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  مقدمت انطبعت انثانثتمقدمت انطبعت انثانثت
علػ  بيبػهللا و كطصػه، سي انػبد    اغبمد هلل كالصالة كالسػالـ 

 كآله كصحيه كطن كاالس 
 كبعدي

طلػػػػػػهللا طػػػػػػ  اابيػػػػػػ ب ُب و زعػػػػػػ   ط ا عػػػػػػ    ػػػػػػ ب  زاد اغبػػػػػػ ج 
كاؼبع مػػ و كإعػػ دة طي ع ػػه للمػػ ة الد لدػػ  بعػػد ا،ػػ د طيع بػػه ااك  كالد ابػػ  ي 

ح ك ذا ا، د الهيع ني ااك  كالد اب  طن ـب ص سي كذلك اظ ان لكد ة اإلغب  
عل  طليه لبسػ س كانػلتل ه كلتلػه ناممبػ  دب ا ع ػه ط ا عػ  وػ طل  ك  صػ  
اابكػ ـ الرػ عب  للحػػل كالعمػ ة كالػت ار فػػل صػ كؼ العصػ  اغبػػد   
لكد ة زبػ ـ اؼبػيد ن للممب انػك اا ػذ نبلػ  بػ أم اانمػ  اؼبمب انػهللا للترػل 

 كالذم   الءـ طع اغبجبل ُب هذا العص  
 ي ن إلط ـ الرػ نع   ن و د ُبكهذا   اين عل  انمبن اانم  

كضع طذهيه ال،ال  ابلع اؽ عمبدط    ف طابم ن هب ي كبعػد اوكبػه إ  طصػ  
ك ػػد أف أهػػػ  طصػػ  ع ل،ػػػتف عػػػن أهػػ  العػػػ اؽي ك ػػذلك اليب ػػػ  ُب طصػػػ  
زب لػ  عػػن بب ػ  العػػ اؽ نتضػع طذهيػػه اعبد ػد اهػػ  طصػ  كالػػذم اانػػ ا  

  تؿ ُب ذلػػػػػػػك   ي كاإلطػػػػػػػ ـ ابػػػػػػػن زبمبػػػػػػػ   اػػػػػػػعلبػػػػػػػه بػػػػػػػت زتنػػػػػػػ س و 
 ."إذا ك دت اؼبصلح  ندٌم و ع و""إذا ك دت اؼبصلح  ندٌم و ع و"

كبمبظ   إ    هللا ال،اه اؼب خصص  للمذاههللا ااربع  كغريه  ك ػد  
أف ال بسػػػريات العصػػػ    الػػػت أضػػػ،مب ه  ؼبمب انػػػك اغبػػػل كالعمػػػ ة طت ػػػتدة 
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بمبصل  كنصل  ُب   هللا ال،ال ء الس بانيي كإف   اتا   غ ضتف عمبلػ  امػم 
ي نلمػػ  زغػػريت اابػػتاؿ اوػػد ُب د ػػن و  ػػ اتا ذ ػػذكف أا،سػػلم اب

اآلف كزاد الوب ـ للحج ج كاؼبع م  ن عن اغبػد رغػم  دػ ة ال تانػع ت الػت 
أض ن ل  اغبكتط ت اؼب تالب  غبك ـ اغب طنيي ار ف  ااطػ  ُب هػذا العصػ  
أف أن ػػػػذ ُب ال، ػػػػتل ابل بسػػػػريات اؼبع صػػػػ ة الػػػػت ا  لػػػػد ُب اانػػػػ مبي طل  

 ثني زبسريان ؼبن  يدم هذس اؼبمب انك طن اؼبسلمني.ال،ال ء الاداط  كاحملد
أف  مب،ع بػه  ػ  طػن رػ أس أك طيعػه أك ارػ س أك وػ رؾ  أانأؿ و 

 .نبه أك كزعه بسي  لت ه و 
 كصل  و عل  انبد    كعل  آله كصحيه كانلم.

 هػُّْٖطن ذل الاعدة  ُٖاػبمبس 
 ـَُِٕطن أغسهس  َُاؼبتانق 

 
 

 
   اعبمبوة ػ ؿب نظ  الغ بب العمبتاف الرب دل

  َََِ-َْ-َُّْْٗٓت   
 WWW.Fawzyabuzeid.com : طترع اإلارتال

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإللبكرتكىن الرب د 
fawzyabuzeid@hotmail.com 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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  مقدمت انطبعت األوىلمقدمت انطبعت األوىل
 اغبمػػد هلل الػػذم بلػػد الصػػػ درني طػػن عيػػ دة زايرة ااطػػ  ن اؼبادانػػػ 
الػػػت ابر لػػػ  و كالصػػػالة كالسػػػالـ علػػػ  انػػػبد  كطػػػتال    بػػػن عيػػػدو 

بػػػه طعػػػ لبم اؼبمب انػػػك ك عػػػ  علػػػ   د ػػػه سبػػػ ـ أر ػػػ ف  الػػػذم أصلػػػ  و 
 اإلانالـ ان  رتله انيح اه                               

                      ّ.اؼب ندةو 

كرضػ  و زيػ رؾ كزعػػ   عػن ااقبػم ااعػػالـ كلػتس اإله ػداء لمبػػتر 
اإلانػػػالـ طػػػن الصػػػح ب  كال ػػػ بعني كالعلمػػػ ء العػػػ طلني الػػػذ ن أرػػػ ـ و هبػػػم 
اغبجػػ  كأببػػ  هبػػم احملجػػ  كطػػن انػػ ر علػػ  درهبػػم كسبسػػك بػػمبلجلم إ   ػػـت 

 الد ن آطني. .... 
 كبعدي

اابيػػ ب أف أضػػع رانػػ ل  طيسػػه  انػػلل  ناػػد طلػػهللا طػػ   دػػري طػػن 
ال مب كؿ نبل     ط  حي  ج إلبه اغب ج أك اؼبع م  طػن غبظػ  اانػ عدادس اداء 
هذس الرػعرية كطػ  حي ػ ج أف  ع نػه  بػدان لباػـت بػه كبػت ا،سػه كأهلػه كذكم 
رضبػػػه ُب بلدزػػػه كطػػػ   لوطػػػه اصػػػهح به طعػػػه طػػػن زاد بسػػػ  كطعمبػػػتمي هػػػذا 

هللا ز زبيلػ ي كطػ   ػهللا علبػه أف  ،علػه نفالن عن و ح كاؼو للممب انك حبس
ُب زلك ااط  ن اؼبادان  بت    ع كرد د ػ  ُب رػتؿ انػبد  رانػتؿ و 
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مم انػػبد السػػعداء ك  ػػتج ب ػػ ج اازابػػ ء اااابػػ ء الػػذ ن  اػػتؿ ُب وػػأ
   

ي ك يلد الاصد كاؼبػ اد ُب الػدار 22 
اآل ػ ة نبصػيمم فبػػن  مبهيػق علػبلم هػػذا اغبػد   الكػػ ًن  

ّ 
كرػػػػػد اانػػػػػ خ   و زعػػػػػ   ُب الابػػػػػ ـ هبػػػػػذا العمػػػػػ  حبسػػػػػهللا ضػػػػػع،مب  

كبغب  ُب زبسري هذا السػيب   كزاصري  كرل  ؿبصتلمب  ر  ء ُب رض  و 
للمسػػلمني   صػػ  أف طعظػػم طػػن  ػػذههللا ؽبػػذس ااطػػ  ن  كػػتف زت لػػه ؽبػػ  

دهرػػ " نفػػال عػػن رلػػ  العلمػػ ء الػػذ ن  اكؿ طػػ ة ك مػػ   اتلػػتف  "للاػػ دـ
  تلػػػتف إروػػػ د اغبجػػػبل ُب هػػػذس ااطػػػ  ن الهػػػ ه ة كاف طعظػػػم الػػػذاهيني 
 كتاػػػتف طػػػن العػػػتاـ ُب المب ببػػػ  ال،البػػػ ي كإف  ػػػ اتا ردبػػػ  طػػػن اؼبػػػربز ن ُب 
المبتاب  الدابت   ناد راعبمب  زيسػب  اؼبصػهلح ت ال،البػ  لبسػل  نلملػ  

ك  ب طن  ري كصتاب نلت طن نفػ  عل  طدار لمي نم    ف ُب هذا ال
كطػػ   ػػ ف نبػػه طػػن  هػػأ أك انػػلت نلػػت طػػن  و كب تنبػػق و كدبعتاػػ  و 

غ،ليت ك ل ليتي كإف   ف  غ،  يل أين ال أزعمػد ذلػك بػ  أ  لػد ُب إبػ از 
  رػتيل  اغبق ردر اان ه عيت كب يل ُب ذلك هت رتؿ اإلطػ ـ الرػ نع  

  م  الصتاب.صتاب حي م  اػبهأ كرتؿ غريم  هأ حي
                                                 

 .صحبمم اليخ رل كطسلم عن أيب ه   ة  ُ
 . ة ابن ط    كاليبلا  ُب انمبمبه الكربل عن أيب ه   ِ
 الهرباين ُب اؼبعجم الكيري عن ابن عي س رض  و عمبلم . ّ
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أف  مب،ػػػػع بػػػػه طػػػػن زػػػػوكد بػػػػه ُب انػػػػ، س ؽبػػػػذس الياػػػػ ع  أانػػػػأؿ و 
الر  ، ي كأف  عله   لص ن لت له الك ًن كأف  ي رؾ ُب طػن   يػه أك طيعػه 

كال مب،بػػػػذ  أك ارػػػػ س أك رػػػػ أس ك تنػػػػق اعبمبػػػػع ابلعمػػػػ  دبػػػػ    ضػػػػ  و 
إاػه    الصحبمم لاتؿ انبد  كطتال  رانتؿ و 

 ظببع الدع ء.

                                                  
        ََُُِِاليا ةواليا ةو  

 ال ا   ع،ت ربه ك و   إبس اه
 نتزم   أبتز د
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كانػػػ با  نفػػػ  إؽبػػػ ي ن لػػػدعتة  عمب  ػػػ  طػػػن و اغبػػػل ُب اغباباػػػ  
إلبه رد انيال للميطمبني عل  لسػ ف انػبد  إبػ اهبم علبػه السػالـ كهػم ُب 

 كذلػك أف و  ع مل ااركاح ريػ  صلػتر ذكا ػم ُب هػذس اغببػ ة الػداب  ي
أطػػػ  انػػػبد  إبػػػ اهبم علبػػػه السػػػالـ بيمبػػػ ء هػػػذا اليبػػػل بعػػػد ؿبػػػت آ رس ؼبػػػدة 

 طت ل  عاهللا طتن ف انبد  اتح علبه السالـ.
ربد ػػػد طك اػػػه  كؼبػػػ  زت ػػػه كابمبػػػه اظب عبػػػ  ليمب نػػػه طلػػػهللا طػػػن و 

انح ب  عل  ردر اليبل كر،ل نترػهي كأطػ س علبػه السػالـ  نأران  و 
للػ ي نحػدد طكػ ف اليبػلي ٍب أرانػ  و انػيح اه رحيػ ن أف  ي  عل  رػدر ص

رنعػػل ال طػػ ؿ كالصػػختر اؼب مبػػ ث ة نػػتؽ أانػػ س اليبػػل بػػت صلػػ  ااانػػ س 
 الذم كضع ه اؼبالنك  عمبد بمب نلم لليبل اكؿ ط ة.

اؼبالنكػػػ  أف حيفػػػ كا أبجػػػ ر اليبػػػل طػػػن  يػػػ  أيب  ك لػػػ  و 
تر ابلا ب طن طكػ ي ريبس دبك ي كطتر انبمب ءي كطتر ز    بليمب في ك ي  ث

نكػػػ اتا  اهعػػػتف اابجػػػ ر كحيملتمػػػ  إ  ببػػػ  اليبػػػلي ك اػػػـت اظب عبػػػ  
علبه السالـ بتضعل  عل  بج  اؼباػ ـ   طاػ ـ إبػ اهبم اآلفو ببػ   اػ  

 انبد  إب اهبم علبه السالـ  فعل  ُب طتضعل  طن اليبل.
اغبجػػػػ  لريز،ػػػػع ك ػػػػمبخ،ا علػػػػ  بسػػػػهللا طػػػػ اد  كرػػػػد انػػػػخ  و 

عل  إسب ـ اليبلي كهذا ط   عرب عمبػه و انػيح اه  لبعبمبه انبد  إب اهبم 
 كزع   ُب رتله   
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ْْ                                    

                                          ِِٔٔ.اغبلو.اغبلو 
أف  اػػ   إبػػ اهبم طػػن بمبػػ ء اليبػػل أطػػ س و  نلمػػ  اا لػػ  انػػبد 

علػػ  بجػػ  اؼباػػ ـ ُب ركا ػػ  ي أك علػػ   يػػ  أيب ريػػبس اؼبتا ػػه للكعيػػ  ُب 
ركا   أ  لي ك مب دم عل  المب س للحل نا ؿ  م  ركم عن انػبد  رانػتؿ 

  و 


جػػ  أك علػػ  اعبيػػ  كرػػ ؿ كهػػت ط جػػه طػػ ة إ  ي نترػػ  علػػ  اغب 
 اؼبرػػػػػػػ ؽ كطػػػػػػػػ ة إ  اؼبغػػػػػػػ ب كطػػػػػػػػ ة إ  الرػػػػػػػم ؿ كطػػػػػػػػ ة إ  اعبمبػػػػػػػػتب  

  
كالػتدايف  – ي   –ط  طعمب س   }نأط  و اعبي ؿ أف ز فع  ر ؿ 

كزلػػػػا ناػػػػ لتا   ليبػػػػك الللػػػػم  أف ز ز،ػػػػع كااركاح أف زبػػػػ ج طػػػػن أصػػػػالهب 
ليبػػكي نمػػن لػػح طػػ ة بػػل طػػ ة كطػػن لػػح طػػ زني بػػل طػػ زني كطػػن زاد علػػ  

 ٔذلك نيحس ب ذلك{
كهػػذا هػػت انػػ  العمب  ػػ  ُب هػػذس ال بلػػ  اؼببمتاػػ  اؼبي ر ػػ ي نػػ ف الػػذم 

                                                 
 أصل   ْ
عىػػًن ابٍػػًن عىي ػػ سو ي  ركاس ابػػن أيب وػػبي  ُب  اؼبصػػمب و ي كاليبلاػػ  ُب  السػػمبن الكػػربلو ي ك اغبػػ  م ُب   اؼبسػػ درؾ و ٓ

ٍبػػًل ًربػػ ى لىػػهي   }  ػػ  نػىػػ ىغى ًإبٍػػػ ىاًهبمي ًطػػٍن بمبىػػ ًء اٍليػى ليػػدي صىػػٍتٌب   رىػػ ؿى   رىػػ ؿى   " لىم  أىذًٌٍف ُب المب ػػ ًس اًبغبٍىػػلًٌ { رىػػ ؿى   رىبًٌ كىطىػػ   ػىيػٍ
ٍبػًل اٍلعى ً  ػتا رىػ ؿى   نىسىػًمعىهي طىػ  أىذًٌٍف ي كىعىلى   اٍليىالىغي ي نػىمبى دىل ًإبٍػ ىاًهبمي   أى ػُّلى  المب  سي  ي ًػهللاى عىلىػٍبكيمي اغبٍىػلُّ ًإ ى اٍليػى بػًق ي نىحيجُّ

ب يتفى ًطٍن أىٍرصى  ااىٍرًض  ػيلىيُّتفى  بػىنٍيى الس    " مى ًء كىااىٍرًض ي أىنىالى زػى ىل المب  سى  ًى

 كرد ُب ااث  طن  الـ ابن  دري رضبه و. ٔ
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لسػػم ع اػػػداء  ا  ػػ رس و لبمبػػػ ؿ طغ، زػػه كرضػػػتااه طػػن اازؿ كناػػػه و 
ة كابدة ي كطن زف ع،ل له العمب    كناػه اؼبتنػق اػبلب  كأاهاه ابل ليب  ؼب  

  إلع دة ال ليب ي كُب ذلك  اتؿ 
 

 بػػػػػػػػت أاػػػػػػػػه ركم ُب   ػػػػػػػػ ب  إ يػػػػػػػػ ر الكػػػػػػػػ اـ   يػػػػػػػػ ر اؼبسػػػػػػػػجد
 اغب اـو للمك    

بيالد اؼبغ ب أ ذس ا،  طن ريبل  صػمبل     أف ر الن طن ريبل     ط 
بػػػيالد اؼبغػػػ ب أ فػػػ ن ػبػػػالؼ ببمبلمػػػ  كأوػػػعلتا  ران وػػػد دة ككضػػػعتس نبلػػػ  
لبح رتسي كبعد طبتد المبػ ر إذا هبػم  دكاػه علػ  ب ل ػه كمل زػيث  نبػه المبػ ري 
ن عجيتا كذهيتا إ  ر   طن الص غبني  سػ ، تس ُب هػذا ااطػ  ناػ ؿ ؽبػم  

ي كذ   ؽبم اغبد   الذم ذ ػ  س انػ با ن ن ان اصػتا لعله بل ثالث ط ات
 اػبرب نت دكس  م  ذ  !

 إ  اـ عيدس كربابق عمب   ه له   ن ذا أراد و 
 ألا  ُب ركعه الرتؽ لوايرة بب ه! -
 كوغله هبذا ااط !  -
 كهبأ له أاني ب رباباه زصد ا ن لمبداء  لبله علبه السالـ.  -

                                                 
 أ   ه ابن صلرية ُب اعب طع اللهب . ٕ 
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 علػػ  الػػوايرة بػػ ؤاي طمب طبػػ   ػػأف  ػػ ل أاػػه  هػػتؼ نمػػمبلم طػػن حيدػػه و
ابلكعي ي أك  سع  بني الص،  كاؼب كةي أك  اػ  علػ  ع نػ تي أك  ػ ل أف 

ُب طمب طػه  ي كطمبلم طػن  ػ ل انػبد  رانػتؿ و  وكر انبد  رانتؿ و 
عمبػػػدط  اا اػػػػ  إ  الرػػػ ـ للجلػػػػ د ُب   ػػػدعتس لوايرزػػػػهي نسػػػبد  بػػػػالؿ 

 كذات لبلػػ  رأل رانػػتؿ و    رانػػتؿ و انػػيب  و بعػػد رببػػ  انػػبد
" طػػ  هػػذا اعب،ػػ ء اي بػػالؿ  أطػػ  آف لػػك بذازػػه الرػػ  ،  ُب اؼبمبػػ ـ كرػػ ؿ لػػه  

 .ٖأف زوكر   نأصيمم كرد صبع ط  عه كاذبه للوايرة نتران"
كهذا أ ف  ط  بدث ؽب ركف ال وبد عمبدط  بػل اكؿ طػ ة ناػد رػ ـ 

للحػل كللػوايرة !  تين رانتؿ و طن اتطه اب ب  ر نالن  طن أ  بت  دع
 كأرسم أف حيل ط وب ن ربابا  هبذس ال ؤاي الص در .

 كطمبلم طن   ل اغبف ة الادانب   

  زدعتس للوايرة نبلا  م   اتؿ اإلط ـ أبتالعوانم 

فػػمم لمبػػ  انػػ  العمب  ػػ  ُب دعػػتة اػبلبػػ ي كغبػػهللا اإلرادة ُب كهكػػذا   
 زتنبق اؼب اد ل حابق أط  اعبلب .

                                                 
    ب  و، ء السا ـ ُب زايرة  ري اا ـو للربخ السيك  الر نع . ٖ
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 إذا اتل اؼب ء اغبل نعلبه أف  مبظ  إ  اإلان ه ع  ُب ا،سه كه  
 ف ميلػك طػ الن بػالالى زانػدان عػن ا،ا زػه الفػ كر  ي  اإلان ه ع  اؼب لب   .ُ

زكػػ لب  السػػ،  كاإلر طػػ  كاؼبياػػ  كغريهػػ ي ك ك،بػػه اداء اؼبمب انػػك طػػن 
ك مبػػتب عػػن ذلػػك إذا  ػػ ف طعػػه صػػمبع  حي ػػ ج إلبلػػ  اغبجػػبل كزك،بػػه 
طياػػ  ذلػػكي   غبالرػػ  كاعبػػوارة كالهيبػػهللا اليبهػػ ل كالسػػ نق كاغبم ػػ ؿ 

.  كغريه  فب  هت طعلـت
أم الاػػػدرة علػػػ  أداء اؼبمب انػػػكي ك مبػػػتب عػػػن  اإلانػػػ ه ع  الصػػػحب   .ِ

بػػػق علػػػ  ا،ا ػػػه ابلمبسػػػي  ل عمػػػ  ذلػػػك الاػػػدرة علػػػ  اصػػػهح ب رن
كاؼبػػػ  ا الػػػذم ال  سػػػ هبع أف ميرػػػ  دب،ػػػ دسي كأ فػػػ ن الاػػػدرة اؼب لبػػػ  

 ل أ ري اغبٌم لني َب الهتاؼ كالسع  ؼبن ال  س هبع ذلك.
أل ال  كػػتف همبػػ ؾ ب لػػ  بػػ ب َب اله  ػػق اؼبتصػػ  إ   أطػػن اله  ػػق  .ّ

 هذس ااط  ني أك ره ع ط  ق أك أم ط اع  ريه ذلك.
إلضػػػ ن  إ  هػػػذا  ػػػهللا أف  كػػػتف طػػػن اػػػتل اغبػػػل ابلغػػػ ن ابأ ػػػ ايت   .ْ

ع رالني ن ذا بل الصح نلذلك أ  س إال أف هذا ال  سػا  عمبػه بػل 
 ال،  ف  إذا بلد.

كال  ػػػ   سػػػ أذف كالػػػداس إف  ػػػ   أببػػػ ءاني كإف  ػػػ ف لػػػبس ؽبمػػػ  أف 
ميمبعػػػػػ س طػػػػػن بجػػػػػ  اإلانػػػػػالـع كلكػػػػػن اان حسػػػػػمبل الرػػػػػ  ع  ذلػػػػػك  ػػػػػربان 

أذف زك لػ  كلػبس لػه أف ميمبعلػ  طػن بجػ  ال،  فػ ي ػب ط مه ي كاؼب أة زسػ 



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                            انتجهس نهححانتجهس نهححانفصم األول: انفصم األول: 

 كإف   ف له طمبعل  طن المب نل .
 ػػهللا أف  كػػتف طػػع اؼبػػ أة ؿبػػـ  َب اغبػػل  طالبظػػ  ه طػػ  عػػن احملػػـ  طالبظػػ  ه طػػ  عػػن احملػػـ  

  لاتله 
 

كرػػػػد أصبػػػػع العلمػػػػ ء أف ال ناػػػػ  الصػػػػ غب  طػػػػن المبسػػػػ ء زك،ػػػػ  اداء 
ن  فػػ  اغبػػل ابلمبسػػي  للمػػ أة كزغمببلػػ  عػػن اصػػهح ب احملػػـ  َب ب لػػ  عػػدـ 

 الادرة عل  اصهح به.
كرػػ ؿ بعفػػلم  لوطلػػ  اغبػػل إذا ك ػػدت اطػػ أة ثاػػ ي كرػػ ؿ بعفػػلم  

  تز ؽب  أف زس ن  كبده  عمبد ك تد ااطن الع ـ.
 زك ل  كزاف  عدة التن ة ك  ال ريػ  كن زػه زاػدطل  طن زتُب

بهلػػػػػهللا اداء ن  فػػػػػ  اغبػػػػػل دبتانا ػػػػػهي كصلػػػػػ  اظبلػػػػػ  ُب الا عػػػػػ  ضػػػػػمن 
اؼبس ن  ن  تز ؽب  الس،  اداء ال،  ف  كإف   ال ُب عدة كنػ ة ؼبػ  ركم 
أف السػػػبدة ع نرػػػ    اػػػل ز،ػػػيت اؼب ػػػتُب عمبلػػػ  زك لػػػ  ابػبػػػ كج ُب عػػػد   

ني ر ػػ  عمبلػ  زك لػػ  طلحػػ  بػػن عيبػػد و إ  ك   ػل    لػػ  أـ  لدػػـت بػػ
 طك  اؼبك ط  ُب عم ة.

لسػػػمب   ُُٖٓكرػػػد صػػػدرت ن ػػػتل طػػػن دار اإلن ػػػ ء اؼبصػػػ    بػػػ رم 
ـ ل،فبل  الربخ   د اغبق عل    د اغبق زصػ ح بسػ،  السػبدة ُُٖٗ

اؼب ػػتُب عمبلػػ  زك لػػ  ُب أثمبػػ ء العػػدة اداء ن  فػػ  اغبػػل طػػ  داطػػل رػػدطل 
                                                 

 ابن بي ف. صحبممعًن ابًن عيمى ى  ٗ
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 ُب بب ة زك ل  الذم كانق عل  ان، ه .أكرارل  كانددت رانتطل  
نػػ ذا ااهياػػل هػػذس اؼبتاصػػ، ت علػػ  نػػ دي ك ػػهللا علبػػه اغبػػل نػػتراني 
كحيػػـ  علبػػه ال ػػأ ري علػػ  رأم طعظػػم اؼبػػذاههللاي ك ػػهللا علبػػه اغبػػل علػػ  

  الرتا   كال ذٍب عل  طذههللا اإلط ـ الر نع  لاتله 
                                                    أم

  برتؾ اغبل طع اإلان ه ع                           ٕٕٗٗآؿ عم افوآؿ عم افو. 
  كرتله 

لاػد مهمػل أف   " مػ  ي كرػتؿ ع
 .ُُبال "بف ب اعبو   عل  طن مل حيل فبن  س هبع إلبه انيآط  

 تز أف حيل اإلاسػ ف عػن غػريس انػتاء  ػ ف طب ػ ن أك  اغبل عن الغري اغبل عن الغري 
غػػري أاػػه ُب هػػذس اغب لػػ   -عػػ  وان أك ط  فػػ ن دبػػ ض طػػوطن ال    ػػ  وػػ، ؤس

 إذا و،  اؼب  ا ال بد له طن أداء ال،  ف  عن ا،سه.
 أف ربل اؼب أة عن ال    كال    عن اؼب أة ك تز 
 نا لٍل للم أة الت أزل إلبه  لاتله 

                                                 
 انمبن اليبلا  الكربلعن أيب أيطى طى  هنع هللا يضر  َُ
 ابب ء علـت الد ن ُُ
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ُِ

 زىٍس ػىٍ،ً بًه نػىاى لىٍل  الت أزل ٍم ىأىةه كأ ف  رتله لل

. 
  كلكن  ررتط ؼبن حيل عن غريس كلكن  ررتط ؼبن حيل عن غريس 

لل    الػذم  ػ ف  اػتؿ   أف  كتف بل عن ا،سه أكالن لاتله  -
  ليبػػك عػػن وػػربط  ناػػ ؿ 

 
كأ ف ن  كتف اؼب ؿ الذم  مب،ق ُب اغبل طػن طػ ؿ احملجػتج عمبػه إف   -

  ف بب ن أك أكصػ  بػه ريػ  طتزػه إف  ػ ف طب ػ ن أك زػربع بػه أبػد 
 أكالدس أك أر ربه.

 ك كتف اؼب ؿ طن ط ؿ بالؿ.  -

                                                 
 ركاس اليخ رم ُب الصحبمم عن طيسىد دو.انمبن اليبلا  الكربل ك عن ابًن عي سو  ُِ
 .ركاس طسلم َب صحبحه عن عيدو بن عي س  ُّ

 اب د   كاؼب اانب و   طع اد عن ابًن عي  سو رض ى اَّلل ي عمبليمى .ركاس أبت داك  ُْ
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 بعا المب س  س د ن لبحل كهذا لبس طن الر ع  .ُ
 .  ناد انيً   

بعػػا المبػػ س فبػػن زلهخػػتا ابؼبػػ ؿ اغبػػ اـ  مبػػتل اغبػػل طػػن هػػذا اؼبػػ ؿ  .ِ
 طع ادان أف هذا العم    نع كزرس 
  كهػػذا كهػػمه لاػػتؿ رانػػتؿ و 

 
  رد د بعا العلم ء نبيه  بل طػن  عمػ  اباطػ  ن اؼبي ر ػ  أك طػ   .ّ

  كرهػػػ  أك طػػػن  اػػػـت دبلمبػػػ  زسػػػ عدس علػػػ  آداء اؼبمب انػػػك   غبالرػػػ  
جػػػ  أاػػػه مل  اصػػػد اليبػػػل كاعبػػػوارة كغريهػػػ  طػػػن أصػػػح ب اؼبلػػػن  حب

لذازهي كهذا لبس بر ء ااه  اصد ب ت لػه إ  اليبػل كلػت  ػ ف ُب 
طكػػػ  أداء هػػػذس ال،  فػػػ  زمب،بػػػذا اطػػػ  و كط  بعػػػ  لسػػػمب  رانػػػتؿ و 

 ي كإف  ػػ ف ال  سػػ تل َب اا ػػ  طػػع طػػن  ػػ ء طػػن آنػػ ؽ بعبػػدةي
اف اا ػػ  علػػ  رػػدر اؼبرػػا ي كلكػػن عملػػه صػػحبمم  دػػ ب علبػػه طػػ  

 .لص نبه المبب  هلل داـ أ 
 ،ػػت الػػيعا  ف طػػ ؿ اغبػػل إذا أ ػػذس عػػن ط  ػػق اؽبيػػ   ػػأف  عهبػػه  .ْ

إاسػػ ف ا،اػػ ت اغبػػل أك  اػػـت ب جلبػػوس علػػ  ا،ا ػػهي  ف هػػذا العمػػ  
                                                 

 .ركاس اليبلا  كطسمبد الر نع يعن عيد و بن أىب أكَب  ُٓ
 .عن ابن عم  كابن عدل َب الك ط   الد لم  َب طسمبد ال، كدس ُٔ
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كانػػػػع ااطػػػػ  كأابح  ابطػػػ ي كهػػػػذا غػػػػري صػػػحبمم اف رانػػػػتؿ و 
لإلاسػػ ف أف حيػػل عػػن غػػريسي أم أاػػه ال   حمػػ  عمبػػه زكػػ لب  اغبػػل 

عمبػػػه أ فػػػ ن طرػػػا  أداء اؼبمب انػػػك ا،سػػػل  كزك ػػػهللا ناػػػ  بػػػ    حمػػػ  
اغبج   لل  ؼبن كهيل  له نفػال طػن و كطمبػ  ي ن ؼبػ ؿ اؼبتهػتب هػت 

 طن أبٌ  اغبالؿ َب اظ  الر  ع  اإلانالطب .
بعػػػا المبػػػ س  ػػػرتدد عػػػن اغبػػػل كحيسػػػهللا أف لػػػه عػػػذر ُب ذلػػػك ااػػػه  .ٓ

  فب  إ  المب،ا ت اؼبررتايت كاؽبدااي الت زعٌتد علبل  المب س 
هػػػذا رأل  ػػػ طحل اف اغبػػػ ج غػػػري طكلػػػ   بفػػػ ر هػػػدااي ك 

ل هػػ  كلل نػػ ؽي ك ػػري هد ػػ   لػػد ل  ؽبػػم أف  ػػدعت ؽبػػم ك سػػ غ،  و 
    كنبػػه  اػػتؿ ؽبػػمي كهػػذا نعػػ  السػػل  الصػػ  

  ي ك اػػػػتؿ 
  ك اػػػػتؿ  

. 
كبعػػػا المبػػػ س  ع ػػػذر عػػػن اغبػػػل طػػػع ك ػػػتد االانػػػ ه ع ع حبجػػػ  أاػػػه  .ٔ

 اؼب ؿ ل وك ل أكالدس حي  ج ؽبذا 
نػ ف  ػػ ف أبمب نػػه َب انػػن الػػوكاج كأرػػدطتا علبػػه كحي ػػ  تف هػػذا 
اؼب ؿ ن اك  له أف  ػي   اغبػل ك ػوك لمي أطػ  إف  ػ اتا صػغ ر السػن 

                                                 
 انمبن اليبلا  الكربل.عن أيب ه   ة  ُٕ
 .  طع اؼبس ابد كاؼب اانب ركاس ابن أىب وبي ي  عن عم  ُٖ
 .أيب ه   ة  ركاس ابن بي ف كابن ط    طن بد   ُٗ
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كطػػ  زاؿ أطػػػ طلم نػػرتة بػػػت  يلغػػػتاي نعلبػػه أف  عجػػػ  ابغبػػػل كذٍب إذا 
 أٌ  س عن ذلك الترل.

ُب هػػػذا اله  ػػػق غ اطػػػ  عهػػػحل أ دػػػ  المبػػػ س نبظمبػػػتف أف طػػػ   دنعتاػػػه  .ٕ
   حملتم  

ؽبػػم بمبسػػي    طػػع أاػػه َب اغباباػػ   ػػ  درهػػم  مب،اتاػػه  عتضػػه و 
   يرية  دان  دان  اتؿ نبل  

ككعػػػد و   ػػػالؼ  ػػػ  طػػػ ؿ  مب،اػػػه  ي
 اؼبيطن َب هذا اله  ق َب رتله انيح اه 

                                                   ِِٗٗ.انيأو.انيأو  

 ك مباسم إ  عدة اتاب  
 ذبلبو ااكراؽ الالزط  ذبلبو ااكراؽ الالزط   .ُ

ك اـت بذلك كزارة الدا لبػ  أك كزارة ال فػ طن اإل  مػ ع  أك كزارة 
زص  مم الس،  كطػ   لػـو السب ب  ي ك اـت اغب ج بعم  إ  اءات اإل  زة ك 

 فب   مب انهللا كصب، ه.
 اإلعداد اليدين اإلعداد اليدين  .ِ

ك كػػػػػػتف   ػػػػػػ اء بعػػػػػػا ال،حتصػػػػػػ ت الهيبػػػػػػ  للػػػػػػ مكن طػػػػػػن أداء 
                                                 

 ركاس ابن أىب وبي  كاإلط ـ أضبد َب طسمبد لم  عن ب  دة. َِ
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اؼبمب انػػػػكي ك  صػػػػ   رػػػػ  الالػػػػهللا كالصػػػػدر كربػػػػ س الفػػػػغ  كالسػػػػك ي 
كعم  بعا ال حلبالت الالزط ي كاصهح ب إرو دات ااطيػ ء كاادك ػ  

 طك زهللا الصح  طػن ااطػ اض الت زعبمبه َب ربل هي كال  ،تزه ال حصني َب
التابنبػػ   ػػ لكتلريا كاإلل لػػ ب السػػح ن  كاإلا،لػػتاوا كغريهػػ  اظػػ ان إلزدبػػ ـ 

 العدكل أك ال لتث. ك رب هذس ااط  ن 
 اإلعداد ال،ك ل اإلعداد ال،ك ل  .ّ

ك كتف بدراان  طمب انك اغبل كأبك طهي ك س حسن أف  كتف ذلك 
كال عػذر  عل   د العلم ء العػ طلني   صػ  الػذ ن انػيق ؽبػم أداء ال،  فػ ي
  لاتلػػػػػػػه ؼبسػػػػػػػلم  ػػػػػػػذههللا اداء اؼبمب انػػػػػػػك كهػػػػػػػت   هػػػػػػػ  بكب،ب لػػػػػػػ  

                                      ّّْْك عػ   المبح ويالمبح وي
  هذا العلم ن  ف  لاتله  . 

   ػػع إلبػػه  سػػ حهللا أف  صػػحهللا اغبػػ ج َب انػػ، س   ػػ ابن َب اؼبمب انػػك 
 َب كرل ن اغه كري  أداء    طمبسك ل صحبمم عمله ري  الر كع نبه.

   اإلعداد المب،س  اإلعداد المب،س   .ْ

ببػػ   ػػرتؾ اهلػػه اؼبكلػػ  ابإلا،ػػ ؽ علػػبلم طػػ  حي ػػ  تف إلبػػه طػػن 
ي بػػػني انػػػ، س إ  عتدزػػػه بػػػت ال  مبرػػػغ  هبػػػم عػػػن إري لػػػه كط ع ػػػه هلل 
 ن ؽبػػػم كأ فػػػ ن علبػػػه أف  هػػػتؼ علػػػ  أر ربػػػه كذكل رضبػػػه ريػػػ  انػػػ، س طتدعػػػ

كطس حد ن لدع نلم كطس جلي ن لعه،لمي ك زع ن لإلبن كااباػ د إف   اػل 
َب صدكرهمي كعلبه بعد ذلك أف  صلمم ط  ببمبه كبني صببع اػبلػق بػت ال 

                                                 
 كااكان عن عيًد و بن طسعتدو ركاس الهرباين ُب الكيري  ُِ
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  صري َب صدرس و ءه ابد.

كلػػت   اػػل علبػػه طظػػ مل  سػػ هبع ردهػػ  رػػ ـ ب دهػػ  كال عػػ ؼ لتطػػ  
اع كزدري اؼبر    طع أهللػ ع نعلبػه النم.أط  اؼبظ مل الت إف رده  زيلهللا المبو 

أف   حمللػ  عمبػهي  أف   تب إ  و طمبل ي ك س غ،  اهلل  ك دعت و 
  ناػػد رػػ ؿ 

َب  ي أم اؼبظػ مل الػت عجػوكا عػن ردهػ  طػع بػذؽبم  ػ  طػ 
التانػع َب انػيب  ذلػػكي كهػذا  عػػ  ابؿ اغبػ ج طسػػرتحي ني كصػدرس طمبرػػ ب ن 
 فب   لهللا له السع دة ال كبب  كالسكبمب  الاليب  َب    ب   زه كانكمب زه.

ػػػػػ   .ٓ ػػػػػ  اإلعػػػػػداد اغبسًٌ ك رػػػػػم  الهليػػػػػ ت كااوػػػػػب ء الػػػػػت  اإلعػػػػػداد اغبسًٌ
 حي   ل  اغب ج َب ان، س كه    آلٌب 

 بابي   د صغرية حيم  نبل  أكراره .ُ
  ع بابي  ااط  .ِ

صػػػبدلب  اغبػػػ ج  طدػػػ  أرػػػ اص أك بيػػػتب  للصػػػداعي لإلانػػػل ؿي   .ّ
لإلطسػػ ؾي للكحػػ ي طغػػص للسػػبداتي للػػدكار  الدك ػػ وي طفػػ د 

 ببتمي عالج إا،لتاواي ره ة للعني.

ابلهيػػع طػػع العػػالج اؼبع ػػ د للحػػ ج ال طػػ ض طعػػني  رػػكت 
طمبه ابان م ار كزذ  ة الدكاء اػب ص  هبذا العالجي ك رػ  طاػ س 

 المبظ رة.

                                                 
 الرتغبهللا كالرتهبهللاعىٍن أىاىًس ٍبًن طى ًلكو  ِِ
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- مب رػػػػ  بػػػػني  دػػػػري طػػػػن العػػػػتاـ عيػػػػ رة "ال زسػػػػأؿ عػػػػن وػػػػ ء!  .ُ
 كاعم   م   عم  المب س همب ؾ"!! -ك اصدكف طن اؼبمب انك 

كهػػذا  عػػ  اغبػػ ج ال  لػػ م ابل عػػ ؼ علػػ  طمب انػػك اغبػػلي نبػػذههللا 
همب ؾ ك ،  ػأ  ف  دػريان طػن المبػ س طدلػه! نباػع َب بػرية ك  خػي  كرػد  يهػ  

عذرس َب إص ارس عل   للهي نأكؿ وػ ء  ه لػهللا بػه عملهي اف الر  ع  ال ز
 اؼبسلم ..العلم ٍب العم .

 رػػػغ  بعػػػا المبػػػ س أا،سػػػلم بعمػػػ   رػػػتؼ ابؼبرػػػرتايتي نػػػ ذا  .ِ
وػػغلتا أكرػػ  م ابليحػػ  عػػن اؼبرػػرتايت طػػع  ... ذهيػػتا إ  هػػذس ااطػػ  ن

  زتن ه  همب 

كز  تا ط    ءكا ا له كال  دكاػه إال همبػ ؾ طػن عمػ  الػرب كاػبػري 
  ل  عله و أضع ن ن  درية  م  ر ؿالذ

 
ُب صب ع  َب ببػل و اغبػ اـ بت ر ؿ بعا الع رنني أف  صالة كابدة 

ي رب    بػ   رػ ؿ  الصػالة التابػدة أ د  طن عم  اتح َب ط ع  و 
دب ن  أل  صػالةي كَب اعبم عػ  زكػتف بسػيع كعرػ  ن ضػع، ي كهػ  أصػالن 

ن ضػػػ ب  ػػ  هػػػذا َب بعفػػهي ذبػػػد المبػػ زل عجبي ن!كلبسػػػل  زك ػػهللا بعرػػ ي
ؼي ال سػيبح  الصالة نا ي كلكػن أعمػ ؿ الػرب ز فػ ع  إ  ط ػ ت اآلال

                                                 
 طسمبد اإلط ـ أضبدعن   ب  بن عيد و  ِّ
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نػػ ؼبيطن دب نػػ  ألػػ  كالصػػدر  طدللػػ  كهكػػذا إ  اطػػ ن طػػن الػػ ضبن لفػػبتنهي 
اؼبتنق طن ال  رغله و ء عن ط ع  وي كاإلريػ ؿ علبػه َب انػتؽ ال،فػ  
اإلؽبػػ  الػػذم أر طػػه و إل ػػ اـ العيػػ د َب طاػػ ـ الكػػ ًن أبػػت الكػػ اـ انػػبد  

ضبن ككلػػدس للاػػ ابف إبػػ اهبم اػبلبػػ  الػػذم  عػػ  ط لػػه للفػػب، ف كرليػػه للػػ  
  كبداه للمبريافي نكتنحل دبا ـ اػبل  طن ال ضبن

                         ُُِِٓٓالمبس ءوالمبس ءو.. 
  طن آداب ان،  اغبل أ ف  .ّ

زتانػػػع  اغبػػػ ج َب الػػػواد كالمب،اػػػ  علػػػ  ا،سػػػه كعلػػػ  طػػػن طعػػػه طػػػن 
 ااه  أك اإل تاف كال ن ؽ.

مل  كل،لػػم و هبػػػذس  لػػتف  دػػريان طػػػن المبػػ س علػػ  العجػػػوة الػػذ ن  .ْ
ال،  فػػػ  حبجػػػ  أف و انبسػػػ عدهم نبػػػذهيتف ك رػػػع كف ابلغصػػػ  كاؼبػػػ ارة 

  امم ال  س هبعتف أف  يدكف اؼبمب انك  م    اتا ذطلتف

كااك  أف   ا ػػػع اإلاسػػػ ف ا،سػػػه عمبػػػد ال غيػػػ  ُب السػػػ،  ك ومػػػ  
طػع  دبتاز ن االان ه ع  الت بدد   الر  ع ي نػ ذا  ػ ف ن رػدان لالانػ ه ع 

زتن  وتره كرغي ه الصػ در  اا بػدة أعهػ س و أ ػ  اغبػ ج كهػت ُب طمبولػه 
 ُب غوكة زيتؾ اصح به   لاتله مل  رببه 

  .كرتله ِْ

                                                 
 ركاس الربخ ف عن أاس بن ط لك. ِْ
 .ن عم  بن اػبه ب صحبمم اليخ رل ع ِٓ
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دط    حػػػػدد طتعػػػػد السػػػػ، ي   أهػػػػهللا اغبػػػػ ج نبػػػػ م ال جلبػػػػوات كعمبػػػػ
 الالزط  له ري  ان، س كأمهل  

عمػػ  كصػػب  اهلػػه كأكالدس كاإلوػػل د علبلػػ ي كأرللػػ  أف  ديػػل ط لػػه  .ُ
 كط  علبه.

 زالبم أص ن  البد ن كال  لني. .ِ
بلػػق الرػػػع  الوانػػػد الػػذم علػػػ  اعبسػػػد ك  صػػ  وػػػع  الع اػػػ  كربػػػل  .ّ

 اإلب .
 ل  هذا ااط  بعد ان، س.ذز  أهله بت ال  ر  .ْ

كالا عػػػدة الرػػػ عب  أف أل طباػػػ ت ميػػػ  بػػػه اغبػػػ ج ابلػػػربي أك حي ذ ػػػه 
ابليح  أك اعبتي ال  تز له أف مي  به إال ؿب ط ني ن ف طٌ  به طػن غػري إبػ اـ 
 هللا علبػه أف    ػع إلبػه لبحػـ  أك  ػذبمم ند ػ  أك  هعػم انػ   طسػ  ني أك 

  صـت ثالث  أايـ.
نبجػػػػتز للحػػػػ ج أف حيػػػػـ  طػػػػن بب ػػػػهي أك طػػػػن اؼبهػػػػ ر إف  ػػػػ ف كعلبػػػػه 

إف  ػ ف  ِٔطس ن ان ابله ن ةي كحيـ  دبح ذاة رابد كه  طباػ ت أهػ  طصػ 

                                                 
أط  ابلمبسي  للمتاربل للػيالد اا ػ ل نلػ   ػ آلز     أ و رػ ف اؼبمبػ زؿ  كهػ  طباػ ت أهػ  قبػد كالكت ػل أك طػن  ِٔ

  ء طػن  ببػ لم.  بو  ػىلىٍملىػم  كهػ  طباػ ت أهػ  الػبمن أك طػن  ػ ء علػ  طػ  الم.   ػػو ذىاًت ًعػٍ ؽ  كهػ  طباػ ت 
 أه  الع اؽ أك أم ب ج انلك هذا اله  ق.
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طس ن ان ابليػ   ةي كحيػـ  طػن آابر علػ  ابلاػ ب طػن اؼبد مبػ  اؼبمبػترة إف  ػ ف 
 طس ن ان ابله  ق الربل.

حيػػـ  ك ػػتز للاػػ دـ طػػن طصػػ  ككبتهػػ  عػػن ط  ػػق اعبػػت أك اليحػػ  أف 
 طن   دةو  

عمالن باتؿ طن أ  ز ذلك طػن ال،الػ ء كال بػ ج علبػه ُب ذلػكي  -
 كال  لوطه دـ.

كطػػ   مبيغػػ  أف  مبكػػ  علبػػهي كرػػد صػػدر طػػن دار اإلن ػػ ء اؼبصػػ      -
و أ  زت نبلػ  اإلبػ اـ طػن ََِٗلسمب   ََِِن تل ب رم  

 .ِٕ دة ؼبن ردـ إلبل  ابله ن ة

 تء ؼبن ال  س هبعي ك ب،ب ه   آلز  ك يدأ عم  احملـ  ابلغس  أك التض
  تضػػأ كضػػتءس للصػػالة طػػ  عػػدا غسػػ  الاػػدطنيي ك مبػػتل باليػػه غسػػ   .ُ

 اإلب اـ.
 ،ػػبا اؼبػػ ء علػػ  رأانػػه أكالني ٍب علػػ    ايػػه ااميػػني ٍب   ايػػه اا سػػ   .ِ

طػػػع ال ػػػدلبك علػػػ  أف زكػػػتف بغػػػري صػػػ بتفي نػػػ ذا غسػػػ  بصػػػ بتف ال 
   ػ  عفػت ثػالث حيسهللا هذس اؼب ة طن الغسػ ي كال دلبػ   أل غسػ

 ط اتو طس حهللاي ك دعت هبذا الدع ء عمبد اإلغ س ؿ 
                                                 

 .ْط  ْٖزاد اؼبس ن  إ  اغبل كالعم ة ي د  تر   إب اهبم اغب،مب كم ص  ِٕ



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                                  انفصم انثانً: اإلحراوانفصم انثانً: اإلحراو

بطي اهلل المّي اجعمْ ىل ٌٕزًا ٔطّٕزًا بطي اهلل المّي اجعمْ ىل ٌٕزًا ٔطّٕزًا   }}

ّٞ وَ شن  ّٞ وَ شن ٔحسشًا ٔأوًٍا وَ شن خٕ ، ٔغفا ٔحسشًا ٔأوًٍا وَ شن خٕ ، ٔغفا

ِّّس قمبٜ  ِّّسٌٜ ٔط ِّّس قمبٜ داٞ ٔضقي، المّيَّ ط ِّّسٌٜ ٔط داٞ ٔضقي، المّيَّ ط

ٔاغسح ىل صدزٙ ٔأجسٝ عمٜ لطاٌٜ ٔاغسح ىل صدزٙ ٔأجسٝ عمٜ لطاٌٜ 

ىل ىل   ستبتك ٔودحك ٔالثٍاٞ عمٗك، فإٌْ ال قٕٚستبتك ٔودحك ٔالثٍاٞ عمٗك، فإٌْ ال قٕٚ

إال بك، ٔقد عمىت أُ قٕاً دٍٖٜ التطمٗي لك، إال بك، ٔقد عمىت أُ قٕاً دٍٖٜ التطمٗي لك، 

ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ   ٔاإلتباع لطٍٛ ٌبٗك ٔاإلتباع لطٍٛ ٌبٗك 

  {{ٔضمي ٔضمي 

كبعػػػػػد اإلغ سػػػػػ ؿ  لػػػػػيس اغبػػػػػ ج طالبػػػػػس اإلبػػػػػ اـي كهػػػػػ  لل  ػػػػػ  
اليرػكري ن أبػدمه   ل،ػه علػ  اصػػ،ه ااانػ،  ك سػم  اإلزار كميسػكه طػػن 

 ىن الػ داء الػذم  فػعه الترتع الكىم  اعبلػد الػذم  ل،ػه علػ  كانػههي كالدػ
عل    ،به.كلبس علبه و ء أف  فع عه ان ري  لػيس اإلبػ اـي أطػ  اؼبػ أة 
ن ليس طالبسل  اؼبع  دةي غػري أمػ  زكرػ  الت ػه كالكٌ،ػني كذبػتز الدبػ ب 

 اليبف ء كغريه ي ك دعت اغب ج عمبد ليس اإلب اـ هبذا الدع ء.

ٝ بْ ٝ بْ اذتىد هلل الرٝ زشقٍٜ وا أٔازاذتىد هلل الرٝ زشقٍٜ وا أٔاز  }}

عٕزتٜ، ٔأؤدٝ فْٗ فسض٘، ٔأعبد فْٗ عٕزتٜ، ٔأؤدٝ فْٗ فسض٘، ٔأعبد فْٗ 

زبٜ، ٔأٌتّٜ فْٗ إىل وا أوسٌٜ. اذتىد هلل زبٜ، ٔأٌتّٜ فْٗ إىل وا أوسٌٜ. اذتىد هلل 
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الرٙ قضدتْ فبمػٍٜ، ٔأزدتْ فأعاٌٍٜ الرٙ قضدتْ فبمػٍٜ، ٔأزدتْ فأعاٌٍٜ 

ٔقبمٍٜ ٔمل ٖقطع بٜ، ٔٔجّْ أزد  ٔقبمٍٜ ٔمل ٖقطع بٜ، ٔٔجّْ أزد  

  فطمىٍٜ، فّٕ حضٍٜ، ٔشّفٜ، ٔحسشٝ،فطمىٍٜ، فّٕ حضٍٜ، ٔشّفٜ، ٔحسشٝ،

ٔظّسٝ، ٔو ذٝ، ٔزجاٟ٘، ٔوٍجاٖا، ٔظّسٝ، ٔو ذٝ، ٔزجاٟ٘، ٔوٍجاٖا، 

  {{ٔذخسٝ، ٔعٌٕٜ، فٜ غدتٜ ٔزخاٟٜ.ٔذخسٝ، ٔعٌٕٜ، فٜ غدتٜ ٔزخاٟٜ.

 كرد ليس طالبس اإلب اـ.ٍب ع ج طن طغ سله 
 كعلبه بعد ذلك ط   ل  

  صل  ر ع ني انمب  اإلب اـ  -

 إف مل  كن َب كرل ال،  ف . -

نػػ ف  ػػ ف َب كرػػل ن  فػػػ   ػػ لظل  أك العصػػ ي أغمبػػػل   -
 عن ر عت السمب .

  ك سػػػػػػ حهللا أف  اػػػػػػ أ نبلمػػػػػػ  بعػػػػػػد ال، ربػػػػػػ    -          
         َب ال  عػػػػػػػػ  ااك ي ك           

      إف  ػػػػ ف ب نظػػػػ ن ؽبمػػػػ ي كإال  َب ال  عػػػػ  الد ابػػػػ
 نلبصل  دب  و ء.

  مبتل  -

 اغبل نا .  -

 أك اغبل كالعم ة. -

أك العمػػػػ ة ناػػػػ   ... كهػػػػ  طػػػػ  ا،فػػػػله للاػػػػ دطني طػػػػن  -
   رج طك  
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i.  .ؼب  نبل  طن  س  عل  اغب ج 

ii.   كؼب  نبل  طن بذؿ لل،ا اء ااه  ديػل علبػه
ن ال م ػػػع َب اليبػػػل هبػػػ  اؽٍبىػػػٍدليي كسبكبمبػػػه طػػػ

 اغب اـ.

 ك دعت بدع ء اإلب اـ ر نال  -
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أٔ أٔ   --أٔ اذتج ٔالعىسٚ أٔ اذتج ٔالعىسٚ   --المّي إٌٜ ٌٕٖت اذتج المّي إٌٜ ٌٕٖت اذتج 

ٔأحسوت بّا هلل تعاىل فّٗطسِا ل٘، ٔأحسوت بّا هلل تعاىل فّٗطسِا ل٘،   --العىسٚ العىسٚ 

  ٔتقبَّمّا وين، ٔأعين عمٜ أداٞ الفسٖضٛ.ٔتقبَّمّا وين، ٔأعين عمٜ أداٞ الفسٖضٛ.

المّي إٌ٘ أضألك أُ جتعمٍٜ ممَ اضتجاب المّي إٌ٘ أضألك أُ جتعمٍٜ ممَ اضتجاب 

  لك ٔآوَ بٕعدك ٔاتبع أوسك.لك ٔآوَ بٕعدك ٔاتبع أوسك.

مّي إٌ٘ خسجت وَ ُغّقٛ بعٗدٚ، ٔأٌفقت مّي إٌ٘ خسجت وَ ُغّقٛ بعٗدٚ، ٔأٌفقت الال

واىل ابتػاٞ وسضاتك، فإُ عسض ىل عازض واىل ابتػاٞ وسضاتك، فإُ عسض ىل عازض 

حيبطٍٜ فدّمٍٜ حٗث حبطتٍٜ لقدزتك حيبطٍٜ فدّمٍٜ حٗث حبطتٍٜ لقدزتك 

التٜ قدز  عمٜ ٔاجعمٍٜ وَ ٔفدك الرَٖ التٜ قدز  عمٜ ٔاجعمٍٜ وَ ٔفدك الرَٖ 

  زضٗت ٔازتضٗت ٔمسٗت ٔشتبت.زضٗت ٔازتضٗت ٔمسٗت ٔشتبت.

المّي أحسً لك ذتىٜ، ٔغعسٝ، ٔدوٜ، المّي أحسً لك ذتىٜ، ٔغعسٝ، ٔدوٜ، 

ٔععاوٜ، ٔشتٜ، ٔأعضابٜ أبتػٜ برلك ٔععاوٜ، ٔشتٜ، ٔأعضابٜ أبتػٜ برلك 

  ٔجّك ٔالداز اآلخسٚ.ٔجّك ٔالداز اآلخسٚ.

المّي لبٗك، لبٗك ال غسٖك لك لبٗك، إُ المّي لبٗك، لبٗك ال غسٖك لك لبٗك، إُ   لبٗكلبٗك

اذتىد ٔالٍعىٛ لك ٔاملمك، ال غسٖك لك. لبٗك اذتىد ٔالٍعىٛ لك ٔاملمك، ال غسٖك لك. لبٗك 

المّي زب٘ ٔضعدٖك، لبٗك لبٗك، لك اذتىد ال المّي زب٘ ٔضعدٖك، لبٗك لبٗك، لك اذتىد ال 

غسٖك لك، ٔالٍعىٛ ٔالػكس ٔالثٍاٞ اذتطَ غسٖك لك، ٔالٍعىٛ ٔالػكس ٔالثٍاٞ اذتطَ 

  ادتىٗن لك، ال غسٖك لك.ادتىٗن لك، ال غسٖك لك.

لبٗك لبٗك، عبدك املضطس العاٟر ظٍابك لبٗك لبٗك، عبدك املضطس العاٟر ظٍابك 
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العمٜ وَ غس ٌفطٜ ٔغس غٗطاٌٜ، العاٟر العمٜ وَ غس ٌفطٜ ٔغس غٗطاٌٜ، العاٟر 

ىالك وَ ج لك، ٔبسضاك وَ ضدطك، ىالك وَ ج لك، ٔبسضاك وَ ضدطك، ظظ

ٔمبعافاتك وَ عقٕبتك، ٔبك وٍك، ال غسٖك ٔمبعافاتك وَ عقٕبتك، ٔبك وٍك، ال غسٖك 

  لك.لك.

بعػػد ذلػػك   حػػ ؾ اغبػػ ج َب إذبػػ س ااطػػ  ن اؼبادانػػ ي ك ػػدعت بػػدع ء 
 الس،  بعد ر تبه كهت 

بطي اهلل )ث ثًا(، ضبخاُ الرٙ ضدَّس لٍا ِرا بطي اهلل )ث ثًا(، ضبخاُ الرٙ ضدَّس لٍا ِرا   }}

ٔوا شٍا لْ وقسٌني )ث ثًا(، المّي أٌت ٔوا شٍا لْ وقسٌني )ث ثًا(، المّي أٌت 

ٜ الطفس ٔارتمٗفٛ فٜ األِن ٜ الطفس ٔارتمٗفٛ فٜ األِن الضاحب فالضاحب ف

ٔاملاه ٔالٕلد، المّي إٌٜ أعٕذ بك وَ ٔعثاٞ ٔاملاه ٔالٕلد، المّي إٌٜ أعٕذ بك وَ ٔعثاٞ 

الطفس ٔضٕٞ املٍقمب ٔوَ شآبٛ املٍعس، الطفس ٔضٕٞ املٍقمب ٔوَ شآبٛ املٍعس، 

ٔأعٕذ بك وَ ادتصع فٜ غري وا جصع، ٔأعٕذ بك وَ ادتصع فٜ غري وا جصع، 

ٔأعٕذ بك وَ الفنت وا ظّس وٍّا ٔوا بطَ، ٔأعٕذ بك وَ الفنت وا ظّس وٍّا ٔوا بطَ، 

المّي إٌٜ أضألك فٜ ضفسٝ ِرا الرب المّي إٌٜ أضألك فٜ ضفسٝ ِرا الرب 

  ٔالتقٕٝ ٔالعىن مبا تسضٜ.ٔالتقٕٝ ٔالعىن مبا تسضٜ.

ّٞ، ٔال شربًا   المّي إٌٜ وا خسجت بطسًاالمّي إٌٜ وا خسجت بطسًا ّٞ، ٔال شربًا ٔال زٖا ٔال زٖا

ٔال مسعٛ ٔال غّسٚ ٔلكَ خسجت ابتػاٞ ٔال مسعٛ ٔال غّسٚ ٔلكَ خسجت ابتػاٞ 

  وسضاتك، ٔإتقاٞ ضدطك جن ج لك.وسضاتك، ٔإتقاٞ ضدطك جن ج لك.

فٍطألك المّي وَ ارتري أشثس مما ٌسجٕ، فٍطألك المّي وَ ارتري أشثس مما ٌسجٕ، 
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  ٌٔعٕذ بك وَ الػس أشثس مما طتا  ٔضترز.ٌٔعٕذ بك وَ الػس أشثس مما طتا  ٔضترز.

ُّٕ عمٍٗا الطفس،  َِ ِٕ لٍا البعد ٔ ُّٕ عمٍٗا الطفس، المّي اط َِ ِٕ لٍا البعد ٔ المّي اط

ٔأغّدٌا ارتري فٗىَ ٌقبن عمْٗ، ٖٔطسٌا ٔأغّدٌا ارتري فٗىَ ٌقبن عمْٗ، ٖٔطسٌا 

ري لٍا حٗثىا حممٍا ٔأٍٖىا ري لٍا حٗثىا حممٍا ٔأٍٖىا لمدري، ٖٔطس ارتلمدري، ٖٔطس ارت

ٍِا ٍِا ٌصلٍا، ٔٔجِّْ لٍا ارتري حٗثىا ٔجٍّا ٔجٌٕصلٍا، ٔٔجِّْ لٍا ارتري حٗثىا ٔجٍّا ٔجٕ

}}  
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ك ظ  بعد ذلك  لحًٌ بصتت  سيًمعي ا،سهي لل    كبصتت   نل 
 للم أة.

كز أ ػد ال ليبػػ  عمبػد  ػػ  ر ػتب أك اػػوكؿي كصػعتد أك هيػػتطي كعمبػػد 
غبػػ اـ ... امػػ  زغػػري اابػػتاؿي كال  اهػػع ال ليبػػ  إال عمبػػد د تلػػه اليبػػل ا

انمب  عمبد الر نع  كأضبد كط لك ُب ركا ػ ي نلػت اػتل احملػـ  كمل  لػهللاًٌ صػمم 
اسػكه كلػػبس علبػػه وػػ ء ك يػػدأ احملػـ  ُب اغبػػل ابل ليبػػ  طػػن كرػػل اإلبػػ اـ 
ك س م  نبل  إ  رط  صبػ ة العايػ   ػـت المبحػ ي أطػ  احملػـ  بعمػ ة نبلػحًٌ طػن 

كهػػػػذا طػػػػ  علبػػػػه صبلػػػػتر كرػػػػل اإلبػػػػ اـ إ  أف  سػػػػ لم اغبجػػػػ  ااانػػػػتدي 
العلمػػ ءي ك ػػ ل ط لػػك كالرػػ نع  كأضبػػد أف احملػػـ  ال  لػػح بغػػري الع ببػػ  إال 
إف عجو عمبل ي ك  ل أبت بمبب،  صح  ال ليب  بغري الع بب  كإف   ف حيسػن 

 الع بب .

علػػػػ  احملػػػػـ  آداابن   صػػػػ  ذ  هػػػػ  ُب ر آاػػػػه زيبػػػػ  ن  أك ػػػػهللا و 
   كرة احمل نظ  علبل  كذلك بب   اتؿ امهب ل  كأت بدان لف

                                    
             ..  ُُٕٕٗٗاليا ةواليا ةو  

  كال ن  كال ن  
ػػػػك كنجػػػتر ُب الكػػػػالـي   غبػػػد     برػػػػأف اانػػػم  ػػػ طع لكػػػػ  لغػػػت ك ى



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                                  انفصم انثانً: اإلحراوانفصم انثانً: اإلحراو

 المبس ء أك اعبم ع أك طعلن بصترة ال زلبق ابآلداب الر عب .
  ،ستؽ ،ستؽ كالكال

 عػػػ  اػبػػػ كج طػػػن  ػػػ  ط عػػػ ي كالترػػػتع َب أل طعصػػػب ي   لكػػػذب 
 كالغبي  كالمبمبم  كرتؿ الوكر ك السهللا كالر م كالاذؼ كغريه .

 كاعبداؿ كاعبداؿ 
هػػت اػبصػػتط  كاؼبرػػ دة َب الكػػالـ كاغبػػد   كلػػت طػػع ال نػػ ؽ نفػػالن 
عن غريهمي نال  تز اعبداؿ بت َب اليبػع كالرػ اءي ك ػذا اعبػداؿ َب أل 

 اب غ ء رضتااه كطغ، زه. اطتر ال  لبق دبن رصد و أط  طن ا

 ابإلض ن  إ  ط  انيقي همب ؾ أوب ء مي مبع عل  احملـ  الاب ـ هب  كه  
 عدـ اعبم ع ؼبن   ف طعه زك  ه. .ُ

  لاتلػه ك ذلك ال  تز له طي و ة عاد المبك ح لمب،سه أك لغػريس 
. 

 ال  تز له أف  س خدـ الهبهللا. .ِ

 حيـ  علبه زالبم ااص ن  أك رص الرع  .ّ

ال  فع وب  ن نتؽ رأانػه طي وػ ة ع طػدان إال اؼبظلػ ي نمسػمتح هبػ   .ْ
 لف كر  ي ن ف   ف  انب ن نال و ء علبه.

                                                 
 .ركاس طسلم عن عدم ف بن ع، ف  ِٖ
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ك ػػ ل أ دػػ  العلمػػ ء أف ضبػػ  احملػػـ  وػػب  ن علػػ  رأانػػه ال  ع ػػرب 
 ء نبػه ااػه ال  اصػد هبػذا اغبمػ  انرتان لل أس كإمنػ  هػت أطػ   ػ نو ال وػ

 انرت رأانه.

ػػٌ ي أطػػ  صػػبد اليحػ  نػػال وػػ ء نبػػهي ك ػػتز لػػه  .ٓ حيػـ  علبػػه صػػبد اليػى
 أف  ذبمم    ط  لبس صبدان.

 ال  تز للم أة أف زغه  ك لل  أك  ،بل . .ٔ

 ك تز للم أة اإل  ح ؿ دب  لبس نبه طبهللا لل داكم.

ك اابذ ػ  ال  تز لل    ليس و ء ـبب  أك ؿبب  طن الدبػ ب أ .ٕ
 عمدان إال اغبواـ اعبلد ناد أببمم لف كرزه.

نػ ذا ارزكػهللا اغبػػ ج وػب  ن طػػن هػذس احمل طػ ت نعلبػػه بػذبمم وػػ ةي 
 أك إطع ـ ان   طس  نيي أك صب ـ ثالث  أايـ عل  ال خبري.

 ك تز له أف  غ س ي كأف  غس  رأانه بغري إانا ط وع  طمبل . .ٖ

انػػػرت ك لػػػه ك ػػػتز لػػػه زغبػػػري طالبػػػس اإلبػػػ اـ ك ػػػتز لػػػه أ فػػػ  
 بكم ط   فعل  علبه.

 ك تز له ر   ال،تاانق اػبمس  كلت َب اغبـ  

كهػػػ  العاػػػ بي اغببػػػػ ي اغبػػػدأةي الغػػػ ابي كال،ػػػػأري ك ػػػذا الكلػػػػهللا 
العاتري كأغبق بعا ال،ال ء ابػبمس  اؼبذ ترة ابغبد   طػ  ُب طعمب هػ  طػن  
 ػػ  طػػ   ػػيذم المبػػ س ُب أطػػتاؽبم كأا،سػػلم   لصػػا  كاغبرػػ ات   لػػذابب 

 تض كالمبم  كالذايتر.كاليع

ك هللا علبه أف  رغ  كر ه بعد ال ليب  ابلذ   كاإلان غ، ر كزػالكة  .ٗ
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 الا آف كالدع ء كزعلم طمب انك اغبل.

 ك البظ اغب ج َب    ذلك  .َُ

أاػػه ب جػػ دس طػػن ثب بػػه  عػػبا   للحظػػ  الػػت   جػػ د نبلػػ  طػػن  -
 داب سي كبليسه ؼبالبس اإلب اـي  س حف  ل،ه ابا ، ف.

 بذه به إ  رربس . كخب ك ه طن بلدس  -

كذلػػك ل اػػتل أبتالػػه ال كب ابػػ ي كزبمػػد وػػلتازه المب،سػػ اب ي  -
كزسػػػكن اتازعػػػه اغببتاابػػػ  نبكػػػتف طاػػػيالن ابلكلبػػػ  علػػػ  ربػػػه 

. 

 دري طن المب س  كر    ،ه اامين عمبػد ليسػه طالبػس اإلبػ اـي  .ُ
  كهذا ط   سم  ابالضهي ع

اـ كعمبػد بػدء الهػتاؼي نعمبػدط  كهػت انػمب  بعػد د ػتؿ اليبػل اغبػ  
 يدأ اغبػ ج ُب الهػتاؼ  عػ ًٌل   ،ػه ااميػن ك غهبػه بعػد اا لػ ء الهػتاؼ 

 طي و ة.

بعػػػا الػػػذاهيني للعمػػػ  ُب طتانػػػم اغبػػػل َب عمػػػ   ػػػ ص خبدطػػػ   .ِ
  اغبجبل  د   ااط  ن اؼبادان  دبالبسه الع د   بدكف إب اـ

طػن ك  عل   اه ص ر طن أه  اليلدي كهذا  هأ اف اإلب اـ 
دا ػػػ  اؼبباػػػ ت ؼبػػػن  ابمػػػتف ُب هػػػذس اؼبمبهاػػػ  إر طػػػ  دانمػػػ    لسػػػك ف 
ااصػػػلبني أك العػػػ طلني اؼبسػػػ دميني الػػػذ ن زبػػػ ج ؽبػػػم السػػػله ت احمللبػػػ  
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إر ط ي كغري هيالء ال بد أف  ػد لتا اليبػل ؿبػ طنيي ك كػتف ذلػك طػن 
 طبا  م.

  ز مسك بعا المبس ء ابلمبا ب كليس الاٌ، ز ن .ّ

    ن ص حي ن عن ذلك َب رتله طع أف اغبد   م  مب
}

ِٗ
 : 

كط    عللتف به طن أعذار غري طايتلػ  وػ ع ن كإمنػ   يػ ح ؽبػ  ُب 
الفػػػ كرة أف زسػػػدؿ وػػػب  ن علػػػ  رأانػػػل    ػػػد  علػػػ  ك للػػػ  أك الكم طػػػ  

 الهيب .
 صمبعتم  علػ  هب ػ  بدلػ  كعبهتمػ  ليس بعا اغبجبل طالبس   .4

   ك يبعتم  لغريهم

طػػػع أف هػػػذا ـبػػػ ل ه للمبصػػػتص الرػػػ عب  التاضػػػح  الػػػت ربػػػـ  
 ليس اؼبخب .

أطػػ  طػػػ   سػػم  بسػػػ ز  اإلبػػػ اـ كهػػت غػػػري ـبػػب  ك لػػػيس لسػػػرت 
العػػػترة ربػػػل اإلزار ناػػػد صػػػدرت بػػػه ن ػػػتل طػػػن دار اإلن ػػػ ء اؼبصػػػ    

    ابب ه.

                                                 
 .عن ابًن عيمى ى  صحبمم ابن  ومي  كاليبلا  َب السمبن ِٗ
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كال  ػػواؿ اغبػػ ج طرػػ غالن ابل ليبػػ  أثمبػػ ء انػػ، س بػػت  اػػرتب طػػن طكػػ  
 ن ذا ع  ن ببت   دع  ر نالن 

المّي اجعن ىل بّا قسازًا، ٔازشقٍٜ المّي اجعن ىل بّا قسازًا، ٔازشقٍٜ   }}

فّٗا زشقًا ح اًل، ٔطّسٌ٘ وَ الرٌٕب فّٗا زشقًا ح اًل، ٔطّسٌ٘ وَ الرٌٕب 

ٔارتطاٖا مباٞ العفٕ، ٔثمج املػفسٚ، ٔبسد ٔارتطاٖا مباٞ العفٕ، ٔثمج املػفسٚ، ٔبسد 

ّٜ تٕبٛ حتفعٍٜ بعدِا وَ  ّٜ تٕبٛ حتفعٍٜ بعدِا وَ الطىاح، ُٔتِب عم الطىاح، ُٔتِب عم

شن صػريٚ ٔشبريٚ، ٔأهلىٍٜ عٍد الػفمٛ أٔ شن صػريٚ ٔشبريٚ، ٔأهلىٍٜ عٍد الػفمٛ أٔ 

املعضٗٛ ٌدوًا أقمع بْ عَ املعاص٘ ٔإٌابٛ املعضٗٛ ٌدوًا أقمع بْ عَ املعاص٘ ٔإٌابٛ 

هلٜ إهلٜ إهلٜ، هلٜ إهلٜ إهلٜ، أؤٔب بّا إىل جٍابك العمٜ، إأؤٔب بّا إىل جٍابك العمٜ، إ

إٌٜ أعٕذ بك وَ الفقس ٔالفاقٛ، ٔالره إٌٜ أعٕذ بك وَ الفقس ٔالفاقٛ، ٔالره 

ٔاملطكٍٛ، ٔوَ اإلحتٗاج إىل غساز خمقك، ٔاملطكٍٛ، ٔوَ اإلحتٗاج إىل غساز خمقك، 

إهلٜ أغّدٌٜ فٜ أِمٜ ٔإخٕاٌٜ وػاِد إهلٜ أغّدٌٜ فٜ أِمٜ ٔإخٕاٌٜ وػاِد 

اذتطَ ٔاإلحطاُ، ٔالكسً ٔاإلٌعاً، ٔاغػمٍٜ اذتطَ ٔاإلحطاُ، ٔالكسً ٔاإلٌعاً، ٔاغػمٍٜ 

ٔاغػمّي بك ضبخاٌك، حتٜ ضتٗا حٗاٚ ٔاغػمّي بك ضبخاٌك، حتٜ ضتٗا حٗاٚ 

طٗبٛ فٜ وٗادَٖ األٌظ برشسك ضبخاٌك، طٗبٛ فٜ وٗادَٖ األٌظ برشسك ضبخاٌك، 

ك ٔوتعٍٜ ك ٔوتعٍٜ ٔزٖاض املؤاٌطٛ وعك ضبخأٌزٖاض املؤاٌطٛ وعك ضبخاٌ

ٔوتعّي ٖا ٔاضع ٖا عمٗي بٕاضع جٕدك، ٔوتعّي ٖا ٔاضع ٖا عمٗي بٕاضع جٕدك، 

ٔعىٗي فضمك ٔضابق إحطاٌك، وع الٕقاٖٛ ٔعىٗي فضمك ٔضابق إحطاٌك، وع الٕقاٖٛ 

ٔالط وٛ وَ شن وؤٍذ فٜ بدُ أٔ واه، أٔ ٔالط وٛ وَ شن وؤٍذ فٜ بدُ أٔ واه، أٔ 
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دَٖ ٖا زب العاملني، ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا دَٖ ٖا زب العاملني، ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا 

ستىد ص ٚ جتٗب بّا دعاٍٟا ٔتقبن بّا ستىد ص ٚ جتٗب بّا دعاٍٟا ٔتقبن بّا 

ابتّالٍا ٖا زتٗب الدعاٞ، ال إلْ إال أٌت ابتّالٍا ٖا زتٗب الدعاٞ، ال إلْ إال أٌت 

ملني فاضتجبٍا لْ ملني فاضتجبٍا لْ ضبخاٌك إٌٜ شٍت وَ العاضبخاٌك إٌٜ شٍت وَ العا

ٔصتٍٗآ وَ الػي ٔشرلك ٌٍجٜ املؤوٍني، ٔصتٍٗآ وَ الػي ٔشرلك ٌٍجٜ املؤوٍني، 

ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا ستىد ٔعمٜ آلْ ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا ستىد ٔعمٜ آلْ 

  {{ٔصخبْ ٔضمي ٔصخبْ ٔضمي 

ك تاصػػ  بعػػد ذلػػك السػػري طليبػػ ن بػػت إذا د ػػ  وػػتارع طكػػ ع دعػػ  
 هبذا الدع ء 

المّي إُ ِرا اذتسً حسوك، ٔالبمد بمدك، المّي إُ ِرا اذتسً حسوك، ٔالبمد بمدك،   }}

ب د ب د   ٔاألوَ أوٍك، ٔالعبد عبدك، ج٠تك ؤَاألوَ أوٍك، ٔالعبد عبدك، ج٠تك وَ

بعٗدٚ برٌٕب شثريٚ، ٔأعىاه ض٠ٗٛ، أضألك بعٗدٚ برٌٕب شثريٚ، ٔأعىاه ض٠ٗٛ، أضألك 

وطألٛ املضطسَٖ إلٗك، املػفقني وَ عرابك، وطألٛ املضطسَٖ إلٗك، املػفقني وَ عرابك، 

أُ تطتقبمٍٜ مبخض عفٕك، ٔأُ تدخمٍٜ أُ تطتقبمٍٜ مبخض عفٕك، ٔأُ تدخمٍٜ 

  فٜ فطٗح جٍاتك، جٍٛ الٍعٗي.فٜ فطٗح جٍاتك، جٍٛ الٍعٗي.

المّي إُ ِرا حسوك ٔحسً زضٕلك، فخّسً المّي إُ ِرا حسوك ٔحسً زضٕلك، فخّسً 

ذتىٜ ٔععىٜ عمٜ الٍاز، المّي آوٍٜ وَ ذتىٜ ٔععىٜ عمٜ الٍاز، المّي آوٍٜ وَ 

عرابك ًٖٕ تبعث عبادك، أضألك بأٌك اهلل عرابك ًٖٕ تبعث عبادك، أضألك بأٌك اهلل 

لرٙ ال إلْ إال أٌت السمحَ السحٗي، أُ تضمٜ لرٙ ال إلْ إال أٌت السمحَ السحٗي، أُ تضمٜ اا



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                انفصم انثانث: دخىل مكتانفصم انثانث: دخىل مكت

ٔتطمي عمٜ ضٗدٌا ستىد ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ ٔتطمي عمٜ ضٗدٌا ستىد ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ 

  {{تطمٗىًا شثريًا أبدًا تطمٗىًا شثريًا أبدًا 

 مبػػوؿ اغبػػ ج إ  انػػكمبه اؼبعػػٌد لػػه أكالىي نبعػػ ؼ طك اػػه ك ػػرتؾ ب   ػػه 
بعد أف  هم ن علبل ي ك ػذا  ػرتؾ ااػتدس بعػد اإلطم مبػ ف علبلػ  َب انػكمبهي 

ذ ػػذ طعػػه عمبػػد   ك ػػه بعػػد ذلػػك إال رػػدر ا،ا زػػه البسػػرية الػػت ردبػػ   كال
حي  ج إلبل ي كعلبه أف    مم  سػمه طػن عمبػ ء السػ،  الهت ػ    ػذ رسػ  

.  كلت رلب  طن المبـت
نػػ ذا أ ػػذ رسػػهه طػػن ال ابػػ ي نػػ اك  أف  غ سػػ  كإال نلب تضػػأي ٍب 

ابب عػػػ ج طػػػن طاػػػ س طليبػػػ ن بػػػت  ػػػد   اغبػػػـ  طػػػن ابب السػػػالـ أك أل 
ر  هللا ؼبك ف إر ط هي ن ذا كص  اليبل اغب اـ علع بذاءسي ك د   ب  لػه 

 البمك ك اتؿ 
المّي افتح لٍا أبٕاب زمحتك ِٔب لٍا وَ المّي افتح لٍا أبٕاب زمحتك ِٔب لٍا وَ   }}

فضمك الععٗي، ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا ستىد فضمك الععٗي، ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا ستىد 

  {{ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ ٔضمي ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ ٔضمي 

 ن ذا ع  ن الكعي  دع  ر نالن 

ك الط ً فخٍٗا زبٍَّا ك الط ً فخٍٗا زبٍَّا المّي أٌت الط ً ٔوٍالمّي أٌت الط ً ٔوٍ  }}



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                انفصم انثانث: دخىل مكتانفصم انثانث: دخىل مكت

بالط ً، ٔأدخمٍا ادتٍٛ دازك داز الط ً، بالط ً، ٔأدخمٍا ادتٍٛ دازك داز الط ً، 

  تبازشت ٔتعالٗت ٖا ذا ادت ه ٔاإلشساً.تبازشت ٔتعالٗت ٖا ذا ادت ه ٔاإلشساً.

المّي افتح ىل أبٕاب زمحتك ٔوػفستك المّي افتح ىل أبٕاب زمحتك ٔوػفستك 

ٔأدخمٍٜ فّٗا، بطي اهلل ٔاذتىد هلل ٔالض ٚ ٔأدخمٍٜ فّٗا، بطي اهلل ٔاذتىد هلل ٔالض ٚ 

ٔالط ً عمٜ ضٗدٌا ستىد زضٕه اهلل، ال إلْ ٔالط ً عمٜ ضٗدٌا ستىد زضٕه اهلل، ال إلْ 

هلل، اهلل أشرب، اهلل هلل، اهلل أشرب، اهلل إال اهلل، ال إلْ إال اهلل، ال إلْ إال اإال اهلل، ال إلْ إال اهلل، ال إلْ إال ا

أشرب، اهلل أشرب، ال إلْ إال اهلل ٔحدٓ ال غسٖك لْ أشرب، اهلل أشرب، ال إلْ إال اهلل ٔحدٓ ال غسٖك لْ 

لْ املمك ٔلْ اذتىد ِٕٔ عمٜ شن غ٘ٞ قدٖس، لْ املمك ٔلْ اذتىد ِٕٔ عمٜ شن غ٘ٞ قدٖس، 

أعٕذ بسب البٗت وَ الكفس ٔالفقس، ٔوَ أعٕذ بسب البٗت وَ الكفس ٔالفقس، ٔوَ 

  عراب القرب ٔضٗق الضدز.عراب القرب ٔضٗق الضدز.

المّي ِشِد بٗتك ِرا تػسٖفًا ٔتكسميًا ٔتععٗىًا المّي ِشِد بٗتك ِرا تػسٖفًا ٔتكسميًا ٔتععٗىًا 

  ٔوّابٛ ٔزفعٛ ٔبسًا، ِٔشِد ٖا زب وَ شسَّؤْوّابٛ ٔزفعٛ ٔبسًا، ِٔشِد ٖا زب وَ شسَّوْ

ٔغسَّفْ تػسٖفًا ٔتععٗىًا ٔوّابٛ ٔزفعٛ ٔغسَّفْ تػسٖفًا ٔتععٗىًا ٔوّابٛ ٔزفعٛ 

ٔبسًا ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا ستىد ٔعمٜ آلْ ٔبسًا ٔصمٜ اهلل عمٜ ضٗدٌا ستىد ٔعمٜ آلْ 

  {{ٔصخبْ ٔضمي ٔصخبْ ٔضمي 

الصالة أك الػذ   أك ال سػيبمم أك أم عيػ دة نبػه زعػدؿ ط نػ  ألػ   .ُ
  نبم  انتاسي لاتؿ رانتؿ و 
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 ػتز ال مب،ػ  نبػه َب أم كرػل طػن أكرػ ت اللبػ  أك المبلػػ ر أم أف  .2
ااكرػػ ت الػػت ربػػـ  نبلػػ  الصػػالة كهػػ  كرػػيت وػػ كؽ الرػػمس كغ كهبػػ  ي 

الت  ك س نبلػ  الصػالة المب نلػ  كهػ  طػن بعػد صػالة ال،جػ  إ   كااكر ت
وػػػػ كؽ الرػػػػمس كطػػػػن بعػػػػد صػػػػالة العصػػػػ  إ  غػػػػ كب الرػػػػمس كغبظػػػػ  
الػػػوكاؿي هػػػذس  للػػػ  ُب غػػػري اليبػػػل اغب اـيأطػػػ  اليبػػػل اغبػػػ اـ ناػػػد  صػػػه 

   هبػػػذس اؼببػػػوة الكػػػربل َب رتلػػػه انػػػبد  رانػػػتؿ و 

وقىلههأ ضاًههب   ي 

  

    ردد اإلانالـ عل  اؼبػ ر بػني  ػدم اؼبصػل  بػت رػ ؿ  .ّ

ي كهذا ُب أم طسجد غري اؼبسجد اغبػ اـ ناػد أاببػل  
الرػػ  ع  نبػػه أف ميػػ  اإلاسػػ ف أطػػ ـ اؼبصػػل  أك  لػػس بػػني  د ػػه ك سػػجد 

 اؼبصل  عل  صل س إذا مل  كن همب ؾ ن   ي كذلك لردة الوب ـ.

ك ػػػد وػػػب  ن كلػػػت ال حيػػػ  للحػػػ ج لياهػػػ  اليبػػػل اغبػػػ اـ أم أاػػػه لػػػت  .ْ
 سريا كمل  د له ص بي ن نلبس له أف   نعه طػن طك اػه أك ذ ػذس بػ   رت ػه  
 م  هت ي  م  أاه ال  تز له أف ذ ذ وب  ن طن ب  ب ت اغبػـ  لمب،سػه أك 

                                                 
 طسمبد اإلط ـ أضبد.عن   ب  بن عيد و  َّ
 .عن  ييري بًن طهعم صحبمم ابن بي ف ُّ
 .اين عن   ب ركاس الدار رهك كالهرب  ِّ
 ركاس اليخ رل كطسلم عن اغب رث بن الصم . ّّ
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 لغريس.

ال حيػ  للحػ ج أف  ػ كًٌع اغبمػػ ـ الػذم ميػ  ابغبػػـ  بػت كلػت كرػػ   .ٓ
ع أل اي ػػػ   فػػػ اء إذا علػػػ    ،ػػػهي  مػػػ  أاػػػه حيػػػـ  علبػػػه أف علػػػع أك  اهػػػ

ي لاتله    ك دت ُب اغبـ 

 
ال  يا ػذ اإلاسػ ف ابلػذاهللا  كلػبعلم اغبػ ج علػم الباػني أف و  .ٔ

ي رػ ؿ      جمل د اؽبمًٌ به كريػ  كرتعػه إال َب اغبػـ                  
                         ِِٓٓعػػ  انػػبد  عمػػ  كهػػذا طػػ   ياغبػػلواغبػػلو  

عمبدط    ف  مب ل  اغبلي ذ ذ دير زه ك ف ب هبػ  اغبجػبل كذطػ هم دبغػ درة 
طكػػ  كال ت ػػه إ  بالدهػػمي كعمبػػدط  انيػػ   عػػن ذلػػك رػػ ؿ  بػػت ال ذاسػػتا 

 ابليبل ن ذههللا هبي ه طن رلتهبمي نباعتف َب الذاهللا كهم ال  رع كف.

زػػػػ ؾ إ   كهػػػػذا أ فػػػػ ن طػػػػ  بػػػػدا بكدػػػػري طػػػػن أصػػػػح ب رانػػػػتؿ و 
ع    سػػبد  عيػػدو بػػن عيػػ س رضػػ  و عمبلمػػ ي ناػػد أرػػ ـ َب اجملػػ كرة ابغبػػـ 

الهػػػػ ن  كرنػػػػا اجملػػػػ كرة دبكػػػػ  كرػػػػ ؿ  ال آطػػػػن علػػػػ  ا،سػػػػ  أف أرػػػػع َب 
اؼبخ ل،ػػ  دبكػػ  كأ  ال أوػػع  ي كأ فػػ ن رػػ ؿ انػػبد  عيػػدو بػػن طسػػعتد َب 

  ػػري طػػن أف أذاػػهللا ذايػػ ن كابػػدان  ّٓذلػػك   اف أذاػػهللا انػػيعني ذايػػ ن ب  بػػ 
 دبك  ي ك  اتا   كف أف السب  ت ز ف ع  دبك   م  ز ف ع  اغبسمب ت.

المبظػػػ  إ  الكعيػػػ  كلػػػت بغػػػري زل،ُّػػػظ بػػػذ   أك أتطػػػ    عػػػ  و  .ٕ
                                                 

 طسمبد اإلط ـ أضبد كصحبمم ابن بي فعن ابًن عي س  ّْ
 طتضع ر  هللا طن طك . ّٓ
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    ب،ك  عي دةي ناد ر ؿ 

ي 
نعلػػػػ  اغبػػػػ ج أال  رػػػػغ  ا،سػػػػه ُب اغبػػػػـ  بعػػػػد العيػػػػ دة إال ابلمبظػػػػ  إ  

 اليبل ل لي  علبه هذس ال ضب ت.
طن  ص نص هذا اليبل أف اؼبه ؼ بتلػه   سػع للهػ ن،ني طلمػ    .ٖ

  ف عددهمي نعل  اغب ج أف مير  ابلسكبمب  كال  ػوابم كال  ػيذم أبػدان 
 َب طتانه أك انعبه بلس اه أك ببدس أك  م   رب  طمبه.

هذا اليبل طليه ن ل ضب زهي ككعد طػن زارس ابؼبغ،ػ ةي   ع  و  .ٗ
نبلػػ  را بػػ ن  نعلػػ  اغبػػ ج أف  س حفػػ  ذاتبػػه كعبتبػػه ك  ت ػػه إ  و 

علبػػػه  غ، ااػػػهي نػػػ ف طػػػن أزػػػبمم لػػػه زايرة هػػػذس ااطػػػ  ن كمل   ،فػػػ  و 
 غ،ػػ  لػػه  بػػ  إف اؽبػػدؼ ااان انػػ  طػػن بمبػػ ء الكعيػػ    ابؼبغ،ػػ ة نمػػت  كأ ػػن

 مػػ  أكردزػػه الػػ كاايت هػػت هػػذس اؼبغ،ػػ ةي ناػػد ركم عػػن انػػيهللا بمبػػ ء اليبػػل 
 ؼب  ر ؿ للمالنك   أف و 

                            كأ ػػػ بتس باػػػتؽبم            
                                                         

                         ََّّاليا ةواليا ةو. 
نرػػع  اؼبالنكػػ  ابلمبػػدـ علػػػ  طػػ  بػػدر طػػػمبلم نهػػ نتا بػػتؿ العػػػ ش 

 طع ذر ني ناي  و اع ذارهم ي كأط هم أف  يمبتا اليبل ر نال 

                                                 
 عن ابن عي س ركاس الهرباين ُب الكيري كااكان  ّٔ
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. 

رػػػٌدس و هػػػذا اؼبكػػػ ف كطػػػ  بتلػػػهي ك عػػػ  أبػػػتاب السػػػم ء  .َُ
ط، تبػػػػ  إل  بػػػػ  الػػػػدع ءي انػػػػتاء عمبػػػػد اغبجػػػػ  ااانػػػػعدي أك عمبػػػػد الػػػػ  ن 
ي أك ُب بٍجػػ  إظب عبػػ ي أك عمبػػد  البمػػ ىني أك عمبػػد اؼببػػوابي أك عمبػػد اؼبل ػػـو

ي أك عمبد طا ـ إب اهب  م علبه السالـ.زطـو

نعلػػػ  اغبػػػ ج أف   ػػػأدب َب هػػػذس ااطىػػػ  ن كال  ػػػدعت  ٍب كال باهبعػػػ  
   ربم ناد ر ؿ 

. 

                                                 
 ركاس اازرر  ُب أ ي ر طك  كص بهللا اعب طع اللهب  ّٕ
 أ   ه ابن صلريس َب اعب طع اللهب .ّٖ
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      َب رتله كه  الت أو ر إلبل  و 

                                                  
                                               آؿ عم افو آؿ عم افو  

 كهذس اآلايت زمباسم إصب الن إ  رسمني 
 آايت طعمبت   آايت طعمبت   أكالن  

ي كانػخ  و كعػذاب كه  أف طن د له  كتف آطمب ن طن غفهللا و
  وي كَب ذلك  اتؿ انبد  رانتؿ و 

ي هػذا ابإلضػ ن  إ  
 اف الػػػذاتبي كوػػػ ح الصػػػدكري اانػػػ ج ب  الػػػدع ءي كربابػػػق ال  ػػػ ءي كغ،ػػػ

 كغريه  طن أاتاع ال،ف  اإلؽب  كال، مم ال ابين.
 اآلايت اغبسب  اآلايت اغبسب   اب ن  

 كه  ااط  ن الت  صل  و ابل،ف  َب اليبل أك بتله كطمبل  
 اغبج  ااانتد اغبج  ااانتد  .ُ

ُب وػػأم     كهػػت ايرتزػػ  طػػن اعبمبػػ   اػػتؿ 

                                                 
 َب ؾبمع الوكاند كو،  الغ اـ كاتر خ طك  ل زرر .كرد  ّٗ
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كرػػد كرد  ي
أاه  

  كر ؿ  ي
كرػ ؿ  ي

   
دكَب ركا ػ  زا

. 
الس   َب هذا اغبج  َب اغبد   الهت   الػذم  ك ،س  اإلط ـ عل  

 أاه ري  اغبج  ٍب ر ؿ     ك ه الربخني عن عم  بن اػبه ب 

                                     ُُِِاابوابواابوابو



كطن  تاص هذا اغبج  العجبهللا أاه إذا  ع  ُب اؼب ء ال  غػ ؽ بػ  
                                                 

 ركاس اازرر  َب أ ي ر طك  كاحملهللا الهربل َب الا ل عن ابن عي س. َْ
 .عن ابن عم انمبن ابن ط  ه أل زصهللا  الدطتعي  ُْ
 .ركاس اغب  م كالهرباين عن   ب  ِْ
 .عن عيد و بن عم ك بن الع ص ركاس أضبدي كالهرباين ُب ااكان  ّْ
   طع اؼبس ابد كاؼب اانب ي أىبت اغبسن الاىه  فً ك اؽبمبدم ُب نف نً  طىك  ىي  ي ركاسأىيب انعبد اػبدرم عن ْْ
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  ه،ت ك  ز،ع كإذا  ع  ُب المب ر ال حيم  كال  سخن.
  ن البم ىن  ن البم ىن ال  ال   .ِ

كهت ال  ن اؼبتا ه للحج  َب اعبل  اا  ل طن الكعي ي ر ؿ نبػه 
  كأ فػ ن  ي

 اػػتؿ 

 
كرد كرد أ ف ن  

 
 اؼبل ـو اؼبل ـو  .ّ

كهػػػػت اؼبكػػػػ ف الػػػػذم بػػػػني اغبجػػػػ  ااانػػػػتد كابب الكعيػػػػ ي ك ا بلػػػػه 
مػػ ىن كاليػػػ ب اؼبسػػػدكد  لػػػ  الكعيػػػ ي اؼبٍسػػ ج ر كهػػػت طػػػ  بػػػني الػػػ  ن الب

  ك سم  ابؼبل ـو اف المب س  ل وطتاه للػدع ء عمبػدس رباباػ ن لاتلػه 
كرػػد كرد ُب اتر ػػخ  ي

اازرر  أف آدـ علبه السالـ ط ؼ ابليبل انػيع ن بػني اػوؿ ٍب صػل  ذبػ س 
لكعيػػػ  ر ع ػػػني ٍب أزػػػ  اؼبل ػػػـو ناػػػ ؿ  الللػػػم إاػػػك زعلػػػم انػػػ م كعالابػػػيت ا

ن ريػػػ  طعػػػذرٌب كزعلػػػم طػػػ  ُب ا،سػػػ  كطػػػ  عمبػػػدم نػػػ غ، يل ذاػػػتيب كزعلػػػم 
بػ  ت نػ عه  انػييل الللػػم إين أانػألك إميػ  ن  ي وػػ  رلػا ك ابمبػ ن صػػ در ن 

                                                 
 عن ابن عم ي طسمبد اإلط ـ أىب بمبب، ي كأ   ه اارزر  طترتن ن.ْٓ
 ركاس أضبد كالمبس ن .يعن ابن عم   ْٔ
 ي ر له ابن ااني طي كَب  دري غريه رب،  احمل  ج ُب و ح اؼبمبل ج ْٕ
 ي   طع ااب د   كاؼب اانب .عن ابًن عي  سو رض ى اَّلل ي عمبليمى  ْٖ
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بػػت أعلػػم أاػػه لػػن  صػػبي  إال طػػ    يػػل يل كال ضػػ  دبػػ  رفػػبل علػػػ  ي 
 إلبػػػػه  اي آدـ رػػػػد دعػػػػتزك بػػػػدعتات كاانػػػػ جيل لػػػػكي كلػػػػن نػػػػأكب  و

 ػػػدعتين هبػػػ  أبػػػد طػػػن كلػػػدؾ إال  رػػػ،ل مهتطػػػه كغمتطػػػه ك ،،ػػػل علبػػػه 
ضبع ه كاوعػل ال،اػ  طػن رليػه ك علػل الغػك بػني عبمببػه كات ػ ت لػه طػن 

 كراء ذب رة    ات   كأز ه الداب  كه  راغم  كإف   ف ال    ده .
  طا ـ إب اهبم طا ـ إب اهبم   ..ْْ

كرػػػ  علبػػه اػبلبػػػ  علبػػه السػػػالـ ليمبػػ ء اليبػػػل أك  كهػػت اغبجػػػ  الػػذم
   رى ؿى  رػيٍللي  عىٍن عيمى ى كَب اغبد   لآلذاف ابغبلي 



                
               ُُِِٓٓ  اليا ةواليا ةو

أف رػػػدط  انػػػبد  ابػػػ اهبم علبػػػه السػػػالـ  كطػػػن دالنػػػ  رػػػدرة و 
كاضح  آ رمه     التضتح ُب هذا اغبج    امه   ػ  طػن اظػ  إلبػهي كرػد 

َب وػأاه   ر ؿ 
َٓ. 

 ًبٍج  إظب عب   .ٓ

كهػػػت اؼبكػػػ ف اؼبالصػػػق للكعيػػػ  كالػػػذم علبػػػه  ػػػدار علػػػ  صػػػترة 
اص  دان ةي كظب  ًبٍج  إظب عب  ااػه كرد  

                                                 
 انمبن المبس ن  الكربل عن عم   ْٗ
 ركاس الد لم  كالا ض  عب ض َب الر، ء َٓ
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كهت  وء طن الكعيػ   ُٓ
نمن أراد أف  د   الكعي  كزعٌذر علبه ذلكي نعلبػه ابلصػالة َب اغبجػ ي 

ؼبػػ  رػػػد ركل عػػػن ع نرػػػ  : أمػػ  ر لػػػل   

كطػن نفػ نله أف نبػه  ي
رػػرب انػػبد  إظب عبػػ  كأطػػه هػػ   ي كنبػػه اؼببػػواب كهػػت الػػذم  مبػػوؿ نبػػه  طػػ  

  ذبمػػػػػػػػػػػػػػػع طػػػػػػػػػػػػػػػن اؼبهػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػ  انػػػػػػػػػػػػػػػا  الكعيػػػػػػػػػػػػػػػ  ك اػػػػػػػػػػػػػػػتؿ 
. 

   اغبهبم  .6

كهػػت اعبػػوء التارػػع طػػ  بػػني اغبجػػ  ااانػػتد كطاػػ ـ إبػػ اهبم كزطػػـو 
كاغًبٍجػػػ ي كظبػػػ  بػػػػذلك ااػػػه حيهػػػم الػػػػذاتب  عػػػك  كسػػػ ه  ك افػػػػ  

أاػػه  اػػتؿ للمػػ ء بعػػد ن اغػػه طػػػن  علبلػػ ي كنبػػه اؼبىلػػك الػػذم أ ػػرب 
 الهتاؼ كصالة ر ع ني 

 

                                                 
 ي أ   ه اغبسن.ب وب  اليبج ط  عل  اػبهبهللا ُٓ

 ي انمبن الرتطذم عن ع نر   ِٓ
 ركاس اعب طع اللهب  كو، ء الغ اـ. ّٓ
رػ ؿ أبػت   اػبواعػ  بػدثمب  حيػس بػن انػعبد بػن ي ي ر طكػ  ل زرر يأعن أببػهي عػن  ػدسعن عم ك بن وعبهللا ي  ْٓ

 .ان مل  انمب دس طدله



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                انفصم انثانث: دخىل مكتانفصم انثانث: دخىل مكت

  
  نممبل  إلا ء هبي  هذا اليبل كزعظبمه َب رلتب المب سي ك   اعبيػ ب ة

عمبػػه علػػ  طػػٌ  الػػدهتر كالعصػػتري كزعجبػػ  العاتبػػ  ؼبػػن رصػػدس بسػػتء  
  أصح ب ال،ب .

   ،رػػػػل كطمبلػػػػ  أف ال، رػػػػ  طػػػػن الهػػػػري زػيٍايػػػػ  بػػػػت إذا  ػػػػ دت زيلغػػػػه إا
نػػػ ر نيي نػػػال  علػػػتس وػػػ ء طمبلػػػ  إال الهػػػ ن  اؼبػػػ  ا ن اػػػه  علػػػت صلػػػ س 

 للحظ ت نبر،   ذف و.
  كطمبل  أف اؼبه  إذا عم صببع  تاايه دؿ ذلك علػ  بصػتؿ اػبصػهللا

َب صببع  ل ت اارضي كإف   ف اؼبه  طن   اهللاي أ صهللا اعب اػهللا 
 الذم ذب هه طن اارض.

 عػػن طػػ ن  بػػه طػػن إاػػس أك  كطمبلػػ  أاػػه طمبػػذ  لاػػه و زعػػ  ي طػػ   ػػال
  ن أك طىلىك أك غريهم.

كهكػػػذا علػػػ  الهػػػ ن  أف  س حفػػػ  هػػػذس اؼبعػػػ ين  للػػػ  أك بعفػػػل  
عمبػػد طتانػػه بػػت ز،ػػ مم لػػه أبػػتاب اؼبغ،ػػ ة كال،فػػ  اإلؽبػػ  كزغمػػ س ال ضبػػ  

 لله ن،ني ال اباب  كربتطه العمب    اإلؽبب  الت ردره  و 
 حيه كانلم.كصل  و عل  انبد    كعل  آله كص
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إذا الهتاؼ لغ  طعمبػ س الػدكراف أك اللػ  بػتؿ وػ ء  بػلي كلكمبػه 
أطلػػق دب،ػػ دس  اصػػد بػػه الهػػتاؼ ابلكعيػػ ي كهػػ  اليمبػػ ء اؼب بػػع الػػذم بمبػػ س 
انػػػبد  إبػػػ اهبم ككلػػػدس اظب عبػػػ  علبلمػػػ  كعلػػػ  ايبمبػػػ  أنفػػػ  الصػػػالة كأًب 

 ال سلبمي كه  زاع َب كان  اليبل اغب اـ.

 يػػػدأ اغبػػػ ج َب الهػػػتاؼ اب ػػػداءن طػػػن اغبجػػػ  ااانػػػتد أك طػػػ   تاز ػػػهي 
ااانػػتد ك ايلػػه أك  سػػ لمه   فػػع  ػػدس علبػػهو إف  نب جػػه اغبػػ ج إ  اغبجػػ 

 اان ه عي ن ف مل  س هع أو ر إلبه بك،ه كر ؿ  

بطي اهلل، اهلل أشرب، ٌٕٖت طٕا  البٗت بطي اهلل، اهلل أشرب، ٌٕٖت طٕا  البٗت   }}

  --الععٗي ضبعٛ أغٕاط لٕجْ اهلل الكسٖيالععٗي ضبعٛ أغٕاط لٕجْ اهلل الكسٖي

طٕا  العىسٚ، أٔ طٕا  القدًٔ، أٔ اإلفاضٛ طٕا  العىسٚ، أٔ طٕا  القدًٔ، أٔ اإلفاضٛ 

بٗك بٗك المّي إمياٌا بك، ٔتضدٖقًا بٍالمّي إمياٌا بك، ٔتضدٖقًا بٍ  --أٔ الٕداعأٔ الٕداع

ّٞ بعّدك  ّٞ بعّدك ٔٔفا   {{ٔٔفا

 ٍب  سري ك ر غ  بذ   و أك الدع ء.
كاس حسن  م  ر ر صبلتر العلم ء أف  دعت اغب ج دب  عه  عل  

رليه َب زلك الس ع  طن أطػتر الداب  أك اآل  ةي اف ذلك أر ػ  
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 لإل  ب ي كال  رغ  اغب ج ا،سه ابلدع ء طن    ب أك صحب،  أك غريه .
ؼ طػػن  ػػ رج ًبٍجػػ  إظب عبػػ ي اف اغبجػػ  ك  اعػػ  أف  كػػتف الهػػتا

طػن اليبػػلي نمػػن طػ ؼ طػػن دا لػػه نىسىػػدى طتانػهي كأ فػػ ن   اعػػ  أف  كػػتف 
طرػػبه بعبػػدان عػػن "الٌرػػٍذرىكىاف "كهػػت اعبػػوء الػػذم نىفيػػ ى طػػن عػػ ض  ػػدار 
الكعي ي كأ ف ن  س لم الػ  ن البمػ ين إف اانػ ه عي ك ػدعت بعػد اانػ الطه ُب 

ااانتد ابلدع ء التارد عػن انػبد  رانػتؿ و ط  بني ال  ن البم ىن كاغبج  
  كهت 
زبٍا آتٍا فٜ الدٌٗا حطٍٛ ٔفٜ اآلخسٚ حطٍٛ زبٍا آتٍا فٜ الدٌٗا حطٍٛ ٔفٜ اآلخسٚ حطٍٛ   }}

  {{ٔقٍا عراب الٍاز ٔقٍا عراب الٍاز 

بػػػت  مب لػػػ  إ  اغبجػػػ  ااانػػػتد نبكػػػتف رػػػد رفػػػ  وػػػتط ن كابػػػداني 
نبكػػ ر ال كيػػري أطػػ ـ اغبجػػ  ااانػػتد طياىػػٌيالن أك طسػػ لم ن أك طرػػرياني كميفػػ  

 بت  مبل  السيع  أوتاط.

ٍب  ػذههللا  لػ  طاػػ ـ انػبد  إبػػ اهبم ك صػل  ر ع ػػني انيػمٌب  الهػػتاؼ 
 إف اان ه ع كإال نلبصل  َب أل طتضع طن اؼبسجد اغب اـي ك مبتل ر نالن 

ٌٕٖت ص ٚ زشعتٜ ضٍٛ الطٕا  هلل ٌٕٖت ص ٚ زشعتٜ ضٍٛ الطٕا  هلل   }}

ٍَِدب أُ ٖقسأ فٜ السشعٛ  ٍَِدب أُ ٖقسأ فٜ السشعٛ تعاىل، اهلل أشرب"،ُٖٔ تعاىل، اهلل أشرب"،ُٖٔ

  ٔيف الثاٌٗٛٔيف الثاٌٗٛ  قن ٖا أّٖا الكافسُٔ قن ٖا أّٖا الكافسُٔ   األٔىل األٔىل 

     قن ِٕ اهلل أحد قن ِٕ اهلل أحد  }}  
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إف   ف ب نظ ن ؽبم  كإال نلبا أ دب و ءي كلبس همب ؾ كرل للممبػع أك 
للك اهػ  ابلمبسػػي  لػػ  عت الهػػتاؼ للحػػد   الػػذم ذ ػػ  س آا،ػػ ن كهػػت رتلػػه 

  
ف ال،  فػ    لعرػ ء طػدال بعػد الهػتاؼ ذبونػه ي كإذا صل  اإلاسػ 

 عن ر عت الهتاؼ عل  رتؿ اعبملتر.

كلك   كتف الهتاؼ صحبح ن  هللا عل  اغب ج أف   اعػ  الرػ كط 
 اآلزب  
 الهل رة الظ ه ة كالي طمب  َب الدتب كاعبسد طتاؿ طدة الهتاؼ  .ُ

مبػػ ءسع نعلبػػه أف أل أاػػه  يػػدأ الهػػتاؼ ط تضػػ  ني كإذا ااػػ اا كضػػتءس أث
 اهع طتانه ك ذههللا ك  تضأ ٍب  عتد نبكم  طتانه ك يػك علػ  طػ  انػيقي 
نػػػ ف  ػػػ ف طػػػ ؼ ثػػػال ن طػػػدالن  كمػػػ  ااربعػػػ ي كاانفػػػ  أف  يػػػدأ طػػػن عمبػػػد 
اغبجػػ  ااانػػتدي ك ػػ ل ابػػن بػػـو  ػػتاز الهػػتاؼ ابليبػػل علػػ  غػػري طلػػ رة  
ر  مػػػ   ػػػتز للمب،سػػػ ء اف أظبػػػ ء بمبػػػل عمػػػبس كلػػػدت بػػػذم اغبلب،ػػػ   آاب

 ف زغ س  ك   كمل  مبللػ  عػن الهػتاؼ ك ػ ل ابػن بػـو  عل و نأط ه  
 .ٔٓأف اغب نا ه  الت سبمبع طن الهتاؼ

كرد ركم عن عه ء رػ ؿ  ب ضػل اطػ أة كهػ  زهػتؼ طػع أـ اؼبػيطمبني 
السبدة ع نر  : نأسبل هب  ع نر  باب  طتانل ي  اػتؿ ااانػ  ذ الػد  تر 

                                                 
 صحبمم ابن بي ف.عن  ييري بًن طهعم  ٓٓ
 َُٖي ُٕٗاحملل  اعبوء الس بع ص  ٔٓ
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   بػػػه  زاد اؼبسػػػ ن و   "كاؼب أطػػػ  ُب  ػػػالـ ابػػػن     إبػػػ اهبم اغب،مبػػػ كل ُب
بػػـو  ػػدس اؼب ،ػػق طػػع ركح الرػػ  ع    صػػ  ُب هػػذا الوطػػ ف الػػذم  دػػ  نبػػه 

 الوب ـ بصترة  ع رب نبه الهتاؼ  ل دان".
كهػػػػ   مػػػػ  بػػػػدد   الرػػػػ  ع  طػػػػن السُّػػػػٌ ة إ    أف  سػػػػرت عترزػػػػه أف  سػػػػرت عترزػػػػه  .ِ

كالك،ػػػني الػػ  ي ني ابلمبسػػي  لل  ػػ ي كصببػػع أعفػػ ء اليػػدف طػػ  عػػدا الت ػػه 
ابلمبسي  للم أةي كهذا ط  أصبعل علبه اؼبذاههللا ال،الب  إال طذههللا اإلطػ ـ 

 ط لكي ن اه  ع  عترة ال    الستءزني نا .

 أف   اعػ  أف زكػػتف بدا ػػ   ػػ  وػتط اب ػػداء طػػن اغبجػػ  ااانػػتد أف   اعػ  أف زكػػتف بدا ػػ   ػػ  وػتط اب ػػداء طػػن اغبجػػ  ااانػػتد  .ّ
كالرػػتط الػػذم ال  يػػدأس طػػن اغبجػػ  أك ال  مب لػػ  إلبػػه ال حيسػػيه ُب ؾبمػػتع 

 أوتاطه.

نػػػػ ف رػػػػ  عػػػػن ذلػػػػك نسػػػػد  وػػػػتاط إ  انػػػػيع  وػػػػتاط إ  انػػػػيع  أف  سػػػػ كم  ااأف  سػػػػ كم  اا  .ْ
 طتانه.

ك هػػػػتؼ علػػػػ  ميبمبػػػػهي كال  ػػػػتز  أف  كػػػػتف اليبػػػػل عػػػػن  سػػػػ رس أف  كػػػػتف اليبػػػػل عػػػػن  سػػػػ رس  .ٓ
  الؼ ذلك.

 ط   ي ح لله ن 
ك ي ح لله ن  أثمب ء طتانه أطتره ال زيه  الهتاؼي ك كتف صحبح ن 

 طع نعلل ي طمبل  
كمل  كمػػ  أوػػتاطهي نعلبػػه أف  صػػل  ال،  فػػ  َب  أف زدر ػػه ال،  فػػ   .ُ

ٍب  كمػػػ  أوػػػتاطه عاػػػهللا الصػػػالةي ك ػػػذا  يػػػ ح لػػػه أف  اهػػػع  طك اػػػه
الهتاؼ للصػالة علػ   مبػ زةي أك للخػ كج للتضػتء أك بسػيهللا رعػ ؼ 
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 بص  لهي ك كم  بعد زكاؿ هذس اااني ب.
إذا  ػػ ف ضػػعب، ن أك طيسػػمب ن أك ط  فػػ ن كال  سػػ هبع أف  ػػيدل الهػػتاؼ   .ِ

مػػػ   يػػػ ح لػػػه أف  اعػػػد  ػػػ رج اؼبهػػػ ؼ لبسػػػرت مم ٍب  ك  لػػػه ط   لبػػػ ن 
 طتانهي بت كلت زك ر ذلك.

  لاتلػه   ي ح لله ن  الكالـ َب الهتاؼ .ّ
كذبدر  

اػػػه بػػػػني  طػػػع أاػػػػه أابح الكػػػالـ َب الهػػػتاؼع إال أ اإلوػػػ رة إ  أاػػػه 
اادب التا ػهللا ُب هػػذا اؼباػػ ـي كهػت أف الهػػ ن   ػػهللا أال  ػػ كلم إال 
َب أطػػتر وػػ عب  طدػػ  السػػالـ أك ردسي السػػياؿ عػػن اغبػػ ؿ كااهػػ  إذا 
ر بػػػػ  وخصػػػػ ن  ع نػػػػهي ااطػػػػ  ابؼبعػػػػ كؼ كالمبلػػػػ  عػػػػن اؼبمبكػػػػ ي زعلػػػػبم 

 اعب ه  أك إ  ب  انياؿ أك ط  و به ذلك.
بػػه أف عػػ ج لبرػػ ب ٍب    ػػع إ  نػػال علإذا اب ػػ ج الهػػ ن  إ  اؼبػػ ء  .ْ

ركل عػػػن ابػػػن عيػػػ س رضػػػ  و عمبلمػػػ  طه نػػػه  ناػػػد 

 
ركم عػن رانػتؿ و ؼبػ    ي ح لله ن  أف  هتؼ را ي ن إف زبسػ  ذلػك .ٓ

   
أطػػ     نلػػبس علبػػه وػػ ء إف بػػدا لػػهإذا  ػػ ف اإلاسػػ ف  هػػتؼ زهتعػػ ن  .ٔ

                                                 
 اؼبس درؾ للح  م كانمبن اليبلا  الكربلعن ابن عي س رض  و عمبلم   ٕٓ

 كركاس أبت ب ًب. ريًكمى عن ابًن عي  سو  ياإلطالءً  انمبمبه ك الر  ًنًع ُّ نػ  ٖٓ

 صحبمم اليخ رل كطسلم.عىًن اٍبًن عىي  سو  ٗٓ
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  علػػػه عػػػ ج طػػػن الهػػػتاؼ كمل  كملػػػهي كلػػػبس علبػػػه لواطػػػ ن أف  عبػػػدسٌ 
 ط ة  اب .

كهػػ  ااطػػتر الػػت لػػت ز  لػػ  الهػػ ن  نهتانػػه صػػحبمم كلػػبس علبػػه 
 و ء طد  

ري لػػه كال ،ػػل كراءس  كرػػد كرد أاػػه  زايبػػ  اغبجػػ  أك اانػػ الطه  .ُ
ككرد  ي}نت ػػػد انػػػبد  عمػػػ  ناػػػ ؿ   

اانػػ لمهي أل طسػػحه ببػػدس ٍب كضػػع  ػػدس علػػ  نمػػه كرٌيللػػ ي  أ فػػ ن أاػػه 
  ككرد أ ف ن عن ابن عيػ س 

. 
طػن الػدالث  ال ايبػػ  أك  كطػن همبػ   ػ ز للحػ ج أف  ،عػ  أل كابػدة

 االان الـ أك اإلو رةوي كأل كابدة نعلل  أ وأزه   أل  ، هو.
 لاتلػػػه كال  ػػػهللا اؼبواضبػػػ  علػػػ  الػػػ  ن أك علػػػ  اغبجػػػ  ل رػػػتايء 

لسبد  عم   
 
هػػػذا ابلمبسػػػي  لل  ػػػ ؿي أطػػػ  ابلمبسػػػػي  للمبسػػػ ء نبكػػػ س ؽبػػػن    اهػػػ  وػػػػد دة 

 اؼبواضب  عل  اغبج .
                                                 

 .عن ابن عم انمبن ابن ط  ه أل زصهللا  الدطتعي  َٔ
 صحبمم اليخ رل. عن ابًن عي  سو رض  اَّلٌلي عمبلم  ُٔ

 طع ن  السمبن كاا ر لليبلا  كطصمب  عيدال زاؽ. ِٔ
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كمل  ديػػل أاػػه  ناػػد كرد  طسػمم الػػ  ن البمػ ىن  .ِ
 انتد كالبم ىن.اان لم وب  ن طن أر  ف اليبل غري اا 

 كهػػت اػػتع طػػن اؼبرػػ  السػػ  ع إلصلػػ ر الاػػتةي كرػػد نعلػػه  الٌ طىػػ   .ّ
كأصػػػػح به َب الدالثػػػػ  أوػػػػتاط ااك  طػػػػن الهػػػػتاؼي كأ مػػػػ  ااربعػػػػ  
اآل  ة ابؼبر  اؼبع  دي ن ذا   ف اؼبه ؼ   لب ني نعل  اغبػ ج أال  ػرتؾ 
هػػػذس السػػػمب ي أطػػػ  َب أكرػػػ ت الوبػػػ ـ ببػػػ  ال  سػػػ هبع ذلػػػك نلػػػبس 

 ءي رػػػ ؿ اإلطػػػ ـ المبػػػتكم   از،ػػػق ال،الػػػ ء علػػػ  أف ال طػػػ  ال علبػػػه وػػػ
 رػػػ ع َب بػػػق المبسػػػ ء  مػػػ  ال  رػػػ ع ؽبػػػن وػػػدة السػػػع  بػػػني الصػػػ،  

 كاؼب كةي أط  أه  طك  نال  ر ع ُب بالم.
كهػػت أف  عػػ ل اغبػػ ج   ،ػػه ااميػػن عمبػػد بػػدء الهػػتاؼ  ف  اإلضػػهي ع  .ْ

سػػ   فػػع أكانػػ  اليرػػكري ربػػل إبهػػهي ك فػػع ط نبػػه علػػ    ،ػػه اا 
حبب    د  أبد ط نبه علػ  صػدرسي كاآل ػ  علػ  صلػ س نػ ذا اا لػ  

 الهتاؼ ردس إ  هب  ه اؼبع  دة.

كللهػػتاؼ أاػػتاع  دػػرية حبسػػهللا المببػػ  َب نعلػػهي كطػػن ااطػػتر الػػت  ػػهللا أف 
طػػ  مل  يػػدأ  ّٔ اػػتع بجػػهو اػػتع بجػػهو علملػػ  اغبػػ جي أف لػػه أف  غػػري اب ػػه كحيػػدد 

                                                 
كهػػت أف  مبػػتل اغبػػل أكالني نػػ ذا أًب طمب انػػك اغبػػل رفػػ  العمػػ ة طػػن طسػػجد ال مبعػػبم   اد اإلنػػأاػػتاع اغبػػل ثالثػػ    ّٔ

كهػت  الاػ اف دبك ي كهذا لبس علبه هدلي كهذا  مب انهللا اارتايء كالرػي ب أك الػذ ن ذزػتف ريبػ   ػـت ع نػ  طي وػ ة. 
 ك،بػػه طتانػػ ن كابػػدان كانػػعب ن أف  مبػػتل اغبػػل كالعمػػ ة طعػػ ني كزمبػػدرج أعمػػ ؿ العمػػ ة َب اغبػػل ن كػػتف عمػػالن كابػػداني أم 

كابدان للحل كالعم ة طع ني كعلبه هدلي كهذا  مب انهللا طن عمبػدس ضػبق َب الترػل   غبكػ ـ كال ؤانػ ء كر ػ ؿ ااعمػ ؿ 
كهػػت أف  مبػػتل العمػػ ة أكالني نػػ ذا أسبلػػ ي  لػػع طالبػػس اإلبػػ اـ كسب ػػع ابؼبي بػػ تي بػػت إذا  ػػ ف  ػػـت  ال م ػػع كغػػريهم. 
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إب اطػه اػتل اإلنػ اد كك ػد نبػه طرػا ي ابلهتاؼي ن ف   ف طدالن عمبد 
 نبس هبع ري  بدا   الهتاؼ أف  مبتل ال م ع كهكذا.

 كأهم أاتاع الهتاؼ ه  
 طتاؼ الادـك  .ُ

كهػػت انػػمب  ؼبػػن أبػػـ  ابغبػػلي نػػ ف كصػػ  طكػػ  ط ػػأ  اني نعلبػػه أف   ت ػػه 
ي كلبس علبه و ء.  إ  ع ن  طي و ة طن غري طتاؼ الادـك

 طتاؼ اإلن ض   .ِ
 اغبػػػلي ال  صػػػمم اغبػػػل إال بػػػهي كطػػػن ز  ػػػه  ػػػ ف كهػػػت ر ػػػن أان انػػػ  َب

بجػػه ابطػػالني ك كػػتف كر ػػه بعػػد المبػػوكؿ طػػن ع نػػه كرطػػ  صبػػ ة العايػػ ي أم 
  يدأ كر ه اص  اللب  لبل  العبد كمي د كر ه إ  آ   ول  ذم اغبج .

كامهب ه ناد أاببل الر  ع  للم أة الػت بػ ف طبعػ د انػ، ه  كبيسػل  
كال زسػ هبع أف ز خلػ  عػن رنا لػ ع أف دـ اغببا عن طتاؼ اإلن ض ي 

زفػػع وػػب  ن ميػػ ص الػػدـ بػػت ال  اػػع علػػ  أرض اغبػػـ   ػػ ل،تط الصػػحب ي 
كزهػػػتؼ طػػػتاؼ اإلن ضػػػ ي كذلػػػك لعػػػذره ي أطػػػ  َب غػػػري هػػػذا نػػػال  ػػػتز 
للح نا أف زد   اليبلي ك  ل بعا ال،ال ء أاه  تز للح نا الػت ال 

ُب هػػذا الهػػتاؼ علػػ  أف  ميكمبلػػ  الياػػ ء ُب طكػػ  اؼبك طػػ  أف زمببػػهللا غريهػػ 
  هتؼ عمبل  بعد طتانه عن ا،سه.

 طتاؼ التداع  .ّ

                                                                                                      
الرتك  و أبـ  للحل طن طك ي كعلبه هدل طن غبظ  إا ل ء عم زهي كهػذا هػت الػذم  النػم الد طن طن ذل اغبج    ـت 

 بج ج اآلن ؽ الذ ن ذزتف طن أط  ن بعبدة ك  ص  اؼب ض  ك ي ر السن.



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                                      انفصم انرابع: انطىافانفصم انرابع: انطىاف

ك كتف بعد اا ل ء اغب ج طن اسػكه كعوطػه علػ  السػ، ي نبكػتف آ ػ  
و ء  ،عله دبك  أف  تدع اليبل ابلهتاؼ بتلهي كهت طػ   سػم  بهػتاؼ 
الػػتداعي كبعػػدس لػػبس علبػػه أف  رػػرتل وػػب  ن طػػن طكػػ   أ ػػ  ضػػ كرل أك 

 ػػدكاء أك أم وػػ ء غػريس طػػ  داـ  كاي علػ  السػػ،  طػػن   وػ ء لوطػػه لسػ، س
 طك .

كهػػػػػت كا ػػػػػهللاه أل أف طػػػػػن ز  ػػػػػه بغػػػػػري عػػػػػذر نعلبػػػػػه دـي إال اغبػػػػػ نا 
 كالمب،س ء نلبس علبلم  طتاؼ كداع.

كأ ػػ ز الػػيعا اعبمػػع بػػني طػػتاؼ الػػتداع كطػػتاؼ اإلن ضػػ   ف  مبػػتل 
انػمب  عمبد اإلن ض  طتاؼ اإلن ض  كالػتداع طعػ ني ك ػ ل بعػا ال،الػ ء أاػه 

 كلبس بتا هللا.

 طتاؼ ال هتع  .ْ

كهػػت طسػػ حهللا للحػػ ج  لمػػ  أطكمبػػه ذلػػكي ااػػه طػػن  ػػري العيػػ دات 
  لاتلػػػه ي الػػػت   اػػػ ب هبػػػ  إ  و 

 
نعلػ  اغبػػ ج أف  كدػ  طػػن هػذس العيػػ دة طػتاؿ طا طػػه دبكػ ي رغيػػ  َب 

نبمػػ    ك ػػه ابػػن عيػػ س رضػػ  و  ال،ػػتز ابلتعػػد الكػػ ًن الػػذم رػػ ؿ نبػػه 
عمبلمػػػ   

                                                 
 عن ابًن عيم  رض ى اَّلل ي عمبليمى . أضبد َب طسمبدس كالهرباىن َب الكيري كاليبلا  َب وعهللا اإلمي ف كَب السمبن  ْٔ
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رػػ ؿ العلمػػ ء َب أتك ػػ  هػػذا اغبػػد    طبسػػني طػػ ة َب صػػحب، هي  .
أل طػػن طػػ ؼ طبسػػني طػػ ة َب عمػػ س  لػػه  ؿ هػػذا الدػػتابي كأ ػػ ز بعػػا 

طػن  -طػدالن  –العلم ء ؼبن  هػتؼ  نلػ  ابإلر صػ ر علػ  وػتط أك وػتطني 
 ابب ال خ،ب  عل  طن  هتؼ ن ض ن كال وك أاه انبد ب عل  ط  نع .

كهمبػػػ ؾ أكرػػػ ت  سػػػ حهللا نبلػػػ  الهػػػتاؼ عػػػن غريهػػػ ي أوػػػ رت إلبلػػػ  
بعػػػا ااب د ػػػ  الرػػػ  ، ي كهػػػ  كإف   اػػػل ضػػػعب،  طػػػن انػػػمبدان إال أاػػػه 
  عم  ابغبد   الفعب  َب نف ن  ااعم ؿي ك ري هذس ااكر ت ه  

كذلػػك ؼبػػ  ركم ُب اغبػػد    عمبػػد طلػػتع الرػػمس كعمبػػد غ كهبػػ   .ُ
  رانػػتؿ و  رػػ ؿ  رػػ ؿ عػػن أاػػس بػػن ط لػػك 

. 

ااػػػػه طػػػػن ااكرػػػػ ت الػػػػت  مبػػػػوؿ نبلػػػػ  اػبػػػػري  الهػػػػتاؼ َب اؼبهػػػػ   .ِ
كرد عن أاػس بػن ط لػك   ك س ج ب نبل  الدع ءي 



 

                                                 
      طع ااب د   كاؼب اانب و.عن ابًن عي  سو الرتطذل أ   ه  ٓٔ

 ي  م  أ   ه اازرر  َب اتر خ طك .رب،  احمل  ج ُب و ح اؼبمبل ج عن ااس بن ط لك كانعبد بن ط لكي ٔٔ
 .  بن ط لك عن أاسابن ط    كاليبلا  َب وعهللا اإلمي في  ٕٔ
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كذلػك ؼبػ    حملػه الهػ ن  طػن طرػا  َب  الهتاؼ ُب ودة اغبػ   .3
هػػذا الترػػلي كاا ػػ  دانمػػ ن كأبػػدان َب أل عمػػ  علػػ  رػػدر اؼبرػػا ي كرػػد 

ر ؿ  ر ؿ  ركم عن ابن عي س 

ٖٔ
 

كبعد أف  مب ل  اغب ج طن ر عت الهػتاؼي  ػذههللا إ  زطػـو لبرػ ب 
 طن ط نل  اؼبي رؾ.

فػػ  اب ػػ  طبيػػ  عمبػػد  وػػ ابهي  ػػأف  رػػ ب بمبب ػػ  الرػػ، ء طػػن طػػ ض كحيي
كذلك لاػتؿ رانػتؿ و  ع ىن طمبهي أك  ر ب بمبب   الٌ م  ـت ال،وع اا ربي 

     ك ػػتز أف  رػػ ب طػػن طػػ ء زطػػـو بمببػػ
 و، ء غريس ط  ف ن كحياق و له ذلك.

اجعمْ طّٕزًا، ٌٕٔزًا، اجعمْ طّٕزًا، ٌٕٔزًا،   بطي اهلل، المّيَّبطي اهلل، المّيَّ  }}

ٔازشقٍٜ بْ عمىًا ٌافعًا، ٔقمبًا خاغعًا، ٔعىً  ٔازشقٍٜ بْ عمىًا ٌافعًا، ٔقمبًا خاغعًا، ٔعىً  

                                                 
 ران ل ه.عن ابن عي س ركاس ابن اغب ج َب طمبسكه كاغبسن اليص م َب  ٖٔ
 ركاس أضبد كابن ط    كاليبلا عن   ب و  ٗٔ
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  {{زافعًا زافعًا 

 ايب ذر   كرد ر ؿ 
وػػ بل طػػ ء زطػػـو لدالثػػ  أاػػه رػػ ؿ   كركل عػػن اإلطػػ ـ الرػػ نع  

ٌ ط  نص ت ال أ هحل كابػدان أوب ء للعلم نص ت َب العلم  م  ز كفي كلل
 طن عر ةي كلهتؿ عها  ـت الاب ط ي كأر ت أف حياق و يل ذلك.

كال وػػك ُب ذلػػك ااػػه ثيػػل أف عػػني زطػػـو زمبيػػع طػػن ربػػل الكعيػػ  
كلػت   طي و ة كه  اناب  اظب عب  كايع   رب   كهب  غس  رلػهللا اغبيبػهللا 
بػػػه لغسػػػ   ػػػ ف همبػػػ ؾ طػػػ ءن  ػػػريا طمبلػػػ  ُب اارض أك ُب السػػػم ء ازػػػ  و 

  ي كُب ذلػػك  اػػتؿ رلػػهللا بيبيػػه 
 

عل  أ   اغب ج أف حي ص عل  أف  كتف و ابه طػتاؿ إر ط ػه دبكػ  
طن ط ء زطػـو   صػ  كأف كزارة اغبػل ُب ااطػ  ن اؼبادانػ   صصػل هب ػ  

زطػػػـو إ  ببػػػ   سػػػكن زسػػػم   هب ػػػ  الوط زطػػػ و ككصب،ػػػ لم زتصػػػب  طػػػ ء 
اغبجبل كذ ذكف أ ترهم ضممب ن طن ال انـت الػت  ػدنعل  اغبػ ج إ  كزارة 

 اغبل عمبد طمبحه أتورية الد تؿ

                                                 
 ركاس طسلػم نػ  الصحبمم عن هىد ابو بن   لد. َٕ
 ركاس الهرباين ُب ااكان  عن عيدو بن عي س. ُٕ
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 اإلص ار عل  ؼبس اغبج   .ُ

بعػػػػا اغبجػػػػ ج  ع اػػػػد أف ؼبػػػػس اغبجػػػػ  ااانػػػػتد ن  فػػػػ  ال بػػػػد طمبلػػػػ  
اء ك ػػػيذم غػػػريسي ك ػػػوابم أوػػػد اؼبواضبػػػ  َب انػػػيب  ذلػػػكي نب عػػػ ض لإل ػػػذ

كهػػذا   مبػػ َب طػػع آداب اغبػػ ج َب اليبػػل اغبػػ اـي ك ك،بػػه اإلوػػ رة ببػػدس إ  
 اغبج  إف مل  س هع أف  ص  إلبه بسلتل .

بعا المبسػػػػ ء  ػػػػذه  َب صبػػػػتع طواضبػػػػ  المبسػػػػ ء للمػػػػس اغبجػػػػ   .ِ
ال  ػػ ؿ ك ػػواضبن أ فػػ ن للتصػػتؿ إ  اغبجػػ ي فبػػ   ع ضػػلن لكرػػ  طػػ  ال 

طػػتانلن طػػن ببػػ  ال  رػػع في كاؼبػػ أة ال  حيػػ  ؽبػػن طػػن عػػترا ني نب،سػػد
  هللا علبل  أف زذههللا إ  اغبج  إال عمبد  لٌتس  لتان اتط ن.

بعػػػا اغبجػػػ ج  ػػػ كلم بكػػػالـ ال  لبػػػق  انػػػتء الكػػػالـ كال صػػػ ؼ  .ّ
بعظم  هذا اؼبك في أك   ص ؼ ببدس أك بادطه طع اغبجػبل ضػ ابن أك رىٍ ػالن 

العيػػ دة الػػت كصػػ،ل  أك بػػت طدانعػػ  ابلبػػد أك ابعبسػػمي كهػػذا  مبػػ َب هػػذس 
  م    لصالة. انبد  رانتؿ و 

 الدع ء عل  الغري  .ْ

 دعت اليعا عل  طن أان ءكا إلػبلمي َب هػذا اؼبكػ ف رغيػ  َب ال رػٌ،  
  طمبلمي كالدع ء اؼبس ج ب هػت طػ  رػ ؿ نبػه 

 
نعل  اغب ج أف  رتكلي ن دب   ػ ل ا،سػه طظلتطػ ن كهػت َب اغباباػ  ص ؼبػ ن 
عمبد وي ك صمه طعذكرانع نػىبػيػ ىٌد الػدع ء علبػهي كاانفػ  أف  ،ػتض أطػ س 

                                                 
 صحبمم طسلمعن أيب ه   ة  ِٕ
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ي كال  ػػدعت علػػ  أبػػد أبػػداني إال علػػ   ػػ ن ي أك ن انػػق ؾبػػ ه  إ  و 
  دعت لل، انق ابؽبدا  . ب،ساه نال ط اعي كإف   ف ااك  أف

كهػػت وػػد د ال ترػػ ف إ  اا ػػ   مػػ   كػػ س   كػػ س أف  هػػتؼ اغبػػ ج. ٓ
أف  هػػتؼ كهػػت  ػػدانع اليػػتؿ أك الغػػ ن  أك الػػ  ممي  مػػ   كػػ س أف  رػػيك 

 أص بعه أك  ، رع هب .



        
 

  
    DDEE                                                                                  انفصم اخلامص: انطعً بني انصفا وادلروةانفصم اخلامص: انطعً بني انصفا وادلروة



c 

c 

c 

c 

c 

c 



        
 

  
    DDEE                                                                                  انفصم اخلامص: انطعً بني انصفا وادلروةانفصم اخلامص: انطعً بني انصفا وادلروة

ي  كبعد أف  ر ب اغبػ ج طػن طػ ء زطػـو   ت ػه إف اانػ ه ع إ  اؼبل ػـو
كهػػت اعبػػوء الػػذم بػػني ابب الكعيػػ  كاغبجػػ  ااانػػتد ك لصػػق  سػػدس بػػهي 
ك  نػػع ذراعبػػه إ  أعلػػ ي ٍب  ػػدعت و دبػػ  وػػ ء ن اػػه طتضػػع إ  بػػ ي كإف مل 

بػػػػ ـي زت ػػػػه طي وػػػػ ة إ  الصػػػػ،  لبيػػػػدأ  سػػػػ هع التصػػػػتؿ إلبػػػػه لرػػػػدة الو 
 السع .

 كالسع  هت اؼبر  بني  يل  الص،  كاؼب كة ذه ابن كإايابن.

كرػد ويػ ع السػع  كك ػهللا علػ  اغبػ ج كاؼبع مػ  للحػد   الصػحبمم 
 ر لػل التارد عن بيبي  بمبػل أىب ذبٍػ اة 



  ك تضمم السيهللا ُب طر كعب ه  ي
 ػػ ء  ال كا ػػ  الػػت ذ  هػػ  ابػػن عيػػ س رضػػ  و عمبلمػػ  ببػػ  رػػ ؿ 

بػػت كضػػعلم   ابػػ اهبم علبػػه السػػالـ هبػػ    كاببمبلػػ  اظب عبػػ  كهػػ  ز ضػػعه
ي نتضػعلم  رب لػ  كلػبس دبكػ   تط ػػذ  ْٕعمبػد اليبػل عمبػد دكبػ  نػتؽ زطػـو

أبد ي كلبس هب  ط ءي ككضػع عمبػدمه   ػ ااب نبػه سبػ ي كانػا ءا نبػه طػ ءي ٍب 
                                                 

 .بييبي  بمبل أيب ذبىٍ ىاة ركاس أضبد كالهرباين ُب الكيريعن  ّٕ
 وج ة ؽب  ص  ْٕ
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ر،ػػػ  ابػػػ اهبم طمبهلاػػػ ن ن يع ػػػه أـ اظب عبػػػ  نا لػػػل  اي إبػػػ اهبم أ ػػػن زػػػذههللا 
لػػه ذلػػك كزرت مبػػ  هبػػذا الػػتادم الػػذم لػػبس نبػػه أاػػبس كال وػػ ء  نا لػػل 

ط اران نجع  ال  ل ،ل إلبل ي نا لل  آو أطػ ؾ هبػذا  رػ ؿ  اعػمي ر لػل  
 إذان ال  فبعمب .

ٍب ر عػػل كااهلػػق ابػػ اهبم بػػت إذا  ػػ ف عمبػػد الدمببػػ  ببػػ  ال   كاػػه 
   اانػػػ اي  بت لػػػه اليبػػػل ٍب دعػػػ  هبػػػيالء الػػػدعتات رانعػػػ ن  د ػػػه           

                                                        
                                                        

                ّّٕٕاب اهبمواب اهبمو. 
كعلاػػػػل  ناعػػػػدت أـ اظب عبػػػػ  ربػػػػل الدكبػػػػ  ككضػػػػعل ابمبلػػػػ  إ   مبيلػػػػ 

ي ٕٔل رػػ ب طمبػػه كز ضػػع ابمبلػػ ي بػػت نػػ  طػػ  ُب وػػمبل  نػػ ااهع درهػػ  ٕٓوػػمبل 
ي ن اهلاػػل   اهبػػ  أف زمبظػػ  ٕٕكاوػػ د  ػػتع ابمبلػػ  بػػت اظػػ ت إلبػػه   رػػح 

إلبهي نا طل عل  الص،  كهػت أرػ ب  يػ   لبلػ ي ٍب اانػ ايلل الػتادم زمبظػ ي 
هػػ  زػػػ ل أبػػػدا  نليهػػػل طػػػن الصػػػ،  بػػػت إذا بلغػػػل الػػػتادم رنعػػػل طػػػ ؼ 

لػػػ  ٍب انػػػعل انػػػع  إاسػػػ ف ؾبلػػػتد بػػػت  ػػػ كزت الػػػتادم ٍب أزػػػل اؼبػػػ كة درع
كر طػػل علبلػػ  كاظػػ ت هػػ  زػػ ل أبػػدا  نلػػم زػػ  أبػػداي ن،علػػل ذلػػك انػػيع 

   ط اتي ر ؿ ابن عي س  ر ؿ المبا 
                                                 

 انا ءه  ٕٓ
 ليمبل  ٕٔ
   خي  ك فه ب ك  م غ ٕٕ
 ركاس اليخ رل ٖٕ
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  كالسع  ر ن عمبد طعظم اؼبذاههللا
نلػػػت  ـ أىب بمبب،ػػػ  أل أف طػػػن ز  ػػػه بهػػػ  بجػػػه إال عمبػػػد اإلطػػػ 

س بدـ.  كا هللاي أل أف طن ز  ه  ىٍربي
 كلك   كتف السع  صحبح ن  هللا أف  البظ اغب ج الر كط اآلزب  

  أف  كتف السع  بعد طتاؼ صحبمم ابليبل .ُ

نػػػال  ػػػتز أف  يػػػدأ ابلسػػػع  طي وػػػ ة ريػػػ  الهػػػتاؼي كطعػػػك 
طػػػػػتاؼ صػػػػػحبمم  أل  كػػػػػتف بعػػػػػد طػػػػػتاؼ الاػػػػػدـك أك طػػػػػتاؼ 

د طػػػتاؼ  نلػػػ ي كرػػػ ؿ عهػػػ ء كانػػػ،ب ف اإلن ضػػػ ي نػػػال  صػػػمم بعػػػ
الدترل كأضبد ُب ركا     تز زادًن السػع  علػ  الهػتاؼي كاالػه 

 اعبت   عن بعا أنم  الر نعب .

أف  يػػدأ السػػع  علػػ  طلػػ رةي كإف  ػػ ف ال  رػػرتط أف  ظػػ  علػػ   .ِ
 طل رزه طتاؿ السع .

 أف  يدأ أكالن ابلص،  نال  تز أف  يدأ طن اؼب كة .ّ

  تاط ط   بع أف ذز  ابلسيع أو .ْ

كإف  ػػػػ ف  ػػػػتز أف   خلللػػػػػ  ابلاعػػػػتد لإلانػػػػػرتاب ي أك أداء 
 الصالة اؼب، كض ي كلكن  هللا أف ذٌب هب  ط   بع .
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    ت ه اغب ج إ  الص، ي ن ذا اررتب طمبه ر ؿ  م  ر ؿ 
                                                         

                                                       
وواليا ةاليا ةُُٖٖٓٓ  

ٍب   رػػػ  علػػػ  الصػػػ، ي بػػػت  لمػػػس أبجػػػ رس بادطبػػػه إف اانػػػ ه عي 
 ك  جه إ  الكعي  ك مبظ  إلبل  ك اتؿ 

إلْ إال اهلل ٔحدٓ ال إلْ إال اهلل ٔحدٓ ال   اهلل أشرب )ث ثًا( الاهلل أشرب )ث ثًا( ال  }}

غسٖك لْ لْ املمك ٔلْ اذتىد حيٜٗ ٔميٗت غسٖك لْ لْ املمك ٔلْ اذتىد حيٜٗ ٔميٗت 

بٗدٓ ارتري ِٕٔ عمٜ شن غ٘ٞ قدٖس، ٌٕٖت بٗدٓ ارتري ِٕٔ عمٜ شن غ٘ٞ قدٖس، ٌٕٖت 

ضع٘ العىسٚ أٔ اذتج أٔ العىسٚ ٔاذتج" ثي ضع٘ العىسٚ أٔ اذتج أٔ العىسٚ ٔاذتج" ثي 

ّٖبط قاًٟ : "اهلل أشرب شبريًا ٔاذتىد هلل شثريًا ّٖبط قاًٟ : "اهلل أشرب شبريًا ٔاذتىد هلل شثريًا 

ٔضبخاُ اهلل بكسٚ ٔأصًٗ ، ال إلْ إال اهلل ٔضبخاُ اهلل بكسٚ ٔأصًٗ ، ال إلْ إال اهلل 

ص ص ٔحدٓ، صدق ٔعدٓ، ٌٔضس عبدٓ ٔأعٔحدٓ، صدق ٔعدٓ، ٌٔضس عبدٓ ٔأع

جٍدٓ، ِٔصً األحصاب ٔحدٓ، ال إلْ إال اهلل جٍدٓ، ِٔصً األحصاب ٔحدٓ، ال إلْ إال اهلل 

ٔال ٌعبد إال إٖآ شتمضني لْ الدَٖ ٔلٕ شسٓ ٔال ٌعبد إال إٖآ شتمضني لْ الدَٖ ٔلٕ شسٓ 

  {{الكافسُٔ الكافسُٔ 

 ك دعت و دب   ، مم و به علبه.
                                                 

 ط ،ق علبه طن بد     ب  ٕٗ
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كميرػػػ  بػػػت  صػػػ  إ  اؼببػػػ  اا فػػػ  نبلػػػ كؿ أل ميرػػػ  طسػػػ ع ن 
بػػت  صػػ  إ  اؼببػػ  اا فػػ  اآل ػػ ي نػػ ذا كصػػ  إ  اؼبػػ كةي  ػػ ف هػػذا 

.وتط ن كابدان   ي نبصعد نترل ي ك  جه إ  الكعي  ك كربًٌ
بػػت  مب لػػ  الرػػتط السػػ بع عمبػػد  كهكػػذا ك لػػي  ط جلػػ ن إ  الصػػ، 

اؼبػػ كةي نب حلػػ  طػػن عم زػػه إف  ػػ ف اػػتل ال م ػػعي كذلػػك باػػص  ػػوء طػػن 
 وع س ال  ا  عن طبس وع ات.

ك غ سػػ  ك لػػيس طالبسػػه الع د ػػ ي كحيػػ  لػػه  ػػ  وػػ ء ي ااػػه اا لػػ  
 .طن عم زه
ه أف حيلق أك  اص  لمب،سه أك لغريس كذلك ااه  ،عػ  ك تز ل -

ذلػػك علػػ  أاػػه اسػػكي كمل  ،علػػه أثمبػػ ء اب اطػػه ابع يػػ رس طػػن 
 .ؿبظترات اإلب اـ

كال  ت ػػػد دلبػػػ  وػػػ ع  ميمبػػػع احملػػػـ  حبػػػل أك عمػػػ ة أف حيلػػػق  -
 َٖلمب،سه أك  اص .

 ك س حسن أف  ذبمم هد ه نتران دبك  
 اػ اء اغبجػبل لاتلػه لب مكن طن اإلا ، ع بػه كزتز ػع غبمػه علػ  ن

 عمبد اؼب كة 
ُٖ 

                                                 
 أاظ  السياؿ الس دس ب،  كل عص    ابغبل ابلي ب اغب دل عر  هبذا الك  ب. َٖ
 ركاس اليخ رل كطسلم كأبتداكد عن   ب  ُٖ
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    كرتله كرتله 

                                                       ُُٗٔٗٔ  وواليا ةاليا ة..  

ن ل، ء همب  نػ ء ال،تر ػ ي أم  ػهللا علبػه نػتراني كإف  ػ ف لػت أٌ ػ س إ  
 ـ طك نال و ء علبه.أاي

أطػ  إف  ػ ف اغبػ ج اػتل اإلنػ اد أك الاػ اف نبياػ  ؿب طػ ن  مػ  هػػت كال 
  حلػػ  إال بعػػد طػػتاؼ اإلن ضػػ  كهػػت ال حلػػ  اا ػػرب أك بعػػد ال طػػ   ػػـت 

 العبد كاغبلق أك ال اصري كهت ال حل  ااصغ .

 اؽب كل  اؽب كل   .ُ
 فػػػ  ن وي كهػػت انػػ ع  اؼبرػػ  بػػػني العلمػػني اا فػػ  ن   اؼببلػػني اا

 كهت انمب  لل    الا در دكف اؼب أة أك الع  و كاؼبسن.
 .لل للب  كال كيري كالدع ء نترلم  الترتؼ عل  الص،  كاؼب كةالترتؼ عل  الص،  كاؼب كة .ِ
 طن ااوتاط السيع . َب    وتطَب    وتط  زك ار ذلكزك ار ذلك .ّ

  طر ر   المبس ء لل   ؿ َب اؽب كل  طر ر   المبس ء لل   ؿ َب اؽب كل    ..ُُ

 اا فػػ  ن كهػػذا  رػػ رؾ بعػػا المبسػػ ء ال  ػػ ؿ َب اؽب كلػػ  بػػني اؼببلػػني
 هأي اف اؽب كل  لل   ؿ كللا در ن طمبلم نا  كلبسػل علػ  المبسػ ء كال 



        
 

  
    DDEE                                                                                  انفصم اخلامص: انطعً بني انصفا وادلروةانفصم اخلامص: انطعً بني انصفا وادلروة

 العجوة كال اؼبسمبني طن ال   ؿ.

  اؽب كل  َب الرتط  له اؽب كل  َب الرتط  له   ..ِِ

بعػا اغبجػبل  لػ كؿ َب انػػعبه  لػه طػن أكلػػه إ  آ ػ سي كهػذا  ػػالؼ 
 السمب  الت بددت اؽب كل  نبم  بني اؼببلني اا ف  ن نا .

  ع ه  لبحللل  أ مبح ع ه  لبحللل  أ مبح  ر  اؼب أة و ر  اؼب أة و  ..ّّ

بعػػا المبسػػػ ء زكرػػػ  وػػػع ه  لبحلللػػػ  بعػػػا ال  ػػػ ؿي كهػػػذا بػػػ اـي 
ن لتا هللا أف  اـت ر   طعه زك  ه بعػد إباللػه باػص وػع ات طػن زك  ػه 
كزاػػػـت هػػػ  رمػػػع وػػػع ه   لػػػه ُب ريفػػػ ل  لبأ ػػػذ طمبػػػه رػػػدر أمنلػػػ   طػػػ ؼ 

 اإلصيعو ٍب زاـت ه  بعد ذلك  بالؿ ط  طعل  طن المبستة.

  ابلذه ب كاإلايب ابلذه ب كاإلايب بس ب الرتط بس ب الرتط   ..ْْ

  عهحل بعا اغبجبل 
نبحسهللا الذه ب طن الص،  إ  اؼبػ كة كال  ػتع طػن اؼبػ كة إ  الصػ،  

 وتط ن كابداني كهت َب اغبابا  وتط ف.

نبرػػق علػػ  ا،سػػه كعلػػ  طػػن طعػػهي ببػػ  أاػػه عمبػػد اا لػػ ء انػػعبه هبػػذس 
الكب،ب   كتف رد انع  انػعبني  ػ طلني كهػت  عػدمه  انػعب ن كابػداني كالػد ن 

 عل  البس  كرنع اؼبرا . بك
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كميك  اغب ج َب طك  بت  ػـت الرتك ػ ي كهػت البػـت الدػ طن طػن ذم 
اغبجػػ ي كَب صػػيبح  هػػذا البػػـت  غ سػػ  غسػػ  اإلبػػ اـي ك لػػيس طالبػػس 
اإلبػػػ اـ ك صػػػل  ر عػػػت انػػػمب  اإلبػػػ اـي  مػػػ  نصػػػلمب  نبمػػػ  انػػػيقي ٍب  مبػػػتل 

 اغبل ر نالن 
ٌٕٖت اذتج ٔأحسوت بْ هلل تعاىل، المّي ٌٕٖت اذتج ٔأحسوت بْ هلل تعاىل، المّي   }}

ُٓ ىل ٔتقبمْ وٍٜ، لبٗك المّي لبٗك، لبٗك  ُٓ ىل ٔتقبمْ وٍٜ، لبٗك المّي لبٗك، لبٗك َّٖطِس َّٖطِس

  {{عجٛ حقًا تعبُّدًا ِٔزقَّدًا عجٛ حقًا تعبُّدًا ِٔزقَّدًا 

 .كذلك إف   ف ط م ع ن 
 كأط  الا رف كاؼب، دي نبغ س  نا  ك دد زليب ه.

ك  ت ه اغب ج إ  طػك إف  ػ ف دب،ػ دس لبصػل  همبػ ؾ الظلػ  كالعصػ  
 .كاؼبغ ب كالعر ء كنج   ـت ع ن ي ك  ت ه بعده  إ  ع ن ت

أط  إف   ف طع رنا   صعهللا علبه ن ارلمي أك ط زيه ن بمبظػ ـ ال سػبري 
  الذم زر ؼ علبه طك زهللا اغبل

كار فػػػػ  ااطػػػػ  غبػػػػ ص اعبمبػػػػع علػػػػ  كرػػػػتؼ اغبجػػػػبل بع نػػػػ تي 
ابع ي ره  الػ  ن ااعظػم َب اغبػل أف  ػذههللا طي وػ ة طػن طكػ  إ  ع نػ ت 

  ػـت الرتك ػ  أك ط ران دبكي نال علبه أف   ت ػه طي وػ ة إ  ع نػ ت انػتاء َب
 ػػـت ع نػػ ي اف اؼبيبػػل دبػػك لبلػػ  الػػذه ب إ  ع نػػ  طػػن السػػمب   كطػػن ز  ػػه 
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 نلبس علبه و ء.

 البػػػػظ اغبػػػػ ج عمبػػػػد زت لػػػػه إ  ع نػػػػ  أال ذ ػػػػذ طعػػػػه إال ااوػػػػب ء 
الف كر    جلي ب كابد كرمبص كابػد كانػ كاؿ كابػد كذلػك لبليسػلم  

 ن لباػػ أ نبػػه كبعػػا الهعػػ ـ عمبػػد ربللػػه دبػػكي كنتطػػ  لبمبرػػ  هبػػ  كطصػػح،
اػب،ب  الذم  عله  ظ  أطتؿ كرل فبكن ؿب ،ظػ ن بتضػتءس كال  لجػأ إ  
د ػػػتؿ اؼب بػػػ ض إال ؼب طػػػ  ي كأ فػػػ  حيمػػػ  طعػػػه وػػػ بن انػػػ، رم لرػػػحن 
ه ز،ػػػه احملمػػػتؿي كال ذ ػػػذ طعػػػه طػػػن المباػػػتد إال طػػػ  حي ػػػ ج إلبػػػه ُب ا،ا زػػػه 

انكمبه دبك  كهػ  ُب اطػ ف  الف كر   ي أط  ط  عه كااتدس كغريه  نبرت ل  ُب
إف وػػػ ء و كال  مبسػػػػ  ابلهيػػػػع أدك  ػػػه الفػػػػ كر   الػػػػت ال غػػػك لػػػػه عمبلػػػػ  

 كاظ رة الا اءة كاؼبظل .

كرػػػد ظبػػ  هػػذا البػػػـت ببػػـت ع نػػ  اف آدـ كبػػػتاء   انػػيهللا ال سػػمب  انػػيهللا ال سػػمب  
زع رن  نبهي أك اف انػبد  إبػ اهبم علبػه السػالـ ؼبػ  بػني  لػه  رب ػ  طمب انػك 

أك ااػػػه   عػػػ ؼ اغبػػػ ج نبػػػه علػػػ  ي رػػػ ؿ لػػػه  ع نػػػلي نسػػػم  ع نػػػهو اغبػػػل 
 ذاتبهي أك عل  رضب  ربه كإ  ب  دع نه.
  كؽبذا البـت نف ن  ال زعد طمبل  كؽبذا البـت نف ن  ال زعد طمبل  

   ـت اؼبغ، ة  ـت اؼبغ، ة . . ُُ
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نبػه للحجػ ج ذاػتهبم ؼبػ  ركم عػن  ػ ب  عػن  ن اه  ػـت  غ،ػ  و 
  رانتؿ و 



   ـت الع ق طن المب ر  ـت الع ق طن المب ر . . ِِ
   ع ق نبه  دريا طن عي دس طن المب ر لاتله  ن ف و 

ْٖ

   ـت اان ج ب  الدع ء  ـت اان ج ب  الدع ء . . ّّ

                                                 
  غر  احمل ـر ِٖ
 أ   ه ابن بي ف كاإلط ـ أضبد ّٖ
 أ   ه اليغتل ُب و ح السمب . ْٖ
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كحياػػػق .... نبسػػػ جبهللا دعػػػ نلم  ...  مبظػػػ  إ  عيػػػ دس نػػػ ف و 
  ر ؿ ... ر  نلمي 

. 
   ـت ربمُّ  ال يع ت  ـت ربمُّ  ال يع ت . . ْْ

  طن   طه ك تدس ن ف و 
 ال  غ،  لعي دس ط  ببمبه كببمبلم نا  

  حمػػ  عػػمبلم ال يعػػ ت أل الػػذاتب الػػت هػػ  َب بػػق  بػػ  إاػػه 
 العيػػػ دي كذلػػػػك َب اغبػػػد   الػػػػذم  اػػػػتؿ نبػػػه

ٖٔ. 
   ـت دب  الربه ف  ـت دب  الربه ف . . ٓٓ

  ناد ر ؿ 

. 
كهكػػػذا ن،فػػػ ن  هػػػذا البػػػـت طػػػن ال ضبػػػ  كاؼبغ،ػػػ ة كال،فػػػ  اإلؽبػػػ  

                                                 
 ي ف كابن ط  ه طن بد   أىب ه   ة.ركاس ابن ب ٖٓ
 أ   ه اؽب كل ُب انمبمبه ٖٔ
 ط لك  عن طلح ى بن عيد اَّلل  أ   ه  ٕٖ
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كالكـ  كاعبتد ال ابين ال زعد كال ربد نلمبب  ن ؼبػن ز،فػ  و علػبلم ابؼبدػتؿ 
.  بني  د ه ُب ذلك البـت

  كهت ر ن اغبل ااعظمي كلذا ر ؿ نبه 
ٖٖ

ك يدأ  ف  صػل  اغبػ ج الظلػ  كالعصػ  رصػ ان كصبعػ ن ر ع ػني ر ع ػني 
 آبذاف كابد كإر ط ني.

كذلػك بعػػد ظبػ ع  هيػػ  ع نػ ي ك زكػػتف بعػد ااذاف كريػػ  الصػػالةي 
 كذلك دبسجد منًى ىس ؼبن زبس  له أك  ل طك ف عل  أرض ع نه.

علػ  أف الػذم  صػل  دبسػجد منػػ ة ال بػد أف عػ ج طمبػه طي وػ ة بعػػد 
  الصالة إ  أرض اؼبتر ي كالت ر ؿ نبلػ  

 كه  كاد  ،ص  بني ع ن  كاؼبودل، . ي
  كرلمب  اغبفتر بع ن  كرلمب  اغبفتر بع ن  

ااػػه  ك،ػػ  للابػػ ـ هبػػذا الػػ  ن أف حيفػػ  اغبػػ ج  رض ع نػػ  انػػتاء  
جع ن أك  نمػػػػ ني طػػػػ  داـ ذهػػػػهللا إ  هػػػػذا ه ن أك طفػػػػ ػػػػ ف ر نمػػػػ ن أك   لسػػػػ

اؼبكػػ ف َب الترػػل طػػ  بػػني زكاؿ الرػػمس طػػن  ػػـت ال  انػػع   ػػـت ع نػػ و إ  

                                                 
 عن عيدال ضبن بن  عم . ركاس الرتطذمُّي كأبت داكدي كالمبس ن  ٖٖ
 طتطأ اإلط ـ ط لكي كانمبن ابن ط    عن   ب . ٖٗ
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 نج   ـت المبح    ـت العبدو.
  ك ك،  إلسب ـ هذا ال  ن

أف  اػػ  اغبػػ ج علػػ  أرض ع نػػ  كلػػت غبظػػ  طػػن اللبػػ  ريػػ    -
 نج   ـت المبح .

لػػػت غبظػػػ  بعػػػد أطػػػ  طػػػن كرػػػ  ابلمبلػػػ ر نبسػػػ حهللا أف  اػػػ  ك  -
 غ كب الرمس.

أط  طن أت   عن اغبفتر إ  ع ن  بت نجػ   ػـت العبػد نػال  -
 مب،ػػػع بجػػػهي كعلبػػػه أف  عبػػػدس َب العػػػ ـ ال ػػػ   إف زبسػػػ  لػػػه 

  ذلكي كُب ذلك  اتؿ

َٗ. 
نجملػػػتر ال،الػػػ ء  ػػػ ل أف كرػػػل الترػػػػتؼ  يػػػدأ طػػػن بعػػػد الػػػػوكاؿ 

 .ك س م  بت نج   ـت العبد
نمػػن كرػػ  أم زطػػن ُب هػػذا الترػػل ناػػد أدل الػػ  ني كطػػن كرػػ  

إال أف طترػػ  اغبمب بلػػ   يريػػ  الػػوكاؿ كااصػػ ؼ ريػػ  الظلػػ  ال  صػػمم بجػػه
رػػتؼ  يػػدأ طػػن نجػػ   ػػـت  اػػدح ُب هػػذا اإلصبػػ ع امػػم  ػػ كف أف زطػػن الت 

ع نػػػػ  بػػػػت نجػػػػ   ػػػػـت العبػػػػدي كرػػػػ لتا  طػػػػن كرػػػػ  ُب صػػػػي ح  ػػػػـت ع نػػػػ  

                                                 
 ركاس ط لك كالر نع  كأبتذر عن   ب  َٗ
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كااص ؼ ري  الوكاؿ صمم بجهي كاان مبدكا ُب ذلك إ  بد   ع كة بػن 
 ر ؿ   طف س اله ن  عن رانتؿ و 

إف كرػل  كرػ ؿ هبػذا اغبػد   طػ ـ أضبػد سبسػك اإل 
الترػػتؼ  يػػدأ طػػن نجػػػ   ػػـت ع نػػ ي اف ل،ػػػظ اللبػػ  كالمبلػػ ر ُب اغبػػػد   

 ع ط في نل،ظ اللب   رم     اللب  كل،ظ المبل ر  رم     المبل ر.

  كطن انمبن هذا البـت اؼبي رؾ كطن انمبن هذا البـت اؼبي رؾ 
إف اانػػػػ ه عي كإال نلب تضػػػػأ أف  غ سػػػػ  اغبػػػػ ج لػػػػه ريػػػػ  الػػػػوكاؿ أف  غ سػػػػ  اغبػػػػ ج لػػػػه ريػػػػ  الػػػػوكاؿ  .ُ

ي أم  لمػػػػػػ كحيػػػػػ ص ع  لػػػػػػ  أف  ياػػػػػ  علػػػػػػ  طل رزػػػػػه طػػػػػػتاؿ هػػػػػذا البػػػػػػـت
 أبدث زتضأ. 

ريػػ  صػػالة الظلػػ  دبسػػجد  اؼباػػ رة َب هػػذا البػػـتاؼباػػ رة َب هػػذا البػػـت  بفػػتر اػبهيػػ بفػػتر اػبهيػػ  .ِ
 من ة طع اإلط ـ أك ابؼبترع الذم هت نبه.

ر ع ػػني ر ع ػػني  ذاف كابػػد   صػػالة الظلػػ  كالعصػػ  صبعػػ ن كرصػػ ان صػػالة الظلػػ  كالعصػػ  صبعػػ ن كرصػػ ان  .ّ
 ، دس هبذس الكب،ب .كإر ط نيي كطن مل   مكن طن أدانل  َب صب ع  أداه  دب

نبرػغ  اغبػ ج ا،سػه َب هػذا البػـت ابلػدع ء أك الػذ   أك   الدع ء الدع ء  .ْ
  اإلان غ، ر أك زالكة الا آف أك  مع ببمبلم  صببع ن كرد ر ؿ 

ََٔأْفَضُن وا   }}  ،َٛ ًِ َعَسَف ٕٖ ُٞ ِٞ ُدَعا ََٔأْفَضُن وا َأْفَضُن الدعا  ،َٛ ًِ َعَسَف ٕٖ ُٞ ِٞ ُدَعا َأْفَضُن الدعا

َْ إال اهلل  َُ وَ َقِبِم٘: ال إَل ٌَا ٔالٍبٕٗ َْ إال اهلل قمُت أ َُ وَ َقِبِم٘: ال إَل ٌَا ٔالٍبٕٗ قمُت أ
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ُٓ ال َغ ُٓ ال َغَِٔحَد َُِْٔحَد ُِْسَٖك َل ، لْ املمك ٔلْ اذتىد ِٕٔ ، لْ املمك ٔلْ اذتىد ِٕٔ   ِسَٖك َل

ُُٗٗ{{عمٜ شن غ٘ٞ قدٖس عمٜ شن غ٘ٞ قدٖس 
  

     صب ـ هذا البـت لغري اغب ج لاتله صب ـ هذا البـت لغري اغب ج لاتله  .5

ِٗ
 

طػن العيػ دة كالػدع ءي أط  اغب ج نبكػ س لػه صػب ـ هػذا البػـت لبػ مكن 
  ر ؿ  كلذا ركل أبت ه   ة 

ي 
كإف   ف ال  هللا علػ  اغبػ ج أف  يٍرػغى  بمبلػ  طػن صػ ـ عػن صػب طه 

 أك لىٍتطىهي نمن و ء ص ـ كطن و ء أنه .

اؼبوركعػػ  علػػ  ع نػػػ ت طػػػن ااوػػج ر  رهػػع أل وػػج ة أك  ػػوء طمبلػػ  .ُ
نػػػ ف نعػػػ  ذلػػػك نعلبػػػه أف  ك،ػػػ  عػػػن ذلػػػك   ػػػ اج طػػػ  زبسػػػ  طػػػن 

 الصدر ت كاإلان غ، ر.
إال العاػ ب أك الكلػػهللا العاػػتر أك ال،ػػأر أك  ر ػ  أل ببػػتاف أك صػػبدس .ِ

 السيع إل ذانلم.
                                                 

 انمبن اليبلا  الكربلًد و بًن  ى ً وو عن طىٍلحى ى بًن عييػىبٍ  ُٗ

 انمبن ابن ط   عىٍن أىيب رػى ى دىةى  ِٗ
 ركاس أضبد كابن ط    عن أىب ه   ة. ّٗ
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ي ام  طن طتاضع اإلبػ اـ الػت ال  غهًٌ  ال    احملـ  رأانه عمبد المبـت .ّ
إال اؼبظلػػ  ناػػد أببحػػل    فػػع علػػ  رأانػػهك ػػذا الأطػػ  و بكرػػ،ل ي 

 له.
  مبل  اغب ج عن لغت الكالـ  .ْ

كهػػت الكػػالـ الػػذم ال ن نػػدة نبػػه نفػػالن عػػن الكػػالـ الػػذم 
 .ذٍب بسييه   لغبي  كالمبمبم  كالسهللا كالر م كالاذؼ كغريه 

نػػػ ف اغبػػػد   دبدػػػ  هػػػذس ااطػػػتر َب هػػػذا البػػػـت دلبػػػ  علػػػ  
 تض َب هذس ااطتر.ؽبذا العيد الذل ع الاهبع  طن و 

 عل  اغب ج أف حيرتس .ُ
 .طن اؼبر  بدكف طظل   -
 أك اإل د ر طن اؼبر  ابؼبظل  بت ال  ص ب بف ب  لس. -

  إذا كانق  ـت ع ن   ـت صبع  .ِ
 .نلبس عل  اغب ج صبع  َب ذلك البـت

ك ػػذلك إذا كانػػق  ػػـت العبػػد  ػػـت صبعػػ  نػػال صػػالة صبعػػ  َب 
بػػػد علػػػ  اغبجػػػبل انػػػتاء دبػػػك أك دبكػػػ ي طػػػكي كأ فػػػ ن ال صػػػالة ع

 كذلك إلو غ له  عم ؿ اؼبمب انك.
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طػػػن نجػػػ   ػػػـت ع نػػػ  إ  عصػػػ  البػػػـت  علػػػ  اغبػػػ ج أال  مبسػػػ  ال كيػػػري .ّ
ال ابػػػػػػػع طػػػػػػػن أايـ العبػػػػػػػد عاػػػػػػػهللا الصػػػػػػػلتات اؼبك ػػػػػػػتابت كالمبتانػػػػػػػ  

 كالعي دات.
  اؼب أة إذا   ال ُب احملبا .ْ

غػري كزسػ غ، ي  نبجهللا علبل  أف زاػ  بع نػ  كزػدعت و 
أمػػػ  ال زصػػػػل  كال زاػػػػ أ الاػػػ آف كال سبػػػػٌس اؼبصػػػػح  كال زػػػػد   

 اؼبسجد.

كؿب كلػػػػػ     مبػػػػ نس  دػػػػػري طػػػػن اغبجػػػػػبل ُب الػػػػذه ب إ   يػػػػػ  ال ضبػػػػ  .ُ
 . ُب هذا ااط  عن المبا مل  ديل و ء الصعتد نتره طع أاه 

   يا  بعا المب س دبسجد من ة طتاؿ  ـت ع ن  كهذا  هأ .ِ
نبجػػػهللا علػػػ  طػػػن اؼبسػػػجد لػػػبس  لػػػه طػػػن أرض ع نػػػهي اف 

إ  أرض اؼبترػػػػػ  أك صػػػػل  بػػػػػه أف عػػػػ ج  طمبػػػػػه عاػػػػهللا الصػػػػػالة 
 ػػػػذههللا إ  اعبػػػػوء الػػػػذم هػػػػت طػػػػن ع نػػػػ  بػػػػهي كهمبػػػػ ؾ عالطػػػػ ت 

 كاضح  ابؼبسجد زتضمم ذلك.
بعػػػا المبسػػػتة   عػػػ طني بيػػػتب طمبػػػع اغبمػػػ  بػػػت ال أتزبلػػػ  ببفػػػ ل   .ّ

  ن  مكن طن أداء اؼبمب انك
بػػػه اف انػػػػبد  عيػػػػدو بػػػن عمػػػػ  أاببػػػػه  كهػػػذا أطػػػػ  ال  س
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للمبس ء ك  ف  مبعل ؽبػن طػ ء اآلراؾ لػذلكي كرػد أاببػه اانمػ  َب 
هػػػػذا العصػػػػ  ابلتانػػػػ ن  اؼبسػػػػ حدث  لػػػػذلك بػػػػت ز م ػػػػع المبسػػػػ ء 

 رم ؿ هذس الرع ن .
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 ػه اغبجػبل إ  اؼبودل،ػ  أك اؼبرػع  كبعد غ كب لس  ـت ع نػ    ت 
اغبػػػ اـ أك صبيىػػػعي ك للػػػ  دبعػػػك كابػػػدي كزػػػدؿ علػػػ  طكػػػ ف كابػػػدي كظببػػػل 
بػػػػػذلك إل  مػػػػػ ع المبػػػػػ س هبػػػػػ  أك الرػػػػػرتاهبم طػػػػػن طػػػػػك أك ل اػػػػػ هبم إ  و 

    ابله ع ت نبل ي كذلك زمب،بػذان لاػتؿ و                     

                                ُُٖٖٗٗ  وواليا ةاليا ة  

ك ي   صالة اؼبغ ب لبصلبل  صبع أت ػري طػع العرػ ء ابؼبودل،ػ ي إال 
إذا زعػػػػذر علبػػػػه اػبػػػػ كج طػػػػن أرض ع نػػػػ  بػػػػت اا صػػػػ  اللبػػػػ ي نبصػػػػل  

 اؼبغ ب كالعر ء دبك اه طن ع ن  أك َب أل طك ف و ء.

 ج طليبػػػػػ ن طللػػػػالن طكػػػػربان ابلسػػػػػكبمب  كالهمأابمبػػػػ  كعػػػػػدـ كميرػػػػ  اغبػػػػ
   رانػػتؿى و لاػػتؿاؼبواضبػػ ي كذلػػك 

نػػػػ ذا كصػػػػ  اغبػػػػ ج إ  اؼبودل،ػػػػ  ن اػػػػه  اػػػػ  َب أل  ي
  طتضع طمبل  لاتؿ رانتؿ و 

ٗٓ

كالترػتؼ ابؼبرػع  اغبػػ اـ كا ػهللاي أل أف طػن مل  اػػ  بػه نعلبػػه دـي 
كإف  ػ ف  ك،ػػ  ل حابػق ذلػػك ؾبػ د اغبفػػتر بػػه ريػ  نجػػ   ػـت العبػػد كلػػت 

                                                 
 ي اإل ف ع  اؼبر  الس  ع.عن ابًن عىي  سو أ   ه اليخ رم نػ  الصحبمم  ْٗ

 انمبن أىب داككد عن   ب . ٓٗ
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 غبظ  أك اؼب كر به  م  علبه صبلتر العلم ء.
ك يبػػل اغبػػ ج ابؼبودل،ػػ ي ك يكػػ  بصػػالة الصػػيممي كذ ػػذ َب الػػدع ء 

 ة الصيمم بت طر ؽ الرمس.بعد أداء صال
ٍب   ت ػػػه إ  طػػػك بعػػػد صبػػػع اعبمػػػ ر إف اانػػػ ه ع ذلػػػكي كإف  ػػػ ف 
  عػػػذر علبػػػه اؼبيبػػػل نبك،بػػػه أف  مبػػػوؿ ك صػػػل  اؼبغػػػ ب كالعرػػػ ء ك مػػػع 

  ابن عم  أف المبا عن اعبم ر ٍب   ت ه إ  طك ؼب  ركل 
كعمبػػػه أ فػػػ ن    

 ي بػػ  ركم أف عيػػدال ضبن بػػن عػػتؼ  
ٕٗ. 

كزكػػػػػتف  اعبمػػػػع بػػػػػني اؼبغػػػػػ ب كالعرػػػػػ ء  ذاف كابػػػػػد كإرػػػػػ ط نيي .ُ
اؼبغػ ب ثػالث ر عػ ت كالعرػ ء ر ع ػنيي كال  صػل  الصالة رص ان نبصػل  
 ببمبلم  كال بعدمه  وب  ن.

طػن هػذا اؼبكػ ف بمب،سػه ك ػتز أف  مببػهللا   اـت اغب ج رمػع اعبمػ ر .ِ
 طن  اـت رمعل  عمبه.

ك مػػع انػػيعني بصػػ ةي ك البػػظ أف زكػػتف صػػغرية َب طدػػ  بجػػم بيػػ  

                                                 
 ركاس أضبد كط لك كاليغتل ُب و به ٔٗ

 صتر ُب انمبمبهركاس انعبد بن طمب ٕٗ
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ت ال،ػػتؿي كأف زكػػتف طػػن أرض اؼبودل،ػػ  كلبسػػػل طػػن باػػ اي ااانػػ،لل الػػػ
عل  اله  ق ك فعل  َب  بس غبني كصػتله إ  اعبمػ اتي كإف اسػ  صبػع 
اعبم ات نلبس علبه و ء ك معل  طن طكي بت كلت طػن اعبمػ ات الػت 

 رط  هب  اغبجبل.

س لبل  العبد ابل ليب  كالذ   كاله ع  .ّ   لاتله  حيي
 

ؼبػػن ابت ابؼبودل،ػػ  كاإل دػػ ر طػػن الػػدع ء  ال يكػػري بصػػالة الصػػيمم .ْ
 بعده .

عمبد ال ت ه إ  طػك ااػه اؼبكػ ف  اإلان اع عمبد  تاز كادل ؿبيىٌس  .ٓ
 الذم هلك نبه أصح ب ال،ب .

هػػذا البػػـت هػػ  كبػػ  الييػػٍدف اف أنفػػ  عيػػ دة ُب  كظبػػ   ػػـت المبحػػ  كظبػػ   ػػـت المبحػػ  
  كإرار  دط نل  ناد ر ؿ 

ٗٗ

                                                 
 .عن عي دةى الهرباىن  ٖٗ
   عن ع نر ى رضى  اَّلل ي عمبلى .الرتطذل كابن ط  ه كاغب  م َب طس در ه  ٗٗ
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 كااعم ؿ الت  اـت هب  اغب ج َب هذا البـت عل  الرتزبهللا ه  
 رط  صب ة العاي . .ُ
 اغبلق أك ال اصري. .ِ
 المبح . .ّ
 طتاؼ اإلن ض  ؼبن اان ه ع. .ْ

أم طمبلػ  لػبس كإف   ف طن   ل  هذا الرتزبهللا ب ادًن أك أت ري ُب 
 رض  و عمبلم   عىًن اٍبًن عىي  سو  ؼب  كردعلبه و ءي 



 
طػػػ  انػػػ   َب ذلػػػك  أاػػػه كرد َب الصػػػحبحني عػػػن  ػػػ ب  أاػػػه بػػػت 

  البـت عن و ء إال ر ؿ 
طػػتر الػػػت زدػػػري اعبػػػدؿ كانمب،صػػ  هػػػذس ااعمػػػ ؿ لمبيػػني  دػػػريان طػػػن اا

كاػبػػػالؼ بػػػني المبػػػ س ُب هػػػذا الرػػػأف كايػػػني ريػػػ  ذلػػػك ر عػػػدة   طعػػػ  ُب 
إلانػػالط  لػػت راع هػػ  العلمػػ ء طػػ  بػػدث  ػػالؼ ببػػمبلم كهػػ  أف ال رػػ  ع ا

ال ر  ع االانالط  راع  أبتاؿ المب س اؼبخ ل،  طن رػتة كضػع  كوػي ب 
كوػػػػبخت   كذ ػػػػترة كأاتثػػػػ  كلكػػػػ  صػػػػمب  طػػػػن هػػػػيالء اصػػػػبيه ُب اغبكػػػػم 

                                                 
 عن ابن عي س ي أ   ه أضبد. ََُ
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الر ع ي نمن   ف رتاين صحبح ن و ابن أ ذ ابلعوميػ ي كطػن  ػ ف ضػعب،  أك 
 أة ؽبػ  بكملػ  كهػذا طػ  انػمبي  علبػه بكممبػ  ُب ط  ف ن أ ذ ابل  صػ  كاؼبػ
 هذس ااطتر كابهلل ال تنبق.

كه  اعبم ة الت زل  طسجد اػبب ي ككر ل  الذم رط  نبػه رانػتؿ 
  ػػػػػػ ف بعػػػػػػد وػػػػػػ كؽ الرػػػػػػمس ؼبػػػػػػ  ركل عػػػػػػن  ػػػػػػ ب  أاػػػػػػه رػػػػػػ ؿ   و 

 كهذا ل رتايء. 
أط  الفػع، ء كالمبسػ ء كاؼبسػمبني ناػد  ػٌتز اإلطػ ـ ط لػك كأبػت بمبب،ػ  

 كأضبد ؽبم أف   طتا بعد ال،ج  كري  طلتع الرمس.
كذهػػهللا الرػػ نع  إ   ػػتازس بعػػد اصػػ  اللبػػ  كاانػػ مبد َب ذلػػك دبػػ  

كرد عن ع نر  بب  ر لل  

. 
ركل ع كة عن أظب ء  كأ ف ن ط  

 

                                                 
 ركاس طسلم َب الصحبمم. َُُ
 انمبن أىب داككد. َُِ
 انمبن أىب داككد. َُّ
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ن ذا زعذر عل  اغب ج التصتؿ إ  طػك ريػ  غػ كب الرػمسي كهػت 
ي آ   كرل ل ط  صب ة العاي ي نعلبه أف   ط  َب أل كرل كصػ  إ  طػك

 عم  ؼب  ركل أف ان نالن ر ؿ البن 

ك ػػهللا علػػ  اغبػػ ج أف حيػػ نظ علػػ  هػػذس اعبملػػ  طػػن اآلداب أثمبػػ ء 
 ال ط  انتاءان َب رط  صب ة العاي  أك ااايـ ال  لب  كه  أايـ ال ر  ق 

 أف   تضأ ري  ال ط  أك  غ س  إف زبس  له ذلك. .ُ
كابػػدة َب  ػػ  طػػ ة ك كػػرب عمبػػد رطبلػػ ي كال طػػ اع طػػن أف   طػػ  بصػػ ة  .ِ

زالبػػد طػػن  ػػ ل  ػػتاز رطػػ  السػػيع طػػ ة كابػػدةي كاع ي رهػػ  انػػيع ن عمبػػد 
 ودة الوب ـ.

 البظ أثمب ء ال ط  إص ب  اغبص  لللػدؼي كاغبصػ ة الػت زسػا  ريػ   .ّ
 اؽبدؼ أك بعبدان عمبهي   ط  بدالن طمبل .

رطػػػ  انػػػل أك   كمػػػ  العػػػدد إ  انػػػيعي إال إذا وػػػك َب العػػػددي هػػػ  .ْ
انػػيعي نػػال وػػ ء علبػػهي ؼبػػ  ركل عػػن انػػعبد بػػن ط لػػك رػػ ؿ  



 
                                                 

 .ركاس أضبد كالمبس ن  َُْ
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إذا ناػػد اغبػػ ج صب ازػػه أك بعفػػل  نلبجمػػع غريهػػ  طػػن طػػك ك ػػتز أف  .ٓ
زكػػػتف طػػػن اعبمػػػ ات الػػػت رطػػػ  هبػػػ  المبػػػ سي ؼبػػػ  ركل عػػػن أىب انػػػعبد 

اػبػػدرل رػػ ؿ  

. 
 مبدب أف   جه اغب ج إ  الكعي  أثمب ء ال ط ي ن ف مل  س هع رط  طػن  .ٔ

 أم اذب س.
 . كد  اغب ج طن الدع ء ري  ال ط  كبعدس أتانب ن ب انتؿ و  .ٕ
 ا الػػذم ال  سػػ هبع  ػػتاز اإل بػػ   نبجػػتز أف   طػػ  اغبػػ ج عػػن اؼبػػ   .ٖ

ال طػػ  أك اؼبسػػن الػػذم ال  هبػػق الػػذه ب إ  همبػػ ؾي ك ػػتز أف   طػػ  
ال  ػػ  عػػن اؼبػػ أةي  مػػ   ػػتز أف ز طػػ  اؼبػػ أة عػػن ال  ػػ ي كرػػد اػػص 
 بعا نال ء اغبمب،ب  عل  اناتط ال ط  عمبد المبس ء طن أ   الوب ـ.
كال ذبػػتز اإل بػػ  إال ؼبػػن ال  سػػ هبع أف  ػػذههللا َب أكرػػ ت اإلاببػػ  

 ت ذ  ه  ال،ال ء للفع، ء.ال
ك ررتط نبل ي أف   ط  اغب ج عػن ا،سػه أكالن بػت  ػ م طػ  علبػهي ٍب 

   ط  بعد ذلك عمن أ بهي كذلك عمبد رط  صب ة العاي   ـت المبح .
أطػػ  ُب ااايـ ال  لبػػ  ناػػد أابح لػػه العلمػػ ء اظػػ ان لرػػدة الوبػػ ـي أف 

يػػه ريػػ  أف  مب اػػ  إ    طػػ   ػػ  صبػػ ة عػػن ا،سػػه أكالني ٍب   طبلػػ  عمػػن  مبب
                                                 

 انمبن الدار رهك. َُٓ
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 غريه  كهكذا باب  ال ط .
 ك اتؿ طع    صب ة 

  {{بطي اهلل عَ ف ُ اهلل أشرب بطي اهلل عَ ف ُ اهلل أشرب   }}

ك ػػػػ ل صبلػػػػتر ال،الػػػػ ء طػػػػن اؼب لكبػػػػ  كالرػػػػ نعب  كاغبمب بلػػػػ  ك ػػػػتب 
ي نبيػػدأ ابعبمػػ ة الصػػغ ل ٍب التانػػه  الرتزبػػهللا ُب رطػػ  اعبمػػ ات ل،علػػه 

ال  ػػهللا الرتزبػػهللا ُب  ٍب الكػػربلي كرػػ ؿ اغبمب،بػػ  كعهػػ ء كاغبسػػن اليصػػ م 
ال  ػدؿ علػ  الت ػتبي كاانػ دلتا  رط  اعبمػ ات كإمنػ   سػن اف نعلػه 

 .َُٔ  باتله 
بعػد  همب ؾ رأم ُب ال،اه اإلانالط   بػو أف   طػ  صبػ ات البػـت الدػ ين .ٗ

اف رطػػػ  ااايـ الدالثػػػ   للػػػ  عيػػػ دة رطػػػ  صبػػػ ات البػػػـت االكؿي 
 كابدة كال ط اع طن اا ذ به عمبد الف كرة.

نػػػ ذا اا لػػػ  اغبػػػ ج طػػػن رطػػػ  صبػػػ ة العايػػػ ي انػػػ رع إ  اغبلػػػق كهػػػت 
 ر ؿ  اانف  أك إ  ال اصري ؼب  ركل أف المبا 

َُٕ

                                                 
 سركاس اليبلا  عن ابن عي  َُٔ
 صحبمم اليخ رل كطسلم عن ابن عم . َُٕ
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لػ  نلم  ذ   اؼباص  ن إال بعد ذ ػ  احمللاػني للمػ ة الد لدػ ي دلػبالن ع
 نف  اغبلق.

 ك كتف ابؼبيتان  أك دب  بمب  اغبالر  لل   ؿ.
أطػػ  المبسػػ ء نلػػبس علػػبلن بلػػق لاػػتؿ ابػػن عيػػ س رضػػ  و عمبلمػػ  

  ر ؿ  ر ؿ 
ك ب،ب ػػه   ي

ر ؿ    م  ركاس ابن عم  عن المبا 
ي أل ردر طػ ؼ اإلصػيعي أطػ  ااصػلعي أل الػذم  

 لبس َب رأانه وع ي ن اه مي ر اؼبيتان  عل  رأانه.

ك معل  هذس اغب دث  الت ركاه  اإلطػ ـ أبػت بمبب،ػ  عػن ا،سػه ببػ  
   ر ؿ

                                                 
 انمبن أىب داككد. َُٖ
 ركاس انعبد بن طمبصتر. َُٗ
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َُُ

 كطن همب    ال آداب اغبلق  م   ل  
 عدـ اإلورتاط عل  أ  . .ُ
 اعبلتس ط جل ن إ  الايل . .ِ
 بدء اغبلق ابعبل  البمك ٍب البس ل. .ّ
 ال كيري أثمب ء اغبلق أك ال اصري. .ْ
 أف  صل  ر ع ني بعدس. .ٓ
 اا ػػػػػػػذ طػػػػػػػن غبب ػػػػػػػه إف  ػػػػػػػ ف اتر ػػػػػػػ ن ؽبػػػػػػػ  كوػػػػػػػ ربه  ػػػػػػػذلكي .ٔ

 ؼب  ركل عن ابن عم   
إذا بلق رأانه َب بل أك عم ة أ ذ طن غبب ه كو ربه {  ركاس } أاه   ف 

ط لك كأبتذر كزاد ك  ف  ايا ببدس عل  غبب ه كذ ذ طن ط نل  ط  
 . ع ج عن ريف ه

  الم أص ن س   .ٕ

                                                 
ـً   َُُ  لعيدو بن أضبد المبس،   مبو الدر نقي  أىٍ  ى ىهي أىبيت اٍل،ى ىًج ُب طيًدرًي اٍلغى ىا
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كالمبحػػ  كا ػػهللا ؼبػػن بػػل ط م عػػ ن أك رػػ ر ني أطػػ  اؼب،ػػ د ابغبػػل نلػػبس 
 علبه هدل.

 ػػه دبكػػ  بعػػد العمػػ ةي ناػػد أد ل طػػ  نػػ ف  ػػ ف اغبػػ ج اؼب م ػػع كبػػ  هد
 علبهي كإال نعلبه أف  مبح  بعد رط  صب ة العاي .

كمي ػػػد كرػػػل المبحػػػ  إ  آ ػػػ  أايـ ال رػػػ  ق الدالثػػػ ي ك صػػػمم َب أل 
  طك ف طن طك لاتله 

ُُُ

ه نلبت ػػػػ  اليمبػػػػك أك كإذا  ػػػػ ف اغبػػػػ ج ال  سػػػػ هبع أف  ػػػػذبمم بمب،سػػػػ
طيانسػػ ت اغبػػػل عمبػػػهي ك ػػدنع لػػػه أك ؽبػػػم طػػػ  علبػػهي كزاػػػـت هػػػذس اعبلػػػ ت 

 ابلمبب ب  عمبه  داء هذا المبسك.
 أط  إذا   ف انبذبمم بمب،سه نبجهللا أف   اع  الر كط اآلزب  

أف زكتف و ة زادت عػن انػ   أوػل  لل،ػ د التابػدي أك  رػرتؾ انػيع   .ُ
 بب  ر ؿ    ب  َب بعري أك با ةي ؼب  ركل عن 

                                                 
 انمبن اليبلا  الكربل عن  يري بن طهعم. ُُُ
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ُُِ

أف زكػػػتف   لبػػػ  طػػػن العبػػػتبي أم ال زكػػػتف ط  فػػػ  كال ع  ػػػ ء كال  .ِ
 عتراء كال طراتر  ااذف كال   ابء.

 ـ و ك له لسبد  عل       أال  عه  اعبوار أ  زه طمبل ي لاتله  .ّ
ُُّ 

أال  يبػػع وػػب  ن طمبلػػ  بػػت  لػػده ي بػػ   مب ،ػػع بػػهي أك   صػػدؽ بػػهي أك  .ْ
  لد ه.

أف  ذحبل  ببدسي أك حيف  ذحبل ي ك  سػ اي  هبػ  الايلػ ي ك  حيلػ  علػ   .ٓ
  مبيل  ااميني ك  اع  نبل  و كط الذبمم الر عب .

  أط  طن عجو عن اؽبدل لال  ا،ا زه الف كر   
ن اه  صـت ثالث  أايـ ُب اغبل أل طػن كرػل أف حيػـ  ابغبػل ي كهػذا 
رػػػتؿ الرػػػ نعب ي أطػػػ  أبػػػت بمبب،ػػػ  ناػػػ ؿ  صػػػب ـ ثالثػػػ  أايـ ُب أوػػػل  اغبػػػل 
كعلبه ن ذا اا ل  اإلاسػ ف طػن عم زػه بػ  لػه الصػب ـ كإف مل حيػـ  ابغبػلي 

ـ ع نػ  كأايـ ال رػ  ق الدالثػ ي ك صػـت انػيع  ك ي ح له   ص  أف  صػـت  ػت 

                                                 
 صحبمم طسلم. ُُِ
 ركاس الربخ ف. ُُّ
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أايـ إذا ر ػػع ليلدزػػه أك ُب ط  ػػق عتدزػػه أك بعػػد ال،ػػ اغ طػػن أعمػػ ؿ اغبػػل 
    لاػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ و                                             

                            ُُٗٔٗٔ  ذا للػػػػػػػػػػػػذم حيػػػػػػػػػػػػلُّ طػػػػػػػػػػػػنكهػػػػػػػػػػػػ ييووالياػػػػػػػػػػػػ ةالياػػػػػػػػػػػػ ة 
 اآلن ؽ اليعبدة.

أط  أه  طك  نلػبس علػبلم هػدلي كال   حاػق هػذا الرػ ط إال ؼبػن 
اي ال  سػػػػ هبع أف اال ميلػػػػك إال ا،ا زػػػػه الفػػػػ كر   حببػػػػ  إذا اوػػػػرتل هػػػػد

  كم  بجه.

ػػٌ  لػػه  ػػ  وػػ ء إال المبسػػ ءع أل  نػػ ذا نعػػ  اغبػػ ج طػػ  انػػيق ناػػد بى
ف   ف حي  له اؼبادط تي نبغ س  كعلع طالبػس اإلبػ اـي اعبم ع نا  كإ

 ك ليس طالبسه اؼبع  دة.
ك رػػد أوػػ ر إ  ذلػػك اغبػػد   الػػذم ركزػػه ع نرػػ  كابػػن عيػػ س ُب 

  رتلػػػه 
 صغ .كهذا ط   سم  ابل حل  اا ي

نػػ ذا اانػػ ه ع أف  ػػػذههللا إ  طكػػ  ك هػػتؼ طػػػتاؼ اإلن ضػػ ي ناػػػد 
بػػ  لػػه  ػػ  وػػ ء بػػت المبسػػ ء كهػػذا طػػ   سػػم  ابل حلػػ  اا ػػربي كإف مل 
 سػػ هعي طكػػ  َب طػػك بػػت  مب لػػ  طػػن ال طػػ  ك هػػتؼ طػػتاؼ اإلن ضػػ  

                                                 
 . كابن عي س انمبن أىب داككد عن ع نر   ُُْ
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 بعد ر تعه إ  طك .

رط  صب ة   س حسن أف زذههللا المبستة صغرية السن طع رنا  طأطتا  بعد .ُ
العاي  طي و ة اداء طتاؼ اإلن ض  ـب ن  اغبباي ؼب  كرد عن ع نر  أم   

   ال أتط  المبس ء ب عجب  اإلن ض   ـت المبح  ـب ن  اغببا.
الػػػذم زسػػػتًٌؿ لػػػه ا،سػػػه أف  ػػػ طع زك  ػػػه ريػػػ  ال حلػػػ  اا ػػػرب بهػػػتاؼ  .ِ

اإلن ضػػ   أنسػػد بج ػػه كبػػل  زك  ػػهي كبكمػػه أف  ػػ م بجػػه طػػع نسػػ دس 
 أف  اف  هت كزك  ه اغبل طن الع ـ الا ب  طي و ة كال عذر له. كعلبه

ع طع أاػه رػد ضبٌػ   .ُ بعا المب س  ٌدع  أاه غري ر در عل  اؽبدل !! ك صـت
 ا،سه  ثا ؿ اؽبدااي كاؼبررتايت! كهذا ال  تز و ع ن.

كهػذا ال   مببهللا بعػا المبػ س عمبػه آ ػ  َب ال طػ  طػع الاػدرة كاإلانػ ه ع ي .ِ
  تزع ااه اسكي كال  مببهللا اإلاس ف إال إذا ناد الادرة كاإلان ه ع .

ع ج بعا اغبجبل عػن وػعترس نريطػ  اعبمػ ات بريرػهللا أك بجػ   يػري  .ّ
 أك عص  أك ط  و به ذلك كهذا ال  صمم ااه  يذم غريس.

   ي لد بعا اغبجبل نبغس  اعبم اتي كهذا لبس طػن المبسػك لاتلػه  .ْ
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. 

                                                 
 ركاس الرتطذم كابن ط  ه طن بد   ابن عم . ُُٓ
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 هػػػػػػػ  أايـ ال رػػػػػػػ  ق الدالثػػػػػػػ  أل البػػػػػػػـت الدػػػػػػػ ىن كالد لػػػػػػػ  كال ابػػػػػػػع
 طن أايـ العبد.

ر  ق اللحمي  عػك ارػ  كظببل أايـ ال ر  ق لكد ة رب ـ اغبجبل ب 
 اللحم َب الرمس نبل  بعد زاهبعه كزاد دس  ذب،ب،هو.

كظببل طك هبذا اإلانم لكدػ ة طػ  ميػكي أل  سػا  نبلػ  طػن الػدط ء 
 بذبمم اؽبدل.

كبدكده  طن العايػ  إ  كادل ؿبيىٌسػ ي كهػ  رغػم ضػبال  كإب ط لػ  
كرػد انػ    ابعبي ؿ طن اعب اينيي إال أم  زسػع اغبجػبل طلمػ   دػ  عػددهمي

 ابػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػ س عػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػك ناػػػػػػػػػ ؿ  
. 

ك   ػػػع السػػػ  ُب أعمػػػ ؿ اغبجػػػبل ُب طػػػك إ  طػػػ  ركم عػػػن ؾب هػػػد 
  ؼبػ  رػ ؿ ابػ اهبم علبػه السػالـ } ر ؿ                               

               ُِٖأطػػػ  أف   نػػػع الاتاعػػػد طػػػن اليبػػػل ي ٍب  الياػػ ةو
رم الصػػ،  كاؼبػػ كة كربػػ   هػػذا طػػن وػػع ن  وي ٍب  ػػ ج بػػه  رب ػػ  علبػػه أي 

السػػالـ نلمػػ  طػػ  رمػػ ة العايػػ  إذا ابلػػبس ناػػ ؿ لػػه  رب ػػ    ػػرب كارطػػهي ٍب 
ارز،ػػػع إ  اعبمػػػ ة الد ابػػػ ي كرػػػ ؿ لػػػه  رب ػػػ  علبػػػه السػػػالـ   ػػػرب كارطػػػهي ٍب 

ٍب  عبمػػ ة الاصػػتلي كرػػ ؿ لػػه  رب ػ  علبػػه السػػالـ   ػػرب كارطػػهيارز،ػع إ  ا
                                                 

 .ركاس اازرر  َب أ ي ر طك  عن ابن عي س   ُُٔ
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 ااهلػػػػػػق إ  اؼبرػػػػػػػع  اغبػػػػػػ اـي ٍب أزػػػػػػػ  بػػػػػػه ع نػػػػػػػ  ي ناػػػػػػ ؿ لػػػػػػػه  رب ػػػػػػػ  
 هػػػ  ع نػػػل طػػػ  أر  ػػػك  ثػػػالث طػػػ اتي رػػػ ؿ  اعػػػمي رػػػ ؿ  نػػػأذف ابغبػػػلي 
رػػ ؿ  بػػ  أرػػتؿ  رػػ ؿ  رػػ   اي أ لػػ  المبػػ س أ بيػػتا ربكػػم ثػػالث طػػ اتي 

 أ ػػػػػػػ ب ابػػػػػػػ اهبم علبػػػػػػػه السػػػػػػػالـ رػػػػػػػ لتا  ليبػػػػػػػك الللػػػػػػػم ليبػػػػػػػكي نمػػػػػػػن
 .ُُٕ تط ذ نلت ب ج{

  ال ط  ال ط    ..ُُ

نباـت اغب ج ب ط  اعبم ات الدالثي الصغ ل ٍب التانػه  ٍب  -
 الكربل برتزبيل .

ك  ط     كابدة بسيع بصب ت ط ، ر تي ك كرب عمبػد  ػ   -
 .بص ةي كذلك َب البـت الد ىن كالد ل  ؼبن زعٌج 

ك ريػػػ  غػػػ كب الرػػػمسي نػػػ ذا غ بػػػل علػػػ  أف  مب،ػػػ  طػػػن طػػػ -
علبػػه الرػػمس َب البػػـت الد لػػ ي ابت َب طػػك كرطػػ  َب البػػـت 

  ال ابعي كذلك ص ه  َب رتؿ و 
                                                     

               ََِِّّ  وواليا ةاليا ة. 

 .ء عمبد الوكاؿككرل ال ط  ل رتاي -
أطػػػ  أصػػػح ب ااعػػػذار نبيػػػدأ ال طػػػ  ؽبػػػم طػػػن ال،جػػػ ي كرػػػد ركل  -

                                                 
 أ   ه انعبد بن طمبصتر كاازرر  ُُٕ
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ذلػػػػك عػػػػن أىب بمبب،ػػػػ  كال انعػػػػ  طػػػػن الرػػػػ نعب  كاإلطػػػػ ـ  ع،ػػػػ  
 الص دؽ كعه ء كط ككسي نا ؿ اإلط ـ  ع،  الص دؽ  
. 

 .الوكاؿ إان حس  ن  ـت الد ل  ري كر ؿ أبت بمبب،    تز ال ط  َب الب
كذهػػهللا عهػػ ء إ  أف طػػن اسػػ  رطػػ   ػػـت طػػن أايـ ال رػػ  ق نلريطػػه 
كرػػػل زػػػذ  س طػػػ  داـ َب أايـ ال رػػػ  قي رػػػ ؿ  طػػػن اسػػػ  رطػػػ  اعبمػػػ ر أايـ 
ال رػ  ق ن ػذ   ك ػػ ف َب أايـ ال رػ  ق نلػػرـي كال وػ ء علبػػهي نػ ف طفػػل 

اعبمػ ر  أايـ ال ر  ق ناد ذههللا كرل ال ط ي نلبل ؽ دط ني كطن ن زه رطػ 
  تط ني نلب صدؽ بدرهم.

إف زعجػػػػ  ثمب ػػػػ ف  ك كػػػػتف صبلػػػػ  طػػػػ    طبػػػػه اغبػػػػ ج طػػػػن اغبصػػػػب ت 
كأربعػػػتف بصػػػ ة ابإلضػػػ ن  إ  انػػػيع َب البػػػـت ااكؿي ك كػػػتف صبل ػػػه ؼبػػػن 
أت ػػػ  ثػػػالث كانػػػ تف بصػػػ ة ابإلضػػػ ن  إ  انػػػيع َب البػػػـت ااكؿ نبكػػػتف 

 صبل ل  انيعني بص ة.
عمبلم برػ ط أف   طػ  عػن  ك تز اصح ب ااعذار إ ب  طن   ط 

ا،سػػػه أكالني ٍب   طػػػػ  عمػػػن اانػػػػ مب به كزكػػػتف اإل بػػػػ  اصػػػح ب ااعػػػػذار 
الرػػػػد دةي أطػػػػ  أصػػػػح ب ااعػػػػذار اليسػػػػبه  نبسػػػػ هبعتف أف   طػػػػتا بعػػػػد 
ال،جػػػ  طي وػػػ ةي كال طرػػػا  علػػػبلم َب ذلػػػكي كال وػػػك أف الوبػػػ ـ  ع ػػػرب 

 عذران عبتاز ال ط  ُب ام كرل ؿب نظ  عل  أركاح المب س.
                                                 

 ركاس انعبد بن طمبصتر. ُُٖ
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  اؼبيبل دبك اؼبيبل دبك . . ِِ
كهػػت كا ػػهللا عمبػػد طعظػػم اؼبػػذاههللاي أل طػػن زػػ ؾ اؼبيبػػل  ػػربس بػػدـي 
إالٌ علػػ  طػػذههللا اإلطػػ ـ أىب بمبب،ػػ  نلػػت انػػمب يكهت أ فػػ ن رػػتؿ ابػػن عيػػ س 
ي ناػد  كاغبسن اليص م كرتؿ للر نع  كركا   عن أضبػد كرػتؿ البػن بػـو

 كر ؿ أ فػ ن  عن ابن عي س ر ؿ   ركم
  س ؼبن   ف له ط  ع دبك  أف  يبل هب  لب ؿ طك. ال

هذا هت كرل اؼبيبل  م  بػددس اانمػ    ك،ػ  ُب أف حيفػ  اغبػ ج 
 كلت بعد طمب ص  اللب .

كاانػػػ دك طػػػن هػػػذا اغبكػػػم أصػػػح ب ااعمػػػ ؿ الػػػت ال سبكػػػمبلم طػػػن 
اؼبيبػػل دبػػك ك  صػػ  ااعمػػ ؿ الػػت ز علػػق خبدطػػ  اغبجػػبلي كهػػذا اانػػ مب دان 

ن ابػػن عمػػ   عػػإ  طػػ  ركل 

. 
  كأ ف ن ط  كرد َب أاه 

 
كهذا  يبمم لذكل ااعذار أ ف ن أف   طتا صبػ ة العايػ ي ٍب   طػتف َب 
البػػػػـت ااكؿي البػػػػـت ااكؿ كالدػػػػ ين طعػػػػ ن َب كرػػػػل كابػػػػدي ك  طػػػػتف البػػػػـت 

 الد ل  عمبد ا، هم طن طك.
                                                 

 طسمبد اإلط ـ أضبد. ُُٗ
 انمبن الرتطذم كالدارط  كأبت داككد. َُِ



        
 

  
    DDEE                                                                                                    انفصم انثامن: عمم احلاج أياو منًانفصم انثامن: عمم احلاج أياو منً

 كفب   ي ح للح ج َب طك ط   ل  
 رص  الصالة  .ُ

 رػػػػػػد كرد الاصػػػػػػ  َب ركا ػػػػػػ  ب رثػػػػػػ  بػػػػػػن كهػػػػػػهللا اػبواعػػػػػػ  رػػػػػػ ؿ  ك 


. 
  ككرد اإلسبػػػ ـ عػػػن ع نرػػػ  كعػػػن عدمػػػ ف ببػػػ  ركل الوهػػػ ل عمبػػػه

. 
 كعلػػػػ  هػػػػذا نبيػػػػ ح للحػػػػ ج الاصػػػػ  َب طػػػػكي ك صػػػػمم طمبػػػػه اإلسبػػػػ ـي
كال  ػػتز أف  عبػػهللا الا صػػ  علػػ  اؼبػػ مي كال أف  لػػـت اؼبػػ م علػػ  الا صػػ ي 

 د طػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك  لػػػػػػػػه اػبػػػػػػػػالؼياف ااطػػػػػػػ  همبػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  السػػػػػػػػع ي كأوػػػػػػػ
 .نلب أان  اغبجبل بمبلل كهدل ااصح ب 

 عىٍيًد ال  ضٍبًٰن بًن  ىوً دىي ر ؿ  ناد ركل



                                                 
 صحبمم طسلم. ُُِ
 م ف.انمبن أىب داككد.ي ركاس الوه ل عن عد ُِِ



        
 

  
    DDEE                                                                                                    انفصم انثامن: عمم احلاج أياو منًانفصم انثامن: عمم احلاج أياو منً

. 
كاػبػػػالؼ حيػػػدث إذا اع اػػػد  ػػػ  ن  ػػػق أاػػػه كبػػػدس علػػػ  الصػػػتاب  -

 .عمهكاآل   عل  اػبهأ نبح كؿ أف   دس إ  الصتاب ُب ز 
لكػػن لػػػت ناػػػه المبػػػ س أطػػػتر د ػػػمبلم كعلمػػػتا أف ا ػػػ الؼ هػػػذس ااطػػػ   -

رضب  طن و هبم ي كزتانبع ن كدنع  للح ج عن صدكرهمي كأف الػد ن 
 . سع ذلك  لهي لص ركا أ تة ط ح بني ط آل،ني.

كالاصػػػ  ر صػػػ  كاإلسبػػػ ـ عوميػػػ ي كاا ػػػذ ابل  صػػػ  عمبػػػد طا فػػػ ه   -
ني كطػػػػن أ ػػػػذ عوميػػػػ ي نمػػػػن أ ػػػػذ ابل  صػػػػ  كرصػػػػ  صػػػػالزه نحسػػػػ

 ابلعومي  كأًب صالزهي ناد أبسن.
 كال عبهللا ُب هذا كال ذاؾ  -

  رة ػػػال ج .ِ

هػػػ  طػػػن ااطػػػتر اؼبي بػػػ  َب أايـ طػػػكي كال وػػػ ء نبلػػػ  الي ػػػ  إال إذا 
 .د   نبل  اعبداؿ نلت طك كس ام  أايـ بل

  ك  اتؿ ابن عي س كهذا أ ف ن َب ع ن تي كَب ذل
   ػػػػػػ اتا ال   جػػػػػػ كف َب أايـ طػػػػػػك ك ػػػػػػـت ع نػػػػػػ ي نػػػػػػأاوؿ و }

                                         [[ُُٖٖٗٗ  ]اليا ة]اليا ة.} 
                                                 

 انمبن أىب داككد عن أىب طع ك   عن عيدال ضبن بن ز د. ُِّ
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   المب ،  ػػ تاز زعجب .ّ

 كالمب،  أل المبوكؿ طن طك إ  طك .
أايـ  نبجػػػتز أف  مبػػػوؿ طػػػػن طػػػك بعػػػػد رطبػػػه للبػػػػـت الدػػػ ىن طػػػػن -

 .ال ر  ق الد ل  طن أايـ العبد
ك تز أف   أ   بت البـت الد ل  طن أايـ ال رػ  قي ال ابػع   -

 طن أايـ العبد.
كأ ف ن ال  عبهللا هػذا علػ  ذاؾي كال حيسػهللا أبػد أاػه أنفػ   -

   َب عمله طن اآل   بعد أف أ  ز و ال،علني كأرٌ  ااط  ن
                                                     

               ََِِّّ  وواليا ةاليا ة 

علػػػ  أف  البػػػظ اغبػػػ ج إف زعجػػػ  أف  كػػػتف اوكلػػػه طػػػن طػػػك ريػػػ  
 غػػ كب الرػػمس ؼبػػ  كرد عػػن ابػػن عمػػ  رػػ ؿ 

ُِْ. 
 .ايءكهذا ل رت  -
ناػد أ ػ ز ؽبػم اإلطػ ـ   أط  الفع، ء كأصح ب ااعػذار  -

أبػػػت بمبب،ػػػ  المبػػػوكؿ طػػػ  مل  هلػػػع نجػػػ  البػػػـت ال ابػػػع طػػػن أايـ العبػػػد 
له أف  مب،  ط  مل  هلع ال،ج ي كلػت  الد ل  طن أايـ ال ر  ق نا ؿ 

 .غ بل الرمس كرد ود  ربله مل  لوطه اغب ٌ 
                                                 

 ركاس ط لك كاليغتل ُِْ
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  لاتؿ و   أف  رغ  ا،سه بذ   و .ُ

                               ََِِّّ  يوواليا ةاليا ة 
  كالذ    رم  

 . سيبمم كال للب  كال كيريال -
 .كاإلان غ، ر  -
 .كزالكة الا آف  -
 ي كالصالة كغريه .كالصالة عل  المبح   -
طسػػجد طدػػ    ال  س أف  ػػوكر ااطػػ  ن اؼبي ر ػػ  َب طػػك .ِ
 .لذم  اع ر  ي ن طن اعبم اتكهت اؼبسجد ا اػبب 

 .صل  به  أاه   كرد كرد َب الصحبحني -
 ر ؿ  أاه    م  ركل عن ابن عي س -

. 

                                                 
 ركاس الهرباىن َب الكيري.  ُِٓ



        
 

  
    DDEE                                                                                                    انفصم انثامن: عمم احلاج أياو منًانفصم انثامن: عمم احلاج أياو منً

بعػػا اغبجػػ ج الػػذ ن  سػػ مب بتف َب رطػػػ  اعبمػػ ر   طػػ  عػػن ا،سػػػه َب  .ُ
اعبمػػ ة الصػػغ ل ٍب   طػػ  عمػػن اانػػ مب بتس ريػػ  أف  كمػػ  ال طػػ  عػػػن 

  ا،سه َب اعبم زني اا ريزني
بػ ـ كإف  ػ ف كرد أابح العلم ء كاانم  ذلك اظ ان لكدػ ة الو 

  الؼ ااك .
بعػػػا العلمػػػ ء اؼب رػػػدد ن  ،ػػػت اغبجػػػبل  ف طػػػن رطػػػ  ريػػػ  الظلػػػ   .ِ

  ن طبه ابط  كذط هم ابإلع دة بعد الظل 
كَب هذا طرا  ابلغ  للم ض  كاؼبسػمبني كذكل ااعػذاري ك مػ  

 كضحمب  نبم  انيق  اه ال  س ؽبيالء أف   طتا بعد ال،ج .
لػ  المبػ س َب طػك َب رصػ  الصػالة  ردد بعا اؼب ،الني َب الػد ن ع .ّ

  ك ص كا عل  أف اإلسب ـ ال  تز
 .كهذا غري طايتؿ اف ااص  َب الصالة اإلسب ـ -
 .كالاص   ع  اصح ب ااعذار كهت ر ص   -
أل أف أصػػح ب ااعػػذار لػػت مل ذ ػػذكا بػػه كأسبػػتا لكػػ ف ذلػػك  -

 .أنف  ؽبم
كطػػػ  داـ ااطػػػ  نبػػػػه انػػػع  نبجػػػهللا علػػػػ  العلمػػػ ء رنػػػع اغبػػػػ ج  -

  بسري عل  اؼبسلمني.كال
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نػػػػ ذا اا لػػػػل أايـ ال طػػػػ ي كاػػػػوؿ اغبػػػػ ج إ  طكػػػػ ي طػػػػ ؼ طػػػػتاؼ 
مل  كن ط نه َب أايـ ال ر  قي كانع  بعدس بني الصػ،  كاؼبػ كة  اإلن ض  إف

أطػػ  إف  ػػ ف ط،ػػ دان أك رػػ ر ني نػػ ف  ػػ ف انػػع  بعػػد طػػتاؼ ي إف  ػػ ف ط م عػػ ن 
 الادـك نلبس علبه انع .

أطػػ  إف  ػػ ف طػػ ؼ طػػتاؼ الاػػدـك كمل  سػػع بعػػدسي أك  ػػ ء ط ػػأ  ان 
ع نبجػػهللا علبػػه انػػع  اغبػػ ل كزت ػػه إ  ع نػػ  طي وػػ ة بػػدكف طػػتاؼ رػػدـك

للم،ػػػ دي كانػػػع  اغبػػػل كالعمػػػ ة طعػػػ ن للاػػػ رف بعػػػد طػػػتاؼ اإلن ضػػػ ي كبعػػػد 
 ذلك حيٌ  له    و ء بت المبس ء  م  كضحمب  طن ري .

 كبعد أداء اغب ج ؼبمب انك الهتاؼ كالسع   يا  علبه عدة أوب ء 
 ابلمبسػػػي  للحػػػ ج اؼب،ػػػ د علبػػػه أف   ت ػػػه إ  ال مبعػػػبم  طسػػػجد السػػػبدة .ُ

 ع نر و ك مبتل العم ة بعد إب اطه كصالزه ر ع ني ابؼبسجد.
ٍب   ت ػػػه إ  اليبػػػل اغبػػػ اـ نبهػػػتؼي ك سػػػع ي كحيلػػػق أك  اصػػػ ي 
كبػذلك  كػػتف رػد اا لػػ  طػن اسػػكهي اف العمػ ة ر  مبػػ  للحػلي كَب ذلػػك 

 اػػػػػػتؿ ابػػػػػػن عيػػػػػػ س رضػػػػػػ  و عمبلمػػػػػػ  
              

                                                 
 ركاس اليخ رل. ُِٔ
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 سػػ حهللا للحػػ ج ال عجبػػ  ابل  ػػتع إ  ااهػػ ي ؼبػػ  ركل عػػن ع نرػػ   .ِ
  أم  ر لل ر ؿ رانتؿ و 

. 
،عػػػ  عمػػػ ة إذا  ػػػ ف عمبػػػدس كرػػػل الرزي طػػػه ب،ػػػتج نػػػال  س علبػػػه أف   .ّ

لمب،سػػػهي أك لغػػػريس بعػػػد أايـ ال رػػػ  قي أطػػػ  العمػػػ ة َب أايـ اغبػػػل كهػػػ  
وػػتاؿ كذم الاعػػدة كطبػػس عرػػ ة  تطػػ ن طػػن ذل اغبجػػ ي نػػ ف أداهػػ  
اغبػػ ج عػػن ا،سػػه أك غػػريس َب هػػذا الترػػل نعلبػػه دـ كابػػد طػػ  داـ رػػد 
 اا ظػػػػ  للحػػػػل كإف زكػػػػ رت العمػػػػ ةي أطػػػػ  إذا أداهػػػػ  كر ػػػػع إ  أهلػػػػه

 غبل و نال و ء علبه.  أل مل  يًد ا
 مبدب للح ج أثمب ء إر ط ه دبك  أف  وكر ااط  ن ال، ضل  إف زبس  لػه  .ْ

 ذلكي ن ف مل   بس  له ذلك نال و ء علبهي كطمبل  
  كهت الذم   ف   عيػد نبػه رانػتؿ و  غ ر ب اء  كنبػه

 بدأ اوكؿ التب  علبه.

  كهت الذم ا  يأ نبه رانتؿ و  غ ر ثتر   طع أىب بكػ
 د اؽبج ة إ  اؼبد مب .عمب 

   كهػػػػت طاػػػػربة طكػػػػ  كنبلػػػػ   اػػػػتؿ رانػػػػتؿ و  اؼبعلػػػػ   
  ك اػتؿ أ فػ ن  

. 

                                                 
 انمبن اليبلا  الكربل كاؼبس درؾ للح  م. ُِٕ
 ركاس اغب نظ أبت ال، ج. ُِٖ
 ركاس الهرباىن َب الصغري كااكان . ُِٗ
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  زعػػدؿ  سػػ حهللا للحػػ ج أف عػػ م الاػػ آف دبكػػ  طػػ ة علػػ  اارػػ ي امػػ .ٓ
 ط ن  أل    م  بغريه  طن اليالد.

نػػ ذا عػػـو اغبػػ ج علػػ  ال ببػػ  طػػن طكػػ ع نلػػبكن آ ػػ  وػػ ء  عملػػه 
  دبك  أف  تدًٌع اليبل ابلهتاؼ به كهت دبالبسه الع د  

  أالٌ  كػػتف آ ػػ  علػػدس ابليبػػلي ك سػػأؿ و ك كدػػ  َب دع نػػه
 أف   زره زايرة هذا اليبل ط ات ك  ات. 

 اليعا أف  مبتم طتاؼ التداع طع طتاؼ اإلن ض . كأ  ز
 .. كصل  ر ع ػني بعػدس انػمٌب  الهػتاؼ ي  ن ذا ط ؼ طتاؼ التداع -

نله أف  رػرتل طػن طكػ  طػ  وػ ء  هعػ ـ أك وػ ابي أك عػالجي أك 
كذلػػك إال اغبػػ نا كالمب،سػػ ءي نلػػبس  .... وػػ ء أك ي ػػه الفػػ كرة
 علبلم  طتاؼ كداع.
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رػػد   عػػ ض ؽبمػػ  اغبػػ ج نػػال  سػػ هبع أف  ػػيدل ن  فػػ   كمهػػ  وػػب  ف
 اغبل كبكملم  ط   ل  

كهت أف   ػأ   اغبػ ج بسػيهللا السػ، ي أك اؼبػ ضي أك زعهػ   ال،تات  .ُ
لتانػػ ن  اؼبتاصػػالتي نبصػػ  إ  ع نػػ  كرػػد ن زػػه كرػػل الترػػتؼ  أم 

  ص  بعد نج   ـت العبدو 
ذههللا إ  نعلبه َب هذا الترل أف  غري اب ه ابغبػل ك مبػتل عمػ ةي ك ػ

اليبػػػل ك ع مػػػ ي ك ػػػذبمم هػػػدايني نػػػ ف زبسػػػ  لػػػه اغبػػػل طػػػن عػػػ ـ ر بػػػ  نيلػػػ  
 كاعملي كإال نلبس علبه و ء.

 اإلبص ر  .ِ
مبػػعي نبممبعػػه طػػن  صػػ  اغبػػ ج َب اله  ػػق إ  طكػػ ي أل ميي كهػػت أف حيي
التصػػػتؿ عػػػدك أك رهػػػ ع ط  ػػػقي أك كبػػػا ط،ػػػرتسي أك طػػػ ض ط،ػػػ  حلي 

طك  .. بػت  ،تزػه أداء  نبمك  طك اه كال  س هبع أف  كم  الس،  إ 
كعلبػػه َب هػػذا اؼبتضػػع أف  ػػذبمم طك اػػهي كحيلػػق أك  اصػػ ي ك   ػػع  اغبػػل 

 إ  أهلهي كلبس علبه رف ء بجهي كهذا  صب ع اؼبذاههللا.
ي ناػد أك ػهللا علبػه أف   انػ  هد ػه لبػذبمم إال اإلط ـ أبت بمبب،  

د ػه دبك ي كال   ح ؾ طن طك اه را ع ن إ  أهله بت   حاق ك  ػبان  ف ه
 رد ذبمم دبك .
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 كه   زايرة اليبل َب أل كرل طن الع ـ.
 .كلبس ؽب  كرل ؿبدده  -
كإف  ػػ ف أنفػػ  أكر  ػػ  وػػل  رطفػػ ف اؼبيػػ رؾي لاػػتؿ رانػػتؿ   -

لل  ػػ  الػػذم رػػ ؿ لػػه عاػػهللا بجػػ  الػػتداع إف زك ػػيت   و 
   ال زمبتل أف ربل طعك ي نا ؿ له علبه الصالة كالسالـ  

َُّ. 
 أر  م  

كأر  م  ه   اإلب اـي الهتاؼ ابليبلي السع  بني الصػ،  كاؼبػ كةي 
كلػػػبس نبلػػػ  ال كرػػػتؼ بع نػػػ ي كال ذهػػػ ب إ  طػػػكي ي كاغبلػػػق أك ال اصػػػري

كلػػبس أ فػػ ن علػػ  ن عللػػ  هػػدل إال إذا نعللػػ  َب أايـ اغبػػل كاا ظػػ  بػػت 
 بل هذا الع ـ.

ا لػػ ء أايـ ال رػػ  ق كإف  ػػ ف َب اغبػػل نلػػبس أطػػ  طػػن  يد لػػ  بعػػد ا
 علبه هدل.

 نفلل  
 .  ر ؿ 

                                                 
 ركاس الربخ ف عن ابن عي س َُّ
 م عن أىب ه   ة.صحبمم طسل ُُّ
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  كر ؿ 
. 

  ركا   أ  ل كَب

. 

كهػػذا بػػد    ػػ طع  يػػني بعػػا طػػ    ،فػػ  و بػػه علػػ  اغبػػ ج طػػن 
 بني ع ج طن بب ه إ  آ   طتانه ابليبل.

ر ؿ   ناد كرد عن أاس بن ط لك 



                                                 
 طسمبد اإلط ـ أضبد عن بن ع ط  بن رببع  عن أببه. ُِّ
 .طسمبد اإلط ـ أضبد عن عم   ُّّ
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 }ُّْ 
                                                 

اغبد      ػه أبػت بػ ًب بػن بيػ ف كانػعبد بػن طمبصػتر ُب انػمبمبه كاغبػ نظ أبػت ال،ػ ج ُب طدػري الغػ اـ كأبػت التلبػد  ُّْ
 اازرر  ُب    به أ ي ر طك 
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  عن ع نر  : ر لل ر ؿ رانتؿ و 

ُّٓ

   ر ؿ كعن أىب ه   ة 

ُّٔ

 طن ط ت ؿب ط ن ب ل  ليسه طالبس اإلب اـ 
نحكمه أف  ػدنن علػ  هب  ػه بعػد زغسػبلهي أم ال  غهػ  ك لػه كال 

  ردطبهي لاتله 
ُّٕ

ك ك،ػػن دبالبػػس اإلبػػ اـي ك ػػ ل الػػيعا أاػػه  ػػدنن  ع طػػ  اؼبسػػلمني 
 أم  ف  غس  ك ك،ن ك صل  علبه.

                                                 
 ع اؼبس ابد كاؼب اانب     طي  ع عق عد ب  ههللا   و عن ع نر ى  ُّٓ
 طسمبد أبت  عل . ُّٔ
 ي   طع ااب د   كاؼب اانب .عن ابًن عي  سو بهللا َب ال  ر خ هاػب ُّٕ
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 للمد مبػػػػػػػػػ  اؼبمبػػػػػػػػػترة نفػػػػػػػػػ ن  عظبمػػػػػػػػػ  ك دػػػػػػػػػرية ال   سػػػػػػػػػع اؼباػػػػػػػػػ ـ
  لذ  ه  اك ،  طمبل  باتله  

 
  ك اػػتؿ أ فػػ ن 

 
صػػػ، ء  ته هػػػ  كااػػػ ء طعػػػدم  نباػػػتؿ   ك يػػػني 

  أل زبلصو. 
ع نػػدان طػػن غػػػوكة زيػػتؾي ك ػػ ج المبػػ س الانػػػ اي له  كعمبػػدط   ػػ ف 

الػػذم  ر طػن أرػػداطلم ككضػػعتا أرد ػػ لم علػػ   كأتٌذل الػيعا طػػن الػػرتاب
اللدػػػػ ـ عػػػػن ك لػػػػه   رػػػػ  أاػػػػتنلم بػػػػت ال  رػػػػمتا رانحػػػػ  الػػػػرتابع  

 .الر    كر ؿ
رتلػػػػه َب اؼبػػػػتت هبػػػػ   كفبػػػػ   ػػػػدؿ علػػػػ  الغ  ػػػػ  َب نفػػػػلل  ربيبيػػػػه 

 ه علبػػه صػػلتات و كانػػالط
 

                                                 
 صحبمم اليخ رم كطسلم عن أاس بن ط لك. ُّٖ
 صحبمم اليخ رل كطسلم عن أيب ه   ةي. ُّٗ
 صحبمم طسلم عن   ب . َُْ
 الرتغبهللا كالرتهبهللا عن انعد. ُُْ
 .رض ى اَّلل ي عمبليمى  عن ابًن عيمى ى ابن ط    كالرتطذل  ُِْ
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 كط  أصب  رتؿ السبدة ع نر  : َب نفلل  
  ي

 ك   أزكا ه هب ي كنبل  رربس.  كه  طل    رانتؿ و
بػػػني  ػػػػذ   بعػػػا نفػػػػ نلل   كطػػػ  أهبػػػ  رػػػػتؿ ط لػػػك بػػػػن أاػػػس 

 نباػػتؿ 






ُْْ 



اؼبد مبػػػػ  اؼبمبػػػػترة لبكػػػػتف ال ت ػػػػه إلبػػػػه  لمبيبػػػػه  كرػػػػد ا  ػػػػ ر و 
ي كالذه ب إلبه   ص ن بذازه الر  ، ي ااه لت   ف دبك  لك ف اتبع ن لليبػل

  كطن همب  ر ؿ و                                
                             ََُ والمبس ء 

نجعػػ  اؽبجػػ ة همبػػ  إ  و  عػػك لػػوايرة ببػػل و اغبػػ اـي كاؽبجػػ ة إ  
 طد مب ه اؼبمبترة.َب  رانتله  عك بوايرزه 

طن أك هللا التا ي ت علػ  اغبػ جي  كطن همب   ع  العلم ء زايرزه 
                                                 

 ركاس أبت  عل  اؼبتصل  ُّْ

 للا ض  عب ض. ز زبهللا اؼبدارؾ كزا  هللا اؼبس لك ُْْ
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كعىػػػٌدكا ز  لػػػ  بػػػدكف عػػػذر طػػػن اعب،ػػػ ء الػػػذم ال  سػػػ ل ف بػػػه َب طتا لػػػ  
  ـت لا ء و. الر،بع ااعظم 

    كاانػػػػػػ مبيهتا انػػػػػػٌ  ك تهبػػػػػػ  طػػػػػػن اآل ػػػػػػ  السػػػػػػ با ي كطػػػػػػن رتلػػػػػػه 
                                                         

                            ْْٔٔووالمبس ءالمبس ء 
هػػػذا ابإلضػػػ ن  إ  ااب د ػػػ  الكدػػػرية الػػػت رك ػػػل َب هػػػذا اؼبعػػػكي 

كطمبل  عل  انيب  اؼبد ؿ رتله علبه الصالة كالسالـ   

. 
  ك ي د هذا اؼبعكي أل اان حا ؽ الر، ع  بوايرزه نباتؿ 

. 
   أ ف ن  ك اتؿ 

. 
 باتؿ  ك ػيعىٌ ض  ه  اعب، ء الذ ن ميمبعتف زايرزه 

  . 
                                                 

 انمبن اليبلا  الكربل. ُْٓ
 الهرباىن عن ابن عم ي   طع ااب د   كاؼب اانب . ُْٔ
 ركاس اليوار عن ابن عم . ُْٕ
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  ن  د ع  طتزه نباتؿ عل  ط ك  ٌد 
ك اػػػتؿ  ي

   أ ف ن َب اغبد   الصحبمم
. 

  باػ ع   د السالـ عل  طن انلم علبه َب  ػ كاك،  أف اعلم أاه 
  اارض لاتله 

 
  أف صالزمب  علبه زع ض علبه نباتؿ  كإ ي رس لمب  

 
بػػ  أ ػػرب ُب اغبػػد   الصػػحبمم الػػذم ركاس اليػػوار كالهػػرباين أف أعم لمبػػ  

  زع ض علبه نا ؿ 

 
                                                                                                      

 الد لم  عن ابن عم  كطسمبد اإلط ـ أىب بمبب، . ُْٖ
 ري كااكان .ركاس الهرباين َب الكي ُْٗ
 انمبن اليبلا  الكربل عن عيدو بن عم . َُٓ
 ركاس أبت داككد عن أيب ه   ة. ُُٓ
 عن أكس بن أكس الدا، . ي كأىبت اعبمد َب طسمبدسضبأ ُِٓ
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ال اػ ب برػد ال بػ  للسػ،    س حهللا للوان  أف  مبتل طع زايرزه 
كالصالة كاإلع ك ؼ نبه كأف  كد  طن الصالة كال سػلبم  إ  طسجدس 

ٍب  علبػه َب ط  اػػهي نػ ذا رأل اؼبد مبػػ  أ دػ  طػػن الصػالة كال سػػلبم علبػػه 
 ابلكب،ب  اآلزب      ه ك س عد لوايرزه   ت ه إ  انكمبه ك هم ن عل  ب

 اإلغ س ؿ كالتضتء. .ُ
لػػيس أاظػػ  ثب بػػه كذلػػك غبػػد   ركاس رػػبس بػػن ع صػػم أف بػػك عيػػد  .ِ

الاػػبس ؼبػػ  كردكا اؼبد مبػػ  أانػػ عتا ابلػػد تؿ ك ػػ ف نػػبلم ااوػػٌل نديػػل 
 َب طك اه بت أزاؿ طلمب ه كآ ر ان، س كليس ثب بػه ك ػ ء إ  المبػا 

  كأثػػػػك علبػػػػه باتلػػػػه  علػػػػ  زػػػػيدة ككرػػػػ ر نأعجػػػػهللا بػػػػه المبػػػػا 
   

  فع وب  ن طن الهبهللا أك العه . .ّ
أف   صػػػدؽ برػػػ ء كإف رػػػ   ريػػػ  زايرزػػػه صػػػلتات و كانػػػالطه علبػػػه  .ْ

    لاتؿ و                                             
                   ُُِِ   وواجمل دل اجمل دل 

بت مي لحل رليػه طػن هبي ػه ك صػري   أف  س رع  ك س حف  عظم ه  .ٓ
                                                 

 صحبمم طسلم عن ابن عي س. ُّٓ
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  أاه   اس.
ز،  د الالهللا طن انتل الوايرة كذبد د ال تب  عمبد زت لػه إ  اؼبسػجد  .ٔ

 المبيتل.
اؼبسجد المبيتم بت  ػ مكن طػن الابػ ـ ابآلداب الػت  أف  ع ؼ طمبول  .ٕ

  ذبػػػهللا علبػػػه كبػػػتس ك ك،ػػػ  َب ذلػػػك رتلػػػه 

ز ػػد َب  كلػػبعلم علػػم الباػػني أف  ػػ  طػػ  ي
  اؼبسجد طػن زتانػع ت كطلحاػ ت نلػ  طمبػه لاتلػه 

. 
كلبح كؿ أال  ،تزػه صػالة كابػدة َب صب عػ  َب هػذا اؼبسػجد الكػ ًن 

 نبمػػػ  ركاس ابػػػن عيػػػ س رضػػػ  و عمبلمػػػ  ظبعػػػل رانػػػتؿ و  لاتلػػػه 
 اػتؿ  

ي كحي ص علػ  أف  مبػ ؿ هػذا الدػتاب العظػبم الػذم ببمبٌػه المبػا 
  الك ًن َب رتله 

. 

                                                 
 صحبمم ابن بي ف عن أيب ه   ة. ُْٓ
 ابن أيب وبي  كالد لم  ُب طسمبد ال، دكس طن بد   أيب ه   ة  ُٓٓ
 لم عن ابن عي س.صحبمم طس ُٔٓ
 ركاس أضبد كالهرباين ُب ااكان  كر  له ثا ت ُٕٓ



        
 

  
    DDEE                                                                                            انفصم انعاشر: زيارة ادلدينت ادلنىرةانفصم انعاشر: زيارة ادلدينت ادلنىرة



  ال   نع    س حهللا للوان  إذا زت ه لوايرة انبد  رانتؿ و 
  ادـ ر له البمك عمبد الد تؿ للمسجد ك اتؿ  .ُ

أعٕذ باهلل الععٗي، ٔبٕجّْ الكسٖي أعٕذ باهلل الععٗي، ٔبٕجّْ الكسٖي   }}

ي، بطي ي، بطي ٔضمطاٌْ القدٖي وَ الػٗطاُ السجٗٔضمطاٌْ القدٖي وَ الػٗطاُ السجٗ

اهلل ٔاذتىد هلل ٔال حٕه ٔال قٕٚ إال باهلل، وا اهلل ٔاذتىد هلل ٔال حٕه ٔال قٕٚ إال باهلل، وا 

غاٞ اهلل ال قٕٚ إال باهلل، المّي صن عمٜ ضٗدٌا غاٞ اهلل ال قٕٚ إال باهلل، المّي صن عمٜ ضٗدٌا 

ستىد ٔعمٜ آه ضٗدٌا ستىد ٔصخبْ ستىد ٔعمٜ آه ضٗدٌا ستىد ٔصخبْ 

ٔضمي، المّي اغفس ل٘ ذٌٕب٘ ٔافتح ل٘ أبٕاب ٔضمي، المّي اغفس ل٘ ذٌٕب٘ ٔافتح ل٘ أبٕاب 

  {{زمحتك زمحتك 

  اصػػػد ال كضػػػ  اؼبادانػػػػ  إف زبس ػػػ  لػػػه ذلػػػػكي ك صػػػل  ر ع ػػػني رببػػػػ  .ِ
أم طكػػ ف ابؼبسػػجد كذلػػك إف مل ميػػ  أطػػ ـ  اؼبسػػجدي كإال صػػالمه  َب

 .الت ه الر   ي كإال بدأ بوايرزه 
طػػن  لػػ  الايلػػ  نبسػػ دب ه ي ك سػػ اي   ٍب ذزػػ  انػػبد  رانػػتؿ و  .ّ

 الت ػػػػػه الرػػػػػ    ؼبػػػػػ  كرد عػػػػػن ابػػػػػن عمػػػػػ  رضػػػػػ  و عمبلمػػػػػ  رػػػػػ ؿ 
. 

عمبػػػد زايرزػػػه لسػػػبد   اإلطػػػ ـ ط لػػػك  كرػػػد انػػػأؿ هػػػ ركف ال وػػػبد
أأانػػ اي  الايلػػ  كأدعػػتي أـ أانػػ اي  انػػبد  رانػػتؿ     ناػػ ؿ رانػػتؿ و 

                                                 
 ركاس أبت بمبب،  ُب طسمبدس. ُٖٓ
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  كمل زصػػ ؼ ك لػػك عمبػػهي كهػػت ناػػ ؿ اإلطػػ ـ ط لػػك كأدعػػت   و 
 .ل ك ككانبل  أببك آدـ إ  اعبمب  !كانب
ي ك  ػبان أاػه  س حف  باليه  الل  طتر،هي كطمبول  طن هت حبف زه  .ْ

  ٌّ َب ب ز ه الر   ي كأاه  ص ه إلبهي كطهلعه علبه.ب 
 م  لػت  ػ ف َب بب زػهي ك  اعػ  اادب طعػه َب ذلػكي    ا  ري ل ه  .ٓ

نبيعػػػد عمبػػػه رػػػدر ذراعػػػنيي ك اػػػ    وػػػع ن ط تاضػػػع ني كال  اػػػرتب طػػػن 
 .ميس ه ببدسي نذلك أك  َب ابب اادب طعه  اغبد د كال

ناػػػد رػػػ ؿ اإلطػػػ ـ  يع،ػػػا صػػػتزه أط طػػػهي كط ؼبػػػ   ػػػ ف َب طسػػػجدس  .ٔ
ط لػػػػك عمبػػػػدط   ػػػػ ف  مبػػػػ ص  أاب  ع،ػػػػ  اؼبمبصػػػػتر اػبلب،ػػػػ  العي انػػػػ  َب 

 اؼبسجد  اي أطري اؼبيطمبني ال ز نع صتزك َب هذا اؼبكػ ف نػ ف و 
      أٌدب رتطػػ ن ناػػ ؿ                                    ِِ  

  ي كاعػػػػػ  علػػػػػ  رػػػػػـت ناػػػػػ ؿ  وواغبجػػػػػ اتاغبجػػػػػ ات                      
                           ْْكأثك علػ  رػـت ناػ ؿ  يوواغبج اتاغبج ات 

                                             
                           ّّ  كب ط ه ي وواغبج اتاغبج ات  طب  ن  ح ط ه كهت

 ب .
ي ك كدػػ  طػػن الدمبػػ ء علبػػهي كزعػػداد صػػ، زهي ٍب  لاػػ  السػػالـ علبػػه  .ٕ

   َب زلك الس ع  طد   حبسهللا ط   للمه و 
الط ً عمٗك أّٖا الٍيب ٔزمحٛ اهلل الط ً عمٗك أّٖا الٍيب ٔزمحٛ اهلل   }}

ٔبسشاتْ، أغّد أٌك أّدٖت السضالٛ، ٔبمػت ٔبسشاتْ، أغّد أٌك أّدٖت السضالٛ، ٔبمػت 
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األواٌٛ، المّي اجصٓ عٍّا ٔعَ أوتْ خري ادتصاٞ األواٌٛ، المّي اجصٓ عٍّا ٔعَ أوتْ خري ادتصاٞ 

ٔالفضٗمٛ، ٔالدزجٛ السفٗعٛ، ٔالفضٗمٛ، ٔالدزجٛ السفٗعٛ، ٔآتْ الٕضٗمٛ ٔآتْ الٕضٗمٛ 

ٔابعثْ املقاً احملىٕد الرٙ ٔعدتْ إٌك ال ٔابعثْ املقاً احملىٕد الرٙ ٔعدتْ إٌك ال 

  ..  {{ختمف املٗعاد ختمف املٗعاد 

الط ً عمٗك ٖا أٔه، الط ً الط ً عمٗك ٖا أٔه، الط ً   }}ٔوثن: ٔوثن:   

عمٗك ٖا آخس، الط ً عمٗك ٖا حاغس، الط ً عمٗك ٖا آخس، الط ً عمٗك ٖا حاغس، الط ً 

  {{عمٗك ٖا عاقب ... ِٔكرا...عمٗك ٖا عاقب ... ِٔكرا...

 انالـ طن أكص س ب يلبغه السالـ ل انتؿ و نباتؿ  ٍب  يلغه  .ٖ
مٗك ٖا زضٕه اهلل وَ ف ُ، أٔ مٗك ٖا زضٕه اهلل وَ ف ُ، أٔ الط ً عالط ً ع  }}

  {{ف ُ ٖبمػك الط ً ٖا زضٕه اهلل ف ُ ٖبمػك الط ً ٖا زضٕه اهلل 

  انػ  الرب ػد طػن الرػ ـ إ   كرد   ف انبد  عم  بن عيدالعو و 
ي ك اػتؿ َب ذلػك اؼبد مب   ٌصبص ن إلبالغ انػالطه إ  انػبد  رانػتؿ و 

  اإلط ـ ال ن ع  

دبػػ   لمػػه طػػن أطػػتر الػػداب  كاآل ػػ ة ك  تانػػ  إ  و َب   ػػدعت و  .ٗ
ؼبػػ  كرد َب اغبػػد   الػػذم ركاس اغبػػ  م  اإل  بػػ  بسػػبد  رانػػتؿ و 
  أاه ر ؿ ر ؿ رانتؿ و  كالهرباين عن انبد  عم  
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ُٓٗ

ي ٍب  مب اػػػ  إ  ميبمبػػػه رػػػدر ذراع نبسػػػلم علػػػ  انػػػبد  أىب بكػػػ   .َُ
 .ك مب ا  ردر ذراع آ   نبسلم عل  انبد  عم  

ابلػػ كض اؼبكػػـ  َب أل كرػػل بػػت طػػن اادب بعػػد ذلػػك أالٌ ميػػ   .ُُ
ي كذلك انتاء طٌ  طػن دا ػ  اؼبسػجد أك  ا  ك سلم عل  ان  مبه 

    ر ػػه كذلػػك لاتلػػه 
 

ر  رػػرب المبػػا   ز أف  اػػتؿ اغبػػ ج أك الوانػػ    ػػ س اإلطػػ ـ ط لػػك  .ُِ
كر ؿ  ااك  أف  ا ؿ  زر  المبا  ي . 

                                                 
 .عن عم  الهرباىن َب ااكان  كالصغري  ُٗٓ
 .ركاس أبت داككد عن أيب ه   ة  َُٔ
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ك مبػػدب للوانػػ  أثمبػػ ء إر ط ػػه ابؼبد مبػػ  أف  مب لػػو هػػذس ال، صػػ  الهبيػػ  
لب،ع  طػ   لػ  إف زبسػ  لػه ذلػكي كإف مل   بسػ  لػه ذلػك أك بػدا لػه وػ ء 

أاػػه   بػػن أىب صبػػ ة طمبعػػه نلػػبس علبػػه وػػ ءي ناػػد ركل عػػن الرػػبخ  
عمبػػدط  ذهػػهللا إ  اؼبد مبػػ  باػػ  طػػتاؿ إر ط ػػه هبػػ  ابؼبسػػجد ال  رببػػه كرػػ ؿ  

ط، ػػتح للهػػ لينيي نكبػػ  أز  ػػه  -كأوػػ ر إ  رانػػتؿ و  -هػػذا ابب و 
كأربتؿ عمبه لغريس! كهذا ب ؿ  ػ ص  يسىػل مي اهلػه كال  اػ س علبػهي كلكػن 

 ااك  للوان  أف  ،ع  اآلز  
ؼبػػ  كرد عػػن  دد علػػ  ال كضػػ  الرػػ  ،  للصػػالة هبػػ  كدػػ  طػػن الػػرت  .ُ

 ي  انبد  رانتؿ و 
 عل  أال  يذم اؼبصلني بوب ـ أك غريسي ب   د   ابلسكبمب  كالتر ر.

كرػػػد كاٌنػػػع العلمػػػ ء َب بػػػدكد ال كضػػػ  ل رػػػم   ػػػ  اؼبسػػػجد كبعػػػا 
 تلػػػػػػػػػه اانػػػػػػػػػ مبي ط ن طػػػػػػػػػن ركا ػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػ ل للحػػػػػػػػػد   زاػػػػػػػػػتؿ اليبػػػػػػػػػتت ب

  نا لتا 
إف اؼباصػػػتد دبصػػػالسي طيصػػػٌل  العبػػػد ك ػػػ ف لػػػه هبػػػ  طمبػػػرب عهػػػهللا علبػػػهي 
ك  ال زاع   رج اؼبد مب  َب ذلك الترلي هذا طع العلم  اػه ال  س ؼبػن 

 م  ه  اآلف ابؼبػ كر أطػ ـ اؼبصػلًٌ  نبلػ ي  النػ ن ليابػ      ل بدكد ال كض 
 اؼبسجد كذلك طن أ   الوب ـ هب .

                                                 
 صحبمم طسلم عن أىب ه   ة  ُُٔ
 ركاس الهرباىن َب ااكان . ُِٔ
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 ػػػػهللا علػػػػ  الوانػػػػ  أف حيػػػػ نظ علػػػػ  الصػػػػلتات  للػػػػ  َب صب عػػػػ   .ِ
  ابؼبسجد الر    لاتله 

 

كإف  ػػػػ ف العلمػػػػ ء رػػػػد كانػػػػعتا ااطػػػػ  َب هػػػػذا اغبػػػػد   لبرػػػػم  طػػػػع 
ال،ػػػ انا السػػػمبن كال كازػػػهللاي رغيػػػ  طػػػمبلم َب إزسػػػ ع ال،فػػػ  لبرػػػم  طػػػن 

  ض ؽ هبم الترل عن اإلر ط  ؼبدة شب ابػ  أايـ                    
                              ْْ مػ   سػ حهللا للوانػ  أف  مبػتل  يوواعبمع اعبمع 

 االع ك ؼ  لم  د   اؼبسجد أ ف ن.
   كد  الوان  طن زايرة اليابع كهت طاربة أه  اؼبد مب  .ّ

  ف  كد  طػن الػرتدد علبػه ك اػتؿ   اف انبد  رانتؿ و 
 َب ذلك 

 ز 
  ك يني نفللم نباتؿ

. 

   م  ركل الربخ ف  طسجد ري ء ااه  وكر  .ْ

                                                 
 ركاس أضبد كالهرباين ُب ااكان  كر  له ثا ت ُّٔ
 طسمبد اإلط ـ أضبد عن ع نر . ُْٔ
 اؼبس درؾ للح  م عن ابن عم . ُٓٔ
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 ػػ ف ذزػػ  طسػػجد ريػػ ء را يػػ ن كط وػػب ن نبصػػل  نبػػه ر ع ػػنيي 
 .كَب ال كا   اا  ل
نفػػػػ  إزبػػػػ ف هػػػػذا اؼبسػػػػجد كالصػػػػالة نبػػػػه  كرػػػػد  عػػػػ  

 .عظبم ن  دان بب  ر ؿ نبه  
كُب ال كا ػػػػ  الػػػػت أ   لػػػػ  صػػػػ بهللا طدػػػػري الغػػػػ اـ عػػػػن ابػػػػن 

  ر ؿ   بمبب  ر ؿ

 

 ػ ف  ػوكرهم  ػ   ػـت   اف انبد  رانػتؿ و   وكر ولداء أيبيدٍ  .ٓ
 طببس كر ؿ نبلم اصح به 

. 
كاان حهللا بعػا العلمػ ء للوانػ  أف  اػ  كلػت غبظػ  علػ  

َب اغبػػػػد   الرػػػػ    الػػػػذل  اػػػػ ر نبػػػػه   يػػػػ  أبػػػػد لاتلػػػػه 
 . علبه أف   صلتات و 

   وكر اؼبس  د السيع   .ٔ

 .كه  اؼبا ط  عل  طترع اؼبسلمني َب غوكة اابواب

                                                 
 ركاس اليخ رل كطسلم. ُٔٔ
 انمبن اليبلا  الكربل عن أانبد بن صلري اااص رل. ُٕٔ
 ابن انعد عن عيبد بن عمري َب   طع ااب د   كاؼب اانب . ُٖٔ
 صحبمم اليخ رم كطسلم. ُٗٔ
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العصػػػػ   ػػػػـت  كنبلػػػػ  طسػػػػجد ال،ػػػػ مم الػػػػذم صػػػػل  نبػػػػه 
لػػػػه ك ػػػػ ء  ااربعػػػػ ء ٍب دعػػػػ  علػػػػ  اابػػػػواب ن انػػػػ ج ب و 

 المبص  َب  ـت اػبمبس.

  صل  نبهذز  طسجد الايل ني ك  .ٕ

 ااه طترع اؼبصل  الت صل  نبل  انبد  رانتؿ و 
الظل  ر ع ني ذب س ببل اؼبادسي ٍب اوؿ علبه كهت َب الصالة 

    رتؿ و                                       
                                                  

                           ُُْْْْ  ن ذبه  يوواليا ةاليا ة  كهت َب
الصالة بعد رب طه طن ال رلد ااكان  ذب س الكعي ي كصل  

 ال  ع ني اا ريزني هت كطن طعه ذب س الكعي  اؼبر ن .

مػػ  ا  سػػ حهللا للوانػػ  أف عػػ م الاػػ آف الكػػ ًن طػػ ة ابؼبد مبػػ  اؼبمبػػترة .ٖ
 زعدؿ أل  ط ة نبم  انتاه  طن طك في ك ذا  س حهللا له ذلك دبك .

   كتف آ   و ء  ،عله ابؼبد مب  عمبدط   عـو الوان  عل  الس،  .ٗ

 .أف  تدع اؼبسجد الر    بصالة ر ع ني ربب  اؼبسجد -

 .لتداعه ٍب   ت ه إ  انبد  رانتؿ و  -

 أال  كتف آ   العلد بمبيبهي ر نالن   ك سأؿ و  -

المّي ال جتعن ِرا آخس عّدٝ بصٖازٚ المّي ال جتعن ِرا آخس عّدٝ بصٖازٚ   }}

، ٔأعدٌٜ إىل ٍِا وسا  ، ٔأعدٌٜ إىل ٍِا وسا    حبٗبك ٔ ٌبٗك حبٗبك ٔ ٌبٗك 

  ..{{بعد وسا   ٔشسا  بعد شسا  بعد وسا   ٔشسا  بعد شسا  
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كفب    كل ُب ذلك أف ر ال طن الص غبني كر  ري ل  الت ػه الكػ ًن 
 طتدع ن كر ؿ 

  اتؿ نسمع اغب ض كف صتات طن اغبج ة الر  ،  
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كهػػذس صبلػػ  طػػن اآلداب الػػػت  سػػ حهللا للحػػ ج أف  البظلػػ  أثمبػػػ ء 
 عتدزه إ  أهله كبعده ي طمبل  

أف حيم  اهله كذك ه بعػا اله انػ  كاؽبػدااي ال طو ػ  الالبلػ  إف  .ُ
  إانػػػ ه ع لاتلػػػه 

. 

 كػرب عمبد ر تبه اله ن ة أك الي   ة أك السب رة را ع   سنُّ لػه أف  .ِ
 و ثالث ط ات ٍب  اتؿ 

عػػػرب أهلػػػه دببعػػػ د كصػػػتله طاػػػدط ني  ػػػبال  اػػػدـ علػػػبلم نجػػػأة اف  .ّ
 .َب صببع أان، رس ذلك   ف هدل انبد  رانتؿ و 

بػػت  ػػ ف إذا رػػدـ طػػن انػػ،  لػػبالن ذطػػ  أصػػح به ابؼبيبػػل  ػػ رج 
اؼبد مبػ  بػػت الصػػي حي ك  انػػ  إ  أهػ  اؼبد مبػػ  ُب الصػػي ح طػػن  علملػػم 

  بمبيأ ردكطلمي بت  س عدكا الان اي ؽبمي ك اتؿ 

172. 

                                                 
  ههللاو عن أىب ه   ة ُب   طع ااب د   كاؼب اانب . َُٕ
 مبن أىب داككد عن عيدو بن عم .ان ُُٕ
  هقو عن   ب ي زس حد  زو   الرع ي اؼبغبي ؾ طن غ ب عمبل  زك ل . ُِٕ
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 بلدزه  م  كرد   اتؿ إذا د   .ْ

ُّٕ
 

 أف  اتؿ اغب ج إذا د   عل  أهله  .ٓ

   سٌن اه  اغب ج  .ٔ

 .لتسي ك سلمتا علبهأف  س اي -
عػ اق  أك  ع ااتاه ك اٌيلتف ط  بني عبمببه ااه  -

انبد   ع،ػ  كرٌيلػه بػني عبمببػه بػني رػدـ طػن اغبيرػ ي كأ فػ ن 
 صمبع ذلك طع ز د بن ب رث  ؼب  ردـ اؼبد مب .

 ك س حهللا ؽبم أف  اتلتا له  -
تقّبن اهلل وٍك، ٔغفس ذٌبك، ٔأخمف تقّبن اهلل وٍك، ٔغفس ذٌبك، ٔأخمف   }}

  {{ٌفقتك، ٖٔطألٌْٕ أُ ٖطتػفس هلي ٌفقتك، ٖٔطألٌْٕ أُ ٖطتػفس هلي 

  كرد عمبه ؼب  

 

                                                 
   طع ااب د   كاؼب اانب . ُّٕ
 طسمبد اإلط ـ أضبد كصحبمم ابن بي ف عن ابن عي سي بتابن  أل إشب ن . ُْٕ
 .ركاس أضبد عن ابن عم   ُٕٓ
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  اان حسن  دري طن العلم ء .ٕ

أف  صمبع اغب ج طع ط ن لل،اػ اء بعػدط   سػ ا  َب أهلػه وػك ان 
 .ربل كاؼبمب  العظم عل  هذس المبعم  الك هلل 

كال  س أف  هعػػم أهلػػه كطع رنػػه طػػن هػػذا الهعػػ ـ علػػ  أال 
  مبس  ال،ا اء.

 مبيغػػػ  أف  ػػػوداد  ػػػري اغبػػػ ج َب انػػػلت ه كزصػػػ ن زه كأبتالػػػه  للػػػ   .ٖ
بعػػػد بجػػػه كزايرزػػػه اف هػػػذا طػػػػن العالطػػػ ت اا بػػػدة الػػػت از،ػػػق علبلػػػػ  

 .العلم ء لايتؿ اغبل

  نعالط  الايتؿ
ء طل رزػه كااػ ء انػ   زه الػت بصػ  أف حي ص اغب ج عل  با  -

علبل  َب اغبل كذلك ابلكٌ  عن اآل ـي كالترع عن اغبػ اـي 
 .كاليعد عن ؾب لس  الل  ـ

ك رػػػغ  بابػػػ  عمػػػ س َب ط عػػػ  اؼبلػػػك العػػػالـ رغيػػػ  َب بسػػػن  -
 اػب  ـ.

 كاغبمد هلل أكالن كآ  ان 
كصل   و عل  انبد    كآله ككرث ه ص ه ان كابطمب ني 

 يربك رب العوة عم   ص،تف يح فػػػان
 يلنيػالـ عل  اؼب انػػػػكان

 كاغبمد هلل رب الع ؼبني.
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 اػػػتؿ الرػػػبخ عهبػػػػ  صػػػا  ُب    بػػػه  أبسػػػػن الكػػػالـ ُب ال، ػػػػ كل 

  ك ـو ك ذا الد  تر  تان  الا ض كمكااب
اليحػ  حي طػتف كهمب ؾ رأم ؿبرـت ر ؿ به اؼب لكب  طن رػدًن أف ر ػ ب 

عمبدط   مبولتف الرب ُب اؼببمب ء الذم  مبولتف نبه نمدالن الذ ن ذزتف طن لػ ؿ 
 ان  اب  أك طن طص  أك كبت ذلك   اتا عمبدط   مبولتف ُب  دة حي طتف. 

كهػػػذا طػػػ  رػػػ ؿ بػػػه طمبػػػذ انػػػمبتات العالطػػػ  الرػػػبخ عيػػػدو بػػػن زا ػػػد 
 اـ ر ػػػ ب احملمػػػتد رنػػػبس احملػػػ  م الرػػػ عب  ُب رهػػػ  كألػػػ  رانػػػ ل  ُب إبػػػ

 اله ن ات بعد اوكؽبم إ   دة .
كأ  أرل أف هذا ااط  طايتؿ ااه لػبس طػن السػل  علػ  اإلاسػ ف 
كهػػػػت ُب الهػػػػ ن ة كُب زضبػػػػ  ال  ػػػػ ب أف علػػػػع طالبسػػػػه ك غريهػػػػ  دبالبػػػػس 

 .اإلب اـ ككبت ذلك
 غ سػػ  ك لػػػيس ك ن ا سػػ  ُب هػػذا أاػػه بعػػد أف  مبػػوؿ علػػع طالبسػػه 

ل احملمػػدم   ر ع ػػني ٍب  اػػتؿ  كعلػػ  اؽبػػدك صػػل ثبػػ ب اإلبػػ اـ ك  هلػػ 
ااتؿ  إاه  تز للذ ن ذزتف طن بعبد أف حي طتا عمبدط   مبولتف ُب  ػدة إذا  
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 ػػ ف اإلبػػ اـ طػػن اؼبباػػ ت طرػػا  علػػبلمي كإذا  ػػ ف ااطػػ   سػػريان علػػبلم 
حي طتف طن ؿبػ ذاة اؼبباػ ت  طػن   ػ ب ط نػ  انػياؿ عػن اغبػل كالعمػ ة ص 

 ي طهيع  كهي و.ـ الهيع  ااك ََِْانمب   َٓ

  
 ػ ل الػد  تر  تانػػ  الا ضػ كل أف طػن ال بسػػري علػ  بجػ ج ببػػل 
و اغب اـ اا ذ باتؿ طن ر ؿ   تز إن ض  اغبػ ج طػن ع نػ  ريػ  غػ كب 
الرمس إذ هت رتؿ رتم ر ؿ بصػح ه كدنػع اإل ػ اد علبػه كأف اا ػذ بػه 

 ال   زهللا عل  اغبل دط ن طن  ل  
 ط ـ أضبد ُب إبدل ال كا  ني عمبه.اإل .ُ
 المبتكم بب  ر ؿ ُب اجملمتع ااصمم أاه ال  لوطه دط ن. .ِ
السػ ع ٌب  الرػبخ أضبػد عيػدال ضبن اليمبػ  صػ بهللا ال،ػ مم الػ ابينو  .ّ

بب  ذ   أف اعبمع ُب الترتؼ بني اللب  كالمبلػ ر ُب ع نػ  انػمب  
 عمبد اانم  الدالث .

  به  أضتاء اليبػ فو الربخ   ااطني الرمبابه  بب  ر ؿ ُب   .ْ
أطػػػ  طػػػن ار صػػػ  كرتنػػػه علػػػ  اللبػػػ  دكف المبلػػػ ر أك المبلػػػ ر دكف 
اللبػػ  نػػأصل  اارػػتاؿ نبػػه دلػػبالن عػػدـ لػػوـك الػػدـي أطػػ  اؼبا صػػ  
عل  اللب  نلحد   عيدال ضبن بن  عم  الد ل  كنبه عمبػد أضبػد 

كالمبس ن   
ي كأطػػ  اؼبا صػػ  علػػ  المبلػػ ر دكف اللبػػ  نلحػػد   

نبػػه  عػػ كة بػػن طفػػ س الهػػ ن  الػػذم رػػ ؿ المبػػا 
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ركاس 
أضبػػػػد كالهب لسػػػػ  كأصػػػػح ب السػػػػمبن كابػػػػن  وميػػػػ  كابػػػػن بيػػػػ ف 

مببػع كالهرباين كاغب  م كاليبلا  ي كأكضمم ذلك الربخ عيػدو اؼب
بعػػد ذ ػػ  هػػذس اارػػتاؿ ُب   ػػ ب   ؾبمػػتع ال، ػػ كل كاليحػػتثو 

 و  ُِٖ-َُُ/ّ 
 ك الص  رأم الربخ الا ض كل  

 ر مبب  الترتؼ بع ن  بعد الوكاؿ كهذا ط ،ق علبه بني اؼبسلمني .ُ
ك  ك ػػػ  طػػػن  انػػػمبب  كصػػػ  المبلػػػ ر رػػػوء طػػػن اللبػػػ  ار ػػػداءا ابلمبػػػا  .ِ

 اػبالؼ
 اب  ج ذلك طن اغبج ج تاز اػب كج طن ع ن  ري  الغ كب ؼبن  .ّ
 طن   ج ري  الغ كب نلبس علبه دـ كبجه اتـ .ْ

 اػػػػتؿ الػػػػد  تر الا ضػػػػ كل  كأع اػػػػد أف طػػػػذههللا اؼب لكبػػػػ  ُب هػػػػذا 
طذههللا طبس  كرد ر لتا إم  ؾب د طمبوؿ لبس علبه أف  يا  نبػه إال طاػدار 

 هعػ ـ ٍب الط   صل  العرػ ء طػع اؼبغػ ب صبعػ ني كدباػدار طػ  ذ ػ  بعػا ال
كهمبػػ ؾ رػػتؿ  ف اؼبيبػػل ابؼبودل،ػػ  طػػن  س أف   ػػ بع انػػريس نلػػذا طيب لػػ ي 

 السمبن.



        
 

  
    DDEE                                                                          مهحق فتاوي عصريت فً احلحمهحق فتاوي عصريت فً احلح

 اػػتؿ الػػد  تر الا ضػػ كل   نمػػن مل  كػػن لػػه ب  ػػ  كال طصػػلح  ُب 
كهػػػت أتانػػػ   زػػػ ؾ اؼبيبػػػل دبػػػك نلػػػبس لػػػه اف  ياػػػ  هبػػػ  أتانػػػب ن ابلمبػػػا 

أرل كطػن  ػ ف  رػق  طهلتب طلهللا اانػ حي ب كلػبس طلػهللا ك ػتب نبمػ 
علبه اؼبيبل دبك أك   ال لػه ب  ػ  أك طصػلح  ُب عػدـ اؼبيبػل دبػك نػال 

 ب ج علبه ُب ذلك إذ ال دلب   دؿ عل  الت تب.
ٍب  اػػتؿ  كُب   ػػهللا اغبمب بلػػ  طػػ   رػػد أزر الاػػ نلني ابل بسػػري ُب أطػػ  
اؼبيبػػل دبػػك كإ ػػ زة اؼبيبػػل دبكػػ  كطػػ  بتؽبػػ   صتصػػ ن طػػع  دػػ ة اغبجػػ ج 

 ك هبم.كضبق ط
ر ؿ ابن رداط  ُب اؼبغك  ن ف ز ؾ اؼبيبل دبك نعن أضبػد  ال وػ ء 

 علبهي كرد أان ء ي كهت رتؿ أبت بمبب،  كأصح به.
 كعمبه    هعم وب  ن ك ،،ه.

 يػػل لبػػ ؿ طػػك دبػػك ناػػد أانػػ ء  مل كرػػ ؿ ابػػن بػػـو ُب  احمللػػ و  كطػػن
يبػػل ُب كال وػػ ء علبػػه إال ال عػػ ء كأؿ انػػا    العي انػػ  نػػال اكػػ س ؽبػػم اؼب

غري طك ب  لل ع ء أف   طتا ك ػدعتا  تطػ ن كاانػ دؿ دبػ  ركاس عػن ط  ػق أيب 
ر ػػص لل عػػ ء أف   طػػتا  تطػػ ن  عػػن عػػدم عػػن أببػػه أف رانػػتؿ و داكد 

رػػ ؿ  نصػػمم هبػػذا اػبػػرب أف ال طػػ  ُب  ػػ   ػػـت طػػن أايـ طػػك  ك ػػدعتا  تطػػ ن 
 لبس ن ض ن.

داؼبهلهللا عػػن ط  ػػق طسػػلم عػػن ابػػن عمػػ  رػػ ؿ  إف العيػػ س بػػن عيػػ



        
 

  
    DDEE                                                                          مهحق فتاوي عصريت فً احلحمهحق فتاوي عصريت فً احلح

 طن أ   انا   ه أف  يبل دبك  لب ؿ طك نأذف له. اان أذف رانتؿ و 
رػػ ؿ ابػػن بػػـو  نأهػػ  السػػا    طػػأذكف ؽبػػم طػػن أ ػػ  السػػا    كابت 

  دبك كمل ذطػ  ابؼبيبػل هبػ  ي ن ؼبيبػل هبػ  انػمب  كلػبس ن ضػ  اف ال،ػ ض
 نا . إمن  هت أط س 

 س ؼبػن  ػ ف  ال كطن ط  ق انعبد بن طمبصػتر عػن ابػن عيػ س رػ ؿ 
 له ط  ع دبك  أف  يبل هب  لب   طك.

 كطػػػػن ط  ػػػػػق ابػػػػن أيب وػػػػػبي  عػػػػن عك طػػػػػ  عػػػػن ابػػػػػن عيػػػػ س رػػػػػ ؿ 
  ال  س أف  يبػل ي كعػن عهػ ء رػ ؿ إذا رطبل اعبم ر نيل بب  وػ ل

 دبك  لب يل طك ُب ضبع ه.
ال  س  ف  كػػػتف أكؿ اللبػػػ  دبكػػػ  كآ ػػػ س دبػػػكي أك كعػػػن ؾب هػػػد  
  س دبك .أكؿ اللب  دبك كآ 

كهبذا ا ل أف ُب أط  اؼبيبل دبك لب   أايـ ال رػ  ق انػع  ك ػ  هػذا 
 ُب ز ؾ اؼبيبل بال عذر كال ب   .

طػػ  داـ العػػدد  يػػريان كاؼبكػػ ف ؿبػػدكد نلػػبس أط طمبػػ  إال زتانػػبع الوطػػ ف 
ؿ كهػػت إ ػػ زة ال طػػ  طػػن الصػػي ح إ  طػػ  وػػ ء و زعػػ   طػػن اللبػػ  أك طػػتا

 ااربع كالعر كف ان ع   م  أنت بذلك الربخ عل  صبع .
كرػػد أ ػػ ز اإلطػػ ـ أبتبمبب،ػػ  ال طػػ   ػػـت المبحػػ  طػػن طػػك طػػن الصػػي ح 
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نريط  ٍب حيـو أط ع ه لبمبوؿ إ  طك  كرد رػ ؿ ثالثػ  طػن  يػ ر اانمػ  رػتاز 
ال طػػ  ريػػ  الػػوكاؿ ُب ااايـ  للػػ  كهػػم عهػػ ء نابػػه طكػػ  كطػػ ككس نابػػه 

ه ء طن زالطبذ برب ااط  عيػدو بػن عيػ سو ك ػذلك هػت البمن  كهت كع
رأم أيب  ع،ػػ  اليػػ ر ي كرػػد ألػػ  الرػػبخ عيػػدو بػػن ز ػػد احملمػػتد رنػػبس 
احمل  م الر عب  باه  ران ل  ُب اؼبمب انك ظب ه    س  اإلانالـو أ ػ ز نبلػ  
ال ط  ري  الػوكاؿي كدلػ  علػ  ذلػك ابع يػ رات كأدلػ  وػ عب  رت ػ  طمبلػ   

أاػه كبػ   ػـت العبػد ضػح ي كبلػق  ػـت العبػد ضػح ي   ثيػل عػن رانػتؿ
كطػػػ ؼ طػػػتاؼ اإلن ضػػػ  ُب  ػػػـت العبػػػد ضػػػح ي كانػػػكل عػػػن ال حد ػػػد 
نجعلػػػػه العلمػػػػ ء طتانػػػػع ن  ،عػػػػ  ُب أم انػػػػ ع  طػػػػن أايـ ال رػػػػ  ق نكػػػػذلك 

 ال ط .
إف ال،الػػ ء طػػن اغبمب بلػػ  كالرػػ نعب  رػػ لتا أف لػػت صبػػع اعبمػػ ر  للػػ  

  ُب البػـت الد لػ  كأايـ ال رػ  ق أ ػوأت بت صب ة العاي   ـت العبد ن ط ه
أداء الع يػػ ر أف أايـ طػػك  للػػ    لترػػل التابػػد ي رػػ ؿ ُب اؼبغػػ  كالرػػ ح 
الكيري ك ذا ُب اإلرمبػ ع كاؼبمب لػ  كهػت اؼبػذههللا كبكػ  المبػتكل ُب اجملمػتع 
أاه الظ ه  للمذههللا الر نع  نمت  ػ ف ااطػ  هبػذس الصػ،  كأف أايـ طػك  

ذ ػ كا نػ ذان ال ك ػه لإلاكػ ر علػ  طػن رطػ  ريػ    لترل التابد بسػيم  
 الوكاؿ.

كابعبمل  ن ف الاتؿ رتاز رط  اايـ ال ر  ق ريػ  الػوكاؿ طهلاػ ن هػت 
أبػػػد وػػػبتخ  –طػػػذههللا طػػػ ككس كعهػػػ ء كااػػػ  ُب ال ح،ػػػ  عػػػن ال انعػػػ  

 اعبـو رتازس ر ؿ. –طذههللا الر نعب  
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مبب،ػ  كبااه ااانمبتم كزعم أاه اؼبع كؼ طذهي ن كذههللا اإلط ـ أبػت ب
إ  أاػه  ػتز ال طػ  ريػػ  الػوكاؿ ابؼبسػ عج  طهلاػ ن كهػػ  ركا ػ  عػن اإلطػػ ـ 
أضبػد انػػ رل  ُب ال،ػػ كع بصػػبغ  اعبػػـو باتلػهي كعمبػػه  ػػتز رطػػ  ط عجػػ  ريػػ  
الػػػوكاؿي كرػػػ ؿ ُب التاضػػػمم ك ػػػتز ال طػػػ  بعػػػد طلػػػتع الرػػػمس ُب ااايـ 

 بػػن الػػدالث ك ػػـو بػػه الور رػػ  كااػػ  ُب بدا ػػ  اجمل لػػد عػػن أيب  ع،ػػ   
 عل  أاه ر ؿ  رط  اعبم ر طن طلتع الرمس.

  كركل الػػػػػداررهك عػػػػػن عمػػػػػ ك بػػػػػن وػػػػػعبهللا عػػػػػن اببػػػػػه عػػػػػن  ػػػػػدس
ر ػػػص لل عػػػ ة أف   طػػػتا صبػػػ رهم ابللبػػػ  أك أم انػػػ ع   أف رانػػػتؿ و 

ر ؿ اؼبتنػق ُب    بػه الكػ ُب  ك ػ  ذم عػذر طػن طػ ض أك  ػتؼ  ابلمبل ري
 مب هم.عل  ا،سه أك ط له   ل ع ة ُب هذا امم ُب طع

نيعلػػم طػػن هػػذس اارػػتاؿ ؾبػػ الن لإل  لػػ د ُب الافػػب  كأمػػم اانػػ ي بتا 
اإلن ػػػ ء ابل تانػػػع ي نمػػػمبلم طػػػن رػػػ ؿ رػػػتاز ال طػػػ  ريػػػ  الػػػوكاؿ طهلاػػػ ن أم 
انػػػتاء  ػػػ ف لعػػػذر أك لغػػػري عػػػذري كطػػػمبلم طػػػن رػػػ ؿ رػػػتازس غب  ػػػ  ال عجػػػ  

 كطمبلم طن ر ؿ رتازس لك  ذم عذر  م  هت الظ ه  طن اؼبذههللا.
و لػذكم ااعػػذار ُب صػػ  مم اؼبػذههللا أف   طػػتا صبػػ رهم ُب نمػت أ بػػ

أم انػػ ع  وػػ ؤكا طػػن لبػػ  أك مػػ ر نػػال وػػك أف العػػذر اغب صػػ  للمبػػ س ُب 
هذا الوط ف طن طرا  الوب ـ كاػبتؼ طن الساتط ربل اارداـ أاػه أوػد 
كأبػػد طػػن  ػػ  عػػذر نبػػد   بػػه صببػػع المبػػ س ابعبػػتاز بمبصػػتص الاػػ آف ك 

طػػ  انػػ    ػػـت العبػػد كال أايـ ال رػػ  ق   كالمبػػاالسػػمب  كصػػ  مم اؼبػػذههللاي 
 {ي انعػػػػػػػ  كال بػػػػػػػ ج عػػػػػػػن وػػػػػػػبحل طػػػػػػػن ال اػػػػػػػدًن كال ػػػػػػػأ ري إال رػػػػػػػ ؿ  }
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ر بػػ  لل طػػ  أطػػ ـ السػػ نلني غبػػذرهم طمبػػه إذ ال  غػػري نلػػت ك ػػد كرػػل مػػ 
 تز أت ري اليب ف عن كرل اغب    إلبهي نسكتزه عن ربد د كر ه هت طػن 

 الدلب  التاضمم عل  انع ه.
ي كط  انكل عمبه  ػ ف ع،ػتا نػ ريلتا ه و كرانتله كالد ن ط  و ع

   طػػن و ع،ػػتس كاضبػػدكا و علػػ  ع نب ػػه كال زلاػػتا   ػػد كم إ  ال للكػػ 
                                        ِِٗٗك اتؿ الد  تر  يالمبس ءوالمبس ءو

  الا ض كم بعد ذ   ط  انيق 
 كر ت.أف ال ط   تز ُب    اا

هػػ   ػػتز للمع مػػ  كاغبػػ ج بعػػد اا لػػ ء اؼبمب انػػك أف حيلاػػ  هػػ   ػػتز للمع مػػ  كاغبػػ ج بعػػد اا لػػ ء اؼبمب انػػك أف حيلاػػ    س س 
  اا،سلم  أك لغريمه  طن اؼبع م  ن طن اغبجبل اا،سلم  أك لغريمه  طن اؼبع م  ن طن اغبجبل 

ج  ال  ت د ط  ميمبع طن ربػ ـ اؼبع مػ  بعػد اا لػ ء انػعبه كاغبػ ج بعػد 
م  أك لغريمهػ  دنعه طن طودل،  إ  طك أف  اػـت  ػ  طمبلمػ  ابغبلػق اا،سػل

بػػػ  إاػػػه طػػػأطتر  ف حيلػػػق أك  فبػػػن هػػػت طدللمػػػ  ط أهػػػ  للحلػػػق أك ال اصػػػري
   اصػػػػ  بعمتطػػػػ ت المبصػػػػتص طدػػػػ  رتلػػػػه زعػػػػ                     

  ي اغبػػػػػػلواغبػػػػػػلوِِٗٗ                           ِِٕٕكرػػػػػػػتؿ المبػػػػػػػا  يال،ػػػػػػ مموال،ػػػػػػ ممو   
 
ـب ص  ب صػ ؼ طػن ركا ػ  اغبػد   عػن عيػدو بػن عمػ  رضػ  و عمبلمػ  
كاامبػػ  لػػت مل ااػػ  رػػتاز ذلػػك كألوطمبػػ  هػػيالء العمػػ ر كاغبجػػ ج أف  ع مػػ كا 
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ُب اغبلػق كال اصػري عبعلمبػ  اغبػ ج كاؼبع مػ   –أم غري احملـ   -عل  اغبالؿ
س ُب أداء العيػػ دة لػػه كهػػذا فبػػ  ال طدبػػ  لػػه ُب ال  مب،ػػك عػػن اإلب بػػ ج لغػػري 

العيػػػ داتي نػػػ ف اؼبصػػػل  ال حي ػػػ ج لغػػػريس ل أد ػػػ  الصػػػالة ك ػػػذلك الصػػػ نم 
كاؼبو ػػ ي كأرػػتاؿ العلمػػ ء   لبػػ  طػػن إلػػواـ ربػػ ـ اغبػػالؿ هبػػذس الرػػعرية كلػػت  
  ف هذا و ط ن لمبصػتا علػ  ذلػك كال اػصي نػدؿ ذلػك علػ  عػدـ لوطػهي 

ي بػػ  اؼبهلػػتب هػػت بصػػتله ابلػػ مب،س أك ابلغػػري ي كالغػػري إطػػ  بػػالؿ أك ؿبػػـ 
انػػػتاء أرلمبػػػ  أف اغبلػػػق كال اصػػػري اسػػػكي أك اانػػػ ي ب  ؿبظػػػتر علػػػ  رػػػتؿ 
الر نعب  ن ف اغبكم انتاء كهت أاه  تز للمحـ  أف حيلق لمب،سػه أك لغػريس 
طن احمل طني عن هػذا اغبػد طػن طمب انػكه كطمب انػكلم ك ػ ف ذلػك طيػ  علػ   

بعػد أف   ان هػذا اؼبتضػع طػن اؼبمب انػك  ػ نو  تف اغبلق أك ال اصػري صػ ر ُب 
 ػػ ف ؿبظػػتران نلػػت  اػػدـ علػػ  عمػػ  طيػػ ح  مػػ  لػػت بلػػق غبػػالؿي كرػػد رػػ ؿ 
المبػتكم ُب ركضػ  الهػ ليني  للمحػـ  بلػق وػع  اغبػالؿو كلعػ  طػن   ػتهم 
عدـ  تاز رب ـ اؼبع م  كاغب ج أاه طن اؼبعلػـت أف اا ػذ طػن وػع  اعبسػم 

ظتر  ظ  ر نم  إ  أف زيلػد اؼبمب انػك طن ؿبظترات اإلب اـ كلكن هذا احمل
بػػػػدان طعبمبػػػػ  ك  عػػػػني علػػػػ  احملػػػػـ  كر لػػػػ  أف   حلػػػػ  ابغبلػػػػق أك ال اصػػػػري 
لبسػػ يبمم  ػػ  وػػ ء  ػػ ف فبمبتعػػ  طمبػػه بعػػد اإلبػػ اـ إف  ػػ ف ربلػػ  العمػػ ة أك 
ال حلػػػ  ااصػػػغ  ُب اغبػػػل أك طعظػػػم ااوػػػب ء إف  ػػػ ف ال حلػػػ  اا ػػػرب ُب 

عػػدد ذك الاعػػدة  –طمبػػرب اإلانػػالـ ؾبلػػ   –اغبػػل   د  ػػتر علػػ  صبعػػ    
 وُُُق ص ُِّْ
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 أان ار الا آف  اإلط ـ أبتالعوانمي دار اؼبد مب  اؼبمبترة. .ُ
اؼبعجػػػم اؼب،لػػػ س ال،ػػػ ظ الاػػػ آف الكػػػ ًن   نػػػياد عيػػػدالي ر  ي دار  .ِ

 الرعهللا.
ّ. .  ز،سري الرع اكل  الربخ   ط ت  الرع اكم ي أ ي ر البـت
 ركح اليب ف   اظب عب  با  ي دار ال،ك . .ْ
 ـب ص  ز،سري ابن  دريي دار الالم ردة .ٓ

الػػػػدرر اؼبمب دػػػػ ة ُب ااب د ػػػػ  اؼبرػػػػ ل ة للسػػػػبتط ي دار اإلع صػػػػ ـ  .ُ
 ـ.ُٕٖٗ

طع الصػػغري للسػػبتط   المبيلػػ ين  ال،ػػ مم الكيػػري بفػػم الػػوايدة إ  اعبػػ .ِ
 ـ. ُِّٗطصه،  الي يب اغبلا 

داكد ي ربابػػػق ؿبػػػ  الػػػد ن عيداغبمبػػػدي دار إببػػػ ء السػػػمب  انػػػمبن أبػػػت  .ّ
 المبيت  .

انمبن الرتطػذمي ربابػق أضبػد وػ   ي دار اببػ ء الػرتاث العػ يب بليمبػ ف  .ْ
 ـ.ُّٖٗ

 ـ.ُّٕٗصحبمم طسلم ي و ح المبتكلي دار الرعهللا  .ٓ
 ن مم الي رل بر ح صحبمم اليخ رل البن بج ي دار ال ايف. .ٔ
 لهللا. ر  اػب،  للعجلتيني الرتاث اإلانالط  حب .ٕ
 ـ.ُٕٗٗ مبو العم ؿ   اؼب ا  اؽبمبدم ي طيانس  ال ان ل  بليمب ف  .ٖ
 ق.ُُّّطسمبد اإلط ـ أضبد بن بمبي  ي دار ال،ك  الع يب  .ٗ

 طتانتع  اغبد   الر    عل  اإلارتال. .َُ
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انػػياؿ بػػتؿ اغبػػل كالعمػػ ة كالػػوايرة  نػػ ركؽ نلمػػ ي طيانسػػ   ََُ .ُ
 آطتف.

 ـ.ُٖٓٗب ؾي الكتث يانياؿ ـب  رة  أبت اجملد  ََُ .ِ
 أبسن الكالـ ُب ال،  كل كاابك ـي الربخ عهب  صا . .ّ
 بب ء علـت الد ن  اإلط ـ الغوايل ي دار الرعهللا.ا .ْ
 أان ار اغبل للرتطذمي ربابق بسك اص  ز داف. .ٓ
اعالـ الس  د  بك ـ اؼبس  د  الور ر ي اجمللس ااعلػ  للرػ تف  .ٔ

 ـ.ُٖٗٗاإلانالطب  
 ـ.َُِٔااعل  للر تف اإلانالطب   ال بسري ُب اغبل ي اجمللس .ٕ
 ـ.َُٗٗاغبل اؼبربكر  الربخ   ط ت  الرع اكلي أ ي ر البـت  .ٖ
 ـ.ُٕٖٗاغبل عي دة العم ي ط  و ااه اـ للرتصب  كالمبر   .ٗ
 ـ.ُْٖٗال،اه اؼببس   أضبد عبس  ع وتري طك ي  الا آف ي  .َُ
 ـ.َُٗٗال،اه التاضمم  د  تر   بك  اظب عب ي دار اؼبمب ر  .ُُ
،اػػه علػػ  اؼبػػذاههللا ااربعػػ   العيػػ داتوي اجمللػػس ااعلػػ  للرػػ تف ال .ُِ

 اإلانالطب .
الاػػػ ل لا صػػػػد أـ الاػػػ ل  احملػػػػهللا الهػػػربلي طصػػػػه،  اليػػػ يب اغبلػػػػا  .ُّ

 ـ.َُٕٗ
 ـ.ُٖٗٗاؼببواف اػبف     الرع ايني ع مل ال،ك ي  .ُْ
بكم  اغبل كأبك طه  الربخ   علػ  انػالط ي دار اإلميػ ف كاغببػ ة  .ُٓ

 ـ.ُْٖٗ
 ـ.ُْٖٗطك اهي ؾبمع اليحتث اإلانالطب ي ذبمم اؽبدل ك  .ُٔ
ربلػػػ  منتذ بػػػ  ُب اغبػػػل كالعمػػػ ة كالػػػوايرة  أبتاجملػػػد بػػػ ؾي الكػػػتث   .ُٕ

 ـ.ُٖٓٗ
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زاد اؼبسػػ ن  إ  اغبػػل كالعمػػ ةي الػػد  تر   إبػػ اهبم اغب،مبػػ كلي دار  .ُٖ
 .ْي ط َُِٔال، ركؽي اؼبمبصترة 

 ـ.ُٕٕٗناه السمب   السبد ان بقي دار ال،ك ي بريكت  .ُٗ
ن صببػػػػػع ااطػػػػػ ي الرػػػػػع ايني طصػػػػػه،  اغبلػػػػػاي  رػػػػػ  الغمػػػػػ  عػػػػػ .َِ

 ـ.ُُٓٗ
 بػػ  زع مػػ  كربػػل  الرػػبخ عيػػدالعو و   عبسػػ ي اجمللػػس ااعلػػ   .ُِ

 ـ.ُٖٓٗللر تف اإلانالطب  
ليبػػػػك الللػػػػم ليبػػػػك  اإلطػػػػ ـ أبػػػػتالعوانمي اجمللػػػػس ااعلػػػػ  للرػػػػ تف  .ِِ

 ـ.ُٕٕٗاإلانالطب  
 ط ن  انياؿ عن اغبل كالعم ةي د. تان  الا ضػ كلي طك يػ  كهيػ  ط .ِّ

 ـ.ََِْ
 هدا   اغبل عل  اؼبذاههللا ااربع   ط ت  أضبد  بتاف. .ِْ
هدا ػػػ  السػػػػ لك إ  علػػػم اؼبمب انػػػػك  اإلطػػػ ـ أبػػػػتالعوانمي دار اؼبد مبػػػػ   .ِٓ

 ـ.ُٖٔٗاؼبمبترة 

 ـ.ُٖٓٗصح ك أثمب ء اغبلي د  تر   عيدالع ؿي    ب البـت الها 

 أو اتر خ طك 
 ك  ي اازرر ي طيع طك .. أ ي ر طُ
 ـ.ُٖٓٗ. أ ي ر الك اـ   ي ر اؼبسجد اغب اـي اؼبك ي دار الصحتة ِ
. اعبػػػػ طع اللهبػػػػ  ُب طكػػػػ  كأهللػػػػ  البػػػػن صلػػػػريةي دار اببػػػػ ء الك ػػػػ ب ْ

 ـ.ُُِٗالع يبي 
. وػػػ، ء الغػػػ اـ   يػػػ ر اليلػػػد اغبػػػ اـ ي ال، انػػػ ي دار الك ػػػهللا العلمبػػػ  ي ّ
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 بريكت.
 ـ.ُٓٓٗاغبلاي  . انرية ابن هر ـي طصه، ٓ
. عظػػػػػ نم ااانػػػػػ ار ُب الكعيػػػػػ  اؼبرػػػػػ ن ي السػػػػػبد ب طػػػػػد السػػػػػبد علػػػػػ ي ٔ

 ـ.ُُٗٗ
 بو اتر خ اؼبد مب 

ي ابػن بجػ  اؽببدمػ ي ُ . اعبته  اؼبمبظم ُب زايرة الارب الرػ    المبيػتم اؼبكػـ 
 .ُِٗٗدار  تاطع الكلمي 

  ي بريكت.. الدرة الدمبمب  ُب اتر خ اؼبد مب ي ابن المبج ر ي دار الك هللا العلمبِ
 . الو  ن  الادانب  ُب زايرة  ري الرب  ي ابن اػبهبهللاي اؼبهيع  اؼببممبب  دبص .ّ
. كنػػػ ء التنػػػ ء   يػػػ ر دار اؼبصػػػه، ي السػػػملتدلي دار الك ػػػهللا العلمبػػػ ي ْ

 ـُٓٓٗبريكتي 
 .ُْٖٗ. و، ء السا ـ ُب زايرة  ري اا ـي السيك ي دار  تاطع الكلمي ٓ
 ُب  ػ  طكػ في بسػني بػن   الرػ نع ي دار . ران ل  ُب اثي ت ك ػتد المبػأ

 ـ.ُِٗٗ تاطع الكلمي
. دانعػػ  الرػػا ؽ كاػبػػالؼ ُب ببػػ ة ااايبػػ ء ُب ريػػترهم ابػػن بجػػ  اؽببدمػػ ي ٕ

 ـ.ُِٗٗدار  تاطع الكلمي 
. زمبت   اغبلك ُب  تاز رؤ   المبػا كاؼبلػكي السػبتط  ي دار  تاطػع الكلػمي ٖ

 ـ.ُٖٔٗ
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  فوزي حممد أبوزيدفوزي حممد أبوزيد    نبذة عن املؤلف : فضيلة الشيخنبذة عن املؤلف : فضيلة الشيخ
  ـي ُْٖٗأ  تب  ُٖايذة  كلد نفبل ه ُب
هػ ابعبمبوةي ط  و ُّٕٔطن ذل اغبج   ُٓاؼبتانق 

السمبه ي غ بب ي ج ـ عي كبص  عل  لبس اس  لب  دار 
ـي ٍب عم  ابلرتبب  َُٕٗالعلـت طن   طع  الا ه ة 

كال علبم بت كص  إ  طمبصهللا طد   ع ـ دبد     طمبه  
 ـ.ََِٗكزا عد انمب  ال علبمب ي 
 المبر ط   عم  رنبس  للجمعب  الع ط  للدعتة

 َُٓو رع  ُُْكطا ه  ال نبس   ِِْإ  و دبص ي كاؼبرل ة ب رم 
صببع أكب ء اعبملتر  .ي  م    جتؿ دبص   اؼبع دل ابلا ه ةي كؽب  ن كع ُب

ا الؽ كالدكؿ الع بب  كاإلانالطب  لمبر  الدعتة اإلانالطب ي كإبب ء اؼبيد  كا
اإلمي اب ع ابغبكم  كاؼبتعظ  اغبسمب . هذا ابإلض ن  إ  الك  ابت اؽب دن  
إلع دة ؾبد اإلانالـي طن ال سجبالت الصتزب  الكدرية كالتان ن  اؼب عددة 

اؼبدؾب ي كأ ف  للمح ض ات كالدركس كاللا ءات عل  الر ان  كاار اص 
كهت أبد أ رب  طن  الؿ طترعه عل  اإلارتال 

اؼبتارع اإلانالطب  ابلع مل ك  م اآلف إض ن  ز اث الربخ العلم  الك ط  عل  
طدل شب اب  كثالثني ع ـ طفلي ك  رل زهت   المبسخ  الد لد  طن اؼبترع طع 

 كا ل  إقبلبو   لبتا هللا أبدث ال امبب ت ال رمب .
  دعت إ  ايذ ال عصهللا كاػبالن تي كالعم  عل  صبع  -ُدعػتزه 

لص  اإلانالط ي كإبب ء ركح اإل تة اإلانالطب ي كال خلص طن اابا د ا
حي ص عل  ز بب   -ِكاابس د كااث ة كاا اب  كغريه  طن أط اض المب،سي 

 -ّأبي به ابلرتبب  ال كبب  الص نب  بعد  ذ هللا ا،تانلم كزص،ب  رلتهبم.ي 
ي كإبب ء  عم  عل  زمباب  ال صتؼ فب  و به طن طظ ه  بعبدة عن ركح الد ن
 ال صتؼ السلت   اؼبيك عل  الا آف كالسمب  كعم  الصح ب  الك اـ.

   هدنه   إع دة اجملد اإلانالط  بيع  ال كح اإلمي اب ي كار
 اا الؽ اإلانالطب ي كبرتانبخ اؼبي دئ الا آاب . 
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 كتبة في ضرثع عشرح سلسلخ 103قبئوخ الوؤلفبد   أين أين 
 (8ضوال    فً تفسير القرآى الكران )

و ْٖ  ويِو ا،ح ت طن اتر الا آف  جُْوي  ُو ا،ح ت طن اتر الا آف  جْ 
ي و اآلداب الا آاب  طع  ري الرب   ُٗطوي  ِ أان ار العيد الص   كطتان 

و ز،سري َُِ .ُو ز،سري آايت اؼبا بنيي جٔٗي  و أان ار  ل  إب اهبم ّٗ 
 بكمػػ  لام ف كب  التالد ن.و َُّي  ِآايت اؼبا بنيي ج

 (8ثبًيأ   الفقأ )
طو ِو ط نػػػػدة اؼبسػػػػلم بػػػػني الػػػػد ن ك العلػػػػم  ٓ  طويّو زاد اغبػػػػ ج كاؼبع مػػػػ   ِ 

 و  بػػػػػػػ  زكػػػػػػػتف داعبػػػػػػػ ن علػػػػػػػ  بصػػػػػػػرية يِٓ  ي زػػػػػػػ  م إقبلبػػػػػػػول كإادكابسػػػػػػػ و
 يو الصػػػػػػػب ـ وػػػػػػػ  ع  كباباػػػػػػػ ُٕطوي  ِو ـب صػػػػػػػ  زاد اغبػػػػػػػ ج كاؼبع مػػػػػػػ   ْٓ 
 و دالن  ال، ح ابل ضب  اؼبلداة.ََُي  و صب ـ اازاب ءٓٗ  يو إ  اـ و ل طتاتِٕ 

 (11ثبلثب   الحقيقخ الوحوذاخ  )
 ُو إوػ ار ت اإلانػ اء جُّطوي  ّو بد   اغبا نق عن ردر انػبد اػبالنػق  ٕ 
 و ال ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؼبلػػػػػػػػػػػػػػػػػداةيِّطوي  ِو الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػ الت احملمد ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ِِطوي  ِ 
طو  زػػ  م لإلقبلبو ػػ وي ِ  و كا ػػهللا اؼبسػػلمني اؼبع صػػ  ن كبػػت رانػػتؿ و ّّ 
و اعبمػ ؿ ٖٓو  ىن اثمبنييَٕو الس اج اؼبمبريي  ُٔي  ِو إو ار ت اإلان اء جّٓ 

 و و ؼ ول  وعي ف.َٗو ذبلب ت اؼبع اجي ٕٖاحملمدل ص ه س كابطمبهي 
 (6راثعب   هي ضعالم الصىفيخ  )

و الرػػبخ   علػػ  انػػالطه انػػرية ّطوي  ِو اإلطػػ ـ أبػػت العػػوانم اجملػػدد الصػػتَب ُ 
و وػػبخ اإلانػػالـ السػػبد ْٓ ابىن السػػبد أضبػػد اليػػدكلي  و اؼبػػ ىب الػػُْكانػػ   ةي  

 و الرػػػػبخ الك طػػػػ  السػػػػبد أبػػػػت اغبسػػػػن الرػػػػ ذ يٗٓطوي  ِإبػػػػ اهبم الدانػػػػتر   
 و اإلط ـ أبت العوانمي انرية بب ة.ٕٗ 

 (7خبهسب   الذاي والحيبح  )
و  بػػػػ  حييُّػػػػك و ّْطوي  ِو إصػػػػالح اانػػػػ اد كاجمل معػػػػ ت َب اإلانػػػػالـ  ِٔ 
طو طػػػػرت م ِو  تاػػػػتا رػػػػ آ  ميرػػػػ  بػػػػني المبػػػػ س  ّٗإقبلبػػػػولوي  طو  طػػػػرت م ّ 

و ٕٓ و بمبت إان انب  ككعد اآل  ةي ٕٔو رف اي الري ب اؼبع ص ي  َٓإقبلبولوي  
  إ  ب  أان ل  اؼبترعو.و ناه اعبتاب ِٗ زمبو   طترعوي َََِّ أط اض ااط  كبصرية المبيتة 

 (7سبدسب   الخطت اإللهبهيخ للوٌبسجبد  )
و وػل  وػعي ف ك ُٖو وػل  ر ػهللا كاإلانػ اء كاؼبعػ اجي ُٕلد المبيػتلي  و اؼبت ُٔ 

و اغبػػل ك عبػػد ااضػػح ي َِو وػػل  رطفػػ ف ك عبػػد ال،هػػ ي ُٗلبلػػ  الغ،ػػ افي  
 طو.ّو اػبههللا اإلؽب طب  ؾبلد  اؼبمب اني ت الد مبب   ٓٓو اؽبج ة ك ـت ع وتراءي  ُِ 

  يت   للعص .و ااو،ب  المبٖٕ   (1  الخطت اإللهبهيخ العصراخ   )ان بع ن 
ً   الورضح الوسلوخ )  (4ثبهٌب 

و اؼبيطمبػ ت الا ا ػ ت ّْطو  زػ  م إقبلبػولوي  ِو ز بب  الاػ آف عببػ  اإلميػ ف  ٗ 
 طويِ  زػػػػػػ  م لإلقبلبو ػػػػػػ و  و ن ػػػػػػ كل   طعػػػػػػ  للمبسػػػػػػ ءْْطو زػػػػػػ  م إقبلبػػػػػػولوي  ِ 
 لإلقبلبو  و.  هز صب   رل و اغبهللا كاعبمبس َب اإلانالـ.ْٕ 
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 (12  )ثبهٌب   الطراق إلً هللا
 طو  زػػػػػػ  م ل ادكاسػػػػػػب ويِو ط  ػػػػػػق الصػػػػػػد اني إ  رضػػػػػػتاف رب العػػػػػػ ؼبني  ٔ 
طوي ِو اجمل هػػػػدة للصػػػػ، ء ك اؼبرػػػػ هدة  ِٖو ط  ػػػػق احمليػػػػتبني كأذكارلػػػػمي  ِٓ 
و ط ارػػػ  ِّو رانػػػ ل  الصػػػ غبنيي  ُّو عالطػػػ ت ال تنبػػػق اهػػػ  ال حابػػػقي  َّ 

   هلػػػهللا َب  ػػػـت ع وػػػتراء و رب،ػػػ  احمليػػػني كطمبحػػػ  اؼبسرتوػػػد ن نبمػػػٕٓالصػػػ غبنيي  
 و أبسػػػػػػػػػػػػن الاػػػػػػػػػػػػتؿئْو اتانػػػػػػػػػػػػ  اؼباػػػػػػػػػػػػ بنيي  َٔللاػػػػػػػػػػػػ كرج   ربابػػػػػػػػػػػػقوي  

 يُو ؾبػػػػػ لس زو بػػػػػ  المب،ػػػػػتس جٖٖو دعػػػػػتة الرػػػػػي ب العصػػػػػ    لإلانػػػػػالـي  ٕٗ 
 يِو ؾب لس زو ب  المب،تس جٖٗ 

 (7تبسعب   األركبر واألوراد )
ااب اري و أذ  ر ُٓطو  ز  م إقبلبول كأادكابس وي  ُِو ط، زمم ال، ج  ٖ 
 طويّو أذ  ر ااب ار  صغريو ّٖطوي  ٓو ـب ص  ط، زمم ال، ج  ّٕ 
و اب  ال ل ىن ابلترد الا آىني ٔٓطوي ِو أكراد اا ب ر  زب  ل كو حو َْ 
 طوِو   طع ااذ  ر كااكرادي ّٕ 

 (61عبشرا   دراسبد صىفيخ هعبصرح  )
و أبػتاب الاػ ب ُِءي و الص، ء كااص،ب ُُو الصتنب  ك اغبب ة اؼبع ص ةي  َُ 

طو  زػػػػ  م لإلقبلبو ػػػػ ي ّو الصػػػػتنب  َب الاػػػػ آف كالسػػػػمب   ِٗكطمبػػػػ زؿ ال ا  ػػػػهللاي  
و طػػػتاز ن ْٗو التال ػػػ  كااكلبػػػ ءي  ِْو اؼبػػػمبلل الصػػػتَب كاغببػػػ ة العصػػػ   ي  ّٔ 

و انػػب ب  ٖٓو الػػمب،س كصػػ،ل  كزو ب لػػ ي  ّٓو ال،ػػ مم الع نػػ ىني  ُٓالصػػ درنيي  
 و اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ت الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بيٓٔنيي و طمبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج التاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّٔالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رننيي  

 و وػػػػػػػػػػػػ اب أهػػػػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػػػػ يٕٕو العهػػػػػػػػػػػػ اي الصػػػػػػػػػػػػمدااب  ل صػػػػػػػػػػػػ،ب ءي  ٖٔ 
 و آداب احمليني هلل.ٖٗو طا ط ت اؼبا بني.ي ّٖ 

 (6حبدي عشر  الفتبوي )
 يِو ن ػ كل نتر ػ  جَٖي ُو ن ػ كل نتر ػ  جٕٔو ن  كل   طع  للرػي بي ِْ 
 سألتاك.و  َُُي  ْو ن  كل نتر   جٖٔي  ّو ن  كل نتر   جْٖ 

 (3ثبًً عشر  ضسئلخ صىفيخ )
 و اػػػػػػػػػػػػػػتر اعبػػػػػػػػػػػػػػتاب علػػػػػػػػػػػػػػ  أانػػػػػػػػػػػػػػ ل  الرػػػػػػػػػػػػػػي ب  زػػػػػػػػػػػػػػ  م لإلقبلبو ػػػػػػػػػػػػػػ ويِٕ 
 و إو رات الع رنني.ٗٗ  و اا تب  ال اباب  ُب ااان ل  الصتنب يٗٔ 

 (3ثبلث عشر  حىاراد هع اآلخر )
 و بػػػػػػػػػػػتارات اإلاسػػػػػػػػػػػ ف اؼبع صػػػػػػػػػػػ يِٖو انػػػػػػػػػػػياالت غػػػػػػػػػػػري اؼبسػػػػػػػػػػػلمنيي  ُٖ 
 انالـ كاؼبسلمني.و أان ل  ب ة عن اإلْٗ 

 (4راثع عشر  شـفبء الصذور  )
و برػػػػ ن  اؼبػػػػيطن عمبػػػػد اؼبػػػػتت ْٕطوي  ِو عػػػػالج الػػػػ زاؽ لعلػػػػ  اارزاؽ.  ْٔ 
 و بر ن  ال،ف  اإلؽب ي ٔٔو بر ايت اؼبيطن ُب اآل  ةي. ِٔطوي  ّ 
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 مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيدأين جتد 

 الا هػػػػػ ة اؽب ز  ررم اؼبك ي  إانم

 اازه  الا ند  ته  و رع ُُٔ ُِِِْٓٗٓ الع يب اجمللد ي طك 

 اغبسني طبداف الغالـ أـ انتؽ َُُِٖٓٗٓ اعبمبدم طك ي 

 رحي فيع بد ن الربخ و رع ِٓ ُِِٖٕٓٓٗ اؼباهم دار

 الدراان  اعبع، ل ص   الربخ ُٕ َِِٖٖٗٗٓ الكلم  تاطع طك ي 

 سنيابغب ااكر ؼ عم رة ُ َُِْٕٓٗٓ ال تنباب  طك ي 

 اغبسني طسجد  ل  الست لم زر ؽ ِ َُُِِّْٕٕٗٓ اغبسني أاتار ابزار

 ابغبسني العدكل بسن طبداف ُُ ُِِِْٓٗٓ العو و   طك ي 
 ابلدراان  الا ند  ته  و رع َُّ ََِٖٕٔٗٓ اعبمبل  ال،مبتف

 ابغبسني اغبسبك اؼبرلد و رع ِِ َُِِْٓٗٓ اغبسبمبب  طك ي 

 اازه   ل  عيه   و رع ُ ََُُِٖٗٓ الالع  طك ي 

 . ا،بس  السبدة طبداف ٗ َُُِْْْٓ العلم ا،بس  طك ي 
 اؼبص م اؼبك هللا

 اغبد  
 و    و رع ِ اللتاء عم رة ُِِّّْٕٗ

 اللتؽ بي ب اليس  ف و رع ِٖ ُِّْٗٓٔٗ  بالىن   ط  ااد هللا

 الدر  طبداف ال ح   ي و رع َُٗ ََّّّّّٓ اإلاس ف دار طك ي 

 ب ب طلعل طبداف ٔ ُِِْٕٔٓٓ ت طدب طك ي 

 اص  طد مب  المبص  و رع يَََِ طبي  ََُِِْٔٓ اص  طد مب  طدبت 

 السمبرتاؿ  تار عد  و رع ٗ َُِّْٗٗٗ اؼبص    المبلف 

 الرتان ا   دم  ل  بج زمي. د ش ٔ ُّّّْْٗٗ كال تز ع للمبر  هال

 اازه  عب طعا  ل  ااز اؾي درب ََََُِْٕٕٗٓ للرتاث اازه    اؼبك ي 

 اازه  الا ند  ته  و رع ُِٖ ِِّٖٖٓٗٓ الا ل أـ طك ي 

 ابازه  الصمب درب  و رع ٗ ِِّْٖٖٗٓ اغبد د  اادبب  اؼبك ي 

 اعبد دة طص  أطنيي أضبد.د و رعُِ ِْْْٗٗٔٔ الر  ،  ال كض  طك ي 

 اإلانػػػػكمبدر    

   د طهعم أط ـ ال ط ي ؿبه  َََُِِِْٖٗٔ انت   رك
 زغلتؿ ص،ب  ال ط ي ؿبه  َََُُِِّٖٗٔ الدا َب اإلانالط  لك  با

 طص  ؿبهػ  دااب ؿي المبح و رع ٔٔ َََُُُُُّْْ طتان  انعبد    رك

 طص  ؿبه  دااب ؿي المبح ش ْ َّ-ِّْٖٗٓٗ الصب د طك ي 

   ب  انبدل إظب عب ي اؼبرريأضبد ِّ َّ-ِّْٗٓٔٓ انبيت ه طك ي 
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 ااببا أضبد/ أ -ال ط  ؿبه  َُِّّْٖٖٓٓٓ ااببا الكرك
 اارػػػػػػػ لبم  

 عل  العو و عيد طدران  رتار -الور ز ق -------   اغب نظ عيد  رك

 الد ن اتر و رع – الور ز ق َٓٓ-ََِِِّٔ عي دة طك ي 

 اليدكل السبد طسجد أط ـ -طمبه  ََْ-ُّّّْٓٔ اتج طك ي 

 ال ج رة  لب  أط ـ اؼبع صمك  انعبد شٗ -طمبه  ََْ-ِّّّْٓٗ ر ب  طك ي 

 َََُُِّٖٖٓٗ ال ح     رك
 السمبرتاؿي أط ـ الستداف و رع - الربخ  ، 

 السالـ عيد أضبد ان ط /أ
 طس ر،  رتار  بل ف و رع - اؼبمبصترة َََُِِِّٖٓٓ اعب طع  صح ن  طك ي 

 انلبم ف عم د/أ الهتارلء
 اؽب دلي ش  يعا عوب  اؼبمبصترةي َََُُُِْْٗٔ اؼبلداة ال ضب  طك ي 

 كندل ع ط /أ
 ابن طدران  رتار الد ات   و رع -اؼبمبصترة ََََُُّٕٓٓٓ الد ات   صح ن  طك ي 

 أضبد الد ن  م ؿ اغب ج لام في
 البـت أ ي ر صح ن 
 ان مل صالح طدران  رتار -اؼبمبصترة – طلخ  َُُِِْْْٕٕٗ ااز ىب   اغب ج

 طلخ   تب ل أط ـ ال ج ر  ي
 ب ب ل غوا  ضب دس أ -ن  د َََُِِْٖٗٔٔ فاإلمي  طك ي 

  ريل   بسن ح الرلداءي الست سيش َََُِِْٕٗٔٗ الصح ن   رك

 اؼبلك ال كت ن أط ـ ع ايب اضبد و رع -انته ج َّٗ-ِِّٕٗٗٓ السم ف عيدال،  ح أكالد

 الامب كل ال ببم عيد انبدم طسجد أط ـ -رمب  ََُُُٖٔٔٓٗٔ اغبسن أبت  رك

 َََُْٖٖٔٔٗٔ إانمب  -الا ااي  رك
   اغب ج -ز مبهللا السبدة ش - إانمب  -الا ااي

 المبتىب   رطف ف   كااان  ذ ال  س

 اؼبمبس  الع ط  عيد   بسك  رك َُُُُُِّْٖٗ  انمب  بسك  رك
 اارص  -  انمب  ال طد طس ر،  أط ـ

كميكن  كب ء اعبملتر  يمبع أأ ف ن بدكر ااه اـ كاعبملتر   كاا ي ر كاؼبك ي ت الكربل ر
 ؾب   طن طترع الربخاسخ  الهي ع   الك هللا كزمبو  ر اءة أ ف ن 

www.fawzyabuzeid.com  كعل  طترع يwww.askzad.com  طترع
 بدانق اؼبع دم ابلا ه ةي َُٓش ُُْدار اإلمي ف كاغبب ةي المب و  أك .لك  ب الع ىبا

 َِ-ُُِِٖٔٔٓؼ   يَِ-َُِِِْٓٓت  

http://www.askzad.com/
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 ّ طادط  الهيع  الد لد 
 ٓ طادط  الهيع  ااك 

 ٗ  ال جلو للحلال،ص  ااكؿ
 َُ صلتر ان  العمب   
 ُّ زليب  دعتة اػبلب 

 ُْ ك تب اغبل كاان ه ع ه
 ُٖ أ ه ء و نع  ُب االان ه ع 

 َِ اإلعداد لس،  اغبل
 ِّ زمبيبل ت
 ِٓ   اإلٍب ىاـال،ص  الد ين

 ِٔ ي     طتاربل اإلب اـاإلان عداد للس، 
 ِٕ الغس 

 ِٖ دع ء اإلغ س ؿ
 ِٖ دع ء ليس اإلب اـي       ليس اإلب اـ

 َّ دع ء اإلب اـ
 ُّ دع ء الس،  

 ِّ  ػػػػال ليب
 ِّ آداب احملـ 

 ّّ ؿبظترات اإلب اـ كطي ب زه
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 ّٓ أ ه ء و نع  ُب اإلب اـ
 ّٕ ايزهآب اليبل اغب اـ ك كآدا  د تؿ طك  ال،ص  الد ل 

 ّٖ دع ء طع  مب  طع مل طك 
 ّٗ دع ء د تؿ طك 

 ّٗ ال أههللا لد تؿ اليبل اغب اـ
 َْ دع ء المبظ  إ  الكعي 

 ُْ آداب ك ص نص اليبل اغب اـ
 ْٓ آايت اليبل اغب اـ
 َٓ آايت   طعػػػ 

 ُٓ تاؼػػػ  اله ال،ص  ال ابع
 ِٓ  سػػػػػطعمب

 ِٓ هػػػػ ب،ب 
 ِٓ  ء بدء الهتاؼدع

 ّٓ الهتاؼ  ر ع 
 ْٓ و كط صح  الهتاؼ
 ٓٓ ط   ي ح لله ن 
 ٕٓ انمبن الهتاؼ
 ٖٓ أاتاع الهتاؼ
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 ُٔ كر ت الهتاؼأأنف  
 ِٔ ط ء زطـو

 ِٔ دع ء الر ب طن ط ء زطـو
 ّٔ زمبيبه

 ّٔ أ ه ء و نع  ُب الهتاؼ
 ٓٔ   السع  بني الص،  كاؼب كةال،ص  اػب طس

 ٔٔ اؼبل ـو ال ت ه إ 
 ٔٔ طر كعب  السع 

 ٖٔ بكمه كو كط صح ه
 ٗٔ هػػػ ب،ب 

 ُٕ انمبن السع 
 ُٕ أ ه ء و نع  ُب السع 

 ّٕ  ػػػ  اغبل ع نال،ص  الس دس
 ْٕ ال ت ُّه إ  طك

 ٕٓ زمبيبه
 ٕٓ نف ن   ـت ع ن 
 ٖٕ اغبفتر بع ن 
 َٖ انمبن  ـت ع ن 



        
 

  
    DDEE                                                                                                                                                                                            انفهرضت انفهرضت 

 ُٖ ط   مبل  عمبه اغب ج ُب  ـت ع ن 
 ِٖ بهزمبي

 ّٖ أ ه ء و نع  ُب  ـت ع ن 
 ْٖ   لبل  العبد ك تطل ال،ص  الس بع

 ٖٓ المبوكؿ إ  اؼبودل، 
 ٖٓ آداب اؼبر  إ  اؼبودل،  كالترتؼ هب 

 ٖٔ انمبن اغب ج ابؼبودل، 
 ٕٖ أعم ؿ  ـت المبح   أكؿ أايـ العبدو

 ٖٗ أكال  ال ط 
 َٗ آداب ال ط 

 ِٗ  اب   اغبلق كال اصري
 ّٗ ب اغبلق كال اصريآدا

 ٓٗ  لد   المبح 
 ٓٗ و كط اؽبدم

 ٔٗ بكم طن عجو عن اؽبدم
 ٕٗ رابع   ال حل  طن اإلب اـ

 ٖٗ أ ه ء و نع  ُب ال ط  كاؽبدمزمبيبهي    
 ٗٗ  أايـ ال ر  قو  عم  اغب ج أايـ طك ال،ص  الد طن
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 ََُ أايـ طك
 َُُ التا هللا عل  اغب ج أايـ طك

i.  ال ط َُُ 
ii. اؼبيبل دبك َُّ 

 َُْ طي ب ت طك
 َُٕ ط   مبدب للح ج دبك

 َُٖ زمبيبل ت
ـه ط ، ر ال،ص  ال  انع  َُٗ   أبك 

 َُُ إسب ـ اؼبمب انك
 َُُ عم  اغب ج بعد آداء اؼبمب انك

 ُُِ طتاؼ التداع
 ُُّ ال،تات كاإلبص ر

 ُُْ العم ة
 ُُٓ نف  و عل  اغب ج

 ُُٕ نف  طن ط ت ب   ن أك طع م ا
 ُُٕ بكم طن ط ت ؿب ط ن 

 ُُٗ ال،ص  الع و   زايرة اؼبد مب  اؼبمبترة
 َُِ نف  اؼبد مب  اؼبمبترة
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 ُُِ طر كعب  زايرزه 
 ُِْ ط   س حهللا للوان  عمبد زت له للمد مب 

 ُِْ آداب االان عداد للوايرة
 ُِٔ ط   س حهللا عمبد زايرة رانتؿ و 

 ُِٗ ط   مبدب للوان  أثمب ء إر ط ه ابؼبد مب 
 ُّْ آداب اغب ج ُب عتدزه

 ُّٕ ن  كل عص    ُب اغبلطلحق 
 ُّٕ .اإلب اـ طن  دةُ

 ُّٖ .الدنع عن ع ن ت ري  الغ كبِ
 ُّٗ . بكم اؼبيبل دبودل، ّ

 َُْ . بكم اؼبيبل دبكْ
 ُُْ . إ  زة ال ط  ري  الوكاؿٓ

 ُْْ .بلق اغب ج كاؼبع م  أك زاصريس لمب،سهٔ
 ُْٔ ط ا ع الك  ب

 َُٓ ايدة عن اؼبيل  الربخ نتزل   أبتز د
 ُُٓ ر نم  طيل، ت الربخ

 ُّٓ ر نم  اؼبك ي ت كدكر المبر 
 ُٓٓ ال،ل انل

 متَّ حبمد اهلل تعاىل وبربكة الصالة على حبيبه وآله وصحبه وسلم
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