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احلمد هلل رب العاملني  صلا و صما ب صكاملرى ن او  حممدامل  ماد        

صن و آله صلححمه أمجع ، أممل كعد: فهذه رممللة ج م اة وا م مئامل      

كفريضاة احلاإ      فقهمة مهماة، صف ا اد  ملفعاة، صصلامليمل  مماة   ع ا        

   ، صحي ملجهمل ك  مئ ب صمئ مة، ند ا همل:كمت اهلل احلرام

  أوصاف احلج املربور

 (شعملرام ص ئممسفئ ق صجدال صص قديس، ال  صطمأ مدة صخض ع هلل احلإ نحمملدة)

معاااااامللا شاااااام دمل ا مااااااا مل    صألاااااا همل  ملقاااااارة ألقمل اااااامل    

مادير ااملمعاة نضا      اخلم  م ممملن كن نحمداهلل أكملالدك  ر/

 مئة كحمملر الع مملء صانيدرس كاملحلرم  الراريف  وف اه اهلل،    

الاذ"   م اه    "احلإ: نحمملدة، صم  ى وضاملر"" يف خ ملم كر ملمإ

كرنملية معمللمه نمملدة شاوصن الالا ب ماملمس  مااملن الالا ب      

 صشااملرى  ااا،١٤٣٩ نااملم ماان القعاادة  " ١٨ -١١يف انياادة ماان  

 .ااملمعة يف الفضم ة ألحملب من خنحمة فمه

ص د  فض  معمللمه مرا رًا كملإل ن لعماملدة شاوصن الالا ب يف    

اهلل طحمملنااة اضملقاارة لاامعب  فعهاامل ل مئاا م  نملمااة صحل اامل  كماات 

احلااارام ن اااو صجاااه اخل ااا عا فراااار اهلل نيعمللماااه، صقاااملن  

صجااهاه نداامل صناان  ،مث ك ااه، ص فااس كع مااه، صكااملرى يف نمااره صنم ااه

 ط ب الع ب صانيئ م  خري ااهاء صأصفمله.
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صمن ال فملء أن   قدم كمللرار ااهي  نين  ملم ن و  ذا العم  

انيحمااملرى صأخاال كمللااذكر أخااا فضاام ة الراامل نحمااداهلل كاان ن ااا     

لرصز" اضملقر يف  ئاب الئادة صن  مهامل كا ماة ألا ل الادين،       ا

صمادير القحماا ل صال ئا م  ك كمللااة انيادس الدراماامة، وما  ان دااو     

مبراجعة اضملقرة صختريإ أوملديثهامل ص ناداد مل ل الحمملناة، كمامل     

 كارا مب ماملن الادارس مبرو اة انيملجئا ري يف      أشار أخاا الرامل   

 ل الاادين ن ااو جهااده كا مااة ألاا صانيااذا ا انيعمللاارة  ئااب العقماادة

 يف  فريغ اضملقرة صك ملك همل.

صاهلل أمأل أن ي ف  اامماس ل ع اب الداملفس صالعما  ال امل  صأن      

ي قحم  من احل مل  و هب صيئه  هلب أداء مدملماهب صيا ا لدمل 

أجااار ب، صأن حيفاااا ن مداااامل ديددااامل صأمدداااامل صصطددااامل صصالة أمر اااامل     

 صن مملء مل صيد ر جد د مل صحيفا ودصد مل  

 رب العااملني  صلاا و اهلل صماا ب صكااملرى ن ااو  حممداامل     صاحلمااد هلل

   . مد صن و آله صلححمه أمجع 

 

 الال ب نممد شوصن

 خمللد كن راشد العحمدان د.
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ن اااو  حممدااامل  احلماااد هلل رب العاااملني  صلااا و اهلل صمااا ب صكاااملرى

 -صن و آله صلححمه أمجع  صكعد: ، مد

 .فمللئ م ن ماب صرمحة اهلل صكركمل ه

أل قا معاب يف  ذا ااملمس جملمس  ماملن ثب   ه يئر ا أن 

مسعدمل ص ئملمعدمل نده  ذ"ال الرب ملمإ اص لك يف خ ملم  ذ ،الال ب

 ممل يدل ن و جنملوه صحتقمقه لثمرا ه صممل نقد من أج ه.

صمحممل ماااه  ،ممااامل ال شاااك فماااه أن احلاااإ أواااد أركاااملن اإلمااا م 

   .رء انيئ ب انيئ المس  ال كأدا هانيالع ملم الذ" ال ي ب  م م 

 ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱيق ل اهلل 

  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي

 ٩٧ - ٩٦آل عمران:  َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت

 ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ :يف ك ملكه  صيق ل اهلل 
 ٢٧احلج:  َّٱٱ مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

 مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ :اهلل صيقاااا ل  

 ١٩٧ابلقرة:  َّ ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم
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َمان واإ     " املل:   ثحمت يف لحمس الحم املر" صمئا ب أن الاد     ص

 .(1)" ذا الحممَت، ف ب َيرُفْ ، صمل َيفُئْ ، رَجس كم َم صلَدْ ه أمُّه 

 ."خر  من    كه كم م صلد ه أمه" :صيف رصاية 

 صأخاار  الحم ااملر" صمئاا ب يف لااحمحمهممل أيضاامل: أن الااد       

 .(2)صر"فض  ااهملد احلإ انيرب"أ : ملل

: من ودي  جاملكر كان نحماداهلل    مئ ب يف لحمحه أيضمًلصأخر  

 الال ي  يف لفة و ة الد     نا   ُخاُذصا  ": صالذ"  املل فماه 

 .(3)"مدملمَاُاْب 

مااان أركاااملن،  لاااهانيئااا ب ن اااو صفااا  مااامل   هأدا  ا ص ن  اااذا احلاااإ 

صشرصط ،صصاجحماملم فن اه حيقا  تارام كاثرية صف ا اد مجاة م عاددة         

 مجعملء.صاجمل مس ك  و و ن و ا مة اإلم ممة  ،ن و الفرد

 ل رب املمإ   ذا احلف  اخل املما  صأصد من خ ل ال قملء كاب يف

  .أن أحتدث نن أصلملف احلإ انيربصر

                                                 

   .(١٣5٠) صمئ ب له، صال فا( ١8٢٠الحم ملر" ) (1)

 له. صال فا( 8٣) صمئ ب ،(١5١٩الحم ملر" ) (2)

( صلفاااا مئااا ب: "  ٩5٢4الئااادن الاااارب  )  (، صالحممهقاااا يف١٢٩7مئااا ب ) (3)

 ل أخذصا مدملمااب ".
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، صماااااعمه فااااانن انيئااااا ب   ا أراد أن ياااااا ن و اااااه ماااااربصرًا

  ل مللمة:ا لألصلملفف  كدأن يا ن و ه م ضمدمل  امرا رًا

 ن اهلل أماااره  هلل  خملل ااامًل أن حياااإ و اااملً  ال لااا  ا صل:

، ال أن ياا ن الحمملنا  لاه ن او     كذلك يف ك ملكه صمادة رما له   

أص  حمعمااة أص نااملدة، أص   ،أص  ق ماادًا أص مسعااة أص شااهرة،  ريااملءاحلااإ 

   .غري  لك مممل يفع ه كثري من الدملس

 حس جس مخ ُّٱ ٱيقاا ل فمماامل شاارنه لداامل ماان العحمااملدام صالالملنااملم  فااملهلل 
  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص  حص مس خس
 ٥ابلينة:  َّ مغ جغ

 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ: صيقااااا ل   

 ١٦٣ - ١٦٢األنعام:  َّ حض  جض مص خص حص مس حسخس جس

قحم  العم  و او  ) ال ُي:كن نمملض رمحه اهلل  عمل   ملل الفضم  

 ؟  ملل: ل اكمًل ،  ملل ا يمل أكمل ن ا ممل خملل مًلل اكمًل يا ن خملل مًل

 .(  هن و مدة رم ل ل اكمًل ، هلل  خملل مًل

 .ص ذا يدق دمل    ال ل  الثمل ا من أصلملف احلإ انيربصر

 ،يف كااااا  وركمل اااااه  أن ياااااا ن انيئااااا ب م حمعاااااملً : أال ص ااااا 

 ،كادصن زياملدة   مدة الد   اصأفعملله ص دق  ه ،صمادمل ه صأ  اله

أص  فريطا  ن اهلل جا  صنا     ،   أص جفملء أص  فراطأص  قل أص ُغ
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 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ يقااا ل:
 ٢١األحزاب:  َّ  حم جم هل مل

يف احلادي  ال احمس اني ار  نداد مئا ب أ اه        صثحمت نن الاد    

 ناا  ُخااُذصا " ": ااملل فمماامل ي ع اا  ع ااه صكعااد أن وااإ و ااة الاا داع     

 ." مدملمَاُاْب

صأ" دنااا ة أص  ااا ل   ، فاااأ" نمااا  اااار  نمااامل فع اااه الاااد     

  اد ياا ن صزراً  يف و  اه فن اه    نمامل ماده الاد      يا ن كعماداً 

 ن و احلمل  الذ" يق م كه ف دد حمه     لك. صخالرًا تمًل ص

 مبمللأن حيإ انيئ ب  :من أصلملف احلإ انيربصر ال ل  الثملل 

 و ل، ف  حيإ مبملل فمه شحمهة أص شك أص أن أل ه ورام.

 ن ماان وااإ مبااملل واارام فاانن و ااه ال يااا ن       : ااملل الع مااملء 

  . ن و ه ال يا ن لحمحمًل :، ك   ن كعضهب  مللمربصرًا

 صأ ردصا:

 َفممل َوَ ْ ت صََلِانْ َو  تْ اْلِعرُي***      َا َوَ ْ ت ِكممللٍ َألُْ هُ ُمْحتٌ 

أص  ،أص ال غااذ" كااه  ،كاا  احلاارام أماان  ص ااد وااذر مل الااد    

يف   لااك أص صجااه ماان ال جاا ه كماامل ثحماات   ،مقملرك ااه ن ااو أ" وااملل 

الر ُجااَ  ُياِلمااُ  ": احلاادي  ال ااحمس الااذ" صلاا  كااه اني ااالفو 

الئ ااَفَر َأْشااَعَ  َأْغحَمااَر، َيُماادُّ َيَدْيااِه  اَلااو الئ اامملِء ياامل َربُّ.. ياامل َربُّ،      
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َصَماْلَعُمُه َوَراٌم، َصَمْرَرُكُه َوَراٌم، َصَمْ حَمُئُه َوَراٌم، َصُغذَِّ" ِكملْلَحَراما، 

 .(1)"َفَأ  و ُيْئَ َ ملُب َلُه؟

أِطااْا مالعَمااكا  ُااان   "يف احلاادي  ال ااحمس ص ااملل الااد  

 .(2)" ُمئَ  ملَب الد ن ِة

ن او    ذا ظمل ر صمع ا م يف كا  مامل ي ع ا  مبان كاملن مامل راً       ص

ن ااو أن ال ياادخ  ن مااه مااملل  ال ماان صجااه       ااذا الالرياا  وري ااملً  

صأم ره ممئارة   ،  فم  و مفهالص ،و ل، ف  د دن ا ه مئ  ملكة

 صأوئاان وااملل ماان غااريه، ،صمااعملدة صمااعة رزق ،ص اا  يف طمأ مدااة

ي ع ا  كاأداء طملناة صنحماملدة  اا ركان مان         ا كملن احلملل  ام  ف

 .؟أركملن اإلم م اليت  ا احلإ

: أن يقاا م انيئاا ب  ماان أصلااملف احلااإ انيااربصر    ال لاا  الراكااس 

صيام ااااهمل  ،احلاااامل  كااااأداء أركااااملن احلااااإ صشاااارصطه صصاجحممل ااااه  

 وضاار ا  صال يفاارط يف ص  ااه  صمئاا ححممل ه صمئااد  مل ه ،مبددصكمل ااه

ص لاااك الهماااملن الراااري   ،يف   اااك ا ماااملكن انيقدماااة انيحمملركاااة

الذ"    زمن احلإ، ص  اك ندادممل   أما  يف أوا ال كعاا الداملس       

أص مااادة  ااار  الع اااا الع اااملب مااان     مااامل فرقاااملً  ن  الاااذين حي ااا 

مباامل أصجااا اهلل ن اامهب يف  ااذه الفريضااة    ال ق ااري صناادم القمااملم 

                                                 

   (.١٠١5)لحمس مئ ب  (1)

 .(64٩5« )انيع ب ا صمط»أخرجه الالربا ا يف  (2)
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  ئاامل ً دم كمللااصجيربص هاامل  ،ف  ااد ب يوكاا ن كعااا ال اجحمااملم  

نن ممل أمرصا كه يف  ذا الرأن، ص ر  كعضهب اار  مان    صخرصجمًل

ص اا  غااري  ،أص  حماا  مد  اا  ال ماا    أص كعااده ،مهدلفااة مااس انيغاارب 

صأمااا ر ،  كااا  يف صاجحماااملم اااد ُي ص ااار  كعضاااهب أيضاااملً  معاااذصر،

يف ظاااا   ااااذه   يئاااا المس أن يوديهاااامل كئااااه لة صيئاااار صخ  لااااملً   

 دمةالدصلااة الئُّااذه الاايت  قاادمهمل  ا  اال  ماعملم صاخلاادمملم اا م اة  

الئ فمة ك د احلرم  الرريف  ص حم ة انيئ م  انيم اة  الئ دمة

 ئ ر ك  اإلمامل املم انيملدياة، صانيعد ياة،   ُ صاليت  العركمة الئع دية

، كا   صراوا هب  صالحمررية من أج  خدماة قام ف كمات اهلل احلارام    

 ،  ه ممل يد ها م مب وإ  ال صيحمدأ العم  مان أجا   همئاة ال مامل      

 القملدم. العملمصا ممللما صالالرق انيرحية ل ح مل  يف 

صاإلشااملدة كااه  ،ماار ال كااد ماان اإلشااملرة  لمااه  أص ااذا أيهاامل اإلخاا ة  

صشار القمل م  ن ماه صن او رأماهب خاملدم احلارم  الراريف        

اني ك م مملن كن نحمدالعهيه صمس  صلا نهده ا م  ا مري  مد 

 صأكاداً  صال ذان دا ممًل كن م مملن كن نحمدالعهيه وف هممل اهلل  عمل 

صانيئا م  صاحلارم     ،ممل جيع ن   ا أنمدهمامل خدماة اإلما م   

صانيع ماااارين صالااااهصار   ،ص مللااااديهممل ماااان احل اااامل    ،الرااااريف 

صالركاااااااس الئااااااا  د، صال اااااااملل  لا اااااااملب اهلل    ،صالالااااااامل ف 

 صالذاكرين له صالدان .
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ص  اارة صنيااا   ّهيف ِناا صال شااك أن  لااك مااحما كعااد اهلل 

ص اا  نمل اد ن مهاامل كعاد حتقماا     ،صأ  اهمل  ، اذه الاحم د صصالة أمر اامل  

 ،كااامل من صا ماااملن صالالمأ مداااة ص خااا ع العحماااملدة هلل، ،ال  وماااد

، يق ل صمئملًء  له لحمملومًلظالعمش الذ"   فمأ  صاالم قرار صرغد

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ اهلل جاااا  صناااا : 
 ٨٢األنعام:  َّ حن جن يم

أن ي  داا احلامل     من أصلملف احلإ انياربصر:  ال ل  اخلملمس 

ه صمن أ" ك د  ادم   ا رام اإلوارام و او     دُّصِم ،كملن   نه أيًّمل

   .يا ن و ه مربصرًا

أص يق اب أظفاملره أص يئا  دم     ،مهأممل أن ي ئمل   كهمل فمغالا رأ

مدهن أص غري  لك  يقربأص يحمملشر الدئملء أص يعملشر ن أص  ،الالما

دقل ة أن مثاا   ااذا فعاا  ماامل ُياا ااا و  اات ، فملحلقمقاا  :ثااب يقاا ل

 .  مربصرًا   ه وإ و مًل :صال ميان أن يقملل او ه

لدمل أ اه ال    ذا انيفه م صمحممدمًلن و  موكدًا صلذلك  ملل اهلل 

جن داااا  اااذه ا مااا ر صغري ااامل مااان اضرماااملم كمللغمحماااة       أن كاااد 

صكثاارة  ،صالقماا  صالقااملل  ،صالحمه ااملن ص  ااك ا نااراض  صالدمممااة،

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ُّٱ :الئاااااوال
 ١٩٧ابلقرة:  َّ ينجه
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 .(َفَ  َرَفَ ):  اهلل   لصمعدو 

 :ص ااملل كعااا الع مااملء ،ذا اامااملعهلااال مجااملع صال مقاادمملم  :أ"

 ن الرفاا  يراام  كاا  ماامل لااه أثاار ماا   ن ااو احلااإ ماان ا  اا ال    

   .صا فعملل

  .(َصاَل ُفُئ َق):   له  عمل ص

مان   ،لاغري مل صكحمري امل   ،يدخ  فماه كا  انيعمللاا    :الفئ ق

 فا  كاد أن ي  دحمهامل اإل ئاملن صأن ياا ن واذراً       ،ا   ال صا فعملل

 .رم  ئاه أص يوثر ن مهاو و ال  امدهمل

 .(َصاَل ِجَداَل)  عمل :   لهص 

أص خممللااامة أص دخااا ل يف  ،يااادخ  فماااه كااا  وااا ار :ااااادال

صلاااذلك  ،أص كعماااد ،الاااا م فممااامل ال يعااا  اإل ئاااملن مااان  رياااا  

نداادممل   أماا  وااملل الئاا   يف و هااب  اار  الع ااا الع ااملب ماان     

ص ااذا الدئااك يف كاا  ماامل يعاا د ن اامهب     ،اماا غ ل  ااذه الرااعرية 

 .صد ممل ب صآخر هب ،صالفمل دة يف أم ر ديدهب ،كمللدفس

أن ياا ن اإل ئاملن   : ال ل  الئملدس مان أصلاملف احلاإ انياربصر    

كاملن  ا ع  اذا      أيامل  وقمقاة اإلحلاملد يف احلارم     صمادركملً  صنملرفمًل نملنيمًل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :يقاااااااا ل اإلحلااااااااملد  ن اهلل 

 ٢٥احلج:  َّ  زئ رئ ّٰ
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ص هدياد   ،أيهمل اإلخا ة يف  اذه اةياة ففمهامل صنماد شاديد       ا أم   

وااداث أص الراار يف أص اإل ،راد اإلفئااملدأأص  اا   أص  ب أكمااد نياان َ اا

 ن  : ن الع مااملء  ااملل ا  ايف كاا د احلاارم   صأيضاامًل م،الحم ااد احلاارا 

صاإلرادة يف فعاا  انيع اامة كااحمرية    ،اإل ئااملن ال يعمل ااا ن ااو اهلااب   

  ن الااد   ا ا كاملن  لااك خاملر  وارم اهلل    أص لاغرية   ،كمل ات 

 ن  ال َّااَه َ عاامل  َااملصَز ناان أم اايت،    " :يف احلاادي  ال ااحمس يقاا ل

 .(1)"ك   شاٍء ود َثت ِكِه أ فَئهمل، ممل مل َ َا َّب ِكِه، أص  عَمْ  

 ،ماااة انيارمااة فاانن اإل ئااملن يعمل ااا ن ااو  راد ااه  ال احلاارم 

 ص مه كمللئمئة فمهمل.

ما اء أكاملن يف    ظامل راً  صيفئد  فئملدًا ،فممل كمللدمل مبن يعم   لك

أص  ،أص يف داخااا  مم ا دااامل الغمللماااة  ،ا احلااارمذ ااا داخااا  وااادصد 

صاخلااه" الرااديد يف احلمااملة    ،خملرجهاامل فاانن م ااريه    العااذاب   

يدل ن او  لاك  اذه اةياة الارمياة الع مماة        ،اةخرةيف الد ممل ص

فااممن أواادث أص  اا     ًاصناارب مًل،درصماا ُيَعاادمماامل  صماامل  مللااه اهلل 

 يق ىق يف ُّٱ :يقا ل  فاملهلل   ن غارب مما الرر صالفئملد يف احلرم 
 زن  رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  َّ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من
 ٥ - ١الفيل: 

                                                 

  .(١٢7مئ ب ) (1)
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احل املرة  ادخ  مان أن او      اذه   صشادة  ،صمن   ل  ذا العذاب 

هلااوالء القاا م  صنااذاكمًل صختاار  ماان أمااف  اإل ئااملن  اااملاًل ،سأالاار

 انيدحرف .   ،ا شرار الف ملر

       اااملل:  صأخااار  الحم اااملر" صمئااا ب يف لاااحمحمهممل أن الاااد     

يغهص جمٌش الاعحمَة، فن ا كمل  ا كحَمْماداٍء مان ا رضا، ُي َئاُ      "

 .(1)"كأصِلهب صآخرا ب 

صنرفدااامل مااامل وااادث  صلئاااك القااا م الاااذين  ،ال اااملريلص  ا  رأ ااامل 

شادمعة   يئم ن كمللقرامالة نددممل  دم ا    ماة صنم  ا أنماملالً 

ص لااك ،ف صال   ااملم ْرصال ُناا ،صال نقاا  صال فالاارة  ،ال يقحم ااهمل دياان 

صكذلك كه ك ا نراض صك  ممل  ا    ،صمفاهمل كن دار الدمملء

 ألممااامًل صناااذكهب ناااذاكمًل ًا،شاااديد نقملكااامًل نااامل حمهب اهلل  ،مع ااا م

 ركاامًل صكماا  هب  ااد  العهااب ماارض ااااذام   ،جاادصا يف أمااملكدهبفُ 

 فهااذا فمااه نااربة صن ااة  ،ص ااد ماار  ا احل اار ماان الاعحمااة  ،ركاامًل 

الئامس ص ا  شاهمد، صكاذلك     لقو أكملن له   ا أص  ص كر  نين

أص خالاط لمداملل    م ء،رأيدمل أن من   د  ذه الحمقعة انيقدمة كأ" 

ماااا قرار مل أن اهلل يفراااا  صا ،صأممل هاااامل صطمأ مد هاااامل ،ماااان أمدهاااامل

صجيع ااه نااربة ل مع ااربين    ،صياراا  مااوه صيفضااحه   ،خمالالااه

                                                 

 .(٢884) صمئ ب ،(٢١١8الحم ملر" ) (1)
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ممامل ص ااس فمااه   كممل اامًل ص امل ناان  اار   لاك نممل ااملً   ،صن اة ل ماا ع   

صالاادصل صالاادصي م   ،صا وااهاب صال د ممااملم  ،كعااا اامملنااملم 

صال الاارف ص ق ااد  ااذه الااحم د انيحمملركااة     ،الاايت  غااذ" اإلر ااملب 

 اا  ص ،صيف شقملق ص اهاع  ،صيف خ فصالئ ء فها يف شر  ،كمللرر

 رة.مدو رة كن ن اهلل  عمل  صنمل دة ن و أنقملكهمل خملمئة خملم

 أن  ادرى  دراكاملً   :ال ل  الئملكس من أصلاملف احلاإ انياربصر   

لاه مان مدهلاة     صمامل أنالامله اهلل    ،ورماة  اذا الحممات احلارام     صاقحمًل

    " كقعة ن و صجه  ذه الحمئمالة. تصمامل ة نمللمة مرم  ة لمئ

أخاار  اإلمااملم الحم ااملر" صمئاا ب يف لااحمحهممل ناان اكاان نحمااملس   

 ن  ذا الحم اد ورماه اهلل يا م    " : ملل رقا اهلل ندهممل أن الد  

خ ااا  اهلل الئااام ام صا رض . فهااا  وااارام عرماااة اهلل    يااا م  

القمملمة . ص  ه مل حي  الق ملل فمه  واد  حم اا ، صمل حيا  لاا  ال     

ي م خ   الئمملصام صا رض مملنة من  هملر فه  ورام عرمة اهلل 

   ي م القمملمة . ال يعضد ش كه، صال يدفر لامده، صال ي ا قط   

: يمل رم ل  العحمملس فقملل ،صال ا  و خ ه ،لقال ه  ال من نرفهمل

 .(1)"اهلل،  ال اإل خر فن ه لقمدهب صكم  هب  فقملل:  ال اإل خر

مجااس الع مااملء يف القااديب صاحلاادي  ن ااو ورمااة لاامد احلاارم أص

صأن  لاك   ،ممامل يادل ن او  أكماد ورم اه      ، ل صاضارم ن و احل

                                                 

 .(١٣5٣(، صمئ ب )٣١8٩الحم ملر" ) (1)
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 ن يعرفاه كا  مئا ب و او ياود" صاجحماه        امال ا مهاب صقارصر"  

  ا كااملن كاا    صخ  لاامًل ،ن ااو ال جااه الراارنا   يف  ااذا انيقااملم 

 .أص مع مرًا جدحمملم  ذا الحممت الع م  وملجمًل

ن ا ااملر احلاامل  أ :انيااربصر ال لاا  الثااملمن ماان أصلااملف احلااإ  

و ااه  ااا ن معمدااة لااه ن ااو أداء  ااذه الفريضااة،    لااملحلة يف رفقااة 

حممدا ا لاه مامل    صُي ،عمدا ه   ا كمل  ا من الع ماملء صط حماة الع اب لمُ    صخ  لمًل

 .حي مل   لمه يف أواملم مدملماه مدذ  دصمه و و ن د ه كعد و  ه

العحمااد  أن ي ااذل  ال لاا  ال ملمااس ماان أصلااملف احلااإ انيااربصر:  

صأال يرفااس  ،صاضااس يف   ااك ا مااملكن انيقدمااة    سصاراا انيااومن

أص  ااهاع أص جاادال أص غااري  لااك مماامل يااوثر    ،رأمااه كعدااملد أص شااقملق 

ه مان  اذه العحماملدة، صلا   أم دامل يف واملل        ا أدا أجا   ن و ممل جملء من

 صم جهاملً  صمركماملً  ،كاملن مع ماملً   فقديف و ة ال داع  رم ل اهلل 

ص ه اااه  ،ماااملر ن اااو أثاااره صطريقاااه    هلل  صخملقاااعمًل ،صخملشاااعمًل

، صوااملل ن ممل داامل  د بلااحملك ه رقاا ان اهلل ن اامهب صماان جااملء كعاا    

 صاضقق  صالعملرف  يف  ذا الرأن مع  م صمعرصف.

 اا  أن   عااملصن   ال لاا  العملشاار ماان أصلااملف احلااإ انيااربصر:     

مااس دصل داامل صمااس العااملم   يف احلااإ ماان مجمااس القالملنااملم     ًمجمعاامل 

 مأ ،خدممل مااااة مأ ،ةدمااااانيد مااااة صالعئااااارية ماااا اء أكمل اااات أم 

 مأ ، ع ممماااة مأ ، رك ياااة مأ ،  جمهماااة مأ ،  رااامل مة مأ ،لاااحمة
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صن و مجماس انيئا  يملم، ص لاك     ، ن ممة مأ ، رشملدية مأ ،دن ية

كااأن   جااه ماان حي اامل     ال  جمااه ص ااحم  ا ماا ر نياان حي اامل            

صأن  حماااذل الداااد   ،ص ع اااب ااهاااملل عاماااة صرفااا  صلااا   الحمماااملن

ملل  الدااملس كااأخ ق نمللماااة،   ص  حماا  ا    صخناا   ،ص ااا  ا    

صانيراقة   احلارام،  ص حم عد نن الهوملم اضر  لدمل صحل مل  كمات اهلل 

كعمادة  اد ال    ن و أ فئدمل صن و أصلئك الذين  دم ا من ك د صديملر

 يأ  ن  لمهمل مرة أخر   داء مث   ذا الدئك.

 ص   أن من  رى احلاإ ص اد   أال أمرًا مهممًل د مقمًل، صلدع ب أيضمًل

ن او نحماملد اهلل انيئا م  الاذين مل      ختفمفمًللفريضةا محم  له أداء ا

 ص   لمس له مئوصلمة أص نم  أص أممل اة يف احلاإ  مللاداً    ،حي  ا

فاانن أجااره ن اامب صث اكااه جهياا ، صميااان ماان خاا ل ناادم   ا لااك

هلذا الئاحما أن حي اإ كملنياملل الاذ" لدياه مان مل حياإ و اة          و ه

  .صكملل مللا حي   ن و أج ر ن ممة صث اب جهي ،اإلم م

هلذه ا صلملف العررة كأن احلإ نحمملدة  صأن د صأ  ل مركهًا

 ص قديس صلمس رفس شعملرام ص ئممس.

ص يااااملكب نياااامل حيحمااااه   ،أمااااأل اهلل الع ااااا القاااادير أن ياااا فق  

 دداااملومُِّيصالاااهصار، صأن احل ااامل  صانيع مااارين   ئااا بصيرقااامله، صأن ُي

صصطان اإلما م   صأصطمل دامل   ،صك د امل صصالة أمر امل صن ممل دامل    ،ص يمل ب

  .ك د احلرم  ص حم ة انيئ م  صأفئد هب انيم اة العركمة الئع دية
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صصالة أمر اامل  ،ال ااهب ماان أراد اامل أص أراد ديدداامل صك د اامل صنقمااد دمل  

صأمدداامل صأممل داامل  ،صأكدااملء م معداامل صاحل اامل  صانيع ماارين ، ااملءصن ممل

صاجعا  كماده يف   ، كئا ء فأشاغ ه كدفئاه    صاما قرار مل صطمأ مد دمل 

 .صمه ه ك  ممهق يمل رب العملني  نره

 ص ف س اجململل لألمئ ة   ا كملن  دملى تة موال.
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 ا مئ ة:

 ن و من الرد ممل أوئن اهلل  لماب معمللا الرمل ممل   يق ل:

 احلإ؟ ل ئممس  ئعو الئع دية العركمة انيم اة ن  :يق ل

 اا اب:

 اإلمااملم يااد" ن ااو  أممئااهمل مدااذ الئااع دية العركمااة انيم اااة

 آل الاارمحن نحمااد كاان نحماادالعهيه اني ااك ال اامل  صاني ااك العااملدل،

 العحماملدة  ص خ ع ال  ومد، ن و صود مل نددممل  اهلل رمحه مع د

 مااان  امااا مدادًا انيالهااارة الغاااراء الراااريعة ن اااو صأ ملمهااامل  هلل

 الحمما   لاك يف كا     ص ا ماة   اذه  ما    صمدهإ صالئدة، الا ملب

 ،صأنمملهلاامل صن  مل هاامل ن ااو انيئاا    اض ااا صاإل  ممااا   ،شااوص همل

كأكدمل اااه الاااربرة انيماااملم   صالعركاااا صاإلمااا ما صالااادصلا، صمااارصرًا

رمحهااب اهلل  عاامل      ااذا العهااد انيمماا ن الهاخاار الها اار نهااد     

يئاامل ده  :اني ااك ماا مملن كاان نحماادالعهيهخااملدم احلاارم  الرااريف  

كن  ا مري  مد ، م د من أزره مس  صلا نهده ارصيعملقده صي

ماا م إللصاهلل  عاامل  صرنمل ماامل   ملوف هماا كاان نحماادالعهيه  ماا مملن

صاحلاارم  صاحل اامل  صانيع ماارين ك اافة    ،صانيئاا م  ك اافة نملمااة 

صأصل يااة مع  مااة يف كااذل ااهاا د الع ممااة  ،خمللااة مدهلااة كااحمرية

أص  ،صا نمااملل اا م ااة مماامل يئااه  ن اامهب أداء  ئاااهب ماان وااإ   

 ،صال حاا الم كااأمن صأمااملن صطمأ مدااة    نماارة رغااب كاا  ال اارصف   
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قاار كااه العاادص  حماا  صُي ،يرااهد كااذلك القمللااا صالاادا ا ،صاماا قرار

 ك  ال ا س يرهد ن مه. ،ال دي ، ص   ال حي مل     أدلة صكرا  

صنقمادة   صلذلك ال كد أن  ع ب أن انيم اة العركمة الئاع دية  ماملدة  

الااادعب   اااذه فااا  فماااه مااان ْرصمااامل َ  ،صن ماااملء صأكداااملء م ماااس  صديدااامًل

صاةالء اائاااممة يف كااا  شااارب مااان أراقااامهمل، كااا        ،الع مماااة

انيئاا م  يف مرااملرق ا رض ص خري اامل ن ااو كاا د اإلماا م  ماصيفاا

 صمغملركهمل ك  صالعململ أمجاس،  ئا دة مق ا دة مان أناداء الادين      

راامع ن صيد ح اا ن صُي ،حمال اا نهيفاا ن صُيرجفاا ن صُيُي ،اني ااة صالدصلااةص

 ا ا الدفاملق يف أنماملهلب    رحتصا ، ا كهب ذيع نا   هاب مرقاو يف    صُي

وااملهلب صكراا  أماار ب يف   لااه  صمقمللااد ب، ص ااد كاا  اهلل 

 ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱمااااااااااااحمحمل ه: 

  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل

 ٨٣النساء:  َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

كعااذاب أكمااد يف  شااديدًا   نااد  ااوالء صنااداً   كاا   ن اهلل 

 جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱ احلماااملة الاااد ممل صيف اةخااارة فقاااملل:  
 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ
 ٦١ - ٦٠األحزاب:  َّ مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض
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ص     و ل  ،صلذلك فممل ن مدمل  ال أن   ر ص ق " من نها مدمل

صن ممل دمل صأكدملء م معدملا من أج  احلفملظ صاضملف اة   ،صالة أمر مل

صرفااااس انيعااااململ صدفااااس الراااارصر صالرااااحمهملم      ،ن ااااو  ااااذه القاااامب  

صلااذلك  قاا ل  ،صالرااه ام، صكاا  ماامل يريااده أ اا  الهيااغ صالفئااملد 

صلااان   ااا  ا      ،م  ااا ا كغااام اب ف ااان  داااملل ا مااارادكب   :هلاااب

 صجمرا ب ااما ف فانن اهلل     ،دملكب مهمامل ورادا احلرا د   ُم

 مت ُّٱ صوااملفا ماان حيفااا واادصده صوق  ااه  ،لاار ماان يد ااره  مل
 ٧حممد:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت

 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ 
 ٤١احلج:  َّ ىل مل يك ىك  لكمك اك يق ىق

الاااررب نااارب صمااامل   اإلنااا م ُي مماااملفمااامل يهياااد مل كااا  مااامل  اااراه  

أص مر ماة أص مئام نة أص مامل     ، ق مدياة مقارصءة   ،اني د نة صاني   فة

 صاإلنا م اادياد  ال ثحممل ااملً   ،يئامو ك مامل   ال  الا  االج ماملنا    

صصالة أمر مل صك   ،نيمل ي  جه  لمه  ملد دمل ص  ة ص أيمدًا ،ن و احل 

الااحم د انيحمملركااة، فاان ا رأصا  لااك    هنملماا  لااملدق خم اال يف  ااذ  

 الامملوهب ص  رن " نداد ن ي اهب    دمل ال    فت  لمهب صالأدرك ا أص

اهلل  عاامل   كاان نصجيع ااهب  ،نيهاابأص راخهبفاانن  لااك ماامهيد يف ُلاا

 .نربة ل مع ربين
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ال  جمه  :  رج  من معمللمابالرملمعمللا أوئن اهلل  لماب 

 يف مدملمك احلإ. ل ا ا انيدملمحمة

الا ا اليت ميان أن يئا فمد مدهامل احلامل  كاثرية صم د ناة      

رمحهماامل صلااان أ  ااس كا ااملك  ألفهماامل شاام ملن صن مااملن ج اام ن    

اهلل ص ممل: مسملوة الرامل نحمادالعهيه كان نحماداهلل كان كاملز، صمسملواة        

 كااارا يف ك ملكمهمااامل  ا   هماااملالرااامل  ماااد كااان لااامل  العثااامم 

 نملمماملً  مالهكدة صاخل لة اليت  هب احلمل  ما اء أكاملن طمللاا ن اب أ    

 مممل جيع ه يئري ن و اهلد" الدحم " يف مث   ذه العحمملدة صالالملنة.

 ي هم أن يا ن ط اف اإلفملقة ي م العمد ؟معمللا الرمل    

ال ي ااهم أن يالاا ف احلاامل  طاا اف اإلفملقااة لم ااة العمااد أص ياا م        

 ال يف ومللة صاودة   ا كمل ات امارأة صختراو أن يادركهمل      ،العمد

فانن ن امهب انيحماملدرة     ،الدفملس أص ممل شاملكه  لاك ص رمهامل   احلما أص 

يااودصه  داء  ااذ الااركن ماان أركااملن احلااإ و ااو ال ي ااأخرصا لاا  مل   

يف   اة لافمة    كممل ثحمت  لك يف احلادي  ال احمس نان الاد      

كامللدفري صاخلارص ، فاأخربصه      الاد   بنددممل أمار   رقا اهلل ندهمل

:   هامل  اد   ملل افقا « ؟أوملكئ دمل  اا : »فقملل الد   ،وملقت د  كأ همل

 .(1)«ف  دفر: »أفملقت يمل رم ل اهلل صطملفت كمللحممت، فقملل الد  

                                                 

 (.١٢١١(، صمئ ب )44٠١الحم ملر" )( 1)
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مع اا م صمعاارصف صماان ال مئااري صقااحمط    صال شااك أن  لااك أماار   

احلإ كمللدئحمة هلاذه الفئاة، ص  ا أخار انيئا ب طا اف اإلفملقاة نداد        

ص لااك كندخااملل   ،أص الثمللاا  نراار  نراار خرصجااه يف الماا م الثاامل ا  

طاا اف الاا داع معااه فاا  كااأس، فاانن كااملن مفااردًا أص  ملر اامًل فن ااه       

يالاا ف صااار    ااه مااعو مااعا احلااإ ندااد  دصمااه، ص ن كااملن      

يال ف طا اف اإلفملقاة صيئاعو ماعا احلاإ صال ياوثر        فن ه م م عمًل

 ِقَ ر انيدة كممل  ل ن و  لك الع مملء.               ل لك ن و خرصجه 

 ،معمللا الرمل: جملمع دمل را دة يف خدمة احل مل  صانيع مرين صالّهصار

صلااب   ،صمعمللماب القمل د صالرا د صاني جه هلذه الاربامإ صالادانب هلامل   

وف اااااب اهلل مرااااملركة  كداااامل اب الااااذين يئااااملندصن احل اااامل    

صيرشدص هب،  أم  من معمللماب وف اب اهلل   جمه ط ب ااملمعة 

 .الارملفةصانيرملرك  يف كرامإ الومجة صاهلد" صا قملوو 

 اا اب:

حااإ انيااربصر  راام  ماان ل ماامل  كر اامله يف ا صلااملف العراارة يف 

من يعم  خلدمة احل امل  يف  كذلك ص ،وإ أداًء ل فريضة أص مدة

لااااان مااااملي همهب  اااا  ال اااادق صا ممل ااااة    ،ا مااااملكن انيقدمااااة

صاإلخااااا ع صحتمااااا  انيئاااااوصلمة صأال امااااادصا صال يركدااااا ا صال 

يااودصا ماامل أصكاا    كاا   ماا يئاا ف ا صال ُيحماا  كعضااهب الااحمعا الع   

 لااامهب،   هااامل ُمااا يعملم صأياااملم مااامل   حمااا  أن  دقضاااا، صأ اااب أمااار 



- ٢6 - 

الّ   ا  كااأخ ق اإلماا م،    اا  نيقاملم ا مياان أن يرااملر  لماه يف  ااذا  

صال اااأدب كبداكاااه، صالرفااا  صال ااا  ماااس مااان ي عاااملم  ن معاااه صي جه  اااه       

 صيرشدص ه يف   ك انيرملنر انيقدمة انيحمملركة.

ثااب أماار ثمللاا  ص اا  ال دئاام  مااس ااهااملم  ام الع  ااة الاايت         

  . ا ن خري مع  هلب يف أداء مهملمهب صأنمملهلب

صالارااااملفة صكااااذلك   اااامل ماااان اا الااااةءصنااان  رااااار أكدمل 

انيئاااامل م  يف كر ااااملمإ اهلااااد" صحلاااا م ا قااااملوا  قااااملفة         

انيومج ، فن دمل  ئمس ندهب مامل يئاّر اخلاملطر صياث إ ال ادر مان       

فهياااادصا ماااان أنماااامللاب   ،ال فاااامل ا صال فااااملء صالااااذكر احلئاااان 

ل ا  اا ا أكثاار  رااملطمًل ص مملماامًل ك  ااك ا نمااملل الاايت  رجاا ن ماان    

 ن يدخ  معه ا جر الد م ".  أج همل الث اب صا جر صال ممل س أ
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