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 ثغْ هللا سة اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ

 (9) ( ًزبة أُ٘بعي٤ِ27ض٢ )٣ؾ٠٤ اُسٝا٣خ  ؽشػ أُٞهأ

ٝاُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ ٝف٠ِ هللا ٝعِْ ٝثبسى ػ٠ِ ػجذٙ ٝسعُٞٚ ٓؾٔذ ٝػ٠ِ 

ِٚ أعٔؼ٤ٖ، عجؾبٗي ال ػِْ ُ٘ب إال ٓب ػِٔز٘ب إٗي أٗذ اُؼ٤ِْ اُؾ٤ٌْ،  ِٚ ٝفؾج      آُ

 أٓب ثؼذ

كوذ أخزٗب ك٢ ًزبة اُؾظ ك٢ ٓٞهأ اإلٓبّ ٓبُي سؽٔخ هللا ًض٤ش ٖٓ أُؾظٞساد 

٣غٞص ُِٔؾشّ كؼِٚ" أٝ إٔ ٣لؼِٚ، ٣ؼ٢٘ ٓب ٣ُظٖ إٔ  ٝثو٢، ٝفِ٘ب إ٠ُ ثبة ٝٛٞ "ٓب

٤َ، ٝرًشٗب اُوبػذح لقرك٤ٚ ك٤ٚ ًشاٛخ، أٝ  ٤ُظ ك٤ٚ ًشاٛخ ٝك٤ٚ إٓب ك٢ ه٤٤ُٖٞ، أٝ

ك٢ ٛزا إٔ أُؾشّ أساد هللا ٓ٘ٚ اُغذ ٝاُخؾٞٗخ ٝرشى اُزشكٚ ألٕ اُؾظ ٛٞ ٗٞع 

َ، إٔ أُؾشّ عٜبد ٝٛغشح، كِزُي ٛزا اُغبدح األعبع٤خ ٝٛزا ٓشاد هللا ػض ٝع

ؽشع هللا ُٚ اُؾظ ألعَ ٛزا، ٓشاد هللا ٝامؼ، ٝرشعغ ًض٤ش ٖٓ أُؾظٞساد إ٠ُ 

ٛزا األٓش، ًٔب هبٍ اإلٓبّ أؽٔذ: ٛزا ٤ُظ ٖٓ آُخ أُؾشّ، أُؾشّ أؽشّ ٝرغشد ٖٓ 

ٗٞع ٖٓ اُغٜبد، ٝٛٞ عٜبد ال هزبٍ ك٤ٚ، ٝٛٞ أٗٚ أُالثظ ٝٛٞ ٣ؼِْ إٔ ٛزا ٗغي ٝ

 ػٖ أؽ٤بح ؽز٠ ٣ؾون اُؾظ أُشاد ٓ٘ٚ، ؽز٠ رٌٕٞ اُزشث٤خ ٜٗبٙ هللاٝك٢ عج٤َ هللا، 

ٝاُزض٤ًخ ػ٤ٔوخ ٝربٓخ الثذ إٔ رِزضّ، ًِٝٔب ٗوـ اُزضآي ثٔب أٓش هللا، أٝ ٠ٜٗ هللا 

ػ٘ٚ، ًِٔب مؼق ٗق٤جي ٖٓ اُزض٤ًخ، أٓب ُٞ ً٘ذ ػ٘ذى ػِْ، ٝػ٘ذى روٟٞ 

٤ّٞ ُٝذري ًغ عشٝإخالؿ، ٝأسدد إٔ ٣ؾون اُؾظ رٔبّ ٓب أساد هللا ٓ٘ٚ، ٝإٔ ر

أٓي، كئٗي دائٔبً رزؼِْ هجَ ٝرؼَٔ، ٝاػشف إٔ ًَ ٗوـ ػ٘ي إٓب ثغَٜ أٝ ثٜٟٞ 

َب } ض٤ًخ، ًٔب رًشٗب ك٢ اُق٤بّ، هبٍ رؼب٠ُ: زأٗٚ ع٤٘وـ ٖٓ ٗق٤جي ٖٓ اُ َٰٓأ٣َُّٜ  َ٣

زَِت  ًُ ُْ٘ٞا  َٓ َٖ َحا ْۡ ٱَُِّز٣ ٌُ ٖ هَۡجِِ ِٓ  َٖ زَِت َػ٠َِ ٱَُِّز٣ ًُ ب  َٔ ًَ  ُّ ٤َب ُْ ٱُقِّ ٌُ َٕ َػ٤َِۡ ْۡ رَزَّوُٞ ٌُ { ََُؼَِّ

كئرا أٗذ اٗنجطذ ثبُق٤بّ ٝاؽزشٓذ ؽذٝدٙ ٝاؽزشٓذ ٓب أساد هللا  (381)اُجوشح/

أًضش ٝأػٔن، ًزُي ٛ٘ب، ٌُٖ ك٢ أؽ٤بح هذ رؾٌَ ػ٠ِ  ع٤ٌٕٞ ٗق٤جي ٖٓ اُزوٟٞ

 اؿزغبٍ أُؾشّ، ؿغَ أُؾشّ، ٝك٢ أؽ٤بح ٝامؼ إٕ اُ٘بط ٣لٜٜٔٞٗب ؿِو، ٓضاًل 

شداح ا٣ُجذٍ اإلصاس ثئصاس أٝ  أ٣ٞة، رجذ٣َ ٓالثغٚ، ٓضاًل  سأعٚ ًٔب ك٢ ؽذ٣ش أث٢

 ثشداح، ٛزا ٣غإُٔٞ ػٜ٘ب دائٔبً، ٛز١ ٓب ك٤ٜب ؽ٢ح، ك٢ ؽ٢ح ٖٓ ٛزا اُغ٘ظ، ٗؼْ 
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احلمد هلل رب العاملني اللهم الصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني 
 ومجيع املسلمني. قال اإلمام مالك رمحو اهلل تعاىل اللهم اغفر لنا ولشيخنا

 .بَاُب َما ََيُوُز لِْلُمْحرِِم َأْن يَ ْفَعَلوُ  - ٩٦

َثِِن ََيََْي َعْن َماِلٍك، - ٢٣٠٩  َعْن رَبِيَعَة ْبِن  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ رَاِىيَم ْبِن احْلَاِرِث الت َّْيِميِّ  َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ
طَّاِب يُ َقرُِّد بَِعريًا َلُو ِف ِطنٍي بِالسُّْقَيا   .َوُىَو حُمْرِمٌ َأِب َعْبِد اللَِّو ْبِن اْْلَُدْيِر ، أَنَُّو رََأى ُعَمَر ْبَن اْلَْ

 .قَاَل َماِلٌك : َوأَنَا َأْكَرُىوُ  

ك٢ ا٥د٢ٓ   ضَ اُؤَٓٙ روش٣ذ اُجؼ٤ش، ٓؼ٠٘ اُزوش٣ذ اُجؼ٤ش عجؾبٕ هللا ٣ٌٕٞ ك٢ عِذ

اُوشاد، ٓضَ اُؤَ ا٢ُ ٣ٌٕٞ ك٢ ا٥د٢ٓ ٣٘ؾأ ك٢ ًضبكخ اُؾؼش، ٝػذّ ٝفٍٞ ٣ٌٕٞ 

اُٜٞاح أٝ اُؾٔظ إ٤ُٚ، ٣ٝ٘ؾأ عجؾبٕ هللا ثٌز٤ش٣ب ًٝزا ٣ٝ٘لخ ك٤ٜب اُشٝػ، أؽ٤بح 

إٔ ٣وزَ  أُؾشّ ٣ٝ٘لخ ك٤ٜب اُشٝػ، رٔـ اُذّ، اُؤَ ٌٓشٝٙ ُِؾبط أٝ أُؼزٔش

ُٔب ؽِن اُؾؼش ًٝبٕ اُؤَ ٣زغبهو ػ٤ِٚ اكزذٟ، كئرا ح ًؼت ثٖ ػغش اُؤَ، ُٝزُي

ٝفَ ثٚ األٓش إ٠ُ اُنشٝسح ٣ض٣َ اُؤَ أٝ ٣وزَ اُؤَ ٣ٝلذ١، ٝع٤أر٢ ٝٓن٠ 

كُٚ اُضائذ ٣ؼ٢٘، ٝألٕ ٛزا شٚ، اُزَّ كُ شاُؾبط ٓٔ٘ٞع ٖٓ اُزَّ ًٝض٤ش ٓ٘ٚ، ألٗٚ أٝالً رشكٚ، 

ٓؤر١ رٔبّ اإل٣زاح ٓضَ اُؾ٤ٚ ٝاُؼوشة  ك٤ٚ هزَ، ٝاُؾبط ٓٔ٘ٞع ٖٓ اُوزَ، إال ؽ٢ح

ٝؿ٤شٙ، أٓب اُؤَ ٣غزط٤غ اُقجش إال إرا ًٔب هبٍ ػ٤ِٚ اُقالح ٝاُغالّ ْٛ ٣ؼِٕٔٞ 

رزشًٚ إ٤ُٖ رؾَ ٣ّٞ اُؼ٤ذ، ٌُٖ هبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا  إٔ اُقؾبثخ إٔ اُؤَ ا٤ُغ٤ش

ٚ ػ٤ِٚ ٝعِْ إٔ ًؼت ثٖ ػغشح ثِؾ ثٚ اُٜٞاّ ؽ٢ح ٣ؼ٢٘ ًض٤ش، كغبح إ٤ُٚ ػ٤ِ

اُقالح ٝاُغالّ ٝٛٞ ك٢ اُغ٤ؼ ًٝبٕ ًؼت ٣ٞهذ رؾذ هذس ُٚ ٓغ أفؾبثٚ، ٝاُؤَ 

٣زغبهو ػ٠ِ ٝعٜٚ، ٣ؼ٢٘ ًبٕ ؽؼشٙ ًض٤ق ًٝش ٜٝٓٔب ؿغِٚ ثبُٔبح ًٝزا ٓب 

٣زٛت اُؤَ، كٌبٕ ٝفَ إ٠ُ ؽذ ٣ؼ٢٘ صائذ، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٓب 

َٔ }، كأٗضٍ هللا ػض ٝعَ ظ٘٘ذ إٔ ٣جِؾ ثي ٌٛزا ِٰٚٓۦَ أَر  كَ ٝۡ ثِ ِش٣ًنب أَ َّٓ  ٌُْ ٘ ِٓ  َٕ ب ًَ  ٖ ٟ

ۡأِعِٚۦ كَلِۡذ٣َٞخ  ٖ سَّ األرٟ ٌُٖ ثبُلذ٣خ، ٝهـ هللا ػ٤ِ٘ب ٓب  ٣زٛت( 391{)اُجوشح/ِّٓ

ؽبُخ ًؼت ثٖ ػغشح، إٗٚ ٣زغبهو ػ٠ِ إ٠ُ هـ، كبُؤَ ؽ٢ح، إٕ ًبٕ ٓب ٝفَ 

٣ٝؾِن ػ٤ِٚ أُؾشّ ٣زؾَٔ إ٠ُ إٔ ٣ؾَ ٣ّٞ اُؼ٤ذ ٤قجش ٓؤر١ ٓشٙ، كٝٝعٜٚ، 

، ٝك٤ٚ ؽٌْ ٚٗٞع ٖٓ اُزشك ٣ٝٚ٘ظلٚ، ألٕ أٍٝ ؽ٢ح هزِٚ ك٤ٚ كذ٣خ، ٝألٗ ؽؼشٙ

ٝاُؾِْ ٢ٛ أ٣نبً د٣ٝجخ رٌٕٞ ك٢ عغْ  ٣ؼشكٞٗٚ أَٛ اإلثَ اُوشاد أخشٟ، أٓب اُوشاد

رؤر١ اُجؼ٤ش، ٌُٖ ػبد ٛزا ٤ُظ ثبُٔؾشّ ٗلغٚ، ٤ُظ ٖٓ رشكٚ ٝاُجؼ٤ش رٔـ اُذّ، 
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٣خ ُجؼ٤شٙ ٤ُغذ ٓؤر٣خ ُٚ، ٓؤر٣ٚ ُٔط٤زٚ، كِزُي أُؾشّ ُٞ هزِٜب، ٢ٛٝ ٓؤر٣خ، ٓؤر

ؽي،  ٝالاخزِق اعزٜبد ػٔش ٝاثٖ ػٔش، أٓب ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ ٝٛٞ أكوٚ ٖٓ اث٘ٚ 

ٓؼ٘ب ٢ٛ َٜٓ٘ ٖٓ  كوبٍ سث٤ؼٚ سأ٣زٚ ثؼ٢٘٤ ٣وشد ثؼ٤شاً ُٚ، ثبُغو٤ب، اُغو٤ب ًٔب ٓشَّ 

ُز٢ ٣وق ػ٘ذٛب أُ٘بَٛ اُز٢ ث٤ٖ ٌٓخ ٝأُذ٣٘خ، ٣ؼ٢٘ ٓٞسد ٖٓ ٓٞاسد ا٤ُٔبٙ ا

د اُجؼ٤ش، صْ ٣نغ اُوشاد ك٢ اُؾبط، ٓٞمغ اعٔٚ اُغو٤ب، هبٍ سأ٣ذ ث٘لغ٢ ػٔش ٣وشِّ 

؟ ؽز٠ ال ٣ذة ٓشح أخشٟ، ألٕ ٣ذك٘ٚ ك٢ اُط٤ٖ  ٣ذك٘ٚ ك٢ اُط٤ٖ، ُٔبرااُط٤ٖ، 

اُوشاد ٓؼشٝف إرا رشًزٚ ٣ذة ٓشح أخشٟ ٣ٝزٌبصش، كٌبٕ ػٔش ٣ذك٘ٚ ك٢ اُط٤ٖ، 

ؼٞد ٓشح أخشٟ ُِجؼ٤ش، ٛزا اٝالً ال ٣خبُق ٓشاد هللا ك٢ ؽز٠ ٣ٔٞد ٝال ٣زٌبصش ٝال ٣

اُؾظ، ٝال ٣ؾـَ أُؾشّ ػٔب أؽشّ ُٚ، ٤ُٝظ ك٤ٚ رشكٚ ُِٔؾشّ، ٤ُٝظ ك٤ٚ ؽ٢ح 

ٝكْٜ االرغبٙ، كشأٟ إٔ اُزوش٣ذ  هللا شادٓٓخبُق ُِٔشاد، ٌٛزا كْٜ ػٔش، ػٔش كْٜ 

، أٓب اثٖ ػٔش، ألٕ ٚ ٝهزَ اُؤَ ًٝزاٛزا ال ٣خبُق ارغبٙ أُؾشّ، ثخالف اُزشكُّ 

٤ٔ٣َ إ٠ُ عبٗت االؽز٤به، اثٖ ػٔش ًبٕ ٣ٌشٙ اُوشاد، هزَ اُوشاد  ػٔش دائٔباثٖ 

اثٖ ػٔش، ُٝزُي هبٍ أٗب ُوٍٞ ٍ ٔباث٘ٚ كٝػٔش هب٣ظ ث٤ٖ ٝاُؾِْ، ٓبُي سؽٔٚ هللا 

 أًشٙ إٕ أُؾشّ ٣وشد اُجؼ٤ش، ٝع٤أر٢ أصش اثٖ ػٔش، ٗؼْ

َثِِن َعْن َماِلٍك  - ٢٣٠٠ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبِّ صلى  َعْلَقَمَة ْبِن َأِب َعْلَقَمَة ،َعْن أُمِِّو أَن ََّها قَاَلْت : َسَِْعتُ  ،َعنْ َوَحدَّ
ََلْ َعِن اْلُمْحرِِم ، َأََيُكُّ َجَسَدُه ؟ فَ َقاَلْت : نَ َعْم ، فَ ْلَيْحُكْكُو َوْلَيْشُدْد ، َوَلْو رُِبَطْت َيَداَي ،وَ  ااهلل عليو وسلم ُتْسَألُ 

 .َأِجْد ِإالَّ رِْجَليَّ حلَََكْكتُ 

ألٕ اُؾي ٛزا هذ ٣غوو ٓ٘ٚ ؽؼش، ٝاُؾي أ٣نبً ك٤ٚ ؾي؟ ٣ًزُي أُؾشّ ٣غإُٔٞ َٛ 

ٗزْ اػشكٞا أٗٞع اٗؾـبٍ ٝٗٞع رشكٚ ًٝزا، ٌُ٘ٚ ٗٞع ٣غ٤ش ٓب ٣خبُق أُشاد، ُٝزُي 

االٗؾـبٍ  أُشاد ٝاػشكٞا ٓب ٣خبُق، أُشاد أٗٚ ٓب ٣زشكٚ رشكٚ اُضائذ ٝال ٣٘ؾـَ

٢ٛ إال أ٣بّ  ٔباُضائذ، ألٗٚ ٓؾشّ، ًٝٔب ٝسد ٓؼ٘بٙ األصش ا٢ُ هبُذ ٣ب اثٖ أخز٢ إٗ

ٓؼذٝداد، كئرا ؽٌٌذ ك٢ ؽ٢ح، كذع ٓب ٣ش٣جي إال ٓب ال ٣ش٣جي، ٌُٖ أُؾشّ ال 

 ػ٘ٚ، ثأط إٔ ٣ؾي عغذٙ، ٣ٝؾي ؽؼشٙ، ال ثأط، ٝإٕ ًبٕ اثٖ ػٔش سم٢ هللا

ش، ألٗٚ ٣ؾون أُشاد ٝال ٣غوو اُؾؼش، كئرا ًبٕ ٣ؾي ثجبهٖ االفجغ ٤ُٝظ ثبُظل

ؽي ٣ؾي ثجبهٖ اإلفجغ، ٌٛزا ٣ؾي ثجبهٖ، ٝال ٣ؾي ثبُظلش، ػبئؾخ روٍٞ ٣ؾي 

٣ٝؾذد إٕ ؽبح، ُٝٞ سثطذ ٣ذا١ ُْٝ أعذ إال سعَ ُؾٌٌذ ثٜٔب، إرا اإلٗغبٕ ٣ؾزبط 

ٓؼ٘ب،  ٣ؾي ٓب ٣نش ٛزا، إراً ٛزا ٓٔب ٣غٞص ُِٔؾشّ إٔ ٣لؼِٚ، ؿغَ اُؾؼش ٓشَّ 

ُٔب اخزِق، اثٖ ػجبط ٝأسعِٞا أ٣ٞة ٣ٌٕٞ ك٢ ٛزا اُجبة،  ٢ُٔلشٝك ؽذ٣ش اثا
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هذ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ رغبهو ؽؼش، ٝٛٞ  ٣ٚٞة ٝعذٝٙ ٣ذُي ؽؼشٙ ٝٛٞ ٓؾشّ، ٓغ إٗث٢ أأل

ٗٞع ٖٓ اُزشكٚ، ؿغَ اُشأط، ٌُ٘ٚ ًٔب هبٍ ػٔش ُٖ ٣ض٣ذ اُؾؼش إال ك٤ٚ أ٣نبً 

رذٖٛ، ٛزا ُٖ ٓؼٚ رط٤ت ٝ ؽؼضبً، ٣ؼ٢٘ ٤ُظ ٓضَ اؿزغبٍ اُؾالٍ، ا٢ُ ٣ٌٕٞ ٓؼٚ

٣ض٣ذ إال ؽؼش، إراً ٛزا أ٣نبً ٓب ٣غٞص، اُؾي ٖٓ ٓب ٣غٞص، ٌُٖٝ ٣ؾشؿ اإلٗغبٕ 

 هذس اُؾبعخ، ٗؼُْٝٝٞ ثجبهٖ اإلفجغ إٔ ال ٣وطغ اُؾؼش 

َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى ، َأنَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن ُعَمَر َنَظَر ِف الْ  - ٢٣٠١ نَ ْيِو ، َوَحدَّ ِمْرآِة ِلَشْكٍو َكاَن ِبَعي ْ
 .َوُىَو حُمْرِمٌ 

األٓش اُضبُش أ٣نبً اُ٘ظش ثبُٔشآح، اُ٘ظش ثبُٔشآح، عئَ ػ٘ٚ اإلٓبّ أؽٔذ هبٍ ٤ُظ 

أُشآح دائٔبً ٣ٌٕٞ ٖٓ ثبة اُزشكٚ، إٓب ٣ؼ٢٘ ٣وـ ك٢ ٖٓ آُخ أُؾشّ، ألٕ اُ٘ظش 

أ٣بّ خ أُؾشّ، أُؾشّ ، ٝٛزا ٤ُظ ٖٓ آُ..ؽ٢ح ٝال ٣٘ظق ؽ٢ح ٝال ٣ٌزؾَ ٝال

ٓؼذٝداد أُِس٣ذ ُٚ إٔ رٌٕٞ ك٤ٜب رض٤ًخ ٝك٤ٜب خؾٞٗخ ٝك٤ٜب عذ، كِزُي أُشآح األفَ 

ك٤ٜب إٔ أُؾشّ ٣زٞهبٛب، ألٕ أٝالً هذ ٣ـلَ أٗٚ ٓؾشّ، ٝأُشآح روٍٞ رشا ك٤ٚ ؽؼشٙ 

ٛ٘ب ٝك٤ٚ ؽؼشٙ ٛ٘ب ك٤أخزٛب، أٝ ك٢ ؽبسثٚ أٝ ك٢ أٗلٚ، أٝ ك٢ ؽبعجٚ، أٝ ك٢ 

أٝ رس٣ؼخ إ٠ُ إٔ ٣لؼَ  ح٤أخزٛب ٝٛزا ال ٣قِؼ ُٚ، كبُٔشآح ٓذػبسٓٞؽٚ، ك

أُؾظٞس، ٝاألٓش اُضب٢ٗ أٗٚ ٖٓ اُزشكٚ، ٝال ؽي إٔ أُشآح رشكٚ، ٣ؼ٢٘ اإلٗغبٕ ا٢ُ 

كبم٢ ٣ؾٞف ٣ٜٝزة ٗلغٚ، أُؾشّ ٤ُظ ٛزا ؽأٗٚ، أٓب ُٞ اؽزبط ٓضَ اثٖ ػٔش، 

غ إصٔذ، ٣ش٣ذ إٔ ٣نغ اثٖ ػٔش ٖٓ أؽشؿ اُ٘بط، اؽز٠ٌ ثؼ٤٘٤ٚ سٓذ ٣ش٣ذ إٔ ٣ن

ذ ؽ٢ح، إرا اؽزبط أُؾشّ ال ثأط، ٝإرا ٓب اؽزبط ال ٣ٌضش اُ٘ظش ك٢ أُشآح، كئرا ػ٤َّ 

ؾشّ ٣ّٞ ٝؽَ، ٣لؼَ ٓب ٣ؾبح، إٗٔب ٢ٛ أ٣بّ ٓؼذٝداد كوو، ٣ٌٖٔ ٣ُ ٣ّٞ اُؼ٤ذ 

اُؼ٤ذ، رشا اٌُالّ ٛزا ًِٚ ٣ٌٖٔ ث٤ٓٞ٤ٖ كوو، ٖٓ أ٣بّ ٣ّٞ ؾَ اُزش٣ٝخ ٣ّٝٞ ػشكٚ ٣ُٝ 

٣ّٝٞ اُؼ٤ذ إرا س٠ٓ اُغٔشح، األٓش ٝاعغ، ٌُٖ ٛزا كوو ك٢ األ٣بّ ا٢ُ  اُزؾش٣ن

٣ٌٕٞ ك٤ٜب ٓؾشّ، أٝ أُؼزٔش، كئراً أُشآح ال ٣ٌضش اُ٘ظش ك٤ٜب، ؽز٠ ا٥ٕ ك٢ 

اُغ٤بساد، أٍٝ أُشآح ٗبدسح، ٣ٌٖٔ رِو٠ ث٤ز٤ٖ صالصخ ػ٘ذْٛ ٓشآح ٝاؽذح، ًَ ٝاؽذ 

 بسح ك٤ٜب خٔغخ أٝ عذ ٓشا٣ب، ٝاُج٤ٞد٣غزؼ٤شٛب ٖٓ اُضب٢ٗ، ا٥ٕ ٓب ؽبح هللا اُغ٤

، كال ٣ٌضش اُ٘ظش إ٠ُ أُشآح ٖٓ ؿ٤ش ؽبعخ، ألٜٗب هذ رٌٕٞ رس٣ؼخ ُلؼَ ٓشا٣ب

 رشكٚ، أٓب إرا اؽزبط كال ثأط، ٗؼْ ٞعأُؾظٞس، ٝألٜٗب ٗ
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َأْن يَ ْنزَِع اْلُمْحرُِم َحَلَمًة َأْو قُ رَاًدا َعْن َعْبَد اللَِّو ْبَن ُعَمَر َكاَن َيْكَرُه  َوَحدََّثِِن َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع ، َأنَّ  - ٢٣٠٢
 قَاَل َماِلٌك : َوَذِلَك َأَحبُّ َما َسَِْعُت ِإََلَّ ِف َذِلكَ  .بَِعريِهِ 

ٛزٙ أُغأُخ األ٠ُٝ ٓغأُخ ٗضع اُؾِْ، اُؾِْ ٣ؾجٚ اُوشاد، ٌُٖ أفـش ٓ٘ٚ، اُؾِْ 

شٙ ٗضػٚ ٖٓ اُجؼ٤ش، ألٗٚ ؽجٜٚ ثبُؤَ ٌاُز١ ٣ٔـ اُذّ ٝاُوشاد، ًبٕ اثٖ ػٔش ٣

ُِٔؾشّ، ٝػٔش ال ٣ٌشٙ رُي، ٝاألظٜش ٝهللا أػِْ هٍٞ ػٔش، ٝإٕ ًبٕ اثٖ ػٔش 

إٕ ٛزا ٤ُظ ٖٓ آُخ أُؾشّ ٝأفالً هزَ اُذٝاة ٝاُؾؾشاد ك٢ أ٣نبً ك٤ٚ اؽز٤به، 

اإلؽشاّ، األفَ ك٤ٚ أُ٘غ، األفَ إٗي ٓب روزَ، ال ِٗٔخ ٝال عشادح ٝال ؽ٢ح، ألٗي 

شٓٚ ٌٓب٤ٗخ داخَ اُؾشّ، أٝ ؽشٓٚ كؼ٤ِخ إرا شٓٚ، إٓب ؽُ ٓؾشّ، ٣ؼ٢٘ ك٢ ٝمغ ؽُ 

ـ ك٢ اُؾ٤ٚ ٝاُؼوشة خِّ سُ دخِذ ك٢ اإلؽشاّ، كِزُي األفَ ك٤ٚ ػذّ اُوزَ، إٗٔب 

شخـ ُي إٔ روزَ اُؾ٤ٚ ٝاُؼوشة ٣ٝاٌُِت اُؼوٞس، ٣ؼ٢٘ إٕ األفَ ٓ٘غ، إرا ًبٕ 

 ٖ ػٔش، ٗؼْٓؼ٘بٛب أُ٘غ، ٓب روزَ ؽ٢ح، ٛزا ِٓؾظٚ اث

َثِِن َعْن َماِلٍك، َعْن حُمَمَِّد ْبنِ  - ٢٣٠٣ َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب َمْرََيَ ، أَنَُّو َسَأَل َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َعْن ظُْفٍر لَُو  َوَحدَّ
  .اْنَكَسَر َوُىَو حُمْرٌِم ، فَ َقاَل َسِعيٌد : اْقطَْعوُ 

ًزُي ٛز١ دائٔبً ٣غإُٔٞ ػٜ٘ب، ٣ٌ٘غش ظلش ُٚ، ٓؼشٝف إٕ أُؾشّ ٓب ٣وِْ االظلش، 

أُؾشّ ال ٣وِْ ظلشاً، ٌُٖ ُٞ اٌٗغش، ٣ٝنشٙ، كال ثأط إٔ ٣ض٣ِٚ، ألٗٚ ٛٞ ا٥ٕ 

رو٤ِْ ٛٞ اٌٗغش، كال ثأط إٔ ٣وطؼٚ أٝ ٣ض٣ِٚ، ٝال ٣نشٙ رُي، أٓب إٔ ٣زؼٔذ 

ُؾالٍ، أٓب ااألظبكش رشكٚ، ٣ٝؼ٢٘ ٣لؼِٚ  االظلش، ٝامؼ اُلشم ث٤ٖ األٓش٣ٖ، رو٤ِْ

أُؾشّ ٣زشى االظلبس، ٓضَ اُؾؼش، ٌُٖ ُٞ ًبٕ ٣ؤر٣ٚ اٗوطغ ال ثأط إٔ ٣ض٣ِٚ، أٝ 

ؽؼشٙ ٗضٍ ك٢ ػ٤٘ٚ، أٝ ؽ٢ح ٣نشٙ، دائٔبً اُؾش٣ؼخ ٝعو، اُزض٤ًخ إرا عبح 

ٖٓ ٛ٘ب أٝ ٖٓ ٛ٘ب رٔ٘غ، إرا ًبٕ ك٤ٚ مشس أٝ رشكٚ صائذ رٔ٘غ، أٓب اُٞعو اُطشف 

 ب ك٢ ثأط، ٗؼْٓ

 حُمْرٌِم ؟ فَ َقالَ َوُسِئَل َماِلٌك : َعِن الرَُّجِل َيْشَتِكي أُُذنَُو ، أَيَ ْقطُُر ِف أُُذنِِو ِمَن اْلَباِن الَِّذي ََلْ يُطَيَّْب ، َوُىَو  - ٢٣٠٤
  .الَ أََرى ِبَذِلَك بَْأًسا ،َوَلْو َجَعَلُو ِف ِفيِو َلَْ أََر ِبَذِلَك بَْأًسا :

ُزذا١ٝ، عٞاح اُزذا١ٝ اُغشاؽ٢، ٝٛزا ع٤أر٢ ثبألصش ا٢ُ ثؼذٙ، أٝ اُزذا١ٝ ًزُي ا

ش ك٢ وطِّ ش ك٢ ػ٤٘ٚ، ٣وش ك٢ أٗلٚ، ٣ُ وطِّ ش ك٢ أرٗٚ، ٣ُ وطِّ اُؾؼج٢ أٝ اُطت اُؼبد١، ٣ُ 

ؼبُظ أُؾشّ ٓب ك٤ٚ ثأط، ٝٛزا ٤ُظ ٖٓ اُزشكٚ، ٛزا زكٔٚ، ؽ٢ح ٓب ك٤ٚ ه٤ت، ٣

ػالط، اُؼالط ؿ٤ش اُزشكٚ، أُٔ٘ٞع ٓ٘ٚ أُؾشّ اُشكب٤ٛخ، ٝاالٗؾـبٍ، ألٗٚ ٓغبٛذ 
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أٓب اُزذا١ٝ، اُزذا١ٝ ٓب ك٤ٚ ثأط، ٌُٖ ثؾشه إٔ ٓب ٣ٌٕٞ ألٗٚ ٜٓبعش، ألٗٚ ؽبط، 

 ك٤ٚ ه٤ت، ًزُي ا٥ٕ ٣أر٢ ثبُزذا١ٝ اُغشاؽ٢، ٗؼْ

 َماِلٌك : َوالَ بَْأَس َأْن يَ ُبطَّ اْلُمْحرُِم ُخرَاَجُو ،  قَالَ  -٢٣٠٥

 ػ٘ذ١ ٣جو عشاؽٚ، ٝٛز١ ًِٜب فؾ٤ؾخ، ٣جو اُغشػ أ١ ٣ؾوٚ، ٗؼْ

  .َويَ ْفَقأَ ُدمََّلُو ، َويَ ْقَطَع ِعْرَقُو ، ِإَذا اْحَتاَج ِإىَل َذِلكَ 

ؾشه، عٞاح ثٔؼ٠٘ أ٣نب اُزذا١ٝ اُغشاؽ٢ ٓب ك٤ٚ ثأط، ٣جو اُغشػ ٣ؼ٢٘ ٣ؾوٚ ثبُٔ

ًبٕ خّشاط أٝ عشػ، ٣جُطٚ، أٝ ٣لوأ اُذَٓ، أٝ ٣وطغ اُؼشم، أٝ ٣وِغ اُنشط، أٝ 

، أٝ أ١ دٝد٣خ  صا٣ذٙاُؼ٤ِٔبد اُز٢ ٣ؾزبعٜب أُؾشّ ٓضَ ا٥ٕ ٣ؾزبط إ٠ُ ػ٤ِٔخ 

ػ٤ِٔبد ال ثأط ثٜب، ٛزا ٤ُظ ٖٓ اُزشكٚ، ٛزا ٖٓ اُؼالط، ٖٓ اُنشٝسح، إرا ًبٕ 

عٞاح ًبٕ اُغؤاٍ ُِطج٤ت ٗلغٚ أُؾبسى ك٢  ،ًبٕ ٣ٌٖٔ٣ٌٖٔ رأع٤ِٚ ٣ؤعَ، إرا ٓب 

اُؾظ، أٝ أُؾشّ، ٛزا ٓب ك٤ٚ ثأط، ٛزا ٤ُظ ٖٓ اُزشكٚ، ٝال ٣خبُق ٓشاد هللا ػض 

رذا١ٝ، اؽزغْ ٝعَ، ٝاُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ اؽزغْ ٝٛٞ ٓؾشّ، ٝاإلؽزغبّ 

ؽزغذ اُؾغبٓخ أٝ ألٗٚ اؽزبط، ُٞ ٓب رؾزبط رأعَ اُؾغبٓخ إ٠ُ ثؼذ اإلؽشاّ أٓب إرا ا

شؽذ عوطذ ٖٓ أٝ هِغ اُنشط أٝ ؽن اُغشػ أٝ ػ٤ِٔخ عشاؽ٤خ، أٝ عُ  قذاُل

 ؽ٢ح أٝ فذٓذ ثؾ٢ح أٝ رغج٤ش ًغش، ًَ ٛزا ٓب ك٤ٚ ثأط، ٗؼْ.

 بَاُب احلَْجِّ َعمَّْن َُيَجُّ َعْنوُ  - ٠٣

 ه٤ت ٛز١ ٓغأُخ ا٤ُ٘بثخ ك٢ اُؾظ، ٣ؼ٢٘ إٔ ر٘ٞة ػٖ ٝاؽذ رؾظ ػ٘ٚ، ٗؼْ.

َن َثِِن ََيََْي ،َعْن َماِلٍك ،َعْن اْبِن ِشَهاٍب ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعبَّاٍس قَاَل : َكاَحدَّ  - ٢٣٠٦
اْلَفْضُل يَ ْنظُُر  لَ اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َرِديَف َرُسوِل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم َفَجاَءْتُو اْمرَأٌَة ِمْن َخثْ َعَم َتْستَ ْفِتيِو ، َفَجعَ 
َها َوتَ ْنظُُر إِلَْيِو ، َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم َيْصِرُف َوْجَو اْلَفْضِل ِإىَل الشِّقِّ اآلَخرِ  ، فَ َقاَلْت : يَا  إِلَي ْ

َيْسَتِطيُع َأْن يَ ْثُبَت َعَلى الرَّاِحَلِة ، أََفَأُحجُّ َعْنُو ؟  َرُسوَل اللَِّو ِإنَّ َفرِيَضَة اللَِّو ِف احلَْجِّ أَْدرََكْت َأِب َشْيًخا َكِبريًا . الَ 
  .قَاَل : نَ َعْم ، َوَذِلَك ِف َحجَِّة اْلَوَداعِ 

ؼ٤ٔخ ٛٞ األفَ، ٣ؼ٢٘ ٛٞ ضٗؼْ، ٓغأُخ ا٤ُ٘بثخ ٛزا األفَ ك٤ٜب، ؽذ٣ش أُشأح اُخ

ؼ٢٘ ك٤ٜب رٞعغ أفَ اُجبة ٓغأُخ ا٤ُ٘بثخ رؾزبط إ٠ُ رأ٢ٗ ٝاٗزجبٙ، ألٜٗب ٓغأُخ ٣

أُغأُخ ٛز١ روّٞ ػ٠ِ ػذح هٞاػذ، اُوبػذح األ٠ُٝ: إٔ ا٥ٕ، أٝالً إٔ ا٤ُ٘بثخ ٣ؼ٢٘ 
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ا٤ُ٘بثخ سخقخ ٤ُٝغذ ٢ٛ األفَ، أٜٗب سخقخ، ألٕ األفَ هٍٞ هللا ػض ٝعَ 

ب َعَؼ٠  } َٓ ِٖ إاِلَّ  َٗغ  إَٔ ٤ََُّۡظ ُِۡۡلِ ٤ُظ ُٚ إال ٓب عؼ٠ ٛٞ ث٘لغٚ، ( 19)اُ٘غْ/ {َٝ

٣٘ٞة ػ٘ي ك٢ ػجبدح ٛزا خالف األفَ، ٝال ٣ٌٖٔ اُزٞعغ ك٤ٚ إال كٌٕٞ ٝاؽذ 

ثذ٤َُ هبهغ، ُٝزُي أٍٝ ٓغأُخ ٗؼشكٜب، ألٕ ا٥ٕ ُٞ هِ٘ب األفَ ا٤ُ٘بثخ ًبٕ ٗلؼَ 

ٓضَ اُ٘بط ا٤ُّٞ، ٣زٞعؼٞا ك٤ٜب ؽز٠ ك٢ اُزطٞع ٝػٖ اُؾ٢ ًٝزا ًَٝ ٝاؽذ ٣ؾظ 

ػشك٘ب إٔ األفَ أُ٘غ، ػٖ اُضب٢ٗ، ٣ٝؼزٔش ػٖ اُضب٢ٗ، ٝٛزا ٓٞ ٛٞ األفَ، إرا 

ٓؾذ ٣ؾظ ػٖ أؽذ، ٛزا ٛٞ األفَ، هبٍ عؼ٤ذ ثٖ أُغ٤ت: )ٝسخـ اُ٘ج٢ ف٠ِ 

سخَّـ، ٝٛزا ٖٓ كوٚ عؼ٤ذ، أٗٚ عٔبٛب رشخ٤ـ، ٝػ٘ذٗب هبػذح  هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ(

أخشٟ، ٓج٤٘خ ػ٠ِ ٛزا اُوبػذح، ٢ٛٝ إٔ اُشخقخ روذس ثوذسٛب، ٣ؼ٢٘ ٓب داّ إٔ 

ثوذسٛب، ٓضَ اُشخـ األخشٟ، ٣ؼ٢٘ ُسخِّـ  ا٤ُ٘بثخ سخقخ، كبُشخقخ روذس

إرا   ُِٔغبكش إٔ ٣وقش، ٌُٖ ك٤ٚ ؽشٝه، ك٤ٚ هٞاػذ، األفَ اإلرٔبّ، ًزُي ٛ٘ب إراً،

اُوبػذح ٢ٛٝ إٔ األفَ أُ٘غ،  ٙػشك٘ب ٛزٙ اُوبػذح ع٘٘طِن ٜٓ٘ب، ع٘٘طِن ٖٓ ٛز

ٝاؽذ ٣ؾظ ػٖ ٝاؽذ، أٝ ٣ؼزٔش إٔ ٝأٗٚ ُسخِّـ ك٢ ثؼل اُؾبالد اُنشٝس٣خ 

ُٝزُي ٓؾذ ٣غزط٤غ إٔ ٣لؼَ ا٤ُ٘بثخ إال ثذ٤َُ خبؿ، ألٕ ، ٘ٚ، األفَ أُ٘غػ

اُشخـ ٓب ٣ٌٖٔ اُو٤بط ػ٠ِ اُشخـ، إرا اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ كزؼ ُي ثبة 

ٓب ٣ٌٖٔ روٍٞ ٓضَ ٛزا ال، اُشخقخ ٢ٛ كزؼ ثبة ٓخقٞؿ ُؼجٍذ ٓخقٞؿ، 

اد صالس أهغبّ، هغْ ارلن ٢ٛٝ روذس ثوذسٛب، ٛزا ٝاؽذ، اُوبػذح اُضب٤ٗخ: إٔ اُؼجبد

اُؼِٔبح هبهجخ ػ٠ِ، أٝ األًضش٣خ اُؼظ٠ٔ ْٜٓ٘ خبفخ ٖٓ أُزوذ٤ٖٓ، أٗب ال أرٌِْ 

ػٖ أُزأخش٣ٖ، أُزأخش٣ٖ ْٛ أفال رجغ، إٕ أفبثٞا ٝإٕ أخطٞا، أرٌِْ ػٖ ا٢ُ 

َٖ  ػ٤ِْٜ اُؼٔذح، ػ٤ِْٜ ا٢ُِ هبٍ هللا ػض ٝعَ:} ِٓ  َٕ ُُٞ َّٝ َٕ ٱأۡلَ جِوُٞ ٱُغَّ  َٝ   َٜ ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِغِش٣

ٱأۡلََٗقبسِ  َٝ  َٖ ٱَُِّز٣ َٝ   ٖ { ٣ؼ٢٘ أُزجب٣ٖ، ٣وغٕٔٞ اُؼجبداد صالصخ  ٱرَّجَُؼُْٞٛ ثِئِۡؽَغ 

أهغبّ، اُوغْ األٍٝ اُؼجبداد اُجذ٤ٗخ أُؾنخ، ٣ؼ٢٘ اُز٢ ٣لؼِٜب اُؼجذ ثجذٗٚ، ٓضَ: 

اُقالح، اُق٤بّ، اُطٞاف، هشاحح اُوشإٓ، اُزًش، االػزٌبف، ٝامؼ؟ كٜزٙ ٓب أؽذ 

س، برً، األاالػزٌبف٣٘ٞة ػٖ أؽذ اُجزخ، ثؼ٤ذ األٓضِخ: اُقالح، اُق٤بّ، اُطٞاف، 

، ٝأٓضبٍ رُي، ٛز١ ٓؾذ ٣٘ٞة ػٖ أؽذ، أثذاً، ٤ُٚ؟ ألٕ أفال ٓشاد هللا هشاحح اُوشإٓ

ػض ٝعَ ال ٣زؾون إال إٔ ٣لؼِٚ اُؼجذ ثجذٗٚ، ٣ؼ٢٘ ٢ٛ ػجبدح ألعَ ٓشاد ٓؼ٤ٖ، 

أُشاد ٛزا ٓب ٣زؾون إال إٔ رلؼِٚ أٗذ ثجذٗي، ٣ؼ٢٘ رخ٤ِٞا ا٥ٕ ُٞ أٗٚ ٣غٞص اإلٗبثخ 

٣ب كالٕ فَ ػ٢٘، ه٤ت ٤ٖٓ ا٢ُِ ث٤ض٢ً أٗذ ٝال ٛٞ؟ هللا ٣ش٣ذ ثبُقالح، روٍٞ 

٣ض٤ًي أٗذ، ٣ب كالٕ هق ػ٢٘، ٣ب كالٕ فْ ػ٢٘ ثبهلل، ثبهلل اػزٌق ػ٢٘، ٓب 
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٣ٌٖٔ، اُجذ٤ٗخ ٓب ٣ٌٖٔ، ٓب ٣ٌٖٔ، ألٕ ٓشاد هللا ال ٣زؾون إال إٔ ٣لؼِٚ اإلٗغبٕ 

بداد أُب٤ُخ أُؾنخ، ٓبٍ ثجذٗٚ، ؽز٠ ٣ضًٞ، ٝٛز١ اٗز٤ٜ٘ب ٜٓ٘ب، اُوغْ اُضب٢ٗ: اُؼج

كوو، ٛز١ ػ٘ذ اُغ٤ٔغ ك٤ٜب عؼخ، ٢ًٗٞ أٗب أرقذم ، ألٕ ٓشاد هللا إخشاط أُبٍ 

دكؼذ ٓبٍ، ٝهِذ ٛزا  ٞٗلغٚ، فؾ٤ؼ أٗي أٗذ رضًٞ ُٞ أخشعزٜب أٗذ، ٌُٖ ؽز٠ ُ

ػٖ أث١ٞ ا٤ُٔذ، ٛز١ أمؾ٤خ، ٛزا ٛذ١، ٛزا ػزن، أػزن ػٖ ٝاُذ١، أػزن ػٖ 

....، ٛزا ٓب ك٤ٚ ثأط، ك٤ٚ عؼخ، ٛزا ك٤ٚ عؼخ، أُب٤ُخ أ٢ٓ ا٤ُٔزخ، أػزن ػٖ..

أُؾنخ، ٓضبُٜب: اُؼزن، اُقذهخ، األمؾ٤خ، اُٜذ١، ٛز١ أٓضِخ ُٜب، اُؼزن رؼزن، 

اُقذهخ ر٘لن، اُٜذ١، األمؾ٤خ ػٖ ا٤ُٔذ، ه٤ت، اُوغْ اُضبُش: اُؼجبداد 

اُؼٔشح أُؾزشًخ، ٣ؼ٢٘ ك٤ٜب ثذٕ ٝك٤ٜب ٓبٍ، ٝأٝمؾٜب اُؾظ، ٝاُؼٔشح، اُؾظ ٝ

الف، َٛ رٌٕٞ أؽجٚ ثبُقالح؟ ٝعجت زخاك٤ٜب ثذٕ ٝك٤ٜب ٓبٍ، ُٝزُي ٣غ٢ ك٤ٜب 

، َٛ ٓشاد هللا ػض ٝعَ ٣زؾون؟ ٣ؼ٢٘ َٛ أُشاد ك٢ األفَ االخزالف إٔ ٗ٘ظش

األًجش ٜٓ٘ب أُبٍ ٝال اُجذٕ؟ اُغؤاٍ ثذهخ، َٛ ٓشاد هللا األًجش، ٝاُزض٤ًخ اٌُجشٟ، 

ػ٠ِ أُبٍ؟ ٢ٛ فؾ٤ؼ عٜبد، ال هزبٍ ك٤ٚ،  ٢ٛ ػ٠ِ اُجذٕ ٝالاُؾظ ٝاُؼٔشح، 

ثذٕ ٝٓبٍ، ٢ٛ رزؾون ثبُٔبٍ ٝاُجذٕ، ٌُٖٝ اُجذٕ أًضش، اُجذٕ أًضش، ألٗٚ  غٜبدٝاُ

أُٞاهق، ٣ؼظْ ك٢ ٣ٜبعش ػٖ ثِذٙ، ٣ٔن٢ ساؽِزٚ، ٣زؼت، أؽؼش أؿجش، ٣وق 

اُؾشٓخ، ٣طٞف ثبُج٤ذ، ٣شٟ ث٘لغٚ، اُزض٤ًخ اٌُجشٟ إٔ ٣ؾنش ٛٞ، ٝامؼ؟ 

ٌجشٟ إٔ ٣ؾنش ٛٞ ث٘لغٚ، ألٕ ٗؾٖ رًشٗب ٓشاد هللا، ُٔب ثذأٗب، رًشٗب اُزض٤ًخ اُ

ٓشاد هللا، روش٣جبً عجؼخ ػؾش، ٣ؼ٢٘ ثنؼخ ػؾش ٓشاد، ٖٓ ٓشاداد هللا ػض ٝعَ، 

أَٛ أُذ٣٘خ ْٛ أؽجٚ اُ٘بط ثبُٔشاد، كِزُي ًِٜٝب رزؾون إٔ ٣ؾنش اُؼجذ ث٘لغٚ، 

ؽز٠ رضًٞ ؽز٠  ،ا٤ُ٘بثخ؟ هللا ػض ٝعَأْٜٗ ٣ن٤وٕٞ عذاً ك٢ ا٤ُ٘بثخ، ٣وُٕٞٞ: ٤ُؼ 

رؾون ٓشاد هللا ٖٓ اُؾظ ٝاُؼٔشح رؼبٍ، رؼبٍ إ٠ُ ث٤ذ هللا. ٣جو٠ ٓغبٍ اُشخقخ، 

إَٔ }ا٥ٕ ػشك٘ب اُوبػذح ٛز١، ٓب ٛٞ ٓغبٍ اُشخقخ؟ ٓب داّ أٗٚ األفَ أُ٘غ  َٝ
ب َعَؼ٠   َٓ ِٖ إاِلَّ  َٗغ  بٍ، ٝاُجذ٤ٗخ ٛز١ ػجبدح اُجذٕ ك٤ٜب ٣ـِت ػ٠ِ أُ {٤ََُّۡظ ُِۡۡلِ

أفالً ٓـِوخ، ا٤ُ٘بثخ ك٤ٜب، ٝأُبٍ ٛ٘ب رجغ، أُبٍ رجغ، ٤ُٝظ ك٢ األفَ، أُبٍ ألعَ 

إٔ ٣قَ اُجذٕ إ٠ُ اُج٤ذ اُؼز٤ن، ٤ُظ ٛٞ األفَ ٓضَ اُضًبح، كِزُي ٓ٘ؼٞٙ، ه٤ت، 

ٓبداّ ا٥ٕ خطٞح، خطٞح، اُخطٞح اُضبُضخ ثؼذ ٛز١ اُوٞاػذ، ٓب ٛٞ اُز١ سخـ ك٤ٚ 

 ٝعِْ، ٚػ٤ِٚ ٝعِْ؟ أُ٘طوخ ا٢ُ سخـ ك٤ٜب اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِاُ٘ج٢ ف٠ِ هللا 

ئَ اُؼو٢ِ٤ عُ أث٢ سص٣ٖ ئَ ؽذ٣ش اُخضؼ٤ٔخ ٝؽذ٣ش عُ  اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

اُؾظ أدسًذ أث٢ ؽ٤خب ًج٤شا ال ك٢ هللا  نخ٣ب سعٍٞ هللا إٕ كش٣ :عؤاٍ ٝامؼ
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سعٍٞ هللا إٕ أث٢  ٛزا عؤاٍ ٝاُغؤاٍ اُضب٢ٗ: ٣ب .٣غزط٤غ إٔ ٣ضجذ ػ٠ِ اُشاؽِخ

عئَ ػٖ ٓغِْ  اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ عئِٜباُغؤا٤ُٖ ا٢ُ كئراً . ٓبد ُْٝ ٣ؾظ

اُج٤ذ  اُٞفٍٞ إ٠ُٓبد ُْٝ ٣ؾظ ٝعئَ ػٖ ٓغِْ أدسًٚ اُؾظ ٝٛٞ ال ٣غزط٤غ إٔ 

 اُز٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔكئراً ٛز٣ٖ األٓش٣ٖ  ، ٝهبٍ ٗؼْ، ث٘لغٚ، كوبٍ: ؽظ ػٖ أث٤ي ٝاػزٔش

ٖ ؽز٠ ٛزٍٝ اإلص٤ٖ٘، ك٤ٚ عؤاٍ آخش، َٛ كشهٞا؟ هجَ إٔ ، ٣ٌُٞغز٘بة ػْٜ٘ ٛ

٣ؼغضٝا؟ ٝال اُغؤاٍ أٗٚ أدسًٚ اإلعالّ ٝٛٞ ؽ٤خ ًج٤ش، هذ أك٘ذ، ال ٣غزٔغي ػ٠ِ 

ساؽِخ، ؽٞف ٢ٛ روٍٞ: )كش٣نخ هللا أدسًذ أث٢( كٜٞ هجَ إٔ ٣ؼغض ُْ ٣ٌٖ 

س اُٜغشح، ٓلشهبً، ُٝزُي ػ٘ذ اإلٓبّ ٓبُي ٣وٍٞ ك٢ داس اُٜغشح، ٣وٍٞ: ٗؾٖ ك٢ دا

زُي ٓبُي ٓب ُٓب عٔؼ٘ب ػٖ أؽذ ؽظ ػٖ أؽذ، ٝال إٔ أؽذ اػزٔش ػٖ أؽذ، ٝ

٣شخـ ك٢ ا٤ُ٘بثخ ٓطِوبً، إال إٔ ٣ٞف٢، ا٤ُٔذ ٣وٍٞ ؽظ ػ٢٘، ٣وٍٞ: ُٞ عئِذ 

ؾظ ػ٘ٚ، هِ٘ب ؽظ ػ٘ٚ، ٗلز اُٞف٤خ، ُٝٞ اعزؾبس٢ٗ ا٤ُٔذ ػٖ ٤ٍٓذ أٝف٠ إٔ ٣ُ 

إٔ ٣ؼزن ػ٘ي، إٔ ٣ٜذٟ ػ٘ي، إٔ  هجَ إٔ ٣ٔٞد، ُوِذ ُٚ ال رٞف٢ ثبُؾظ، أٝف٢

٣غبم اُٜذ١ إ٠ُ ٌٓخ، إٔ ٣زقذم ػ٘ي، ال رٞف٢، ُٞ اعزؾبس٢ٗ هِذ: ال رٞف٢، 

أؽظ ػٖ ٤ٓذ، هِذ ؽظ ػ٘ٚ، ٌُٖٝ ٣وٍٞ أٗب  ٢ٌُٖ ُٞ عبحر٢٘ ٝف٤خ، ك٤ٜب أٗ

ٜغشح ٓؾذ ٣ؾظ ػٖ أؽذ، ٝال أؽذ ٣ؼزٔش ػٖ أؽذ، كِزُي اُأدسًذ اُ٘بط، ك٢ داس 

ٖ أخزٝا ثٜزا اُؾذ٣ش، ٛزا اُؾذ٣ش ٣أُذ٣٘خ، ٝأَٛ اُؾذ٣ش ا٥خشٛزا ٓزٛت أَٛ 

ٝ أ، اُؾبُخ األ٠ُٝ ا٤ُٔذ، اٗزجٜٞا، ا٤ُٔذ اُز١ ٓبد ُْٝ ٣ؾظ كوو ك٢ ؽبُخ، ؽبُز٤ٖ

ه،  ه أٝ ٓب كشَّ ه؟ أٝ ا٤ُٔذ ا٢ُ كشَّ ٣ؼزٔش، ٌُٖ ػبد١، َٛ ٣وبٍ ا٤ُٔذ اُز١ ُْ ٣لشِّ

٠ِ ٝكوٜب، ك٢ أٓٞاد أٝ ػبعض٣ٖ ُْ ًِٜب ٓؾزِٔخ، ألٕ األعئِخ ا٢ُ عبح اُغٞاة ػ

هٞا، أدسًزْٜ اُلش٣نخ ٝٓب كشهٞا، ٛزا ٝاؽذ، إراً ا٤ُٔذ ٣ٝغٔٞٗٚ اُلوٜبح  ٣لشِّ

ٛٞ  ٞةنأُؼأُؼنٞة، أُؼنٞة ٣ؼ٢٘ ٛزا ٓقطِؼ خبؿ ثجبة اُؾظ، 

شئٚ، اُؾخـ اُز١ ٤ٓؤٝط، ٓش٣ل ٤ٓٝؤٝط ٖٓ صٝاٍ ػزسٙ، ٤ٓؤٝط ٖٓ ثُ 

ٚ، ٛزا اُؾ٢ اُٞؽ٤ذ ا٢ُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غز٤٘ت، ٣ؼ٢٘ ٓب ك٤ٚ أٓذ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾظ ث٘لغ

أُؼنٞة، ا٢ُ ٛٞ ال ٣شع٠ صٝاٍ ثشئٚ، ال ٣شع٠ ؽلبئٚ، ٓشك ٓضٖٓ ؽَِ، ال 

شاؽِخ، ٛشّ، ٣ؼ٢٘ أؽ٤بح ٓضَ ٛزا، ٝا٤ُٔذ، ٛزا كوو، ٣جو٠ ا٥ٕ ا٣ُغزٔغي ػ٠ِ 

 ػ٘ذٗب ٓغأُخ اُؾ٢ اُوبدس ال ٣غٞص ثبإلعٔبع إٔ ٣غز٤٘ت أؽذ، ٓطِوبً، اُؾ٢ اُوبدس ٓب

ُٞ ٓبد ٝٛٞ ٓب  :٣غٞص إٔ ٣غز٤٘ت أؽذ أثذاً، ٝا٤ُٔذ ًٔب عٔؼزْ، اإلٓبّ ٓبُي ٣وٍٞ

ٝف٠ ال رؾظ ػ٘ٚ، ٝال رؼزٔش ػ٘ٚ، رقذم أٛذ١ اُج٤ذ، أػزن ػ٘ٚ، ٌُٖ ال رؾظ 

ػ٘ٚ، اإلٓبّ أؽٔذ ٝؿ٤شٙ ٣ٞعؼٕٞ ك٤ٜب، أٓب ٓغأُخ ؽظ اُزطٞع، ٝػٔشح اُزطٞع، 
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ٖٓ اُ٘بط، ًَ ٓشح ٣وٍٞ ثؼزٔش ػٖ  ػٖ ؽ٢، أٝ ػٖ ٤ٓذ، ٓضَ ٓب ٣لؼَ ا٥ٕ ًض٤ش

أث١ٞ، ثؼزٔش ػٖ أ٢ٓ، ثؼزٔش ػٖ أخ١ٞ، ثؼزٔش ػٖ، إرا ًبٕ أخٞى اػزٔش ػٔشح 

اإلعالّ، ؽظ ؽغخ اإلعالّ، كئٗي ٓب داّ إٔ أُغأُخ ك٤ٜب اُزن٤٤ن ٛزا، ٝأٜٗب 

سخقخ ٤ُٝغذ ٢ٛ األفَ، ٝٓب ك٤ٜب إال ؽذ٣ش اُخضؼ٤ٔخ ٝٓب ؽبثٜٚ، ٣غإُٔٞ ػٖ 

ذ أٝ ُٔؼنٞة، ٓب ػبد ٣ٌٖٔ ٝفُْٜٞ اُج٤ذ، ك٤وٍٞ ُٝزُي ؽبالد خبفخ ٤ُٔ

َ ثٔبرا؟ ًٔب هبٍ اُؾبكؼ٢ ُْ ٣ذع اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ اُؾذ٣ش ا٥خش، ٓضَّ 

أسأ٣ذ ُٞ ًبٕ ػ٠ِ أث٤ي د٣ٖ أً٘ذ رون٤ٚ )َ ثونبح اُذ٣ٖ، ٣ؼ٢٘ ٓغبٍ ُِؾي، ٓضَّ 

َ ًٔب ٓضَّ االعز٘بثخ ػ٘ٚ ا٢ُ ػ٤ِٚ د٣ٖ هنبح اُذ٣ٖ  ا٢ُ ٣ٌٖٔ إراً  ، (كوو هبٍ ٗؼْ هبٍ

اُزطٞع ػٖ ؽخـ هذ  ػٔشح اُزطٞع ؽظ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، أٝال ٓغأُخ 

، خبفخ مجوأٝ ٝصنأٓزٛت أُذ٣٘خ هللا أػِْ أٗٚ ٣ٝ٘جـ٢ أال ٗلؼِٜب ؽظ أٝ اػزٔش 

، ٝأٓب ، ٓب عبح ؽذ٣ش ػٖ اُزطٞعٛبٝأْٜٗ ٓبؽ٤٤ٖ ػ٠ِ األفَ اُشخقخ روذس ثوذس

ػّٔٞ ؽذ٣ش ؽظ ػٖ اث٤ي ٝاػزٔش ال ؽظ ػٖ أث٤ي ٝاػزٔش عٞاة عبح ا٢ُ ٣وُٕٞٞ 

٣ب أ٣ٜب  :ٕ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هبٍأ، ٛٞ ؽذ٣ش اثزذاح٤ُٝظ ػ٠ِ ٝكن عؤاٍ، 

ٛٞ عٞاة عبح ػٖ ، ٝ ػٖ اهبسثٌْ ٝاػزٔشٝا الأئٌْ ٝاػزٔشٝا اُ٘بط ؽغٞا ػٖ اثب

ٕ ٣خشط ا٥ إراً  ، ٝاػزٔش،٤يأثؽظ ػٖ  :هبٍ ٓب ؽظ،  ١ٞ ػ٤ِٚ د٣ٖأثوبٍ ك ،ٍؤاع

اُزطٞع ٣لزؼ ا٥ٕ ؽٞف ٤ًق ٣ٝلؼِٜب، ؽذ ألػ٘ذٗب ٓغأُخ اُزطٞػبد ال ٣٘جـ٢ 

 ٓب داّ ٗغبٕٕ اإلأل ،٣لزؼ ا٤ُ٘بثخ ُٞ اٗلزؼ ثبثٜب ٣لزؼ ثبة اُزٌبعَ :أثٞاة أخشٟ أٝالً 

 ،ػ٢٘ ؾظ٣ ثٞف٢ إٕ ٖٓ ٓب٢ُ ػ٤ب٢ُ ث٤ؾغٕٞ ػ٢٘ ٣ٌٖٔ ٖٓ ا٤ُٔشاس ثؼذ :٤وٍٞث

٤لزؼ ُ٘ب ثبة ًٝزُي ثٖ اُؾذ٣ش ػخشٝط  أ١ ،ٝٛزا ٣لزؼ ؽشاإلٗغبٕ ٣زٌبعَ 

، ٣ؾغٕٞ ػ٢٘ ،عِطخ ، أٝٝ ؽَِأ ،ٓشك ٢ُ٘ٞ أفبث ث٤وٍٞ: ٓب داّ أٗٚ ٗغبٕاإل

ا٤ُٔذ ا٢ُ  ،أٝأُؼنٞةٛٞ، ٣٘جـ٢ اُ٘ظش ك٤ٜب اُ٘وطخ اُز٢  ُٝزُي، رٌبعَ  أعَ

، ٝٛٞ ٣وذس ٣ؾظ ٝال ؽظ أسثؼ٤ٖ ع٘خ،، صالص٤ٖ ع٘خ ،ػؾش٣ٖ ع٘خ ٓشد ػ٤ِٚ، كشه

 ،٣ُؼزٔش ػ٘ٚ ٓب٣ٝؾظ ػ٘ٚ  ٓبػ٘ذ أَٛ أُذ٣٘خ  ؟ػغض ٛزا َٛ ٣ؾظ ػ٘ٚ ٝثؼذ٣ٖ

ه،  ٓغأُخ  اكٜزو ٛز١ اُ٘وطخ ا٢ُ ٣٘ظش ك٤ٜب كوٝإٗٔب اُغؤاٍ ػٖ ؽخـ ٓب كشَّ

 أَٛ ٓضَ ٓب رًشٗب ك٢ ٓزٛت ،خش ؿ٤ش ٓغأُخ اُزٌبعَأصْ أ٣نب رلزؼ ثبة  ،ا٤ُ٘بثخ

َٛ إٔ أٝ، اُٞاؽذك أُغغذ اُٞاؽذ ك٢ اُلشك٢ ػبدح اُغٔبػبد إك٢  ،أُذ٣٘خ

عٞ ٗبط ٝ، ك٢ أٍٝ اُٞهذٓبّ اُشارت إلرا أه٤ٔذ اُغٔبػخ ٓغ اإ ،أُذ٣٘خ ٣ٔ٘ؼٕٞ

ؽز٠  ،٘وَ ٝاُؼوَُاٛزا ٛٞ ػ٤ٖ   ر،كزاأ ال ٣قِٕٞ عٔبػخ ٣قِٕٞ، كبرزْٜ اُقالحٝ

، ٖٓ ٓلبعذٕٙ ٛزا أ٣نب ؟ أل٤ُٚ ،٣ؼ٢٘ ُٚ ٝعٚ ،ؽذ٣ش ٖٓ ٣زقذم ػ٠ِ ٛزا داخَ
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 ،ػ٤٘٘بأّ أٝهذ سأ٣٘بٙ ث ،س اُزٌبعَٞس٣ ،األؽ٤بح٣ٝلشم  ،٣لشم اُغٔبػخ أٗٚ ؿ٤ش

ِؼقش ٣وبّ ك٤ٜب ػؾش ُاُظٜش ٖٓ  ،ٝهللا ك٢ ٓغبعذ ٣وبّ ك٤ٜب ػؾش عٔبػبد

٣وٍٞ ُٞ كبرز٘ب ٛزٙ ِٗو٠ ، ٣ٝأرٕ، ٣ٝو٤ْ ٝٛٞ عبُظ، ٗٚ ٣أرٕأل ، ٤ُٚ؟عٔبػبد

عٔبػخ  ،ٓغبعذ هشمًأٜٗب ؽ٤بح عذ األبٝأفجؾذ ٓغ ٗق٢ِ ٓؼبٛب،عٔبػخ صب٤ٗخ 

ٝال ؽقَ ك٢ ٝهذ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا  ،ٛزا ٓٞ ٓشاد هللا ،ٝسا عٔبػخ ٝسا عٔبػخ

، ؿجوأُٝزُي ٓزٛجْٜ  ،ٓٞة ٛزا ٓشاد هللا ػض ٝعَ ،اُخِلبحٝال ٝهذ ، ػ٤ِٚ ٝعِْ

ٛ٘ب ُٞ ًزُي ، كزارأأُزأخش٣ٖ ٣قِٕٞ  ، ٣غ٤ٕٞاٞأه٤ٔذ اُغٔبػخ األ٠ُٝ ٝفَِّ  ارإ

رؼذد  ،ًزُي أُلغذح اُضب٤ٗخ اُز٢ رؾقَ ٖٓ ا٤ُ٘بثخ ؟اٗلزؼ ثبة ا٤ُ٘بثخ ٝػ ٣ؾقَ

٣وُٞي  ،٣غئِٕٞ ػٜ٘ب دائٔبً  ،ٛز١ أُغأُخصبس آٖٓ  ،اُؼٔشاد ك٢ اُغلشح اُٞاؽذح

 ،عِظ ثذخَ ثؼٔشح ػٖ ٗلغ٢أه٤ت ثذٍ ٓب  ،ٌٓخ ب عب١ ػؾش أ٣بّ ك٢أٗٝهللا 

ٝثؼذٙ ك٢ اُز٘ؼ٤ْ ػٖ ، أ٢ٓػٖ ٢ اُز٘ؼ٤ْ كٝثؼذٙ  ،ث١ٞأػٖ  ِز٘ؼ٤ُْك٢ ٝثٌشح 

ؽز٠ ا٢ُ ك٢  ،ؽز٠ ا٢ُ ك٢ اُغؼٞد٣خ، دائٔبً ٣لؼِٕٞ ٛزا  ،خز٢أٝثؼذٙ ػٖ  ،خ١ٞأ

 ؟، ه٤ت ٛز١ ٖٓ كؼِٜبخ١ٞأٖ ػ، ث١ٞأٖ ػرِوبٙ سا٣ؼ عب١ ثؼزٔش  ،اُذاخَ

٤ُظ ٌٝٓخ إ٠ُ  َُؼٔشح ٝاُؾظ ُِذاخك٢ ااألفَ  ،ؽشؿ ٓ٘ب ػ٠ِ اُخ٤شأاُقؾبثخ 

س ا٤ُ٘بثخ ٌُٖ ُٞ آصبكٜزا ٖٓ  خشٝط،٤ُغذ ػٔشح دخٍٞ ٝ ٢ٛ ػٔشح ،اُخبسط ٜٓ٘ب

ٖ ػؽز٠ ؽذ٣ش ؽظ  ؟فِٜب ظٕ٘ٞأ ؟فِٜبأزطٞػبد ٝػ ك٢ إُ ا٤ُ٘بثخ أهِ٘ب 

ٛزا ؽجشٓخ  ،ٚٝهل األفؼؽٔذ أٓبّ ًٔب هبٍ اإل ،ػجبط اثٖػٖ  ٛٞ صشأ  ،ؽجشٓخ

 ك٢رٕ ا٤ُ٘بثخ ئك ،ؽ٤بحػٖ األٞاد ٓب ٣ؾغٕٞ ْٜٓٗ ٣لزٕٞ ػ٠ِ األاألفَ أ ،ذ٤ٓ

ب َعَؼ٠  }األفَ رجو٠ ػ٠ِ األفَ ا٢ُ ٛٞ ، اُزطٞػبد َٓ ِٖ إاِلَّ  َٗغ  إَٔ ٤ََُّۡظ ُِۡۡلِ َٝ} 

 ،٣ؼ٢٘ ٤ٓؤٝط ٓ٘ٚ ،ٞةنٝ ٓؼإٔ ًبٕ ٤ٓذ إ ،ل ػ٠ِ اُزلق٤َئا٤ُ٘بثخ ك٢ اُلشا

 ،أُغأُخ اُجبه٤خ ٛ٘ب اُزلق٤َ ك٢ ا٤ُٔذ أُلشه، ٝ ٣ؼزٔش ػ٘ٚإٔ ٣ؾظ ػ٘ٚ أ٣ٌٖٔ 

إرا َٛ أُذ٣٘خ أػ٘ذ  ،ٝ ؿ٤ش أُلشهأ ،ٝ أُؼنٞة أُلشه، أٝا٤ُٔذ اُـ٤ش ٓلشه

 ،ٗي ر٘لؼٚ ك٢ ؽ٢حإخبهشى ٣ؼ٢٘ ٝدى ك٢ ٗذ أ ،٣ؾظ ػ٘ٚ ٓبٓلشه خالؿ  ًبٕ

ٚ ػ٘ مؼِ  ،رقذم ٝهَ اُِْٜ ػٖ كالٕ ،سعِٚ ُِؾشّ ٝهَ اُِْٜ ػٖ كالٕأخز ٛذ١ ٝ

٣ؼ٢٘  ،رغؼ٠ٝٗذ رشٝػ رطٞف أ ٗيإٓب أ ،ٓب٤ُخ أؽ٤بح ٓب٤ُخ ،اُِْٜ ػٖ كالٕ َٝه

ِخضؼ٤ٔخ ٛزا ٛٞ ُؾذ٣ش آُٖ ؿ٤ش   ،روق ك٢ ػشكبد روٍٞ ػٖ كالٕ ،ػجبدح ثذ٤ٗخ

ٝ ٓب أعش ؤدس١ ٛٞ ٣أٝهللا ٓب  ٓبّ ٓبُي هبٍ:، ُٝزُي اإلك٢ ٗظش ،ٗظش ٚا٢ُ ك٤

ُٕٞ ٞٔخ اإلعالّ ٣وئأرؼت ٝأٗب ٤ُؼ أه٤ت  ،حػ٘ذ سثٚ ٝال ٓب ٣ُجشِ  حٛٞ ٣ُجشِ  ،عشؤ٣

ك٢ أُذ٣٘خ  ًذ اُ٘بطسٓبّ ٓبُي ٣وٍٞ ادٝاإل ؟٣قَ ٝال ٓب ٣قَ ٛٞ ٗذس١ٓب هللا ٝ
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ػزٔش ػٖ عٔؼذ إٔ ٝاؽذ هبٍ أؽظ ػٖ كالٕ أٝ أ ثؼذ ك٢ اُقذس األٍٝ ٝهللا ٓب

فجؼ األفَ ػ٘ذ ًض٤ش ٖٓ اُ٘بط ٣ٌٖٔ ُٞ ٗغ١ٞ أكالٕ، ا٤ُّٞ ًٔب رؾٞكٕٞ ٣ٌٖٔ 

 ،أُخ أخشٟغصْ ػبد ٣لزؼ ٓ ك٢ اُؾظ ٣ٌٖٔ ٗغجخ ًج٤شح ٖٓ أُؼزٔش٣ٖ ٤ٗبثخ،اعزلزبح 

صْ ا٤ُ٘بثخ ثبُذساْٛ رلزؼ أُغأُخ ٛز١،  صبسآ ٛزا أ٣نب ٖٓ  ،ا٤ُ٘بثخ ثبُذسا٢ْٛٝٛ 

ؾٞف ٍٗٝ ؽ٢ هجَ ٓب أ ،أُغأُخ ِغ٣َغزغ أ٣ٝجذ٢ٛ أعشح ٝال ٢ٜٓ ثأعشح، ٓغأُخ 

ٝاُشخقخ  ؟سخقخال ٢ٛ أفَ ٝٝػ؟ ٝٗؾٞف ٢ٛ أفال ٤ٗبثخ  ،ا٤ُ٘بثخ ثبُذساْٛ

ٓب ٓغأُخ ا٢ُ سخـ أ :ك٘وٍٞ ٓضَ ٛزا ؟ٛٞ ؽذ اُشخقخ ٛز١ ٓب ،ُٜب هذس ٓؾذد

 ،هبٍ عٜض ػ٘ي ؟ؽظأهذس أ ٗب ٓبأ٢ٗ إَٛ ػ٢ِ سم٢ هللا ػ٘ٚ عأٍ ٝاؽذ هبٍ  ،ُْٜ

ٜٗب اُذساْٛ أظٜش ٝهللا اػِْ األ ،ا٤ُ٘بثخ ثبُذساْٛ ،ٓؼنٞةا٢ُ  ٣ٝؼ٢٘ ك٤ٜب سخقخ

 ،ٝ اعزلنبٍأ ،ٓب ك٤ٜب ٓغبٍ العزشثبػ ،ٝاُضا٣ذ رشدٙ ،ا٢ُ رأخزٛب ػ٠ِ هذس ٓب رؾظ

٣ؼ٢٘ ؽِٔخ اُؾظ رٌِق  ،ٝاُجبه٢ رشدٙ ،ٕ اُذساْٛ رٌٕٞ ػ٠ِ هذس ؽبعزيأاألفَ 

ُٝزُي ٝػ  ،رزًشح ٓقشٝكبد اُطش٣نٖ اُشعبٍ صالصخ آالف، رأخز ٓ ،الفآصالس 

ُخ أ٣وٍٞ ك٢ أُـ٢٘ ك٢ ٓغ ،صبس ا٤ُ٘بثخآٛزا أ٣نب ٖٓ  ؟ أل٣ٕوٍٞ ُ٘ب ك٢ أُـ٢٘

ٗغبٕ ۡل٣ُغزؾت  :"ٓـ٢٘ رشا ثؾش ك٢ ٓغأُخ ا٤ُ٘بثخ ثؾش ع٤ذ" ٣وٍٞ ،ْ ٛز١اُذساٛ

 ،ك٢ ٓغأُخ ٝأ٣نب ٣ؾظ االٗغبٕ ،ٝ ػبعض٣ٖأ٤ٓز٤ٖ  ارا ًبٗٞإث٣ٞٚ إٔ ٣ؾظ ػٖ أ

 ػٖ ال ٣قِؼ أحٕ أُشأٝاؽذ هبٍ ك٢  ، ٝاُشعَ ػٖ أُشأح،شعَاُ أُشأح ػٖ

 ٓؼٚ ٝٓب كنَ :٣وٍٞ ٛ٘بٓشأح ػٖ أث٤ٜب،  اُخضؼ٤ٔخ ؟ه٤ت ٝاُخضؼ٤ٔخ اهبُٞ ،ُشعَا

ٖٓ ؿ٤ش  ،٣ٝ٘لن ػ٠ِ ٗلغٚ ثوذس اُؾبعخ ،أخزٙك٢ رٕ ُٚ ٣ؤٕ أال إٖٓ أُبٍ سدٙ 

 ،ال ،رشٝػ رزجشعرؾظ ٓبخزٕ دساْٛ  ،زجشعا٤ُُٝظ ُٚ  ،عوٝ روز٤ش، عشاف ٝالإ

ُز١ ٣أخز دساْٛ ٤ُؾظ بكأؽٔذ: ٓبّ هبٍ اإل ،رٕ ٣ُٚؤٕ أال إٗذ، إرجشع ٖٓ ٤ًغي 

 ٣ُٚوٍٞ  ، ٓٞة ٣وٍٞ ُٚ أٗب أٓؾ٢، ال، ُٚ إٔال ٣ٔؾ٢ :هبٍ ،ٝ ٓؼنٞةأػٖ ٤ٓذ 

ٛزا ٣ـِن  ،صاد سدٙ ٓبٝ ،ك٢ اُ٘لوخ ٝال ٣غشف ع٤بسح، ٝال ٣وزش٣شًت ه٤بسح ٝال 

 ،كنِذ ٓؼٚ كنِخ ،ػٖ ٤ٓذ خخز ؽغأٝهبٍ ك٢ سعَ  ،ك٢ ا٤ُ٘بثخثبة اُزغبسح 

ال إ ٝال ٣٘بٛذ أؽذاً  :هبٍ ،ٕ ٛزا ٤ُظ ٓغبٍ اعزشثبػأل ،ِٜٛبأل ، ٣شدٛب٣شدٛب :هبٍ

خ، ٝ اُلشهأ خٕ اُوطا٥ ب٘بٛذح ا٢ُ ٣غ٤ٜٔٔاُ ،هطخ ث٤ٖ اُشكبم ٣ٚؼ٢٘ ُٞ ك٤ ،ثوذس

 ،٠ُ اُطؼبّإٝال ٣ذػٞ اُ٘بط  ،عشكبً  اال ثوذس ٓب ال ٣ٌٞٗٞإ ،دساْٛ ٣لشهٕٞ ث٤ْٜ٘

ال ٛزٙ ٤ُغذ داخِخ ك٢ ؽذٝد  ،٣لؼَ ػض٣ٔخ ٝال ؽ٢ ٣وٍٞ ٛزا ،ػ٠ِ ؽغبة أًَُٞ

ٕ إ٣ؼ٢٘  ئبً ُٚ،ٝال ٣غزلنَ ؽ٤ ،هؼبّ ٝرذػٞ اُ٘بط ٖٓ ٤ًغي رلؼَ رج٢ ،ا٤ُ٘بثخ

ٓؾزبم ، ٓؾزبم ُِؾشّأٗٚ ٓضالً ل٤ذ ز٣غ ؟ه٤ت ٝػ ٣غزل٤ذ ٛٞ ،ٙدصاد ؽ٢ ٣ش
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رش٣ذ رطٞف  ؟ك٢ أُؾبػش وقٗذ رجـ٠ رأعب ٝاؽذ هبٍ  ،ٓب ػ٘ذٙ دساْٛ ،ُِٔؾبػش

٣ٌٕٞ  ،ث٢ ا٤ُٔذأٝؽظ ػٖ  ،ي ٓقشٝف اُغ٤تأػط٤ٝ ،ِٔخدكغ اُؾأٗب أ ؟رغؼ٠

 ،شٛب ًَُِٔٞعأؾظ ٣ٌٕٞ ُاُؼجبداد اُخبفخ ثب ، ٣وُٕٞٞٛزا اعزلبد ٝٛزا اعزلبد ،ٛٞ

 ،هلذ هٞاف ؿ٤ش اُؾظ ،رًشد هللا ، ٓضَعشٛب ُيأٗذ أٝاُؼجبداد ا٢ُ رخقي 

 عشٛبأٛز١  ؾؼبئش،رؼظ٤ٔي ُِ ،ُٔؾبػشثبكشؽي  ،ًجشد ،ِِٛذ ،ٕآهشأد اُوش

ٗذ أك ،عشٙ ًَُِٔٞأ ،ٝاُٞهٞف ٝأُج٤ذ ٝاُش٢ٓ ،ٝاُطٞاف ٝاُغؼ٢ ،٤ًَُِٞ

، روٍٞ: ٗي رغؼِٜب رغبسحأٓب أ ،٠ُ ٌٓخ ثذساٛٔٚإٕ رقَ أاؽذ ٌٓ٘ي إٔ ٝٓغزل٤ذ 

الف ك٢ ع٤جي ٛز١ آسثغ أٝ ،ُل٤ٖأٝاُؾظ ٣ٌِق  ،الفآخٔظ  ،الفآط٢ٗٞ عذ أػ

هجَ ٓب ٗذخَ  ،ا٤ُ٘بثخ ًض٤شح ٌُٖ أُغبئَ ك٢ٝػبد  ، ٛز١ ٢ٜٓ ثط٤جخ،٢ٜٓ ثط٤جخ

ٓغأُخ  ٗب ًزُيػ٘ذ ،ٕ ارنؼفَ ا٥ٝاأل ؟فِٜبأ ،ر٤٘ب رلبف٤َأٝ رأك٢ رلبف٤ِٜب 

 .ٗؼْ س،أُذ٣٘خ ٝؿ٤شْٛ ٢ٛٝ ٓغأُخ اإلؽقبأَٛ ك٤ٜب كشم ث٤ٖ  ،أخشٟ

 .بَاُب َما َجاَء ِفيَمْن ُأْحِصَر ِبَعُدو   - ٢

َثِِن ََيََْي، - ٢٣١٣  َنُو َوبَ نْيَ اْلبَ ْيِت ، فَِإنَُّو َيَِلُّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ، َعْن َماِلٍك قَ  َحدَّ اَل : َمْن ُحِبَس ِبَعُدو  ، َفَحاَل بَ ي ْ
 .َويَ ْنَحُر َىْديَُو ،َوََيِْلُق رَْأَسُو َحْيُث ُحِبَس َولَْيسَ َعَلْيِو َقَضاءٌ 

زطبع ٣ٌَٔ ػٔشرٚ عٓب ا ٝث٤ٖ اُج٤ذ، ٣ؾبٍ ث٤ٕ٘ٚ ٣ؾشّ أُؾشّ ٝأؽقبس ٓؼ٘بٙ اإل

ؽقبس اإل :اُ٘ٞع األٍٝ ،ؽقبس ٗٞػ٤ٌُٖٖ اإل ،ٓؾقش ،ؽقبسٛزا اإل أٝ ؽغٚ،

َٛ أ٣ٔ٘ؼٕٞ  ٞآضَ ًبٗٝال  ،ٝال ؽ٢ ،ٝال ؽشة ،كز٘خ العافية٣ؼ٢٘ ٗغأٍ هللا  ،ثؼذٝ

عذ ع٤ٖ٘ اٝ  ْٓ٘ؼٞٛ ،اُؾ٤خ ٓؾٔذ ثٖ ػجذاُٞٛبة ، ك٢ ٝهذاُزٞؽ٤ذ ٖٓ اُؾظ

عذ  ْٛ روش٣جبً ّ ثٖ ػجذاُؼض٣ض أ٣نب ٓ٘ؼٞفجغ ٖٓ اُؾظ ٌُٖٝ ك٢ ٝهذ االٓب

، ٖٓ اُؾظ، ٝك٢ ٝهذ اإلٓبّ ػجذ اُؼض٣ض أ٣نبً، ٓ٘ؼٞا عذ أٝ عجغ عجغع٤ٖ٘، 

٣ٔ٘غ  ٛ٘ب، كل٤ٚ ع٘ٞاد ًبٕ ك٢ ؽشى ٗٚألٖٓ أَٛ اُزٞؽ٤ذ ٣ؾظ، ك٢ اؽذ  ٓب ع٤ٖ٘،

زٛت كالٕ ٗذ ٖٓ ٓأ اهبُٞ ، ٝعبحؽشّأ ،٣ٌٔ٘ٚ ٓب دسا ػٖ أُ٘غ ،ٖ اُؾظٓأُٞؽذ 

ؽقبس ثؼذٝ اإل ،ٝ ك٢  كز٘خ ك٢ ٌٓخ ٗغأٍ هللا اُؼبك٤خأ ٝؽقبس ثؼذإٛزا  ،ٓٔ٘ٞع

 ،ٝ ػشطأ ،ٝ ًغشأ ،ؽقبس ثٔشكاإلاُ٘ٞع اُضب٢ٗ: ٝك٢  ،ُٚ ؽٌْ ،ثؼذٝ وكو

ٌُٖ عبٙ  ،ٗذ ٓؾشّأ، ٣ؼ٢٘ ٓشك هبسا ٓب هذسد رؾظٓضالً  ،ؽبدس ع٤بسح

، خز اُ٘ٞع األٍٝأػ٤ٖ ٗك٢ ٗٞ أٝ ٓشك، إراً  ،عبٙ ؽ٢ ٣ؼ٢٘ هللا ٣ؼبك٤٘ب ، عبٙعِطخ

ٝاؽذ  ،عِْ ك٢ اُؾذ٣ج٤خِٝ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ُ ؽقَٗٚ أل ،ٓزلن ػ٤ِٚ اُ٘ٞع األٍٝ

 ،٤ُٕظ ٓضَ ٛز١ اُزقبس٣ؼ ا٥ ، هبٍ ُٚ ٓٔ٘ٞع رذخَ،ٝٓ٘غ ٖٓ اُج٤ذ ّ ٝعبٓؾش
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ثؼنْٜ رقش٣ؾب ُٞ ك٢ ث٤زي داس١ ُٞ ك٤ي ػذٝ ٛزا  اً ؽقبسإزقبس٣ؼ ٤ُغذ اُ

ر٘ظ٤ْ ٝاالٓش اُضب٢ٗ اٗذ ػبسف ك٤ٚ ٖٓ هجَ ٝرؾشّ ٝروٍٞ اٗب ال ٓٞة فؾ٤ؼ ٛزا 

 ؟ؼذٝثُؼت كبم٢  ٛزا اُؼذٝ ػذٝ ُِٔغ٤ِٖٔ ٣ٔ٘ؼي ه٤ت ٝػ اُؾٌْ ارا فشد 

هبٍ االٓبّ ٓبُي ٖٓ ؽجظ ثؼذٝ ٝاؽَ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُج٤ذ أٝال ٣ؾَ ٖٓ ًَ ؽ٢ اُؾٔذ 

ٕۡ } ٣لقخ اؽشآٚ ٝال ًأٗٚ اؽشّ ٛزا ٝاؽذ اص٤ٖ٘ ٣٘ؾش اُٜذ١ هبٍ هللا رؼب٠ُ هلل كَئِ

َٜۡذ١ِِۖ  ُۡ َٖ ٱ ِٓ ب ٱۡعز٤ََۡغَش  َٔ ْۡ كَ صالصخ ٣ؾِن سأعٚ ؽ٤ش ؽجظ ٣ؼ٢٘ ك٢ أ١ { أُۡؽِقۡشرُ

ٌٓبٕ ك٢ اُؾَ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؽِن اُؾذ٣ج٤خ ك٢ اُؾَ ٣ِؾن سأعٚ ؽ٤ش 

ُٝزُي ٛزا ٗٞع اُزٔزغ ٓضَ ٓب . ٠ُ اِٛٚ ٤ُظ ػ٤ِٚ هنبح ٣ؼٞد اؽجظ ٣ِجظ ص٤بثٚ 

ٞاْ }ثٖ اُضث٤ش ٛزا ٗٞع ٖٓ اُزٔزغ هللا ٣وٍٞ اهبٍ  ُّٔ أَرِ ٗذ االٕ ٓب ػ٤ِي ؽ٢ أٝ { َٝ

 ٝادُزٚ ٗؼْ  واثذ ر٘ؾش ٛذ٣ي رؾِن سأعي ٝرشعغ ٛزا اُؼذٝ كو

َثِِن َعْن َماِلٍك أَنَُّو بَ َلَغُو َأنَّ َرُسوَل  - ٢٣١٢ اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم َحلَّ ُىَو َوَأْصَحابُُو بِاحلَُْديِْبَيِة ، فَ َنَحُروا َوَحدَّ
َُُّ َلَْ نْعَلْم َأنَّ اْْلَْدَي ، َوَحَلُقوا ُرُؤوَسُهْم ، َوَحلُّوا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء قَ ْبَل َأْن َيطُوُفوا بِاْلبَ ْيِت ، َوقَ ْبَل َأْن َيِصَل إِلَ  ْيِو اْْلَْدُي 

 .، َوالَ يَ ُعوُدوا ِلَشْيءٍ َمَعُو ، َأْن يَ ْقُضوا َشْيًئا اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم أََمَر َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبِو ، َوالَ ِمَّْن َكانَ  َرُسولَ 

 ،ٔؾٜٞسحاُوقخ ، اُاُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ عبح اُؾذ٣ج٤خ ٝٓ٘ؼْٞٛ أُؾش٤ًٖ 

ًَ  ٝؽِٞ ٖٓ ،ٝؽِن سأعٚ ٣ٖٝ ك٢ اُؾَ ك٢ اُؾذ٣ج٤خ ،ٗؾش ٛذ٣ٚ ٣ٖٝ ك٢ اُؾَ

ْٜٓ٘ ٖٓ هبٍ ٗؾش اُٜذ١ ثٌٔبٗٚ  ،ٝهجَ إٔ ٣قَ اُٜذ١ٕ ٣طٞكٞ ك٢ اُج٤ذ أؽ٢ هجَ 

لَُشْٝا }ْٜٝٓ٘ ٖٓ هبٍ اسعَ ُِج٤ذ ٌُٖ اُج٤ذ ٓٔ٘ٞع هبٍ رؼب٠ُ ، ًَ  َٖ ُْ ٱَُِّز٣ ُٛ

 ٌُ ۡؼ َٓ َٜۡذ١َ 
ُۡ ٱ َٝ  ِّ َؾَشا ُۡ ۡغِغِذ ٱ َٔ

ُۡ ِٖ ٱ ْۡ َػ ًُ ٝ َفذُّ اَل َٝ ۡٞ َُ َٝ ُۥۚ  ِؾَِّٚ َٓ ٞكًب إَٔ ٣َۡجَُِؾ 

 ٍٞ ( صْ ال ٗؼِْ إٔ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أٓش أؽذ ٖٓ 72/اُلزؼ)  ا٣٥بد{ِسَعب

ػٔشح  ،أفؾبثٚ ٖٓٔ ًبٕ ٓؼٚ إٔ ػ٤ٌِْ ػٔشح ػ٤ٌِْ ؽظ ٖٓ هبثَ ػ٤ٌِْ ٝال ؽ٢

 ٣أرٕٞ ا٢ُ ٓؼي ا٤ُّٞ اُون٤خ ؽقِذ ا٢ُ ًبٗٞا ٓؼٚ سخـ ُْٜ ُٔب هبُٞا اٌُلبس

 .كبػزٔشٝا ػٔشح اُون٤خ ٕاُغ٘خ اُغب٣خ  ٣ؼزٔشٝ
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َثِِن َعْن َماِلكٍ َعْن نَاِفٍع ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر أَنَُّو قَاَل ، ِحنَي َخرََج ِإىَل َمكََّة ُمْعَتِمرً  - ٢٣١٩ َنِة : َوَحدَّ ا ِف اْلِفت ْ
َمَع َرُسوِل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم َفَأَىلَّ ِبُعْمَرٍة ، ِمْن َأْجِل َأنَّ َرُسوَل ِإْن ُصِدْدُت َعِن اْلبَ ْيِت َصنَ ْعَنا َكَما َصنَ ْعَنا 

َُُّ  .اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم أََىلَّ ِبُعْمَرٍة َعاَم احلَُْدْيِبَيةِ  َُُّ ِإنَّ َعْبَد اللَِّو َنظََر ِف أَْمرِِه فَ َقاَل : َما أَْمُرُُهَا ِإالَّ َواِحٌد . 
َُُّ نَ َفَذ َحََّّ َجاَء اْلتَ َفَت ِإىَل َأْصَحاِبِو فَ َقاَل : َما أَْمُرُُهَا ِإالَّ َواِحٌد ، ُأْشِهدُُكْم َأِّنِّ َقْد َأْوَجْبُت احلَْجَّ َمَع اْلعُ  ْمَرِة . 

 .اْلبَ ْيَت َفطَاَف َطَوافًا َواِحًدا ، َورََأى َذِلَك ُُمْزِيًا َعْنُو َوأَْىَدى

ِعْنَدنَا ِفيَمْن ُأْحِصَر ِبَعُدو  . َكَما ُأْحِصَر النَِّبُّ صلى ااهلل عليو وسلم َوَأْصَحابُُو  اِلٌك : فَ َهَذا اأَلْمرُ قَاَل مَ  -٢٣١٠ 
                                                                          .، َفَأمَّا َمْن ُأْحِصَر ِبَغرْيِ َعُدو  ، فَِإنَُّو الَ َيَِلُّ ُدوَن اْلبَ ْيتِ 

رٛت إ٠ُ ٌٓخ ٓؼزٔشا ػبّ اُلز٘خ، اُلز٘خ ا٢ُ ٢ٛ ٗضٍٝ اثٖ ػٔش ٗلظ اُطش٣وخ 

اثٖ ػٔش  ،اُؾغبط ػ٠ِ اثٖ اُضث٤ش ع٘خ اص٘بٕ ٝعجؼ٤ٖ هجَ ٓٞد اثٖ ػٔش ثغ٘خ

ألٕ اثٖ  ،ٓبد ع٘خ صالس ٝعجؼ٤ٖ ٝٛزا هجَ ٓٞرٚ ثغ٘خ ٝهذ ٣ٌٕٞ ك٢ ع٘خ ٓٞرٚ

ٙ اُؼغٌش ثشٓؼ ك٢ سعِٚ ٝٓبد ثؼذ اُؾظ ٝدكٖ ك٢ ػٔش ؽظ رِي اُغ٘خ ٝافبثٞ

كوذ ٣ٌٕٞ ٗلظ اُغ٘خ ا٢ُ  ،هجش اثٖ ػٔش ك٢ س٣غ راخش سم٢ هللا ػ٘ٚ ،س٣غ راخش

هبٍ أٗذ ا٢ُ أٗذ :هبٍ ؟ ٖٓ هزِي : ٓبد ك٤ٜب أٝ اُغ٘خ ا٢ُ ثؼذٛب ألٕ اُؾغبط هبٍ 

اُغالػ ك٢ أٓشد اُؼغٌش إٔ ٣أخزٝا اُغالػ ٝاُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٠ٜٗ ػٖ 

كخشط اثٖ ػٔش ٓؼزٔشا ؽبٍٝ أث٘بئٚ إٔ ٣وُٞٞا ٤ُظ ػ٤ِي ثأط ٛزٙ اُغ٘خ ال  .ٌٓخ

رؾظ كئٗب ٗخبف ػ٤ِي ٝٗخبف إٔ رُقذ ػٖ اُج٤ذ، اثٖ ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ ٓغ أٗٚ 

ؽ٤خ ًج٤ش، رذسٕٝ ًْ ػٔشٙ؟ ع٘ز٤ٖ ٝعجؼ٤ٖ ٝٛٞ ٣ّٞ اُٜغشح ًبٕ هش٣ت اُجِٞؽ 

ؼ٢٘ روش٣جب ػٔشح ك٢ اُزغؼ٤ٖ ٣ؾظ ٣ٝؼزٔش ٗبّ ك٢ أُغغذ ع٘خ ٝع٘ز٤ٖ ٝرضٝط، ٣

هبُٞا ٣ٌٖٔ رُقذ ػٖ  ،هبٍ أثذ ،٣ؾظ ٣ٝؼزٔش هبُٞا ع٘خ ارشًٜب إ٠ُ إٔ ر٘غ٢ِ األٓٞس

اُج٤ذ، هبٍ إٕ فذدد ػٖ اُج٤ذ ف٘ؼذ ًٔب ف٘غ ٓغ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

ثؼٔشح هبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أَٛ  ،ػبّ اُؾذ٣ج٤خ. صْ اثٖ ػٔش ؽذ٣ذ اإلرجبع

صْ ٓؾ٠ ٝٛزا أخزٗبٙ ثبألسداف أٗي رشدف األًجش ػ٠ِ  ٓزٔزغ ٝأٗب ثَٜ ثؼٔشح

األفـش صْ هبٍ اُؼٔشح ٝاُؾظ عٟٞ كئٕ فذدد ػٜ٘ٔب فذدد ػٖ اإلص٤ٖ٘ ٝإٕ 

أسدف اُؾظ ػ٠ِ ، ؼٔشح اُأؽٜذًْ أٜٗب ؽظ ٓغ  ،اؽقشد كبُؾَ ك٢ اإلص٤ٖ٘ عٞاح

٤ذ ٝهبف هٞاف اُوذّٝ ٝعؼ٠ اُؼٔشح اُؾٔذ هلل ٓب فذ ػٖ اُج٤ذ دخَ ٝهبف ثبُج

ٝهبف اُطٞاف اُضب٢ٗ ثؼذ اُٞهٞف ثؼشكخ ٝسأٟ إٔ رُي ٓغض١ ػ٘ٚ إٔ اُوبسٕ ٓب 
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ػ٤ِٚ إال هٞاف ٝاؽذ ٝعؼ٢ ٝاؽذ ٝأٛذٟ كٜزا اُلؼَ ًٔب هبٍ ٓبُي ك٤ٖٔ ؽقش 

 خز األٓش اُضب٢ٗ اُز١ اؽقش ثـ٤ش ػذٝأثؼذٝ ه٤ت ٛزا ٝامؼ ٗ

 .َعُدو   ِبَغرْيِ بَاُب َما َجاَء ِفيَمْن ُأْحِصَر  - ٠٩

َثِِن ََيََْي ،َعْن َماِلٍك ،َعِن اْبِن ِشَهاٍب ،َعْن َساَلِِ ْبنِ  - ٢٣١١   : ُعَمَر أَنَُّو قَالَ  َعْبِد اللَِّو ْبنِ  َعْبِد اللَِّو ،َعنْ  َحدَّ
ْيٍء ِمَن ِبََرٍض اَل َيَِلُّ . َحََّّ َيطُوَف بِاْلبَ ْيِت ، َوَيْسَعى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة ، فَِإَذا اْضطُرَّ ِإىَل لُْبِس شَ  اْلُمْحَصرُ 

َواِء ، َصَنَع َذِلَك َواف َْتَدى َها ، َأِو الدَّ  .الث َِّياِب الَِِّت الَ بُدَّ لَُو ِمن ْ

عزخ أؽٜش عجغ أؽٜش  ،ؽز٠ ٣طٞف ثبُج٤ذ ٣وٍٞ اثٖ ػٔش أُؾقش ثٔشك ال ٣ؾَ

كئٕ  ،األع٘بط ٢ٛ أخقُض٤بة ٣ِجظ ٣ٝلذ١ ٝإٕ ًبٕ ٠ اُإصٔبٕ أؽٜش، إرا اؽزبط 

٣ؾَ ؽز٠  ٓباؽزبط إ٠ُ دٟٝ ك٤ٚ ه٤ت ٣لؼَ ٣ٝلذ١، إرا أُؾقش ثٔشك أٝ ًغش 

٤ُظ ٓضَ اؽقبس اُؼذٝ ٝٛزا ٓزٛت أًضش  ،٣طٞف ثبُج٤ذ ٣ٝغؼ٠ ثؼٔشح ٓب ٣ؾَ

ٓزٛت أُذ٣٘خ ًِْٜ ٝاإلٓبّ أؽٔذ ك٢ اُشٝا٣خ أُؾٜٞسح ػ٘ٚ اُؼِٔبح ٝخبفخ 

 ،أؽٔذ ٢ٛ إٔ ؿ٤ش ػذٝ ػ٠ِ هش٣وخ أَٛ أُذ٣٘خ اُشٝا٣خ ػٖ ضب٤ٗخ رخزِقاُشٝا٣خ اُ

 ، اُؾغ٤ٖٝٓش١ٝ ػٖ اُضث٤ش ٝػبئؾخ ٝػ٢ِ سم٢ هللا ػ٘ٚ ك٢ هقخ اُؾغ٤ٖ

٤ٚ سم٢ هللا ػ٘ٚ ٓشك ٓشمب ؽذ٣ذا ك٢ اُطش٣ن إ٠ُ ٌٓخ ك٢ اُغؾلخ كٞهق ػِ

 ،هللا ثٖ عؼلش اثٖ ػٔٚ ٣ٔشمٚ ؽز٠ خؾ٢ ػجذ هللا ثٖ عؼلش ٖٓ كٞاد اُؾظ ػجذ

 .ٝأٗب عأدسى اُؾظ ،أُذ٣٘خ أدسى اُؾغ٤ٖك٢ كأسعَ ػجذهللا ثٖ عؼلش إ٠ُ ػ٢ِ 

مٞا اُؾغ٤ٖ ٝكبد اُؾظ ػ٠ِ اُؾغ٤ٖ كغبح ػ٢ِ ٝأعٔبح ث٘ذ ػ٤ٔظ صٝعزٚ ٝٓشَّ 

ٓشَّمٞٙ صْ ُٔب رؾبك٠ رٛت ٝاػزٔش صْ  ،اُؤَ ٣زغبهو ٓ٘ٚؽؼشٙ ٝسعؼٞٙ أُذ٣٘خ ٝ

، إرا ٛز١ اُطش٣وخ ك٢ أُٞهأع٤أر٤٘ب ٝؽظ ٖٓ هبثَ ٝعِظ أؽٜش ٝٛٞ ك٢ ٓشمخ 

ِۚ }األفَ ٍ ٞو٣ًزا ألٕ هللا  إالٓب ك٢  َشحَ هلِلَّ ۡٔ ُؼ ُۡ ٱ َٝ َؾظَّ  ُۡ ْٞا ٱ ُّٔ أَرِ َٝ  ْۡ ٕۡ أُۡؽِقۡشرُ ِ { كَئ

ثؼذٝ اؽقشرْ ػٖ اإلرٔبّ  ٝٛز١ ٗضُذ ك٢ اُؼذٝ ٝكْٜ اُقؾبثخ أٜٗب ك٢ اُؼذٝ كئٕ

ٓب رجشأ رٓزي  ،اُوشإٓ ٝامؼ ارٔٞا ،كٔب اعز٤غش ٖٓ اُٜذ١ ؿ٤ش ٛز١ اُؾبُخ ارٔٞا

افجش ٤ُٖ رؾل٠ ٝأٗذ ك٢  ،ٓش٣ل ٌٓغٞس ٓغجش افجش هللا ال ٤ٜ٣٘ي ،إ٠ُ إٔ رزْ

ٛزا ك٢ ، ٓب رخشط ٖٓ ارٔبٓي اُؼٔشح أٝاُؾظ ؽز٠ رطٞف ثبُج٤ذ ٝرغؼ٠ ،اؽشآي

اُز١ كبرٚ اُؾظ ٝع٤أر٢ ُٞ ٓضال اُؾغض ٝاُط٤بساد ٝكبرٚ  أُشك ٝاٌُغش ًٝزُي

هبٍ اثٖ ػٔش أُؾقش ال  ،ػشكخ ال ٣ؾَ إ٤ُٖ ٣طٞف ثبُج٤ذ ثؼٔشح ٣ٝؾظ ٖٓ هبثَ

ٝإرا امطش إ٠ُ اُض٤بة ٣ِجظ ٣ؾَ ؽز٠ ٣ؾشّ ثؼٔشح ٖٓ هبثَ ٣ٝطٞف ثبُج٤ذ 

 ٣ٝلزذ١  ٗؼْ ٝػبئؾخ أ٣ؼ روٍٞ ؟
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َثِِن َعْن َماِلٍك ،عَ  - ٢٣١٢ ْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد أَنَُّو بَ َلَغُو ،َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ صلى ااهلل عليو وسلم أَن ََّها  َوَحدَّ
 .َكاَنْت تَ ُقوُل : اْلُمْحرُِم الَ َيُِلُُّو ِإالَّ اْلبَ ْيتُ 

أُؾشّ ال ٣ؾِٚ إال اُج٤ذ ألٗب ٗؾٖ رًشٗب اُطٞاف ٛٞ أُ٘ز٠ٜ ٛٞ اُشًٖ األػظْ ٓب 

َؼز٤ِنِ }٣ؾِي إال اُج٤ذ  دآي أؽشٓذ ٓب ُۡ ج٤َِۡذ ٱ ُۡ َبَٰٓ إ٠َُِ ٱ ِؾُِّٜ َٓ  َّْ كُْٞا  {}صُ َّٞ ٤َطَّ ُۡ َٝ
َؼز٤ِنِ  ُۡ ج٤َِۡذ ٱ ُۡ ٓب ٣غزض٠٘ ٖٓ رُي ٖٓ هٍٞ ػبئؾخ أُؾشّ ال  (79- 11اُؾظ/{ ثِٱ

ٞا}٣ؾِٚ إال اُج٤ذ إال ٖٓ اؽقش ثؼذٝ ٝؿ٤شٙ ٣جو٠ ػ٠ِ أفِٚ  ُّٔ أَرِ َٝ} 

َثِِن َعْن  - ٢٣١٣  َماِلٍك ،َعْن أَيُّوَب ْبِن َأِب ََتِيَمَة السَّْخِتَياِّنِّ َعْن َرُجٍل ِمْن َأْىل / اْلَبْصَرِة َكاَن َقِدميًا ،َوَحدَّ

ٝثؼنْٜ هبٍ ٛٞ أثٞ ،أثٞ هالثخ ػجذ هللا ثٖ ص٣ذ اُغش٢ٓ  هذ٣ًْبٕ سعَ ثقش١ 

ؽقِذ ٝٛزا ًِْٜ ألٕ ك٢ أصش ُٜزا  ،فٓطشِّ  أخٞاُؾخ٤ش  اُؼالح ثٖ اُؼالح ٣ض٣ذ ثٖ

كبؽزٔبٍ ، ًِْٜٝ ٣ش١ٝ ػْٜ٘ أ٣ٞة اُغخز٤ب٢ٗ  ،ًِْٜٝ ثقش٤٣ٖ ،ُْٜ ٗلظ اُوقخ

أٗٚ أثٞ هالثخ ػجذ هللا ثٖ ص٣ذ اُغش٢ٓ ٝاؽزٔبٍ أٗٚ أثٞ اُؼالح ٣ض٣ذ ثٖ اُؾخ٤ش أخٞ 

 ٓطشف.

 ي ،َخَرْجُت ِإىَل َمكََّة َحََّّ ِإَذا ُكْنُت بِبَ ْعِض الطَّرِيِق ُكِسَرْت َفِخذِ  :، أَنَُّو قَاَل 

ٓضَ ٓؾشّ ؽقَ ُٚ ؽبدس  ،ٓضَ اُؾٞادس أُشٝس٣خ، ًغشد كخز١ ك٢ اُطش٣ن

ٝإرا عِْ إٕ ؽبح هللا  ،ٓشٝس١ رٌغش ٝال ؽ٢ ٣غِظ ك٢ أُغزؾل٠ ٝٛٞ ك٢ اؽشآٚ

 ًزا ٓب ٣ُؾَ ٓب ٣ؾِٚ إال اُج٤ذ. ؿ٤ش ،٣طٞف ك٢ اُج٤ذ ٣ٝغؼ٠ ٣ٝؾَ

 َعبَّاٍس َوَعْبُد اللَِّو ْبُن ُعَمَر َوالنَّاُس ، ، َفَأْرَسْلُت ِإىَل َمكََّة َوِِبَا َعْبُد اللَِّو ْبنُ 

ك٤٘خ رذسٕٝ ٣ٖٝ ًغش ٛزا اُشعَ ًغش ثبُذَ ٣وٍٞ أسعِذ اعزلز٢ ٝأٗب ك٢ اُطش٣ن، 

هذ٣ٔب ًبٗذ رغ٠ٔ ث٤ٖ ظِْ ٝػل٤ق ، ؽٔبٍ ظِْ،  ٓ٘ضُخ اُِذك٤٘خ ، ا٥ٕ  ا٥ٕ رغ٠ٔ

ثبُنجو هجَ ٓشإ ا٢ُ عٜخ أّ ٛٞ ًغش ك٤ٜب ، ثبُضبح اُضل٤٘خ اُىٖ رغ٠ٔ ثبُلبح اُذك٤٘خ 

ٌٝٓخ ك٤ٜب ػجذ  ، ه٤ت اسعَدكٖ ك٤ٚ ًض٤ش ،اُؾبط ٖٓ ٓ٘بصٍ أ٣نب  اُذّٝ ٝٓشإ

اُؼِٔبح )كِْ ٣شخـ ٢ُ أؽذ ( ٣ؼ٢٘ اُ٘بط هللا ثٖ ػجبط ٝػجذ هللا ثٖ ػٔش ٝاُ٘بط 

 .ٛز١ اُغبدح 
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َعَة َأْشُهٍر َحََّّ َأْحَلْلُت ِبُعْمَرةٍ ، فَ َلْم يُ َرخِّْص َل َأَحٌد َأْن َأِحلَّ َفأََقْمُت َعَلى َذِلَك ا  .ْلَماِء َسب ْ

َ ثؼٔشح ٛٞ ًبٕ ٛأٝ عِْ ػ٠ِ رُي أُٞسد إ٤ُٖ كأهٔذ ػ٠ِ رُي أُبح عجؼخ أؽٜش

 ٝؽقَ ٓضَ ٛزا ُِؾغ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ ٗؼْ، ٗؼْ ٓؾشّ ثؾظ 

َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن اْبِن ِشَهاٍب ،َعْن َساَلِِ ْبِنَعْبِد  - ٢٣١٤ اللَِّو ،َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر أَنَُّو قَاَل : َمْن ُحِبَس َوَحدَّ
 .ُدوَن اْلبَ ْيِت ِبََرٍض ، فَِإنَُّو الَ َيَِلُّ َحََّّ َيطُوَف بِاْلبَ ْيِت َوبَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ 

ًالّ ٝامؼ ٝٛزا ٓزٛت ٓبُي ٝاُؾبكؼ٢ ٝأؽٔذ ٝٓزٛت أَٛ أُذ٣٘خ هبهجخ ٝأَٛ 

٣وُٕٞٞ ال أُش٣ل ،ا٢ُ خبُلْٜ هبئلخ ٖٓ أَٛ اُؼشام  ،ٛزا ٛٞ اُقؾ٤ؼٝ ،اُؾغبص

٣ؼ٢٘ ٣ّٞ كال٢ٗ  ٛزا ٣ؼ٢٘ ػ٘ذْٛ أصش ٝاؽذ ػٖ اثٖ ٓغؼٞد ٛٞ أٗٚ هبٍ ٣نغ أٓبسح 

كئرا عبح رُي  ،٣ٝشعَ ٓؼٚ اُٜذ٣١ٌٖٔ ٝفُٞٚ إ٠ُ ٌٓخ ٣ٝشعَ سعٍٞ ٣ؼ٢٘ ٣ّٞ 

 ، ٛزا أصشؾقش ثٔشكٔزا اُٛ ،ثؼ ٛذ٣ٚ ٣ؾَا٤ُّٞ ٝرأًذ ٣ؼ٢٘ ؿِت ػ٠ِ ظ٘ٚ أٗٚ رُ 

ٝاثٖ اُضث٤ش ٌُٖ اُ٘بط ا٢ُ أسعَ إ٤ُْٜ ٝاثٖ ػٔش ٝاثٖ ػجبط  ،اثٖ ٓغؼٞد

ٛٞ أؽٔذ  ٝٓؾٜٞس ػٖاُؾبكؼ٢ ٓبُي ٝٝػبئؾخ ٝأَٛ أُذ٣٘خ ٝاُؾغبص ٝٓزٛت 

ثؾبدس ٓشٝس١ أٝ أُؾقش ثٔشك أٝ  إٔ ٛزاكِزُي ٛٞ اُغبدح ٛٞ اُقؾ٤ؼ  ،ٛزا

 .ثلٞاد اُؾظ ًِٜب عزأر٢

َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر ، َأنَّ َسِعيَد ْبَن ُحزَابََة اْلَمْخُزو  - ٢٣١٥  ِميَوَحدَّ

 إٔ ٓؼجذ ثٖ ؽضاثخ أُخض٢ٓٝ

 ُصرَِع بِبَ ْعِض طَرِيِق َمكََّة َوُىَو حُمْرٌِم ،

 ٖ ساؽِزٚٓفشع ٣ؼ٢٘ عوو 

 َوَمْرَواَن ْبَن احلََْكِم  َفَسَأَل : َمْن يَِلي اْلَماَء الَِّذي َكاَن َعَلْيِو ؟ فَ َوَجَد َعْبَد اللَِّو ْبَن ُعَمَر َوَعْبَد اللَِّو ْبَن الزُّبَ رْيِ 

هللا ثٖ اُضث٤ش ٝٓشٝإ ثٖ اُؾٌْ، ٓشٝإ ًبٕ كو٤ٚ ُٝٚ آصبس  هللا ثٖ ػٔش ٝػجذ ػجذ

كغأٍ ػٖ أُبح ٓٞ ػٖ اُز١ ٢ِ٣ ، كغأٍ ػٖ أُبح  ، ػ٘ذ١ أٗبًض٤شح ك٢ أُٞهأ

ػجذ هللا ثٖ ػٔش ٝٓشٝإ ثٖ  ٣ؼ٢٘ ٖٓ ك٤ٚ ٖٓ اُ٘بط كوبُٞا ػجذ هللا ثٖ اُضث٤ش ٝ

 اُؾٌْ ٗؼْ
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، َمَر ، َفَحلَّ ِمْن ِإْحرَاِموِ َصحَّ اْعتَ َفذََكَر َْلُِم الَِّذي َعَرَض َلُو َفُكلُُّهْم أََمَرُه َأْن يَ َتَداَوى ِبَا اَل بُدَّ لَُو ِمْنُو َويَ ْفَتِدَي ، فَِإَذا 
 .: َوَعَلى َىَذا اأَلْمُر ِعْنَدنَا ِفيَمْن ُأْحِصَر ِبَغرْيِ َعُدو  قَاَل َماِلكٌ  .َُُّ َعَلْيِو َحجُّ قَاِبٍل ، َويُ ْهِدي َما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْديِ 

طَّاِب، أَبَا  - ٢٣١٦  أَيُّوَب األَْنَصارِيَّ، َوَىبَّاَر ْبَن اأَلْسَوِد ، ِحنَي فَاتَ ُهَما احلَْجُّ ، َوأَتَ َيا يَ ْوَم َوَقْد أََمرَ ُعَمُر ْبُن اْلَْ
َُُّ ََيُجَّاِن َعاًما قَاِباًل ، َويُ ْهِديَاِن َفَمْن َلَْ  َُُّ يَ ْرِجَعا َحاَلاًل .  اٍم ِف  َيَِْد َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّ النَّْحِر ، َأْن َيَِالَّ ِبُعْمَرٍة ، 

َعٍة ِإَذا َرَجَع ِإىَل أَْىِلوِ   .احلَْجِّ ، َوَسب ْ

أٓب خطأ ك٢ ، اُلٞاد ٓؼ٘بٙ أٗٚ كبرزٚ ػشكخ ،ٗؼْ ٛزا اُلٞاد أ٣نب اُلٞاد ٗلظ اُؾٌْ

اُؾغبة ٝال ك٢ اُؾذٝد أُْٜ كبرزٚ ػشكخ، إرا عأٍ هبُٞا ُٚ ٛزا ُفشع ك٢ هش٣ن 

ُي ٓ٘ٚ ٝرلزذ١، ٣ؼ٢٘ ٖٓ رذاٟٝ ٓٔب الثذ  :أٍٝ ؽ٢ ، هبُٞا ٌُٚٓخ ٝاٌٗغش

أُؾظٞساد رلزذ١، اص٤ٖ٘ : إرا عِٔذ رؼزٔش رجو٠ ػ٠ِ اؽشآي ٝرؼزٔش، صالصخ : 

ٛز١ رٔزغ كوو ٣ؼ٢٘ ػ٤ِي ؽظ ٖٓ هبثَ أسثؼخ : رؾَ ٖٓ اؽشآي ثؼذ اُؼٔشح، 

رقّٞ  إرا ًبٕ ٓب ػ٘ذى ؽ٢حسخقخ، خٔغخ : رٜذ١ ٓب اعز٤غش ٖٓ اُٜذ١، ٣ؼ٢٘ 

ٝاعت ػ٤ِي، ٛزا ا٢ُ ِٜذ١ ، ٛزا ُا سعؼذ، ٛز١ ثذٍ إر خصالس أ٣بّ ك٢ ٌٓخ ٝعجؼ

هبٍ ٝهللا اُزٔزغ اُز١ رزٌِٕٔٞ ػ٘ٚ ٤ُظ اُز١ رزٛجٕٞ إ٤ُٚ، عٔبٙ اثٖ اُضث٤ش اُزٔزغ، 

ألٕ ٛٞ  ،ُٞ أخزٗب ثظبٛش ا٣٥خ ًبٕ ٣جو٠ ثئؽشآٚ ،ٛزا اُزٔزغ األًجشٛزا ٛٞ اُزٔزغ 

ص٤بثٚ ٣ٌٝ٘ؼ اُ٘غبح  ثؼٔشح إٔ ٣ِجظ إٔ ٣ؾَ أؽشّ ثؾظ ٌُٖ هللا ػض ٝعَ ٓزؼٚ

َؾظَّ }ٝال ُٞ أخزد ثظبٛش ا٣٥خ  ،٣ٝزط٤ت ٝاُؼبّ اُوبدّ ٣ُؾشّ ُۡ ْٞا ٱ ُّٔ أَرِ { ًغشد َٝ

هبُٞ كوبٍ اثٖ اُضث٤ش ٓب اُزٔزغ؟ ٛزا ٛٞ األفَ،ر٘زظش اُؾظ اُوبدّ ٝأٗذ ٓؾشّ،

ٖٓ اؽقش ٛٞ ٝهللا أٌْٗ ٓب رؼشكٕٞ اُزٔزغ، اُزٔزغ : هبٍ  اُزٔزغ ا٢ُ رًشٝٙ ٛزا،

إٔ ٣ؾَ ثؼٔشح ٣ٝغزٔزغ ع٘خ ًبِٓخ ثبُ٘غبح ثٔشك ٝهذ أؽشّ ثبُؾظ كشخـ هللا ُٚ 

ك٢ اؽشآٚ  ٣نٌَبٕ ُُٞ أخزرْ ثظبٛش ا٣٥خ ٝٝاُط٤ت ٝاُض٤بة ٣ٝؾظ ٖٓ هبثَ 

َؾظَّ }ُِغ٘خ اُوبدٓخ ؽز٠ ٣ؾظ ألٕ هللا ٣وٍٞ  ُۡ ْٞا ٱ ُّٔ أَرِ ٝهللا ٛزا رٔزغ ٛزا كؼال رٔزغ  {َٝ

ألٕ هللا هبٍ ارٔٞا ٝٓضِٚ اُلٞاد ا٢ُ  ،ٗٚ ؽذح؟ ٛز١ سخقخرشٝا٥ٕ ٣ؼ٢٘ أٗزْ 

 ٣لٞد اُؾظ ٗؼْ 

اْلَعَدِد ، أَْو قَاَل َماِلٌك : وَُكلُّ َمْن ُحِبَس َعِن احلَْجِّ بَ ْعَد َما َُيْرُِم ، ِإمَّا ِبََرٍض َأْو ِبَغرْيِِه ، َأْو ِِبَطٍَإ ِمَن  -٢٣٢٣
 .حُمَْصٌر . َعَلْيِو َما َعَلى اْلُمْحَصرِ َخِفَي َعَلْيِو اْلِْاَلُل ، فَ ُهَو 

 أٝ ثخطأ ك٢ اُؼذد ٓشك أٝ ؿ٤شٙخطأ ك٢ اُؼذد، خل٢ ػ٤ِٚ اُٜالٍ، 
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َُُّ َأَصابَُو َكْسٌر ، أَْو َبْطٌن ُمَتَحرِّ  -٢٣٢٢  ققَاَل ََيََْي : ُسِئَل َماِلٌك َعمَّْن َأَىلَّ ِمْن َأْىِل َمكََّة بِاحلَْجِّ . 

 ،ثط٘ٚ ٣ؼ٢٘ ٣غٔٞٗٚ اعٜبٍ ؽذ٣ذ ٓب ٣غزط٤غ ٣زٛت ٓغ اُ٘بطثطٖ ٓ٘خشم اعزطِن 

  أٝ ًغش أٝ ثطٖ ٓ٘خشم

 أِو اْمرَأٌَة ُتْطَلق

٣ؼ٢٘ أفبثٜب اُطِن، هِن اُٞالدح ٝٓب رُطِن ،أٝ آشأح رُطِن هبٍ ٝٛٞ اُقٞاة 

هذسد رشٝػ ُؼشكخ، ا٥ٕ ٣غضاْٛ خ٤ش اُؾٌٞٓخ ٝمؼٞا ٓغزؾل٤بد، ٝمؼٞا 

٢ أٗبط ٌٓغٞس٣ٖ ٝآشأح رطِن ٣ٝؾ٤ِْٜٞٗ ثبإلعؼبف إٕ ك ٝهللااعؼبكبد، ٝمؼٞا 

ك٢ ػشكخ ؽز٠ ٓب ٣لٞرْٜ اُؾظ، ًَٝ ع٘خ ٣غ٤جٕٞ إؽقبئ٤خ ٝالداد ك٢  ٤ُْٜٖٗ ٣ولٞ

٣ؾ٤ِْٜٞٗ  ،ٝٗبط ػ٤ِٔبد ،ٝٗبط ٌٓغٞس٣ٖ ،اُؾظ ٖٓ ٓؾشٓبد ٣ِذٕ ثؼشكخ

خ٤ش ٝٛزا ٓٔب ... ٌُٖ هذ٣ٔب ٓب ك٢  ثبإلعؼبكبد ػِؾبٕ ٓب ٣لٞرْٜ اُؾظ، هللا ٣غضاْٛ

خ ٣ّٝٞ ػشكخ أفبثٜب اُطِن ٓب هذسد رشٝػ ٓغ اُ٘بط ٛز١ ٓضَ  ، آشأح ؽبعَّ

، اٗغبٕ ثط٘ٚ ٓ٘خشم ٣ؼ٢٘ أفبثٚ أُؾقش، إٕ عِٔذ رؼزٔش ٝرؾظ ٖٓ هبثَ

فشع ٖٓ داثزٚ ًَ ٛزا ٓضِٚ  ،اعٜبٍ ؽذ٣ذ ٝعلبف ٓب ٣وذس، ًغش ؽبدس ٓشٝس١

 ٗؼْ

ُهْم فَ ُهَو حُمَْصٌر َيُكوُن َعَلْيِو ِمْثُل َما َعَلى أَْىِل اآلفَاِق ، ِإَذا ُىْم ُأْحِصُرواقَاَل : َمْن َأصَ  .  .ابَُو َىَذا ِمن ْ

 ا٢ٌُٔ ٝا٥كبه٢ عٞاح ك٢ ٛزا 

َُُّ ُكِسَر أَْو قَاَل َماِلٌك : ِف َرُجٍل َقِدَم ُمْعَتِمرًا ِف َأْشُهِر احلَْجِّ َحََّّ ِإَذا َقَضى ُعْمَرتَُو أََىلَّ بِاحلَْ  -٢٣٢٩ جِّ ِمْن َمكََّة 
قَاَل َماِلٌك : أََرى َأْن يُِقيَم . َحََّّ ِإَذا بَ رَأَ َخرََج ِإىَل احلِْلِّ .  .َأَصابَُو أَْمٌر اَل يَ ْقِدُر َعَلى َأْن ََيُْضَر َمَع النَّاِس اْلَمْوِقفَ 

َُُّ َعَلْيِو َحجُّ قَاِبٍل َواْْلَْديُ َُُّ يَ ْرِجُع ِإىَل َمكََّة فَ َيطُوُف بِاْلبَ ْيِت ، َوَيْسعَ  َُُّ َيَِلُّ .   .ى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة . 

ٛزا ٣خشط  ،ٗؼْ ٛزا سعَ هن٠ ػٔشرٚ ٝأَٛ ثبُؾظ ٖٓ ٌٓخ ٝٓب هذس ٣ٌَٔ اُؾظ

٣شٝػ ُِز٘ؼ٤ْ ٣ٝأر٢ ، ٔغ ك٤ٜب اُؾَ ٝاُؾشّزٝاُؼٔشح ٣غ ،الصّ ػٔشح ألُِٕؾَ 

 .ٖٓ اُؾظ ٛزا ٣ٝؾظ ٖٓ هبثَ ٝػ٤ِٚ اُٜذ١ ٗؼْثؼٔشح ؽز٠ ٣غزط٤غ اُزؾَِ 
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٢٣٢٠-  َُُّ َُُّ طَاَف بِاْلبَ ْيِت َوَسَعى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة .   َمِرَض فَ َلْم قَاَل َماِلٌك : ِفيَمْن َأَىلَّ بِاحلَْجِّ ِمْن َمكََّة . 
 قَاَل َماِلٌك : ِإَذا فَاَتُو احلَْجُّ فَِإِن اْسَتطَاَع  .َيْسَتِطْع َأْن ََيُْضَر َمَع النَّاِس اْلَمْوِقفَ 

ثشأ ٤ُٝظ إرا هذس، ال اُؼٔشح الصّ ك٤ٜب  ٓؼ٘بٙ إراكئٗٚ إٕ اعزطبع ٣ؼ٢٘ إٕ اعزطبع 

 إرا اعزطبع ٣ؼ٢٘ إرا سعؼذ ُٚ االعزطبػخ خشط إ٠ُ اُؾ٠َ ؽَ ٝؽشّ، ٓؼ٘

ِبُعْمرٍَة َفطَاَف بِاْلبَ ْيِت َوَسَعى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة ، أَلنَّ الطََّواَف اأَلوََّل ََلْ فَِإنِو إن اْسَتطَاَع َخرََج ِإىَل احلِْلِّ ، َفَدَخَل 
 َيُكْن نَ َواُه لِْلُعْمَرِة ، فَِلَذِلَك يَ ْعَمُل ِِبََذا ، َوَعَلْيِو َحجُّ قَاِبٍل َواْْلَْدُي ،

د ٣ُؾغت، ٌُٖ إرا ٓب ػب ٢ هبكٚ ثبُج٤ذ ٣وٍٞ ٛزاى ٓٞة ػٔشح٣ِوٍٞ اُطٞاف اُ

 ثشح ٣خشط ُِؾَ ٣ٝأر٢ ثؼٔشح ٣ٝؾَ ٝػ٤ِٚ ؽظ هبثَ ٝاُٜذ١ ٗؼْ

َنُو َوبَ نْيَ احلَْجِّ ، َفطَاَف بِاْلبَ ْيِت َوَسَعى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة  ، فَِإْن َكاَن ِمْن َغرْيِ أَْىِل َمكََّة ، َفَأَصابَُو َمَرٌض َحاَل بَ ي ْ
َا َكاَن نَ وَ َحلَّ ِبُعْمَرٍة َوطَاَف بِ  اُه اْلبَ ْيِت َطَوافًا آَخَر ، َوَسَعى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة . أَلنَّ َطَواَفُو اأَلوََّل ، َوَسْعَيُو ِإَّنَّ

 .لِْلَحجِّ ، َوَعَلْيِو َحجُّ قَاِبٍل َواْْلَْديُ 

ٗلظ اُطش٣وخ اُطٞاف ٝاألٍٝ ٝاُغؼ٢ األٍٝ ٓب ٣ؾغت ٓبداّ ٓب  ًزُي ا٥كبه٢

ال هٞاف ؛ٝهق ٓغ اُ٘بط ثؼشكخ ٝاُطٞاف ًبٕ هجَ اُٞهٞف ٝػ٘ذٗب هبػذح أخزٗبٛب 

إال ثؼذ اُٞهٞف ٝال عؼ٢ إال ثؼذ اُطٞاف ، اُطٞاف ثبُؾظ الصّ ثؼذ اُٞهٞف 

ْۡ  }ثؼشكخ ألٕ هللا هبٍ  ٤َۡوُنْٞا رَلَضَُٜ ُۡ  َّْ ٤ُٞكُ صُ ُۡ ج٤َِۡذ َٝ ُۡ كُْٞا ثِٱ َّٞ ٤َطَّ
ُۡ َٝ  ْۡ ْٞا ُُٗزَٝسُٛ

َؼز٤ِنِ  ُۡ ، أ١ هٞاف هجَ اُٞهٞف ثؼشكخ ال ٣ٌٕٞ هٞاف اُؾظ، كِٞ هبف ٝعؼ٠ { ٱ

صْ ٓب هذس ٣شٝػ ُؼشكخ ٗوٍٞ هٞاكي األٍٝ ٝعؼ٤ي األٍٝ ٓب ٣ٞٗذ ُِؼٔشح ٓب 

ؽظ ؽز٠ رغزط٤غ رِجظ ص٤بثي ٝرؾَ ٝػ٤ِي ٣ٌل٤ي، الصّ رشٝػ ُِز٘ؼ٤ْ ٝرأر٢ ثؼٔشح 

ٛزا ٖٓ اؽقش ثـ٤ش ػذٝ، ٖٓ اؽقش ثؼذٝ ٖٝٓ اؽقش  ،ٖٓ هبثَ ٝػ٤ِي اُٜذ١

 ثـ٤ش ػذٝ ٛزا ٛٞ اُقؾ٤ؼ ٝا٢ُ ػ٤ِٚ اُ٘بط ٗؼْ.
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 .بَاُب َما َجاَء ِف بَِناِء اْلَكْعَبةِ  - ٠٠

َثِِن ََيََْي َعْن َماِلٍك ،َعِن اْبِن ِشَهاٍب ،َعْن َساَلِِ ْبِنَعْبِد اللَِّو  - ٢٣٢١  ، َأنَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َأِب َبْكٍر َحدَّ
يِق َأْخبَ َر َعْبَد اللَِّو ْبَن ُعَمَر ،َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ صلى ااهلل عليو وسلم قَاَل : َأَلَْ تَ َرْي أَ  نَّ قَ ْوَمِك ِحنَي بَ نَ وُا الصِّدِّ

يَم ؟ قَاَلْت فَ ُقْلُت : يَا َرُسوَل اللَِّو ، أََفاَل تَ ُردَُّىا َعَلى قَ َواِعِد ِإبْ رَاِىيَم فَ َقاَل َرُسوُل اْلَكْعَبَة اق َْتَصُروا َعْن قَ َواِعِد ِإبْ رَاىِ 
: لَِئْن َكاَنْت اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم : َلْواَل ِحْدثَاُن قَ ْوِمِك بِاْلُكْفِر َلَفَعْلُت ، قَاَل : فَ َقاَل َعْبُد اللَِّو ْبُن ُعَمَر 

َم ِئَشُة َسََِعْت َىَذا ِمْن َرُسوِل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم ، َما أَُرى َرُسوَل اللَِّو صلى ااهلل عليو وسلم تَ َرَك اْسِتالَ َعا
 .الرُّْكنَ نْيِ اللََّذْيِن يَِلَياِن احلِْْجَر ، ِإالَّ َأنَّ اْلبَ ْيَت ََلْ يُ َتمَّْم َعَلى قَ َواِعِد ِإبْ رَاِىيمَ 

 ،ػ٤ِٚ اُغالّ ًٔب أخزٗب ك٢ األك٤٘خ اُغجؼخ ٛٞ ا٢ُ ثٞأ ُٚ ٌٓبٕ اُج٤ذ ٗؼْ إثشا٤ْٛ

ًبٕ ٌٓبٕ رأر٤ٚ اُغ٤ٍٞ ٝاُزجخ ٛز١ ًبٗذ ٓشرلؼخ ٝهقخ اُضؼجبٕ أُْٜ إٔ هللا ثٞأ ُٚ 

ٍَ  } ٢ ٣ؾت هللا إٔ ٣ؼٔش ٝأٍٝ ث٤ذ ٝمغ ُِ٘بطٌُٓبٕ اُج٤ذ، ٝٛزا أٌُبٕ ا َّٝ َّٕ أَ إِ

ِمَغ َُِِّ٘بِط ََُِّزِ  ث٤َۡذ   ٌَّخَ ١ ُٝ ، ٝثٞأ ُٚ ٌٓبٕ أُغغذ اُؾشاّ ٝثٞأ ُٚ ؽذٝد {ثِجَ

ئرا ك ،اُؾشّ، ًبٕ ٛٞ ٝعجش٣َ ٣ٔؾٕٞ ػ٠ِ أٗقبة اُؾشّ ؽز٠ ؽذدٝا ؽذٝد اُؾشّ

ٌُٖ عبحد ع٤ٍٞ ٝٛذٓذ اٌُؼجخ ، صالس أؽ٤بح ث٘لغٚ ٛٞ اُز١ ثٞأٛب ٝؽذدٛب 

ٝأعضاح ٜٓ٘ب ٝهش٣ؼ ْٛ ٝالح اُؾشّ كٔب اعزطبػٞا ٣ؼ٢٘ ًأْٜٗ رجبهأٝا ػٖ رغذ٣ذ 

اٌُؼجخ كغجؾبٕ هللا عبح ٝاؽذ ٝاؽذ س٢ٓٝ أٝسٝث٢ هجَ اإلعالّ ٝعل٤٘ٚ ك٢ ؽؼ٤جخ 

عبسد ػٖ اُجؾش ٝافطذٓذ ثبُؾؼت أُشعب٤ٗخ ٝرِلذ أٝ ٝثؼذ٣ٖ ؿشهذ عل٤٘زٚ 

ًبٌْٗ ػ٘ذًْ ث٤ذ إٕ كوبٍ  عبح ٗلش ٖٓ هش٣ؼ ثبُؾؼ٤جخ ٛز١ ػ٤ِٚ س٢ٓٝ ٗقشا٢ٗ

عجؾبٕ هللا ٛٞ  ،ٝاػٔشٝا ثٚ ث٤ذ إثشا٤ْٛخزٝٙ ًبٕ رش٣ذٕٝ اُخؾت إثشا٤ْٛ، إٕ 

ٗقشا٢ٗ ٣ؼشكٕٞ ، هش٣ؼ صاٗذ ُْٜ ٛز١ ًبٗذ أْٛ ؽ٢ ػ٘ذْٛ اُخؾت ألٗٚ رؾزبط 

أخزٝا ٖٓ ٝأخزٝا ٓ٘ٚ خؾت اُغل٤٘خ ، كخؾت ٓغطؼ ٝٛزا ٓب ٣ٌٕٞ إال ك٢ اُـبثبد

ٝأخزٝا ٣جٕ٘ٞ  ٝاعزٜذٝا ك٤ٜب، ،ٝر٘بٛذٝا ثبُذساْٛ ،اُؾشّ ٝاعزٜذٝا ك٤ٜب حؽغبس

هٞاػذ  ٌُٖٖٝ هقشد ػ٤ِْٜ اُ٘لوخ ٓب ًبٗذ ػ٘ذْٛ دساْٛ ًض٤شح كوبُٞا ٗوزقش ػ

إثشا٤ْٛ كبخزقشٝا ٖٓ اٌُؼجخ عزخ أرسع رشًٞٛب ك٢ اُؾغش هٞاػذٛب ٓٞعٞدح إ٠ُ 

٘لغخ ٓٞعٞدح ث٘غذ اُوٞاػذ ا٢ُ ٝمؼٜب إثشا٤ْٛ ك٢ اُؾغش عا٥ٕ ا٤ُّٞ، ُٞ ٗؾلش 

ا٥ٕ ك٢ اُؾغش عزخ أرسع، كج٘ٞٛب ٛزا اُج٘بح أُٞعٞد ا٥ٕ، ٣وٍٞ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا 

٣ب  :هٞاػذ إثشا٤ْٛ  هبُذ ٖػ٤ِٚ ٝعِْ : أُْ رش١ إٔ هٞٓي اهزقشٝا ك٢ اٌُؼجخ ػ

. ٣ؼ٢٘ رْٞٛ سعٍٞ هللا سدٛب ا٥ٕ ػ٠ِ هٞاػذ إثشا٤ْٛ . هبٍ : ؽذصبٕ هٞٓي ثبٌُلش 
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ٝٛزا ك٤ٜب ع٤بعخ ؽشػ٤خ ك٢ اإلعالّ ٝأخبف إرا ؿ٤شد ك٢ اٌُؼجخ رؾذس كز٘خ، 

ٝثؼذ رُي اثٖ اُضث٤ش ٛز١ خبُزٚ ؽذصزٚ ثبُؾذ٣ش، ك٤ّٞ ٢ُٝ ٌٓخ ٝاٜٗذّ ًج٤شح، 

اٌُؼجخ سدٛب ػ٠ِ هٞاػذ إثشا٤ْٛ ٝٗضٍ اُجبة ػ٠ِ ٓغزٟٞ األسك ٝٝمغ ثبة 

ًٔب ًبٗذ ٝرؼشكٕٞ اُوقخ. كوبٍ ػجذ هللا ٓوبثَ ٝثؼذ٣ٖ ػجذ أُِي ٛذٜٓب ٝأػبدٛب 

ًبٗذ ػبئؾخ ٓزأًذح ٖٓ ٛزا اُؾذ٣ش ا٥ٕ ػشكذ اُغش ُٔبرا اُ٘ج٢ إٕ ثٖ ػٔش : 

ُش٤ًٖ٘ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣غزِْ اُشًٖ ا٤ُٔب٢ٗ ٣ٝغزِْ اُؾغش األعٞد ٝال ٣غزِْ 

هزقش ٌُٖ ا ،اُِزإ ٤ِ٣بٕ اُؾغش ألٜٗٔب ك٢ اُؾو٤وخ ٤ُغب سً٘بٕ ْٛ ك٢ ٝعو اُغذاس

ُٔبرا ػٖ هٞاػذ إثشا٤ْٛ، كِزُي اعزالٜٓٔب ٤ُظ اعزالّ ٌُِؼجخ، هبٍ ا٥ٕ ػشكذ 

ٗلغٚ هبٍ ٝهللا ُٞ ً٘ذ ألٕ اُج٤ذ ُْ ٣زْٔ ػ٠ِ هٞاػذ إثشا٤ْٛ، ؽز٠ ػجذ أُِي  رشى

 عٔؼذ ٛزا اُؾذ٣ش ٓب ٗونذ كؼَ اثٖ اُضث٤ش ٌُٖٝ ٓب دس٣ذ .

َثِِن َعْن َماِلٍك ،َعْن ِىَشاِم  - ٢٣٢٢ ْبِن ُعْرَوَة ،عْن أَبِيِو ، َأنَّ َعاِئَشَة أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي قَاَلْت : َما أُبَاَل َأَصلَّْيُت َوَحدَّ
 .ِف احلِْْجِر أَْم ِف اْلبَ ْيتِ 

ك٢ اُؾشّ ك٢ ؿ٤ش أٝهبد ر٤غش ُٚ اُٞاؽذ إرا ؾٖ ا٥ٕ ٗٛزا أ٣نب ٓلشٝك ٗؾشؿ 

ٖ عذاس اٌُؼجخ اُضؽٔخ ٣ق٢ِ ك٢ اُؾغش إرا ف٠ِ ك٢ اُؾغش ٝخبفخ ٣وزشة ٓ

كٌأٗٚ ف٠ِ ك٢ اٌُؼجخ هٞاػذ إثشا٤ْٛ رؾزٚ ٝخِلٚ ثؼذ إرا ف٤ِذ أٓبّ اُغذاس ٝأٗذ 

ك٢ اُؾغش كأٗذ ف٤ِذ ك٢ اٌُؼجخ كال روٍٞ ٝهللا ٓ٘ؼ٢ٗٞ ٓب اعزطؼذ إٔ أدخَ 

اٌُؼجخ، ف٢ِ ك٢ اُؾغش  اُؾغش ك٢ داخَ اٌُؼجخ، ٝاُقالح ك٢ اٌُؼجخ كن٤ِخ 

إٔ ٣ق٢ِ داخَ اٌُؼجخ ك٢ كزؼ ٌٓخ ٝؿ٤شٙ ٝاُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؽشؿ 

عجؾبٕ هللا ًإٔ اهزقبس اُ٘لوخ ٛز١ ًأٜٗب رٞعؼخ ػ٠ِ أُغ٤ِٖٔ، ٣ؼ٢٘ عججٜب ٝٛز١ 

فبسد عؼخ، ٓب ًَ ٝاؽذ ٣ز٤غش ُٚ ٣ذخَ اٌُؼجخ، أفال هش٣ؼ ٤ُؼ ٝك٢ اُغب٤ِٛخ 

ُجبة إثشا٤ْٛ ػ٤ِٚ اُغالّ ا ، ٝال سكؼٞا اُجبة ٤ُُذخِٞا ٖٓ ؽبحٝا ٣ٝٔ٘ؼٞا ٖٓ ؽبحٝا

، ا٥ٕ ك٢ األ٣بّ ٛز١ ٣شكؼٕٞ ًغٞح اٌُؼجخ ٝك٢ ثبة ثبُخِق ػ٠ِ ٓغزٟٞ األسك

آصبس اُجبة ا٢ُ ًبٕ ٓلزٞػ ًبٕ ُٚ عزغذٕٝ عزغذٕٝ ك٢ اُغٜخ ا٢ُ ٓوبثَ أُوبّ 

 األصش األخ٤ش ٗؼْثبث٤ٖ ٓوبث٤ِٖ 
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َع اْبَن ِشَهاٍب يَ ُقوُل :  - ٢٣٢٣ َثِِن َعْن َماِلٍك ، أَنَُّو َسَِ َسَِْعُت بَ ْعَض ُعَلَمائَِنا يَ ُقوُل : َما ُحِجَر احلِْْجُر ، َوَحدَّ
 .َفطَاَف النَّاُس ِمْن َورَائِِو ، ِإالَّ ِإرَاَدَة َأْن َيْستَ ْوِعَب النَّاُس الطََّواَف بِاْلبَ ْيِت ُكلِّوِ 

غش؟ ا٥ٕ ػشك٘ب ُٔبرا ُْ ٗغزِْ اُش٤ًٖ٘، ُٔبرا أفال ث٢ُ٘ ه٤ت ُٔبرا ُؽغش اُؾِ 

اُؾغش؟ ث٢٘ اُؾغش ألعَ إٔ ٣طٞف اُ٘بط ػ٠ِ اٌُؼجخ اُؾو٤و٤خ، ُٞ ًبٕ رُشى 

كٞمغ اُؾغش  ،ػ٠ِ ٗقق اٌُؼجخ أٝ اٌُؼجخ إال عزخ أرسعهبكٞا اُؾغش ًبٕ اُ٘بط 

ٖٓ أ٣بّ  ٛزا ؽز٠ ٣غزٞػت اُ٘بط اُطٞاف ثبٌُؼجخ ًبِٓخ، ٝٛزا ٓٞمٞع اُؾغش

هش٣ؼ ٗلغٜب كٞمؼٞا ؽغش ؽز٠ ٣طٞف اُ٘بط ثبٌُؼجخ ًِٜب، ه٤ت َٛ ٣غ٠ٔ 

ٓب ك٢  ،ا٥صبس ٝاُزبس٣خ ٝاُغ٤شح ٣غٔٞٗٚ اُؾغشاألؽبد٣ش ٝؽغش إعٔبػ٤َ؟ ك٢ 

إال سٝا٣خ ك٢ اإلعشائ٤ِ٤بد إٔ ٣ؼ٢٘ ٓب ك٢ د٤َُ، ؽ٢ إٔ اعٔٚ ؽغش إعٔبػ٤َ 

ٕ ؽغش إعٔبػ٤َ، ا٢ُ ك٢ اُ٘بط ٣وُٞٞإعٔبػ٤َ ٓذكٕٞ ك٢ اُؾغش، كِزُي ثؼل 

ٌُٖٝ ٖٓ ف٠ِ  ، اُؾغش ثذٕٝ ٗوٍٞ ؽغش إعٔبػ٤َ،اُؾغش كووا٥صبس ًِٜب ٗغ٤ٔٚ 

اُؾغش ٓب أثب٢ُ أف٤ِذ ك٢  خ :هبُذ ػبئؾ ،ف٠ِ ك٢ اُج٤ذ داخَ اٌُؼجخ كٌأٗٔبك٤ٚ 

ألٕ ًِٜب ٝاؽذ ألٕ هٞاػذ إثشا٤ْٛ ٛز١ ًِٜب عٞا . ٗغأٍ هللا اُؼ٢ِ  ك٢ اٌُؼجخ،أٝ 

و٘ب ُٔب ٗؾت ٝٗشم٠ ٝإٔ ٣لوٜ٘ب ك٢ اُذ٣ٖ ع٘وق ػ٘ذ سًٖ اُطٞاف اُؼظ٤ْ إٔ ٣ٞك

 ٝإٕ ؽبح هللا ٣ّٞ اُضالصبح ثؼذ ؿذ ٗزًش أؽٌبّ اُطٞاف ا٢ُ ٛٞ اُشًٖ األػظْ 


