًا َ ، َُت ـَ اِصِدي َغ افرا  ادَْفِديِّ
ِ
ـاتِل َوُشـاِي اخلَُؾَػوء ًُ َظَؾْقُؽْؿ بِ

 .«بِوفـاَقاِجذِ 

                                 
 وافؾػظ فف.(، 986(، ومًؾؿ )2503( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )2)

 (، وحًـف إفٌوِّن.2817(، وابـ موجف )2609( حًـ: رواه أبق داود )1)

 افػطر: ظقد افػطر. (3)

 (.2522( صحقح: رواه افٌخوري )4)

ـِ َشوِرَيَي، وصححف  (، مـ حدي27244ٌأمحد )(، و41(، وابـ موجف )4607( صحقح: رواه أبق داود )5) افِعْرَبوِض ْب

 إفٌوِّن.
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ـْ »، َيُؼقُل:  أِب َشِعقٍد اخلُْدِريِّ  ظـ البخاري ومسلهروى وؿد  وَة افِػْطِر َصوًظو ِم ـَ ـاو ُكْخِرُج َز ـُ

ـْ َزبِقٍى َضَعوٍم، َأْو  ـْ َأِؿٍط، َأْو َصوًظو ِم ـْ َُتٍْر، َأْو َصوًظو ِم ـْ َصِعٍر، َأْو َصوًظو ِم  .«َصوًظو ِم

 

 

 

 

 

                                 
 (.985(، ومًؾؿ )2506ظؾقف: رواه افٌخوري )( متػؼ 2)

 



 71     الفواكى الشوية

 
 ؟َماذا بعد زمضاى-11

 
 افصالح.، واحلؿد هلل افذي أـرم ظٌوده بؿقاشؿ افطوظوت

 ٕربوح.امـ إجقر، و وظػ فؾؿممـغ ؾقفووو

 قف آيوت افذـر افػصوح.ؾوافصالة وافًالم ظذ مـ أكزفً ظ

 شٌح ؿؿري وصوح.و ف مو ؽرد ضر،حٌوظذ آفف، وص

 [.201آل عمران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2النساء:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 [.12األحزاب:] (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿد أمو بعد: ؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور: وبعد..

حلا اهللُ هذا اجلؿع افطقى ادٌورك، وضٌتؿ وضوب ِمشوـؿ، وتٌقأتؿ مـ اجلـي مـوزٓ، واهللَ  

يًتؿعقن افؼقل ؾقتٌعقن أحًـف، أوفئؽ افذيـ هداهؿ اهلل، وأوفئؽ هؿ أشلل أن جيعؾـو ِمـ 

 أوفق إفٌوب.

 أٙٔا األخ٘ٝ املؤًِْ٘..

 ًاسا بعز صًغاْ؟؟!!ٗ 

 هذا هق مقوقع فؼوئـو مع حياتؽؿ يف هذا افققم افعظقؿ ادٌورك. 

 ٗ ًاسا بعز صًغاْ؟؟!!

افؼؾقب وإشامع جقدا: واهللَ أشلل أن جيعؾـو يًتؿعقن افؼقل ؾقتٌعقن أحًـف،  ؾلريعقِّن

 أوفئؽ افذيـ هداهؿ اهلل، وأوفئؽ هؿ أوفق إفٌوب.

 ...  عبار اهلل
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 أهع تكم إيوم، وتعوؿى إزمون.  مو

 ؾٌوٕمس اشتؼٌؾـو رمضون: وهو كحـ ؿد ودظـوه.

 هؾي.وهؽذا أصٌحً ظؿؾقي افدكقو تدور بنظي مذ

 ؾلصٌحً افًـي ـوفشفر، وافشفر ـوٕشٌقع، وإشٌقع ـوفققم...

 دمـــرصيـع إموِّن ظـ ؿريٍى شتـ فؾ واهلقى                    ؾقــو ؽـــوؾاًل يف ؽؿرة اجل

 مـرا ــــشقى جـي أو حر كور تض                         و افققم افذي فقس بعدهـــــأؾؼ ؿد دك

 هل افعروة افقثؼك افتل فقس ُتػصؿ                             وـــراء ــ مًتؿًؽــــوبوفًـي افغ

 أيـ هق أنق!! قصفر رمضون، وأيـ هق صفر رمضون

 ظذ خر صفر ؿد مضـك وزمون              ؾ أوانــشالم مـ افرمحـ ـ

 ـونـــــأمون مـ افرمحـ ــؾ أم              شالم ظذ صفر افصقـوم ؾنكف

 ونــؾام احلزن مـ ؿؾٌل ظؾقؽ بػ              فئـ ؾـقً أيومؽؿ افغـر بغتي

 أٙٔا األخ٘ٝ املؤًِْ٘..

 إكـو فـػـرح بوٕيـوم كؼطعفـو وــــؾ

 

 ك يــدِّن مــــ إجــــؾـيـــقم مضــ 

 ؾوظؿؾ فـػًـؽ ؿٌـؾ ادـقت َمتفـدا 

 

ــ  ــربح واخلً ــنكام اف ــؾـؾ  ران يف افعؿ

 أٙٔا األخ٘ٝ املؤًِْ٘.. 

 ران أن فقوفقــــوـأفــــقس مـــــ اخلًــــ

 

ــري  ـــ ظؿ ــى م ــع وحتً ــال كػ ــر ب  ُت

 

 عبز اهلل..

 هؾ حؼؼً افتؼقى يف هذا افشفر افؽريؿق!!

 مو حول فًوكؽ مع اهلل يف هذا افشفر افؽريؿق

 هؾ حػظتف ظـ افغقٌي وافـؿقؿي أم وقعً بف صقومؽق!!

 مو حول بكك مع اهلل يف هذا افشفر افؽريؿق

 اهللق!!هؾ حػظتف مـ افـظر إػ مو حرم 

 هؾ حوؾظً ظذ إدراك تؽٌرة اإلحرام مع اإلموم يف ادًجد ـؾ صالةق!!
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 هؾ حوؾظً ظذ ؿقوم افساويح ـؾ فقؾي مع اإلمومق!!

 ـؿ جزءًا مـ ـتوب اهلل ؿرأتق

 هؾ اجتفدت يف ؿراءة افؼرآن  يف هذا افشفر افؽريؿق

 موذا ؾعؾً يف افـقاؾؾ افراتٌيق أوقعتفو أم حوؾظً ظؾقفوق 

 وفؽ مع افصدؿي يف هذا افشفر افؽريؿق مو ح

 هؾ تصدؿً وفق بوفؼؾقؾق

 هؾ اشتشعرت ثؿرة افصقومق

 هؾ اجتفدت أن تًتثؿر وؿتؽ ـؾف يف مو يرِض اهللق

 شـــؿعً بـــلن امـــرأ صـــود  ذئٌـــو

 

ـــو  ــــوه حٌ ـــو وأصػ ـــلوٓه ظطػ  ؾ

 ؾؾــــام كــــام افــــذئى واشتلشــــدا 

 

 بلكقـوبـــــــف  مـــــزق افًقـــــــدا 

ـــريح   ـــذاك اجل ـــؾ ف ـــوبؾؼق  ادص

 

 حؾقــػ افــردى مـــ يــرِب افــذئوب 

 وكػًـــؽ ذئـــى ؾحـــوذر هقاهـــو 

 

ــــو  ـــــو هت يف ُمـوه ــــنن ادـويـ  ؾ

 ظـد افؽعٌي ؾؼول: ؿول: ؿوم أبق ذر افغػوري  عٔ ضفٝإ ايجٛزٟ  

إػ آخ افـوصح افشػقؼ، ؾوـتـػف افـوس، ؾؼول:  يو أهيو افـوس أكو جـدب افغػوري هؾؿقا

 أرأيتؿ فق أن أحدـؿ أراد شػرا أفقس يتخذ مـ افزاد مو يصؾحف ويٌؾغفق

 ؿوفقا: بذ.

 ؾنن شػر ضريؼ افؼقومي أبعد مو تريدون ؾخذوا مو يصؾحؽؿ. ؿول:

 ؿوفقا: ومو يصؾحـوق

افـشقر، وصؾقا ؿول: حجقا حجي فعظوئؿ إمقر، وصقمقا يقمو صديدا حره فطقل 

رـعتغ يف شقاد افؾقؾ فقحشي افؼٌقر، ـؾؿي خر تؼقهلو أو ـؾؿي رش تًؽً ظـفو فقؿقف يقم 

ظظقؿ، تصدق بامفؽ فعؾؽ تـجق مـ ظًرهو، أجعؾ افدكقو َمؾًغ: َمؾًو يف ضؾى احلالل، 

وَمؾًو يف ضؾى أخرة، وافثوفٌ ييك وٓ يـػعؽ، ٓ ترده، أجعؾ ادول درَهغ:  درَهو 

 تـػؼف ظذ ظقوفؽ مـ حؾف، ودرَهو تؼدمف ٔخرتؽ، وافثوفٌ ييك وٓ يـػعؽ، ٓ ترده.
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 ثؿ كودى بلظذ صقتف: يو أهيو افـوس ؿد ؿتؾؽؿ حرص ٓ تدرـقكف أبدا.

 مو أحالهو مـ مقظظي فق وجد يف افؼؾقب حقوة.

 عبز اهلل..

مـذ متك وأن تؼقل: ؽدا أتقب، افًـي افؼودمي أتقب، ؿد جوء افغد، وجوءت افًـي  

افؼودمي، وأكً ظذ مو أكً ظؾقف، اؿسب ادقت، وورد افـذير، ؾقو ترى مـ ذا افذي شقصذ 

ظـؽ بعد ادقت، ومـ ذا افذي شقصقم ظـؽ بعد ادقت، ومـ ذا افذي شقزـل ظـؽ بعد 

 ؽ بعد ادقت.ادقت، ومـ ذا افذي شقحٍ ظـ

ــ ــً كػً ــــأب ــام اح ـــقب ؾ  ل أن تت

 

ــالل  ــذي اجل ــود ف ــرز افعٌ ــتقول إذا ب  ـ

 وؿـــومقا مــــ ؿٌـــقرهؿ شؽـــــورى 

 

ــــــول  ــــــول اجلٌ ـــــــلوزار ـلمث  ب

 راط فؽـل جيـقزواـوؿد كصـى افصـ 

 

ـــول  ــذ افشؿ ـــى ظ ـــ يؽـ ـــفؿ م  ؾؿ

 ومـــفؿ مـــ يًــر فـــدار ظـــدن 

 

ـــــقال  ــــــس افغ ــــــوه افعرائــ  تؾؼ

ـــف   ــــقل ف ــــو وليؼــ ـــقؿـ: يـ  ادف

 

 ؽػــرت فــؽ افذكــــقب ؾــال تٌــــول 

 عبز اهلل.. 

 مو افذي يؿـعؽ مـ ادٌودرة إػ افتقبي وإظامل افصوحليق 

 مو افذي جيعؾؽ تًقف ؾقفامق 

 هؾ ٕن ؾقفام مشؼيق  

 وهؾ تـتظر يقمًو تزول ؾقف هذه ادشؼيق 

 هذا ٓ يؿؽـ أن يؽقن ٕن اجلـي حمػقؾي بودؽوره، وادؽوره فقًً خػقػي ظذ افـػقس. 

حوشٌقا أكػًؽؿ ؿٌؾ أن حتوشٌقا، » أكف ؿول: ُروي ظـ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب 

وزكقا أكػًؽؿ ؿٌؾ أن تقزكقا: ؾنكف أهقن ظؾقؽؿ يف احلًوب ؽدا أن حتوشٌقا أكػًؽؿ افققم، 

 «.وتزيـقا فؾعرض إـز يقمئذ تعروقن ٓ َتػك مـؽؿ خوؾقي 

 أٙٔا األخ٘ٝ املؤًِْ٘..

 اإلهلقي: واخلصوئص افرمحوكقي.إن إمي اإلشالمقي، هل أمي افػضوئؾ افربوكقي: واهلٌوت 

 أمي افعؿؾ افؼؾقؾ، وإجر افؽٌر، وافػضؾ افعؿقؿ.
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ـِ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ ََُسَظ ِٔ ُع ِلِّ اِب ـِ افـٌا َمَثُؾُؽْم َوَمَثُل َأْهِل »َؿوَل:  ، َرِِضَ اهلُل َظـُْفاَم، َظ

َؿَثِل َرُجٍل اْشَتْلَجَر ُأَجَراَء َؾَؼاَل: َمْن  ـَ َـَّفاِر َظَذ ِؿَراٍط اْفؽَِتاَبْغِ  َيْعَؿُل ِِل ِمْن ُؽْدَوَة إَِػ كِْصِف اف

 َؾَعِؿَؾِت اْفَقُفوُد؛ ثمَّ َؿاَل: َمْن َيْعَؿُل ِِل ِمْن كِْصِف افـََّفاِر إَِػ َصاَلِة اْفَعَْصِ َظَذ ِؿَراٍط َؾَعِؿَؾِت 

ْؿُس َظَذ ِؿَراَضْغِ َؾَلْكُتْم ُهْم  افـََّصاَرى؛ ُثمَّ َؿاَل: َمْن َيْعَؿُل ِِل ِمَن اْفَعَْصِ إَِػ  َأْن َتِغقَب افشَّ

َثَر َظَؿاًل َوَأَؿلَّ َظَطاًء؟ َؿاَل: َهْل َكَؼْصُتُؽْم ِمْن  ـْ َؾَغِضَبِت اْفَقُفوُد َوافـََّصاَرى َؾَؼاُفوا: َما َفـَا َأ

َٓ    َؿاَل َؾَذفَِك َؾْضِع ُأوتِقِه َمْن َأَصاءُ  ُؽْم؟ َؿاُفوا:   .(2)«َحؼِّ

: مو أكعؿ اهلل بف ظؾقفو مـ مقاشؿ افطوظوت، ومقوديـ اخلرات، َٚٔ خصا٥ص ٖرٙ األ١َ

وشوحوت ادغػرة وافرمحوت: حقٌ يتًوبؼقن ؾقفو إػ روقاكف، ويتـوؾًقن ؾقام يؼرِبؿ مـ 

 ؾضؾف، وإحًوكف.

قاب وهذه ادقاشؿ مـحي ومـي مـ اهلل تعوػ ظذ ظٌوده: ٕن افعؿؾ ؾقفو ؿؾقؾ، وإجر وافث

ؾرصي ظظقؿي ٓ حيرم خرهو إٓ حمروم، وٓ يغتـؿفو إٓ مقؾؼ  -اهلل و -ؾقفو جزيؾ: وهل 

 ومًدد.

ومـ مقاشؿ اخلر وافطوظي وافعٌودة هذا افشفر افػضقؾ، افذي كقه افؼرآن بػضؾف، وأشػر 

 صٌح افًـي افـٌقيي ظـ رشؾف وظؾق ؿدره.

و يتـوؾس ؾقف ادتـوؾًقن، ومضامرا يتًوبؼ هذا افشفر افذي جعؾف اهلل  مقشام ظظقام، وَمقداك

 ؾقف افصوحلقن، وَموٓ  فتفذيى افـػقس، وتزـقي افؼؾقب.

 صفر رمضون، صفر افصقوم وافؼرآن، صفر افؼقوم واإلحًون، صفر اجلقد وافغػران.

 ف٣ِٚٔا هم ٙا ًّ صٌت صًغاْ إمياْ ٗاحتغابا.

ـْ  ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِؾؼد  َِٜس٠ََظ َُٖس َمْن َصاَم َرَمَضاَن :  »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ    َأِبٞ 

َم ِمْن َذْكبِهِ    .(1)«إِيََمًكا َواْحتَِساًبا ُؽِػَر َفُه َما َتَؼدَّ

ـْ  ٚ ز٣ٚ َطًِ َِٜس٠ََظ َُٖس وَن َيُؼقُل:  َأنا َرُشقَل اهللِ   َأِبٞ  ُؿَعُة » ـَ ْؿُس، َواجْلُ َؾَواُت اخْلَ افصَّ

                                 
 ( .1168( صحقح : رواه افٌخوري )2)

 ( .2827( ، و مًؾؿ )38( متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )1)
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ُؿَعِة،  َراٌت َما َبْقـَُفنَّ إَِذا اْجَتـََب اْفَؽَبائِرَ إَِػ اجْلُ  .(2)«َوَرَمَضاُن إَِػ َرَمَضاَن ُمَؽػِّ

 ٣ِٚٓا هم ٙا ًّ قٌت صًغاْ إمياْ ٗاحتغابا.

ـْ  ايبخازٟ َٚطًِؾؼد روى  َِٜس٠ََظ َُٖس َمْن َؿاَم َرَمَضاَن إِيََمًكا »َؿوَل:   ، َأنا َرُشقَل اهللِ  َأِبٞ 

َم ِمْن َذْكبِهِ َواْحتَِساًبا   .(1) «ُؽِػَر َفُه َما َتَؼدَّ

 ٣ِٚٓا هم ٙا ًّ كِت حتافغ عوٟ صالٝ اهرتاٗٙح ًع اإلًاَ إىل آخضٓا.

ـْ  ز٣ٚ أبٛ داٚدؾؼد  ُجَل إَِذا : »َؿوَل: ؿول َرُشقل اهللِ  ، َأِبٞ َذزٍّبًـد صحقح َظ إِنَّ افرَّ

َف ُحِسَب   . (3)«َفُه ِؿَقاُم َفْقَؾةٍ َصذَّ َمَع اإِلَماِم َحتَّى َيـََْصِ

 أي مـ ؿوم مع اإلموم حتك يـتفل مـ صالتف ـلكام ؿوم تؾؽ افؾقؾي يف افػضؾ وافثقاب.

 ٣ِٚٓا هم ٙا ًّ أكجضت ًّ اهضزقٞ يف صًغاْ.

ـِ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ اَن افـَّبِيُّ »رِض اهلل ظـفام، َؿوَل:  عبد اهلل بٔ َعبَّاٍعَظ  ـَ

يُل  اَن ِجْزِ ـَ يُل، َو اَن َأْجَوُد َما َيُؽوُن ِِف َرَمَضاَن ِحَغ َيْؾَؼاُه ِجْزِ ـَ ، َو ْرِ  َأْجَوَد افـَّاِس بِاخْلَ

لَّ َفْقَؾٍة ِِف َرَمَضاَن َحتَّى َيـَْسؾَِخ َيْعِرُض َظَؾْقِه افـَّبِيُّ  ـُ يُل  َيْؾَؼاُه  اَن  اْفُؼْرآَن َؾنَِذا َفِؼَقُه ِجْزِ ـَ

يِح  ْرِ ِمَن افرِّ   .(4)«ْرَشَؾةِ ادَأْجَوَد بِاخْلَ

 ٣ِٚٓا هم ٙا ًّ أكجضت ًّ قضا١ٝ اهقضآْ يف صًغاْ.

ـْ يف مًـده،  بًـد صحقح  فكد ز٣ٚ أمحد ٍُِسَٚظ ِٔ َع َأنا َرُشقَل  ،رِض اهلل ظـفام َعِبِد اهلِل ِب

َقاُم َواْفُؼْرآُن َيْشَػَعاِن »َؿوَل:  اهللِ  ، َمـَْعُتُه افطََّعاَم افصِّ َقاُم: َأْي َربِّ فِْؾَعْبِد َيْوَم اْفِؼَقاَمِة، َيُؼوُل افصِّ

ْعـِي ؾِقِه،  ْقِل، َؾَشػِّ ْعـِي ؾِقِه، َوَيُؼوُل اْفُؼْرآُن: َمـَْعُتُه افـَّْوَم بِافؾَّ َفَواِت بِافـََّفاِر، َؾَشػِّ َؿاَل: َوافشَّ

َعانِ   .(5)«َؾُقَشػَّ

إٕ أزدت إٔ ٜتكبٌ اهلل َٓو ايصٝاّ ٚاألعُاٍ، ٜٚػفس يو إٔ تفض اخلصاّ ٚايػحٓا٤  ٚيهٔ
 بٝٓو ٚبني إخٛاْو.

                                 
 ( .574( صحقح : رواه مًؾؿ )2)

 ( .2825( ، و مًؾؿ ) 37( متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )1)

 ( .1427يف صحقح اجلومع ) ( ، و صححف إفٌوِّن2377( صحقح : رواه أبق داود )3)

 ( .6249( ، و مًؾؿ )6( متػؼ ظؾقف : افٌخوري )4)

 ( .1881( ، و صححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )6616( صحقح : رواه أمحد يف مًـده )5)

 



 78     الفواكى الشوية

 ٓى تعوٍ أْ اخلضاَ، ٗاهؾحِا١ عبب ًّ أعباب حجب ًػفضٝ اهلل عِم.

َِٜس٠َظـ  فكد ز٣ٚ َطًِ َُٖس ؾِّ َيْقِم : »َؿوَل: ؿول رشقل اهلل   َأبٞ  ـُ ُتْعَرُض إَْظاَمُل يِف 

ًْ َبْقـَُف  ََخِقٍس َواْثـَْغِ َؾَقْغِػُر اهللُ  وَك ـَ ٓا اْمَرًأ  ُك بِوهللِ َصْقًئو إ َٓ  ُيْؼِ يِف َذفَِؽ اْفَقْقِم فُِؽؾِّ اْمِرٍئ 

قا ـُ ـِ َحتاك َيْصَطؾَِحو،  (2)َوَبْغَ َأِخقِف َصْحـَوُء َؾُقَؼوُل: اْر ـِ َحتاك َيْصَطِؾَحوَهَذْي قا َهَذْي ـُ  .(1)«اْر

 ٚ اخلصاّ ٚاهلجسإ ضبب َٔ أضباب دخٍٛ ايٓاز.
ـْ بًـد صحقح  فكد ز٣ٚ أبٛ داٚد َِٜس٠ََظ َُٖس ؾٍِؿ : »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ   َأِبٞ  ًْ َٓ حَيِؾُّ دُِ

ـْ َهَجَر َؾْقَق َثاَلٍث    .(3)«َؾاَمَت َدَخَؾ افـاورَ َأْن هَيُْجَر َأَخوُه َؾْقَق َثاَلٍث َؾَؿ

ـْ  ٚ ز٣ٚ َطًِ َِّظ ؾٍِؿ َأْن هَيُْجَر »َؿوَل:   َأنا َرُشقَل اهللِ   َأِبٞ َأَُّٜٛب األََِْصاِز ًْ َٓ حَيِؾُّ دُِ

اَلمِ  ًا ٌَْدُأ بِوف و افاِذي َي َُهَ  .(4)«َأَخوُه َؾْقَق َثاَلِث َفَقوٍل َيْؾَتِؼَقوِن َؾُقْعِرُض َهَذا، َوُيْعِرُض َهَذا، َوَخْرُ

 ٚ إٕ أزدت إٔ ٜتكبٌ اهلل َٓو ايصٝاّ ٚاألعُاٍ، ٜٚػفس يو إٔ ترب ٚايدٜو.
 عق٘ق اه٘اهزّٙ عبب ًّ أعباب عزَ قب٘ي اهعٌى. ٓى تعوٍ أْ

ـْ  فكد ز٣ٚ ابٔ أبٞ عاصِ ١َََبًـد صحقح َظ ََا َثالَثٌة ٓ : »َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ   َأِبٞ ُأ

ٌب بِاْفَؼَدرِ  ، َوَمـَّاٌن، َوُمَؽذِّ ًؾا، َوَٓ َظْدٓ: َظاق  ْم َْصْ  .(5)«َيْؼَبُل اهللُ ََلُ

 افصالة، وافؼقوم.يو مـ حوؾظتؿ ظذ 

 يو مـ حػظتؿ ظذ افؼقوم.

 يو مـ حوؾظتؿ ظذ صالة افػجر.

 قموذا شتصـعقن بعد رمضونق

 قهؾ شتداومقن ظذ افطوظي بعد رمضونق

 قأم شتتؽوشؾقن دو ذهى رمضون

                                 
 ارـقا : أي أخروا ، يؼول رـوه يرـقه رـقا إذا أخره .(2)

 ( .6722( صحقح : رواه مًؾؿ )1)

 ( . 7659( ، و صححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع ) 4926ود )( صحقح : رواه أبق دا3)

 ( .6697( صحقح : رواه مًؾؿ )4)

 ( .3065( ، و صححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )313( صحقح : رواه ابـ أِب ظوصؿ )5)
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 ربان أكت، أم رمضان؟ 

( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

ادداومي ظذ افطوظي مـ صعور ادممـغ إن افعٌد افربوِّن هق افذي يداوم ظذ افطوظي ٕن 

 افصودؿغ افربوكقغ.

أمو افرمضوكققن ؾًتخؾق مـفؿ ادًوجد بعد رمضون ِٕنؿ ظٌدوا اهلل يف رمضون ؾؾام ذهى 

 رمضون ذهٌقا.

وؿول: مـ ـون يعٌد حمؿدا ؾنن حمؿدا ؿد موت،  وؿػ أبق بؽر  دو موت رشقل اهلل 

 ٓ يؿقت.ومـ ـون يعٌد اهلل ؾنن اهلل حل 

ؾؿـ ـون يعٌد رمضون ؾنن رمضون ؿد ذهى واكؼه، ومـ ـون يعٌد اهلل ؾنن اهلل حل ٓ 

 يؿقت.

 عبز اهلل..

هؾ تعؾؿ أن مـ ذاق حالوة افطوظي ٓ يسـفو أبدا، وأن مـ ظالموت ؿٌقل افعؿؾ  

 ادداومي ظؾقف.

 عبز اهلل..

احرص ظذ أن ُتَل أيومؽ ـؾفو بطوظي اهلل، ؾعؿرك أيوم وهـ ؿالئؾ، ؾنذا ذهى يقمؽ  

 ذهى بعضؽ.

 ال حتسّ ْفطو َٔ ايصٝاّ بعد زَطإ. .1
َمْن َصاَم َيْوًما ِِف : »ؿول  أن افـٌل   أبٞ ضعٝد اخلدزٟظـ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ

َد اهللُ َوْجَفُه، َظِن افـَّارِ    .(3)«(1)َشْبِعَغ َخِريًػا َشبِقِل اهللِ َبعَّ

 ال حتسّ ْفطو َٔ ايكٝاّ بعد زَطإ. .2
ـْ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ ِٔ اِيَعاِصَظ ُِِسٚ ِب ِٔ َع رى اهلل ظـفام، َؿوَل: َؿوَل   َعِبِد اهلِل ِب

                                 
 79آل ظؿران:(2)

 ( خريػو : أي شـي .1)

 ( . 1767( ، و مًؾؿ )1840( متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )3)
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كَ : »َرُشقُل اهللِ  ْقَل َؾَسَ اَن َيُؼوُم افؾَّ ـَ َٓ  َتُؽْن بِِؿْثِل ُؾاَلٍن  ْقلِ  َيا َظْبَد اهللِ   . (2)«ِؿَقاَم افؾَّ

ـْ يف مًـده،  بًـد صحقح  ٚز٣ٚ أمحد ِٔ َضاَلٍَّظ : ، َؿوَل: ؿول رشقل اهلل  َعِبِد اهلِل ِب

ـََّة » الَم، َوَأْضِعُؿوا افطََّعاَم، َوِصُؾوا إَْرَحاَم، َوَصؾُّوا َوافـَّاُس كَِقاٌم َتْدُخُؾوا اجْلَ َأْؾُشوا افسَّ

 .(1)«بَِسالمٍ 

 ْفطو َٔ ايصدق١ بعد زَطإ.ال حتسّ  .3
ـْ  ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ فكد َِٜس٠ََظ َُٖس ِلا   َأِبٞ  َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح اْفِعَباُد ؾِقِه »َؿوَل:  َأنا افـٌا

َّٓ  َمَؾَؽاِن َيـِْزَٓنِ  ا ،إ افؾُفمَّ َأْظِط ُُمِْسًؽا  :َوَيُؼوُل أَخرُ  ،افؾُفمَّ َأْظِط ُمـِْػًؼا َخَؾًػا :َؾَقُؼوُل َأَحُدُُهَ

 .(3)«َتَؾًػا

 ال حتسّ ْفطو َٔ قسا٠٤ ايكسإٓ بعد زَطإ. .4
ََِطُعٍٛد،  بًـد صحقح ظـ ز٣ٚ ايرتَرٟفكد   َٔ : َؿوَل: ؿول َرُشقُل اهلِل   َعِبد اهلِل ِب

َسـَُة بَِعْؼِ » َٓ َأُؿوُل: اَل حْرٌف، َوَفؽِْن َأفٌِف َمْن َؿَرَأ َحْرًؾا ِمْن ـَِتاِب اهللِ َؾَؾُه بِِه َحَسـٌَة َواحْلَ ا  َأْمَثاَِلَ

 . (4)«َحْرٌف، َوٌَٓم َحْرٌف، َوِمقٌم َحْرٌف 

 ال حتسّ ْفطو َٔ صال٠ ايفجس بعد زَطإ. .5
ـْ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ َِٜس٠ََظ َُٖس اَلِة َظَذ :»، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل  َأِبٞ  َأْثَؼُل افصَّ

 .(5)«اْفِعَشاُء َواْفَػْجرُ ـَاؾِِؼَغ اد

 ال حتسّ ْفطو َٔ ص١ً ايسحِ بعد زَطإ. .6
ـْ  فكد ز٣ٚ ايبخازٟ َٚطًِ َِٜس٠ََظ َُٖس ًُ َرُشقَل اهللِ   َأِبٞ  ُه َأْن »َيُؼقُل:  َؿوَل: َشِؿْع َمْن ََسَّ

 .(6)«َؾْؾَقِصْل َرِِحَهُ  ،ُيْبَسَط َفُه ِِف ِرْزِؿِه، َوَأْن ُيـَْسَل َفُه ِِف َأَثِرهِ 

                                 
 ( .2259( ، و مًؾؿ )2251(متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )2)

 ( .1/209( ، و صححف إفٌوِّن يف افًؾًؾي افصحقحي )14293( صحقح : رواه أمحد يف مًـده )1)

 ( .2020( ، و مًؾؿ )2441( متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )3)

 ( .1/167افصحقحي )( ، و صححف إفٌوِّن يف افًؾًؾي 3258( صحقح : رواه افسمذي )4)

 ( .652( ، و مًؾؿ )230( متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )5)

 ( .1557( ، و مًؾؿ )5985(متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )6)
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 ؾقو مـ ذؿً حالوة افصقوم، احذر مـ ظدم افصقوم بعد رمضون.

 يو مـ ذؿً حالوة افؼقوم، احذر مـ ظدم افؼقوم بعد رمضون.

 يو مـ ذؿً حالوة افصدؿي، احذر مـ ظدم افتصدق بعد رمضون.

 يو مـ ذؿً حالوة ؿراءة افؼرآن، احذر مـ ظدم ؿراءة افؼرآن بعد رمضون.

 بعد رمضون. ادعصقياحذر مـ ، افطوظييو مـ ذؿً حالوة 
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 َالعنل الصاحل فًّااألَل مو ذي احلجة فضل العشس -12

 
 احلؿد هلل افذي أـرم ظٌوده بؿقاشؿ افطوظوت، وافصالح.

 ٕربوح.امـ إجقر، و ووووظػ فؾؿممـغ ؾقف

 قف آيوت افذـر افػصوح.ؾوافصالة وافًالم ظذ مـ أكزفً ظ

 ضر، وشٌح ؿؿري وصوح.ف مو ؽرد ٌوظذ آفف، وصح

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر ، وخر اهلدي هدي حمؿد ؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل   أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور: وبعد...

حلا اهللُ هذا اجلؿع افطقى ادٌورك، وضٌتؿ وضوب ِمشوـؿ، وتٌقأتؿ مـ اجلـي مـوزٓ، واهللَ  

اهؿ اهلل، وأوفئؽ هؿ أشلل أن جيعؾـو ِمـ يًتؿعقن افؼقل ؾقتٌعقن أحًـف، أوفئؽ افذيـ هد

 أوفق إفٌوب.

 أتعبت كػسك ؾقَم ؾقه خَّسان               ه ـا خادم اجلسم ـم تسعى خلدمتـي         

 ؾلكت بافروح ٓ باجلسم إكسان              أؿبل ظذ افروح ؾاشتؽؿل ؾضائؾفا 

 أٙٔا األخ٘ٝ املؤًِْ٘..

 واهلٌوت اإلهلقي: واخلصوئص افرمحوكقي.إن إمي اإلشالمقي، هل أمي افػضوئؾ افربوكقي: 

 أمي افعؿؾ افؼؾقؾ، وإجر افؽٌر، وافػضؾ افعؿقؿ.

ََُس يف صحٝح٘ ايبخازٟاإلَاّ فكد ز٣ٚ  ِٔ ُع ِٔ اِب ِلِّ َع ـِ افـٌا َؿوَل:  ، َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم، َظ
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َؿَثِؾ َرُجٍؾ اْشَتْلَجَر » ـَ ـْ ُؽْدَوَة إَِػ  ،ُأَجَراءَ َمَثُؾُؽْؿ َوَمَثُؾ َأْهِؾ اْفؽَِتوَبْغِ  ـْ َيْعَؿُؾ ِل ِم َؾَؼوَل: َم

ـْ كِْصِػ افـاَفوِر إَِػ َصاَلِة  ،كِْصِػ افـاَفوِر َظَذ ِؿَراطٍ  ـْ َيْعَؿُؾ ِل ِم ًِ اْفَقُفقُد: ثؿا َؿوَل: َم َؾَعِؿَؾ

ـْ َيْعؿَ  ،اْفَعْكِ َظَذ ِؿَراطٍ  ًِ افـاَصوَرى: ُثؿا َؿوَل: َم ْؿُس َؾَعِؿَؾ ـَ اْفَعْكِ إَِػ َأْن َتِغقَى افشا ُؾ ِل ِم

َثَر َظَؿاًل َوَأَؿؾا َظَطوًء ق  ،َؾَلْكُتْؿ ُهؿْ  ،َظَذ ِؿَراَضْغِ  ـْ ًِ اْفَقُفقُد َوافـاَصوَرى َؾَؼوُفقا: َمو َفـَو َأ
ٌَ َؾَغِض

، َؿوَل  َٓ ُؽْؿ ق َؿوُفقا:  ـْ َحؼِّ ـْ َأَصوءُ َؾَذفَِؽ ؾَ  :َؿوَل: َهْؾ َكَؼْصُتُؽْؿ ِم  .(2)«ْضِع ُأوتِقِف َم

: مو أكعؿ اهلل بف ظؾقفو مـ مقاشؿ افطوظوت، ومقوديـ اخلرات، َٚٔ خصا٥ص ٖرٙ األ١َ

وشوحوت ادغػرة وافرمحوت: حقٌ يتًوبؼقن ؾقفو إػ روقاكف، ويتـوؾًقن ؾقام يؼرِبؿ مـ 

 ؾضؾف، وإحًوكف.

 وافثقاَب  ؾقفو ؿؾقؾ، وإجرَ  ن افعؿَؾ مـ اهلل تعوػ ظذ ظٌوده: ٕ ٖٚرٙ املٛاضِ َٓح١ ١َٓٚ

 فو إٓ مقؾؼ ومًدد.اهلل ؾرصي ظظقؿي ٓ حيرم خرهو إٓ حمروم، وٓ يغتـؿُ وؾقفو جزيؾ: وهل 

كقه افؼرآن ؾؼد ، افعُؼ إوُل مـ ذي احلجيهذا  َٚٔ َٛاضِ اخلري ٚايطاع١ ٚايعباد٠

 .ووظؾق ؿدره و، وأشػر صٌح افًـي افـٌقيي ظـ رشؾفوبػضؾف

 .أِنو أظظؿ أيوم افدكقو افـٌل صفد ؾؼد 

مو »ؿول:  رِض اهلل ظـفام  ظـ افـٌل  عٔ ابٔ عباعيف صحقحف  روى اإلمام افبخاريـام 

افعؼ، ؿوفقا: وٓ اجلفود يف شٌقؾ  مـ أيوم افعؿؾ افصوفح ؾقفـ أحىُّ إػ اهلل مـف يف هذه إيومِ 

 .«خرج بـػًف وموفف وَل يرجع مـ ذفؽ بقء وٓ اجلفود يف شٌقؾ اهلل، إٓ رجؾ ؿول:اهلل ! 

وؿد دل هذا احلديٌ ظذ أن افعؿؾ يف أيومف أحى إػ اهلل مـ افعؿؾ : قاٍ احلافغ ابٔ زجب

وإذا ـون أحى إػ اهلل ؾفق أؾضؾ ظـده، وإذا ـون  ،يف أيوم افدكقو مـ ؽر اشتثـوء َشء مـفو

افعؿؾ يف ؽره مـ أيوم افًـي ـؾفو صور افعؿؾ إػ اهلل مـ  وأحىا  افعؿؾ يف أيوم افعؼ أؾضَؾ 

                                 
 (.1168( صحقح: رواه افٌخوري )2)

( 3/198( وأمحد )2/550( وابـ موجف )3/463( وافسمذي )7/203( وأبق داود )1/457صحقح: رواه افٌخوري )(1)

 فػظ افسمذي.وهذا 
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 .ؾقف وإن ـون مػضقٓ أؾضؾ مـ افعؿؾ يف ؽره وإن ـون ؾووال

مو مـ ظؿؾ »ؿول:  رِض اهلل ظـفام ظـ افـٌل  عٔ ابٔ عباعٚز٣ٚ ايدازَٞ بطٓد صحٝح 

ؿقؾ: وٓ اجلفود يف  «أزـك ظـد اهلل ظز وجؾ، وٓ أظظُؿ أجرًا مـ خر يعؿؾف يف ظؼ إوحك

إٓ رجؾ خرج بـػًف وموفف ؾؾؿ يرجع مـ ذفؽ  وٓ اجلفود يف شٌقؾ اهلل »شٌقؾ اهلل ق ؿول: 

 .«بقء

بغ افعؼ إول مـ ذي احلجي، وافعؼ إواخر مـ رمضون،  ٚقد فسم بعض أٌٖ ايعًِ

إيوم إواخر مـ  : إيوم افعؼ إول مـ ذي احلجي أؾضؾ مـفكاٍ غٝخ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ

رمضون دو ؾقفو مـ أيوم مٌورـي، ـققم افسويي ويقم ظرؾي ويقم افـحر: وفقول افعؼ إواخر 

 مـ رمضون أؾضؾ مـ فقول افعؼ إول مـ ذي احلجي دو ؾقفو مـ فقؾي افؼدر.

كعؿي ظظقؿي مـ كعؿ اهلل تعوػ ظذ ظٌده، ٕكف يدرك مقشاًم مـ   ِإدزاى ٖرٙ ايعػس ٚاعًِ إٔ

 .ظذ حتصقؾ افثقاب واؽتـوم إجر -بتقؾقؼ اهلل  -مقاشؿ افطوظي افتل تؽقن ظقكًو فؾؿًؾؿ 

 ظظؿ أجر افعؿؾ ؾقفو، ويغتـؿَ  أن يًتشعر هذه افـعؿي، ويًتحَي  املطًِ ٢فعً

رهو، بؿزيد افطوظي، وهذا صلن شؾػ هذه إمي، هلذه افعؼ مزيي ظذ ؽ إوؿوت، وأن ُيظفرَ 

ـوكقا يعظؿقن ثالث ظؼات: افعؼ إخر مـ  »ـام ؿول أبق ظثامن افـفدي رمحف اهلل: 

َل مـ ادحرم َل مـ ذي احلجي، وافعؼ إَوا  .«رمضون، وافعؼ إَوا

اتؽؿ يف وحتك ٓ يـًحى بًوط افقؿً مـ حتً أؿدامـو، ؾًقف يـتظؿ حديثـو مع حي

 هذا افققم ادٌورك حقل افعـورص افتوفقي:

 ؟ع٢ً غريٖا أٚال: ملاذا فطًت ٖرٙ األٜاُّ
 ؟ثاْٝا: مباذا تطتكبٌ َٛاضِ ايطاعات

 فعًٗا يف ٖرٙ األٜاّ؟ اإلنجاز َٔ اييت ٜطتحب ٍاعُثايجا: َا ٖٞ األ
 ٜاّ؟زابعا: َا ايرٟ جيب إٔ جيتٓب٘ َٔ أزاد إٔ ٜطحٞ يف ٖرٙ األ

                                 
 فطوئػ ادعورف .(اكظر: 2)

 (.3/398« )إرواء افغؾقؾ » (، واكظر 2/358حًـ: شــ افدارمل )(1)

 (.39فطوئػ ادعورف صـ )(اكظر: 3)
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يًتؿعقن افؼقل ؾقتٌعقن ِمـ افؼؾقب و إشامع جقدا: و اهلَل أشلل أن جيعؾـو  ؾلريعقِّن

 أحًـف، أوفئؽ افذيـ هداهؿ اهلل، و أوفئؽ هؿ أوفق إفٌوب.

 أٚال: ملاذا فطًت ٖرٙ األٜاّ ع٢ً غريٖا؟
 ، [1، 2]افػجر:  ﴾َواْفَػْجر َوَفَقوٍل َظْؼٍ ﴿: ؾؼولأؿسم ِبا ِف ِمؽم تـزيؾه،  تعاػ ٕن اهلل .2

 .: إِنو ظؼ ذي احلجيابٔ عباع ٚغريٙ َٔ ايعًُا٤قاٍ 

 ٕن اهلل جعل افعؿل افصافح ؾقفا أحبَّ إفقه من بؼقة افعام. .2

مو »ؿول:  رِض اهلل ظـفام  ظـ افـٌل  ز٣ٚ اإلَاّ ايبخازٟ يف صحٝح٘ عٔ ابٔ عباعفكد 

مـ أيوم افعؿؾ افصوفح ؾقفـ أحىُّ إػ اهلل مـف يف هذه إيوم افعؼ، ؿوفقا: وٓ اجلفود يف شٌقؾ 

 .«وٓ اجلفود يف شٌقؾ اهلل، إٓ رجؾ خرج بـػًف وموفف وَل يرجع مـ ذفؽ بقءؿول: اهلل ! 

وئؾ احلٍ ، وهق افرــ اخلومس مـ أرـون اإلشالم، وؾضٕن ؾقفا حج بقت اهلل احلرام  .3

 ـثرة، مـفو أكف يؽػر افذكقب وافًقئوت.

ٌْ َوََلْ »: ؿول  أن افرشقل   فكد ز٣ٚ ايػٝخإ عٔ أبٞ ٖسٜس٠  ٍا َؾَؾْؿ َيْرُؾ ـْ َح َم

ْؼ  ًُ فُ ،َيْػ اَم َوَفَدْتُف ُأمُّ ـَ  .«َرَجَع 

عٓد َطًِ َٔ ، وهق يقم ظظقؿ يعتؼ اهلل ؾقف ظٌوده مـ افـور، ـام ٕن ؾقفا يوم ظرؾة .4

ـْ َأْن ُيْعتَِؼ ا»  :َؿوَل   اهللِنا َرُشقَل أَ  َعا٥َِػ١َحدٜح  َثَر ِم ـْ ـْ َيْقٍم َأ ـْ  هللَُمو ِم ـَ افـاوِر ِم ًٌْدا ِم ؾِقِف َظ

ٌَوهِ  ،َيْقِم َظَرَؾيَ  ُف َفَقْدُكق ُثؿا ُي   :َؾَقُؼقُل  ،اَلِئَؽيَ ادِِبُِؿ  لَوإِكا
ِ
 .«َمو َأَراَد َهُمَٓء

، وهق يقم احلٍ إـز، وهق أظظؿ إيوم ظـد اهلل تٌورك وتعوػ، ؾقفا يوم افـحر ٕن .5

ـْ يف  ز٣ٚ أبٛ داٚدوؿد  ِٔ ُقِسٍطاهلِل َعِبِد شــف بًـد صحقح َظ ِ  ِب ـِ افـٌا إِنا َأْظَظَؿ »  :َؿوَل   لِّ َظ

                                 
( وأمحد 2/550(، وابـ موجف )3/463(، وافسمذي )7/203(، وأبق داود )1/457صحقح: رواه افٌخوري )(2)

 ( وهذا فػظ افسمذي.3/198)

 (.2350(، ومًؾؿ )2829متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )( 1)

 (.2348صحقح: رواه مًؾؿ )( 3)
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وِم ِظـَْد  ٌَوَرَك َوَتَعوَػ َيْقُم افـاْحرِ  اهللِ إَيا  .«َت

 ثاْٝا: مباذا تطتكبٌ َٛاضِ ايطاعات؟
 ، وهل تتضؿـ ثالثي أمقر:افـصقحافصودؿي وفتقبي تًتؼٌؾ مقاشؿ افطوظوت ب

 اإلؿالع ظـ افذكقب وادعويص ؾقرا. األٍٚ:

 افـدم ظذ اؿساف ادعويص يف ادوِض. ايجاْٞ:

 رد احلؼقق إػ أصحوِبو إن ـون اؽتصى حؼو مـ أهؾف. ايجايح:

 بطؾى افعؾؿ افؼظل ادتضؿـ معرؾي وطقػي افقؿً . ايطاعاتٚتطتكبٌ َٛاضِ 

 دـ أراد أن يعتؿر أن يتعؾؿ ؾؼف افعؿرة. فٝٓبػٞ

خذوا ظـل »دـ أراد أن حيٍ أن يتعؾؿ ـقػقي احلٍ، فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  ٜٚٓبػٞ

 ، ويـٌغل فف أن يعرف حمظقرات اإلحرام، وأرـون احلٍ وواجٌوتف وشــف.«مـوشؽؽؿ

 : إن افعؿؾ ٓ يؼٌؾ إٓ إذا تقؾر ؾقف رشضون:قاٍ غري ٚاحد َٔ أٌٖ ايعًِ ٚقد

 أن يؽقن خوفصو فقجف اهلل وحده. ايػسط األٍٚ:

 أن يؽقن متوبعو هلدي افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ايػسط ايجاْٞ:

 ثايجا: َا ٖٞ األعُاٍ اييت ٜطتحب اإلنجاز َٔ فعًٗا يف ٖرٙ األٜاّ؟
وفصالة، وؿراءة ـ ادٌورـي اإلـثور مـ َجقع إظامل افصوحلي، يًتحى يف هذه إيوم

افؼرآن، وافذـر، وافدظوء، وافصدؿي، وبر افقافديـ، وصؾي إرحوم، وإمر بودعروف وافـفل 

ظـ ادـؽر.. وؽر ذفؽ مـ ضرق اخلر، وهذا مـ أظظؿ إشٌوب جلؾى حمٌي اهلل تعوػ، وذفؽ 

ومـ هذه إظامل افتل يًتحى  ٕيوم دون ؽرهو مـ إيومٕؾضؾقي افعؿؾ افصوفح يف هذه ا

 اإلـثور مـفو:

 نجس٠ ذنس اهلل تعاىل َٔ تهبري ٚتًٌٗٝ ٚحتُٝد: .1

وأمو اشتحٌوب اإلـثور مـ افذـر ؾقفو ؾؼد دل ظؾقف ؿقل اهلل ظز » قاٍ احلافغ ابٔ زجب:

ُروا اْشَؿ ﴿وجؾ:  ـُ وٍم َمْعُؾقَموٍت  اهللَِوَيْذ هل أيوم  ادعؾقموِت  ؾنن إيومَ  [،18]احلٍ:  ﴾يِف َأيا

                                 
 (، وصححف إفٌوِّن.2767( صحقح: رواه أبق داود )2)
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 .«افعؼ ظـد َجفقر افعؾامء

يف ادًوجد وادـوزل وافطرؿوت وإشقاق، وؽرهو، جيفر بف  ٜطٔ إظٗاز ايتهبريٚ

 افرجول، وتن بف ادرأة، إظالكًو بتعظقؿ اهلل تعوػ.

ـُ ُظَؿَر، َوَأُبق »: قاٍ اإلَاّ ايبخازٟ وَن اْب ـَ اِن َو َ وِم اْفَعْؼِ ُيَؽزِّ قِق يِف َأيا ًُّ ُهَرْيَرَة خَيُْرَجوِن إَِػ اف

و ُ افـاوُس بَِتْؽٌِِرَِهَ  .«َوُيَؽزِّ

ِٔ َأِبٞ ََُٛض٢ٚز٣ٚ ايبخازٟ  ِلُّ  ، َع ُف َوافاِذي َٓ »: َؿوَل: َؿوَل افـٌا ُر َربا ـُ َمَثُؾ افاِذي َيْذ

ُر َمَثُؾ احْلَكِّ وَ  ـُ ًِ ادَيْذ
 .«قِّ

افذي يذـر ربف حل افؼؾى وافضؿر، وافذي ٓ يذـر ربف مقً افؼؾى  قاٍ ايعًُا٤:

 وافضؿر.

وأصح مو ورد ؾقف: ؿقل  ،إػ افـٌل  ؾؾؿ يثًٌ ؾقفو َشء مرؾقع ٚأَا صٝػ١ ايتهبري

اهلل »وظـ ابـ مًعقد أكف ـون يؼقل:  ،«ـزوا اهلل: اهلل أـز، اهلل أـز، اهلل أـز ـٌراً »شؾامن: 

 «.وهلل احلؿد اهلل أـز، اهلل اـز، اهلل أـز،أـز، اهلل اـز، اهلل أـز، ٓ إفف إٓ اهلل،

صور ظـد بعض افـوس مـ افًــ ادفجقرة، وهل ؾرصي فؽًى إجر بنحقوء  ٚايتهبري

ِٛعٔ  بًـد صحقحفكد ز٣ٚ ابٔ َاج٘ هذه افًـي،  ِٔ َع ُِِسٚ ِب ِّاملٍف َع ، َأنا َرُشقَل اهلِل َصذا اهلل صَِْ

َؿ َؿوَل: ـْ َظِؿَؾ ِِبَو، َٓ »َظؾْقِف وَشؾا وَن َفُف ِمْثُؾ َأْجِر َم ـَ ـْ ُشـاتِل، َؾَعِؿَؾ ِِبَو افـاوُس،  ـْ َأْحَقو ُشـاًي ِم َم

ـْ ُأُجقِرِهْؿ َصْقًئو  . «َيـُْؼُص ِم

 ايصٝاّ: .2

َِّب َبِعِضعٔ بًـد صحقح  ٚايٓطا٥ٞفكد ز٣ٚ اإلَاّ أمحد  ِ   َِِّْٞطا٤ِ اي وَن   لا َأنا افـٌا ـَ

                                 
 (.39فطوئػ ادعورف صـ )(اكظر: 2)

 (.1/14( اكظر: صحقح افٌخوري )1)

 (.6407( صحقح: رواه افٌخوري )3)

 ٌوِّن.(، وصححف إف109رواه ابـ موجف )(صحقح: 4)
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ـْ ذِ  ًعو ِم ًْ
يِ  يَيُصقُم َيْقَم َظوُصقَراَء َوتِ جا

 .احْلِ

 ٚأععُٗا صٝاّ ّٜٛ عسف١:

 أن رشقل اهلل   عٔ أبٞ قتاد٠ األْصازٟز٣ٚ َطًِ ، ؾؼد وهق مًتحى فغر احلوج

 .«يؽػر افًـي ادووقي وافًـي افؼوبؾي » ؿول: شئؾ ظـ صقم يقم ظرؾي، 

 نجس٠ ايصال٠ َٔ ْٛافٌ ٚقٝاّ يٌٝ ٚحنٛٙ: .3

، اشتحٌف افشوؾعل وؽره مـ وأمو ؿقوم فقول افعؼ ؾؿًتحى: »قاٍ احلافغ ابٔ زجب

 .«افعؾامء

َأنا  َُٖسَِٜس٠َ َٞأِبمـ حديٌ عٓد َطًِاؿسب مـ ربف جؾ وظال، ـام  ٚنًُا ضجد ايعبد

ِف َوُهَق َشوِجٌد »  :َؿوَل   اهلل َرُشقَل  ـْ َربِّ ٌُْد ِم  .«َأْؿَرُب َمو َيُؽقُن اْفَع

 ظدم َتصقص فقؾي افعقد بؼقوم دون ؽرهو. ٚيهٔ ٜٓبػٞ 

 نجس٠ ايصدقات: .4

َِٜس٠َ ز٣ٚ ايبخازٟ ٚ َطًِؾؼد  ؾال حترم كػًؽ مـ افصدؿي وفق ؿؾً َُٖس ِٔ َأِبٞ  َأنا   َع

ِلا  ٓا َمَؾَؽوِن َيـِْزَٓنِ » َؿوَل:  افـٌا ٌَوُد ؾِقِف إ ـْ َيْقٍم ُيْصٌُِح اْفِع و ،َمو ِم افؾُفؿا َأْظِط  :َؾَقُؼقُل َأَحُدَُهَ

ًؽو َتَؾًػو  :َوَيُؼقُل أَخرُ  ،ُمـِْػًؼو َخَؾًػو ًِ
 .(5)«افؾُفؿا َأْظِط ُِمْ

 ص١ً األزحاّ:  .5

َُٖسَِٜس٠َفكد ز٣ٚ ايبخازٟ ٚ َطًِ  ِٔ َأِبٞ  ًُ َرُشقَل اهللِ   َع ُه » َيُؼقُل:  َؿوَل: َشِؿْع ـْ َها َم

َل َفُف يِف َأَثِرِه َؾْؾَقِصْؾ َرمِحَفُ  ًَ َط َفُف يِف ِرْزِؿِف، َوَأْن ُيـْ ًَ ٌْ  .(6)«َأْن ُي

َِٜس٠َ يف صحٝح٘ ايبخازٟ اإلَاّ  قد ز٣ٚٚ َُٖس ِٔ َأِبٞ  اهلُل َخَؾَؼ » َؿوَل:   َأنا َرُشقَل اهللِ   َع

                                 
 (، وصححف إفٌوِّن.1/243(، وأمحد )1371( صحقح: رواه افـًوئل )2)

 (.2261صحقح: رواه مًؾؿ رؿؿ )( 1)

 فطوئػ ادعورف.(اكظر: 3)

 (.481( صحقح: رواه مًؾؿ )4)

 (.2020(، و مًؾؿ )2441( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )5)

 (.1557(، و مًؾؿ )5985(متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )6)
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ِحُؿ َؾَؼوَل  ًِ افرا ـَ اْفَؼِطقَعِي، َؾَؼوَل: َأَٓ  :اخْلَْؾَؼ َؾَؾاما َؾَرَغ ِمـُْف َؿوَم : َهَذا َمَؼوُم اْفَعوِئِذ بَِؽ ِم ًْ َمْف، َؿوَف

، َؿوَل  : َبَذ َيو َربِّ ًْ ـْ َؿَطَعِؽ َؿوَف ـْ َوَصَؾِؽ َوَأْؿَطَع َم ُثؿا َؿوَل َأُبق  ،: َؾَذفِِؽ َفِؽ َتْرَوْغَ َأْن َأِصَؾ َم

«( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): ُهَرْيَرَة 

. 

 بس ايٛايدٜٔ: .6

ِٔ َأِبفكد ز٣ٚ اإلَاّ َطًِ يف صحٝح٘  َِٜس٠َ َٞع ِ  َُٖس ـِ افـٌا ُثؿا َرِؽَؿ  ،َرِؽَؿ َأْكُػ »  :َؿوَل   لِّ َظ

ـْ َيو َرُشقَل اهلل :ِؿقَؾ  ،«ُثؿا َرِؽَؿ َأْكُػ  ،َأْكُػ  و َأْو »  :َؿوَل ق َم ـْ َأْدَرَك َأَبَقْيِف ِظـَْد اْفِؽَزِ َأَحَدَُهَ َم

 .«ـَِؾْقِفاَم َؾَؾْؿ َيْدُخِؾ اجْلَـاَي 

 معـوه إمو دظوء بوفذل، وإمو بوفػؼر.« رؽؿ أكػ»:ؿقل افـٌل  قاٍ ايعًُا٤:

 األضح١ٝ:  .7
 وحك افـٌل »ؿول:   عٔ أْظ ايصحٝحنيففٞ وهل شـي ممـدة يف حؼ ادقه، 

 .(4)«أؿركغ (3)بؽٌشغ أمؾحغ

 أؿوم افـٌل  »رِض اهلل ظـفام  ؿول:  عٔ عبد اهلل بٔ عُسبًـد حًـ  ز٣ٚ أمحد ٚايرتَرٟٚ

 .«بودديـي ظؼ شـغ يضحل 

 فووؾق، وؾقفو تؼرب إػ اهلل تعوػ بنراؿي افدم، إحقوُء شـِي أبقـو إبراهقؿ ٚيف األضح١ٝ

 تقشعي ظذ إهؾ وافػؼراء يقم افعقد، واإلهداء فذوي افؼربك واجلران.

 ملٔ حج ٚاعتُس ايفسٜط١: أدا٤ احلج ٚايعُس٠ .8
ِٔ َعِبِد ، وؿول: حًـ صحقح فكد ز٣ٚ ايرتَرٟ ََِطُعٍٛد اهللَع  ِٔ :  اهللَؿوَل َرُشقُل  :َؿوَل  ،ِب

ٌَ احْلَدِ » ٌَ اَم َيـِْػك اْفؽُِر َخ ـَ ُكقَب  اَُم َيـِْػَقوِن اْفَػْؼَر َوافذُّ ٍِّ َواْفُعْؿَرِة َؾنِِنا َهِى َتوبُِعقا َبْغَ احْلَ يِد َوافذا

                                 
 (.4830صحقح: رواه افٌخوري )( 2)

 (.1552( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 إمؾح: مو ؾقف بقوض وشقاد، وافٌقوض أـثر.( 3)

 (.2966(، ومًؾؿ )5133رواه افٌخوري ) متػؼ ظؾقف:( 4)

 حتػي ( وشـده حًـ. 5/96افػتح (، وافسمذي ) 23/65حًـ: رواه أمحد )( 5)
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يِ   .«َواْفِػضا

 صال٠ ايعٝد:  .9
 وهل ؾرض ظغ ظذ افذـر وإكثك.

ِٔ ُأِّ  يف صحٝح٘ ايبخازٟ اإلَاّ كد ز٣ٚف ١َََّع ًْ  ،َعِط ُأِمْرَكو َأْن ُكْخِرَج اْفَعَقاتَِؼ َوَذَواِت » :َؿوَف

ـَ احْلُقاُض ،اخْلُُدورِ   .« َصذا ادَوَيْعَتِزْف

 ايرٟ جيب إٔ جيتٓب٘ َٔ ازاد إٔ ٜطحٞ يف ٖرٙ األٜاّ؟َا زابعا: 
وٓ ٓ يلخذ مـ صعره يًتحى فف أن إذا دخؾً افعؼ وأراد اإلكًون أن يضحل ؾنكف -1

 .مـ أطػوره وٓ مـ بؼتف صقئًو إػ أن يذبح أوحقتف

إذا رأيتؿ هالل ذي احلجي »ؿول:  رِض اهلل ظـفو أن افـٌل  عٔ أّ ض١ًُفكد ز٣ٚ َطًِ 

ؾال َيَؿسا : »وِف رواية« ؾؾقؿًؽ ظـ صعره وأطػوره حتك يضحل ،وأراد أحدـؿ أن يضحل

 .«مـ صعره وبؼتف صقئوً 

ؾال يعؿ افزوجي وٓ « وأراد أن يضحل»إوحقي، فؼقفف: وهذا افـفل خيص صوحى 

ُفْؿ معف يف افثقاب. ـَ  إوٓد إذا أراد أن ُيْؼِ

ـوكؽًور طػر ؾال بلس، ٕن ادضحل  ،مـ ذفؽ فتيره بٌؼوئف ومن احتاج إػ أخذ يشء

رم فقس بلظظؿ مـ ادحرم افذي أبقح فف احلؾؼ إذا ـون مريضًو أو بف أذى مـ رأشف، فؽـ ادح

 ظؾقف افػديي، وادضحل ٓ ؾديي ظؾقف.

 

 

                                 
 (.1887(، وابـ موجف )1630، وافـًوئل )حًـ صحقح ؽريى(، وؿول: 820( صحقح: رواه افسمذي )2)

 (.974( صحقح: رواه افٌخوري )1)

 (.2977رواه مًؾؿ ) صحقح:( 3)
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 ماحملسشًس اهلل َقفات مع بداِة -13

 
إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف .رشيؽ 

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور : وبعد.

 أٙٔا األخ٘ٝ املؤًِْ٘..

بورك اهلل ل وفؽؿ وٕمي اإلشالم يف هذا افعوم اجلديد، وإكو فـًلل اهلل أن جيعؾف ظوم خر 

 وظز وكك.

 وكًوفف أن جيعؾ هالل ادحرم ؾوحتي خر وتقؾقؼ هلذه إمي ادحؿديي.

 يــو فقــً صــعري يــو هــالل أظوئـــدٌ 

 

 فؾؿًـــؾؿغ بـصــــر ديــــ حمؿـــٍدق 

ـــدهو  ـــوبؼ ظف ـــوت ش ـــُد فؾجؿع  أتعق

 

ـــجدق  ـــالم َمـــد ادً ـــد فلش  أتعق

ـــرَب   ـــديـ بقث ـــد افراص ًَ ظف ـــ  أدرـ

 

ـــدِ   ًا ـــغ افـجـــقم احلُ  وحًـــدهتو ب

ــؿ  ــد ص ــي ظٌ ــِفدت دوف ــدمووص  س ظـ

 

ـــون افػرؿـــدِ   ـــُد ِبـــو َظـ  بؾـــغ افقفق

ـــو  ـــو فشـــعرك كوئح ـــو م ـــوفقا: ظجٌـ  ؿ

 

ــدق  ــدو معقِّق ــذا بش ــو ه ــد م  يف افعق

 مـــو حقؾـــي افعصـــػقر ؿصـــقا ريشـــف 

 

ِد!   ورمــقه يف ؿػــص وؿــوفقا: ؽــرِّ
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 .غٗس اهلل احملسّ أفطٌ ايصٝاّ عٓد اهلل تعاىلصٝاّ ا اإلخوة ادممـون أن ُّيواظؾؿوا أ

ـْ َأِِب يف صحقحف  اإلمام مسؾمؾؼد روى  َأْؾَضُل »: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  :َؿوَل  ُهَرْيَرَة  َظ

مُ  َقاِم َبْعَد َرَمَضاَن َصْفُر اهللِ ادَُحرَّ ْقلِ  ،افصِّ اَلِة َبْعَد اْفَػِريَضِة َصاَلُة افؾَّ  .«َوَأْؾَضُل افصَّ

ُف َأْؾَضؾ »: اإلمام افـوويؿول  يح بَِلكا ْقمِ َتْكِ ُفقر فِؾصا  .«افشُّ

فو مـف صقومُ  مِ ؾؿـ صوم صفر ذي احلجي شقى إيوم ادحرا »: احلاؾظ ابن رجبوؿول 

 ،فو ضوظيجك أن تؽتى فف شـتف ـؾُّ ؾُر  ،وصوم ادحرم ؾؼد ختؿ افًـي بوفطوظي واؾتتحفو بوفطوظي

مو بغ ؾفق يف حؽؿ مـ اشتغرق بوفطوظي  ،ؾنن مـ ـون أول ظؿؾف ضوظي وآخره ضوظي

 .«افعؿؾغ

 ٚأععِ أٜاّ احملسّ صٝاّ صّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤.
ـْ يف صحقحف  ؾؼد روى اإلمام مسؾم ظـ صقم يقم  أنا رجاًل شلل افـٌلا   َؿَتاَدةَ  َأيِب َظ

ـََة افَّتِ »ظوصقراء، ؾؼول:  َر افسَّ  .«َؿْبَؾهُ  يِصَقاُم َيْوِم َظاُصوَراَء َأْحَتِسُب َظَذ اهللِ َأْن ُيَؽػِّ

ٌاوٍس يف صحقحف  روى مسؾم، دو ٚايط١ُّٓ إٔ ٜصّٛ ّٜٛ قبً٘ أٚ َٜٛا بعدٙ ـِ َظ ٌِْد اهللِ ْب ـْ َظ َظ

 .«َفئِْن َبِؼقُت إَِػ َؿابٍِل َُٕصوَمنَّ افتَّاِشعَ » :َؿوَل َرُشقُل اهللِ  :َؿوَل  ،رى اهلل ظـفام

ـــيً  ـــقا و ؽػؾ ـــوم هل ـــفقر افع ـــً ص  ؿطع

 

ـــــً   ـــــقام أتق ـــــسم ؾ ـــــوادحرا و َل حت  م

ــــف  ــــف بحؼ ــــً ؾق ــــو واؾق ــــال رجٌ  ؾ

 

ــقمو  ــقم ص ــفر افص ــؿً ص ــتؿام وٓ ص  م

 

 

 افـــذي ر ذي احلجـــيـوٓ يف فقـــول ظشـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  اف

 

ًَ ـمضـــ  ـــ ًَ ؿقا  ك ــ ـــ  مـــوحمرِ  امـــو وٓ ــ

ـــزة  ـــذكقب بع ـــق اف ـــؽ أن ُتح ـــؾ ف  ؾف

 

 ومً رة و تـــــدُّ ـو تٌؽــــل ظؾقفــــو حًــــ 

 وتًــــتؼٌؾ افعــــوم اجلديــــد بتقبــــي 

 

ــــو   ــــو م ــــق ِب ــــؽ أن ُتح ــــدا فعؾ  موتؼ

 

                                 
 (.2263( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.8/58( ادـفوج )1)

 (.58( فطوئػ ادعورف صـ )3)

 (.2261( صحقح: رواه مًؾؿ )4)

 (.2234( صحقح: رواه مًؾؿ )5)
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 . صٝاّ ّٜٛ ٚاحد ٜباعد صاحب٘ عٔ ايٓاز ضبعني ض١ٓا اإلخوة ادممـون أن ُّيواظؾؿوا أ

َمْن َصاَم َيْوًما ِِف َشبِقِل اهللِ : » ؿول  أن افـٌل   أيب شعقد اخلدريظـ  ؾػي افصحقحغ

َد اهللُ َوْجَفُه ، َظِن افـَّاِر َشْبِعَغ َخِريًػا   .(1) «(2)َبعَّ

 طسٜل إىل اجل١ٓ ، ٚباب َٔ أبٛابٗا .ٚايصٝاّ 
ـِ َشْعٍد  ؾػي افصحقحغ ـْ َشْفِؾ ْب ـَِّة َباًبا ُيَؼاُل َفُه :  » َؿوَل : َؿوَل َرُشقُل اهلِل  َظ إِنَّ ِِف اجْلَ

ُهْم  اِئُؿوَن َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َٓ َيْدُخُل َمَعُفْم َأَحٌد َؽْرُ اُن، َيْدُخُل ِمـُْه افصَّ يَّ ائُِؿوَن؟ : افرَّ ُيَؼاُل: َأْيَن افصَّ

  .(3)«َؾَقْدُخُؾوَن ِمـُْه، َؾنَِذا َدَخَل آِخُرُهْم ُأْؽؾَِق َؾَؾْم َيْدُخْل ِمـُْه َأَحٌد 

 ٚايصٝاّ ٚايكسإٓ ٜػفعإ يًعبد ّٜٛ ايكٝا١َ .
ـِ َظْؿٍرو رِض اهلل ظـفاميف مًـده، و صححف إفٌوِّن  ؾؼد روى اإلمام أِحد ٌِْد اهللِ ْب ـْ َظ  َظ

، »َؿوَل :  َأنا َرُشقَل اهللِ  َقاُم: َأْي َربِّ ْؾَعْبِد َيْوَم اْفِؼَقاَمِة، َيُؼوُل افصِّ
َقاُم َواْفُؼْرآُن َيْشَػَعاِن فِ افصِّ

قْ  ْعـِي ؾِقِه، َوَيُؼوُل اْفُؼْرآُن: َمـَْعُتُه افـَّْوَم بِافؾَّ َفَواِت بِافـََّفاِر، َؾَشػِّ ْعـِي َمـَْعُتُه افطََّعاَم َوافشَّ ِل، َؾَشػِّ

َعانِ »: َؿوَل ، «ؾِقهِ   .(4) «َؾُقَشػَّ

 

 

 

                                 
 شـي .( خريػو : أي 2)

 ( . 1767( ، ومًؾؿ )1840( متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري )1)

 ( .1766( ،  ومًؾؿ  )2896( متػؼ ظؾقف : رواه افٌخوري ) 3)

 ( .1881( ، وصححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )6616( صحقح : رواه أمحد يف مًـده )4)
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 احملاضبة -14

 )مشسَعّتًا، َأينّتًا، َتعسِفًا، َحال الطلف معًا(
 

إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت  

هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال 

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف .

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201ظؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:افـًوء] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70إحزاب: ] (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أَا بعد; 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور : وبعد.

 ٙا غافاّل عّ طاعٞ اهلل!!

 ٙا ظاملّا ُفغٕ مبعضٚٞ اهلل!!

 دمـــرصيـع إموِّن ظـ ؿريٍى شتـ ؾقــو ؽـــوؾاًل يف ؽؿرة اجلفؾ واهلقى                      

 مـرا ــــور تضــشقى جـي أو حر ك                             و افققم افذي فقس بعدهـــــأؾؼ ؿد دك

 افقثؼك افتل فقس ُتػصؿ هل افعروة                              وـــراء ــ مًتؿًؽــــوبوفًـي افغ

 .ٓ بد أن حتوشى كػًؽ ؿٌؾ أن يلت يقم ٓ يـػع ؾقف مول و ٓ بـقن  عبز اهلل

 ٓ بد أن حتوشى كػًؽ ـؾ يقم وتًلهلو ظدة أشئؾي.. عبز اهلل

 ق!!هؾ حؼؼً افتؼقى مع اهلل 
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 مو حول فًوكؽ مع اهلل ق

 هؾ حػظتف ظـ افغقٌي و افـؿقؿي أم وقعً بف أظامفؽ ق!!

 حول بكك مع اهلل ق مو

 هؾ حػظتف ظـ افـظر إػ مو حرم اهلل ق!!

 هؾ حتوؾظ ظذ إدراك تؽٌرة اإلحرام مع اإلموم يف ادًجد ـؾ صالةق!!

 هؾ حتوؾظ ظذ ؿقوم افؾقؾ ـؾ فقؾي ق!!

 ـؿ جزءًا مـ ـتوب اهلل تؼرأ ـؾ يقم ق

  موذا ؾعؾً يف افـقاؾؾ افراتٌي ق أوقعتفو أم حوؾظً ظؾقفوق

حوفؽ مع افصدؿي قمو    

 هؾ تتصدق وفق بوفؼؾقؾ ق

 هؾ جتتفد أن تًتثؿر وؿتؽ ـؾف يف مو يرِض اهلل ق

 عبز اهلل..

ـــقم يؿضـــ ـــؾـوــــؾ   ي  ل مــــ إج

 

ــــو  ــــوم كؼطعف ــــرح بوٕي ــــو فـػ  إك

 ران يف افعؿـــؾـؾـــنكام افـــربح و اخلًـــ 

 

 َمتفــدا ؾوظؿــؾ فـػًــؽ ؿٌــؾ ادــقت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  َمتف

 

   

 عبز اهلل..

ــع و  ــال كػ ــريُتــر ب  حتًــى مـــ ظؿ

 

 ران أن فقوفقــوـأفــقس مـــ اخلًــ 

 

..أخٛ  

ـــــو ـــــوه حٌـ ــــًو و أصػ ــــلوٓه ظطػ  ؾ

 

 

 

 شــؿعً بــلن امــرأ صــود  ذئٌــو

 بلكقـوبــــــــف  مـــــــــزق افًقــــــــدا 

 

ــدا  ــذئى و اشتلش ــام اف ــام ك  ؾؾ

ـــذئوب  ـــرِب اف ــــ ي ـــردى م ـــػ اف  حؾق

 

ــذاك اجلــريح ادصــوب          ؾؼقــؾ ف

ـــــــو هت يف ُمـوهـــــــو   ؾــــــنن ادـوي

 

 وكػًــؽ ذئــى ؾحــوذر هقاهــو 

    

وحتك ٓ يـًحى بًوط افقؿً مـ حتً أؿدامـو ؾًقف يـتظؿ مقوقظـو يف هذه اجلؿعي  

 



 95     الفواكى الشوية

 ادٌورـي يف افعـورص أتقي:

 ٍل احملاضب٘ مػسّع٘ يف دٓييا ؟. -1

 أٍنٔ٘ احملاضب٘ . -2

 مناذج مً كالو الطلف عً احملاضب٘. -3

 تعسٓف احملاضب٘. -4
 احملاضب٘ مػسّع٘ يف دٓييا ؟أّاًل : ٍل 

 اظؾؿقا ظٌود اهلل أن حموشٌي افـػس واجٌي ظذ ـؾ ظٌد.

ٍّٚ ڀ ٺ ٺ ): ؿد دّل ظذ وجقب حموشٌي افـّػس ؿقفف تعوػ:قاي ابّ اهق

(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

أي يـٌغل فؾعٌد أن يـظر إػ مو ؿّدم فققم افؼقومي مـ إظامل: أمـ افّصوحلوت اّفتل تـجقف، 

ّقئوت اّفتل تقبؼفق. ًّ  أم مـ اف

ؾػل هذه أيي أمر اهلل شٌحوكف وتعوػ افعٌَد أن يـظر مو ؿدم فققم افؼقومي ، وهؾ يصـؾح مـو 

 ؿدمف أن يؾؼك اهلل بف أو ٓ يصؾح .

حوشـٌقا أكػًـؽؿ ؿٌـؾ أن حتوشـٌقا ، وزكـقا »أكـف ؿـول :وُروي ظـ ظؿر بـ اخلطـوب 

أكػًؽؿ ؿٌؾ أن تقزكقا : ؾنكف أهقن ظؾقؽؿ يف احلًوب ؽدا أن حتوشٌقا أكػًؽؿ افققم ، وتزيــقا 

 .«فؾعرض إـز يقمئذ تعروقن ٓ َتػك مـؽؿ خوؾقي 

 ثاىًٔا: أٍنٔ٘ احملاضب٘ :

 يف افـؼوط افتوفقي : فؾؿحوشٌي أَهقي ـزى تتٌغ

أِنو ضريؼ ٓشتؼومي افؼؾقب وتزـقي افـػقس: ؾؿـ حوشى كػًف اشتؼوم ؿؾٌف و زــً  -2

 كػًف . 

أِنو دفقؾ ظذ صالح اإلكًون وظذ خقؾف مــ اهلل: ؾـال حيوشـى كػًـف إٓ مــ ــون  -1

 .صوحلًو خوئػًو مـ اهلل 

 أِنو ضريؼ فؾتقبي . -3
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 ً احملاضب٘:ثالجًا: مناذج مً نالو الطلف ع

إػ بعض ظامفـف : حوشـى كػًـؽ يف افرخـوء ؿٌـؾ حًـوب   عٌض بّ اخلطابـتى 

افشدة : ؾنن مـ حوشى كػًف يف افرخوء ؿٌؾ حًوب افشـدة ظـود أمـره إػ افـرى وافغٌطـي ، 

 ومـ أهلتف حقوتف وصغؾتف أهقاؤه ظود أمره إػ افـدامي واخلًورة .

ـون فف واظظ مـ كػًـف وـوكـً ادحوشـٌي مــ إن افعٌد ٓ يزال بخر مو » :ٗقاي احلغّ

 «.َهتف

ٓ يؽقن افعٌـد تؼقـًو حتـك يؽـقن فـػًـف أصـد حموشـٌي مــ »:  ٗقاي ًٌْٚ٘ بّ ًٔضاْ

 . «: افـػس ـوفؼيؽ اخلقان إن َل حتوشٌف ذهى بامفؽ ٗهلشا قٚىريؽ فؼيؽف، ـافش

 «.قحإن افتؼل أصد حموشٌي فـػًف مـ شؾطون ظوص ومـ رشيؽ صح»:  ٗقاي أٙغا 

 ..عبز اهلل 

همٓء أَل يؽقكقا بؼًا أَل تؽـ هلؿ رؽٌوت فؾدكقو ـام تؽقن فؾـوس رؽٌوت أيريـدون اجلــي  

 وٓ كريدهو ، أٓ كؼتدي بوفصوحلغ فعؾـو أن كؽقن مـفؿ .

 زابعًا: تعسٓف احملاضب٘:

 ٜ ِنوره، ؾـنن أن يتصّػح اإلكًون يف فقؾف مو صدر مـ أؾعول »: ادحوشٌي هل :  قاي املااٗصر

ـون حمؿقدًا أمضوه وأتٌعف بام صوـؾف وووهوه، وإن ـون مذمقمًو اشتدرـف إن أمؽـ واكتفك ظــ 

 .«مثؾف يف ادًتؼٌؾ

ؾقًتصحى مـو  -يؼصد افعٌد-هل افتؿققز بغ مو فف ومو ظؾقف »ؾؼول :  ٗعضفٔا ابّ اهقٍٚ

 .  «فف ويمدي مو ظؾقف: ٕكف مًوؾٌر َشَػَر مـ ٓ يعقد

حموشٌي افـػس هل: كظر افعٌد يف حؼ اهلل ظؾقف أوٓ ثؿ كظـره هـؾ ؿـوم بـف ــام وؿول أيضو: 

 يـٌغل ثوكقًو .

 ..عبز اهلل 

إن ربــؽ فٌودرصــود ، وشقـوؿشــؽ احلًــوب ، ويطوفٌــؽ بؿثوؿقــؾ افــذر مـــ اخلطــرات  

 .وافؾحظوت
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وفـ يـجقؽ مـ هذه إخطور إٓ فزوم ادحوشٌي ، وصدق ادراؿٌـي ، ومطوفٌـي افــػس يف  

 .إكػوس واحلرـوت ، وحموشٌتفو يف اخلطرات وافؾحظوت

ؾؿـ حوشى كػًف ؿٌؾ أن حيوشى خػ يف افؼقومي حًوبف ، وحي ظـد افًمال جقابـف ،  

   .وحًـ مـؼؾٌف ومآبف 

وضوفـً يف ظرصـوت افؼقومـي وؿػوتـف ، وؿودتـف إػ ومـ َل حيوشى كػًف دامً حناتف ، 

 اخلزي وادؼً شقئوتف .

 ..عبز اهلل 

 مو افذي يؿـعؽ مـ ادٌودرة إػ افتقبي وإظامل افصوحلي ق 

 مو افذي جيعؾؽ تًقف ؾقفام ق 

 هؾ ٕن ؾقفام مشؼي ق  

 وهؾ تـتظر يقمًو تزول ؾقف هذه ادشؼي ق 

 هذا ٓ يؿؽـ أن يؽقن ٕن اجلـي حمػقؾي بودؽوره ، وادؽوره فقًً خػقػي ظذ افـػقس . 

 ...عبز اهلل 

مـذ متك وأن تؼقل : ؽدًا أتقب ، افًـي افؼودمي أتقب ، جوء افغد ، وجوءت افًـي افؼودمي  

، ومــ ذا ، وأكً ظذ مو أكً ظؾقف ، اؿسب ادقت وورد افـذير ، ؾؿـ ذا يصذ ظـؽ بعد ادقت 

 يصقم ظـؽ بعد ادقت. 

إهلل أكو افذي ـؾـام »ـثر افٌؽوء ، و ـون يؼقل يف بؽوئف ضقل فقؾف :  ـون ظٌقد اهلل افٌجع 

 ضول ظؿري زادت ذكقِب ، أكو افذي ـؾام َهؿً بسك خطقئي ظروً ل صفقة أخرى،

 ! خطقئي َل تٌؾ ، وصوحٌفو يف ضؾى أخرى . ٚا عبٝداٙ  

 ! إن ـوكً افـور فؽ مؼقال وملوى . ٚا عبٝداٙ  

 ! إن ـوكً ادؼومع برأشؽ هتقل .  ٚا عبٝداٙ  

 .«! ؿضقً حقائٍ افطوفٌغ ، وفعؾ حوجتؽ ٓ تؼه ٚا عبٝداٙ  
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 ِا ياجس القسآى-15

 

إن احلؿد هلل، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو، ومـ شقئوت 

اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ أظامفـو، مـ هيده 

 رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افـًوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أما بعد؛ 

 حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي والفي، وـؾ والفي يف افـور: وبعد.

 (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )ؾنن اهلل تعوػ يؼقل: 

 على قزاءة القزآن:احلث أوال: 
 .األمْز مجٔع يفخل ّالصْاب لل َٓدٖ الكسآٌ .1

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )ؿول تعوػ: 

 (   ڤ ڤ ڦ ڦ

افتل هل أصقب: هق »: (  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :ؿول ابـ زيد، يف ؿقفف

 .«افصقاب وهق احلّؼ 

 .ه يف األزضيف الطناء، ّذنس هل لنطلننيالكسآٌ زّح ل .2

                                 
 (.27/391( اكظر: تػًر افطزي )2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): ؿول تعوػ فـٌقف 

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 (   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ): تعوػوؿول 

 (   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى): تعوػ وؿول

 .الكسآٌ ٓأتٕ ْٓو الكٔام٘ غفًٔعا ألصخابُ .3

ٌَوِهِعِّ  َأِب روى مًؾؿ ظـ ًُ َرُشقَل اهلِل  ُأَموَمَي اْف اْؿَرُءوا اْفُؼْرآَن »، َيُؼقُل: ، َؿوَل: َشِؿْع

ٌََؼَرَة، َوُشقَرَة آِل ِظْؿَرانَ  ـِ اْف ْهَراَوْي َْصَحوبِِف، اْؿَرُءوا افزا ِٕ ُف َيْلِت َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َصِػقًعو  اَُم َؾنِكا ، َؾنِِنا

ونِ َتْلتَِقوِن َيْقَم اْفِؼقَ  وجا ، حُتَ ـْ َضْرٍ َصَقافا اَُم ؾِْرَؿوِن ِم َلِنا ـَ اَُم َؽَقوَيَتوِن، َأْو  َلِنا ـَ اَُم َؽاَمَمَتوِن، َأْو  َلِنا ـَ  وَمِي 

َتِطقُعَفو  ًْ َٓ َت ٌة، َو َفو َحْنَ ـَ ٌي، َوَتْر ـَ ٌََؼَرِة، َؾنِنا َأْخَذَهو َبَر ـْ َأْصَحوِِباَِم، اْؿَرُءوا ُشقَرَة اْف َظ

 ٌَ  .«َطَؾيُ اْف

ـِ َظْؿٍرو رِض اهلل ظـفامروى أمحد يف مًـده،  بًـد صحقح و ٌِْد اهلِل ْب ـْ َظ َأنا َرُشقَل اهلِل  ،َظ

  :َمـَْعُتُف افطاَعوَم »َؿوَل ، َقوُم: َأْي َربِّ ٌِْد َيْقَم اْفِؼَقوَمِي، َيُؼقُل افصِّ َقوُم َواْفُؼْرآُن َيْشَػَعوِن فِْؾَع افصِّ

ْعـِل ؾِقِف،  ْعـِل ؾِقِف، َوَيُؼقُل اْفُؼْرآُن: َمـَْعُتُف افـاْقَم بِوفؾاْقِؾ، َؾَشػِّ َفَقاِت بِوفـاَفوِر، َؾَشػِّ َؿوَل: َوافشا

َعونِ   .(1)«َؾُقَشػا

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ وروى افسمذي بًـد صحقح  ِلِّ  َظ ـِ افـٌا ـَ افُؼْرآِن »َؿوَل:  ، َظ إِنا ُشقَرًة ِم

ٌَوَرَك افاِذي بَِقِدِه ادُْؾُؽ  ًْ فَِرُجٍؾ َحتاك ُؽِػَر َفُف، َوِهَل ُشقَرُة َت  .«َثاَلُثقَن آَيًي َصَػَع

 بهل حسف ٓكسؤِ عػس حطيات.قازئ الكسآٌ لُ  .4

ٌْدِ روى افسمذي، وحًـف ظـ  ـِ  َظ ُعقدٍ  اهلِل ْب ًْ ـْ َؿَرَأ : »: َؿوَل َرُشقُل اهلِل ؿول،  َم َم

َٓ َأُؿقُل  ـَُي بَِعْؼِ َأْمَثوهِلَو،  ًَ ـٌَي، َواحلَ ًَ ـْ ـَِتوِب اهلِل َؾَؾُف بِِف َح ـْ َأفٌِػ (   ٱ) :َحْرًؾو ِم
َحْرٌف، َوَفؽِ

                                 
 (.804( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 ( .1881( ، و صححف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )6616( صحقح : رواه أمحد يف مًـده )1)

(، 7975(، وأمحد )3786(، وابـ موجف )22548(، وحًـف، وافـًوئل يف افؽزى )1892) ( صحقح: رواه افسمذي3)

 وحًـف إفٌوِّن.
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ٌم َحْرٌف َوِمقٌؿ َحْرٌف َحْرٌف  َٓ  .«َو

 .قازئ الكسآٌ حيب اهلَل ّزضَْلُ  .5

ٌْدِ روى ابـ ادؼرئ يف معجؿف بًـد حًـ ظـ  ِـ  َظ ُعقدٍ  اهلِل ْب ًْ ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل  َم

 :« ُُّف حُيِى ُه َأْن َيْعَؾَؿ َأكا ـْ َها  .«ْصَحِػ اداهللَ َوَرُشقَفُف، َؾْؾَقْؼَرْأ يِف  ِم

 قازئ الكسآٌ جيعل اهلل زائختُ طٔب٘. .6

ـْ َأِِب ُمقَشك إَْصَعِريِّ يف افصحقحغ  ـِ افاِذي : » اهللِ ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  َظ َمَثُؾ ادُْمِم

يِ  َؿَثِؾ إُْتُرجا ـَ ـِ افاِذي َيْؼَرُأ افُؼْرآَن  َٓ َيْؼَرُأ افُؼْرآَن ، ِرحُيَفو َضقٌِّى َوَضْعُؿَفو َضقٌِّى، َوَمَثُؾ ادُْمِم

حْيَوكَ  َؿَثِؾ افتاْؿَرِة، َٓ ِريَح هَلَو َوَضْعُؿَفو ُحْؾٌق، َوَمَثُؾ ادُـَوؾِِؼ افاِذي َيْؼَرُأ افُؼْرآَن َمَثُؾ افرا ِي، ِرحُيَفو ـَ

َؿَثِؾ احَلـْظَ  ـَ ، َوَمَثُؾ ادُـَوؾِِؼ افاِذي َٓ َيْؼَرُأ افُؼْرآَن  َؾِي، َفْقَس هَلَو ِريٌح َوَضْعُؿَفو َضقٌِّى َوَضْعُؿَفو ُمرٌّ

 .«ُمرٌّ 

 قازئ الكسآٌ ٓهسمُ اهلل ْٓو الكٔام٘ ّٓسضٙ عيُ. .7

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ روى افسمذي، وحًـف  ـِ افـاٌِلِّ  َظ جَيِلُء افُؼْرآُن َيْقَم افِؼَقوَمِي »َؿوَل:  ، َظ

ٌَُس َتوَج افَؽَرا ِف، َؾُقْؾ َي افَؽَراَمِي، ُثؿا َيُؼقُل: َؾَقُؼقُل: َيو َربِّ َحؾِّ ٌَُس ُحؾا َمِي، ُثؿا َيُؼقُل: َيو َربِّ ِزْدُه، َؾُقْؾ

ـَيً  ًَ َى َظـُْف، َؾُقَؼوُل َفُف: اْؿَرْأ َواْرَق، َوُيَزاُد بُِؽؾِّ آَيٍي َح  .«َيو َربِّ اْرَض َظـُْف، َؾَرْ

 قازئ الكسآٌ ٓهٌْ يف قن٘ اليعٔه ْٓو الكٔام٘. .8

ـِ َظْؿٍروروى افسمذي، وصححف  ٌِْد اهللِ ْب ـْ َظ ِلِّ  رِض اهلل ظـفام،َظ ـِ افـٌا ُيَؼوُل »َؿوَل:  َظ

ْكَقو، َؾنِنا َمـِْزَفَتَؽ ِظـَْد آِخِر آَيٍي -َيْعـِل فَِصوِحِى اْفُؼْرآِن  - ُؾ يِف افدُّ ًَ ُتَرتِّ ـْ ـُ اَم  ـَ ْؾ  : اْؿَرْأ َواْرَتِؼ َوَرتِّ

                                 
 .(، وؿول: حًـ صحقح ؽريى، وصححف إفٌوِّن1920( صحقح: رواه افسمذي )2)

حًـف (، و7/109(، وإصٌفوِّن يف احلؾقي )1017(، وافٌقفؼل يف افشعى )498( حًـ: رواه ابـ ادؼرئ يف معجؿف )1)

 (.6189إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )

 هل ثؿر جومع فطقى افطعؿ وافرائحي وحًـ افؾقن يشٌف افٌطقخ.  إترجي:( 3)

 (.797(، ومًؾؿ )5417( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )4)

 (. 8030حًـف، وواؾؼف إفٌوِّن يف صحقح اجلومع )(، و1925( صحقح: رواه افسمذي )5)
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 .«َتْؼَرُأ ِِبَو

ـْ ُظَؿَر  وروى مًؾؿ  َذا اْفؽَِتوِب َأْؿَقاًمو، َوَيَضُع »َؿوَل:  ،  أن افـٌل َظ إِنا اهلَل َيْرَؾُع ِِبَ

ـَ   .«بِِف آَخِري

 .بأىفظ األمْالالرٖ ٓكسأ آٓ٘ مً نتاب اهلل يف املطجد أفضل مً التصدم  .9

ـِ َظوِمٍر اجْلَُفـِلِّ روى مًؾؿ  ٌََي ْب ـْ ُظْؼ ِي، ، ، َؿوَل: َخَرَج َرُشقُل اهللِ  َظ ػا ـُ يِف افصُّ َوَكْح

ْقَمووَ »َؾَؼوَل:  ـَ ؾا َيْقٍم إَِػ ُبْطَحوَن، َأْو إَِػ اْفَعِؼقِؼ، َؾَقْلِتَ ِمـُْف بِـَوَؿَتْغِ  ـُ ُؽْؿ حُيِىُّ َأْن َيْغُدَو  ـِ َأيُّ يِف  ْي

َٓ َؿْطِع َرِحٍؿق ْؿ إَِػ »و َرُشقَل اهللِ ُكِحىُّ َذفَِؽ، َؿوَل: ، َؾُؼْؾـَو: يَ «َؽْرِ إِْثٍؿ، َو ـُ َأَؾاَل َيْغُدو َأَحُد

ـَِتوِب اهللِ اد ـْ  ِجِد َؾَقْعَؾُؿ، َأْو َيْؼَرُأ آَيَتْغِ ِم ًْ ،ـْ َثاَلٍث ، َوَثاَلٌث َخْرٌ َفُف ِم ـْ َكوَؿَتْغِ ، َخْرٌ َفُف ِم

ـْ  ـْ َأْرَبٍع، َوِم بِؾِ َوَأْرَبٌع َخْرٌ َفُف ِم ـَ اإْلِ ـا ِم  .«َأْظَداِدِه

 خري ٍرِ األم٘ مً ٓتعله الكسآٌ ّٓعلنُ. .11

ـْ ُظْثاَمَن روى افٌخوري  ِلِّ َظ ـِ افـٌا َؿفُ »َؿوَل:  ، َظ َؿ افُؼْرآَن َوَظؾا ـْ َتَعؾا ْؿ َم ـُ  .«َخْرُ

 أٍل الكسآٌ ٍه أٍل اهلل ّخاصتُ. .11

ـِ روى افـًوئل يف افؽزى  ـْ َأَكِس ْب إِنا هللِ َأْهِؾَغ : »، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  َموفٍِؽ َظ

ـْ َخْؾِؼفِ  ـْ ُهْؿق َؿوَل: « ِم ُتفُ »َؿوُفقا: َيو َرُشقَل اهللِ، َم  .«ُهْؿ َأْهُؾ اْفُؼْرآِن، َأْهُؾ اهللِ َوَخوصا

 املاٍس بالكسآٌ ٓهٌْ زفٔكا للنالئه٘ الطفسٗ يف اجلي٘. .12

ـْ َظوِئَش يف افصحقحغ  : َؿوَل َرُشقُل اهللِ رِض اهلل ظـفو يَ َظ ًْ َمَع  وِهُر بِوْفُؼْرآنِ اد: »، َؿوَف

                                 
(، وصححف 6799(، وأمحد )8001(، وؿول: حًـ صحقح، وافـًوئل يف افؽزى )1924( صحقح: رواه افسمذي )2)

  أمحد صوـر، وإفٌوِّن.

 (.827( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 ([.4/122]اكظر: افـفويي يف ؽريى احلديٌ ) افًـوم ظوفقتف. أي مؼؾيـقموويـ: مثـك ـقموء، ( 3)

 (.803( صحقح: رواه مًؾؿ )4)

 (.5017( صحقح: رواه افٌخوري )5)

 (، وصححف إفٌوِّن.21191(، وأمحد )125(، وابـ موجف )7977( صحقح: رواه افـًوئل  يف افؽزى )6)

ظؾقف افؼراءة بجقدة حػظف وإتؼوكف. ]اكظر: ادـفوج رشح صحقح  دوهر: احلوذق افؽومؾ احلػظ افذي ٓ يتقؿػ وٓ يشؼ(ا7)

 ([.6/86مًؾؿ )
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َػَرةِ  ًا َرةِ  َمَع اف ، َفُف ، َوافاِذي َيْؼَرُأ اْفُؼْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ؾِقفِ اْفؽَِراِم اْفَزَ ، َوُهَق َظَؾْقِف َصوقٌّ

 .«َأْجَرانِ 

معـك ـقكف مع ادالئؽي أن فف يف أخرة مـوزل حيتؿؾ أن يؽقن » ظقوض: ؿول افؼوِض

  .«يؽقن ؾقفو رؾقؼو فؾؿالئؽي افًػرة ٓتصوؾف بصػتفؿ مـ محؾ ـتوب اهلل تعوػ

ال تصال أم٘ اإلضالو بعٔدٗ عً الضالل ما دامت قازئ٘ لهتاب زبَا متنطه٘ بُ  .13

 عامل٘ مبا فُٔ.

ٌِْد اهللِ روى مًؾؿ ظـ ـِ َظ ًُ ؾِقُؽْؿ »ؿول: رِض اهلل ظـفام، أن رشقل اهلل  َجوبِِر ْب ـْ َؿْد َتَر

ـَِتوَب  ـْ َتِضؾُّقا َبْعَدُه إِِن اْظَتَصْؿُتْؿ بِِف،   .«اهللِ َمو َف

ـْ َأِِب َشِعقٍد اخْلُْدِريِّ وروى أمحد  ًُ ؾِقُؽُؿ »: ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ  َظ ـْ إِِّنِّ َؿْد َتَر

ـَِتوُب اهللِ  َخِر:  ْٔ ـَ ا َزُ ِم ـْ و َأ ، َأَحُدَُهَ ِت َأْهُؾ  افثاَؼَؾْغِ َْرِض، َوِظْسَ ْٕ  إَِػ ا
ِ
اَمء ًا ـَ اف ٌٌْؾ َِمُْدوٌد ِم َح

 .«َبْقتِل

 التحذيز من هجز القزآن:ثانيا: 
 ّحيػسِ ْٓو الكٔام٘ أعنٙ. ٍاجس الكسآٌ ضٔجعل اهلل معٔػتُ ضيها يف الدىٔا، .1

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )ؿول تعوػ: 

 (   ی

                                 
افًػرة: َجقع شوؾر ـؽوتى وـتٌي، وافًوؾر افرشقل، وافًػرة افرشؾ: ِٕنؿ يًػرون إػ افـوس برشوٓت اهلل، وؿقؾ: (2)

 ([.6/86افًػرة افؽتٌي. ]اكظر: ادـفوج رشح صحقح مًؾؿ )

 ([.6/86افز، وهق افطوظي. ]اكظر: ادـفوج رشح صحقح مًؾؿ ) افزرة: ادطقعقن مـ (1)

افذي يتتعتع ؾقف: هق افذي يسدد يف تالوتف فضعػ حػظف ؾؾف أجران أجر بوفؼراءة وأجر بتتعتعف يف تالوتف ومشؼتف. ( 3)

 ([.6/85]اكظر: ادـفوج رشح صحقح مًؾؿ )

 وافؾػظ فف.(، 798(، ومًؾؿ )4937( متػؼ ظؾقف: رواه افٌخوري )4)

 (.6/86اكظر: ادـفوج رشح صحقح مًؾؿ )(5)

 (.2128( صحقح: رواه مًؾؿ )6)

: بـق ظٌد ادطؾى، وؿقؾ: أهؾ بقتف إؿربقن، وهؿ أوٓده وظع ظسة افرجؾ أخص أؿوربف، وظسة افـٌل ( ظست: 7)

 ([.3/277ديٌ )وأوٓده، وؿقؾ: ظستف إؿربقن وإبعدون مـفؿ. ]اكظر: افـفويي يف ؽريى احل

 (.4/357، وصححف إفٌوِّن بشقاهده يف افصحقحي )(22122( صحقح: رواه أمحد )8)
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أي: خوفػ أمري، ومو أكزفتف ظذ رشقل، أظرض ظـف »ؿول ابـ ـثر يف تػًر أيي: 

أي: يف افدكقو، ؾال ضؿلكقـي فف، وٓ  (ېئ ېئ ىئ ىئ)وتـوشوه وأخذ مـ ؽره هداه 

فضالفف، وإن تـعؿ طوهره، وفٌس مو صوء وأـؾ مو صوء، حرج  اكؼاح فصدره، بؾ صدره وقؼ

 .«وشؽـ حقٌ صوء

 ْٓو الكٔام٘. ٓػتهٕ ٍاجس الكسآٌ إىل زبُ  إٌ السضْل  .2

 (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) ؿول تعوػ:

يؼقل تعوػ ُمزا ظـ رشقفف وكٌقف حمؿد صؾقات اهلل »ؿول ابـ ـثر يف تػًر أيي: 

، وذفؽ (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)وشالمف ظؾقف دائام إػ يقم افديـ أكف ؿول: 

ھ ے ے ۓ ۓ )أن ادؼـغ ـوكقا ٓ يصغقن فؾؼرآن وٓ يًؿعقكف، ـام ؿول تعوػ: 

وـوكقا إذا تع ظؾقفؿ افؼرآن أـثروا (   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 .ؾفذا مـ هجراكف ،وافؽالم يف ؽره، حتك ٓ يًؿعقه افؾغط

 .وترك ظؾؿف وحػظف أيضو مـ هجراكف

 .اإليامن بف وتصديؼف مـ هجراكف وترك

 .وترك تدبره وتػفؿف مـ هجراكف

 .وترك افعؿؾ بف وامتثول أوامره واجتـوب زواجره مـ هجراكف

ـالم أو ضريؼي ملخقذة مـ مـ صعر أو ؿقل أو ؽـوء أو هلق أو - وافعدول ظـف إػ ؽره

 .«مـ هجراكف -ؽره

 ٍاجس الكسآٌ تْعدِ اهلل بالعراب األلٔه ْٓو الكٔام٘. .3

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)ؿول تعوػ: 

 ں ں ڻ ڻ ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ

                                 
 (.5/311كظر: تػًر ابـ ـثر )ا( 2)

 (.6/208( اكظر: تػًر ابـ ـثر )1)
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(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 أنواع هجز القزآن:ثالثا: 

 :هجر افؼرآن أكقاع»: قال ابن القيم

 .هجر شامظف واإليامن بف واإلصغوء إفقف :أحدها

  .هجر افعؿؾ بف وافقؿقف ظـد حالفف وحرامف وإن ؿرأه وآمـ بف :الثانيو

هجر حتؽقؿف وافتحوـؿ إفقف يف أصقل افديـ وؾروظف واظتؼود أكف ٓ يػقد افقؼغ  :الثالثو

 .وأن أدفتف فػظقي ٓ حتصؾ افعؾؿ

 .تدبره وتػفؿف ومعرؾي مو أراد ادتؽؾؿ بف مـف هجر :الرابعو

هجر آشتشػوء وافتداوي بف يف َجقع أمراض افؼؾى وأدوائفو ؾقطؾى صػوء  :اخلامسو

 .وهيجر افتداوي بف ،دائف مـ ؽره

، (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) :وـؾ هذا داخؾ يف ؿقفف

 .«وإن ـون بعض اهلجر أهقن مـ بعض

 القزآن:أحوال السلف مع رابعا: 
ًِ اْمَرَأُة ُظْثاَمَن  ُف »ِحَغ َدَخُؾقا َظَؾْقِف فَِقْؼُتُؾقُه:  َؿوَف ؾا ـُ ْقَؾ  وَن حُيِْقل افؾا ـَ ُف َؿْد  إِْن َتْؼُتُؾقُه َؾنِكا

َعيٍ  ـْ  .«بِوْفُؼْرآِن يِف َر

، و ـَ ـِ ِشِري ـِ اْب َعيٍ  َأنا َُتِقاًم »َظ ـْ ُف يِف َر ؾا ـُ وَن َيْؼَرُأ اْفُؼْرآَن  ـَ اِريا   .«افدا

 ، ٌَْرٍ ـِ ُج ـْ َشِعقِد ْب ٌَيِ »َوَظ َعٍي يِف اْفَؽْع ـْ ُف َؿَرَأ اْفُؼْرآَن يِف َر  .«َأكا

ـِ افَؼوِِض َأِِب ُيْقُشَػ، َؿوَل: و ؾا َفْقَؾٍي يِف »َظ ـُ تُِؿ افُؼْرآَن  وَن َأُبق َحـِْقَػَي خَيْ َعيٍ ـَ ـْ  .«َر

                                 
 (.81( اكظر: افػقائد، ٓبـ افؼقؿ، صـ )2)

 (.5/296(، وافسمذي )453( رواه ابـ ادٌورك يف افزهد، صـ )1)

 (.3692(، وظٌد افرزاق يف مصـػف )2177رواه ابـ ادٌورك يف افزهد ) (3)

 (.4/499(، وافٌغقي يف رشح افًـي )5/296( رواه افسمذي )4)

 (.6/400( اكظر: شر أظالم افـٌالء )5)
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ةٍ  فَأكا »َوُيْرَوى:  ٌَْعَي آَِٓف َمرا  .«َخَتَؿ افُؼْرآَن َش

ٌَُي: و ٌُـَوِِّنُّ َيْؼَرُأ اْفُؼْرآَن يِف َيْقٍم َوَفْقَؾيٍ »َؿوَل ُصْع ًٌ اْف وَن َثوبِ  .«ـَ

ؾِّ َيْقٍم َوَفْقَؾيٍ و ـُ تُِؿ اْفُؼْرآَن يِف  ـُ َزاَذاَن خَيْ وَن َمـُْصقُر ْب   .ـَ

ـَ َظقاوٍش وُروي أن  ؾِّ َيْقٍم َوَفْقَؾٍي »َأَبو َبْؽٍر ب ـُ تُِؿ افُؼْرآَن يِف  ـْ َأْرَبِعْغَ َشـًَي خَيْ ٌَ َكْحقًا ِم َمَؽ

ةً   .«َمرا

ـْ إِْبَراِهقؿَ و ؾا ََخِقسٍ »، َؿوَل: افـاَخِعلِّ  َظ ـُ تُِؿ اْفُؼْرآَن  وَن َظْؾَؼَؿُي خَيْ  .«ـَ

ةً »ـْ َؿَتوَدَة، وظ ٌِْع َفَقوٍل َمرا ؾِّ َش ـُ تُِؿ اْفُؼْرآَن يِف  وَن خَيْ ـَ ُف  ؾِّ  ،َأكا ـُ َؾنَِذا َجوَء َرَمَضوُن َخَتَؿ يِف 

ةً  ةً  ،َثاَلِث َفَقوٍل َمرا ؾِّ َفْقَؾٍي َمرا ـُ  .«َؾنَِذا َجوَء اْفَعْؼُ َخَتَؿ يِف 

بِقعِ وظـ  ـِ  افرا وؾِِعلُّ »ُشَؾْقاَمَن، َؿوَل:  ْب وَن افشا تُِؿ اْفُؼْرآَن ِشتَِّغ َخْتَؿيً  ـَ  .«خَيْ

 

 

 

 

                                 
 (.6/400( اكظر: شر أظالم افـٌالء )2)

 (.2995( رواه افٌقفؼل يف افشعى )1)

 (.3/58( اكظر: حؾقي إوفقوء )3)

 (.8/503( اكظر: شر أظالم افـٌالء )4)

 (.1/99فقوء )و( اكظر: حؾقي ا5ٕ)

 (.1/318( اكظر: حؾقي إوفقوء )6)

 (.9/234( اكظر: حؾقي إوفقوء )7)

 



املنربيةيف اخلطب   017 

 الفَسع

 3 مقدم٘     

 9: 4 كلن٘ التْحٔد; فطلَا، ّمعياِ، ّغسّطَا.

 16: 10 ملاذا خلقيا اهلل؟

 24: 19 فطل الصالٗ، ّالتخرٓس مً التَاٌّ فَٔا.

 31: 25 فطل الركس.

 37: 32 غض البصس; ّجْبُ، ّفْائدِ، ّحال الطلف معُ.

 43: 38 الغٔب٘; تعسٓفَا، ّخطسٍا، ّحال الطلف معَا.

 50: 44 حق اجلاز.

 58: 51 ٓا ماىع الصكاٗ اىتبُ!!

 67: 59 اضتقبال زمطاٌ.

 71: 68 أحكاو شكاٗ الفطس.

 81: 72 ّماذا بعد زمطاٌ؟

 90: 82 فطل العػس األّائل مً ذٖ احلج٘.

 93: 91 ّقفات مع بدآ٘ احملسو.

 98: 94 اليفظ; مػسّعٔتَا، ّأٍنٔتَا، ّتعسٓفَا، ّحال الطلف معَا.حماضب٘ 

 106: 99 ٓا ٍاجس القسآٌ!!

 107 الفَسع

 

 


