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«اًـمصت :فضائي و ٔبحاكم»
اذلس هلل اذلي كىض فلسر ،ورشع فبٔهبص ،وؾز فلِص ،ورمح فلفص ،واًعالت واًسالم ؿىل رسول هللا ظىل
هللا ؿَََ وسمل ابًخوحِس بٔمص ،وؾن اًرشك زحص ،بٔوذي يف رتَ فعرب ،وُو ذري من جح واؾمتص ،وؿىل بٓهل
وحصحَ بٔفضي ادلاؿني ًالس خـساد إىل ًوم احملرش ،ومن ثحـِم ابٕحسان ما اتة ؾحس واس خلفص ،بٔما تـس:
فلس ظَة مين من ال بٔس خعَؽ ردٍ ،بٔن ٔبنخة هل خمخرصا حيوي «فضائي وبٔحاكم اًـمصت» ،فاس خحثثت املعااي
مسددعئا وظوًِا ،وؾلسث اًيوااي مس خـجال حعوًِا ،مث كَحت انػصي تني بٔسفار اًـٌَلء ،ومقاظص اًفلِاء،
فوخسهتم مل ًرتهوا صاذت وال فاذت ،ومل ًسؾوا صاردت وال واردت ،فؼِص يل بٔن بٔمجؽ من ذكل ما حيخاخَ اًـايم
اًـََي ،وٌسرتصس تَ اًسَفي اًلكَي ،وهللا بٔرحو بٔن ًيفؽ تَ لك كارئ وانػص ،و ملدي ؿىل ؾحادت رتَ
مدادر ،وكس كسمخَ إىل س خة مداحر.

 /1املححر ا ٔلول :حمك اًـمصت:
ادذَف بُٔي اًـمل يف حمك اًـمصت تني الاس خححاة واالٕجياة ،واًعحَح بٔهنا واحدة مصت واحست يف اًـمص
ً ٔلدةل اًخاًَة:
ٔ /1بهَ ورد يف تـغ رواايث حسًر خربًي ڠ ملا س ئي رسول هللا ﷺ ؾن االٕسالم ،ذهص هل بٔهَ
صِادت بٔن ال إهل إال هللا ،وبٔن محمسا رسول هللا ،مث كال هل « :وبٔن ثلمي اًعالت ،وثؤيت اًزاكت ،وثعوم رمضان،
وحتج اًحُت وثـمتص»(.)1
كال اًـالمة اجن ابز  $يف (فذاوى هور ؿىل ادلرة  «:)29/11وذهص اًـمصت يف تَان االٕسالم ،فسل ؿىل
فصضَهتا ،كس روى ُشا احلسًر هبشٍ اًزايدت اجن دزمية يف حصَحَ ،وحٌلؿة ابٕس ياد حصَح».
 /9ؾن بٔيب رزٍن ﭬ -رخي من تين ؿامص ،-بٔهَ كال :اي رسول هللا ،إن بٔيب ص َخ هحري ال ٌس خعَؽ احلج
_____________________________________________
( )1كال ا ٔلًحاين يف اًعحَحة جصمق (« :)8051بٔن احلسًر حصَح مبجموع اًعصق».
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وال اًـمصت ،وال اًؼـن؟ كال« :اجحج ؾن بٔتَم واؾمتص»(.)1
 /8ؾن ؿائضة ڤ بٔهنا كاًت «:اي رسو َل ِ
هللا ُي ؿىل اًًسا ِء ِِجا ٌد ؟ ،كال هـم ؿَهين ِجا ٌد ال كذا َل فِ َِ
 :احل َُّج واًـمص ُت»(.)9
 /4ؾن اجن ؾحاس ﭬ كال :كَ ِس ْمٌَا م َؽ رسولِ ِ
وسمل ُحجا ًخا فبٔمصمه جفـَوُا معص ًت.
هللا ظىل ُ
هللا ؿََ َِ َ
خسجصث ُ
كالً«:و اس ُ
خلدَت من بٔمصي ما اس ُ
احلج إىل ًو ِم
ًفـَت نٌل فـَوا وًىن (د َذََ ِت اًـمص ُت يف ّ ِ
اًلِام ِة) (.)4(»...)8
 /0كال اًضافـي  $يف نخاتَ ا ٔلم « :واذلي ُو بٔص حَ تؼاُص اًلصبٓن و ٔبوىل تبُٔي اًـمل ؾيسي ،وبٔسبٔل
هللا اًخوفِق بٔن حىون اًـمصت واحدة ،فإن هللا ؾز وخي كصهنا مؽ احلج فلال{ :وبٔمتوا احلج واًـمصت هلل فإن
بٔحرصمت مفا اس خُرس من اًِسي}( ،وبٔن رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل اؾمتص كدي بٔن حيج)...
بٔذربان اجن ؾٌَُة ؾن معصو جن دًيار ؾن ظاوس ؾن اجن ؾحاس بٔهَ كال« :واذلي هفيس تَسٍ إهنا ًلصًًهتا يف
نخاة هللا {وبٔمتوا احلج واًـمصت هلل}».
بٔذربان مسمل جن ذادل ؾن اجن حصجي ؾن ؾعاء بٔهَ كالًُ« :س من ذَق هللا ثـاىل بٔحس إال وؿَََ جحة ومعصت
واحدخان».
بٔذربان مسمل جن ذادل ؾن اجن حصجي ؾن ؾحس هللا جن بٔيب جىص بٔن يف اًىذاة اذلي نخحَ اًييب ظىل هللا ؿَََ
وسمل ًـمصو جن حزم« :بٔن اًـمصت يه احلج ا ٔلظلص««(.)0
_____________________________________________
( )1كال اًـالمة اًوادؾي  $يف اًعحَح املس يس (ُ «:)851/9شا حسًر حصَح ؿىل رشط مسمل».
كال اًس يسي يف نفاًة احلاخة يف رشخ سنن اجن ماخَ (« :)414/8كال االٕمام بٔمحس :ال بٔؿمل يف إجياة اًـمصت
حسًثا بٔحود من ُشا وبٔحص مٌَ».
( )9بٔدصخَ بٔمحس واجن ماخَ ،وحصحَ ا ٔلًحاين يف إرواء اًلََي حتت رمق .211
()8كال اًيووي َ « :$م ْـيَا ٍُ ِؾ ْيس اًْ ُج ْمُِور َبن اًْ ُـ ْم َصت َ ُجيوز ِف ْـََِا ِيف َب ْصُِص اًْ َح ّج اتْ َع ًاال ًِ َما َاك َن ؿَََ َْ َِ
ِ
اًْ َجا ُِ ََِة َ ،و ِكِ َي َم ْـيَا ٍُ َح َواز اًْ ِل َصان بَ ْي َد َذََ ْت بَفْ َـال اًْ ُـ ْم َصت ِيف بَفْ َـال اًْ َح ّج».
( )4حصحَ بٔمحس صاهص  $يف حتلِلَ ملس يس االٕمام بٔمحس .)81/4( $
( )0ا ٔلم (.)898/0
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 /9املححر اًثاين :فضائي اًـمصت وزايرت احلصمني:
ًلس خاءث يف احلر ؿىل بٓداء مٌاسم اًـمصت فضائي هصمية ،وملامن ؾؼمية ،حىذحي جصؤًة ُحس هنا اًـَيان،
وثدض يف ثسٌلع مهسِا ا ٔلذانن ،وًفِق من كوت وكـِا اًوس يان ،وٌس متخؽ تعَة رحيِا االٕوسان ،وثُثري مجود
اًـزم اًساهنٕ ً ،الارساع إىل بٔرشف ا ٔلماهن ،ومن بٔجصز ثَمك اًفضائي:
 /1بٔن املخاتـة تني احلج واًـمصت ثيفي اًفلص واذلهوة نٌل ًيفي اًىري ددر احلسًسً ،لوهل ﷺ:
اًىري َ
ددر احلسً ِس »(اًعحَحة .)1955
هوة نٌل ًيفي ُ
احلج واًـمص ِت فإهنٌل ِ
اًفلص واذل َ
ًيفِان َ
« اتتِـوا تني ّ ِ
كال املياوي يف فِغ اًلسٍص ( ،890/1من اًضامةل):
اًلوت
«ص ّحَ مذاتـة ّ
احلج واًـمصت يف ٕازاةل اذلهوة ٕابزاةل اًيار ددر احلسًس؛ ٔلن االٕوسان مصهوز يف ِحدَّخَ ّ
احلج خامؽ ٔلهواع اًصايضاثَ ،من إهفاق املال ،وِجس اًيفس
اًضِوًّة ،واًلضح َّة ،حمخاح ًصايض ٍة حزًَِا ،و ُّ
ابجلوع ،واًؼمبٔ ،واًسِص ،واكذحام املِاكل ،ومفاركة اًوظن ،وهماحصت االٕدوان ،واخل ّالن ،وكري ذكل.
( ...ددر احلسًس)  ...اذلي خيصخَ اًيار فإهَ يف لك مصت خيصح مٌَ ددر فال ًيفي ددثَ إال ثخاتؽ ددوهل
وحىصرٍ ودط احلسًس اذلي ُو بٔصس امليعحـاث ظالتة و ٔبنرثُا ددثا إصارت إىل بٔن اًفلص وٕان اص خس واذلهوة
()1
وٕان ددثت وؾؼمت ٍزًٌَِل املساومة ؿىل اًًسىني وًبٔيت يف ذرب بٔن مذاتـهتٌل بًٔضا حزًس يف اًـمص واًصزق
واكذرص ُيا ؿىل ذًيم ًَمت وخَ اًدضخَِ».
 /9بٔن حىصار اًـمصت من مىفصاث اذلهوةً ،لوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل« :اًـمص ُت إىل اًـمص ِت نف َارتٌ ملَا تُهنَ َما»(.)9
سخِي ِ
هللا ؾز وخي،
 /8بٔن املـمتص من وفس هللا اذلي ٌس خجاة هل دؿائًَ ،لوهل ﷺ« :اًلازي يف ِ
احلاح واملـمتِ ُص ،وفْسُ ِ
هللا دؿامه فبٔخاتو ٌٍ ،وسبًُٔو ٍُ فبٔؾعامه»(اًعحَحة .)4181
و ُّ
_____________________________________________
( )1اخلرب اذلي ٌضري إًََ املياوي  $ضـفَ ا ٔلًحاين  $يف ضـَف اجلامؽ جصمق (.)9810
( )9بٔدصخَ اًحزاري من حسًر بٔيب ُصٍصت ﭬ جصمق (.)1888
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كال اًـالمة محمس جن إسٌلؾَي ا ٔلمري يف اًخيوٍص رشخ اجلامؽ اًعلري ( « :)440/8وكوهل( :وفس هللا) ذرب ؾن
اًلك ٔلن اًوفس اًلوم جيمتـون وٍصدون اًحالد ،واحسمه وافس ،ونشكل اذلٍن ًلعسون ا ٔلمصاء ٌَزايرت
والاسرتفاد وحنوٍ وملعود احلسًر بٔهنم مربورون ؾيس هللا مىصمون ٔلهَ اكًوفس دلى امل..
(دؿامه فبٔخاتوٍ) ٔلهَ حهثم ؿىل ما ذهص ففـَوا واجلزاء من خًس اًـمي فِو جمازهيم ابالٕخاتة إن دؾوٍ نٌل
بٔخاتوٍ حني دؿامه وذلا كال( :وسبًٔوٍ فبٔؾعامه) حز ًاء وفاك ًا».
 /4بٔن احلج واًـمصت ِجاد اًىدري ،واًعلري ،واًضـَف ،واملصبٔت؛ حلسًر بٔيب ُصٍصت  -ريض هللا ؾيَ  -ؾن
رسول اَّلل  -ظىل هللا ؿَََ وسمل  -كالِ« :جاد اًىدري ،واًعلري ،واًضـَف ،واملصبٔت :احلج واًـمصت«
(اًعحَح املس يس مما ًُس يف اًعحَحني ٌَوادؾي ( ،)854/9حصَح اًًسايئ .)9490
كال اًس يسي  $يف نفاًة احلاخة يف رشخ سنن اجن ماخَ ( « :)418/8كوهل( :احلج واًـمصت) :فإهنٌل
ٌض هبان اجلِاد يف اًسفص واخلصوح من اًحالد واًخـة».
 /0بٔن املـمتص إذا ػي ؿىل إحصامَ؛ فإن اًضمس ثلَة تشهوتًَ ،لوهل ﷺ:
مس تشهوتَِ» (حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1()1188
«وما من ٍ
مؤمن ًؼ ُّي ًو َمَ ُمح ِص ًما إال كاتت اًض ُ
 /4بٔن املـمتص إذا دصح من تُذَ مفاث؛ نخة هل بٔحص املـمتص إىل ًوم اًلِامةً ،لوهل ﷺ « :ومن دصح مـمتصا
مفاث؛ نخة هل بٔحص املـمتص إىل ًوم اًلِامة»(حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1114
_____________________________________________
( )1وخاء يف سنن اجن ماخَ ابٕس ياد ضـَف حنو ُشا احلسًر ،وفَِ « :ما من ُم ْحص ًم ًُضْ ِحى ٌَِض ْم ِس حىت
ث َُلص َة إال قَ َص ْ
تت تشهوتَِ حىت ًـو َد نٌل ودلَ ثْ َُ بٔ ُّم َُ» ،كال اًس يسي يف نفاًة احلاخة( )494/8يف رشخ
احلسًر «:كَ ْو ُهلَُ ( :ما ِم ْن ُم ْح ِص ٍم ًَضْ َحى ِ َِّلل) ِتفَ ْذ ِح اًْ ََا ِء َواًْ َحا ِء ،بَ ْيُ ْ َ ً :رب ُز ٌَِض ْم ِس ِ َل ْخ ِي اًخلَ ُّص ِة ِت َِ ا َىل ِ
اَّلل
ِ
ثَ َـ َاىل ًُلَا ُل َ ِ
رس بَ ْ َ
َض ُ
َضى ا َذا جَ َص َز ٌَِض ْم ِس َو ِمٌْ َُ كَ ْو ُ ُهل ثَ َـ َاىل{َ :وبَه َم َال ثَ ْؼ َمب ِفهيَا َو َال ثَضْ َحى}
َت ِابًْ َف ْذ ِح َواًْ َى ْ ِ
ِ
[ظَ( ]112 :فَ َـادَ) بَ ْيَ :ظ َار َ َ
ُوة َ َمَك َاك َن َظا ُِ ًصا ِمهنْ َا ِح َني َو َ َدلثْ َُ ب ُّم َُ».
(مَك َو َ َدلثْ َُ ب ُّمَُ) َظا ُِ ًصا ِم َن ا ُّذله ِ
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ًَيب مـَ اًضجص واحلجص حىت ثيلعؽ ا ٔلرض ؾن ميَيَ وصٌلهل؛ حلسًر سِي ﭬ كال :كال
 /8بٔن املـمتص ِ ّ
مسر حىت ثيلعؽ
رسول اَّلل ﷺ«:ما من مَة ً ُ ِ َّيب إال ًَّب من ؾن ميَيَ وصٌلهل ،من جح ٍصٔ ،بو جش ٍصٔ ،بو ٍ
ا ٔلرض من ُاُيا وُاُيا ،ؾن ميَيَ وؾن صٌلهل» (حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1184
كال اًس يسي  $يف نفاًة احلاخة يف رشخ سنن اجن ماخَ ( « :)499/8إن كَت :بٔي فائست ٌَمسمل يف
ثَحُذَ ا ٔلجحار وكريُا مؽ ثَحُذَ ،كَت :إثحاؾِم يف ُشا اذلهص دًَي ؿىل فضََخَ ورشفَ وماكهخَ ؾيس هللا إذ
ًُس إثحاؾِم يف ُشا اذلهص إال ذلكل ؿىل بٔهَ جيوز بٔن ٍىذة هل بٔحص ُشٍ ا ٔلص َاء ملا بٔن ُشٍ ا ٔلص َاء ظسر
ؾهنا اذلهص ثح ًـا فعار املؤمن ابذلهص ٔكهَ دال ؿىل اخلري .وهللا بٔؿمل».
ُرش ،وال
 /1بٔن املـمتص ً ُخرش ابجلية ،حلسًر بٔيب ُصٍصت ﭬ ؾن اًييب ﷺ ،كال «:ما بُٔي ُمِِ ٌّي كطُّ إال ث ِ ّ َ
ُرش .كِ َي  :اي رسو َل ِ
هللا ! ابجلي ِة ؟ كال  :ه َـم( ».حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1188
نرب ُم ِ ّ ٌ
َ
ىرب كطُّ إال ث ِ ّ َ
 /2بٔن احلجص ا ٔلسود ٌضِس ملن اس خَمَ حبق ،حلسًر اجن ؾحاس ﭬكال :كال رسول هللا ﷺ يف
احلجص «:و ِ
سان ِ
ًيع ُق تََْ ٌ ،ضَِسُ ؿىل َم ِن ْاس َخََ َمَ ِحبق»
هللا ًو َم اً ِلِام ِة هل ؾ ِ
هللا ً َ ََ ْح َـثَيَ ُ
حرص هبِ ِ ٌل ،و ًِ ٌ
َيان ًُ ِ ُ
(حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1144
كال اًس يسي يف نفاًة احلاخة يف رشخ سنن اجن ماخة (« :)484/8كوهل  ( :ؿىل من ٌس خَمَ حبق ) بٔي :
مَخخسا حبق وُو دٍن االٕسالم واس خالمَ حبق ُو ظاؿة هللا واثحاع س ية هخَِ  -ظىل هللا ؿَََ وسمل  -ال
ثـؼمي احلجص هفسَ واًضِادت ؿَََ يه اًضِادت ؿىل بٔدائَ حق هللا املخـَق تَ وًُست ؿىل اًرضر».
مسح احل َج ِص واًص ِهن
 /15بٔن اس خالم احلجص ا ٔلسود واًصهن اًاميين حيعان اخلعااي حعاً ،لوهل ﷺ ُ «:
اًامي ِ ّين حيطُّ اخلعااي ًّ
حعا» (حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1182
 /11بٔن اًصهن وامللام ايكوثخان من ايكوث اجلية ،وبٔن مس احلجص ا ٔلسود صفاء من اًسلم واًـاُاث ًوال ما
مسَ من دعااي تين بٓدم ،حلسًر رخاء جن ظحَح ﭬ  :مسـت رسول هللا ﷺ وُو مس يس ػِصٍ إىل
اًىـحة ًلول « :إن اًصهن وامللام من ايكوث اجلية ،وًوال ما مسَ من دعااي تين بٓدم ٔلضاء ما تني املرشق
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وامللصة ،وما مسٌِل من ذوي ؿاُة وال سلمي إال ُصفي» (حصَح اًرتقَة واًرتَُة  ،)1148فِحلى من
ذكل مرشوؾَة الاس خالم واملسح تًِة اًخـحس ال تٌُة الاسدضفاء ًزوال سخدَ وُو اسودادٍ تشهوة تين بٓدم.
 /19بٔن اًعواف ابًحُت ظالتً ،لوهل ﷺ  «:اًع َو ُاف حو َل ِ
ون فِ َِ َ ،مف ْن
اًحُت ظالتٌ  ،إال بٔى ُ ْمك ثَخَ َلك ُم َ
حَ َلك َم فال ً َ َخ َلك ُم إال ِ َِب ْ ٍري» (حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1141
 /18بٔن من ظاف ابًحُت س حـة ٔبصواط ،ما دعا دعوت إال حط ؾيَ هبا دعَئة ،ونخة هل هبا حس ية،
ورفؽ هل هبا درخةً ،لوهل ﷺ  «:من ظاف ِ
هللا
ابًحُت بٔس حوؿًا ؛ ال ًض ُؽ كس ًما  ،والٍصف ُؽ بٔدصى ؛ إال حطّ ُ
ؾيَ هبا دعَئ ًة  ،ونخة هل هبا حس ي ًة  ،ورفؽ هل هبا درخ ًة»(حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1148
 /14بٔن من ظاف ابًحُت بٔس حوؿا ال ًَلو فَِٔ ،بو ظاف ابًحُت مث ظىل روـخني ،اكن هل ؿسل ركدةً ،لوهل
ظاف ِ
ﷺ  « :من َ
ابًحُت بٔس حوؿًا ال ًَْلُو فَِِ ؛ اكن و ِـسلِ ركد ٍة ًـ ِخ ُلِا» ،وكوهل ﷺ :
« من ظاف ِ
ابًحُت ،وظىل روـخني؛ اكن وـخق ركدة» (حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1149 ،1145
لني كاًوا اي رسو َل
 /10بٔن اًييب ﷺ دؿا ٌَمـمتص ابمللفصت واًصمحة ،وذكل يف كوهل ﷺ  «:اٌَِم اقفص ٌَ ُمح َِّ َ
لني كاًوا:اي رسو َل ِ
ِ
امللرص ٍَن»
امللرص ٍَن ،كا َل يف اًثاًث ِة و ِ ّ
اَّلل و ِ ّ
اَّلل :و ِ ّ
امللرص ٍَن؟ كا َل :اٌَِم اقفص ٌَمح َِّ َ
(اًعحَح املس يس مما ًُس يف اًعحَحني ( ،)885/9ويف اًعحَحني تَفغ« :اٌَِم ارمح»).
 /14بٔن املـمتص لكٌل زادث هفلذَ وزاد هعحَ؛ زاد بٔحصًٍ ،لوهل ﷺ ًـائضة ڤ« :إن كل من ا ٔلحص ؿىل
كسر هعحم وهفلذم»(حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1114
كال اجن جحص  $يف فذح اًحاري (َ « :)91/0وكَا َل اًي َو ِو ُّي َػا ُِ ُص اًْ َح ِس ِ
ًر بَن اًث َو َاة َواًْفَضْ َي ِيف اًْ ِـ َحا َد ِت
ٍَ ْى ُ ُرث ِج َى ْ َرث ِت اًي َع ِة َواًي َفلَ ِة َوُ َُو َ َمَك كَا َل ًَ ِى ْن ًَُْ َس َذ ِ َكل ِت ُمع ِص ٍد فَلَسْ ٍَ ُىو ُن ت َ ْـ ُغ اًْ ِـ َحا َد ِت بَدَف ِم ْن ت َ ْـ ٍغ َوُ َُو
َب ْن َ ُرث فَضْ ًال َوزَ َو ًااب ِابً ًِ ّ ْس َح ِة ا َىل اًز َم ِان نَ ِلَِا ِم ً َ َْ َ ِةل اًْلَسْ ِر ِابً ًِ ّ ْس َح ِة ًِ ِلَِا ِم ً َ ََالٍ ِم ْن َر َمضَ َان كَ ْ ِريَُا َو ِابً ًِ ّ ْس َح ِة ٌَِْ َم َاك ِن
َن َع َال ِت َر ْن َـخَ ْ ِني ِيف اًْ َم ْسجِ ِ ِس اًْ َح َصا ِم ِابً ًِ ّ ْس َح ِة ًِ َع َال ِت َرنَ َـ ٍ
رش ِف اًْ ِـ َحا َد ِت اًْ َما ًَِ ِة َواًْ َحسَ ِهَ ِة
اث ِيف كَ ْ ِري ٍِ َو ِابً ًِ ّ ْس َح ِة ا َىل َ َ
ِ
َن َع َال ِت اًْفَ ِصًضَ ِة ِابً ًِ ّ ْس َح ِة ا َىل َب ْن َ ِرث ِم ْن ؿَسَ ِد َرنَ َـاهتِ َا بَ ْو بَ ْظ َولِ ِم ْن ِك َص َاءهتِ َا َو َ ْحن ِو َذ ِ َكل ِم ْن َظ َال ِت اًيا ِف َ ِةل َونَ ِس ْر َ ٍمه
ِ
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ِم َن اًز َاك ِت ِابً ًِ ّ ْس َح ِة ا َىل َب ْن َ ِرث ِمٌْ َُ ِم َن اًخ َع ُّوعِ بَ َص َار ا َىل َذ ِكل جن َؾ ْح ِس اًس َال ِم ِيف اًْلَ َوا ِؿ ِس كَا َل َوكَسْ َاكه َِت اًع َال ُت
ِ
ِ
يه َصاك ٌة ؿَ َىل كَ ْ ِري ٍِ َوًَُ َْس ْت َظ َال ُت كَ ْ ِري ٍِ َم َؽ َمضَ لهتِ َا ُم َسا ِوً َ ًة ًِ َع َال ِث َِ
كُص َت ؿَ ْ ِني اًي ِ ِ ّيب َظىل ُ
اَّلل ؿَََ َْ َِ َو َس َمل َو ِ َ
اَّلل بٔؿمل».
ُم ْعََلًا َو ُ
 /18بٔن معصت يف رمضان ث ْـسل جحة مؽ اًييب ﷺ؛ حلسًر ؾحس اَّلل جن ؾحاس ﭭ ،كال :ملا رحؽ اًييب
احلج؟ كاًت :بٔتو فالن  -ثـين زوِجا  -اكن هل انَضان ،جح ؿىل
ﷺ من جحخَ كال ٔلم س يان :ما مٌـم من ّ ِ
بٔحسٌُل ،والٓدص ٌسلي بٔرض ًا ًيا ،كال ﷺ « :فإن معصت يف رمضان ثليض جحة مـي».
وُشا ًسل ؿىل بٔن بٔفضي وكت لٓداء مٌاسم اًـمصت رمضان ،ذالفا الجن اًلمي  $ملا كصر يف زاد املـاد
بٔفضََة الاؾامتر يف بٔصِص احلج فلال:
«وبٔما املفاضةل تٌَُ وتني الاؾامتر يف رمضان مفوضؽ هؼص فلس حص ؾيَ ٔبهَ بٔمص بٔم مـلي ملا فاهتا احلج بٔن ثـمتص
يف رمضان وبٔذربُا بٔن معصت يف رمضان ثـسل جحة
وبًٔضا  :فلس احمتؽ يف معصت رمضان بٔفضي اًزمان وبٔفضي اًحلاع وًىن هللا مل ٍىن ًَرخار ًيخَِ ظىل هللا ؿَََ
و سمل يف معصٍ إال بٔوىل ا ٔلوكاث وبٔحلِا هبا فاكهت اًـمصت يف بٔصِص احلج هؼري وكوع احلج يف بٔصِصٍ وُشٍ
ا ٔلصِص كس دعِا هللا ثـاىل هبشٍ اًـحادت وحـَِا وكذا ًِا واًـمصت جح بٔظلص فبٔوىل ا ٔلزمٌة هبا ٔبصِص احلج وذو
اًلـست بٔوسعِا وُشا مما وس خزري هللا فَِ مفن اكن ؾيسٍ فضي ؿمل فَريصس إًََ.
وكس ًلال  :إن رسول هللا ظىل هللا ؿَََ و سمل اكن ٌض خلي يف رمضان من اًـحاداث مبا ُو بٔمه من اًـمصت
ومل ٍىن ميىٌَ ادلؽ تني ث .اًـحاداث وتني اًـمصت فبٔدص اًـمصت إىل ٔبصِص احلج ووفص هفسَ ؿىل ث.
اًـحاداث يف رمضان مؽ ما يف حصك ذكل من اًصمحة تبٔمذَ واًصبٔفة هبم فإهَ ًو اؾمتص يف رمضان ًحادرث ا ٔلمة
ذكل واكن ٌضق ؿَهيا ادلؽ تني اًـمصت واًعوم ورمبا ال جسمح ٔبنرث اًيفوس ابًفعص يف ُشٍ اًـحادت حصظا ؿىل
حتعَي اًـمصت وظوم رمضان فذحعي املضلة فبٔدصُا إىل بٔصِص احلج وكس اكن ًرتك نثريا من اًـمي وُو
حية بٔن ًـمهل دض َة املضلة ؿَهيم.
وملا دذي اًحُت دصح مٌَ حزًيا فلاًت هل ؿائضة يف ذكل ؟ فلال « :إين بٔذاف بٔن ٔبهون كس صللت ؿىل
ٔبميت»ومه بٔن ًزنل ٌسدسلي مؽ سلات زمزم ٌَحاح خفاف بٔن ًلَة بَُِٔا ؿىل سلاٍهتم تـسٍ وهللا بٔؿمل».
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ﳁﳎﱠ ا ٔلهـام25 :
ﳂ
ﲾﳀ
ٔ /11بن املـمتص ممخثي يف ثَحُذَ ًلوهل ثـاىل:ﭐﱡﭐﲻﲼﲽ ﲿ
ملا زخت ؾن اجن ؾحاس ﭬ كال« :نيا م َؽ رسولِ ِ
تني َمى َة واملسًي ِة َمف َصران توا ٍد
اَّلل ظىل ُ
وسمل َ
اَّلل ؿََ َِ َ
فشهص من ظولِ صـ ِص ٍِ
هؼص إىل َ
فلا َل بٔ ُّي وا ٍد ُشا كاًوا وادي ا ٔل َز ِ
موس ظىل ُ
اَّلل ؿََ َِ َ
رق كا َل ٔك ِ ّين بٔ ُ
وسمل َ
حيفؼ َُ داو ُد  -واض ًـا إظ َحـَ َِ يف بٔ ُذه َ َْ َِ َهل حؤ ٌار إىل ِ
صُئًا  -ال ُ
مارا هبِ َشا اًوادي كا َل مث ِارسان حىت
اَّلل ابًخَحَ ِة ًّ
ٔبثٌَُا َؿىل زًَِ ٍة فلا َل ٔب ُّي زًَِ ٍة ُش ٍِ كاًوا زًَِ ُة ُ َ
هؼص إىل ًوو ُ َس َؿىل انك ٍة محص َاء ؿََ َِ ُحد ُة
َصَش بٔو ًِ ْف ٍت كا َل ٔك ِ ّين بٔ ُ
ٍ
مارا هبِ َشا اًوادي ُمَ ِ ّح ًَا»( حصَح اًرتقَة .)1194
ظوف و ِدعا ُم انك ِذ َِ ذَُ َح ٌة ًّ
 /12وخنمت ما خاء يف فضائي اًـمصت حبسًر ؾؼمي اًلسر ،هحري ا ٔلحص ،فـن اجن معص ﭬ كال :نيت
خاًسا مؽ اًييب ﷺ يف مسجس مىن ،فبٔاتٍ رخي من ا ٔلهعار ورخي من زلِف ،فسٌَل ،مث كاال :اي رسول
هللا ،حئيا وسبٔكل.
ذربحُ ُُكَا مبا ِح ْئ ُخ َما جَسبٔالين ؾيَ فَ َـَْ ُت ،وٕا ْن ِصئْذُ َما بٔ ْن ب ْم ِس َم وجَسبٔالين فَ َـَْ ُت َ .
فلاال:
فلال « :ا ْٕن ِصئْ ُذ َما بَ َ ْ
ذربان اي رسو َل ِ
اًحُت
هعاريَ :س ْي .فلالِ :حئْخَين جَسبًَُين ؾن َمر َْص ِخ َم ِمن تَُْ ِذ َم ثَ ُؤ ُّم َ
بَ ِ ْ
هللا .فلال اًثلَ ُّفي ً ٔل ِّ
احلصا َم ،وما َكل فَِ ،وؾن َر ْن َـخَ َْ َم تـسَ اًعو ِاف وما َكل ف ِهيٌل ،وؾن َظوا ِف َم ْتني اًعفا واملَصو ِت وما َكل فَِ،
وؾن ُوكو ِف َم ؾ َِض َ َة َؾ َصف َة وما َكل فَِ ،وؾن َر ْمِ َِم ا ِجل ٌَلر وما َكل فَِ ،وؾن َ ْحن ِصكَ وما َكل فَِ ،مؽ االٕفاض ِة؟
اًحُت احلَصا َم ،ال
ابحلقَ ًَ ،ـ ْن ُشا ِحئ ُْت بَسبَ ُ َكل .كال :فإه َم إذا د ََص ْحتَ ِمن تَُْ ِذ َم ثَ ُؤ ُّم َ
فلال :واذلي تَـث ََم ّ ِ
(هللا) َكل تَ حس ي ًة ،و َم َحا َ
ؾيم دعَئ ًة .وبٔما َر ْن َـخاكَ تـسَ اًعوا ِف؛
ثَضَ ُؽ انكَ ُذ َم ُدفًّا ،وال حَ ْصفَ ُـَُ؛ إال نَخَ َة ُ
و ِـ ْخ ِق َركَد ٍة ِمن تين إسٌلؾَيَ .وبٔما ظوافُ َم ابًعفا واملصو ِت؛ و ِـ ْخ ِق س حـني َركَد ًة .وبٔما ُوكوفُ َم ؾ َِض َ َة َؾ َصف َة؛ فإن
هللا هيَ ْ ِحطُ إىل سٌل ِء ادلُّ هَا ف ُِحايه ُ ُ
جمك املَالئى َةًَ ،لو ُلِ :ؾحادي خا ُؤوين ُص ْـثًا ِمن ِّ
معَق ٍَ ْص ُحون ْرمحيت،
َ
لك فَ ّ ٍج ٍ
ملفورا ًُمك ،و ًِ َمن
فَو اك ْهت ُذهُوجُ ُ ْمك وـس ِد اًص ِ
مئ ،بو نلَ ْع ِص املع ِص ،بٔو َنزت َ ِس اًحح ِص؛ ً َلفَ ْصهتُ ا ،بَ ِفِضوا ِؾحادي ً
حىفري هحري ٍت ِم َن املُو ِ
َص َف ْـ ُمت هلُ .وبٔما َر ْم ُِ َم ا ِجل ٌَلر؛ َ
فِّ .
تلاث .وبٔما َ ْحن ُصكَ ؛ َمفسْ دُو ٌر َكل ؾيسَ
جلك حعا ٍت َر َم ِْهتَ ا ُ
ؾيم هبا دعَئ ٌة .و ٔبما َظوافُ َم ِ
جلك َصـص ٍت َحََ ْلهتَ ا حس ي ٌة ،وثُ ْم َحى َ
رت ّ َِم .وبٔما ِحالكُ َم ر ٔب ْس َم؛ َ
فِّ .
ابًحُت
ذكل؛ فإه َم ث َُع ُوف وال َذه َْة َكلً ،بٔيت َم َ ٌ
تـسَ َ
 .حىت ًَضَ َؽ ًَسَ ًْ َِ ْتني نَ ِخ َف ِْ َم ،ف َِلو ُل :ا َمع ْي فامي جَس خَل ِد ُي؛ فلس
قُ ِف َص َكل ما َم َىض«(حصَح اًرتقَة واًرتَُة .)1119
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ٔبما فضَةل زايرت احلصمني ،مفن بٔؾؼم فضائَِا مضاؾفة بٔحص اًعَواث فهيا؛ حلسًر خاجص ﭬ بٔن رسول اَّلل
ﷺ كال« :ظالت يف مسجسي بٔفضي من بًٔف ظالت فامي سواٍ إال املسجس احلصام ،وظالت يف املسجس احلصام
بٔفضي من مائة بًٔف ظالت فامي سواٍ»(حصَح اجلامؽ .)8181
فِا من ٔبهصمم هللا ؾز وخي جزايرت احلصمني ،احهتس يف ظاؿة رتم ،وابدر إىل رضا موالك ،واس متخؽ تحُت
هللا احلصام؛ فلس خاء ؾن اجن معص ﭬ كال ،كال رسول هللا ﷺ« :اس مت ِخـوا ِمن ُشا ِ
اًحُت فإهَ كس ُُ ِسم
مصث ْ َِني وٍُصفَ ُؽ يف اًثاًث ِة»(حصَح اًرتقَة .)1115
وكس حـي هللا خي وؿال كَوة تين بٓدم هتوي ًِشا اًحُت اذلي تياٍ ذََي اًصمحن ،ويف ذكل ًلول اجن اًلمي
َي َو ِاال ْد ِذ َع ِاص ِيف ْ ِاْن َش ِاة ْ َالفْئِسَ ِت َوُ ََوى
ارس َُ َشا اًخ ْف ِض ِ
رمحَ هللا يف زاد املـاد (« : )09/1وكسْ َػِ ََص ِ ُّ
وة بَؾ َْؼ ُم ِم ْن َخ ْش ِة اًْ ِم ْليَا ِظ ُِس ٌَِْ َح ِسً ِس».
وة َواهْ ِـ َعا ِفَِا َو َم َححهتِ َا ًَِِ َشا اًْ َح َ َِل ْ َال ِمنيِ  ،فَ َج ْشت ُ َُ ٌَِْ ُلَُ ِ
اًْ ُلَُ ِ
وؾن اجن ؾحاس ﭬ يف كوهل ثـاىل « :وٕاذ حـَيا اًحُت مثاتة ٌَياس» ًلول « :ال ًلضون مٌَ وظصا ،
ًبٔثوهَ  ،مث ٍصحـون إىل بَُٔهيم  ،مث ًـودون إًََ».
كال اًسـسي  $يف ثفسري كوهل ثـاىل « :فَ ْاح َـ ْي بَفْئِسَ ًت ِم َن اًي ِاس هتَ ْ ِوي اٍَهيْ ِ ْم »« :بٔي :حتهبم وحتة
ِ
املوضؽ اذلي مه سانيون فَِ؛ فبٔخاة هللا دؿاءٍ فبٔدصح من ذرًة إسٌلؾَي محمسا ظىل هللا ؿَََ وسمل حىت
دؿا ذرًخَ إىل ادلٍن االٕساليم وٕاىل مةل بٔجهيم إجصاُمي فاس خجاتوا هل وظاروا ملميي اًعالت.
وافرتض هللا جح ُشا اًحُت اذلي ٔبسىن تَ ذرًة إجصاُمي وحـي فَِ ارسا جعَحا خاذاب ٌَلَوة ،فِيي حتجَ وال
ثليض مٌَ وظصا ؿىل ادلوام ،تي لكٌل ٔبنرث اًـحس اًرتدد إًََ ازداد صوكَ وؾؼم وًـَ وثوكَ ،وُشا ارس إضافذَ
ثـاىل إىل هفسَ امللسسة».
ومن فضائي زايرت احلصمني بًٔضا :اًيجات من احلصمان ،حلسًر بٔيب سـَس اخلشري ﭬ  :بٔن رسول هللا
هللا ثـاىل ًلو ُل  :إن ؾحسً ا بٔ َ
حت ُهل حس َم َُ  ،ووس ُ
حص ُ
ـت ؿََ َِ يف َمـُض ِخ َِ  ،متيض ؿََ َِ
ﷺ كال« :إن َ
مخس ُة بٔؾوا ٍم ال ً َ ِفسُ إيل ملَحصو ٌم»(حصَح اجلامؽ .)1252

كال املياوي  $يف فِغ اًلسٍص( ،815/9من اًضامةل)( « :إن هللا ًلول إن ؾحسا) :ملكفا( ،بٔحصحت هل
حسمَ ووسـت ؿَََ يف مـُضَ) :بٔي فامي ًـُش فَِ من اًلوث وكريٍ( ،متيض ؿَََ مخسة بٔؾوام ال ًفس
إيل) :بٔي ال ٍزور تُيت وُو اًىـحة( ،حملصوم) :بٔي ًليض ؿَََ ابحلصمان من اخلري ٔبو من مزًس اًثواة ومعوم
اًلفصان حبَر ًعري هَوم ودلثَ بٔمَ دلالًخَ ؿىل ؿسم حدَ ًصتَ وؿادت ا ٔلْناة زايرت مـاُس ا ٔلحداة وبٔظالهلم
وبٔمانهنم وذالهلم».
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ٔبؾٌلل اًـمصت:
املححر اًثاًر :بٔؾٌلل االٕحصام.
ٌس خحة ٌَمـمتص كدي اًرشوع يف إحصامَ بٔمور مهنا:
 /1بٔن حيَق ؿاهخَ ،وًًذف إتعَ بٔو حيَلَ ،وًلمل بٔػافصٍ ،وًلط صارتَ ،مث ًلدسي.
 /9مث ًخعَة ؾيس االٕحصام وكدي االُٕالل ابًـمصت (بٔي اًحسء يف اًًسم جصفؽ اًعوث مبا بٔوحدَ ؿىل هفسَ)
تبٔظَة ما جيسٍ يف تسهَ وحلَخَ دون مالثس االٕحصام ،وال ًرضٍ تلاء اًعَة يف مالثس االٕحصام تـس ذكل.
 /8ؾيس وظول املـمتص املَلاث وُو مِلاث بُٔي املسًية (وًلك بُٔي مِلاث) ومن ميص ؿَهيا «ذو احلََفة»،
ٌس خحة هل ظالت روـخني يف وادي اًـلِق ٔلهَ ماكن مدارك وًلوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل «:بٔاتين بٓث من ريب
فلال :ظي يف ُشا اًوادي املحارك ،وكي :معصت يف جحة» ( بٔدصخَ اًحزاري يف نخاة احلج (.))1/881
ٌ /4س خحة هل اًدسخِح اًخحمَس واًخىدري كدي االُٕالل ،مث ًخوخَ إىل اًلدةل وًـَن هُذَ كائالً «:حَم اٌَِم
معصت» ،ملا زخت ؾن اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل من بٔهَ «:رهة حىت اس خوث تَ ؿىل اًحَساء ،محس هللا
وس حح ونرب ،مث بُٔي حبج ومعصت» .مث ًَيب كائالً «:حَم اٌَِم ًحَمً ،حَم ال رشًم كل ًحَم ،إن اذلس،
واًيـمة ،كل وامل ،.ال رشًم كل» ،واكن من ثَحُذًَ« :حَم إهل احلق» ،وا ٔلفضي اًزتام ثَحَة اًييب ظىل
هللا ؿَََ وسمل ،وٕان زادً «:حَم ذا اًفواضيً ،حَم ذا املـارح» ،جفائز الٕكصارٍ ظىل هللا ؿَََ وسمل ؿَهيا،
واكن اجن معص ٍزًسً «:حَم وسـسًم واخلري تَسًمً ،حَم واًصقحاء إًَم واًـمي» ،واملـَوم بٔن اجلواز ال
ًيايف ا ٔلفضََة(ًـين حواز اًخَحَة هبشٍ اًعَف ال ًيايف بٔفضََة اًزتام ثَحَة اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل)(.)1
 /0وٌس خحة هل رفؽ اًعوث ابًخَحَة ملا فهيا من إػِار صـائص هللا وٕاؿالن اًخوحِسً ،لوهل ظىل هللا ؿَََ
وسمل «:بٔفضي احلج :اًـج واًثج» (اًـج :رفؽ اًعوث ابًخَحَة ،واًثجٕ :اراكة دماء ا ٔلضايح واًِسااي)،
_____________________________________________
( )1ذهص احلافغ اجن اًلمي  $يف «هتشًة اًسنن» ٕاحسى وؾرشٍن فائست جض متي ؿَهيا اًخَحَة،هشهص بٔمهِا:
 /1بٔن كَ ْوكل ًَح َْ َم ً َ َخضَ من ا َخاتَة دَاعٍ َدؿَاك َو ُمٌَا ٍد انَ دَاك.
ِ
َ /9بهنَا ثَ َخضَ من اًْ َم َححة ِم ْن كَ ْوهل ْم ِا ْم َصبَت ًَحة بَ ّي َم َححة ًِ َو َ ِدلَُا ،ونشكل ْاالذ َْالص ٔلهنا ِم ْن اٌَ ُّ ّة َوُ َُو اًْزَا ًِط.
/8بَهنا ثَخضَ من اًْرُضُ وع ِمن كَوهلم بٔانَ مََ ٍة ت ْني ًسَ ًم بَي ذ َِاضؽ َذ ًَِيِ .
ْ ْ ْ ُ ّ َ َ ْ ّ
َ َ
َ /4بهنَا ثَخَضَ من اًخلَ ُّصة ِم ْن اَّلل ٔلهنا ِم ْن ْاالًْ َحاة َوُ َُو اًخلَ ُّصة.
َ /0بهنَا ثَ َخضَ من ِاًْ ِ َزتام د ََوام اًْ ُـ ُحو ِدًة َو ًَِِ َشا ِك ِِ َي ِ
يه ِم ْن ْاالكَا َمة َب ّي بَانَ ُم ِلمي ؿَ َىل َظاؾَخم.
َ
َ /4بهنَا ثَ َخضَ من ْاال ْك َصار ث َِس ْمؽ ِ اًص ّة ثَ َـ َاىل ا ْذ ٌ َْس خَ ِحَي بَن ِ ً َ ُلول اًص ُخي ًَح َْ َم ًِ ِم ْن َال ٌ َْس َمؽ ُدؿَ َاء ٍُ.
ِ
ِ
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وًلوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل« :بٔاتين خربًي فبٔمصين بٔن بٓمص بٔحصايب ٔبو من مـي بٔن ٍصفـوا بٔظواهتم ابًخَحَة».
وُشا احلمك ذاص ابًصخال دون اًًساء.
 /4وٌس خحة ملن ذاف بٔن مييـَ ؿائق حيول دون إمتام معصثَ من مصض ٔبو ماهؽ بٓدص ،بٔن ٌضرتط ؿىل هللا
تـس االُٕالل ابًـمصت ،وذكل تلوهل «:اٌَِم حمًل حِر حخسدين» ،وفائسثَ بٔن املضرتط إذا حخس ؾن بٓداء
معصثَ فال كضاء ؿَََ.
 /8وٍىرث احملصم ؾيس ثيلالثَ ومعوم بٔحواهل من اًخَحَةً ،لوهل ؿَََ اًعالت واًسالمٔ «:كين ٔبهؼص إىل موس
ؿَََ اًسالمُ ،اتعا من اًثًِة هل حؤار إىل هللا ثـاىل ابًخَحَة» .وًلوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل «:ما من مسمل
ًَيب إال ًَّب من ؾن ميَئَ ،بو من ؾن صٌلهل من جحص بٔو جشص بٔو مسر حىت ثيلعؽ ا ٔلرض من ُاُيا
وُاُيا».
 /1وٌس متص يف اًخَحَة وال ًلعـِا إال ؾيس رؤًة تَوث مىة ،حلسًر اجن معص ريض هللا ؾيَ «:إذا دذي
بٔدىن احلصم بٔمسم ؾن اًخَحَة»(.)1
 /2وٌس خحة ٌَمحصم بٔن ًحُت ذارح مىة وًسذَِا هنارا ملدسال ،وٍىون ددوهل من بٔؿالُا ودصوخَ من
ٔبسفَِا ،حلسًر اجن معص ريض هللا ؾيَ املخلسم...«:مث ًحُت تشي ظوى ،مث ًعًل تَ اًعحح ،وًلدسي،
وحيسج بٔن هيب هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل اكن ًفـي ذكل».
 /15فإذا وظي املسجس احلصام دذهل مذوضئا حلسًر ؿائضة ريض هللا ؾهنا «:بٔهَ بٔول ص ئي تسبٔ تَ حني كسم
اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل بٔهَ ثوضبٔ مث ظاف» ،وٌس خحة هل ادلدول من ابة تين صُدة وُو ابة اًسالم
حاًَا ٔلن اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل دذي مٌَ ،وًلسم رخهل اٍميىن وًلول ا ٔلدؾَة املبٔزورت يف ددول املسجس،
وٌس خحرض حال ددوهل ؾؼمة هللا ثـاىل ،وهـمَ ؿَََ تخُسري وظوهل إىل اًحُت احلصام ،لك ذكل يف دضوع
ودضوع وثـؼمي ،وٍصفؽ ًسًَ ؾيس رؤًة اًىـحة إن صاءً ،ثحوثَ ؾن اجن ؾحاس ريض هللا ؾيَ ،وًسؾو مبا
ثُرس هل ،وٕان كال «:اٌَِم بٔهت اًسالم ،ومٌم اًسالم ،حفَيا رتيا ابًسالم» ،فثاتت ؾن معص ريض هللا
ؾيَ.
____________________________________________
( )1خاء ؾيس بٔمحس من حسًر معصو جن صـَة ؾن بٔتََ ؾن خسٍ« :بٔن اًييب ﷺ اؾمت َ َص َ
زالج ُ َمع ٍص ُّ
لك
ِ
احلجص»(حصحَ بٔمحس صاهص .)44/15
ذكل يف ذي اً ِلـس ِت ِ ّ
ًَيب حىت ٌس خَ َمل َ
واخلالف يف ُشا مضِور ًُس ُشا حمي ثسعَ.
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املححر اًصاتؽٔ :بؾٌلل اًعواف.
 /1إذا دذي احملصم املسجس احلصام اس خحة هل ؾيس ثوِجَ إىل احلجص ا ٔلسود بٔن ٍىضف ؾن نخفَ ا ٔلمين
وًلعي اًىذف ا ٔلٌرس يف ا ٔلصواط اًس حـة فلط ،وُو ما ٌسمى «الاضعحاع» ،وٌس خلدي احلجص فِلول:
«ثسم هللا وهللا ٔبنرب» ،مث ًلدهل تفمَ إن ثُرس ،مفن مل ٌس خعؽ اس خَمَ تَسٍ ،فإن ثـشر ؿَََ ذكل ًضست
اًزحام بٔصار إًََ تَسٍ من كري بٔن ًلدَِا ،وًفـي ذكل يف لك ظوافَ.
 /9مث ثرشع يف اًعواف ابًحُت ،وجيـي اًىـحة ؿىل ٌسارٍ ،وًسور حوًِا من احلجص إىل احلجص صوط ،فإذا
وظي اًصهن اًاميين اس خَمَ تَسٍ يف لك ظوفة إن ثُرس تسون ثلدَي ،فإن ثـشر فال ٌضري إًََ تَسٍ.
وًسؾو يف ظوافَ مبا صاء ،وٕاذا اكن تني اًصهن اًاميين واحلجص كصبٔ كوهل ثـاىل :ﭐﱡﭐﲫﲬﲭﲮ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﱠ[اًحلصت.]951 :
 /3وٌس خحة هل اًصمي وُو ا ٕالارساع يف امليش مؽ ُز امليىدني ،من احلجص إىل احلجص يف ا ٔلصواط اًثالزة
ا ٔلوىل ،ومييش تني اًصهن اًاميين واحلجص ،وال ٍصمي يف ا ٔلرتـة اًحاكِة ،واًصمي يف اًعواف واًِصوةل يف
اًسـي -س خبٔيت كصًحا -ذاظان ابًصخال.
 /4وجيوز ًٌَساء اًعواف من وراء اًصخال من دون خماًعة.
وال جيوز ٌَمـمتص بٔن ٍزامح اًياس ملا يف ذكل من ا ٔلذًة واًرضر ،وال بٔن ًسؾو ابدلؿاء حٌلؾَا بٔو ٍصفؽ ظوثَ
تشكل ،نٌل ال ًعح هل بٔن ًعوف من داذي احلجص ٔلهَ من اًىـحة ،وثَزمَ املوالات -بٔي اًخخاتؽ -تني
ا ٔلصواط إال ًـشر ،فإذا اهلعؽ ًـشر بٔؿاد اًضوط اذلي اكن فَِ.
ٌ /0س خحة ٌَمـمتص بٔن ًَزتم املَزتم يف اًعواف إن ثُرس ،وًضؽ ؿَََ ظسرٍ ووِجَ وذراؾََ ،وًسؾو مبا
صاء وٌسبٔل هللا حاحذَٔ ،لن «اًييب ﷺ اكن ًضؽ ظسرٍ ووِجَ وذراؾََ ونفَِ تني اًصهن واًحاة».
 /4فإذا بٔمت س حـة بٔصواط قعى نخفَ ا ٔلمين ،وثلسم إىل ملام اجصاُمي وكصبٔ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲱﲲﲳ

ﲵﳂﱠ[اًحلصت  ،]190 :مث ًعًل س ية اًعواف ذَف امللام بٔو كصًحا مٌَ إن بٔمىن وٕاال ففي
ﲶ
ﲴ
ٔبي ماكن ،وًلصبٔ يف اًصوـة ا ٔلوىل تـس اًفاحتة سورت اًاكفصون ،ويف اًثاهَة ابالٕذالص ،وؿَََ بٔن ًخزش سرتت
متيؽ من مصور اًياس ؿَََ ،وكس ًـفى من مٌؽ مصور اًياس تني ًسًَ حال ظالثَ ؾيس رضورت صست اًزحام.
ً /8يرصف تـسُا إىل زمزم فُرشة مٌَ وًعة ؿىل ر ٔبسَ.
 /1وٌسن هل اًصحوع إىل احلجص ا ٔلسود –كدي بٔن ًبٔيت املسـى -فِىرب وٌس خَمَ إن ثُرس.
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احملحر اخلامسٔ :بؾٌلل اًسـي تني اًعفا واملصوت.
 /1إذا فصغ احملصم من ظوافَ دصح إىل املسـى ،فإذا دان كصبٔ كوهل ثـاىل:ﭐﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸ
ﲆ ﲈ ﲉ ﲊﲋﲌ
ﲇ
ﱺ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﱹ ﱻ

ﲍﲎﲏﱠ [اًحلصت  ،]101 :وًلول هحسبٔ مبا تسبٔ هللا تَ ،وال ٍىصرُا يف كري ُشا املوضؽ ،مث ٍصثلي
اَّلل
ؿىل اًعفا حىت ٍصى اًىـحة ،فُس خلدَِا فريفؽ ًسًَ من كري ٕارسال فِوحس هللا وٍىربٍ ،فِلول «:ال ٕا َهل إال ُ
وحسَ ٍ ال رش َ
ًم ُهل ُهل ُ
وُو ؿىل ِّ
وظسق ؾحسَ ٍ َوُز َم
ْنز وؿسَ ٍ َ
كسٍص ال ٕا َهل إال ُ
اَّلل ٔب َ
لك يش ٍء ٌ
امل .و ُهل اذلسُ َ
ا ٔلحز َاة وحسَ ٍُ»ٍ ،ىصر ذكل زالج مصاث وًسؾو تُهنا اب ٔلدؾَة املبٔزورت.
 /9مث ًزنل من اًعفا إىل املصوت ًُسـى تُهنٌل ،فإذا وظي إىل اًـمود ا ٔلدرض ا ٔلول (ؿالمة حمسدت تبٔضواء
درضاء متثي تساًة واد بٔتعح فَِ دكاق احلىص اكن اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل هيصول فَِ حال سـََ ًسروهة
احلىص ؿىل اًصخَني ،وهيصول مبـىن اًسـي اًضسًس) ُصول إىل اًـمود ا ٔلدرض اًثاين من كري بٔذًة بٔحس،
وًلول تُهنٌل « :رة اقفص وارمح ،إهم بٔهت ا ٔلؾز الٔهصم».
 /8مث ٌسري ؿىل ؿادثَ إىل املصوت فريثلي ؿَهيا وٌس خلدي اًلدةل وًلول مثي ما كاهل يف اًعفا من حىدري وثوحِس
ودؿاء ،وًـس اًسـي من اًعفا إىل املصوت صوظا ،ومن املصوت إىل اًعفا صوظا اثهَا ،وًمت سـََ ثس حـة
ٔبصواط ًخذسئ اًضوط ا ٔلول ابًعفا وًًهتيي اًضوط ا ٔلذري ابملصوت.
وًُس من اًس ية الاضعحاع وُو وضف اًىذف ا ٔلمين يف اًسـي وال اًعالت تـس اًسـي ذالفا ً ٔلحٌاف،
وبٔن ٍىون تـس اًعواف ،وجيوز اًعواف واًسـي راهحا ٌَـاحز وماص َا وامليش بٔفضي.
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املححر اًسادس( :)1بٔؾٌلل احلَق واًخلعري.
« /1إن بٔمت املـمتص اًسـي س حـة ٔبصواط ،فهل الادذَار تني احلَق واًخلعري ،واحلَق بٔفضي.
 /9وٍىون احلَق واًخلعري صامال دلَؽ اًص ٔبس ،بٔما املصبٔت فال حتَق وٕامنا ثلرص صـصُا من لك كصن
ٔبمنةل ،وتشكل ٍهنيي ٔبؾٌلل معصثَ ،وحيي مهنا حال اكمال ،وًحاخ هل مجَؽ حمؼوراث االٕحصام.
 /8من ال صـص هل فال حَق ؿَََ وال فسًة ،وٕامنا ٌرشع هل إمصار املوس ؿىل ربٔسَ.
 /4كال اجن كسامةٌ : $س خحة ملن حَق ٔبو كرص ثلَمي ٔبػافصٍ ،وا ٔلذش من صارتَٔ ،لن اًييب
ﷺ فـهل.
كال اجن امليشر :زخت بٔن رسول هللا ﷺ ملا حَق ربٔسَ ،كمل بٔػافصٍ ( واحلسًر كواٍ ثضواُسٍ
اًضواكين يف هَي ا ٔلوظار) ،واكن اجن معص ﭬ ًبٔذش من صارتَ وبٔػفارٍ.
ٌ /0س خحة ٌَحاًق وامللرص اًحساًة ابًضق ا ٔلمين»(.)1
ومما جيسر اًخيخَِ ؿَََ يف تَان بٓدص بٔحاكم اًـمصت ،ؿسم وحوة ظواف اًوداع ؿىل املـمتص ذالفا ٌَحاح ،تي
ٌس خحة يف حق املـمتص بٔن ٍىون بٓدص ؾِسٍ ابًحُت اًعوافً ،لول اًييب ﷺ « :اًـمصت احلج ا ٔلظلص»،
ودصح ظواف اًوداع من حمك اًوحوة إىل الاس خححاة ٔلن اًييب ﷺ اؾمتص كدي جحَ بٔرتؽ معصاث ،ومل
ًثخت بٔهَ بٔمص بٔحصاتَ بٔن ًعوفوا ٌَوداع.
ودذامأ ،بسـال هللا اًلفور اًضىور ،بٔن ًيفؽ هبشا اخملخرص خامـَ وانرشٍ وكارئَ ،وبٔن ٌسسد رمِيا ،وًعَح
ٔبمصان ،وًفذح ؿََيا جصاكث من اًسٌلء وا ٔلرض ،وًَِم كارئَ دؾوت ظاحلة ظادكة ذاًعة ًاكثحَ تؼِص اًلَة،
إهَ ويل ذكل واًلادر ؿَََ ،واذلس هلل رة اًـاملني.
( )1املححر اًثاًر واًصاتؽ واخلامس واًسادس خمخرص من رساةل «اًـمست يف بٔؾٌلل احلج واًـمصت» ًض َريا
اًـالمة ٔبيب ؾحس املـز محمس ؿًل فصهوس –حفؼَ هللا ومذـَ ابًعحة واًـافِة -فَريحؽ إٍهيا من ٔبراد املزًس.
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