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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

احلُد هلل حنُدٙ ْٚطتعٝٓ٘، ْٚطتػفسٙ، ْٚعٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا َٚٔ ض٦ٝات 
ي٘، َٚٔ ٜضًٌ فال ٖادٟ ي٘، ٚأغٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسدٙ  َٔ ٜٗدٙ اهلل فال َضٌٖ ،أعُايٓا

 ٚ زضٛي٘.ال غسٜو ي٘، ٚأغٗد إٔ ذلُداً عبدٙ 
احلجة بة ثيَويطتٍ  ذٟخؤغةويطتاْ هة بةز ثريؤشى زؤذة ضةزةتاكاُى ًاُطى  :أَا بعد

شاُى كةضةُد غتيَلى بة ضوود هةًبازةوة بِووضٍ بةشًاُى غرييِى كوزدى بؤ ئةوةى 
ثريؤش زابطسْ كة يادى باثريةى ثيَػةًبةزاُة  ءٌاُاْ ئةَ زؤذاُة بةطةوزةيىًوضو

كوزتةيةكى ثوخت بيَت و شؤز شاُيازى بة ضوودى  ٍ داوة، وةٓةوهَ حةشزةتى ئيربآيٍ 
 غِيَم ئاضاْ و ضادة ٓةًوو تةًةْ و ئاضتيَم ضوودى هيَوةزبطسْ .تيَدابيَت بة ضة

: ئةَ زؤذاُة زؤذى شؤز ثريؤشْ هة ئاييِى ئيطالًدا، قوزئاْ و فةزًوودةكاُى بةزيَصاْ
دووة شاُاو ثياو ضاكاُى ئةَ ئوممةتة شؤز بايةخياْ بةَ شؤز باضياْ كس ثيَػةًبةز

زؤذاُة داوة، ئيٌَةؽ هيَسةدا طوهبريَسَن هة قوزئاْ و فةزًوودةو قطةى شاُاياُى ئةضخابة 
 و تابعني دةكةيّ و ثػت بة خوا دةهيَني :

 سضٛز٠ ايفذ 3تىةئاي.ٚايػفع ٚايٛتسَٚيََٝاٍُ عَػِسُ  َٚاْيفَذِسَ  قاٍ اهلل تعاىل: -1

 . بلةابٔ نجري ٚطرب٣  تةًاغاى تةفطريى.

هةضةزةتاى ئةَ ضوزةتة خودا ضويَِد بة بةياْ و دةغةوةكة و جووت و تان دةخوات ،ابّ 
و ًوجآد  ئةَ شاُا بةزيَصاُة واياْ تةفطري كسدووة )اهفجس( زؤذى  ضشاىعباع 

ُى احلجة ية )اهػفع(زؤذى جةذ ذٚعةزةفةية )هياي عػس( دة غةوةكةى ضةزةتاى 
-24( ٚطرب٣)390-8ابٔ نجري) تةًاغاى تةفطريى 0قوزباُة )اهوتس( زؤذى عةزةفاتة 

 . بلة( 396
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واتةبؤ ئةوةى احلج  (. ضٛز28٠.)ٜٚرنسٚا اضِ اهلل يف أٜاّ َعًَٛاتقاي اهلل تعاىل:  -2
 واهػافعي واجلٌٔوز ،ابّ عباع يادو ضتايػى خودا شؤز بلةْ هة زؤذاُى شاُساو

 .احلةجة ية ذٚ"دة زؤذةكةى : ُى شاُساو فةزًووياُة زؤذا

ٔ قاٍ اهلل تعاىل: ط  -3 ََٚٚاعَدَِْا َُٛض٢َ ثَالثنٔيَ ي١ًًََِٝ َٚأَتََُُِِٓاَٖا بٔعَػِسُ فَتَِٖ َٔٝكَاتُ زَبِّ٘

.ئيٌَة وادةًاْ بةًوضا دا بةضى زؤذ ، ثاغاْ دة زؤذى تسًاْ 142ص األعساف: أَزِبَعٔنيَ ي١ًًََِٝ
دةزؤذةكةى شياد  واْ خوداو ًوضا بة ضى زؤذ تةواو بوو ، ًوجآد دةىلَشياد كسد وادةى ُيَ

 . (86-13طرب٣)احلجة بوو تةفطريىذ٣ كسا بة بةزؤذووبووُى دةزؤذةكةى ضةزةتاى
 ضٛز٠ ايربٚز صٚايطُا٤ ذات ايربٚز ٚايّٝٛ املٛعٛد ٚغاٖد ٚ َػٗٛد ط قاي تعاىل : -4  

ى بةهيَّ ثيَدزاو و ئةوةى دةبيِسيَ و ئةوةى واتة ضويَِدبة ئامساُى بوزجداز وبة زؤذ1،3
و ًوجآد هة ًاًؤضتاياُى تةفطري دةهيَّ )اهيوَ املوعود( زؤذى  ضشاىُابيِسيَ ،

-8) نجريابّ  تةفطريى ،ِى ية و )ًػٔود (زؤذى عةزةفةيةقياًةتة و)غآد(زؤذى ٓةي
363. ) 

كة ئةَ دة زؤذة ثريؤشة بة   هةتةفطريى ئةَ ئايةتاُة بؤًاْ زووْ و ئاغلسا بوو :بةزيَصاْ
 بيَ حيلٌةت ضويَِدى ثيَ ُةخوزاوة  ،بةبيَ حيلٌةت هة قوزئاْ دووبازة ُةبؤتةوة . 

 :فةزًوودةكاُى ثيَػةًبةز -ب

 صشٝض اجلاَع زقِ. صضٌ أٜاّ ايدْٝا أٜاّ ايعػسأفط قاٍ: عٔ ايٓيب  ،  عٔ دابس-1

 احلجة ية . ذٚثريؤش تسيّ وضاكرتيّ زؤذةكاُى دوُيا دة زؤذةكاُى  .(1133)

أْ٘ قاٍ:    زضٞ اهلل عُٓٗا عٔ ايٓيب عٔ ضعٝد بٔ دبري زمح٘ اهلل، عٔ ابٔ عباع-2
قايٛا: ٚال اجلٗاد يف ضبٌٝ اهلل؟ قاٍ: "ٚال  ،َا ايعٌُ يف أٜاّ أفضٌ َٓٗا يف ٖرٙط
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زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب  .صاجلٗاد إال زدٌ خسز خياطس بٓفط٘ َٚاي٘ فًِ ٜسدع بػ٤ٕٞ

زة كسدةوةضاكةكاْ هةٓيض زؤذيَم ثاداغتياْ طةو: دةهيَابٔ بطاٍ (. 969ايعٝدٜٔ بسقِ )
خودا ٓةتا جئاد كسدُيؼ ؟ فةزًووى  ُني وةن ئةَ دة زؤذة  طوتياْ ئةى ثيَػةًبةزى 

يَؼ ُةخؤى بةهيَ جئاد كسدُيؼ ئةوةُةبيَت ثياويَم بةضةز و ًاي بطيَتة جئاد كسدْ هةو
( 2/460)،خؤيػى غةٓيدبيَت  ءًاهةكةى بؤ خوا ببةخػى :واتة ،ةًاهةكةى ُةطةزيَتةوةُ

(؛ صشٝض 757/ صشٝض ضٓٔ ايرتَرٟ، ) هة خاز٣ئةَ فةزًوودةية جطة هةبو.فتض ايبازٟ
داَع األصٍٛ يف أسادٜح  .(1753) (؛ صشٝض ضٓٔ ابٔ َاد2438٘ضٓٔ أبٞ داٚد، )

هةًعجٍ اهلبري   ئةًةى طرباْٞ وة ٓاتوة ،.[ (6863) ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ،
فئّ ًّ اهتطبيح واهتخٌيد واهتٔويى واهتلبري(اهرتغيب واهرتٓيب  فانجسٚاشياد كسدووة )

 االاهلل و اهلل اكرب بلةْ .  اي٘. واتة هةَ زؤذاُة شؤز ضبخاْ اهلل واحلٌدهلل وال 198ص-2ج

ذةكةى كؤتايى ًاُطى زةًةشاْ احلجة هة دة زؤ ذٚ*ابّ تيٌية فةزًوويةتى :دةزؤذةكةى 
احلجة ثريؤش تسة،  ذٚثريؤشتسة ،بةالَ دة غةوةكةى كؤتايى زةًةشاْ هةدة غةوةكةى 

 (.25/287دلُٛع ايفتا٣ٚ )ضوُلة هيوة اهقدزى تيَداية 

جا خؤغةويطتاْ ئةَ زؤذاُة بة ٓةزضى كسدةوةى ضاكة بساشيَِِةوة هة ُويَرى جةًاعةت 
وُِةتةكاْ وخصًةتى دايم وباون، خيَس و ضةدةقةو وخويَِدُى قوزئاْ و ُويَرة ض

و شؤز اهلل   بةزؤذوو بووْ ،و جؤزةكاُى شكس و يادى خودا و ضةهةوات داْ هةثيَػةًبةز
                                                                       :ى ًئسةباْ فةزًوويةتىضات ٓةزوةن خوا ءاكرب كسدْ هةٓةًوو كات

شؤز شكسو يادى خودا بلةْ  با .(28. ضٛز٠ احلر )ٜٚرنسٚا اضِ اهلل يف أٜاّ َعًَٛات(
 ذٚهةزؤذاُى شاُساو ئيٌاًى غافعى و مجٔوزى شاُاياْ طوتوياُة ًةبةضتى زؤذاُى دةى 

 ة. احلجة ي
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بةىلَ ٓةزوةن هة فةزًوودةى زابسدوو بةزضاوًاْ كةوت خيَس و ثاداغتى كسدةوةى ضان هةَ 
زؤذاُة ،ثيَؼ بسكيَ هةطةي ثاداغتى جئاد و غةٓيد بووْ هة زيطاى خودا دةكات ، ضؤْ 
ًوضوٌاُى ذيس ئةَ ٓةهة هة دةضت دةدات و تةزاشووى كسدةوةكاُى ثيَ ثسُاكات  بؤية ابّ 

:هةَ غةواُة ضساكاُتاْ ًةكوذيَِِةوة ضوُلة حةشى بة خواثةزضتى  عباع دةيفةزًوو
ئيَوةية ،ٓةزوةٓا ضةعيدى كوزى جوبةيري ًاًؤضتاو زابةزى تابعيِةكاْ كة ئةَ دة زؤذة 

كازى ضان ًاُدوو دةكسد دةًاُطووت شؤز  ءدادةٓات ئةوةُدة خؤى بة خواثةزضتى
 شةمحةتةبتواُيَ .

تاْ ًةدةْ،ًِيؼ بةضةُد فةزًوودةيةن دهتاْ خؤؽ بةزيَصاْ ئةَ ٓةهة هةدةضتة خؤ 
 دةكةَ:

وة تادووزةكةعةتى زؤذٓةالت ُويَرى بةياُى بةجةًاعةت بلةو هةًصطةوت مبيَِة-1
َٔ ص٢ً ايػدا٠ يف مجاع١، ثِ قعد ٜرنس اهلل ست٢ تطًع ايػُظ، ثِ ص٢ً " :دةكةى

ٓةزكةضيَ (586" )صشٝض ايرتَرٟ: زنعتني ناْت ي٘ نأدس سذ١ ٚعُس٠ تا١َ تا١َ تا١َ
ُويرى بةياُى بةجةًاعةت بلات ،ثاغاْ دابِيػيَت شكسي خودا بلات تازؤذ ٓةهديَت 
وثاغاْ دوو زةكةعةت ُويَرى ضوُِةت بلات ،ثاداغتةكةى وةن حةج وعوًسةيةكى 

 تةواو تةواو تةواوة.

ٚقاٍ:  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِإٔ زدالً دا٤ إىل زضٍٛ اهلل أخسز أبٛ ٜعًٞ بطٓد دٝد: ) -2
إْٞ أغتٗٞ اجلٗاد ٚال أقدز عًٝ٘، قاٍ: ٌٖ بكٞ َٔ ٚايدٜو أسد؟ قاٍ: أَٞ، قاٍ: 

 (.قابٌ اهلل يف بسٖا، فإٕ فعًت فأْت ساز َٚعتُس ٚدلاٖد

ةزًووى: ثياويَم ٓاتة الى ثيَػةًبةز طوتى :حةشَ هة جئادكسدُةو ُاتوامن ثيَػةًبةز ف
زوو هةخواكة  :ًبةز فةزًووىبةهيَ دايلٍ، ثيَػة :طوتى ؟دايم وباوكت كةضياْ ًاوة

  بةخصًةتى دايلت ،ئةطةز وات كسد تؤ حاجى وعوًسةكاز و ًوجآيدى. 

( زٚاٙ ايبداز٣ َٔ صاّ َٜٛاً يف ضبٌٝ اهلل باعد اهلل ٚدٗ٘ عٔ ايٓاز ضبعني خسٜفاً)-3
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 َٚطًِ يف صشٝشُٝٗا.

ةئاطس دووز زووى ئةو هٓةزكةضيَم يةن زؤذبؤ خوا بةزؤذوو بيَت،خودا حةفتا ضاي زيَطا  
 دةخاتةوة. 

  (. َٔ ص٢ًٍ ع٢ًٓ ٚاسد٠ صًٞ اهلل عًٝ٘ عػساً)-4

 ٓةزكةضيَم جازيَم ضةالوات هةضةزًّ هيَبدات خودا دةجاز ضةالوات هةضةز ئةو هيَدةدات

َٔ قسأ سسفاً َٔ نتاب اهلل فً٘ ب٘ سط١ٓ، ٚاحلط١ٓ بعػس أَجاهلا، ال أقٍٛ أمل سسف )-5
 ( .2910)صشٝض ايرتَرٟ:       ( ِٝ سسفٚيهٔ أَئفْ سسف، ٚالّ سسف، َٚ

ٓةزكةضيَم ثيتيَم هةقوزئاْ خبويَِى خيَسيَلى بؤ دةُووضسيَ،وةخيَسةكاْ يةن بة دة 
،بؤ أَهَفٌ ثيتيَلة الَ ثيتيَلة ًيٍ ثيتيَلة يةن ثيتة بةهلوأملٓةُدى خؤياُّ، ُاهيٍَ 

 660يتة واتة ث 66منووُة خويَِدُى ضوزةتى االخالص )قى ٓواهلل(بة بطٍ اهلل وة 
 خيَسة . 1700ثيتة خويَِدُى دةكاتة  170خيَس،وة ئايةتى اهلسضي 

 بةزؤذوو بووُى ٓةز ُؤ زؤذة كة 

احلجة هة زاضتيدا تةُٔا ئةَ فةزًوودةيةى ذٚبة زؤذوو بووُى ٓةز ُؤ زؤذ ى ضةزةتاى 
ٓةُدىَ هةشاُاياْ  ئةَ حةديطةياْ ،ٚ  ثةضِدى كسدووة،ابٛ داٚد هة ضةزة  ثيَػةًبةزى

احلذ١  ذٟ ٜصّٛ تطع نإ زضٍٛ اهلل  ط :قايت   ايٓيبعٔ بعض أشٚاز بةالواش داُاوة
.٣ْٚٛ غسح  .صاالثٓني َٔ ايػٗس ٚاخلُٝظ ،اٍّٜٚٚٛ عاغٛزا٤ ٚثالث١ أٜاّ َٔ نٌ غٗس

  فةزًووى :ثيَػةًبةز    هة يةكيَ هة خيَصاُةكاُى ثيَػةًبةز(.72-8/71صشٝض َطًِ )
( 15-14-13ى ًوحةزةَ( ضيَ زؤذ هةٓةزًاُطيَم ) 10احلجة و عاغوزا ) ذُٚؤ زؤذةى 
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دووغةممة و ثيَِج غةممة بة زؤذوو دةبوو ، ثاغاْ ئيٌاَ ُةوةوى دةىل : بةزؤذوو بووُى 
 ٓةًاْ زاى ٓةية. عجُٝٔاُة شؤز خيَسْ بة تايبةتى زؤذى عةزةفة ،ٓةزوةٓا ابّ ئةَ زؤذ

، ٚأمحد  ،(2437صشش٘ األيباْٞ يف صشٝض أبٞ داٚد: زٚاٙ أبٛ داٚد ٖٚرا يفظ٘
أزبع مل ٜهٔ ٜدعٗٔ بطٓد صشٝض صشش٘ األيبـاْٞ عٔ ٖٓٝد٠ بٔ خايد :) ،ٚايٓطا٥ٞ
صٝاّ عاغٛزا٤، ٚايعػسـ ٜعين َٔ ذٟ احلذ١ ـ ٚثالث١ أٜاّ َٔ نٌ غٗس،   زضٍٛ اهلل 

 (. ٚايسنعتني قبٌ ايػدا٠

ضواز غت ٓيض كاتيَم ثيَػةًبةز تةزكى ُةدةكسدْ بةزؤذوو بووُى عاغوزا،ُؤ زؤذةى 
ذ هةٓةزًاُطيَم ،وة دووزةكةعةت ضوُِةت ثيَؼ ،بةزؤذووو بووُى ضيَ زؤ ذٚاحلذ١
 ُيوةزؤ.

َا زاٜت ) :َقالَت   -رضي هللا عنها  -َعاِئَشَة : عن تيَبيِى :جابصاُّ ئةَ فةزًوودة
،واتة :عائػة فةزًوويةتى ٓيض ُةًبيِيوة  ايبدازٟ (زٚاٙصاَّ ايعػسَ قط ُ زضٍٛ اهلل 

 . ثيَػةًبةزى خودا ٓةز دة زؤذةكة بة زؤذوو بيَت

دذايةتى هةطةي فةزًوودةكاُى ثيَػرت ُية ،ضوُلة زؤذى دةيةَ جةذُة زؤذوو حةزاًة ،وة 
( هة ثيَػرتة هة) ُافى( واتة ئةطةز دوو  َجبتهةاليةْ شاُاياُى اؾوي و حةديظ )

ؾخيخٌاْ ٓةبوو وةكو دةيبيِّ يةكياْ باضى هة ضةضجاُدُى حوكٌيَم دةكسد فةزًوودةى 
ئةوةى تس ُةفى حوكٌةكةى دةكسد شاُاياْ ئةو فةزًوودة هةثيَػرت دادةُيَّ وكازى 
ثيَدةكةْ كة ضةضجاُدُى حوكٌةكةى تيَداية ،شؤز تيَبيِى تسيؼ ٓةية كة هة 

 ضةزضاوةكاُى فةزًوودة شاُاياْ باضياْ كسدووة.
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 سو ثاداغتى بة زؤذووبووُى زؤذى عةزةفةخيَ

 

صَٔٝاُّ ََِّٜٛ  ط :اهلل عٓ٘، إَٖٔ ايٖٓبٖٔٞ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قَاٍَ عَِٔ أَبٔٞ قَتَاد٠ََ ْاألِْصَازَِّٟ زضٞ 
صشٝض  .صايِتٔٞ بَعِدَُٙ أَسِتَطٔبُ ع٢ًََ ايًِ٘ٔ إَِٔ ُٜهَفِّسَ ايط١ََٖٓ ايِتٔٞ قَبًَُِ٘، َٚايط١ََٖٓ عَسَف١ََ،
(. 1756ابٔ َاد٘ ) ٚصشٝض ضٓٔ ،(749(؛  ٚصشٝض ضٓٔ ايرتَرٟ )196/1162َطًِ،)
 (.4463)داَع األصٍٛ،  بسٚا١ْ

 :زَضٍَُٛ ايًِ٘ٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َض٦ٌَُٔ عَِٔ صََِّٛ ََِّٜٛ عَسَف١ََ، فَكَاٍَ ٚعَِٓ٘ زضٞ اهلل عٓ٘، إَٖٔ

 (.١َٝ197/1162َ. صشٝض َطًِ، )ُٜهَفِّسُ ايط١ََٖٓ اْيَُاض١ََٝٔ َٚاْيبَاقٔ

زَضٍَُٛ ايًِ٘ٔ ص٢ًَِ ايًُِ٘ عًََِٝ٘ٔ َٚضًََِِ  ٚعَِٔ قَتَاد٠ََ بَِٔ ايٓٗعَُِإَ، زضٞ اهلل عٓ٘، قَاٍَ: ضَُٔعِتُ
 صشٝض ضٓٔ ابٔ َاد٘،عَسَف١ََ غ فٔسَ يَُ٘ ض١ٌََٓ أَََاََُ٘ َٚض١ٌََٓ بَعِدَُٙ.  ََِٔ صَاَّ ََِّٜٛ َٜك ٍُٛ:

خواى طةوزة  ( 4/308غسح صشٝض َطًِ، ) :ئيٌاَ ُةوةوى فةزًوويةتى .(1757)
شياتسيؼ  ،ت كة زؤذى عةزةفة بةزؤذوو دةبيَتهةطوُآى دووضاىل ئةوكةضة خؤؽ دةبيَ

ًةبةضت طوُآة بطوكةكاُة، ئةطةز طوُآى بطوكى ُةبوو طوُآة طةوزةكاْ زةؽ 
 خودا بةزش دةبيَتةوة .دةكاتةوة ،ئةطةز طوُآيػى ُةبوو دةزةجةو ثوةى هةالى 

ٓةزوةٓا ابّ حجس فةزًوويةتى :بةزؤذووبووُى عةزةفة هة بة زؤذوو بووُى عاغوزا خيَس 
فتض ايبازٟ بووة ،  بووة بةالَ عةزةفة بؤ حمٌد تسة ضوُلة عاغوزا بؤ ًوضا 

(4/249.) 

ٓةزوةٓا ثسضيازياْ هة عبداهلل ى كوزى عوًةز كسد دةزبازةى زؤذووى عةزةفة هةوةالًدا 
ئيٌَة (.1014صشٝض ايرتغٝب ) (.ْعدي٘ بصّٛ ضٓتني  نٓا ٚحنٔ َع زضٍٛ اهلل ) :طوتى 

 .  ُى دووضايبةيةكطامناْ دادةُا هة طةي بة زؤذوو بوو  هة طةي ثيًػةًبةز
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حيطابيَم بةوزدى بؤ زؤذى عةزةفة بلةيّ تا باغرت تيَبطةيّ هة  با بةزيَصاْ:
 فةزًوودةكة: يةن زؤذطوُآى دووضاي زةؽ دةكاتةوةكةواتة: 

 ًاُط.  24كاترًيَس = بة هيَخؤغبووُى  12بةزؤذووبووُى 

 بةزؤذووبووُى يةن كاترًيَس = بة هيَخؤغبووُى دوو ًاُط 

 خوهةن = بة هيَخؤغبووُى يةن زؤذ 1بووُى واتة بةزؤذوو 

 جاًسؤظى ذيس با بصاُيَ كات بة فريؤداْ ياُى ضى..

 بةزؤذووبوُى  زؤذى عةزةفة بؤ حاجياُى ًاىل خودا

ئةًةؽ ( 325-4/323ٌْٝ األٚطاز )ثةضةُد ُيية و شؤزبةى شاُاياْ بة ًةكسوٓياْ داُاوة 
وة ٓةُديَ هة شاُاياْ  (3/112املػين ) -يةغافع٢ ٚ َايو ٚ ضفٝإ ايجٛز٣ ٚ ابٔ قدا١َ زاى

 عٓدٖا متازٚا ْاضا إٔ" ،احلازخ بٓت ايفضٌ أّ عٔ ئةَ فةزًوودةيةياْ كسدؤتة بةهطة
 بعضِٗ ٚقاٍ ،صا٥ِ ٖٛ بعضِٗ فكاٍ ،ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ صٝاّ يف عسف١ ّٜٛ
. زٚاٙ ايبدازٟ "فػسب٘ بعسف١ بعريٙ ع٢ً ٚاقف ٖٚٛ يدي بكدح إيٝ٘ فأزضًت ،بصا٥ِ يٝظ

 اضتشباب باب(، 1123، َٚطًِ بسقِ )بعسف١ ايداب١ ع٢ً ايٛقٛف باب (،1575بسقِ )

واتة خةهليَم بووة ًوُاقةغةياْ كة ئةًسؤ هة عةزةفة .عسف١ ّٜٛ يًشاز ايفطس
ة و ٓةُدىَ طوتياْ بة زؤذوو بةزؤذووة ياْ ُا ، ٓةُدىَ طوتياْ بة زؤذوو  ثيًػةًبةز

، ًِيؼ قاثيَم غريَ بؤ زةواُة كسد كةهةضةز وغرتةكةى زاوةضتابوو هة عةزةفة ُيية
خوازدى يةوة،ٓةزوةٓا هة عبداهلل ى كوزى ئيٌاًى عوًةز دةطيَسُةوةكة دةيطوت زؤذى 

عٛمثإ وُة ابوبلس و ُة عوًةز و   ُة ثيَػةًبةز عةزةفة هةحةج بةزؤذووُامب ضوُلة
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عٕٛ املعبٛد غسح ضٓٔ اب٢ ) زةشاى خواياْ هيَبيَت بة زؤذوو ُةبووُة ًِيؼ بةزؤذوو ُامب
 (. 7/75داٚد)

 ْ حةزاًةزؤذاُى جةذْ بةزؤذووبوو

 (1141". َطًِ بسقِ )ٚغسب أنٌ أٜاّ ايتػسٜل أٜاّ" :ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ قاٍ
زؤذاُى تةغسيق واتة زؤذاْ جةذُى قوزباْ زؤذاُى خوازدْ و (.2114صشٝض أبٞ داٚد زقِ )

 ّٜٚٛ ،ايتػسٜل أٜاّ ثالث١: ايط١ٓ َٔ أٜاّ ضت١ صّٛ عٔ ٢ْٗ" : أْظ عٔخوازدُةوةية و
 زقِ اجلاَع سدٜح صشٝض ".األٜاّ َٔ رلتص١ اجلُع١ ّٜٚٛ،  األضش٢ ّٜٚٛ،  ايفطس

(6961) . 

بةزؤذوو بووُى غةؽ زؤذى هة زؤذةكاُى ضاي قةدةغة كسد:ضيَ زؤذةى دواى   ثيَػةًبةز  
جةذُى قوزباْ ،زؤذى جةذُى زةًةشاْ ، زؤذى يةكةًى جةذُى قوزباْ ،وة  يةكةَ زؤذى

زؤذى ٓةيِى بةتةُٔا و تايبةت هة ُاو زؤذةكاْ ،ئةًةؽ بةهطةى ئةو شاُابةزيَصاُةية، 
كة فةزًووياُة بةٓيض ضةغِيَم ُابيَت ًوضوٌاْ هة زؤذاُى جةذُى قوزباْ بةزؤذوو بيَت 

 .(8/17صشٝض َطًِ يًٟٓٛٚ ) غسح زبةى شاُاياُةكة ئةًةؽ فتواى غافعى و حةُةفى و شؤ

هة  : شؤز فةزًوودةى الواش و بئَيَص ياْ ٓةهَبةضرتاو و دزؤ بة شًاُى ثيَػةًبةز بةزيَصاْ
ة طويَياْ ثيٌَةدةْ ئةواُةى بامساْ كسدْ بةضة بؤ بازةى ئةَ دة زؤذاُة داُساوْ تلاي

 ًوضوٌاُى ذيسو خاوةْ باوةز ئةًةى خوازةوةؽ ٓةُديَلّ هةو بةُاوفةزًووداُة:. 

 ي٘ ٜتعبد إٔ اهلل إىل أسب أٜاّ َٔ اَ" :قاٍ    ايٓيب عٔ ،ٖسٜس٠ أبٞ عٜٔس٣ٚ  -1
 بكٝاّ َٓٗا ي١ًٝ نٌ ٚقٝاّ ،ض١ٓ بصٝاّ َٓٗا ّٜٛ نٌ صٝاّ ٜعدٍ احلذ١ ذٟ عػس َٔ فٝٗا
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 ضعٝف ".ايكدز ي١ًٝ

َٔ صاّ ايعػس فً٘ بهٌ ّٜٛ صّٛ "  قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  عباع ابٔ عٔ ٚيف زٚا١ٜ  -2
 َٛضٛع".  ٚي٘ بصّٛ ّٜٛ عسف١ ضٓتإ، ٚي٘ بصّٛ ّٜٛ ايرت١ٜٚ ض١ٓ، غٗس 

صٝاّ أٍٚ ّٜٛ َٔ ايعػس ٜعدٍ َا١٥ ض١ٓ ٚايّٝٛ ايجاْٞ ٜعدٍ َا٥يت ض١ٓ " ٚيف زٚا١ٜ : -3
 ال ٜصض . ."فإذا نإ ّٜٛ ايرت١ٜٚ ٜعدٍ أيف عاّ ٚصٝاّ ّٜٛ عسف١ ٜعدٍ أيفٞ عاّ

ٚعٔ ابٔ عباع: "صّٛ ّٜٛ ايرت١ٜٚ نفاز٠ ض١ٓ، ٚصّٛ ّٜٛ عسف١ نفاز٠ ضٓتني".  -4
 َٛضٛع 

عٔ  ،عٔ عطا٤ بٔ أبٞ زباح ،سدثٓا ذلُد بٔ احملسّ، قاٍ: َٓصٛز بٔ َٗادس  ٚعٔ -5  
مساع فهإ إذا ٌٖ اهلالٍ ذٟ احلذ١ أصبض  سباإٔ غاباً نإ ص" :زضٞ اهلل عٓٗا عا٥ػ١

فكاٍ َا حيًُو ع٢ً صٝاّ ٖرٙ األٜاّ؟ قاٍ بأبٞ ٚأَٞ ٜا  ٌ إيٝ٘ زضٍٛ اهلل صا٥ُا فأزض
فكاٍ  ،زضٍٛ اهلل إْٗا أٜاّ املػاعس ٚأٜاّ احلر عط٢ اهلل عص ٚدٌ إٔ ٜػسنين يف دعا٥ِٗ

َٚا١٥ فسع حتٌُ  ،َٚا١٥ زقب١ تٗدٜٗا إىل بٝت اهلل ،بهٌ ّٜٛ عدٍ َا١٥ زقب١ تعتكٗا يو
ٚأيف  ،ٚأيف بد١ْ ،فريو عدٍ أيف زقب١ ،نإ ّٜٛ ايرت١ٜٚعًٝٗا يف ضبٌٝ اهلل فإذا 

 ،ٚأيفٞ بد١ْ ،فريو عدٍ أيفٞ زقب١ ،فسع حتٌُ عًٝٗا يف ضبٌٝ اهلل إذا نإ ّٜٛ عسف١
 َٛضٛع . " . ٚضٓتني بعدٖا ،ٚصٝاّ ضٓتني قبًٗا ،ٚأيفٞ حتٌُ عًٝٗا يف ضبٌٝ اهلل

)تٓصٜ٘   ى ئةو ضةزضاواُة بلةىوةدةتواُى بؤ شياتس شاُيازى وةزطستّ هةَ بوازة تةًاغا
 ايػسٜع١ ايها١ًَ ،ٚترنس٠ املٛضٛعات ،ٚاالىل٤ املصٓٛع١ ،ٚايهاٌَ (.
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 : تيَبيِى
زؤذى عةزةفة زؤذى قةبوي بوُى دوعاية وةزةمحةتى خودا وةن هيصًةى بازاْ بؤ -1

ًوضوٌاُاْ ديَتة خواز، وة زؤذى هيَخوغبووُى طوُآةكاُة، بؤية شؤز 
:) َا َٔ ّٜٛ أنجس َٔ إٔ ٜعتل اهلل فٝ٘ زاُةوةبلة،وةن هةَ فةزًوودة ٓاتووة دوعاوثا

 عبٝداً َٔ ايٓاز َٔ ّٜٛ عسف١، ٚإْ٘ يٝدْٛ ثِ ٜباٖٞ املال٥ه١ فٝكٍٛ: َا أزاد ٖؤال٤(.زٚاٙ
 ًطوٍ.

ٓيض زؤذاُيَم ٓةُدى زؤذى عةزةفة خودا بةُدةكاُى ئاشاد ُاكات هةئاطس وةن هة زؤذى  
ْ ُصيم دةبيَتةوة ثاغاْ غاُاشيياْ ثيَوةدةكات هةالى فسيػتةكاْ عةزفات وة هيَيا

 دةفةزًوويَت ئةواُة ضياْ دةويَت.

زؤٟ َا قاٍ: )   إٔ زضٍٛ اهلل  ٚأخسز َايو يف املٛطأ عٔ طًش١ بٔ عبٝد اهلل  
ايػٝطإ َٜٛاً ٖٛ فٝ٘ أصػس ٚال أدسس ٚال أسكس ٚال أغٝظ َٓ٘ يف ّٜٛ عسف١، َٚا ذيو إال 

 (.ملا زأ٣ َٔ تٓصٍ ايسمح١ ٚجتاٚش اهلل عٔ ايرْٛب

قةت غةيتاْ ُةبيِساوة زؤذيَم وةٓا بطوون وضوون وزيطواو توزة،وةن هةزؤذى عةزةفة 
ةت دةُيَسيَةخواز هةطوُآبازاْ دةبيِسيَ،ئةوةؽ هةداخى ئةوةية كةخوا بةهيصًة زةمح

بؤية يةكيَم هةتابعيِةكاْ دةهيَ ئيوازةى زؤذى عةزةفة غةيتامن بيِى ، 0خؤؽ دةبيَت
تؤشاوى وئاهؤشو ُازيَم ،تووزة طومت ضى زوويداوة، طوتى ئةواُةى ثةجنا ضاهة 

 طوُآٌاْ ثيَدةكسدْ،ئةًسؤ خوا هيَياْ خؤغبوو .

إٕ اهلل : ط )قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  دةفةزًويَ :ابّ عباع هة تةفطريى ئةَ ئايةتة -2
أخر املٝجام َٔ ظٗس آدّ بَٔٓعُِإ ـ ٜعين عسف١ ـ، ٚأخسز َٔ صًب٘ نٌ ذز١ٜ ذزأٖا، فٓجسِٖ 

ْا ََِّٜٛ : قاٍبني ٜدٜ٘ نايرٓز، ثِ نًُِٗ قٔبَال،  يٛ  أَيَطِتُ بٔسَبِّه ِِ قَاي ْٛا ب٢ًََ غََٗدَِْا إَٔ تَكٛ 
َِّ ً١ٖ ٖا ذُزِّٜ ْا إََُْٖا أَغِسَىَ آبَاؤَُْا َٔٔ قَبٌُِ َٚنٓ  يٛ  ٔ بَعِدِِٖٔٔ اْيكَٔٝا١ََٔ إَْٖا ن ٖٓا عَِٔ َٖرَا غَافًٔنٔيَ أَِٚ تَكٛ 

َٕ ص(( زٚاٙ أمحد ٚصشش٘ 173، 172ص طاألعساف:  أَفَتًُِٗٔه َٓا بَُٔا فَعٌََ اْيُُبِطًٔٛ 
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فةزًووى خواى طةوزة دواى دزوضت كسدُى ئادةَ ، هة   واتة ثيَػةًبةزى خوااأليباْٞ.
و ثةمياُى خوايةتى و بةُدايةتى عةزةفات هةثػتى ئادةَ ٓةًوو ُةوةكاُى دةزٓيَِا

 هيَوةزطستّ.
ًْتُ يَه ِِ دَٜٔٓه ِِ َٚأَتَُُِِتُ عًََِٝه ِِ ْٔعَُِتٔٞ َٚزَضٔٝتُ يَه ُِ اإلَضِالََّ دّٜٔٓا :ط-3  ( 3ص املا٥د٠ اْيََِّٝٛ أَْنَُ

واتة ئةًسؤ ئاييِلةتامن بؤ تةواو كسدْ وُيعٌةتى خؤَ بؤ تةواو كسدْ وة زاشى بووَ 
طوتى طالَ ديِى ئيَوةبيَت ، جوهةكةيةن ضووة الى عوًةزى كوزى خةتتاب كةئاييِى ئي

 ئةى طةوزةى بسوادازاْ ئايةتيَم هة قوزئاُةكةى ئيَوةية ئةطةز بؤ ئيٌَةى جوهةكة

ًْتُ ط،:فةزًووى كاَ ئايةت جوهةكةكة طوتى دابةشيبا دةًاُلسدة جةذْ  عوًةز اْيََِّٝٛ أَْنَُ

طوتى  )زضٞ اهلل عٓ٘(عوًةز صعًََِٝه ِِ ْٔعَُِت٢ٔ َٚزَضٔٝتُ يَه ُِ اإلضِالََّ دّٜٔٓا يَه ِِ دَٜٔٓه ِِ َٚأَتَُُِِتُ
غويَِى دابةشيِى، هةزؤذى ٓةيِى هةعةزةفات بؤ ثيَػةًبةز ء ًّ شؤز ضان دةشامن بةكات

 .)زٚاٙ ايبدازٟ َٚطًِ( كة زاوةضتابوو ،  ٓاتةخوازةوة  
فةزًوويةتى ضاكرتيّ شكس كة ًّ و   ٓةزوةٓا شؤز طوتِى ئةَ شكسةضوُلة ثيَػةًبةز -4

ال إي٘ إال اهلل ٚسدٙ ال واهِبيٍوْ قبوي:  خري ًا قوت أُاطثيَػةًبةزاْ ثيَؼ ًّ كةطوتبياْ:
 ص زٚاٙ ايرتَرٟ بطٓد سطٔ  .  غسٜو ي٘، ي٘ املًو ٚي٘ احلُد، ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس

بةالى مجٔوزى شاُاياْ وئيٌاًى غافعى ضوُِةتة ئةو كةضةى بيةويَ قوزباُى بلات -5
ؤكةكاُى تا احلجة وة دةضتلازى ًووةكاُى هةغى ُةكات هة طةي ُيِذٚهةيةكةَ زؤذى 

إذا  ط : ٓاتووة  قوزباُى يةكةى ضةزدةبسيَت ٓةزوةن هةَ فةزًوودةيةى ثيَػةًبةز
م رواه مسل ص دخًت ايعػس، ٚأزاد أسدنِ إٔ ٜضشٞ فال ٜأخر َٔ غعسٙ ٚال َٔ ظفسٙ غ٦ٝاً

دةضتى ثيَلسد و كةضيَم  ذ٣ احلذ١ئةطةز دةزؤذةى  4/119صشٝض َطًِ َع غسح ايٟٓٛٚ 
هةئيَوة ويطتى قوزباُى بلات با دةضت كازى ًووةكاُى جةضتةى و ُيِؤكةكاُى ُةكات 
،جا بةالى ئيٌاًى غافعي ًةكسوٓة دةضتلازى ًوةكاُى و ُيِؤكةكاُى تا قوزباُيةكةى 
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ةُةفى وحةُبةىل حةزاًة ،بةالَ قوزباُيةكةى دزوضتةو ضةز دةبسيَت ،بةالى شاُياُى ح
 ثاداغتى قوزباُيةكةى بؤ دةُوضسيَت .

ًو فٝ٘ مسع٘ إٕ ٖرا ايّٝٛ َٔ َ): عٓ٘ عٔ ايٓيب قاٍ اهلل زضٞ عباع قاٍ ابٔ -6
ٓةزكةضيَم هةَ زؤذة طويَ وضاو وشًاُى (. أخسد٘ اإلَاّ امحد .ٚبصسٙ ٚيطاْ٘ غفس ي٘

 ا هةطوُآةكاُى خؤؽ دةبيَت.هةحةزاَ بجازيَصيَت خو

ٓةزكةضيَم قةزشى زةًةشاُى هةضةزبيَت دةتواُى زؤذى عةزةفة بة زؤذوو بيَت  -7
 ٚابٔ عجُٝني،وةدةتواُيَت ٓةزدوو ُيةت بيَِيَت ،ئةًةؽ زاى شؤزيَم هةشاُاياُى غافعى ية 

 ٓةًاْ فتواى داوة .

ض كةزآةتى ُيية بة ئةطةز زؤذى عةزةفة كةوتة زؤذى غةممة ياْ جوًعة ،ئةوا ٓي-8
زؤذووبووْ ،ئةَ فةزًووداُةى هةَ بازةوة ٓاتووة الواشْ وقطةياْ هةضةزة ،ئةًةؽ زاى 
مجٔوزى شاُاياُى ئيطالًة ،وة هيَرُةى فةتواى ضةعودى ) فتاوى اهوجِة اهدائٌة( 

 ( .6666( و )11111فتواياْ ثيَداوة فةتواى ذًازة )

 َ زؤذة ثريؤشاُةيةتةكبري هيَداْ هة ضوُِةتة طةوزةكاُى ئة

 :تةكبري هيَداْ دوو جؤزى ٓةية

ٓةز هة طةي دةضتجيَلى يةكةَ زؤذى شواحلجة هة دواى  )ًوتوةق ياْ ًوزضةي( ئةوة-1
( زؤذ 13ُويَرى بةياُى تا ثيَؼ ًةغسيبى زؤذى ضوازةًى جةذُى قوزباْ واتة )

م هة زيَطا هة ًاي هة ًاوةكةيةتى،شؤز طوتِى اهلل اكرب ضوُِةتة هةٓةًوو غويَِيَم و كاتيَ
ًصطةوت هة باشاز بة غةو بة زؤذ  ،بؤ ثياو وئافسةت ٓةزوةن هة حةديطى بوخازى ٓاتووة 

. 
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هةدواى ُويَرى بةياُى زؤذى عةزةفة تا ثيَؼ ًةغسيبى كؤتايى جةذُى -ًوقةيةد  -2
ْ قوزباْ هة دواى ٓةًوو ُويَرةكاْ ضوُِةت و فةزش بة تةُٔا و بة جةًاعةت تةكبري هيَدا

اهلل أنرب اهلل أنرب ال إي٘ إال اهلل، ٚاهلل أنرب اهلل أنرب ٚهلل ) ضوُِةتةبةَ غيَوةية:
ئةَ ضيػةية بة فةزًوودوى ؾخيح هةئيٌاًى عوًةز و ابّ ًطعود ٓاتووة ،وة (،احلُد

ضيػةى تسيؼ ٓةية بةالَ ُةًٔيَِاوة ضوُلة خةهلى ئيٌَة هةطةي ضيػةى باضلساو شياتس 
 ئاغِاْ .

 إىل عَسف١َ َّٜٛ َٔ ايػدا٠ٔ صال٠ٔ دُبسَ ُٜهبِّس نإ أْٖ٘: )عٓ٘ اهلل  زَضَٔٞ اخلَطِابٔ بَٔ عَٔ عُسَ 
 . 2200سطابٔ املٓرز يف االٚ(ايتٖػسٜلَ أٜٖاَّ آخٔسَ َٔٔ ايعصسَ صال٠ٔ

هة عوًةزى كوزى خةتتاب ،زةشاى خواى هيَبيَت زؤذى عةزةفة هة ثاؽ ُويَرى بةياُى 
يَري عةضسي زؤذى كؤتاى )زؤذاُى تةغسيق( كة زؤذى ضوازةًى تةكبريى هيَدةدا تا ُو

 جةذُى قوزباُة.

خؤغةويطتاْ ئةًةى وة ئيٌاًى ُةوةوي هة كتابي اجملٌوع جةختى هةضةز كسدووة .
بةزدةضتتاْ ثوختةيةكة ُةن ٓةًوو غتيَلة ، هة بازةى ئةَ زؤذة ثريؤشاُة ئوًيَدةوازَ 

ًوضوٌاُاُيؼ هة دوعاى خيًس  و ػيَخواى ًئسةباْ بة زةمحةتى خؤى مباْ بةخ
 بيَبةمشاْ ُةكةْ. 

 و اخس دعواُا اْ احلٌد هلل زب اهعاملني .

 

 ضةزضاوةكاُى ئةَ ُاًيولة ٓةز يةكة هة غويَِى خؤى ئاًاذةى ثيَلساوة بؤية دووبازةَ ُةكسدؤتةوة . *
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