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َبُةُ طخ ُ ُوَلُُاْلخ ُاْلخ

 مِ 
ِ
ِف َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُف َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِاهَّلل ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَّ

ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهاِدَي َلفُ  ـْ َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم ـْ َسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا، َم
َوَأْشَفُد ، َومِ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف   .ملسو هيلع هللا ىلصَأْن ََل إَِلَف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

  َا بَْعُد:أ  مَّ

ٍد  ، َوَخْقَر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ
ِ
، َوَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث كَِتاُب اهَّلل

 اْْلُُمقِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوُكؾَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضََلَلٌة، َوُكؾَّ َضََلَلٍة فِل الـَّاِر.

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ِحقَحقْ »َفِػل  ـِ ِشَفاٍب َقاَل:  (1)«ـِ الصَّ ـْ َصاِرِق ْب ـَ اْلَقُفقِد إَِلك »َط
َجاَء َرُجٌؾ مِ

ـِ اْلَخطَّاِب  : إِكَُّؽْؿ َتْؼَرُؤوَن آَيًة فِل كَِتابُِؽْؿ َلْق ڤُطَؿَر ْب ـَ ، َفَؼاَل: َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

 ْقَم ِطقًدا.َكَزَلْت: ََلتََّخْذَكا َذلَِؽ اْلقَ  -َمْعَشَر اْلَقُفقدِ -َطَؾْقـَا 

 َقاَل: َوَأيُّ آَيٍة؟

 .[3 :]الؿائدة ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿َقاَل: َقْقُلُف: 
                                                            

 (3117« )صحقح مسؾؿ»( ومقاضع، و45« )صحقح البخاري» (1)



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  3  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

 : ڤَفَؼاَل ُطَؿُر 
ِ
ِذي َكَزَلْت فِقِف َطَؾك َرُسقِل اهَّلل  إِكِّل َْلَْطَؾُؿ اْلَقْقَم الَّ

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَواهَّلل

 
ِ
تِل َكَزَلْت فِقَفا َطَؾك َرُسقِل اهَّلل اَطَة الَّ  «.َفَة فِل َيْقِم ُجُؿَعةٍ : َطِشقََّة َطرَ ملسو هيلع هللا ىلصَوالسَّ

ـِ َطبَّاٍس -َوَقْد َأْخَرَج التِّْرمِِذيُّ  ـِ اْب إِكََّفا »َقاَل:  -ڤبِنِْسـَاٍد َصِحقٍح َط

: فِل َيْقِم ُجُؿَعٍة، َوَيْقِم َطَرَفةَ  ـِ  .)*(.(1)«َكَزَلْت فِل َيْقِم ِطقَدْي

چ چ ﴿: َقْقِل َربِّـَا ِطـَْد ِذْكِر  (3)«َتْػِسقِرهِ »َوَذَكَر اْلَبَغِقيُّ فِل 

 .[3]الؿائدة،  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

َبْعَد اْلَعْصِر  ملسو هيلع هللا ىلصَأْكَزَل َهِذِه اْْلَيَة اْلَعظِقَؿَة َطَؾك َكبِقِِّف  إِنَّ اهَّلَل »َقاَل: 

ِة اْلَقَداِع َوالـَّبِلُّ  ـْ َيْقِم َطَرَفَة، فِل َحجَّ
ُؼَؾِت اْْلَيُة َقائٌِؿ َطَؾك َكاَقتِِف اْلَعْضَباِء، َفثَ  ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ْؾ ثَِؼَؾ َما َأْكَزَل اهَّلُل َربُّ  ، َفَبَرَكْت َوَلْؿ َتَتَحؿَّ َطَؾك الـَّاَقِة َحتَّك َكاَدْت َطُضُدَها َتـَْدقُّ

ـَ َطَؾك َكبِقِِّف   .(4)«ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعاَلِؿق

                                                            

صحقح ســ »وصحح إسـاده اْللباكل يف (، 3144« )جامعف»أخرجف الترمذي يف  (1)

 (.229 - 228/ 3« )الترمذي

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  9 اْلُجُؿَعةُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ

 .م2114

 .(3/12)«: معالؿ التـزيؾ» (3)

، رقؿ 6/212صقري: لؾبق «إتحاف الخقرة الؿفرة»أخرج ابـ أبل شقبة كؿا يف  (4)

«: اإلتحاف»، وأبق يعؾك كؿا يف 458و 6/455«: الؿسـد»(، وأحؿد يف 5678/1)

، والطبراكل يف 6/83«: جامع البقان»(، والطبري يف 5678/2، رقؿ )6/212

(، 2217، رقؿ )4/78«: شعب اإليؿان»، والبقفؼل يف 24/178«: الؿعجؿ الؽبقر»

كََزلَْت ُسقَرُة الَْؿائَِدِة َجِؿقًعا َوأَكَا آِخَذٌة بِِزَماِم كَاَقِة »َقاَلْت:  مـ حديث: َأْسَؿاَء بِـِْت َيِزيَد،

ـْ ثَِؼِؾَفا أَْن يَُدقَّ َطُضُد الـَّاَقةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهَّللِ   .«الَْعْضَباَء: َقالَْت: َفَؽاَدْت ِم
= 
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ِ
ـَ  ، َفَؾْؿ َيِعْش َبْعَدَها إَِلَّ َأَحًداملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَكْت َهِذِه اْْلَيُة َكْعَل َرُسقِل اهَّلل َوَثَؿاكِق

فِقِؼ اْْلَْطَؾك   .)*(.(1)ملسو هيلع هللا ىلصَيْقًما، ُثؿَّ اْكَتَؼَؾ إَِلك الرَّ

 »: (3)َقاَل الَْبَغِقي  
ِ
 .(2/)*.«ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَكْت َهِذِه اْْلَيُة َكْعَل َرُسقِل اهَّلل

ـْ أَْن يُْعتَِؼ اهَّللُ : »-«َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ »َكَؿا فِل -َتُؼقُل َطائَِشُة  ـْ يَْقٍم أَْكثََر ِم  َما ِم

ـْ يَْقِم َطَرَفةَ، َوإِكَّفُ لَقَْدكُق، ثُؿَّ يَُباِهل بِِفُؿ الَْؿََلئَِؽةَ، َفقَُؼقُل: َما  ـَ الـَّاِر ِم فِقِف َطْبًدا ِم

 .(5)«أََراَد َهُمََلِء؟

                                                            
= 

 َطؾَك الـَّبِلِّ »ويف رواية: 
ـْ ثِؼَؾَِفا  َجِؿقعًا إِنْ  ملسو هيلع هللا ىلصكََزلَْت ُسقَرةُ الَْؿائَِدةِ كَادَْت ِم

َّاقَةَ   .«لَتَْؽِسُر الـ

إلك طبد بـ حؿقد وابـ  2/252«: الدر الؿـثقر»والحديث طزاه أيضا السققصل يف 

وحسـف لغقره اْللباكل يف هامش «، الدَلئؾ»وأبل كعقؿ يف « الصَلة»كصر يف كتاب 

 .119ص«: صحقح السقرة الـبقية»

«: جامع البقان»(، والطبري يف 8رقؿ ) 27ص«: اناإليؿ»أخرج أبق طبقد يف كتاب  (1)

ـِ ُجَرْيٍج، مرسَل، َقاَل: َمَؽَث الـَّبِلُّ 6/79 ـِ اْب َبْعَد َما َكَزَلْت َهِذِه  ملسو هيلع هللا ىلص، بنسـاد صحقح، َط

ـَ َلْقَؾًة.﴾چ چ چ ڇ﴿اْْلَيُة:   ، إِْحَدى َوَثَؿاكِق

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  .«ةَ َطَرفَ  َيْقمِ  َفْضُؾ : »ُخْطَبةِ  مِ

 (.13/ 3« )معالؿ التـزيؾ» (3)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  (2/)* ـْ  9 اْلُجُؿَعةُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ
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 (.1348، رقؿ )2/982«: الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (5)



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  5  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ـَ ُيْعتِ  ـْ َيْقِم َطَرَفَة، َفاهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق
ـَ الـَّاِر فِقِف مِ

ـَ َلْقَس َيْقٌم َأْكَثَر ِطْتًؼا مِ
ُؼ مِ

ِحقؿُ -الـَّاِر ِرَقاًبا، ََل ُيْحِصقَفا َطدٌّ َوََل ُيِحقُط بَِفا َأَحٌد إَِلَّ ُهَق   .)*(.-َوُهَق اْلَغُػقُر الرَّ

ـْ أَكٍَس  ْؿُس َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقَػ الـَّبِلُّ »َقاَل:  ڤَوَط بَِعَرَفاٍت، َوَقْد َكاَدِت الشَّ

 «.الـَّاَس يَا بََِلُل! أَكِْصْت لَِل »َفَؼاَل: ، َتُموَب 

 َفَؼاَم بََِلٌل، َفَؼاَل: 
ِ
 ، َفَلْكَصَت الـَّاُس.ملسو هيلع هللا ىلصَأْكِصُتقا لَِرُسقِل اهَّلل

ََلَم، َوَقاَل: إِنَّ »َفَؼاَل:  ـْ َربِّل السَّ َمَعاِشَر الـَّاِس! أَتَاكِل ِجْبرِيُؾ آكًِػا َفلَْقَرأَكِل ِم

ـَ َطـُْفُؿ التَّبَِعاِت َغَػَر ِِلَْهِؾ َطَرَفاٍت َوأَْهِؾ الَْؿْشَعرِ، َوَض  اهَّللَ   «.ِؿ

ـُ اْلَخطَّاِب  ًة؟ڤَفَؼاَم ُطَؿُر ْب ! َهِذا َلـَا َخاصَّ
ِ
 ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهَّلل

ـْ بَْعِدُكْؿ إِلَك يَْقِم الِْؼقَاَمةِ »َقاَل:  ـْ أَتَك ِم  «.َهِذا لَُؽْؿ، َولَِؿ

ـُ الَْخطَّاِب   َوَصاَب َفَؼاَل ُطَؿُر بْ
ِ
 . َواْلَحِديُث َصِحقٌح لَِغْقِرِه.(2)«: َكُثَر َخْقُر اهَّلل

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    ڤَوَط
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل إِنَّ اهَّللَ يَُباِهل بِلَْهِؾ َطَرَفاٍت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َؿاِء، َفقَُؼقُل لَُفْؿ: اكْظُُروا إِلَك ِطَباِدي! َجاُؤوكِل ُشْعثًا ُغْبًرا . َرَواُه (3)«أَْهَؾ السَّ

ـُ ِحبَّ   اَن َواْلَحاكُِؿ، َوُهَق َحِديٌث َصِحقٌح.َأْحَؿُد َواْب

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  .«َطَرَفةَ  َيْقمِ  َفْضُؾ : »ُخْطَبةِ  مِ

« التؿفقد»(، وابـ طبد البر يف 721، ترجؿة 197/ 2« )الضعػاء»أخرجف العؼقؾل يف  (2)

(، 98 - 97)ص « أدب اإلمَلء واَلستؿَلء»(، وأبق سعد السؿعاكل يف 128/ 1)

 (.1151« )صحقح الترغقب والترهقب»وصححف لغقره اْللباكل يف 

د بـ طثؿان بـ أبل شقبة يف (، ومحؿ8147، رقؿ 315/ 2« )مسـده»أخرجف أحؿد يف  (3)

« صحقحف»(، وابـ حبان يف 2839« )صحقحف»(، وابـ خزيؿة يف 83)رقؿ « العرش»
= 
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ـِ اْلَعاِص   ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل إِنَّ اهَّللَ »َكاَن َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ڤَوَط

ي ُشعْثًا  
يَُباِهل َمََلئَِؽتَفُ َطِشقَّةَ َطَرفَةَ بِلَْهِؾ َطَرفَةَ، َفقَؼُقُل: اكْظُُروا إِلَك ِطَبادِ

َبَراكِلُّ فِل (1)«ُغْبًرا ِغقرِ »وَ « اْلَؽبِقرِ ». َرَواُه َأْحَؿُد، َوالطَّ ـٌ «الصَّ ، َوُهَق َحِديٌث َحَس

 .)*(.َصِحقٌح 

 َربِّ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
ـَ اهَّلل

َأْخَبَر َأنَّ َيْقَم َطَرَفاٍت ُهَق َيْقُم اْلُؼْرِب اْْلَْكَبِر مِ

، َوَأنَّ اهَّلَل  ـَ ـِ  -فُ َجؾَّْت ُقْدَرتُ -اْلَعاَلِؿق قَِّئاِت َوَيْعُػق فِقِف َط ـِ السَّ َيَتَجاَوُز فِقِف َط

ِت. َلَّ  الزَّ

ْخَراِت، َوَقَػ َقائًِؿا َطَؾك َكاَقتِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ  فِل تِْؾَؽ اْلَعِشقَِّة اْلُؿَباَرَكِة ِطـَْد الصَّ

ـَ ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُطق  -ُتْسَؽُب اْلَعَبَراُت  ُفُفـَالَِؽ -، ُمْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾِة َيْدُطق اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق

ـَ  َنَّ  -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق
ِ

َطاِء: ْل ـَ الدُّ
ـَ بِِف مِ بَِؿا َيْػَتُح اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

َطاِء َكَؿا َأْخَبَر َخْقُر اْْلَْكبَِقاِء  َطاَء فِل َيْقِم َطَرَفَة ُهَق َخْقُر الدُّ َطاِء َخقُْر الد  : »ملسو هيلع هللا ىلصالدُّ

                                                            
= 

(، وصححف 1718، رقؿ 465/ 1« )الؿستدرك»اإلحسان(، والحاكؿ يف  - 3852)

 (.1152، و1132« )صحقح الترغقب والترهقب»اْللباكل يف 

)رقؿ « الصغقر»، والطبراكل يف (7189، رقؿ 224/ 2« )مسـده»أخرجف أحؿد يف  (1)

صحقح الترغقب »(، وصححف اْللباكل يف 8218/ رقؿ 8« )اْلوسط»(، ويف 575

 (.1153« )والترهقب

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  9 اْلُجُؿَعةُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ
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ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  7  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ـْ َقْبِؾل: ََل إِلَفَ إَِلَّ اهَّللُ َوْحَدُه ََل  ُدَطاُء يَْقِم َطَرَفةَ، َوَخقُْر َما ُقؾُْت أَكَا َوالـَّبِق قَن ِم

 .(1)«-ِرَواَيًة، َوِرَواَيٌة بَِغْقِرَها- َشرِيَؽ لَفُ، لَفُ الُْؿؾُْؽ َولَفُ الَْحْؿُد، بِقَِدِه الَْخقْرُ 

ِذي َتتََقاَتُر فِقِف َجَقائُِز اْلَحؼِّ َطَؾك َأْهِؾ فِل َهَذا اْلقَْقِم الْ  ُؿبَاَرِك اْلَؿقُْؿقِن الَّ

ـَ فِل تِْؾَؽ  ـْ َرَقبٍَة ُيْعتُِؼَفا اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق
، َفَؽْؿ مِ ـَ اْلَؿْشَفِد َوَطَؾك اْلُؿْسؾِِؿق

ـَ ا
َياِء اْلَعِشقَِّة اْلُؿبَاَرَكِة بَِشْرِط اْلبََراَءةِ َواْلُخُؾقِص مِ ـَ الـَِّػاِق َوالرِّ

ْرِك، مِ لشِّ

ْؿَعِة!!  .)*(َوالسُّ

 

                                                            

 .ڤ(، مـ حديث: ابـ طؿرو 3585، رقؿ )5/572 «:الجامع»أخرجف الترمذي يف  (1)

يَْقَم  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن أَْكثَُر ُدَطاِء َرُسقِل اهَّللِ »، بؾػظ: 2/211«: الؿسـد»ويف رواية ْلحؿد يف 

ؾَك ُكؾِّ َطَرَفةَ: ََل إِلَفَ إَِلَّ اهَّللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَؽ لَفُ، لَفُ الُْؿؾُْؽ َولَفُ الَْحْؿُد، بِقَِدِه الَْخقُْر، َوُهَق طَ 

 .«َشْلٍء َقِديرٌ 

، رقؿ 2/226«: صحقح الترغقب والترهقب»والحديث حسـف لغقره اْللباكل يف 

(1536.) 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  .«َطَرَفةَ  َيْقمِ  َفْضُؾ : »ُخْطَبةِ  مِ



ٌَعَرَفةٌٌَيَو مٌٌَِفَضائُِلٌ 8 

 

َمَُعَرَفَةُ َُطاَعاٌتَُعِظوَمٌةَُوُأُجوٌرَُكِبرَيٌةَُيوخ

ـْ َأبِل َقَتاَدَة اْْلَْكَصاِريِّ (1)«َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ »فِل    ڤ، َط
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ، َوَرَمَضانُ : »ملسو هيلع هللا ىلص ْهرِ ُكؾِّفِ  ثَََلٌث ِم  «.إِلَك َرَمَضاَن: َفَفَذا ِصقَاُم الدَّ

ـَةَ الَّتِل » ـَةَ الَّتِل َقْبؾَفُ، َوالسَّ َر السَّ  أَْن يَُؽػِّ
ِصقَاُم يَْقِم َطَرَفةَ: أَْحتَِسُب َطؾَك اهَّللِ

ـَةَ ا، بَْعَدهُ  َر السَّ  «.لَّتِل َقْبؾَفُ َوِصقَاُم يَْقِم َطاُشقَراَء: أَْحتَِسُب َطؾَك اهَّللِ أَْن يَُؽػِّ

ـْ َصْقِم َيْقِم َطَرَفَة، َفَؼاَل  ـَةَ الَْؿاِضقَةَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل َلْػٍظ: َوُسئَِؾ َط ُر السَّ يَُؽػِّ

 «.َوالَْباقِقَةَ 

َغائِِر، َوبِِف َقاَل َبْعُض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ.َوضَاِهُر الَْحِديِث:   َتْؽِػقُر اْلَؽَبائِِر َوالصَّ

ُر بِالتَّْقَبةِ َوَقاَل اْلُجْؿُفقُر: َهذَ  َغائِِر، َواْلَؽَبائُِر ُتَؽػَّ  .)*(.ا َخاصٌّ بِالصَّ

ـْ َصائًؿا فِل اْلَعْشِر: َأْن -َفْؾَقْعِزِم اْلَؿْرُء، َوْلَقـِْق َأْن َيُصقَم َيقَم َطَرَفَة  إِْن َلْؿ َيُؽ

 .-َيُصقَم َيْقَم َطَرَفةَ 

                                                            

 (.1162« )صحقح مسؾؿ» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  9 َعةُ اْلُجؿُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ

 .م2114



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  9  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ـْ َلْؿ َيُصْؿ َفَقـَْبِغل َطَؾْقِف َأَلَّ ُيَػقِّ  َت َهِذِه اْلُػْرَصَة اْلَعظِقَؿَة، َوْلَقْجَتِفْد فِل َوَم

، َوْلَقْسَلِل اهَّلَل اْلَؿْغِػَرَة، َوْلَقْسَلِل اهَّلَل  َلِفلِّ َطاِء َطِشقََّة َطَرَفَة، فِل َوْقِت الـُُّزوِل اإْلِ الدُّ

ْحَؿَة، َوْلَقْسَلِل اهَّلَل  ـَ اْلَؿَسائِِؾ. الرَّ
 َما َأَباَحُف مِ

َطاِء.ََل َيْدُطق   بِنِْثٍؿ َوََل َقطِقَعِة َرِحٍؿ، َوََل َيْعَتِدي فِل الدُّ

 
ِ
 فِل َيْقِم َطَرَفَة َكَؿا َطَؾك اْلُؿْسؾِِؿ أن ُيْؼبَِؾ َطَؾك اهَّلل

ِ
، َوَيْلُخَذ بِِذْكِر اهَّلل

ؾُؽ َولَفُ ََل إِلَفَ إَِلَّ اهَّللُ َوحَدُه ََل َشرِيَؽ لَف، لَفُ الؿُ »ِطـَْدَما َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ 

 َفَفَذا َخْقُر َما ُيَؼاُل فِل َيْقِم َطَرَفَة. ،(1)«الَحؿُد َوُهَق َطؾَك ُكؾِّ َشلٍء َقِديرٌ 

ـْ فِل َهَذا 
ـٍ َوَحاٍل، َوَلؽِ َطَؾك اْلَؿْرِء َأْن َيْجَتِفَد فِل َذلَِؽ اْلَققِم، َوفِل ُكؾِّ ِحق

َحَؿاِت اْلُؿَتـَ  ًة: لَِعظِقِؿ الرَّ ََلِت بِِف.اْلَققِم َخاصَّ  زَّ

ـَ  ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف َأْجَؿِعق َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .)*(.َوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ

 

                                                            

 تؼدم تخريجف. (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  4 اْلُجُؿَعةُ  - «َواْلُعْؿَرةِ  اْلَحجِّ  لُِؿِريدِ  اْلَؿـَْفُج : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ  اْلِحجَّ

 .م2115-9-18/ هـ1436
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اِىَوُةُ َبُةُالثَّ ُاُْلطخ

، َوَأْشَفُد َأَلَّ إَِلَف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف ُهَق َيَتقَ  ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
لَّك اْلَحْؿُد هَّلل

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف  ، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ ـَ الِِحق ـِ ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ ، َصََلًة َوَسََلًما َدائَِؿْق

. ـِ ي ـِ إَِلك َيقِم الدِّ  ُمَتََلِزَمْق

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ـَ الـَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ الـَّبِلَّ 
تِل َيْغُػُؾ َطـَْفا َكثِقٌر مِ ـَ اْْلُُمقِر الَّ

ـَا َطَؾك َأْمٍر مِ ـَ َدلَّ
اِس مِ

، َفالـَّبِلُّ  ـَ قِّبِق ـَ الطَّ َب فِل اْْلُْضِحقَِّة َوَحثَّ َطَؾْقَفا بَِؼْقلِِف َوفِْعؾِِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿْسؾِِؿق َقْد َرغَّ

 .)*(.ملسو هيلع هللا ىلصَوإِْقَراِرِه 

َدَقِةُِبَثَمِنَها: ِةَُأفخَضُلُِمَنُالصَّ ِحوَّ ُضخ ُحُاْلخ ُ*َُذبخ

ـُ  ُد بْ الُِح ُمَحؿَّ َمةُ الصَّ ـَ »: (2)$َصالٍِح  َقاَل الَْعَلَّ
َوَذْبُح اْْلُْضِحقَِّة َأْفَضُؾ مِ

َنَّ َذلَِؽ َطَؿُؾ الـَّبِلِّ 
ِ

َدَقِة بَِثَؿـَِفا: ْل ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ
ْبَح مِ َنَّ الذَّ

ِ
ـَ َمَعُف: َوْل َوَطَؿُؾ اْلُؿْسؾِِؿق

ؾَ  َدَقِة َلَتَعطَّ  َتَعاَلك، َفَؾْق َطَدَل الـَّاُس َطـُْف إَِلك الصَّ
ِ
ِعقَرةُ َشَعائِِر اهَّلل  «.ْت تِْؾَؽ الشَّ

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ْكَقا يَّامِ أَ  َأْفَضُؾ : »ُخْطَبةِ  مِ ـْ  31 اْلُجُؿَعةُ  - «الدُّ / هـ1429 اْلَؼْعَدةِ  ِذي مِ

 .«م28-11-2118

 (.194/ 25« )مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ» (2)



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  00  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 
ـُ الَْؼقِِّؿ  َماُم ابْ َدَقِة بَِثَؿـِِف »: (1)$َقاَل اإْلِ ـَ الصَّ

ْبُح فِل َمْقِضِعِف َأْفَضُؾ مِ -الذَّ

ـْ َدِم اْلُؿْتَعِة َواْلِؼَراِن بَِلْضَعاِف َأْضَعاِف اْلِؼقَؿِة َلْؿ َيُؼْؿ  َق َط قال: َولَِفَذا َلْق َتَصدَّ

 .)*(.«لَِؽ اْْلُْضِحقَّةُ َمَؼاَمُف َوَكذَ 

ْخََلُص َشْرٌط فِل اْلِعَباَداِت  ْخََلِص: َفاإْلِ َوُشُروُط اْْلُْضِحقَِّة ِستٌَّة ِسَقى اإْلِ

 َواْْلَْطَؿاِل َواْْلَْقَقاِل َوالـِّقَّاِت ِجِؿقِعَفا.

ُل:  -0 ْرُط اِْلَوَّ بُِؾ الشَّ ـْ َبِفقَؿِة اْْلَْكَعاِم: َوِهَل: اإْلِ
، َواْلَبَؼُر َواْلَغـَُؿ َأْن َتُؽقَن مِ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ : لَِؼقلِِف َتَعاَلك: ﴿-َضْلُكَفا َومْعُزَها-

 .[34]الحج:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ْرُط الثَّاكِل -2 َـّ اْلَؿْحُدوَد َشْرًطا، بَِلْن َتُؽقَن الشَّ : َأْن َتْبُؾَغ اْْلُْضِحقَُّة السِّ

ـْ َغْقرِ 
ْلِن َأْو َثـِقًَّة مِ ـَ الضَّ

ْلِن. َجَذَطًة مِ  الضَّ

ـْ َصِريِؼ َجابٍِر  (3)«َصِحقِحفِ »َفَؼْد َأْخَرَج ُمْسؾٌِؿ فِل 
 ڤمِ

ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

إَِلَّ أَْن تَْعُسَر َطؾَقُْؽْؿ  -َوِهَل الثَّـِقَُّة َفَؿا َفْقَقَفا- ََل تَْذبَُحقا إَِلَّ ُمِسـَّةً : »ملسو هيلع هللا ىلص

لْنِ  ـَ الضَّ  «.َفتَْذبَُحقا َجَذَطةً ِم

لِْن: َوال ـَ الضَّ   َما َتؿَّ َلُف ِستَُّة َأْشُفٍر.َجَذُع ِم

                                                            

 ، تحؼقؼ طبد الؼادر اْلركاؤوط(.75)ص « تحػة الؿقدود بلحؽام الؿقلقد» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـَ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  يذِ  َطْشرِ  َيَدْي  َبْق ـْ  28 اْلُجُؿَعةُ  - «اْلِحجَّ  اْلَؼْعَدةِ  ِذي مِ

 .م2113-11-4/ هـ1434

 (.1963« )صحقح مسؾؿ» (3)



ٌَعَرَفةٌٌَيَو مٌٌَِفَضائُِلٌ 02 

بِِؾ:   ـَ اإْلِ ِل  ِم .َوالثَـّ ـَ  َما َتؿَّ َلُف َخْؿُس ِسـِق

ـَ الَْبَؼرِ:  ِل  ِم  َما َتؿَّ َلُف َسـََتاِن.َوالثَـّ

ـَ الَغـَِؿ:  ِل  ِم  َما َتؿَّ َلُف َسـٌَة.َوالثَـّ

بِِؾ َواْلَبؼِر َوالَغـَِؿ، َوََل بَِؿا ُدوَن  َفََل َتِصحُّ اْلُْضِحقَُّة بَِؿا ـَ اإْلِ
ُدوَن الثَّـِلِّ مِ

ْلِن. ـَ الضَّ
 الَجَذِع مِ

ْرُط الثَّالُِث  -3 ْجَزاِء: َوِهَل: الشَّ ـَ اإْلِ
ـَ اْلُعُققِب اْلَؿاكَِعِة مِ

: َأْن َتُؽقَن َخالَِقًة مِ

، َواْلَعَرُج  ـُ ، َواْلَؿَرُض اْلَبقِّ ـُ ، َوَما َفْقَق  اْلَعَقُر الَبقِّ ، َواْلُفَزاُل اْلُؿِذيُب لِْؾُؿخِّ ـُ اْلَبقِّ

ـْ َباِب َأْوَلك.
ـَ اْلُعُققِب مِ

 َذلَِؽ مِ

ابِعُ  -4 ْرُط الرَّ ـْ قَِبِؾ الشَّ
ل، َأْو َمْلُذوًكا َلُف فِقَفا مِ : َأْن َتُؽقَن مِْؾًؽا لِْؾُؿَضحِّ

ـْ قَِبِؾ اْلَؿالِِؽ.
ْرِع َأْو مِ  الشَّ

ْرُط الَْخا -5  : َأَلَّ َيتََعؾََّؼ بَِفا َحؼٌّ لَِغقِْرِه، َفََل َتِصحُّ التَّْضِحقَُة بِاْلَؿْرُهقِن.ِمسالشَّ

اِدُس  -6 ْرُط السَّ ـْ َبْعِد الشَّ
: َأْن َتَؼَع فِل اْلَقْقِت اْلَؿْحُدوِد َشْرًطا: َوُهَق مِ

ا ـْ آِخِر َأيَّ
ْؿِس مِ َوُهَق اْلقَّْقُم -ِم التَّْشِريِؼ َصََلِة اْلِعقِد َيْقَم الـَّْحِر إَِلك ُغُروِب الشَّ

ةِ  ـْ ِذي اْلِحجَّ
 .-الثَّالَِث َطَشَر مِ

ْؿِس َيْقَم الثَّالَِث  ـْ َصََلِة اْلَعقِد َأْو َبْعَد ُغُروِب الشَّ
ـْ َذَبَح َقْبَؾ اْلَػَراِغ مِ َفَؿ

 َطَشَر، َلْؿ َتِصحَّ ُأْضِحقَُّتُف.

ـْ َحقُْث  - ـَ اِْلََضاِحل ِم بُِؾ، ُثؿَّ اْلَبَؼُر الِْجـُْس َواِْلَْفَضُؾ ِم ك -: اإْلِ إِْن َضحَّ

ْلُن، ُثؿَّ اْلَؿْعُز، ُثؿَّ ُسُبُع اْلَبَدَكِة، ُثؿَّ ُسُبُع اْلَبَؼَرِة.-بَِفا َكامَِؾةً   ، ُثؿَّ الضَّ



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  03  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

َػةُ  - ـْ َحقُْث الصِّ ـَ اِْلََضاِحل ِم ، اْْلَْكَثُر َلْحًؿا، اْْلَْكَؿُؾ َواِْلَْفَضُؾ ِم ـُ : اْْلَْسَؿ

ـُ َمـَْظًرا.ِخ   ْؾَؼًة، اْْلَْحَس

ُجِؾ َوَأْهِؾ َبْقتِِف، َوُيْجِزُئ ُسُبُع  - ـِ الرَّ ـَ اْلَغـَِؿ َط
َوُتْجِزُئ اْْلُْضِحقَُّة اْلَقاِحَدُة مِ

ـَ اْلَغـَِؿ.
ا ُتْجِزُئ َطـُْف اْلَقاِحَدُة مِ  اْلَبِعقِر َأْو ُسُبُع اْلَبَؼَرِة َطؿَّ

ُجُؾ بُِسبُ  ك الرَّ ـْ َأْهِؾ َبْقتِِف َأْجَزَأُه َذلَِؽ، َوََل َفَؾْق َضحَّ ِع َبِعقٍر َأْو َبَؼَرٍة َطـُْف َوَط

َقاِن بَِفا. ـِ َفَلْكَثَر َيْشَتِرَياكَِفا َفُقَضحِّ ـْ َشْخَصْق ـَ اْلَغـَِؿ َط
 ُتْجِزُئ اْلَقاِحَدُة مِ

َبَؼَرٍة: َفاْلِعَباَداُت َتْققِقِػقٌَّة،  كَؿا ََل ُيْجِزُئ َأْن َيشَتِرَك َثَؿاكَِقٌة َفَلْكَثَر فِل َبِعقٍر َأوْ 

ا َوََل َكْقًػا ى اْلَقاِرُد َكؿًّ  .)*(.َوََل ُيَتَعدَّ

ا؟ ىُِِبَ ُةُاْلخَُضحَّ ِحوَّ ُضخ ِزُئُاْلخ ُُُتخ نخ ُ*َُعمَّ

ـَ 
ـْ َشاَء مِ ُجِؾ َوَأْهِؾ َبْقتِِف َوَم ـِ الرَّ ـَ اْلَغـَِؿ َط

َواْْلُْضِحقَُّة اْلَقاِحَدُة ُتْجِزُئ مِ

ُؼ بَِثَؿـَِفا.ا ، إَِذا َكَقى َذلَِؽ، ََل َأْن َيْشَتِرُكقا فِقَفا بَِدْفِع َما َيَتَعؾَّ ـَ  ْلُؿْسؾِِؿق

ِة: ِحوَّ ُضخ ِزيِعُاْلخ ُةَُتوخ ِفوَّ ُ*َُكوخ

َق: لَِؼْقلِِف َتَعاَلك:  ـْ ُأْضِحقَّتِِف، َوَأْن ُيْفِدَي، َوَيَتَصدَّ
ل َأْن َيْلُكَؾ مِ َوُيْشَرُع لِْؾُؿَضحِّ

ۆ ۆ ، َوَقْقلِِف َتَعاَلك: ﴿[28]الحج:  ﴾ہ ہ ہ ھہ ﴿

 .[36]الحج:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ

                                                            

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  7 اْلُجُؿَعةُ  - «اْلَحجِّ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َأْحَقاُل : »ُخْطَبةِ  مِ  ِذي مِ

ةِ   .م2118-12-5/ هـ1429 اْلِحجَّ



ٌَعَرَفةٌٌَيَو مٌٌَِفَضائُِلٌ 04 

 -َفَعَؾْقَؽ  
ِ
َم ُقْرَباًكا لَِربَِّؽ َأْفَضَؾ َما ِطـَْدَك:  -َطْبَد اهَّلل َأْن َتْجَتِفَد فِل َأْن ُتَؼدِّ

 .[27]الؿائدة:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

ـْ َشْلٍء َفنِنَّ اهَّلَل ُيْخؾُِػفُ 
ْمَت مِ  .)*(.َوَمْفَؿا َقدَّ

 

                                                            

ـْ ُرُه َما َمرَّ ِذكْ  )*( ـَ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي َطْشرِ  َيَدْي  َبْق ـْ  28 اْلُجُؿَعةُ  - «اْلِحجَّ  اْلَؼْعَدةِ  ِذي مِ

 .م2113-11-4/ هـ1434



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  05  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ُُسَنِنُالخِعوِدُ َلٌةُِمنخ ُُُجخ

ـْ أَكٍَس   »َقاَل:  ڤَط
ِ
اْلَؿِديـََة، َوَلُفْؿ َيْقَماِن َيْؾَعُبقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم َرُسقُل اهَّلل

 «.َما َهَذاِن الْقَْقَماِن؟»فِقِفَؿا، َفَؼاَل: 

 َقاُلقا: ُكـَّا َكْؾَعُب فِقِفَؿا فِل اْلَجاِهؾِقَِّة.

 
ِ
إِنَّ اهَّللَ َقْد أَبَْدلَُؽْؿ بِِفَؿا َخقًْرا ِمـُْفَؿا: يَْقَم اِْلَْضَحك، : »ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل

 .)*(.َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد، َوالـََّسائِلُّ بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح  .(1)«َويَْقَم الِْػطْرِ 

 
ِ
ـْ َشَعائِِر اهَّلل

ْسََلِم اْلَعظِقِؿ، ومِ فِقِفَؿا:  : اْلَػَرُح َفَفَذاِن ُهَؿا ِطقَدا اإْلِ

َنَّ اهَّلَل 
ِ

ـِ  ْل ـِ بَِعِؼِب ِطَباَدَتْق ـِ اْلِعقَدْي ، َوَجَعَؾ َهَذْي ـِ ـِ اْلَقْقَمْق َجَعَؾ َهَذْي

ْسََلِم اْلَؽِريِؿ. ـْ ُفُروِض اإْلِ
ـِ مِ ـِ َجؾِقَؾْق ، َوَفْرَضْق ـِ  َطظِقَؿَتْق

 

                                                            

، ڤ(، مـ حديث: َأَكٍس 1556، رقؿ 179/ 3(، والـسائل )1134أخرجف أبق داود ) (1)

 (.1139/ رقؿ 4« )صحقح أي داود»وصححف اْللباكل يف 

ـْ ْكُرُه َما َمرَّ ذِ  )*( ـْ  9 اْلُجُؿَعةُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ

 .م2114



ٌَعَرَفةٌٌَيَو مٌٌَِفَضائُِلٌ 06 

 

ُ ِبيِّ ُيُالنَّ ِنُُملسو هيلع هللا ىلصَهدخ ُِِفَُصََلِةُالخِعوَديخ

:*َُصََلُةُالُخ ُِعوِدُِِفُاْلخَُصَّلَّ

تِل ََل ِخََلَف َطَؾْقَفا َأْن َتُؽقَن َصََلُة اْلِعقِد فِل اْلُؿَصؾَّك، َوَلْؿ  ـَِّة الَّ ـَ السُّ
مِ

ُسقُل  َفا الرَّ ، ََل فِل ِطقِد فِْطٍر َوََل َأْضَحك، َمَع َأنَّ َمْسِجَد  ملسو هيلع هللا ىلصُيَصؾِّ فِل اْلَؿْسِجِد َقطُّ

ََلُة فِقِف بِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبلِّ  ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ الصَّ َكاَن »َقاَل:  ڤَلْلِػ َصََلٍة: َفَع

 .(1)اْلَحِديَث  «يَْخُرُج يَْقَم الِػطْرِ َواِلَْضَحك إِلَك الُؿَصؾَّك، ...  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهَّللِ 

تَّك ، َح (2)«-َجِؿقَع الـَِّساءِ -َكاَن يَلُْمُر الـَِّساَء بِالُْخُروِج إِلَك الُْؿَصؾَّك »َوَأْيًضا 

ُػقِف َبِعقًدا،  ـَ فِل آِخِر الصُّ ـَ اْلُؿَصؾَّك، َيِؼْػ ـَ إَِلك اْلُؿَصؾَّك، َيْعَتِزْل اْلُحقَُّض َيْخُرْج

ُسقُل  ـَ َكَؿا َقاَل الرَّ  .)*(.ملسو هيلع هللا ىلصَيْشَفْدَن الَخْقَر، َوَجَؿاَطَة الُؿْسؾِِؿق

ْبقَاُن:  .(4)ڤلَِحِديِث ُأمِّ َططِقََّة  * َفقُْخَرُج الـَِّساُء َوالصِّ

                                                            

 (.889( ومقاضع، ومسؾؿ )956أخرجف البخاري ) (1)

 .ڤ(، مـ حديث: ُأمِّ َططِقََّة 891( ومقاضع، ومسؾؿ )971أخرجف البخاري ) (2)

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ََلةُ  اْلِعقدِ  َأْحَؽامُ : »َحاَضَرةِ مُ  مِ : َوُمَحاَضَرةِ  ،«اْلُؿَصؾَّك فِل َوالصَّ

ـْ  ُجْؿَؾةٌ » ـِ  َأْحَؽامِ  مِ  .«اْلِعقَدْي

 تؼدم تخريجف. (4)



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  07  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ـِ َطبَّاٍس  ْ ـِ اب َيْقَم فِْطٍر َأْو َأْضَحك،  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجُت َمَع الـَّبِلِّ »َقاَل:  ڤَوَط

َدَقةِ  َـّ بِالصَّ ، َوَأَمَرُه َـّ َرُه َـّ َوَذكَّ  .(1)«َفَصؾَّك ُثؿَّ َخَطَب، ُثؿَّ َأَتك الـَِّساَء َفَقَطَظُف

 ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.

َُصََلِةُالخِعوِدُ َمُةُِمنخ كخ :ُ*ُاْلخِ ُِِفُاْلخَُصَّلَّ

 َأنَّ َصََلَة اْلِعقِد إِكََّؿا َتُؽقُن فِل اْلُؿَصؾَّك.: -َرِحَؿفُ اهَّللُ تََعالَك-َذَكَر اِْلَلَْباكِل  

ـَُّة »: (2)َوَقاَل  َطظِقَؿٌة  َلَفا ِحْؽَؿةٌ  -ُسـَُّة َصََلِة اْلِعقِد فِل اْلُؿَصؾَّك-َهِذِه السُّ

ـَِة َيْجَتِؿُع فِقِفَؿا َأْهُؾ ُكؾِّ َبْؾَدٍة ِرَجاًَل َبالَِغٌة: َأْن َيُؽقَن لِْؾُؿْس  ـَ َيْقَماِن فِل السَّ ؾِِؿق

 بُِؼُؾقبِِفْؿ، َتْجَؿُعُفْؿ َكؾَِؿٌة َواِحَدٌة، َوُيَصؾُّقَن 
ِ
ُفقَن إَِلك اهَّلل َوكَِساًء َوِصْبَقاًكا، َيَتَقجَّ

ُؾقَن، َوَيْدُطق ـَ َكَلكَُّفْؿ َطَؾك َقْؾِب َخْؾَػ إَِماٍم َواِحٍد ُيَؽبُِّروَن َوُيَفؾِّ َن اهَّلَل ُمْخؾِِصق

 َطَؾْقِفْؿ، َفَقُؽقُن اْلِعقُد ِطـَْدُهْؿ ِطقًدا.
ِ
ـَ بِـِْعَؿِة اهَّلل ـَ ُمْسَتْبِشِري  َرُجٍؾ َواِحٍد َفِرِحق

ُسقُل  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َأَمَر الرَّ بُِخُروِج الـَِّساِء لَِصََلِة اْلِعقِد َمَع الـَّاِس، َوَلْؿ َيْسَتْث

ـْ ِطـَْدَها َما َتْؾَبُس فِل ُخُروِجَفا، َبْؾ مِ  ـْ َلْؿ َيُؽ ْص لَِؿ َـّ َواِحَدًة: َحتَّك إِكَُّف َلْؿ ُيَرخِّ ـُْف

ـَ 
َـّ مِ َـّ ُطْذٌر َيْؿـَُعُف ـْ َكاَن ِطـَْدُه ـْ َغْقِرَها: َحتَّك إِكَُّف َأَمَر َم

َأَمَر َأْن َتْسَتِعقَر َثْقًبا مِ

ََلِة بِاْلُخُروِج إِ  .الصَّ ـَ  َلك اْلُؿَصؾَّك: لَِقْشَفْدَن اْلَخْقَر َوَدْطَقَة اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ َبْعِدِه، َواْْلَُمَراُء الـَّائُِبقَن َطـُْفْؿ فِل اْلبََِلِد  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َكاَن الـَّبِلُّ 
ُثؿَّ ُخَؾَػاُؤُه مِ

ا َيـَْػُعُفْؿ فِل ُيَصؾُّقَن بِالـَّاِس اْلِعقَد، ُثؿَّ َيْخُطُبقَكُفْؿ بَِؿا َيِعُظقَكُفْؿ بِ  ِف، َوُيَعؾُِّؿقَكُفْؿ مِؿَّ

                                                            

 (.884( ومقاضع، ومسؾؿ )98أخرجف البخاري ) (1)

 (.3، ط38 - 37)ص« صَلة العقديـ يف الؿصؾك هل السـة» (2)
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َدَقِة فِل َذلَِؽ اْلَجْؿِع، َفَقْعطُِػ اْلَغـِلُّ َطَؾك اْلَػِؼقِر،   ِديـِِفْؿ َوُدْكَقاُهْؿ، َوَيْلُمُروَكُفْؿ بِالصَّ

ـْ َفْضؾِِف فِل َهَذا اْلَحْػِؾ اْلُؿَباَركِ 
ُل َطَؾْقِف  َوَيْػَرُح اْلَػِؼقُر بَِؿا ُيْمتِقِف اهَّلُل مِ ِذي َتَتـَزَّ الَّ

ْضَقانُ  ْحَؿُة َوالرِّ  «.الرَّ

َباِع ُسـَِّة َكبِقِِّفْؿ »َقاَل:  تِّ
ِ

ْحَقاِء َشَعائِِر ملسو هيلع هللا ىلصَفَعَسك َأْن َيْسَتِجقَب اْلُؿْسؾُِؿقَن َل ، َوإِلِ

ِهْؿ َوَفََلِحِفْؿ. ِذي ُهَق َمْعِؼُد ِطزِّ  ِديـِِفْؿ الَّ

﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

 .[24]اِلكػال: 

ِنُ ُمَُصََلِةُالخِعوَديخ *ُُحكخ
(1):ُ

ـِ َواِجَبٌة: لُِؿَقاَضَبِة الـَّبِلِّ  َجاَل َوالـَِّساَء َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَصََلُة اْلِعقَدْي َطَؾْقَفا، َوَأْمِرِه الرِّ

 َيْخُرُجقا إَِلْقَفا.

َّةَ  ـْ أُمِّ َططِق  »َقالَْت:  ڤَط
ِ
َـّ فِل اْلػِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَكا َرُسقُل اهَّلل ْطِر َأْن ُكْخِرَجُف

ـَ  -اْلَعَقاتَِؼ َواْلُحقََّض َوَذَواِت اْلُخُدورِ -َواْْلَْضَحك  ا اْلُحقَُّض: َفَقْعَتِزْل َفَلمَّ

! إِْحَداَكا 
ِ
، َقاَلْت: ُقْؾُت َيا َرُسقَل اهَّلل ـَ ََلَة، َوَيْشَفْدَن اْلَخْقَر َوَدْطَقَة اْلُؿْسؾِِؿق الصَّ

 ََل َيُؽقُن َلَفا ِجْؾَباٌب.

ـْ ِجؾَْبابَِفالِتُؾْبِ »َقاَل:   .(2)«ْسَفا أُْختَُفا ِم

                                                            

 (.411 - 399/ 2« )ؿقسرةالؿقسقطة الػؼفقة ال» (1)

 تؼدم تخريجف. (2)



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  09  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ـْ َخاْن  يْؼ َحَس َقِد اْخَتَؾَػ َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ: َهْؾ َصََلُة اْلِعقِد »: (1)$َقاَل ِصدِّ

 َواِجَبٌة َأْو ََل؟

 : َكَُّف َوالَْحؼ 
ِ

َمَع ُمََلَزَمتِِف َلَفا َقْد َأَمَرَكا بِاْلُخُروِج إَِلْقَفا، َكَؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُقُجقُب: ْل

ْكُب بُِرْؤَيِة  ُهْؿ َبْعَد َأْن َأْخَبَرُه الرَّ فِل َحِديِث َأْمِرِه لِؾـَّاِس َأْن َيْغُدوا إَِلك ُمَصَلَّ

ـِ »اْلِفََلِل، َوفِل  ِحقَحْق ـْ َحِديِث ُأمِّ َططِقََّة... َوَساَقُف.« الصَّ
 مِ

ـْ  ََلِة لَِؿ ََل ُطْذَر َلَفا بَِػْحَقى  َقاَل: َفاْْلَْمُر بِاْلُخُروِج َيْؼَتِضل اْْلَْمَر بِالصَّ

ـَ الـَِّساِء بَِذلَِؽ: َبْؾ َثَبَت اْْلَْمُر اْلُؼْرآكِلُّ بَِصََلِة اْلِعقِد 
َجاُل َأْوَلك مِ اْلِخَطاِب، َوالرِّ

ُة التَّْػِسقِر فِل َقْقلِِف َتَعاَلك: ﴿ ، َفنِكَُّفْؿ [2]الؽقثر:  ﴾ژ ژ ڑَكَؿا َذَكَرُه َأئِؿَّ

 : َصََلُة اْلِعقِد.َقاُلقا: اْلُؿَرادُ 

ـَ اِْلَِدلَِّة َطؾَك ُوُجقبَِفا:  َػَؼَتا فِل َيْقٍم َواِحٍد، َوَما َوِم َأكََّفا ُمْسِؼَطٌة لِْؾُجُؿَعِة إَِذا اتَّ

 «.َلْقَس بَِقاِجٍب ََل ُيْسِؼُط َما َكاَن َواِجًبا

ـْ َتِجُب َطَؾْقِف َصََلُة  َوِطـَْد َأبِل َحـِقَػَة َتِجُب َصََلُة اْلِعقِد َطَؾك ُكؾِّ »َوَقاَل:  َم

 «.اْلُجُؿَعِة، َوُيْشَتَرُط لَِصََلِة اْلِعقِد َما ُيْشَتَرُط لِْؾُجُؿَعةِ 

 «.ُوُجقُب ُخُروِج الـَِّساِء إَِلك ُمَصؾَّك اْلِعقدِ »: (2)$َقاَل اِْلَلَْباكِل  

                                                            

 ، ط الؿـقرية(.143 - 142/ 1« )الروضة الـدية» (1)

 - 12)ص« صَلة العقديـ يف الؿصؾك هل السـة»(، وقال يف 2418« )الصحقحة» (2)

وقد يستغرب البعض الؼقل بؿشروطقة خروج الـساء إلك الؿصؾك لصَلة (: »13

الذي َل ريب فقف لؽثرة اْلحاديث القاردة يف ذلؽ  العقديـ فؾقعؾؿ: أن هذا هق الحؼ
= 
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ـْ َرُسق  ـِ َرَواَحةَ اِْلَكَْصاِريَِّة، َط ـْ أُْخِت َطْبِد اهَّللِ بْ َوَجَب »أَكَّفُ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهَّللِ َط

ـِ - الُْخُروُج َطؾَك ُكؾِّ َذاِت كِطَاٍق   .(1)«-َيْعـِل: فِل اْلِعقَدْي

يؼ َحَسـ َخان  َجاُل َأْوَلك َكَؿا َقاَل ِصدِّ  .-َرِحَؿُف اهَّلُل َتَعاَلك-َفالرِّ

ُة ُمَتَظاِهَرٌة ُمَتَضافَِرٌة َطَؾك ُوُجقبِ   َفا.َفَصََلُة اْلِعقِد: اْْلَِدلَّ

ِديُدُ َ ِمُالخِعوِدُُيلخَبُسُاْلخ *َُوِِفَُيوخ
(2):ُ

ـِ َطبَّاٍس  ـِ ابْ  »قَاَل:  ڤفََع
ِ
َيْؾبَُس َيْقَم اْلِعقِد بُْرَدًة  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهَّلل

َدُه «اْْلَْوَسطِ »َأْخَرَجُف الطَّبََراكِلُّ فِل  .(3)«َحْؿَراءَ  َد إِْسـَاَدهُ -، َوَجقَّ ، اْْلَْلبَاكِلُّ  -َأْي: َجقَّ

ـْ ُلبِْسِف. ملسو هيلع هللا ىلصَوََل َيْخَػاَك َأكَُّف ََل ُيِريُد اْْلَْحَؿَر اْلُؿْصَؿَت: َفنِنَّ الـَّبِلَّ   َقْد كََفك َط

                                                            
= 

وحسبـا اْلن حديث أم ططقة الؿتؼدم فنكف لقس دلقَل طؾك الؿشروطقة فؼط بؾ وطؾك 

بف واْلصؾ يف اْلمر القجقب ويميده ما روى ابـ أبل  ملسو هيلع هللا ىلصوجقب ذلؽ طؾقفـ ْلمره 

ؾ ذات حؼ طؾك ك»(: طـ أبل بؽر الصديؼ، أكف قال: 184/ 2« )الؿصـػ»شقبة يف 

والؼقل »، وقال: ...«وسـده صحقح،  «الخروج إلك العقديـ -شبف إزار فقف تؽة- كطاق

والشقكاكل وصديؼ خان وهق « سبؾ السَلم»بالقجقب هق الذي استظفره الصـعاكل يف 

 «.واهَّلل أطؾؿ« اختقاراتف»ضاهر كَلم ابـ حزم وكلن ابـ تقؿقة قد مال إلقف يف 

(، وحسـف بشقاهده اْللباكل يف 27114، رقؿ 358/ 6« )مسـده»أخرجف أحؿد يف  (1)

 (.2418« )الصحقحة»

 (.412 - 411/ 2« )الؿقسقطة الػؼفقة الؿقسرة» (2)

(، وجقد إسـاده اْللباكل يف 7619/ رقؿ 7« )اْلوسط»أخرجف الطبراكل يف  (3)

 (.1279« )الصحقحة»



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  20  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 
ـِ َمالٍِؽ  ـْ أَكَِس بْ  »َقاَل:  ڤَوَط

ِ
ََل َيْغُدو َيْقَم اْلِػْطِر َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهَّلل

َـّ ِوْتًراَيْلُكَؾ تَ   .(1)«َصِحقِحفِ »َأْخَرَجُف اْلُبَخاِريُّ فِل «. ْؿَراٍت، َوَيْلُكُؾُف

ـْ بَُريَْدةَ َقاَل:   »َوَط
ِ
ََل َيْخُرُج َيْقَم اْلِػْطِر َحتَّك َيْلُكَؾ،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهَّلل

ـُ َماَجف، َوُهَق َأْخَرَجُف التِّْرمِذِ  .(2)«َوَكاَن ََل َيْلُكُؾ َيْقَم الـَّْحِر َحتَّك َيْرِجعَ  ، َوابْ يُّ

 َحِديٌث َصِحقٌح.

 * َويُْستََحب  ُمَخالََػةُ الطَّرِيِؼ يَْقَم الِْعقِد، َفقَْذَهُب فِل صَرِيٍؼ، َويَْرِجُع فِل آَخَر:

ـْ َجابِرٍ  (3)أَْخَرَج الُْبَخاِري   إَِذا َكاَن َيْقُم ِطقٍد:  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ »َقاَل:  ڤَط

 .)*(.«يَؼ َخاَلَػ الطَّرِ 

 

                                                            

 يَغُْدو يَْقَم الِػطْرِ َحتَّك يَلْكَُؾ ََل  ملسو هيلع هللا ىلصكَاَن َرُسقُل اهَّللِ »(، بؾػظ: 953« )صحقح البخاري» (1)

َـّ ِوتًْرا»وزيادة: ، «تََؿَراٍت  ذكرها البخاري معؾؼة، وأخرجفا مقصقلة: أحؿد يف  «َويَلْكُؾُُف

(، 1429« )صحقحف»(، وابـ خزيؿة يف 12268، رقؿ 126 - 125/ 3« )مسـده»

(، وابـ حجر يف 6154 / رقؿ3« )الؽبرى»(، والبقفؼل يف 1717« )ســف»والدارقطـل يف 

 (.447/ 2َلبـ حجر )« فتح الباري»(، بنسـاد صحقح، واكظر: 374/ 2« )تغؾقؼ التعؾقؼ»

« الؿشؽاة»(، وصححف اْللباكل يف 1756(، وابـ ماجف )542أخرج الترمذي ) (2)

(1441.) 

 (.986« )صحقح البخاري» (3)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  9 اْلُجُؿَعةُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ

 .م2114
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َفِرًدا ِبرِيُُمنخ كخ ُةُالتَّ ُُسنَّ

َتِفعٍُ ٍتُُمرخ ُِبَصوخ ِريِقَُواْلخَُصَّلَّ ُِِفُالطَّ

َهاِب إَِلك اْلُؿَصؾَّك بَِصْقٍت َطاٍل، ََل  َطَؾْقـَا َأْن ُكَؽبَِّر فِل الطَِّريِؼ ِطـَْد الذَّ

ـَ   َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـْ َشَعائِِر اهَّلل

َكَُّف مِ
ِ

ـَ التَّْؽبِقِر.َكْسَتِحل: ْل
 ، ََل َكْسَتِحل مِ

ِريِؼ إَِلك َأْن َتْجؾَِس فِل اْلُؿَصؾَّك،  ُتَؽبُِّر بَِصْقٍت ُمْرَتِػٍع، َوَأْكَت َسائٌِر فِل الطَّ

ـْ ُأمِّ َططِقََّة  ـْ »، َقاَلْت: ڤَفَع ُكـَّا كُْمَمُر أَْن كَْخُرَج يَْقَم الِعقِد َحتَّك كُْخرَِج البِْؽَر ِم

َـّ َخؾَْػ الـَّاِس، َفقَُؽبِّْرَن بِتَْؽبِقرِِهْؿ، َويَْدُطقَن ِخْدِرَها ، َحتَّك كُْخرَِج الُحقََّض، َفقَُؽ

 .(1)«بُِدَطائِِفْؿ، يَْرُجقَن بََرَكةَ َذلَِؽ القَْقِم َوصُْفَرتَفُ 

َكَُّف ََل َصََلَة فِل اْلُؿَصؾَّك 
ِ

: ْل ل َقْبَؾ َيْعـِ -* َوإَِذا َدَخْؾَت اْلُؿَصؾَّك ََل ُتَصؾِّ

ـِ َطبَّاٍس «-َصََلِة اْلِعقدِ  ـِ اْب َخَرَج يَْقَم الِػطْرِ، َفَصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ »: ڤ، َفَع

ـِ لَْؿ يَُصؾِّ َقْبؾََفا َوََل بَْعَدَها، َوَمَعفُ بََِلٌل  ْ  .)*(.(2)«َرْكَعتَق

                                                            

 تؼدم تخريجف. (1)

 (.884( ومقاضع، ومسؾؿ )989أخرجف البخاري ) (2)

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ََلةُ  اْلِعقدِ  َأْحَؽامُ : »ُمَحاَضَرةِ  مِ : َوُمَحاَضَرةِ  ،«اْلُؿَصؾَّك فِل َوالصَّ

ـْ  ُجْؿَؾةٌ » ـِ  ْحَؽامِ أَ  مِ  .«اْلِعقَدْي
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ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

َحى: َضخ ِبرُيُِِفُِعوِدُاْلخ كخ ُ*ُالتَّ

ـِ  ـْ َطؾِلٍّ َواْب ـْ بَْعِد َصََلِة اْلَػْجِر َيْقَم َطَرَفَة  ڤَمْسُعقٍد  َوَقْد َصحَّ َط
التَّْؽبِقُر مِ

ـْ آِخِر َأيَّاِم التَّْشِريِؼ: 
اهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، ََل إِلَفَ إَِلَّ اهَّللُ، َواهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ »إَِلك اْلَعْصِر مِ

ـُ َأبِل  «.أَْكَبُر، َوهَّللِ الَْحْؿدُ  َحُف اْْلَْلبَاكِلُّ فِل َأْخَرَجُف اْب  .)*(.«َتَؿاِم اْلِؿـَّةِ »َشقْبََة، َوَصحَّ

ـْ ِصقَِغ التَّْؽبِقرِ الثَّابِتَِة:  اهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، ََل إِلَفَ إَِلَّ اهَّللُ، َواهَّللُ أَْكَبُر »* َوِم

ـِ َمْسُعق: فَ «اهَّللُ أَْكَبُر، َولِؾَِّف الَْحْؿدُ   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل َأكَُّف َكاَن ُيَؽبُِّر َصََلَة : »ڤٍد َع

ـْ َيْقِم الـَّْحِر، َيُؼقُل: 
اهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، ََل اْلَغَداِة َيْقَم َطَرَفَة إَِلك َصََلِة اْلَعْصِر مِ

 .(2)«إِلَفَ إَِلَّ اهَّللُ، َواهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، َولِؾَِّف الَْحْؿدُ 

ـْ ِصقَِغ التَّ وَ  اهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، َوهَّللِ الَْحْؿُد، اهَّللُ »ْؽبِقرِ أَيًْضا: ِم

، اهَّللُ أَْكَبُر َطؾَك َما َهَداكَا  .(3)«أَْكَبُر َوأََجؾ 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ْقِخ  َتْعؾِقِؼ  مِ َمةِ  الشَّ ِب » َطَؾك َرْسََلن اْلَعَلَّ  َخْقرِ  َهْدِي  فِل اْلَؿَعادِ  َزادِ  ُمَفذَّ

 .6 محاضرة - «اْلِعَبادِ 

(، 5653، و 5652، و 5651، و 5633)رقؿ « الؿصـػ»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (2)

(، 9538/ رقؿ 9« )الؽبقر»(، والطبراكل يف 2218/ رقؿ 4« )اْلوسط»وابـ الؿـذر يف 

ـُ ُجَبْقٍر، ڤوغقرهؿ، بنسـاد صحقح، وروي كحقه طـ طؿر، وطؾل  ، وهق ققل َسِعقُد ْب

ـُ َأبِل َلْقَؾك، وغقرهؿ مـ الػؼفاء. ـِ ْب ْحَؿ  َوُمَجاِهٌد، َوَطْبُد الرَّ

َْحَؿَد: َكْقَػ 429ؿ ، رق88)ص« مسائؾف ْلحؿد»وقال أبق داود كؿا يف 
ِ

(: ُقْؾُت ْل

ـِ َمْسُعقٍد، َيْعـِل: اهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َأْكَبُر، ََل إَِلَف إَِلَّ اهَّلُل، َواهَّلُل َأْكَبُر اهَّللُ »التَّْؽبِقُر؟ َقاَل:   َكَتْؽبِقِر اْب

ِف اْلَحْؿدُ  ـِ »، وَقاَل َأْحَؿُد: «َأْكَبُر، َولِؾَّ  «.مسعقدٍ  َكبِّْر َتْؽبِقَر اْب

ـُ َأبِل َشْقَبَة فِل  (3) ـُ اْلُؿـِْذِر فِل 5655، و5646)َرْقؿ « الُؿَصـَِّػ »َأْخَرَجُف اْب (، َواْب

َبَراكِلُّ فِل 2211، وَ 2212/ َرْقؿ 4« )اْْلَْوَسطِ » ةِ »(، َوالطَّ )َرْقؿ « َفْضِؾ َطْشِر ِذي اْلِحجَّ
= 
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ـْ َأْصَحاِب   ـْ ِصقَِغ التَّْؽبِقِر اْلَقاِرَدةِ َط
َفالتَّْؽبِقُر َيُؽقُن بَِليِّ ِصقَغٍة مِ

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهَّلل

: ََمِعيِّ َ
ِبرِيُاْلخ كخ َعِةُالتَّ ُِبدخ ِذيُرُِمنخ حخ ُ*ُالتَّ

كَْساُن فِل الُْؿَصؾَّك َطؾَقِْف أَْن يَُؽبَِّر َوْحَدهُ وَ » ا َأْن َيُؽقَن «إَِذا َما َجؾََس اإْلِ ، َوَأمَّ

ْقِت -ُهـَاَك َقائٌِد َيْلُخُذ اْلُؿَؽبَِّر  ُهْؿ َيِسقُروَن َخْؾَػُف َوَيُؼقُل: اهَّلُل َأْكَبُر... وَ  -ُمْؽبَِّر الصَّ

ـَِّة!! ـَ السُّ
 مِْثَؾ اْلَؿايِْستُِرو َمَع فِْرَقتِِف، َفَفَذا َغْقُر َواِرٍد، َوَلْقَس مِ

ا التَّْؽبِقُر َطَؾك ُصقَرٍة َواِحَدٍة، -َوْحَدهُ -ُكؾُّ َواِحٍد ُيَؽبُِّر َوْحَدُه َمَع َربِِّف  ، َوَأمَّ

 َواِحٍد، بَِصْقٍت َواِحٍد، َفَفَذا بِْدَطٌة.َطَؾك كَِظاٍم َواِحٍد، فِل َكَػٍس 

ُرَقاِت،  ـَ فِل الطُّ الـَّاُس ُيْعؾِـُقَن التَّْؽبِقَر ََل َيْسَتُحقَن، ُيَؽبُِّروَن اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق

َأنَّ  َطَؾك اْلُػُرِش، فِل اْلُبُققِت، َوفِل ُكؾِّ َمَؽاٍن، ََل َيَتَقاَصُموَن َطَؾْقِف، َفَؾْؿ َيْثُبْت َقطُّ 

اِم التَّْشِريِؼ َيْلُتقَن  ـْ َأيَّ
ـْ ُصْبِح َيْقِم َطَرَفَة إَِلك َطْصِر اْلَقْقِم الثَّالِِث مِ

ـَ مِ اْلُؿْسؾِِؿق

 بَِعِؼِب 
ِ
اٍت َطَؾك َصْقٍت َواِحٍد َمَع اْلَجْفِر فِل َمَساِجِد اهَّلل بِالتَّْؽبِقِر َثََلَث َمرَّ

َؾَقاِت: َهِذِه بِْدَطٌة.  الصَّ

                                                            
= 

ـِ َطبَّاٍس: َأكَُّف 6281 / َرْقؿ3« )اْلُؽْبَرى»(، َواْلَبْقَفِؼلُّ فِل 41 ـِ اْب (، بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح، َط

اِم التَّْشِريِؼ، ََل ُيَؽبُِّر فِل اْلَؿْغِرِب، َيؼُ  ـْ َصََلِة اْلَػْجِر َيْقَم َطَرَفَة، إَِلك آِخِر َأيَّ
قُل: َكاَن ُيَؽبُِّر مِ

، اهَّللُ أَْكَبُر، َولِؾَِّف الَْحْؿدُ اهَّللُ أَْكَبُر َكبِقًرا، اهَّللُ أَْكَبُر َكبِقًرا، اهَّللُ أَكْ » : ، «َبُر َوأََجؾ  َوَزاَد اْلَبْقَفِؼلُّ

 «.اهَّللُ أَْكَبُر َطؾَك َما َهَداكَا»
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ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ُرَقاِت، فِل اْلَؿَساِجِد، فِل اْلُؿَصؾَّك، َوإِكَّؿا َوالتَّ  ْؽبِقُر اْلَجَؿاِطلُّ بِْدَطٌة فِل الطُّ

ـَّةُ فِقفِ » ، ُيَؽبُِّر َربَُّف، «يَُؽبُِّر ُكؾٌّ َربَّفُ بِـَْػِسِف َوْحَدُه، يَْرَفُع بَِذلَِؽ َصْقتَفُ، َهِذِه ِهَل الس 

 َطَؾْقِف، َيْػَرُح بِالطَّاَطِة، َوَيْشُؽُر اهَّلَل بَِفاَوَيْشُؽُر َوَيْػَرُح فِل َيْقِم اْلعِ 
ِ
 .)*(.قِد: بِـِْعَؿِة اهَّلل

ِة إَِلك َطْصِر اْلَقْقِم  ِل ِذي اْلِحجَّ ـْ َأوَّ
َفُقَؽبُِّر التَّْؽبِقَر اْلُؿْطَؾَؼ فِل ُكؾِّ َوْقٍت مِ

َجاُل َوالـَِّساُء َوالصِّ  اِم التَّْشِريِؼ الرِّ ـْ َأيَّ
َغاُر َواْلؽَِباُر فِل اْلُبُققِت َواْْلَْسَقاِق الثَّالِِث مِ

 َتَعاَلك.
ِ
تِل َلْقَسْت َمَحَلًّ لِِذْكِر اهَّلل ـِ الَّ  َواْلَؿَساِجِد َوَغْقِرَها إَِلَّ فِل اْْلََماكِ

ـْ َفْجِر َطَرَفَة إَِلك َطْصِر اْلَقْقِم الثَّالِ 
َؾَقاِت مِ ـْ َوُيَؽبَُّر َتْؽبِقٌر ُمَؼقٌَّد َطِؼَب الصَّ

ِث مِ

ٍد َطَؾك التَّْؽبِقرِ  ـْ َغْقِر َما َتَقاصٍِئ َوََل اْجتَِؿاٍع ُمَتَعؿَّ
اِم التَّْشِريِؼ مِ  .(2/)*.َأيَّ

 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  9 اْلُجُؿَعةُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ

 .م2114

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  (2/)* ْرِح  َطَؾك التَِّعؾِقِؼ : »مِ ََلةِ  كَِتاُب - اْلُؿْؿتِعِ  الشَّ  َصََلةُ : َباَب  -الصَّ

ـِ  ٍف  ،«اْلِعقَدْي  .بَِتَصرُّ
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لِِمَيُ ُِِفُِعوِدُاْلخُسخ ِعيُّ خ ُالخَفَرُحُالَّشَّ

ـْ َأْطَقاِد اْلؿُ  -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -َشَرَع اهَّلُل 
اٍم ِهَل مِ َنَّ َأْيًضا اْلَػَرَح فِل َأيَّ

ِ
: ْل ـَ ْسؾِِؿق

ْسََلمِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ   .(1)«يَْقُم الـَّْحرِ َوأَيَّاُم التَّْشرِيِؼ أَْطقَاُدكَا أَْهَؾ اإْلِ

اِم التَّْشِريِؼ، َوِهَل الَحاِدي َطَشَر،  ْكَساُن فِل َأيَّ َولَِذلَِؽ ََل َيُجقُز َأْن َيُصقَم اإْلِ

ا َيْقُم الـَّْحِر َفَؿْعُؾقٌم َأكَُّف ِطقُد َوالثَّاكَِل َطَشَر، َوالثَّالَِث َطَش  ِة: َوَأمَّ ـْ َشْفِر ِذي اْلِحجَّ
َر مِ

ـَ  ُرُه اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ِذي ُيَقسِّ ـَ اْْلَْكَبُر، َوُهَق بَِعِؼِب َأَداِء الـُُّسِؽ الَجؾِقِؾ الَّ اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ ِطَباِدِه: مِـًَّة مِـُْف َوَطَطاءً 
ـْ َشاَء مِ  .)*(.لَِؿ

َص َرُسقُل اهَّللِ   بِالؾَِّعِب الَِّذي ََل َمْعِصقَةَ فِقِف يَْقَم الِْعقِد: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َرخَّ

ـْ َطائَِشةَ  ـْ َجَقاِري  َدَخَؾ َأُبق َبْؽرٍ »َقالَْت:  ڤَفَع
َوِطـِْدي َجاِرَيَتاِن مِ

، َقاَلْت: -َق ِشْعٌر َحَؿاِسلٌّ َوهُ -اْْلَْكَصاِر ُتَغـَِّقاِن بَِؿا َتَؼاَوَلِت اْْلَْكَصاُر َيْقَم ُبَعاٍث 

                                                            

( مـ 3114، رقؿ 252/ 5(، والـسائل )773(، والترمذي )2419أخرجف أبق داود ) (1)

ـِ َطامٍِر  ، َوأَيَّاُم التَّْشرِيِؼ، ِطقُدكَا أَْهَؾ يَْقُم َطَرفَةَ، َويَْقُم الـَّْحرِ »، بؾػظ: ڤحديث: ُطْؼبََة ْب

/ رقؿ 7« )صحقح أبل داود»وصححف اْللباكل يف ، «اإِلْسََلِم، َوِهَل أَيَّاُم أَكٍْؾ َوُشْرٍب 

2191.) 

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ََلةُ  اْلِعقدِ  َأْحَؽامُ : »ُمَحاَضَرةِ  مِ  :َوُمَحاَضَرةِ  ،«اْلُؿَصؾَّك فِل َوالصَّ

ـْ  ُجْؿَؾةٌ » ـِ  َأْحَؽامِ  مِ  .«اْلِعقَدْي



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  27  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

 
ِ
ْقَطاِن فِل َبْقِت َرُسقِل اهَّلل ، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َأَمَزامِقُر الشَّ ـِ ؟!! ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْقَسَتا بُِؿَغـَِّقَتْق

 .(1)«َوَذلَِؽ فِل َيْقِم ِطقدٍ 

 »َقالَْت َطائَِشةُ: : (2)َوفِل ِرَوايَةٍ 
ِ
اِرَيَتاِن َوِطـِْدي َج  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهَّلل

َل َوْجَفُف، َوَدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر  ُتَغـَِّقاِن بِِغـَاِء ُبَعاٍث، َفاْضَطَجَع َطَؾك اْلِػَراِش َوَحقَّ

ْقَطاِن ِطـَْد الـَّبِلِّ    ؟!! َفَلْقَبَؾ ملسو هيلع هللا ىلصَفاْكَتَفَركِل، َوَقاَل: مِْزَماَرُة الشَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِف َرُسقُل اهَّلل

ا غَ «َدْطُفَؿا»َفَؼاَل:   «.َػَؾ َغَؿْزُتُفَؿا َفَخَرَجَتا، َفَؾؿَّ

، َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ   أَيَّاُم التَّْشرِيِؼ أَيَّاُم أَْكؾٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل َحِديِث ُكَبْقَشَة اْلُفَذلِلِّ

 «.َوِذْكرٍ هَّللِ »: (4)َوفِقِف ِرَواَيٌة: َوَزاَد فِقفِ ، (3)«َوُشْرٍب 

 َوتُْستََحب  التَّْفـِئَةُ بِالِْعقِد:

ـْ جُ  ـِ كَُػقْرٍ، َقاَل: َفَع  »َبقْرِ بْ
ِ
إَِذا اْلَتَؼْقا َيْقَم اْلِعقِد:  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأْصَحاُب َرُسقِل اهَّلل

 .(5)«َتَؼبََّؾ اهَّلُل مِـَّا َومِـُْؽؿْ »َيُؼقُل َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض: 

                                                            

 892(، ومسؾؿ )3931، و951أخرجف البخاري ) (1)
ِ
يَا »: ملسو هيلع هللا ىلص(، وتؿامف: َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل

 «.أَبَا بَْؽرٍ إِنَّ لُِؽؾِّ َقْقٍم ِطقًدا، َوَهَذا ِطقُدكَا

 (.892(، ومسؾؿ )949أخرجفا البخاري ) (2)

 (.1141أخرجف مسؾؿ ) (3)

(، وصحح إسـادها 4231، رقؿ 171/ 7(، والـسائل )2813ا أبق داود )أخرجف (4)

 (.1713« )الصحقحة»اْللباكل يف 

ـْ «اْلَؿَحامِؾِقَّاِت »َوَرَوْيـَا فِل (: »446/ 2« )الػتح»قال ابـ حجر يف  (5) : َط ـٍ ، بِنِْسـَاٍد َحَس

 
ِ
ـِ ُكَػْقٍر، َقاَل: َكاَن َأْصَحاُب َرُسقِل اهَّلل إَِذا اْلَتَؼْقا َيْقَم اْلِعقِد َيُؼقُل َبْعُضُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصُجَبْقِر ْب

= 
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ٌص فِقِف، َوَلقْ   ٌص فِقِف، َفُفَق َلْفٌق ُمَرخَّ ُص فِقِف ُمَرخَّ ْفُق اْلُؿَرخَّ َس بَِليِّ َفَفَذا الؾَّ

َمُف اهَّلُل َتَعاَلك َطَؾْقِف: َفَؿا  َع فِل َذلَِؽ َحتَّك َيِصقَر اْلَؿْرُء إَِلك َما َحرَّ ا َأْن ُيَتَقسَّ َلْفٍق، َوَأمَّ

 
ِ
 .)*(.َطَؾْقِف بِِؿْثِؾ َهِذِه اْلَؿْعِصَقةِ  َيؾِقُؼ بَِعْبٍد َأْن ُيَؼابَِؾ كِْعَؿَة اهَّلل

ْكَساِن َأْن َيْجتَ  فِل اْْلَْخِذ بَِؿا  -يف يقم طرفة-ِفَد فِل َهَذا اْلَقْقِم اْلَعظِقِؿ َطَؾك اإْلِ

َقاُم. ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلُف الـَّبِلُّ اْلَؽِريُؿ  َب فِقِف: َوُهَق الصِّ  َوَرغَّ

                                                            
= 

( لؾؿحامؾل يف 355)ص« تؿام الؿـة»، وطزاه اْللباكل يف «لَِبْعٍض: َتَؼبََّؾ اهَّلُل مِـَّا َومِـَْؽ 

 (، وصحح إسـاده.2/ 129/ 2« )كتاب صَلة العقديـ»

ه، طـ إسؿاطقؾ (، بنسـاد2889، ترجؿة 154/ 24« )تاريخ دمشؼ»وأخرج ابـ طساكر يف 

رأيت طبد اهَّلل بـ بسر الؿازكل، وخالد »بـ طقاش، طـ صػقان بـ طؿرو السؽسؽل، قال: 

بـ معدان، وراشد بـ سعد، وطبد الرحؿـ بـ جبقر بـ كػقر، وطبد الرحؿـ بـ طائذ، 

 ««.تؼبؾ اهَّلل مـا ومـؽؿ»وغقرهؿ مـ اْلشقاخ، يؼقل بعضفؿ لبعض يف العقد: 

:  وُسئَِؾ »وَقاَل َحْرٌب:  ـِ ـْ َقْقِل الـَّاِس يف اْلِعقَدْي َقاَل: «: تَؼبََّؾ اهَّلُل مـَّا َومِـُْؽؿْ »َأْحَؿد َط

ـْ أبل ُأَماَمَة، قِقؾ: وواثَِؾَة بـ اْلَْسَؼع؟ قال: كعؿ، قِقؾ: فَل  اِم َط َلَبَلَس بف، َيْرِويف أْهُؾ الشَّ

 (.294/ 2« )ؿغـلال»، اكظر: «َتْؽَرُه َأن ُيؼاَل هذا َيْقَم الِعقِد، قال: َل

أما التَّفـئة َيْقم الِعقد يؼقل بعضفؿ »وَقاَل شقُخ اإلسَلم ابـ تقؿقة، وُسئؾ َطـْف، فَؼاَل: 

لبعض إذا لؼقف بعد صَلة العقد: تَؼبََّؾ اهَّلل مـَّا َومِـُْؽْؿ، وأحالف اهَّلل طؾقؽ، أو كحق ذلؽ، 

حابة، أكَّفؿ كاكقا يػعؾقكف ـْ صائػة مـ الصَّ َص فقف اْلئؿُة، َأْحَؿُد ففذا قد روي َط ، ورخَّ

 (.253/ 24« )مجؿقع الػتاوى»، اكظر: «وغقره...

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  9 اْلُجُؿَعةُ  - «َطَرَفةَ  َيْقمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ -11-3/ هـ 1435 اْلِحجَّ

 .م2114



ِحيَّةٌٌُِسَنٌٌِِمنٌ ٌومَُج لَةٌ  29  ض 
ُ ٌَوال ِعيدٌٌِاْل 

ًة َطِشقََّة َيْقِم َطَرَفَة: لُِقَقافَِؼ َوْقَت الـُُّزوِل  َطاِء َخاصَّ ُثؿَّ َيْجتَِفُد فِل الدُّ

َلِفلِّ ُمتََعرِّ   اإْلِ
ِ
، ًضا لَِرَحَؿاِت اهَّلل ـَ ، َطَسك َأْن َيْرَحَؿُف اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

. ـَ اِحِؿق  َوُهَق َأْرَحُؿ الرَّ

ـَ  ٍد َوَطَؾك آلِِف َوَأصَحابِِف َأجَؿِعق َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .)*(.َوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ

 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  4 اْلُجُؿَعةُ  - «َواْلَحجِّ  َرةِ اْلُعؿْ  لُِؿِريدِ  اْلَؿـَْفُج : »ُخْطَبةِ  مِ ةِ  ِذي مِ  اْلِحجَّ

 .م2115-9-18/ هـ1436
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