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 ًؼوناحلديٞ افثٚمـ واف

  

 في رعاية شؤون الدين؛ العق ائد والعبادات

 :ذم افًَٔدة

 افْبل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ: إػظْدمٚ ؿدم وؾد ثَٔػ  

وهل افالت  -افىٚؽٜٔ  -"شٖلقا رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يدع هلؿ  

ٓ هيدمٓٚ ثالث شْغ ؾٖبك رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذفؽ ظِٔٓؿ ؾام 

ً واحدًا بًد مَدمٓؿ برحق ا يسٖلقٕف شْٜ، شْٜ، ويٖبك ظِٔٓؿ حتك شٖلقا صٓرا

ًٚ مسّك... ؾٖبك رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٓ  ؾٖيب ظِٔٓؿ أن يدظٓٚ صٔئ

 96"أن يبًٞ أبٚ شٍٔٚن بـ حرب وادٌرة بـ صًبٜ ؾٔٓدمٚهٚ
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ّقن، بؾ ؾال يقجد جمٚمالت ذم ادٍٚصِٜ بغ احلؼ وافبٚضؾ، وٓ مداهْٜ، وٓ تِ

 مٍٚصِٜ بًزة وصّقخ افًَٔدة افتل ٕحِّٓٚ:

 97"ؿؾ يٚ أهيٚ افُٚؾرون. ٓ أظبد مٚ تًبدون...فُؿ ديُْؿ. وِل ديـ"

 : ذم افهالة

ََِّؿ افَّْبِلَّ َصذَّ  َؿَٚل  ِْٔف َوَش َِ : ذم حؼ  اهلُل َظ ِٜ ًَ ُّ ـِ اجْلُ قَن َظ ٍُ َِّ  َؿْقٍم َيَتَخ

ُٝ َأْن آُمَر َرُجاًل يُ » ّْ ْد مَهَ ََ ـِ َف قَن َظ ٍُ َِّ َق َظَذ ِرَجٍٚل َيَتَخ ِس، ُثؿَّ ُأَحرِّ َهعِّ بِٚفَّْٚ

ِٜ ُبُٔقهَتُؿْ  ًَ ُّ  98شاجْلُ

ؾٚفهالة واجبٜ أوجبٓٚ اهلل ظذ ظبٚده واحلٚـؿ وطٍٔتف أن يبْل ادسٚجد 

 ويًغ إئّٜ واددرشغ ويًغ افْٚس ظذ افىٚظٜ ويًٚؿٛ ادخٚفٍغ.
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 ذم افهقم:

َر رَ  َّ ـِ ُظ ـِ اْب َر َظ ـَ َؿ َذ َِّ ِْٔف َوَش َِ  َصذَّ اهلُل َظ
ِ
اَم، َأنَّ َرُشقَل اهلل ُٓ ِِضَ اهلُل َظْْ

َٚل:  ََ ََٔدْيِف َؾ َب بِ َذا »َرَمَوَٚن، َؾرَضَ َُ َذا، َوَه َُ َذا، َوَه َُ ُر َه ْٓ َد إهِْبََٚمُف  -افنَّ ََ ُثؿَّ َظ

 ِٜ ْؿ َؾْٚؿِدُروا َفُف َؾُهقُمقا فُِرْؤَيتِِف، َوَأْؾىُِروا فُِرْؤَيتِ  -ذِم افثَّٚفَِث ُُ َِْٔ َل َظ
ِّ ِْ٘ن ُأْؽ ِف، َؾ

 99شَثاَلثِغَ 

(   صقمقا ) ادسِّغ مجًٔٚوهبذا احلديٞ أمر افْبل صذ اهلل  ظِٔف وآلف وشِؿ 

، ذم مجٔع إحٚء ادًّقرةبٚفهقم فرؤيٜ اهلالل وان يُـ مـ اي مسِؿ 

 ديْْٚ،  وٓ ( ـذفؽ، وٓ ظزة فِحسٚبٚت افٍُِٜٔ ذمأؾىرواٚٓؾىٚر فرؤيتف )بو

فِحدود افسٔٚشٜٔ ؽر افؼظٜٔ افتل أوجدهٚ ادستًّرون بًد تَسٔؿ بالد 

اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ برؤيٜ  ادسِّغ بًد هدم دوفتٓؿ، وؿد أؾىر افْبل صذ

 ظـ  إس بـ ظّر ايب ظـ مسْده ذم امحد اإلمٚم أخرج. ؾَد ؽره
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ظّقمٜ فف مـ  ظـ إس بـ ظّر ايب ظـ مسْده ذم امحد اإلمٚم أخرج

 افهحٚبٜ: 

" ُؽّؿ ظِْٔٚ هالل صقال ؾٖصبحْٚ صٔٚمٚ، ؾجٚء رـٛ مـ آخر افْٓٚر ؾنٓدوا 

ؾٖمر ظْد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ أهنؿ رأوا اهلالل  بٕٚمس، 

 101"100خيرجقا فًٔدهؿ مـ افٌد ٍىروا مـ يقمٓؿ، وأنْ يُ  نْ أافْٚس 

 ذم افزـٚة:

ٚة ويقزظٓٚ ظذ مستحَٔٓٚ، ويًٚؿٛ مـ يّتْع ظـ ـ جيّع افزـ احلٚـؿ مَ ًّغ يُ 

 ًٜ  تًزيريٜ. أدائٓٚ ظَقب

 صذ اهلل 
ِ
ِه، َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔف، َظ ٍٔؿ، َظ

ُِ ـِ َح ـْ هَبِْز ْب أخرج أبق داود َظ

ِٜ إِبِؾٍ »ظِٔف وشِؿ َؿَٚل:  َّ
ؾِّ َشٚئِ ـُ ُٝ َفُبقنٍ  102ذِم  َغ بِْْ

ًِ رَّ 103ذِم َأْرَب ٍَ َٓ ُي ُق إِبٌِؾ ، َو

                                                           
 

ٔٓٓ
 لعٌد، إذ أّن الشمس كانت لد ارتفعت، وفات ولتها.دعاهم الى الخروج من الغد لمضاء صالة ا 
ٔٓٔ
 مسند احمد: صححه النووي. 
ٕٔٓ
 السائمة: التً ترعى أغلب السنة. 
ٖٔٓ
ٌَت بذلن،  ألن أمها آن لها : "بنُت َلبون"  أنثى،  وهً من لها سنتان،  وطعنت فً الثالثة،  وسّمِ

 أن تلد فتصٌر لَبُوناً.
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دَمًِرا  ْٗ ـْ َأْظَىَٚهٚ ُم ـْ ِحَسٚهِبَٚ َم دَمًِرا هِبَٚ  -َظ ْٗ  ُم
ِ
اَلء ًَ ـُ اْف َُِف َأْجُرَهٚ، -َؿَٚل اْب            َؾ

ٚ َٓ ًَ ـْ َمَْ َّٕٚ آِخُذوَهٚ َوَصىَْر َمٚفِفِ  َوَم ِ٘ ، َفَْٔس َؾ ـْ َظَزَمِٚت َربَِّْٚ َظزَّ َوَجؾَّ ًٜ ِم        ، َظْزَم

 َّّ ِل حُمَ
ءٌ ِٔ ٚ َرْ َٓ  104شٍد ِمْْ

 ذم احلٟ:و

 َوَرُشقفِِف{ ]افتقبٜ: 
ِ
ـَ اَّللَّ َءٌة ِم ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ذِم َؿْقفِِف }َبَرا َؾ افَّْبِلُّ 1َظ ٍَ [ َؿَٚل: مَلَّٚ َؿ

 َٜ َٕ َرا ًْ ـَ اجْلِ َر ِم َّ ـْ ُحَْْغٍ اْظَت ََِّؿ ِم ِْٔف َوَش َِ ر َظَذ  ،َصذَّ اهلُل َظ ُْ َر َأبَٚ َب َِْؽ ُثؿَّ َأمَّ تِ

 ِٜ   105 .احْلَجَّ

هذا يٗـد ان افًبٚدات يرظك صٗوهنٚ احلٚـؿ افذي يبٚيًف ادسِّقن فٔحُّٓؿ  

وهق ادسٗول ظـ متُغ افْٚس مـ أداء ظبٚداهتؿ ظذ وجٓٓٚ، ؾٓل  ٚإلشالمب

فٔسٝ ظذ آشتحبٚب او اجلقاز ـام يًٍؾ مـ ُيٛ ويرؽٛ افٔقم، ويسـٓٚ مـ 

                                                                                                                           
 

 
 

ٔٓٗ
 سنن ابً داوود وحّسنه األلبانً. 
ٔٓ٘
 صحٌح إسناده: األعظمً لال خزٌمة، ابن صحٌح 
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جْٚت افًْٔؿ ب٘فزامْٚ بٚفًبٚدات ان هزمْٚ  إػٚ يريد دون حسٔٛ او رؿٔٛ يَقدٕ

 افنٔىٚن او اهلقى او افٍْس إمٚرة بٚفسقء.
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