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 بسم هللا الزحمه الزحٍم

 (0( متاب المىاسل )07شزح الموطأ رواٌت ٌحٍى اللٍثً )

 آلً وعلىمحمد رسولً على عبدي ووسلم ى هللا وصلرب العالمٍه  الحمد هلل

الحنٍم، أما صحبً أجمعٍه، سبحاول ال علم لىا إال ما علمتىا إول أوت العلٍم و

 بعد.

ب التمتع، وقد بامتاب الحج إلى الباب الذي ٌسبق فً  الموطأمتاب وصلىا فً 

أخذوا األوساك الثالثت، القزان واإلفزاد، وسىأخذ التمتع إن شاء هللا، ولنه بقً 

 عمباب، وٌو قطع التلبٍت فً العمزة، و

 .بَاُب َقْطِع الت َّْلِبَيِة ِف اْلُعْمَرةِ  - ٯ٨

َثِِن ََيََْي ،َعْن ماِلٍك ،َعْن ِىَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ،َعْن أَبِيِو أَنَُّو َكاَن يَ ْقَطُع الت َّْلِبَيَة ِف اْلُعْمَرةِ - ٬ٮٰ  ََْْرمَ َحدَّ ََ ا ََ ََ ََا  ِِ . 

ْنِعيِم ِِنَُّو يَ ْقَطُع الت َّْلِبَيَة ِحنَي يَ َرى اْلبَ ْيتَ قَاَل َماِلٌك : ِفيَمْن َأْحَرَم ِمَن  -٭ٮٰ   .الت َّ

َِ اْلَمِديَنِة أَوْ  -ٮٮٰ  َِ يَ ْعَتِمُر ِمْن بَ ْعِض اْلَمَواِقيِت َوُىَو ِمْن أَْى ََ َماِلٌك َعِن الرَُّج َغْْيِِىْم . َمََت  قَاَل ََيََْي : ُسِئ
ا اْلمُ  ََْْرِم ، قَاَل : َوبَ َلَغِِن َأنَّ يَ ْقَطُع الت َّْلِبَيَة ؟ قَاَل : أَمَّ ََا انْ تَ َهى ََِِل ا َُّ ِمَن اْلَمَواِقيِت فَِإنَُّو يَ ْقَطُع الت َّْلِبَيَة ِِ َعْبَد  ِه

ََِلكَ  اللَِّو ْبنَ   . َكاَن َيْصَنعُ  ُعَمَر 

ٗؼْ ئرج، هش٣وس أَٛ جُٔذ٣٘س إٔ جُٔؼطٔش ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ، ج٢ُِ ٣ؼطٔش ٖٓ جُٔٞجه٤ص ٖٓ 

جُٔ٘ط٠ٜ،  جهطشخ ٖٓ ئرج دخَ قذٝد جُكشّ ٣وطغ جُطِر٤س، ٧ٗٚ ج٥ٕأَٛ ج٥كحم، 

ٝأٓح جُز١ جػطٔش ٖٓ جُط٘ؼ٤ْ، ٣ؼ٢٘ خشؼ ٖٓ جُكشّ ٝجػطٔش ٖٓ جُط٘ؼ٤ْ، كٜزج ال 

قذ جُكشّ، ٝئٗٔح ٣وُٕٞٞ ئرج سأٟ جُر٤ص، ٠ِ ٣وحٍ ئرج دخَ جُكشّ، ٧ٕ جُط٘ؼ٤ْ ػ

قط٠ ٣ذخَ قذٝد جُكشّ، ٛزج ٣ِر٢ قط٠ ٣شٟ جٌُؼرس، ٝأٓح ج٥خش ٣ِر٢ ٖٓ ج٤ُٔوحش 

جُٔٞجه٤ص، ٝجُٔؼطٔش  ٛٞ هش٣وس أَٛ جُٔذ٣٘س جُوغ٤ٖٔ ٛز٣ٖ، جُلشم ك٢ جُٔؼطٔش ٖٓ

ٔػحٍ، ج٢ُ ٣ًؼ٢٘ ٖٓ أَٛ ٌٓس ٖٓ أد٠ٗ جُكَ، عٞجء جُط٘ؼ٤ْ أٝ ؿ٤شٙ، جُط٘ؼ٤ْ 

٣ؼطٔش ٖٓ أد٠ٗ جُكَ كٜزج ُٞ هِ٘ح أٗٚ ٓػَ فحقد  جُٔٞجه٤ص ًحٕ ٓح ٣ِر٢، جػطٔش 

، أقشّ ع٤ذخَ جُكشّ ٓرحؽشز، ك٤وُٕٞٞ ٛزج قط٠ ٣شٟ جٌُؼرس، ٝأٓح  ٖٓ أد٠ٗ جُكَ

ؿ٤شْٛ ٖٓ أَٛ جُؼِْ، كاْٜٗ ٣وُٕٞٞ جُٔؼطٔش ال ٣وطغ جُطِر٤س قط٠ ٣شٟ جٌُؼرس، 

٣ؼ٢٘ جُوغ٤ٖٔ ًِْٜ ٛزج ٝٛزج، ال ٣وطغ جُطِر٤س قط٠ ٣شٟ جٌُؼرس،  ٝٛزج هش٣وس 

رًشٗح ئٕ ٗكٖ ك٤ف، ٝجُؾحكؼ٢ ٝأقٔذ سقْٜٔ هللا، ٝؿ٤شْٛ، ٝٛزج فك٤ف ٝٛزج ف
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جُر٤ص ٛٞ جُٔ٘ط٠ٜ، ٝأًرش هحػذز ك٢ ًطحخ جُكؽ، ٛٞ إٔ جُطٞجف ٛٞ جُٔ٘ط٠ٜ، 

جُر٤ص ك٢ ج٧ػ٤حٕ ٝجُطٞجف ك٢ ج٧ػٔحٍ، كِزُي أٗص ضِر٢ ٖٓ ٓقشى أٝ ئرج 

أقشٓص ٖٓ جُٔقش أٝ ٖٓ ج٤ُٔوحش، ضوٍٞ ُر٤ي ُر٤ي، ٣ؼ٢٘ أض٤طي أض٤طي، ئؾحذس 

ضقَ ؿح٣طي، ٝ أٓح ك٢ جُكؽ كإ جُ٘ر٢  جُٔ٘ط٠ٜ طغ جُطِر٤س قط٠ ضقَئؾحذس، كال ضو

ح جهطشخ ٖٓ جُطٞجف، ٝ ذو٢ ػ٤ِٚ كوو  ّٔ ف٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِّْ هطغ جُطِر٤س ُ

ح س٠ٓ ؾٔشز جُؼورس، كاٗٚ أُرٕ ُٚ ذحُكَ أٝ ذؼل جُكَ ٧ؾَ  ّٔ جالعطؼذجد ُِطٞجف، ُ

جُطٞجف، إٔ ٣ِرظ غ٤حذٚ ٝ ٣ون٢ ضلػٚ ٝ ٣طط٤ّد ٧ؾَ جُطٞجف، كِزُي هطغ جُطِر٤س 

٧ؾَ جُطٞجف، ٧ؾَ جالعطؼذجد ُِطٞجف ٝ ُْ ٣رن ػ٠ِ جُطٞجف ئال صٖٓ ٣غ٤ش ٝ 

ضٖٓ هق٤ش، هطغ جٌُٓحٕ ٣غ٤ش، ٓح ذ٤ٖ ؾٔشز جُؼورس ٝ جٌُؼرس ئال ٓغحكس هق٤شز ٝ 

جُطِر٤س جُنك٠ ٝ هحف هرَ جُظٜش، ٝ ُزُي أَٛ جُٔذ٣٘س ْٛ ًأْٜٗ ٣ِٔغٕٞ ٛزج 

ح هحُٞج ئرج ٝفَ ُكذٝد جُكشّ ٣وطغ  ّٔ جُطِر٤س، ٧ٗٚ ًأٗٚ جهطشخ ٖٓ جُر٤ص، جُؾ٢ء، ُ

ك٤ؿؼِٞٗٚ ًحُز١ س٠ٓ ؾٔشز جُؼورس، ٝ ج٧ظٜش ٝ هللا أػِْ ك٢ جُؼٔشز أٗٚ قط٠ ٣شٟ 

جُر٤ص، ٧ٕ جُٔ٘ط٠ٜ ك٢ جُؼٔشز جُطٞجف ٝ ٛٞ سؤ٣س جُر٤ص، ٝ ج٧ٓش ٣غ٤ش ك٢ ٛزج، 

 ٗؼْ.

 .بَاُب َما َجاَء ِف التََّمتُّعِ  - ٨ٰ

َثِِن ََيََْي ،عَ  - ٯٮٰ  َِ ْبِنَعْبِد اْلُمطَِّلِب َحدَّ َاِرِث ْبِن نَ ْوَف ْْ ِد ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن ا ْن َماِلٍك ،َعِن اْبِن ِشَهاٍب ،َعْن ُُمَمَّ
اَك ْبَن قَ ْيٍس َعاَم َحجَّ ُمَعاِويَُة ْبُن َأِب  َع َسْعَد ْبَن َأِب َوقَّاٍص ، َوالضَّحَّ ثَُو أَنَُّو َسَِ ، َوُُهَا َيْذُكرَاِن  ُسْفَيانَ ، أَنَُّو َحدَّ

ََ أَْمَر اللَّ  ََِلَك ِِالَّ َمْن َجِه  َُ اُك ْبُن قَ ْيٍس اَل يَ ْفَع َْْجِّ ، فَ َقاَل الضَّحَّ ََّ ، فَ َقاَل َسْعٌد التََّمتَُّع بِاْلُعْمرَِة ََِِل ا ِو َع َّّ َوَج
اُك : فَِإنَّ ُعَمرَ  ي ، فَ َقاَل الضَّحَّ َِ ََِلَك ، فَ َقاَل َسْعٌد َقْد َصنَ َعَها  بِْئَس َما قُ ْلَت يَا اْبَن َأ طَّاِب َقْد نَ َهى َعْن  ْبَن اْلَْ

 .َرُسوُل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم َوَصنَ ْعَناَىا َمَعوُ 

جُطٔطّغ ٓزًٞس ك٢ جُوشإٓ، ال ٣غطط٤غ أقذ إٔ ٣ٌ٘شٙ، هحٍ ضؼح٠ُ ك٢ آ٣حش جُكؽ: 

َكؽِّ } ُۡ َشِز ئ٠َُِ ٱ ۡٔ ُؼ ُۡ طََّغ ذِٱ َٔ ٖ ضَ َٔ َكؽِّ }ٜٞج ٣٦ُس جٗطر{كَ ُۡ َشِز ئ٠َُِ ٱ ۡٔ ُؼ ُۡ طََّغ ذِٱ َٔ ٖ ضَ َٔ  {كَ

أ١ ئمحكسً ئ٠ُ جُكؽ، "ئ٠ُ" ٛ٘ح ذٔؼ٠٘ جإلمحكس ٝ ٤ُغص ذٔؼ٠٘ جُـح٣س، ًوٍٞ 

ِ }ػ٤غ٠ ػ٤ِٚ جُغالّ:  ٖۡ أََٗقحِس١ٓ ئ٠َُِ ٱّللَّ ٣ؼ٢٘ هللا هذ مٔ٘ص ٗقشضٚ، ٌُٖ { َٓ

، ٣ؼ٢٘ ج٧عرحخ،  ًَ ٍَ }ٖٓ ٣٘قش٢ٗ ٓغ هللا ػض ٝ ؾ ُٖ أََٗقحُس هَح َٕ َٗۡك جِس٣ُّٞ َٞ َك ُۡ ٱ

 ِ ِ {}ٱّللَّ ٖۡ أََٗقحِس١ٓ ئ٠َُِ ٱّللَّ طََّغ ذِ }(2ٕ)آٍ ػٔشجٕ/{ َٓ َٔ ٖ ضَ َٔ َشِز ئ٠َُِ كَ ۡٔ ُؼ ُۡ ٱ

َكؽِّ  ُۡ ذٔؼ٠٘ أٗٚ ؾحء ُِكؽ غْ أسجد ػٔشز ٓغ جُكؽ ٝ ٣طٔطّغ ذ٤ٜ٘ٔح، أٝ ٣طٔطّغ ذٜٔح، {ٱ
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جُكَ ٓح ذ٤ٖ جُ٘غ٤ٌٖ، أٝ ضشكّٜٚ ٝ جُطٔطّغ: جُطشكّٚ، عٞجًء ًحٕ ضشكّٜٚ ذِرظ جُػ٤حخ ٝ 

ذطشى أقذ جُغلش٣ٖ، أْٛ ؽ٢ء أٗٚ ضٔطّغ، ًِٔس ضٔطّغ ضؼ٢٘ أٗٚ ضشكّٚ، أٝ ٓػَ ٛزج، 

َكؽِّ }كوحٍ ضؼح٠ُ:  ُۡ َشِز ئ٠َُِ ٱ ۡٔ ُؼ ُۡ طََّغ ذِٱ َٔ ٖ ضَ َٔ َٖ كَ كَ ِٓ ح ٱۡعط٤ََۡغَش  َٔ
َٜۡذ١ِ   ُۡ أ١ ٣ؿد ػ٤ِٚ ٛذ١، ٝهحٍ ٛ٘ح جُنّكحى جذٖ ه٤ظ: ال ٣ق٘غ ( 91ٔجُروشز/{ٱ

جُطٔطّغ ئال ٖٓ ؾَٜ أٓش هللا كوحٍ ُٚ عؼذ: ذثظ ٓح هِص، كوحٍ جُنّكحى: ئٕ ػٔش هذ 

ٝ ف٘ؼ٘حٙ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٠ٜٗ ػٖ رُي، كوحٍ عؼذ هذ ف٘ؼٜح سعٍٞ هللا 

ٕ جُوحسٕ أ٣ًنح ًحٕ ٓطٔطًّؼح أقذ جُطٔطّؼ٤ٖ، ٧ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٓؼٚ، جُ٘ر٢ 

ٓطٔطّغ، ٧ٗٚ ك٤ٚ علشز ٝجقذز ٣ٌٕٞ ُٚ قؿس ٝ ػٔشز ٝ ػ٤ِٚ ٓح جعط٤غش ٖٓ جُٜذ١، 

ٝ جُٔطٔطّغ ج٥خش ٛٞ جُز١ كقَ ذ٤ٖ ػٔشضٚ ٝ قؿطٚ، ٝ ٛزج أ٣ًنح جُطٔطّغ ج٧ًرش، 

٧ٕ ٛزج ضشكّٚ ذحُػ٤حخ ٝ ضشكّٚ ذطشى جُغلش، أٓح جُوحسٕ ٣رو٠ ك٢ ئقشجٓٚ قط٠ ٣رِؾ 

( أ١ جُوشجٕ، ٧ٕ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعُِْٞٚ: ) هذ ف٘ؼٜح سعٍٞ هللا جُٜذ١ ٓكِّٚ، كو

جُوشجٕ ٛٞ أقذ جُطٔطّؼ٤ٖ، ) ٝ ف٘ؼ٘حٛح ٓؼٚ(. جُطٔطّغ ٣زًش ذؼل أَٛ جُؼِْ إٔ ُٚ 

خٔغس ٓؼح٢ٗ، ٝ ٓح جُز١ ٠ٜٗ ػ٘ٚ ػٔش ٜٓ٘ح، جُطٔطّغ ُٚ خٔغس ٓؼح٢ٗ، كٖٔ 

جُٔؼشٝف ج٢ُ ؽشق٘حٙ، ٛزج  ٓؼح٤ٗٚ: جُوشجٕ ٝ جُطٔطّغ، ٛزج ج٧ٍٝ ٝ جُػح٢ٗ، جُوشجٕ

٣غ٠ٔ ضٔطّغ، ٝ جُطٔطّغ ج٢ُ ٛٞ ػٔشز ئ٠ُ جُكؽ، ٣ؼ٢٘ ٖٓ ٣ّٞ ٣كشّ، ٣كشّ ذؼٔشز 

ٝ ذؼذٛح قؽ، ٛزج ج٧ٍٝ ٝ جُػح٢ٗ، ٛزج ًِٚ ضٔطّغ، جُ٘ٞع جُػحُع ٖٓ جُطٔطّغ ٛٞ: كغخ 

جُكؽ ئ٠ُ ػٔشز، ٣ؼ٢٘ إٔ ضكشّ ذحُكؽ كورَ جُطٞجف ضشكل جُكؽ، ٝ ضؿؼِٜح 

ّْ ضكؽ، ضكشّ ذحُكؽ ٣ّٞ جُطش٣ٝس، جُلغخ ٛزج ٛٞ ٗٞع ٖٓ ػٔشز، غْ ضطٔطّ  غ ذٜح، غ

جُطٔطّغ، ٝ ذؼل جُؼِٔحء هحُٞج جُز١ ٠ٜٗ ػ٘ٚ ػٔش ٛٞ ٛزج: إٔ ضلغخ ئقشجٓي 

ذحُكؽ ٝ ضشكنٚ ٝ ضؿؼِٜح ػٔشز، ٝ هحُٞج: إٔ ٛزج ٛٞ جُٔخحُق ُظحٛش جُوشإٓ، ًٔح 

َكؽَّ } ٍهحٍ ػٔش: )ئٕ أسدضْ جُوشإٓ كحُوشإٓ ٓؼ٘ح، كإ هللا ٣وٞ ُۡ ْٞج ٱ ُّٔ أَضِ كأٗص ئرج {َٝ

أقشٓص ذحُكؽ أضْ جُكؽ، ٝ ئرج أقشٓص ذحُؼٔشز أضْ جُؼٔشز، ٝ هحٍ ًػ٤ش ٖٓ 

ذ، ػ٤ِٚ جُقالز ٝ  ّٔ جُقكحذس: ئٕ ٛزج جُلغخ ئٗٔح ًحٕ ُ٘ح خحفس أفكحخ ٓك

جُغالّ، ٝ ًػ٤ش ٖٓ جُقكحذس ٝ أَٛ جُؼِْ ٣وُٕٞٞ ٛٞ خحؿ ٝ ذؼنْٜ ٣وٍٞ ٛٞ 

ٖٓ جُطٔطّغ جُػحُع، ج٢ُ ٛٞ: إٔ ضكشّ ٖٓ ج٤ُٔوحش ذحُكؽ، غْ ػحّ، ٝجمف ٛزج ٗٞع 

ك٢ أغ٘حء جُطش٣ن أٝ ك٢ ٌٓس هرَ إٔ ضطٞف ٣رذٝ ُي كطشكل جُكؽ ٝ ضؿؼِٚ ػٔشز، 

٧فكحذٚ: )دػٞج جُكؽ ٝ جؾؼِٞٛح ػٔشز(، ٛزج ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ًٔح هحٍ جُ٘ر٢ 

جُرش  ػرذجذٖ ْٜٓ٘ ضٔطّغ، ٝ هذ ٣ُكَٔ كؼَ ػٔش ٝ ذؼل أَٛ جُؼِْ ٣شّؾف ٛزج، ٝ 

ٝؿ٤شٙ، ٣وُٕٞٞ: ػٔش ئٗٔح ٠ٜٗ ػٖ جُ٘ٞع جُػحُع ٛزج، ٓح ٠ٜٗ ػٖ جُطٔطّغ 
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ح أٗطْ ئرج أقشٓطْ  ّٓ ذ، ٝ أ ّٔ جالفطالق٢، ٝ ئٗٔح هحٍ : )ٛزٙ ُ٘ح خحفس أفكحخ ٓك

ٞٙ(، ٝ جُ٘ر٢  ّٔ ٞٙ، ٝ ئرج أقشٓطْ ذحُؼٔشز كأض ّٔ ئٗٔح ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ذحُكؽ كأض

حؿ، ٝ ٛٞ أّْٜٗ ػ٘ذْٛ إٔ جُؼٔشز ك٢ أؽٜش جُكؽ ٖٓ أكؿش أٓش جُقكحذس ُٔؼ٠٘ خ

جُلؿٞس، ٣ؼ٢٘ ٖٓ ذوح٣ح جُذ٣ٖ ج٢ُِ ًحٗٞج ػ٤ِٚ، كأسجد إٔ ٣ٌغش جُكحؾض جُ٘لغ٢ 

ٜٗحت٤ًح كوحٍ: ) جسكنٞج جُكؽ ٝ جؾؼِٞٛح ػٔشز، ٝ أقِّٞج، هحُٞج: أ١ جُكَ؟ هحٍ: 

، أسجد إٔ ٣ٌغش، ًٔح جُكَ ًِّٚ، هحُٞج: ٗزٛد ئ٠ُ ٠٘ٓ ٝ ٓزجًشٗح ضوطش؟ هحٍ: ٗؼْ(

كؼَ ػ٤ِٚ جُقالز ٝ جُغالّ ك٢ ٌٗحـ صٝؾس جالذٖ ذحُطر٢ّ٘ ٝ ؿ٤شٙ، ٣لؼَ رُي ٢ٌُ 

ذ( ٝ ؿ٤شٙ. جُ٘ٞع جُشجذغ  ّٔ ٣ٌغش، كِزُي ػٔش هحٍ ٛزج: ) ئٗٔح ًحٕ ُ٘ح أفكحخ ٓك

َّ ج٧ًرش، هحٍ جذٖ : ٖٓ جُطٔطّغ  ٛٞ جُطٔطّغ جُٔكقش، جُطٔطّغ جُٔكقش: ٛٞ جُك

ػ٘ٚ: )٤ُظ جُطٔطّغ جُز١ ضزٛرٕٞ ئ٤ُٚ، ٝ ئٗٔح جُطٔطّغ ٛٞ إٔ ٣كشّ  جُضذ٤ش سم٢ هللا

، أٝ ًغش، أٝ ٓشك، أٝ ٣لٞضٚ جُكؽ(،  ّٝ جإلٗغحٕ ذحُكؽ، غْ ٣قذ ػٖ جُر٤ص، ذؼذ

كح٥ٕ ُٞ أخزٗح ذظحٛش ج٣٥س، ٝؾد ػ٤ِٚ إٔ ٣رو٠ ك٢ ئقشجٓٚ ئ٠ُ جُؼحّ جُوحدّ، ك٢ 

ْٞج  }جُكؽ خحفس، ٧ٕ هللا ٣وٍٞ: ُّٔ أَضِ ٚ، ٝ ٛز{ َٝ ّٔ ج دخَ ك٢ جُكؽ ٣ؿد إٔ ٣ط

كحُٞجؾد ػ٤ِٚ ػ٠ِ ظحٛش جُوشإٓ إٔ ٣رو٠ ك٢ ئقشجٓٚ قط٠ ٣أض٢ جُؼحّ جُوحدّ ٝ 

َّ ٝ ػال سّخـ ُٚ إٔ ئرج ًحٕ كحضٚ جُكؽ، إٔ ٣وِرٜ ػٔشز ٝ  ح٣كؽ، ٝ ٌُٖ هللا ؾ

٣طٔطّغ ػحٓٚ رُي ًِٚ، ع٘س ًحِٓس ٝ ٛٞ ٓطٔطّغ، ذحُػ٤حخ، ذحإلقشجّ، ذحُ٘غحء، ٝ 

ذحُؾؼش، غْ ٣كشّ ٖٓ جُؼحّ جُوحدّ، ٛزج ٤ُظ ضٔطّغ ٛزج؟ ٛزج أًرش جُطٔطّغ، ذحُط٤د، ٝ 

كوحٍ جذٖ جُضذ٤ش: ٤ُظ ٛٞ جُز١ ضزٛرٕٞ ئ٤ُٚ، ٌُٝ٘ٚ ٛٞ ٛزج(، ج٢ُ ٛٞ جُطٔطّغ 

جُٔكقش. ٝذو٢ أ٣ًنح ٝؾٚ خحٓظ ك٢ جُطٔطّغ ٝهللا أػِْ، ج٢ُِ ٛٞ: جُوشجٕ، ٝ جُطٔطّغ 

٠ّٔ جالفطالق٢، ٝ جُلغخ، ٝ جُطٔطّغ جُٔكقش ، ٝ أظٖ ذو٢ ٝجقذ، كٜزٙ ًِّٜح ضغ

جُطٔطّغ، كؼٖ أ٣ّٜح ٠ٜٗ ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ؟ جُٔؾٜٞس أٗٚ ٠ٜٗ ػٖ جُطٔطّغ 

ّْ ُؼٔشضٌِْ، إٔ ضلقِٞج  ّْ ُكّؿٌْ ٝ أض جالفطالق٢، ٝ ع٤أض٤٘ح ًالٓٚ أٗٚ هحٍ: )ئٕ أض

جُكؽ ػٖ جُؼٔشز، ٝضؼطٔشٝج ك٢ ؿ٤ش أؽٜش جُكؽ(، ٣ؼ٢٘ ك٢ ؿ٤ش ؽٞجٍ ٝ ر١ 

ر١ جُكؿس، ضؼطٔشٝج، ٛزج أضْ، ٝ ٌُٖ ٛزج ٣طٌِّْ ػٖ جُطٔحّ، كٜزج ج٢ُ ؾؼَ  جُوؼذز ٝ

سم٢ هللا ػ٘ٚ أَٛ جُؼِْ ٣وُٕٞٞ: ٓح جُز١ ٠ٜٗ ػ٘ٚ ػٔش؟، ٝ ٣ٌٕٞ ٢ٜٗ ػٔش 

طََّغ }٤ُظ ٠ٜٗ ضكش٣ْ، ػٔش ٣وشأ جُوشإٓ ٝ ٣ؼشف أٜٗح ٓٞؾٞدز ك٢ جُوشإٓ:  َٔ ٖ ضَ َٔ كَ

َكؽِّ  ُۡ َشِز ئ٠َُِ ٱ ۡٔ ُؼ ُۡ ح ٱۡعطَ ذِٱ َٔ ئرج هِ٘ح أٗٚ ٠ٜٗ ػٖ جُطٔطّغ جالفطالق٢، ٝ أٓح { ٤َۡغشَ كَ

جُرش، أٗٚ ٠ٜٗ ػٖ كغخ جُكؽ ئ٠ُ ػٔشز، كٜزج ٤ُظ ػٔش كوو،  ذٖ ػرذجػ٠ِ ًالّ 

ذَ ػحٓس جُقكحذس أٝ ًػ٤ش ْٜٓ٘ ٣وُٕٞٞ: )ٛٞ خحؿ ذ٘ح أفكحخ ٓكٔذ ٛزج 
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جُلغخ(، ك٤ٌٕٞ ػٔش ذحُ٘غرس ُِطٔطّغ جالفطالق٢ ُٚ سأ١، أسجد إٔ ال ٣ؼشٟ 

جُر٤ص، أسجد ضٔحّ جُكؽ ٝ جُؼٔشز، أسجد أؽ٤حء ًػ٤شز، ٝ ًحٕ أذٞ ذٌش هرِٚ ٝ ػػٔحٕ 

ذؼذٙ، ٌُٖ جؽطُٜش ذٚ ػٔش، ٓػَ ٓطؼس جُ٘غحء، ػٔش هحُٞج: ٠ٜٗ ػٖ ٓطؼط٤ٖ: ٓطؼس 

٠ٜٗ ػٖ ٓطؼس  ملسو هيلع هللا ىلصجُكؽ ٝ ٓطؼس جُ٘غحء، ػٔش ٓح ٠ٜٗ ػٖ ٓطؼس جُ٘غحء، جُ٘ر٢ 

ٜٗحْٛ ػٖ  ملسو هيلع هللا ىلصغد ج٢ُٜ٘ ئ٤ُٚ، ٝ ئاّل جُ٘ر٢ جُ٘غحء، ٌُٖ ػٔش ؾّذد رُي ٝ ؽّذد ك٤ٚ كُ٘ 

جُطٔطّغ ذحُ٘غحء ٝ ٛٞ ق٢. ٓط٠ ٣ؿد جُذّ ػ٠ِ جُٔطٔطّغ؟ ٝؾٞذًح: ذؾشٍٝه خٔغس: 

جُؾشه ج٧ٍٝ: ٛٞ إٔ ٣ُكشّ ذحُؼٔشز ك٢ أؽٜش جُكؽ، ٛزج ؽشه، إٔ ٣ُكشّ ذحُؼٔشز 

 ك٢ أؽٜش جُكؽ، ٝ ٛزج ػ٤ِٚ جضّلحم ٖٓ أَٛ جُؼِْ، كإ أقشّ ذٜح ك٢ سٓنحٕ كٔح

ك٢ أؽٜش جُكؽ أٝ ك٤ٚ ؿ٤ش ج٧ؽٜش،  حهرِٚ ُْ ٣ٌٖ ٓطٔطًّؼح، قط٠ ُٞ ٝهؼص أكؼحُٜ

س أَٛ جُؼِْ، قط٠ أٗٚ ٣ؼ٢٘ ٣وٍٞ جذٖ هذجٓس:  ّٓ ـّ ػ٤ِٚ جإلٓحّ أقٔذ ٝ ٛٞ هٍٞ ػح ٗ

َّ ٜٓ٘ح  )ال ٗؼِْ ذ٤ٖ أَٛ جُؼِْ خالكًح إٔ ٖٓ جػطٔش ك٢ ؿ٤ش أؽٜش جُكؽ ػٔشز، ٝ ق

ٔطًّؼح، ال ٗؼِْ ك٤ٚ خالف(، ٌُٖ ك٢ ٛزج جُؾشه هرَ أؽٜش جُكؽ، أٗٚ ال ٣ٌٕٞ ٓط

ضأض٢ ٓغأُس، ٢ٛٝ: َٛ جُؼرشز ك٢ جُؼٔشز ذأكؼحُٜح أٝ ذاٛالُٜح؟ ٣ؼ٢٘ جُؼٔشز 

جُشٓنح٤ٗس، َٛ جُؼرشز ذأكؼحُٜح أٝ ذاٛالُٜح؟ ٓط٠ ضٌٕٞ سٓنح٤ٗس؟ ُٞ ًحٕ أقشّ 

ك٢ آخش ؽؼرحٕ، ٝجػطٔش ك٢ سٓنحٕ، َٛ ٢ٛ ػٔشز سٓنح٤ٗس ٝال ؽؼرح٤ٗس؟ ٛزج 

خطالف جُؼِٔحء ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس، ك٤ٚ ذ٤ْٜ٘ جخطالف، ذؼنْٜ هحٍ: إٔ جُؼٔشز ك٢ ج

ـّ ػ٤ِٚ جإلٓحّ أقٔذ، ٝ ذؼنْٜ هحٍ  جُؾٜش ج٢ُ أِِٛص ك٤ٚ، ٝ ٛزج ٛٞ ج٧ًػش، ٗ

: إٔ جُؼٔشز ذحُؾٜش جُز١ ضطٞف ك٤ٚ، ٝ ٛزج ٣٘غد ُغل٤حٕ جُػٞس١، ٝ ٣وٍٞ ٛ٘ح 

٤ُظ  حكَ ك٤ٚ ٜٓ٘ح، ٣ؼ٢٘ ذأكؼح٣ُٜ٘غد ُٔحُي أٗٚ هحٍ: ػٔشضٚ ك٢ جُؾٜش جُز١ ٣

ذاٛالُٚ، ػ٠ِ ًَ قحٍ ٛزٙ ٢ٛ جُٔغأُس، ٝ ج٧ظٜش ٝ هللا أػِْ إٔ جُؼٔشز ذحإلقشجّ، 

ٓػَ جُقالز، جُضٖٓ ج٢ُ ٝهغ ك٤ٚ جإلٛالٍ، ٛٞ صٖٓ جُؼٔشز، قط٠ ُٞ ًحٕ كؼِطٜح، 

ٓػَ جُز١ أدسى، ًٔح هحٍ ػ٤ِٚ جُقالز ٝ جُغالّ: ) ٖٓ أدسى ٖٓ جُؼقش عؿذز 

ضـشخ جُؾٔظ، كوذ أدسى جُؼقش، ٣ؼ٢٘ ًرّش ٝ هُٞٚ: عؿذز ٣ؼ٢٘ ؾضء ٖٓ  هرَ إٔ

جُقالز، ٝ ذؼنْٜ هحٍ جُطٌر٤ش، ُٞ ًرّش ك٢ جُؼقش غْ ؿشذص جُؾٔظ ٝ ٝهؼص 

    :صلى اهللا عليه وسلمأكؼحٍ جُقالز ذؼذ جُـشٝخ ك٢ٜ أدجء ٝ ٤ُغص هنحء، ُوُٞٚ 

ّْ ؿشذص ػِ ) ٖٓ أدسى سًؼس أٝ عؿذز، أٝ هحٍ أدسى ؽ٢ء، غ ِٓ ، ٚجُؾٔظ..( ٛزج 

كح٧ظٜش ٝ هللا أػِْ ٛٞ إٔ جُؼٔشز ذاٛالُٜح ال ذأكؼحُٜح، ٝ ٣٘ر٢٘ ػ٠ِ رُي ٣ؼ٢٘ 

ٓغحتَ، ضؾٞكٕٞ ٓػاًل جإلٓحّ أقٔذ ُعثَ ػٖ جٓشأز، ال، ؾحذش سم٢ هللا ػ٘ٚ، ُعثَ 

٠ّٔ، هحُص: ػ٢ِْ ػٔشز ك٢ ّلل  ػٖ جٓشأز ٗزسش ػ٠ِ ٗلغٜح ػٔشز ك٢ ؽٜش ٓغ

ك٤ل، ٓح ذو٢ ئال ٤ُِس ٖٓ ؽٞجٍ، ٝ قحمص ك٤ٜح ٓح ضغطط٤غ، ؽٞجٍ، غْ هحٍ: غْ ض



6 
 

َّ ذؼٔشز هرَ إٔ ٣خشؼ جُؾٜش، غْ ُط٘طظش قط٠ ضطٜش، غْ  هحٍ ؾحذش: ُطخشؼ غْ ُطٜ

ك٢ جُر٤ص، كؿؼَ ؾحذش جُؼٔشز ك٢ ٝهص جإلٛالٍ، ؽق ٛزٙ ج٥ٕ قحمص ٓح  قُطط

ٛزج جُؾٜش، ضغطط٤غ إٔ ضؼطٔش، هحٍ: ضُكِشّ هرَ إٔ ٣خشؼ جُؾٜش، ٧ٜٗح ٗزسش ك٢ 

هحٍ جإلٓحّ أقٔذ: كؿؼَ ؾحذش ػٔشضٜح ك٢ جُؾٜش جُز١ أِّٛص ك٤ٚ، ال ك٢ جُؾٜش 

جُز١ قِّص ك٤ٚ، ئًرج ٛزج جُؾشه ج٧ٍٝ ُٞؾٞخ جُذّ ػ٠ِ جُٔطٔطّغ، ٛٞ إٔ ٣كشّ ك٢ 

جُؼٔشز ك٢ أؽٜش جُكؽ غْ ٣كَ ٜٓ٘ح. جُؾشه جُػح٢ٗ: إٔ ٣كؽ ٖٓ ػحٓٚ رُي، ٝٛزج 

ْ ٣كؽ ضِي جُغ٘س ٝ قؽ ُش ك٢ أؽٜش جُكؽ، غْ سؾغ ٝأ٣ًنح ال خالف ك٤ٚ، كِٞ جػطٔ

ك٢ جُؼحّ جُوحدّ ٛزج ذال خالف، ٌُٖ رًشٝج هٍٞ ؽحر ػٖ جُكغٖ، أٗٚ هحٍ: ٖٓ 

جػطٔش ك٢ أؽٜش جُكؽ كٜٞ ٓطٔطّغ، ٝ ػ٤ِٚ جُذّ، ٝ ٛزج هٍٞ ؽحر، ٝ ج٧هٞجٍ جُؾحرز 

ذ٤ٖ جُكؽ  ٓح ُٜح ٓ٘ط٠ٜ. جُؾشه جُػحُع: ٝ ٛٞ ؽشه ْٜٓ ُٞؾٞخ جُذّ: إٔ ال ٣غحكش

ٝ جُؼٔشز علًشج ضُوقش ك٤ٚ جُقالز، ٝ ٛزج ع٤أض٤٘ح ج٥ٕ ك٢ ًالّ جإلٓحّ ٓحُي، أٗٚ 

هحٍ: أهحّ، ٝ ًالّ جذٖ ػٔش: إٔ ال ٣غحكش ذ٤ٖ ػٔشضٚ ٝ قؿٚ علًشج ضُوقش ك٤ٚ 

جُقالز، ٝ ٛزج أقذ ج٧هٞجٍ ك٢ جُٔغأُس، إٔ جُغلش ج٢ُ ضوقش ك٤ٚ جُقالز ٣وطغ 

، ٝ قؽ ٓلشد، ٝ ٤ُظ ػ٤ِٚ دّ، ٝ ٣ؿد ػ٤ِٚ جإلقشجّ جُطٔطّغ، ٝ ضٌٕٞ ػٔشز ٓلشدز

ٖٓ ؾذ٣ذ، ٛزج أقذ ج٧هٞجٍ، ٝ ٛٞ ػٖ جإلٓحّ أقٔذ ٝ ٓش١ٝ ػٖ ػطحء ٝ ؿ٤شٙ، ٝ 

ذؼل أَٛ جُؼِْ هحٍ: ٣وطغ جُطٔطّغ جُشؾٞع ئ٠ُ ج٤ُٔوحش، ٣ؼ٢٘ جُؾحكؼ٢ ٣٘غرٕٞ 

فَ أقذ ػ٤ِٚ، ػ٘ٚ أٗٚ هحٍ: )ئٕ ًحٕ علشٙ ؿ٤ش جُٔٞجه٤ص، كٔطؼطٚ ذحه٤س، ٝ ئٕ ٝ

ٌٍ ه١ٞ، ٧ٕ جُطٔطّغ ٛٞ جُطشكّٚ ذطشى  جُٔٞجه٤ص، جٗوطؼص ٓطؼطٚ(، ٝ ٛزج أ٣ًنح هٞ

أقذ جُغلش٣ٖ ٤ُِٔوحش، إٔ ضكشّ ٖٓ ج٤ُٔوحش غْ ضكشّ ٖٓ ٌٓس، كذجّ ٝفِص 

٤ًِٞ،  ٠ٓٝ ٌُ٘ٚ ك٤ٚ ػذّ جٗنرحه، ك٤ٚ ٤ٓوحش  أخشٟ،٤ُِٔوحش خالؿ ضكشّ ٓشز 

ٓح ك٤ٚ ضٞجصٕ، أٓح ج٧ٍٝ ٓطّضٕ، ٣ؼ٢٘  ٤ًِٞ، رٝ جُك٤ِلس، ٣ؼ٢٘ ٠2ٓٝ ك٤ٚ ٤ٓوحش 

ٝجمف، ئٕ ًحٕ جُغلش هق٤ش، ذحه٢ ػ٠ِ ٓطؼطي، ئٕ ًحٕ جُغلش ه٣َٞ، ضُوقش ك٤ٚ 

جُقالز، خالؿ جٗوطؼص جُٔطؼس، ٝ جُوٍٞ جُز١ ٣٘حكظ ٛزج جُوٍٞ ٤ُظ هٍٞ 

جُؾحكؼ٢، ج٢ُ ٣٘حكظ هٍٞ أقٔذ ك٢ جُوٞز: ٛٞ هٍٞ ٓحُي ج٢ُ ٣٘غد ئ٤ُٚ أٗٚ هحٍ: 

ِٙ، جٗوطؼص ٓطؼطٚ، ٝ  )ئٕ سؾغ ئ٠ُ ِٙ، ئٕ سؾغ ئ٠ُ ذِذٙ، أٝ أذؼذ ٖٓ ٓقِش ِٓقِش

ِٙ، ٖٓ رئال كال(، ٣وٍٞ: ٣ُ  ـُ ُٚ إٔ ٣غحكش ذظ ذؾشه إٔ ال ٣شؾغ ئ٠ُ ذِذٙ، ٓقِش ح

رُي ج٧خٞجٕ ج٢ُ ٣أضٕٞ ُقّؿحؼ ٖٓ خحسؼ جٌُِٔٔس، ٣ؼ٢٘ جػطٔش، ٣وذس ٣شٝـ 

 ٣شؾغ ئ٠ُ ذِذٙ، غْ جُٔذ٣٘س، ٣شٝـ ُؿذز، ٣شٝـ جُش٣حك، ٣شٝـ، ذظ أْٛ ؽ٢ء ال

٣ذخَ ذذٕٝ ئقشجّ ٝ ٣كشّ ك٢ ٌٓس ك٢ ٣ّٞ جُطش٣ٝس، ٝ ٛزج هٍٞ ٓحُي سقٔٚ هللا، ٝ 

ح ػحد ك٤ٚ أهٞجٍ ؽحرز جُٔطٔطّغ ٝ ُٞ ٝفَ ئ٠ُ ذِذٙ، ٝ ٌُٖ ٓح ػحد فحس ٓطٔطّغ  ّٓ أ
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رٛد ٓغ جُٔطؼس، ٝ ج٧هٟٞ ٝ هللا أػِْ ٛٞ جُوٍٞ ج٧ٍٝ، ٝ ٛٞ ع٤أض٢ ج٥ٕ، ٣ؼ٢٘ 

ُٔحُي، ٓغ ئٕ ًالّ ٓحُي ك٢ جُٔٞهّأ ٓخطِق، أٗٚ ًَ جٌُالّ ٣وٍٞ: أٗٚ ج٥ٕ ٣٘غرٕٞ 

أهحّ ذٌٔس، ٝ علشٙ دٕٝ ٓغحكس جُوقش ٣ؼطرش دجخَ جإلهحٓس، ك٢ جُقالز ٝ ك٢ 

ؿ٤شٛح، ٓط٠ ٣خشؼ ػٖ جعْ أٗٚ ُْ ٣وْ ذٌٔس؟ ئرج عحكش علًشج ضُوقش ك٤ٚ جُقالز، 

ٗٚ ك٢ جُٔٞهّأ ٝجمف ككط٠ ٗغرس ٛزج جُوٍٞ ُٔحُي، ٣كطحؼ ئ٠ُ مرو ٣ؼ٢٘، ٧

ًالٓٚ ٝع٘وشأ ج٥ٕ، ٌُٖٝ ج٧ٍٝ أمرو: أٗٚ ٓح ٣ٌٕٞ ٓطٔطّغ ئال ئرج جػطٔش ك٢ 

أؽٜش جُكؽ، ٝأهحّ ذٌٔس، قط٠ ٝهص جُكؽ، ٝال ذأط ذغلش ال ضُوقش ك٤ٚ جُقالز، 

٤ًِٞ، ال قشؼ، ال ذأط، ٓػَ ج٥ٕ ؾذز ٓح ػحد ٠2-٤ًِٞ ٤ً٠ِٓٞ قٍٞ ٌٓس،  ٠ٓ

٣ؼ٢٘ ٣شٝـ ُؿذز، ٣ؿ٢، ٓح ض٘وطغ  ٓػاًل ػحد ك٤ٜح، ٧ٕ جُٔغحكس ٓح ك٤ٜح هقش، 

ٓطؼطٚ، ٌُٖ ٣شٝـ ذؼ٤ذ ذك٤ع ئٗٚ ٣وقش جُقالز، جٗوطؼص جُٔطؼس. جُؾشه جُشجذغ 

َّ ٖٓ ػٔشضٚ هرَ ئقشجٓٚ ذحُكؽ، كإ أدخَ جُكؽ ػ٠ِ جُؼٔشز كؼ٤ِٚ دّ  إٔ ٣ك

جُوشجٕ ٝ ٤ُظ ػ٤ِٚ دّ جُٔطؼس، ٣ؼ٢٘ ٛزج ضلش٣ن ذ٤ٖ جُٔطٔطّغ جالفطالق٢ ٝ 

ُوحسٕ، ٣ؼ٢٘ قط٠ ٣ٌٕٞ ٓطٔطّغ ٝ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ دّ ٖٓ جُٔطؼس جالفطالق٢، الصّ ج

ح ُٞ ًحٕ أقشّ ٓػَ ػحتؾس أٝ ؿ٤شٛح، أقشٓٞج  ّٓ ٣لقَ جُؼٔشز ػٖ جُكؽ، أ

ذحُؼٔشز، غْ أدخِٞج ػ٤ِٚ جُكؽ، كأفركٞج هحس٤ٖٗ، ٛزٝال ػ٤ِْٜ دّ هشجٕ، ٝ ٌُٖ 

لحتذز ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس قذ٣ع ٤ُظ ػ٤ِْٜ دّ جُٔطؼس، ٝ ُزُي ضؾٞكٕٞ ٓػاًل، ٣ؼ٢٘ جُ

ػحّ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ جُقك٤ك٤ٖ، إٔ ػحتؾس هحُص: ) خشؾ٘ح ٓغ جُ٘ر٢ 

قؿس جُٞدجع، كأِِٛ٘ح ذؼٔشز، كوذٓص ٌٓس ٝ أٗح قحتل، ُْ أهق جُر٤ص ٝ ال ذ٤ٖ 

، كوحٍ: ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ جُقلح ٝ جُٔشٝز، ككنشش ػشكس، كؾٌٞش ُِ٘ر٢ 

جُٗون٢ سأَعِي، ٝ جٓطؾط٢ ٝ أ٢ِّٛ ذحُكؽ ٝ دػ٢ جُؼٔشز( ٣ؼ٢٘ ضذخَ جُكؽ ػ٠ِ 

جُؼٔشز، ٝ ض٘ذٓؽ ج٧ػٔحٍ ذؼنٜح ك٢ ذؼل، ٣ؼ٢٘ دػ٢ جُؼٔشز جُٔلشدز، ٝال ٢ٛ 

ح هن٤٘ح جُكؽ، أسع٢ِ٘ سعٍٞ هللا  ّٔ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ذحه٤س ػٔشز، هحُص: ) كلؼِص، كِ

حػطٔشش ٓؼٚ، ٝ هحٍ: ٛزج ٌٓحٕ ػٔشضَِي(، هحٍ ٓغ ػرذجُشقٖٔ أخ٢ ُِط٘ؼ٤ْ كٝعِْ 

 ٌّ ػشٝز: ) كون٠ هللا قّؿٜح ٝ ػٔشضٜح، ٝ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ؽ٢ٍء ٖٓ رُي ٛذ١ٌ ٝ ال فٞ

ٌَِ، هٍٞ ػشٝز ػٖ خحُطٚ، ٣وٍٞ : ) هن٠ هللا  ُٓؾ ٝ ال فذهس( ٓطّلٌن ػ٤ِٚ، ٛزج 

قّؿٜح ٝ ػٔشضٜح ٝ ُْ ٣ٌٖ ك٢ رُي ؽ٢ٌء ٖٓ ٛذ١ ٝ ال فذهس ٝ ال فّٞ(، ٛٞ 

حٕ ك٤ٚ ٛذ١، ٌُٖ ٛذ١ جُوشجٕ، ٝ ٛٞ ٣ش٣ذ ٛذ١ جُطٔطّغ، ٝ ُزُي هحٍ جذٖ هذجٓس ً

َ أٗٚ ُْ ٣شد ٛذ١ جُٔطؼس، ٝ  ِٔ ٛ٘ح: ) ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُكَٔ ٛزج جٌُالّ ئاّل ػ٠ِ أٗٚ ٣كطَ

ئاّل جُوحسٕ أ٣ًنح ػ٤ِٚ ٛذ١(، ه٤د ػ٠ِ ًَ قحٍ ٛزج جُؾشه جُشجذغ. جُؾشه 

ٕٞ ٖٓ قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ، ٝ ٛزج جُخحٓظ ٝج٧خ٤ش، ُٞؾٞخ جُذّ: أاّل ٣ٌ
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ُُِٚۥ َقحِمِش١ } ػحد ؽشه ك٢ جُوشإٓ:  ۡٛ ٖۡ أَ ٌُ َ٣ ْۡ َُّ ٖ َٔ َُِي ُِ
ِّ  َرَٰ َكَشج ُۡ ۡغِؿِذ ٱ َٔ

ُۡ ، ٝ {ٱ

١ هٍٞ أقٔذ ك٢: إٔ علش جُوقش ٣وطغ جُٔطؼس، ٧ٕ قحمش١ جُٔغؿذ  ّٞ ٛزج ٣و

ْٜٓ٘ ك٤ِظ  جُكشجّ، ال ٣غحكشٕٝ علًشج ٣وقشٕٝ ك٤ٚ جُقالز، كِزُي ٓح ًحٕ أص٣ذ

ٖٓ قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ ٝ ٤ُظ ػ٤ِٚ جُذّ ٝ ٤ُظ ُٚ جُٔطؼس، أاّل ٣ٌٕٞ ٖٓ 

قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ، ٝ قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ رًشٗحٛح ك٢ ج٧ك٤٘س جُغرؼس: 

ٖٓ ْٛ جخطِلٞج ك٤ْٜ، ًالّ ه٣َٞ، َٛ ْٛ ج٢ُ دٕٝ جُٔٞجه٤ص، َٛ ْٛ، ٝ ج٧ظٜش ٝ 

٠ ٌٓس دٕٝ ٓغحكس جُوقش، قحمش١ جُٔغؿذ هللا أػِْ ْٛ أَٛ ٌٓس، ٝ ٖٓ ًحٕ ػِ

َٛ ٌٓس ٝ ٖٓ ًحٕ ٖٓ ٌٓس دٕٝ ٓغحكس أجُكشجّ، جُز٣ٖ ٤ُظ ػ٤ِْٜ دّ، ْٛ: 

جُوقش، ٣ؼ٢٘ هش٣طٚ أٝ ٝه٘ٚ أٝ ٓغٌ٘ٚ، ٖٓ ٌٓس دٕٝ ٓغحكس جُوقش، ٛإالء ٤ُظ 

ُُِٚۥ َقحِمِش١ ػ٤ِْٜ دّ، ٧ٕ هللا هحٍ:  ۡٛ ٖۡ أَ ٌُ َ٣ ْۡ َُّ ٖ َٔ َُِي ُِ
ۡغِؿِذ ٱُۡ َرَٰ َٔ

ُۡ ِّ  ٱ ٛزج  {َكَشج

قحمش جُٔغؿذ جُكشجّ، ٧ٗٚ ئرج رٛد ئ٠ُ هش٣طٚ ال ٣وقش جُقالز، كٔؼ٘حٙ أٗٚ ك٢ 

أهشجف ٌٓس، ٓػَ هش٣ط٘ح ٛزٙ ج٢ُ ٗكٖ ك٤ٜح، ٝ ٓػَ ًٔح هحٍ ػطحء: ٗخِطحٕ، 

ج٤ُٔح٤ّٗس ٝ جُؾح٤ّٓس، ج٢ُ خِل٘ح ٛزٙ، ٝ ػشٗس، ٝ ػشكس، ٝ جُؿّٔٞ، ٝ جُشؾ٤غ، ٝ 

٠ّٔ ػطحء جُ ج٢ُ قٍٞ ٌٓس ال ضُوقش جُقالز ئ٤ُٜح، ٝ ٛزج وش٣ّحش مؿ٘حٕ، ٣ؼ٢٘ ع

جُخحٓظ، قط٠ هحٍ جذٖ هذجٓس: ٝ ضكذ٣ذٙ ذح٤ُٔوحش ال ٣قف، ٝ جُقٞجخ إٔ جُؾحسع 

ٔح ٗؾؼَ قذ جُكحمش ٛٞ ٓغحكس جُوقش كٔح دٕٝ، ٝرًش ػحد هحٍ: ٝ ٛزج جُؾشه ئ

 ٢ٌّ ٛٞ ؽشه ُٞؾٞخ جُذّ ػ٤ِٚ، ٝ ٤ُظ ذؾشه ٌُٞٗٚ ٓطٔطّغ، كإ ٓطؼس جُٔ

َّ ٝ ٣كّؽ، هحٍ: فك ٢ٌّ َٛ ٣غطط٤غ ٣طٔطّغ؟ ٗؼْ ٣طٔطّغ، ٣ؼطٔش ٝ ٣ك ٤كس، ٣ؼ٢٘ جُٔ

٢ٌّ ًرحه٢ جال٧ٕ جُطٔطّغ أقذ جال ٗغحى، ٧ٕ قو٤وس ٗغحى جُػالغس، ٝ ٣قف ٖٓ جُٔ

جُطٔطّغ إٔ ٣ؼطٔش ك٢ أؽٜش جُكّؽ، غْ ٣كؽ ٖٓ ػحٓٚ رُي، ٛزٙ قو٤وس جُطٔطّغ، ٝٛزج 

٢ٌّ، ٝ هٍٞ جإلٓحّ أقٔ ذ: )٤ُظ ػ٠ِ أَٛ ٌٓس ٓطؼس(، جٗطرٜٞج ٌُالّ ٓٞؾٞد ك٢ جُٔ

٣طٔطّؼٕٞ، هحُٞج ٓؼ٘حٙ ٤ُظ ػ٠ِ أَٛ ٌٓس دّ ٓطؼس،  ٓحجُؼِٔحء، هحُٞج ٤ُظ ٓؼ٘حٙ إٔ 

٣ؼ٢٘ ٣طٔطّؼٕٞ ٝ ٤ُظ ػ٤ِْٜ دّ، ٧ٕ جُٔطؼس ُٚ ال ػ٤ِٚ، ٣ؼ٢٘ ٛٞ ج٥ٕ ٓطٔطّغ، ٗؼْ 

ج أُهِن جُطٔطّغ، ٗوشأ ٣ح ؽ٤خ، ج٥ٕ ٛزٙ ٝجمكس؟ أٝؾٚ جُطٔطّغ، أٝؾٚ جُطٔطّغ، ئر

جُوشجٕ، ٝ كغخ جُكؽ ئ٠ُ ػٔشز ٣ؼطرش ضٔطّغ، ٝ جُطٔطّغ ٝجُطٔطّغ جالفطالق٢،  

ٖ هحذَِ،  ِٓ ج٧ًرش؛ جُطٔطّغ جُٔكقش: ج٢ُ ٣ؿِظ ع٘س ًحِٓس ٓطٔطّغ ذػ٤حذٚ، قط٠ ٣كؽ 

غ ك٢ جُكؽ ٝ كغذ، ٛزج ٓطٔطّغ، ٧ٗٚ ٛٞ دخَ ك٢  َٓ ٝ ٓػِٚ ج٢ُ كغذ قّؿٚ، ج٢ُِ ؾح

ٞج(، أضْ جُكؽ ٛزج ذظ ٧ؾَ جإلضٔحّ، ٝ ٣ؿِظ ُِؼحّ جُكؽ ٝ أكغذ، ٝ هللا ّٔ  ٣وٍٞ: )أض

 جُوحدّ ٣كؽ ٖٓ هحدّ، ٝ ٓػَ ج٢ُ كحضٚ جُكؽ، ٗؼْ.
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َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن َصَدَقَة ْبِن َيَساٍر ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر أَنَُّو قَاَل : َواللَِّو . أَلْن أَعْ  - ٰٮٰ ََ َوَحدَّ َتِمَر قَ ْب
ةِ  ِْْجَّ ي ا َِ َْْجِّ ِف  َْْجِّ َوأُْىِدَي ، َأَحبُّ ََِِلَّ ِمْن َأْن أَْعَتِمَر بَ ْعَد ا  .ا

ٗؼْ، ٧ٕ ذؼل جُ٘حط ٣وٍٞ ه٤د ٛزٙ ٤ُغص ًحِٓس، ٧ٕ جُٜذ١ ٛذ١ ؾرشجٕ، 

ػٔشز ٝقؽ، أقغٖ ٗخ٢ِ جُكؽ ضحّ، ٝٗؼطٔش ذؼذ جُكؽ، كوحٍ جذٖ ػٔش: ٝهللا ٧ٕ 

ش هرَ جُكؽ، ٝ ِٔ ح جعط٤غش ٖٓ جُٜذ١، أقدُّ ئ٠ُ ٖٓ إٔ أػطٔش ذؼذ جُكؽ ٛذ١ ٓأُ أػط

ك٢ ر١ جُكؿس(، كاًرج أٝاًل ٤ُض٣َ جُطّْٞٛ إٔ ػٔشز جُٔطٔطّغ ٗحهقس، ٝ ٛزج ٓٞؾٞد 

ػ٘ذ ًػ٤ش ٖٓ جُ٘حط، ٣ظّٕ٘ٞ ػٔشز جُٔطٔطّغ ٗحهقس، ٝ أٓح ػٔشز جُوحسٕ كل٤ٜح أ٣ًنح 

سٕ ضؿضب ػٖ ػٔشز ًالّ، ذؼل جُ٘حط ٣وٍٞ، ٣ؼ٢٘ كطكٞج جُ٘وحػ: َٛ ػٔشز جُوح

جإلعالّ ٝاّل ال؟ ٧ٜٗح ػٔشز دجخِس ك٢ جُكؽ، ج٧كؼحٍ ٝجقذز، ٝ جُقٞجخ أٜٗح 

حسٕ، ٌُٖ ػٔشز جُٔطٔطّغ ٓلقُٞس أفاًل، ٛزٙ وضؿضب ػٖ ػٔشز جإلعالّ، ػٔشز جُ

ب ػٖ ػٔشز جإلعالّ، ٌُٖ ذؼل جُ٘حط ٣وٍٞ: ٗحهقس، ٣ؼ٢٘ ضال ًالّ أٜٗح ضؿ

، كِزُِي جذٖ ػٔش هحٍ ٛزج جٌُالّ، هحٍ: )٧ٕ ٗغ٤ٌٖ ك٢ علشز، ٝ ُؾرِشش ذحُٜذ١

ش ذؼذ جُكؽ( ٛزج ٝجقذ، ج٧ٓش  ِٔ ش هرَ جُكؽ، ٝ أُٛذ١، أقدُّ ئ٢ُ ٖٓ إٔ أػط ِٔ أػط

إٔ ٛزج أ٣ًنح ٣ض٣َ ًالّ أَٛ جُؿح٤ِٛس، ج٢ُِ هحُٞج: جُؼٔشز ك٢ أؽٜش جُكؽ  ؛جُػح٢ٗ

ٓحؽ٤ٖ ػ٤ِٚ  أكؿش جُلؿٞس، ٝ ٛزج ذحه٢ ك٢ ٗلٞط جُ٘حط، ٣ؼ٢٘ ضشٟ جُؾ٢ء ئرج ًحٕ

ع٤ٖ٘ ه٣ِٞس، ذحه٢ ٣ؼ٢٘ ػ٘ذْٛ ْٛ ٝ آذحءْٛ ٝ أؾذجدْٛ إٔ جُؼٔشز ك٢ أؽٜش جُكؽ 

أكؿش جُلؿٞس، ٝ هحُٞج: ئرج دخَ فلش، ٝ ػلح ج٧غش، ٝ ذشب جُذذش، قِّص جُؼٔشز 

ٝ  ملسو هيلع هللا ىلصُٖٔ جػطٔش، كأسجد جذٖ ػٔش إٔ ٣ض٣َ ٛزج جالػطوحد جُؿح٢ِٛ، ًٔح أصجُٚ جُ٘ر٢ 

 هحٍ ٓح ك٤ٚ ؽ٢ء، ٗؼْ.

يَناٍر ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر أَنَُّو َكاَن يَ ُقوُل : َمِن اعْ  - ٠ٯٰ َِ َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن   َتَمَر ِف َأْشُهرَوَحدَّ

 جذٖقطٞج ػ٘ذٛح سهْ ٝجقذ، جُؾشٝه ٛزٙ ٤ُغص ٖٓ ػ٘ذ جُلوٜحء ٛزٙ جُؾشٝه 

 ػٔش: ٖٓ جػطٔش ك٢ أؽٜش جُكؽ، ٛزج سهْ ٝجقذ، ٗؼْ.

َة  َْْجِّ . ُُثَّ أَقَاَم ِبَكَّ ََ ا ِة ، قَ ْب ِْْجَّ َِي ا ي اْلَقْعَدِة ، َأْو ِف  َِ َْْجِّ ِف َشوَّاٍل ، أَْو   ا

غْ أهحّ ٖٓ ٌٓس ٛزج جُؾشه جُػح٢ٗ، أهحّ ذٌٔس، أٝ أهشجف ٌٓس، أْٛ ؽ٢ء ال ٣وقش 

 جُػح٢ٗ، قط٠ ٣ذسًٚ جُكؽ، ٗؼْ،  شهٛزج ٛٞ جُؾ جُقالز، أهحّ ذٌٔس،
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َْْجُّ ، فَ ُهَو ُمَتَمتِّعٌ   َحَتَّ يُْدرَِكُو ا

 كٜٞ ٓطٔطّغ، ٗؼْ.

ْد َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّاٍم ِف  َْْجِّ ، فَ ُهَو ُمَتَمتٌِّع ، ِِْن َحجَّ ، َوَعَلْيِو َما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْدِي فَِإْن َلَْ َيَِ ََا َرَجعَ  ا َعٍة ِِ  .َوَسب ْ
َْْجِّ ، ُُثَّ َحجَّ ِمْن َعاِموِ  ََا أَقَاَم َحَتَّ ا ََِلَك ِِ  .قَاَل َماِلٌك : َو

ٗؼْ، ٝ ٛزج أ٣ًنح جُؾشه جُػحُع، إٔ ٣كؽ ٖٓ ػحٓٚ، أٓح ُٞ رٛد ئ٠ُ أِٛٚ خالؿ 

جٗوطؼص، ٌُٖ ٓحُي ٣وٍٞ ضشٟ ٓٞخ ٣ؼ٢٘ قط٠ ج٢ُ ٣شٝـ ٧ِٛٚ ػ٤ِٚ ٛذ١، ال، 

قط٠ جُكؽ ٝ ٣كشّ ٖٓ ٌٓس قط٠ جُكؽ، ٝ أٓح جُؾشه قحمش١ جُٔغؿذ  ج٢ُ ٣و٤ْ

جُكشجّ كٜزج ك٢ جُوشإٓ أفِٚ، ٝ أٓح جُؾشه٤ٖ ج٥خش٣ٖ ج٢ُ رًشٗحٛٔح ٖٓ جُخٔغس 

كٜزٙ ٖٓ ذحخ جُطأ٤ًذ، إٔ ٣كّؽ ٖٓ ػحٓٚ، ٝ إٔ ٣لقَ ذ٤ٖ ػٔشضٚ ٝ قؿطٚ، ٛزٙ 

ش جُكؽ، ٝ أهحّ ٖٓ ذحخ جُطأ٤ًذ، ٌُٖ ٖٓ أْٛ جُؾشٝه ٛٞ ٛزج، جػطٔش ك٢ أؽٜ

ذٌٔس، ٝ قؽ ك٢ ػحٓٚ رُي، ٝ ٤ُظ ٖٓ قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ، كؼ٤ِٚ ٓح جعط٤غش 

ٖٓ جُٜذ١، ٝػ ج٢ُ جعط٤غش ٖٓ جُٜذ١؟ ٓحُي ٣وٍٞ ذذٗس، ٓحُي ٣وٍٞ ٛذ١ جُطٔطّغ 

ح كغشٝٛح،  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْذذٗس، ٧ٕ جُ٘ر٢  ّٔ أٛذٟ جُرُُذٕ، ٝ جُقكحذس ُ

ْٜ، هحُٞج: ٓح جعط٤غش ٖٓ جُٜذ١ ؽحز كٔح كٞم، ٣ؼ٢٘ ٓٞؾٞد ك٢ جُذس جُٔ٘ػًٞس ًالٓ

 قط٠ جُؾحز ٓٔح جعط٤غش ٖٓ جُٜذ١، ٗؼْ.

َة انْ َقَطَع ََِِل َغْْيَِىا ، َوَسَكَن ِسَواَىا ، ُُثَّ َقِدَم ُمْعَتِمرًا ِف أَ  -٨ٯٰ َِ َمكَّ ٍَ ِمْن أَْى َْْجِّ ، قَاَل َماِلٌك : ِف َرُج ْشُهِر ا
ةَ  ْد َىْديًا ، وَ  ُُثَّ أَقَاَم ِبَكَّ َياُم ِِْن َلَْ َيَِ ُب َعَلْيِو اْْلَْدُي أَِو الصِّ َها : ِِنَُّو ُمَتَمتٌِّع َيَِ َْْجَّ ِمن ْ ََ َحَتَّ أَْنَشأَ ا ْْ أَنَُّو الَ َيُكوُن ِم

ةَ  َِ َمكَّ  .أَْى

ٗؼْ، ٛزج جُشؾَ ٖٓ أَٛ ٌٓس، ٌُ٘ٚ ضشى ٌٓس، ٝ عٌٖ ك٢ جُش٣حك، ٝاّل عٌٖ ك٢ 

١ ٌٓحٕ، غْ ؾحء ئ٠ُ ٌٓس ك٢ أؽٜش جُكؽ، ٝ جػطٔش، ٝ ٛٞ جُوق٤ْ، عٌٖ ك٢ أ

٢ٌّ ٤ُظ  ٢ٌّ ٛزج، ٣ؼ٢٘ جُٔ ٣ش٣ذ إٔ ٣شؾغ ئ٠ُ جُرِذ ج٢ُ جعطٞه٘ٚ، ٛزج ٤ُظ ذٔ

٢ٌّ ذاهحٓطٚ، كٜزج ج٥ٕ ٣وٍٞ ٓحُي،  ٢ٌّ ذاهحٓطٚ، جُٔ ذأفُٞٚ إٔ أفُٞٚ ٤ٌّٓس، ال، جُٔ

جٛح، ٝهذّ ك٢ سؾَ ٖٓ أَٛ ٌٓس ك٢ ج٧فَ ٌُ٘ٚ جٗوطغ ئ٠ُ ؿ٤شٛح، ٝ عٌٖ عٞ

أؽٜش جُكؽ، ؽٞجٍ ٝال ؿ٤شٙ، ٣ؿِظ أسذؼس ؽٜٞس، غالظ ؽٜٞس، ٌُ٘ٚ ع٤ؼٞد ئ٠ُ 

عٞجٛح، ٤ُظ ٓغطٞهٖ ذٌٔس، ٛزج ٣ؿد ػ٤ِٚ جُٜذ١، ٤ُٝظ ٖٓ قحمش١ جُٔغؿذ 

 جُكشجّ، ٛزج ٝجقذ، ٝ ك٤ٚ جُؼٌظ، ٗؼْ.
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ََ َمكَّ  - ٩ٯٰ ََ ََ َة .  َِ َمكَّ ٍَ ِمْن َغْْيِ أَْى ََ مالٌك ،َعْن َرُج َة َوُسِئ َْْجِّ ، َوُىَو يُرِيُد اإِلقَاَمَة ِبَكَّ َة ِبُعْمَرٍة ِف َأْشُهِر ا
َة ، وَ  َِ َمكَّ ََ أَْى ْْ َْْجَّ ، أَُمَتَمتٌِّع ُىَو ؟ فَ َقاَل : نَ َعْم . ُىَو ُمَتَمتٌِّع ، َولَْيَس ُىَو ِم ََ اإِلقَاَمَة ، َحَتَّ يُ ْنِشَئ ا ِِْن أَرَا

ََ مَ  ََ ََ ََِلَك أَنَُّو  َة ، َوَأنَّ َو َِ َمكَّ َياُم َعَلى َمْن َلَْ َيُكْن ِمْن أَْى َا اْْلَْدُي َأِو الصِّ َة ، َولَْيَس ُىَو ِمْن أَْىِلَها َوَِِّنَّ  َىَذا كَّ
ةَ  َِ َمكَّ ََِلَك ،َولَْيَس ُىَو ِمْن أَْى ََ يُرِيُد اإِلقَاَمَة ، َوالَ يَْدرِي َما يَ ْبُدو َلُو بَ ْعدَ   .الرَُّج

ذؼذ فحس ٢ٌٓ ٛزج، ١ٞ٘٣ إٔ ٣ق٤ش ٢ٌٓ، ٓح ذؼذ فحس ٢ٌٓ ٝ ال ٣ذس١ ٣وٍٞ ٓح 

ٓح ٣رذٝ ُٚ، ئرج فحس ٢ٌٓ ٣ق٤ش ٖٓ قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ، ٝ أٓح ٣وٍٞ ئٕ 

ؽحء هللا ئٕ ؽحء هللا أ٢ّٗ ُؼ٢ِّ ػود جُكؽ أه٤ْ ذٌٔس، ُؼ٢ِ ًزج، ٗوٍٞ ُٚ ئرج أهٔص 

رج ًحٕ ٤ٗس كوو، ٣وٍٞ كطٌٕٞ ٖٓ قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ، ئرج جعطٞه٘ص، ٝ أٓح ئ

ح دخَ ٌٓس ُْ ٣ٌٖ ٖٓ أِٜٛح، ٝ ُْ ٣ؼ٢٘، ٛزج ٓػِٚ، ٝ ع٤أض٢ أ٣ًنح ٓػَ ٛزج،  ّٔ ُ ٞٛ

 ٗؼْ.

َع َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب يَ ُقوُل : َمِن اْعَتَمَر ِف شَ  - ٪ٯٰ َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد أَنَُّو َسَِ وَّاٍل ، أَْو َوَحدَّ
ي اْلقِ  ِة ،َِ ِْْجَّ ي ا َِ  ْعَدِة َأْو ِف 

 ٛزج سهْ ٝجقذ، جُؾشه، ٣ؼطٔش ك٢ أؽٜش جُكؽ، ٗؼْ.

َْْجُّ ، فَ ُهَو ُمَتَمتٌِّع . ِِْن َحجَّ  َة َحَتَّ يُْدرَِكُو ا  ، ُُثَّ أَقَاَم ِبَكَّ

ٝٛزج جُؾشه جُػح٢ٗ، أهحّ ذٌٔس، ًالّ عؼ٤ذ ٓػَ ًالّ جذٖ ػٔش ٓػَ ًالّ جُقكحذس، 

جُكؽ، ٝ أهحّ ذٌٔس ٝ ٤ُظ ٖٓ قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ، ٝ أهحّ ٝ جػطٔش ك٢ أؽٜش 

 ٓطٔطّغ ئٕ قؽ، ٗؼْ،ٞ قؽ ٖٓ ػحٓٚ رُي، ٗؼْ، كٜ

 َوَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْدي

ٌٖٓٔ ٗحهقس ٝ ػ٤ِٚ ٓح جعط٤غش ٖٓ جُٜذ١ جًطرٞج ٝ ػ٤ِٚ ٓح جعط٤غش ٖٓ جُٜذ١،  

 ػ٘ذًْ ًِٔي ٝ ػ٤ِٚ، ٗؼْ.

ََا َرَجعَ  َوعليو َما اْستَ ْيَسَر ِمنَ  َعٍة ِِ َْْجِّ َوَسب ْ ْد َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّاٍم ِف ا  .اْْلَْدِي َفَمْن َلَْ َيَِ

ُب ِفيِو التََّمتُّعُ  - ٩٠  .بَاُب َما الَ َيَِ

ِة ، ُُثَّ َرَجَع ََِِل  -٫ٯٰ ِْْجَّ َِي ا َِي اْلَقْعَدِة ، أَْو  أَْىِلِو ُُثَّ َحجَّ ِمْن َعاِمِو قَاَل َماِلٌك : َمِن اْعَتَمَر ِف َشوَّاٍل أَْو 
 َْْ َْْجِّ . ُُثَّ أَقَاَم َحَتَّ ا َا اْْلَْدُي َعَلى َمِن اْعَتَمَر ِف َأْشُهِر ا  .جِّ . ُُثَّ َحجَّ ََِلَك ، فَ َلْيَس َعَلْيِو َىْدٌي . َِِّنَّ
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ّْ أهحّ، غْ قؽ، كوٍٞ ٓحُي: غْ سؾغ ئ٠ُ أِٛٚ، هذ  ٝجمف؟ جػطٔش ك٢ أؽٜش جُكؽ، غ

زٕٝ ٓ٘ٚ أٗٚ ٣ؼ٢٘ ئرج ًحٕ دٕٝ أِٛٚ، دٕٝ ٓقشٙ، ال ذأط، ُٝٞ ًحٕ كٞم ٣أخ

ٓغحكس جُوقش، هذ ٣إخز ٓ٘ٚ، ٌُ٘ٚ ٝهللا أػِْ ًالٓٚ ٝجمف هحٍ: غْ أهحّ، غْ أهحّ، 

 ٗؼْ.

َِ اآلفَاِق َوَسَكنَ َها - ٬ٯٰ َة ِمْن أَْى َُّ َمِن انْ َقَطَع ََِِل َمكَّ  . وَُك

ٛ٘ح جٗوطغ ئ٠ُ ٌٓس ٖٓ أَٛ ج٧ٓقحس ٝ  ٝجمف ؽٞكٞج جُلشم ذ٤ٖ ٛزج ٝ ٛزجى،

، أٓح ج٧ٍٝ ٛٞ آكحه٢، ٌُٖ ٣وٍٞ ئٕ حعٌٜ٘ح، أفركص ٢ٛ ٝه٘ٚ ال ٝهٖ ُٚ عٞجٛ

٤ٗس، ٝ ال ٣ذس١  ٟؽحء هللا ئ٢ٗ ذو٤ْ ك٢ ٌٓس، ئٕ ؽحء هللا ئ٢ٗ ًزج، ٌُٖ ٓح ذؼذ عٞ

٠ٗ ٓح ٣رذٝج ُٚ، أٓح ٛزج آكحه٢ جٗوطغ ئ٠ُ ٌٓس، ٝ جعطرذٍ ٌٓس، جعطرذٍ جُز١ ٛٞ أد

ذحُز١ ٛٞ خ٤ش، جعطرذٍ ٓقشٙ ذٌٔس، ٝ عٌٜ٘ح ٝ فحس ٜٓ٘ح، كٜ٘ح ٓح ٗؼطرش 

ذح٧فَ، ٗوٍٞ ٝهللا أفِي آكحه٢ ضرو٠ آكحه٢، ال، ٛزج ٢ٌٓ ج٥ٕ، ٓػَ جُؼٌظ، 

 ج٢ٌُٔ ج٢ُِ جعطٞهٖ ج٥كحم ٓح ٣ق٤ش ٢ٌٓ، ٗؼْ.

َها ، َْْجَّ ِمن ْ َْْجِّ . ُُثَّ أَْنَشَأ ا َة  ُُثَّ اْعَتَمَر ِف َأْشُهِر ا َِ َمكَّ فَ َلْيَس ِبَُتَمتٍِّع ، َولَْيَسَعَلْيِو َىْدٌي َواَل ِصَياٌم ، َوُىَو ِبَْن ِّلَِة أَْى
ََا َكاَن ِمْن َساِكِنيَها ِِ. 

ٗؼْ، ٓؼ٠٘ ٤ُظ ذٔطٔطّغ، ٣ؼ٢٘ ٤ُظ ػ٤ِٚ ٛذ١، ٝاّل ٛٞ ًٔح هٍٞ جذٖ هذجٓس: ج٢ٌُٔ 

جُػالغس، ٣ؼ٢٘ ُٚ إٔ ٣ؼطٔش ٝ ٣كؽ ك٢ ٗلظ جُغ٘س،  ُٚ إٔ ٣طٔطّغ، ٧ٗٚ أقذ ج٧ٗغحى

ٌُٖ ٤ُظ ػ٤ِٚ ٛذ١، ٛزج ج٥كحه٢ ج٢ُ عٌٖ ٌٓس ٝ جعطٞهٜ٘ح ٝ أفركص ٢ٛ 

 ٝه٘ٚ، ٗؼْ.

رََج ََِِل الرِّبَاِط َأْو ََِِل َسَفٍر ِمَن اأَلْسَفاِر ، - ٭ٯٰ ََ َة  َِ َمكَّ ٍَ ِمْن أَْى ََ َماِلٌك : َعْن َرُج  ُسِئ

خشؼ ئ٠ُ جُشذحه، غْ سؾغ ئ٠ُ ٌٓس ٣ش٣ذ، ٛزج ٝه٘ٚ ٛزج، ٝجمف ٛزج ٢ٌٓ ٛزج، 

 ٗؼْ،

ََ َلُو ِِبَا َة َأْو الَ أَْى َة ، َوُىَو يُرِيُد اإِلقَاَمَة ِِبَا . َكاَن لَُو أَْىَ / ِبَكَّ  ُُثَّ َرَجَع ََِِل َمكَّ

٣ؼ٢٘ عٞجء ًحٕ ُٚ أَٛ ك٢ ٌٓس ٤ُٝظ ُٚ أَٛ، ٌُٖ ٛٞ ٢ٌٓ، ٝ رٛد ئ٠ُ جُشذحه  

 ٣ش٣ذ جإلهحٓس ذٜح، ٛزج ٓح ُٚ ٝهٖ غح٢ٗ ٛزج، ٗؼْ،ٝ ػحد، ٝ 



13 
 

ََ ِِبَا ِمْن ِميقَ  ََ ََ َْْجَّ ، وََكاَنْت ُعْمَرتُُو الَِِّت  َْْجِّ ، ُُثَّ أَْنَشَأ ا َلَها ِبُعْمَرٍة ِف َأْشُهِر ا ََ اِت النَِّبِّ صلى ااهلل عليو َفَد
َُونَُو ، أَُمَتَمتٌِّع َمْن َكاَن َعَلى تِلْ  َاَلِة ؟ فَ َقاَل َماِلٌك : لَْيَس َعَلْيِو َما َعَلى اْلُمَتَمتِِّع ِمَن اْْلَْدِي أَِو وسلم َأْو  ْْ َك ا

ََِلَك ِلَمْن َلَْ َيُكْن أَْىُلُو َحاِضرِي الْ  ََِلَك َأنَّ اللََّو تَ َباَرَك َوتَ َعاََل يَ ُقوُل ِف ِكَتاِبِو } َياِم َو َْْرَامِ الصِّ  {. َمْسِجِد ا

جمف ٛ٘ح ٓح هحٍ ئٗٚ ٓح ٣قِف ُٚ ج٢ٌُٔ أٗٚ ٓح ٣طٔطّغ، هحٍ: ٤ُظ ػ٤ِٚ ٗؼْ، ؽلطٞج ٝ

ْۡ }ٓح ػ٠ِ جُٔطٔطّغ ٖٓ جُٜذ١ ٝ جُق٤حّ، ٣ؼ٢٘ هٍٞ هللا ػّض ٝ ؾَ:  َُّ ٖ َٔ َُِي ُِ
َرَٰ

ُُِٚۥ َقحِمِش١  ۡٛ ٖۡ أَ ٌُ َ٣  ِّ َكَشج ُۡ ۡغِؿِذ ٱ َٔ
ُۡ ح هشأٗحٛح ك٢ جُذس {ٱ ّٔ قط٠ ك٢ جُطلغ٤ش، ُ

ُِيَ  }جُٔأغٞس، هُٞٚ:
طَّغَ }، َٛ رُي سجؾغ ُوُٞٚ: {َرَٰ َٔ ٖ ضَ َٔ ؟ ٝاّل سجؾغ {كَ

َٜۡذ١ِ  }ُوُٞٚ: ُۡ َٖ ٱ ِٓ ح ٱۡعط٤ََۡغَش  َٔ ُُِٚۥ َقحِمِش١ }؟ {كَ ۡٛ ٖۡ أَ ٌُ َ٣ ْۡ َُّ ٖ َٔ ۡغِؿِذ ُِ َٔ
ُۡ ٱ

  ِّ َكَشج ُۡ طَّغَ }، ئرج ًحٕ رُي سجؾغ ُوُٞٚ: {ٱ َٔ ٖ ضَ َٔ ، ٓؼ٘حٛح ج٢ٌُٔ ٤ُظ ُٚ ٓطؼس، {كَ

ٛٞ ٌُٔس، ٓح ضشكّٚ ذطشى جُغلش ٧ٗٚ ٛٞ ٓو٤ْ، ٓح ضٔطّغ  ٧ٗٚ ٓطٔطّغ خِوس، ٝػ ضٔطّغ

ُِيَ  }٣ؼ٢٘، ٝ جُؼِٔحء أًػشْٛ ٣وُٕٞٞ ال، 
َٜۡذ١ِ  }:أ١ ٓح {َرَٰ ُۡ َٖ ٱ ِٓ ح ٱۡعط٤ََۡغَش  َٔ ْۡ كَ َُّ

ُُِٚۥ َقحِمِش١  ۡٛ ٖۡ أَ ٌُ َ٣  ِّ َكَشج ُۡ ۡغِؿِذ ٱ َٔ
ُۡ ٝ أٓح قحمش١ جُٔغؿذ جُكشجّ ٣طٔطّؼٕٞ ٝ {ٱ

 ج٧ظٜش ًٔح هحٍ ٓحُي، ٗؼْ.ال ٛذ١ ػ٤ِْٜ، ٝ ٛزج ٛٞ 

 .بَاُب َجاِمِع َما َجاَء ِف اْلُعْمَرةِ  - ٩٨

اِن ، - ٮٯٰ  مَّ َثِِن ََيََْي ،َعْن َماِلٍك ،َعْن َُسَيٍّ َمْوََل َأِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن ،َعْن َأِب َصاِلٍح السَّ َعْن َأِب َحدَّ
ُروُر لَْيَس لَُو ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى ااهلل َْْجُّ اْلَمب ْ نَ ُهَما ، َوا اَرٌة ِلَما بَ ي ْ  عليو وسلم قَاَل : اْلُعْمَرُة ََِِل اْلُعْمَرِة َكفَّ

 .َج َّاٌء ِِالَّ اْْلَنَّةُ 

ٗغأٍ هللا ٖٓ كنِٚ، ٗغأٍ ٖٓ كنِٚ، جُؼٔشز ُِؼٔشز ًلّحسز ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح، هللا ػض ٝ 

أ إلذشج٤ْٛ ٌٓحٕ جُر٤ص، ٝ أٓشٙ إٔ  ؾَ ٓح ٝمغ ٛزج جُر٤ص  ػظّٔٚ ٝ ؽّشكٚ ٝ ّٞ ذ

٣طّٜش ذ٤طٚ، ئاّل أٗٚ أقد ؽ٢ء ئ٠ُ هللا إٔ ٣ضجس ٛزج جُر٤ص، ٝ ٣ضجس ذاقشجّ، ٝ 

٠ّٔ هللا جُر٤ص  خحفس أَٛ ج٥كحم، ٝ أَٛ ٌٓس ٣ضٝسٝٗٚ ذحُطٞجف، جُر٤ص ٛزج ع

حٙ جُر٤ص جُٔؼٔٞس، ٝ ٛزج أ٣ًنح جُر٤ص  ز١جُ ّٔ ػ٠ِ عٔطٚ ك٢ جُغٔحء جُغحذؼس ع

ٔٞس، ٝ جُوغْ ج٢ُ ك٢ عٞسز جُطٞس، ٣ذخَ ك٤ٚ ٛزج ٝ ٛزج، ٣ذخَ جُر٤ص جُٔؼ

جُٔؼٔٞس جُغٔح١ٝ، ٝ جُر٤ص جُٔؼٔٞس ج٧سم٢، ٝ جُر٤ص ج٢ُ كٞم ج٢ُ ٓطٌّة ػ٤ِٚ 

ئذشج٤ْٛ، ٛٞ ج٢ُ ذ٠٘ جُر٤ص ٛزج ٝ ٓطٌّة ػ٠ِ جُر٤ص ٛزج، ئذشج٤ْٛ عركحٕ هللا، ٣ؼ٢٘ 

 ّٔ ك٢  صلى اهللا عليه وسلمح سآٙ جُ٘ر٢ ؾٔغ هللا ُٚ ذ٤ٖ جُر٤ص جُٔؼٔٞس ٛزج ٝ ٛزج، ُ
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جُٔؼشجؼ، سآٙ ٓطٌّثًح ػ٠ِ جُر٤ص جُٔؼٔٞس ج٢ُ كٞم، ٝ ٛٞ ج٢ُ ذ٠٘ جُر٤ص جُٔؼٔٞس 

ٛزج، ٝ ٛٔح ػ٠ِ عٔص ذؼل، جُر٤ص ٛزجى ٣ذخِٚ ًَ ٣ّٞ عرؼٕٞ أُق ِٓي، غْ ال 

٣ؼٞدٕٝ ئ٤ُٚ أذًذج، ٣أض٢ ؿ٤شْٛ، ًَ ٣ّٞ، عرؼ٤ٖ أُق ِٓي ٝ ال ٣ؼٞدٕٝ، كٜٞ 

ْٛ، ٗكٖ ٓر٤ّ٤ِٖ، ٓٔطك٤ٖ٘، ٓؼٔٞس، أُٝثي ٓأٓٞس٣ٖ، ال ٣ؼقٕٞ هللا ٓح أٓش

ٓإض٤ٖ٘ٔ، ٝ ُزُي أقد ؽ٢ء ئ٠ُ هللا إٔ ٣ؼٔش ٛزج جُر٤ص، ذحُؼٔشز، ٝ ذحُطٞجف، ٝ 

ٍَ ذ٤َۡص  }ُكؿش، ٝ ذٞمغ جُقذس ػ٤ِٚ، ٛزج جُر٤ص، جذحُض٣حسز، ٝ ذطور٤َ  َّٝ َّٕ أَ  ئِ

ِمَغ َُِِّ٘حِط ََُِِّز١  رَ ُٝ ُٓ سَ  ٌَّ ً  حذِرَ ُٛذ  َس َٝ َٖ ٟ ح  ٤ ِٔ َِ َؼَٰ ِۡ كحُؼٔشز ئ٠ُ ( 91شجٕ/)آٍ ػٔ{ ُِّ

جُؼٔشز، جُٔٞجالز ذ٤ٜ٘ٔح، ًلّحسز ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح، ٝ ض٘ل٢ جُلوش، ٝ ض٘ل٢ جُزٗٞخ، ٝ ض٘ل٢ 

جُذ٣ٕٞ، ٝ ض٘ل٢ جُّٜٔٞ، ٝ ض٘ل٢ جُـّٔٞ، جُؼٔشز ئ٠ُ جُؼٔشز، ًلّحسز ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح، ٝ 

، جُكؽ جُٔرشٝس ٤ُظ ُٚ ؾضجء ئاّل جُؿ٘س، ئرج ًحٕ ٢ِٓء ذحُرش، ٓح ُٚ ؾضجء ئاّل جُؿ٘س

ػحد أًرش ٖٓ  ٓح ٓح ك٤ٚ ؽ٢ء ذ٤ٌحك٤ٚ، ػَٔ ٣ؼ٢٘، ٓح ك٤ٚ ؽ٢ء ٣ٌحك٤ٚ، ئال جُؿ٘س،

صلى جُؿ٘س ؽ٢ء؟ سمٞجٕ هللا ػض ٝ ؾَ، ٝ ٛٞ ٣ٜذّ ٓح هرِٚ، ٝ هذ ؾؼِٚ جُ٘ر٢ 

ك٢ ٓقحف جُطٞق٤ذ ٝ جُٜؿشز ٝ جُطٞذس، كوحٍ أسذؼس أؽ٤حء ضٜذّ ٓح  اهللا عليه وسلم

جإلعالّ، ٝ جُٜؿشز، ٝ جُكؽ، ٝ جُطٞذس، ضؿّد  ،جٌُرحتش ٝجُقـحتش  هرِٜح ٛذّ ٢ًِّ

ًَ ٓح هرِٜح، ٝ ُزُي هحٍ: ٣شؾغ ٖٓ رٗٞذٚ ٤ًّٞ ُٝذضٚ أٓٚ، ٗغأٍ هللا ٖٓ كنِٚ، 

ٓػَ ٓح ُٝذضٚ أٓٚ، ٓغف ًَ ج٢ُ، ٛذّ ًَ ج٢ُِ هرِٚ، كحّلل ػض ؾَ ٣كد ٛزج ج٧ٓش، 

ٕ ك٢ ٝ ُزُي أَٛ ٌٓس ذحُزجش، هللا ٣طٞخ ػ٤ِ٘ح ٝ ال ٣ٔوط٘ح ذظ، ج٢ُ ٣وقشٝ

جُطٞجف ٓوّقش٣ٖ، ٝ هذ أدخِْٜ هللا ئ٠ُ دجسٙ، ج٢ُ ٣ذخِي ك٢ ذ٤طٚ ٓؼ٘حٙ أٗٚ ٝجؾد 

ػ٤ِي ؽ٢ء أًرش، جعطأٓ٘ي، ٝ هّشذي، ٝ جخطحسى، ٝ جفطلحى، ٝ ؾؼِي ك٢ جُذجس، 

ٝ ك٢ جُل٘حء، كحُٞجؾد ػ٤ِْٜ أًرش، إٔ ٣ؼٔشٝج جُر٤ص ذحعطٔشجس، ٝ ال ٣ذػٕٞ ٧َٛ 

ُٚ ٓٞػذ، ٓػاًل ًَ ؾٔؼس ٣شٝـ جُكشّ، ٝال ًَ جُرذػس ٝ جُؾشى، ٝ ج٢ُ ٓح ٣ؿؼَ 

جغ٤ٖ٘ ٝ خ٤ٔظ، ٣ؼ٢٘ ٣ؿؼَ ُٚ ٓٞػذ غحذص ٓح ٣خِلٚ، ضشٝـ ػ٤ِٚ ج٣٧حّ أق٤حًٗح، 

، ٣وؼذ أعرٞػ٤ٖ غالغس ٓح ٣شٝـ جُكشّ، ٝ ٛزٙ ٝٛٞ ٓح ٣ذس١ ضشٝـ ج٣٧حّ أق٤حًٗح

ٝهللا ًر٤شز، خحفس ػ٠ِ أَٛ ٌٓس، ٝ أَٛ جُذ٣ٖ، ٝ أَٛ جُؼِْ، أٗٚ ٣ٔش ؾٔؼس ٝ 

ؾٔؼس ٝ ٓح سجـ جُكشى، ٝ هللا ػض ٝؾَ ٓذخِٚ ٝ ٓوشذٚ ك٢ جُذجس، ٝجمؼٚ ػ٘ذٙ 

هش٣د، ٛزج ٝهللا أٗٚ، كح٢ُ ٣نغ ُٚ ٓٞػذ ؾ٤ذ، ٓطّّشف سقٔس هللا ػ٤ِٚ ًحٕ ك٢ 

ح، ٣ططّشكٕٞ ػٖ أٝجعو  ًٔ جُرقشز، ٌُ٘ٚ ضطّشف ػٖ جُرقشز، ٝ ٛزٙ هش٣وطْٜ دجت

َ  }جُٔذٕ، ٣ق٤ش ك٤ٜح ذالء، ًٔح هحٍ ضؼح٠ُ:  َؾحَٓء َسُؾ ِذ٣َِ٘س ٣َۡغَؼ٠َٰ  َٝ َٔ
ُۡ ٖۡ أَۡهَقح ٱ ِّٓ

ٓٞع٠، سؾَ فحُف ٝ ػحهَ، كٌحٕ  ك٢، ك٢ ًِطح جُٔشض٤ٖ ك٢ ٣ظ ٝ(ٕٓ/٣ظ ){



15 
 

ح عٌٖ جُرقشز، عٌٖ ك٢ جُ ّٔ ضج٣ٝس، ٝ ٓطّّشف عٌٖ ك٢ أهشجف جُرقشز، أٗظ ُ

ؿٔحػس ٝ ص٣حسز ئخٞجٗٚ، ٝ سؤ٣طٚ ج٢ُ جُك٢ جُرش، ك٢ جُرحد٣س ٌُٖ هش٣د، ٌُٖ ٧ؾَ 

٣كرْٜ ٖٓ أَٛ جُرقشز، ًَ ؾٔؼس ٣٘ضٍ، ًَ ؾٔؼس، ٖٓ جُغكش ٣٘ضٍ ُِؿحٓغ 

ج٧ًرش ك٢ جُرقشز، ٣ق٢ِ ك٤ٚ جُلؿش ٝ ٣ق٢ِ ك٤ٚ جُؿٔؼس، ٝ ال ؾحء جُؼقش 

ٓػرّص، كِزُي ئ٤ُٖ ٓحش، ٛٞ ك٤ٚ ٓٞػذ غحذص ٓح ٣خِلٚ، ئرج ذـ٤ص  سؾغ، ذظ، ٛزج

ٓطّشف ضِوحٙ ٣ّٞ جُؿٔؼس ك٢ جُٔغؿذ، أٓح ُٞ ئٗغحٕ ضشى ج٧ٓش ٓلطٞـ ًزج ٓح ٣وذس، 

ٓػَ ج٥ٕ جُٔقكق، ئرج أٗص ضشًص جُٞسد ػ٠ِ جُط٤غ٤ش ًزج، ٓح ضخطْ، جُؾ٤طحٕ 

ر٢ ٘ح ئرج ً٘ص ٓػَ جُٓٞؾٞد ٝ جُؾٞجؿَ، ضشٝـ ػ٤ِي ؽٜش٣ٖ غالغس ٓح خطٔص، أٓ

ٝ جُقكحذس، ٣رّذٕٝ أػٔحُْٜ هرَ أٛٞجتْٜ، خالؿ ػ٘ذ١ ٝسد ٢ٓٞ٣ ٝ ُٞ ًحٕ  ملسو هيلع هللا ىلص

ؾضء، ضخطْ ًَ ؽٜش ٓشز ًٔح هحٍ ػرذهللا ذٖ ػٔشٝ: جخطْ ك٢ جُؾٜش ٓشز، جُطضّ، 

جخطْ ك٢ أسذؼ٤ٖ ٣ّٞ، أػ٠ِ ؽ٢ء أسذؼ٤ٖ ٣ّٞ، ذظ جُطضّ، جُطضّ ذٚ، ٤ًق ضِطضّ؟ 

٢ٓٞ٤ُ ٛزج ٓح ٣ٌٖٔ ئ٢ٗ أذذأ ذؾ٢ء ٖٓ أٛٞجت٢ ئال ذؼذ ضِطضّ ئٗي خالؿ، جُٞسد ج

٣ص ؽ٢ء،  ّٞ ٛزج ٓح أخِقٚ، ٝاّل ٓح ضوذس ضخطْ، ضشٝـ ػ٤ِي ج٣٧حّ ٝ ج٤ُِح٢ُ ٓح ع

كحُٔشجد أ٣ٜح جإلخٞز، جُر٤ص ٛزج جُٔؼٔٞس ٣ؾٜذ ُِطحتل٤ٖ، ٝ ٣ؾٜذ ُٖٔ هرَّ ٓػِٚ، 

ٕ ٓؼٔٞس، ٝ جُكؿش ًٔح ع٤أض٢، ٝ هللا ػض ٝ ؾَ ٣كد ػٔحسضٚ، ٝ ٣كد إٔ ٣ٌٞ

ُؿٞدِ }ُزُي هحٍ إلذشج٤ْٛ خ٤ِِٚ:  ِغ ٱُغُّ ًَّ ٱُشُّ َٝ  َٖ ل٤ِ ٌِ َؼَٰ ُۡ ٱ َٝ  َٖ  {  هََِّٜشج ذ٤َۡط٢َِ ُِِطَّحٓتِل٤ِ

ٗغأٍ هللا ٖٓ كنِٚ، ٗغأٍ هللا إٔ ال ٣ٔوط٘ح، ج٢ُ هللا هشذٚ ٝ جفطلحٙ ( 2ٕٔ)جُروشز/

جُر٤ص، ٝ كطف ُٚ جُرحخ ٝ ؾحذٚ هش٣د ٓ٘ٚ، خالؿ، ػحد ٣ؼ٢٘ ٣غطك٢ ٝ ال ٣ٜؿش 

 ػحد، هش٣د ٓ٘ي جُر٤ص، ٗؼْ. ج٥كحه٢ أٝعغ ػزس ٓ٘ٚ، ٛزج أفرف ٛؿش ٣ؼ٢٘، ٓح

َع أَبَا َبْكِر ْبَن َعْبدِ  - ٯٯٰ َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن َُسَيٍّ َمْوََل َأِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن ، أَنَُّو َسَِ  :  الرَّْْحَِن يَ ُقولُ َوَحدَّ
  َل ،َجاَءِت اْمرَأٌَة ََِِل َرُسوِل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم فَ َقاَلْت : ِِِّنِّ َقْد ُكْنُت ََتَهَّ ُّْت لِْلَحجِّ ، فَاْعتَ َرضَ 

 جُػطُِشَك ٢ُ، جُػطُِشك ٣ؼ٢٘ قحٍ ذ٢٘٤ ٝذ٤٘ٚ.

ةٍ فَاْعتَ َرَض َل ، فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم : اْعَتِمرِ   .ي ِف َرَمَضاَن ، فَِإنَّ ُعْمَرًة ِفيِو َكِحجَّ

،  صلى اهللا عليه وسلمٗؼْ، ًزُي ػٔشز سٓنحٕ ضؼذٍ قّؿس، ضؼذٍ قّؿس ٓغ جُ٘ر٢ 
 صلى اهللا عليه وسلم٢ٛ جُٔشأز جؽطٌص، ٢ٛ هحُص ُضٝؾٜح: ٓح أضشى جُكؽ ٓغ جُ٘ر٢ 

حُص: ٗحِمكي: ج٢ُ ٣غوٕٞ ، هحٍ: أٗح ٓح ػ٘ذ١ ئال ذؼ٤ش ٝجقذ أػطن ذٚ أٗح ٝ جذُِ٘ي، ه

ػ٤ِٚ جُٔحء، ذكؽ ػ٤ِٚ، هحٍ: ٝ ٖٓ ٣غو٢ ٌُْ جُٔحء، ٝ ج٢ُ ذؼذًْ، ٓح ٣ٌٖٔ، 

جُ٘حمف ٣ؿِظ، هحُص: ه٤د جُرؼ٤ش ٛزج ػ٘ذى ذؼ٤ش، هحٍ: ٛزج أٗح عرِّطٚ ك٢ عر٤َ 
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هحٍ: ُٞ ضشًطٜح ضكؽ  صلى اهللا عليه وسلمهللا، ٣ؼ٢٘ ٛٞ ًحٕ ٣ش٣ذٙ ُِؿٜحد، ٝ جُ٘ر٢ 

٢ عر٤َ هللا، جُك٤ٖ جُرؼ٤ش ُٚ ٛٞ ُُٝٞذٙ، ٓح ٣ٌٖٔ ئٜٗح ضق٤ش ٓؼْٜ، ٝ ػ٤ِٚ جُكؽ ك

جُػح٢ٗ ٗحمف، ٝ جُػحُع ٓغرَّ، قحُٝص قحُٝص، هحٍ ٓشز ٓح ك٤ٚ ٓؿحٍ، كحضٜح جُكؽ 

صلى اهللا ٝ ذو٢ ك٢ ٗلغٜح، ٣ّٞ سؾغ جؽطٌص ُِ٘ر٢  صلى اهللا عليه وسلمٓغ جُ٘ر٢ 

ً٘ص أض٠ّ٘ٔ أقؽ ٓؼي، ٝ ٌُٖ أخرشضٚ  ، هحُص: ٣ح سعٍٞ هللا ٝهللا ئ٢ّٗ عليه وسلم

ك٢ عر٤َ هللا، جُكؽ ك٢ عر٤َ هللا، كحضص،  ز١ذح٧ٓش، هحٍ: ُٞ جُػحُع، ُٞ أػطحِى جُ

هحُص: كٔح ٣ؼذٍ قؿس ٓؼي؟ ج٥ٕ أٗص قّؿ٤ص سجـ جُكؽ، ٝػ ج٢ُ ٣ؼذٍ قؿس 

ٓؼي، ك٢ ج٧ؾش، هحٍ: ئرج جػطٔشض٢ ك٢ سٓنحٕ، كاٗٚ ضؼذٍ قؿس ٓؼ٢، ك٢ ذؼل 

 ٓؼ٢، ٗؼْ. ج٧ُلحظ قؿس

طَّاِب قَاَل : اْفِصُلوا بَ نْيَ  - ٰٯٰ َثِِن َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر ، أَن َُّعَمَر ْبَن اْلَْ ُكْم َوَحدَّ  َحجِّ
َِْجِّ َأَحدُِكْم ، َوَأََتُّ لُِعْمَرتِِو َأْن يَ ْعَتِمَر ِف  ََِلَك َأََتُّ  َْْجِّ َوُعْمَرِتُكْم ، فَِإنَّ   . َغْْيِ َأْشُهِر ا

َشزَ }ٛزج جُؾشـ ُوُٞٚ:  ۡٔ ُؼ ُۡ ٱ َٝ َكؽَّ  ُۡ ْٞج ٱ ُّٔ أَضِ ٞج ٣ؼ٢٘ ج٢ُ ٣غؼ٠ ٧ضْ { َٝ ّٔ ًِٔس أض

، ٣لٌشٕٝ ك٢ ؽ٢ء، ٝ أػ٠ِ ؽ٢ء، ٧ٕ دجتْ جُقكحذس ال كٌشٕٝ ك٢ جُكذ ج٧د٢ٗ

ٓحرج، ك٢ جُكذ ج٧ػ٠ِ، ٝػ أكنَ جُقالز، ٝػ أكنَ جُق٤حّ، ٝػ أكنَ 

ْٞج }جُكؽ، دج٣ْ ٣لٌشٕٝ كٞم، كحّلل ػض ٝؾَ هحٍ:  ُّٔ أَضِ ، ٓح ٛٞ جُكؽ جُطحّ، جُطحّ، {َٝ

جُطحّ، ج٢ُ ٓح ػحد أكنَ ٓ٘ٚ ؽ٢ء؟ رًش جُقكحذس أٝؾٚ، أٝؾٚ ُِكؽ جُطحّ، ٜٓ٘ح إٔ 

زٗح ٛزج، ٧ٕ ٛزج أؽن، إٔ ضكشّ ذحُكؽ ٖٓ د٣ٝشز ضكشّ ٖٓ د٣ٝشز أِٛي، ٝ أخ

أِٛي، ٣ؼ٢٘ ٖٓ ذِذى، ضٌٕٞ جُغلشز ًِٜح ٝ أٗص ٓكشّ ٝ ضِر٢ّ، ٛزج ضحّ ٣وُٕٞٞ، ٝ 

ج٢ُ ٣ـّشس ال، ٖٓ ج٤ُٔوحش، ٝ ج٢ُ ٣ؾي ك٢ جُطـش٣ش ٖٓ ج٤ُٔوحش، ج٤ُٔوحش سخقس، 

 ذحُغحػس، ٝ سكن، ٝ ج٢ُ ٓػَ ج٥ٕ ض٤ّغشش ج٧ٓٞس، جُط٤حسجش ذحُذه٤وس ٝجفَ ٝاّل 

َ، ٝ ج٧ٓش جُػح٢ٗ هحٍ ػٔش: ك٢ ٓؼ٠٘ غح٢ٗ ُإلضٔحّ، ٛٞ إٔ ضلقَ جُكؽ ٜج٧ٓش أع

ػٖ جُؼٔشز، قط٠ ضؿؼَ جُؼٔشز ك٢ ؿ٤ش أؽٜش جُؼٔشز، ٝ ضؿؼَ أؽٜش جُكؽ 

خحفس ُِكؽ، ٝ جُطغؼس أؽٜش جُرحه٤س خحفس ُِؼٔشز، ٛزج ٣وٍٞ ٖٓ ذحخ جإلضٔحّ، 

ػشجه٤س أقد ئ٢ُ ٖٓ قؿس ٤ٌٓس، ٣ّٞ هحُٞج ٛزج ٖٓ جإلضٔحّ، ًٔح هحٍ جُؾؼر٢: قؿس 

ُٚ جُٔطؼس ٝ جُطٔطّغ، هحٍ: قؿس جُٔطٔطّغ ٖٓ ٣ٖٝ ٣٘ؾثٜح؟ هحٍ ٣٘ؾثٜح ٖٓ ٌٓس، ٝ ٛٞ 

ػشجه٢ ٣٘ؾثٜح ٖٓ ٌٓس، هحٍ: ٧ٕ أٗؾة جُكؽ ٖٓ جُؼشجم، أقد ئ٢ُ ٖٓ إٔ أُٗؾثٚ 

 ٖٓ ٌٓس، ٧ٕ ػ٠ِ قغد ج٤ُ٘س ٝ جُؼَٔ، ٗؼْ.
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َثِِن َعْن َما - ٠ٰٰ َا َلَْ ََيُْطْط َعْن رَاِحَلِتِو َحَتَّ يَ رْ َوَحدَّ ََا اْعَتَمَر ُرِبَّ اَن َكاَن ِِ َْْماَن ْبَن َعفَّ  .ِجعَ ِلٍك أَنَُّو بَ َلَغُو َأنَّ ُع

أ١ إٔ جُغلشز ًِٜح ٧ؾَ ٛزج ج٧ٓش، ٝ ُزُي ٖٓ ذحخ جُطٔحّ أ٣ًنح، ٛزج ٖٓ جإلضٔحّ، 

ؾحء ٤ُؼطٔش ٝ سذّٔح ُْ  أٗٚ ٣ؿؼِٜح خحفس ج٤ُ٘س ٝ جُؼَٔ خحفس ُِؼٔشز، ٣ؼ٢٘

٣كطو ػٖ سجقِطٚ، ٣ؼ٢٘ ٓح ٣ذٝس ك٢ ٌٓس ٝ ال ٣ون٢ قط٠ ٣شؾغ، ٣ؼ٢٘ ج٧ؽ٤حء، 

ؿ٤ش صجد جُٔغحكش، ٝ ٛزٙ ًٔح رًشش ٓشز ُرؼل جإلخٞز، ٣ـلَ ػٜ٘ح ذؼل جُ٘حط، 

أًػش ج٢ُ أٗح أػشكْٜ ٝ ٗكٖ ْٜٓ٘، ٓط٠ ضؼطٔش، ئرج ًحٕ ُي ُضّٝ ٝال ُي ؽ٢ء 

إٔ ضزٛد ٓػاًل ٖٓ جُش٣حك ٝال ٖٓ أهق٠ جُذ٤ٗح، ٓح  ضوٍٞ آخز ٓؼ٢ ػٔشز، ٌُٖ،

ؽق، ٓح ُي أ١ ؿشك، ال ٓؼحِٓس ٝ ال ؽ٢ء، ٝ ال ؽ٢ء، ؾح١  ُي أ١ ؿشك،

ٖٓ أهق٠ جُذ٤ٗح، ضؼطٔش ٝ ال ضكو ػٖ سجقِطي قط٠ ضشؾغ، علشز خحفس ُطؼظ٤ْ 

جُكشٓس ٝ جُطٞجف ك٢ جُر٤ص، ٤ٗسً ٝ ػٔاًل، ٓح ك٤ٚ ؽي إٔ ٛزج ٖٓ ضٔحّ جُؼٔشز، ٖٓ 

ٔحّ جُؼٔشز، ٌُٖ أًػش جُ٘حط، ٓح ك٤ٚ ؽ٢ء، ه٤د ٛزج، ٌُ٘ٚ ٤ُظ ٖٓ جُطٔحّ، ٖٓ ض

ج٧ضْ، ذؼل جُ٘حط ػ٘ذٙ ٓؾٞجس، ػ٘ذٙ ؿشك ك٢ ؾذز، ػ٘ذٙ ؿشك ك٤ٚ ٌٓس، 

ػ٘ذٙ ع٤حقس، ػ٘ذٙ سقِس، ػ٘ذٙ ًزج، ٣وٍٞ أػطٔش ٓؼٜح، ٓح ٣خحُق ؾضجٙ هللا خ٤ش، 

ٞجْ }ٌُٖ  ُّٔ أَضِ ٞج إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٗسً ٝ ػٔاًل، ًَ علشضٚ ُِؼٔشز ٝ ٣شؾغ، ضشٟ { َٝ ّٔ ٖٓ أض

ؽحهس، ٗحدس ج٢ُ ضؾٞكٚ ٣غ١ٞ ٛحُؾ٢ء ٛزج، أًػشْٛ ٣أؾَ جُؼٔشز قط٠ ٣ق٤ش ُٚ 

 ؽـَ، ػ٠ِ هش٣وٚ ٣ؼ٢٘، ٗؼْ.

َص ِف تَ ْر  -٨ٰٰ ََ  .ِكَهاقَاَل َماِلٌك : اْلُعْمَرُة ُسنٌَّة ،َوالَ نَ ْعَلُم َأَحًدا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي أَْر

ػشكطْ ٝػ ٓؼ٠٘ جفطالـ جُغ٘س ػ٘ذ جُغِق؟ ٤ُظ ًَ ع٘س ٣وُٜٞٞٗح ٓؼ٘حٛح أٜٗح 

٣ؼ٢٘ ٓغطكد، ؽق ٣وُٕٞٞ: ع٘س، ٝ ال ٗؼِْ أقًذج أسخـ ك٢ ضشًٜح، ئًرج ٓؼ٘حٛح 

ع٘س جُٔغ٤ِٖٔ، ٣ؼ٢٘ ؾحدز، ٝ ال ٗؼِْ أقًذج أسخـ ك٢ ضشًٜح، ٝ جُقٞجخ ٝ هللا 

ًحُكؽ، ٣وٍٞ جُُقر٢ّ ذٖ ٓؼرذ ُؼٔش هحٍ: ئ٢ّٗ أػِْ إٔ جُؼٔشز ٝجؾرس، جُؼٔشز ٝجؾرس 

ٝؾذش جُكؽ ٝ جُؼٔشز ٌٓطٞذ٤ٖ ػ٢ِْ، كوحٍ ػٔش: ُٛذ٣ص ُغّ٘س ٗر٤ّي، ٛذ٣ص ُغّ٘س 

ح هحٍ: ئ٢ّٗ سأ٣ص جُكؽ ٝ جُؼٔشز ٌٓطٞذ٤ٖ ػ٢ِْ، ٝ هللا  صلى اهللا عليه وسلمٗر٤ّي  ّٔ ُ ،

ِ   }ػض ٝؾَ ٣وٍٞ: َشزَ ّلِلَّ ۡٔ ُؼ ُۡ ٱ َٝ َكؽَّ  ُۡ ْٞج ٱ ُّٔ أَضِ كؼطق جُؼٔشز ػ٠ِ جُكؽ، ًِٜح أٓش { َٝ

ذحإلضٔحّ، ٝ ػٖ أذ٢ سص٣ٖ، جُؼو٢ِ٤ ٛزج، ٝػ جعٔٚ أذٞ سص٣ٖ، جعْ جُِو٤و، ُو٤و 

جذٖ ػحٓش فحقد جُكذ٣ع جُط٣َٞ، ج٢ُ ٛٞ أػظْ ج٧قحد٣ع، قذ٣ع جُِو٤و، ج٢ُ 

كوحٍ: ٣ح  صلى اهللا عليه وسلمٖٓ ػو٤َ ذٖ ػحٓش، أٗٚ أض٠ جُ٘ر٢  جُٔ٘طلنٖ كذ ذجٛٞ ٝ

سعٍٞ هللا ئٕ أذ٢ ؽ٤خ ًر٤ش، ال ٣غطط٤غ جُكؽ ٝ ال جُؼٔشز، ُٞ ًحٗص ع٘س ًحٕ هحٍ 
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جُؼٔشز ع٘س، ٝ ال جُنؼٖ، قط٠ ٓح ٣غطط٤غ ٣شًد جُشجقِس، ٓػَ ج٥ٕ ٓح ٣غطط٤غ 

ال ه٤حسز ٝال ع٤حسز، كوحٍ: قؽ ػٖ أذ٤ي ٝ جػطٔش، ٝ ج٧ٓش ُِٞؾٞخ، ٝهحٍ سؾَ 

٢٘، هحٍ: ضو٤ْ جُقالز، ٝ ضإض٢ جُضًحز، ٝضكؽ : أٝفصلى اهللا عليه وسلمُِ٘ر٢ 

جُر٤ص، ٝضؼطٔش، ٝهحٍ ػٔشٝ ذٖ قضّ ك٢ ًطحذٚ، جٌُطحخ جُٔرحسى ٛزج، ًطحخ ػٔشٝ 

ػ٠ِ ٗؿشجٕ، ًٝحٕ جٌُطحخ ك٤ٚ أؽ٤حء  صلى اهللا عليه وسلمذٖ قضّ ٣ّٞ ٝاّلٙ جُ٘ر٢ 

ٝ ًػ٤شز ٖٓ جُؼِْ، ٝ ٜٓ٘ح: ئٕ جُؼٔشز ٢ٛ جُكؽ ج٧فـش، ٢ٛ جُكؽ ج٧فـش، 

رًشٝج أؽ٤حء، كحُؼٔشز ٝجؾرس، ٌُٖ أَٛ ٌٓس ٤ُظ ػ٤ِْٜ ػٔشز، ال ٣ؿد ػ٤ِْٜ 

ػٔشز، ئرج ًحٕ هٍٞ ق٤حضٚ ٓو٤ْ ك٢ ٌٓس، ئال إٔ ٣خشؼ ئ٠ُ ٓقش ٖٓ ج٧ٓقحس، 

كشّ ذؼٔشز، أٓح ُٞ إٔ ج٢ٌُٔ أٝ ٣خشؼ ئ٠ُ جُشذحه أٝ جُؿٜحد غْ ٣ؼٞد ٖٓ ج٥كحم، ٣ُ 

٤ٚ ػٔشز، ٝ ٌُٖ ػ٤ِٚ جُطٞجف، هحٍ هٍٞ ق٤حضٚ ك٢ ٌٓس ٓح خشؼ ٜٓ٘ح، ال ٣ؿد ػِ

ٛ٘ح، ٝ ٛزج جُذ٤َُ ػ٠ِ جُٔغأُس ج٢ُِ رًشٗحٛح، ٝ ٢ٛ إٔ جُطٞجف ٛٞ جُشًٖ 

ج٧ػظْ، هحٍ جذٖ هذجٓس: ٝٝؾٚ رُي، إٔ سًٖ جُؼٔشز ٝ ػظٜٔح، ػقرٜح ٝ 

ػٔٞدٛح ٛٞ هٞجف جُر٤ص، ٝج٢ٌُٔ ٣كقَ ٓ٘ٚ جُطٞجف ك٢ جُر٤ص، كِزُي ال 

طٔحس ػطٔطّغ ٝجُوحسٕ، ذحه٢ ػحد ٓغأُس ج٥ٕ، جال٣ؾطشه ُٚ ػٔشز، ٝرًش ػٔشز جُٔ

 ك٢ جُغ٘س ٓشجًسج، ٝػ هحٍ ٓحُي،

َنِة ِمرَارًا -٩ٰٰ  .قَاَل َماِلٌك : َوالَ أََرى أَلَحٍد َأْن يَ ْعَتِمَر ِف السَّ

صلى اهللا ٣وٍٞ ٓحُي: ال أسٟ ٧قذ إٔ ٣ؼطٔش ك٢ جُغ٘س ٓشجًسج، ٤ُؼ؟ ٣وٍٞ جُ٘ر٢  

ًَ ع٘س ػٔشز ٝجقذز، ع٘س عص جُكذ٣ر٤س، ٝ ٛز١ ٓح  ، ُٗوَِ ػ٘ٚ ك٢ عليه وسلم

ّٔص، ٝع٘س عرغ ػٔشز جُون٤ّس، ٝع٘س غٔحٕ ػٔشز جُؿؼشجٗس،   ع٘س ػؾش جُؼٔشز ٝض

٣ؼ٢٘ ًحٕ ك٢  صلى اهللا عليه وسلمج٢ُ ٓغ قؿطٚ، كوحٍ أٗٚ ٣ؼ٢٘ ٣كؽ، ٌُٖ جُ٘ر٢ 

ؾٜحد ٝ ك٢، أفاًل ًحٕ ٓٔ٘ٞع ٖٓ جُر٤ص، ٝ ذؼذ كطف ٌٓس ٓح ؾِظ ئاَل ع٘س أٝ 

ع٘ط٤ٖ ضٞك٢ّ ػ٤ِٚ جُقالز ٝ جُغالّ، ػ٠ِ ًَ قحٍ، ٣وٍٞ ٛ٘ح، ٓغأُس ضْٜ ج٧خٞجٕ 

ح، ج٢ُ ٛٞ ٓٞجالز جُؼٔشز ٝ ضٌشجسٛح، ٣وٍٞ ٛ٘ح: ٝ ال  ًٔ ًػ٤ًشج ٝ ٣غإُٔٞ ػٜ٘ح دجت

جًسج، ٝ ٛزج ٓش١ٝ ػٖ خٔغس ٖٓ جُقكحذس، ػ٢ِ، ٝ ذأط إٔ ٣ؼطٔش ك٢ جُغ٘س ٓش

جذٖ ػٔش، ٝ جذٖ ػرّحط، ٝ أٗظ، ٝ ػحتؾس، ال ذأط إٔ ٣ؼطٔش ك٢ جُغ٘س جُٞجقذز 

ٓشجًسج، ػ٢ِ، ٝ جذٖ ػٔش، ٝ جذٖ ػرّحط، ٝ أٗظ، ٝ ػحتؾس، ًِْٜ سأٝج جُشخقس 

ٝ ٣ٝص جٌُشجٛس ػٖ ٓحُي سقٔٚ هللا، إٔ ٣ؼطٔش أًػش ٖٓ ٓشز ك٢ جُغ٘س، ٝ ئٗٔح سُ 

ػٖ ئذشج٤ْٛ جُ٘خؼ٢ أٗٚ هحٍ: ٓح ًحٗٞج ٣ؼطٔشٕٝ ك٢ جُغ٘س ئال ٓشز، ٝ ٖٓ ج٧دُس 

ػ٠ِ ؾٞجص جُطٌشجس، هحٍ أٝاًل إٔ ػحتؾس جػطٔشش ك٢ ؽٍٜش ّٓشض٤ٖ، ذأٓش جُ٘ر٢ 
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، ػٔشز ٓغ هشجٜٗح ٝ ػٔشز ذؼذ قؿطٜح، جػطٔشش ك٢ ؽٍٜش  صلى اهللا عليه وسلم

، ٣ذٍ ػ٠ِ أٜٗح  صلى اهللا عليه وسلم٘ر٢ ٝجقذ ٓشض٤ٖ، ٝ ًحٗص ضلؼَ رُي ذؼذ ٝكحز جُ

كٜٔص جُشخقس، غْ ًٔح ضوّذّ، أفركص ضزٛد ئ٠ُ جُؿكلس ٝ ض٘طظش ٛالٍ جُٔكّشّ، 

َّ جُٔكّشّ سؾؼص ذؼٔشز، قط٠ ضؿؼَ جُؼٔشز ك٢ ؽٜ ٝجُكؽ ك٢ ؽٜش، ٝ  شغْ ئرج ٛ

 : جُؼٔشز ُِؼٔشز ًلحسز ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح، ٝك٢صلى اهللا عليه وسلمٖٓ ج٧دُس ػّٔٞ هُٞٚ 

أٍٝ قذ٣ع ٝػ هحٍ، هحٍ: ضحذؼٞج ذ٤ٖ جُكؽ ٝ جُؼٔشز كاٜٗٔح ًلّحسز ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح، 

ٝهٍٞ ػ٢ِ سم٢ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ ػ٢ِ س١ٝ ػ٘ٚ أٗٚ هحٍ: ك٢ ًَ ؽٍٜش ٓشز، ٣ؼ٢٘ 

ال ذأط ك٢ ًَ ؽٜش ٓشز، جُكذ ج٧د٠ٗ، ػحد ٓح ٣ٌٕٞ ذحعطٔشجس ٓػَ كؼَ جُؼؿْ 

ُط٘ؼ٤ْ ٝ ؾح١، سج٣ف ٝؾح١، ال، ج٥ٕ، ٣ؼطٔش ك٢ ج٤ُّٞ ٓشض٤ٖ غالظ، سجق٢ ٖٓ ج

٣ٌٕٞ ك٢ ًَ ؽٜش ٓشز، ك٢ ًَ ؽٜش ٓشز، قط٠ ال ضلوذ ٓؼ٘حٛح، ًٝحٕ أٗظ ئرج 

ْ سأعُٚ، خشؼ ٝجػطٔش، ٣ؼ٢٘ ئرج جعّٞد سأعٚ، ٝ ذذأ جُؾؼش ٣كطَٔ جُكالم،  ّٔ ق

خشؼ ٝ جػطٔش، سٝجٛٔح جُؾحكؼ٢ ٖٓ ٓغ٘ذٙ، ٝ ُزُي هحٍ ػٌشٓس: ٣ؼطٔش ئرج أٌٖٓ 

ج ًحٕ جُٔٞط ٣ِو٠ ُٚ ؽ٢ء ٣ؾ٤ِٚ، ٣ؼطٔش، ٝهحٍ ػطحء: ئٕ جُٔٞط ٖٓ ؽؼشٙ، ئر

ؽحء جػطٔش ك٢ ًَ ؽٜش ٓشض٤ٖ، أٓح جإلًػحس ٝ جُٔٞجالز كال ٣غطكد ك٢ ظحٛش هٍٞ 

جُغِق، ٣ؼ٢٘ ػحد ٓشز ذحعطٔشجس، ًَ أعرٞع، ًَ ٤ٓٞ٣ٖ، ًَ ٤ٓٞ٣ٖ، ًَ غالغس 

رج جػطٔش أ٣حّ، ٌُٖ ُٞ ًحٕ ك٢ ًَ ؽٜش ٓشز ًٔح هحٍ ػ٢ِ، ال ذأط، هحٍ أقٔذ: ئ

كال ذذ إٔ ٣كِن أٝ ٣وّقش، ٝك٢ ػؾشز أ٣حّ ٣ٌٖٔ قِن جُشأط، ٛزٙ ئقذٟ 

جُشٝج٣حش ػٖ أقٔذ، ٣ؼ٢٘ أهَ ؽ٢ء ػؾشز، أٓح سٝج٣حش ج٧غشّ كوحٍ: ك٢ ًَ ؽٜش 

خ ٓؼ٘حٙ أٗٚ ٓغطكد، جُكذ ج٧د٠ٗ ػٔشز ؽٜش٣س، ٓٞٓشز، ػ٠ِ ًالّ ػ٢ِ، ٣ؼ٢٘ 

 صلى اهللا عليه وسلم٧ٕٝ جُ٘ر٢ ًَ ؽٜش ٓشز، ٝأقٞجٍ جُغِق ضذٍ ػ٠ِ ٓح هِ٘حٙ، 
ُْ ٣ُ٘وَ ػ٘ٚ ٝ أفكحذٚ جُٔٞجالز جٌُػ٤شز ٣ؼ٢٘، ٣ؼ٢٘ قط٠ ك٢ جُؾٜش ٓشض٤ٖ غالظ، 

هحٍ جُطحٝٝط، ؽق ج٥ٕ كْٜٜٔ ٧َٛ ٌٓس، هحٍ جُطحٝٝط: ج٢ُ ٣خشؾٕٞ ٖٓ ٌٓس 

ؾشٕٝ أٝ إٝ ٣ؼطٔشٕٝ ٖٓ جُط٘ؼ٤ْ، ذحعطٔشجس سج٣ف ؾح١، ٣وٍٞ ٓح أدس١ ٣

َْ ٣ُؼّزذٕٞ؟ هحٍ: ٧ٗٚ ٣طشى جُطٞجف ذحُر٤ص، ٝ ٣خشؼ أسذؼس ٣ُؼّزذٕٞ، ه٤َ ُٚ:  ُ

أ٤ٓحٍ ٝ ٣ؿ٢ء، ئ٠ُ إٔ ٣زٛد أسذؼس أ٤ٓحٍ ٝ ٣ؿ٢ء ٣ٌٕٞ هذ هحف ذحُر٤ص ٓحتط٢ 

هٞجف، ٝ ًِّٔح هحف ذحُر٤ص أكنَ ٖٓ أٗٚ ٣ٔؾ٢ ك٢ ؿ٤ش جُؾ٢ء، ٣وٍٞ ٓؾٞجسٙ 

أسذغ  عليه وسلمصلى اهللا ٛزج سج٣ف ؾح١ ٝ جُطٞجف خ٤ٌش ُٚ ٛٞ، ٝ هذ جػطٔش جُ٘ر٢ 

ػٔش ك٢ أسذغ علشجش، ٝ ُْ ٣ضد ك٢ جُغلشز جُٞجقذز ػ٠ِ ػٔشز ٝجقذز، ٝ ال أقذ 

ّٖٔ ًحٕ ٓؼٚ، ٣ؼ٢٘ ٓح ُٗوَ ػ٘ٚ ك٢ جُغلشز ػٔشض٤ٖ، ًَ علشز ذؼٔشز، ٌُٖ ًٔح  ٓ

رًشٗح، ج٢ُ ٣أضٕٞ ٓشز ٝجقذز ك٢ جُؼٔش، ٝ ٓح ٣ط٤ّغش ُْٜ، ٣ؼ٢٘ ٣وحٍ ُْٜ ئٕ ك٤ٚ 
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ُضذ٤ش، أٗٚ ُٔح ذ٠٘ جُر٤ص أٓش أَٛ ٌٓس ًِْٜ إٔ سخقس، ٝ رًشٗح أغش جذٖ ج

٣خشؾٞج ئ٠ُ جُط٘ؼ٤ْ ٝ ٣أض٢ ذؼٔشز، ٌُٖ ٛزج ٗحدس، ك٤أض٢ ذؼل جُ٘حط، ٛزٙ فك٤ف 

آغحس، ٣أض٢ ذؼل جُ٘حط ٣وٍٞ أٗح أفاًل ٓح ؾحءض٢٘ جُوشػس ئال ذؼذ ٓح خشؾص 

ٗلغ٢، ضؼشكٕٞ جُوشػس ج٥ٕ، جُٞجقذ ٣ذخَ ك٢ جُوشػس ػؾش ع٤ٖ٘، ػؾش٣ٖ ع٘س 

ح ٣ؿ٤ٚ جُذٝس، ذؼذ٣ٖ ٣أض٤ٚ جُذٝس ٝ ٣ؿٔغ جُذسجْٛ، ٝ ال ٣أض٢ ُِر٤ص ئال ٓشز ك٢ ٓ

جُؼٔشز، قط٠ ضؼشكٕٞ ٗؼٔس هللا ػ٤ٌِْ، ك٤ٚ ٓال٤٣ٖ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ٓح ٣ط٤ّغش ُٚ جُر٤ص 

ئاّل ٓشز ك٢ ػٔشٙ، ٝأٗص ًَ ٓح جؽط٤ٜص جُر٤ص ٓح ذ٤٘ي ٝ ذ٤ٖ جُر٤ص ئال ػؾش 

ـ ُِر٤ص، كال ضضٛذٝج ك٤ٚ ضشٟ ٛزٙ جُ٘ؼٔس ُٜح دهحتن، ػؾش٣ٖ ده٤وس ذٔرِؾ ص٤ٛذ ضشٝ

 ٓغإ٤ُٝس، ٝ رًش ػٔشز ػحتؾس سم٢ هللا ػٜ٘ح، ٝ رًش ػٔشز سٓنحٕ، ٗؼْ.

َرى يَ ْبَتِدُئ ِبَِ  -٪ٰٰ َْ ََِلَك اْْلَْدَي ، َوُعْمَرًة ُأ َامِ قَاَل َماِلٌك : ِف اْلُمْعَتِمِر يَ َقُع بَِأْىِلِو : ِِنَّ َعَلْيِو ِف  ِو الَِِّت ا بَ ْعَد ِِْْ
 أَْفَسَدَىا ،

ٝجقذ ٝهغ ذأِٛٚ هرَ جُطٞجف، هرَ ٓح ٣لشؽ ٖٓ جُطٞجف، ك٢ جُؼٔشز، ػ٤ِٚ ٛذ١ 

ٝػ٤ِٚ ػٔشز، أٍٝ ؽ٢ء ٣طْ ج٢ُ كغذش، ٓػَ جُكؽ غْ ٣ؼطٔش ٝجقذز ؾذ٣ذز، غْ ػ٤ِٚ 

 جُٜذ١، ٗؼْ، 

 . َوَُيْرُِم ِمْن َحْيُث َأْحَرَم ِبُعْمَرتِِو الَِِّت أَْفَسَدَىا

ٖٓ رٝ  ٣ُّكشّ ٖٓ ق٤ع أقشّ ذحُؼٔشز جُط٢ أكغذٛح، ٣ؼ٢٘ ئرج ًحٕ أقشٝ أ٣ًنح 

ْ جُؼٔشز، ٓح ٣طِغ ُِط٘ؼ٤ْ، ٝ ال ٣طِغ ُِغ٤َ، ٝ ال طجُك٤ِلس، غْ ٝجهغ أِٛٚ هرَ إٔ ٣

٣طِغ ُِؿكلس، ٣شٝـ ُِك٤ِلس ٝ ٣أض٢ ذؼٔشز، ٧ٗٚ جُز١ أكغذٛح ػٔشز ٖٓ جُك٤ِلس، 

 ؼْ.ال ذذ إٔ ٣ٌٕٞ جُػح٤ٗس ٖٓ ٗلظ ج٤ُٔوحش، ٗ

 .ِِالَّ َأْن َيُكوَن َأْحَرَم ِمْن َمَكاٍن أَبْ َعَد ِمْن ِميَقاتِِو ، فَ َلْيَس َعَلْيِو َأْن َُيْرَِم ِِالَّ ِمْن ِميَقاتِوِ 

ٗؼْ، ئال ئرج ًحٕ أقشّ ٖٓ ٌٓحٕ أذؼذ ٖٓ ٤ٓوحضٚ، ج٢ُ ٣كشٕٓٞ هرَ ج٤ُٔوحش، ج٢ُ 

 أقشّ ٖٓ خشعحٕ غْ أكغذٛح، ٛزج ٣ٌل٤ٚ ج٤ُٔوحش، ٗؼْ.

َة ِبُعْمَرٍة َفطَاَف بِاْلبَ ْيِت ، َوَسَعى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َوُىَو ُجُنٌب أَ  -٫ٰٰ ََ َمكَّ ََ ََ ْوَعَلى َغْْيِ قَاَل َماِلٌك : َوَمْن 
 . ُوُضوءٍ 

ٝجمف، دخَ ٌٓس ذؼٔشز ٝ هحف ٝ عؼ٠، ٌُ٘ٚ ؾ٘د أٝ ؿ٤ش ٓطّٞمة، ٝ ال ؽي 

ج٢ُ ٣ؾشه ُٚ جُطٜحسز، ٝٛٞ  إٔ جُطٜحسز ؽشه ُِطٞجف، ٝ ٛٞ جُشًٖ جُٞق٤ذ
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جُشًٖ جُٞق٤ذ ج٢ُ ٣ُلؼَ ٓغطوَ، ٓح ك٤ٚ عؼ٢ ٓغطوَ، ٝال ك٤ٚ ٝهٞف ٓغطوَ، ٝ ال 

٠٘ٓ، ٝ ال ػشكحش، ذظ جُطٞجف ٛٞ ج٢ُِ ٣ُلؼَ ٓغطوَ، ٓػَ جُغؿٞد، ٓح ك٤ٚ 

سًٞع ٓغطوَ، ٝ ال ه٤حّ ٓغطوَ، ئاّل ك٤ٚ عؿٞد ٓغطوَ، جُطالٝز ٝ جُؾٌش، جُطٞجف 

ُٔ٘ط٠ٜ ٝ ٛٞ جُـح٣س، كٜزج هحف ٝعؼ٠ ٝ ٛٞ ؾ٘د ٝٗحع٢، ٝهغ ٓػَ جُغؿٞد، ٛٞ ج

١، ٛزج ٛٞ جُؼِْ، جُؼِْ ٓٞخ رذأِٛٚ، غْ  ّٞ ًش، ج٥ٕ ٜٓ٘س جُلوٜحء ٣ّٞس٣ي ٤ًق ٣غ

ضؿ٤ٔغ جٌُالّ، جُؼِْ ئرج ٝهغ جُٔغِْ ك٢ ٓق٤رس ٤ًق ضؼشف ُٚ جُٔخشؼ، جُٔخشؼ 

 ج٢ُِ ٣٘ؿ٤ي أٗص ٝ ٣٘ؿ٤ٚ ٛٞ، ٝػ هحٍ ُٚ ٓحُي؟ 

أُ ُُثَّ يَ ُعوَُ فَ َيطُوُف بِاْلبَ ْيِت َوَيْسَعى بَ نْيَ الصََّفا وَ  ُُثَّ َوَقعَ  َُ َأْو يَ تَ َوضَّ َََكَر قَاَل : يَ ْغَتِس  اْلَمْرَوةبَِأْىِلِو . ُُثَّ 

٣ـطغَ ئٕ ًحٕ ؾ٘د، ٣طّٞمأ ئٕ ًحٕ ٓكذظ، ٛزج ٝجقذ، غْ ٣ؼٞد ٣ٝطٞف ذحُر٤ص، 

ِٜ ّٔ َّٔ ٛزٙ، ج٢ُ كغذش، ٣ٌ ح، أٍٝ ؽ٢ء ٣طٞمأ ٝاّل ٝ ذ٤ٖ جُقلح ٝ جُٔشٝز ٣ٌ

 ٣ـطغَ، ٝ ٣طٞف ٝ ٣غؼ٠، جٗطٜص ٛزٙ ٌُٜ٘ح كحعذز ٢ٛ، ٧ٗٚ ٝهغ، غْ،

َرى ، َويُ ْهِدي ، َْ يَ ْعَتِمُر ُعْمَرًة ُأ ََ 

ح، ٗؼْ.  ًٓ  ٝ ػ٤ِٚ ػٔشز أخشٟ ٝ ػ٤ِٚ ٛذ١، ٓػَ جُكؽ ضٔح

ََا َأَصابَ َها َزْوُجَها َوِىَيُمْحرَِمٌة . ِمْْ ُلَذلِ  ْنِعيِم ، فَِإنَُّو َمْن  -٬ٰٰ .كَ َوَعَلى اْلَمْرأَِة ، ِِ ا اْلُعْمَرُة ِمَن الت َّ قَاَل َماِلٌك : َفَأمَّ
َُ أ ََِلَكُمْج ِّئٌ َعْنُو ِِْن َشاَء اللَُّو ، َوَلِكِن اْلَفْض ََْْرِم ُُثَّ َُيْرَِم ، فَِإنَّ   َشاَء َأْن ََيْرَُج ِمَن ا

، ػ٠ِ قغد ََ ّٖ جُلن ٌِ ، ٝ ئٕ هِص ُٝ َُ ِٖ جُلن  ٗطن ٌُٖ، ٗؼْ. ئٕ هِص ٌُ

ْنِعيمِ  ََّ ِمَن اْلِميَقاِت الَِّذي َوقََّت َرُسوُل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم ، أَْو َما ُىَو أَبْ َعُد ِمَن الت َّ  .َأْن يُِه

٣وٍٞ ج٢ُ أقشّ ٖٓ جُط٘ؼ٤ْ، غْ كغذش أ١ خشٝؼ ٖٓ جُكشّ ئ٠ُ أد٠ٗ جُكَ ٓؿضب 

، ملسو هيلع هللا ىلصج٤ُٔوحش ج٢ُِ ٝهّطٚ جُ٘ر٢ ئٕ ؽحء هللا، ٝ ٣كشّ، ٝ ٌُٖ جُلنَ إٔ ٣زٛد ئ٠ُ 

 ٗؼْ.

 .بَاُب ِنَكاِح اْلُمْحرِمِ  - ٩٩

ٌٗحـ جُٔكشّ، ٛزج ج٥ٕ ؾ٘ظ ٖٓ جُٔكظٞسجش، ٛزج ؾ٘ظ آخش ٖٓ جُٔكظٞسجش، 

٣طؼِّن ذحُ٘غحء، جُٔكظٞسجش، ًٔح رًشٗح ػؾشز، ٓكظٞسجش جإلقشجّ ٓح ٝ ٛٞ 

جُشأط أٝ  جُط٤د ٝجُطخ٤ٔش، ضخ٤ٔشٝػؾشز، ٝ ٌُٖ ضٞص٣ؼٜح ٣خطِق، كحُِرحط  

جُٞؾٚ ُِٔشأز، ٛزج ؾ٘ظ، ٝ أهشخ ؽ٢ء ئ٤ُٚ ٓح ٣طؼِّن ذحُ٘غحء، جٌُ٘حـ ٝ جُخطرس 
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جُكِن ٝجُطوق٤ش هش٣د ٖٓ جُق٤ذ، ٝٝجُٔرحؽشز ٝجُؿٔحع، ٛٞ هش٣د ٖٓ ج٥خش،  

ٝك٤ٚ قط٠ أقٌحّ ٓؾطشًس، ٧ٕ جُكِن ٝجُطوق٤ش ئضالف، ٝ جُق٤ذ ئضالف، ٝ ُزُي 

جُكِن ٝجُطوق٤ش، عٞجًء ًحٕ ػحٓذ ٝال ٗحع٢ ٝال ؾحَٛ، ػ٤ِٚ جُلذ٣س، ذخالف 

جُ٘حع٢ ٝجُؿحَٛ، ٝجُق٤ذ أ٣ًنح ٝجُِرحط ٝجُطخ٤ٔش ٝجُط٤د، ٣ُلّشم ذ٤ٖ جُٔطؼٔذ  

ذ،  ػ٤ِٚ جُلذ٣س  ّٔ أٓح هٍٞ هللا ػض ٝ ؾَ ك٢ ُٝٝٞ ًحٕ ؾحَٛ أٝ ٗحع٢ أٝ ٓطؼ

ٖ هَطََُِٚۥ  }جُوشإٓ: َٓ ذ  َٝ ِّٔ طََؼ ُّٓ  ْ ٌُ ٘ هحٍ جُقكحذس ٛزج خشؾص ( 92)جُٔحتذز/{ج ِٓ

ذ عٞجء ك٢ هطَ جُق٤ذ، ٧ٗٚ أضِلٚ، كِزُي  ّٔ ٓخشؼ جُـحُد، جُٔطؼٔذ ٝ ؿ٤ش جُٔطؼ

٠ ٓحُي ٛ٘ح رًش جُكِن ٣ٌٕٞ أؽرٚ ؽ٢ء ذحُق٤ذ، ٛٞ جُكِن ٝجُطوق٤ش، ٝقط

ٝجُطوق٤ش ٓغ جُق٤ذ، ٝ رًش جُػالغس ج٠ُٝ٧ عٞجء، ج٢ُ ٢ٛ جُِرحط ٝ جُطـط٤س 

ٝجُط٤د، ٝ رًش جٌُ٘حـ ٛٞ أهشخ ؽ٢ء ئ٤ُٜح، ذؼذ ٓح رًش ج٧ٗغحى، سؾغ ئ٠ُ 

جٌُ٘حـ، كاًرج ٢ٛ ٓطوحسذس، ٓطوحسخ ٛزج ٓغ ٛزج، جٌُ٘حـ ك٤ٚ أسذؼس أؽ٤حء، ًِٜح 

، إٔ جُٔكشّ ج٢ُ ػ٤ِٚ جإلقشجّ، دجخَ ك٢ جإلقشجّ، ٓح ٓكظٞسز، جُخطرس، ٓح ٣ؿٞص

٣ؿٞص أٗٚ ٣خطد ُ٘لغٚ ٝ ال ٣خطد ُـ٤شٙ، ذَ ٝ ال ٣شكع قط٠، ٝ ال ٣طٌِّْ ك٢ 

جُ٘غحء، ٝ ال أٓش جُ٘غحء، ٝ رًشٗح ٓشجد هللا ٖٓ جُكؽ ٝ جُؼٔشز ضوش٣رًح ذنؼس ػؾش، 

ٓح ٣خطد،  ٜٓ٘ح جُطشذ٤س ػ٠ِ جُؿذ٣س ٝ سكغ ٓغطٟٞ جإلٗغحٕ ٝ سكغ، كحُخطرس

أق٤حًٗح ذؼل جُ٘حط ٣ٌٞٗٞج هرَ جُكؽ ذلطشز ٝ ْٛ عٞجء، ٣ؿ٢ ٓؼْٜ ٓضـ ٝ ؾذ 

ؼ كالٕ، ٓح ٣ؿٞص ٛزج ًِٚ، ٌُٖ ٤ُظ ك٤ٚ كذ٣س، ٝ ّٝ ؼ كالٕ ٝ ػو كالٕ ٝ ذض ّٝ ص

ٓكشّ، ٝ ٓٔ٘ٞع ػ٠ِ جُٔكشّ، ٣خطد ُ٘لغٚ، ٣خطد  حجُخطرس، ٓح ك٤ٜح كذ٣س، ٌُٜ٘

٤ُُّٞٔطٚ، ٣ٌٔ٘ٚ خ٣ٞٚ ك٢ جُكؽ ٝ ُـ٤شٙ، ٣خطد الٓشأز، ٣خطد ُشؾَ، ٣خطد 

أػؿرٚ فالضٚ ٝ أػؿرٚ د٣٘ٚ ٝٓشٝءضٚ، كوحٍ ػ٘ذ١ ًزج ٤ُخطد، ًَ ٛزج ٓح ٣قِف 

ئال ٣ّٞ جُؼ٤ذ، ئرج أقَ جُكَ ًِٚ ٣غ١ٞ ج٢ُ ٣ر٢، أٓح ج٥ٕ ال ٣لؼَ ؽ٢ء ٖٓ ٛزج، ال 

سكع ٝال كغٞم ٝال ؾذجٍ ك٢ جُكؽ، ٛزج ٝجقذ، ًزُي أؽذ ٖٓ جُخطرس جُؼوذ، ال 

 صٝؼ، ٝ ال ٣ؾٜذ ػ٠ِ ٌٗحـ، جٌُ٘حـ ٓ٘حك٢ ُٔغأُس جإلقشجّ ًِٚ، ال ٢ُٝ، ٣ٝؼوذ، ال

ٓٔ٘ٞع ٓ٘ٚ، دجّ جُشكع ٓٔ٘ٞع، ٛزج ًِٚ ٓٔ٘ٞع، أؽذ ٖٓ جُخطرس ٝجٌُ٘حـ، 

، أٝ ذطور٤َ، أٝ ذ٘ظش ذؾٜٞز، ًَ ٛزج ٓح ٣قِف  ّْ جُٔرحؽشز، ٓرحؽشز جُٔشأز، ئٓح ذن

٢ُ هحُٜح أقٔذ، ٝػ هحٍ؟ ٤ُظ ٖٓ أذًذج ٖٓ جُٔكشّ، ٝ ًٔح رًشٗح جُؼرحسز جُط٤رس ج

آُس جُٔكشّ، جُٔكشّ هللا ػض ٝؾَ أسجد ُٚ ؽ٢ء ٓؼ٤ّٖ، ٤ُظ ٖٓ آُطٚ إٔ ٣طٌِّْ ك٢ 

أٓش جُ٘غحء، ٝال ٣خطد، ٝال ٣طط٤ّد، ٤ُظ ٖٓ آُس جُٔكشّ، ٝأؽذ ج٧سذؼس، إٔ 

 ٣ؿحٓغ، ٝجُؿٔحع ػحد ٣لغذ جُكؽ ٝأٓشٙ ُٚ هش٣وس، ٗؼْ.
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َثِِن ََيََْي ،َعْن  - ٭ٰٰ َماِلٍك ،َعْن َربِيَعَة ْبِن َأِب َعْبِد الرَّْْحَِن ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى َحدَّ
 ااهلل عليو وسلم بَ َعَث أَبَا رَاِفعٍ 

ٌَ ٖٓ ج٧ٗقحس، ٗؼْ. صلى اهللا عليه وسلمأذح سجكغ ٓٞالٙ، ٠ُٞٓ جُ٘ر٢   ، ٝسؾ

ََ َأْن ََيْرُجَ َوَرُجالً ِمَن األَْنَصاِر  َاِرِث ، َوَرُسوُل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم بِاْلَمِديَنِة قَ ْب ْْ  .فَ  َّوََّجاُه َمْيُمونََة بِْنَت ا

ٗؼْ، ٛزج سد ػ٠ِ جذٖ ػرّحط سم٢ هللا ػ٘ٚ ج٢ُ أْٝٛ، ٝ ئٕ ًحٗص ٤ٓٔٞٗس خحُطٚ، 

ؾٜح ٝ ٛٞ ٓكشّ، ٝ ًَ جُقكحذس  صلى اهللا عليه وسلمكوحٍ جُ٘ر٢  ّٝ سم٢ هللا ضض

ػْٜ٘ سّدٝج ػ٤ِٚ، ٝ ٛزج خطأ ٝٓكذ ٣غِْ جُخطأ، ٝ ْٜٓ٘ أذٞ سجكغ، جُشعٍٞ 

ؾٜح ٝ ٛٞ قالٍ،  ّٝ صلى اهللا عليه ذ٤ٜ٘ٔح، هحٍ: ٝهللا أٗٚ خطرٜح ٝٛٞ قالٍ ٝ ضض

ؼ ٝٛٞ ٓكشّ، ٝال خطد ٝ ٛٞ  صلى اهللا عليه وسلم، كٜزج جُ٘ر٢  وسلم ّٝ أذًذج ٓح ضض

غِْ ٖٓ جُخطأ، ٤ٓٔٞٗس ج٢ُِ خطرٜح ُٚ ػٔٚ ٓكشّ، ٝ جذٖ ػرّحط أْٝٛ، ٖٝٓ ٣

ْٛ أهشخ جُ٘حط ئ٠ُ هش٣ؼ ٖٓ ق٤ع ٝجُؼرّحط، ٢ٛٝ ٖٓ ذ٢٘ ٛالٍ جذٖ ػحٓش،  

أًػش ٖٓ ٝجقذز، ص٣٘د ذ٘ص خض٣ٔس   صلى اهللا عليه وسلمجُذجس، ٝأخز ْٜٓ٘ جُ٘ر٢ 

ٛال٤ُس، ٖٓ ٛالٍ ذٖ ػحٓش ذٖ فؼقؼس، ٤ٓٝٔٞٗس ذ٘ص جُكحسظ ٛال٤ُس، ًٝحٗص 

٢ أخطٜح ػ٘ذ جُؼرحط، ٝ هذ أخزش سؾَ ٖٓ ؾٔحػطٜح ٖٓ ػ٤حٍ ػٜٔح جٓشأز ٣ؼ٘

ح هذّ جُ٘ر٢  ّٔ ك٢ ػٔشز جُون٤س، ػ٠ِ جُكٍٞ ٖٓ   صلى اهللا عليه وسلمٝهِّوٜح، كِ

جُكذ٣ر٤س، هحٍ ُٚ جُؼرحط ٣ح سعٍٞ هللا ٛح ٛ٘ح جٓشأز ضقِف ُي، ٛح ٛ٘ح جٓشأز ضقِف 

ؾٜح ػ٤ِٚ جُقالز ٝ جُغالّ ك٢ ضِي جُغ٘س ّٝ ؼ ُي، كطض ّٝ ، ٢ٛٝ آخش صٝؾحضٚ، ٓح ضض

ذؼذ ٤ٓٔٞٗس أقذ، ػ٤ِٚ جُقالز ٝ جُغالّ، ئال إٔ ٣ٌٕٞ ِٓي ٤ٔ٣ٖ، ٌُٖ ٢ٛ آخش ٖٓ 

خطرٜح   صلى اهللا عليه وسلمػوذ ػ٤ِٜح، ٖٝٓ جُؼؿحتد عركحٕ هللا، إٔ جُ٘ر٢ 

ذغشف، ٝذ٠٘ ػ٤ِٜح ذغشف، ٝ ٓحضص ك٢ عشف، ٝهرشٛح ج٥ٕ عركحٕ هللا ؾحء 

ج ضؼذ٣ص جُط٘ؼ٤ْ ٝ ٝفِص جُ٘ٞجس٣س، ٣أض٤ي ٓكطس ػ٠ِ ج٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ جُخو جُغش٣غ، ئر

ٌٓطٞخ ٓكطس ٝجد١ عشف، ٝ ػ٠ِ ج٤ُغحس ػ٠ِ ٗلظ جُخو جُغش٣غ قٞػ أذ٤ل 

فـ٤ش ٛزج هرش ٤ٓٔٞٗس، عركحٕ هللا، ؾ٘د جُخو جُغش٣غ، ٛزج جٌُٔحٕ عركحٕ هللا 

هش٣ؼ، ُخطرص ك٤ٚ ٧ْٜٗ ًحٗٞج ذذٝ، ك٢ أهشجف ٌٓس، ذ٢٘ ٛالٍ، ٝ ٌُْٜ٘ ٗحعرٞج 

٣ؼ٢٘ أخطٜح أّ خحُذ ذٖ ج٤ُُٞذ، ٝ أخطٜح أّ ػرذهللا ذٖ جُؼرحط، ْٝٛ ذ٤ص ٖٓ أؽشجف 

ؾٜح ٛ٘حى، ٝ دجسش ج٣٧حّ ٝ أدسًطٜح جُٞكحز ك٢  ّٝ ذ٢٘ ٛالٍ، كخطرٜح ٛ٘حى، ٝ ضض

ّٔٞٗٚ جُ٘ٞجس٣س،  ؾص ك٤ٚ، ك٢ ٝجد١ عشف، ج٢ُِ ٛٞ ج٥ٕ ٣غ ّٝ ٗلظ جٌُٔحٕ ج٢ُ ضض
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ؼ ٝ ٛٞ   صلى اهللا عليه وسلم٣وٍٞ إٔ جُ٘ر٢  سم٢ هللا ػٜ٘ح ٝ أسمحٛح، كح٢ُِ ّٝ ضض

 ٓكشّ أْٝٛ، ٗؼْ.

اِر ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن ُعبَ ْيِد  - ٮٰٰ ي َبِِن َعْبِد الدَّ َِ َثِِن َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع ،َعْن نُ بَ ْيِو ْبِن َوْىٍب ، َأ ََ َوَحدَّ اللَِّو أَْرَس
َْْماَن ، َوأَبَاُن  َاجِّ ،ََِِل أَبَاَن ْبِن ُع ْْ  يَ ْوَمِئٍذ أَِمُْي ا

 جُكحؼ ٝجُكؽ فك٤كس، ٗؼْ ٝٛٔح ٓكشٓحٕ، ٗؼْ.

ُت َأنْ  ُت َأْن أُْنِكَح طَْلَحَة ْبَن ُعَمَر بِْنَت َشْيَبَة ْبِن ُجبَ ْْيٍ ، َوأََرَْ ََِلَك  َوُُهَا ُُمْرَِماِن ، ِِِّنِّ َقْد أََرَْ ََتُْضَر ، َفأَْنَكَر 
اَن يَ ُقوُل : َقاَل َرُسوُل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم : اَل يَ ْنِكِح اْلُمْحرُِم ، َعَلْيِو أَبَاُن ، َوقَاَل :  َْْماَن ْبَن َعفَّ ْعُت ُع َسَِ

 .َوالَ يُ ْنِكُح َوالَ ََيُْطبُ 

ٗؼْ، ٣وُٕٞٞ ضؼحٍ جقنش، هحٍ ال أٗطْ ًَ كؼٌِْ ٓح ٣ؿٞص، ٌُٖ ْٛ ػ٘ذْٛ ؾَٜ، 

صلى اهللا عليه ٓح ٣ؼشكٕٞ جُكذ٣ع، هحٍ أذحٕ عٔؼص أذ٢ ػػٔحٕ ٣وٍٞ إٔ جُ٘ر٢ 

ٌِف ٝ ال ٣خطد ال ُ٘لغٚ ٝ ال ُـ٤شٙ، ال جٓشأز  وسلم ٌِف جُٔكِشّ ٝ ال ٣ُ٘ هحٍ: ال ٣َ٘

ٛزج أٝ ضـلَ ػ٘ٚ، ضخطد ٝجقذز أػؿرطٜح ٝال سؾَ، ًزُي قط٠ جُ٘غحء، هذ ض٘غ٠ 

ك٢ جُكؽ، ٣ّٞ ػشكس ٝال هرَ جُؼ٤ذ، ضخطرٜح ٝاّل ُُٞذٛح، ُٝ٘لغٜح، ًَ ٛزج ٓح 

٣ؿٞص، ًَ أٓش جٌُ٘حـ ٝجُخطرس ٓح ٣قِف، ئال ك٢ أ٣حّ جُطؾش٣ن، أٝ ٣ّٞ جُؼ٤ذ ذؼذ 

 جإلقالٍ، أٓح هرَ ٓح ٣قِف، ٗؼْ.

ََا - ٯٰٰ َثِِن َعْن َماِلٍك ، َعْن  بَ َرُه َأنَّ أَبَاُه طَرِيًفا َوَحدَّ َْ َُْْصنْيِ ، َأنَّ أَبَا َغطََفاَن ْبَن طَرِيٍف اْلُمرِّيَّ َأ ُوََ ْبِن ا
طَّاِب ِنَكاَحوُ    .تَ  َّوََّج اْمرَأًَة َوُىَو ُُمْرٌِم فَ َرََّ ُعَمُر ْبُن اْلَْ

ؽق ٛزج، جُؼوذ جُٔكشّ ٣لغذ أفَ جُؼوذ، ٤ُٝظ ُضٝٓٚ، ػ٘ذٗح هحػذز ٓشش ٓؼ٘ح 

ػ٤ًشج، ٝ ٢ٛ: إٔ ٓح ًحٕ ُكن هللا، أكغذ ج٧فَ، ٝٓح ًحٕ ُكن جُٔخِٞم، أكغذ ً

جُِضّٝ، ٝجمف، ٓح ًحٕ ُكن هللا، ئرج ًحٕ ج٢ُٜ٘ ُكّن هللا، ٣لغذ ج٧فَ، كٜ٘ح 

جُٔكشّ ئرج َػوَذ، أٝ ُػوِذ ػ٠ِ ٓكشٓس، جُؼوذ ٗلغٚ كحعذ، ًِٚ، ُٞ ًحٕ ذ٤ْٜ٘ أٝالد 

ذ جُلحعذ ٓػَ آغحس جُؼوذ جُقك٤ف، ٌُٖ ال ذذ ضشضد ػ٠ِ جُؼوٓح ج٧ٝالد ؽشػ٤٤ٖ، ٝ

٣ؿذد جُؼوذ، ذٍٜٔش ؾذ٣ذ، ٝػوذ ؾذ٣ذ، ٝسًمح ؾذ٣ذ، ٣ؼ٢٘ ُٞ ًحٗص ٢ٛ ٓح ػحد ضر٤ٚ 

خالؿ الصّ سمحٛح ٖٓ ؾذ٣ذ، ٝجُؼوذ ؾذ٣ذ، ٝجُٜٔش ؾذ٣ذ، جُؼوذ ج٧ٍٝ ًأٗٚ ٓح 

َّ ٜٓ٘ح، ٝآغحس جُؼوذ ًِٜح فك٤كس ، ٓح ققَ، ٝٓح ٣طحُد ٛٞ جُٜٔش ٧ٗٚ ذٔح جعطك

٣وحٍ ٛزٝال أٝالد صٗح، ال ٓح ٣ؿٞص، ٛزج ًِْٜ أٝالد ؽشػ٤٤ٖ، فك٤ف، ٓػَ ج٢ُ ئٕ 



25 
 

أخطٚ ٖٓ جُشمحع ٝال ؿ٤شٙ، آغحس جُؼوذ جُلحعذ ٓػَ آغحس جُؼوذ جُقك٤ف، ذٌٖ ٣لغذ 

ِؾص ذـ٤ش سمحٛح، ج٥ٕ ٛزج ج٢ُٜ٘ ُكن جُخحُن  ّٝ أفَ جُؼوذ، ٌُٖ، ُٞ إٔ جٓشأزً ص

، َٛ ٣لغذ أفَ جُؼوذ ٝال ُضٝٓٚ؟ ُضٝٓٚ كوو، ٝاّل قن جُٔخِٞم؟ ُكن جُٔخِٞم

ذك٤ع ضخ٤ّش ٢ٛ، ئٕ أسجدش ضرو٠ ٓؼٚ ذذٕٝ ضؿذ٣ذ، ٝ ئٕ سكنص ٣لغذ ُضّٝ 

 جُؼوذ، ٤ُؼ؟ ٧ٕ ٛزج ُكن جُٔخِٞم، ٗؼْ.

َثِِن َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع ، َأنَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل : اَل يَ ْنِكُح الْ  - ٰٰٰ ُمْحرُِم َواَل ََيُْطبُ َعَلى َوَحدَّ
 .نَ ْفِسِو ، َوالَ َعَلى َغْْيِهِ 

َثِِن َعْن َماِلٍك أَنَُّو بَ َلَغُو ، َأنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِّبِ َوَساَِلَ ْبَن َعْبِد اللَِّو َوُسَلْيَماَن ْبنَ  - ٨٠٠٠  َيَساٍر ُسِئُلوا  َوَحدَّ
 .يَ ْنِكُح اْلُمْحرُِم َوالَ يُ ْنِكحُ  َعْن ِنَكاِح اْلُمْحرِِم ؟ فَ َقاُلوا : الَ 

ٍة ِمْنوُ  -٨٠٠٨  ََا َكاَنْت ِف ِعدَّ َِ اْلُمْحرِِم : ِِنَُّو يُ رَاِجُع اْمرَأََتُو ِِْن َشاَء . ِِ  .قَاَل َماِلٌك : ِف الرَُّج

جُشؾؼس ٤ُغص ٌٗحـ، ٧ٗٚ أق٤حًٗح ٣ذخَ ك٢ ئقشجّ ه٣َٞ، ٝ ٣ٌٖٔ ض٘ط٢ٜ جُؼذز ٝ ٛٞ 

خالؿ ضزٛد ػ٤ِٚ، ُٚ إٔ ٣شجؾغ ك٢ جإلقشجّ، جُشؾؼس ٤ُغص ك٢ ئقشجٓٚ، ٝ 

ٌٗحـ، ٤ُغص ٌٗحـ، ئٗٔح ٢ٛ سؾؼس، ذو٢ ذظ قذ٣ع جُكؿحٓس ٝ ٗوق ػ٘ذ جُق٤ذ، 

 ٗؼْ.

 .بَاُب ِحَجاَمِة اْلُمْحرِمِ  - ٪٩

َثِِن ََيََْي َعْن َماِلٍك ،َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسارٍ  - ٨٠٠٩  ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى ااهلل عليو  َحدَّ
ةَ  ٍَ . َمَكاٌن ِبطَرِيِق َمكَّ  .وسلم اْحَتَجَم َوُىَو ُُمْرٌِم ، فَ ْوَق رَْأِسِو ، َوُىَو يَ ْوَمِئٍذ بَِلْحَيْي ََجَ

ذِك٢ِ ؾَٔ، أٝ ُك٢َْ٤ ؾَٔ، ٌٓحٕ ذطش٣ن ٌٓس، ٌٓحٕ ٓؼشٝف ك٢ هش٣ن ٌٓس، 

 ، ٌُ٘ٚ ٖٓ مشٝسز، ٝػ هحٍ ٓحُي؟ مصلى اهللا عليه وسلجقطؿْ ٝ ٛٞ ٓكشّ 

َثِِن َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر ، أَنَُّو َكاَن يَ ُقوُل : اَل ََيَْتِجُم اْلُمْحرُِم  - ٪٨٠٠ ِِالَّ ِمَّا الَ َوَحدَّ
 .ِمْن َضُروَرةٍ  قَاَل َماِلٌك : الَ ََيَْتِجُم اْلُمْحرُِم ِِالَّ  -٨٠٠٫ .بُدَّ َلُو ِمْنوُ 

ه٤د ػ٘ذًْ عوو، هحٍ ػرذهللا ذٖ ػٔش: ال ٣كطؿْ جُٔكشّ ئاّل إٔ ٣نطش ئ٤ُٚ، ٓٔح 

ح ال ذذ ُٚ ٔال ذذ ُٚ ٓ٘ٚ، كؼ٘ذًْ "إٔ ٣نطش ئ٤ُٚ" عحهطس، ئال إٔ ٣نطش ئ٤ُٚ ٓ

ٓ٘ٚ، هحٍ ٓحُي: ال ٣كطؿْ جُٔكشّ ئال ٖٓ مشٝسز، ٓػَ ٓح هحٍ جذٖ ػٔش ٝ ٓحُي، 

مشٝسز ٧ٕ جُكؿحٓس ٣٘ر٢٘ ػ٤ِٜح جق٤حًٗح عوٞه جُؾؼش، ٝ ٓح ك٤ٚ قؿحٓس ئال ٖٓ 
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ح هرّْٜ جُكؿحٓس،  ًٔ ج٢ٌُ ٣ٝ٘ر٢٘ ػ٤ِٚ أؽ٤حء، ٌُٖ ئرج ًحٕ ٓنطش، جُؼشخ هذ٣

ًحٕ ٣ؼ٢٘ جقطؿْ ٖٓ مشٝسز، ئٓح   صلى اهللا عليه وسلمأق٤حًٗح ٝجُؼغَ، كحُ٘ر٢ 

فذجع ؽذ٣ذ، ٝئاّل ٝظٍء ًحٕ ك٢ سؾِٚ، ك٢ ٓشز، ٝئال ٣ؼ٢٘ ٖٓ أؽ٤حء جقطؿْ 

ذ ئعوحه  ّٔ ذ جُكِن، ٣ؼ٢٘ ٣كحٍٝ ٣كطؿْ ذذٕٝ ٓح ٣طؼ ّٔ ٜٓ٘ح، ٝئال ج٧فَ، ٝال ٣طؼ

ؽ٢ء ٖٓ جُؾؼش، كإ عوو ؽ٢ء ٓػَ ٓح ع٤أض٢ ك٢ جُكِن ٝ جُطوق٤ش، كحُكؿحٓس ال 

 ُنشٝسز، ٝهللا أػِْ ٝف٠ِ هللا ٝ عِّْ ػ٠ِ ػرذٙ ٝسعُٞٚ.ذأط ذٜح ػ٘ذ ج

  


