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.ُد األيامِ يقُم اجلؿعِة شق   -7;  

 اخلطبة األوػ

 ومبدِظِف، فف ما
ٍ
يشااُء  يف األرِض، خيؾُؼ ما يف افسامواِت وما احلؿُد هلل خافِؼ ـؾ  يشء

وخيتاُر، ما ـان هلؿ اخلرُة، شبحاكف وتعاػ ظام يؼـقن، أمحُده تعاػ محدًا ـثرًا مبارـاًا 

حمؿادًا ظباده ورشاقفف، ؾقف، وأصفُد أن ال إفف إال اهلل وحده ال رشيؽ فف، وأصافد أن 

اهلل ظؾقاف وظاذ هفاف افطقباغ وأصاحا ف صاذ  وصػقُّف وخؾقُؾف وخرُتاف ماـ خؾِؼاف، 

 ادبارـغ، وظذ شائر ظباد اهلل افصاحلغ. 

 أما  عد. 

ؾاتؼقا اهللَ ظباَد اهلل، واظؾؿقا أن اهللَ شبحاكف وتعاػ ؿد اصطػك هذه األمَة اإلشالمقَة 

افا  خصااِئَك ـثارٍة، وؾضاائَؾ ظديادٍة، ومـاؿاَ  ظذ شائِر األمِؿ، وكَحؾَ  فاا وخصه

ـِ رشائعاف،  ظظقؿٍة، ؾبعَث ؾقفا خاتَؿ رشؾِِف وأكزَل إفقفا أظظَؿ ـتبِف، ودهلاا ظاذ أحسا

حتك ؽدت خَر أمٍة أخرجت فؾـاس، ومما خكه  ف اهلل تعاػ هذه األماة، ومقزهاا  اف 

هاق شاقُد األياام، وخارُة اهللِ مـفاا، إ   افذي -يقَم اجلؿعة-هذا افققَم ادجقَد افعظقَؿ 

عائِر افديـقِة افتل متقز هبا ظـ شائِر  ف اهلل شبحاكف  ؽثٍر مـ احلقادِث افؽقكقِة، وافشه خصه

 األيام. 

ر يف هذا  ؾؿـ خصائِصف افؽقكقِة: أكف خُر يقٍم ضؾعت ؾقف افشؿُس، وأن اهللَ تعاػ ؿده

وؿائِع افتاريِخ افؽباِر، ؾػقاف ُخؾاؼ هدُم، وؾقاف ُأدخاَؾ افققِم أهؿه حقادِث اخلؾِؼ، وأ رَز 

اجلـَة، وؾقف ُأخرَج مـفا، وؾقف تؼقُم افساظُة، ؾػل صحقح مسؾؿ ظاـ أ  هريارة ر  
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خُر يقٍم صؾعت فقف الشؿُس يوقُم ): وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

(وفقف ُأخرَج مـفااجلؿعة، فقف ُخؾَؼ آدُم، وفقف ُأدخَؾ اجلـَة، 
()

وال تؼقُم )، ويف رواية فف:  

(الساعُة إال يف يقِم اجلؿعة
()

: وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ، وظـد أمحد  سـد ال  لس  ف، ؿال  

ٍة إال وهل مُ وفقف تؼقُم ال) ِِ تبوُُ  ح وك ساعُة، وما مـ دابَّ ِسقخٌة يقَم اجلؿعة، مـ حو

(َـّ واإلكَس تطؾَع الشؿُس شَػؼًا مـ الساعِة، إال اجل
()

 . 

وؿد ؾرض اهللُ تعاػ ظذ ظباِده تعظقَؿ يقِم اجلؿعِة، َؾَضؾه افقفاقُد ظؾاقفؿ فعـاُة اهلل، 

اَة  ؾعظهؿقا يقَم افسبِت، وضؾه افـصارى فعـفؿ اهلل، ؾعظهؿقا يقَم األحِد، وهدى اهللُ أمه

ر  اهلل ظـف ؿال: ؿاال اإلشالِم إػ خِر األياِم وشق ِدها، يقِم اجلؿعة، ؾعـ أ  هريرة 

ُْؿ ُأوُتقا : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  رشقل اهلل  ابُِؼقَن َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َبْقَد َأَّنَّ ـُ اآلِخُروَن السَّ َكْح

ُْؾِـَا ُثؿَّ َهَذا َيْقُمُفُؿ الَِّذي ُفِرَض َعَؾْقِفْؿ َفاْخَ َؾُػقا فِقِف َفَفَداَكا اَّللَُّ َفالـَّاُس  ـْ َق َلـَا  اْلؽَِ اَب ِم

ٌَُع اْلَقُفقُد َغًدا َوالـََّباَرى َبْعَد َغدٍ  (فِقِف َت
()

اـا   ؾاحلؿُد هللِ افذي هاداكا فسشاالِم، وخصه

  لرشِف األياِم. 

ظاٌة، ؾؼاد خاكه اهللُ هاذا  ا َخصائُك يقِم اجلؿعِة افديـقُة افؼظقُة، ؾؽثارٌة متـق  وأمه

                                 

 (.98>( أخرجف مسؾؿ ))

 (.98>( أخرجف مسؾؿ ))

 حقح.( مـ حديث أ  هريرة،  نشـاد ص:698(، وأ ق داود )79==( أخرجف أمحد ))

 (. 99>(، ومسؾؿ ):;>( أخرجف افبخاري ))
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واجبٍة ومستحبٍة، ؾقجُ  ظذ ادسؾؿغ أن  افققَم  آداٍب رشظقٍة، وصعائَر ديـقٍة تعبديٍة،

 حيتػقا هبذه اخلصائِك، وأن هيتؿقا هبا ظؾاًم وظؿاًل.

ؾؿـ أ رِز خصائك هذا افققِم افؼظقة: صالُة اجلؿعة، افتال ؾرضافا اهللُ ظاذ ـاؾ 

َا عِل إفقفا، ؿال تعااػ: يَياا َأهيُّ ، ودفقؾ وجقهبا أمُر اهللِ تعاػ  افسه ا مسؾؿ  افغ  ـر ُحرٍّ

ِر اهللهِ﴾ ـْ ـْ َيْقِم اجْلُُؿَعِة َؾاْشَعْقا إَِػ ِ  الِة ِم ـَ هَمـُقا إَِ ا ُكقِدَي فِؾصه ِذي افه
()

 . 

يف حؼ  مـ هتااوَن هباا أو  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وؿد وَرَد افتحذيُر افشديُد ظـ افـبل  

فا، ؾػل صحقح مسؾؿ ظـ ظبد اهلل  ـ ظؿر وأ  هريرة ر  اهلل ظـفؿ ـَ أهنام شؿعا  تر

لقـ فوِ أقوقاٌم عوـ وْدِعِفوؿ ظذ أظقاد ادـز يؼقل: ) وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  رشقل اهلل 

َـّ مـ الغافؾِ َـّ اَّللُ عذ قؾقِِبؿ، ثؿ لقؽقك (اجلؿعاِت، أو لقخ ؿ
()

 . 

ها، ؾان ا  ؾسُك اجلؿعِة شبٌ  فؾختِؿ ظذ افؼؾِ ، وهذا مـ أظظاِؿ افعؼق ااِت وأصاد 

 صرُتف وظؿل ؿؾُباف، وإ ا ظؿال افؼؾاُ  أطؾاَؿ واكاتؽَس، وؾاتتاف  ُختؿ ظؾقف ضعػت

 خراُت افدكقا واآلخرة. 

وؿد جعؾ اهلل شبحاكف وتعاػ صالَة اجلؿعِة شببًا فتؽػِر افسقئاِت، ؾعاـ أ  هريارة 

واجلؿعُة إىل اجلؿعِة كػوارٌة ): وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

                                 

 . =( شقرة اجلؿعة: )

 (.9:>( أخرجف مسؾؿ ))
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(إذا اج ـُت الؽُائرُ  دا بقـفام،
()

ـَ القأوقَم ثوؿ أتوك ): وظـف أيضاً   موـ تقأوَل فلحسو

َِ اجلؿعوِة ا،خورى، وزيوادَة ث ثوِة  اجلؿعَة، فاس ؿَع وأكبَت غػر اَّللُ لف موا بقـَوف وبو

(أيام
()

. 

ت  آداٍب وأحؽام، مـفاا  ودا ـاكت هذه افصالُة هبذه ادـزفِة وهذه ادؽاكِة، ؾؼد ُخصه

 ا، ومـفا ما هق يف أنـاِئفا، أما اآلداُب افسا ؼُة: ما هق شا ؼ هل

ؾؿـفا ُشـقُة االؽتساِل وافتـظقِػ وافتطقِ  ؿبؾفا، ؾػل افصحقحغ ماـ حاديث أ  

الغسُؾ يوقَم ): وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  شعقد اخلدري ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

(اجلؿعِة واجٌب عذ كؾِّ حم ؾِؿ
()

أمحد  ساـد جقاد ظاـ أوس  اـ ، وؿد أخرج االمام 

ؾ يوقَم ):وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  أوس افثؼػل ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل  مـ غسَّ

َر واب ؽَر، ومشك ومل يركْب، ودكا مـ اإلماِم واس ؿَع وأكبوَت  اجلؿعِة واغ سَؾ، ثؿ بؽَّ

قاِمفا ومل يْؾُغ، كان لف بؽؾ خطقة خيطقها مـ بق وف إىل ادسو د عؿوُؾ سوـٍة، أجوُر  و

(وققاِمفا
()

 . 

ويتلـُد االؽتساُل يف حؼ  مـ  ف رائحٌة حيتاج إػ إزافتفاا، ويساتح  تالخُره إػ ماا 

                                 

 (.377( أخرجف مسؾؿ ))

 ( .;9>( أخرجف مسؾؿ ))

 (.:8>( ومسؾؿ )=;>( أخرجف افبخاري ))

 ( وحسـف.:=8( وافسمذي )89;69( أخرجف أمحد ))
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»: وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ؿبؾ خروِجف فؾصالة، وأما اشتعامُل افطقِ ، ؾؼد ؿال افـبلُّ 

»
()

 . 

ـِ افثقااِب افتال يؼاِدُر ظؾقفاا،  ومـ اآلداِب افسا ؼِة فؾصالِة يقَم اجلؿعِة: فبُس أحس

يؼاقُل ظاذ  وشاؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ؾعـ ظبِد اهللِ  ـ شالٍم ر  اهلل ظـف أكف شِؿَع افـبله 

(حِدكؿ لق اشرتى ثقبِ لققِم اجلؿعة، سقى ثقيب مفـ ِفما عذ أ)ادـِز يقَم اجلؿعِة: 
()

 . 

 إػ صالِة اجلؿعاِة، ؾعاـ أ  هريارة ر  اهلل 
ِ
ومـ اآلداب أيضًا: افتبؽُر يف ادجلء

ُؿَعِة َوَقَػوِت ادََْ ئَِؽوُة : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل  إَِذا َكاَن َيْقُم اجْلُ

ْوِدي َبَدَكوًة ُثوؿَّ َعَذ َباِب ادَْْس  ُِ وِر َكَؿَثوِؾ الَّوِذي  َل َوَمَثوُؾ ادَُْف ِّ َل َفا،َوَّ ُُقَن ا،َوَّ ِ ِد َيْؽُ 

ًُْشا ُثؿَّ َدَجاَجًة ُثؿَّ َبْقَضوًة َفوذَِذا َخوَرَج اإِلَمواُم َصوَقْوا ُ وُحَػُفْؿ  ِْدي َبَؼَرًة ُثؿَّ َك ُِ َكالَِّذي 

ْكرَ  (َوَيْسَ ِؿُعقَن الذِّ
()

 . 

ِِ اإلماِم  قؿٍت ؿؾقاٍؾ، وال تارى ومـ اد مشِػ وادحزِن أكؽ تدخُؾ ادسجَد ؿبؾ يجق

إال ظددًا يسرًا مـ ادصؾ غ، حتك إ ا ؿارَب االماُم أْن يػُرَغ مـ خطبتِف، أو ؾارَغ مـفاا 

ت  ادصؾغ، ؾنكا هلل وإكا إفقف راجعقن.   اـتظهت ادساجُد، وؽصه

                                 

(، وا ـ 87;6(، ح)7/637حف ا ـ خزيؿة )(، وصح7>67(، وافـسائل)7/79( أخرجف أمحد ))

 (، مـ حديث أ  شعقد اخلدري.8/78حبان)

 (.>=>( وصححف األفباين يف صحقح شــ أ  داود )9=69( وا ـ ماجف )>;69( أخرجف أ قداود ))

 ( مـ حديث أ  هريرة ر  اهلل ظـف99>(، ومسؾؿ )=3=( أخرجف افبخاري ))
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اجلؿعِة: اإلكصاُت واالشتامُع فؾخطباة، ؾعاـ أ   ومـ اآلداِب ادؼوظِة أنـاَء صالةِ 

إذا قؾَت لبواحُِؽ: ): وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  هريرة ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

(أكبْت، واإلماُم خيطُب فؼد لغقت
()

. 

ؾافؽالُم أنـاَء اخلطبِة حراٌم، ال جيقُز، حتاك وفاق ـاان أمارًا  اادعروِف أو هنقاًا ظاـ 

ن يؽؾ َؿ اإلماَم كػَسف، ؾافقاجُ  اإلكصااُت وتارُك ادشااؽِؾ ظاـ اخلطباِة، ادـؽر، إال أ

ؾؾقست صالُة اجلؿعة مؾتؼًك فتبادِل األخباِر، وال مؽاكًا فتداول افؽالم،  ؾ هل صعرٌة 

ـِ إلؿامة  ـر اهلل تعاػ.   مـ صعائِر افدي

اكتفت افصػقُف، ومـ اآلداب افديـقة أنـاء اخلطبة: أن مـ جاَء متلخرًا جيؾُس حقث 

رجااًل يتخطاك  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وال جيقز فف ختط ل رؿاِب افـاِس، ؾؼد رأى افـبل 

اجؾْس فؼد )خيطُ ، ؾؼال فف:  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  رؿاب افـاس يقم اجلؿعة، وافـبلُّ 

(آذيَت 
()

، وهذا يدل ظذ حتريِؿ افتخطل< إ  إن أ يَة ادسؾؿغ حمرمٌة، وماـ رؽا  يف 

ِر ويف افصػقِف األوػ ؾؾُقبادْر إػ افصالِة وال يتلخْر، ؾانن افػضاائَؾ وافادرجاِت اخل

 وادراتَ  ال حتصؾ  افَؽَسِؾ،  ؾ هل ـام ؿال األول: 

 وأما مـ ادش اِق ففق قريُب               بعقٌد عـ الؽس ِن أو ذي م لةٍ 

َ رـعتاغ ومـ اآلداب افؼظقة أيضًا: أن مـ دخَؾ واإلماُم خيط ، ؾ ال جيؾْس حتك يصع 

                                 

 (مـ حديث أ  هريرة ر  اهلل ظـف96>) (، ومسؾؿ78=( أخرجف افبخاري ))

(، مـ حديث ظبد اهلل  ـ  رس ر  اهلل ظـف، وصححف 6669( وا ـ ماجف )>666( أخرجف أ قداود ))

 (.896افؽـاين يف مصباح افزجاجة )
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خػقػتغ، ؾػل صحقح مسؾؿ ظـ جا ر ر  اهلل ظـف ؿال: جاء شاؾقٌؽ افغطػااين ر  اهلل 

اهلل صاذ  خيط ، ؾجؾاس، ؾؼاال رشاقل اهلل  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ظـف يقَم اجلؿعِة وافـبل 

ػ وِ، ثوؿ إذا جاَم أحوُدكؿ اجلؿعوَة واإلموام خيطوب، فؾقبوؾِّ ركع وِ خػق): وشؾؿ  ظؾقف

(لق ؾس
()

 . 

 رزؿـا اهلل وإياـؿ افتلدب  آداب افؼع، واألخذ  لحؽامف طاهرًا و اضـًا. 

 اخلطبة افثاكقة

 أما  عد. 

اـا  اذفؽ دوَن شاائِر  ـِ األدياِن وشقِد األيااِم، وخصه احلؿد هلل افذي هداكا إػ أحس

غ، وظاذ هفِاف وأصاحا ف األكاِم، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد ادبعقِث رمحًة فؾعاد

 أما  عد.  أمجعغ،

ؾنن مـ اخلصائِك افؼظقة افتل ُخكه هبا هذا افققُم: أن ؾقف شاظًة، ال يقاؾُؼفا ظباٌد 

مسؾٌؿ يدظق اهلل تعاػ مـ خر افدكقا واآلخرة، إال أجاَب اهللُ دظااَءه، ؾعاـ أ  هريارة 

إن يف اجلؿعوة َلسواعًة، ال ):  وشاؾؿ اهلل ظؾقافصذ  ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

(يقافؼفا عٌُد مسؾٌؿ وهق قائؿ يبيل، يسلل اَّلل شقئًا إال أعطاه إياه، وقال بقده يؼؾِّؾفا
()

 

ؾقاهلا مـ كػحٍة ظظقؿٍة، وؾرصٍة جؾقؾٍة، ومـحٍة ـريؿاٍة، يػاتُح ؾقفاا اهللُ تعااػ أ قاَ اف 

و رـَة هذه افساظِة ادبارـة، افتال  فعباِده فقسلفقه، ؾادحروُم مـ ُحِرَم ؾضَؾ هذا افققِم،

                                 

 (.9;>( أخرجف مسؾؿ ))

 (.93>(، ومسؾؿ )9=93( أخرجف افبخاري ))
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 تتؽرر ظؾقـا ـؾ أشبقع.

وأرجُح األؿقال يف حتديِد وؿِت هذه افساِظة أهنا ما  اغ صاالِة افعِكا إػ ؽاروِب 

يوقُم ): وشاؾؿ  اهلل ظؾقافصذ  افشؿِس، ؾعـ جا ر ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

سلل اَّللَ عز وجؾ شقئًا إال آتواه اَّلل عوز اجلؿعة ثـ ا عرشة، يريُد ساعًة ال يقجد مسؾٌؿ ي

(وجؾ، فال ؿسقها آخَر ساعٍة بعد العرص
()

 . 

ومـ خصائِك يقم اجلؿعة: أكف ُيسـ ؾقاف ؿاراءُة شاقرِة افؽفاِػ، ؾعاـ أ  شاعقد 

موـ قورَأ سوقرَة ): وشاؾؿ  اهلل ظؾقافصاذ  اخلدري ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل

(مـ الـقِر ما بِ اجلؿع ِالؽفِػ يقَم اجلؿعِة أأاَم لف 
()

 . 

ؾقفاا مزياد  وشاؾؿ  اهلل ظؾقافصذ  ومـ خصائك هذا افققم: أن افصالة ظذ افـبل 

 اهلل ظؾقافصاذ  ؾضؾ، ؾعـ أوس  ـ أوس افثؼػل ر  اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

اِمؽؿ يقُم اجلؿعِة، فلكثروا عيلَّ مـ الب ِة فقوف، فوذن  و ): وشؾؿ  َتؽؿ مـ أفضِؾ أيَّ

(معروأٌة عيلَّ 
()

 . 

، وشاؾؿ  اهلل ظؾقافصذ  ؾلـثروا أهيا ادممـقن مـ افصالِة وافسالِم ظذ كبق ؽؿ حمؿد 

                                 

 (.:9/79)"افػتح"يف (،وصححف ا ـ رج  >698( أخرجف أ قداود ))

 ( وصححف.3=77( رواه احلاـؿ ))

(، واحلاـؿ :6:7(، وا ـ ماجف )8;67(، وافـسائل );698(وأ ق داود)>/8أخرجف أمحد)()

 . "صحقح ظذ رشط افبخارى"( وؿال:6/867)
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 . اهلل ظؾقف هبا ظؼاً صذ  ظؾقف صالًة واحدًة صذ  ؾنكف مـ 

 .أهيا ادممـقن

و عَض اظؾؿقا أن اهللَ افعؾقَؿ اخلبر شبحاكف وتعاػ ؿد خكه  عَض افبؼاِع واألمؽـِة، 

ـِ واألزماِن، وهلل تعاػ يف  فاؽ  األوؿات واألزمـِة  ؿزيِد ؾضٍؾ دون ؽرها مـ األماـ

َتاُر﴾ ُؾُؼ َما َيَشاُء َوخَيْ َؽ خَيْ حؽؿٌة  افغٌة، ؿال اهلل تعاػ: يَوَر ُّ
()

ؾفق شبحاكف جيتبل ماـ  

ف  ام يشاء مـ افػضائِؾ واخلصائِك، ؾقجُ  تعظقُؿ ما  ظظهؿاف اهللُ خؾِؼف ما يشاء، وخيصُّ

شبحاكف وتعاػ مـ األمؽـِة واألزمـِة، ؾنن مـ امتفـ ما ظظهؿف تعاػ يقصاُؽ أن تـازَل 

ـْ ُيِرْد ؾِقِف   ف ظؼق ُتف، أو حيؾه  ف َشخُطف، ؿال اهلل تعاػ يف حؼ  مـ مل يعظ ؿ حرمَتف: يَوَم

ـْ َظَذاٍب َأفِقٍؿ﴾  ِنحِْلَاٍد  ُِظْؾٍؿ ُكِذْؿُف ِم
()

حؼ األصفر احلرم: يِمـَْفا َأْرَ َعٌة ُحُرٌم ، وؿال يف  

ـه َأْكُػَسُؽْؿ﴾ ـُ اْفَؼق ُؿ َؾال َتْظؾُِؿقا ؾِقِف ي َ فَِؽ افد 
()

 . 

وهذا افققُم يقُم اجلؿعة، ظظهؿف اهللُ تعااػ، واختااَره ظاذ األيااِم، ؾقجا  تعظقُؿاف 

ِػ مـ ادعايص وا فسقئاِت، ؾانن افطاظاَة  اإلـثاِر مـ افطاظاِت ادؼوظِة ؾقف، وافتخػُّ

تضاظُػ يف ادؽاِن ادباارِك وافزماان افػاضاِؾ، وادعصاقُة تعظاؿ يف ادؽاان افػاضاؾ 

وافزمان ادبارك، ؾطاظة يقم اجلؿعِة وفقؾتِفا فقست ـطاظة ؽره مـ افؾقايل واأليام، إال 

                                 

 . >:( شقرة افؼصك: )

 . 39( شقرة احلج: )

 . :7( شقرة افتق ة: )
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عصقة يف يقم أكف ال خُتكُّ فقؾتفا  ؼقام، وال يقمفا  صقام، دون شائر افؾقايل واأليام، واد

اجلؿعة وفقؾتفا فقست ـادعصقة يف ؽرها، وإكف داِمه يػطار افؼؾاَ ، وُيادمُع افعاَغ، أن 

ترى ـثرًا مـ ادسؾؿغ جعؾقا فقؾَة اجلؿعِة ويقَمفا حماًل ومرتعًا فؾؿعايص وافساقئاِت، 

اُر  ادعاايص وافاذكقِب، وحتقاا  افسافِر  ظاذ ؾؾقؾُة اجلؿعِة ظـد ـثاٍر ماـ افـااس ُتعؿه

ادحرماِت، وأفقاٍن مـ افسقئات، وفَعْؿُر اهللِ إن هذا داام يغضا  اهللَ تعااػ< إ  ـقاػ 

ـا شبحاكف ظؾقـا، وؿد جعؾـا خَر أياِمف وأؾضَؾفا ظـده حماًل دعصقتف، وتعادي  يرىض ر ُّ

حدوده، وؿد  ـر  عُض أهِؾ افعؾِؿ أن شـَة اهللِ تعااػ يف تعجقاِؾ ظؼق اِة ماـ يـتفاُؽ 

ذا افققِم  ادعايص وافذكقِب مشفقدٌة، ظاؾاكا اهللُ مـ ظؼق تِف وظذا ِف وَشَخطِف، حرمَة ه

 وجعؾـا مـ ادسارظغ إػ مغػرتِف وضاظتِف، واؽتـاِم مقاشِؿ ؾضؾِف، وكػحاِت ـرمف. 

ومما أحدَنف  عُض افـاِس االحتػاُل  ؾقؾاِة افساا ِع وافعؼايـ ماـ رجاٍ  وؿقاُمفاا، 

، وال صاؽه أن ماا يػعَؾاف هامالء يف واإلـثاُر مـ افعبادِة 
ِ
ؾقفا، زظؿقا أهنا فقؾُة اإلرساء

، وهاق ماـ افبادِع اداردودِة ظاذ أصاحاهِبا، وهال ال  ـِ ي هذه افؾقؾِة ال أصَؾ فف يف افد 

 تزيُدهؿ مـ اهللِ إال ُ عدًا، ؾنكـا كؼقُل يف اجلقاِب ظذ ؾعِؾ همالء: 

اهلل صاذ  افشفر افاذي أرِسَي ؾقاف  اافـبل  : أكف مل يثبت  افـؼِؾ افصحقِح حتديُد أوالً 

. وشؾؿ  ظؾقف
ِ
 ، ؾضاًل ظـ حتديِد فقؾِة اإلرساء

: أكف فق نبت أكف ُأرَسَي  ف يف صفِر رجٍ  يف فقؾِة افسا ِع وافعؼيـ، ؾانن هاذا ال ثاكقاً 

 مـ افعباداِت أو افطاظاِت،  اؾ هال 
ٍ
غ االحتػاَل هبذه افؾقؾِة، وال ختصقَصفا  قء يسق 

وافصاحا َة وافتاا عغ ِماـ  وشاؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ٌة ـسائِر افؾقايل< و فؽ أن افـبله فقؾ
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، وهؿ أحرُص مـها ظذ اخلِر وافطاظاِة، ؾافقاجاُ  
ٍ
 عِده مل يـؼْؾ ظـفؿ ختصقُصفا  قء

 افتؿسُؽ  ام جاء  ف افسؾُػ افصافُح.

 ُت الُدائعُ ورشُّ ا،مقِر ادحدثا     فخُر ا،مقِر السالػاُت عذ اهلدى


 

 

 


