
 

 



 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
 

 كتاب المناسك

 

ت بعع ت وب ععب : تنسععك : جمععع منسععكت باععتن السععا  وكسععرلا ت ولععو الت بعع ت ا ععال 
. إطالقهععا ى ععع مت بعع ا، الحععست والمنسععك فععي اكةععل معع  النسععاك ت ولععي ال باحعع 

سعع مع  فعرض فعي سعن  ت.باتن الحاء في اكشعهرت ىكعش شعهر  ل الحجع ( الحس)
 .الهجرة

 

 :الت  اق
 

وأصاا  هاالم دةماا     اا   . منِساا : ويقاا   , منَساا : يقاا   ":المناسععك" قولععه 
 .ع ب : أي , رج  ن س : يق   . على دة عب 

 

 .إلن دةنس  في دةلغة دةعب   .  عب :  نس  أي " :تنسك" قوله 
 

, وهنا   معناى أ اه وهاو دةالب  "وب ب إطالقهعا ى عع مت بع ا، الحعس" قوةه 
ب   )):   هللا عااو وجاا  قاا  َّ را ص ععاتَّي  َّ ما ما ععالا وا اا حإ ما ُنُسععكَّي وا تَّي وا ععالا قُععلإ إَّ ص ةا

ا ا  ععالامَّ وهاالد عناا  , يعنااي لب ااي(( نساا ي )) فمعنااى [. 261/دألنعاا  ] ((الإ ا
 .وإن   ن دةصودب في دآلية دةعمو  يعنى دة عب , بعض أه  دةعل  ر مه هللا

 

   علااى , دإلساا   ومب نيااه دةع اا   دة ااك  ماا  هااو معلااو  ة اا  أ اا  أر اا ن
 .وجوبه دة   ب ودةسنة ودإلجم ع

 

عهَّ  )): ق   هللا عو وج           ا ا إَّلااإ طا عتا ع َّ اسإ ،َّ ما اإ َّ ىا اع النصاشَّ حَّسُّ الإبا ص وا َّ
بَّااًل  بني اإلسالم ى عع ": وق   صلى هللا عليه وسل  , [79/آ  عمردن] (( سا

و إقععام الةععالة و ت رسععول هللا محمعع او    خمععش شععها ة    ه إلععه إه هللا
 ".إاتاء الزكاة وةوم رمضا  وحس

 

, وق  أجمع دةمسلمون على فرضي ه ووجوبه وأنه من أر  ن دإلس          
 .وإنم  دة  ف في وجوب دةعمر , وال   ف في لة 

 

 ا ن فارض دة اك فاي دةسانة دة  ساعة ةل جار  "فرض في سن  تسع مع  الهجعرة: " قوله

ومن ق   إنه فرض في دةسانة دةس  ساة مان دة جار  مسا  ال  .دةقو  دةردج  على
ااود دَةَ ااكا َودَةَعَمااَرَ  ِلاِ  ))بقوةااه  عاا ةى  ف االم دآليااة ال  اا   علااى  [276/دةبقاار (( ] َوأَِ مُّ

 .وجوب دة ك وإنم      على وجوب إ م   دة ك إلد شرع فيه
 

وةا  ي اك دةنباي صالى هللا , إلن فرض دة ك فاي دةسانة دة  ساعة مان دة جار 
وإنماا   ااك فااي دةساانة , عليااه وساال   لاا  دةساانة يعنااى ساانة  سااع ماان دة جاار 

دةع شر  من دة جر , ومن دةم قارر فاي دألصاو  أن دةودجبا ص دألصا  أن ا  



فم  هو سبب  أ ير دةنبي دة ك إةى دةسنة دةع شر  مان دة جار   , على دةفور
 ؟
 

 : ق  ل ر دةعلم ء ر مه هللا أجوبة ةلة  

 

ق   بعض دةعلم ء إنم  ة  ي اك دةنباي علياه دةصا   ودةسا    :الجواب اكول
فاأ ر , وقا  وفا  علاى دةم يناة وفاو   لا  دةسانة, النشغ ةه ب ةوفو   ل  دةسنة

ومصااال ة دة علاااي  , دةرساااو  علياااه دةصااا   ودةسااا   دة اااك ةااايعلم    يااان  
 .فللة  أ ر دة ك, ودس قب ة    فوص فيم  ةو  ك

 

إن دة  مة من لة  أنه ةم    ن من دةم وقاع أن ي اك : وقي  : ةث نيدةجودب د
أرد  دةنبي عليه دةصا   ودةسا   أن يا  ر دة اك , دةمشر ون في  ل  دةسنة

وي يا  هالد أن , ألج  أن   م ض هلم دة جة ةلمسالمين و  اون ة ا    صاة
بعا  دةنبي عليه دةص   ودةس   أمر من  ي  أن ينا  ي  لا  دةسانة أن ال ي اك 

 .ع   مشر  وأن ال يطوف ب ةبيص عري ن
 

إن دةنباي علياه دةصا   ودةسا   أ ار : ق   بعاض دةعلما ء : دةجودب دةث ةث 
ف م   ا ن , لة  ةبي ن أن إم مة دةمسلمين في غيب ه ألبي ب ر رضي هللا عنه

 .إم م  ة   في دةص   ي ون إم م  ة   أيض  في دة ك
 

 ون دةنبي عليه دةصا   ودةسا   يا  ر  :ل ر بعض   ق   , دةجودب دةردبع
 .وة ن هلد دةقو  ضعيف, دة ك ي   على أن دة ك ةيس بودجب على دةفور

 

ي  ما  أن فرضاه  ا ن فاي أو  دةسانة دةع شار  أو : ق ةود , دةجودب دة  مس
ألن  جاة دةنباي صالى هللا علياه , في آ ر دة  ساعة ب ياث ةا  يم ان أن ي اك

 .شر من دة جر ودةس   م    ن في أ ر سنة ع
 

قا  ل ار شايإل دإلسا   ر ماه هللا جودبا  عان  اأ ير دةنباي :دةجودب دةس  س 
ألناه قا   ,   ى  قع  ج ه في ش ر لي دة جاة: ق   , عليه دةص   ودةس  

ف جة أبي ب ار , إن دةوم ن ق  دس  در   يئ ه يو   لق دةسمودص ودألرض: 
 .  نص في لي دة جة و ج ه عليه دةص   ودةس  ,   نص في لو دةقع  

 

هلم ع   أجوبة عن  أ ير دةنبي عليه دةص   ودةسا   ةل اك فاي  لا  
 .دألو  ودةث ني: وأقرب م  يق   جودب ن , دةسنة

 

 .إلن هو ودجب وهو على دةفور
 

 : ةم لد ؟ نقو  

 

 .ألن دألص  في دةودجب ص دةفورية : وه 



 

 : من   , ى دةفورأن هن   أ ةة   صة     على دنه ودجب عل :ثاناا 

 

ت ج عوا الحعس فعأ   حع كم ه اع رل معا : "قول النبي ة ع هللا ى اه وسع م 
 ".ا رض له

 

ةقا  همماص أن أبعاث إةاى هالم : وق   أميار دةما منين عمار رضاي هللا عناه 
دألمص ر فين رود    من   ن ةه ج   وة  ي اك أن يضاربود علاي   دةجوياة 

 .   على دةفوريةوهلد ي. م  ه  بمسلمين م  ه  بمسلمين
 

ماان وجاا  ود د أو رد لااة  بلغااه : وروي عاان علااي رضااي هللا عنااه أنااه قاا   
 .بيص هللا فل  ي ك ف  عليه إن ش ء أن يموص ي و ي  أو نصردني 

 

فق  يعارض دإلنسا ن ,  م  ق   دإلم   أ م  ر مه هللا, وألن دة أ ير ةه آف ص
قاا    ااون فااي هاالم ف, عااودرض وأشااغ     ااو  بينااه وبااين أ دء هاالد دةودجااب

 .و ق  ي ون دآلن غني  ث  يف قر, دةسنة ص ي   وفي دةسنة دةق بلة مريض 
 

***** 

 

قةعع  مكعع  ل مععل : ال ةعع  وشععرىا:"ولععو ل عع   -رحمععه هللا-قععال البهععوتي 
زاارة : الزاارة وشرىا : ل    (وال مرة)مخةوص في زم  مخةوص ت 

  "البا، ى ع وجه مخةوص
 

 :دة عليق
 

با  , وقا   بعاض دةعلما ء ةايس مجار  دةقصا " :  ال ةع  ولو ل ع: " قوله
 .وةيس مطلق دةقص , ف و قص  م صوه, قص  شيء مع  

 

يمار بنا  فاي دة عرياف أ ي نا   ا ر  ي اون شارع  و ا ر  :  "وشرىاً : " قوله
 .ي ون دصط   

 

 ف   بين م  فرق أو هلد من ب ب دة فنن في دةعب ر  ؟         

 

دةصا   : فيقوةاون , من دةعلم ء أنه ال فرق بين م   هر صنيع  ثير         
دةبياااع ةغاااة : ويقوةاااون , دةصااا   ةغاااة وشااارع : ويقاااو  , ةغاااة ودصاااط   

 . أو دةبيع ةغة وشرع , ودصط   

 

 :فيق   , بين شرع  وبين دصط   , وة ن يم ن أن يفرق بين م         
 

 .فيم  ةه    في دةشرع, شرع         
 

 .ةيس ةه    في دةشرع فيعبر عنه ب صط   أم  م          



 

ف ةصا   , ودةغ ةب أن دألشي ء دة ي ة      فاي دةشارع هاي دةعبا  دص        
 .و لة  دة ك ودةو   , ودةصي   م  و  شرع , م  و  شرع 

 

أماا  دةمعاا م ص  اا ةبيع ودإلجاا ر  ودةقاارض فلاايس م اا و د ماان ج ااة         
 .ودألص  فيه دإلب  ة, صرألن صور دةبيع ةيس ة    , دةشرع

 

دألوةااى أن " قةعع  مكعع  ل مععل مخةععوص فععي زمعع  مخةععوص: وشععرىا: " قولععه
 . ب ة عب : يقرن دة عريف وال سيم  في دةعب  دص 

 

دة عبا  ل بقصا  م اة : فيقا   , ةيشعر دإلنس ن نفسه أنه قا ئ  بعبا   : دةسبب 
وهالد دةاومن هاو أشا ر دة اك . أل دء نس  م صوه فاي ومان م صاوه

 . م  سيأ ي
 

زاعععععارة الباععععع، ى عععععع وجعععععه : الزاعععععارة وشعععععرىا : وال معععععرة ل ععععع  : " قولعععععه

 .دة عب  ل: ويق   أيض  هن   م  قي  في دة ك "مخةوص
 

قص  م ة فاي عما  م صاوه : و أم  هن  في     دةم ةف ق   في دة ك 
, ويا ر  دةبياص علاى وجاه م صاوه: ودةعمر  ق   . قي م ب ةومن. في ومن
 .ي ومن م صوهف: وة  يقو  

 

عُهر   ))ألن دة اك ةاه أوقا ص معلوماة , ودةفرق بين م   ا هر         عسُّ  اشإ الإحا
ا،    .وأم  دةعمر  ف ص  في جميع دةع  , [279/دةبقر ] (( ما إ ُوما

 

***** 

 

و تمعوا الحعس } : ل ولعه ت عالع  (واجبا )ولما : رحمه هللا –قال البهوتي 
رسول هللا لل ى ع النساء مع  جهعا     اا] ولح اث ىائش  { وال مرة   

رواه  حمعع  وابعع  [ الحععس وال مععرة : ن ععم ى ععاه  جهععا  ه قتععال فاععه : قععال 
 .ماج  بأسنا  ةحان وإ ا ثب،  لك في النساء فالرجال  ولع

 

 :دة عليق
 

ب الةاة دة  ا ب ودةسانة  وأناه ودجاب , أم  دة ك فق   ق   دة ا   علاى وجوباه
 .ودإلجم ع

 

ه  هي ودجباة أ  مسا  بة , وقع دة  ف بين دةعلم ء في دةعمر ة ن         
 : فيه   ف  أ  أن    جب على غير دةم ي ؟

 



ودساا  ةود بوجوب اا  بأ ةااة ع مااة , إن دةعماار  ودجبااة: فماان دةعلماا ء ماان قاا   
 . و  صة

 

ف ااو  د  علااى , إن  اا   ةياا  ياا   علااى وجااوب دة ااك: أماا  دةع مااة فقاا ةود 
ع،َّ  )): ب ر  و ع ةى ففي قو   , وجوب دةعمر  اإ با َّ ىا اع النصاشَّ حَّسُّ الإ ص  (( وا َّ

وفاي قاو  دةنباي علياه دةصا   ودةسا   , ي    فيه دةعمار [ 79/آ  عمردن]
يا     "وحعس الباع،...... بني اإلسالم ى ع خمش ": في   يث دبن عمر 

ةماا لد ؟ ألن دةنبااي عليااه دةصاا   ودةساا   جعاا  دةعماار   جاا  . فيااه دةعماار 
وقا   علياه ,    ال معرة حعس  ةع ر م  في   يث عمارو بان  او  , رأصغ

 "اةنع في ىمرتك كما  ن، ةانع في حجعك": دةص   ودةس   ألبي أمية 
وأماار يعلاى بان أمياة فااي , فسامى دةنباي علياه دةصاا   ودةسا   دةعمار   جا 

وهاالد ياا   علااى أن دةعماار  ودة ااك شاايء , عمر ااه ماا  هااو صاا نع فااي  جااه
 .ود  

 

 : ةة دة  صة من   أم  دأل 

 

حععع اث ىائشععع  رضعععي هللا ىنهعععا حانمعععا سععع ل، النبعععي ى اعععه : أوال 
: فعال ت اعا رسعول هللا لعل ى عع النسعاء مع  جهعا : الةالة والسالم ف ال، 

وعلاااى  ااا هر  فاااي  "ى عععاه  جهعععا  ه قتعععال فاعععه الحعععس وال معععرةت ن عععم"
 .دةوجوب

 

ى هللا أن في بعض رودي ص   يث عمار  ينما  أ اى دةنباي صال: ث ني  
 ".و   تحس وت تمر: :...عليه وسل  فسأةه عن دإلس   فق   

 

وهن   أ ةة أ رى من دأل   يث في   ضعف ة ن   بمجموع ا   ر قاي 
 .فيص  دال  ج ج ب  , إةى  رجة دة سن

 

ود  جود , أن دةعمر  سنة وةيسص ودجبة: ولهب بعض أه  دةعل  ر مه هللا 
ف ةنصاوه , علاى وجوب ا  صارد ةبأنه ةيس في دةنصوه م  يا   : بلة  

ومن ا  ما  هاو صا ي  وةايس , دةشرعية من ا  ودهاو صاري  وةايس بصا ي 
ألن , وال يم اان أن نوجااب علااى عباا   هللا أماارد إال باا ةي   اا هر, بصااري 

 .دألص  بردء  دةلمة
 

ولهاب إةياه  ثيار مان أها  ,  م  هاو دةمالهب, وة ن دألقرب وجوب  
 .دةعل  ر مه هللا

 

 .س   ر مه هللا يرى أن دةعمر  سنة وةيسص ودجبةوإن   ن شيإل دإل
 

 د  لفود ه   جب على أه  م ة أو ال ؟ , ث  إن دةق ئلين بوجوب دةعمر 



 

دةسابب ألن دةعمار  , و جاب علاى غيار دةم اي, فق   بعض دةعلما ء ال  جاب
 .وهلد   ص  أله  م ة في أي وقص, دةمقصو  ب   دةطودف ب ةبيص

 

ودةصودب ةو قلن  ب ةوجوب فوجوب ا  عا   ةجمياع  ,وة ن هلد دةقو  فيه ن ر
 .أه  دألمص ر

 

ألن دةعمر  إ رد  وطودف , فيه ن ر, وقوة   إن دةمقصو  ب ةعمر  دةطودف
وماان ةاا  ي اار  ةاا  ياا    فااي , فاا إل رد  مقصااو , و ل اا  أر اا ن, ودةسااعي
 .ودةسعي أيض  مقصو , ودةطودف مقصو , دةنس 

 

دالسا  ال  ب آلياة فياه { لحعس وال معرة   و تمعوا ا} : ل وله ت عالع " قوله 
. وإنم      على دإل م   بعا  دةشاروع, ألن دآلية ال     على دةوجوب, ن ر

: إنم  دة ةي  دةلي ي   على وجوب دة اك ودةعمار  هاو قاو   با ر  و عا ةى 
((  َّ، اإ َّ ىا اع النصاشَّ حَّسُّ الإبا ص  [.79/آ  عمردن] (( وا َّ

 

: اا رسول هللا لل ى ع النساء مع  جهعا    قعال  ]ولح اث ىائش  : قوله 
ووجاه دة الةاة مان دة ا يث [ الحس وال مرة : ن م ى اه  جها  ه قتال فاه 

ودةج اا   , أن دةنبااي صاالى هللا عليااه وساال  جعاا  دة ااك ودةعماار  ماان دةج اا  
 .وعلى   هر  ةلوجوب(. علي ن ) وأيض  قوةه , دألص  أنه ودجب

 

وقا   ا ن دةنا س , نوع ن من دةج    فاي سابي  هللا ف ة ك ودةعمر  في دةودقع
يم ثاون دألشا ر , فيم  سبق يج ون دةمشقة فاي دةوصاو  إةاى أما  ن دةنسا 

ف ةوصاو  إةاى , وفاي وق نا  دة  ضار دنع اس دألمار,   ى وصلود إةاى م اة
ة ن دةمشقة ي ون في أ دء دةمن س  في رمي دةجما ر , م ة ف ة م  ل م يسر
 .ودةطودف ودةسعي

 

يعنى وجبص دةعمر  علاى  .وإ ا ثب،  لك في النساء فالرجال  ولع:" له قو
 .دةنس ء ف ةرج   من ب ب دألوةى

 

***** 

 

 :قال البهوتي رحمه هللا
 

 ل المسعتطاع  (المسع م الحعر المك عل ال عا ر) إ ا ت رر  لعك فاجبعا  ى عع 
الحعس معرة فمع  زا  فهعو : ] واحع ة ل ولعه ى اعه السعالم (في ىمره معرة) 
 .رواه  حم  وباره [ طو  مت

 

 :الت  اق
 



ف ة ا فر ال يجاب  ,دةمسل   ارج بالة  دة ا فر"فاجبا  ى ع المس م : " قوله
 .ويع قب عليه, ب  وال يص  منه, عليه دة ك

 

 .ودةعب    من شرط   دإلس  , فألن دة ك عب   , أم   ونه ال يجب عليه
 

قاا   هللا عااو وجاا  , فلوجااو  دةماا نع وهااو دة فاار, وأماا   ونااه ةاا  يصاا  منااه
ُسععولَّهَّ  )) بَّرا َّ وا

ععُروا بَّععا ص اا ُهععمإ كا ععاُتُهمإ إَّهص  انص اا ا ُهمإ نا ععنإ ععلا مَّ با ُهمإ  ا إ ُت إ ععنا ا ععا ما ما (( وا
 [.45/التوب ]

 

با  أن دة ا فر يع قاب , وأم   ونه يع قب عليه يعنى يع قب على  ر ه ف لة 
فَّعي  )):   دةم ثر ق   هللا عو وج  في آ ر سور, على  ر  جميع دةعب  دص

لُو ا  ععاءا سا تا ععا،ي اا نص ا ا ( 54)جا مَّ ععرَّ عع َّ الإُمجإ عع ارا ( 54)ىا ُكمإ فَّععي سا عع اكا ععا سا ( 54)ما
ُك مَّ ا الإُمةا  ا ا  ا ا ( 54)قاالُوا لامإ نا كَّ سإ ُم الإمَّ ُك ُنطإ َّ لامإ نا ُخوُض ( 55)وا ا نا ُكنص وا

ا ا  ائَّضَّ عا الإخا مَّ ال   ( 54)ما وإ ُب بَّاا
ا ُنكا   ُكنص اا َّعاُ  ( 54)ا َّ وا عا الإ انا تصع  اتا ( 54)حا

 ااا في فاااي ((  نااا  ن ااالب بياااو  دةااا ين )) هنااا  قوةاااه , [09-04/دةمااا ثر] ((
فلو ة  ي ن ة لم دألمور دةمل ر  يعنى ة  ةو ي ن ة   أثر في ويا    , عقوب   

ب  ق   شيإل دإلس   دبن  يمية ر ماه , ة  ي ن ةل ره  ف ئ  , عقوب    علي  
دة ااا فر ي  ساااب   اااى علاااى مااا  ي ااانع  باااه مااان دةم  ااا  ودةشااا رب  إن: هللا 

 .ودةمن    ودةمس  ن
 

ععامَّ  ))فااالد  اا ن دةمساال  سيسااأ  يااو  دةقي مااة  عع َّ النص َّ ئَّعع ي ىا ما وإ لُ ص اا
عع ا  (( ُثععمص لاُتسإ

ُنععوا  )): قاا   هللا عااو وجاا  , ف ة اا فر أوةااى[ 8/دة  اا ثر] ا ا واما شا ىا اععع الصعع َّ لععاإ
عععالَّ  مَّ ُعععوا الةص ىا مَّ ُعععوا وا ىا ُنعععوا وا واما ا وا عععوإ عععا اتص ا ا ما ُمعععوا إَّ ا عععا طا َّ عععاف  فَّاما ا،َّ ُجنا حا

ععنَّا ا  سَّ ُ ُاحَّععبُّ الإُمحإ هللاص ععُنوا وا سا ا وا احإ ععوإ ُنععوا ُثععمص اتص ا واما ا وا ععوإ ا،َّ ُثععمص اتص ا ععالَّحا  (( الةص
 .مف و  دآلية أن غيره  عليه جن ح, [79/دةم ئ  ]
 

با  ةاو , ف ةعبا  ال يجاب علياه دة اك, با دة ر  رج بلة  دةع"الحر : " قوله
وهاالد ماا  عليااه أ ثاار أهاا  دةعلاا  ,  ااك ف ج ااه ال يجااوج عاان  جااة دإلساا  

 .ر مه هللا
 

إلد  ا ن قا  رد , ولهب بعض أه  دةعل  إةى أن دة ك يجب على دةعب   غيرم
ف ألصا  فيما  , ألن نصوه دةشريعة ةا   فارق باين دة ار ودةعبا , مس طيع 

 .وج  أن ال فرق بين دة ر ودةعب  ي علق ب قوق هللا عو
 

ودة علياا  ب نشااغ ةه ب ااق سااي م أو , ولعع ا ال ععول  قععرب إلععع الةععواب        
دقضااود هللا فاا ل أ ااق "إن  ااق هللا عااو وجاا  مقاا   : يقاا   , ب فويااص سااي م

 .ف م  أنه يجب قض ء  ين دآل مي ف لة   ين هللا ب  هو أوةى, "ب ةوف ء
 



 .و دةب ةغ دةع ق دةم لف وه "المك ل " قوله 
 

 .وغير دةع ق  ال يجب عليه دة ك, فمن  ون دةبلوغ ال يجب عليه دة ك
 

فجميع دة  ا ةيف دةشارعية ال  جاب , دةب ةغ أو دةبلوغ شرط ةوجوب دة   ةيف
وة ن , ف  يجب عليه صي   وال ص   وال ط  ر  وال  ك, على غير دةب ةغ

دةصااي   يشاارع ةوةيااه أن  يشاارع ةوةيااه وال ساايم  فااي دةصاا     أ اا  و االة 
فا  ينفار , وألجا  أن يأةف ا , ألج  أن ي مارن علي ا , يأمرم بلة  إلد أط ق  

 .من   إلد  بر وبلغ
 

 وة ن ه  يص  منه ؟ , دة ك ال يجب على دةصبي دةصغير

 

ف ةصابي دةصاغير , معن م سودء   ن ممياود أ  غيار ممياو, يص  مطلق , نع 
 .وةو   ن في دةم   يص  منه دة ك

 

 : ة ن دةفرق بين م  

 

وسايأ ي , وإن   ن غيار ممياو ناوى ةاه وةياه, أنه إن   ن مميود نوى بنفسه
 .دة    عليه إن ش ء هللا  ع ةى

 

أ سان مان , وض  دةع قا  مان ال عقا  ةاه, أن ي ون ع ق  :الوةل الثاني 
رفع ال  م ىع  ثالثع  ": ةقو  دةنبي صلى هللا عليه وسل  , أن يقو  دةمجنون

وىع  النععائم حتععع ت وىعع  المجنعو  حتععع اااععقت الةعع ار حتعع اكبععر ىع : 
 ".استا ظ

 

 : ودةق ر  نوع ن "ال ا ر: "قوله 

 

 .ق ر  ب نية-2
 

 .ق ر  م ةية-1
 

 .ف ب  أن ي ون ق  رد بم ةه وب نه
 

 : واكقسام  رب   

 

 .فيجب عليه دة ك بنفسه أ دء, ق  ر بم ةه وب نه-2
 

 .عليه دة ك ال بنفسه وال بغيرم ف  يجب, ع جو بم ةه وب نه-1
 

إن  ا ن عجاوم ما  يرجاى وودةاه : ف لد فياه  فصاي  , ق  ر بم ةه ع جو بب نه-9
وإن ,   ى يوو  هلد دةم نع في ك بنسفه ويع مر بنفساه, وجب عليه دة أ ير



  ن عجوم مما  ال يرجاى وودةاه  ا ةمريض مرضا  ال يرجاى بارأم ودة بيار 
 .نيب أن ي ك ويع مر عنهدةلي ال يس طيع وجب عليه أن ي

 

إن  وقااف أ دء دة ااك ودةعماار  : وهاالد فيااه  فصااي  , قاا  ر بب نااه عاا جو بم ةااه-0
فلاو , وإن ة  ي وقف أ دء دة اك علاى دةما   وجاب علياه, على دةم   ة  يجب

, ق رن  هلد دةرج  أنه من أه  م ة وي م ن من دة روج إةى دةمن سا  بب ناه
 وقااف دةااله ب علااى دةماا   فاا  يجااب وأماا  إلد , فيجااب عليااه دة ااك ويع ماار

وال يسا طيع أن يمساي علاى ق مياه ساقط ,  م    ن ةو بعي د عان م اة, عليه
 .عنه وجوب دة ك

 

 ما ال لال ى ع اشتراط ال  رة   : فأ ا قال قائل 

 

 .عمو  و صوه: دة ةي  على لة  
 

قاا   هللا عااو , فااألن دةودجباا ص دةشاارعية ال  جااب إال مااع دةقاا ر   مععا ال مععوم
ُتمإ  )): جاا  و طا إ ععتا ععا اسإ ا ما

ععاتص ُوا هللاص وقاا   دةنبااي صاالى هللا , [26/دة غاا بن] ((فا
 ".إ ا  مرتكم ب مر ف توا منه ما استط تم": عليه وسل  

 

ع َّ  )): فلقو   ب ر  و ع ةى  و ما الخةوص ع،َّ ما اإ با عاشَّ حَّعسُّ الإ َّ ىا اع النص ص وا َّ
بَّااًل  هَّ سا ا ا إَّلااإ طا تا  .فقي  دةوجوب ب الس ط عة, [79/دنآ  عمر] (( اسإ

 

ت لمععا ا خععص هللا ىععز وجععل الحععس بعع كر اهسععتطاى : فععأ ا قععال قائععل 
 وب ا  ال با ا، لم انص فاها ى ع اهستطاى    

 

وهو أن دة ك ةم    ن ي   ج إةى أن ء وإةاى مشاقة ف ةمشاقة : دةجودب   هر 
 .فيه أع   من دةمشقة في غيرم

 

 : ودة ةي  , دة ك ال يجب إةى مر  ود   " في ىمره مرة واح ه: "قوله

 

ا ا  )): دآلية دة ريماة : أوال          طا عتا ع َّ اسإ ع،َّ ما اإ با عاشَّ حَّعسُّ الإ َّ ىا اعع النص ص وا َّ
بَّااًل  هَّ سا  .ودةفع  يص ق بمر  ود   , [79/آ  عمردن] (( إَّلااإ

 

بي وهو   يث دبن عب س رضي هللا عن م  أن دةن, دة صوه: ث ني          
ف عام  قعر  " إ  هللا كتب ى اكم الحعس فحجعوا": عليه دةص   ودةس   ق   

الحس : "  في كل ىام اا رسول هللا   قال : ب  حابش رضي هللا ىنه ف ال 
 ".فم  زا  فهو تطو : " وفي رواا " مرة فما زا  فهو تطو 

" فمان ود "وأما  , أن دةضامير يعاو  علاى دة اك" فم  ود : "ودةفرق بين م   
 .دةضمير يعو  على دةع م 

 



***** 

 

  –رحمه هللا  –قال البهوتي 
 

فاإلسععالم وال  ععلت شععرطا  ل وجععوب والةععح ت والب ععوي وكمععال الحراعع ت 
شرطا  ل وجوب واإلجزاء  و  الةح ت واهستطاى  شرط ل وجوب  و  

واع ثم إ   (ى ع الاور)اإلجزاءت فم  كم ، له الشروط وجب ى اه الس ي 
 -ا نعي الاراضع   -ت ج وا إلع الحس : ] ر ل وله ى اه السالم  خره بال ى 

 .رواه  حم [. فأ   ح كم ما ا رل ما ا رض له 
 

 الت  اق

 

بمعناى أن دة اك ال  "شعرطا  ل وجعوب والةعح  تفاإلسالم وال  ل:" قوله 
ف ةمجنون ال يجب عليه دة ك .ودةعق   لة . يجب على دة  فر وال يص  منه

 .وال يص  منه
 

ألناااه مااان دةمعلاااو  أناااه إلد ةااا  يصااا  مناااه ةااا  , يف أيضااا  دإلجاااودءونضااا
وإن .دإلساا   ودةعقاا  شاارط ن ةلوجااوب ودةصاا ة ودإلجااودء: فيقاا   .يجوئااه

ألن م  ال يص  ال  بارج ,   ن يم ن أن يس غنى عن  لمة دإلجودء ب ةص ة
 .بع دةلمة وال يسقط به دةطلب

 

 جععزاء  و  الةععح شععرطا  ل وجععوب واإل توالب ععوي وكمععال الحراعع  :قوةااه
إلن عن ن  . ة ن يص  منه, وال يجوئه ةو  ك, ف ةصغير ال يجب عليه دة ك

ف ةصاابي دةصااغير سااودء  اا ن مميااود أ  . دةوجااوب دإلجااودء دةصاا ة: ث ثااة 
 .وال يجوج عن  جة دإلس  , ة ن يص  منه, غير مميو ال يجب عليه

 

:   ودةساا   أماا  دةاا ةي  علااى عاا   وجوبااه ف اا هر ةقااو  دةنبااي عليااه دةصاا 
 ".الة ار حتع اب غ –و كر منه  –رفع ال  م ى  ثالث  "

 

حع اث ابع  ىبعاش رضعي هللا ىنهمعا فعي قةع  أم  إجودئاه وصا  ه ف ةيلاه 
فرف ، إلاه امر ة ةعباا : الوف  ال ل ل وا النبي ى اه الةالة والسالم قال 

 ".ن م ولك  جر: "اا رسول هللا  له ا حس   قال : ف ال، 

 

 :  يث فيه  ةي ن وهلد دة 

 

 .أ على هلد: وة   ق  , أة لد: ألنه ق   ,  ةي  على ع   دةوجوب-2
 

, ونع   رف جودب" نع : "ةقو  عليه دةص   ودةس   , و ةي  على دةص ة-1
 .يعنى ةه  ك

 



: ح اث اب  ىباش رضي هللا ىنهمعا  نعه قعال أم  دة ةي  على ع   دإلجودء 
 .اه حج   خرى اما ةبي حس ثم ب غ الحنث ف  

 

 لم  اكو  الثواب الةبي إ ا حس  

 

وةا  , وةا  أجار: "ة  يث دةمرأ  ق   عليه دةصا   ودةسا   , ثودب دة ك ةه
 .وة  أجرم: يق  

 

با  , ف لد دة ا يث ضاعيف, ثودب  ك دةصبي ةودة يه: وأم  دة  يث دةودر  
 .ل ر بعض   أنه موضوع

 

ي ون ثاودب  ج ا  أو عمار    وعليه ةو أن ةإلنس ن صبي ن ه  دألوةى أن 
 .ة   أ  ي  ي   ةغيره  ؟ الش  أن يجع  ثودبه ةه

 

ألن  تشععرطا  ل وجععوب واإلجععزاء  و  الةععح  توكمععال الحراعع :" قولععه 
وال با  فاي وجاوب دة اك أن , دة رية ق    ون   ملة وقا    اون غيار   ملاة

فاا ةمبعض ال يجااب عليااه دة ااك وال يجوئااه عاان  جااة , ي ااون   ماا  دة ريااة
 .إلس  د
 

فلاو قا ر أن مريضاا  ال واهسعتطاى  شعرط ل وجععوب  و  اإلجعزاء:" قولعه 
ةو  اك ف جاه صا ي  ويجوئاه عان  جاة دإلسا   إلد  ا ن , يجب عليه  ك

 .ب ةغ  ع ق 
 

 .دةمريض دةلي يب ح ةه دةفطر ةو ص   أجوج عنه: وةه ن ير 
 

علاى  مم   ق   أن وجوب دة ك و لة  دةعمر "وجب ى اه الس ي :" قوله 
 دةفور

***** 

 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 
 

ب ا   افعاق (الجنو  ) زال (و)ب   ىتق ال ب  محرماً  (فأ  زال الرق)
ب   ب غ الة ار ولعو  (الةبا)زال  (و)المجنو تو احرم إ  لم اك  محرماً 

 -إ  ىععا   -قبععل العع فع منهععات  و ب عع ه  (ب رفعع ) ولععو(فععي الحععس )محععرمت 
 ل وق، وج   لك (وفي )اك  س ع ب   طوال ال  وم  فوقل في وقته ولم

( فرضعا)  ل الحس وال مرة فامعا  كعر(ال مرة قبل طوافها ةن ) في إحرام
 . فتجزئه ى  حج  اإلسالم وىمرته

 

 



 :الت  اق
 

أي  صا  ةاه فاي عرفاة " بع   ىتعق ال بع  محرمعاً  (فعأ  زال العرق):"قوله
 .وود  دةرق

 

ثن ء إ ردمه في دةوقوف بعرفة أع قاه ساي م وفي أ, عب  أ ر : مث           
 . فيص   جه فرض , رج ءد أن يع قه هللا من دةن ر

 

" ب ا   افاق المجنو تو احرم إ  لعم اكع  محرمعاً (الجنو  ) زال (و):" قوله
 .فليس  لة , يف   منه أنه ي صور دإل رد  مع دةجنون

 

ةو أ ار  عا ق  ثا  ف لم دةمسأةة مفروضة أعني مسأةة دةمجنون فيم          
 .فان  جه يص  فرض , فأف ق في عرفة, نسأ  هللا دةع فية ث  جن

 

, فأ ر  إن ة  ي ن م رم  يعنى إلد   ن ق  أ ر  وهو مجنون: قوةه         
 .فان إ ردمه دألو  الغ  

 

 : ف ن نا ةورتا          

 

 .أ ر  ع ق  ث  جن: دةصور  دألوةى         
 

 .أ ر  مجنون  ث  أف ق:  نية دةصور  دةث        
 

ةعاا   صاا  ه ماان , فااي دةصااور  دةث نيااة يجااب عليااه إعاا    دإل اارد         
 .مجنون

 

: إلد قاا   ق ئاا   " بعع   ب ععغ الةعع ار ولععو محععرم (الةععبا)زال  (و):" قولععه
 ة ن  يف ي صور أن يوو  دةصب  ؟ , وود  دةرق ووود  دةعبو ية م صور

 

وإم  بأن   ون وال  ه , ن   في عرفة ث  ي  ل بأن ي: ي صور : نقو          
 .في   ةه  مسة عشر  سنة وهو ودقف بعرفة, مضبوطًة ب ةسن

 

 .ودة يض, يم ن ب ةسن أو ب إلنود , وب ةنسبة ةلمرأ    صور
 

 -إ  ىعا   -قبعل الع فع منهعات  و ب ع ه  (ب رفع ) ولعو(في الحس ): " قوله 
 " فوقل في وقته

 

وود  دةصاب  فاي دة اك بعرفاة , وود  دةرق: ةث ثة فالد  ص  هلم دألمور د
 .فان دة ك يص  فريضة



 

ثا  ود  , يعنى وقف بعرفة و فع من ا , إلد ق رن  أنه  رج من عرفة        
 دةرق وود  دةجنون وود  دةصب  ؟ 

 

 فم  دة    ؟         

 

 ألن دة ااك ودجااب, يلومااه دةعااو  إن أم نااه: قاا   دةفق اا ء ر م اا  هللا         
 .على دةفور

 

وفااي دةمو ةفااة ناا   بعاا  صاا   , هاالد صاابي  فااع ماان عرفااة: مثاا           
ألن وقاص دةوقاوف , وأم نه أن يلهب إةى عرفة ويقف ب  , دةعش ء ث  د  ل 
ةوجااوب , فيجااب عليااه فااي هاالم دة اا   أن ياالهب إةااى عرفااة , ماا  ود  ب قياا ً 

 .دة ك على دةفور
 

 .ال يص  فرض , وقوفإلد  ص  منه بع  فودص وقص دة        
 

 : ف  ع ل ا الةبي ونحوه له ثالث حاه، 

 

فيصا   جاه , أن يوو  دةرق ودةجنون ودةصب  في أثنا ء دةوقاوف فاي عرفاة-2
 .فرض 

 

 .ف  يص  فرض , أن يوو  لة  بع  وقص دةوقوف-1
 

فيلومااه , أن يااوو  لةاا  بعاا  دةوقااوف فااي وق ااه يعنااى بعاا   فعااه ماان عرفااة-9
ةوجاوب , وعاو م فاي هالم دة ا   ودجاب, ك دإلسا  ويجوئاه عان  ا, دةعو 

 .دة ك على دةفور
 

فااان  اا ن سااعى بعاا  طااودف  "ولععم اكعع  سعع ع ب عع  طععوال ال عع وم " قولععه 
ف  يجوئه   اى وةاو  صا  دةبلاوغ فاي ,  م  ةو   ن مفر دً أو ق رن ً , دةق و 
 .ةم  سيأ ي, أو ود  دةجنون في عرفة, و ص  دةع ق في عرفة, عرفة

 

لن هاالد مشااروط فيماا  ةااو ود  دةصااب  فااي عرفااة أو ود  دةجنااون أو إ        
بشارط أن ال , ويقاع فرضا , ع ق دةعب  في عرفة يجوئه عان  جاة دإلسا  

فان   ن ق  سعى مع طودف دةق و  ال يجوئه  م  سيأ ي في , ي ون ق  سعى
 .دة علي 

 

  

 



 ل (ال مرة قبل طوافها ةن )  ل وق، وج   لك في إحرام(وفي )" قوله 
 . فتجزئه ى  حج  اإلسالم وىمرته (فرضا) الحس وال مرة فاما  كر

 

 .وفي دةعمر  في دةطودف, إلن في دة ك في وقص دةوقوف
 

 وفي دةعمر  في دةطودف ؟ , ةم لد   ن في دة ك في عرفة

 

قا   , أما  بنسابة ةل اك فاألن دةوقاوف فاي عرفاة ر ان دة اك دألع ا : نقو  
 ".دة ك عرفة": دةنبي صلى هللا عليه وسل  

 

فاالد شارع فاي دةطاودف فقا  , وأم  بنسبة ةلعمر  فألن دةطودف ب ةبياص ر ان
ال يم ان أن يقلاب دةنياة فاي , ف و  م  ةو أ ر  ب ةص  , شرع في دةمقصو 

 .أثن ئ  
 

********* 

 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 
 

 وا تعع  بععأَّحرام ووقععول موجععو ا  إ اً ومععا قب ععه تطععو  لععم ان  ععب فرضععاً "
وقععال ب ضععهم ان  عع  موقوفععاً فععأ  كععا  الةعع ار  او ال عع  سعع ع ب عع  طععوال 
ال ععع وم قبعععل الوقعععول لعععم اجزئعععه الحستولعععو  اىعععا  السععع يتكنه ه اشعععر  
مجاوزة ى  هتوه تكرارهت بخالل الوقولتفأَّنه ه ق ر له محع و  وتشعر  
اسععت امتهت وكعع ا إ  ب ععغ  و ىتععق فععي  ثنععاء طععوال ال مععرةتلم تجزئععه ولععو 

 " ه  اىا
 

 :الت  اق
 

ت  ل حال الجنو  إ ا كا  في ىرف " وا ت  بأَّحرام ووقول موجو ا  إ اً :" قوله

 .وحال الةبا وحال الرق
 

دآلن إلد   مناا  بصاا ة  ااك " ومععا قب ععه تطععو  لععم ان  ععب فرضععاً :" قولععه
وصااا ة  جاااة , وصااا ة  اااك دةعبااا  إلد ع اااق, دةصااابي إلد بلاااغ فاااي عرفاااة

ها  يثا ب علياه ثاودب , عما   قبا  إ ردماهم  عمله مان أ, دةمجنون إلد آف ق
 دةفرض أو ثودب دةنف  ؟ 

 

فينسا ب دة  ا  , ق   بعاض دةعلما ء إناه يثا ب علياه ثاودب دةفريضاة        
ف ألفعا   دةالي فعلاه , فالد بلاغ دةصابي قلنا  هالد  جاة دإلسا  , على م   ق  



   وهلد مم  يسمى عن  أها  دةما   ودالق صا, قب  يث ب عليه ثودب دةفريضة
 .دألثر دةرجعي: 
 

فا ردمااه , ال ينقلااب فرضاا , وقاا   بعااض دةعلماا ء إن ماا  قبلااه  طااوع        
 .يث ب عليه ثودب  طوع ال ثودب فريضة

 

 ه  ة لم دةمسأةة ن ير ؟         

 

 : ن يره  . نع  ة   ن ير        

 

وإلد أنشاان هاا  يثاا ب علااى , يصاا , ةااو أنشاان دةنفاا  بنيااة ماان دةن اا ر        
أو مان  اين دةنياة ؟مثا  إنسا ن ةما  ودةاص دةشامس , ه ثودب يو    ما صي م
, يصاا : قلنا  , وةا  يفعا  ماا  ينا في دةصاي   قبا  لةا  , نوياص دةصاي  : قا   

, إلد صا  ن  صاومه ت"إنعي إ اً ةعائم": ةقو  دةنبي عليه دةص   ودةسا   
ألن دةصي   دةشرعي من طلوع , ه  يث ب على هلد دةصي   ثودب يو    م 

 : أو إنم  يث ب من ني ه فقط ؟ فيه   ف , ةفجر إةى غروب دةشمسد

 

ألناه يلاو  مان  صا ي  دةصاو  , من دةعلم ء من ق   يث ب يو    ما         
وال يصا  دةصاي   , ألن دةصاي   ال ي ابعض, أن يث ب عليه من طلوع دةفجر

 .فام  أن نص   صومه وإم  أن نبط  صومه, نصف يو 
 

ةقو  دةنبي صلى هللا عليه , إنه يث ب من دةنية: ء من ق   ومن دةعلم         
إنما اكىمال ": وةقوةه عليه دةص   ودةس    "إني إ اً ةائم": وسل  
ف  , وهلد ة  ينو إال في هلد دةوقص "وإنما لكل امراء ما نوىت بالناا،

 .ولو الم لبت ول ا لو اكقرب, يث ب على أمر ة  ينو
 

, أيب يث أنه ةو  ك وفي  نه أنه يبلغ" ان    موقوفاً وقال ب ضهم :" قوله
 .لة  فانه يجوئه أو عب  في  نه أنه يع ق وم  أشبه

 

فأ  كا  الة ار  او ال   س ع ب   طوال ال  وم قبل الوقول لم " قوله 
اجزئه الحستولو  اىا  الس يتكنه ه اشر  مجاوزة ى  هتوه تكراره 

 " مح و  وتشر  است امتهبخالل الوقولتفأَّنه ه ق ر له 

 

 أن دةم ةف ر مه هللا أج ب عن س د  مق ر, دآلن إلد ف من  أن دةصابي إلد 
فان بلغ بع   فعه من عرفة في وق ه وجب علياه , بلغ في عرفة ص  فرض 

 .دةرجوع ويجوج
 



 فالد   ن ق  سعى ةم لد ال نقو  يعي  دةسعي  م  أع   دةطودف ؟ 

 

وال , بااأن دةسااعي ال  شاارع مجاا وو  عاا  م:  فاارق دةم ةااف بين ماا         
فأناه ةايس , ب  ف دةوقوف بعرفاة, وة لد ال ي طوع ب ةسعي مفر دً ,   ردرم

وأيضا   شارع دسا  دم ه يعناى دالسا مردر , أقلاه وةاو ة  اة, ةه ق ر م ا و 
 .فيه

 

أنااه : ولهااب بعااض أهاا  دةعلاا  ر م اا  هللا وهااو دةقااو  دةثاا ني فااي دةمسااأةة 
ولع ا ال عول ,    وةو   ن ق  سعى ماع طاودف دةقا و يجوئه عن  جة دإلس

 .لو الةحان
 

 .ةم لد ؟ ألنه ق  أ ر  ر ن دة ك دألع   في     يص  منه دة ك فرض ً 
 

وك ا إ  ب غ  و ىتق في  ثناء طوال ال مرةتلم تجزئعه ولعو  اىعا ه " قوله 
 " 

 

 يعناى بلوغاه فااي, وهالد ال ي صاور, يعناى ةاو بلاغ فاي أثنا ء طااودف دةعمار 
وهالد إلد  ا ن يعارف ب ةسان , أثن ء طاودف دةعمار  علاى دةمالهب إال ب ةسان

 .ي  ر قلي 
 

فا ةطودف , ألن هن   فرق  بين دةطودف وبين دةساعي, وةو أع  م: وإنم  ق   
 .و شرع إع   ه, يشرع   ردرم

 

, إنه يجوئاه فاي هالم دة ا  : وق   : ولهب بعض دةعلم ء إةى طر  دةمسأةة 
 .ا ال ول  قرب إلع الةوابول , ويقع فريضةً 

 

******* 

 

 :رحمه هللا  –قال البهوتي 
 

ناععالً لحعع اث ابعع   (معع  الةععبي) ل الحععس وال مععرة  (ف  همععا) اةععن  (و)
:  ا  امعر اة رف ع، إلعع النبعي ةع ع هللا ى اعه و سع م ةعبااً ف العع، : ىبعاش

 واحرم الولي في معالت. رواه مس م (( ن مت ولك  جر : )) اله ا حس   قال 
ولعو محرمعاًت و لعم احستواحعرم مماعز بأَّ نعه واا عل ولعي معا .ىم  لم اماز

وه ا ت  برمعي حاللتواطعال بعه .ا جزلما لك  اب  ُ الولي في رمي بناسه
 .ل جز راكباً  و محموهً 

 

 



 :الت  اق
 

ناعالً لحع اث  (مع  الةعبي) ل الحس وال معرة  (ف  هما) اةن  (و):" قوله
: إلع النبي ة ع هللا ى اه و س م ةبااً ف ال،  ا  امر اة رف ، : اب  ىباش

فأثباص دةنباي صالى هللا . رواه مسع م(( ن عمت ولعك  جعر : )) اله ا حس   قال 
 .عليه وسل  ةه  ج 

 

وعلاى أن دة اك ال , وهلد دة  يث يس    به على ص ة  اك دةصابي        
 .يجب على دةصبي

 

ساأةة  ما  دةصابي أثنا ء وفيه ف ئا   أ ارى سا أ ي إن شا ء هللا فاي م        
, ه  يش رط أن   ون دة عبة عن يس رم أو ال ؟ هلم دةمسأةة م مة, دةطودف

دآلن  ثيار ممان ي ما  صابي ن  جا  أن وجاه دةصابي , ودةن س ودقعون في ا 
,  أنه يرجاع دةق قارى, بأن   ون دة عبة عن يمينه, ي ون على وجه دة  م 

 .أ ي دةب ثف   يص  طودفه في مث  هلم دة    أو ال ؟ ي
 

 : هن  مس ئ  في مسأةة  ك دةصبي         

 

 .ة لد دة  يث, ص ة  ك دةصبي        -
 

ةقو  دةنبي علياه دةصا   , ثودب  جه ةه: ةمن ي ون ثودب هلد دة ك ؟ نقو     -
ثاودب "وأما  دة ا يث دةماروي , وةاِ  أجارم: وة  يق  " وة  أجر: "ودةس   

 .ب  ل ر بعض   أنه موضوع, ضعيف ف لد دة  يث"  ك دةصبي ةودة يه
 

ف   يلوماه مق ضاى دإل ارد  مان وجاوب  جنيباه , إلد قلن  بص ة  ك دةصبي   -
وأنااه إلد فعاا  ماان دةم  ااوردص ةومااه ماا  فااي هاالد , م  ااوردص دإل اارد 

 دةم  ور من دةف ية أو ال ؟ 

 

فيجاااب علاااى وةياااه , جم اااور دةعلمااا ء ر م ااا  هللا علاااى أناااه يلوماااه        
وإلد قا ر أناه فعا  م  اوردً مان م  اوردص دإل ارد  , إل ارد م  وردص د

 .ةومه م  يلو  دةب ةغ
 

ولهب بعض أه  دةعل  وهو ملهب أباي  نيفاة وأصا  به وما   إةياه 
, دبن مفلا  ر ماه هللا فاي دةفاروع إةاى أن دةصابي ال َيلاو  مق ضاى دإل ارد 

 وإلد فعا  م  اوردً , فيار فض دإل ارد  برفضاه, فيجوو أن يرفض دإل رد 
 .ة  يلومه م  ي ر ب عليه

 



أو أ ار  , فله لةا , ث  ب د ةه أن يرفض دإل رد , صبي أ ر : مث   
فا  يلوماه , ومضى في إ ردمه ة ن فع  م  ورد من م  اوردص دإل ارد 

ودةف يااة فااي م  ااوردص , ألناه غياار م لااف, ما  ي ر ااب علااى هاالد دةم  ااور
ولع ا , ال لناب علياه ودةصابي, ودة ف ر    ون س  ر  ةللنب, دإل رد   ف ر 

 .وفي ل ا ال ول توس    ل ناشت ال ول لو الةحان
 

فاناه يسا ثنى مان لةا  علاى دةمالهب , إلد قلن  ب ش ردط دةط  ر  في دةطاودف    -
ةعا   , يص  طودفه وةو   ن على غير دةط  ر : ق ةود , دةصبي غير دةمميو
   صاور مان ودةنياة ال, ألن دةوضوء الب  فيه من دةنية, ص ة دةوضوء منه

 .دةصبي
 

 .وهو     دةم ةف بع  هلد, إ رد  دةصبي        -
 

دألب أو وصاايه أو :  ولععي المععال لععو" واحععرم الععولي فععي مععال :" قولععه 
 .يعنى دةلي يعق  دإل رد  ةه هو وةيه في دةم  , ’دة    

 

 ا ةع  ودبان دةعا  , فاي دةما   د  اردودً مان دةاوةي فاي دةن ا ح: وقوةه         
ف ااا الء ال يعقااا ون دإل ااارد  إال باااالن مااان دةاااوةي أو , دةعصاااب ص وسااا ئر
 .ب ةو  ةة

 

ف اا  ماان ةااه واليااة علااى هاالد , والةععواب    الععولي  ىععم معع   لععك        
ة ا هر  ا يث دبان عبا س , دةصبي وةو أنثى فانه يجوو أن يعق  ةه دإل ارد 
 ولعكت ن عم": قا   , أة الد  اك: رضي هللا عن م   ينم  رفعص دمرأ  صابي 

 .ف  هرم هي دة ي عق ص ةه دإل رد  " جر
 

وسودء   ن دةوةي دةلي يعق  " ىم  لم اماز ولو محرماً  و لم احس:" قوله
وساودء  ا ن أ ى فريضاًة عان نفساه , ةه دإل رد    ن م رم ً أو غير م ر 

وال يق   , يعنى ب ةنسبة عق  دإل رد  فيجوو, أ  ة  ي  ي دةفريضَة عن نفسه
ألن دةمعنى ي ر  دةوةي إ ردمه أنه يناوي أن , على إ رد  أنه أ    إ ردم ً 

 .هلد دةصبي ص ر م رم ً 
 

ال , يعق  دةوةي ةه إ ردماه أي يناوي أناه م ار : فمعنى قو  دةعلم ء         
 .أو ةبي   ج ً , ةبي  عمر : أن يقو  

 

  

 

 



 : دةصبي ال ي لود  "واحرم مماز بأَّ نه واا ل ولي ما ا جزلما: " قوله

 

 .إم  أن ي ون مميودً         -
 

 .أو غير ميو        -
 

دعقا  : ويقاو  , فان   ن دةصبي مميودً أمرم وةيه بعق  دإل رد  بنفسه
 .وم  أشبه لة , أو ةبي  عمر , ةبي   ج : دنوي دإل رد  ق  , دإل رد 

 

ولةا  باأن يناوي , فان وةيه يعق م ةاه, وأم  إلد   ن دةصبي غير مميو
 .ص ر م رم ً دةوةي أن دةصبي 

 

و ا هرم , يعنى مان أفعا   دةمن سا : ويفع  وةي م  يعجوهم  : قوةه 
باا  دةماارد  أنااه يب شاار ماا  يعجوهماا  بنفسااه , وة اان هاالد ةاايس بماارد , دةعمااو 

 . م  سيأ ي, م صوه ب ةرمي فقط
 

دآلن دةصبي إلد أ ر  م  دس ط ع أن يفعله من أفع   دةمن سا  بنفساه فعلاه . 
ة ان دةالي ينفار  , أو يفعلاه وةياه باه, فعلاه وةياه عناهم  عجاو عناه ي, بنفسه

 .ألنه هو دةلي ور , دةوةي بفعله عنه وهو دةرمي فقط
 

هالد مقيا  بما  إلد   ناص  جاة  " لكع  ابع  ُ العولي فعي رمعي بناسعه :" قوله
. مقياا  بماا  إلد  اا ن دةااوةي م رماا ً بفاارض: وإن شاائص فقاا  , دةااوةي فريضااةً 

 ةم لد ؟ 

 

فا  يجاوو , ي اك عان نفساه أن ي اك عان غيارم ألنه ال يجوو ةمن ة 
 .ةإلنس ن أن يسقط دةفرض عن غيرم قب  أن يسقط دةفرض عن نفسه

 

فيجوو ةه أن يب أ ب ةرمي , وأم  إلد   ن دةوةي م رم ً بنف    ك  طوع
ةجااودو أن ي طااوع عاان غياارم قباا  أن ي طااوع عاان , عاان دةصاابي قباا  نفسااه

 .نفسه
 

مان ةا  ي اك : با ة     -ر ماه هللا  - م مرد" وه ا ت  برمي حالل:" قوله
 . ل  دةسنة

 

فا  يصا  عان , ألناه ةا  يصا  ةاه رماي بنفساه, وإنم  ة  يع   برمي دة   
وعلى هالد مان ةا  ي لابس با ة ك أو با إل رد   لا  دةسانة ال يصا  أن . غيرم

 .يرمي عن غيرم
 



فاااالد عجاااو دةصااابي عااان ". واطعععال بعععه ل جعععز راكبعععاً  و محمعععوهً :" قولعععه
 .إم  م موالً وإم  رد ب ً , دف أو عن دةسعي فان وةيه يطوف بهدةطو

 

وهن  إن  ا ن دةصابي ممياودً يعقا  دةنياة وأر باه وةياه أو  ملاه وةياه         
, ألنه وج  عن    ود   من ما  نياة, ص  دةطودف وص  دةسعي عن م  مع ً 

 .وهلد ودض 

  :ف ينئل  ,و مله وةيه أو أر به وةيه, ة ن إلد   ن دةصبي غير مميو  
 

 , فيقع عن نفسه, إم  أن ينوي دةوةي أن هلد دةطودف عن نفسه هو        -

 

 , وإم  أن ينوي أن هلد دةطودف عن دةصبي فيقع عن دةصبي        -

 

عاان نفسااه وعاان دةصاابي ف اا  , وإماا  أن ينااوي أن هاالد دةطااودف عن ماا  معاا         -
 : يجوئه 

 

ف عن ما  عان دةنا وي ودةمناوي عان فيقع دةطود, يجوج: ق   بعض دةعلم ء 
إنمعععا اكىمعععال ": ةقاااو  دةنباااي صااالى هللا علياااه وسااال  , دة  مااا  ودةم ماااو 

 ".وإنما لكل امرء ما نوىت بالناا،

 

أن دةصاابي فااي هاالم دة اا   ةاا  : ووجااه دةن اار , وة اان هاالد دةقااو  فيااه ن اار
أما  , فاناه م ماو  أو رد اب, أما  دةعما  فودضا , ي ص  منه عم  وال نية

أناه ال يصا  فعا  ود ا  بني اين : ودةق عا   , فان دةالي ناوى هاو دةاوةي دةنية
 .هلد ال يم ن, ةش صين

 

فيطوف دةوةي بنفساه ثا  يطاوف ب الد , ف ينئل يقع دةطودف عن دةوةي       
 .دةصبي

 

 : به ا الت رار اتبا     الطائل بالبا، له  ربع حاه،         

 

 . ر دةمميو فص ع دً وهلد في دةق , أن يوج  منه عم  ونية-2
 

فيناوي ,   ةصغير دةلي ال يعقا  إلد طا ف بنفساه, أن يوج  منه عم  ب  نية-1
 .عنه وةيه ويص 

 

 .فيص  دةطودف,   ةمريض إلد  م , أن يوج  من دةط ئف نية ب  عم -9
 

 .ف  يص  دةطودف عن م مو , أن ي ون منه ال نية وال عم -0
 



 : ل الةبي ل حس تن سم إلع ثالث   قسام وبه ا الت رار اتبا  لنا     ف ا

 

,  اا ةوقوف بعرفااة, ب يااث  شاا رط مب شاار ه ةااه, ماا  يفعلااه دةصاابي بنفسااه-2
 .ودةمبيص بمو ةفة وبمنى

 

 .  ةطودف ودةسعي, م  يفعله عنه وةيه ب ضورم-1
 

 .  ةرمي, م  يفعله عنه وةيه في غيب ه-9
 

 : مس ل  

مان صا ة شارط دةطاودف أن  فمعلاو  أن, إلد ط ف دةوةي ب ةصبي م ماوال
فعليه ال يص  أن ي مله ووجه دةصبي إةاى ,   ون دة عبة عن يس ر دةط ئف

 .ه لد ل ر دةعلم ء ر م   هللا, ب يث   ون دة عبة عن يمينه, وجه دةوةي
 

: ق   , أة لد  ك: وة ن   هر   يث دبن عب س في قصة دةمرأ  دةلي ق ةص 
بااي عليااه دةصاا   ودةساا   ةاا  ألن دةن,  اا هرم دةصاا ة" ولععك  جععرت ن ععم"

ومان   مان ي ملاه , ومعلو  أن دةن س ي  لفون في  ما  دةصابي ن, يس فص 
و ااار  , ومااا  أشااابه لةااا , ومااان   مااان ي ملاااه علاااى صااا رم, علاااى   ااارم

ة ان دة طا ء , دالس فص   في مق   دال  م   ينو  منوةة دةعماو  مان دةمقا  
 .رجعون دةق قرىم  يفعله دةب ةغين دة ب ر دةلي ي وطون دةنس ء وي

  

******* 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 

إال  ،وال زوجح ،وال ياحم  بح  بنحره  ويلزننفح  لعح   الاحنف  (العبح  فلح ا )يصحان  نح   (و) "
نحححح  رححححل  ححححم   الحححح     عقحححح ا   لتاححححن  الزلتاححححن وال يانعتححححن   ذ  سححححز  وزو   ححححبحححح   

   نلحححن جتحححنح وال يال فححح  إ  ،رحححما  بنلن  إ  بححححر رحححم بحححنل  ننعححح  نحححولكحححن نححح     .شحححمو  
 "رم    

 :دة عليق

 . شرع املؤلف يف بيان أحكام العبد "(العب  فل ا )يصان  ن   (و) ":قوله
 .وسبق ذلك يف الشروط, أهنما ال جيبان فرضا  :  يعلم من قوله رمحه اهلل 

: اهلل  مل العلذذم رمح ذذبذذأ أهذذ وهذذ ا امللذذتلد  لذذدم لهلذذا أن  ذذ ا   فذذا   " ف لعحح   الاححن ":قولععه
  .لعموم األدلد, وأن من العلماء من قال إن العبد جيب عليه احلج إذا كملت فيه الشروط



ألن املهلذ  , إن أذن له سيدا باحلج وجب عليه احلج وصذ  مهلذه فرضذا  : من فصل وقال  مومهل 
 .وإذا زال املان  صار كغريا, وإذا أذن من له احلق زال املان , حلق اآلدمي

نصذذذذوك الكوذذذذا  واللذذذذهلد أن العبذذذذد يف ييذذذذ  األحكذذذذام الشذذذذرعيد  ن  لذذذذدم لهلذذذذا أن  ذذذذواهرولكذذذذ
  .العبادات أنه كاحلر متاما  

 .لكن ال جيزئه عن احلج الفريضد, لعدم املان : قوله و 
أنه , واملوقوف أص , وموقوفا   ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي اهلل عهل ما روي مرفوعا  

 وأميا عبد حج مث عوق فعليه حجد  , أ رى حلهلث فعليه حجد  أميا صيب حج مث بلغ ا: قال 
  .أ رى
 .احلج والعمرة يعين " ويلزننف  ":قوله
وإمنذا اذذا أوجذذب , والوجذذو  ههلذا لذذيل بتصذل الشذذرع, فذذاذا نذ ر وجذذب عليذه " بنحره  ":قولععه

  .على نفله
فانذذه يذذويف  أن العبذذد إذا نذذ ر يعذذين " ذ  سححز  وزو إال بحح    ،وال زوجحح ،وال ياححم  بحح  ":قولععه
, لكهل ذا ال رذرم بذه إال بذاذن اللذيد إذا كذان عبذدا  , هنا  ذويف بهلذ رهاالزوجد إذا ن رت فا  و , بهل را

 .زوجد   توالزوج إذا كان
لذذزوج أو لف ذذل , حجذذا   زوجذذد إذا نذذ راالالعبذذد و  أي "   عقحح ا   لتاححن  الزلتاححن    حح ":قولععه
 أو ال ؟  رليل ماالليد 

 .ليد أن حيلل العبدلو , يعىن الزوج أن حيلل الزوجد, ليل ما الوح: قال بعض العلماء 
ف ذذو كواجذذب , ألن ذلذك واجذذب, سذذواء أذن أم ي يتذنذذا, وقيذل إنذذه لذذيل  مذذا رليل مذا بالهلذذ ر

 .بتصل الشرع
فان أحرما , فاما أن يكون ذلك فرضا  أو نف   , اآلن العبد والزوجد إذا أحرما باحلج أو بالعمرة

 .و اهر ك مه رمحه اهلل سواء أذنا أم ي يتذنا, ولليد الوحليلبهلفٍل فلزوج الوحليل 
 .ألنه واجب علي ما ف و كواجب بتصل الشرع, أما الهل ر فليل  ما رليل ما

ذن فذذذذان أذنذذذذا فلذذذذيل  مذذذذا , والصذذذذوا  يف هذذذذ ا امللذذذذتلد يف ملذذذذتلد الوحليذذذذل أن املذذذذدار علذذذذى ا  
 .الهلفل دون الفرضوإن علداا بغري إذن فل ما رليل ما يف , الوحليل



وأن رليل مذذذا , احذذذد علذذذى  اهرهذذذابوهذذذل هذذذ ا ا , الذذذ م ههلذذذا ل باحذذذد: فلذذذه : قولذذذه رمحذذذه اهلل 
, أو أن الوعبري بال م دال على ا باحد يف ملابل املهل  ؟ الظاهر الثذاي, وعدمه على حد سواء
 .ألن يف امللتلد   فا  

 .يهلحرا هديا  ويوحل ن, احملصرإذا قلهلا باللول ال ي مشى عليه املؤلف يكونان ك
ألن , هللذبد للعبذدالوال ميهلعذه مذن حذج فذرض ب:  نلذولوال , الزوجذد أي " وال يانعتحن ":قوله

   .ه ا هو الفرق, عليه أص    احلج ليل واجبا  
 اوكملذت في ذ, موزوجذد امذرأةفلذو قذدرنا أن هذ ا  " .نح  رحل  حم   الح  شحمو   ":قوله

 .ألن حق اهلل عز وجل ملدم,  ا من ذلكفليل له أن ميهلع, شروط احلج
 .إن شاء اهللعليه سيتيت الك م , ذلك تولكن هل جيب عليه أن يرافل ا يف اللفر إذا طلب

 .وإن ي يوجد لزمه, هيلزمال إن وجد حمرم غريا : والصوا  في ا 
 .يعني من األب واألم " ولكن ":قوله

 .ن العبد ال ي ميلك هو الليدأل,  رج ب لك العبد "بحر رمولكن ن      ":قوله 
 .ولويدأإذن ههلا مف وم . إذا ملك يف البالغ فما دونه من با  أوىلأي  " بنل  ":قوله
وإمنذا ي ميلذك الوحليذل  " رحم       نلحن جتحنح وال يال فح  إ  ،رما  بنلنننع  ن  إ   ":قوله

 واجذذب ابوذذداءا  وصذذار كال, الهللذذك ملذذا د ذذل فيذه وجذذب عليذذه إمتامذذهو , ألنذه وجذذب بالذذد ول فيذذه
 .بالهل ر

 : والعبد له الوحليل , ما الفرق بأ ما ههلا وما  لدم يف العبد: فاذا قال قائل 
 .وههلا ال  فوت, أن إحرام العبد  فوت به مصلحد الليد الواجب عليه: الفرق 

, إال إذا  ر ب علذى إحرمذه ضذرر علي مذا, والصوا  يف ه ا امللتلد أن األبوين ليل  ما مهلعه
  جتذذذب طاعو مذذذا يف كذذذل فذذذ, علذذذى سذذذبيل ا طذذذ ق واجبذذذد   تألن طاعذذذد الوالذذذدين ليلذذذ وذلذذذك
, وأمذا مذا فيذه مصذلحد لذه, فعله ضذرر عليذه ليل يفإمنا جتب طاعو ما يف الشيء ال ي , شيء

 .لزمه فيه الطاعد   وال ضرر علي ما فيه ف
 يفاأل   علذذى ال ضذذرر مذذ  أنذذه, ال  صذذوم الوطذذوع, ال  لذذوم الليذذل البهلذذهإذا قذذال األ  : مثالذذه 
 .إمنا الطاعد يف املعروفو , ههلا ال مس  وال طاعد, ه ا



وال يلذوم علي مذا , ا  إذا صلى الليل يكذون يف الهل ذار كلذ ن هألن, ال  صلي الليل: إذا قال له و 
 .ههلا له املهل ,  اوفرط في, الطاعدب

 .ذكر ه ا اللاعدة شيخ ا س م ابن  يميد رمحه اهلل
 مذذذاوأمذذا فذذذرض ا  ذذاد فلذذيل  , مذذا مهلعذذه يف نفذذذل ا  ذذاد  أي كمذذذا أن, ادٍ  ذذجكهلفذذل : قولذذه 
 .املهل 
 :في أربعة حاالت  يكون الجهاد واجبا  و

 .إذا حضرا -1
 .أو حصرا -2
 .أو اسوهلفرا ا مام -3
 .إذا احويج إليه -4
 

********* 

 

 

 

 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 (وهارل  زاحاا ن   نكن  الم حب ووج  )الاماح  زان سبق (والقنحه) " 
فس ع  النبي صلى اهلل علز  سننح  ع     لان هوى ال اهقطني ب    (صنلاز  لاثل )بآلتتان

ين هسحل اهلل نن السبزن  قزن: قنل  (ن  استطنع إلز  سبز ا ): و سلم  ي قحل  عز و جن 
ن   (بع  قضنء الحاجبنت) و را لح وج  نن ياصن ب  ذلك ((الزاح والمارل )) ؟ قنل
 "،و نؤجل  والز حاترنل     ،ال يح 
 :الت  اق

فذان ي ميكهلذه الركذو  فذ  جيذب  "نح   نكنح  الم ححب)الاحماح  زاحن سحبق (والقنحه) ":قوله
كبذري   إن أيب شذيخ  : يذا رسذول اهلل : حديث ابن عباس يف قصذد املذرأة قالذت ودليله , عليه احلج

  ".نعم: "فتحج عهله ؟ قال أ, ال يثبت على الراحلد



بعذض الهلذاس إذا , وه ا قد يوجد, الركو  على الراحلدمن ال يومكن  أن شخصا   إذن لو قدر
ف ذذذ ا عذذذ ر يف , يف رأسذذذه ويوعذذذب وكذذذ لك إذا ركذذذب الطذذذائرة دورانٍ بذذذركذذذب يف اللذذذيارة يصذذذا  

 .لكن جيب عليه أن يهليب, أداءا  سلوط احلج عهله 
 .ف  جيب احلد  وال ر  ا  داز د فان متكن من الركو  وي جي " وهارل  ووج  زاحاا  ":قوله
ن كذذان مذذن سذذادة الهلذذاس وشذذرفاء فذذا  , يليلذذان ملثلذذه يعذذين " (صححنلاز  لاثلحح )بآلتتاححن " :قولععه

 .ملثله اللوم  كون الدابد أو الراحلد صاحلد  
 تولكهل ذذا ليلذذ,  وصذذ نه إىل مكذذد أو راحلذذد   أنذذه لذذو وجذذد زادا  , صذذاحلأ ملثلذذه: ومف ذذوم قولذذه 

 .ف  جيب عليه احلج, كب ه ا الراحلداعىن أن مثله ال ير , ملثله صاحلد  
(( مذذن اسذذوطاع إليذذه سذذبي  : )) وأن مذذن نظذذر يف عمذذوم قذذول اهلل  عذذاىل , وهذذ ا يف إط قذذه نظذذر

يلد ال ضذرر في ذا فانذه جيذب سذوأن كذل مذن قذدر علذى الوصذول إىل مكذد بذتي و , قال بذالوجو 
 .عليه ذلك

ي صحلى اهلل علزح  و سحلم  حي فحس عح  النبحسحننح  عح     لاحن هوى الح اهقطني ب    " :قوله 
 يححن هسحححل اهلل نححن السححبزن ؟ قححنل قزححن: قححنل  (نحح  اسححتطنع إلزحح  سححبز ا ): قحلحح  عححز و جححن 

 .باملعىن وليل  فلريا  , ه ا  فلري باملراد " ((الزاح والمارل ))
 :وجيب عليهلا أن نعلم أن الوفلري نوعان 

  فلري باملعىن -1
 . فلري باملراد -2

: و فلذذذريها بذذذاملراد , أصذذذحا  الكوذذذا : عىن امل فلذذذريها بذذذ, وذذذا أهذذذل الك: إذا قلذذذت : مثذذذال 
 .الي ود والهلصارى

 . الزاد والراحلد: و فلريها باملراد , الطريق:  فلريها باملعىن , اللبيلو 
ولكذذن عهلذذدا  وال راحلذذد   ي جيذذد زادا   يعذذين " و ححرا لححح وجحح  نححن ياصححن بحح  ذلححك " :قولععه 

 .عليه فيجب, زاد والراحلدال دراهم حيصل هبا
 . وراحلد  ا  يشرتي به زاد أو مثهلا   وراحلد   اللادر من أمكهله الركو  ووجد زادا  : إذن نلول 

 .وه ا كثري يرد يف الكوا  واللهلد 



َفَمْن مَتَوََّ  ب اْلُعْمَرة  إ ىَل احلَْجِّ َفَما اْسوَذْيَلَر م َن اْ َْدي  َفَمذْن يَْ : ))   بارك و عاىل  هيف قول: مثال 
َعٍد إ َذا َرَجْعذُومْ جيَ   َياُم َثَ ثَد  أَيَّاٍم يف  احْلَذجِّ َوَسذبذْ ههلذا فمذن ي جيذد  ا ذدي [ 191/البلذرة(( ]  ْد َفص 

 .جيد ا دي وقد جيد الثمن لكن ال, لكن ال جيد الثمن, ألنه قد جيد هديا  , أو مثن ا دي
 .آلدميذذألهلل أو هذذ ا الواجبذذات أو الذذديون  تسذذواء كانذذ "(بعحح  قضححنء الحاجبححنت)" :قولععه
 .دين املؤجلالدين احلال وال الف  فرق بأ  " و نؤجل رنل     ،ن  ال يح  " :قوله

 .بجيههلا ال , شيء هلداولو قضى الدين ي يوبلى ع. وعهلدا دراهم, فلو كان عليه دين حال
 .ك لك لو كان عليه دين مؤجل

 :  ولكن الصوا  يف ملتلد الوتجيل أن فيه  فصي   
 .وجب عليه احلج, ألجل فيما بعد وعهلدا ما يويففان حل ا

 .وإن كان األجل إذا حل ي يكن يف يدا شيء ي جيب عليه
, مخلذد الالف هلذدايف شذ ر ذو احلجذد  ذوفر ع, لاير فإنلان عليه دين مخلذد اآل: مثال ذلك 

 .فيجب عليه, وعهلدا را ب يلوطي  أن يويف الدين, والدين ال ي عليه حيل بعد أربعد أش ر
 .ف  جيب عليه, لواء طلب صاحبه أم ي يطالبف, معه مخلد الالفو , لو كان الدين حاال  و 
 .لوعلق حق الفلراء " ،والز حات " :قوله 

 .لوعلق حق الفلراء, فالزكاة ههلا ملدمد, فلو كان عهلدا دراهم لكن حال عليه احلول
******* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 و ،ن  عقنه،على ال وا .ل  ولعزنل  (النلقنت الشمعز ) بع (و)والنروه ،والكلنهات "
   "ولبنس نثل ،وخنح ،ونسك ،ن   تب (الاحائل األصلز )بع  (و) و صننع ،بضنع 
 :الت  اق

كانت هلل   شرعيد سواء  الإذن يبدأ بلضاء الواجبات  يعين " والنروه،والكلنهات " :قوله 
 .أو لآلدميأ قبل ذلك

ولو حج هبا , كما لو كان عهلدا دراهم " .ل  ولعزنل  (نت الشمعز النلق)بع  (و)"  :قوله
 .ف  جيب عليه احلج, من زوجد وولد عليه ي يوبلى شيء ملن جتب نفلوه

 .والهلفلات الشرعيد على الدوام, بعد قضاء الواجبات الشرعيد يعين " على ال وا "  :قوله
 .ال  زيد عهل ا,  ا بلدر الهلفلدأن  كون له صهلعد أو علار ريع: واملراد بالدوام ههلا 



ونفلوذذه هذذو وأوالدا كذذل شذذ ر , لذذه ريذذ  كذذل شذذ ر ثذذ   الالف لاير, إنلذذان عهلذذدا علذذار: مثذذال 
 .ال جيب عليه احلج, ث   الالف لاير

الشذذرعيد علذذى  اتواجبذذات والهلفلذذالقضذذاء  دبعذذ يعذذين, ابذذهإيمذذدة ذهابذذه و : وقيذذل املذذراد بالذذدوام 
 .امو الد

 .نفلد سهلد :وقيل املراد بالدوام 
 .أن ههلاك فاضل عن نفلد احلج له ولولدا يعين: فاملراد ههلا 

 .والصوا  األول
عهلذذذدنا ضذذذرورة  " (الاححححائل األصحححلز )بعححح  (و) و صحححننع ، و بضحححنع ،نححح  عقحححنه " :قولعععه

 .وحاجد وكمال
 .ما  لدم من الواجبات والهلفلات ه ا الضرورة

 .وما ذكر ه ا حاجد
 : الضرورة واحلاجد ما الفرق بأ : فاذا قال قائل 
 : الفرق بيهل ما 

 .أن الضرورة ما حيصل بفلدها ضرر يف العلل أو الدين أو املال
 . عر ا نلان بهللص ولكن ال يصل إىل حد الضرريشأن , واحلاجد دون ذلك

فيلذذدم , إىل شذذراء كوذذب لطلذذب العلذذم عهلذذدا دراهذذم لكذذن  اجذذدٍ  أي" ،نحح   تححب " :قولععه 
 .الكوب ألنه حاجد

 :قوله   .لذكنامل مفيلذد, عهلدا دراهم لكن يريد أن يلوتجر بيوا أي" ،ونسك  " :هقول

 .بل اللباس قد يكون من الضرورة " ولبنس نثل ،وخنح  "
 

 

****** 
 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

طميحق بح  خلحنه  الن  ويعتبم    .وفاحهن وال يصزم نستطزعن ببرل غزم  ل ،وو نء،وغطنء "
 " ياك  السزم  ز  على العنح ،وسع  وق  والعلف على الاعتنحيحج   ز  الانء 

 :الت  اق



 .اخل اء, املداس أي  "، وو نء،وغطنء " :قوله
ف ذذل ,  ل لذذه مذذال لذذيحج بذذهأي أنذذه إذا بُذذ " .وال يصححزم نسححتطزعن ببححرل غزححم  لحح  " :قولععه

 . شيد املهلد, ال: يلول املؤلف , يوصف باالسوطاعد
 :والصوا  أن ل لك  فصي   ,  فيه نظرلكن إط ق املؤلف رمحه اهلل

وإن ي , وال يلزمذذه ي يكذذن ملذوطيعا  , وهذو أن بذذ ل املذال للفلذذري لذيحج بذذه إن  ر ذب عليذذه مهلذد 
 .يرت ب عليه مهلد لزمه

ألن املهلذذد , يلزمذه, أو ج ذد  رييذد عامذد, وقذذال حذج بذه أمذري مذاال   فلذو بذ ل لذه سذلطان ملذك أو
 .الهلاس فهلعم فيه مهلدإذا كان من أفراد و , ةغري موصور 
أي أن , يشذذرتط لوجذذو  احلذذج أمذذن الطريذذق أي " طميححق بحح  خلححنه النحح  ويعتبححم     " :قولععه

 .يكون الطريق أمهلا ب   فارة
 .عل اخلفري ال ي يلوم  مايوهواخلفارة جُ 

إنلذان : مثذال , ي يلذزم فذارة ال يكذون المهلذا  اخلفاذا كان ه ا الطريذق يكذون المهلذا باخلفذارة وبغذري 
حيوذاج إىل  فذري يعذىن , ولكذن الطريذق إىل مكذد غذري المذن, وكملت فيه شروط احلج, دا مالعهل

 .ف  جيب عليه احلج, عل يلمى  فارةا ُ  اوه , ع   يعطيه جُ , رجل حيمي
 .اخلفارة يلرية تلو كانو : و اهر ك مه رمحه اهلل 

 .وه ا اللول هو الصوا , اخلفارة يلرية لزمه تإن كان: وقيل 
 . كون من يلد نفلات احلج وحيهلئ ٍ 
 .فتما اليلرية فيلزمه,  ليد بكثرية, ب   فارة كثرية: إذن ههلا 
 .أي الطريق " يحج   ز  الانء والعلف " :قوله

وهذ ا الطريذق لذيل , فلذو قذدر أنذه ميشذى يف الطريذق, ويف وقوهلا احلاضر أن  وجد حمطات البهلزين
 .ف  جيب عليه, و  عطلت سيار هأو ملا حيواج إليه فيما ل دفيه حمطات للوقو 

يشذرتط أن يكذون املذاء والعلذف أو   فذ, علذى املعوذاد باألسذفار يعذين " على الاعتنح " :قوله
 .د كيلوا أو مخلأ كيلوا صار ذلكئم لإذا كان املعواد ك, ال, كل عشر كيلوا  دحمطات الوقو 

لذو كلذف أن حيمذل املذاء والعلذف ألنذه :  واقذال, ملاذا اشذرتط العلمذاء أن يكذون فيذه املذاء والعلذف
 .املشلد منبالب ائم لعد ذلك 



, أن يكذون عهلذدا وقذت مولذ  يعذين " ياك  السحزم  زح  علحى العحنح ،وسحع  وقح  " :قوله
 .يومكن فيه الوصول إىل مكد

, فصذذار غهليذذا  , مذذات قريذذب فورثذذه بذذتن,ويف أول شذذ ر ذي احلجذذد اغوذذىن, ف ذذ ا الرجذذل كذذان فلذذريا  
اآلن لذيل : إذا قذال !!! ف ذل جيذب عليذه احلذج ؟ نهلظذر , وجو  احلذج فيه شروط تاآلن  وفر 

, وذذاج إىل عشذذرة أيذذام أو مخذذل عشذذرة يومذذا  رمكذذد و ,وصذذول إىل مكذذدفيذذه ال متكذذنأعهلذذدي وقذذت 
 .ألنه ليل له سعد الوقت, ف  جيب عليه احلج, وقد ال أدرك عرفد, وأنا أردد قد أدرك عرفد

أن ذلذذك . وسذذعد الوقذذت, عوذذأ أمذذن الطريذذق بذذ   فذذارةوي: و ذذاهر كذذ م املؤلذذف ههلذذا يف قولذذه 
وإذا ي يكذذذن , اعذذذىن أنذذذه إذا ي يكذذذن عهلذذذدا سذذذعد وقذذذت ي جيذذذب عليذذذه احلذذذج, شذذذرط للوجذذذو 

 .ب   فارة ي جيب عليه احلج الطريق المهلا  
ال شذذرطان , شذذرطان للذذزوم األداء, أمذذن الطريذذق وسذذعد الوقذذت: إن هذذ ين األمذذرين وهذذو : وقيذذل 

 .للوجو 
 قلت ما الفرق بأ شرط الوجو  وشرط األداء ؟ فان 

ألنذذه ي , حيذذج عهلذذه مذذنمذذن  ركوذذه  وارجذذخييلذذزم الورثذذد أن   لوجذذو  فذذلأن ذلذذك شذذرط : إذا قلهلذذا 
 .جيب عليه

 .من  ركوه من حيج ويعومر عهله وارجختوإن قلهلا شرط لوجو  األداء لزم الورثد أن 
****** 

 
 

 :روض المربع في كتابه ال -رحمه هللا-قال البهوتي 

ال و ثقحن ال يقح ه نعح  ه ححب إ      (و نم  ال يمجى بحمه    ، بم)ع  السعي (عجز وإ     )"
ال باشحححق  غزحححم علحححى هارلححح  إ       يثبححح  الخلقححح  ال يقححح ه ضححححو  حححن  فباشحححق  شححح ي      

لقححل  .ر نح  بلح      (نح  رزحو وجبحن)  ححهاا (عنح    يقزم نح  ياحل ويعتاحملزن     )ناتال 
  " نم   ن إ  ا:اب  عبنس 

 :دة عليق

ولكنح   حن   ،  فح   حح م لح  شحموو الحجححب ييعنح "  بم)ع  السعي (عجز وإ     )":قوله
 .ال يستطز  الحصحل إلى نك   بزماا 



وعلم نن   ف  لحح  حن  الاحم  الحرر  زح  يمجحى بحمه   " و نم  ال يمجى بمه     ":قوله 
 .لزن     يؤخم رتى يبم  ثم يال بنلس 

والحح لزن نححن ذ ححم  الاؤلححف  " ال باشححق  شحح ي  يقحح ه نعحح  ه حححب إ   و ثقححن ال    ":قولععه
ر يو اب  عبنس هضي اهلل عنتان    انحم   نح  خحثعم   ح  النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم 

 علححىال يثبحح    بزححماا   يححن هسحححل اهلل إ   بححي  حه تحح   ميضحح  اهلل علححى عبححنح  شححزخنا :  قنلحح  
 ".عن  يرج، فعم: "  أرل عن  ؟ قنل ، المارل 

ال  الححرر الم حححب  و الاححمي  يعجححز وهححرا الاحح يو يحح ل علححى    الكبزححم الححرر  
 نححث ا ، لكحح  الاحل يجحب علزحح   حي هحر  الاححنل فزنبح ا ، يمجحى بحمه     الاححل واجحب علزح 

ال ، فعحم، ال يجب علز  الال علحى اط ح  : ال يمجى بمه  ال يقنل  الرر نم  نميضنا 
والح لزن ، بنلاحنل يجحب علزح     يسحتنزب اا ولك  إذا  ن  قحنحه ، يجب علز  الال بنلس 

 . حه ت   ميض  اهلل:    النبي  قم الام   رزنان قنل  
عن   هن العلم و  غ ويساى عن   هن الل، وهح الاتزول"  الخلق  ضحو  ن  ف    ":قوله 
ألف  قط  ، وهح القط  العضبن  ، حبضلكبم وفاح  يساى الاع، عنجز ع  السعيال

 .ع   انل الام  
: نح  "    يقحزم نح لزن     )ال باشق  غزم ناتال على هارل  إ       يثب  ال يق ه ":لهقو

 .يعنى  ر  ر  يال، يلز  العاح ، نحصحل اسم 
 قحم و  قحن  نح  لحم ي  و  قحن  عبح اا  لح  قحن  صحبزنا  ، ولكن  هنن عن   هي  ب  الخنص

 .اج  اطس   لم يجزئ ب
 :  زشتمو  ي الننئب    يكح  

  .  يحق  على فلس  اللم نا  يصح   -1
 .نا   وق  اللميض  ع  فلس  -2

،  يشحتمو  حي الننئحب    يكحح  ناح   سحقض اللحم  عح  فلسح : وإ  شئ   قن 
 .وهرا يشان الصغزم والعب  وفاح 

 .يشتمو  ي الننئب    ال يكح  الال واجبن علز : وقزن 
 .  يصح    يال ع  غزم  ، فلس  ع لم يال  لح  قن  غنزنا :   اث ا 



أل  الاحححل لحححزس ، يصحححح، ال يسحححتطز  الحصححححل إلحححى نكححح  بلقحححم  لحححح  قحححن   قزحححماا و 
 .بحاجب علز 

هححن الشححمو    يكححح  الننئححب قحح  و ، لزنحح     يقححزم نحح  ياححل ويعتاححم عنحح : إذ  
  و الشمو    يكح  الننئب لم يجب الال علز  ؟ ،  سقض اللميض  ع  فلس 

ا ي خن  ز  ع   صا  رل وهر،  نن على الاشتحه ن  الارهب  نألول: فقحل 
 .و رلك نا  لم يال، و رلك العب ، الصبي أل  رج  ال يحصف بأف   م 

وعلى هرا  نللقزم ، والصحاب    الشمو  ي ذلك    ال يكح  الال واجبن علز 
 .الرر ال يجب علز  الال للقم  يصح    يكح  فنئبنا 

 كاحن  فح  يجحب علزح  .ءأل  القضحنء ياكحى األحا "  ححهاا (عنح  نح  ياحل ويعتاحم ":قوله
 . كرلك فنئب ، بنلس     يال  حهاا 

ألفحح  وجححب علزحح   ،  ر البلحح  الانحححب عنحح  " .ر نحح  بلحح      (نحح  رزححو وجبححن) ":قولععه
 . رلك

 لححح  ححن  الانحححب نحح  ،  علححى هححرا الننئححب إذا  هاح الاححل ياححل نحح  بلحح  الانحححب 
   يقزم ن  يال عنح   ولح  ن  ن   هن العما  لزن ،  هن الشن  لزن     يال ن  الشن 

 .ن   هن العما 
ولحح  حن  ،  لح رل عن  غزم  ن  غزحم جتح  بلح  ، و عتبم الجت : قنل  هن العلم  

 . بع  الاسن   لم يجزئ
لحزس ، ال يجحزئ، نح   هحن العحما  نا  فحنب شخصح، إفسن  ن   هن القصزم: نثنل   

بعح  عح  نكح  يوارح   يعنى ينزحب  ر، يعنى القصزم ع  نك   لف  زلحا، الاماح الاسن  
 .ن  فلس البل  الرر وجب علز بن  ،ال: فقحل ،  لف  زلحا

 حح  يشححتمو    ياححم  الننئححب نحح  بلحح  ،    ذلححك لححزس بشححمو: وقححنل  هححن العلححم  
، وإفاححن هححح نقصحححح لغزححم ، لرا حح  أل  الاشححي والسححعي إلححى نكحح  لححزس نقصححححاا ، الانحححب

ثححم ، قصح  نكح  للتجححنه  قبحن الاحل قحنلحا بح لزن نححن لحح  حن  الانحححب الحرر هحح األصححلي 
 . تن فحجب علز     يمج  إلى بل   ؟ ال، جنء زن  الال ورل



، بنلتجحنه  نوهحح ناح  يعاح، لحم ياحل رجح  اطسح  ، ن   هن نصم نهج: نثنل  
،  هيح  رحل هحرا العحن : لح قنل ، إلى الال نوبقي بت، و ي هنضن  ق   إلى نك  للتجنه 
السحححبب أل  السحححعي ، بلححح   وياحححم  ننتحححن ؟ ال يجحححب تحححن فحجحححب علزححح     يمجححح  إلحححى 

 .والاشي لزس باقصحح
 .وهرا القحل هح الماجح 
هحححرا عحححن  يشحححان الصحححغزم : قلنحححن ، نححح  ياحححل: احححن  قححح   وهحححح  وقححححل الاؤلحححف  

احم   للويجححز ،  احل عنح  انحم  ا  زم زجححز للمجحن    يقح، و رلك الر م واألفثى، والكبزم
وال لزن على ، الانحب تمو ا انح الجنس بز  الننب و   يش، يال عنتن     قزم هج ا 

 .ام   رج  ع  هجنل ن ،  أرل عن : ر يو اب  عبنس ذلك 
********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

يححن هسحححل اهلل إ   بححي  حه تحح   ميضحح  اهلل  عححنلى  ححي الاححل شححزخن  بزححما : خححثعم قنلحح   "
 نتلق علز  [ رجي عن  : نل اليستطز     يستحر على المارل    أرل عن  ؟ ق

قبحن  (وإ  عحح ي بعح  اطرحما ) ر عح  الانححب عنح  إذاا  (عنح ) الاحل والعاحم  (ويجزئ) 
ويسحقطن  عاح  لحم  العت   خم  ن  ،ألف    ى بان  نم ب . ماغ فنئب  ن  النسك  و بع  

 " يج  فنئبنا 
 :الت  اق

إشحنه  : إ  هنحن  " وإ ) ر ع  الانححب عنح  إذاا  (عن ) الال والعام  (ويجزئ) ":قوله
أل  إشحنه  ، والخ ف هنن على رسب اصط ح صنرب زاح الاستقن  نتحسحض، خ ف

 : الخ ف  ي هرا الكتنب اصطلح الاؤلف على  فتن ث ث  
 (ولح ) عبم بقحل  ، خ ف قحر -1
 (.رتى ) عبم بقحل  ، خ ف ضعزف -2
 (.وإ  ) عبم بقحل  ، خ ف نتحسض -3

هنحن نح  رزحو األحلح   و نح  رزحو  حح  هحرا القححل  وهن الاماح بنلقح  والضعف
 هح الارهب ؟ 



وإفاححن نحح  رزححو  ححح  ، القححح  والضححعف هنححن ال نحح  رزححو األحلحح    : الجحححاب 
 .الاقنبن هح الارهب  و ال

وال يجححز  عحن شحيء  حي : ولرلك  ي بنب  وقنت النتي  ي  خم صح   التطححع 
 .هر  األوقنت ن  الصلحات رتى نن ل  سبب

ن     الخ ف  ي الاسأل  ن  رزو األحلح  ، خ ف الضعزفنل شنه ب! !!افظم 
 .ن   قحى نسنئن الخ ف، قحر ج اا 
اعلحم    الانححب عنح   " قبحن  حماغ فنئبح  نح  النسحك (عحح ي بعح  اطرحما  وإ ) ":قوله

 : لزنحب عن  ثم عح ي  إذا  فنب شخصنا 
   نن    يعن ى قبن اطرما   -
 ن  النسكوإنن    يعن ى بع  اللماغ  -
 .وإنن    يعن ى بع  اطرما  وقبن اللماغ ن  النسك -

، لحزال عنح  لكحح  زيح  نحمي  وفاحح  زي   فنب عامواا :  فضمب على ذلك نثنالا 
ألفح  ،  تن يجزئ لح رل عن  ؟ ال يجحزئ، بمء زي ، وقبن    يام  عامو،  رهب عامو

 .رنل اطرما  رزنان  رم  عامو  رم  ع  شخص ال يصح    ينزب
، نح  النسحك عحح ي زيح   وبعح   مغح، عاحمو  رحم  و حمغ نح  النسحك: ثنل آخم ن
 . زجزئ

نحح   اللححماغقبححن وهححي نححن لححح عححح ي بعحح  اطرححما  ، اححنل الثنلثحح الواطشححكنل  ححي 
 تححن  جزئحح  هححر  الاجحح  ، و ححي يححح  عم حح  بححمء زيحح ، يعنححى لبححى عاححمو عحح  زيحح ، النسححك 

 : خ ف  وهر  النزنب  ع  رل اطس   وعام    و ال ؟  ز 
 .والاؤلف هنن وهح الارهب  ف  يجزئ

 : وهي ، هر  الاسأل  ن  بنب االستطماح لتن فظزم  انننا 
ثحم وجح  الاحنء قبحن الشحموع ،  و عح   القح ه   حي اسحتعانل  نن لح  حزام للقح  نحنء  

 . تن يلز  استعانل  ؟ فعم،  ي الص  
 .يجزئ ، وج  الانء بع  اللماغ ن  الص  

 .على الخ ف، شموع  وقبن  ماغ وج  الانء بع  



رححنل  ييعنحح، أل  العبححم  باححنل اطرححما ، والصحححاب  ححي هححر  الاسححأل   فحح  يجزئحح 
، بح  شحمعن وج  نشموع نأذو   على  نلننئب رزنان  رم  بنلنسك  رم  ، الشموع بنلنسك

 [.282/البقم (( ]  ال  ُيك لُِّف اللَُّ  فح ْلسان إ الَّ ُوْسع ت ن))  
نحن اللحم  :  ح   قلح  ، الصح   نح  بحنب االرتزحنو يعزح  الصح  لك   ي نسحأل  

 .الص    نمهن يسزم  زعز هن أل  اطعنح  بتن يسزم: بز  الال وبز  الص   ؟ فقحل 
 حح   ، م  عنحح رححاححنل األولححى إذا عححح ي قبححن اطرححما  ثححم إ  الننئححب  الهنححن  لححي 

 .الاج   كح  للننئب ال للانحب عن 
والنلقح  ، الاجح   كحح  لح :  نقححل ، م  فح  عحح ي و رحم لح علم برلك الننئب عل

 .لم يؤذ   ز  شمعنا  ألف   عن  ع ا ،  كح  علز 
،  حح   جححزئ هححر  عحح  الاسححتنزب، و رححم  الننئححب، إذا عححح ي قبححن  ححماغ الننئححبو 

 .نسب  للاستنزبنلب و كح  فل ا 
 .لنن فلن رل صح قبن  مض :  زقنل ، وهر  يلغز بتن على قحل

لححح    نسححتنزب عححح ي قبححن إرححما  : اهلل يقحححل  مبعحح  العلاححنء هراتححاآل   نححييع
ولكححح  ال  جحححزئ عححح  ،  قححح  هحححر  الاجححح  للاسحححتنزب، والنحححنب  رحححم  ونضحححى، الننئحححب
 لنحن فلحن رحل: يقحنل ،  زلغحز بتحن، ورزنئر يكح  ق  صح فلن رجح  قبحن  مضح ، اللميض 
 .قبن  مض  صح

ب   حي الاحل جحنئز   احن يحأ ي إ  اؤلف هرا  اهلل عم نن    النزنللن  هرا الك   
: قححنل ،   ححأرل عنحح : رحح يو ابحح  عبححنس والحح لزن علححى هححرا ، شححنء اهلل  ححي شححموو ذلححك

 . تصح النزنب   ي الال، "رجي عن ، فعم"
 ولك  نن الحاجب على الننئب ؟ 

،  زقححح  بنلحاجبححنت، يجححب علححى الننئححب    يتقححي اهلل عححز وجححن  ححي فزنبتحح : فقحححل 
والاتصححمف لغزححم  ، ألفحح  نتصححمف لغزححم ، اامنححنت والاكموهححنتويحح ع ال، والاسححتابنت

 .يجب علز     يلعن نن هح  صلح
نحن يكحح   حي و ،أل  النسك  ز  ذ حم وحعحنء، ونن  ي هرا النسك ن  ذ م وحعنء

  تن ثحاب  يكح  للننئب  و ثحاب  يكح  للانحب عن  ؟ ، النسك ن  ذ م وحعنء



ونححن ال يتعلححق ، لاسححتنزب الانحححب عنحح  ثحابحح  ل، لنسححكبن نححن  ححن  نتعلقححنا : فقحححل 
 .لك  األ ضن واأل ان    يشمك الننئب نع   ي ذلك، بنلنسك  ثحاب  للننئب

 : هننك نسنئن  تعلق بنلنزنب  وهي 
 هن يشتمو  ي النزنب  وقحع النسكز  ع  شخص وار   و ال يشتمو ؟ 

و وقحححع وال يشححتم : اهلل  مولتححرا قححنل اللقتححنء هراتحح،  فحح  ال يشححتمو: الجحححاب 
ولححح  ححن  : قححنلحا ،  لححح رححل عحح  شححخص واعتاححم عحح  آخححم صححح، النسححكز  عحح  وارحح 

 .قزمافنا 
فحى العام  عح  و ،رل ع   بز  و رم  نتاتعنا ، إفسن   ي زن  الال: نثنل ذلك 

 .ح زص، ن 
والاحل عح  ، وفححى العاحم  عح   نح ، وعام  لبزك رجنا : قنل  بأ  ،لح  رم  قنهفنا 

 . زصح،  بز 
 فح  ،  و قنهفحنا  سححاء  حن  نتاتعحنا ،  فح  إذا  رحم  بنسحكز  رحل وعاحم  ن  الاعلح و 

  على ن  يكح  الت ر ؟ ، يجب علز  الت ر
،  زجحب التح ر، وعح  عاحمو  حي عام ح ، إفسن   رم  ع  زيح   حي رجح : نثنل  

 الت ر ؟  هرا على ن  يكح ، ألف   وق  فسكز   ي زن  وار  وهح نتات 
بحأ  ، لح  ن ح    ذفح، وإنن    يأذ   ر هان حو  اآلخم، ل  نهنن إنن    يأذف: فقحل 
 نلتح ر ، و حن وارح   ذ  بحنآلخم، اعتاحم عنحي: وقحنل اآلخحم ، رل عنى: قنل  ر هان 

 فح  : وقحنل اآلخحم ، عام حك الحرر  سحبب  التح ر: ال يقححل صحنرب الاحل و ، علزتان
أل  الالحمح ال ، اال هحرا وال هحر:  نقحل ، العام  بالمحهن ال  حجب ه ينا ، الرر  سبب 
، هري  النسكز  هح الرر  وجب الال  نالجتانع، والاعتام ال ه ر علز ، ه ر علز 

 . زكح  الت ر علزتان
 .واآلخم لزس شيء علز ،  على اآلذ  والننئب الت ر، إ   ذ   ر هان

 .وإ  لم يأذفن  علز 
 .وفاحهن شن ا  هرا إذا  ن  الت ر حننا 

 على ن  يكح  الصح  ؟  ، الصح  نلحاجب ، لم يج  ه ينا  إذاو 



 .قنل بعضتم على التلصزن السنبق
، يعنحححى علحححى الننئحححب، وقحححنل بعححح  العلاحححنء إ  الصحححح  إذا وجححح  يكحححح  علزححح  هحححح

 . م عتي الطحاف
 .ن  الحاجب يعنيالعت    " العت   خم  ن  ،ألف    ى بان  نم ب . و بع   ":قوله

 رح هان ، ياحل عح  عحنجز  و نزح وهنن نسأل   تعلق بنلنزنبح  وهحي  فح  يصحح     
 . ي  مض  واآلخم ع  فره 

هلل علححي فححره    :  قححنل ، رجحح  اطسحح   اححلإفسححن  نححمي  لححم ي: نثححنل ذلححك  
 .وواجب بنلنره، واجب بأصن الشمع:  نآل  علز  واجبن  ،  رل
إفحح  لححح رححل رجحح  اطسحح   سححقط  عنحح  : قححنل بعحح  العلاححنء  ححي هححر  الاسححأل   

  الاحرهب  فتاحن ال نحلك  الاشحتحه ،  ي جنس  ت اخ  نن  اجتاععبنح  انألفت، النره
 . ت اخ  

، وآخحم  حي النحره،  فحنب لح  شحخص  حي  ميضح ، وعلى هرا لح  ف   ي عن  وار  
 .ننتان عبنح  ننلمح  أل    ا ،  زصح

أل  اللحم  ، واآلخحم عح  فحره ، وق  ع   مض  و يتان  رم   والا : وقنل العلانء  
 .نق   على النره

وهححرا القحححل نبنححي علححى    إنكححن  السححزم  اححن  " ويسححقطن  عاحح  لححم يجحح  فنئبححنا ":قولععه
 . ق   ن  شموو الحجحب

يعنحى    نح  لحم ، سبق لنن     ن  الطميق وسع  الحق  وفاحهاحن شحمو للحجححب 
 .لم يجب علز  الال وق  يأن  الطميق  و لم يك  عن   سع 

يسحقض      لم يج  فنئبنا ، يج  فنئبنا  ويسقطن  يعنى الال والعام  عا  لم: هنن  
 . ر لم يجب علز     ينزب، بنلس  وبغزم ، الال ن ع

وإذا قلنن إ  إنكن  السزم وسع  الحق  و ن  الطميق  فتان شمو لألحاء وجب علز     
 .إ  هرا القحل  رحو: وقلنن ، ينزب

 ********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 



  .يال ع  غزم لم ،ون  لم يال ع  فلس  "
نححز   زاححن يعطححن  لححزال وبعضحح  والننئححب        ححي فلححن رححل ،غزم و    يسححتنزب قححنحهويصححح    

 "  لم يخ   نثل  فلس  وياتسب ل  فلق  هجحع  وخنحن  إ  .نن 
 :الت  اق

لاحح يو ابحح  عبححنس هضححي اهلل  " .لم ياححل عحح  غزححم ،ونحح  لححم ياححل عحح  فلسحح  ":قولععه
نح  : "قحنل ، بمن شحلبزحك عح  : يقححل  سحا  هجح ا عنتان    النبي صلى اهلل علز  وسحلم 

: قحنل ، ال: ؟ قحنل "  رجج  ع  فلسحك: "قنل ،  خ لي  و قميب لي: قنل " بمن  ؟ش
هحححر  عححح  فلسحححك ثحححم رحححل عححح  : "و حححي هوايححح  " بمن شحححرحححل عححح  فلسحححك ثحححم رحححل عححح  "
 ".بمن ش
 احلهحرا الاح يو علحى    اطفسحن  ال يصحح    ياحل عح  غزحم  وهحح لحم ي   ل 

 .ع  فلس  اللميض 
للقحم  ، ظنهم  ولح  ن  ع   رج  ع  فلس  لع   اسحتطنعت ، وقحل  هرا  اهلل هنن 

 . و نن  شب  ذلك
هححن يصححح    ينحححب علححى غزححم  ؟ ، هجححن  قزححم لححم ياححل عحح  فلسحح  للقححم : نثححنل  

 . ك   الاؤلف  ف  ال يصح
احل إف  يصح طفسن  الرر لم يع  اللميض  ع  فلس     ي: وقنل بع  العلانء  

 . ناللقزم، إذا  ن  الال ال يجب علز ، ع  غزم 
  فححح  ، رجححن عنحححي:  أفنبححح  شححخص وقحححنل ، هجحححن  قزححم لحححزس عنحح   شحححيء: نثححنل  

 تح لم يسقض  حم  غزحم  قبحن ، الال ال يجب على هرا اللقزم:  نلسبب قنلحا ، يصح
 .أل  اللميض  هنن غزم واجب ،  م  فلس 

 .وهرا القحل هح الصازح 
و نن ن  ،   وجب علز  الال لم يصح    يال ع  غزم  قبن فلس ن: القنع    

 .لم يجب علز  الال  زصح
 حححي و  حححي هنحححي الجاحححنه ، ظحححنهم   حححي عاحححح  الاننسحححك "   يسحححتنزبويصحححح     ":قولعععه

 . ي السعيو الطحاف 



   : اهلل ذ حححموا  مبححح لزن    اللقتحححنء هراتححح، ولكححح  هحححرا الظحححنهم لحححزس بحححنلاماح
 .يصمرحا بجحاز اطستننب   ي هر  الصحه  مول، اانالعنجز ع  الطحاف والسعي ي

ويصح    يستنزب قنحه وغزحم   حي فلحن رحل : وعلى هرا يكح    ن  هرا  اهلل 
 .الاماح بنلبع  هنن هني الجانه  قض، وبعض 

،  احل اللميضح  ال  صحح االسحتننب   زح  إال للعحنجز،  نلال إنن  ميض  وإنحن فن لح 
 .قنحهالننب   ز  للعنجز و و نن رل النن ل   زجحز االست
 ححأهاح    ياححل عحح  فلسحح  سححن  نحح  ، عنحح    نحححال  ثزححم  غنححي  تححرا المجححن نححث ا 

، أل  هحرا فلحن،  زجححز، وهحح قحنحه، ال عنحي خر هر  الانل : قنل لمجن  ، السنحات
 .شتمو  ز  الق ه  والنلن ال 

  اححح   حححن ، ولكححح  الصححححاب  حححي هحححر  الاسحححأل     الاححح اه علحححى القححح ه  والعجحححز
ب غزحم  ال  حي  زلم يجز    ين ون   ن  قنحهاا ، ستننب   ي  مض  وفلل جنزت ل  اال عنجزاا 

 . م  وال فلن
 .ستننب   ي  صن الال و ي بعض  العجزالإذ  يشتمو لجحاز ا

ألفحح  نتصححمف  " نححز   زاححن يعطححن وبعضحح  والننئححب        ححي فلححن رححل ،غزم و  قححنحه ":قولععه
 .و ن ن  قب  الانل ب ذ   تح  نز  ،وألف  قب  هرا الانل ب ذ ، لغزم 
 .لتبعز لونن  هنن  ".لزال نن  ":قوله

، خحر هحرا الاحنل رحل بح : اهلل بز  قححل الاسحتنزب  موهنن  م   هن العلم هرات 
 .خر هرا الانل رل نن : وبز  قحلتم 

خحر : وإ  قحنل ، لحم يلزنح     يحمح نحن  ضحن، خرا هرا الاحنل رحل بح :  ذا قنل   
 .لتبعز لأل  ن  ، لزن     يمح نن زاح، نن هرا الانل رل 

و   نحح   عطححي ال يححمح نححن ، ال يلمقححح  بححز  بحح  وبححز  ننحح  موعححمف النححنس اآل   فتحح 
 . نلاشموو للظنا   والاعموف عم نا ، زاح
نسب  للننئحب وهحح  فح  ال يجححز    يكحح  قصح   نح  النزنبح  نجحمح نللك  نسأل  ب 

بححن  كححح  النزحح  لاحح  ياححل عحح  ، للتجححنه  احح ا والعبححنح  لححزس ن، أل  الاححل عبححنح ، الاححنل



والحرهنب إلحى هحر  الاشحنعم واألنحن   ، واطرسحن  إلزح ، و اللحم  عح  غزحم نغزم  إسحق
 .زسم اهلل ل  ن  ال عنء والر م والعبنح يويلعن نن ، الاق س 

نح  الاعلحح      "   لحم يخح   نثلح  فلسح وياتسحب لح  فلقح  هجحعح  وخنحنح  إ   ":قوله 
 لتححن  لححز  ،  ثنححنء  حاء النسححك ينبحح  وفلقحح   إ ححي   ححي ذهنبحح  وفلقحح      إلححى فلقحح   الننئححب ياتححن 
 .الاستنزب

وهجحعحح  بححألف ، وذهنبحح  بححألف، ولححح  ححن   حاء النسححك ياتححن  إلححى ثحح   آالف 
 . علز  خاس  آالف

و   ينلححق علححى  يلزنحح     يححح م لحح  خنحنححنا ،  لححح  ححن  نثلحح  يخحح  ،  ححرلك خححنح  
 حح ذا وجبحح  ، وفلقحح  الخححنح  علححى الننئححب، لننئححب علزحح  الزنحح   فلقحح  ا السححبب أل ، خنحنحح 

 . ب  علز  فلق  اللمعجعلز  فلق  األصن و 
، لكح  هحرا  زح  فظحم،     الاؤلف  ف  يلزن  الخنح  ولح  ن  نثل  نان لم يخح   

ألفححح  يجححح  ،  زلزنححح ، إ   حححن  الننئحححب ناححح  يخححح   نثلححح : والصححححاب  حححي ذلحححك    يقحححنل 
 .ن  نثل  نان ال يخ   لم يلزن      ، غضنض   ي ذلك

********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 لاح يو ابح  عبحنس  (على الام   وجحح نامنتحن) ر الال والعام   (ويشتمو لحجحب ) "
هوا   راح   ((ال ونعتحن ناحم وال يح خن علزتحن هجحن إ  ، نح  ناحم و  الإ  ال  سن م انحم    ))
 " وقصزم السلم و حيل  .لعجحزسننح صازح وال  م  بز  الشنب  واب   

 :الت  اق

الااححم   " (علححى الاححم   وجحححح نامنتححن) ر الاححل والعاححم   (ويشححتمو لحجحبحح ) ":قولععه
بححن ، الاححل نتححنسححقض ع باعنححى    نحح  لححم  جحح  نامنححنا ، شححمو للحجحححب ال للححزو  األحاء

وعلححى هححرا ،  تححي  ححنللقزم الححرر لححزس عنحح   نححنل، الاححل  صحح ا  نيقححنل لححم يجححب علزتحح
 .ال بنلستن وال بغزمهن، الال نجب علزتيال  لم  ج  نامننا إذا م    نلا
لزنتحححن     و نحححن إذا قلنحححن إ  وجححححح الااحححم  شحححمو للحححزو  األحاء ولحححم  جححح  ورمنحححنا  

 . ستنزب



  .لك  الصحاب األول 
وال يح خن علزتحن هجحن ، نح  ناحم و  الإ  ال  سحن م انحم    )) لاح يو ابح  عبحنس  ":قوله

الاح يو  ححي أل  ، ولكح   حي هحرا فظحم " سحننح صحازحوا   راح  ب   ه  ((ال ونعتحن ناحم إ  
 .الصازاز 

وانم   فكم   ي  "ال  سن م انم  : "قحل  لعاح   " .وال  م  بز  الشنب  والعجحز ":قوله
 .والجازل  والقبزا  والشنب  والعجحز، سزن  النتي  و النلي  تشان الكبزم  والصغزم 

 ".ال  سن م: "اح  لع " وقصزم السلم و حيل  ":قوله
هحر  التقززح ات يقنبحن بعضحتن : و نن نن وهح ن  التقزز   ي بع  المواينت  زقنل  

 .وفمج  إلى األصن وهح اط   ، ببع 
وال  ححم   يضححن بححز      كححح  نحح  ، لححح  ححن  سححلمهن لطنعحح   و لغزححم  وال  ححم   يضححنا  

 .ه ق  آنن   و غزم ذلك
غزححم   جححنزوا سححلم الاححم   بحح  ناححم  إذا  وإ   ححن  بعحح  العلاححنء  شححزو اطسحح   و  

 .  ن  ن  ه ق  آنن 
ال  سححن م انححم   إال ونعتححن ": فححص   الححرر يضححعل، لكحح  هححرا القحححل ضححعزف جحح ا 

      الا يو وعاح  الا يو لم يلم  بحز  نحن  نفح  نح  ه قح  آننح   و ، "ذر نام 
 .غزم ذلك

: قن  هجحن  قحنل لا يو إ  النبي علز  الص   والس   لان ر   بترا ا: ثنفزن  
 قححنل النبححي ،  ححي غححزو   ححرا و ححرا ا تتبحح وإفححي ، يححن هسحححل اهلل إ  انم  ححي خمجحح  رنجحح 

 ".ك افطلق  ال ن  انم : "صلى اهلل علز  وسلم 
 ام   ن  ه ق  آنن   و ال ؟ لهر  ا: سؤال وهنن  
م  ون  ذلك  ن، ن  خزم هر  األن  بع  فبزتن وهم الصانب  هضي اهلل عنتم، فعم 

، النبي علزح  الصح   والسح      يح ع الغحزو  والجتحنح  حي سحبزن اهلل ثحم ياحل نح  انم  ح 
 .وهرا  ي الحاق  رج  حانغ  لا  يجزز سلم الام   ب  نام  ن  ه ق  آنن 

،  و سححلمهن نحح  الصححانب ، آنحح  سححلم الاححم   اآل  نحح  ه قحح   ننحح  تاححن ي:    يقححنل  
 !!!!هبان يكح   يضن  ي رج   بن بكم 



احححن ثبححح   حححي صحححازح البخحححنهر نححح      نتحححنت عنحححن الجححححاب :  ححح ذا قحححنل قنئحححن  
اسحتأذ   نتحنت الاحؤننز  عاحم هضحي اهلل عنح  ، ت   حي عتح  عاحمنالاؤننز  هضحي اهلل عح

وهحرا الاحح يو اسحت ل بحح  نح  يححمى جححاز سححلم الاححم   ،  حأذ  لتحح   حي ذلححك،  حي الاححل
 !!!ولزس نعت  نام  إ  عام هضي اهلل عن   ذ  لت  :  قنلحا ، ب و  نام 

ال علحى   ح  يصحح حلحز ا ، هرا الا يو لزس  ز  إثبنت الاام  وال فلز :  زقنل  
 .اشتماو الاام  وال على اشتماو ع   الاام 

وهحح ولحي نح  ال ولحي ،  فتح  هضحي اهلل عحنتم رججح  نح   نزحم الاحؤننز : وثنفزن  
 .ل 
قحنل ، تنت للاحؤننز وسلم  نإ  زوجنت النبي صلى اهلل علز  :    يقنل : وثنلثن  

حححححن ُحُتمْ ))  :اهلل عحححححز وجحححححن  ولتحححححرا ذ حححححم العلاحححححنء  حححححي ، [2/األرحححححزاب(( ] و   ْزو اُجحححححُ   ُنَّت 
ورمنحححنت بنلمضحححنع ، نامنحححنت بنلنسحححب ونامنحححنت بنلسحححتم: اامنحححنت  حححي النكحححنح ال

وهحح   زوا  النبححي ، االرتححما ونامنححنت ألجححن ، ونامنححنت بنللعححن ، ونامنححنت بنلظتححنه
 .علز  وسلمصلى اهلل 

تحرا  ، شحيء نإ  هر  العلن الحث   ال يصحح ننتح، لح سلانن ج الا : و يضن يقنل  
ولزس هرا  ول اجتتنح ياصن ن  الصانبي يخنلف  ز  ، النص نقنبن  ي،ننت  اجتتنح  
 .النص

والشحزطن  يجحمى نح  ، القطح  لكن سحنقط   :  زقنل ،  فن عجحز:  الام  ُ   إذا قنل 
 لحبع   لزس الشزطن  يحزي ، العجحز  أفتن نلك  الجانلزجعن  ، اب  آح  نجمى ال  
 .بتزا    ن  ويطأ، الننس    يأ ي البتزا 

********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

خ  حأ    (بزح  بنسحبو نح   احم  علزح  علحى التأْ زوجتحن    ) ر ناحم  السحلم  (وهح) "
علزحح  بسححبب وخححم  نحح   اححم  .خ نحح  هضححنع  ححرلك ححأ  (و سححبب نبححنح   )نسححلم نكلححف 

  " وبنتتن  ت  بشب  الاح حء    الازفي بتن وبنتتن و را  ُ  أُ ،نام 
 :الت  اق



 ن  الاام  ؟ : إذا قنل قنئن  " زوجتن) ر نام  السلم  (وهح) ":قوله
نام  الام   زوجتحن  و  حن نح   احم  علزح  علحى التأبزح  بنسحب  و سحبب : فقحل  

 .نبنح
ع ل ْزُكْم  مِّن  ْ ر))  عز وجنل ي قح السب    ن   ام  علز  على التأبز  لنسب وه 

نُ ُكْم  ، ابح   خزتحنو ابح   ختتحن و ابنتن و خنلتن و عاتن و  خحهن و   أبحهن[ 23/النسنء(( ] ُنَّت 
 .وفظزم ذلك ن  جت  المضنع

 . و سبب نبنح وهح المضنع 
 . هن ي خن  ي هرا الصتم ؟ ي خن 

خ  حأ  (و سبب نبنح   )خ نسلم نكلف  أ    (بز  بنسبو ن   ام  علز  على التأْ     ":قوله
العح    لحح    هجح ا ، وهح اللعن  "،وخم  ن   ام  علز  بسبب نام .ن  هضنع  رلك

وال  اتم بحح   فحح  يلححم  بزنتاححن  بحح اا الاحح  األركححن   ، تاححنرصححن بزنتاححن لعححن  بزنبححأ  ،انم  حح 
ن وإ  رحم  فكنرتح،  تحن هحي ناحم  ؟ لزسح  بااحم . هنن يام  علزح  فكنرتحنو .  ان ل 

 .أل  السبب نام 
 احميم األ  هنحن لسحبب ،  ام  علز   نتحن، بننم  لح زفى  يعني "   الازفي بتن أُ  ":قوله
 .ال  كح  نامننا ، نام 

ال  كحح  لتحن ،  احميم البنح  هنحن لسحبب ناحم ،  احم  علزح  بنتتحن بحننم  زفحى ولح  
والصححاب ، رلكو   بنتتحن  احم   ح، لك  هرا نبنحي علحى       الازفحي بتحن  احم .نامننا 

 . ف  ال  اميم
 بنتتححن يجحححز لححح   بححننم  لححح زفحححى و ،  أنتحححن يجحححز لحح  فكنرتححن بححننم     المجححن زفححى  ييعنحح

 ألفح ، ازفحي بتحن و   الازفحي بتحن  ضحعزفال أنن القحل بأفح  ال يجححز فكحنح بنح  ، فكنرتن
 .و زف فقزس السلنح على النكنح، للسلنح على النكنح قزنس

  .  ضعف هرا  يضنا  "  ت  بشب  الاح حء   را  ُ بتن وبنتتن و  ":قوله 
، و ام  علز   نتن،  ام  علز  بنتتن، لح و ئ انم   بشبت  يعني " وبنتتن":قوله 

: حاقنل، بع  العلانء هراتم اهلل  بل  ن  هرا قنل بن، و رلك هرا القحل يقنل ضعزف
  .و ن  و خت   لح  لحو بشخص رمن  علز  بنت



********* 

 :-رحمه هللا  –تي قال البهو

ححح " ال ،عقحبححح  و غلحححز  علزححح  بححح اا    امياتحححن علزححح     للا عنححح  أل     لحححزس نامنحححنا والا ع 
   " لامنتتن
 :الت  اق

ال ،عقحبح  و غلحز  علزح  بح اا    امياتحن علزح     للا عنح  أل     لحزس نامنحنا والا ع  ":قوله
أبزح  لنسحب  و سحبب إذ  ناحم  الاحم   زوجتحن  و  حن نح   احم  علزح  علحى الت "لامنتتن
 : الاام  الب   ز  ن  شموو و .نبنح

وظححنهم  حح   العلاححنء ولححح  ،  غزححم البححنل  ال يكححح  نامنححنا ،    يكححح  بنلغححنا  -1
 .غ   ث   عشم  سن  وفتز البلحغ ال يكح  نامننا لللح  ن  و ،  ن  نماهقنا 

أل  ، هر ال يكححح  نامنححنا ر غزححم العنقححن  ححنلاجنح  والكبزححم الاتحح، العقححن -2
ونعلححح     غزححم العنقحححن ال ، حح نحح  الااحححم  رانيحح  الاححم   وصحححزنفتتنالاقصحح

 .نيصح  الام   وال ياازت
والانثححى ال ، للاححم    ححنلام   ال  كححح  نامنححنا ، الر حهيحح ،    يكححح  ذ ححماا  -3

وعلزح  ال ، للاحم    حنلام   ال  كحح  نامنحنا ، طرتانل  فح   فثحى، يكح  نامننا 
 .لتن زو  يجحز     سن م الام   ن   ختتن الرر

ألفح  ، للاسحلا   نلكن م ال يكح  نامننا ، اطس  : اشتمو بع  العلانء  -4
وال سحححزان إذا  حححن  : قحححنلحا ، وقنسححححا ذلحححك علحححى الاضحححنف ، ال يحححؤن  علزتحححن

، لكححح  هحححرا الشحححمو علحححى إ  قححح   زححح  فظحححم، ألفححح  يعتقححح  رلتحححن، نجحسحححزنا 
لتحي يخشحى اللتم إال  حي الصححه  ا، والصحاب    الاام  ال يشتمو إس ن 

 .علزتن نن 
 .إذ  فستب ل اطس   بنألننف 

؟  يتاححن  شحح  صححزنف  ؟ ال شحححك     سححازعنا  هححن يشححتمو    يكححح  بصححزماا  -5
 حنلاتم ال يشحتمو    . نتاحن  حن  البصحزم  شح  هزبح  نح  غزحم ، م  شح زالبص

 .وال يشتمو    يكح  سازعنا  يكح  بصزماا 
********* 



 :لروض المربع في كتابه ا -رحمه هللا-قال البهوتي 

 وفلق  الاام  علزتن  زشتمو لتن نلك زاح وهارل  لتان وال يلزن  ن  برلتن ذلك سحلم   "
 " جز     رج  ب وف  رم  و   وإ   يس  نن  استننب نعتن ون     

 :دة عليق 

ال نطلححق ، والاححماح  ححي ذلححك نححن زاح علححى فلقحح  الاضححم "وفلقحح  الااححم  علزتححن":قولععه
 حححن  زوجتحححن  نلنلقححح  نحححن زاح علحححى فلقححح  الاضحححم يكحححح  علحححى    حححنلاام  نعتحححن إذا، النلقححح 
 .الزوج 
 طلبح  ننح  ، لاير نئح وفلقح  زوجتحن ، لاير نئ فلقتتن  ي الاضم  ن يح   انم  هر  : نثنل 

نسحب  نلالخاسحح  الزائح   ب، النلق   ي السلم ننئ  وخاسح و ،    يسن م نعتن إلى الال
 .نسب  لتن على الزوج نلل  وب
 . كن النلق  علزتن، اام  لزس نا   جب علز     ينلق علزتنإ   ن  الو 
 . ر الاام  " زشتمو لتن نلك زاح وهارل  لتان وال يلزن  ":قوله 

، م زظنهم  ال  م  بز  زو  وبز  غو ،     لب  ن  نامنتن    يسن م بتن لم يلزن  ذلك
 .وهرا اط     ز  فظم

نعتححن وال سححزان ألحاء اللححم   فحح  يجححب والصحححاب  فتححن إذا  لبحح  نحح  زوجتححن    يسححن م 
 .لعاح  وخصحص، علز 

حححُموُه َّ ب حححنْلا ْعُموف  : ))   بحححنهك و عحححنلى  اهلل  نحححن العاحححح   لقححححل [ 11/النسحححنء(( ]  و ع نش 
 .لزس ن  العشم  بنلاعموف    الام    سن م  ور هن وي عتن زوجتنو 

النبححي علزحح  الصحح   رحح يو ابحح  عبححنس هضححي اهلل عنتاححن رزناححن قححنل  نححن الخصحححص  تححح 
يحححن هسححححل اهلل إ  : هجحححن  قحححنل   قحححن" إال ونعتحححن ذر ناحححم  ال  سحححن م انحححم    : "والسححح   

افطلحححق  احححل نححح  : "قحححنل ، غحححزو   حححرا و حححرا  حححي ا تتبححح وإفحححي ، انم  حححي خمجححح  رنجححح 
 .وهرا صميح  ي الحجحب، "انم  ك
ولحح ،   زوجتح  نطلقحنا علحى الحزو  فلقح: فقححل ، الاسأل  السنبق   زاحن يتعلحق بنلنلقح  و يضنا 

سححاء زاحت ، نسحب  لتحننلوال ب، نسحب  لح نل    لزنتن النلقح  ال ب، زاحت على فلق  الاضم
 زجححب علزحح     يسححن م  ححي ، سححن م بتححنيلححح قحح ه    انححم    هحت نحح  زوجتححن    ،    ال



  حن ان  اتنج  ن  النلق  علزح  سححاء   ، و   النلن ال يلز ، والاماح رل اللميض ، الال
وهرا .ال علزتن هي، علز  هح، نسب  ل نلونن زاح على فلق  الاضم ب، ق  الاضم  و زاحفل

 .القحل هح الماجح  ان سبق
 . ر ن  وجحح الاام  " يس  نن ون      ":قوله  
يشحكن علحى هحرا  فح   قح   لنحن    الااحم  شحمو :  ح ذا قحنل قنئحن  " اسحتننب  ":قوله 
 حح   جححب علزتححن    ، الاححل  صحح ا  نعلزتحح بلححم يجحح و   نحح  لححم  جحح  نامنححنا ، لحجحححبل

ونح  : اؤلحف يقححل الوهنحن ، وال يجحب علزتحن     سحتنزب،  ال بنلستن بن يام  علزتحن
  كزف الجا  ؟ ،  يس  نن  استننب 

لتحححن  ت ر  فتحححن وجححح ،   نححح  هنحححن  ر  يسححح  نححح  وجححححح الااحححم  بعححح   لميطتحححن: فقححححل 
 .و يس    فتن  ستنزب ،ثم  ق  الاام ،  م   بنلتأخزمولكنتن ، نا نامن

و كنسحححل  و حافححح   حححي  حاء ، إنحححن زو   و  خ  و  ب، انحححم   لتحححن ناحححم : نثحححنل ذلحححك 
 لحححي هحححر  الاحححنل يقححححل ، رتحححى  قححح  الااحححم  باححححت    نحححم   و فاحححح ذلحححك، اللميضححح 

 .ألفتن  م   بنلتأخزم، الاؤلف يجب علزتن     ستنزب
أل  ذلحك ، ناحم    فح  ياحم  بح و       رج " جز     رج  ب وف  رم  و   وإ   ":قوله

 ."عتن ذر نام نال  سن م انم   إال و "لقحل  علز  الس  نعصز  
عححح   كننلححح،  حححنلتاميم  نحححم خحححنه ، و جحححزئ أل  التاحححميم هنحححن ال يعححححح إلحححى ذات الاحححل

 .ع  العبنح     يلز  نن  اللسنح والتاميم إذا  ن  ننلكنا ، العبنح 
********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

وصى ب  ن  ه س الانل     (خمجن ن   م ت  ُ ) ر الال والعام   (  ننت ن  لزنن وإ  ) "
 "و ال   

 

 

 :الت  اق

نحح  ه س الاححنل  (خمجححن نحح   م تحح  ُ ) ر الاححل والعاححم   (  نححنت نحح  لزنححن وإ  ) ":قولععه
 .يخم  ن  ه س الانل ال ن  الثلو ر  "و الوصى ب        



ال ،  نخم  ن  ه س الانل نحن ياحل بح  عنح ، م  ف  وخل  ، إفسن  ننت ولم يال: نثنل 
، أل  هححرا نحح  الاقححح  الاتعلقحح  بعححز  التم حح ،  وصححى    لححم يحصححى وسحححاءا ، نحح  الثلححو
أل  الازح  إذا نحنت يبح   ، اتعلق  بعز  التم   يبح   بتحن قبحن البح اء  بنلحصحز الوالاقح  

سحححاء  ، بعحح  ذلححك الحح يح  ثححم، باححن يتعلححق بتجتزححز  و كلزنحح  ورلححم قبححم  ونححن يتعلححق بحح   والا 
 .ثم بع  ذلك الحصز  ثم بع  ذلك الازما ،  نف  هلل    لآلحنزز 

، سحححاء  ححمو  ححي التححأخزم    ال، خححم  نحح   م تحح  نطلقححنا  فحح  يُ : وظححنهم   نحح  هراحح  اهلل 
 .وسحاء  عا   مك الال وهح قنحه    ال

 و  حمك الز حن  ، نحنتعلزح  رتحى   ح إ  ن   مك الال ن  ق ه : وقنل اب  القزم هرا  اهلل 
 لم يخمجتن رتى ننت     نقتضى الح لزن وقحاعح  الشحمع     علتاحن عنح  بعح  نح ح  ال 

 .هكرا  ي  تريب السن ، والاق  رق    يتب ،  بمئ بتن ذنت 
ال ، وذلحك أل  الاحل والز حن  لحزس باححقتز !!! ولك  هرا اط     ي الحاق   زح  فظحم 

 : تاقزق  ي هر  الاسأل     يقنل ولك  ال، لزس نحقتنا ، سزان الال
وال  بححمئ بحح  ، هححرا ال يخححم  عنحح  حح   ، لحح   ز ححى، لحح   رححل: وقححنل ، إفحح  إذا  عاحح  ذلححك

 .  ف  يخم  حيلنا سو  و س ا  و نن إذا  ن   م   لرلك  تنوفنا ، ذنت 
********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

حاء وذلك لان يكح  بصل  األ    القضنء أل  .ويال الننئب ن  رزو وجبن على الاز  "
 لم ،   الني فرهت       ُ ين هسحل اهلل إ  :   قنل    انم      ،هوى البخنهر ع  اب  عبنس

نك ي  لح  ن  على  ُ ه      ،رجي عنتن،فعم)) رل عنتن ؟ قنل أ      ، ال رتى نن  
 " ((رق بنلح نء  نهلل     ، اقضحا هلل،   ن  قنضزت    ،حي 
 

 

 

 

 :الت  اق



 " حاء  القضحنء يكحح  بصحل  األ  أل  .ويال الننئب ن  رزحو وجبحن علحى الازح " :قوله 
وعلحى هحرا ، لرا ح  أل  الاشحي وسحزل  ولحزس نقصحححاا ، و ق   لنن    هرا القحل  زح  فظحم

 .الننئب ال يشتمو    يكح  ن  بل  الاز 
نحي  ُ   ين هسححل اهلل إ  :   قنل    انم      ،وذلك لان هوى البخنهر ع  اب  عبنس ":قوله 

يح  لحح  ه      ،رجحي عنتن،فعم)) رل عنتحن ؟ قحنل حأ      ، لم  ال رتى نن ح ،   الفرهت    
وهرا ي ل علحى  " ((رق بنلح نء  نهلل     ، اقضحا هلل،   ن  قنضزت    ،نك حي  ن  على  ُ 

 لك  هن هرا  ز  حلزن على جحاز التح زن  ي الال ؟ . ف  يال ع  الاز   و العنجز
واألحلحح   ، لتح زححن  ححي الاححل لححزس  ححي الكتححنب والسححن  نححن يحح ل علزحح  ححي الحاقحح  ا: فقحححل 

و ححم  بححز  ، نلح نلحح بال ، الغزححم إلححى احح يو ابحح  عبححنس وغزححم  إفاححن هححح  بححمع نحح  الغزححم 
 .الاسألتز 

********* 
 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

  ضن  ننل  رل ب  ن  رزو بل  وإ   .ذف ال ع  ري ب  إ   جنبي عن ويسقض بال     "
 " .  ننت  ي الطميق رل عن  ن  رزو ننتإ  و 

 :الت  اق

 .ولم لم يأذ  الحهث  " جنبي عن ويسقض بال     ":قوله
ولحح ، نسحب  للازح   سحقض عنح  بحنألجنبينلإذ  اللميض  ب " ذف ال ع  ري ب  إ   ":قوله

: زقحل الاؤلف  نسب  للاي نلب  نن،أل  إذف  هنن نتعره، وال يشتمو إذف ، لم يأذ  الحهث 
إال إذا  تحح  اححن    الز ححن  ال  بححمئ  زتححن ذن،  ححنلاي البحح     يححأذ ، ال عحح  رححي بحح  إذفحح 

 . ذ  إذا كرلك الال ال يبمئ ب  ذنت  إال،  ذ 
إذا قحح ه نححن خلححف نحح  التم حح   و   ر "   ضححن  ننلحح  رححل بحح  نحح  رزححو بلحح وإ   ":قولععه

  فحح  ، ر وجحب علزح بلح   الحر نح  ل عنح ا حال  كلحي بحأ  يُ ، النلقح  التحي جعلح  لح  قلزلح 
 .ل عن  ن  رزو بل ا  يُ 

وهححر  التم حح  التححي خللتححن هححي خاسحح  ، وخلححف  م حح ، هجححن نحح   هححن الشححن  نححنت نححث ا 
تبححك  ،  نقمب نح  نكح ، تر  الخاس بن   هن الشن  ينحب عن    ال فج   ر اا ، آالف

 . زال عن  ن  الا ين ، خاس  آالفبثم فاشي الا ين  ، بست  آالف



ولححزس ، والصحححاب    الاشححي وسححزل ، ي علححى نححن سححبق    الاشححي نقصحححح تححرا  لحح  نبنحح
 .لرا   نقصححاا 
 . ر الننئب "   ننت  ي الطميقوإ   ":قوله
و خم  ن   م ت  ن  يال ، هرا المجن ننت  اث ا  " .رل عن  ن  رزو ننت ":قوله
زححو عنحح  نح  ياححل نح  ر حا زلححز  الحهثح     يخمجح، و حي  ثنححنء الطميحق نححنت الننئحب، عنح 

 .ننت الننئب
 زخحم  الحهثح  نح   م تح  ، و حي  ثنحنء الطميحق نحنت، هجحن قصح  نكح  ألحاء الاحل: نثنل  

 .ن  يال عن  ن  نحض  نح  
 يضحن ، و حي  ثنحنء الطميحق نحنت الننئحب، و خحم  الحهثح  نح  ياحل عنح ، هجن ننت: نثنل 

 .يخم  عن  ن  يال عن  ن  رزو ننت
، ا ننت  ي  ثننء  ميق   ي الال  ف  ال يال عنح وظنهم السن  ي ل على    اطفسن  إذ

رح يو ابح  عبحنس هضحي اهلل عنتاحن  حي قصح  المجحن الحرر وحلزن ذلك ، و   النز   بلغ 
اغسلح  بانء وص ه و لنحح   حي : " قنل النبي صلى اهلل علز  وسلم ، وقصت  فنقت  بعم  

هبح   و غزحمهم بحأ  يكاحن عنح  نح   قن ولحم يحأنم  رح اا  "  ف  يبعو يح  القزننح  نلبزحنا ، ثحبز 
بلغحح  فزتحح     اححن حا  هححرا المجححن قحح   لححبس بنلنسححك  و شححمع  ححي النسححك  قحح، الاححل
ماا إ ل ححى اللَّحح   و ه ُسحححل    ثُححمَّ : ))  قححنل اهلل  بححنهك و عححنلى ، نبلغتححن ححنج  ححْ  بح ْزت حح   ُنت  و ن ححْ  ي ْخححُمْ  ن 

 نطفسن  إذا فحى وعان ثم [ 111/النسنء(( ]  لَّ   يُْ ه ْ ُ  اْلا ْحُت  ح ق ْ  و ق      ْجُمُ  ع ل ى ال
 .لم يستط  إ انل هرا العان   ف  يكتب ل  األجم  نن ا 

********* 
 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 بنب الاحاقز "
  .نحض  العبنح  وزننتن:  الا  واصط رنا : الازقنت لغ   
بزنتحححن وبحححز   .و حححتح الححح   بضحححم الاحححنء الاتالححح   (ذو الالزلححح :ونزقحححنت  هحححن الا ينححح ) 

   "  ين بزنتن وبز  نك  عشم      ،بع  الاحاقز  ن  نك وهي    .و سبع نزنل    الا ين  ست     
 :الت  اق

 .الاحاقز  جا  نزقنت " بنب الاحاقز  ":قوله



 : والاحاقز   ي األصن فحعن   
 .نحاقز  زننفز  -1
 .نحاقز  نكنفز  -2

 : نقسم إلى ث ث   قسن  نسب  للاحاقز   نلواعلم    العبنحات ب
 .وهح الال، نن ل  نزقنت زننفي ونكنفي -1
 ححنلعام  لتححن نزقححنت نكححنفي ، وهححح العاححم ، نححن لحح  نزقححنت نكححنفي ال زنححنفي -2

 .ألفتن  صح  ي جاز  العن ، ولزس لتن نزقنت زننفي
 : وهرا على فحعز  ، نن ل  نزقنت زننفي ال نكنفي -3

نلصححح   لتحححن زنححح   ،   نلصحححزن  والصححح ، نحححن لححح  زنححح  ناححح ح ال يتغزحححم -1
 . رلك الصزن و نا ح ال يتغزم 

 ححح   رححححل الز حححن  يختلحححف بحححنخت ف ،  نلز حححن ، نححن زنححح  غزحححم ناححح ح -2
 .الننس

 احضحح  العبححنح   ".نحضحح  العبححنح  وزننتححن:  الاحح  واصححط رنا : الازقححنت لغحح   ":قولععه
الصَّح       نف حْ  إ  َّ   )) وزنحن  العبحنح  يسحاى نزقن حنا ، وننح  الاحاقزح  اآل زح ، يساى نزقن حنا 

 [.113/النسنء(( ] ع ل ى اْلُاْؤن ن ز     ت نبان ن ْحُقح ان
بزنتححن  .بضححم الاححنء الاتالحح  و ححتح الحح    (ذو الالزلحح :ونزقححنت  هححن الا ينحح ) ":قولععه

إذ  لتحن ، ىسحويسحازتن بعح  العننح  الا، و سحاى  بزحنه علحي " نزحنلوبز  الا ين  ست     
 .ث ث   سانء

لامرلح  وا"  يحن بزنتن وبز  نكح  عشحم      ،بع  الاحاقز  ن  نك وهي    .ع و سب    ":قوله
 .   زلحائ هب  ن وهي بنلكزلحات  قميبنا ، فاح  هبعز   زلحا

وهححي فبحح  نعححموف ينبحح   ححي ، أل  الالزلحح   صححغزم رللحح ، ذر الالزلحح  سححاز  بححرلكو 
 . لك الانطق 

********* 
 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 



                                                                                                                                                            بضحححم الجحححزم وسحححكح  الاحححنء  (هحححن الشحححن  ونصحححم والاغحححمب الجالححح  ) نزقحححنت  (و)"
 ث   نمارن  بزنتن وبز  نك (( هاب ))الاتال  قمب

 بزن  وبز  نك  لزلتن   (.يلالم: هن الزا )نزقنت (و)
وقم  ،قحححم  الانحححنزل: ويقحححنل  بسحححكح  الحححماء (قحححم )والطحححنئف  (هحححن فجححح    )نزقحححنت (و)

 الثعنلب على يح  ولزل  ن  نك  
ننححزل نعححموف  (ذات عححم ).وفاحهان،وخماسححن ، ر العما  (هححن الاشححم    )تنزقححن (و) 

 " لصغزم وبزن  وبز  نك  فاح نمرلتز وهح الجبن ا    ز  عمقنا ساي برلك أل  
 :الت  اق

 " ( هن الشن  ونصم والاغمب الجال ) نزقنت  (و) ":قوله
وق  حعن النبي صلى اهلل علز  وسلم اهلل عز وجحن ، الجال  أل  السزن اجتالتن  ساز

 .الجال  الا ين  إلى ى   ينقن را
 .ن  هاب  عنتن ويام  الننس ب الا ، وهي قمي  خمب 

سححاى عنحح   هححن الانطقحح   و ، ويقححنل  لالححم " (.يلالححم: هححن الححزا )نزقححنت (و) ":قولععه
 .السع ي 
وقم  ،قم  الاننزل: ويقنل  بسكح  الماء (قم )والطنئف  (هن فج    )نزقنت (و)":قوله

بحن قححم  ، هحرا وهحم، ثعنلحبالقحم  : قحلح  هراح  اهلل  " الثعنلحب علحى يحح  ولزلح  نح  نكح 
 .لخزف  ي ننىثعنلب جبن يطن على نسج  اال

ننححزل  (ذات عححم ).وفاحهان،وخماسححن ، ر العما  (هححن الاشححم    )تنزقححن (و) ":قولععه
 " وهح الجبن الصحغزم وبزنح  وبحز  نكح  فاحح نحمرلتز     ز  عمقنا نعموف ساي برلك أل  
 : فظاتن بعضتم ن  نق اه الاسن   بزنتن وبز  نك   ي بزتز  ، هر  الاحاقز  الخاس 

  لتحن                     ي البع  نمرلتن  ن     القمىقم  يلالم ذات عم    
 خبم  مىنولرر الالزل  بنلامارن عشم                      وبحتن لجال   ست   

قححنل ، المسحححل علزحح  الصحح   والسحح   وقحح  هححر  الاحاقزحح  قبححن     لححتح هححر  البلحح ا و 
   هححر  الححب ح الاححر حه   زحح  إشححنه  نحح  النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم إلححى :  هححن العلححم 



وهرا ن  آينت المسحل علز  الصح   ، وسحف يسلم  هلتن وسحف ياجح ، سحف  لتح
 : ولترا قنل اب  عب  القحر هرا  اهلل ، والس  

 اع حر الو عززنتن ن  نعجزات فبزنن          لتعززنتن ن  قبن  تح  
،  هن عح  نكح  ذو الالزلح  أبعح، عح  نكح  وبعح اا  هر  الاحاقز   ان سحبق  ختلحف قمبحنا و 

  ان هي الاكا  ن   ح  ذر الالزل   بع  الاحاقز  ع  نك  ؟ 
 : اهلل  ي الاكا  ن  ذلك  ماختلف العلانء هرات

أل  األجم على ، قنل بع  العلانء الاكا  ن  ذلك ألجن     عظم  جحه  هن الا ين 
 .ق ه الاشق 

 لاححن  ححن   هححن ، ب البلحح ا  إلححى نكحح أل   هححن الا ينحح   قححم ، بأهححن اآل ححن  ه قححنا : وقزححن 
ضححا عح  ذلحك بحأ  قحمب نكحن  حصححل إلحى نكح  عح  ال حي   حيلح ا  اآل ن  يقطعحح  نسحن  ا 

ضححححا عححح  ذلحححك بحححأ  بعححح  نكحححن  ولاحححن  حححن   هحححن الا ينححح  قحححميبز  نححح  نكححح  عح  ، إه لتحححم
 . لز  فحع نعنوض  و ننسب، إه لتم
بازححو     هححن ، الاححمنز هن ألجححن     تقححنهب خصححنئص     ححي بعححاححإ  الاك: وقزححن 

، ا ينححح  وهحححي رحححم  يححح خن  زاحححن يتعلحححق باحححم  نكححح الالا ينححح  نححح  رحححز     يخمجححححا نححح  
 .م  نك ر واطرما  ن  خصنئص

********* 
 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ر نحح      (ولاحح  نححم علزتححن نحح  غزححمهم)الاححر حهي   (هلتححنأل  ) ر هححر  الاحاقزحح   (وهححي)"
 ر  الاحاقز  يام  نن  لال وعام  هلتن ون  ننزل  حو  هغزم    

وق  هسححل اهلل صحلى اهلل :لقحل اب  عبنس  (ننتن)إف  يام  (حهن نك   ون  رل ن     ) 
 " وألهن،هن الشن  الجال وأل  ،هن الا ين  ذا الالزل علز  و سلم أل  

 :الت  اق

 " (ولا  نحم علزتحن نح  غزحمهم)الار حهي   (هلتنأل  ) ر هر  الاحاقز   (وهي)" :قوله
 ".ه  لت  ولا    ى علزت  ن  غزم  هلت : "لقحل النبي علز  الص   والس   

نح   " هلتن ون  ننزل  حو  هر  الاحاقز  يام  ننح  لاحل وعاحم ر ن  غزم        ":قوله
 .ون  لم يام بنلازقنت  رم  بنلاانذا .ننزل  حو  الاحاقز  يام  ن  نكنف 



، نح   هحن نكح : وقحل  هرا  اهلل  " (ننتن)  إف  يام (حهن نك   ون  رل ن     ) ":قوله
  رمانحح  ،  حح   نحح  رححل نحح   هحن نكحح  وغزححمهم ناحح   ححن   ححي نكحح ، هحرا لححزس لحح  نلتححح 

 .يكح  ن  نك 
سحححاء  ححن  نحح   هلتححن  و نحح  ، ونحح  رححل نحح  نكحح   انتححن: ولححح قححنل الاؤلححف هراحح  اهلل 

 .باك  لال ننتنويام  ن   ن  : ولترا عبنه  الانتتى هرا  اهلل .غزمهم لكن   عم
رح يو ابح   حي صحازح البخحنهر نح  ، وقح : قحلح   " وقح :لقحل ابح  عبحنس  ":قوله

 مضححتن هسحححل اهلل صححلى اهلل علزحح  وسححلم ألهححن فجحح  :"عاححم هضححي اهلل عنتاححن  فحح  قححنل 
 .وهرا اللل  ي ل على وجحب اطرما  ن  هر  الاحاقز . "قمفنا 

 ( حم )للح  اآلخحماللكح  ، لى الحجححبال   ل ع ( وق  )إ   لا  : ألف  ق  يقحل قنئن 
 .ي ل على الحجحب

 

 

********* 
 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ناح  يميح  ،هلت ن  غزحم    ،ه  لتح  ولاح    حى علحزت ))،وألهن الزا  يلالمنا،فج  قمف "
 ((هححن نكحح  يتلححح  ننتححن هلحح  و ححرلك      نحح     الاححل والعاححم  ونحح   ححن  حو  ذلححك  اتل حح

  .نتلق علز 
افظحموا رحروهن :لقححل عاحم  .قمبتحن ننح فح  رحنذى    ذا علحم    رم  إ     ،لحم ياحم بازقحنتون   

   "هوا  البخنهر .ن   ميقكم 
 :الت  اق

افظحموا :لقححل عاحم  .قمبتحن ننح فح  رحنذى    ذا علحم    رم  إ     ،ون  لم ياحم بازقحنت ":قوله
 .إذ  ن  لم يام بنلازقنت   ف  يام  بنلاانذا  " رروهن ن   ميقكم

لكحح  هححن الاححماح بنلاسححنوا  الخححض ، الاححماح بنلااححنذا  ؟  الاححماح بنلااححنذا  الاسححنوا  نححن
 .ونك   ان بز  قم  ونك  ؟ الثنفي الاستقزم  و الاماح    فجعن نن بز  ذات عم  نث ا 

إذ  بنلاانذا  إذا بقي علزك فاح ، زل بزن  وبز  نك  نمرتن نقم  الان:   اث ا 
 .بنلاانذا  هح الخض الاستقزم ولزس، نمرلتز  ن  نك   ام 



***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 

 ر ن  غزم  (ولا  نم علزتن ن  غزمهم)الار حهي   (ألهلتن) ر هر  الاحاقز  (وهي)"
  " . هلتن ون  ننزل  حو  هر  الاحاقز  يام  نن  لال وعام 

 :دة عليق

 ر  (ولا  نم علزتحن نح  غزحمهم)الار حهي   (لتنأله) ر هر  الاحاقز  (وهي) ":قوله
  " .ن  غزم  هلتن ون  ننزل  حو  هر  الاحاقز  يام  نن  لال وعام 

 : حاقز هنن نسنئن  تعلق بنلا
 احن   ( مضحتن)أل  النبحي ، واجحب:رحما  نح  هحر  الاحاقزح  ؟ الجححاب اطركحم  نن -1

وألفتحن لحح لحم  كح  ، جححبوهحرا صحميح  حي الح ،  ي هواي  البخنهر ن  رح يو ابح  عاحم
 . نئ   تنلم يك  لتعززن واجب ا 
نحح   ححن  ياححم بازقححن ز   تححن لحح     يححؤخم اطرححما  نحح  الازقححنت األول إلححى نزقححنت  -2

نحم هجحن نح   هحن فجح  : الثنفي  و يجب علز     يام  نح   ول نزقحنت ياحم بح  ؟ نثنلح  
  ؟  تن ل     يؤخم اطرما  إلى قم  الاننزل  و ال، برر الالزل 

أل  النبححي صححلى اهلل ، جاتحححه العلاححنء علححى  فحح  يجححب    ياححم  نحح   ول نزقححنت ياححم بحح 
وهححرا القحححل هححح ، علزحح  وسححلم جعححن هححر  الاحاقزحح  ألهلتححن ولاحح  نححم علزتححن نحح  غزححمهم

 .الماجح
نحن  ننلحك هراح  اهلل واختحنه  شحزو اطوذهب بعح   هحن العلحم هراتحم اهلل وهحح نحرهب 

نزقن ححح    ألفححح، علحححى  فححح  يجححححز التحححأخزم  حححي هحححر  الاحححنل: هلل اطسححح   ابححح   زازححح  هراححح  ا
 .ولك  األظتم هح األول لظنهم الا يو.األصلي قم  الاننزل

قضحنء لولم ياحم   هجن  جنوز الازقنت وهح يمي  النسكي  ن  يمي  النسك يعن لح -3
غزم ناحم  ثحم يمجح  وهحح  تحن يجححز لح     يتجحنوز الازقحنت ، شغن  زاحن  حح  الاحاقزح 

سأذهب إلى الحلزاح  : قنل،إفسن  حعي إلى ولزا   زان بز  نك  والاحاقز :ام ؟نثنل وي
ال بحأس : تحن  حي ذلحك بحأس؟الجحاب، وبع  افقضنء ذلك  هج  إلى الازقنت و رم  ننح 

 .بع  ام  وي جنوز الازقنتيتأل  الااروه    ، ب 



 فحزل إلحى نكح  : ويقحل ، ق  يكح  اطفسن  نع  عحائن  و نع   فنس  ثم:ون  صحه ذلك
 . ترا جنئز،  رم  ثم بع      جتز السك   خم  إلى الازقنت،و فن ر ل

إنحن     مجح   تاحم  نح  :ثم قزن ل ،لح  ف  نم بنلازقنت وهح يمي  النسك ولم يام  -4
ألفح  ، لح  ذلحك:  لسو فز  النسك  تن لح  ذلحك ؟ الجححاب ، الازقنت  و يلزنك الل ي 

 . لم يلزن لم يتلبس بنلنسك 
********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

وقح  هسححل اهلل صحلى :لقححل ابح  عبحنس  (ننتحن)إفح  ياحم  (حون  رل ن   هن نك   ح) "
هحن وأل  نا،هن فج  قمفوأل  ،هن الشن  الجال وأل  ،هن الا ين  ذا الالزل اهلل علز  و سلم أل  

  الاحل والعاحم  ونح   نا  يمي،ن  غزم  هلت ، ى علزت ه  لت  ولا     )) ،الزا  يلالم
   " .نتلق علز ((هن نك  يتلح  ننتن  ن   هل  و رلك     ن  حو  ذلك  اتل  

 :دة عليق

 هن نك   و بعبنه   صح ن   ن   " (ننتن)إف  يام  (حون  رل ن   هن نك   ) ":قوله
ذلححك     صححانب  نكحح  ، وحلزححن باكحح  نحح  نكححي وغزححم  إذا  هاح الاححل   فحح  ياححم  نحح 

 رمنحا ن   لص   والس   الري   نفحا نع   ي رج  الححاع نا   ن  نتاتعنا النبي علز  ا
ون   ن  حو  ذلك  ا  رزو  فشنء رتى : "ولترا قنل علز  الص   والس   ، األبطح

 ". هن نك  ن  نك 
لك  هن هننك نحض   ي نكح  يسح  اطرحما  ننح   و ال ؟ سحزأ ي    اللقتحنء هراتحم اهلل 

 .لك  هرا القحل ال حلزن علز   ان سزأ ي،  ا  الاززاباأل ضن ن  : قنلحا 
وهححرا  " ناحح  يميحح  الاححل والعاححم ،ن  غزححم  هلت ، ححى علححزت هحح  لتحح  ولاحح      ":قولععه

 .سزأ ي إ  شنء اهلل  ان  حلزن على ن  لم يمح النسك ال يلزن 
********* 

قمبتحن رنذى    ف  ذا علم    رم  إ     ،ون  لم يام بازقنت ":-رحمه هللا  –قال البهوتي 
  لححم   ياتححنو  حح   ويسحح     ,هوا  البخححنهر .افظححموا رححروهن نحح   ححميقكم:لقحححل عاححم .ننحح 

      " رم  ع  نك  بامرلتز     يانذ نزقن نا 
 :دة عليق



 ذا  حن  اطفسحن   ح " .قمبتن ننح ف  رنذى    ذا علم    رم  إ     ،ون  لم يام بازقنت ":قوله
يجعححن  والااححنذات   ،   ياححم  بنلااححنذات ححي  ميقحح  إلححى نكحح  ال ياححم بنلازقححنت   فحح

نزقححن ز   ياححنذر حح    ححن   .نكحح   اسححن   بححز  نكحح  وبححز  الازقححنت الاسححن   بزنحح  و بححز 
 . ن  يام بازقن ز   صلز  يام  ن  األول  ان لح، إلز   قمبتان ن  رم  
، لانذا ياتنو ؟ أل   حف  يام  قبن الازقنت ال رم   ز و  "   ياتنوويس      ":قوله
 .ذلك  مك الحاجب زلزن  ن  غزم نام  وهح    حف  يتجنوز الازقنت لك

سححا    أهحن : قنل  هن العلم  " رم  ع  نك  بامرلتز       لم يانذ نزقن نا      ":قوله
أهححن سحححا   نحح  السححححا  إذا   حححا إلححى نكحح  عحح   ميححق الباححم  حح فتم ال  .نحح  السححححا 

،   ُجحح هححي نحح  الزنبسحح    يصححلح  إلزتححن ححأول فقطحح، ياححمو  بنلازقححنت وال ياححنذو  نزقن ححنا 
 . زامنح  ننتن:    على بع  نمرلتز  ن  نك  قنلحا وجُ 

 نن ال لزن على هرا التعزز  ؟ :   ذا قنل قنئن 
 .   ال لزن على ذلك     قمب نزقنت إلى نك  على بع  نمرلتز :  نلجحاب 
 : الخ ص  

 .إذا نم بنلازقنت وجب علز  اطرما  نن 
 .قن ز   رم  ن  األول    نم باز

والااحنذات    يجعحن نحن بزنح  وبحز  نكح   احن ،     لحم ياحم بنلازقحنت  رحم  بنلااحنذات
 .بز  الازقنت وبز  نك 

 .ن   ن  حو  الاحاقز   ا  نكنف 
 .ن   ن  باك   انتن

 . رم  على بع  نمرلتز  ن  نك  ن  لم يام بازقنت ولم يانذر نزقن نا 
********* 

نحح  )يام  لتححن،ر عاححم  نحح   ححن  باكحح     (وعام حح ) ":-رحمععه هللا  –قععال البهععوتي 
  يعام عنئش  ن     بي بكم نم عب المرا  ب       النبي صلى اهلل علز  و سلم    أل  (.الان
  .نتلق علز ،التنعزم



ال رححما  إ   جححنوز الازقححنت بحح  إ   -اححم  و الهاح نكحح     لاححم نسححلم نكلححف     -وال ياححن 
 "    جنوز     .وفاح ، اطنب،رنج   تكمهو     وخحف    لقتنل نبنح
 :دة عليق

 حنلاكي  و بعبحنه   " (.نح  الاحن)يام  لتحن،ر عاحم  نح   حن  باكح     (وعام ح ) ":قوله
 نححن إذا  هاح ،  عححم نحح   ححن  باكحح  نحح  نكححي وغزححم  إذا  هاح العاححم    فحح  ياححم  نحح  الاححن

 .الال   ف  يام  ن  نك 
   ظححنهم  حح   النبححي علزحح  الصحح   والسحح    نحح ،نححن الحح لزن علححى    اطرححما  نحح  الاححن

ظحنهم الاح يو لاحل و  "ون   ن  حو  ذلك  ا  رزو  فشنء رتى  هن نكح  نح  نكح "
  و عام  ؟ 

ال لزن علحى ذلحك    النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم لاحن  لبح  عنئشح  ننح  العاحم  : فقحل 
مهن ن  ا  عْ      يحُ  أنم  خنهن عب  المرا، و هج  بال،  يمج  الننس بال وعام : قنل  

ولحح  حن  اطرحما  نح  الاحم  ، " خم  بأختك ن  الاحم   لتتحن بعاحم ": التنعزم وقنل ل  
خححم  نحح   لاححن  لححف النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم عنئشحح  و خنهححن عبحح  الححمرا      جحنئزاا 
 .سحف يسن مو  موه، ماب  عشمالاللزل  لزل   لك ن     ،  ي  لك اللزل  الام 

 أهحن نكح  ، إ   حن فسحك البح     يجاح   زح  اطفسحن  بحز  الاحن والاحم : و يضن يقنل 
 ح فتم سححف يخمجحح  إلحى ، اآل  إذا  رمنحا بنلال ن  نك  يجاعح  بز  الان والاحم 

إذا  نكحح  إ   هححن: ولححح قلنححن ،  زقحح نح  إلححى البزحح  نحح  الاححن، وعم حح  نحح  الاححن، عم حح 
 .ن والام اعحا بز  الاجلم ي الام  هاحوا العام   رمنحا ن  

وذهححب بعحح   هححن العلححم هراتححم اهلل وهححح ظححنهم  حح   البخححنهر  ححي صححازا  إلححى جحححاز 
 ."رتى  هن نك  ن  نك "لظنهم الا يو : قنلحا ، إرما  ن   ن  باك  ن  نك  للعام 

ولك  هرا الظنهم يعنهض  النص وهح  نم النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم لعنئشح      خحم  
 .ن  الام  إلى الان

نم عب  الحمرا     يخحم  بعنئشح  إلحى  لعن النبي صلى اهلل علز  وسلم : قنل قنئن   ذا 
  شنب  بعام تن ن  ق   ن  النبي صلى اهلل علز  وسلم ؟    الان لجن 



، لح  ن  النبي صلى اهلل علز  وسلم يمي  الاشنبت  ألنمهن     خم  إلى الا ين :  زقنل 
 .الرر  رمنحا نن أل   ان  الاشنبت      ام  ن  الاحض  

 .وعلى  ن رنل  نلقحل الماجح     هن نك  إذا  هاحوا العام    فتم يامنح  ن  الان
 وهن هننك رن   ضن ن  رن ؟

 .أل  عنئش   رمن  ن  التنعزم، األ ضن ن  التنعزم: قنل بعضتم 
أل  النبحي علزح  الصح   والسح    رحم  ، األ ضحن    يكحح  نح  الجعمافح : آخحمو   وقنل
 .تن بع  غزو  الطنئفنن

 .ألف   لان بع   لان  ثم األجم، األ ضن نن  ن   بع : وقنل آخمو  
 .األيسموالصحاب  ي ذلك    األ ضن 

     .فلي الان يستلز  الامن  " وال يان ":قوله 
أل  الال والعام  ، غزم نام  وهح  نلعب  يجحز ل     يتجنوز الازقنت "لام ":قوله

 .سبقال يجبن  علز   ان 
أل  الاحل ال يجحب ،  نلكن م يجحز ل     يتجحنوز الازقحنت غزحم ناحم " نسلم ":قوله

 .علز  وال يصح نن 
الازقحنت  ايتجحنوزو  نلصحغزم والاجنحح  يجححز لتاحن    ،بحنل  عنقحن ييعنح"نكلحف":قوله

 كححن نحح  نححم بنلازقححنت والاححل ال .أل  الاححل والعاححم  ال يجبححن  علزتاححن، غزححم ناححمنز 
 .ب علز  اطرما يجب علز  ال يج

 ح ذا  هاح نكح   ح  يجححز لح   " رما  جنوز الازقنت ب  إ   -ام  و الهاح نك        ":قوله 
إذا  هاح النسحك  ح  يجححز لحح     يتجحنوز الازقحنت بحح  و ،    يتجحنوز الازقحنت بح  إرححما 

 . كرلك إذا  هاح الام  ولح  ن  خنه  نك ، إرما 
 .نه العاح االستثننء نعزاستثننء و "الإ  ":قوله
أل  النبحي علزح  الصح   ،  زجححز    يتجحنوز الازقحنت غزحم ناحم  " لقتحنل نبحنح ":قوله
، وهحرا حلزححن علحى  فحح  لحزس بااححم ، الاغلححم    حخححن نكح  عححن  اللحتح وعلححى ه سح والسح

 .وقتنل  هنن قتنل نبنح



كح  ونم بنلازقنت ولحح  حن  يميح  ن   ذا  ن  خنئلنا ، لضموه لالخحف  " وخحف    ":قوله
 .غزم نام    وهح  ف  ل     يتجنوز 

ن    لح ق ه    هج ا .لاشق  نهنن  وفاح   " .وفاح ، اطنب،و رنج   تكمه    ":قوله
يجحب علزح       ح ، اقزح  ياتطحب ثحم يمجح ح  هن نك  يخم   حن يحح  إلحى نحن  حح  الا

 .ح عن للاشق ، يام 
قلنحححن بحجححححب  ازححح  اللقتحححنء إ  قحححزم الاسحححج  إذا نححح  قححححل  هحححن العلحححم : وفظزحححم ذلحححك 

صححنرب سححزنه  :فاححح الاطححنب و  يتكححمه حخحلحح  ألفحح  ، الاسححج  ال  جححب علزحح  التازحح 
 .األجم 

 : اام  الغزم ن  ازقنت للنسأل  التجنوز  وهيورنصن     اللقتنء  ي هر  الاسأل  
 للنسك  و ال ؟     ن   جنوز الازقنت وهح نكلف   نن    يكح  نمي اا 

نا   هاح :"لقحل النبي صلى اهلل علز  وسلم، جب علز  اطرما للنسك و       ن  نمي اا 
 .وأل  الال والعام  على اللحه،"الال  و العام 

 : إ   ن  ال يمي  النسك    يخلحا ن   هبع  رنالت 
 . زجب علز  اطرما ،    يكح  النسك  مض -1
 .لاك     يكح  نمي اا  -2
 :ز  صحه ن  ولتن ز  الانلت، للاما     يكح  نمي اا  -3
 ح  يجحب ، لاك   و الام  لقتحنل نبحنح  و خححف  و رنجح   تكحمه    يكح  قنص اا  -1

 .للاشق  علز  اطرما  ح عنا 
ال  تكححمه  زيححنه  صحح يق وعزححنح  نححمي   و  الاححم  لانجحح    نكحح   و    يكححح  قنصحح اا  -2

 .  جنه  وفاح ذلك  زجب علز  اطرما  على الارهب
 .   يجب علز  اطرما ، بز  نك  والازقنتلاحض      يكح  نمي اا  -4

 : والصازح  ي هر  الاسأل  
 :    اطرما  ال يجب إال  ي رنلز  

 ".نا   هاح الال  و العام : "حلزل  و ، للنسك إذا  ن  نمي اا  -1
 .لحجحب  علتان على اللحه، إذا  ن  النسك  مض  -2



 .و نن نن سحى ذلك    يجب
 زن على  ف  ال يجب ؟ نن ال ل:   ذا قنل قنئن 

 :  نن األحل  النن ز   أل  .عن فن  حل  إثبنت وفلي: فقحل 
هننك ، ع  النبي صلى اهلل علز  وسلم صازح   حلزن ثا ولزس ،األصن بماء  الرن  -1
 حح   صححا   تححي قحح   ااححن علححى قضححنين  عزححن  ، عحح  الصححانب   ححي صححاتتن فظححم  ثححنه  

 .ل  نا   ن  النسك  مضنا   اان ن    تحا ب  على ن  يمي  النسك  و
ن   ف  ق  ،    النبي علز  الص   والس   حخن نك  عن  اللتح وعلى ه س  الاغلم -2

وز الازقححنت لاحح  لححم يححمح النسححك وهححح غزححم نوهححرا يحح ل علححى  فحح  يجحححز  جحح، قصحح  نكحح 
 .نام 
ناححح   هاح الاحححل : "احاقزححح  قحححنل ال   النبحححي علزححح  الصححح   والسححح    حححي رححح يو  -3

 انطحقتححن    نحح   هاح الاححل والعاححم  ، وهححر  الجالحح  لتححن نلتححح  ولتححن ننطححح "   والعاححم 
 .ونلتحنتن    ن  لم يمح لم يجب، وجب علز  اطرما  ننتان

نميح  للنسحك لكحن   غزموهحح  ن فنن لح قلنن بحجحب اطرما  ن  هر  الاحاقز  لا  نحم بتح
الاحل نحم   اح  زاح : "وق  قنل النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم ، الال يجب   ثم ن  نم 

 ". تح  طحع
********* 

  لححم يخححف   يمجحح  لزاححم  ننحح  إ  لغزححم ذلححك لزنحح      ":-رحمععه هللا  –قععال البهععوتي 
ثححم  .   جححنوز  غزححم نكلححفوإ  .رححم  نحح  نحضححع   علزحح  ح      و علححى فلسحح  وإ   حححت رححل    

 " رم  ن  نحضع  لف    
 :دة عليق

 "و علحى فلسح   ححت رحل       لحم يخحفإ    يمجح  لزاحم  ننح  لغزحم ذلحك لزنح      ":قولعه
 .     ن  يخشى  حات الال  و على فلس   رم  ن  نحضع  وعلز  الل ي 

 و  حن  ، وهح يمي  النسك  و  حن  النسحك  مضح ، هجن  جنوز الازقنت غزم نام :نثنل
  إذا  جنوز ولم يام  يجحب علزحو ،الحاجب علز     يام ، قص   لاك  لانج  ال  تكمه

 رحححم  نححح  نحضحححعك : فقححححل ، إ  هجعححح   خشحححى  ححححات الاحححل:    قحححنل  ححح،  مجححح ي   



 رم  : فقحل ، إ  هجع   خشى ن  اللصحص  و قطنع الطميق:  و قنل ، وعلزك الل ي 
 .ن  نحضعك وعلزك الل ي 

 .ال  و على فلس الن  خنف  حات  ييعن " رم  ن  نحضع      وإ   ":قوله
 تحححرا صحححبي  جحححنوز  " نححح  نحضحححع رحححم  ثحححم  لحححف    .   جحححنوز  غزحححم نكلحححفوإ   ":قولعععه

ألف  رحنل ، و هاح الال  و العام  يام  ن  نحضع ، ثم  لف، الازقنت وهح غزم نكلف
  فح  ياحم  ،  حرلك لحح  جحنوز  وهحح عبح  ثحم عتحق.التجنوز ال يجب علزح  الاحل والعاحم 

 .ن  نحضع 
********* 

شححححتم  رححححما  قبححححن نزقححححنت وباححححل قبححححن    و ححححم  إ   ":-رحمععععه هللا  –قععععال البهععععوتي 
وهححح ،ننتححن يححح  النام(وعشححم نحح  ذر الاجحح ،وذو القع  ،شحححال:شححتم الاححلو   ).وينعقحح 

 " . بميح  الال األ  
 :دة عليق

 لانذا ؟ .   يام  قبن الازقنت يعني " رما  قبن نزقنتو م  إ   ":قوله
 :وق  قنل اهلل  بنهك و عنلى ، لمأل  ذلك نخنلف لت ر النبي صلى اهلل علز  وس

حححزبح ُتْم ع حححر اب    ل حححزم   ح ْلز ْاحححر  ))  ن ححح     ْو ُيص  حححزبح ُتْم   تحْ حححنل ُلح   ع حححْ    ْنحححم      ْ  ُ ص  ((   ه  الَّحححر ي   ُيخ 
 [.23/النحه]

ن  رزو  رم  النبي صلى : قنل لانلك ب   فس ن   ي   رم  قنل  ولترا هور    هج ا 
أل  ، تنح لل ح في  خحنف علزحك ا،  ح   زحت علحى ذلحك  ح   لعحن: قحنل ، اهلل علز  وسلم

حزبح ُتْم : )) اهلل عز وجن يقحل  ن ح     ْو ُيص  حزبح ُتْم   تحْ حنل ُلح   ع حْ    ْنحم      ْ  ُ ص   ح ْلز ْاحر ه  الَّحر ي   ُيخ 
 .ون  الاعلح     الكماه   زول عن  الانج [.23/النحه(( ] ع ر اب    ل زم  

: ي وقتنن الانضم ن  الانج   و ،    حع  الانج  إلى    يام  قبن الازقنت    بأس
هنحن  عحنه   نحما  نجحنوز  ،  حب الطحنئم ا ه  حنن لح خشي    يام بنلازقنت وهح فحنئم وهح

ويسحتثنى نح  ذلحك .األولحى ياحم  قبحن الازقحنت، الازقنت واطرحما  قبحن الازقحنت بزسحزم
 .بنلاانذا  إذا  عن ذلك ارتزن نا :اطرما  قبن الازقنت



نسححأل  اطرححما  بححنلال قبححن  يالاسححأل   عنحح هححر  " .شححتم  وينعقحح وباححل قبححن     ":قولععه
 :  شتم  نان اختلف  زتن العلانء هراتم اهلل 

وقنسححا ذلحك ،  رهب بع   هن العلم إلى  ف  يصح اطرحما  بحنلال قبحن  شحتم  وينعقح 
علححى  فحح  يجحححز    ياححم  قبححن الازقححنت : قححنلحا ، علححى اطرححما  قبححن الازقححنت الاكححنفي

 .قبن الازقنت الزننفيالاكنفي  كرلك يجحز    يام  
عححز وجححن  أل  اهلل، وال ينعقحح  رجححنا ، إفحح  ال يجحححز: وقححنل بعحح   هححن العلححم هراتححم اهلل 

اْلا ل    ْشُتم  ن ْعُلحن نت    ا ْ   ح م      زت  َّ اْلا لَّ      ه   و  و ال  ُ ُسح   و ال  ج   ال   : ))يقحل 
ز وجن  ركحن  اطرحما  إال لاح   مضح   حي  لم يم ب اهلل ع[ 111/البقم (( ]  ي اْلا لِّ 
ولكح  إذا .ونعلحح   فح  إذا افتلح   ركحن  العاحن  اعنحن     العاحن ال يصحح،  شتم الاحل

 و يصححح نطلححق اطرححما  وينقلححب إلححى  حا إرمانحح  ه سححنا غحح تححن يل،  رححم  باححل قبححن  شححتم 
 : عام  ؟  ز  قحال  

 .وال عام  حا اطرما  وال يصح ال رجنا غن  العلانء ن  قنل إف  يل
وإذا ، ق اطرحما طحألفح  وجح  ننح  نل، قحمباألوهرا هحح ، ن  قنل إف  ينقلب عام  موننت

 .وج  نن  نطلق اطرما    ف  يصم   إلى  قن نشموع وهح العام 
إذ  ذو الاجحح   " (وعشححم نحح  ذر الاجحح ،وذو القع  ،شحححال:شححتم الاححلو   ) ":قولععه

 .العشم   قض يالرر نن   شتم الال ه
وهححرا ،    جازحح  شححتم ذر الاجحح  نحح   شححتم الاححل: الثححنفي  ححي هححر  الاسححأل   والقحححل
ححل  : ))  أل  اهلل عححز وجححن يقحححل ، وهححح الصححازح، نححن  ننلححك هراحح  اهللاطنححرهب  اْلا 
 علزححح  يكحححح  شحححتم شححححال وذو ، و قحححن الجاححح  ث ثححح ، جاححح [ 111/البقحححم (( ]    ْشحححُتم  

 .القع   وذو الاج   لتن ن   شتم الال
ن إ  نحححن زاح علحححى العشحححم  نححح  ذر الاجححح  لحححزس نححح   شحححتم الاحححل لكحححن  بعححح  لحححح قلنححح

 كحح   حي ، الابز  والمني الجانه و حاف الزيحنه : الاننسك  ي غزم  شتم الال ننتن 
 هن لترا الخ ف ثام  ؟ :   ذا قنل قنئن .غزم  شتم الال

 : ن  ثاما    و نن يتم ب علز  ن  الخ ف ، ل  ثام : الجحاب 



، واهلل أل عل   را  ي  شتم الاحل: لح قنل  ، على الارهب، الانو بنلزاز  علق  -1
ث ثح   ننلح  ال  علحى القححل بحأ   شحتم الاحل، و عل   ي الخننس العشحم نح  ذر الاجح 

 .وإ  قلنن  شتم الال شحال وذو القع   وعشم ن  ذر الاج  رنو. يانو
   و ال ؟  اح  قحنل هن يجحز  أخزم  حاف الال وسعي الال ع  شتم ذر الاجح -2

ذو الاجح  قحنل ال يجححز    يحؤخم الاننسحك عشحم نح   شتم الاحل شححال وذو القعح   و 
و نحن نح  قحنل إ   شحتم الاحل شححال وذو ، م ذر الاجح عشح و شيء ن  الاننسك عح  

 .القع   وذر الال  زجحز    يؤخمهن إلى ننال فتني  ل 
قحح  ياكحح  الجاحح  بححز   حح   إ  هححرا الخحح ف  ححي الح : هححرا الخحح ف قحح  يقحححل قنئححن  

ماح نحح  قححنل  شححتم الاححل شحححال وذو القعحح   وعشححم نححح  ذر نحح    وذلححك،العلاححنء  زحح 
لكح  يؤ ح   حي ذلحك ، الاج  نماحهم برلك الزن  الرر ياك   ز  عق  النزح   حي الاحل

الاجحح  نحح  بححنب  رعشححم ذبعبححم  العححمب ، الاححماح التسحح :  فحح  جعححن يححح  الناححم؟  زقححنل 
 . التغلزب
 .ل   تعلق بنلسنبقنسأوهنن 

 : الانه بنلازقنت ل  ث   رنالت 
 .للنسك    يكح  نمي اا  -1
 .لنسك    ال يكح  نمي اا  -2
 . اتى عز  وفحى  رم  ن  نحضع ،    يجب علز ،    يكح  نتمححاا  -3

سححاي يححح  الاححل األ بححم أل    ثححم  " . بححموهححح يححح  الاححل األ  ،ننتححن يححح  النام ":قولععه
و يسححاى يححح  ، زسححاى يححح  الناححم ويسححاى يححح  الاححل األ بححم،  زحح نننسححك الاححل  لعححن 

 .أل    ثم نننسك الال  ز ، العز 
***** 

  بنب اطرما ":-رحمه هللا  –قال البهوتي 
 ،رحما ل  قبن اط   ف  يام  على فلس  بنزت  نن  ن  نبنرنا فز  ال خحل  ي التاميم أل  : لغ   

  ياحل ر فزح  الح خحل  زح  ال فزح         (لنسحكفزح  ا):وفاحهان وشحمعنا ،والطزب،ن  النكنح
 "و يعتام   



 :دة عليق
 رححم   ر حخححن  ححي التاححميم  و  زاححن  ححن   " فزحح  الحح خحل  ححي التاححميم: لغحح   ":قولععه
م  علحى ا حأل  اطفسحن  بتلبسح  بنلنسحك يُ ، ثم   لق على اطرما  بنلال والعاحم ، رماننا 

قبحن اطرحما   بحنح  حن شحيء ناحن  بحنح اهلل  نطفسن  ، ل  قبن اطرما  فلس  نن  ن  نبنرنا 
 زاحم  علزح  ، لح  قبلح    ذا  رم  رم  علز  بسحبب هحرا اطرحما  نحن  حن  نبنرحنا ، عز وجن

 قلحزم الظلححم والصحز  إلححى و زض وياححم  علزح  رلححق الشحعم خحالطزحب وياحم  علزحح  لحبس الا
 .غزم ذلك
 اح  فححى  "و يعتاحم      ياحلر فزح  الح خحل  زح  ال فزح         (فزح  النسحك):وشحمعنا ":قوله

و يضحححن نححح  لحححبس ن بحححس ،    ياحححل ويعتاحححم ولكححح  لحححم يتلحححبس بحححنطرما   لحححزس بااحححم 
 .اطرما  ولم يعق  النز   لزس باام 

فز  ال خحل  ي النسك ال نجمح لبس ن بس اطرما  وال نجمح فز     ياحل و  إذ  هح
 : ن   رحال  خلحواعلم    ن   هاح اطرما     ي.يعتام
. بححأ  يعححز  النسححك الححرر يميحح   نحح  رححل  و عاححم   و قححما ، نعزنححنا  ياححم  إرمانححنا     -1

 . على نن فحى
ويصم   ، يصح: قنل العلانء . لبزك اللتم لبزك: بأ  يقحل ،نطلقنا     يام  إرماننا  -2
 .ح ال يعت  ب لغ ونن عال  قبن التعزز ، شنء ن  رل  و عام  نلا
 احن  عحن ، احن  رحم  بح   ح  ب رمنح  : أ  يقححل بح،    يام  باثن نن  رم  ب     -3

ن إ  شححنء وسححزأ ي  ححي آخححم البححنب    لحح   هبحح  صحححه فححر مه، ويصححح، علححي هضححي اهلل عنحح 
 .اهلل
،  و  رمنححح  بنصحححف فسحححك  رمنححح  يحنحححنا :  احححن لحححح قحححنل ، قتحححنا ؤ ن    ياحححم  إرمنحححنا -4

 .أل  اطرما  ال يتبع ، لزن  نقتضن يو ،  زصح
لعحح   ،  حح  يصحح، إ   رححم   ح    أفححن ناحم :  احن لححح قحنل ، نعلقححنا     ياحم  إرمانحنا -5

 .الجز  بنلنز 
 ح ذا فححى اطرحما  بقلبح  ، علحم ننح     نجحمح النزح   حنف  حي اطرحما ، فز  النسك: قحل  

 .  رنجنا ح ك ز لم يسق الت ر حيلبي ول مل حافعق  ول



أل  ، و سحح  التح ر  بح  نح  التلبزح   ، إ  النز  ورح هن ال  كلحي: وقنل بع  العلانء 
وهرا اختزنه ،  و قمين  وهي سح  الت ر، ز بالنز   نم بن     ب  ن  التصميح وهح التل

 .شزو اطس   اب   زاز  هرا  اهلل
 :  ست ل هرا  اهلل لرلك وا
با يو خ ح بح  سحع     النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم جحنء  جبميحن  حأنم  صحانب   -1

 .   يم عحا  صحا تم بنلتلبز 
 . كن  لتن فطق واجب  نلص  ،    النسك عبنح  ذات  اميم و الزن-2
 . كرلك النسك،    الت ر واألضاز  ال يجبن  باجمح النز -3

ححححححلَّ : ))  لى نلقحححححححل اهلل  عحححححح، لكحححححح  القحححححححل األول  ظتححححححم ححححححم      ححححححزت  َّ اْلا  ححححححْ   ح  ((     ا 
: اهلل علزح  وسحلم  ولقححل النبحي صحلى، واللم  يكح  بنلنزح   حي القلحب، [111/البقم ]
 نم وهحح و نحن رح يو خح ح بح  سحع  ، "وإفان لكن انمئ نحن فححى، إفان األعانل بنلنزنت"

يم عحا  صحا تم بنلتلبز     حالل   ز   ر على    النسك   النبي علز  الص   والس    
 ححي  و يضححنا ، إفاححن  نححمهم بححرلك طظتححنه الشححعزم : ألفحح  يقححنل ، ال ينعقحح  إال بم حح  الصحححت

، و نحن القزحنس علحى الصح   والتح ر،  حي األصحن ق   يم عحا  صححا تم     زح  النطح قحل 
ا   ، نئم العبنحاتس   الال والعام  لتان ن  األركن  الخنص  نن خنلف  ز  :  زقنل 
 :  ز     نهق التي األركن 
 . نن الال والعام    ، نئم العبنحات  م ل  بم ضتنس    -
ال يصحح هحرا  حي و ، نطلقحنا    ينححر اطفسحن  إرمانحنا    الال  نلعام  يجححز   -

 .الص  
***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 

 ولحرنئضحححنا  (غسحححن)فثحححى ن  ذ حححم و ُ ،اميححح  الححح خحل  حححي النسحححكلر     (سححح  لاميححح  ) "
    -وهحي فلسحنء -سحانء بنح  عاحزس نحم      النبي صلى اهلل علزح  و سحلم    أل   ،وفلسنء

  " ه ل الال وهي رنئ    غتسن ط  نم عنئش     هوا  نسلم و   .تسن غ

 



 :دة عليق

نح  ذ حم : قحلح   " فثحىن  ذ حم و ُ ،امي  ال خحل  ي النسحكلر     (س  لامي  ) ":قوله
 نألركححن  اآل زححح   و ، هححرا بزححن   فحح  ال  ححم   ححي نححن يححأ ي بححز  الححر م واألفثححى:  و  فثححى 

يقححن الاؤلححف هراحح  اهلل لعلححم  لححم رتححى لححح، والاححم  للمجححن  الاسححتابنت اآل زحح  نشححموع   
 .  األصن  سنور المجنل والنسنء  ي األركن  الشمعز ألذلك 
 حن غسحن : ولكح  القنعح   ، ولحم يبحز  هراح  اهلل صحل  هحرا الغسحن " (غسحن) ":قولعه

غسحححنل األوهحححرا  رححح  ، عنححح  اطرحححما  يغسحححن يعنحححو .شحححمعي   فححح   صحححل  غسحححن الجننبححح 
 : غسنل الاشموع   ي الال ث ث  األ    .الاشموع   ي الال

 .االغتسنل عن  اطرما  -1
 .االغتسنل عن  حخحل نك  -2
 .االغتسنل  ي يح  عم   -3

غسن للطحاف  و الابز   لزس المني الجانه  و لغسن نلغسنل  ونن سحى ذلك ن  األ
 .ل   صن ن  سن  النبي علز  الص   والس  

 .نه  خ ف إ   ن   ي الاسأل  خ فإنن     كح  إش -: لح هر   "ولح  ":قوله
    .وهم ن  يم   نن ق  يمح على اطفسن  ييعن، إنن     كح  لم   التحهمو  -           
 . و فلسنء ولح  ن  يمي  اطرما  رنئضنا  ييعن " وفلسنء رنئضنا  ":قوله
    -وهحي فلسحنء -سحانء بنح  عاحزس نحم      النبي صلى اهلل علزح  و سحلم    أل   ":قوله
لان فلسح  سحأل  النبحي علزح  الصح   والسح    قحنل لتحن علزح  الصح    وذلك ". غتسن

: الشححنه  قحلحح  و . اححن  ححي رحح يو جححنبم  "لمر بثحححب و رمنححيثاغتسححلي واسححت: "والسحح   
 :   حائ   نوهر  الجال  ن  الا يو لت".اغتسلي"
 .  ل على نشموعز  االغتسنل للنلسنء -1
 .  النلسنءوي ل على افعقنح اطرما  ن -2
ألف  إذا  ن  اطرما  ينعق  ن  النلنس ،از و   اطرما  ال يبطن بنلنلنس وال بنل -3

 .أل  االست ان   قحى ن  االبت اء،  ع   إبطنل  ن  بنب  ولى



وأل  ،وهرا حلزن الاز  " ه ل الال وهي رنئ    غتسن ط  نم عنئش     و    ":قوله
الص   والس   لان حخن على عنئش  وهي ق      المسحل علز  ، الاز  يساى فلنسنا 

 ".لعلك فلس   : "مف قنل سرنض  ب
********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 يضنا     س  ل  (و)و  عره استعانل  لناح نم  ع   الانء     ر    (و  زام لع   ) "
اك     يححت،رمانحح لزحح   ححي إ  وقط  هائاحح   ميتحح  لححئ  ياتححن  إ  ،وظلم،خححر شححعمبأ   ( نظححف) 
 " .نن 

 :دة عليق
 .إذا لم يتاك  ن  االغتسنل لع     ف  يتزام ييعن " (و  زام لع   ) ":قوله
 و : ولح قنل الاؤلف هراح  اهلل  "و  عره استعانل  لناح نم ع   الانء     ر    ":قوله

 .لزشان  ق  الانء  و وجحح الانء ن   عره استعانل ، لكن   عم،  زام لعره
 و   ر رسحححنا ،  و  حححزام لعححح  :  ححح   الاؤلحححف هراححح  اهلل لقحلححح    ولكححح  ياكححح     يااحححن

عح   الشحمعي وجححح  نح  عح   الحتاك  نح  الو ،  نلع   الاسحي عح   وجححح الاحنء، شمعنا 
 .استعانل 

صححميح  ححي  فحح  يسححتاب التححزام عنحح   عححره اسححتعانل ،  و  ححزام لعحح  : وقحلحح  هراحح  اهلل 
نح  االغتسححنل بنلاححنء عنحح  اطرححما    فحح   ححنلاام  إذا لححم يححتاك  ، نسححب  للااححم نلالاحنء ب

 : ))  عحز و جحن  قحنل، عح  الاحنء أل  اهلل عز وجن جعحن التحزام بح الا ، يع ل إلى التزام
ُ وا ن نءا  ح تح ز اَُّاحا  ، والبح ل يقحح  نقحن  الابح ل ننح ،  تحح البح ل[ 43/النسحنء(( ] ح ل ْم   ج 

 .اهلل موهرا نن علز  جاتحه  هن العلم هرات
بن قحنلحا ، اهلل إلى  ف  ال يستاب التزام  ي هر  الانل م هن العلم هراتوذهب بع  

 ن غسن نسحتاب   فح  ال يسحتاب التحزام و ، ال يستاب التزام لكن  تنه  نستاب : 
ال ه ح  ، و   الاقصحح نح  االغتسحنل التنظحف، وهرا اختزنه شزو اطس   هرا  اهلل، ل 

 .وهرا ال ياصن بنلتزام، الا  



أل  اهلل عحز وجحن جعحن التححزام ، ر بحنلعاح  وهحح قححل الجاتحححه  تحح  ظتحمخح ولكح  نح  
 ع  الانء  و ب الا  ع ي ا 
ُ وا ن نءا  ح تح ز اَُّاحا))  وهرا يشان الطتنه  الكبمى والطتنه  [ 43/النسنء(( ]  ح ل ْم   ج 

 .الصغمى ويشان الطتنه  الحاجب  والطتنه  نستاب 
 .لتنظف  نم زائ  ع  االغتسنلا " ( نظف) يضنا     س  ل  (و) ":قوله
   يححتاك  ،رمانحح لزحح   ححي إ  وقط  هائاحح   ميتحح  لححئ  ياتححن  إ  ،وظلم،خححر شححعمبأ   ":قولععه
فح  والشحنهب عن  ذا  هاح    يغتسن   ف  يزين نن علز  ن  الشعحه  شعم اطبحض وال " .نن 

لئ  :والسبب  ي ذلك قنل الاؤلف ، رلك إذا  ن  ل  ظلم  حين يقلا ،ونن  شب  ذلك
هباحن ياتحن     يزيحن ، ألف  هبان إذا  رم  والسزان  ي ن    حيلح ، ياتن  إلز   ي إرمان 
 ححنآل  هححح  ححي رححنل يححتاك   زتححن نحح   خححر ، ال يححتاك  ورزنئححر  ، هححرا الشححعم ويتححأذر بحح 

 .الشعم و قلزم الظلم  زشمع ل  ذلك
 .ن  شب  ذلك و ن شننبحوذلك بأ  يغتسن بنلصنبح     بنل، وقط  هائا   ميت :قحل 
علزح   ح     القححل و ،  ح  رنجح إلزح  ياتحن   لحم يلتم نن   فح  إذا، لئ  ياتن  إلز :قحل 
 .ستاب األخر ن  الشعم واألخر ن  الظلم عن  اطرما   ز  فظميبأف  
إفحح  يقلححم ظلححم  : قححنلحا ، نحح  ذلححك السححلم ااسححتثنح ، والظلححم: اسححتثنى اللقتححنء نحح  قحلحح  و 

زححف علححى ا   ال ي: رلك ذ ححموا  ححي  ركححن  وآحاب الاسححن م ولحح، زحح لزححف عاولكحح  ال ي
ألف  ياتن  إلز   ي ش   و هبض ونن  شحب  ، ش ي اا  يقلا  قلانا  ال:نعنن  ، ظلم  عن  سلم 

 .ذلك
********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

وفاحهن لقحل عنئش  . و بخحه  و ننء وهح،باسك.   ي ب ف  ( طزب) يضنا س  ل      (و)"
  ولالح  قبحن    ،  يام رمانح  قبحن    ن    زب هسححل اهلل صحلى اهلل علزح  و سحلم ط   :  

 ي نلحنه  هسححل اهلل صحلى اهلل ،لحى وبحزص الاسحكفظحم إ  في     حأ  :وقنل   .يطحف بنلبز 
 .نتلق علز   .علز  و سلم وهح نام 



  يلبس    فزع   لزس ل          ،نن لم ينزع ،  يتطزب  ي ثحب  ول  است ان  لبس و م     
  نحضع  ثم نو فان  قبن غسن الطزب نن  ونتى  عا  نس نن على ب ف  ن  الطزب    

 "   سنل بعم   و شاسلى نحض  آخم   ى ال إ  و فقل  إ  لز     هح  إ  
 :دة عليق
لك   زحب ،وهرا عن   ي المجنل والنسنء "  ي ب ف  ( طزب) يضنا س  ل      (و) ":قوله

وقح  جحنء  حي ،  و زب الام   نن ظتم لحف  وخلي هياح  ،المجن نن ظتم هيا  وخلي لحف 
اهلل علز  وسلم هوا  النسنئي والتمنرر وقنل ر يو رس   ىر يو ع  النبي صلذلك 

ن  ر يو  بي هميحم      زحب المجحن نحن ظتحم هياح  وخلحي لحفح  و زحب الاحم   نحن ظتحم 
 .لحف  وخلي هيا 

يكحححح  الطزحححب  و ناحححن  لكححح   يححح و " وفاحهحححن. و بخححححه  و نحححنء وهح،باسحححك ":قولعععه
 ؟ الطزب
لتححرا قنلحح  عنئشحح  هضححي اهلل و ، نسححب  للمجححن يطححب ه سحح  ولازتحح   حي الالححنه نلب: فقححل 
 .هسحل اهلل صلى اهلل علز  وسلم  أفي  فظم إلى وبزص الاسك  ي نلنه :عنتن

 نحن    يحتاا  الطزحب  حي ،  علز   نلطزب  ي اطرحما  يكحح   حي الحم س واللازح   قحض
فحح  هباححن إذا لححبس ن بححس اطرححما  علححق شححيء نحح  هححرا الطزححب  ححي ن بححس أل، ب فحح   حح 
 .والام    ي ه ستن.اطرما 
  رمانح  قبحن     ن    زب هسحل اهلل صلى اهلل علز  و سحلم ط  :  لقحل عنئش   ":قوله
و الححبزص البميحق  "لحى وبحزص فظحم إ  في     أ  :وقنل   .  يطحف بنلبز ولال  قبن    ،يام 

 .اللاعن 
 . ي ه س:  ي هواي  و  "  ي نلنه ،الاسك ":قوله
 وهرا الا يو  ".نتلق علز   .هسحل اهلل صلى اهلل علز  و سلم وهح نام  ":قوله

ألفح  ، ال نجحمح الحميح، ي ل علحى    عحز  الطزحب بنقزح ،  أفي  فظم إلى وبزص الاسك:
 .ال ياك      مر البميق إال ن  وجحح العز 

ولكححح  هحححرا القححححل  زححح  ،     يطزحححب ثحبححح  ييعنححح "    يتطزحححب  حححي ثحبحححو حححم      ":قولعععه
تصحنه علحى نجحمح الكماهح   زح  قواال،يام     يطزحب ثحبح  ييعن، والصحاب  ف  يام ،فظم



رحح يو ابحح  عاححم هضححي اهلل عنتاححن    النبححي صححلى اهلل علزحح  والحح لزن علححى التاححميم .فظححم
نسح  زعلحما  وال  نا لبس ثحبحيوال : "وسلم لان سؤل نن يلبس الاام  قنل  ي  ثننء   ن  

 .واألصن  ي النتي التاميم، لبنس الاطزبالوهرا صميح  ي النتي ع  لبس  "وهس
خلحح   نحم  علزح   ام  وب   ثحمن وهحوأل  المجن الرر سأل النبي علز  الص   والس   

وهحححرا حلزحححن علحححى وجححححب إزالححح  الطزحححب عححح  ، الصححح   والسححح      ينزعححح  و   يغسحححل 
   .نن يأ ي لكماه  لى اع هلل  لميعنا يقحل هرا  اثم .الثحب
إذا  زححب ثحبحح  وقلنححن إفحح  نكححمو  علححى  ييعنحح " نن لححم ينزعحح ،ولحح  اسححت ان  لبسحح  ":قولععه

 حح   فزعحح   لححزس لحح     يلبسحح  قبححن غسححن ، نححن لححم ينزعحح ، لبسحح  اسححت ان    لحح، الاححرهب
وابتح اء ، س صنه لبس  نم  ثنفز  إعنح  لب، لانذا ؟ ألف  لان فزع  افلصن عن .الطزب نن 

 .واالست ان   قحى ن  االبت اء، لبس
لحححح فحححزع هحححرا الثححححب ، وقلنحححن هحححرا نكحححمو ، هحححرا المجحححن الحححرر  رحححم  و زحححب ثحبححح  ييعنححح

أل  لبس  نم  ثنفز  هرا ابت اء لبس وإعحنح  ، ثم  هاح    يعز   نم   خمى يان ، الاطزب
 .واالست ان   قحى ن  االبت اء، بخ ف األول هح بن ، لبس
  يلبسح  قبحن غسححن الطزحب ننح  ونتحى  عاحح  نحس نحن علححى   فزعح   لححزس لح      ح   ":قولعه

هحرا ال ،  زضح  يح   علحى ه سح  لحزاس الطزحب،  زحب ه سح  نحث ا  ييعنح "ب ف  ن  الطزب
 .ألف   عا  التطزب وهح نام ، يجحز
، نح  ه سح   فح   زحب جحزءا  ىباعنح، فقلح  عح  نحضحع  ر  "   نحضحع نحو فاحن      ":قوله

ق الشححق األياحح  إلححى الشححنحح    أخححر بزحح    زبححنا ، ء األيسححم لححم ياححس الطزححبجححز ال: قححنل و 
 أفحح  ، ق األيسححم ابتحح اء  طزححبالشححأل  الطزححب الححرر رصححن نحح  ، تححرا رححما  ، األيسححم

 . طزب وهح نام 
وضحع  علحى و  ر  خحر  زحب نح  ه سح   " لحى نحضح  آخحمو فقلح  إ  لزح     ثحم هح  إ   ":قوله

ألفح  إذا افلصحن ،   فح  يكحح  نامنحنا ،  شحب  ذلحك ص ه   و على ظتم   و على ي    و نحن
 . حضع  ابت اء  طزب، ع  نال  ثم وضع  على نحض  آخم

وخ ص  نن قنل الاؤلحف .ألف  ن  غزم  عل  "   سنل بعم   و شاس  ى ال إ   ":قوله
 :    يقنل ، هنن وغزم   ي نسأل  افتقنل الطزب



 : إ  الطزب إذا افتقن 
 .ذلك بلعل     بغزم  عل  سحاءا ، نجب غسلتز ، اطرما  إنن    ينتقن إلى ثزنب -

، لح قح ه  فح   طزحب وبسحبب عحم  ونحن  شحب  ذلحك فحزل  ثحم الطزحب علحى اطرحما : نثنل 
 .  زجب علز  غسل 

 :  ترا على قساز  ، إنن إلى الب  و  -
 احن لحح سحنل الطزحب  و افتقحن بسحبب عحم   و ،    يكح  افتقنل الطزب بغزحم  علح  -1

 .وال يلز  إزالت ، و نن  شب  ذلك    بأس ب شاس  
 : تنن  ، بلعن نن      يكح  افتقنل -2
 اححن لححح نسححح ه سحح  ثححم ، إ   ححن  هححرا االفتقححنل بسححبب شححمعي  نلحضحححء  حح  بححأس بحح  -

 .   بأس برلك، افتقن إلى ب ف   و إلى هقبت  شيء ن  الطزب
 .إ   ن  بسبب غزم شمعي وجب  إزالت و  -

********* 
 :-رحمه هللا  –ل البهوتي قا

وهححح  ححن نححن يخححنو علححى قحح ه الالبحححس علزحح   (. جححمح نحح  نخححزض) يضححنا سحح  لحح      (و) "
 هوا  التمنرر ،ه ل ف  صلى اهلل علز  و سلم  جمح ط  والسماوين أل   ، نلقازص

 علز  الس   لقحل .وفعلز ،فظزلز  (بزضز زاه وهحاء    يام   ي إ  )      يضنا س  ل      (و)
  .التنسحن : والاماح بنلنعلز  .هوا   را  ((وفعلز ،وهحاء،زاهر  م  ي إ  لزام     و  )) 
 قنل   ي اللموع  ،والجاجم ، وال يجحز ل  لبس السمنحز  
 هحن      سح الصح   وال ألفح  علزح .و عقحب  ميضح    ، ا فلح  (رما  عقب ه عتحز إ  )س   (و) 

  " هوا  النسنئي ،ص   الحبم 
 :دة عليق

وهحح  فح  نح  ، هر  العبنه   زتحن إشحكنل " (. جمح ن  نخزض) يضنا س  ل      (و) ":قوله
أل  الاخحزض يجحب علحى الااحم     يبتعح  ، زض  نحم واجحبخالاعلح     التجمح ن  الا

 .يس   جمح ن  نخزض: كزف يقحل الاؤلف هنن، عن 



نعنحححى العبحححنه     يكحححح  ، يسححح   جحححمح نححح  نخحححزض: نحححماح  قححححل الاؤلحححف    :والجححححاب 
،  ف  ال يلبس اطزاه والمحاء ثم يتجمح ييعن،  جمح  ن  الاخزض قبن لبس  لإلزاه والمحاء

 .ثم يلبس اطزاه والمحاء بن يتجمح  والا 
 .بع   جمح ن  نخزض وهحاء     لبس إزاه  سُ : ولرلك عبنه  الانتتى هرا  اهلل 

 نححن التجححمح نحح  و ، إلزاه والححمحاء يكححح  بعحح   جححمح لحح   لبسحح  لححى ع ب   صححن نلسححنز  هنححن ن
 .برزو هح تح واج

 .حهات اطرما ظوسزأ ي الك   ع  الاخزض  ي بنب نا
 ن نن : الاخزض : وقنل بعضتم "وهح  ن نن يخنو على ق ه الالبحس علز   ":قوله

 .إ  شنء اهلل علز  وسزأ ي الك  .  صن على ق ه عضح ن  الب  
 .الكنف هنن للتاثزن "  نلقازص ":قوله
وهحرا صحميح    النبحي علزح  الصح   " ه ل صلى اهلل علز  و سلم  جمح ط   ف أل   ":قوله

 .والس    جمح ن  الاخزض قبن لبس اطرما 
 ظنهم  ولح  ن  غسحزلز  " (بزضز زاه وهحاء    يام   ي إ  )      يضنا س  ل      (و)" :قوله 

ا  النبححي أل  هححرا إرححم ،  بزضححز : قحلحح  ،و ج ي ي  ن  يشححتمو    يكحفحح حح، لزسححن ج يحح ي  
 .علز  الص   والس  

أل  و ،  م شحتس بحنولكن  ق  يام  نح  وجح  آخحم وهحح  فح  ل،      رم  بغزم األبز  صح
 .الننس ينظمو  إلز 

 .نه إلز  بنألصنب شنن ي:قنل العلانء شتم ولبنس ال
  .وهر   نهسز  " .التنسحن : والاماح بنلنعلز   ":قوله
، الكننحه:نثن ، الرر يغطي الكعب " والجاجم ، وال يجحز ل  لبس السمنحز  ":قوله

 .ري  التي  صن إلى الكعبراألو 
   يلبحي وياحم   و يتحن بعح      ييعنح "ً  فلح  (رما  عقحب ه عتحز إ  )س   (و) ":قوله

 .يصلي ه عتز 



 "هوا  النسحنئي ،صح   الحبحم  هحن      سح الصح   وال ألفح  علزح .و عقب  ميض    ":قوله
:  قنل،  نفي آت ن  هبي:"ز  وسلم قنلع  النبي صلى اهلل عل ثب   ي الصازاز وق  

 ."عام   ي رج : صلي  ي هرا الحاحر الابنهك وقن 
 ح    حن  ،  زسح  لاح   هاح    ياحم     يصحلي، نطرما  عقحب الصح   سحن  حوعلى هرا 

وإ  لححم وقحح   ميضحح  صححلى ه عتححز  سححن  ، و رححم  بعحح هن، وقحح  اللميضحح  صححلى اللميضحح 
 .ا نن علز   ثزم ن  العلانء هرا  اهللوهر.اطرما 

 حح ذا  هاح ، إفحح  لححزس لإلرححما  صحح    خصحح : وقححنل شححزو اطسحح   ابحح   زازحح  هراحح  اهلل 
 احن رصحن نح  النبحي علزح  ،  رحم  عقحب اللحم   ميضح    وقح    اطرما   ح    حن  الحقح ُ 

،  شحمع الصح  وال ، وإ  لحم يكح  الحقح  وقح   ميضح    فح  ال يصحلي، الص   والسح  
ألفحح  لححم ينقححن عحح  النبححي صححلى اهلل علزحح  والسحح    فحح   نححم  و  هشحح  نحح   هاح    ياححم     

 .يصلي ه عتز  ثم يام 
صحلي :   حنفي آت نح  هبحي  قحنل : "الا يو وهح قحل النبي علز  الص   والس   و نن 

   فح    حن  وقح ألفح  ياتاحن،    حالل   زح  " ي هرا الحاحر الابنهك وقن عام   ي رج 
 .االست الل ب  وال لزن إذا  طم  إلز  اطرتانل بطن،   ضيص    م 
 .       صلي ه عتز   فحر بتان سن  الحضحءيه  ُ :      قنل
و كح  ، كثم ن  ذلك    بأسإ   ن  ن  عنح    ف  يصلي عقب  ن وضحء  و يُ :  فظمفن

 .الحاق   انين ي  تح ك  ن  عنح   هرا يلم  إ و ، إلرما ال لهر  الص   للحضحء  
الاا  هلل ابح   : فقحل ،  صلي ه عتز و ال   حضأ إال   ن  اآل  عق ت العزيا :      قنل
 . ن ا  خزم لك، ن  اآل 

 :  زتن  لك  نن ه يكم، فظزم هرا نسأل  است هاجز 
  ؟؟؟نن الاكم !!!! الرهنب إلى نسج  قبنء  وقنت النتي 

،  انيححن علححى الصحح    ححي  وقححنت النتححي أل  هححرا، ظححنهم النصحححص  فحح  ال يجحححز: فقحححل 
سحتا  إلحى يالقحمآ  و   قحم يلح ذهحب هنحنك لزصحلي  زح  و  ، الص   لتن سبب  هر  ولزس

م عتز   ححي هححر  الاححنل  ازحح  نسححج  وال الححأل  هححن ز  ،  حح  بححأس العلححم وينتظححم اللميضحح 
 . انين



، نسحج وهحرا  حي غزحم ،  هاح    يصحلي،   يحح  الجاعح نح  سنع   ي آخم:  وفظزم ذلك
تحرا  ، ولحزس نح  عنح ح   فح  يصحلي بعح  الحضححء،  قن  يتحضأ وصلى ه عتز  سن  الحضحء

 . انين
********* 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ن  غزححم فزحح  الحح خحل  ححي ،و التلبزحح    ،باجححمح التجححمح  حح  يصححزم نامنححنا  (وفزتحح  شححمو) "
 (هيح  فسحك  حرافحي  ُ م إ  اللتح:ويسحتاب قححل) ((عانل بنلنزحنتفان األ  إ  )) النسك لا يو

  يشحححتمو و    .و قبلححح  ننحححي ( زسحححم  لحححي)   يقححححلويلل  بححح  و   ،  يعحححز  نحححن ياحححم  بححح ر       
لقحلححح  صحححلى اهلل علزححح  و سحححلم  ( االحححي رزحححو ربسحححتني،    ربسحححني رحححنبسوإ  ) زقححححل

رجححي ))ل قححن .جحح في وجعحح و    ،هيحح  الاححل ُ فححي إ  : لضححبنع  بنحح  الزبزححم رححز  قنلحح  لحح  
نتلحححق علزححح  زاح النسحححنئي  حححي هوايححح  ((اللتحححم نالحححي رزحححو ربسحححتني: وقحلي ،واشحححتم ي

 و ضحن    ،و عح و    ، اتحى رحبس باحم ((على هبك نن استثنز    لك       ))سننحهن جز إ  
لم ؛ سح   لحم يقضح        ياحن نتحى شحنء  و إ     :ولحح شحمو.رحن وال شحئ علزح ،الطميق ع 

   " يصح الشمو
 :دة عليق

ن  غزحم فزح  الح خحل ،و التلبزح    ،باجحمح التجحمح منحنا  ح  يصحزم نا (وفزت  شحمو) ":قوله
   حح.فزحح  الحح خحل  ححي النسححك: وهححرا نلتححح  ناححن  قحح    ححي قحححل الاؤلححف  " ححي النسححك
وال يكحح  ، باجحمح لحبس ن بحس اطرحما  وال يكحح  نامنحنا ، اجمح التجمحب يكح  نامننا 

لقحل النبحي علزح  ، نز ال ن    زلبي، بن الب  ن  النز ، تلبز  ن  غزم النز الباجمح  نامننا 
 ".وإفان لكن انماء نن فحى، إفان األعانل بنلنزنت": الص   والس   

لعاححح  قحلحح  ، إال إذا قححنه  ذلححك النزحح ،  حح  يكححح  نامنححنا ، لبزححك اللتححم لبزححك:  لححح قححنل 
 ".وإفان لكن انماء نن فحى، إفان األعانل بنلنزنت": علز  الص   والس   

: إذا  هاح    ياحم  يقححل  ييعنح " (هيح  فسحك  حرافحي  ُ اللتحم إ  :ويستاب قححل) ":قوله
 . زسم  لي و قبن نني، اللتم إفي  هي  الال، اللتم إفي  هي  العام 



 و  هيحح  ، و  هيحح  القححما ،اللتححم إفححي  هيحح  الاححل والعاححم :   زقحححل، ثححم يعححز  نححن ياححم  بحح 
 .التات 
وهحرا ، كتلحي باجحمح النزح   حي قلبح  ر وال ي " ويلل ،  يعحز  نحن ياحم  بح ر        ":قوله

 .ولك  هرا القحل  ز  فظم.قحل: يلتم ن  قحل  
بححن هححح ،  ححنلتلل  بنزحح  الاححل لححزس باشححموع، والصحححاب    هححرا األنححم لححزس باسححتاب

اطفسححن  إذا  هاح         كاححن، والححتلل  بنزحح  الصححزن ، تححح  ححنلتلل  بنزحح  الصحح  ، ب عحح 
 تححح ،صححلي  ححرا  و اللتححم إفححي  هيحح      صححح  غحح االلتححم إفححي  هيحح      : يصححلي ال يقحححل 
 .كرلك فز  الال ، لزس باشموع
وإفاحن هحح ، بنلنزح   ترا لحزس  للظحنا ،  و لبزك رجنا ، لبزك عام ا :   النسك يو نن قحل نم 

هرا ق  وهح ب  النص ع  النبي صحلى  و يضنا ،قبن ذلك ىألف  ق  فح ، إخبنه عان  ي قلب 
 تحح إخبحنه عاحن ، هحر  عنحي وعح   هحن بزتحي: ل الاضحاي وفظزم هرا قحح .اهلل علز  وسلم

 . ي قلب 
 .وهرا  نب  لان سبق " و قبل  نني ( زسم  لي)   يقحلو    ":قوله
إذا  ييعنح " ( االحي رزحو ربسحتني،    ربسحني رحنبسوإ  )  يشتمو  زقححلو    ":قوله
ربسححني وإ  : يقحححل  ثححم،وعاححم ا  لبزححك رجححنا   و،لبزححك رجححنا   و،لبزححك عاححم ا : قححنل ، لبححى

 .ترا اشتماو ، رنبس  االي رزو ربستني
ننف  يانع  ن  إ ان  النسحك   فح   ي ف  إذا رصن رنح  يعن االشتماوويستلز  ن  هرا 

 ح  يكلحي    ، نح  النطحق االشحتماوالبح   حي هحرا   لكح، بح و  هح ر ييعنح، يان نجنفنا 
بنع  بنح  الزبزحم لقححل النبحي علزح  الصح   والسح   لضح،  ح   ذلحك ال ينلعح ، ينحر بقلبح 

يححن هسحححل اهلل إفححي  هيحح  الاححل : لنبححي علزحح  الصحح   والسحح   للاححن  هاحت الاححل وقنلحح  
 ح   لحك علحى هبحك نحن ، رجي واشحتم ي: " قنل علز  الص   والس   ، ز  و ج في شن 
 ."استثنز   
هي   ُ في إ  : لقحل  صلى اهلل علز  و سلم لضبنع  بن  الزبزم رز  قنل  ل   ":قوله
 ب  ن   ، هرا هح الشنه  " :وقحلي ،رجي واشتم ي))ل قن .ج في وجع و    ،الال
 . قض بقلب  ى  ينلع  إ  فح  ، النطق



هحر   " .رحن وال شحئ علزح ،الطميق عح  و ضحن    ،و عح و    ، اتى ربس باحم  ":قوله
يانعح  نح  إ احن  النسحك   فح    و نحنف     ف  إذا رصن لح  عحنئق  وذلك .االشتماو نئ    يه

 .وال شيء علز يان 
   شححححيء علزحححح  ال هحححح ر وال رلححححق وال ،الاححححماح بححححرلك التحححح ر، ال شححححيء علزحححح :وقحلحححح 
 .يان نجنفنا  بن، قصزم

 احن سحاعتم    الاؤلحف يحمى  فح  يسحتاب لاح   هاح   االشحتماونسأل    ر هر  الاسأل و 
نلارهب  ف  يستاب لاح   هاح    ياحم     ، و ي الاسأل  خ ف،   يشتمو    يام  
 .أل  النبي علز  الص   والس    نم ضبنع  بن  الزبزم     شتمو، يشتمو

، لححزس باسححتاب نطلقححنا  االشححتماوإلححى    : قحححل الثححنفي الهححب بعحح  العلاححنء وهححح ذو 
وقحح  قححنل علزحح  الصحح   ، بححأ  النبححي علزحح  الصحح   والسحح    رححم  ولححم يشححتمواسححت لحا و 

 ".خروا عني نننسككم: "والس   
ياحل بزنح  وبحز  إ احن   ًا  و رنئ ا  إ   ن  الاام  يخشى عنئقنا : صزن القحل الثنلو التل
وهرا اختزنه شحزو ،  لم يشمع وال ننفعنا  وإ  لم يخشى عنئقنا ، االشتماوالنسك شمع ل  

 .وب   جتا  األحل ، اطس   اب   زاز  هرا  اهلل
    لححح قحح ه، ؟ فعححم نحح  الاححز  نهححن نحح  الابزاححنت اشححتماو خحححف الاححم   علححى فلسححتو 

 و خشححز     يأ زتححن بعحح  ، زاححال وخشححز  علححى فلسححتن، انححم   ذهبحح  إلححى نكحح  لعاححم 
، هحنو ينتظم   وه قتتحن  و نح  نعتحن لح، اطرما  نبنشم  بازحو ال  حتاك  نح  إ احن  النسحك

 . لتن     شتمو
 حن  نت  " لم يصحح الشحمو؛ س   لم يقض        يان نتى شنء  و إ     :ولح شمو ":قوله

 .ل شتماو صحه ن 
لبزحك :  و قحنل ، لبزك عام  ولحي     رحن نتحى شحئ : زقحل  ،    يان نتى شنء و  مْ ش  

 .    هرا الشمو ال يصح، وإ   س  فسكي لم  قض ، عام 
 :  وفزي  هابع ا ، ذ م الاؤلف ث   صحه: ل  صحه  االشتماووبترا يتبز     

 .بس رن اتى رُ ، إ  ربسني رنبس  االي رزو ربستني:    يقحل  -1



م خز حح  و نححنف    هنححن إذا رصححن رححنح   ، إ  ربسححني رححنبس  لححي     رححن:    يقحححل  -2
 .وإ  شنء رن نن  نجنفنا ،   شنء نضى  ي فسك     
 .   يشتمو    يان نتى شنء -3
صحححححه ز  هححححن ز  ال  ححححي االشححححتماو  حححح  يصححححح،    يشححححتمو إ    سحححح   لححححم يقضحححح  -4

 .ألف  لزس ل  عره،  األخزم ز
********* 

 :-رحمه هللا  –تي قال البهو

 ر هن غانء  و سكم  احت وال ينعق  ن  وجحح    و إ      ،رما  بجنح وال يبطن اط   "
قحنل  راح   . حنلقما ، ماح نط   (فسنك التاتح و  ضن األ  )وقما  ، ماحوإ  ، ات : فسنك واأل   
 "افتتى .ليوالاتع   رب إ  ،شك  ف  صلى اهلل علز  و سلم  ن  قنهفنال    : 

 :دة عليق

يلتححم ننحح     اطرححما  ال ينعقحح  بححنلجنح   و اطغاححنء نحح   "رححما  وال يبطححن اط   ":قولععه
 لانذا ؟ ، اطفسن  فلس 

، ونعلححح     الاجنححح  ال  تصحححه ننحح  النزحح ، قحح   قحح   لنححن    فزحح  اطرححما  شححمو: فقحححل 
، احنءوال يبطن اطرما  بجنحح   و إغ:  قحل  هرا  اهلل ،والاغاى علز  ال يتصحه نن  النز 

 حح  ، ثححم سححكم  و  رححم  صححنرزنا ، غاححنء و رصححن لحح  إ  ،ثححم جحح   رححم  عححنق ا  إذا  فحح  ييعنحح
 .أل  فز  اطرما  التي هي شمو رصل  قبن وجحح هرا األنم، يبطن إرمان 

 ي  ي أ ان ي، قنل اللقتنء صنه بانزل  الااصم ُ غاي   و     جُ  " بجنح  ":قوله
 .بنب اللحات واطرصنه

الكحنف هنحن . ال يبطحن باححت  ر  احن، قزحنس هحرا " غانء  و سحكم  اححتو إ      ":قوله
 .لتشبز ل
 حم  علحى شحمب نسحكم  و  ُ  قصح  نحث ا الغزحم و ،  و بغزم قص    سكم يتصحه إنن قص اا وال

أل  فزح  اطرححما  ،  حح  يبطحن إرمانحح ، اهلل عححز وجحن ابحت   و ، ثحم سححكم شحمب يظنح  نححنءاا 
 .رصل  رنل صاح 



مجن الرر الر يو اب  عبنس هضي اهلل عنتان   ي  يبطن باحت وال لزن على  ف  ال
اغسلح  بانء وس ه : " قنل النبي علز  الص   والس   ، وقصت  فنقت  وهح واقف بعم  

 .وهرا حلزن على    إرمان  بن  "  ف  يبعو يح  القزنن  نلبزنا ...و لنح  بثحبز 
 لح  رم  ، سكمالغانء  و اط و جنح  ال ييعن " ر هنوال ينعق  ن  وجحح     ":قوله

 رلك ، لك  لح  رم  ل  ولز   اكا  ركم الصبي، الاجنح  لم ينعق  إرمان  لنلس 
، والنز  ال  تصحه ن  هؤالء، أل  ن  شمو صا  اطرما  النز ، اطغانء و رلك السكم

 [.81/النان(( ]  إ فَّك  ال  ُ ْسا ُ  اْلا ْح  ى))   بقحل  عزوجن  نن الاز   حاضحو 
      .الاشموع  ث ث  األفسنك  ر " فسنكواأل   ":قوله 

، م بحز  هحر  األفسحنك الث ثح احم  إذا  هاح النسحك خز حاُ ال " وقما ، ماحوإ  ، اتح  ":قوله
 .    شنء  ات  وإ  شنء قم  وإ  شنء   مح

خمجنحن نح  هسححل اهلل : رح يو عنئشح  هضحي اهلل عنتحن قنلح   وال لزن على هحرا التخززحم
 .ن   هن بعام  وننن ن  بال وعام  ناهلل علز  وسلم  انن ن   هن بال وننصلى 
و نححم  صححانب  الححري  لححم ،  اححن سححزأ ي     النبححي علزحح  الصحح   والسحح   رححل قنهفححنا   يضححنا 
وهرا حلزحن علحى جححاز اطرحما  وجححاز ، نتاتعز حا لزكحف،   يجعلحهن عام  ه ينا  حاقح يس

 .التات 
 .تلف العلانء  ي األ ضن ننتنوإفان اخ،  هر   لتن جنئز 

 :   ضن األفسنك التات  لحجح   " (فسنك التات و  ضن األ  ) ":قوله
أل  المسحل علز  الصح   ، ب   ف  هح الرر  نم النبي علز  الص   والس    صانب  -1

  فح  لاححن ، هحن عاحم ح و   يجعل حاالتح ر    يالحح حاقح لحم يسح  والسح    نحم  صحانب  الححري
لاحن  حن   حي آخحم سحعز  وقحف عنح  ، سحعي الاحل ىلص   والس   نك  وسحعق   علز  ا
ا علحا : وقنل ، هن عام ح    يالحا و   يجعل ه ينا  حاقح لم يس   نم  صانب  الريو الامو  

لحححح : وقحححنل ،  لححححال  فحححي سحححق  التححح ر ألرللححح  نعكحححم ولجعلتتحححن عاحححم ، نحححن آنحححم م بححح 
 .جعلتتن عام لنمر نن است بمت نن سقز  الت ر و  استقبل  ن  

 .ألف  يتات  بان  رن اهلل ل  وبان  بنح اهلل ل ،    التات   يسم على الاكلف غنلبنا  -2
 .ألف  يأ ي بعام  نستقل  ورل نستقن،  ف    ثم عا ا  -3



و ف    ضن نح  التاتح  ونح  ، إلى    القما    ضن: وذهب بع   هن العلم هراتم اهلل 
يبقحى  حي رزحو وألفح   حو   حي الطنعح  ، صح   والسح  ألف  فسك النبي علزح  ال، اط ماح
 .إرمان 

إرما  النبحي علزح  الصح      نن األول وهح  حف.ولك  االست الل بتري  ال لزلز   ز  فظم
لكحح   نححم  صححانب     يقلبحححا ، والسحح    حح  هيححب  فحح  علزحح  الصحح   والسحح    رححم  قنهفححنا 

  النبححي علزحح  الصحح   والسحح   إبححن ، نتاتعححز  حاإرححمانتم نحح  الاححل إلححى العاححم  لزكحفحح
 .لحال  في سق  الت ر ألرلل  نعكم ولجعلتتن عام : قنل و  أسى 
أل  ، هرا  ز  فظم  حو   ي الطنع  ألف  سزبقى نامننا   ف  تعلزن الثنفي وهحالو نن 

 .ياب التزسزم على الاكلفبن ،الشمع ال ياب  حل الطنع 
   األ ضحن التاتح  ،م زب األ ضلز  علحى الاحرهبهرا هح   "  نلقما ، ماح نط   ":قوله

نححنتم عاححم بحح  الخطححنب  ححنفحا يححأنمو  النححنس  عححنتم اهلل ضححيللححنء ه خيلزحح  اط ححماح أل  ال
 . ترا حلزن على    اط ماح   ضن ن  القما ، بنط ماح

أل  القححنه  ياصححن علححى ، والصحححاب    القححما    ضححن نحح  اط ححماح، ولكحح  هححرا  زحح  فظححم
 .مح ياصن على فسك وار النسكز  والال

، و نن  نم الخللنء هضي اهلل عنتم الننس  ي زننتم بنط ماح   فان  ن  هرا األنم لسبب
أل  الننس إذا   حا نتاتعز   و قنهفز   سلمهم يكلزتم ، يبقى البز  نتجحهاا  ئ ل: وهح 

 .اا  ازنئر يبقى البز  نتجحه ،    يلز و  إلى البز  بقز  العن ، بنلال والعام 

***** 
 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 

 قنل .  نلقما ، ماح نط   (فسنك التات  ضن األ  و   )وقما  ،وإ ماح، ات : فسنك واأل   "
فح  آخحم أل  : وقنل  افتتى. ليرب إ  والاتع     ، ن  قنهفن   س ال علز   شك  فال    : را      

نحم    )) ف  صحلى اهلل علزح  و سحلم     سلم  لي الصازاز و  نم ب  النبي صلى اهلل علز نن    
وثبححح  علحححى  ((ال نححح  سحححن  هححح ينا   يجعلحهحححن عاحححم  إ      -لاحححن  حححن حا وسحححعحا  -صحححانب     
لححح اسححتقبل  نحح   نححمر نححن اسححت بمت نححن سححق  ))سححف بقحلحح  و أ  .رمانحح  لسحححق  التحح رإ  

  ((رلل  نعكموأل  ر،الت 



 شحتم الاحل ويلحمغ ننتحن ثحم ياحم  بحنلال  حي    يام  بحنلعام   حي ) ر التات  (وصلت )
 " . و بعز  ننتن، و قمبتن،ن  نك  (عنن 

 :دة عليق

 " . حنلقما ، ماح نط   (فسحنك التاتح  ضحن األ  و   )وقما  ،وإ ماح، اتح : فسنك واأل   ":قوله
و     ضحححلتن ، قحححما ال حححماح و اطالتاتححح  و :    األفسحححنك ث ثححح  ،  قححح   لنحححن  حححي  ححح   سحححنبق

ولكح  .يلي ذلك اط ماح، يلي ذلك ن  األ ضلز  القما ، ح  ث ث  سبق ذ مهنتات  لحجال
 ثم القما  ثم اط ماح ؟   ر    التات    ضن نطلقنا ، هن هر  األ ضلز  على إ  قتن

وحلزححن ،  ححنلتات    ضححن إال نحح  سححن  التحح ر  حح   القححما   ححي رقحح    ضححن، ال: الجحححاب 
اسححتقبل  نحح   نححمر نححن اسححت بمت نححن  حلحح)):   النبححي علزحح  الصحح   والسحح   قححنلذلححك 

، وعلزحح  نحح  سححن  التحح ر  نأل ضححن  ححي رقحح     يقححم  ((سححق  التحح ر وألرللحح  نعكححم
أ ي إ  شححنء اهلل صححل  التاتحح  توسحح،  نأل ضححن  ححي رقحح     يتاتحح  و نححن نحح  لححم يسححق هحح ينا 

 .واط ماح والقما 
 . را اطنن   ييعن " وقنل ":قوله
 .تات ال ييعن " ف  آخمأل   ":قوله
فح  صحلى اهلل     وسحلم  لحي الصحازاز  نم ب  النبحي صحلى اهلل علزح ف  آخم نن    أل   ":قوله

ال نحح  سححن    يجعلحهححن عاححم  إ      -لاححن  ححن حا وسححعحا  -صححانب  نححم       )) علزحح  و سححلم 
لححح اسححتقبل  نحح   نححمر نححن ))سححف بقحلحح  و أ  .رمانحح  لسحححق  التحح روثبحح  علححى إ   ((هحح ينا 

يحح ل علححى    التاتحح    ضححن إال  تححرا  " ((رلل  نعكححموأل  ،راسححت بمت نححن سححق  التحح 
   .القما   ي رق    ضن    لا  سن  الت ر 

  ب      ق  العام   "    يام  بنلعام   ي  شتم الال)  ر التات  (وصلت ) ":قوله
   . لح  رم  بنلعام   ي هنضن  لم يك  نتاتعنا .  ي  شتم الال

ولحم يلحمغ نح  العاحم    فح  ال ، عاحم   حي  شحتم الاحل لحح  رحم  لل "ويلمغ ننتحن ":قوله
 رلك لح ق ه  ف   رم  بنلعام   ي  شتم الاحل و حنف وسحعى ولحم يقصحم ،يكح  نتاتعنا 

ألف  الب   ي التات  نح  اللحماغ نح  ، وإفان يكح  قنهفنا     يكح  نتاتعنا ، ثم  رم  بنلال
 .العام 



  الال  ي العن  الرر اعتام  ب     يكح   " (ثم يام  بنلال  ي عنن  ":قوله
 والب     يكح  الال  يضنا ، وافتتنءاا   نلعام  الب      ق   ي  شتم الال ابت اءاا ، ز 
 لح اعتام  ي هر  السن  ورل ن  السن  القنبل  لم ، عن  الرر  مغ  ز  ن  عام  ال ي 

 .يك  نتاتعنا 
نئح   ذ حم هحر  العبحنه  نح  نن  :ق  يقحل قنئن ". و بعز  ننتن، و قمبتن،ن  نك  ":قوله

، نح  نكح   و قمبتحن  و بعزح  ننتحن: ألفح  قحنل ، م  ل  الاؤلف هرا  اهلل؟ألف  لح لم ير مهن لعُ 
أل  بعحح  العلاححنء ، ذلححك لحجحححح الخحح ف علححى إفاححن فححص: نقحححل. ر نكححن  شححنء ييعنحح
 .و رلك  ي نسأل  البع ، إ   رم  ن  قمب نك  لم يك  نتاتعنا :قنل

م إال لحجححححح ل حححهراتحححم اهلل ال ينصحححح  علحححى شحححيء لحححح لحححم يحححر م لعُ  إ  العلاحححنء حححنلاتم 
 .الخ ف

والبح     ،    يأ ي بنلعام  ويلمغ ننتن ثحم ياحل نح  عننح : إذ   تانن اآل  صل  التات  
 : نسأل  سنبق   ي بقزنن. كح  العام   ي  شتم الال

ثحم ، لالحقو حنف وسحعى وفسحي التقصحزم  و ا،  ف  لح  رحم  بعاحم   حي  شحتم الاحل:وهي
 . على الارهب يكح  قنهفنا ، موي  و رم  بنلالتجنء يح  ال

، وهحرا القححل  صحح، وعلز  الل ي  لتمك الحاجحب،  ف  يكح   ي هر  الانل نتاتعنا :وقزن
 ((وإفاحن لكحن انحماء نحن فححى، إفاحن األعاحنل بنلنزحنت)) :لقحل النبي صلى اهلل علز  وسحلم
لتم حح  التقصححزم ، لكحح  يلزنحح  الل يحح ، نححن فحححى زكححح  لحح  ، وهححرا المجححن قحح  فحححى التاتحح 

 .الحاجب

***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و بتحن ثحم       ياحم  بتاحن نعحنا والقحما      ثم بعاحم  بعح   ماغح  ننح ،  يام  بال    واط  ماح"
 .رمانح  بتحنثم  حخلتن علز  لحم يصحح إ  ،رم  ب  ي  حا تنون       ي خل  علزتن قبن شموع

" 
 

 

 :دة عليق



هححرا هححح ،نحح  الال ييعنحح " ثححم بعاححم  بعحح   ماغحح  ننحح ،  ياححم  بال    واط  ححماح ":قولععه
 .عام نل   يام  بنلال ثم ب، اط ماح

ال نل نط ماح    يام  ب،والصحاب    اطرما  بنلعام  بع  الال ال حخن ل   ي اط ماح
فاححن  ذ  النبححي وإ،  نححن اط زححن  بححنلعام  بعح  اللححماغ نحح  الاححل  تحرا لححزس باشححموع،  ورح 

 يمجحح  النححنس باححل :لخن مهححن لاححن قنلحح  علزحح  الصحح   والسحح   لعنئشحح      لعلحح   طززبححنا 
 خححم  :((وقحنل، مهححن نح  التنعححزما  عْ  حأنم  خنهححن عبح  الحمرا     يحُ ، و هجح  باححل، وعاحم 

إذ  اط زححن  بححنلعام  بعحح  الاححل  ححي اط ححماح لححزس .((أختححك نحح  الاححم   لتتححن بححنلعام ب
 : لحجتز باشموع 

 .أل  اط ماح فسك نستقن، ال ن خن ل   ي اط ماح -1
أل  النبححي علزحح  الصحح   والسحح   لححم يححأنم بحح  الصححانب  الححرر ،  فحح  لححزس باشححموع -2

وهحر  الصححه  وهحي اطرحما  باحل ثحم اط زحن  بعاحم  .رجحا نع  و نفحا نلمحي   ي الاحل
، و     يأ حا بنلال  حي سحلميمي ، الري  ال يمي و     يت وا ه ينا ، يلعل  بع  البخ ء

 فحن  ، الااح  هلل: ويقحل ، لتخلص ن  الت ر ؟    يأ ي بال ثم يأ ي بعام ل ان الطميق 
 .ت رالولم يلزنني ، الالعام  و  ي ال نلاتات  

 .بنلال والعام  عنيي "   يام  بتانوالقما      ":قوله
 .ي بنلعام نيع " و بتن    نعنا  ":قوله
 .الال ينيع " ثم ي خل  ":قوله
 . ر العام  " علزتن ":قوله
 : لقما  لهن ن  صحه ن   "  ي  حا تن  قبن شموع ":قوله
 .ورجنا  لبزك عام ا : بأ  يقحل ،    يام  بتان نعنا  -1
علححى  ييعنحح، ثححم يحح خن الاححل علزتححن، لبزححك عاححم :زقحححل ، عام نل   ياححم  بتححن  ر بحح -2

 .العام  قبن الشموع  ي  حا تن
، عام نل  فتن  ول نن  رمن  ب، هي نن رصن لعنئش  هضي اهلل عنتنفز  وهر  الصحه  الثن
مف وحخحححن علزتحححن النبحححي علزححح  الصححح   سححح لاحححن رنضححح  ب، رنضححح  علحححى  فتحححن نتاتعححح 

وسحزأ ي إ  شحنء اهلل  عحنلى  حي  ، والس    نمهن      خن الال على العام  لتكح  قنهفح ا 



   ححححات الاحححل  رمنححح  بححح   ححح   الاؤلحححف  زاحححن يتقححح      الاحححم   إذا رنضححح  وخشحححز
  : ان سزأ يثم يقحل الاؤلف  ي الصحه  الثنلث   .وصنهت قنهف 

 .بنلال ييعن " رم  ب ون      ":قوله
 . ر العام  "ثم  حخلتن  ":قوله
 ذا  رححم  بححنلال ثححم ، الصحححه  الثنلثحح  يهححر  هحح " .رمانحح  بتححنلححم يصححح إ   علزحح  ":قولععه

 : لانذا ؟ قنلحا ألنمي  .الارهبوهرا هح ،   ف  ال يصح،  حخن العام  علز 
 . ف  لم يمح -1
   يصحح    يح خن ،  نلعام  رل  صغم، ألف  ال يصح إحخنل األصغم على األ بم -2

 .بخ ف العكس، أل  الضعزف ال يقحى على ال خحل  ي القحر، العام  على الال
البخحنهر  بان هوىواست لحا ، وقنل بع   هن العلم هراتم اهلل    هر  الصحه  صازا 

  حنفي آت : ))ع  عام هضي اهلل عن  قنل ساع  هسحل اهلل صلى اهلل علز  وسحلم يقححل
و ي ، ((عام   ي رج : صلي  ي هرا الحاحر الابنهك وقن ، ين ناا :  قنل ، ن  هبي
وهحر  ، الاح خحل علزح  الاحل، عاحم   حي رجح : افظم ، (( عام  ورج : قن )) : هواي  

 كحن  ، ف  بترا اطحخنل افتقن ن  الالضحل إلى نن هحح   ضحن  و يضنا .ي ل على الجحاز
 : صحه  ث   وعلى هرا يكح  للقما .وهرا القحل هح الصازح، خزماا 
 .   يام  بتان نعن -1
 .ثم ي خن الال علزتن    يام   بنلعام   والا  -2
 .   يام  بنلال ثم ي خن العام  علز  -3

***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

رححم        ثم نحح  الاححم  إ  وهححح نحح   ححن  علححى نسححن   قصححم  ححأ   ( قححيعلححى األُ )يجححب (و) "
 ح   ، هن الاحم  ونح  ننح  حو  الاسحن  بخ ف    . فسك ال جبما  (ح ) و قنهفن ،نتاتعنا 

 (.ذلك لا  لم يك   هل  رنضمر الاسج  الاما   )علز  لقحل   عنلى  يءش
  ال يسحن م بزنتاحن و    . ثم نح  نكح صحم  حأ  و نسحن   ق  يام  بتن ن  نزقنت    ويشتمو    

 " .رم     ح  علز   سن م نسن   قصم  أ      



 :دة عليق

 .آ نقي: وجاع   " ( قيعلى األُ )يجب (و) ":قوله
 " (ح ) و قنهفحن ،رم  نتاتعحنا       ثم ن  الام  إ  ن   ن  على نسن   قصم  أ  وهح ":قوله
 : ألنحه ،    ش  و ح لكن، ولح قنل الاؤلف هرا  اهلل ه ر:ح قحل  
ححْ ر  )) لزحا حق اآليح  الكمياحح   -1 ح   اْلت  ححم  ن  حن اْستح ْزس  ححلِّ   ا  تَّحح   ب حنْلُعْام    إ ل حى اْلا  حْ    ا  ((    ا 
 [.112/البقم ]
 تكح  ، وأل   لا  ال    ي الاننسك  طلق على الت ر الشكما  والجبما  وفاح  -2

 .نجال 
علزح   يء ح  شح ، الاحم  ونح  ننح  حو  الاسحن   هحنبخ ف    . فسك ال جبما  ":قوله

إذ  يجحب علحى  " (.ذلحك لاح  لحم يكح   هلح  رنضحمر الاسحج  الاحما   )لقحل   عحنلى 
 .بأف  ن   ح  نسن   قصم ع  نك :  سم  الاؤلف هرا  اهلل : ن  األ قي و .األ قي ح 

م رنضحم نح  هح: قحنل قنئحن  لحح إذاا ، نن ن  حو  الاسن    تح نح  رنضحم نسحج  الاحما 
علحى نحن نشحى علزح  الاؤلحف نح  :فقححلالتح ر ؟ معلحزتاسج  الاما  الحري  ال يجحب ال

 لانذا ؟.قصم سن  نحو  
، يتحمخص بحمخص السحلمال  بح لزن  فح ، أل  ن  حو  الاسحن    حي ركحم الانضحم: قنلحا 

هحرا هحح الاشحتحه نح  . لان  ن  ال يتمخص صنه هح ونح   حن   حي نكح  علحى رح  سححاء
 .را  هرا  اهللنن   اطنرهب 

إ  رنضم الاسج  الاما  ن  حو   وهح القحل الثنفي اهلل موقنل بع   هن العلم هرات
ون   ح  ، ون   ن  بز  نك  وحو  الاحاقز   تح ن  رنضم نسج  الاما ، الاحاقز 

 .اسج  الاما الالاحاقز   لزس ن  رنضم 
 موهح، نسحج  الاحما ألفتم لزسحا ن  رنضم ،  هن الطنئف يجب علزتم الت ر: نثنل 

و نن نح  بحز  الاحاقزح  وبحز  نكح  هحم نح  رنضحم الاسحج  الاحما   ح  ،  ح  الاحاقز 
 .الت ر ميجب علزت
 .اطنن  ننلكهرا نرهب و ، رنضم الاسج  الاما  هم  هن نك    :ووالقحل الثنل



أل  رنضحححم الشحححيء هحححح ،    رنضحححم الاسحححج  الاحححما  هحححم  هحححن الاحححم :القححححل المابححح  و 
هحح نح  يصح   علزح   فح  نح  رنضحم و  حي رح وح الاحما   يو هن الاما  يعن،  الاجنوه ل

 .اسج  الاما ال
 اسج  الاما  هم  هحن نكح   والإ  رنضم :  و قمب األقحال  ي هر  الاسأل     يقنل

لحح و ، ألفنن إذا قلنن  هن نك  حخن  زتم  هحن الاحم ،  هن نك : ن  قوإ  شئ  ، الام 
، هن الام  لخم   رزنء  هن نك  التي خنه  ر وح الام اسج  الاما   القلنن رنضم 

لكح  ،  هن الام  وجب علحزتم التح ر لزسحا ن  قلننإذا رحلتن ن   هن النحاهي  و   اث ا 
إذا قلنن  هن نك  حخن  ي ذلك ن   ن   ي رح وح الاحم  ونح   حن  خحنه  الاحم  لكح  

 .عم  ي وقتنن الانضموهرا القحل  .باك  بازو يطلق علز  بأف  ن   هن نك  نتص ا 
: ))   بححنهك و عححنلى   اسححج  الاححما  قحلححالالحح لزن علححى وجحححب التحح ر علححى غزححم رضححم و 

ث ح     يَّحن    ز نُ  ث    ْ    ص     حي   ا ْ    ا تَّ   ب نْلُعْام    إ ل ى اْلا لِّ   ا ن اْستح ْزس م  ن    اْلت ْ ر    ا ْ  ل ْم ي ج 
ْعحح ع    إ ذ ا ه ج  ححبحْ ححلِّ و س  ححم ر اْلا ْسححج    اْلا  ححْ  ل ححْم ي ُكححْ    ْهلُححُ  ر نض  ل حح   ذ ل ححك  ل ا  ححم      نن  ُتْم   ْلححك  ع ش 

 .الضازم يعحح على الت ر((  ذلك))  قحل  [.112/البقم (( ] اْلا م ا   
و   الت ر واجحب ، وقنل بع  العلانء إ  اسم اطشنه   و الضازم هنن يعحح إلى التات 

 . يشمع ل  التات  هم رنضم الاسج  الاما لك  الرر ال، على  ن نتات 
 .على الت ر و   اسم اطشنه  الضازم عنئ   ، ولك    ثم العلانء على األول

 . ر بنلعام  "   يام  بتنويشتمو     ":قوله
ألف  إذا  رم  بتن ن  نك   و ن   " . ثم ن  نك و نسن   قصم  أ  ن  نزقنت     ":قوله

هحرا القححل نبنحي و . ح  يجحب علزح  التح ر، صحمق  الرن نك   قح   رحم  بتحن حو  نسحن 
 .على    رنضم الاسج  الاما  ن  حو  الاسن  

 ررلكح  نحن هحح رح  السحلم الح.يعنحي بحز  رجح  وعام ح  "   ال يسحن م بزنتاحنو    ":قوله
 . ان سزأ ي  يقط  التات  ؟ قنل الاؤلف

سحن   قصحم  عحنح سن م نوذلك بأ  ، ر بنلال " رم   سن م نسن   قصم  أ       ":قوله
لحح قح ه  ييعنح .تحرا هحح التاتح  الاحل نح  عننح    نن إ   رم  بعاحم  فنويحنا ، بنلال نامننا 



، بعاححم  ثححم عححنح نامنححنا ، ثححم سححن م  ححح  نسححن   القصححم،  فحح    ححى بعاححم   ححي  شححتم الاححل
 .لتن ركم نستقن،  تر  العام  ج ي  

 حح    اتعحح  ،ام حح  ورجحح نحح   هاح التاتحح  بححز  عم إذ  نتححى سححن  ". حح  ح  علزحح  ":قولععه
 لك  نن هي الاسن   التي ينقط  بتن التات  ؟ .ينقط 

وقنل بعحح  العلاححنء إذا سححن م  ححح  ،علححى نححن نشححى علزحح  الاؤلححف إذا سححن م نسححن   قصححم
 .الاحاقز  افقط   اتع 

وهرا هح الامور ع   نزحم الاحؤننز  ، إذا عنح إلى بل        اتع  ينقط : وقنل آخمو  
، سحلمي الألف  ال يص   علزح   حي هحر  الصححه   فح   م ح  بتحمك  رح  ، ن عام هضي اهلل ع

ركححححم وجحححححب التحححح ر علححححى الاتاتحححح  والقححححما   فحححح   م حححح  بتححححمك  رحححح   نحححح  أل  عنحححح هم
  :إذ  شموو وجحب الت ر .سلمي 

 .   يام  بنلعام   ي  شتم الال -1
 .   يلمغ ويام  عنن  -2
 .   ال يكح  ن  رنضم الاسج  الاما  -3
 .ال يسن م بز  رج  وعام   نسن   قصم    -4

 .وظنهم   ن  هرا  اهلل  ف  ال  شتمو فز  التات 
، لح ق ه  ف  ذهب  حي  شحتم الاحل واعتاحم ولحم يكح  نح  فزتح     ياحل نح  عننح   اث ا 

،  تن يجب علز  الت ر ؟ ظنهم  ح   الاؤلحف  فح  يجحب،  لان جنء الال  رم  بنلال
 .شم نا   و   فز  التات  لزس

بحأ  وجححب التح ر لتم تح  بتحمك  رح   وعللححا، وهرا القحل هح اختزحنه الاح حق هراح  اهلل
 .وهرا الاعنى  يختلف بنلنز  وع نتن، سلمي ال

و   ، نححن   راحح  هراحح  اهلل خحح ف نححن نشححى علزحح  الاؤلححف هنححناطوالاشححتحه نحح  نححرهب 
ح:))أل  اهلل عحز  وجحن يقححل، تح النز  شمو لحجحب الت ر على الاتا تَّح   ب حنْلُعْام      ا  ْ    ا 

لعن الاضنف إلى الاكلف ي ل على    نن  فز  وقص  الو ، [112/البقم (( ]إ ل ى اْلا لِّ 
حن )) ان فقحل  ي الزاز  ، وإهاح  حرُُ ْم ب ا  رُُ ُم اللَُّ  ب نللَّْغح    ي   ْيا نف ُكْم و ل ك ْ  يُحؤ اخ  ال  يُحؤ اخ 

بح لزن ، وقصح اا  هنحنك إهاح ا     إضن   اللعن  ح ل علحى[ 81/الانئ  (( ]ع قَّْ ُ ُم اأْل ْيا ن   



لك  ،وهرا القحل  قمب إلحى الصححاب.الكلنه   ز     لغح الزاز  ال  جب، ف   ي الزاز 
 .  ف  يت ر االرتزنون   هاح 

ويجب على األ قي وهح ن   حن  علحى نسحن   قصحم  حأ ثم نح  الاحم  إ  :وقحل الاؤلف
نحح     ظححنهم  ، ميح  ححي وجحححب الحح    و التحح ر علححى القححنه صحح.  و قنهفححنا ًا   رححم  نتاتعححن

 .    الان    ف  ال يجب
 اححن ، بححأ  علححى القححنه  هحح ر،  ححي بححنب الل يحح  نالاححن   صححمرو  إ  الاؤلححف:لكحح  يقححنل

 .و نن ح  نتع  وقما   زجب الت ر: سزأ ي إ  شنء اهلل  عنلى  ي قحل  
 ر    يكحح  وقححع النسحكن  عح  وظنهم     الاؤلف هنن  ف  ال يشتمو  ي وجحب التح

ألفح  رصحن ، ب التح رجح  فح  ي،  لح ق ه  فح  اعتاحم عح  شحخص ورحل عح  آخحم.وار 
 .وهرا هح الصازح، وهرا هح الاشتحه ن  الارهب، رل وعام   ي سلم وار 

 علححى نحح  يكححح  ، إذا قحح هفن  فحح  اعتاححم عحح  شححخص ورححل عحح  آخححم  و العكححس ورزنئححر  
 .الت ر ؟ ق   ق  

***** 

 :-رحمه هللا  –لبهوتي قال ا

رمانتاحن ذلحك عاحم  نلحمح  لاح يو وس  لالحمح وقحنه   سحو فزتتاحن باحل وينحيحن  ب    "
 و يقلحن بعم ح   رمنن ب  لزصزما نتاتعحز  نحن لحم يسححقن هح ينا ذا ر     الصازاز  السنبق     

  سنق  نتات  لم يك  ل     يان  زام  بال إذا  نف وسعى لعام   قبن رلق  ح ذا وإ  
 "ا  يح  النام رن ننتانذب

 :دة عليق

 .فز  الال و   يلس ييعن " وس  لالمح وقنه   سو فزتتان بال ":قوله
   النبححي صححلى اهلل علزحح  وحلزححن ذلححك  " رمانتاححن ذلححك عاححم  نلححمح وينحيححن  ب    ":قولععه

ولححم يلححم  النبححي علزحح  ، هححن عاححم ح    يجعل هحح ينا  حاوسححلم  نححم  صححانب  الححري  لححم يسحححق
 .ون   ن  قنهفنا  س   بز  ن   ن  نلمحاا الص   وال

 .وقنه  لم يسق ه ينا :ينبغي    يقز  ، وس  لالمح وقنه :لك  قحل الاؤلف



لحال  في سق  )) :أل  النبي علز  الص   والس   يقحل،   ف  ال يان نا   ه ين نن ن  س
 .(( جعلتتن عام لالت ر ألرلل  نعكم و 

 .بنلال ييعن " رمنن ب ا ر     ذلا يو الصازاز  السنبق      ":قوله
القحنه  يسح  لتاحن  الالحمح و "  و يقلحن بعم ح  لزصزما نتاتعز  نن لم يسحقن ه ينا  ":قوله

 .نتاتعز  نلكحف، و   يجعن هرا اطرما  عام ، فزتتان بنلال ن   يلسخ
 ورزنئحر  ،  حي  عحن نخحتص بحنلال نألفتان إذا وقلحن بعم ح   قح  شحمع،  و وقف بعم  :ثنفزنا 
هحرا القلحب ال يتغزحم بح  و ، لغحح: قحنلحا ،جعن الال عام   ييعن، ذلك ح ق ه  فتان  ع ل

نلاحح   .بعم حح  نتان ؟ نححن لححم يقلححزفسححك نإلححى نتححى ياكحح  الالححمح والقححنه     يقلبححو .شححيء
 . ي عم   نلم يقل   للقلب نننلنسبب

قبحن    سنق  نتات  لم يك  ل     يان  زام  باحل إذا  حنف وسحعى لعام ح وإ   ":قوله
لحم يكح  لح     :الاتاتح  إذا سحن  التح ر يقححل " رلق   ذا ذبا  يح  النام رحن ننتاحن

 .يان
 .((لحال  في سق  الت ر ألرلل  نعكم)):أل  النبي علز  الص   والس   قنل

 .يح  النام رن ننتنالت ر إذا ذبح  ثم، زام  بال إذا  نف وسعى لعام   قبن الالق
الت ر ننذا يصن  ؟ يطحف ويسعى وال يالق وال يقصم بن وعلى هرا الاتات  إذا سن  

وسزأ ي إ  شنء اهلل  عنلى بزن  هر  الصححه   زاحن يحأ ي ،إلى يح  النام، يبقى على إرمان 
 .ن      الاؤلف هرا  اهلل

***** 
 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 

 حححنف وسحححعى لعام ححح  قبحححن   إ     ياحححن  زاحححم  باحححل  سحححنق  نتاتححح  لحححم يكححح  لححح     وإ  "
الاتاتعححح  قبحححن  ححححاف (    رنضححح  الاححم   وإ  )  ذا ذباححح  يحححح  الناححم رحححن ننتاحححن ححح   .رلححق
     :لاححن هوى نسححلم (وصححنهت قنهفحح ) .وجحبححنا  (رمنحح  بحح  خشححز   حححات الاححل    )العاححم 

  ((هلي بنلال   )) قنل لتن النبي صلى اهلل علز  و سلم،عنئش   نف  نتاتع   انض 



رم  وصم   لان شنء وباثن نن    ، لق صحرم  و   ون     .شز  غزمهنو را لح خ 
و بنصف     رمن  يحننا    :فتن الزقز  ويصحأل  ،جعل  عام     جتلوإ   افعق  باثل .   

 " .لع   جزن . أفن نام ؛  رم          إ  :فسك ال
 

 :دة عليق

ى لعام ح  قبحن  حنف وسحع    يان  زاحم  باحل إ    سنق  نتات  لم يك  ل     وإ   ":قوله
، الاتات  إذا سحن  التح ر لحم يكح  لح     ياحن " ذا ذبا  يح  النام رن ننتان    .رلق

نسححأل  سححح  التحح ر   ر ولكحح  الصحححاب  ححي هححر  الاسححأل . زكححح  ركاحح  ركححم القححنه 
، نسب  للاتات     الاتاتح  إذا سحن  التح ر  ح    هاح    يجعلح   حي العاحم   لح  فاحم نلب

 .يجعل   ي الال  لزس ل     يتالن إال يح  الناموإ   هاح    ، ويتالن
إفحي سحق  التح ر  ح   رحن رتحى : "قحل النبي علز  الص   والسح   ويمش ك إلى هرا 

وسحزأ ي إ  شحنء ،  تحرا  زح  فظحم و نن    فجعل   نلقنه  باعنى  فح  ال ياحن نطلقحنا ." فام
 .اهلل  عنلى  تا  لتر  الاسأل   زان يأ ي

 خشز   حات الال )الاتاتع  قبن  حاف العام (    الام     رنضوإ  ) ":قوله
، الام   الاتاتع  إذا رنض  قبن  حاف العام  " (وصنهت قنهف ) .وجحبنا  (رمن  ب    

، الاز  قبن     طحف  حاف العام  نو  نه، نتاتع  وهيباعنى  فتن  رمن  بعام  
 .هضي اهلل عنتن ان رصن لعنئش  ،  فتن   خن الال على العام  لتكح  قنهف 

 قنل لتن النبي صلى اهلل علز  ،  عنئش   نف  نتاتع   انض    :لان هوى نسلم":قوله
، هر  انم    رمن  بحنلعام  علحى  فتحن نتاتعح ،والصحه  واضا  "((هلي بنلال   ))و سلم

، لك  قبحن الطححاف   نهحن الاحز ،  و بع     وصل  إلى نك ، وقبن     صن إلى نك 
 لي هر  الانل   خن . طتم إال يح  عم   ونن  شب  ذلك  تن  فتن ل عمف ن  فلس وهي

 .وال لزن ر يو عنئش ، الال على العام  لتكح  قنهف 
 اححن لححح  رححم  ، لححح خشححي  حححات الاححل غزمهححن ييعنحح " .و ححرا لححح خشححز  غزمهححن ":قولععه

ثم  صنب  رنح   و نم  يعلم ن  فلس   و يغلب على ظنح   فح  ، للعام  على  ف  نتات 



، يححح  عم حح  و يححأ ي يححح  الناححم  ىيححزول هححرا الاححنف  رتحح  لحح  يبححمئ نحح  هححرا الاححم   و لحح
 .ي خن الال على العام  لزكح  قنهفنا   ازنئر  
 رحم  بحنلعام  علحى  فح  ،  شحتم ذر الاجح   سحنب  نحال زحح  السحنحس  والهجن  حي :نثنل 
هحرا الاحنف   ويعحمف نح  فلسح   فح  لح  يحزول، ثم  صنب  رنح   و  عطل  سحزنه  ، نتات 

 . لي هر  الانل ي خن الال على العام  لزكح  قنهفنا ، إال  ي يح  عم  
 ن ن   رم  بنلعام  على  ف  نتات   خشي  حات الال   ف  يح خن الاحل :وعلز  فقحل

 .ن  صحه اطرما  ثم ذ م الاؤلف صحهاا .على العام  لزكح  قنهفنا 
، لبزك ملبزك اللت:  قنل ، ز  فسكنا لم يع ى  ف باعن "  لق صحرم  و   ون      ":قوله

 .  ف  يصح، بن   لق، لبزك عام ا  لبزك رجنا : لم يقن و 
وإ  شنء جعل  ، ل  رجنا عوإ  شنء ج،     شنء جعل  عام ا  " وصم   لان شنء ":قوله
 .وعام ا  رجنا 
 رمنح  :قحنل، رم  باثحن نحن  رحم  بح   ح  باعنى  ف    " .رم     وباثن نن     ":قوله
 .    ذلك ينعق ، ن  رم  ب  زي باثن ن

 رحم  باحن  رحم  بح  ، هضي اهلل عن  رزنان ق   ن  الزا  ونع  البح   وحلزن ذلك    علزنا 
ألفححح  يميححح     يكحححح  فسحححك   نسحححك النبحححي علزححح  الصححح   ، النبحححي صحححلى اهلل علزححح  وسحححلم

 .والس  
فسحك  إلحى عاحم   تحن لح     يقلحب ، قنهفحنا  لك  لح ق ه      فحنا  " افعق  باثل  ":قوله

 .فعم:؟فقحل لزكح  نتاتعنا 
لكح  يجححز لح     ، ينعقح  باثحن نحن  رحم  بح   ح  ، إذ  ن   رم  باثن نن  رحم  بح   ح  

لحم   رحم  نتاتعحنا   لحح قح ه      فحنا ، ال إلحى نحن هحح  حو ، يقلب  إلى نن هح  علحى و  احن
 .ألف  حو  ذلك، حاا  و نلم     يكح  قنهفنا ،  رمن  بان  رم  ب     : يك  لا  قنل 

  تن ل     يك  ،   ن  نلمحاا   و بز       فنا ،  رمن  بان  رم  ب     : لح قنل و 
 .؟ فعم وهن ل     يكح  نتاتعنا ، ؟ فعم قنهفنا 
 .لم يتاك  ن  نعم   ذلكو ،جتن نن  رم  ب      ييعن "    جتلوإ   ":قوله
 .سنك هح العام  أقن األف، أل  هرا هح الزقز  " جعل  عام  ":قوله



والسحبب    اطرحما  ،   ف  يصحح،  رمن  يحننا :قنل  لح " رمن  يحننا    :ويصح ":قوله
 .ال يتبع 

 :  ي النسك ال يخم  نن  إال بحار  ن   نحه ث ث    ل اطفسنح باجمح حخو 
 . ان  األ عنل -1
 .الاصم -2
 .إذا  ن  ق  اشتمو،االشتماو -3

،  رمن  بنصف رل  و، رمن  بنصف عام :قنل لح  " و بنصف فسك    ":قوله
 .أل  النسك ال يتبع ، ويكح  قحل  بنلنصف لغح، تنن ينعق  

واطرما  البح  ،لتمحح وع   جزنح  بنلنزح ألجن ا "  أفن نام ؛  رم          إ  :ال ":قوله
 .ألف   ق   لنن    فزت  شمو، جنزن     ز  ن  فز   

اححن ذ ححم  الاؤلححف نوالانصححن ، ه اطرححما هححر  الصحححه ذ مهححن الاؤلححف هراحح  اهلل نحح  صححح 
 : هنن وذ م  غزم     ن   هاح    يام   ل  صحه

 . زتعز ، لبزك عام ا ، لبزك رجنا : بأ  يقحل ،    يعز  النسك -1
لكح  ، ويصم   لان شنء ن  رل  و عام ،  زصح، غزم نعز  نطلقنا     يام  إرماننا  -2

ويسحتاب    :قنل اللقتنء هراتحم اهلل. عزز لع   الت، نن عال  قبن صم   لغح ال يعت  ب 
 .لزكح  نتاتعنا ، يصم   إلى عام 

وق  ذ م ابح  القحزم هراح  اهلل    هحر  الصححه  قح  يسحتلز  ننتحن اطفسحن   نئح   وهحي نحن 
إفسن  ذهحب إلحى نكح  ويخشحى    ال يح هك  ييعن، إذا خشي اطفسن  ع   إحهاك الال

 ح   غلحب علحى ظنح   فح  يح هك الاحل ، نطلقحنا  نا ياحم  إرمانح  ازنئحر  ، نتحمحح لكحف  الال
 .صم   إلى العام  الال وإ  غلب على ظن   ف  ال ي هك، صم   إلى الال

لححا نح  خال  وهحر  الصححه  ،  و بان  رم  ب   ح  ،    يام  باثن نن  رم  ب      -3
 :  هب  رنالت 

 .إلى نن هح  على قنلاالفتول  ،  زنعق  إرمان  باثل ،    يعلم نن  رم  ب      -1
وال ،نححن شححنء ثححنفي الححرر  رححم  باثلحح  صححم   إلححىلل ،  رححم  و  لححق    يتبححز       فححنا  -2

 و بحز     زيح اا ،  رمن  باحن  رحم  بح  زيح : صحه   .يتعز  صم   إلى نن يصم   إلز  األول



صححمف  لححح    زيحح اا و ،  لححألول    يصححم   إلححى نححن شححنء نحح  رححل  و عاححم ،  رححم  و  لححق
 .هن يتعز  لألول    يصم   إلى الال ؟ ال، لى رلفسك  إ

قنل ، ثم يجتن ذلك،     ب  باعنى  رمن  بان  رم ،    يجتن نن  رم  ب      -3
ولحح  صححم   إلححى غزححم ، ألفتححن الزقححز ،  زجعلحح  عاححم ،  كاحح   رححم  بنسححك وفسححز :اللقتححنء

نعم ح  إرحما  زيح  ولحم يحتاك  نح  ،  رمن  بان  رم  بح  زيح :نثنل .العام  ن  رل وقما 
 . اكا   ا   رم  وفسي،وجتن
يصححم   ،  زكححح  إرمانحح  نطلقححنا ،  كاحح  لححم ياححم   و ال ؟    يشححك هححن  رححم   حح     -4

 .إلى نن شنء  ان  ق    ي الانل الثنلث 

***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

اللتم  لبزك ) رمان صح عقب إ  قط  ب  جانع  واأل   (وإذا استحى على هارلت  قنل)  "
  الاا  لبزك ال شميك لك لبزك إ  .)نمكجنب     فن نقزم على  نعتك وإ     :ر    (لبزك

صلى اهلل علز  و النبي ع  ،هور ذلك ع  اب  عام (والنعا  لك والالك ال شميك لك
 " . ي ر يو نتلق علز   ، سلم

 :دة عليق

ال يلبححي قبححن  ظححنهم   نحح  هراحح  اهلل  فحح  " (وإذا اسححتحى علححى هارلتحح  قححنل)  ":قولععه
 فح  يلبحي  والاشحتحه نح  الاحرهب.وهرا  رح  القححلز   حي الاسحأل ، استحاء  على هارلت 

 .نبنشم ا عقب اطرما  
رح يو جحنبم هضحي اهلل عنح  والرر وهح  حي ، وإذا استحى على هارلت : وقحل  هرا  اهلل 

 تلبزحح  ، بزحح اء  هححن بنلتحرزحح ال   النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم لاححن اسححتحت هارلتحح  علححى 
ال لاحن اسحتحى علحى ، بزح اءاللنبي علز  الص   والس    ن  لان استحت ب  هارلت  على ا

 .و م  بز  األنمي ، هارلت 
 .على الارهب ييعن " صحقط  ب  جانع  واأل   ":قوله
نتححى يلبححي نحح   هاح  باعنححىزحح  بوهححر  الاسححأل   عنححي ابتحح اء التل " رمانحح عقححب إ   ":قولععه
  ص   ه عتز  ؟    ننذا ؟ إذا استحى على هارلت  ؟  و عقب هن يلبي؟  اطرما 



 :  اختلف العلانء  ي ذلك
 .يلبي عقب الص  : قنل بعضتم 

 .ب يلبي إذا ه : قنل بعضتم و 
 .يلبي على البز اء: قنل آخمو  و 

 . هرا وق  وهحت اآلثنه واألرنحيو ع  النبي علز  الص   والس   بترا وهرا و
ح لكحح  هحرا الاحح يو لحح، بحح  عبححنس هضحي اهلل عنتاححن الجاحح  بحز  هححر وقح  جححنء  ححي  ثحم ا
   ابح  عبحنس هضحي اهلل عنتاحن وهحح ، لكنح  ضحعزف، للنحزاع انا سرن و صح لكن   زص ا 

 خبحححم    النبحححي علزححح  الصححح   والسححح   لبحححي عقحححب الصححح    حححمآ  قحححح   قحححنلحا  رحححم  بعححح  
وهآ  قحح  يلبحي بعح  نحن ، ب حه  لبحي بعح نن:  قحنلحا ، ب حوهآ  قح  يلبحي بعح  نحن ه ، الص  

 .فنقت  على البز اءب   تبع  نن استح  ىلب: استحت ب  فنقت  على البز اء  قنلحا 
ه ق بنلامء    ال يلبي رتحى يم حب ويلحمغ نح  جازح  األو ، واألنم  ي هر  الاسأل  واس 

نح  ال يحتاك  نح   علح  بعح  إرما ر م شحزئنا  حلبحى عقحب الصح   هباحن  إذا ألفح  هباحن،  نحه 
 .ونن  شب  ذلك، فسي    يأخر ن  ظلم   و نثن فسي    يتطزب

 .قزن نعنن   ر إجنب  بع  إجنب : لبزك  " لبزك ) ":قوله
وال . ر  فن نقزم على  نعتك ، ز  إ  لبزك نأخحذ ن   لب بنلاكن  إذا  قن  : قزن و 

 .ننف  ن  رالتن على نعنزز  جازعنا 
 .وهبحبزتك و سانئك وصلن ك ك لحهزت ي  " لبزك ال شميك لك) ":قوله
قحنل جححنبم هضحي اهلل عنح   لاححن ولتحرا .وهححر  التلبزح  هحي  لاح  التحرزحح  " لبزحك ":قولعه

 .استحت ب  هارلت  على البز اء  هن بنلتحرز 
 : هر  التلبز   شتان على جاز   فحاع التحرز  و 
 (ال شميك لك ) : ي قحل ،  حرز  األولحهز  -1
 (النعا  والالك ) :حل  ي ق،  حرز  المبحبز  -2
أل  اهلل يااح  علحى  احنل صحلن   (إ  الااح  :)  ي قحل ،والصلنت حرز  األسانء  -3

 .و انل إفعنن 



 نلحححححرر يااححححح  هحححححح اهلل عحححححز ، ال لغزحححححمك ييعنححححح "   الااححححح  والنعاححححح  لحححححكإ   ":قولعععععه
 .لنعا  ن  اهلل عز وجناو .وجن
نعاححح  الإ  الااححح  لحححك و : ل بحححنحه    يقحححح ت حححن  الا  (نعاححح  لحححك الإ  الااححح  و ) : قحلححح  و 

  اعنزز  ؟ال ان اللم  بز  . ننك
، لح   ان  فعم اهلل عز وجن ب  على العبنح  تح الانلحك،  نلنعا  ن  اهلل وهي هلل عز وجن

  .وهح ننلك لتن ن  اهلل ابت اءاا ،  كن نن لإلفسن  ن  األهزا  واألنحال  تح ن  اهلل وهلل

***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ذا ع     إ   ثنه التلبز  و تأ  القنه  بر م عام   وإ     يب      ير م فسك   زتن و   وس      "
و سا  و التق  الم ن         . و فتنهقبن لزن    و    و صلى نكتحب         و هبض واحينا     فشزاا 
 بتن يصحت) ى البز  و ه   و فزل عنتن        ، و ه ب حابت     فنسزنا  و  عن ناظحهاا     نلبزنا 
  نمفي     أ   نجبمائز ي نف    )) ر يجتم بنلتلبز  لخبم السنئب ب  خ ح نم حعنا  ( المجن
 " .صاا  التمنرر ((ه ل والتلبز صحا تم بنط    يم عحا    صانبي    آنم    

 :دة عليق

لالححمح لبزححك لو ، للاتاتحح  لبزححك عاححم ا :  زقحححل  "   يححر م فسححك   زتححنوسحح      ":قولععه
 .ورجنا   ا وللقنه  لبزك عام ، رجنا 

،  عن النبي صلى اهلل علز  وسلم ان ، واألولى للقنه     يق   ذ م العام  على الال
 .وعام     بأس لك  لح قنل لبزك رجنا 

 زق   ذ م العام  ، ورجنا  لبزك عام ا : زقحل " القنه  بر م عام     يب    و    ":قوله
 .على ذ م الال  ان  عن النبي صلى اهلل علز  وسلم

 حححن  النبحححي علزححح  الصححح    احححن  ، التلبزححح  نححح   ثحححنهاط زنبغحححي   "  ثحححنه التلبزححح وإ   ":قولعععه
رح يو السحنئب بح  خح ح     ان  حي ، لتلبز  ه   الصحت للمجنل ي اوالسن  .والس  

  ن  آت ن  هبي  أنمفي    آنحم  صحانبي    يم عححا : "النبي علز  الص   والس   قنل 
 ". صحا تم بنلتلبز 



أل  هححر  الكلاحح  ، وإعحح   للتحرزحح ، لشححعنئم اهلل الصحححت بنلتلبزحح  إظتححنه  ه حح    ححي وأل 
 . شتان على التحرز 

  :أل  النسك ل  شعنها  ، وينبغي اط ثنه ننتن ألفتن  عني التلبز  الشعنه القحلي للنسك
 .هح التلبز و ، شعنه قحلي -1
 .هح النز  ن  لبس ن بس اطرما و ، شعنه  علي -2

 .االه لنعن  النشحز وهح  " ذا ع  فشزاا إ     و تأ   ":قوله
و سا  و التق  الم ن         . و فتنهقبن لزن    و    و صلى نكتحب         و هبض واحينا     ":قوله
ويجا  هر   " ى البز و ه   و فزل عنتن        ، و ه ب حابت     فنسزنا  و  عن ناظحهاا     نلبزنا 

 .األنحه  غزم الانل
وذلحححك أل  القححححل لححح   هبححح  .ال نجحححمح القححححل، سحححا  غزحححم نعنحححن  ي " يصححححت)  ":قولعععه
 : نما ب 

حت مْ :))قحنل اهلل عحز وجحن،  ترا ال ركم لح ،    يكح   ي النلس -1   و يح ُقحلُحح     حي   فْحُلس 
  اهلل  جحححنوز عححح   نتحححي نحححن إ: "وقحححنل النبحححي صحححلى اهلل علزححح  وسحححلم ، [8/الاجنحلححح (( ]

 ".ر ث  ب   فلستن نن لم  عان  و  تكلم
 .   يامك شلتز  ن  غزم    يسا  فلس  -2
 .   يسا  فلس  -3
لكح   حن قححل  و ذ حم   بح   زح  نح  ،  ركحن  ن كلتن  تم حب علزتح،    يسا  غزم  -4

 .النطق بنللسن 

***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

نصححححنه  و ححححي غزححححم  حححححاف  ي غزححححم نسححححنج  الاححححن و   ،فاححححن يسحححح  الجتححححم بنلتلبزحححح وإ   "
ويس  بع هن حعنء وص   على .ال  بلغت وإ   ، بع   و شمع بنلعمبز  لقنحهوالسعي ،الق و 

  .النبي صلى اهلل علز  و سلم
وال  .نخن حح  اللتنحح ،بقح ه نححن  سححا  ه زقتتحن ويكححم  جتمهححن  حح  ذلك (و خلزتحن الاححم   ) 

 " . كم  التلبز  لا ل



 

 

 

 

 :دة عليق

،  نن  ي نسنج  الان    " ان ي غزم نسنج  ال،فان يس  الجتم بنلتلبز وإ   ":قوله
إ  هرا :لبى  ي الا ين   قنل است ل برلك أل  اب  عبنس هضي اهلل عنتان ه ى هج ا و 

 . خمج ييعن،  زتإفان التلبز  إذا بم ، لاجنح 
 ذ  التلبز  ال  سح   حي نسحنج  الاحنل وال  حي  . نصنه الان ييعن " نصنه و    ":قوله
 .خن  ي النسكألف  إلى اآل  لم ي ، الانل ه نصن
ألفحح  إذا شحححمع  ححي  ححححاف القححح و   " والسحححعي بعححح  ،و ححي غزحححم  حححاف الق و  ":قولعععه

 شح شححسحححف ي تلبزتحح   يضححنا ب  وألفحح.ألفحح  سحححف يشححتغن بححر م خححنص، نلسححن  قطحح  التلبزحح  
 .ويشغن الطنئلز  بنلبز 

لغحححح  نالاشححححموع     كححححح  التلبزحححح  ب " .ال  بلغتحححح وإ   ، و شححححمع بنلعمبزحححح  لقححححنحه ":قولععععه
 .بلغت  ويلبي، لم يلزن       ن  عنجزاا ، لك  يقحل الاؤلف لقنحه،عمبز ال
 نقسم إلى  الاماعن األللنظ ن  رزو ق   ق   لنن    و .ال يلز  هن يلزن   علم العمبز  ؟و 

 : ث ث   قسن  
 .بت و   بللظ  نتعب    ألف  نعجز  ، وهح القمآ  الكميم، نن يعتبم للظ  ونعنن  -1
 . نلبز  والنكنح، وهي  للنظ العقحح واللسحخ، نن  حو  للظ نن يعتبم نع -2
 أذ حححنه الم ححححع والسحححجحح حو  ، نحححن يعتبحححم للظححح  عنححح  القححح ه  ونعنحححن  عنححح  العجحححز -3

 .اللن ا 
يسح  بعح   ييعن " .ويس  بع هن حعنء وص   على النبي صلى اهلل علز  و سلم ":قوله

هحرا نبنحي علحى صحا  الححاهح لك  ، الس  على النبي علز  الص   و  وص     التلبز  حعنء  
 .والا يو  ز  ضعف، ي ذلك

وعلى هرا  شمعز  الص   على النبي صلى اهلل علز  وسلم بع  التلبز  يتحقف القحل بتحن 
  . الا يو     السنز  ال  كح  نشموع  ذا لم يصح ، على صا  الا يو



  صححح تن عححه   و خشححز  هحن أل " بقح ه نحن  سححا  ه زقتتحن (و خلزتحن الاححم   )  ":قولعه
 .خشز  اللتن اللتن  ؟ 
 . ر  ح  نن  سا  ه زقتتن " ويكم  جتمهن  ح  ذلك ":قوله

بححن االختصححنه ، الكماهحح  إذا  اققنححن سححانع  جنبححي يلتححت  بصححح تن يولكحح  هححرا نقزحح  يعنحح
 .والصحاب  ف  يام ، على الكماه   ز  فظم

 لححح قححنل اطفسححن  لبزححك اللتححم ،  غزححم ناححم  ييعنحح " .وال  كححم  التلبزحح  لاحح ل ":قولععه
لبزححححك إ  العححححز  عححححز  :" حححح   النبححححي علزحححح  الصحححح   والسحححح   قححححنل، لبزححححك  حححح  بححححأس

 : اتن  إلى  لصزن   ي الحاق  الاسأل  و ".اآلخم 
 .إ   هاح نجمح لل  لبزك    بأس ب  -
أل  هححر  الصححل  شححعنه ، اعزنحح  للنسححك  ححنألقمب الكماهحح العلححى الصححل   ى نححن إذا لبحح -
 .ق  يكح  نبت عنا  غزم النسك  ي   عب   وإذا، سكللن

***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 بنب ناظحهات اطرما "
نح  جازح   (رلحق الشحعم) رح هن    ( سحع  ) ر ناظحها ح     (وهي ) الاامننت بسبب   ر   

م وسحكوال  القححا ههُ ) و قلح  لقحلح   عحنلى    ،و فتحف    ، زالتح  بالحقإ   يعنحي .ب ف  بح  عحره
 " (رتى يبل  الت ر نال 

 :دة عليق

وهححححي صححححل  نحححح  نحصحححححف ، ناظحححححهات جاحححح  ناظحححححه  " بححححنب ناظحححححهات ":قولععععه
 .الخص ت  و اللع ت الااظحه :  ق يم  ، اروفن

 . ر األشزنء التي  اتن  بسبب اطرما ، الاامننت لسبب :نعنن  " اطرما  ":قوله
فسن  بنزتح   و بنلح خحل  زح  ياحم  علحى أل  اط ولرلك  ق   لنن    اطرما  ساي إرماننا 

 سحححاى ي رمنتحححن علحححى فلسححح  تحححتحححر  األشحححزنء ال ، لححح  قبحححن ذلحححك فلسححح  نحححن  حححن  نبنرحححنا 
 .ناظحهات اطرما 

 : ال يخلحا ن  ث   رنالت  ناظحهات اطرما  إذا  علتنو نعن 



 . زتم ب على  عل  اطثم والل ي ، ن  غزم عره    يلعن ذلك عنن اا  -1
 .هحا  ه س الرر آذ    ا يول، علز  الل ي  وال إثم علز  ، لعره ن عنن اا    يلعلت -2
الجاحنع  بحز  ال  م   ي ذلكو ،    شيء علز ، و نكمهنا   و جنه ا     يلعلتن فنسزنا  -3

 .وغزم 
 : هر  الااظحهات  نقسم بنعتبنه إ سنح النسك إلى قساز  و 
،  حح   النسححك يلسحح ، األولهححح الجاححنع إذا رصححن قبححن  الححن و ، نححن يلسحح  النسححك -1

 .ويقضي وياضي  ز 
 .بقز  الااظحهات وهح،نن ال يلس  النسك -2

الح لزن علحى الاصحم  " ( سحع  ) ر ناظحها ح     (وهحي ) الاامننت بسحبب   ر    ":قوله
وهباححن يزيحح  ، تحح اخن وهباححن ، وهباححن يزيحح  بعضححتم وهباححن يححنقص.سححتقماءالتتبحح  واالبتسححع  

 .ويكح  إر ى عشم، فقنب الام   و الابنشم 
ولتححرا عبححم اللقتححنء .الاححماح إزالحح  الشححعم بالححق وغزححم  " (رلححق الشححعم) رحح هن    ":قولععه
ألفح  ، وهحرا التعبزحم  عحم نح  الالحق، إزالح  الشحعم:ماهلل ع  هحرا الااظححه بقححلت مهرات

 .ف  و قص  و رلق  و إرما تيشان إزال  الشعم بن
و ال    ْال ُقحححححا  :))اهلل عححححز وجححححن يقحححححل أل ، للقححححمآ  لكحححح  الاؤلححححف عبححححم بححححنلالق نحا قحححح ا 

 [.112/البقم ((  ] هُُءوس ُكمْ 
سحاء  حن  ذلحك نح  شحعم الحم س  و الزح   و المجحن  " .ن  جاز  ب ف  ب  عره ":قوله

بتححر  و .قحلحح  البحح   يشححان جازحح  الشححعم الاحجحححح  ححي البحح  و . و العنفحح   و غزححم ذلححك
  :إلى ث ث   قسن   نسب  طزالتتن  نقسمنلالشعحه ب     الاننسب 

 .هح شعم اطبض والعنف  والشنهبو ، نن  شمع إزالت  -1
 . نللاز ، شمع إبقنئ ينن  -2
  ئلح ننسحب  للمجحن ال ينبغحي إزالتتحنللكح  ب، بقزح  الشحعحهوهي ، عن  تح كنن هح نس -3

 .بنلنسنء يكح  نتشبتنا 

 



 
 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
 نب ناظحهات اطرما ب"
نحح  جازحح   (رلححق الشححعم)رحح هن    (  سححع ) ر ناظحها حح      (وهححي)الاامنححنت بسححبب   ر   

وسحكم رتحى وال  القحا ههُ )  و قل  لقحل   عنلى، و فتف،إزالت  بالق يعني .ب ف  ب  عره
  و هجحن بح  عحره  ح   ن  يح     ن،و قصحت    (هظلحن قلحزم األ  )الثحنفي  (و) (يبل  التح ر نالح 

  رصححن وإ  . و زاال نحح  غزمهاححن  حح    يحح    ،زالتاححنكسححم ظلححم   أ  اف و ،  بعزنحح  شححعمخححم 
 " ذى بقمحاأل  

 :دة عليق

نح  ننح  الااحم  بسحبب  قح   لنحن    ناظححهات نحن نُ  " بنب ناظحهات اطرحما  ":قوله
 .و ق  ، و    نعن هر  الااظحهات ال يخلحا ن  ث   رنالت، اطرما 

بحز   حمك  ولحزس نخزحماا ، بحز   عحن الااظححه وبحز  الل يح  نخزحماا علم    اطفسن  لحزس ولزُ 
يظنحح  بعحح  العننحح   فحح  نخزححم إ  شححنء  عححن  نلاحح خ  ححنا ، الحاجححب وبححز  الجبححما  والل يحح 

وإ  شححنء  م حح  ، وإ  شححنء  عححن الحاجححب، وإ  شححنء اجتنححب الااظحححه،الااظحححه و حح ى
ثم إ  رصل  ننح  ، هبن يجب على الاؤن     يلعن الاأنحه و   يتمك الااظح ، و  ى

، نسحب  لتحمك الحاجحبنلو حرلك ب،زسحت هك بنلل يح   حي نسحأل  الااظححه  الاخنلل  رزنئحر  
إ  شحئ  هنزح  وإ  :بز     يمني الجامات  و يلح ر ويقححل نخزماا  ولزس اطفسن  نث ا 

 فحح  إذا  عاحح ت  ححمك ، ال: فقحححل ، حنححنا    لزححم  نحح   ححمك فسححكنا و ،شححئ  ذباحح  الل يحح 
بن هبان فقحل  ي هر  الانل إذا  علح  نح  غزحم عحره ، أثم ره شمعي الحاجب ن  غزم ع
 .ألف  نت عب ونستتزئ بنألركن  شمعز ، إ  الل ي  ال  جزئ : شمعي هبان فقحل 

وسحكم رتحى يبلح  وال  القححا ههُ )  و قل  لقحل   عحنلى، و فتف،إزالت  بالق يعني ":قوله
أل  الاؤلحف يقححل ، هحب إلزح  الاؤلحفواآلي  الكميا  ال   ل على نحن ذ " (الت ر نال 

وال يصححح    يسححت ل ،واآليحح  خصصحح  ذلححك بالححق الححم س،رلححق الشححعم نحح  جازحح  ب فحح 



أل  ، بخححح ف العكحححس وهحححح    يسحححت ل بحححنألعم علحححى األخحححص، بحححنألخص علحححى األعحححم
 .األخص ي خن  ي العاح 

ا لحنقتم  بعح ، عني بقز  شعم البح   اهلل  ي هر  الاسأل  مثم اختلف العلانء هراتون  
بقزح  شحعم البح   نختللحا  ي   ي  اميم رلق الشعم الاتعلق بنلم س بنص اآلي  الكميا  

 هن هح نلاق بشعم الم س  و ال ؟ 
 ح  ، بشحعم الحم س اهلل إلى    شعم بقزح  البح   نلاحق   م رهب جاتحه  هن العلم هرات

سح   و إزالح  شحعم ه سح   كاحن  فح  يتم ح  بالحق ه ،قنلحا بجنن  التم  ، يجحز للاام  إزالت 
 . كرلك يتم   ب زال  شعم بقز  الب  

وذهححب بعحح   هححن العلححم ونححنتم حاوح الظححنهمر علححى    التاححميم خححنص بشححعم الححم س 
  :رلك ب لزلز لواست لحا ، وال يلاق ب  غزم ،  قض
واألصحن ،  زقتصم على نن وهح  ز  النص، إ  النص وهح  ي شعم الم س ال  ي غزم  -1

 . بماء  الرن
وهان ن  واجبحنت الاحل ، وهح الالق  و التقصزم،    شعم الم س يتعلق ب  النسك -2

: ن  التم    نظموا  ي هرا وقنلحا نو جنبحا بتعلزلتم بج.بخ ف شعم بقز  الب  ، والعام 
 .ال فسلم    إزال  شعم بقز  الب   يكح   ز  التم  

 .ز  الجاتحهن ذهب إلاوقحلتم هرا  ي الحاق   قمب إلى الصحاب ن
جاتحه وع   الشروذ والاخنلل  ينبغي للاام  البقحل   ي العبنح  و خراا  ولك  ارتزن نا 
ذلك شعم الم س ألف  ننصحص علز   و بقز    ن   سحاء، ن  شعم  شيء  ل ال يتعم  

 .ل ي   ي شعم الم س ؟ سزأ ي إ  شنء اهلل  عنلىالنتى  لز  و .الب  
زشان للكن   عم ،ولح قنل الاؤلف إزال  األظلنه " (هظلن قلزم األ  )الثنفي  (و) ":قوله

 .ذلك التقلزم والقص
 حح   ححم   ححي األظححن م بححز   ظححن م الزحح   " و هجححن بحح  عححرهن  يحح     ن،و قصححت    ":قولععه

ل يح   احن ال     ن  بعره و عا  ذلك  ح   علزح  ، وقحل الاؤلف ب  عره،و ظن م المجن
 .وهح  قلزم األظلنه، حهات اطرما هرا هح الااظحه الثنفي ن  ناظ.سزأ ي

 .بجنن  التم  ، القزنس على شعم الم سنسب  للاام  نلوال لزن على  اميم ذلك ب



بحن إ  الخح ف هنحن  ضحعف نح  الخح ف ، والخ ف هنن  نلخ ف  ي شعم بقزح  البح  
 .بخ ف األظلنه، أل  جنس الشعم وهح النص ب ،  ي شعم بقز  الب  

ألفحح  لححم يححمح ، ظححنهمر إلححى    إزالحح  الظلححم ال  اححم  علححى الااححم ونحح  ثححم ذهححب حاوح ال
وقزحححنس ذلحححك علحححى الشحححعم قزحححنس نححح  ، وأل  الظلحححم ال يتعلحححق بححح  النسحححك، بحححرلك الحححنص

 .بخ ف الظلم، أل  جنس الشعم وهح النص ب ، اللنه 
 .والك    ي هرا  نلك    زان قبل 

و زاال نحح  غزمهاححن  حح     ،التاححنز كسححم ظلححم   أ  اف و ،  خححم  بعزنحح  شححعمعححره  حح    ":قولععه
  ألفح، ظلحم   أزالتاحن  ح    يح  افكسحم ذا خحم  بعزنح  شحعم  و  ح،م    ح زاحن ُذ  ييعن ".  ي 
لح        نح    لحف شحزئنا :ون  القحاع  الاقحمه . تح      الصنئن، ألذاهان زالتان ح عنا  
 .ب  ضان  ا وإ    لل  ل     ذ، ل  لم يضا  ا  ذ

 .   يكح  هننك ضان ، ل  ا ذ تنن اط  ف ل     
ال ،  حح    عحح  فلسحح  وقتلحح ، إفسححن  صححنل علزحح  آحنححي يميحح  قتلحح  وفضححمب لححرلك نححث ا 

، يصنل علزح  الضحب، إفسن   ي رنل اطرما :نثنل آخمو .ل  ا ألف  قتل  ل     ذ، ضان 
و نححن إذا  ححن  اط حح ف .لحح  ا ألفحح  لحح     ذ،  حح  ضححان  لحح ،    عحح   أ للحح ، صححز  يوالضححب
 . ز  الضان ل   التأذر ب   لي هر  الانل عل 

 قتلتحن ، نح  راحن  الاحم  اصح  ولحم يجح  إال راننح ا خهجن  حي اطرحما   حن   حي ن:نثنل 
 .ب  ا وإفان ح    ذ،أل  الاان  لم يؤذي ،  تجب علز  الل ي ، لزأ لتن

جل  علز  الافقط  بسبب  شيء ن  ،  ان لح  صنب  جمح،ن  غزمهان  و زاال: قحل  و 
 .نن ال يثب  استق الا  ويثب   بعنا ، ألف   ب ، ال شيء علز ، شعم
 الق ه س  لزعحنلل هحر  ، رصن  ي ه س  قموح ييعن " ذى بقمح  رصن األ  وإ  ":قوله

رصن  حي  لح  رلك.القموح يه ا والرر آذ، أل  الشعم لم يؤذي ، القموح  علز  الل ي 
ألفح  هنحن  زال الشحعم لح    ، الل يح  الحق ه سح   علزح  ،ه س  قان و أذر ن  هحرا القاحن

جححم  هضححي اهلل عنحح  رزناححن   ححى إلححى النبححي علزحح  عوحلزن ذلححك رحح يو  عححب بحح  ،بحح  ا  ذ
 حأنم  ،فعحم: قحنل " لعلك آذ ك هحا  ه سحك:" قنل، الص   والس   يشتكي هحا  ه س 



   اطفسحن  إذا  علحى  ح ل ذلحك،لحق ه سح  و   يل راالنبي علزح  الصح   والسح      ي
 .  علز  الل ي   رلق ه س   و شزئن نن  نان ياصن ب  إنن   األذى 

 
***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و سححك  ولححم ينتحح  ذفحح     سحح  ب   لححق ه ْ زال شححعم  لححرلك  حح ى ونحح  رُ و قاححن وفاححح   ححأ      "
و بعضحتن    ،شحعم  وارح   (  اح  رلحق) ويبنح للاام  غسن شحعم  بسح ه وفاحح   .   ى

 علز  ، طعحن  نسحكزنز  وثح   شحعمات ،و بعح  شحعم ز    ،وشحعم ز .سكز  علز   عن  ن
 " ح 

 :دة عليق

باعنححى قححنل  " ذفحح سحح  ب   لححق ه ْ زال شححعم  لححرلك  حح ى ونحح  رُ و قاححن وفاححح   ححأ      ":قولععه
، لكح   لزنح  الل يح ، نحن لحزس هحح نح  رحم  علزح ه نللنعحن ،  الق ،سيارلق ه   :لشخص

 .والح زحن لحح  ركحم الاح ححن، وو زححن عنح ، فنئححب عنح  نلاحنلق ، أل  الالحق  حن  بحح ذ  ننح 
وبنلثححنفي ، ألفحح   ححي األولححى الالححق بححأنم ،   فحح   لزنحح  الل يحح ،   ححرلك لححح سححك  ولححم ينتحح

   .     ي  علز ، نن  ولك   ي هر  الاسأل  لح سك  ولم ينت  خح نا ،الالق بمضن نن 
يجححز  " ه وفاحح ويبحنح للااحم  غسحن شحعم  بسح  . و سحك  ولحم ينتح   ح ى    ":قوله

أل  هححرا الشححعم ،ولححح سححقض ننحح  الشححعم، ويجحححز للااححم     يغتسححن، للااححم     يتنظححف
 .الرر سقض ن  االغتسنل لم يك  بنختزنه نن  وإهاح 

 نا إفسححنف لححح     ".و بعضححتن  علزحح   عححن  نسححكز    ،شححعم  وارحح   (  احح  رلححق)  ":قولععه
 علزحح    لححح  خححر بعحح  شححعم و .ز  عححن  الاسححك وهححي  تلزنحح  الل يحح ، نحح  ه سحح   خححر شححعم ا 

 .أل  الاكم ال يتبع ،  عن  نسكز 
لاحنذا  "  علز  ح ، طعن  نسحكزنز  وثح   شحعمات ،و بع  شعم ز    ،وشعم ز  ":قوله

 .و قن الجا  ث ث ، أل  الشعم جا  قز وا بث   شعمات ؟



كز   بح   حي الاسح ، تصحنه علحى الحارح ق   يجزئ اال، الاماح بنلاسكز  هنن الجنسو 
لكحن  ،  لح قحنل  علزح    يح ،  ي العبنه  قصحه، ح   علز :و ي قحل  هرا  اهلل.ن  التع ح

  :لحجح ، ولى و شان
 .القمآ  هح لل  الل ي  ب  الرر وهح    -1
 .ألف  يتعز  ال  ،  ف  ال يجب سحى ال    فنن إذا قلنن علز  ال   ق  يظ  ظن    -2
ق      ْو )) الشححمعياكححم الأل  ، فحح  خحح ف الاكححم الشححمعي -3 ححز ن     ْو ص حح   ححْ  ص    ل ْ ي حح   ن 

 .ف  إذا قل  ح  ق ن  نن  خم اهلل ولم  ر م نن ق   اهلل أ  ، [112/البقم (( ]ُفُسك  
 .ن   عن  شعم  قبض   الوع   را  هرا  اهلل هواي      ي 

ل ننح  ب إال إذا  زاجحوالصحاب  ي هر  الاسأل  نرهب ننلحك هراح  اهلل    الل يح  ال  
لعح   ، شعم ن  والث ث  والخاحس لحزس شحيء  زح ال نلشعم  و ، إنن   األذى ب اصن ينن 

ححُكمْ :)) أل  اهلل عححز وجححن قححنل، وهوح الححنص وإزالحح  [ 112/البقححم (( ] و ال    ْال ُقحححا هُُءوس 
 .ال يساى رلق  ث ث  و هبع

   ثم ن  ي ثلو الم س  و  ي وهن  جب  .نن يانو ب  األذى والتم  :وضنبض ذلك
: أل  النبي علز  الص   والس   يقحل ، إنن   األذى  كح  بنلثلو: قنل بعضتم ذلك؟

 ". الثلو والثلو  ثزم"
نححن الحح لزن    إزالحح  شححعم   و شححعم ز   و  هبحح   و عشححم لححزس  زحح  شححيء ؟ : ذا قححنل قنئححن حح

  : نما قلنن ال لزن 
وهححرا حلزححن ،  و ثحح   فحح  لححم يححمح فححص  ححي وجحححب الل يحح   ححي شححعم   و شححعم ز   -1

 .سلبي
ولحم ينقحن  فح  ، رتجم وهح نام اوهح    النبي علز  الص   والس   ،جنبييحلزن إ -2

ونعلححح     ،علزحح  الصحح   والسحح    و بححز  ذلححك ىللحح ، الل يحح  واجبحح   ولححح  نفحح،  حح ى
 .نحض  الاجنن   ي الم س يكح  الشعم الاأخحذ  ثزم

***** 

 :-رحمه هللا  –قال البهوتي 



ر شحن      ( علزح  ح   ث ث) ز  و زنظلمي   طعن  نسك و طعن  نسكز   ظلماا  (و قلم   ) "
بحح   يءوشححك  ححي سححقحو شحح،  خلححن شعم يححن  وإ  و صححزن  ث ثحح        . عححن  سححت  نسححن ز و إ     

 ".استاب 
 :دة عليق

 " ( علز  ح   ث ث) ز  و زنظلمي   طعن  نسك و طعن  نسكز   ظلماا  (و قلم   ) ":قوله
و نن نسأل  الظلم  ترا نبني على وجحب الل ي   ي  قلزم .ن  زان  ق  زنل هنن  ان قويق

 .ع   وجحب الل ي     إشكنلب  ذا قلنن ، الظلم
 .لكن نسكز  فصف صنع " . عن  ست  نسن ز و إ  ر شن         ":قوله
ححْ    ل ْ ي حح:))قححنل اهلل عححز وجححن، ىهححر  هححي   يحح  األذ " يححن و صححزن  ث ثحح         ":قولععه    ن 

ق      ْو ُفُسححك   ححز ن     ْو ص حح   النبححي علزحح  الصحح   والسحح    ححي وقحح  بححز  ،[112/البقححم (( ]ص 
لكن نسكز  فصحف ،  فسك شن   و   عم ست  نسن ز : "جم   قنل عر يو  عب ب  

 ". و صم ث ث   ين ، صنع
نحححح  بححححنب  ييعنحححح ".بحححح  اسححححتاب  يءوشححححك  ححححي سححححقحو شحححح،  خلححححن شعم وإ   ":قولععععه
 .وهرا نبني على نن  ق  ، أل  األصن ع   السقحو، ولم  جب ،االرتزنو

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
ويبححنح للااححم  غسححن شححعم  بسحح ه .و سححك  ولححم ينتحح   حح ىذفحح     سحح  ب   لححق ه ْ ونحح  رُ  "

و بعححح     ،وشحححعم ز .و بعضححتن  علزححح   عحححن  نسحححكز    ،شحححعم  وارححح   ( اححح  رلحححق)وفاححح  
  طعحححن  نسحححكز  و ظلحححماا  ( و قلحححم) علز  ح ،شحححعمات  طعن  نسحححكزنز  وثححح  ، شحححعم ز

صزن  ث ث   و   . عن  ست  نسن ز و إ  ر شن         ( علز  ح   ث ث)و ز ظلمي   طعن  نسكزن
س الحر م  غطزح  ه ْ  ((الثنلحو)) بح  اسحتاب  يءوشحك  حي سحقحو شح،  خلن شعم ين  وإ     
 " (س  با صق   ىطى ه ْ ون  غ) لز  بقحل شنه إ  و    جانعنا إ  

 :دة عليق

ويبححنح للااححم  غسححن شححعم  .و سححك  ولححم ينتحح   حح ىذفحح     سحح  ب   لححق ه ْ ونحح  رُ  ":قولععه
و    ،وشححعم ز .و بعضححتن  علزحح   عححن  نسححكز    ،شححعم  وارحح   ( احح  رلححق)بسحح ه وفاححح  



  طعن  نسحكز  و ظلماا  ( و قلم) علز  ح ،شعمات  طعن  نسكزنز  وث  ،بع  شعم ز 
صزن  ث ث   و   . عن  ست  نسن ز و إ  ر شن         ( علز  ح   ث ث)و ز طعن  نسكزنظلمي   

 قحح   لنححن نحح  ناظحححهات  " بحح  اسححتاب  يءوشححك  ححي سححقحو شحح،  خلححن شعم يححن  وإ     
 .اطرما  رلق الم س و قلزم الظلم

و ححي شححعم ز  ، وذ مفححن    الاححرهب  ححي هححر  الاسححأل      ححي رلححق شححعم   عححن  نسححكز 
 ححي ذلححك    الل يححح  ال  القحححل الححماجحوقلنحححن    ، و ححي الث ثحح  الل يحح ، ز  عححن  نسححكزن

 . جب إال إذا  زال ن  الشعم نن  اصن ب  إنن   األذى
 

 : وبترا التقميم يتبز     رلق الشعم ينقسم إلى خاس   قسن  
 . علز  الل ي  وال إثم، انج ل   يالق شعم   ل   -1
 . نلل ي  ن  اطثم،    يالق   ل  لغزم رنج ، عكس  -2
والقحححل الثححنفي  فحح  ال   يحح  وال ،  نلاححرهب    علزحح  الل يحح ،   يالححق بعضحح  لانجحح  -3

 .إثم نن لم يصن إلى ر   اصن ب  إنن   األذى
ال   فحح  والصححازح،  نلاححرهب    علزحح  الل يحح  واطثححم،    يالححق بعضحح  لغزححم رنجحح  -4

 .  ي  علز  وإفان يأثم
 عحححن    ز علحححى الاحححرهب علزححح   عحححن  نسحححكز  وشحححعم  ،   يالحححق شحححعم   و شحححعم ز  -5

 .نسكزنز  و ي الث     ي 
 .يلز  العاح ، ن  اسم شمو " ون  ":قوله
ونح  غطحى :أل  قحلح ، سحنهن و ي عبحنه  الاؤلحف " (س  با صق   ىغطى ه ْ  ":قوله
 ذا  ح.أل   غطزح  الحم س خحنص بنلمجحن، ولزس األنحم  حرلك، يشان المجن والام  ، ه س 
 .ن  غط :ولم يقن، ن  غطى: إ  الاؤلف قنل :نئنقنل ق

حح   إ  صححح    يكححح  ،وإ  غطححى:ولححح قححنل الاؤلححف، العاححح   للححنظلكحح  يجححنب    ن حح  ن 
رح يو ابح  عاحم هضحي والح لزن علحى     غطزح  الحم س  جحب  زتحن الل يح  .بنلمجن خنصنا 

 يلححبس ال:"اهلل عنتاححن    النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم لاححن سححؤل نححن يلححبس الااححم  قححنل



اننح  عالعاحنئم جاح  ،و والبمفس يغطى جحزء ننح  الم س."وال العانئم وال البمافس صالقاز
 .وهي نن يستم ب  الم س

وهحرا حلزحن علحى ننح   غطزح  "ال  خاحموا ه سح :"قحنل، ي الحرر وقصحت  فنقتح   رلك  يضنا 
 .با صق   ى: ولك  نن هح الاام  قنل الاؤلف .الاام  ه س 
وهحرا القححل ،وظحنهم   فح  ال ياحم ،   غزحم الا صحق ال   يح   زح  ،با صحق:ونلتح  قحل 

 .الصازا  يوهر  المواي  ه،هواي  ع  اطنن   را  هرا  اهلل
رججنن نح  هسححل اهلل صحلى اهلل :   رسز   ي صازح نسلم قنل وحلزن ذلك ر يو 

  ب  ام  العقب  افصمف وهح على هارلت  ونع  ب ل و سننجعلز  وسلم  م يت  رز  هنى 
 ح  ثحبح  علحى اواآلخم قح  ه ،طن  فنقت خب آخر  : و ي هواي  ،  ر هان يقحح ب  هارلت ، زي 

وهحرا حلزحن علحى  فح  ال ياححم  .ه س هسححل اهلل صحلى اهلل علزح  وسحلم يسحتم  نح  الشحاس
 سحنن  نح       و ولح  ن  يام  لم ياك  النبي علز  الص   والس   بح الا ،وال   ي   ز 
 .يستما  بنلثحب

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و    .عصحب  بسحزم ورننء  و،وفحه ،و ز ،  ال  قم نسوبمفس    ، عانن   سحاء  ن  نعتنحاا  "
و   ران علزح     ال إ  .و ال ولح لم ي صق  ويام  ذلك ب  عره    ها بنا ،استظن  ي ناان

 "  و بز ،و شجم    ،استظن بخزا 
 :دة عليق

عصححب   ورنححنء  و،وفحه ،و ز ،  ال  قم نسوبمفس    ، عاننحح   سحححاء  ححن  نعتححنحاا  ":قولععه
اننح  عإذ   غطزح  الحم س سححاء غطحن  باعتحنح   " و ال    ها بحنا ،و استظن  حي ناان   .بسزم

غزححم نعتححنح  رتححى ولححح غطححن ه سحح  ب(اغنهبحح  الالبححمفس  ححن ثحححب ه سحح  نعحح   لبححنس و )وبحمفس 
 .قم نس  و  ز   و فحه   و استظن بااان  و ال 

ولان  ن  قحل  ،با صق   ى: ي عبنه  الان   هرا  اهلل قنل " ولح لم ي صق  ":قوله
صححمف الشححنهح هراحح  اهلل عبححنه  الاححن   ،با صححق لحح  نلتححح     غزححم الا صححق ال يلحح ر

 .ألجن     حا ق الارهب



 "  و بزح ،و شحجم    ،و اسحتظن بخزاح   ران علزح     ال إ  .ويام  ذلك ب  عره ":قوله
إ   غطزح  الحم س  نقسحم إلحى :الاؤلف هرا  اهلل  ي  غطزح  الحم س    يقحنلوخ ص      

 :  قسن 
 تحححرا رحححما  ، اننححح ع نلطنقزححح  وال،   يغطحححي ه سححح  بابنشحححم يقصححح  بححح  السحححتم عحححنح  -1

 .بنال لن 
إال ،  جحنئز ا لنقحنا ، نلصحا و   نلعسحن،يقص  بح  السحتم عحنح     يغطي ه س  بابنشم -2

وأل  الصححا  وفاححح  يقصحح  بحح   لبزحح  ،لعحح   وهوح نء،الان   اللقتححنء اسححتثنحا نحح  ذلححك 
 .والصحاب  ف  ال  م ،نءبخ ف الان،الم س
نلاحححرهب  فححح   ،  نلاااحححن والسحححزنه  والشاسحححز ،    يغطحححي ه سححح  بانلصحححن نححح ز  -3

 .و الصازح  ف  ال  ثم ل ،رما 
ن علحى والح لز، نا  جحنئز ا لنقح، نلخزاح  والشحجم ،   يغطي ه س  بانلصن غزم ن ز  -4

 .و رلك  ي ننى،   النبي علز  الص   والس   ضمب  ل  الخزا   ي فام جحاز  
   ،  اان الاتنع على الم س وفاح ،   يغطي ه س  بان ال يقص  ب  التغطز  عنح  -5

 .بأس ب 
يعنحى راحن ، تح التغطز  عنح  لك  قص  بحضع   غطز ب     يغطي ه س  بان ال يقص  -2

 . ترا رما ، ان وإفان لزغطي ه س ال لرات الا نتنعنا 
  :هن يجحز للاام     يغطي وجت   و ال ، بقزنن  ي  غطز  الحج 

 :  ي الاسأل  هوايتن  ع  اطنن   را  هرا  اهلل 
وهحححرا هحححح .نحححن   راححح اطوهحححح الاشحححتحه نححح  نحححرهب ،     غطزححح  الحجححح  نبحححنح  رححح اهان

ذلححك    ححيركححى اطجاححنع  بححن بعضححتم، الاححمور عحح   ثزححم نحح  الصححانب  هضححي اهلل عححنتم
 . ب الصان ييعن ال فعمف لتم نخنللنا :  نلاح ق هرا  اهلل قنل لان ذ م الصانب  قنل 

تعلححق سححن  نحح  جتحح    لححم ،نحح  التعلزححن    الحجحح  ال يتعلححق بحح  سححن  وفسححك  ححنلم س و يضححنا 
 .وهرا القحل هح الصازح.الان  ن  التغطز   بقز  الب  

، وهحرا نحرهب  بحي رنزلح  وننلححك، احم     يغطحي وجتح  فح  ال يجححز للا :القححل الثحنفي 
وال  خاحموا :"نتلقحل النبي علز  الص   والس    ي الرر وقصت  فنقت   ي بع  المواي



ب عح  نولكح  يجح.وألفح  ناحم  علحى الاحم    احم  علحى المجحن  نلطزحب،"ه س  وال وجت 
 : هري  ال لزلز 

 .  تي شنذ" وال  خاموا ه س  وال وجت "  نن هواي 
 يح  : زقحنل،أ   غطزح  الحجح  ناحم  علحى الاحم    احم  علحى المجحن  نلطزحببح  نن القزنسو 

فعححم السححن  علححى ، ولححزس هنححنك حلزححن،الحح لزن علححى    الاححم   ياححم  علزتححن  غطزحح  وجتتححن
قنلحح  عنئشحح  هضححي اهلل ولتححرا ، اضححم   جنفححببكحح   الاححم       كشححف وجتتححن نححن لححم 

نن عحح  ل شحح  ن حح ذا جنوزوفحح، نححموا بنححن سحح لنن خامفححن حح ذا ، م بححن  ياححمو  بنححنال ححن  :عنتححن
لكحح  ، إال     كححح  باضححم   جنفححب، نلاامنحح  األ ضححن لتححن     كشححف وجتتححن.وجحهنححن

 .القحل بأ  هرا لح ستمت وجتتن على وج  اط       ذلك رما  ياتن  إلى حلزن

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

وال يعقحح   ( حح ى   لححبس ذ ححم نخزطححنا وإ  ) ه  بقحلحح شححنلزحح  اط  وإ  .لححبس الاخححزض((المابحح )) "
  لححم يجحح  وإ  .ن  رنجحح  لعقحح ، زتاححن فلقحح  وننطقحح  وهازنفححنا  زاه ال إ  وال غزححم  إ   علزحح  هحاءا 

 ".  يج  وال   ي لى    إ   ،لبس سماوين ولم يج  إزاهاا فعلز  لبس خلز     
 :دة عليق

 .الضازم يعحح على الر م " الاخزض لبس((الماب ))":قوله
:  قحلح  ،  ر لزنتح  الل يح  " ( ح ى   لحبس ذ حم نخزطحنا وإ  ) شنه  بقحل لز  اط  وإ   ":قوله
 . لزل ر ر ، خبم باعنى األنم،   ى
هن الاخزض نن  ز  خزن   وخزححو  و    الاخحزض نحن  صحن علحى قح ه  :نن هح الاخزضو 

 .الثنفيعضح ن  الب   ؟ 
اهلل  منحماح اللقتحنء هراتحبحن ،خحن ئ   تحم   تحرا  ، بع  العحا   ف  نن  ز  خزن ح  و نن  تمُ 

 .على ذلك نن  صن على ق ه عضح ن  الب  
ولكح  الااحم  ننح      نا نسب  للاخزض    يلحبس اطفسحن  نخزطحنللزس الاام  ب ثم  يضنا 

 .نعتنحاا  يلبس  لبنسنا 



ر يو اب  عام هضي اهلل عنتان    النبي علز  الص   والسح   لاحن سحؤل نحن ولترا  ي 
ام  ننتي ع  لبنس  نلاُ ."نن  وال البمافسلعااال ال يلبس القازص و :"لاام  قنليلبس ا

وضح   حي إرمانح  نحن  زح  الخزن ح   ح     نن إذا لبس نن  ز  الخزن ح   و،الاعتنح  نلقازص
 .ذلك ال يضم

ر يو ابح  عاحم هضحي ،رل ي بأف  اخزضالوال لزن على هرا الااظحه وهح الماب  لبس 
ال يلححبس :"ل النبححي علزحح  الصحح   والسحح   نححن يلححبس الااححم  قححنلاهلل عنتاححن رزناححن سححؤ 
 ".القازص وال العانن 

 ر يو النبي علز  الص   والس   سؤل  ي الا يو عان يلبس الااحم   أجحنب و أنن
   نحن يانح  :وهحي،عح ل  حي الجححاب عاحن جحنء  حي السحؤال لاكاح  بحن،عان يلبس لزس

  النبي علز  الص   والس    هاح ذ م الاانحع  كأ، نن  الاام   قن بكثزم نان يبنح ل 
 .وهرا ن  رس  التعلزم، جنئز سحى ذلك نن نن  و ،والاام 
والحمحاء ، نطزاه نحن يلحبس  سحلن البح   ح.عن فن هحاء وإزاه " وال يعق  علز  هحاءا  ":قوله

 .نن يلبس  على الب  
للاخحزض  و للبحنس  شحنبتنا ألف  إذا عق   صنه ن،   يمبض المحاء وفاح  يعق  المحاء يعنو 

 .الاعتنح
وقنل شزو اطس   اب   زاز  هرا  اهلل لزس  ي ننح  عقح  الحمحاء حلزحن عح  النبحي صحلى 

   ابحح  عاححم  يضححنا عحح  و هو   ثححم الححري.اهلل علزحح  وسححلم إال نححن هور عحح  ابحح  عاححم  ححي ذلححك
 .هن هح للتاميم  و للكماه   و للتنزي ،اختللحا  ي الاكم  و  ي النتي

 .أل  لزس هننك حلزن على الان ،   عق  المحاء جنئز للاام  بوالصحا
   إزاه  يسحقض    ذا خشي نث ا ،يجحز    يعق  اطزاه ييعن " زاه ال إ  وال غزم  إ   ":قوله

 .   بأس    يعق    ر يمبط 
 .وال يعق :هرا نستثنى ن  قحل  "  زتان فلق  وننطق  وهازنفنا  ":قوله
 .ونلتح  قحل  هرا  ف  ن  غزم رنج  ال يجحز " .ن  رنج  لعق  ":قوله

وهححرا القحححل ،سحححاء  ححن  ذلححك لانجحح     لغزححم رنجحح ، وقححنل شححزو اطسحح   يجحححز نطلقححنا 
 . صح



هحح فحص وهحرا  " لحبس سحماوين ولحم يجح  إزاهاا   لم يج  فعلز  لحبس خلحز     وإ   ":قوله
ذ ححم نححن يلححبس   فحح  علزحح  الصحح   والسحح   لاححن ، رحح يو المسحححل علزحح  الصحح   والسحح  

ون  لحم يجح  ،خلز الون  لم يج  فعلز   لزلبس :"قنلو الاام  قنل ال يلبس  را و را 
 ". لزلبس السماوين إزاهاا 

ن  لم يج  فعلز   لزلبس الخلز  :"ر يو اب  عام قنل علز  الص   والس  لك   ي 
بحنلقط  ولكح  األنحم ، حأنم بقطعتاحن  سحلن نح  الكعبحز  "ولزقط  هان  سلن نح  الكعبحز 
    النبي علز  الصح   ،با يو اب  عبنس هضي اهلل عنتان ي ر يو اب  عام ننسحخ 

نحح  لححم يجحح  فعلححز   لزححبس :"والسحح    ححي يححح  عم حح  وعنحح   جاحح  غلزححم نحح  النححنس قححنل
أل  ،لبزنح  النبحي علزح  الصح   والسح    لحح  حن  القطح  واجبحنا ،ولم يأنم بقطعتان"الخلز 

   عظم ن  رنج  البزن   ي ذ م   ي ر يو اب  عام هضي رنج  البزن   ي نجا  عم 
وق  فتى النبي صلى اهلل علز  وسحلم عح  إ ح ف ، وأل  قطعتان إ  ف للانل،اهلل عنتان

ظنهم   ن  هراح  اهلل سححاء ارتحن  ،وإ  لم يج  فعلز  لبس خلز :لفوقحل الاؤ .الانل
لنبي علزح  الصح   والسح    ن،أل  المخص   ي ذلك عنن ،إلى لبس الخلز     لم ياتن 

اشحي اللحم يقزح  ذلحك باح  لحم ياكنح   "بس الخلحز  لزلحلم يج  فعلحز  ن   :"رزنان قنل
هن علز    ي  ؟ و .والمخص  إذا جنءت عنن    فتن  شان الااتن  وغزم الااتن ، ن زنا ر
 .ال

 .    وج    ،للغني  إلى ".  يج  وال   ي     لىإ   ":قوله

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و ننتان     و شزئنا     (و ثحب ب ف     )نام   (   زبوإ  )الطزب وق  ذ م  بقحل ((الخننس) "
 قصحح اا  (و شححمباطزححب    )و اسححتعض    ،و ا تاححن    (و احهحح    ).و شححمب ححن    اسححتعال   ححي    

ونح  الطزحب ( ح ى  ) ثم و،ولح بخحه الكعب  و شا  قص اا     (و  بخم بعحح وفاح      زبنا )
 وبن  وننء وهح .لزنح م وينساز او .وبنلسل،ووهس ووهح،وعنبم وزعلما  ،و ن حه،نسك
و    .و شحزانا     و عحححاا و شم  حا ح          ن حه  ط و نس نن ال يعلق  ق  شاتن ب  قص     وإ  

 " .و احه  ب ه  غزم نطزب      ي     و فانننا      نهسزنا  هيانفنا 



 

 

 

 

 

 :دة عليق

 .استعانل الطزب لكن   ولى و عم و شان: لح قنل و  " الطزب((الخننس) ":قوله
لزشحححان ذلحححك سحححنئم االسحححتعانالت نححح   طزحححب  حححي ب فححح   و اسحححتعانل لححح   حححي نحححأ حل 

وال يلحبس نح  الثزحنب "لقحل النبي علز  الص   والس    ي ر يو ابح  عاحم .ونشموب
 ."سنس  الزعلما  وال الحه  شزئنا 
 .ام  يشان الر م واألفثىنُ  " نام  (   زبوإ  )وق  ذ م  بقحل  ":قوله
و     (و احهحح    ).و شححمب ححن    و اسححتعال   ححي    ننتاححن     و شححزئنا     (و ثحبحح ب فحح     ) ":قولععه
    م   ي استعانل الطزب بز     يستعال   ي ب ف   و  " باطزب)و استعض    ،ا تان

ن   الطزب  رس  نن قزن  ز  ولك  نن هح الطزب ؟. ي ثحب   و  ي نأ ل   و  ي نشمب 
، نن جمت العنح     الننس يتطزبح  ب  ويستعان  زبنا  ييعن.طزب ب  عنح ت   ف  نن يحُ :ضنبض

  أل  هنححححححنك  شححححححزنء لتححححححن هائاحححححح  ز زحححححح  ونحححححح  ذلححححححك لزسحححححح، ز زحححححح    ال نححححححن  زحححححح  هائاحححححح   
ألفح  ال  رح  إذا  هاح    ،فكتح  هححنح  المائاح  إفاحن  ناحن  زتح ،البم قنل والتلنح:نثن، زبنا 

 .الرر بنكت  البم قنل  و التلنح  صنبح اليتطزب استعان 
أل  الشححححم وسحححححزل  إلححححى اسحححححتعانل ،شححححم ياحححححم  للااححححم الرتححححى  " (و شحححححم    ":قولععععه
 .هرا هح الارهبو ،الطزب

 سح بحن هحح ناحم  نح  بحنب ،لرا ح  إ  شم الطزب لحزس نامنحنا :  اهللاوقنل اب  القزم هر
     نححن رححم  ونعلححح ،اححم نسححب  للاُ نلولححزس هنححنك فححص علححى  اححميم شححم لطزححب ب، الححرهائ 

  و شحماء   السحتع     وعلز   لح ارتن  الاام     يشم  زبنا ، زجحز للانج   اميم وسزل  
  :شم الطزب ينقسم إلى ث ث   قسن  :وعلى هرا فقحل.ونن  شب  ذلك    بأس برلك

 .ألف  لم يتقص   عن الاام ،  جنئز بنال لن ،    يشم الطزب ب  قص  -1



وهحح ، فح  ال ياحم :قححل الثحنفيالو ،نلارهب رحما  ،   وشماءالستع،    يتقص  شا  -2
 .،أل   اميا   اميم وسزل اختزنه اب  القزم هرا  اهلل

  فح  نلاشتحه نح  الاحرهب ، تلرذ والتات ل   يتقص  شم الطزب ال لانج  وإفان ل -3
 والشم ال يؤثم ال  حي الثححب،ألف  لم يستعان الطزب،وقنل بع  العلانء ال يام ، رما 

 .لك  االرتزنو  مك ذلك،وال  ي الب  
بخححه  " ولحح بخححه الكعبح  و شحا  قصح اا     (و  بخحم بعححح وفاحح      زبحنا ) قصح اا  ":قوله

اححم     وإذا  قصحح  الاُ .وإلححى اآل  يسححتعان، الكعبحح  هححح البخحححه الاحقحححف علححى الكعبحح 
 .رما  ترايتتب  رننن بخحه الكعب   

 .لتبعز لن   " ون  ":قوله
 .كويستخم  نن  العل،  ي عان  ينب   ثزماا ، رب ثام  حه   زب " بن و  ":قوله
لقححل النبححي ، بحح  قصح   ح  شححيء علزح  وإ  شحم بخححهاا  "   شحاتن بحح  قصح وإ   ":قولعه

 .وهرا لم ينحر "نن فحى  نماءوإفان لكن ، إفان األعانل بنلنزنت:"علز  الص   والس  
ال  حح خن  ححي نسححاى  ألفتححن " و شححم  حا حح      ححن حه  طحح و نححس نححن ال يعلححق  ق    ":قولععه

 .الطزب  ص ا 
 .ولزس ل  هائا   ي الغنلب " و عححاا     ":قوله
 .لزس  زبنا  حأل  الشز " و شزانا     ":قوله
المياحن  :اهلل مقحنل  هحن العلحم هراتحو .ن  غزم  هرا ارتمازاا  "  نهسزنا  و هيانفنا     ":قوله

 : ينقسم إلى ث ث   قسن  
 .سالعمب بنآلنن يساى عن   -1
 . زبنا  نألفتان لزس، وهرا  ال   ي   زتان، قوهح الاب، الميان  اللنهسي -2
وإذا قصححح  ،وهحححرا نحح    خححم  فحححاع الطزححب،اعححموف  ححي الحح ينه النج يحح المياححن  ال -3

 .الاام  شا    ف  يام  علز 
 .ق  يستعان  ي إخما  الجنز  إذا  عسم خموج ، فبنت ُن  ه " و فانننا     ":قوله

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 



 بميححنا ، حالا نأْ    قتححن صححز اا وإ  )لزحح  بقحلحح شححنه إ  وقحح     .قتححن صححز  البححم واصححطزنح :السححنحس "
 (ولحح  حلح  ننح ) ولح  حرشح ،هلزح وبقم    ،بحنفس بخح ف إ  ولحح اسحتأْ ، ااحن  وبض  (ص ا    
 " . حل وغزم  نلاتحل  بز  الاأْ   (ون  غزم )ر ن  الصز  الار حه    
 

 

 :دة عليق

لسحح ولحم يبحز  ركحم والاؤلحف هنحن لحم يُ  " قتحن صحز  البحم واصحطزنح :السنحس ":قوله
وإفاححن   صححح و كلححم علزحح  نحح  رزححو الضححان  ، قتححن الصححز  نحح  رزححو الاححن والامنحح 

الصححز  نحح   حح   الاؤلححف  فحح  ذ ححم     زحح    ححي قتححنولكحح  هباححن فسححتلز  التاححميم ،وع نحح 
 .رما   تحزاء نن  ي قتل  ج ونعلح    ، جزاءال

نَّ ل ُكْم ص ْزُ  اْلب ْام  و   ع نُنُ  ن ت نعان :))قنل اهلل عز وجن، خم  برلك البام، البم: قحل   ُ ر 
ححمِّ ن ححن ُحْنححُتْم ُرُمناححن ححزَّنه    و ُرححمِّ   ع ل ححْزُكْم ص ححْزُ  اْلبح  إذ  صححز  البححم [.12/الانئحح  ((]ل ُكححْم و ل لسَّ

يجححب    !!!! ححي البححم والباححم   بقزنححن نححن يعححز،بخحح ف صححز  البام، اححم رحما  علححى الاُ 
 .فعمف نن هح صز  البم وصز  البام

نححن ال  وصححز  البححم، اححنتلبازححو لححح خححم  ننحح  ، ال  ححي الاححنء  إنححن ال يعححز ماححصححز  الب 
هنحن وهنحن  لحزس نح  صحز    يعحز  نحن نحن،بازو لح  حخن البام ننت، إال  ي البم  يعز
 زغلحب جنفححب ، ورحنظم حكحح  اجتاح   زح  نبحزقحح  ي ورزنئحر  ،ولحزس نح  صحز  الباحم البحم

 . ي البم والبام  ألف  يعز،وعلز   نلتاسنح ال يقنل إف  ن  صز  البام، الاظم
 نن اللم  بز  القتن والصز  ؟ و 
قحنل ولتحرا ، ياحن   لح  يعبحم عنح  بنلقتحنال كحن نحن ،للم  بزنتان    القتن  زاحن ال ياحنا

 ححح ذا قتلحححتم ، تحححب اطرسحححن  علحححى  حححن شحححيءإ  اهلل  : "النبحححي صحححلى اهلل علزححح  وسحححلم 
 ".الربا   أرسنحاوإذا ذباتم ، أرسنحا القتل 

ولححرلك قححنل  هححن العلححم هراتححم اهلل  ححي قحلحح   بححنهك ،لحح ت اححن عبححم عنحح  بنلقتححن ال يجحححز ق
ححححححححححن الَّححححححححححر ي   آ ن نُحححححححححححا ال   ح ْقتُحلُحححححححححححا الصَّححححححححححْز   و   فْحححححححححححُتْم ُرححححححححححُم   و ن ححححححححححْ  )):و عححححححححححنلى ي ححححححححححن   يح ت 



،   ف  ال يؤ ن ام  إذا صنح صز اا قنلحا يؤخر ن  هر  اآلي     الاُ ،[15/الانئ  ((]قح تح ل  ُ 
  نن هح الصز  ؟و .و ن نن عبم عن  بنلقتن   ف  ال يؤ ن،أل  اهلل عز وجن عبم عن  بنلقتن

 . بعنا  ص ا  و   راقتننص الازحا  البمر الاأ حل الاتح :الصز  هح
 .خم  الر ن االقتننص يُ  قحلنن
 .خم  البامربمر يُ ال قحلنن
 .خم  الاستأفسيُ     بعنا رالاتح  قحلنن
 .غزم الاأ حل  خم الاأ حل يُ  قحلنن

 .ألف  لزس نأ حالا ، شي ال   ي   ز رغزم و  انهاا ر لح ق ه  ف  قتن 
نثحن ،لحح قتحن غزحم نحأ حل ارتحمازاا  "  حالا نأْ    قتن صز اا وإ  )لز  بقحل شنه إ  وق      ":قوله
 .ناموالاألس  
 .خم  ب  البامر " بمينا  ":قوله
 .لكن   ولى،   ص ا رنتح :لح قنل " ص ا     ":قوله
باعنحى ،  ي الاان  و رلك الحبض باعنى صنه  لزلنا  " فسولح استأْ ، اان  وبض ":قوله

  إفسحححي واسحححتأفس وخشحححي ر حححح ح ولحححرلك لححح،أل  االعتبحححنه بحححنلازحا  بنألصحححن،ال يتحححمب
 . نلعبم  بنألصن

 .أل  اطبن والبقم األهلز  لزس  صز اا  " ولح  حرش ،لز هوبقم    ،بنبخ ف إ   ":قوله
 حل  نلاتحلحح  بححز  الاححأْ   (ونحح  غزححم )ر نحح  الصححز  الاححر حه     (ولححح  حلحح  ننحح ) ":قولععه
 .ام  والا ل  يضنا الاتحل  ن  الاأ حل وغزم  يام  على الاُ  " .وغزم 

لجنفحححححب  بحححححنا و نحححححن  امياححححح  علحححححى الاححححح ل  تغلز،لجنفحححححب الصحححححز  احححححم   تغلزبحححححنا  نحححححن الاُ 
صز   للاام  علحى  ، بذئ ن  ضبع  و بح  ، الرئبن   ب الض  باالسا  :نثنل ،الاظم

اجتاحح   زحح    ألفحح،  نححن ركاحح  للاحح ل رححما ، لجنفححب الصححز   غلزبححنا ، الاححرهب ال يجحححز
 . غلب جنفب الاظم نبزح ورنظم

الصحز  نحن و ،  الصحز أل  اهلل عحز وجحن إفاحن رحم  ،   الاتحل  ال ياحم  قتلح  الصحابولك  
ححا  لححح قتلحح  ،بححن الغنلححب  فحح  يكححح  نحح  الاؤذيححنت، يؤ ححن الوهححرا ناححن ،يؤ ححن وعلزحح  الس 

 .الاام     جزاء  ز  وال شيء  ز 



***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

بابنشحم   (  حي يح  ) الصحز  الاحر حه  (و  لحف   ) للاظحم  غلزبحنا ،و بز  الحرشي وغزم     "
 علز   ) جنني  حاب  هح نتصمف  زتنبو    .ولح باننول  آل ،عنف وإ  ،وحالل ،شنه     ،و سبب   

 " (جزاه  
 

 

 

 :دة عليق

إذ  الصححز  ياحم  إذا  لححف  " بابنشحم  (  حي يحح  ) الصحز  الاححر حه  (و  لححف   ) ":قولعه
ولقحل النبي علز  الص   والس   ،آلي  الكميا ل،يعني بنشم قتن الصز ،ابنشم ب ي ي   

 ."ن لم  صز و   و يص  لكمنً   صز  البم ر ل:"
 . سبب  ي ذلك ييعن " و سبب    ":قوله
 حححرهب الاححح ل ، فظحححم إلحححى الصحححز :وقحححنل،احححم   شحححنه إلحححى رححح لنُ  " شحححنه       ":قولعععه
 .وج ت نن  إشنه   ألف،  اما ،وصنح
 نذهحب ، اكحن  الل فحي صحزحح  ثزحم ال حي :قحنلو ،حل  على الصز  بأ  " وحالل  ":قوله
 .خلف الشجم :قنلو ، ام باام ، هجن  ي سزنه   يطنهح غزاالا : و نثن.   يجحز،وص 
 .زكح  رماننا  ، حن ي سزنه   وص نا ا  ه ب نام      أب " عنف وإ   ":قوله
هححرا السحح ح  و خححر هحر  البن قزحح :عنح   بن قزحح   قححنل ييعنحح " ولحح باننولحح  آلحح  ":قولععه
 : ال لزن على هر  الاسنئنو .وج ت نن  إعنف   ألف،ص  ب 

نح  اآليح  الكمياح   "صح  لكحمنحن لحم  صحز و   و يُ  صحز  البحم رح ل  "واضحح ، ابنشحم ال -
 [.12/الانئ  (( ]و ُرمِّ   ع ل ْزُكْم ص ْزُ  اْلبح مِّ ن ن ُحْنُتْم ُرُمنان))
 جححنء بحح  إلححى النبححي علزحح  الصحح   ، رزناححن صححنح صححز اا ،رحح يو  بححي قتححنح ، التسححبب -

 ذ  لتحححم    ، ال:لاحححن قحححنلحا " نه إلزححح  ؟هحححن  رححح  نحححنكم  شححح:"والسححح    قحححنل للصحححانب 
 حي ذلحك  عحم  سحبب   وجح  نح  الااحم  إشحنه   و حاللح   و بعبحنه   ظنهم   فح  لححو ،يأ لح 

 .  ف  يكح  نامننا 



هححح حابتحح  و   لححح جنحح  " ( علزحح  جححزاه   ) جننيحح  حابحح  هححح نتصححمف  زتححنبو     ":قولععه
 بعزححم بق نحح   و يحح    هفبححنا لا ححح ئ  اححم  بعزححماا اُ اله ححب  بححأ  علححى صححز   ر علزتححنها ححب 
وإ  لحم يكح  ننح  ،الجحزاء زلزنح  ولحم يت  حى قتحن الصحز   تنن إ   نكن  التصحمف ، تلك

 . صمف    شيء علز  على القحل الماجح
 هفححب  و ااححن   سححزم  خححم  صححز    نححنءو ث، ناححم  يسححزم بسححزنه       هوعلححى هححرا لححح قُحح
حن الَّحر ي   آ ن نُححا ال   ح ْقتُحلُححا :)) نلى بنهك و ع  لقحل،   شيء علز    ح ئ  ن  غزم قص ي ن   يح ت 

ا ْنُكْم ُنتح ع اِّ ا  التحح  اآليح  إذا قتلح  نح  ، [15/الانئ  (( ]الصَّْز   و   فْحُتْم ُرُم   و ن ْ  قح تح ل ُ  ن 
 . عا     شيء علز  غزم

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
 بميحنا ، حالا نأْ    قتحن صحز اا وإ  )شحنه إلزح  بقحلح وقح     .لبحم واصحطزنح قتحن صحز  ا:السحنحس "
ر    (ولحح  حلح  ننح )ولح  حرشح ،هلز وبقم    ،بنفس بخ ف إ  ولح استأْ ، اان  وبض(ص ا    

و بححححز  الحرشححححي    . حل وغزححححم  نلاتحلحححح  بححححز  الاححححأْ (ونحححح  غزححححم )نحححح  الصححححز  الاححححر حه
و بابنشححححححححححم     (ي يحححححححححح   حححححححححح)الصححححححححححز  الاححححححححححر حه ( و  لححححححححححف) للاظححححححححححم  غلزبححححححححححنا ،وغزم 
 علزحح  )جننيحح  حابحح  هححح نتصححمف  زتححن ب و   .ولح باننولحح  آلحح ،عنف وإ  ،وحالل ،شححنه     ،سبب
 " (جزاه 
 :دة عليق

   قتحححن صحححز اا وإ  )شحححنه إلزححح  بقحلححح وقححح     .قتحححن صحححز  البحححم واصحححطزنح :السحححنحس":قولعععه
ولحح )ح  حرشح ول،هلزح وبقم    ،بحنفس بخح ف إ  ولحح اسحتأْ ، ااحن  وبض(صح ا     بمينا ، حالا نأْ 

و بحححز     . حل وغزحححم  نلاتحلححح  بحححز  الاحححأْ (ونححح  غزحححم )ر نححح  الصحححز  الاحححر حه   ( حلححح  ننححح 
وق  حل ، قحح   لنححن نحح  ناظحححهات اطرححما  قتححن الصححز  "للاظححم  غلزبححنا ،الحرشححي وغزم 

 . الكتنب والسن  واطجانع والنظم على ذلك
ححنَّ ل ُكححْم ص ححْزُ  الْ :)) وجححن  نححن الكتححنب  قححنل اهلل عححز ححزَّنه    ُ ر  ب ْاححم  و   ع نُنححُ  ن ت نعاححن ل ُكححْم و ل لسَّ

حن الَّحر ي    نيح:))وقنل عحز وجحن،[12/الانئ  ((] و ُرمِّ   ع ل ْزُكْم ص ْزُ  اْلبح مِّ ن ن ُحْنُتْم ُرُمنان   يح ت 
 [.15/الانئ  (( ]آ ن ُنحا ال   ح ْقتُحُلحا الصَّْز   و   فْحُتْم ُرُم   



نن لم  صز و   و يصح   صز  البم ر ل  :"والس    ي قحل ع  النبي علز  الص   وثب  
و جاحح  .ننحح جث  بحح   برحح يو الصححعو ححرلك  ححي ،رحح يو  بححي قتححنح و ححرلك  ححي ،"لكححم

 .ام   ي الجال الاسلاح  على  اميم الصز  على الاُ 
 لح  بزح ، النسكن   ب   أل  الصز  يحجب افشغنل اطفسن  عان هح نتلبس ، نن النظم
فشححغنل  عاححن هححح نقبححن علزحح  وإلزحح  نحح   نعحح  اهلل عححز ال نا لكححن  ذلححك سححبباححم  الصححز  للاُ 

 : فحعن وقتن الصز  .وجن وهرا النسك الرر هح  ر   مائ  اطس  
 . زأثم وعلز  الجزاء، ن  غزم سبب يبزح القتن    يقتن الصز  ابت اءاا  وهح،نام  -1
  :ث ث   قسن وهح ،نبنح -2
لزنقحر فلسح  نح  ،اصح  واضحطم إلحى قتحن الصحز خي ن ان لح  حن   ح، لز إ    يضطم -1

 .ال جزاء ف  والصحاب ، الارهب    علز  الجزاءو ، زبنح قتل ،التلك 
 اح    لحف شحزئن لح    ،ألف    لل  ل     ذى لح ،   ضان ،  زقتل ،    يصحل علز  -2

 . ذى ل  لم يضا 
 حي هجلح  عنقح   زطحنا خ و يميح     يلحك   و سم    بك   ش و   و     يمي   خلزص  ن   -3 

ونن على الااسحنز  نح  ،ألف  ناس ،   ضان ،ع  الاسزم  زتلف الصز  بسبب ذلك
 . كرلك هنن،    ضان  علز ، وهرا  ان لح حاوى الحلز  الصبي  تلف.سبزن
ولح ،عنف وإ  ،وحالل ،شنه     ،و سبببابنشم     ( ي ي  )الصز  الار حه ( و  لف) ":قوله

هحرا ،  اا ئح و قن  و سحنئقنا  بحأ  يكحح  ها بحنا  "   حاب  هح نتصمف  زتحنجننيب و   .باننول  آل 
  :اللم  بزنتانو .هح الاتصمف بنل اب 

والسححنئق نحح  يكححح  ،والقنئحح  نحح   خححر بزنننتححن  نننتححن،   الما ححب نحح  علححى ظتححم البتزاحح 
 .خللتن

 و   و ها بحنا  بحأ   نفح  قنئح اا ،  زتحن فنتصحم  ح  ذا جن  ال اب  على الصحز  و  للح  وهح
 .  يضا ف   سنئقنا 

   الاح اه  حي نسحأل  جننيح  ال ابح  ، احن نحم بنحن  حي الغصحب  والصحاب  حي هحر  الاسحأل 
احي ن  بحأ   نكنح     يصحمف ال ابح   و يحُ  نلم حنا   و      حن  نتعح ينا ،على التع ر والتلميض



 عجاححنءوهححر  جننيحح  بتزاحح  وال، ألفحح  لححزس نحح   علحح ،ال ابحح  عحح  الصححز   حح  ضححان  علزحح 
 .  يام تن ويصم تن ع  ذلك ولم يلعن  علز  الضان  و نن إذا  نكن  ، ه ه

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 و   ، لح  ناحن صحنح وياحم  علحى الااحم       نلجزاء بزنتاحن   حل وفاح  نام  نامننا وإ   "
ال ،و صحز  لح    ،جلح  ونحن رحم  علزح  لناحح حاللح و صحز  أل      ح  ب  و ذُ    .ثم  ي صز   ن  ل     

وال يالححك الااححم   ذا رلبحح  بقزاتحح ولبنحح  إ   وي ضححا  بححز  صححز  ياححم  علححى ناححم  غزححم 
بحن  حزال يح   .ل وال يح   الاكازح زُ رحم  وبالكح  صحز  لحم يح ح     ه  وإ  بغزم إ   ابت اء صز اا 
 " هسنل الاشنه   ب   

 

 :دة عليق

ألجلح   احم  نحن صحنح   و صحز  ق      الصحز  الحرر ياحم  علحى الاُ  "   حلوإ   ":قوله
 .وهح ال الل ،وهنن ل   ثم، و  ن  ل   ثم

 أل   لححف الصححز   ححن  ب اللحح   رحح هان "  ححنلجزاء بزنتاححن وفاححح  ناححم  نامنححنا  ":قولععه
  ححح فتم يقتلحححح  جازعحححنا ، قتحححن شحححخص علحححى  تحححح  احححن لحححح  احححنلئ جانعححح ،نبنشحححم  اآلخحححمو 
 نامنحنا  ر ل  وإ  حل ،لك  الجزاء على الاام ، ام ز ، إ  حل الاام  ر الا ،  تنن.ب 

  : نألقسن .الاام  ى نلجزاء عل
 . علزتان، حل نام  نامننا  -1
 . نلجزاء على الاام ، حل نام  ر الا  -2
 .على الاام ، حل ر ل نامننا  -3
 . علزتان، ام اُ لام  لاُ ال ك الل  :قنل العلانء، ي الام  حل ر ل ر الا  -4

و صحز      ح  ب حو ذُ    .ثم  ي صحز   ن  ل      و   ، ل  نان صنح ويام  على الاام      ":قوله
، ام  ن  جت  األ حناام  على الاُ النن الصز  :إذا قزن لك:هر  ث ث  نسنئن " جل أل  

 : ث   نسنئن: قن



  يح ت ن الَّر ي   آ ن ُنحا ال   ح ْقتُحُلحا الصَّْز   و   فْحُتْم ُرحُم   ين :))حلزل و ،بنشم صز   ييعن، نن صنح -1
ححزَّنه    و ُرححمِّ   ع ل ححْزُكْم ))،[15/الانئحح  (( ] ححنَّ ل ُكححْم ص ححْزُ  اْلب ْاححم  و   ع نُنححُ  ن ت نعاححن ل ُكححْم و ل لسَّ ُ ر 

وثبح  عح  النبحي علزح  الصح   والسح    حي ، [12/الانئح  (( ] ص ْزُ  اْلبح مِّ ن ن ُحْنُتْم ُرُمنان
 ."لكم نن لم  صز و   و يص  لكم صز  البم ر ل  ":قحل 
(( ال   ح ْقتُحلُححححححا الصَّحححححْز   و   فْححححححُتْم ُرحححححُم   ))حلزلححححح  بنآليححححح  و .لححححح   ثحححححم  حححححي صحححححز   حححححن  نحححححن   -2
و حرلك  حي ،أل  الاتسحبب  نلابنشحم،وهرا يشان ن  بنشم ون   سحبب،[15/الانئ  ]

 ."ننكم  شنه إلز  هن  ر   :"ر يو  بي قتنح  رزنان قنل النبي علز  الص   والس  
 .نن ثب  ج بصعالر يو حلزل  ، ذبح ألجل   و صز  ألجل  -3

 حح   هححرا ،  صححنح صححز اا ،  لححح حل ناححم  رحح الا  " ونححن رححم  علزحح  لناححح حاللحح  ":قولععه
 .ام  ال الاُ العلى غزم هرا  الصز  ال يكح  رماننا 

، ألفح  لحم يصح  ألجلح ،بكحم  ح  ياحم  هحرا الصحز  علحى،زي  حل عامو علحى الصحز :نثنل 
 .ولم يبنشم صز  ، ولم يك  ل   ثم  ي صز  

 تحرا الصحز  رحما  علحى ،وهحح ناحم  لعاحمو اا زي  صحنح صحز :نثنل  " و صز  ل     ":قوله
 .نن ثب  ج بصعال ور يوحلزن ذلك ،على بكم نا ولكن  لزس رمان،عامو
 نححث ا  لححح ،   فحح  يضححان  بقزاتحح ،  حح ذا   لححف بححز  صححز  " وي ضححا  بححز  صححز  ":قولععه

 .لز  الضان قزات  ويكح  عب، زق ه هرا البز  ،   لف بزض  رانن 
هححححن يتصحححححه صححححز  لحححح  و . ححححرلك اللححححب  إذا رلبحححح " ذا رلبحححح  بقزاتحححح ولبنحححح  إ   ":قولععععه

 يح  الح لزن علحى :  ذا قحنل قنئحن،  فح  يضحان  بقزاتح    ذا رلب ننتحن لبنحنا ، لب ؟ نلضبنع
 حن نحن   ح    لاحن رحم  اهلل عحز وجحن الصحز  :العلاحنء يقحلحح  زقحنل  اميم البز  واللب  ؟ 
الااننح      تحرا الغحزال وهحرا الضحب  وهحر،نحن  علحق بح  يكحح  رماننا   ن  وسزل  إلز  و ن

و اححميم البححز  واللححب  ،  تاححميم ذات الصححز  واضححح برا حح ، اححم امنحح  علححى الاُ  لتححن نُ 
 .و زتن آثنه،وفاح  ألفتن وسزل 

وال ، ححنلاام  ال يتالححك الصححز  " ه بغزححم إ   وال يالححك الااححم  ابتحح اء صححز اا  ":قولععه
ننح  رزناحن صحنح للنبحي ثبح  ج بصحعالعلحى ذلحك قصح  رح يو لزن والح ،ي خن  ي نلك 

 فحن  الإ:  قحل  "  مُ رُ  نإفن لم فمح  علزك إال  ف:"قنل  شزنا رو  صلى اهلل علز  وسلم رانهاا 



، احم  ال يالحك الصحز إذ  هحرا الاح يو يح ل علحى    الاُ .علح  عح   التالحك  هر،رم 
أل  اطه  نلحك ، بغزحم إه :قحلح و .  ط   و ف  لح نلك الصز   ق  يكح  نلك  ل  سببنا 

 .الك االختزنهر    ي خن نلك ال نن و ،قتمر
 ييعن،    إفسن   رم  وبالك  صز اا  ه     إذا قُ  " لزُ رم  وبالك  صز  لم يح       وإ   ":قوله

أل  االسحححت ان   قححححى نححح  ،  تحححن يزيحححن نلكححح  عنتحححن ؟ ال، حححي بزتححح  و حححي نزهعتححح  صحححزحح
حن الَّحر ي   آ ن نُححا ال   ح ْقتُحلُححا الصَّحْز   و   فْححُتْم ُرحُم   :))ن قنلبن إ  اهلل عز وج، االبت اء ((  ي ن   يح ت 

وهحرا قح   الكح  قبحن ، لصحز  رحنل اطرحما لقتن ال التالك و  نلان  ن [ 15/الانئ  ]
 .اطرما 
يعنحححي يزيحححن يححح   التحححي  " هسحححنل بحححن  حححزال يححح   الاشحححنه   ب   .وال يححح   الاكازححح  ":قولعععه

أل  ذلحك إنسحنك للصحز  الااحم  :قنلحا،ت  وهرل  وسزنه   ونن  شب  ذلك خزا،يشنه هن
 لححح ،يجححب    يزيححن يحح   الاشححنه  و ،ال يجحححز،لححح  رححم  و ححي خزاتحح  صححز : نثنلحح.إنسحن  
نقحححل ال يجحححز لححك     ،إفسححن   رححم  و ححي نلكحح  صححز  عنحح   غححزال  ححي سححزنه   قحح ه   

والسحبب ،زل يح ك الاشنه  بحن  ، جحب     زيحن نلكحك  فح يال و ، يما قك هرا الغحزال
ك للصحححز  الااحححم  نأل  بقنئححح  علحححى يححح   إنسححح:يجحححب  فححح  يزيحححن يححح   الاشحححنه   قححنلحا  فحح 

 .وق  يكح  وسزل  إلى قتل ، إنسن  

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

فحح  لححزس بصححز  فعححن  أل  وبتزاحح  األ  ، جن نل   (فسححيرزحححا  إ  ) رححم  ورما     بحح    (وال ياححم )"
صحز  ) ياحم  (وال).رمانح  بحنلام     حي إ  ي صلى اهلل علز  و سلم يربح البُ وق   ن  النب

 و زحم الاحنء بحمر( رن لكحم صحز  الباحم و عننح )   لم يك  بنلام  لقحل   عنلىإ   (البام
ال الاتحلح   احن إ  .والكلب،والنام،سح  نأل    ( حنقتن نام  األ  )رما يام  بام  وال إ   (وال)

 "ح عنا ع  فلس ،  و ننل  (لصنئنا)يام  قتن الصز  (وال)   ق 
 :دة عليق

 ححح   حححأثزم للاحححم  وال لإلرحححما   حححي نحححن يتعلحححق  " رحححم  ورما     بححح    (وال ياحححم ) ":قولعععه
 .ألفتن لزس  بصز ،فعن  نل جن  وبتزا  األ.بنلازحا  اطفسي



وهحرا لحزس ، أل  اهلل عحز وجحن إفاحن رحم  قتحن الصحز ،ام  و حي الاحم نل جن  يبنح للاُ  
 .بأصلتن ش  اعتبنهاا ررلك بتزا  األفعن  لح  ح  .بنلصز 
فح  لحزس بصحز  وقح   حن  النبحي صحلى فعحن  أل  وبتزاح  األ  ، جن نل   (فسحيرزححا  إ  )":قوله

ولححح  ححن  ،نئحح  ب فحح  ىنلمسحححل  هحح   ".رمانحح  بححنلام     ححي إ  اهلل علزحح  و سححلم يححربح البُحح
علزحح  الصحح   والسحح    و غزححم  ياححم  لاححن  عححن النبححي  سحححاء صححز اا  ذبححح الازحححا  نطلقححنا 

 .ذلك
     ن  بنلام  رحم  ، هرا قز  "   لم يك  بنلام إ   (صز  البام) يام  (وال).":قوله

ظنهم  ،ال يام  صز  البام:وظنهم     الان   هرا  اهلل.ال لإلرما  ولك  لامن  الام 
وهحححرا القححححل هحححح ،احححم  و حححي الاحححم علحححى الاُ  نطلقحححنا  و   صحححز  الباحححم رححح ل  ،اط ححح  

 .صازحال
لعاححح  قحلحح  ،يجحححز صححز  ،  لححح قحح ه    بازححم   جاعحح   ححي الاححم   زتححن سححاك وفاححح 

نَّ ل ُكْم ص حْزُ  اْلب ْاحم  و   ع نُنحُ  ن ت نعاحن ل ُكحْم و ل لسَّحزَّنه    و ُرحمِّ   ع ل حْزُكْم ص حْزُ  اْلبح حمِّ ن حن :)) عنلى ُ ر 
 [.12/الانئ  (( ] ُحْنُتْم ُرُمنان

ألفح  ،ولحزس باميحنا ،بحمر الطزحم الحرر يطزحم رححل الاحنء ييعنح " و زم الاحنء بحمر ":قوله
 .نعم   البمر والبامر  ق   لنن ضنبض

 حح   ححأثزم لاححم  وال إرححما   " ( ححنقتححن ناححم  األ  )رححما ياححم  باححم  وال إ   (وال)" :قولععه
  :نسألتن  سبق  لنن و .باام  األ ن

 .ال  أثزم لام  وال إرما  بنلازحا  اطفسي ف   -
 . أثزم لام  وال إرما  بصز  البام ال ف   -
 ااحم  األ حن يجححز قتلح   حي الاحم  و حي ،ال  أثزم لام  وال إرما  بااحم  األ حن ف   -

 :   فحاعنام  األ ن و ،اطرما 
خاححس نحح  الحح واب  لتحح  "رحح يو عنئشحح  هضححي اهلل عنتححن الاححر حه   ححي ،اللحاسححق -1

كلحححب المب والازححح  واللحححأه  و الغححماب والاححح    والعقححح:  حاسححق يقحححتل   حححي الاحححن والاحححم 
الحرر  حي   غحماب األبقحال احن  حي بعح  األللحنظ ،بحز الغحماب :الاماح بحنلغمابو "العقحه

  :وذلك    الغمبن  ث ث   فحاع ، بطن  بزن 



 .هرا رما    ل و ،بن يعتبم ن  النحاحه، وهرا وجحح  قلزن.الغماب األسحح الكبزم -1
ولتحرا جحنء  حي بعح  الموايحنت ،و بطن  بزحن وهح الرر  ي ظتم   ،  الغماب األبق -2

، أل  هحرا نححؤذر جحح اا ، وهححرا رحما    لحح ، غحماب البححز  وهحح الانتشححم اآل   حي السححنرن
 .نخويتلف ثام الن، ألف  ينقم حبم اطبن

ويسححاى ، ى علححى الححزهوعرويسححاى غححماب الححزهع ألفحح  يتغحح،الغححماب األسحححح الصححغزم -3
 .  ل  وهرا ر ل  ، وهح شبز  بنلاانن ، غغماب الزاغ ألف  يطزم ن   نئم يساى زا 

ن  فتحن  ي  نح  خححاص الُاح:وقنل  هن العلم ، وهي ن  الاؤذينت، ن ي  ساى الاُ  الا    و و 
بكحن شحيء لحفح   ونغمنح   ،وال  خطحف إال نح  جتح  الزسحنه،  قف  ي التححاء  ثنحنء  زمافتحن

شحح  جححنء  ححي صححازح البخححنهر  ححي رحح يو عنئوقحح  ،  خطححف اللاححم والححرهبو ، ماحح ر
 فتحن  نفحح    اح ثتتن يحنحنا ،   سححححاء  نفح   حأ ي عنئشح   تاحح ثتن هضحي اهلل عنتحن    ولزح

 لاحن ،بنح  صحغزم  لتحؤالء الاحي ين  جنهي  لتم يعنح  خمج  يحننا ، عتقحهننعن  قحنتن  
 لاحن  هاحت ،قح ح  راحماء نح  جلح و نح شحبن  الصغزم  االغتسنل  ن  علزتن و ال هاحت 

ن  ي   أ حححح  الُاحححح، وحخلحححح   غتسححححن، علححححى األه   ضححححعتنح  ح شحححح    غتسححححن خلعحححح  الح 
تاحح  هححر  الحلزحح   و خبححمت  ا، نحشحح لاححن خمجحح  نحح  نغتسححلتن ولححم  جحح  الح ،واختطلتحح 

 عم ححا ، ن و لقتح  ي   حرلك إذ   ح  الُاحهم   نبزناو ،حهن رتى  مجتنشتتاحهن و تنل ،  هلتن
و نفح  ،  سلا إلى الا ين  و    رهب،  بقى  ل  لكنتن غضب  وقنل، فتم ق  ا تاحهن

، نحشحوقح  رح ثتني بنلح  قلاحن جلسح  عنح ر إال:قنل  عنئشح ، أ ي عن  عنئش   تا ثتن
  :و قحل

 جنفيفف  ن  بل   الكلم  نح ن   عنجزب هبنن             على شويح  الح 
 . تلف الكتب وال فنفزم  للأه  نعمو وا
 .ام والرئبس  والن نأل، وإ  لم يحج  نن ،  ن نن  ن  ن   بزعت  األذى -2
 .عقعقال نلمرم والبح  و ،لكن  نام  األ ن، نن ال يؤذر بطبع  -3

 نلاتحلح  علحى الاحرهب  احن  "  ال الاتحلح   احن  قح إ  .والكلب،والنام،سح  نأل   ":قوله
 .ألف  لزس بصز  وال يبنح   ل ،  ف  ال يام  الصحابولك  سبق    .سبق يام 



 لحح صحنل علزح  صحز   "نا عح  فلسح ،  و ننلح ح ع (الصنئن)يام  قتن الصز  (وال)":قوله
 .ع  فلس    ف  ال يام  نثن الضب   قتل  ح عنا 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 صححنه  نلكلححب ،فحح  التاححق بنلاؤذينتو ال أل  و الضححمه بجمرحح     سحححاء خشححي التلححف     "
 ولحح بمنزح  ف رما  قتحن قاحن وصحئبنويام  بح   .قتن  ن نؤذ غزم آحني ويس  نطلقنا  العقحه

ولااححم  ارتححن  للعححن  ويضححا  جححماح بقزاتحح  .وفاحهاححن،احم  وقحُ ،بماغزو  زحح  ال وال جححزاء  
وال . لح   احح  بححنلام  ل  ذباحح  و   ، حن صححز لححى    و ححرا لححح اضحطم إ   ناظححه  علحح  ويلح ر

 "  ن الاز ال لا  ل     يبنح إ  
 :دة عليق

 .يعني  ي رق  ن  ر  " ويس  نطلقنا  ":قوله
الاحما   و  حي  سحاء ذلحك  حي، كن نؤذر   ف  يقتن " ن نؤذ غزم آحنيقتن   ":قوله

علححى  ححن رححنل و ححي  ححن  ييعنحح، نطلقححنا :قحلحح . و ال الاححن وسحححاء  ححن   ححي رححنل اطرححما 
غزححم :لكحح  الاؤلححف قححنل.أل  اط حح   إفاححن يكححح   ححي نقنبلحح  قزحح  سححنبق  و الرححق،زنححن 
  :ألنحه،قتنيُ  ىوالصحاب    اآلحني إذا  ذ.   يقتن ولح آذى،آحني
 كحن نح   ،أل  النبي علز  الص   والس   علن قتن هر  ال واب بعلح  وهحي اللسحق -1

 . و رزحا    ف  يقتن بأ  آذى  ن  ل   سق ن  آحني
حز اُء :))واهلل عحز وجحن يقححل،اآلحني إذا  ذى صحنه نح  الالسح ي   حي األه  -2 حن ج  إ فَّا 

ححححححنه بُح   اللَّحححححح   و ه ُسحححححححل ُ   ححححححنحاا   ْ  يُحق تحَّلُحححححححا   ْو ُيص ححححححلَُّبحا الَّححححححر ي   ُيا  و ي ْسححححححع ْح     ححححححي اأْل ْه     س 
بتحرا يتبحز  و .لك   ي نسأل  اآلحني يتام   ز  نن ال يتام   ي غزحم ،[33/الانئ  ((]

  :   الازحافنت ث ث   قسن نان سبق 
 .اللحاسق  هو ،ننأنحه بقتلت -1
 . ه  والسمحالنال  والنال  والت:وهي  هب ،نننتي ع  قتلت -2



نختلف  حح،لححم يححمح عحح  الشححمع  نححم بقتلتححن وال فتححي عحح  قتلتححن ييعنحح، نعنتحح تح كنسحح -3
 الناحححمو  األسححح :نثحححن،إال إذا آذت  تقتحححن بكحححن رحححنل،يبحححنح  فححح  الصحححازحو  نالعلاحححنء  زتححح

 .   ي  تنب الغصببوق  قنل اللقتنء .التمو 
 .ال بام  ييعن " رما ويام  ب    ":قوله
وهححرا هححح ،  فحح  ال ياححم  بغزححم إرححما  ولححح  ححن   ححي الاححم ظححنهم   " قتححن قاححن ":قولععه

 .الصازح
 زاحم  علحى الااحم     يقتحن القاحن وهحح نعحموف حويبح   كحح   حي  " وصحئبنف  ":قوله

 .صغنه القان  و بز  القان يصئبن  يعنو ال.شعم الم س
 .هنز و إلقنئ   ييعن " ولح بمنز  ":قوله
لعح   الح لزن ،لقاحن وصحئبنف  ال ياحم  قتلح ولكح  الصححاب    ا "  زح  وال جحزاء   ":قوله
 .صز اا   لزس فتنأل

    والصحاب، ذي ؤ أل  هر  ن، ف  ال يام  ييعن " .وفاحهان،احم  وقحُ ،بماغزو ال ":قوله
  وال م ماح وفاحهن ن  الاؤذيحنت ال  احم  ال باحو   القان والبماغزو والقُ ،الاكم وار 

 .ن ن  الاؤذينتفتألو ،ساى صز  وال  ألفتن لزس  صز اا ،ب رما 
 لح   لحف جحماح   و جحماح ز   و .نلقزا ب زقح  ويضا   " ويضا  جماح بقزات  ":قوله
رح يو عح  النبحي  احن  حي ، وذلحك أل  الجحماح صحز  نحأ حل،  ف  يضحانتن بقزاتتحن ث ثنا 

الازتتحححححن   حححححنلجماح   أنحححححن،  رلححححح  لنحححححن نزتتحححححن  وحنحححححن :"صحححححلى اهلل علزححححح  وسحححححلم قحححححنل
 هن يضا  ؟ ،  قتل  باشز ، الجماح  ي  ميق  عتم ولك  لح ا."توالاح 
 و  إ   ححن  ننحح   عحح ى،ال ابحح  الاتصححمف  زتححن  اححن سححبق ححي اكم نلالاكححم هنححن  حح:فقحححل

 ي  ميق  ولحم يكح   اعتم و نن إذا ، لميض بأ  ذهب يتقص  قتن الجماح لزقتل   زضا 
ثحم ذ حم . لح ا يكحح  قتلح  لح     ذ ألفح  رزنئحر  ،احن قتحن  ح  ضحان  ،ل   ميق سحى ذلحك

 :الاؤلف قنع   عنن   ي ناظحهات اطرما  
 هححححححر  القنعحححححح   فن عحححححح  " ولااححححححم  ارتححححححن  للعححححححن ناظحححححححه  علحححححح  ويلحححححح ر ":قولععععععه

علحى اطبنرح  ال      ال الحلونعلح     التعبزم بن، إلبنر ل   هنن لا:ولاام :قحل و .نتا و 
اطبنرحح   ححي نقنبححن علححى      ال الححلاهلل يعبححمو  بححن مأل  العلاححنء هراتحح، يانحح  الحجحححب



 غزم  نح  بحنب إذا جنز للاام   نلتحن ،لاام :قحل و .الان   و  ي نقنبن ن  يان  ذلك
 . ولى
يحح  ذلحححك القنعححح   العننححح     ؤ وي، الانجححح  هنحححن رنجحح   صحححن إلحححى الضحححموه ،ارتحححن :قحلحح و 

 يبححنحونعلحح     الااحم  ال ،  غطزح  الحم س رحما :احث ا  ، الاامنحنت ال  بحنح إال للضحموه 
 .لضموه ل إال
هن يستلنح نن   ف  يلعن الااظحه قبحن ذلحك ثحم يلح ر  و يلح ر ثحم ، عل  ويل ر:قحل و 

 عححححن :ظححححنهم قحلحححح و .ألفحححح  وجحححح  السححححبب الابححححزح وهححححح الانجحححح ،  هاححححن جححححنئز  يلعححححن ؟
 . ز خن  ي ذلك رتى الجانع،العاح ،الااظحه

ظححححه غزحححم الاحححماح بحححرلك الاا بحححن ،ولكححح  اللقتحححنء هراتحححم اهلل قحححنلحا هحححرا لحححزس باحححماح
 .ااظحه الالس     يبنحال نن ، الس ال
 يطححأال يبححنح    :قححنلحا نللقتححنء ،قبشحح اححن لححح  ححن  بحح    الحححوءلححح قحح ه ارتححن  إلححى :اححث ا  

واللحم  بحز   غطزح  الحم س والطزحب ،ألف  ياك     يزيحن هحر  الضحموه  بغزحم ذلحك، زوجت 
 .وفاح  وبز  الجانع    الجانع إذا  ن  قبن التالن يلس  النسك

 اضحطمإذا  ييعنح "  ل   ا  بحنلام  ل  ذبا  و   ، ن صز لى    و را لح اضطم إ   ":قوله
 .ام نلإلى   ن صز   ل  ذبا  و  ل   ا  ب

وهحححححرا ناحححححن يححححح لك علحححححى    الاحححححماح  "  حححححن الازححححح ال لاححححح  لححححح     وال يبحححححنح إ  ":قولعععععه
 .تطلب الضموه  الانج  التي ، ارتن :بقحل 

 فح  :والصححاب.الاشتحه ن  الارهب علز  الجزاء ؟لك  هن علز  جزاء  ي هر  الانل 
 .أل    ل  لضموه ، ال جزاء علز 

 : خ ص  األركن   ي الصز  
سحاء  ي الام  ،ا ل    نن صز  البام ،ام  هح صز  البم   الصز  الاام  على الاُ  -

 . و  ي الا ل
 . ثم  ي صز  ام  ن  الصز  الاام  نن  نن صنح  و صز  ل   و  ن  ل       ن الاُ  -
 .ال يصح إال ب ه  وفاح  ن  األن ك القتمي ، ام  الك الصز  للاُ  -
 : ث   رنالت ف  ال يجحز قتل  إال  ي ،قتل  -



 .إذا صنل علز  -1
 .إذا اضطم إلز  -2
 .إذا قتل  لتخلزص  ن  سب  وفاح  -3
  : ضانف  على ث    فحاع، ام  الصز  زف يضا  الاُ ، ضانف  -
 : وذلك  ي صحه ز ، ن  ضانف   نن ا نن يلز  -1
 .إذا افلمح بقتل  -
، اححم  رحح ل و حل نُ ، اححم  ورحح ل اححن لححح اشححتمك نُ ،إذا شححنه   نحح  ال ضححان  علزحح  -

 . نلضان  على الاام 
 احن لحح اشحتمك ،ذلك  زان إذا شحنه    حي صحز  نح  يلزنح  ضحان ، نع نن شضان  ن -2

 .على  ن وار  الثلو، نتمنع بزشضان  ننل ، ث ث  نامنز   ي قتن صز 
  فحح  يضححا  نححن ، وذلححك  زاححن إذا ذبححح  و صححز  ألجلحح   أ ححن ننحح ، ضححان  نعححز  ننحح  -3

 .  ن  قض
  :  ل  ن  الصز  على  فحاع : نن ركم   ل  ن  الصز  ؟ فقحل  -
 .وهح نن بنشم صز  ،نن يام    ل  نن  نطلقنا  -1
،  و  ن  لح   ثحم  حي صحز  ، ام وهح نن ذبح  و صز  ألجن الاُ ،نن يام  على نعز  -2

 . زكح  على ال ال  و الاعز  حو  غزم 
 .نن سحى ذلك حوه، نن  نطلقنا   نن يبنح   ل -3
 وإذا  رحم  وجحب    يزيحن يح   الاشحنه  ،بغزحم إه  الاام  ال يتالك الصز  ابتح اءاا  -

 .الاكاز  الن  الصز  

***** 

 :ع في كتابه الروض المرب -رحمه هللا-قال البهوتي 
و زو     ، لحح  حزو  الااحم  (وياحم  عقح  النكحنح)عق  النكحنح وقح  ذ حم  بقحلح :السنب  "

لاححن هوى نسححلم عحح  عثاححن   (وال يصححح)  ححي النكححنح رححم  و و ححز ا     و  ححن  ولزححنا نامنحح     
 ي عق  النكنح  شماء الصز  وال  م   (وال   ي ) ((ال ينكح الاام  وال ينكح))نم حعنا 
 " حرما  الصازبز  اط  



 :دة عليق

والحح لزن علححى  " (وياححم  عقحح  النكححنح)عقحح  النكححنح وقحح  ذ ححم  بقحلحح :السححنب  ":قولععه
   النبححي علزحح  الصحح    حرحح يو عثاححن  هضححي اهلل عنحح  الححرر ذ ححم  الاؤلححف وهححالتاححميم 

" حك  نْ ال يح ححح"وهحححرا الاححح يو ."ح وال يخطحححبك  نْ ح الااحححم  وال يُححححك  نْ ال يح ححح:"والسححح   قحححنل
 .   يصح، إلى ذات الانتي عن  والنتي هنن عنئ ،فتي

 "  ححي النكححنح رححم  و و ححز ا     و  ححن  ولزححنا و زو  نامنحح        ، لححح  ححزو  الااححم  ":قولععه
 حح   النكححنح ال  الث ثحح  نامنححنا   اتححى  ححن   رحح  هححؤالء. ححنلاكم نعلححق بححنلزوجز  والحححلي

رتى ،نتححححى  ححححن  الحححححلي  و الزوجححححن  ناححححمنز   حححح   النكححححنح ال يصححححح:الضححححنبضو .صحححححي
 .أل  الح زن ل  ركم الاح ن،الح زن

 لححح و لحح  وهححح ،رححنل الح نلحح  ال الصححا  وعحح نتن رححنل العقحح   ر  ححيوالاعتبححم  ححي ذلححك 
لحح و لح  وهحح ناحم  لكح  عقح  النكحنح و ، عق  الح زن النكحنح  ح  يصحح، ر ل ثم  رم 

 .وهح ر ل  زصح
 .اللعنال يصح أل  النتي هنن عنح إلى ذات الانتي عن  وهح  " (وال يصح)" :قوله

 ازحاح  نحماا  لكح  إ   حن  عنلاحنا ، و جحنه ا  ظنهم  سحاء  ن  عنلاحنا ، ال يصح:وظنهم   ن 
 . س  النكنح وال إثم وإ   ن  جنه ا ،اطثم هحو  ثنفزنا 
 والتعلزحن " ((ال يحنكح الااحم  وال يحنكح))لاحن هوى نسحلم عح  عثاحن  نم حعحنا  ":قولعه

اعلححح     الجاححنع نحح   عظححم ناظحححهات ونحح  ال،   الخطبحح  وسححزل  إلححى الجاححنع الااححم 
الحسححححنئن لتححححن  ركححححن  نامنحححح  و  ن إلححححى هححححرا الااححححم    فتححححنصحححح كححححن وسححححزل   ح ،اطرححححما 

 .اقنص ال
 ر ال  جححب الل يحح   ححي عقحح   "  ححي عقحح  النكححنح  شححماء الصححز  (وال   يحح ) ":قولععه
 ح   احمنز   و الجازح   حنفحا نُ  امن   و  حن  الححلي نامنحنا ام  على نُ  لح عق  نُ .النكنح

إ  الل يحح  :وقزححن.نلل يحح   ححي ذلححكبقححنلحا لعحح   وهوح الححنص ، النكححنح ال يصححح وال   يحح 
 .واجب  هنن

  لاحن  ألفحووج  ع   الل ي  ،   النكنح ال يصح وال   ي  الارهب:قحال إذ  عن فن اآل  
 .حاا غيك  ل   ثم  زكح  ل مالنكنح لم يصح ل  ن 



أل  ،لل ي  ن  رزو قحاعح  الاحرهب  قعح والقحل بحجحب ا،ل ي ال    ز  :القحل الثنفيو 
 .ن  التم    ز  فحعنا 
،     يح   زح  حبن الصحاب     ن ناظحه لم  مح  ز  الل ي  ، ف  ال   ي  الصحابولك  

 .حلزن ولزس ثا  حلزن وإشغنل الرن  ياتن  إلى،للرن  إشغنلأل  إيجنب الل ي  
احن    النبحي صحلى اهلل علزح  ر يو ابح  عبحنس هضحي اهلل عنتق  ثب   ي :  ذا قنل قنئن

 كزححف قلنححن    عقحح  النكححنح ناظحححه نحح  ناظحححهات ، اححم وسححلم  ححزو  نزاحفحح  وهححح نُ 
  :نلجحاب ع  ذلك ن   ر  وجتز  اطرما  ؟ 

 فح   نلحك  ووجح  الخصحصحز ،إ  هرا خحنص بحنلنبي صحلى اهلل علزح  وسحلم:إنن    يقنل -
 ححن  يبنشححم و قبححن وهححح صححنئم  ححن  ي:رحح يو عنئشحح   ححي الصححزن ولححرلك  ححي ،النححنس طهبحح 

 لحححم يكححح  فكنرححح  وسحححزل  إلحححى الجاحححنع الااحححم  .وهحححح صحححنئم ولكنححح   حححن   نلككحححم طهبححح 
 .يضعل     األصن ع   الخصحصز ، وهرا الحج   ز  ضعف.بخ ف غزم 

رح يو نزاحفح     ب لزن ،نن  وهم   وهح اب  عبنس هضي اهلل عنتاننمور ع     هرا  -
 نح  و :ر يو  بي ها   رزنان قنل و ز ، زوجتن وهح ر لالنبي علز  الص   والس    

 .سلزم بزنتانال

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 شتنح    ز   و،   رضحه  و    .   خطب  عق    يخطب انم   ويكم  للاام      واللنس  "
نسححنك و حرا شححماء فح  إ  أل  ،صحا  بحح   ماه ،  ر لححح هاجح  الااححم  انم       (و صحح المجعح )
 " ن  للحوء   

 :دة عليق

أل  اطرما  الصازح  نللنسح  ، رتى اطرما  اللنس   نلصازح ر  " واللنس  ":قوله
جحنن  انم  ح  قبحن  وعلى هرا لح    هج ا ،يتم ب علز  نو ي  ن ن، ي وجحب الاضي  ز 

   ح لحح عقح  فكنرحنا و ، ويجحب علزح  الاضحي  زح ،يلسح     فح اكم إرمانح ،التالن األول
 .يصح



بحححن . أل  الخطبححح  لزسححح   عقححح  النكحححنح "    يخطحححب انحححم   ويكحححم  للااحححم      ":قولعععه
 إلحححى  تحححي وسحححزل ، والتحححي هحححي وسحححزل  إلحححى الجاحححنع،الخطبححح  وسحححزل  إلحححى عقححح  النكحححنح

 . قحى الخطب  على     كح  نامن   قح  عق  النكنح م ل،وسزل 
اح  بزنتاحن أل  النبحي علزح  الصح   والسح   ج،الصحابوهرا هح ،   الخطب  رما :وقزن

 ولحح  علححى  كم نا، كزححف فلححم  بححز   ول الاحح يو وآخححم الاحح يو، ححي رحح يو وارحح 
 .تاميم وفاكم على آخم  بنلكماه نلب

إ  الااح  هلل فااح   وفسحتعزن  :وهحي، ر خطبح  عقح  النكحنح " . خطب  عق   ":قوله
  قحم احم     ي احن  فح  يكحم  للاُ   ييعنح،(وال يخطحب)قحل  صلى اهلل علز  وسلم لعاح  ،إلو

 .خطب  العق 
نسحب  لح  نل تحرا ب، طب  العق خلب نن     يقم  و ُ ،رضم عق  النكنح  لح ق ه    نامننا 

 .نكمو 
ألفح  لحزس بحزو  وال ،س نكموهحنا اجحمح القحماء  للخطبح  لحز ،  ف  ال  ماهح  الصحابولك  

 .زوج  وال ولي
ظححححنهم  سحححححاء رضححححم فكححححنح نالححححز   و ،يكححححم  رضحححححه  ييعنحححح "،رضحححححه  و   ":قولععععه

 : والصحاب    يقنل م،ولك   ي إ  ق  فظ.امنز نُ 
أل  رضحححه  قحح  يكححح  ،اححمنز   نالختصححنه علححى الكماهحح   زحح  فظححمإ  رضححم فكححنح نُ  -

 .لترا النكنح اللنس  إقماهاا 
، احم لح حعي إلى عق  فكنح وهحح نُ  اث ا  ،وإ  رضم فكنح نالز     وج  للكماه  -

 ،     ماه   ي ذلك
 .زو  وال زوج ألف  لزس بحلي وال 

  :لحا خال  شتنح    " شتنح    ز  و    ":قوله
 .والشتنح  على عق   نس  نامن ،ألف  عق   نس ،إنن     كح  لاامنز   اما -
 .والصحاب  ف  ال  ماه ،إ   نف  شتنح   لاالز   نلارهب  ف  يكم و -



 " نسحنك  إ  فحأل  ،صحا  بح   ماه ،  ر لحح هاجح  الااحم  انم       (و صحح المجعح ) ":قوله
حق  ب حم حِّه  َّ   حي ذ ل حك  :))وق  ساى اهلل عز وجحن المجعزح  الزوجح   حي قحلح  ((  و بُحُعححل تُحُت َّ   ر 

 [.228/البقم ]
   :ونح  القحاعح  الاقحمه ،ألف  لزس ابتح اء عقح  وإفاحن هحح اسحت ان ،إذ  المجع  صازا 

تحححن بحححز  ابتححح اءهن نسحححنئن  حححي اطرحححما  يلحححم   ز هنحححنكو .االبتححح اءاالسحححت ان   قححححى نححح  
 : واست انتتن

 .ول  است ان  الطزب،ويام  بع  ، زستاب عن  اطرما ، الطزب -1
 .نام  حو  المجع ، عق  النكنح -2
 .واست انت  جنئز ، بغزم إه  يام   الك  على الاام  ابت اءاا ، الصز  -3
 .نكمو  بع  اطرما  حو  االست ان ،ا  للزين ثبنط الكان بنألسحح و -4
 .ال بع  ، يستاب عن  اطرما ، خضنب األفثى -5

أل  الشحماء ،ام   ح  بحأسوهح نُ  ءن  للحو لح اشتمى  " ن  للحوءو را شماء     ":قوله
 حح   نحححهح  ،بخحح ف عقحح  النكححنح،ويححماح لغزححم  ءحوللححوشححماء األنحح  يححماح ،وقحح  علححى عزنتححن

 .  ف  يام  ءلك  لح علانن  ف  اشتماهن للحو،ننلع  البض  خنص 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و   غزحب الاشحل   حي قبحن    بحأ  ،الاام  (  جنن وإ  )شنه  بقحل لز  اط  الحوء وإ  (الثنن ) "
قححنل ابحح  ( احح   ححم   ححزت  الاححل  حح  ه ححو) لقحلحح   عححنلى.رححم  و غزححم ن  آحنححي    ،حبححم
الحقححف  ولحح بعح  (ول  سح  فسحكتانقبحن التالحن األ  )   ن  الحوءهح الجانع وإ  :عبنس
وال  حححم  بحححز  العننححح  والسحححنهي لقضحححنء بعححح  الصحححانب  هضحححي اهلل عحححنتم بلسحححنح  بعم ححح 
 " .ولم يستلصن،الال

 :دة عليق

هحرا هحح الااظححه الثحنن  نح  .الاحماح الححوء الاحجحب للغسحن "الححوء(الثحنن ) ":قوله
وإفاحن  حن   عظاتحن ألفح  يلسح  النسحك إذا  ،وهح الحوء وهح  عظاتحن،ناظحهات اطرما 



 لححزس شححيء نحح  ناظحححهات اطرححما  يلسحح  اطرححما   و يلسحح  ،  قبححن التالححن األول ححن
 .النسك سحى الجانع

 
  :  شزنءم ب علز  خاس  يت  ف   األول إذا وق  قبن التالنو 
 .اطثم -1
 . سنح النسك -2
 .وجحب الاضي  ز  -3
 .وجحب القضنء ن  قنبن -4
 .الل ي  -5

الاحماح .ن و قح هه "   غزحب الاشحل بحأ  ،الاام  (جحنن   وإ  )شنه  بقحلح لز  اط  وإ   ":قوله
للعتحح  ( ل  ) أل  ،الاشححل  األصححلز   ر ولححم يححر م ذلححك الاؤلححف،الاشححل  األصححلز  نبتحح

 .الرهني
 لححح ووء بتزاحح   حح   ، رتححى  ححي بتزاحح  " و غزححم ن  آحنححي    ،و حبححم ححي قبححن     ":قولععه

 .وهرا القحل  صح،بنشم  تح  نلا، بن علز  شن ، ال يلس :وقزن.إرمان  يكح   نس اا 
 "هح الجانع:قنل اب  عبنس( ا   م   زت  الال    ه و) لقحل   عنلى.رم ":قوله

 .  ن نلم و هح الجانع ونق ن
 .الزو  والزوج  ييعن " (ول  س  فسكتانقبن التالن األ  )   ن  الحوءوإ   ":قوله
 عنح   نلاحرهب ،والخح ف هنحن ألبحي رنزلح  هراح  اهلل،خ ف إشحنه :لحح " ولحح ":قوله

 حح ذا جححنن  قبححن الحقحححف بعم حح   سحح  ، بححي رنزلحح   فحح  ال يلسحح  إال نححن  ححن  قبححن الحقحححف
ألفح  بعح  الحقححف بعم ح  يقححل  نح   ححت ،     ن  الجانع بع  الحقحف بعم    ح ،فسك 
 .علق بنلتالننلك  الصحاب    الاكم .  أن  ن   سنح النسك، الال
وقححل .   جنه ا     فنسزنا   ن  عنن اا   سحاءا  ييعن " يوال  م  بز  العنن  والسنه ":قوله

   الجاححنع إذا وقحح  عحح  جنهححن  و فنسححي لححم يتم ححب علزحح   والصحححاب،الاؤلححف  زحح  فظححم
ألف  سزأ ي إ  شنء اهلل  عنلى  ي  خم بحنب ناظححهات اطرحما  قنعح   نلزح    حي ، شيء



ناظححه  و  حن   حن   :وهحي،ن تعلق بااظححهات اطرحما  وبغزمهح نتا  ج اا و هرا البنب 
 .تنهاا خن ذا ماا  عنلانا   ز  نام  ال يتم ب علز   ثم  إال إذا  ن  اطفسن 

الصحانب   " .ولم يستلصن،لقضنء بع  الصانب  هضي اهلل عنتم بلسنح الال ":قوله
وهححر  . بححي هميححم  هضححي اهلل عححنتمو ،ابحح  عبححنسو ،ابحح  عاححم:الححري  وهح عححنتم ذلححك نححنتم

بحن هحح نح  ،والحب غ لحزس باسحن ، ب غنا  أ ي الاح  فتن وهح   أل،لحا ن  نقنلخاآلثنه ال  
 .لك  صح ع  اب  عبنس وع  اب  عام القحل بلسنح النسك،قسم الضعزف

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

  الاضحححي  ححي النسحححك اللنسححح  وال ر يجححب علحححى الححححا ئ والاح حححء      (وياضححزن   زححح )"
رما  واب  عبحححنس  اكاححح   حححنط  ،بحححي هميحححم و   ،وعلي،يخمجحححن  ننححح  بحححنلحوء هور عححح  عام

  (و  احا الال والعام  هلل )لقحل   عنلى .الصازح
وغزم الاكلف  ،واب  عامو،واب  عام،هور ع  اب  عبنس (ثنفي عن ) وجحبنا  (ويقضزنف )

ال وإ  ،   ححن  قبححن نزقححنتإ   والا رححم     نحح  رزححو      حهاا ،سحح  ورجحح  اط  ،يقضححي بعحح   كلزل 
 " ان 

 :دة عليق

   الاضحي  حي النسحك اللنسح ر يجب علحى الححا ئ والاح ححء      (وياضزن   ز ) ":قوله

  :وهنن نسأل  وهي .س  ن  لان  ق      اطرما  ال  م  بز  صازا  و "
، يلسح  فسحك  حوفتحن:نقححل ، مهح  الاحم   و عاح  المجحن ُ  ييعن، لح  ن   ر هان نكمهنا 

 . نلاكم يتبع 
وإفاححن قححنل ،ال يخمجححن  نحح  اطرححما  بححنلحوء ييعنحح " ءوال يخمجححن  ننحح  بححنلحو ":قولععه

يخححم  نحح  الاححل  يلقحححل نحح  قححنل نحح  العلاححنء إفتاححن يخمجححن  يعنحح الاؤلححف هححرا ح عححنا 
بقحححل النبححي صححلى اهلل علزحح   اسححت الالا ،وهححرا نححرهب  هححن الظححنهم،هاناوالعاححم  إذا   سحح 

 . ر نمحوح" نمفن  تح هح علز  لزس ن  عان عا ا :"وسلم



ووجحح  عحح   الخححمو   فنححن لححح قلنححن بجحححاز ذلححك لكححن   ححن ،ب  فحح  ال يخححم ولكحح  الصحححا
 فتاححن ال  القحححل الححماجحولححرلك  ححن  .إفسححن  يميحح     يخححم  نحح  فسححك  يجححنن  ويخححم 

 .نلجانعب ن  فسكتان يخمجن 
 .اطرما  اللنس   ر "واب  عبنس  اكا  ،بي هميم و   ،وعلي،هور ع  عام ":قوله
 .را اطرما  اللنس ه ييعن " (ويقضزنف ) ":قوله
العحححن  الحححرر يلحححي هحححرا العحححن  الحححرر   سححح   زححح   ييعنححح " (ثحححنفي عحححن ) وجحبحححنا  ":قولعععه
 .لحهي الواألصن  ي الحاجبنت ، أل  هرا واجب،ولزس الاماح  زان يستقبن،النسك
أل  هحححححرا نحححححمور عححححح  ، زجحححححب القضححححنء "واب  عاحححححم،هور عححححح  ابحححح  عبحححححنس ":قولعععععه
 .ال يجب القضنء إذا  ن   طحعنا  وع  اطنن   را  هواي   ف .الصانب 

أل  ذنتح  ،   هيحب  حي وجححب القضحنء،إذا  ن  الال الرر   س   رج  اطس   نن  و
  : لز  خ ف       ن  الال  طحعنا ، لنس  الولم يسقض الطلب بتر  الانج    بمءالم 

احل وع   را  هواي   ف  ال يجب القضحنء إذا  حن  ال،   ثم العلانء على وجحب القضنء
 : نسأل  .لك  ال هيب    االرتزنو القضنء. و العام   طحعنا 

 تححن علزحح  رجحح  اطسحح   ورجحح  ، ي   سحح هنتححهححر  الاجحح  رجحح  اطسحح   ال  إذا  نفحح
  و  كلي الثنفز  ع  رج  اطس   والقضنء ؟ ،  خمى قضنءا 

 اآل  رجح  اطسح  ،و ي  ثننء رج    س  فسك  بنلجانع،هجن رل رج  اطس  :نثنل 
ي   سح هن  و تحتن يجب علز     يال رج  اطس   ثحم ياحل ثنفزح  للاجح  ال ، س ت

يجحححححححب علزححححححح     ياحححححححل رجححححححح  اطسححححححح   ثحححححححم ياحححححححل رجححححححح  ، ال ؟الاحححححححرهب  حححححححرلك
و كح  هحر  الاجح  هحي قضحنء عح  نحن   سح   ،يكلز  رج  وار    ف  والصحاب.القضنء

 .رج  لإلس  و 
لححح  ححن  الححرر  ييعنحح "  حهاا ،سحح  ورجحح  اط  ،وغزححم الاكلححف يقضححي بعحح   كلزل  ":قولععه

 .نءقضلل ورج  ال رج  اطس  يلف و  زقضى إذا  ُ ،كلفنجنن  غزم 
علزح  و ،فقحل  س  رج ،رل وجنن  قبن التالن األول،نماهق ز سن صبي ل  عشم:نثنل

أل  الخطحححنب بتحححن سحححنبق عححح  الخطحححنب لاجححح  ،   ياحححل رجححح  اطسححح   إذا بلححح   والا 
  فح  يجزئح  لحح رحل قضحنءاا :وقحنل بعح  العلاحنء.القضحنءثم بع  ذلك ياحل رجح  ،القضنء



 كاحن    ، والقضحنء ياكحي األحاء،ي   س هن  نف  قبن بلحغح تال  أل  الاج،قبن بلحغ 
 .وهرا  صح، األصن الرر   س    ن  قبن البلحغ  نلقضنء ع  هرا األصن قبن البلحغ

،  هححن العححما و ححن  نحح  ، وجححب علزحح  الاححل  فحح قحح ه   لححح " رححم نحح  رزححو     ":قولععه 
إذا  هاح    ياححل ،ورححل و  سحح  رجحح ، سححعى نحح  العححما  إلححى نكحح ،  ححأرم  نحح  العححما 

وهححر  الاسححأل  سححبق  لنححن  ححزا  .أل  القضححنء ياكححى األحاء،يجححب    يكححح  نحح  العححما 
أل  السححعي والاشححي وسححزل  إلححى ، لكحح  الصحححاب  فحح  ال يجححب. هاح    يسححتنزب للاححل

 .نء زام  ن  رزو ش، الحصحل إلى البز 
والصححاب    إرمانح  .نح  الازقحنت ييعنح " ال  انح وإ  ،   حن  قبحن نزقحنتإ   والا     ":قوله

 .لعاح  الا يون  رزو  فشنء 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ول ال والححوء بعح  التالحن األ  .  ياح لحى    إ  ،ن  نحضح  ووء،وس   لمقتان  حي قضحنء   "
سح  لفح  الاأل  ،كمهح  وفلقح  رجح  قضحنئتن علز يلس  النسك وعلزح  شحن  وال   يح  علحى ن

 "لنسكتن
 :دة عليق

 ح ذا  هاح    ،يلمقحن  " .  ياح لحى    إ  ،ن  نحضح  ووء،وس   لمقتان  ي قضنء   ":قوله
لنسح    فتاحن يلمقحن  نح  نحضحح  العحح  هحرا الاحل  ياحل العحن  القنبحن هحح وزوجتح  قضحنءاا 

هنححن  سحح  النسححك وعلزحح  ،ننعتححننزحللحح  ج و ححي لزلحح ،هجححن رححل هححح وانم  حح : نثنلحح.الحححوء
نزحللح   إلحىوإذا وصحن ،فقححل  حي عم ح  هحح نعتحن،لان  ن   ي السن  القنحن  رل،القضنء

 .تالن الثنفيال لنهق  إلى     ان 
وألفح  إذا لحم يلنهقتححن قح  يكححح  ، وإفاحن قحنل العلاححنء ذلحك لاحن وهح عحح  ابح  عبحنس وغزححم 

 .للحوء سببنا  بتن اجتانع 
   ذلحك لحزس  والصححاب.بن قحنل سحن ، م ذلك على سبزن الحجحبوإفان الاؤلف لم ير 

 .بن فقحل بنلحجحب،الااظحه ي لحقحع اإال إذا خشزنن ،بسن 
  



أل  ، ل يحح  األذى " ول ال يلسحح  النسححك وعلزحح  شححن والحححوء بعحح  التالححن األ   ":قولععه
 . ل ي  األذى     ن نن  وجب شن  ن  ناظحهات اطرما   تح:القنع  

أل  اللقتحنء هراتححم اهلل يلمقحح   ححي ، يلسحح  النسحك ولححم يقحن بطححن:بقحلح  الاؤلحف عبححمو 
إال  ،اعلم    البن ن واللنس  عن  الاننبل  باعنى وار و .هرا البنب بز  البن ن واللنس 

 :  ي نحضعز 
واللنسحح  نححن جححنن   زحح  الااححم  قبححن ،عحح  اطسحح    زحح   نلبن ححن نححن اه حح ،  ححي الاححل -1

 .التالن األول
  نكحححنح  ختححح  نححح  المضحححنع و، نلبن حححن نحححن ا لحححق العلاحححنء علحححى بط فححح ، نح حححي النكححح -2

 .اللنس  نن  ز  خ ف  نلنكنح ب  وليو  ،الاعت  
نححححح   سحححححنح ،اكمهححححح  لحححححزس علزتحححححن   يححححح الالاحححححم   " وال   يححححح  علحححححى نكمهححححح  ":قولعععععه
 :  لنهق  الزو   ي  نمي ،النسك

 .ع   اطثم -1
 .وال   ي  علزتن -2

والصحححححاب    .النسححححك ووجحححححب القضححححنء ركتححححن  نلمجححححن  نححححن وجحححححب الاضححححي و سححححنح
 .و   فسكتن صازح، ن  األركن  شيء ال يتم ب علزتن  الاكمه

أل  هنحنك هوايح  عح   راح     علزتحن   يح  ( ال   ي  على الاكمه  : ) لان قنل الاؤلف 
 .والصحاب  ف  ال   ي .ألف  هح الرر  سبب  ي ذلك، لك    يتتن على الحا ئ

لكح  هجحن   حم  انم  ح  علحى الجاحنع ، ر الاكمهح  "   رجح  قضحنئتن علزح وفلقح ":قوله
ويجححب علزتحن الاححل نحح  ،ويجححب علزتحن الاضححي،فقحححل فسحكتن يلسحح ،قبحن التالححن األول

 .ألف  الالس  لنسكتن، والنلق  على الزو .قنبن
أل  ارتاحنل    هحر  .األرسح     فقححل علحى الححا ئ،ولح قلنن وفلق  رج  قضنئتن علزح 

نلق  رجتن علحى   هاحت     ال  ثم لح  لقتن زوجتن و زوج   ي العن  القنبن الام  
 .لك  ق  يقنل زو  بنعتبنه نن  ن ،ل  أل  األول لزس  زوج ،الحا ئ

 .شخص وجب علز  فلق  رج  انم    جنبز  عن :ولرلك هر  الاسأل  يلغز بتن ويقنل



  الثححنفي    ياكنتححن نحح  فعححم يجححب علححى الححزو ؟  هسححنُلتنهححن يجححب علححى الححزو  الثححنفي و 
 .أل  هرا الاق سنبق على رق الزو .ذلك

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
  ر نبنشحم  المجحن الاحم      (و احم  الابنشحم )الابنشحم  حو  اللحم  وذ مهحن بقحلح :التنس  "
ح قزنسحتن علححى  احن لحح لحم ينحزل وال يصح(فزل لحم يلسح  رجح  حأ  )ر بنشحمهن     (   عحن ح   )

كحححماه و       ،و قبلححح    ،فحححزل بابنشحححم      إ   (وعلزححح  ب فححح )فححح  يجحححب بححح  الاححح  حوفتحححن أل  ،الحوء
  لححححم ينححححزل علححححى ب فحححح  الحححححوء وإ   قزنسححححنا  ،ننححححى بنسححححتاننءو       .و لاححححس لشححححتح    ،فظححححم
 " ذى وخطأ  ي ذلك  عا  ل ي     ، شن 

 :دة عليق

 :نسأل و هنن .الجانع وهح  ق   لنن الااظحه الثنن  " :التنس  ":قوله
 تحن يقضحى الحاجحب  و ،ثحم   سح  القضحنء، هي نن لح   سح  فسحك  وقلنحن يجحب القضحنء

 القضنء ؟ 
لكح  اللقتحنء هراتحم اهلل  حي هحر  الاسحأل  قحنلحا نح  ،نقتضى القنع    ف  يقضى القضنء

قحححنلحا  نلصححح   ، ألفححح  هحححح الثنبححح   حححي ذنتححح ،  سححح  القضحححنء قضحححى الحاجحححب ال القضحححنء
 .التسلسن نن  يلز   ئول والصزن 
ثححححم إفحححح   ححححي قضححححنء  ،فقحححححل يجححححب علزححححك القضححححنء،إفسححححن  رححححل و  سحححح  رجحححح :نثححححنل
بلحا حح  بححن يبقححى  ولأل  الحاجححب ال يححز ،لقضححنءال ا نقحححل يجححب     قضححي األول ،  سحح  

ثحم قضحى   ح   نح    سح   مضحنا ،على الصح   والصحزن  وقزنسنا ، ي ذنت  على نن  ن  علز 
 .لقضنءال اب علز  قضنء اللم  األول   ف  يج قضنءو  س  ال
 زح خن  حي ذلحك ،الابنشم   رس  ر  لتن  فتن الجانع حو  اللحم  " الابنشم  ":قوله

 .التقبزن والضم وفاح 
  ا ْ   ح م      حزت  َّ  :))وال لزن على    الابنشم  ن  ناظحهات اطرما  قحل   بنهك و عنلى

 والم حو هحح الجاحنع[.111/البقحم (( ] ج   ال    ي اْلا لِّ اْلا لَّ      ه   و  و ال  ُ ُسح   و ال  
 .وال هيب    الابنشم  ن  نق ننت الجانع،نق نن  و 



المجححححن :قحلحححح  "  ر نبنشححححم  المجححححن الاححححم      (و اححححم  الابنشححححم )وذ مهححححن بقحلحححح  ":قولععععه
 ألفح  إذا رحم  نبنشحم  المجحن للاحم   وهحي،بن نلتحن  نلتح   ولحيح ،لزس ل  نلتح ،الام  

ألفحح  رزنئححر يكححح  قحح  ، زوجتحح   ابنشححم  الاححم   للاححم    و المجححن للمجححن نحح  بححنب  ولححى
 .ونلس   الاام ، نلس   الابنشم : اه كب نلس  ز  

 ان لح لم ينزل وال يصح قزنستن (فزل لم يلس  رج  أ  )ر بنشمهن     (   عن    ) ":قوله
، لابنشححم  ال  لسحح  الاححلإذ  ا " (وعلزحح  ب فحح )فحح  يجححب بحح  الاحح  حوفتححن أل  ،علححى الحوء

، علحى الجاحنع ووجحب الب فح  قزنسحنا ،لس  الال ألف  حو  الجاحنعيال و .ويجب  زتن ب ف 
 .وهرا  ي الحاق  فحع ن  التننق 

نحن      ، وإنحن    فانح  القزحنس، وعكسحنا  ألفنن إنن    فقحزس الاسحأل  علحى الجاحنع  حمحاا 
 و حجب الب ف  قزنسحنا ، حو  الجانعفجزئ الاسأل  وفقحل الابنشم  ال  لس  الال ألفتن 

 .التننق  ن  وهرا فحع،على الجانع
 حي  ،وقزنستن على الجانع قزنس ضعزف،ولح  فزل،  ي   ذى نوالصحاب    الابنشم   زت

وال  حجححب ، نوال ياحح  رحح  الزفحح،ألفحح  ال يجححب بتححن  لححنه   ححي فتححنه هنضححن ، ححن الاسححنئن
 .ذا  فزلإ الغسن إال

يخزححم  زتححن بححز  الصححزن  ، زتححن   يحح   ذى   بجازحح   قسححننتنولتححرا الصحححاب    الابنشححم 
 .والص ق  والنسك

رتى لح  مه النظم  حأفزل   فح  يجحب  "،كماه فظمو       ،و قبل    ،فزل بابنشم      إ   ":قوله
 .علز  ب ف 
 . أفزل علز  ب ف  " .و لاس لشتح     ":قوله
 " ذى ل ي     ،لححم ينححزل  شححن   علححى ب فحح  الحححوء وإ   قزنسححنا  ،ننححى بنسححتاننءو        ":قولععه

  :وبترا يتبز     اطفزال بغزم جانع على الارهب على ث ث   قسن 
 . و  كماه النظم،وهح نن  ن  ع  نبنشم ،نن  وجب الب ف  -1
 .نن  ن  بنظم  وار   وهح،نن يحجب شن  -2
 .وهح نن  ن  ع   لكزم،ال يحجب شزئن -3



نحن  شحب  ذلحك  لزح    علح  بتكحماه النظحم  وإ   حن  نح  :فقححل،لح ق ه  ف  رصن و نحرى 
 .وإ  لم يك  ذلك    شيء علز ،شن 

   الاتعاححح  والاخطحححئ  حححي ذلحححك علحححى رححح   ييعنححح " وخطحححأ  حححي ذلحححك  عاححح  ":قولعععه
  ان  حي الجاحنع ولحح  حن  فنسحزنا ،   ف   جب علز  الب ف   و فنسزنا   لح بنشم جنه ا ،سحاء

 . و جنه ا 
 ي هر  الاسأل     جاز  الااظحهات ال يتم حب علزتحن  الماجح القحل ق   لنن     لك 

 .نختنهاا  ذا ماا  شيء إال إذا  ن  اطفسن  عنلانا 

 
 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

لزجاح   حي  (نح  الاحن)  يخحم  بعح      (لك  ياحم )   ن  شتح   مجن  ي ذلكوانم    "
وظححنهم   ف الزيححنه  نامنححنا ر لزطحححف  حححا    (لطحححاف اللححم )رمانحح  بححز  الاححن والاححم  إ  

فحححح  لححححم يلسحححح  أل  ،وهححححح غزححححم نتج ،فزلذا    إ  ،حو  اللححححم     هححححرا  ححححي الابنشححححم    :  نحححح 
هحححرا نقتضحححى  ،غزم الحوء،رتى ياتحححن  لتج يححح    نلابنشحححم   سحححنئم الاامنحححنت،رمانححح إ  

وإفان ذ حموا ،وغزمهن،و الابح ع،فصحنفواط  ،والتنقزح،والاقن  قننع  ححنلانتتى  ن   ي اط  
نماعححن  ،رتزنوط    يكححح  علححى وجحح  اال    إ  .ولبعحح  التالححن األ   لاكححم  ححزا  و ححىء  هححرا ا

 "  سنحللقحل بنط  
 :دة عليق

إذا وجح ت الشحتح  نحح  الاحم     فحح   ييعنحح "   نحح  شحتح   مجححن  حي ذلحكوانحم    ":قولعه
 أنححن إذا لحم  حجحح  شححتح  بححأ    مهتحن علححى ذلححك  و بنشححمهن ، جحب علزتححن الل يحح   نلمجن

 .ألفتن لم ياصن ننتن نحجب ط سنح النسك،   لم  علم    شيء علزتنوهي فنئا
 .هرا است هاك " لك ) ":قوله
 ييعنح " رمان  بحز  الاحن والاحم لزجا   ي إ   (ن  الان)  يخم  بع      (يام  ":قوله

ويجحب علزح     يخحم  إلحى الاحن لزجاح  ،ويجحب علزح  ب فح ،إذا بنشم النسحك ال يلسح 



   إرمان   س  بتر  الابنشم   زجب علزح   ج يح   ييعن، والاما  ي إرمان  بز  الان 
 .اطرما 
ظححنهم   فحح  إذا  ححن  قحح   " ر لزطحححف  حححاف الزيححنه  نامنححنا     (لطحححاف اللححم ) ":قولععه

 . نف    يلزن   ج ي  اطرما 
ولكحح  ،ب فحح     يجحح ح إرمانحح الضححن   إلححى نطإذ  نحح  رصححن ننحح  نبنشححم   زجححب علزحح  ب

 حح    ححن  قحح   ححنف  حححاف الزيححنه   حح  يلزنحح  ،ن لححم يطححف  حححاف الزيححنه يجحح ح اطرححما  نحح
 .ذلك
 . عني الخمو  للان لتج ي  اطرما  "   هرا   :وظنهم   ن  ":قوله
رتى ،رمانح فح  لحم يلسح  إ  أل  ،وهحح غزحم نتج ،فزلذا    إ  ،حو  اللحم    حي الابنشحم  ":قوله

قنحنع  را نقتضحى   نح   حي اط  ه،غزم الحوء،ياتن  لتج ي    نلابنشم   سنئم الاامننت
لكح  ياحم  :الاحن    حي قحلح  "،وغزمهن،و الابح ع،فصنفواط  ،والتنقزح،والاقن   حنلانتتى
 .جعن  ج ي  اطرما   ي الابنشم .طحاف اللم لن  الان 

   األصححانب ذ ححموا هححرا و ،والشححنهح هراحح  اهلل بححز     هححرا نحح  الاؤلححف غزححم صحححاب
 ا  جنن  بعح   الحن األول يلزنح  ،ول ال  زا  بنشمالاكم  زا  جنن  بع  التالن األ

 زكححح  الاؤلححف هنححن هراحح  اهلل  ححي ، نححن نحح  بنشححم  حح  يلزنحح  شححيء .   يجحح ح اطرححما 
 .هرا خ ف الارهب( لك  ) است ها   

هححح اآل   ألفحح ،تج يحح  اطرححما بلححز  يُ    فحح يلحاقحح  ال وجحح  لحح  يعنحح ححي اوهححرا االسححت هاك 
 زااححن  حح   الاححن   ،  خن إرححما  علححى إرححما  زححف يُححو ،  كزححف ياححم  نحح  الاححن،ناححم 

 : هنهنن على  ف 
 .إنن سبق قلم -
نحححح   ئاحححح   إنححححن    أل  الاؤلححححف عحححنلم  ،وال يصححححح    فقحححححل إ  الاؤلحححف وهححححم. و سحححتحاا  -

 .والحهم على إفسن  جنهن،الارهب
اححم  نحح  الاححن نحح  جححنن  بعحح  لكحح  يُ :و قحح يم الكحح  ،ورححر نا   و     ححي العبححنه  سححقطنا  -
 .تالن األول لطحاف اللم لا
 . و    الاؤلف ذ م هرا الاكم ارتزن نا  -



اححن والاححم  لطحححاف اللححم   ر الاححم  نحح  الاححن لزجاحح   ححي إرمانحح  بححز  لكحح  يُ :وقحلحح 
قلنححححن نقتضححححن   فحححح  لححححح  ححححن   ححححنف قبححححن ذلححححك علححححى . لزطحححححف  حححححاف الزيححححنه  نامنححححنا 

وهححرا هححح ،الزيححنه  لزطحححف  حححاف: وفأخححر هححرا نحح  قحلحح  ،  فحح  ال يلزنحح  ذلححك،الاححرهب
 .الصازح  ي هر  الاسأل 

تالحن األول النح  جحنن  بعح  ي  عنح:ث ث   قحالالعلانء على  زتن  تلفخهر  الاسأل  او 
 :  تن يلزن     يج ح اطرما   و ال يلزن 

 .لك  علز  ح ، ي هر  الاسأل   ف  ال يلزن   ج ي  اطرما  الارهب
 .ن  ال   قنا لزو   ج ي  اطرما  نطل:القحل الثنفيو 
وهحرا اختزحنه الاح حق  حي .ال  ج يح  اطرحما  وال ح ،ال شحيء علزح  نطلقحنا :القحل الثنلوو 

ألجحن    ،يخم  إلحى الاحن  على هرا،لك  ال هيب    الارهب  ي ذلك  رحو.الاغني
 .يج ح إرمان 

نحن اسحتان ،بقزح  الااظححهات ؟فقححل ال  هن  ام  علزحلك   زف يكح   ج ي  اطرما ؟
اظححهات ا حن نحن يسحتبنح نح  ال  ييعنح، ل  التطزحب  اث ا ،اظحهات  ان هح علز ل  ن  ن

ي ال  سحتبنح إلحى بحن ياحم  علزح  الااظححهات التح، علزح  تالحن األول يكحح  رح الا ال  عب
ونحن ،بتن  ج يح  اطرحما  علحى الاحرهببوال  جب بسح، بقزنن  ي الابنشم .بنلتالن الثنفي

  تح ستح نن   و سحبق قلحم  و  حي العبحنه  سحقطنا  ذ م  الان   ن  وجحب  ج ي  اطرما 
   جاز  نسنئن الجانع والابنشم  واطفزال ونن يتعلحق بتحن  ولزعلم.االرتزنو و ن  بنب 

 .إفان  تزن ن  الصانب ،لم يمح  زتن شيء نم حع ع  النبي علز  الص   والس  
  يكح  على وج  ال    إ  .ولبع  التالن األ   وإفان ذ موا هرا الاكم  زا  و ىء   ":قوله

رححما  علححى وجحح  اطب الخححمو  إلححى الاححن لتج يحح  جححلححف  و ؤ إذ  الا " نماعححن ،رتزنوط  ا
 .لقحل بنط سنحل  نا نمعن االرتزنو
 .الابنشم  ي   ر    النسك يلس  ب فزال   "  سنحللقحل بنط   ":قوله

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 



   يام  علزتن ،ر لبنس الاخزض    (ال  ي اللبنسإ   نلمجن )  زان  ق  ( رما  الام   وإ  ) "
وال ، ال  نتقححب الاححم   )) سحح ال علزحح  لقحلحح (والقلححنزي   و جتنححب البمق حح)سوال  غطزحح  الححم ْ 

 س لب
يسححتمهان نحح  ،يحح خ    ز ،يعاححن للز ي  يء  شحح:هوا  البخححنهر وغزححم  والقلححنزا ((القلححنزي 

 "   يضنا  ( غطز  وجتتن) جتنب (و)  بلبستان   الام  ان يعان للبزا  ويل ر المجن والام 
 :دة عليق

لاحححن ذ حححم ناظححححهات اطرحححما  ونحححن ياحححم  علحححى  "  زاحححن  قححح  ( رحححما  الاحححم   وإ  ) ":قولعععه
 .ام  ن  اللبنس بز  نن  لنه  ب  الام   المجنالاُ 

أل  األصححن  سححنور المجححنل والنسححنء  ححي األركححن  الشححمعز  إال نححن  "  نلمجححن) ":قولععه
  :نسب  للمجنل والنسنء على خاس   قسن  نلاألركن  بو .نخص  ال لز

 . حجحب ص   الجانع  والجتنح،نن هح خنص بنلمجنل -1
 . حجحب الاجنب،نن هح خنص بنلنسنء -2
وهحححححححححححححي سحححححححححححححبع   ركحححححححححححححن  ،نحححححححححححححن  كحححححححححححححح  الاحححححححححححححم    زححححححححححححح  علحححححححححححححى النصحححححححححححححف -3
 .والعتق والص  ،وال ي ،والشتنح ،والازما ،والعطز ،العقزق :
 . ي الكل  وذلك،الام   على المجن   زنن  زي   -4
 .،وهي البقز يشتم ن   ز نن  -5

وظحححنهم   نححح     الاحححم    نلمجحححن  حححي  حححن شحححيء إال  حححي  " (ال  حححي اللبحححنسإ   ":قولعععه
وذلححك أل  .وهححرا  زحح  فظححم.نعزححنه العاححح  االسححتثننء   :أل  نحح  القحاعحح  الاقححمه ،اللبححنس

ال ،حهات اطرما    ن   ز  لم يامه ي بنب ناظ يعن الان   هرا  اهلل  ي هرا البنب 
 .جت  العبنه  وال ن  جت  األركن  الشمعز  ن 

لحححح  "  و جتنححب البمق ححح)س   ياحححم  علزتححن وال  غطزححح  الحححم ْ ،ر لبححنس الاخحححزض    ":قولعععه
أل  النبححي علزحح  الصحح   ،لللحح  الاح يو نحا قحح ا ، سحح   ولحى و نو جتنححب النقححنب لكحح:قحنل

 ."ال  نتقب الام  :"والس   يقحل
يكحح   البمقح   نحن و ،أل  النقنب على هزئ  نعزن  نلبححس،   النقنب  عم ن  البمق :وثنفزن

نسحب  للاحم   ال فحص نلإ  البمقح  ب:طسح   هراح  اهللاولتحرا قحنل شحزو ،انهخ ي  مف ال



والنقنب لحبس ،البمق  لبس زين   أل، لك  إذا رم  النقنب رم  البمق  ن  بنب  ولى، ز 
 .رنج 
و جتنححححب البمقحححح  :وظنهم   نحححح   ححححي قحلحححح ،القلححححنز لبححححنس الزحححح  " (قلححححنزي وال ":قولععععه

وال  لححبس "وهححح ظححنهم الاحح يو ، ظححنهم     المجححن يجحححز لحح  لححبس القلححنزي ،زي القلححنو 
 .ألفتان ن  اللبنس، لك  ق  يقنل إف  ال يجحز لبستان  عني القلنزي  ،"القلنزي 

، فح  لحزس نح  عحنح  المجحن لبسحتانوإفان لم ينص النبحي علزح  الصح   والسح   علزتاحن أل
 حح   ححم  بححز  نححن يسححتم القحح   ونححن يسححتم ،علححى الخلححز  قزنسححنا  و يضححنا ،م يححنص علزتاححنلحح 

 .الصحابنن   را  هرا  اهلل وهح اطوهرا هح الاشتحه ن  نرهب ،الكف
قححح  عبنه حح  هراحح  اهلل  لزحح     ذلححك علححى  "   يضححنا  ( غطزحح  وجتتححن) جتنححب (و) ":قولععه

  لكح  األولحى للاامنح   ، ولك  الصحاب     غطز  الحجح  لزسح  رمانحنا .سبزن الحجحب
أل  النبحي علزحح  الصحح   والسحح   ،نححن لحم  كحح  باضححم   جنفحب  اححن  قحح    كشحف وجتتححن

   .إفان رم  النقنب حو   شف الحج 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 تض   ((   ي وجتتنما  الام   رس  وإ  رما  المجن  ي ه ْ إ  ))وسلم  لقحل  صلى اهلل علز  "
 (ويبححنح لتححن التالححي.)ننتححن سححتن و سحح ل  علححى وجتتححن لاححموه المجححنل قميبححنا الثحححب  ححح  ه ْ 

 بنلخلخنل والسحاه وال نلل وفاحهن 
ثاحح  لزينحح  ولتححن لححبس ا تاححنل ب    و ححم  بعحح   و ححم  لتاححن رححما ويسحح  لتححن خضححنب عنحح  إ  

 "،نعصلم
 :دة عليق

 ((   حي وجتتحنرما  الاحم   س  وإ  رما  المجن  ي ه ْ إ  ))وسلم  لقحل  صلى اهلل علز ":قوله
 .  اب  عامنمور ع  ف  والصحاب،لنبي ضعفلهرا الا يو  ي ه ع   "

 ييعنح " ننتحن ستن و س ل  على وجتتن لاموه المجنل قميبحنا  تض  الثحب  ح  ه ْ  ":قوله
 .ش ر يو عنئل س لت   ان  ي ن  ذا نم علزتن المج، ض  الثحب  ح  ه ستن

 .نألصن اطبنر   " (ويبنح لتن التالي.)":قوله



وهحححرا نحححمور عححح  بعححح  الصحححانب   حححنب   " رحححما ويسححح  لتحححن خضحححنب عنححح  إ   ":قولعععه
 .نءويكح  الخضنب بنلان،عام
 . ق   لنن اوهر،بع  اطرما  ييعن " و م  بع   ":قوله
 .المجن والام    ر " و م  لتان ":قوله
فاحححن  حححم  ذلحححك أل  اطرحححما  نطلححححب  زححح     يكحححح  إ " ثاححح  لزينححح ا تاحححنل ب    ":قولعععه

 .بمغ  وع شاطفسن  

 
 
 
 
 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

نحن  ،وعاحن صحنع  ،وقطح  هائاح   ميتح  بغزحم  زحب وا جحنه.و الحي ،ولتن لبس نعصلم "
و نسححححتاب ولحححح  لححححبس خححححن م ويجتنبححححن  الم ححححو واللسحححححح     ،لححححم يشححححغ  عحححح  واجححححب

 ".ال  زان ينل   إ  و س  قل  الك .والج ال
 :دة عليق

بنلصححنبح   ييعنحح " وقطحح  هائاحح   ميتحح  بغزححم  زححب.و الححي ،ولتححن لححبس نعصححلم ":قولععه
 .الرر لزس نطزبنا 

  ْضُتْم ن ْ  ل ْزس  ع ل ْزُكْم ُجن نح    ْ   ح ْبتح ُغحا   ْض ا ن ْ  ه بُِّكْم     ذ ا    :))حلزل  " وا جنه ":قوله
 [.118/البقم ((  ] ع م   نت    نذُْ ُموا اللَّ   

 . جم  سزنه نع   ي الال  صنع  الشنر وسنئق ص  ر " وعان صنع  ":قوله
،  ح   شحغن عح  واجحب   فتاحن يامنحن  " و نسحتاب   ،نن لم يشغ  عح  واجحب":قوله

و زححح  ،كحححمو وإ  شحححغن عححح  الاسحححتاب قحححنل الاؤلحححف ن. ححح   شحححغ   عححح  نسحححتاب  حححم 



لك  ق  يقنل بنلكماه  أل  ذلك ،ألف  ال يلز  ن   مك الاسنح  الحقحع  ي الاكمو ،فظم
 .ينن ي العبنح 

 ر سححنئم الاامنححنت نحح   ححرب  " ولحح  لححبس خححن م ويجتنبححن  الم ححو واللسححح  ":قولععه
 .وفازا 
 نحن إ   حن  باحق ،لكح  هنحن الاحماح الجح ال بغزحم رحق.الاانها وهح  " والج ال ":قوله
 و ال  ُ ج نح ُلحا   ْهن  اْلك ت نب  إ الَّ ب نلَّت ي ه ي    ْرس ح ُ )):قنل اهلل عز وجن،نبنح بن نطلحب  ف  
 [.42/العنكبحت(( ]
لكحح  ، ححي  ححن وقحح  وهححرا وإ   ححن  نطلحبححنا ".ال  زاححن ينلحح و سحح  قلحح  الكحح   إ   ":قولععه

نهلل والزححح  نحح   ححن  يححؤن  بحح:"قحححل النبححي علزحح  الصحح   والسحح  وحلزلحح  . حح   ححي الاححلأيت
 ". و لزصا  اآلخم  لزقن خزماا 

 :  نقسم بنعتبنهات  اطرما  السنبق  ناظحهاتو 
 : بنعتبنه إ سنح النسك قسان  -1
 .هح الجانع إذا وق  قبن التالن األولو ،قسم يلس  النسك -1
 .هي بقز  الااظحهاتو ،قسم ال يلس  النسك -2
 : قسن   نقسم إلى ث ث ،بنعتبنه  نعن هر  الااظحهات-2
 . علز  الل ي  وال إثم، لانج  نختنهاا  ذا ماا     يلعلتن عنن اا  -1
 . علز  اطثم والل ي ، لغزم رنج  نختنهاا  ذا ماا     يلعلتن عنلانا  -2
 .    إثم وال   ي ،  و نكمهنا   و جنه ا     يلعلتن فنسزنا -3
 : ث ث   قسن  على، بنعتبنه نن يام  على الر م واألفثى -3
 . غطز  الم س ولبس الاخزض:وهي شزئن ،قسم يام  على الر م خنص  -1
 .هي النقنبو ، قسم يام  على األفثى خنص  -2
 .هي بقز  الااظحهاتو ، قسم نشتمك -3
 :  نقسم إلى  هبع   قسن ،بنعتبنه الل ي  -4
 .وهح عق  النكنح، قسم ال   ي   ز  -1
 .ق  قبن التالن األولوهح الجانع  ي الال إذا و ، قسم   يت  ب ف  -2



 .وهح الصز ،ت  جزائ ينن    -3
 و ،باعنى  ف  يخزم بز  صحزن  ث ثح   يحن   و إ عحن  سحت  نسحن ز ،    ي   ذىتنن   ي -4

 .وهي بقز  الااظحهات،ذبح شن 

 
 
 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
 بنب الل ي  "
 (رلححق)ر  ححي   يحح      (يخزححم بل يحح )خححرهن لاسححتاق أل  وا ،وقحح ه نححن يجححب، قسححننتنر       

بحز  صححزن  ث ثحح  ،ولبس نخزض،و زححب،و غطزح  ه س) ححح  ظلححمي   (و قلحزم) حح  شححعم ز  
و و شحعزم     احم     نح  و فصحف صحنع    ،لكن نسحكز  نح  بحم، عن  سحت  نسحن ز و إ      .ين    

 " (ذبح شن 
 :دة عليق

   سع  هر  الااظحهاتو .اظحهات اطرما لنن الك    ي ن  ق   " بنب الل ي  ":قوله
 : جاع   ي قحل الننظموق  . ان  ق  

 مححن  ي هر                     إزال  الشحعم وقلم الظل  نام  اطرما  يحن
 الطزم  وصز   واللبس والحوء ونن ي عحا ل                      والطزب وال ه 

 .  ن  ه ك وفاح ذفقنإ و ، سزمللكنك األ حىنن يؤ   تي الل ي   ي األصن نن و 
ن   أ  ن  اه كب ناظحهاا ب وإشعنهاا  و  لق  الل ي   ي ناظحهات اطرما   نبزتنا 
 .ننتن بنلل ي   ينقرن  زاتن  إلى  ،ناظحهات اطرما   كأف  وق   ي نتلك 
ن     نَّن ن ن  )):قنل اهلل عز وجن. ز  رمنت و أ ، وسبب وجحب الل ي   عظزم  نم اطرما 

اءا  إ نَّن       .نن وجب بسبب رم   و إرما :شمعنا  نن و [.4/ناا ((  ]بح ْعُ  و 



إسقنو نن وجب  ي الرن  :أل  الكلنه   عميلتن،واعلم    الل ي   خص ن  الكلنه 
 ن   نلكلنه   عم ن  الل ي .وإنن بلعن نام ،إنن بتمك واجبو ،جنني   و بسبب ذفب

 : وجتز  
 .وال ي خن  ي نساى الل ي ، مك الحاجب   الكلنه  ي خن  زتن   -1
 .،بخ ف الل ي    الكلنه  ال  ختص بنلاننسك -2

  :أل  الل ي   نقسم إلى قساز  " قسننتنر        ":قوله
 .قسم على التخززم -1
 .وسزأ ي إ  شنء اهلل  عنلى رصم ذلك وبزنف ،قسم على التم زب -2

 . نن الحاجب  ي الل ي ييعن " وق ه نن يجب ":قوله
 .ن  يستاق  خر الل ي  يعني " خرهنوالاستاق أل   ":قوله
والبنء  أ ي باعنى ،   البنء باعنى  ي إلى إشنه  " ر  ي   ي     (يخزم بل ي ) ":قوله
ز   :))قنل اهلل عز وجن، ي ((  و ب نللَّْزن          ح ْعق ُلح   ( 131)و إ فَُّكْم ل ت ُام و   ع ل ْزت ْم ُنْصب ا 
  ل ْ ي    ن ْ  )):اهلل عز وجن  ي قحل  تن  ي  األذى ق  بزنو [.138، 131/الصن نت]

ق      ْو ُفُسك   ز ن     ْو ص     [.112/البقم (( ]ص 
 ن  بع   لب  العلم ون  بع  الاشنيو إذا   تى  ر اا  ون  األسف  فنن فج      ثزماا 

 :قنلحا ، زطنا خن بس ل،يلزنك ح :قنلحا،سيرلق  ه ْ :نثنل،قنلحا يلزنك ح   عن ناظحهاا 
 .وهكرا،يلزنك ح :قنلحا،سيغطز  ه ْ ،يلزنك ح 
 : ن  وجتز ،وهرا خطنء

 .ن       ي  األذى على سبزن التخززم،يلز  نن   عز  ال  ،    قحل  علزك ح  -1
  ل ْ ي    ن ْ  :))أل  اهلل عز وجن قنل، ف  نخنلف لظنهم القمآ  بن لصميح القمآ -2

ق     ز ن     ْو ص    علزك : قحل ، ق   اهلل الصزن  و خم النسك،[112/البقم (( ]  ْو ُفُسك   ص 
وهر  الاسأل  ينبغي    ،وع   ذ م لان ق ن  اهلل عز وجن،  ق يم لان  خم  اهلل، ح 

 .ينتب  لتن
وهرا  ل   قميم على ، إ  رلق شعم   طعن  نسكزنز  "  ح  شعم ز  (رلق) ":قوله

 .الارهب



 .ين بز  صزن  ث ث     ،ولبس نخزض،و زب،و غطز  ه س)لمي   ح  ظ (و قلزم)":قوله
 "و شعزم ام     ن  و فصف صنع    ،لكن نسكز  ن  بم، عن  ست  نسن ز و إ     

الا يو    النبي صلى اهلل علز  وسلم  ي ن     الحاهح  ي ،لكن نسكز  ن  بم:قحل 
لكن نسكز  صم ث ث   ين   و   عم ست  نسن ز  :"جم   ف  قنلعر يو  عب ب  

ولك  قنع   الارهب  زان  ز  إ عن     البم يكح  على النصف ن  غزم  ."فصف صنع
 نلبم يكح  على النصف ن  بقز  اط عنننت إال  ي نسأل  وار   ،ن   ام  و شعزم
ولك  الصحاب  ي هر  الاسأل   عني نسأل  اط عن  هنن    الحاجب .وهي ص ق  اللطم
 و   عم ست  نسن ز  لكن :"علز  الص   والس   قنل المسحلأل  ،فصف صنع نطلقنا 
 نلحاجب ا بنع نن حل ،و  لق النبي صلى اهلل علز  وسلم الحاجب"نسكز  فصف صنع

 إف  يجب فصف صنع  ي جاز  الكلنهات لكن  قحالا :بن لح قزن.علز  النص
 .اق اهنسب  لبقز  الكلنهات    اهلل عز وجن لم يعز  النللك  ق  يضعف هرا ب.نتجتنا 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

لعلك آذاك هحا  ))لقحل  صلى اهلل علز  و سلم لكعب ب  عجم (ذبح شن  "
 عم ست  و       ،ين    سك وصم ث ث  ارلق ه ْ )) قنل،فعم ين هسحل اهلل:قنل((سك؟ه ْ 

يخزم  (و) لاق البنقي بنلالقللتخززم و    ( و  )و  .نتلق علز  ((و افسك شن نسن ز     
ر الاثن باان     (و  قحيا    )ل  نثن ن  النعم  (   ن نثن إ  )ذبح  (بجزاء صز  بز )

 و يخم  بع ل  ن    .يجزئ  ي  طم (بتن  عنننا  ريشتم ،ب هاهم )و قمب التلف    
 (و يصح  ع   ن ن    )ال  ا ي  وإ      ن  الطعن  بماا إ   ( زطعم  ن نسكز  ن اا ) عنن 

 " اآلي ( جزاء نثن نن قتن ن  النعم) عنلىلقحل   (يحننا )ن  البم 
 :دة عليق

لعلك آذاك هحا  ))لقحل  صلى اهلل علز  و سلم لكعب ب  عجم (ذبح شن ":قوله
 عم ست  و       ،ين    سك وصم ث ث  ارلق ه ْ )) قنل،فعم ين هسحل اهلل:قنل((سك؟ه ْ 

على   حل ذلك على    هر  الخصنل لزس ".نتلق علز  ((و افسك شن نسن ز     
 .وإفان هي على سبزن التخززم،سبزن التم زب



أل   ن  لنه  ،ل  بطميق التنبز   ر  بعنا  "لاق البنقي بنلالقللتخززم و    ( و  )و ":قوله
إذ  بقز  الااظحهات وجحب الل ي   زتن نلاق .ثب  التكلزم  زتن ن  ع ن  

 ي بع  المواينت ، و   عم ست  نسن ز :قحل الاؤلف هنن  ي نسأل  اط عن و .بنلالق
 .لكن نسكز  فصف صنع

اهم  و     يجزئ لح غ،اللقماء الب   ي هرا الاحض  ن   الزك الاسن ز   وو 
 : صحه ن  ل  اط عن و  ،جاز  الكلنهات التي  زتن إ عن ي ،عشنهم

 .   يالك الاستاق -1
 .يتم  و يعشزتمغ    ي -2

يتم  لاسن ز  ويجحز    يغزجحز    يالك ا  كلنه  الزاز  إ عن  عشم  نسن ز  
 .ظتنه وغزمهنال رلك  لنه  الجانع  ي فتنه هنضن  و لنه  ،ويعشزتم
 (و  قحيا    )ل  نثن ن  النعم  (   ن نثن إ  )ذبح  (بجزاء صز  بز )يخزم  (و)":قوله

أل  الاثن ،  هح الصز  ال الاثنالكميا  وهح األقمب الرر يقح   اآلي وظنهم  "ر الاثن   
 .بن األصن الرر يضا  هح الصز ،ص ا   ي  ولزس  

تر  الاانن  ال يجحز  ،ينبني على ذلك لح  ف  صنح رانن   ي الام   و  ي اطرما و 
     الاؤلف الصز   ن  لح  هحفنو ،شن  نوالحاجب  زت، نزت  وعلز  الجزاء ألفتن   لتن
هن التقحيم و ، نقح ،شن اللم فج   فننلح ق هفن  ،ل  الاثن وهح الاانن   زتن شن  الرر

وظنهم ، نقح  الشن ،نلاثنبقحل  قحيا  يوالاؤلف ،يكح  بنلشن   و يكح   ي الاانن 
ي ن   يح ت ن الَّر ي   آ ن ُنحا ال   ح ْقتُحُلحا :))يقحل اهلل عز وجن،ي  الكميا     الرر يقح  الصز اآل

ا     ْنُكْم ُنتح ع اِّ ا ج ز اء  ن ْثُن ن ن قح ت ن  ن    النحَّع م  ي ْاُكُم ب    ذ و ا الصَّْز   و   فْحُتْم ُرُم   و ن ْ  قح تح ل ُ  ن 
ز ننان ْعب      ْو   لَّنه      ع نُ  ن س ن  ز     ْو ع ْ ُل ذ ل ك  ص  ْنُكْم ه ْ يان ب نل    اْلك  ((   ع ْ ل  ن 

 [.15/الانئ  ]
ن   ينيع " .يجزئ  ي  طم (بتن  عنننا  ريشتم ،ب هاهم )و قمب باان التلف     ":قوله

 .بم  و شعزم  و  ام
  يلز    لح  ن  عن    عن  ، ر ال يشتمو الشماء " عنن  و يخم  بع ل  ن     ":قوله
 .الشماء



لي سن   بي حاوح  ،  هجن قتن ضب   ز   ب:نث ا  " ( زطعم  ن نسكز  ن اا ) ":قوله
   نننقح   الكبو ،  بأ  علز   ب نا    النبي علز  الص   والس   قضى  زا  صنح ضبع

لح ق هفن    الصنع بعشم  و ،خاس نئ  لاير  عنننا الزشتمر بتر   ،قنلحا بخاس نئ  لاير 
 .نسكز  211 زطعم ،ن  211بنلا  و ،صنعنا 51زكح  هينالت 
 و يصحح  عح   حن  عحن  نسحكز  :لحح قحنلو .يح  211سزصح   " (يحننا )ن  البم  ":قوله
 .صنعنا   و لزعم ذلك نن لح  ن  الاخم  ن اا ، لكن   عم، يحننا 
 
 
 
 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
ر     (و  قحياحح    )لحح  نثححن نحح  الححنعم  (نثححن إ   ححن )ذبححح  (بجححزاء صححز  بححز )يخزححم  (و) "

و يخم  بع ل      . يجزئ  ي  طم  (بتن  عنننا  ريشتم ،ب هاهم)و قمب الاثن باان التلف    
 (و يصحح  عح   حن نح    )ال  ا ي وإ      ن  الطعن  بماا إ  ( زطعم  ن نسكز  ن اا )ن   عنن 
  بقحي حو  نح  صححن  وإ  .اآليح ( جحزاء نثحن نحن قتحن نحح  الحنعم )لقحلح   عححنلى (يحنحنا )نح  البحم

 احن   ويشتمر بتن  عنننا ،لتعره الاثن،  يقحن  ب هاهمبع      (بان ال نثن ل )يخزم (و) يحننا 
 "  على نن  ق  (وصزن )  ان نم  ( عن بز  إ  )نم 

 :دة عليق

 (و  قحياح    )لح  نثحن نح  الحنعم  (نثحن إ   حن )ذبحح  (بجزاء صز  بحز )يخزم  (و)":قوله
و يخحم      . يجحزئ  حي  طحم  (بتحن  عننحنا  ريشحتم ،ب هاهم)و قمبح ر الاثن باان التلف       

و يصحح  عح      )ال  اح ي وإ      حن  الطعحن  بحماا إ  ( حزطعم  حن نسحكز  نح اا )بع ل  نح   عننح 
  بقي حو  نح  وإ  .اآلي ( جزاء نثن نن قتن ن  النعم )لقحل   عنلى (يحننا )البم ن  ( ن ن 
إ   حن  لح  نثحن نح  الحنعم    ق   لنن    جزاء الصز  يخزم  زح  بحز  ذبحح نثلح " صن  يحننا 

 حزطعم  حن نسحكز   الاثن باان التلف ثم يشتمر بتحر  الح هاهم  عننحنا  ي و  قحيا  يعن
 .حننا  و يصح  ع   ن نسكز  ي ن اا 



وهححح   حح   لححم يجحح  الاثححن، تححح نخزححم بححز     يححربح الاثححن، زتححن شححن ، لححح صححنح راننحح 
يشتمر بترا ،نئ  لاير   ذا قح  الشن  بخاس،  الشن  باان التلف  و قمب   ف  يقح  ،الشن 
بحم الإ   حن  نح  غزحم و ،  حزطعم  حن نسحكز  إ   حن  نح  البحم  اح ، خاس نئ   عننحنا ال

ئح  ناشتمى خاسز  ن  الشعزم  و نح  الحمز  ح   شحنء   عحم   لح ق هفن  ف ،  نصف صنع
 ححح    حححن  الطعحححن  نححح  البحححم  ححح   شحححنء   عحححم نحححنئتي ،وإ  شحححنء صحححن  نئححح  يحححح ،نسحححكز 
   جحزاء  والصححاب.هحرا هحح الاشحتحه نح  الاحرهب. وإ  شحنء صحن  نحنئتي يحح ،نسكز 

بححز       زخححم، كلنه حح    يحح   ذى،الصححز  إذا عحح   الاثححن ولححم يحجحح   حح    زحح    يحح   ذى
أل  ،  و يححربح شححن ،يصححح  ث ثحح   يححن   و يطعححم سححت  نسححن ز  لكححن نسححكز  فصححف صححنع
ونحن حا   فحح  لحزس ثاحح  ،هحر  التلنصحزن التححي ذ مهحن اللقتححنء هراتحم اهلل لححزس علزتحن حلزححن

 .حلزن  نألصن بماء  الرن 
ه  اختححنالقحححل بأفحح  إذا عحح   الاثححن  ححي جححزاء الصححز    فحح   لنه حح   لححنه   ذى  يوهححرا  عنحح

و ححرلك ،جانعحح  نحح  العلاححنء نححنتم  بححح ثحححه  اححن فقلحح  عنحح  ابحح  جميححم الطبححمر  ححي  لسححزم 
 .النحور  ي الاجاحع

  :فحعن  الصز   ان سزأ ي إ  شنء اهلل  عنلى  " (بان ال نثن ل )يخزم (و) ":قوله
 . ترا يجب الاثن ابت اءاا ، ل  نثن -
 . نلجماح،ال نثن ل  -

إذ  نحن ال نثحن  "  ان نم  ويشتمر بتن  عنننا ،لتعره الاثن،  يقحن  ب هاهمبع      ":قوله
قتحن وز   حي :نثحنل.ثل  بع     يقحن  ب اههم لتعره الاثن ويشتمر ب   عنننا ن نل  يخزم با

 زقححح  هححرا الحححز الححرر صححنح  بحح هاهم ،علححى الاححرهبالحححز لححزس لحح  نثححن ، رححنل اطرححما 
 حن ،تمى بائ  لاير عشحم  آصح  نح  بحماش، ائ  لايرب لح ق ه    الحز ،  زشتمر بتن  عنننا 
 ح    حن  الطعحن  الحرر ،  و يصحح   هبعحز  يحنحنا ، زطعم  هبعز  نسكزننا ،صنع بعشم هينالت

والصححاب . و يصحح  عشحمي  يحنحنا  اشتما  ن  الشعزم  و ن  الحمز  حزطعم عشحمي  نسحكزننا 
لح   كلنه ح  والتي قبلتن  ف  نتى ع   الاثحن  و  حن  الصحز  ناحن ال نثحن   ي هر  الاسأل 

 .  ي   ذى



هحرا نح  ، ان  ق  و ، ان نم:قحل و  " على نن  ق   (وصزن )  ان نم  ( عن بز  إ  )":قوله
 .ياصن  كماه  ئبنب التلن   ي العبنه  ل

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

لحى  ا   ات  بنلعام  إ  )لقحل   عنلى بشم   السنبق (نن ح  نتع  وقما   زجب الت رو   )"
ر عحح       (  ع نحح  حح   )القححنه  بنلقزححنس علححى الاتاتحح   و(ل  اححن استزسححم نحح  التحح رالاحح

 ضحن  حح  واأل  ) حي الاحل  (ين  صزن  ث ث     ) ولح وج  ن  يقمض  ،و ع   ثان الت ر    
 (سحبع )صحزن   (و)ننى صننتن بع  وعلز  ح  نطلقحنا  ين خمهن ع          وإ  .(خمهن يح  عم  آ
ذا يحن   حي الاحل وسحبع  إ   ا  لم يج   صحزن  ث ثح     )قنل  عنلى  (لى  هل ذا هج  إ  إ  )ين    

 " (هجعتم
 :دة عليق

 قححح   لنحححن    الاتاتححح  علزححح  التححح ر  " (نحححن ح  نتعححح  وقحححما   زجحححب التححح رو   ) ":قولعععه
 : ون  شمو   ،بشمو   بنال لن 

 .الاسج  الاما     ال يكح  ن  رنضم   -1
 .   ال يسن م بز  عام   ورج  -2
 اهلل  زجحب علحى الاتاتح  التح ر لقححل.ينحر التات  عنح  ابتح اء إرمانح  بحنلعام     -3

ححححححْ ر  :)) بححححححنهك و عححححححنلى حححححح   اْلت  ححححححم  ن  ححححححن اْستح ْزس  ححححححلِّ   ا  تَّحححححح   ب ححححححنْلُعْام    إ ل ححححححى اْلا  ححححححْ    ا  ((    ا 
 [.112/البقم ]

 هححن العلححم  صححميح  ححي وجحححب الحح   علححى القححنه  وهححح نححن علزحح  الجاتحححه،وقححما :قحلحح 
  :ألنمي  ، م اهللهرات
 علحححححى هحححححرا اآليححححح  يححححح خن  زححححح  ،أل  القحححححما  يسحححححاى  اتعحححححنا  حححححي عحححححمف الصحححححانب  -1

وال لزن على    القما  يسحاى  اتعحنا  حي عحمف الصحانب  الحري  ركححا صحل  رحل ،القما 
ويميحح و  بححرلك .  اتحح  النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم: النبححي علزحح  الصحح   والسحح   قححنل 

 .القما 



 زجب ،وق   م   بتمك  ر  سلمي ،رصحل  على فسكز   لتات  ن  جتقزنسنا على ا -2
وذهحب بعح  العلاحنء إلحى  فح  .و  ترا نن   ثم علز  العلانء و قمب إلى الصحاب،الت ر

ولكحح  ال هيححب    االرتزححنو وهححح .ال يجححب التحح ر علححى القححنه  لعحح   الحح لزن علححى ذلححك
 .ظنهم األحل  وجحب ال  

 : وو السنبق  هيشم وال " بشم   السنبق ":قوله
 .اسج  الاما ال    ال يكح  ن  رنضم   -1
 .   ال يسن م بز  رج  وعام   -2
  :نتى يكح  وق  الحجحب الت رو .التات  عن  إرمان  بنلعام  نحر   ي-3
إذا وقححف :قزححنو ، يجححب نحح  رححز  اطرححما  بححنلال:قزححنو ، إذا  لحح   جححم يححح  الناححم:قزححن
 .بعم  
أل  وقح  ذبحح التح ر بعح  ،الصحازحوهحرا هحح ،  العقب إذا هنى جام  الماجحوهح :قزنو 

 .هني جام  العقب 
القححنه   و(لححى الاححل  اححن استزسححم نحح  التحح ر احح   اتحح  بححنلعام  إ  )لقحلحح   عححنلى ":قولععه

 بححنهك  اهلل لقحححل،  فحح  يصححح ،ر لححم يجحح  التحح ر  " (  ع نحح  حح   )بنلقزححنس علححى الاتاتحح  
تَّححح   ب حححنْلُعْام    إ  :))و عحححنلى حححْ    ا  ححح ْ   ا  حححْ  ل حححْم ي ج  حححْ ر    ا  ححح   اْلت  حححم  ن  حححن اْستح ْزس  حححلِّ   ا  (( ل حححى اْلا 

  اح  لحم يجح )) أل  الاكا  نح  رحرف الالعححل، الت ر  و ثان  ييعن[ 112/البقم ]
للتحح ر لكحح  ال ثاحح   ألفحح  قحح  يكححح  واجحح اا ،لححم يجحح  التحح ر  و ثاحح  التحح ري يعنحح(( 
 .الصزن  يتعز   ازنئر  ،وق  يكح  نع  الثا  ولك  ال يج  الت ر بعزن ،نع 
  تح لح قح ه    هحرا الاتا " ولح وج  ن  يقمض ،و ع   ثان ر ع   الت ر        ":قوله

 و ،  تحن يلحز  شحماء التح ر،يقمضح  لك  وجح  شخصحنا ،لزس نع  حهاهم يشتمر بتن ه ينا 
رتحى لحح وجح  نح      يعح ل إلحى الصحزن  يجحز:الاؤلف يقحل،يجحز    يع ل إلى الصزن 

  :مي ألن،يقمض 
 .قم ن  الاُ  أل  القم  ق  يكح   ز  نن    -1
إشحححغنل    نقتماضححح، واألصحححن بقحححنء نحححن  حححن  علحححى نحححن  حححن ،  األصحححن بقحححنء  قحححم وأل -2
 .وهبان ال يج  و نءاا  وهبان يج  و نءاا ،ت رنل



 : نتى يكح  ابت اء الصزن   "  ي الال (ين  صزن  ث ث     )  ":قوله
 لحح  رحم  بحنلعام   حي ذر القعح    و  حي شححال ،عام يجحز الصزن  نح  رحز  اطرحما  بحنل

وهححح  قزححم نعحح   لححزس ،هجححن ذهححب إلححى نكحح  يميحح  التاتحح :نثححنل ذلححك.جححنز لحح     يصححح 
يجححز لح  بعح     ياحم  بحنلعام     يصحح  ، أرم  بنلعام   ي الثنفي  ي شحال،عن   شيء
ث حححح   ))  اآليحححح  الكمياحححح  :  حححح ذا قححححنل قنئححححن .ث ثحححح   يححححن  ححححز نُ  ث    ححححلِّ    ص  ((     يَّححححن     ححححي اْلا 

   :لحجح : كزف جنز ؟ الجحب[ 112/البقم ]
  . ي سلم الال ي   الاماح  ي الال يعن -1
حخل  العام   حي الاحل :"لقحل النبي صلى اهلل علز  وسلم،العام  ن  الال و يضنا  -2

 .    العام  رل  صغم:وقنل،"إلى يح  القزنن 
بحن هحح ،ولحزس هحرا  قح   الشحيء علحى سحبب ،رما    سبب الصزن  ق  وج  وهح اط -3

 .ن  بنب  ق   الشيء على شم  
وعلحى هحرا  زاحم   حي يحح  السحنب  ويصحح   " (خمهن يحح  عم ح آ ضن  ح  واأل  ) ":قوله
 : ولك  هرا القحل ضعزف لحجتز  ،نب  والثنن  والتنس سال
ل يشحمع  حي ضحاى أل  اطرحما  بحنلا، ف  يلز  نن   ق يم اطرما  بنلال على وقتح  -1

 .الزح  الثنن 
بن هور    النبي ،والسن  ع   الصزن   ي يح  عم  ،سزكح   ي يح  عم   صنئانا  ف   -2

 .عم   بعم   يح  صلى اهلل علز  وسلم فتي ع  صح 
زحححح  ال  يحححن  التشحححميق وهحححي ي حححي هحححر  الاسحححأل       ضحححن وقححح  لصحححزننتن هححح والصححححاب

لحم يحمخص  حي :لقحل عنئش  هضي اهلل عنتن،مالانحر عشم و الثنفي عشم و الثنلو عش
 .  التشميق    يصا  إال لا  لم يج  الت رن ي

 : ث ث   ين  ل  ث ث   قسن  على الارهبالوعلى هرا القحل يتبز  لنن    صزن  
 و قبححن اطرححما  ،رححما  العاححم اط  ثنححن بعحح  اطرححما  بححنلعام   و  ححي وهححح ،سححم جححنئزق -1

 .بنلال
 .و ولتن السنب  و خمهن التنس ،صحنتن وهح نام  بنلال وهح،نستابقسم  -2



والصحححاب  حححي هححرا الاسحححأل     .شححميقت و ال.وهحححح صحححنتن  يححن  ننحححى،واجححبقسححم  -3
 .لك  لح صن  قبن ذلك  صزنن  جنئز،تشميقالالحق  الاشموع هح  ين  

شححميق م السححنب  وال التنسحح  وال  يححن  التلححم يصح ييعنحح" ننححى يححن خمهححن عح          وإ   ":قولععه
 .حاجبال  ف  يقضزتن وعلز  ح  بتم   

نحح    كزححف فحجححب علزحح  حنححنا ،اآل  إفاححن  وجبنححن علزحح  الصححزن  للقحح   الحح  : ذا قححنل قنئححن حح
عحره  ح  ل يحن  ننحى   فح  يصححنتن ثحم إ   حن   حأخزم   ىإذا  خمهحن إلح  فح  نلصححاب  ق   ؟

 .وإ   ن   أخزم  لغزم عره وجب علز  التحب  واالستغلنه،شيء علز 
قحنل  عحنلى  (لى  هل ذا هج  إ  إ  )ين     (سبع )صزن   (و)صننتن بع  وعلز  ح  نطلقنا  ":قوله

صحزن  السحب  البنقزح   إذاا  " (ذا هجعحتمين   حي الاحل وسحبع  إ   ا  لم يج   صزن  ث ث     )
 .ن  العشم  إذا هج  إلى  هل 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 عحححنل الاحححل وال يجحححب  تحححنب  وال  لميحححق  حححي  ماغححح  نححح     و ،يحححن  ننىولححح  صححححنتن بعححح      "
   رصحم م  احن     )  لقحل   عنلى بنز  التالن،يربح ه ينا  (الااصم و) وال السبع ،الث ث 

 قزنسحنا  (ثحم رحن)ين  بنز  التالحن    (صن  عشم  ذا لم يج  ه ينا إ  ) و(.استزسم ن  الت ر 
 " وبع   شن  (ب ف )تالن األول قبن ال(ويجب بحوء  ي  م   ي الال) على الاتات 

 :دة عليق

 زجحححححححز     "  عححححححنل الاححححححلو ماغحححححح  نحححححح     ،يححححححن  ننىولحححححح  صحححححححنتن بعحححححح      ":قولععععععه
  :أل  المجحع فحعن :قنلحا،يصحنتن

 .هح المجحع إلى  هل و ،هجحع  ن   ننن -1
 .هح  ماغ  ن  النسكو ، هجحع فنقص -2

 عحز وجحن لحم يحر م اهللأل   " بع وال السح،وال يجب  تنب  وال  لميحق  حي الث ثح  ":قوله
ث ثححح   يحححن  التحححي  حححي الاحححل نتلمقححح  ال زجححححز    يصحححح  ،واألصحححن عححح   الحجححححب،التتحححنب 

اهلل عحححز وجحححن   أل، ويجححححز    يصحححح  سحححبع  التحححي بعححح  الاحححل نتتنبعححح  ونتلمقححح ،تنبعححح تون



ث      يَّن     ي اْلا لِّ  :)) قنل ز نُ  ث    ع    ))  قنل و  بع ولم يقن نتتن[ 112/البقم (( ]  ص  حبحْ و س 
ْعُتْم   .ولم يقن نتتنبع [ 112/البقم (( ] إ ذ ا ه ج 

الااصحم نح  اطرصحنه وهحح الانح  نح   "بنزح  التالحن،يحربح ه ينا  (الااصحم و)":قوله
 .إ ان  النسك وسزأ ي الك   علز 

 .ننعتم ييعن "    رصم م    )  لقحل   عنلى ":قوله
البحح     يكححح  ذباححح   ييعنححح، بزنحح  التالححن: حلحح  قو  " (.استزسححم نحح  التححح ر  ":قولععه

 .وج  ذلك  ف  لم يأ ي بأ عنل الالو ،برلك التالن للت ر فنوينا 
 "على الاتات  قزنسنا  (ثم رن)ين  بنز  التالن    (صن  عشم  ذا لم يج  ه ينا إ  ) و":قوله

 زصحح  عشحم  ،  فح  يعح ل إلحى الصحزن   ح   لحم يجح  هح ينا ، نلااصم يجب علز  الت ر 
  :وهرا القزنس  ز  فظم ن  وجح  .على الاتات   ين  بنز  التالن قزنسنا 

 .للت ر أل  اهلل عز وجن لم ير م ب ي ا ، ف  نخنلف لظنهم القمآ  -1
و ححححم  بححححز  االختزححححنه ،اضححححطماهرو الححححن الااصححححم ،تحححح  اختزححححنهرا    الححححن الات -2

 .واالضطماه
 .لم ياصن ل  ذلك مالااص و،   الاتات  رصن ل  نقص   ن   ان  النسك -3
أل  القنعحح   ،قزححنس الاححرهب  ححي الحاقحح  عحح   وجحححب الصححح   ححي هححر  الاسححأل     -4

خصحنل ولحم  حر م  حي الإ  ذ م  ي  ر  الاحضعز  الاتشنبتز  خصل  نح  :عن  اللقتنء
، ولم يحر م  حي  لحنه  القتحن، ظتنهال نط عن  ذ م  ي  لنه  .نحض  آخم لم  ك  واجب 

 سحتط  ح   لحم ي، ح   لحم يجح  صحن  شحتمي  نتتحنبعز ،القتن عتحق هقبح    فقحل  ي  لنه  
وال إ عحححن  :قحححنلحا ولتحححرا اللقتحححنء  حححي  لحححنه  القتحححن،ألفتحححن لحححم  حححر م،  عحححم سحححتز  نسحححكزننا 

 . لع   ذ م   ي اآلي  الكميا ، زتن
علححى    فحح  يصححح  عشححم   يححن  قزنسححنا  نلقحل بححأ  الااصححم إذا لححم يجحح  هحح ينا  ححوعلححى هححرا 

 .القزنس ضعزف  هرا تالاتا
  فح  يتالحن وال  وإ  لم يج  ه ينا ،فام  ورن    الااصم إ  وج  ه ينا  الماجح القحلو 

 .شيء علز 



 ظحنهم  عح   وجححب الالحق  و،صن  عشم  ثحم رحن الااصم إذا لم يج  ه ينا  و: وقحل  
وهححرا هححح . اححن سححزأ ي  اطرصححنه ظححنهم  حح   الاححن    ححي بححنب اللحححات وهححح و ،تقصححزمال

 .الارهبالاشتحه ن  
وهحح الحرر نشحى علزح  صحنرب ،وجحب الالق  و التقصزم علحى الااصحم:الثنفي والقحل
أل  النبحححي علزححح  الصحح   والسححح    نحححم ،وهحححح الححرر  ححح ل علزححح  السححن ،هراححح  اهلل عاطقنححن 

 .بن غضب لان انتنعحا،ا يبز     يالقحاالالصانب  هضي اهلل عنتم  ي 
 قحح   لنححن     " (ب فحح )لتالححن األول قبححن ا(ويجححب بحححوء  ححي  ححم   ححي الاححل) ":قولععه

  ارتحمازاا ، حي  حم :قحلح و .تالن األول يتم ب علز  خاس   ركحن القبن  ءالجانع  و الحو
 جححب الب فحح  علححى الاححرهب :علححى هححرا فقحححل، ناححن لححح و ححئ  ححي غزححم اللححم  ولححم ينزل

 .وبنلابنشم  ن  اطفزال،  ي اللم  نطلقنا  ءبنلحو
 .تالن األولال ر  "وبع   ":قوله
 . ج ي  اطرما هح وهننك  نم آخم يلزن   " شن  ":قوله

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 لقضحنء الصحانب ،ذا هج وسحبع  إ  ،ث ث   حي الال،ين صن  عشم      ،  لم يج  الب ف      "
ر     (لزنتحن تح    نوعتح  زوجوإ  )و قح   ركحم الابنشحم .( حي العاحم  شحن )يجب بحوء (و)

والشحن   حي ،ر الب ف   حي الال   .لزننهن:و ي فسخ ، ي   ي الال والعام ن  الل،نن ذ م
علححى نحح   يءالعاححم  والاكمهحح  ال   يحح  علزتححن و قحح   ركححم الابنشححم  حو  اللححم  وال شحح

 " و  مك واجب  اتع وال   الحاجب للحات     فزل كم  أ  
 :دة عليق

لقضححنء ،ذا هج سححبع  إ  و ،ث ثحح   ححي الال،ين صححن  عشححم      ،  لححم يجحح  الب فحح     حح ":قولععه
هحر  الاسحأل     نح  لزنتح    ي والصحب،على ه ر نتع  وقما  قزنسنا  و يضنا  " الصانب 

يااحن علحى   ونحن هور عح  الصحانب    فح،الب ف  وق ه علزتن  لزلعن وإال  ح  شحيء علزح 
اتعححح  الأل  هححح ر ،قحححما  قزحححنس نححح  اللحححنه الاتعححح  و الوالقزحححنس علحححى هححح ر ،سحححتابنباال
 .شكما  وهرا جبما قما  ه ر الو 



 ن  و ئ  على   إ وال  م   ي ذلك بز   ".( ي العام  شن )يجب بحوء (و) ":قوله
 الن  ول ، أل  العام  لتن  ال  ،الارهب قبن التالن األول  و بع   الن األول

تالن الثنفي يكح  بنلالق  و الو ،سعيالطحاف و بنلنلتالن األول يكح   ،و الن ثنفي
 .التقصزم

وإ  و ئ ،تالن األول     عام    لس اللى ذلك  ف  لح و ئ  ي العام  قبن تم ب عيو 
 .تالن األول  عام   صازا  لك  يجب علز    ي  ويالق ويقصمالبع  
وسبق    ، لم يلس  فسك  وعلز  ب ف   ف  إ   فزل " و ق   ركم الابنشم  ":قوله

 .القحل الماجح إ   فزل  علز    ي   ذى
 .نن ذ م ييعن " (لزنتن ت ت  زوج   نوعوإ  ) ":قوله
ر الب ف   ي    .لزننهن:و ي فسخ ،ن  الل ي   ي الال والعام ،ر نن ذ م    ":قوله
 هن  جب على ن    مهتن ؟و  "نوالشن   ي العام  والاكمه  ال   ي  علزت،الال

كمهتن    الاكمه  على نُ :قزن،و اكمه الاكم  و ال ف  ال   ي  على  الارهب
 نن هح ،نسب  لتننلوال علز  هح ب  ف  ال  جب علزتن الل ي  ال علزتن هي والصحاب.الل ي 

 . تجب علز 
 لحم ،أل  الاكحم  حي رقتحن نم لح .لزس علزتن الل يح ،ءهجن   م  زوجت  على الحو: نثنل

 .يتم ب علز   ثم
 حنلتلكزم ال  " فزلعلى ن   كحم  حأ   يءو ق   ركم الابنشم  حو  اللم  وال ش ":قوله

نححن  يإ  اهلل  جححنوز عحح   نتحح:"قحححل النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلملعاححح  ،  شححيءيتم ححب علزحح
وهرا ن  هرا  اهلل ،نن  زتام الو التلكزم يشق  "ر ث  ب   فلستن نن لم  عان  و  تكلم

 .عبنح ب
بحححأ   لححح  علزححح   جحححم يحححح  الناحححم وهحححح لحححم يقحححف  " والححح   الحاجحححب للححححات ":قولعععه
 . علز  ح ،بعم  
 يحن   شحميق  علزح   ىابزح  بانحال مك هني الجانه  و  مك بأ   " و  مك واجب    ":قوله
 .ح 



و .إذا لحححم يجححح   صحححن  عشحححم   يحححن ،اتعححح الركاححح  ركحححم ح   ييعنححح "  اتعححح  ":قولعععه 
 ح   وقح  بعحح  ، حي الححوء قبحن التالحن األول  حي الاححل ب فح  و حي العاحم  شحن  :الاسحأل 

يخحم  زتحن بحز  ، يح  األذىوهر  الشحن  ركاتحن ركحم  :التالن األول  شن ،قنل اللقتنء
والاحماح بنلشحن  قبحن التالحن األول ،صزن  ث ث   يحن   و إ عحن  سحت  نسحن ز   و ذبحح شحن 

 . فتن  ل ي  األذى

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و    ، و لحححبس نخزطحححنا ،و قلحححم   ،  رلحححقوارححح  بحححأ   (نححح  جحححنس ونححح   حححمه ناظححححهاا )  صحححن"
و    ،سحححححاء  علحححح  نتتنبعححححنا  ( حححح ى نحححم )لاححححن سححححبق  (ولححححم يلححح )عححححنح  ثم    ،و و ححححئ     ، طزحححب
ولم يلم  بز  نن وق   ي ح ع  ،س   ي  وار  وجب  ي رلق الم ْ   اهلل  عنلى    أل  ،نتلمقنا 

 لزحححح  (بخحححح ف صححححز )عححححنح  لزنتحححح  الل يحححح  ثنفزححححنا    لححححم عحححح  السححححنبق ثححححم    وإ  .و ح عححححنت   
نح   ناظححهاا   عحنونح  )(  جزاء نثن نحن قتحن نح  الحنعم) ولح  ي ح ع  لقحل   عنلى،بع ح 

 " (  ى لكن نم )ولبس الاخزض،ظلنه وقلم    ،  رلقبأ   (جننس   
 :دة عليق

 .التكماه يص   بام   صنع اا  " ون   مه)  صن ":قوله
اا ثحم ناظححه  بحأ   عحن ناظححهاا ،لح  مه ن  جنسز  ارتمازاا  " ن  جنس ناظحهاا  ":قوله

 . لكن ناظحه   ي   ان سزأ ي،آخم لزس ن  جنس 
لححح غطححى  ييعن،هححن  غطزحح  الححم س جححنس ولححبس الاخححزض جححنس  و   هاححن جححنس وارحح و 

لبس الاخحزض و  يح  لتغطزح  الحم س  و هاحن جحنس ل تن  جب   ي    ه س  ولبس نخزطنا 
 تححن هاححن جنسححن   و ،اننحح علكحح  لححح لححبس خلححز  و ،هاححن جنسححن  نختللححن :فقحححلوارحح  ؟

 :   لصزن  ز جنس وار  ؟ 
تاححن جححنس  وإ  غلبنححن جنفحب اللبححنس ،ب السحتم  تاححن جنسححن فححناننحح  جلعإ  غلبنحن  ححي ا

أل  النبحي علزح  الصح   والسح    حي رح يو ابح  ،لك  ظنهم السن   فتاحن جنسحن ،وار 
 ظححنهم السححن      غطزحح  الححم س جححنس ولححبس "ال يلححبس القاححزص وال العاححنئم:"عاححم قححنل

 .الاخزض والخف وفاحهن جنس آخم



 (ولحم يلح )عحنح  ثم    ،و و ئ     ،و  طزب   ،لبس نخزطنا   و،و قلم   ،  رلقوار  بأ   ":قوله
س وجحب  حي رلحق الحم ْ   اهلل  عحنلى    أل  ،و نتلمقحنا    ،سحاء  عل  نتتنبعنا  (  ى نم )لان سبق 

ه  نهرا المجن قلحم  ظلح:اث ا   " .و ح عنتولم يلم  بز  نن وق   ي ح ع     ،  ي  وار  
 اححن لححح  رحح   ثححم  رحح   ، تتحح اخن   علزحح    يحح  وارحح ،ثححم قلححم ثححم قلححم ثحح   نححمات

ظحححنهم  ولحححح  عحححنح الححححوء علحححى غزحححم ، و ووء ثحححم  عحححنح :قحلححح وضححححء وارححح ، و  زجحححب 
وال ،وارحح   ووء األولححى ثححم ووء الثنفزحح    فحح  يلحح ر نححم ،زوجتححن لحح  لححح :نثححنل،الاح حححء 

 .انل اللنعنبأل  االعتبنه ،فقحل إ  علز    يتز 
  فح  ،طزحب نحم  ثنفزح   طزب ثم   ى ثم :نثنل  " عنح    لم ع  السنبق ثم    وإ   ":قوله

  :ألنمي  ،نم  ثنفز  و  ي   لزن    ي  للعن الااظحه
 .   الااظحه الثنفي صنحف ذن  غزم نشغحل  -1
 فنن لح قلنحن    الل يح  األولحى  جحزئ لكحن  نقتضحى ذلحك جححاز  قح يم الشحيء علحى  -2

ً  الو  و ق يم الشيء على سبب  ال يصح ،سبب   .غ 
 جحزاء ) ولح  حي ح عح  لقحلح   عحنلى، لزح  بعح ح (بخح ف صحز )لزنت  الل ي  ثنفزنا  ":قوله

 صححنح   لح هنححى ونعحح  بن وقزحح  صححزححاا ، نلصححز  الجححزاء بعحح ح  " (نثححن نححن قتححن نحح  الححنعم
صحنح راننح  ثحم صحنح راننح  بحأ  ،لح  ن   ي ح عنتو ،لكن رانن  شن ،عشم  رانننت
هحن علزح  ، صنم ذلحك لحح قتحن ث ثح   شحخفظزح، حي  حن صحز  جزاء زح عل ثم صنح راننح  

 .حي  وار    و لكن فلس حي  ؟لكن فلس حي 
إفسححن  وهححح ناححم  رلححق وقلححم  "   رلححقبححأ   (جنححنسنحح      ناظحححهاا   عححنونحح  ) ":قولععه

علزححح  لكحححن ، سحححت  ناظححححهات ، هحححر و طزحححب ولحححبس الاخحححزض وغطحححى ه سححح  وقتحححن صحححز اا 
واهلل ال :قححنل بححأ   اححن لححح رلححف، تححي  نألياححن ،سنوال  تحح اخن ألفتححن  جنحح،ناظحححه   يحح 
 .ثم قنل واهلل ال  حخن البز   علز   لنه ن    لم زي اا 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 لكن جنس   يت  الحاجب   ز  ر   (  ى لكن نم )ولبس الاخزض،ظلنه وقلم     "



 انل :زنء  شر  ث ث     ال بأ  ذ التالن ن  الال ال ياصن إ  إ  .(و الرمان     ه   إ  )سحاء
ذا شم    ي ابت ائ  ونن ع ا هر  ال يتالن ب  و بنلعره إ  و التالن عن  الاصم         عنل    

ركنن  ولزس علز      يلزن ،بن هح بن ،رمان  بم ض ولح فحى التالن لم يان وال يلس  إ  
 " ف  نجمح فز أل   يءرما  شلم   اط  
 :دة عليق

 لكن جنس   يت  الحاجب   ز  ر   (ن نم   ى لك)ولبس الاخزض،ظلنه وقلم     ":قوله
  لاحن قلنحن لح   فح  اآل  قلاح، وذلحك  ر رتحى ولحح ه ح  إرمانح  " رمانح ه   إ  )سحاء

إذا قحنل ، علزحك سحب   ح اء وعاننح  وقتلح  صحز اا  ظلمك ورلق  ه سك ولبس  نخزطنا 
 .سحاء ه ض  اطرما   و ال: ه   اطرما  فقحل

و      عنلحح  اححنل    :شححزنء  رحح  ث ثحح     ال بأ  ال ياصححن إ   ذ التالححن نحح  الاححلإ  .(و ال    ":قولععه
 " ذا شم    ي ابت ائ  ونن ع ا هر  ال يتالن ب و بنلعره إ  التالن عن  الاصم    

 : حار  ن   نحه ث ث  بالخمو  ن  الال  و العام  ال ياك  إال  إذاا 
 . ان  األ عنل -1
 .الاصم -2
 .االشتماو إذا وج  العره-3
أل  بعحح  العلاححنء قححنلحا إذا ه حح  إرمانحح    فحح  ،سحححاء ه حح   و ال:اؤلححفإفاححن قححنل الو 

ألف  لح  حن  يخحم  ننح  بم ضح  لحم ياكح  لألنحم ب  اننح  ، وهرا القحل ضعزف،يخم  نن 
 ولك  هن يجب لترا الم     ي   و ال ؟ ، نئ  

 أل  اسحتاماهو ،أل  الل يح   جبحم قطح  النزح ، جب الل ي  لتحرا الحم   قنل بع  العلانء
 زجححب علزحح  ،فحح  إذا ه حح   قحح  قطحح  هححر  النزحح  ونعلححح  ، النزحح   ححي النسححك  نححم واجححب

 .الل ي  لترا األنم
ال ،ح نح  القححلغح تحح ل،    ع نح حأل  هحرا الحم   وجحح ، ف  ال   ي  علزح  :القحل الثنفي 

وهححح ظححنهم  ححح   الاؤلححف وهحححح ،وهحححرا القحححل  صحححح،  نئحح   ننحح  وال يتم حححب علزحح  شححيء
 .الارهب



ألفح  ال ،تالحن وهحح ناحم  ال ياحنال ىفحح  ي لححيعنح " ولح فحى التالن لحم ياحن ":قوله
 .يان إال بان  ق   ن  األنحه الث ث 

 .لا  قنل إف  يلس  خ  نا  " رمان  بم ض وال يلس  إ   ":قوله
 رححم  ثححم قححنل  وعلححى هححرا لححح قحح ه    شخصححنا  " ركننحح     يلزنحح ،بححن هححح بن  ":قولععه

 .اخزض وقتن صز   تجب الل ي و طزب ولبس ال، ه ض  إرماني
 .ح ن  القحلغ تح ل " ف  نجمح فز أل   يءرما  شولزس علز  لم   اط   ":قوله

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
علححي ))لاحح يو(سو غطزحح  ه ْ ،و زب،  يحح  لبس)، ححما و إ     ،و جتححن    (ويسححقض بنسححزن )"
 (حو )زالح   حي الاحنل ونتى زال عحره     ((تكمهحا علز ونن اس،والنسزن  نتي ع  الخطأ  ألُ 

 حححح ف  نسححححتحى عاحححح     ذلححححك إ  أل    تجححححب نطلقححححنا (ورلححححق،و قلزم ،ووء وصححححز )  يحححح 
 ". انل اآلحني،وستح 
 :دة عليق

و غطزحححححححح  ،و زب،  يحححححححح  لبس)، ححححححححما و إ     ،و جتححححححححن    (ويسححححححححقض بنسححححححححزن ) ":قولععععععععه
 قحح   لنححن     "(( تكمهحا علزحح ونن اسحح،والنسححزن  نتححي عحح  الخطححأ  علححي ألُ ))لاحح يو(سه ْ 

 : لح ن  ث   رنالت خالااظحهات إذا  مههن اطفسن     ي
 احن لحح رلحق ،كلز    يح  وارح  ت ،وال يتخلن ذلك   ي ،    كح  ن  جنس وار  -1

 .نم   خمى ثم رلق
 علز   ي الااظحه الثنفي  زان بع  الل ي  والكلنه  علز    ي  ،   يتخلن ذلك   ي  -2

 . خمى
 . لكن ناظحه   ي ،    كح  الااظحهات ن   جننس -3

 : ثم شمع الاؤلف  ي بزن  نن يعره  ز  ن  الااظحهات بنلجتن واط ما  والنسزن   قنل
 لحم ،أل  هر  الااظحهات لزس  زتن إ ح ف  ر ال  تضحا  إ   حنا   ي الا يو التعلزنو 

 ح    ضحا  ، و ال   إ   حنا أل  الخطنء والنسزن  واط ما  إنن    يتضحا،يك   زتن ضان 



إ  ف أل   وهنن لزس ثا  إ  ف  زم ل  اطثم وال،اه ل  اطثم ولك  علز  الضان  إ   نا 
 .الاان غزم قنبن

 ر لححبس  و غطححى ه سحح  و طزححب ثححم زال  " زالحح   ححي الاححنلونتححى زال عححره      ":قولععه
لحم  حي رحنل الجتحن ه ل  اط ما   ي رنل اط ما  وعاالعره بأ  ذ م  ي رنل النسزن  و 

 .ل ي  ن  اطثمال علز  إذا استام ،ألف  غزم نأذو   ي هر  الانل، زال   ي الانل
    سحححاء  ححن  عنلاححنا  "  تجححب نطلقححنا (ورلححق،و قلزم ،ووء وصححز )  يحح  (حو ) ":قولععه
 .أل  هر  األنحه  تضا  إ   نا ،    نختنهاا  نكمهنا ،    فنسزنا  ذا ماا ، جنه ا 
ولكحح  هححرا التعلزححن  ". انل اآلحنححي، حح ف  نسححتحى عاحح   وسححتح إ    ذلححك أل   ":قولععه

ولحم يلحم  ،أل  اهلل عز وجن ه   الاؤاخر  ع  الننسحي والجنهحن والاكحم  -1: ز  فظم 
لِّححُف اللَّححُ  :))وقححنل عححز وجححن،سححبانف  و عححنلى بححز  نححن  زحح  إ حح ف ونححن ال إ حح ف  زحح  ال  ُيك 

ححححب   ححححن ن حححن   س  حححن إ الَّ ُوْسححححع ت ن ل ت  ححححزن ن   ْو فح ْلسا ححححْرف ن إ ْ  ف س  حححب ْ  ه بحَّن ححححن ال   ُحؤ اخ  ححححن ن ححححن اْ ت س  ت  ْ  و ع ل زحْ
حن :))وقنل عز وجن.ق   عل : قنل اهلل [ 282/البقم ((]  ْخط ْأف ن و ل ْزس  ع ل ْزُكْم ُجن نح    زا 

حْ  بح ْعح   ْ    ل حن ح:))وقحنل، [5/األرحزاب((]  ْخط ْأُ ْم ب ح   و ل ك حْ  ن حن  ح ع اَّح  ْت قُحلُححُبُكمْ  م  ب نللَّح   ن 
حححححم ح  ب حححححنْلُكْلم  ص حححححْ هاا حححححن   و ل ك حححححْ  ن حححححْ  ش  يا  حححححئ َ  ب نْط  نف ححححح   إ الَّ ن حححححْ  ُ ْ حححححم    و قح ْلبُحححححُ  ُنْطا  (( إ يا 

نسححزن  ونححن اسححتكمهحا العلححي عحح   نتححي الخطححنء و "الاحح يو نحح  هححرا ، [112/الناححن]
 ."علز 
رتححى يقحنل إفحح  يسحتحر سححتح  ،ي   هحرا الاحق  عنححي الصحز  والالححق لحزس رححق آحنح -2

 حح ذا  عاحح  ،حنححي هححح الححرر يلححم  بححز  سححتح  وعاحح  اآلفعححم رححق ،هلل بححن هححح رححق  ،وعاحح  
 نن رق اهلل  لم  بز     يتلحف ، غزم عا    ف  يضا بإ  ف ننل اآلحني  و  عن ذلك 

 و  وبححححز     يكححححح  عنلاححححنا   و ذا ححححماا  وبححححز     يكححححح  فنسححححزنا   و نختححححنهاا  الشححححيء نكمهححححنا 
ححن الَّححر ي   :)) ويحح لك علححى هححرا    اهلل عححز وجححن قححنل  ححي الصححز  بخصحصحح ،جححنه ا  ي ححن   يح ت 

ا حح ا ححْنُكْم ُنتح ع اِّ  حح ل  [ 15/الانئحح  (( ] آ ن نُحححا ال   ح ْقتُحلُحححا الصَّححْز   و   فْحححُتْم ُرححُم   و ن ححْ  قح تح ل ححُ  ن 
 .جزاء و ال اآلي  الكميا  إذا قتن الصز  غزم نتعا     شيء  ز 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 



  ح  الاعتحنح نح  خلعح   ح ى وال يشحق  ،ولح لاظ ،رم   ز   است ا  لبس نخزض    إ  و  "
وننححروه ونححن ،وح  نتعحح  وقما ،رححما   جححزاء صححز و إ  يتعلححق باححم      ( عححن و إ  و ححن هحح ر    )

فحححح  يلزنحححح  ذباحححح  بححححنلام  قححححنل إ  (ف).و  عححححن ناظحححححه  ححححي الاححححم وجححححب لتححححمك واجححححب    
 ضححن فاححم نححن باححل بانححى ونححن بعاححم  بححنلامو  ويلزنحح   لمقحح  كحح  وننححى وارحح  واأل  ن: راحح 
وهححححم الاقححححزم بحححح     القصحححح  التحسححححع  علححححزتمأل   (لاسححححن ز  الاححححم )  قحححح  و إ      ،لااحححح 

 " .خر ز ن  لانج ن  رن  وغزم  نا  ل     ،والاجتنز
 :دة عليق

 فنسحزنا    لحبس نخزطحنا باعنحى  فح "،ولح لاظح ،رحم   زح   است ا  لحبس نخحزض    إ  و  ":قوله
ثم زال العره اه ل  النسحزن  والجتحن واط حما  واسحت ا  ذلحك ولحح لاظح   حح    و جنه ا 

 .أل  نن بع  زوال العره لزس عرهاا ،الاعتنح   ف  يل ر
تحح  ،فسي    يخل   نزل   و سحموال ولحبس اطرحما  ييعن فنسزنا  إفسن  لبس نخزطنا :نثنل

هححرا ،ولححح لاظحح :وقحلحح .يجححب علزحح     يخلعحح   حححهاا  وإذا ذ ححم،  ححي رححنل فسححزنف  نعححروه
ولكح  ، أل  بع  العلاحنء قزح  لحزو  الل يح  باحن إذا اسحت ا  بتحن يحنحنا  حنن ا ،إشنه  خ ف

نتححى صحح   علزحح  وصححف اللححبس  نلل يحح  نتم بحح  :بححن يقححنل،هححرا التا يحح  لححزس علزحح  حلزححن
م وجحب علزح     لح   ن  و شمب  ي فتنه هنضن  ثم ذ م  و ذُ ِّ :فظزم ذلك.على ذلك

 .يجتنب هرا الاأ حل والاشموب وإ  ابتلع  بع  علا   و ذ م   و اختزنه   س  صحن 
بححن ، إذا  ححن  قحح  لححبس نخزطححنا  ييعنحح "  ححح  الاعتححنح نحح  خلعحح   حح ى وال يشححق  ":قولععه

أل  بعح  العلاحنء ، وال يشحق:وإفاحن قحنل الاؤلحف هراح  اهلل،ينزع  رتحى ولحح غطحى الم س
 لحح خلعح  للعحن ناظححهاا   ألفح،  فح  إذا  هاح    يخلعح  شحق  بس نخزطحنا قنل إذا  حن  قح  لح

و فح  ،ولك  الصححاب خح ف ذلحك، ازنئحر يشحق  لزجتنحب ذلحك، وهح  غطز  الحم س ثنفزنا 
  :ألنحه،يخلع  ولح غطى ه س 

ص نحححح  إفاححححن هححححح  خل ححححو  أل  نححححموه  غطزتحححح  علححححى الححححم س رححححنل الخلحححح  لححححزس لبسححححنا  -1
 .وال يحصف بأف  نام ،قمب  إلى اهلل   ف  عل  إذا ص ن  الاام  والتخل  ،الاام 

و هاح الخححمو   ام ن حح  ،ثححم  ححنب،وهححح  زتححن غصححب  هضححنا  لححح قحح ه    هجحح ا :فظزححم ذلححك
 .بن هي قمب ،بتن وسكنن    ثننء خموج  ال يأثم



النبححححي علزحححح  الصحححح   والسحححح   عحححح  إضححححنع   ىوقحححح  فتحححح،  شححححق الثحححححب إ حححح فوأل -2
 .وشق  ن  إضنع  الانل،الانل
ولحم ،  ي ر يو يعلى ب   نز     النبي علز  الصح   والسح    نحم     ينزعتحنوألف   -3

 .يمح  ف   نم  بشقتن
وح  نتعححححح  ،رحححححما   جحححححزاء صحححححز و إ  يتعلحححححق باحححححم      ( عحححححن و إ  و حححححن هححححح ر    ) ":قولعععععه
فحح  يلزنحح  ذباحح  إ  (ف).و  عححن ناظحححه  ححي الاححم وننححروه ونححن وجححب لتححمك واجححب    ،وقما 

ححححححححححْ يان ب ححححححححححنل    :)) بححححححححححنهك و عححححححححححنلى  لقحلحححححححححح،ر  ححححححححححي الاححححححححححم  ححححححححححن هحححححححححح  " بححححححححححنلام  ه 
ْعب حح      فحح  يناححم   ححي ،  تحح ر الااصححم،إال    ال يقحح ه علححى ذباحح [.15/الانئحح  ((]اْلك 

ححح   الحححنحَّع م  :))أل  اهلل يقحححل، جححزاء الصحححز :قحل ،و نحضحح  إرصحححنه  ثْححُن ن حححن قح ت ححن  ن  حححز اء  ن    ج 
حححْ يا  حححْنُكْم ه  ْعب ححح   ي ْاُكحححُم ب ححح   ذ و ا ع حححْ ل  ن   و ناظححححه  حححي :قحلححح ،و [15/الانئححح  ((]ن ب حححنل    اْلك 

ناحححن لحححح  حححن  الااظححححه  حححي غزحححم الاحححم   ححح   الل يححح   كحححح  رزحححو وجححح   ارتحححمازاا ،الاحححم 
نح     نحن ، ي الاقزق  قحل الاؤلف هنن ال ياتن  إلى هرا الكح   نح  نحن سحزأ ي،و سببتن

جحح  سححبب   ححي الاححم  ألفحح  نحح  الاعلححح   فحح  إذا و ،وجححب للعححن ناظحححه رزححو وجحح  سححبب 
 .لك  ذ م ذلك ن  بنب التحضزح،إ  وج   ي الان  لي الانو ،سزكح   ي الام  

أل  النبححي علزحح   "  ضححن فاححم نححن باححل بانححىنكحح  وننححى وارحح  واأل  :قححنل  راحح  ":قولععه
 .نسب  للالنلوأل  ننى نحض  التالن ب، الص   والس   فام  ي ننى

تالححححن الغحححح  نحححح  السححححعي يكححححح  قحححح   الححححن ألفحححح  بلما " ونححححن بعاححححم  بححححنلامو  ":قولععععه
نحن  :ولتحرا فقححل، حي وقتنحن الانضحم نتعحره بحن نسحتازن  امو للنسب  نلولك  هرا ب،األول

ححهحح ر ننححروه  و و   و ححن  بعاححم  للتطحححع    جححزاء  بقزحح لتححمك واجححب   فحح  يكححح   ححي  ب  ج 
 .الام 
 لحح ،اح   قحض   يكلحي ذب " (لاسن ز  الام )  ق  و إ      ،ويلزن   لمق  لاا  ":قوله
  : ب  ن   نمي  ،ذنت  ئلم  بم   بح  ي نكن  لزس عن    ر  و م ذُ 
 .إنن    يلم  لاا  على اللقماء والاسن ز  -1
 . و يطلق  لتم -2



  الح    ئح فح  ال يجز نسحن ز  الاحم  و   زحجالظحنهم  :ق  يقحل قنئن،لاسن ز  الام :قحل 
الاؤلحححف هنحححن الاحححماح بحححنلجا     نحححماحإلكححح  قححح  يقحححنل .بحححن البححح  نححح  التعححح ح،إلحححى وارححح 
 .األقمبوهرا هح ،   يتعز  نسكز  بعزن ،الجنس
أل  ؟ ص نسححن ز  الاححم ُخحح الاححنذقنئححن  إذا قححنل "   القصحح  التحسححع  علحزتمأل   ":قولععه

 :ثم بز  الاؤلف نسن ز  الام .الاقصحح    يحس  على  هن الام 
هحؤالء  " .ر ز حن  لانجح خحن  رحن  وغزحم  ناح  لح     ،وهحم الاقحزم بح  والاجتحنز ":قوله

قحنحنح  إلحى نكح  الالاجحن  و الاجتحنز ،كح ن هحن  يالاقحزم بح  يعنحو . الام   ز هم نسن 
نحح  الححرر .للاسححن ز  الححري   ححي الاححم : حح   شححئ .الحح    إلححزتم ئإذا  ححنفحا  قححماء يجححز 
 .سبزن والغنه الاللقزم والاسكز  واب  يأخر الز ن  لانج  ؟

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

واللحبس )ر الالحق   (ذىو  يح  األ  ) ال هح  وذباح وإ   جحز    حرباح        سلا  لتحم رزحنا وإ   "
رصححنه رزحححو وح  اط  )س و حححن ناظحححه  علححح  خححنه  الاحححم  و غطزحح  ه ْ ، طزب(وفاحهاححن

فححح  صحححلى اهلل علزححح  و سحححلم فاحححم ه يححح   حححي نحضحححع  أل   و رحححم نححح  رحححن     (وجححح  سحححبب 
فح  والالق بكن نكن  أل   (الصح  ويجزئُ ).يضنا م     بنلا وهي ن  الان ويجزئُ ،بنلا يبز 

و    ، جرع ضأْ (شن )ضاز  الاطلق  أُ  (وال  )     نئ   لتخصزص ،ر ال يتع ى فلع  أل  
ر عح     (عنتحن و جحزئُ ).و جب  لتحن، ضحن  ذباتحن  أ  و بقحم   ح      (و سب  ب ف     )ثني نعز
 " .بقم  نطلقنا  و   ،ف  عكس  وع  سب  شزن  ب ،ولح  ي جزاء صز  (بقم )الب ف  
 :دة عليق

لححححح اشححححتمى  ييعنحححح " ال هح  وذباحححح وإ   جححححز    ححححرباح        سححححلا  لتححححم رزححححنا وإ   ":قولععععه
الاحنل و ح ء  ا ي هحر مألفتئ،فتن  جز   وسلاتن للاسن ز  واللقماء رز  وذباحهن ،شن 
  :ال  خلح الاسأل و .هح  وذبا       ح   إلزتم ولم يرباح .عن 
 .ذبا  و لمقت  اوبنشمو ،إ  شنء سلا  رزنا -1
 .إ  شنء بنشم ذبا  و مق و  -2
 .إ  شنه بنشم ذبا  و  لق و  -3



س و حن ناظححه و غطزح  ه ْ ، طزب(واللحبس وفاحهاحن)ر الالحق   (ذىو  ي  األ  ) ":قوله
 .صمرلكن   ولى و ،و  ي   ن ناظحه رزو وج  سبب :لح قنلو  "  عل 
إذ    يحح   " و رححم نحح  رححن     ( رصححنه رزححو وجحح  سححببوح  اط  )خححنه  الاححم   ":قولععه

وإ  ،إ  وجحح  سححببتن وهححح  ححي الاححم  وجححب  ححي الاححم و ،رزححو وجحح  سححببتن:األذى فقحححل
و ن نححن جححنز  ححي اطرصححنه،و ححرلك يقححنل  ححي ح  .وجحح  سححببتن  ححي الاححن جححنز  ححي الاححن

 .جنز  ي الام  وال عكس انال
ي نحح  الاححن وه،فحح  صححلى اهلل علزحح  و سححلم فاححم ه يحح   ححي نحضححع  بنلا يبزحح أل   ":قولععه
ونححن جححنز ،  اححن وجححب فاححم   ححي الاححم  ال يجحححز فقلحح  إلححى الاححن " يضححنا بححنلام      ويجححزئُ 

نحن     :القنعح  و .نسب  لتلمق  اللامنليقنل ب كو رل.فام   ي الان جنز فقل  إلى الام 
ونن وجب خنه  الاحم  جحنز فاحم  و لمقتح  ،وجب فام   ي الام  وجب  لمق  لاا   ز 

ولحح     يرباحح  قبححن ،ذى ؟ يكححح  رححز   عححن الااظحححه  يحح  األ ذبحححوقحح  ،و  ححي الام 
 .لحجحح السبب،ذلك
    نئححح   ،رححح فححح  ال يتعححح ى فلعححح  أل  والالحححق بكحححن نكحححن  أل   (الصحححح  ويجحححزئُ )":قولعععه

ااظحححهات النحح   لححح قحح ه  فحح   عححن ناظحححهاا  ، ححي  ححن نكححن  ئالصححح  يجححز  " لتخصزصحح 
زجححز  حي الاحم   ،  ال يختص باكحن الصح :فقحل،  أهاح الصح ،علز    ي   ذى ،رما اط

و ححرلك ،وإفاححن وجححب  لمقحح  اللاححم  ححي الاححم  ألجححن فلحح   قححماء الام .ويجحححز  ححي غزححم 
ورلحق ، نف وسحعى ثحم هجح  إلحى جح  و ،اعتام ن  ج    ه ي     هج ا ،يقنل  ي الالق

 .ئ زجز ، هننك
 " و بقحم    (و سب  ب فح     )و ثني نعز   ، جرع ضأْ (شن )ضاز  الاطلق  أُ  (وال  )":قوله

 .ال   الاماح ب  إنن شن   و سب  ب ف   و سب  بقم   ذا قزن علز  ح   ي  مك واجب؟
    ذبح بقم   و ب ف   ننل  .و فل  للقماء ألفتن  و م لاانا "، ضن  ذباتن  أ       ":قوله

  :عن فن نما ب  . تح   ضن ن  السب 
 .ف   ننل   و بقم   ننل  ب -1
 .يلز  شن  -2
 وإذا ذبح ب ف   و بقم   تن يحصف الكن بنلحجحب ؟ .سب  ب ف   و سب  بقم يلز   -3



وهححي    الزائحح  عحح  الحاجححب هححن هححح فلححن  و : هجححب ابحح ذ مهححن  قنعحح  هححرا ينبنححي علححى 
 : ال يخلحا: ز   لصزن ينساب علز  ركم الحاجب

 . ان زاح ع  الحاجب  تح فلن،إنن    يكح  الحاجب نتاززاا ع  غزم  -1
 . لز  خ ف والماجح  ف  ينساب علز  ركم الحاجب،   يكح  غزم نتاززوإنن  -2

 نلصحححححنع األول واجحححححب والثحححححنفي ، تحححححح نتازحححححز،لحححححح  خحححححم  صحححححنعز   حححححي اللطحححححم :نثحححححنل
 . نلائ  واجب  والعشمو  فلن،نن وجب علز  ز ن  نئ  لاير  أخم  نئ  وعشمي :وننتن.فلن

ولحح ،ونحن زاح  تحح  طححع،وارح  الحاجحب  زح   سحبزا  ، تسحبزح الم ححع:ونثنل غزم نتازز
ثحم حخحن الاحأنح  ، وقح  سحبح اطنحن   سحبزا  وارح  ،ق ه    نأنحنحنا حخحن واطنحن  ها ح 

ألفح  ، تن  صح ص   ؟ قنل بع  العلانء ال  صحح، و حهك عشم   سبزانت، نع  وه  
 .أل  الزينح  ع  الحاجب ال  تازز،الصا  الصحابولك  ،اآل  ائتان  نلتم  باتنلن

 .أل  الحاجب ال يتازز ".و جب  لتن ":قوله
 عكسحح  وعحح  سححب  ،ولححح  ححي جححزاء صز  (بقححم )ر عحح  الب فحح     (عنتححن و جححزئُ ) ":قولععه

الحح   شححن   و سححب  ب فحح   و سححب   :قحححل الاؤلححف  ححي الحح   " .بقححم  نطلقححنا  و   ،شححزن  ب فحح 
عححححح  الشحححححن  رتححححى  حححححي جحححححزاء  ئوظحححححنهم   نححححح     سححححب  الب فححححح   و البقحححححم  يجححححز .بقححححم 
لححح  ئوظحنهم  ح   الاؤلححف  فح  يجحز ، الحاجحب شححن ، قتحن راننح   ححي الاحم :نثنل،الصحز 

 .وهرا هح الاشتحه ن  الارهب،  خم  سبع  ب ف   و سب  بقم 
، ئو   سحب  الب فح   و البقحم  ال يجحز ،   جزاء الصز  البح   زح  نح  الاثحن:لك  الصحاب

حح    )):أل  اهلل عححز وجححن يقحححل ثْححُن ن ححن قح ت ححن  ن  ححز اء  ن   اهلل أل [ 15/الانئحح  (( ]  الححنحَّع م    ج 
لكحححن    عنتحححن سحححب  شحححزن ئجحححز  وهحححح    الب فححح   و البقحححم  :فعم لحححح قزحححن،الاثحححن وجحححب 

وهححر  األشححزنء التححي ذ مهححن الاؤلححف وهححي هحح ر .لللقححماء  أل  هححرا   ضححن و فلحح،نتجتححنا 
: نححححح  رزحححححو األ حححححن هحححححن يجححححححز األ حححححن ننتحححححن  و ال،الاتعححححح  والقحححححما  وح  اطرصحححححنه

  :نء الاتعلق  بنلنسك ن  رزو األ ن وجحزا   نقسم إلى  قسن  ال ن:الجحاب
ألفحح  ، حح  يأ ححن ننحح ، تححمك واجححب  و  عححن ناظحححه  و جححزاء صححز ،نححن وجححب جبمافححنا  -1

 .جبم للنقص وافتتنك الاام   تح  نلكلنه 
 . اكا   نألضاز ،    الاتع  والقما ،نن وجب شكمفنا  -2



 حجح   حفح  شحكمافنا  فح  شحكم هلل ،و الجبما  وهرا نتمحح بز  الشكما ،ح  اطرصنه -3
والظحححنهم نححح  رحححنل النبحححي صحححلى اهلل علزححح  وسحححلم ، حححنهلل عبحححم عنححح  بنلتححح ر،علحححى التالحححن

وهححرا األقححمب للشححكما ، نن  حفحح  نحح  الجبححما  يعنححي ،و صححانب   فتححم   لحححا  ححي الا يبزحح 
 .جبم ن  النقص

الاححححرهب  حححح   ،هلل علححححي فححححره     هحححح ر للاححححم : اححححن لححححح قححححنل،التحححح ر الانححححروه-4
ولكححح  لحححح قزحححن بجححححاز األ حححن لكحححن  لححح  وجححح  أل  نحححماح  التححح ر  تحححح  تححح ر ،الجبحححما 
ولكح  .والارهب  ي جاز  الصحه  ف  ال يؤ ن إال ن  ه ر الاتع  والقما   قحض.التطحع

 .الصحاب نن ق ننن
لكحح  يعطححي  قححماء . ححن ح  جححنز األ ححن ننحح  جححنز إخححما  لااحح  خححنه  الاححم :والضححنبض
 .الام 

 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
 بنب جزاء الصز  "

لقحلحح  . زجححب الاثححن نحح  الححنعم  زاححن لحح  نثححن.ال  قزاتحح    ححن  وإ     ححي الجالحح  إ  ر نثل حح   
 وجعن النبي صحلى اهلل علزح  و سحلم  حي الضحب   بشحنا (نثن نن قتن ن  النعم  جزاءُ ) عنلى

خحمى   ياكحم علزح  نحم   ُ ن قضححا بح   ح  ياتحن     لى نحويمج   زان قض   ز  الصانب  إ  
 ،صححانبي  ححنلنجح     ))  سحح الولقحلحح  علزحح  .لححى الصحححابقححمب إ  عححمف وقحححلتم    فتححم    أل  
وزيح  ،وعلحي  ،وعثاحن ،هور عح  عاحم  ( حي النعننح  ب فح )وننح  ((يتم اقت يتم اهتح يتم بأ  
 (و )هور عح  عاحم،قحم  ب (راحنه الححر ) حي (و  )فتن  شحبتتن ونعنوي  أل  ،واب  عبنس ،

 (ن يَّححاط  ) ححي(و  ).هور عحح  ابحح  نسححعحح ،ر الحارحح   نحح  بقححم الحححر  بقححم     (بقم حح ) ححي 
بقحم  قحنل  (الثزتحن) حي(و  ).هور ع  اب  عبنس،بقم   _وسز ،وخلب ،على وز  قنب _

 ححي :فحح  قححنليححموى عحح  ابحح  عاححم    (الحعححن بقححم ) ححي(و)الحعححن الاسحح الثزتححن :الجحححهمر
نح  ،الحعحن بلحتح الحاو:و حي القحننحس.هوىالحعحن هحي األ  :نل  حي الصحانحقح.هوى بقم األ  

نحححن (لضحححب   ححب  ) (و). حححزس الجبححن:وسححكحفتن،و سمهن، ححتح العز  ركححم  زتحححن :قححنل اط 



عنح  صحلى هور عح  جحنبم .(لغزالح  عنحز) حي (و).هسحل اهلل صلى اهلل علز  و سلم بكحب 
،حو  السحنحه، وهح حويب   اح ء (ملحب) ي(و) ( ي الظبي شن  )ف  قنلاهلل علز  و سلم    

 :ال ذفب لتن
لح  سحت  ،والح الاعزوالجح ر الحر م نح     .وه  بح ،قضي ب  عام(الضب ج ر) ي(و)ج ر

هفححب األ  ) ححي(و)وابحح  نسححعححهور عحح  عاححم ،.شححتمهبعحح     لتححن    (لزمبحححع جلححم ) ححي(و)شححتم   
الااننح  ) حي(و)صحغم نح  الجلحم    ،والح الاعزفثحى نح     هور ع  عاحم  والعنحن  األُ (عنن 
 ححي راححن  :الاححنه  وفححن   بحح  عبحح ،واب  عبنس،واب  عاححم،وعثاححن ،ركححم بحح  عام(شححن 

 زححح   زححح خن  هححح ه، رحححما  والااحححن   حححن نحححن عحححب الاحححنء  راحححن  اط  وقحححزس علزححح  .الاحححم  
 ".ال بسي و،والقامر،والحهاشز  والقطن،اللحاخ 
 :دة عليق

 .تعلق بنل ننء ق   لنن  ي بنب الل ي  نن ي " بنب جزاء الصز  ":قوله
 : اعتبنهات  إلى ع    نقسمو نل ننء نن يتعلق بنطرما   و بنلام   فحاع  
 .تم زب والتخززمالبنعتبنه  -1
 .بنعتبنه زن  الحجحب -2
 .بنعتبنه نكن  الربح -3
 : وخ ص  نن سبق .بنعتبنه جحاز األ ن وع ن  -4
 : فحعن   -ن  بنب التجحز  -هر  ال ننء ن  رزو التم زب والتخززم  -
نحن وجحب لاتعح   و قحما   و  حمك واجحب  و :وهحي سحبع ،  ي   م زب وال إ عحن   زتحن -1

والسحححنحس ، ححح   عححح نتن صحححن  عشحححم   يحححن ، تحححر  الخاسححح   زتحححن شحححن ،  ححححات  و إرصحححنه
وإ  لححم ينححزل ،  حح    فححزل  علزحح  ب فحح ،قبححن التالححن،والسححنب  نححن وجححب لجاححنع  و نبنشححم 

 .   ين     ع نتن صن  عشم ،  علز  شن 
 : وهي قسان  ،  ي   خززم -2
 . و  قحيا   و إ عن    زخزم بز  ذبح نثل،   ي  جزاء الصز  -1
يخزحم بحز  صحزن   و صح ق  ،ن  ناظحهات اطرما   ل يتح    يح   ذى،نن سحى ذلك -2

 . و فسك



 :على ث ث   قسن  ،ال ننء ن  رزو زن  الربح -
 .ما وهي ح  الاتع  والق،قسم زنن   نألضاز  -1
 . زربح  ي القضنء،نن  ن  بسبب  حات الال -2
 . وجحح سبب عن  حقت  ،   يكح  لغزم ذلك -3
 : على قساز  ،ال ننء ن  رزو نكن  الربح -
و حن ناظححه سححى جحزاء ،وهحح   يح  اطرصحنه،نن جنز  ي الام  ورزو وج  سبب  -1

 .الصز 
اتعحح  الوهحح ر ،ب ححمك واجحح: زحح   زحح خن،وهححح نححن سحححى ذلححك،نححن  عححز   ححي الاححم  -2
 .ت ر الانروهالو ،قما الو 
 :  نقسم إلى  هبع   قسن ،ال ننء ن  رزو جحاز األ ن وع ن  -
 .اكا   نألضاز  ،قما ال    الاتع  و ،نن وجب شكمافنا  -1
 ح  يأ حن ننح  ألفح   ،وجحزاء الصحز ، حاجحبالو حمك ، لعن الااظححه،نن وجب جبمافنا  -2

 . نلكلنه 
لكحفحح  لححم يححتم   حجحح   حفحح  جبمافححنا ،بححز  الجبححما  والشححكما  نتححمححوهححح ،ح  اطرصححنه -3

 شكم ييعن،واألقمب  ف  شكما ،ف  لحال  لم ياصن التالنأل ووج   حف  شكمافنا ،النسك
 . على هرا نلاق ب   الاتع .على هر  النعا  وهي التالن ن  هرا اطرما  هلل
 فح    حه نح  الاحرهب نلاشحت ان لح قحنل هلل علحي     هح ر للاحم  ،الت ر الانروه -4

    واجبحنا      طحعحنا  والصازح     ن ه ر سحاء  ن  ننروهاا ، ال يأ ن نن      الجبما 
 .بأصن الشمع   ف  يجحز   ل 

 قتحححنء  و حححرلك يعقححح  عقححح   الاؤلحححف هراححح  اهلل   عنحححي بحححنب جحححزاء الصحححز  هحححرا البحححنبو 
ونححححن  قحححح    ححححي بححححنب الل يحححح  هححححح بزححححن  لاححححن يلعححححن ،الاننبلحححح  لبزححححن  فلححححس جححححزاء الصححححز 

 .إذ  لزس ثا   كماه بز  هنن وهننك.بنلجزاء
فلخححص هححرا البححنب قبححن الحح خحل و .ذ ححم الاؤلححف بعحح  هححرا  قسححن  "  ر نثل حح    ":قولععه
 : جزاء الصز   قسن :، نقحل ز 



رزححو   نلضححب ،  زمجحح   زحح  إلححى ركاحح ،   النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم زححنححن ركححم  -1
 . ي الضب   بشنا  جعن
ثحم ،نلاثلزح   حي هحرا البحنب  حي الخلقح بنلاماح  ح، ال قزاح ا  لق ا خ،نن ل  نثن ن  النعم -2

الاثلزححح   حححي الخلقححح  لحححزس الاحححماح الاشحححنبت   حححي الاجحححم والكبحححم يعنحححي  حححي صحححل  نححح  
  :وهح فحعن ،الصلنت

 .ى نن ركاحا  ز  زمج  إل،نن قض   ز  الصانب  -1
  زعتبحما  الشحب  خلقح ا ، زمج   ز  إلى قحل ع ل ْز  خبزمي ، نن لم  قضي  ز  الصانب -2

 .ال قزا ا 
 . تجب قزات   ي نان  لل ،ن  النعم ل  نن ال نثن-3

  ياكم علز  نم  لى نن قضحا ب     ياتن     ويمج   زان قض   ز  الصانب  إ   ":قوله
نبححي صححلى اهلل ال نحح ألفتححم رضححموا  " .لححى الصحححابقححمب إ  عححمف وقحححلتم    فتححم    خححمى أل   ُ 

 .علز  وسلم
هححرا  " ((يتم اقتحح يتم اهتحح يتم بححأ   ،صححانبي  ححنلنجح     ))  سحح الولقحلحح  علزحح   ":قولععه

خزححم "وهححح قحلحح  علزحح  السحح    ولححح اسححت ل الاؤلححف باححن هححح  علححى ننحح ،الاحح يو ضححعزف
 ".الننس قمفي

 .ان ونثل  الز ".ال بسي و،والقامر،والحهاشز  والقطن، ز  اللحاخ  ز خن  ":قوله

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 بحنقي _لحى قححل عح لز  خبزحمي  ونحن ال نثحن لح ونن لم  ق   زح  الصحانب  يمجح   زح  إ   "
 وعلححى جانعحح  اشححتم حا  ححي قتححن صححز  جححزاءُ .القزاحح  زحح  _ بححم نحح  الااححن     ولححح ،الطزححم 
 .وار 

 بنب ركم صز  الام 
 "ر رم  نك    

 :دة عليق



لححى قحححل عحح لز  خبزححمي  ونححن ال نثححن   الصححانب  يمجحح   زحح  إ  ونححن لححم  قحح   زحح" :قولععه
 .الكمكو   نلحز " بنقي الطزم_ل 

 ححح    هحححن العلحححم ، فخحححهحححرا إشحححنه   " .القزاححح  زححح  _ بحححم نححح  الااحححن     ولحححح  ":قولعععه
إذا  ن  الاان   زح  شحن   احن   بحم  ييعن،إذا  ن  الطزم   بم ن  الاانن   لز  شن :حاقنل

 . صح وهح هب هح القحل األولوالار.نن  ن  بنب  ولى
 احن لحح اشحتم حا  حي قتحن  " .وارح  وعلى جانعح  اشحتم حا  حي قتحن صحز  جحزاءُ  ":قوله

 .وار   اآلحني     علزتم حي   
أل  الاحححم  عنححح  ،للعتححح  الحححرهني،  حححي الاحححم  (ال)" بحححنب ركحححم صحححز  الاحححم  ":قولعععه

أل  ،زنتاحن  حم لكح  ب.إ   نفح  الا ينح   سحاى رمنحنا و ،اط    ينصحمف إلحى رحم  نكح 
وسحزأ ي نحن ،بخح ف رحم  الا ينح ،وإجانعحنا   تحح رحم  فصحنا ،رم  نك  نجا  علحى رمنتح 

لكعبحح  لنسححب  نلوهححي ب،نعلحنحح  رحح وح  ورححم  نكحح .ا ينحح الرححم  نكحح  ورححم   بححز  لححم ال
وقح  فظاح  رح وح الاحم  ،كعب  ن  جتح  التنعحزمال أقمب رن إلى ، و بع اا   ختلف قمبنا 

  : ي ث ث   بزنت 
 
 زب حححلححام   ا ي  ن   ه   ول

 إ قنف ن ث ث   نزنل لحححححححا  هانح
 و نئف   عما    وسبعحححححح   نزنل  

  جعماف  ثححححم  س  عشححححم    وج  
 بتق يم سزنتن سب    ونحححححح  يا   

 غلماف  ك ححالاااحح يمزق  كححح حسن هب
ححي  ونحح  جحح  ،ورحح   نحح  جتحح  الطححنئف عنحح  قميحح  الاجنهحح ي   ححي الشححمائ  عنحح  الُشا ْزس 

 .و ساى الا يبز 
و ن حْ  :))قنل اهلل  بنهك و عحنلى،رم  نك  نام  بنلنص واطجانع " ر رم  نك     ":قوله

ناحن :)) عحز وجحن وقحنل، [11/آل عاما (( ]ح خ ل ُ    ن   آ ن نان   و ل حْم يح حم ْوا   فَّحن ج ع ْلن حن ر م ناحن آ ن 
  عنلى وقنل،[21/العنكبحت((] و يُحت خ طَُّف النَّنُس ن ْ  ر ْحل ت مْ 



نان ُيْجب ى إ ل ْزح   :)) ن ن   و ل ْم فُا كِّْ  ل ُتْم ر م نان آ ن   و ق نُلحا إ ْ  فح تَّب    اْلُت  ى ن ع ك  فُحت خ طَّْف ن ْ    ْهض 
ححْ  ل ححُ فَّن و ل ك حح َّ   ْ ثح ححم ُهْم ال  يح ْعل ُاححح    ححْيء  ه ْزقاححن ن  ححم اُت ُ ححنِّ ش  عححز  نلوقحح،[51/القصححص((]ث ا 

حححححححح اءا اْلع حححححححن  ُف   زححححححح   و اْلب حححححححنح  :))وجحححححححن حححححححم ا   الَّحححححححر ر ج ع ْلن حححححححنُ  ل لنَّحححححححنس  س  ْسحححححححج    اْلا   و اْلا 
   النبحي علزح  ن احصازاز  و حي غزمهالوق  ثب   ي السن  ر يو  ي [.25/الال]((

ا ينحح   اححن رححم  الرححم  نكحح  وإفححي رمنحح   إبححماهزمإ  :"الصحح   والسحح   رححم  نكحح  قححنل
إ  هححرا البلحح  رمنحح  :"وقححنل علزحح  الصحح   والسحح    ححي رحح يو ابحح  عبححنس،"كحح ن إبححماهزم

 عظحزم الاكا  ن   امياح  و .قطعزنا  جا  الاسلاح  على رمن  رم  نك  إجانعنا  و ."اهلل
  ححنآلحنزح ، ولتحرا  ححن نح  حخحن إلححى هحرا الاحم    فحح  يحأن ،هحرا الاكحن  وهححرا الاحضح 

 .يأننح  والبتنئم  أن 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

قنل هسححل اهلل : قنل ،عبنسلا يو اب  .إ جانعنا  (والا ل صز   على الاام يام  )"
هححرا البلحح  رمنحح  اهلل يححح  خلححق السحححاحات  إ  ))م يححح   ححتح نكححح  لصححلى اهلل علزحح  و سحح

 زحح  (ركححم صححز    صححز  الااححم و )((.،إ لححى يححح  القزننحح  تححح رححما  بامنحح  اهلل ،واأله 
 .الجزاءُ 

ه  وال يلز  بغزم إ    ز  وال يالك  ابت اءا  والكن م ولك  بامي  ال جزاء  ،الصغزم رتى على
 " الاام  جزاا 

 :دة عليق

 . ف  نام  -1 : لحجتز  " صز   على الاام يام  ) ":قوله
 .ام ال ف   ي  -2                                       

سحزأ ي إ  شحنء اهلل  عحنلى       ؟ حي الاحم  جحزاءا لك  هن على الاام  إذا صنح صز اا 
جحزاء  حي الاحم  وجحزاء ، هن العلحم علزح  جحزاءا  ن  لا  قنل خ  نا ، وار اا  علز  جزاءاا 

 .أل  هرا نخنلف لظنهم اآلي  الكميا ،اطرما  ي 
الجزاء الحرر يجحب  حي صحز  الاحم   حنلجزاء  " (ركم صز    صز  الاام و ) ":قوله

 .ن  ق  ام  على نالرر يجب  ي صز  الاُ 



 .بخ ف الصز   ي رنل اطرما  " والكن م،رتى على الصغزم ":قوله
ز  الباححم  ححي رححم  صححعلححى اسححتثننء  وهححرا بنححنءاا  "  زحح  ولكحح  باميحح  ال جححزاء   ":قولععه
لعاححح  اآليحح  ،  ححي الاححن     ححي الاححم     صححز  الباححم رحح ل سحححاءا  الححماجح   و قحح،نكحح 

 .الكميا 
ولك  سزأ ي إ  شحنء اهلل ،أل  اطه  نلك قتمر " ه بغزم إ   وال يالك  ابت اءا  ":قوله

، حخن إلى الام وإفان نن  ُ ،الك لزس نن  ز لك  الرر ال يُ ،الك عنلى    صز  الام  يُ 
 . ان  عن الصانب 

جحححزاء وارححح  عاحححح  اآليححح   علزححح والححح لزن علحححى     " وال يلحححز  الااحححم  جحححزاا  ":قولعععه
ثْحح:))قححنل اهلل عححز وجححن،الكمياحح  ححز اء  ن  حح   الححنحَّع م    ج    وألفحح  لححح،[15/الانئحح  (( ]ُن ن ححن قح ت ححن  ن 
 .علز  جزاءا  لحجب علز  نث    ن 

نح  الاح ل إذا قتحن  و عظم جمنحنا   ي الام   تح  عظم إثانا  ام  إذا قتن صز اا لك  الاُ 
 . ي الام  صز اا 

 
 
 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

الححري  لححم يزهعتاححن آحنححي ( خضححمي   األ  ورشزشحح)ر شححجم الاححم    ( وياححم  قطحح  شححجم )"
 ((شحححح تن  ىوال يختلححح))و حححي هوايححح ((وال ياححح  رشزشحححتن،وال يعضححح  شحححجمهن))لاححح يو

شحنه ذخحم  احن    و حرا اط   .أ ،واللق ويجحز قطح  الزحنبس والثاحم  ونحن زهعح  اآلحنحي والكاح
  لقحلحح  صححلى علزحح.ائاحح  رشححز   زححب الم : قححنل  ححي القححننحس (ذخححمال اط  إ  )لزحح  بقحلحح إ  
 " ((إ ال اط ذخم )) س ال

 :دة عليق



 ضنف الشجم إلى الام  لزتبز     الاام  ن  الشجم  " ( ويام  قط  شجم ) ":قوله
 و  وهححرا يشححان نححن لححح  ححن  الشححجم فن عححنا ، نححن الشححجم لانلكحح   حح  يام ،نححن  ححن  للاححم 

 .  نطلقنا طع كن شجم  ي الام  يام  ق،ل  ثام  و لزس ل  ثام، ضنهاا 
 .    الثام يستالف،حل يخم  ب  الثاموهرا الق
لحححححححح قحححححححنل ، حححححححي العبحححححححنه  شحححححححيء نححححححح  النظحححححححم " ( خضحححححححمي ورشزشححححححح  األ  ) ":قولعععععععه
ألفح  قح  ، لزعم نن لح  حن  الاشحز   خضحم  و لحزس بأخضحم،لكن   ولى،الازز :الاؤلف

 . بن العبم  بنلازن،ولزس بأخضم وق  يكح  رزنا ،وهح  خضم يكح  نزتنا 
ذخححم  و ححرا اط   .أ ،واللق والثاححم  ونححن زهعحح  اآلحنححي والكاححويجحححز قطحح  الزححنبس  ":قولععه
لقحلح  صحلى .ائاح  رشحز   زحب الم : قنل  ي القننحس (ذخمال اط  إ  )لز  بقحل شنه إ   ان    
    رمنححح  رحححم  نكححح  فصحححنا :نحححن ذ حححم  الاؤلحححف خ صححح  " ((إ ال اط ذخحححم )) سححح العلزححح  

 و ، ححن فبححنت  ححي الاححم   ولكحح  هححن،رما   ححي الجالحح ،وشححجم ،ورشزش ،فبن  ،وإجانعنا 
 ؟  و زهع  ي الام  رماننا ،شجم  ي الام 

  :فبنت الام  ينقسم إلى  قسن  : فقحل 
  :ويستثنى نن ،وإجانعنا   اما  فصنا ،ى ن  الشجم والاشز نلاهلل  ع  نن  فبت -1
 .اطذخم -1
 .والاشز  ألف  بانزل  الاز  الزنبس ن  الشجم -2
افقل  بلعحن آحنحي  تحح رحما   نحن نحن،سبب الميحب،اآلحني ل  بغزم  عنقُ  ناالفتلنع با -3

 .و ال يام  على غزم  على الصازح،على القنل 
 .ألف  يستالف، ثام الشجم -4
  . جنئز ا لنقنا ، نن هح نغزب على األه  -5
 . جنئز بنطجانع،نن  فبت  اآلحنزح  ن  الزهع والبقن -2
نلاشححتحه نحح  الاححرهب  ،وفاحهححن ن والعنححبخحح نلن،نححن  فبتحح  اآلحنزححح  نحح  الشححجم -3

أل  ،يجححز االفتلحنع بتحن:وقزن،(ال يعض  شجم )لعاح  قحل  علز  الص   و الس    رما 
 .الصازح هحا وهر،ضنف إلى الانلكيهرا الشجم 

***** 



 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
يححب  و ضححا  شححجم  صححغزم  ولححح لححم ،و افكسححم بغزححم  عححن آحني   ،ويبححنح افتلححنع باححن زال "

ويضا  رشحز   هور ع  اب  عبنس ويلعن  زتن  جزاء صز .بشن  ونن  حقتن ببقم  عم نا 
سحقض ضحانف   حمح شحجم   تنبح  ،نن  يء    استخلف شحووه  بقزات  وغص  بان فقص     

 " .لك  يضا  فقصتن
 :دة عليق

ال  و افكسححم  اححن لححح ز  " و افكسححم بغزححم  عححن آحنححي   ،ويبححنح افتلححنع باححن زال ":قولععه
 فاحن زال  و افقلح  بلعحن اآلحنححي ،بغزحم  عحن آحنحي:وعلحم نح  قحلح .بسحبب هيحنح  و سحزحل

 .نسب  للقنل   و لغزم نلسحاء  ن  االفتلنع ب،فتلنع ب  نطلقنا اال   يبنح 
     يبححنح لغزححم  ييعنحح،إفاححن زال  و افكسححم بلعححن اآلحنححي يبححنح االفتلححنع بحح  نحح  غزححم :وقزححن

أل  هحرا اللعحن ،وهرا القحل  صحح.افكسم  و زال بغزم  عن اآلحني  تح  ان لح،ينتل  ب 
مع الاؤلححف  ححي ذ ححم نححن  ضححا  بحح  شححجم شححثم ،وال ذفححب وال جننيحح  ننحح ،لححزس نحح  جمنحح 

 : الام 
هور عحح  ابحح  .بشححن  ونححن  حقتححن ببقححم  ولححح لححم يححب  و ضححا  شححجم  صححغزم  عم ححنا  ":قولععه
الاحححم  يضحححا  بنلقزاححح   إلحححى    شحححجم اهلل موذهحححب بعححح   هحححن العلحححم هراتححح" عبحححنس
 لحح قح ه  فح  قلح  ، تقحح  هحر  الشحجم   و يقحح  نحن فقحص ننتحن إ  لحم  قلح  جازعحنا ،نطلقحنا 

 . زكح  الجزاء هح قزاتتن،قحن  الشجم جازعنا 
قحنححح  هحححر  الشحححجم  قبحححن القلححح  وبعححح  القلححح  ونحححن فقحححص  تحححح   ححح   قلححح  ننتحححن  غصحححنفنا 

وبعح  ،  قبحن قلعتحن بعشحم هيحنالتهحر  الشحجم و ، لح ق ه  ف  قل   غصن  الشحجم ،جزاءال
 . نلجزاء هينال ،قل  هر  األغصن  بثانفز  هينالتال

ويااحن ،ألف  ثا   ق يم ع  النبي علزح  الصح   والسح  ،وهرا القحل  قمب إلى الصحاب
 فححح  ال ضحححان  :ثنلحححو قححححلو حححي الاسحححأل  ،نحححن هور عححح  ابححح  عبحححنس علحححى  فححح  قضحححز  عز 

 .ض  بعضتن بعضنا لك  اآلثنه يع لع   ال لزن،نطلقنا 
 علحى هحرا االرتزحنو  فح  يضحا  .بعضحتن بعضحنا  ضح  ي هرا ق  يع تي وهحتك  اآلثنه الل

 .بنلقزا 



 و يطلقتححن لاسححن ز  الاححم  ،بححأ  يححرباتن ويلمقتححن " ويلعححن  زتححن  جححزاء صححز  ":قولععه
 .هنح لزربا
هححرا الاشححز  يقححنل  ححم ، لححح رحح  رشزشححنا  " ويضححا  رشححز  ووه  بقزاتحح  ":قولععه
 .لقزا  هي ضانف  ن،قزات 
ونحن فقحص  تحح ،قح  هر  الشجم  قبن قل  الغصح  وبعح  ت  " وغص  بان فقص ":قوله
 .الجزاء
الغصح   اثحم إ  هحر، لحح قح ه  فح  قلح  غصح  شحجم  " ننح  يء    اسحتخلف شح     ":قوله
   :الثحنفي القحلو ،لسحقحو نحجبح ،  ح   الضحان  يسحقض،عنح  وفب  غص  ب الا ،لفخاست

  :مي ألن،الضان  ال يسقض
 .   يزول نحجب الضان ،أل  الضان  استقم علز  باجمح قلع   و  سم  -1
 .وهرا القحل  صح.لف غزم األولخ   الاست -2

ورح ح  هحن الخبحم  نح   ، أذهب ساع   و بصحم ،على آحني ىلح ق ه  ف  جن:فظزم ذلك
  وبعح  سححنز،ح ح  ال يح ثحم  ،ال يح  تاسحتقم ،ونضح  الاح   ولحم يعح ،لاثلتحن ياكح  عححح 

 .أل  ال ي  استقمت بنألخر،   يزول،ت الانلع  عنح
 نلضححان  ،لححح قلحح  الشححجم  و عنحهححن ييعنحح " سححقض ضححانف   ححمح شححجم   تنبحح  ":قولععه
 .أل  الغص  ق  زال و لف بخ ف الشجم ،اسألتز ال م  بز   ننلك  ه،يسقض

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

خححححما   ححححماب ى الاححححن ال نححححنء زنحححز  وياححححم  إ  لححححورجنه ححح  إ  ،خححححما   ححححماب الام و حححم  إ   "
الا ينح  رحما  ))لا يو علي،(الا ين )رم (ويام  صز ) و زبتن للتبمك وغزم ،الاسنج 

   قطححح  ننتحححن ح    لوال يصححح،وال ينلحححم صحححز هن،ال يختلحححى خ هحححن،لحححى ثححححهنحححن بحححز  عزحححم إ  
 زاحححححححن رحححححححم  نححححححح   (وال جحححححححزاء  ).بحححححححح حاوحهوا      ((  يعلحححححححف هجحححححححن بعزحححححححم ال    إ  ،شحححححححجم 
  النبي صلى لم يبلغنن    :را   ي هواي  بكم ب  ناا قنل    ،ورشزشتن،وشجمهن،صز هن

نحح  رححم  (ويبححنح الاشححز ) صححانب  ركاحححا  زحح  بجححزاءنحح      اا رحح اهلل علزحح  و سححلم وال    
ن  ،وآل  المرن، نلاسنف   (آل  الام  وفاح )يبنح ا خنذ (و)لان  ق   (للعلف)الا ين  



  النبحي صحلى اهلل علزح  و سحلم     عب اهللرا  ع  جنبم ب  شجم رم  الا ين  لان هوى    
فن ال فسحتطز  وإ  ،صحانب فضححو   ،صحانب عانفحن    يحن هسححل اهلل إ  :قنلحا،لان رم  الا ينح 

ن غزححم نَّحح أ   ((والاسححن ،والعنهض ،الحسنح ،و القنئاتن )) قححنل، مخص لنن،هضححننغزححم     هضححنا    
 ".عحح البكم :والاسن ((شيء  وال يخبض ننتن ،ذلك    يعض 

 :دة عليق

 ان  ف  يكم     ي خن إلى   ييعن،  عكس  " ورجنه  ،خما   ماب الام و م  إ   ":قوله
 .الام  ن   ماب الان ون  رجنه  الان

قنلحا لتعظزم  ماب ورجنه  ،نوهح  ماه  إخما   ماب الام  ورجنه   إلى الا  نن األول
 .وهرا نمور ع  اب  عام واب  عبنس،الام 

ألفح  هنحن يجعحن لتحرا ،ن ونح   مابح اح   ي خن إلحى الاحم  نح  رجحنه  ال العكس  رلكو 
 .ال رمن  ل   ف  التماب الرر فقل  رمن  واألصن

 زح  نح   لاحنأل  الام  لحم يشحمف ولحم يعظحم ،اسألتز ال ف  ال  ماه   ي  ولك  الصحاب
 .وإفان رم  برات البقع ، نلتماب والاجنه  لزس لتان قزا ، رجنه   و  ماب

فتحم  حنفحا    فتم ثب  عنتم ،لحهوح ذلك ع  الصانب  " لى الان ال ننء زنز إ   ":قوله
 .بن ويت وف ،ينقلح  ننء زنز  إلى الا ين 

و   نحححن  زححح  نححح  البم ححح  ، فححح  ال  حححزول الصححححابهحححن  حححزول خصحححزت  بنقلححح  عححح  نحضع ؟و 
الصححانب  والحح لزن علححى هححرا    ،ناسحححاء افتلحح  بحح   ححي الاححم   و نكحح   و ححي غزمه،ثنبحح 

ولححح  ححن  نححنء زنححز   ححزول بم تحح  ، هضححي اهلل عححنتم ونححنتم عنئشحح   ححنفحا يتحح و  نححنء زنححز 
 .و زول ننلعت  إذا خم  ع  الام  لم يك  طخماج  ن  الام   نئ  

وهرا ،أل  الاسج  وقف " و زبتن للتبمك وغزم ،خما   ماب الاسنج ويام  إ   ":قوله
 تماب الاسححححج  حاخححححن  ححححي نسححححاى ،الحقححححف شححححننن لححححرات األه  ونححححن يكححححح   زتححححن

وعلحى هحرا ال يجححز    يخحم  ،والطزب ن  بحنب  ولحى حاخحن  حي نسحاى الحقحف،الحقف
و حأ ي نسحأل  ،شح  نح  إخماجح  لغزحم  بحن إخماجح  للتبحمك ،والتحنب   نب ،ن  الاسج  شيء

ولحزس ثاح  بم ح  إال نحن وهح الحنص بحنلتبمك ،وهي اعتقنح     حي هحر  الاجحنه  بم ح   خمى
 . ز 



 ححح   ،وهححح  ححرلك،علحححم ننحح     الا ينحح  رحححم  " (الا ينحح )رححم (وياححم  صحححز ) ":هقولعع
 قححح  ثبححح   حححي رححح يو صحححازح  فححح  ،عححح  النبحححي علزححح  الصححح   والسححح   امياتحححن ثنبححح  

 ".  إبماهزم نك نك  وإفي رمن  الا ين   ان رمَّ     إ  إبماهزم رمَّ :"قنل
 تحح  شحبز  ،   امنح  نكح ال    رمنح  الا ينح،وهرا  شبز  ألصن التاميم بأصن التاحميم

 .األصن بنألصن حو  األوصنف
وال ينلححم ،ال يختلححى خ هححن،لححى ثحححهالا ينحح  رححما  نححن بححز  عزححم إ  ))لاحح يو علححي ":قولععه
 عح ف البعزحم ال  " ((  يعلحف هجحن بعزحم ال    إ  ،   قطح  ننتحن شحجم ح    لوال يصح،صز هن
  البعزم  و البتنئم ه ت لح  ن،و بخ ف نك ،   يام ،وظنهم  ولح ارت  ببعزم ،بأس ب 

   النبحي علزح  الصح   والسح   لاحن قح   نكح  وال لزن على هحرا ،بنلستن    بأس برلك
وهحرا ،ونعلح     اطبحن  معحى و أ حن، نموا بش    حا  البتنئم مو صانب  لم ينقن  فت هح

 .هنالعجانء جب و،اللعن  عن ن  بتزا 
 و   احح  صححنح صححز اا  " ورشزشححتن،مهنوشج، زاححن رححم  نحح  صز هن (وال جححزاء  ) ":قولععه

 .لع   وهوح ، لزس  ز  جزاء  و ر  رشزشنا  قط  شجماا 
  فح  يؤخحر  باعنحى    نح  قتحن صحز اا  ييعنح،وهح سلب القن ن،    ز  جزاء:والقحل الثنفي

 قححححل النبحححي صحححلى اهلل علزححح  ،ناحححن نعححح  نححح  سححح ح ونحححنل نححح  بحححنب التعزيحححم ييعنححح،سحححلب 
 ".  ل  سلب ن  قتن قتز ا :"وسلم

هحححرا يكحححح  لحححزس نححح  بحححنب الجحححزاء وإفاحححن هحححح نححح  بحححنب  ورزنئحححر  ،وهحححرا القححححل  قحححمب
أل  ،ناح حاا و  جحزاء لكحن  نقح هاا  هنحنك فح  لحح  حن  ، جحزاء هنحنكوال لزن  ف  لزس ،التعزيم

 .ن  السلب مان نعت زالننس يختللح  
و سحلم    النبحي صحلى اهلل علزح لحم يبلغنحن    :را   ي هواي  بكحم بح  نااح قنل     ":قوله
جحزاء الونحن وهح نح     ،واألصحن بحماء  الرنح  " صانب  ركاحا  زح  بجحزاءن      اا ر وال    

 .التعزيم بالسلب يكح  ن  بن
ن  شححجم رححم  ،وآل  المرححن، نلاسححنف   (آلحح  الاححم  وفاححح )يبححنح ا خححنذ (و) ":قولععه

احن رحم    النبحي صحلى اهلل علزح  و سحلم ل    عبح اهللراح  عح  جحنبم بح  الا ين  لاحن هوى    
غزحم  هضحنا فن ال فسحتطز     وإ  ،صانب فضحو   ،صانب عانفن    ين هسحل اهلل إ  :قنلحا،الا ين 



هحححححححر  اآلالت  " ((والاسحححححححن ،والعنهض ،الحسنح ،و القنئاتن )) قحححححححنل، مخص لنن،هضحححححححنن   
 . ستعان الستخما  الانء ن  البئم

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

جبحن (نن بز  عزم)وهح .بمي   ي بمي  (ورمنتن) وذبا ،ن  نس ل  إ   حخلتن صز اا ون      "
خلف ،لزس بنلاسححتطزن، زحح   حح ويم،لححى الاام لحف  إ  ،جبححن صححغزم (ثحححه لححىإ  )نشححتحه بتححن 

ه  وهحي    ،لى ثححه هحح نحن بحز  البتزتحن وال بح  الام ر  ن  جت  الشانل ونن بز  عزم إ   ُ 
نحححح  الا ينحححح  قححححنل  ححححي  ضححححن وهححححي     و سححححتاب الاجححححنوه  باكحححح . م بتححححن رجححححنه  سحححححح

   ،نححن والنبححي صححلى اهلل علزحح  و سححلم  زتححن أ  ، ضححن نحح  نجححمح الاجم الكعبحح     :اللنححح 
و ضحنعف .لحح وز  بح  لحمجح   هحح   بنلاجم  جسح اا وال الجن  أل  ،وال العمش ورالت .واهلل

 " الاسن  والسزئ  باكن  وزنن   نضن

 

 

 :دة عليق

ونلتحنحححح     رححححم  نكحححح  لححححزس   " وذبا ،نسححححن   لحححح  إ   حخلتححححن صححححز اا ونحححح      ":قولععععه
أل  الصحانب  ،   القححل الحماجح  فح  ال يلحز لنن   و ق ،وهح  رلك على الارهب، رلك

  ح  بنلصححزحح نحح  خححنه  نكحح  وأزبزححم و ححي غزححم   ححنفحا يححالبحح  اهضححي اهلل عححنتم  ححي عتحح  
 .يتبنيعح   ي نك  ن  غزم فكزم

 زكحح  ،ث ثح   نزحنلو واللمسح، واسحوالبميح   هبح   م  ".بميح   حي بميح  (ورمنتحن) ":قوله
 .إذ  هح نتسنور  ي جاز  الجتنت،نز ا  عشم ي اثني  نز ا عشم  اثنيا ين  الرم  
 ان قحنل النبحي صحلى اهلل علزح  ،عألفتن   ضن البقن  " و ستاب الاجنوه  باك  ":قوله
وأل  ،" خمجحح  ننححك نححن خمجحح ولحححال  فححي  ُ ،إلححى اهلل عواهلل إفححك ألرححب البقححن :"وسححلم

 .لص    ضنعف  زتن  عظم ن  الا ين ا



أل  النبحي علزح  الصح   والسح   ،إ  الاجنوه   حي الا ينح    ضحن وقنل بع   هن العلم
ونحرهب ننلحك يلضحلح  ،وهحرا نحرهب ننلحك،"الا ين  خزم لتم لحح  حنفحا يعلاحح :"يقحل

 .الص    ي الا ين  على الص    ي نك 
و قححا    ضحن  ه  باكحن  يكثحم  زح  إيانفح و الاجحن:وقنل شزو اطس   اب   زاز  هرا  اهلل

ونححنذا ينلحح  الاقححزم  حي نكحح  والا ينحح  نحح   سححق  ،وهححرا هححح الصححاب ال هيححب.رزحو  ححن 
ونن يضم غزم  ، أل  السزئنت  ضنعف  ي الاكن  اللنضن بن يزحاح إثانا ،و جحه  وفلنق 

م الصحانب    ثحمهولحرلك ، غزم نك  والا ين  نح  صح ر   قححا  و احنل إيانفح بنا   قن  
وأل  ،   القحمى يوهح،لك  عنح  التسحنور  اكح    ضحن،خمجحا ن  نك  والا ين  و لمقححا

 .نيحج   ي غزمه الخصنئص ننال ن ن  زت
رجححم  النبححي علزحح   ييعنحح "  ضححن نحح  نجححمح الاجححم الكعبحح     :قححنل  ححي اللنححح  ":قولععه

 .الص   والس  
وال الجنح  ،وال العحمش ورالتح .   واهلل،ننن والنبي صلى اهلل علزح  و سحلم  زتح أ   ":قوله
أل  الاجححم  إفاححن ،هححرا الكحح    زحح  فظححم " لححح وز  بحح  لححمجح   هححح   بححنلاجم  جسحح اا أل  

 كزف  لضن علحى ،  ي رزن   وبع  نان  ،شم   باقن  النبي صلى اهلل علز  وسلم  زتن
 ضحن   و زف  لضحن بزح  اطفسحن  علحى البزح  التحي ،نلس ل  الرر اختص،مش المرا ع

 .اهلل إلى فلس 
الاسحححننت والسحححزئنت  " و ضحححنعف الاسحححن  والسحححزئ  باكحححن  وزنحححن   نضحححن ":قولعععه

  :لتن  حل  ننتن .هر  القنع  ، ضنعف  ي الزنن  والاكن  اللنضن
هحرا خزحم نح   لحف  رصح    حي نسحج :"علزح  الصح   والسح    قحلح بنعتبنه الاكحن  -

 ".كعب الإال نسج  ،ا ص    زان سح 
ثبح   حي الصحازاز   حرلك ،بنلاضحنعل   زح  اآلثنهت نء    هنضن  ج،تبنه الزن بنع -

نحن نح   يحن  العاحن الصحنلح :" ي رح يو ابح  عبحنس    النبحي علزح  الصح   والسح   قحنل
وال الجتنح :قنل،قزن وال الجتنح  ي سبزن اهلل، زت   رب إلى اهلل ن  هر  األين  العشم

 . "شيءبيمج  برلك   لمننل  ثم إال هجن خم  بنلس  و ، ي سبزن اهلل



حن:)) قنل عز وجحن،لك  الاسننت نضنعلتتن  از  حن     ح ل حُ  ع ْشحُم   ْنث نل ت  حنء  ب نْلا س  (( ن حْ  ج 
حححنء  :))  بحححنهك و عحححنلى  لقحلححح،و نحححن السحححزئنت  اضحححنعلتتن  زلزححح [ 121/األفعحححن ] و ن حححْ  ج 

حححزِّ  لُححححا السَّ حححزِّئ      ححح   ُيْجحححز ى الَّحححر ي   ع ا  لُحححح   ب نلسَّ حححنفُحا يح ْعا  [ 84/القصحححص(( ]ئ نت  إ الَّ ن حححن   
ثْحُلت ن:)) وقنل باعنى    السزئ   ي نكح   عظحم نح  [ 41/الشحهى((] و ج ز اُء س زِّئ    س زِّئ    ن 

والسزئنت  ضنعف ،    لاسننت  ضنعف  ز ،ون  ذلك رم  نك ،السزئ   ي غزم نك 
 .لسزئنت  زلز لاضنعل  الو ، لاسننت  از للك  الاضنعل  ، ز 

باعنحى    الاسحن   حي ،لك  هن لاضنعل  الاسننت  ي رم  نك  هحن لتحن رح  ناح وح
ذهب بع   هن العلحم إلحى   صزن  يح  خزم ن   لف يح ؟،ئ   لف رسن نك  خزم ن  ن

 فحح  لححزس هنححنك رسححننت  ححي رححم  نكحح   ضححنعف باحح  ناحح وح إال  الصحححابولك  ،ذلححك
رح  ناحح وح واهلل     لتحننعف لكح  ال فجححز  نح  الاسححننت  ضح ن نححن غزمهح،الصح    قحض

 .صازح ف  وال  ظ  ،إ  صح،  اب  عبنس  تح اجتتنح نن عونن هور . علم

 
 
 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
 بنب ذ م حخحل نك  ونن يتعلق ب  ن  الطحاف والسعي "

يسحححححح  حخحححححححل  (و)سححححححللتن والخححححححمو  نحححححح     .(ع هححححححننحححححح     )حخحححححححل نكحححححح   (يسحححححح ) 
  النبحي صحلى     ع  جحنبم،لاحن هوى نسحلم وغزحم  (ن  بحنب بنحي شحزب )الاما  (الاسج )

ثم ،عنحححح  بححححنب بنححححي شححححزب ،فنخ هارلت و   ،اه لنع الضححححاى،اهلل علزحححح  و سححححلم حخححححن نكحححح 
اللتححم ا ححتح لححي ،لححى اهللوإ  ،وبححنهلل ونحح  اهلل،بسححم اهلل))  يقحححل عنحح  حخحلحح ويسحح     .حخححن

 " سبنب الت اي ذ م   ي     ((ا تح لي   بحاب  ضلك:خم  قنل و إ ذا.هراتكبحاب    
 :دة عليق

هرا البحنب ذ حم  زح   " بنب ذ م حخحل نك  ونن يتعلق ب  ن  الطحاف والسعي ":قوله
ذلحك بحر م  ب  ثحم عقَّح،وذ م  ز  صل  العاحم ،الاؤلف اآلحاب التي  نبغي لا  حخن نك 



 احن هحح نعلحح  ال أل  العبحنح   وذلحك ،لاحل والعاحم   نحم نتحملصل   الوذ م ،صل  الال
لمسحححل  تبعححنا    يكححح  ن:والثححنفي،هلل    يكححح  اطفسححن  نخلصححنا :األول: قبححن إال بشححم ز 

ونعلحح      نحم اط بحنع ال ياكح     يتاقحق إال إذا  عبح  اطفسحن  ، علز  الص   والس  
ي علزحح  الصحح   و   النبحوالسححزان ،لمبح  باقتضححى نحن جححنء عح  النبححي صحلى اهلل علزحح  وسحلم

 تكح  نعم   صل  رل النبحي ،"خروا عني نننسككم:"والس    ي الال بخصحص  قنل
و    نلحححب العلحححم ،لطنلحححب العلحححم خصحصحححنا ، صحححلى اهلل علزححح  وسحححلم نححح  األنححححه الاتاححح 

سحأل وسححف ألف  سححف يُ ،نج  لاعم   ه ر النبي علز  الص   والس    ي الاننسكبا
ى جنفب  بزم ن  العلم واط  ع بان جنء ع  النبحي صحلى  زنبغي    يكح  عل، ستلتىيُ 

  :ننتن:ولتن  سانء،نك  هي    القمىو .اهلل علز  وسلم  ز 
 .ب  لقل  ننءهن  ساز،نك  -1
 اححن قصحح هن ظححنلم  و نعتحح ى بسحححء إال ،ألفتححن  بححك  عنححن  الجبححنبم ،نحح  البححك،بكحح  -2

 . هلك  اهلل عز وجن
وأل  النححنس  ححي جازحح  القححمى ،مى  مجحح  إلزتححنبحح  أل  جازحح  القحح  سححاز،   القححمى -3
 .ح  إلزتن ويستقبلحفتنجتح تي

 : السن  واآلحاب لا  ق   إلى نك   " حخحل نك  (يس ) ":قوله
 ححح   النبحححي علزححح  الصححح   والسححح    حححن  نححح  ه يححح  إذا حخحححن نكححح     ،   يغتسحححن -1

كنف  نحجحح وإلى الزح  ن، زبز   ي ذر  حى وهي الاعموف بآبنه زاهم ويغتسن،يغتسن
 .علز  بنب بئم ذر  حى، ي نك 

ب وسحححححححنئن النقحححححححن والاحاصحححححح ت  حححححححي وقتنحححححححن الانضحححححححم  قحححححححم  :ولكحححححح  إذا قحححححححنل قنئحححححححن
 علححى هححرا إذا اغتسححن عنحح  ، نلاسححن نت قمبحح  بسححبب وسححنئن النقححن الا يثحح ،األقصححى

 .لقمب الزن  فظماا ، الازقنت   ف  يكلي ذلك ع  االغتسنل عن  حخحل نك 
أل  ذلك  عح  ، ال لز ا ، ز  الص   والس    ف  ي خن نك  فتنهاا ن  ه ر النبي عل -2

عحح  علحى القزحن  بنلطنعح   نه حق للح اخن و زتح نوإذا  نف  هحر  العلح   زتح،و ه ق لل اخن
 .وع ننا   نلاكم ي وه ن  علت  وجححاا 



والعلاححنء نختللحححح   حححي ، ه حححق  تححح  ولحححى  و وفتححنهاا  وعلححى هحححرا نتححى  حححن  الحح خحل لحححز ا 
إال ي خن و ، تح  ولى ولك  إ   زسم    يكح  ال خحل فتنهاا ،ن   ى باج  وحلزنو ،هرا

 .نتى شنء
 هلل عححز وجححن شححن ماا  ويكححح  رننحح اا ،   يحح خن نكحح  بخشحححع ورضحححه قلححب وجحححاهح -3

 ثزحم نحح    عنح  وهحرا نح  األسحف نلقحححح  .ج لح  هححر  البقعح  وهحرا الاكححن  لنعاح  ن رظحنا 
وال يستشحعم عنح نن يحح خن رحم  نكحح   فح  حخححن ،نكحح   يبحنلي عنحح  حخححل  حح،النحنس الزحح 

آل (( ]و ن ْ  ح خ ل ُ    ن   آ ن نان:)) ز  م وناتم  وإلى نكن  قنل اهلل عز وجنإلى نكن  نعظ  
  :ولترا ينبغي لا  حخن نك     يلا   نمي [.11/عاما 

 .الننسن    ثزم     ُ ن  م     يشكم فعا  اهلل عز وجن     وصل  إلى هرا الاكن  وق  رُ  -1
هلل  خنضحعنا   زكحح  خنشحعنا ،وج لح  هحرا الاكحن ،   يلا  بقلبح  رمنح  هحرا الاكحن  -2

 .عز وجن
 .وهي ثنز  بئم الاجح ، اءن  ثنز        ييعن ".(ع هنن     ) ":قوله
خحم  وهحي يُ ،المسحن  يح وهر   سحاى بم ، ىوهي ثنز  ُ   " سللتنوالخمو  ن      ":قوله

وهنحنك قبح   سحاى قبح  نااححح ثحم يسحلك شحعب ،بزك الشالعام  ن  جت   ببن إلزتن ن 
 .حخن واضام واخم اا تح و : ولترا قزن.شن عزز  رتى يخم ال
 وهححرا نحضحح  نحح  جتحح  الححزا  وهححي،ُ حح  ر هححرا لححزس بشححيء  يسححاىو نلححهنححنك نكححن  ثو 

 .نحاقف ُ   ر
 و  فحح   ولكحح  هححن هححرا اللعححن الححرر رصححن نحح  النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم وقحح  قصحح اا 

هحرا الاكحن  ولحح لحم يكح    زنبغي لل اخن    يعح ل إلحى     قلنن إف   ن  قص اا  ؟ نا ا لنق
 .   يس  ذلك وإ  قلنن إف  وق  ا لنقنا ، ي  ميق 

  :ألحل ،   ذلك نقصحح واألقمب،والعلانء هراتم اهلل نختللح   ي ذلك
خححن رحح يو ابحح  عاححم هضححي اهلل عنتاححن قححنل  ححن  النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم إذا ح -1

 .و ن    ل على االستاماه.ىوإذا خم  خم  ن  السلل اءرم  نك  حخن ن  ثنز    
ر يو عنئش  هضحي اهلل عنتحن    النبحي علزح  الصح   والسح   حخحن يحح  اللحتح  ي  -2

 .والطنئف ن   ف  يمي  رنزننا ،وخم  ن   سللتن، التي بأعلى نك  اء   ن     



خم  نح  وال يُ ،نسك التعب نلز  وسلم  ي الا   األصن  زان  عل  النبي صلى اهلل ع -3
 ."نننسككم يلتأخروا عن":لقحل النبي علز  الص   والس  ، هرا األصن إال ب لزن

العننح   نلعزح ي  نخنللح   االجتانعحنت   ن  عحنح  النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم  حي  -4
لاححن هجحح   لححي ذهنبحح  إلححى عم حح  ،وقحح  وقحح  عنحح   ححي رجحح  علزحح  الصحح   والسحح  ،الطميححق

 .ف الطميقنلخ
 ف  لح  ن  حخحل النبي صلى اهلل علزح  وسحلم نح   ع هحن وخموجح  نح   سحللتن غزحم  -5

ألفحح  إذا  و ،مجحح  نحح  الطميححق الححرر حخححن ننحح ي    يسححم واألسححتناألأل   لححم يلعححننقصحححح 
نن الاكا  ن  حخحل النبي علزح  و . يسم خموجنا     يكح  الز  نن  هح  ن   يسم حخحالا 

  :الس   نك  ن   ع هن وخموج  ن   سللتنالص   و 
 .ميق  عن  ال خحل وعن  الخمو بط نملزتبمك ب  ن  :قزن
لان  ز  ن   عظزم الاكن  بعكس الخمو  لاحن  زح  نح  ،لاننسب  العلح عن  ال خحل:قزنو 

 .زي ركأف   اطشنه  لللما  
 تأسححى بتححم ،نم علزحح  الصحح   والسحح   لاححن حخححن نكحح  حخححن نحح   ع هححزهاأل  إبححم :قزححنو 

 .المسحل علز  الص   والس    ي ذلك
  حأهاح    يح خلتن عنلزحنا ،  ف  علزح  الصح   والسح   خحم   حي هجم ح  خحم  نختلزحنا :قزنو 

 .ظنهماا 
 .أل  ن  حخن ن   لك الجت  يكح  نستقبن البز :قزنو 

وهححح بححنب  جححن  " (نحح  بححنب بنححي شححزب )الاححما  (الاسححج )يسحح  حخحححل  (و) ":قولععه
والحرر يانذيح  اآل  بحنب علحي ،اسحج  الاحما الهح  يسم لل خحل والنلحذ إلحى و ،الكعب 

 .لزس بنب الس  
  النبححححي صححححلى اهلل علزحححح  و سححححلم حخححححن     ع  جححححنبم،لاححححن هوى نسححححلم وغزححححم ":قولععععه
هحرا الح خحل هحن هحح  ".ثم حخحن،عن  بنب بنحي شحزب ،فنخ هارلت و   ،اه لنع الضاى،نك 

  بنلنسك؟ يشمع إال لا   ن  نتلبسنا نشمع لكن حاخن إلى نك   و  ف  ال 
 .بنلنسك الظنهم لا   ن  نتلبسنا 



  ربسحم اهلل  " لحى اهللوإ  ،وبحنهلل ونح  اهلل،بسحم اهلل))  يقحل عنح  حخحلح ويس      ":قوله
قصححح ر  ييعنححوإلحححى اهلل ،نحح  اهلل البتححح اء الغنيحح و ،وبحححنهلل البححنء ل سحححتعنف ، حخححن بسححم اهلل

اهلل علححححى وهححححرا  زحححح  إشححححنه  إلححححى التح ححححن .هلل عححححز وجححححن وافتتححححنءا   عالي ابتحححح اءا ،وغححححنيتي
 .ل  عزوجن واطخ ص

وهحرا ال ،وهح  تنب للان   اب  الجحزر هراح  اهلل " سبنب الت اي ذ م   ي     ":قوله
 .يصح ع  النبي صلى اهلل علز  وسلم

     يقحححححل  اححححن يقحححححل عنحححح  حخحلحححح  لسححححنئم ااسححححج  الاححححم الوالاشححححموع عنحححح  حخحححححل 
لححي ذفحححبي وا ححتح لححي  اللتححم اغلححم، والصحح   والسحح   علححى هسحححل اهللبسححم اهلل:ج نالاسحح

 . بحاب هراتك
 . اس ،ن  الشزطن  المجزم عحذ بنهلل العظزم وبحجت  الكميم وسلطنف  الق يم :وإ  قنل

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

وقحنل نحن )جحميلهوا  الشن عي ع  ابح    ،سالللعل  علز  و (البز  ه   ي ي  ىذا ه       )"
اللتحم زح هحرا البزح  (( ))رزنن هبنحن بنلسح  ،وننك الس  ،ف  الس  اللتم    ))ونن (وهح

اعتاححححححم   نا  رجحححححح  و،وزح نحححححح  عظاحححححح  وشححححححم   وبماا ،ونتنب ،و كميانا ،و شححححححميلنا ، عظزانا 
 هلححح  احححن هحححح    ، ثزماا ،الااححح  هلل هب العنلاز (( ))وبماا ،ونتنبححح ،و كميانا  و شحححميلنا ، عظزانا 

   هحح ا  وهآفي لححرلك،والااحح  هلل الححرر بلغنححي بزتحح  ((ن ينبغححي لكححم  وجتحح  وعححز ج لحح  اححو 
لححححى رححححل بزتحححك الاححححما  وقحححح  جئتححححك فححححك حعححححت إ  الااححح  هلل علححححى  ححححن رحححنل اللتححححم إ  

يم ح  بحرلك ((فح ال    لح  إ  إ  ال ،صلح لي شأفي  لح و   ،واعف عني،اللتم  قبن نني.))لرلك
 -  لححم يكحح  رننححن نعححروهإ     اسححتابنبنا سححبحع ححي  ححن  ُ  - (ثححم يطحححف نضححطبعنا )صححح  
يسحم و م ز  على عن ق  األ  ،يا   يجعن وسض هحائ   ا  عن ق  األ     :االضطبنع و.بمحائ 
 " زال االضطبنعذا  مغ ن  الطحاف    وإ  

 :دة عليق



نلاقزقح     يبصحم ،    ركانا  سححاء ه ى رقزقح ا  " (البزح  ه ح  ي يح  ىذا ه    ح   ) ":قوله
و حححرلك لحححح  حححن  ، حححنألعاى  ه ى   يكحححح   حححي ركحححم نححح   يالاكاححح والحححم ر،ذلحححك بعزنححح 
 .نا ظلانالاكن  
وهححرا القحححل إشححنه  إلححى قحححل نحح  ،وقححنل بعضححتم يجتححم ب " يم حح  بححرلك صححح   ":قولععه

وقح  هور ،وهرا ال عنء الار حه ال يصح عح  النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم،سميقحل  ف  يُ 
  ثزحم     ولرلك ضعل، زبساال  ب   ز  ضعف وهح ن  نماسن سعزو  ع  اب  عبنس  يضنا 

 .ن  العلانء
هحح الح وها   والطحاف،يطحف رحنل  حفح  نضحطبعنا  ييعن " (ثم يطحف نضطبعنا ) ":قوله

إفاحححن يشحححمع  حححي الطححححاف  ول نحححن  االضحححطبنعوهرا ،صححح علحححى البزححح  علحححى صحححل  نخصح 
 زح  القحنه  ويح خن  نسحب  للالحمح ونل ول نن يق   ي خن  ز   حاف الق و  ب وقحلنن،يق  

زم ن  الننس ن  رز     ياحم  إلحى    يلحمغ ثونن يلعل   .نسب  للاتات نل حاف العام  ب
بحن الاشحموع    يكحح  اضحطبنع   قحض ،ن  الاننسحك وهحح نضحطب   تحرا لحزس باشحموع

 .ثم بع   حا   يمح هحاء  على رنلت ،رنل الطحاف
 حي األشححاو  االضحطبنع ح  يخحتص ، ي جاز  الطحاف ييعن " سبحع  ي  ن  ُ  ":قوله

 . نلمنن،الث ث  األول
 ي جاز  األشححاو والمنحن  االضطبنع   :االضطبنع اللم  بز  المنن و على هرا يكح  
 .ث ث  األولال ي األشحاو 

 .    لم يضطب  صح  حا  ،ال وجحبنا  ييعن " استابنبنا ":قوله
يعنححححي غزححححم شححححخص رننححححن نعححححروه  ".بمحائحححح  -  لححححم يكحححح  رننححححن نعححححروهإ   ":قولععععه

 حافالطحح وهححح  حح  يسححتاب  ححي رححق الاننححن  ححي هححرا الاححنل، اححمي  وصححغزم، ئححاحم ب
اسحتثنى الاؤلحف نسحنل  وهحح وهرا االضطبنع والمنن هن هح سن  لكن  نئف؟االضطبنع،
  :وهانوسزأ ي إ  شنء اهلل زينح  نسألتز  .رننن نعروه

 .ن  نك  إذا  ن  نامننا  -1
 .النسنء -2



ونتى ،شمع المنن االضطبنعاتى شمع  ،نت زنن  ضطبنعاال و المننوهح    : نبز و هنن 
 .االضطبنعشمع المنن شمع 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

  اء    الطحاف  ازح  الاسحج  الاحما   نسحتاب  البح أل  (الاعتام بطحاف العام  يبت ئُ )"
الاجم  زانذر )وهح الحهوح(القنه  والالمح للق و )يطحف(و) س الللعل  علز  و  و.ب 
 "ب   ن  يبت ئُ    س العلز   ف أل  . حا   ر بكن ب ف   زكح  نب       (بكل  سححاأل  

 :دة عليق

 نطفسححن  إنححن    ينحححر التاتحح   و القححما   و " (الاعتاححم بطحححاف العاححم  يبتحح ئُ )":قولععه
 . ا  فحى التات   ول نن يق   نك  ينحر بطحا   العام ،اط ماح
إ   حن    و،فظحم  نهحر  العبحنه   حي إ  قتح" ج  الاحما   الطححاف  ازح  الاسحأل  ":قوله

 .ن ثزم ن  العلانء هراتم اهلل يطلقحفت
و نحن نح  لحم ،  الطححاف لاح   هاح الطححافااسحج  الاحم الإ   ازح  :   يقحنل:النظحم وج و 

ج     ن سحنئم الاسح  تح وإفان  هاح الصح    و رضححه رلقح  علحم  و غزحم   تاز يمح  حا نا 
 .يصلي ه عتز 

إ   ول شحيء بح   بح  النبحي صحلى اهلل علزح  :قنل  عنئش "   ب اء   نستاب  الب  ":قوله
 .وسلم رز    ى نك      حضأ ثم  نف

و حن  نح  هح ر النبحي علزح  الصح   ،وأل  الطحاف هح الاقصحح ط زنف  إلحى هحرا الاكحن 
 .والس   إذا هم بأنم    يبنحه بنلاقصحح

وهحححرا الطححححاف  حححي رقتاحححن  "وهحححح الححححهوح(القحححنه  والالحححمح للقححح و )يطححححف(و)":قولعععه
  سحعي الاحل  قح يم سحعي الاحل  ح  يصحح    يقح  الك  القنه   و الالحمح إذا  هاح،سن 

ولححححرلك  ححححن  نحححح  شححححموو صححححا  السححححعي    يسححححبق   حححححاف النسححححك ولححححح ،إال إذا  نف
أل  ،إال  حي  فسحنك العزح  ونحن بعح  ، كن سعي نشموع ال يصح إال بعح  الطححاف،نسنحفنا 

ا عحححن وال :"سحححعز  قبحححن      ححححف قحححنل:زححح  الصححح   والسححح   سحححأل  هجحححن قحححنلالنبحححي عل
ا عحن :"سحعز  قبحن      ححف  قحنل:قحنل المجحننء النص بعزنح   حي السحن  جوق  ،"رم 



قححححنل ،سححححعز  قبححححن      حححححف:والعجزححححب    بعحححح   هححححن العلححححم  ححححأول قحلحححح ."وال رححححم 
أل  ،تن  إلى السحؤالهرا ال يا: زقنل،سعز  يعني للال قبن      حف لإل نض :نتأوالا 

بن الاشموع للقحنه  والالحمح ،النبي علز  الص   والس    ي رجت  سعى قبن    يطحف
 . ق يم السعي

وبع  الغحح   ،أل  لحفحح   سحححح  سحححح سححاي "(بكلحح  سحححح زاححنذر الاجححم األ  )":قولععه
قححنل  نزححم ، والاجححم رجححم ال يضححم وال ينلحح ،ولكحح  هححرا فحححع نحح  الغلححح،يسححاز  األسححع 

إفححي ألعلححم  فححك رجححم ال  ضححم وال  نلحح  ولحححال  فححي ه يحح  :ز  عاححم هضححي اهلل عنحح الاححؤنن
ولزعلم     قبزحن الاجحم واسحت ن  سحن   حي ك،النبي صلى اهلل علز  وسلم يقبلك نن قبلت

والرر وهح ع  النبحي علزح  الصح   ،  ب   حاف غزم نشموعل تقبز،ال سن  نستقل ،عبنح 
 : حاض والس      الاجم يقبن  ي ث   ن

 .عن  ابت اء الطحاف -1
 . ي  ثننء  إذا نم -2
 .م عتز  إذا  ن  سحف يعقب  سعيالعقب ص    -3

 .بازو يام علز  بجاز  الب   " ر بكن ب ف     ":قوله
اللقتحنء شح حوا  حي هحر   "بح   حن  يبتح ئُ    سح العلزح   فح أل  . حا    زكح  نب     ":قوله

 فح   و جحزء نح  بلح لم ياحنذر الاجحم بشحيء نح  : قنلحا،نسأل  الاانذا الاسنل  وهي 
 . ب     يستقبل  لزكح  نموه  بجاز  ب ف  ،ب ف  لم يصح الطحاف

ألف  لم ينقن  ف  صلى اهلل علز  وسلم  نم ،   الاانذا   كلي  ي بع  الب   والصازح
 .الصانب  ن   عن هرا وهران  ن  العلم بأ  ، صانب  برلك

***** 

  :-هللا  رحمه –قال البهوتي 

 ش  بزنضحنا    ،ف  فزل ن  الجن إ  ))ر ياسح الاجم بز   الزانى و ي الا يو   (ويستلا )"
      ى عاححمهو لاححن (ويقبلحح )هوا  التمنححرر وصححاا (( سحححح   خطنيححن بنححي آح  ،نحح  اللب 

ثم ،يبكحححي  حححححي ا  ،ووضححح  شححححلتز  علزححح ،النبحححي صحححلى اهلل علزححح  و سححححلم اسحححتقبن الاجم
هوا  ابحح  ((يححن عاححم هتنححن  سححكب العبححمات)) قححنل،خطححنب يبكيذا بعاححم بحح  ال حح   ،التل 



و قبزل  لحم ،اسحت ن (  شحق ح   )واب  عبحنس،و عل  اب  عام.ويسج  علز :ثم فقن األ  . ننج
  النبي صلى اهلل علز     ،لان هوى نسلم ع  اب  عبنس.(قبن ي  )و،واستلا  بز  ،يزارم
  شحق  ح    قبل  هور ع  اب  عبحنسو شيء  استلا  ب(  شق    )((استلا  وقبن ي  ))و سلم

وال يقبلح  لاحن هوى البخحنهر عح  ابح   يء  و بشحبزح       ،لى الاجحمر إ     (لز شنه إ  اللاس    )
لزحح  شححنه إ   ححى الاجححم    لاححن    ،  ححنف النبححي صححلى اهلل علزحح  و سححلم علححى بعزم:عبححنس قححنل

 ". ي ي   و بم يء  بش
 :دة عليق

بححححن ياسححححح بزحححح   ،ضحححح  الزحححح   قححححضاالسححححت   لححححزس و " ر ياسححححح   (ويسححححتلا )":قولععععه
 .ست   نسانا اال حوسا،  لان نسانن الم  :لترا جنء ع  الصانب   فتم قنلحا،و الزانى
 قحح   لححألذى والزانححى  زاححن  ىشححمع بححنلزانى أل  الزسححم  " الاجححم بزحح   الزانححى" :قولععه

ع    يقح   يح   و ونعلح     هرا الاحض  نحض  إج ل وإ ما   كحن  الاشحم ،سحى ذلك
 .الزانى
 سححح   خطنيحن بنحي آح  ،نح  اللب  ش  بزنضحنا    ،ف  فزل ن  الجن إ  ))و ي الا يو":قوله
 .و ي الا يو نقنل "هوا  التمنرر وصاا ((

ووضحح  ،  النبححي صححلى اهلل علزحح  و سححلم اسححتقبن الاجم    ى عاححمهو لاححن (ويقبلحح )":قولععه
يححن عاحم هتنححن )) قحنل،ذا بعاحم بح  الخطححنب يبكي حح   ،ثم التل ،يبكححي  ححي ا  ،شحلتز  علزح 

واب  ،و علحححح  ابحححح  عاححححم.ويسححححج  علزحححح :ثححححم فقححححن األ  . هوا  ابحححح  ننجحححح(( سححححكب العبححححمات
لان هوى نسلم ع  .(قبن ي  )و،واستلا  بز  ،و قبزل  لم يزارم،است ن (  شق    )عبنس

شحيء  اسحتلا  ب(  شحق ح   )((استلا  وقبن ي  ))  النبي صلى اهلل علز  و سلم   ،اب  عبنس
 يء  و بشحبزح       ،لحى الاجحمر إ     (لزح شحنه إ  اللاحس    )  شحق  ح    عبحنس وقبل  هور ع  ابح 

 حنف النبحي صحلى اهلل علزح  و سحلم علحى :وال يقبل  لان هوى البخنهر ع  اب  عبنس قنل
اما ححب االسححت    وعلححى هححرا  ". ححي يحح   و بححم يء  لزحح  بشححشححنه إ   ححى الاجححم    لاححن    ، بعزم
 : لاجم و قبزل  خاسل
 .   بنلز  والتقبزنستاالالجا  بز   -1
 .است ن  بز   و قبزلتن -2



 .ااج  وفاح  و قبزن الااج نلاست ن  ب -3
 .ناثنبت   ي الصازاز  وغزمه ن لت   وهر.وال يقبن نن  شنه ب ،اطشنه  إلز  -4
 نحقح حنا نا و السجحح علز  هور ع  ابح  عاحم نم حعح و،ست   والسجححاالالجا  بز   -5

 .اب  عبنس ع   يضنا 
 : نل  هن  العلم  ه ن  الكعب   هبع وق
  :الم   األول وهح الاجم ول   ضنئن ننتن -1
 . حف  رجم  سحح  -1
 .  حف  على قحاع  إبماهزم  -2
 . ف  يُقب ن -3
 . ف  يشنه إلز  -4
 .وهي  ف  على قحاع  إبماهزم،الم   الزانفي ل   ضزل   ور     قض -2
 .ن شيء ن  ذلكالم نن  اآلخما  الشننزن  لزس لتا-3-4
 
 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
اللتحم )) بحمبسحم اهلل واهلل    :وننح (نحن وهح)نسحتقبن الاجحم بحجتح   لاحن اسحتلا (ويقحل)"
لسحن  فبزحك نااح  صحلى اهلل علزح  و  ا بنعحنا  و.بعت ك بكتنبك وو نءا  بك و ص يقنا  يانفنا إ  

وسحلم  حن  يقححل ذلحك عنح     النبحي صحلى اهلل علزح نئب    لا يو عب اهلل ب  السح((سلم
خححروا عنححي ))وقنل، نف  ححرلك، سحح الفحح  علزحح  أل  (ويجعححن البزحح  عحح  يسححنه )اسححت ن 
 " ر الاام  ن  بعز  ن  نك     ( قييمنن اال.ويطحف سبعنا ) ((نننسككم
 :دة عليق

 " بحم واهلل    بسحم اهلل:وننح (نحن وهح)نستقبن الاجم بحجتح   لاحن اسحتلا (ويقحل)":قوله
ولك  الثنب  ع  ،نلاجمب ف  يقحل ذلك لكن  حاف عن  نموه   وظنهم   ن  هرا  اهلل



 نحن  حي  ثنحنء  إذا رحنذ الاجحم و ،   ذلك  ي ابت اء الطححاف النبي علز  الص   والس  
 .اهلل   بم:زقحل   ف  يكبم 

 ن  يقحل ذلحك عنح    وسلم   النبي صلى اهلل علز لا يو عب اهلل ب  السنئب    ":قوله
هبنحن :و ي بقز  الطحاف ير م اهلل عز وجن سحى نن بز  الم نز   زس     يقحل "است ن 

 .آ نن  ي ال فزن رسن  و ي اآلخم  رسن  وقنن عراب الننه
 .هرا شمو ن  شموو صا  الطحاف "(ويجعن البز  ع  يسنه )":قوله
علزح   قحلح   حي "((نننسحككم خحروا عنحي))وقنل، نف  حرلك، سح الف  علز  أل   ":قوله

إ  هحرا نح  النبحي علزح  الصح   والسح     يقحللعن قنئ ا  "خروا عني نننسككم"الس   
لكح  هحرا اللعحن الاجحمح ،ون  الاعلح     نجمح اللعن ال ي ل على الحجحب،نجمح  عن

اهلل  حي ركاح  ذلحك  مواختلف العلانء هراتح."ني نننسككمعخروا ":نقمو  بأنم  وهح
:  
 .أل  ذلك  قمب إلى القلب:نقز 
 .جنفب األيسمال   الام    ي الجسم  عتا  على :قزنو 

   النبحي علزح  الصح   والسح   إذا جعحن البزح  عح  يسحنه  :قحنل  حي ذلحكي    واألقحمب
 .واهلل  علم.و ن  النبي علز  الص   والس   يق   الزاز  حائان،  ف  ينلتن ع  يازن 

ونشححى   ححي رحح يو ابحح  عاححم هنححن ث ثححنا   ألفحح،حل سححبع لححم يقحح "ويطحححف سححبعنا )":قولععه
 .فثنا ؤ    يكح  الاع وح  ي الا يو ن ي زقتض، هبعنا 
والمنحن يكحح   حي الطححاف  ول نحن ،أل  النبي علزح  الصح   والسح   هنحن "يمنن":قوله
 . ز خن  ي ذلك  حاف الق و  وي خن  ي ذلك  حاف العام ،يق  
 .هح ن   رم  ن  نك   و قمبتنو ،خم  برلك ن  سحا "( قياال":قوله

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ر  ححي    (ث ثححنا )الخطححن زسححمع الاشححي ويقححنهب ،   ححنف ننشزنا  قححض إ  ( ححي هححرا الطحححاف)"
علزحح    نحح  غزححم هنححن  للعلحح(هبعححنا ياشححي    ).شحححاو  يمنححن الث ثحح     بعحح     (ثححم)ث ثحح   شحححاو

المنحن  ىقمبتحن وال يقضح وم  نح  نكح     وناح.وفسحنء،  وال يسح  هنحن لاننحن نعروهس ال



وال يسح  هنحن وال اضحطبنع  ولحى نح  الح فح نح  البزح ول والمنحن       نت  ي الث ثح  األُ إ  
 " ي غزم هرا الطحاف

 :دة عليق

 نلاشححتحه نحح    أنححن إذا  ححنف ها بححنا  "   ححنف ننشححزنا  قححض إ  ( ححي هححرا الطحححاف)":قولععه
 .ب إف  يمنن ب  نم ح :وقزن. ف  ال يمننالارهب 

 تححرا الاعنححى ال ،إذا قلنححن إ  العلحح   ححي المنححن إظتححنه القححح  والجلحح  ولكحح  هححرا  زحح  فظححم
 على هرا المنحن ال ،أل  القح  ن  الام حب  و ن  ال ا  ، يحج   زان لح خب ب  نم حب 

 . ن  ننشزنا    اليس  إال 
  ال هحؤالء الث ثح"قمبتحن ووناحم  نح  نكح     .وفسحنء،وال يس  هنحن لاننحن نعروه":قوله
 :  موه.المنن لتميس  
 أل ، ي هحاء    فح  ال يمنحن  و ران شزئنا  نميضنا  ن ان لح را،بمحائ رننن نعروه  -1

 .علز  نشق 
 .أل  هنن النسنء ق  يكح  نان اللتن ،النسنء -2
وهححرا ،أل  الاكاحح  نحح  المنححن هححح إظتححنه القححح  والجلحح ،اححم  نحح  نكحح   و قمبتححناُ ال -3
 .  ن  نك   و قمبتنى ال يحج  لا   رم لاعنا

لحح  ن ح  المنحن  حي األشححاو الث ثح   "ول   نت  ي الث ث  األُ المنن إ   ىوال يقض":قوله
سحن   حنت  ألفح ، ال يقضحز ،و حي المابح  ذ حم،شحو األول والثنفي والثنلحوالطنف  األول 
 . ل بتزئ  العبنح خاط يقضنء   ي هر  الانل يقتض و يضنا ،نالتن

هحن هحرا ،ن   حنت نالتحنسح:اهلل  زاحن يلححت محل بعح  العلاحنء هراتحقح:فب  إلحى نسحأل و ُ 
  :إال  ي رنلز ، قضى نبن السن  إذا  ن     فت،هرا لزس على إ  ق ؟على إ  ق 

 . تاز  الاسج ،إذا  نف  ق  شمع  لسبب ثم زال -1
 . ان  ي المنن،لتزئ  العبنح   و نغزماا ،بنلعبنح  خ ا هن نه إذا  ن  قضن -2

نحح  فححن  عحح  :"قحححل النبححي علزحح  الصحح   والسحح  لعاححح  ،سحححى ذلححك   فحح  يقضححىو نححن نححن 
 ."ص    و فسزتن  لزصلتن إذا ذ مهن



وال فح ،أل  المنن هزئ   عحح إلى ذات العبنح  "ولى ن  ال فح ن  البز والمنن    ":قوله
 .وإفان يعحح إلى نكنفتن،ال يعحح إلى ذات العبنح 

اللضححزل  الاتعلقحح  بححرات  نماعححن    :لعلححم هراتححم اهللونحح  القحاعحح  الاقححمه  عنحح   هححن ا
 .اللضزل  الاتعلق  بزننتن  و نكنفتن نماعن  العبنح   ولى ن 

 .وهح الطحاف  ول نن يق  "وال يس  هنن وال اضطبنع  ي غزم هرا الطحاف":قوله

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

عنححح  نانذا تاحححن لقححححل ابححح  (  حححن نحححم ) حححي(يسحححتلم الاجحححم والحححم   الزاحححنفي) ويسححح     "
والاجم  حي ،  يستلم الم   الزانفي ن  هسحل اهلل صلى اهلل علز  و سلم ال ي ع    :عام
ال  لزتاحنشحنه إ    شحق اسحت نتان    هوا   بح حاوح  ح   . ن  اب  عام يلعل :قنل فن   . حا  
احنفي والاجحم وهح نن يلز  ويقحل بز  الحم   الز،وال الغمبي.ول ه   يام ب وهح    ،الشنني

و حححي بقزححح  (هبنحححن آ نحححن  حححي الححح فزن رسحححن  و حححي اآلخحححم  رسحححن  وقنحححن عحححراب النحححنه)سحححححاأل  
اهح في  و،واهرحم ،هب اغلحم نغلحهاا  وذفبنا  نشكحهاا  وسعزنا  نبموهاا  اللتم اجعل  رجنا : حا  

  . م  عز األ  ف  األ  و   ،قح  و جنوز عان  علمالسبزن األ  
ن  شحو نح  السحبع  لحم يصحح  ولح يسزماا (ن  الطحافون   مك شزئنا ).و س  القماء   ز  
 "((خروا عني نننسككم)) وقنل،ف  صلى اهلل علز  و سلم  نف  نن ا أل  

 :دة عليق

وظحنهم   نح   فح   حي  " ( حن نحم ) حي(يستلم الاجم والم   الزاحنفي) ويس      ":قوله
األرنحيححو نححن  ولكحح  ظححنهم،وإفاححن يسححتلا   قض،األشحححاو السححت  البنقزحح  ال يقبححن الاجححم
 . ق   ن   ف  يستلم ويقبن  ي  ن  حاف

   اطشحنه   كحح  إلحى الاجحم  الصححابولك   "لزتانشنه إ    شق است نتان        ":قوله
 .و ز  است    قض،و نن الم   الزانفي    إشنه   ز ، قض

 لعحح  ، ح   لحم يححتاك   ح  يشحزم إلزح ،م   الزاحنفي اسحتلا الححوعلزح  إ   اكح  نح  اسحت   
 .وهوح ذلك ع  النبي صلى اهلل علز  وسلم

  : أه ن  الكعب   هبع  "وهح نن يلز ،وال الغمبي.ول ه   يام ب وهح    ،ال الشنني":قوله



 الاجم األسحح -1
 .ستلان وهرا  يُ ، فيم   الزانالو  -2
 .الم نن  اآلخما  وهان الشنني والغمبي ال است   لتان وال إشنه  -3-4

هبنن آ نن  ي ال فزن رسحن  و حي اآلخحم  )سححلم   الزانفي والاجم األ  ويقحل بز  ا":قوله
   النبححي وقح  ذ حم ذلححك شحزو اطسح   ابح   زازح  هراح  اهلل  "(رسحن  وقنحن عحراب النحنه

بحن  حن  علزح  الصح   والسح    حن  يخحتم حعحنء  ،  الص   والسح    حن  يقححل ذلحكزعل
  هي رسن  اآلخم  ؟ نن هي رسن  ال فزن وننو ،بترا ال عنء غنلبنا 

حح ححن نححن يُ  ححو ححن نححن يُ ،تححي رسححن  م بحح  الاححؤن   ححي الحح فزن س  م بحح   ححي اآلخححم  نحح  النعححزم س 
 .تح رسن  الاقزم 

شححمب نحح  الاححح  ونححن  شححب  الاحححه العححز   و البححأ  الاسححن   ححي اآلخححم    نححن    فقزحح 
  . ترا  ز  قصحه،ذلك
أ  قنل هرا الر م ولم يصحن إلحى      ن  ثا  زرن  ب.هنن بز  الم نز  يقحل هرا ال عنءو 
 ي وق  الزرحن     اطفسحن  إذا وصحن إلحى الحم      الح   ف،يكمه: نقحل  م   اآلخم؟ال

 .يكمه هرا الر م:نقحل ،قنل هرا ال عنء  بقى نسن   وواستلا  
هب  نغلحححهاا  وذفبححنا  نشححكحهاا  وسححعزنا  نبححموهاا  اللتححم اجعلحح  رجححنا :و ححي بقزحح   حا حح ":قولععه
 ". م عز األ  ف  األ  و   ،قح  و جنوز عان  علماه في السبزن األ   و،واهرم ،اغلم

قححنل النبححي علزحح  الصحح   ابححموه الالاححل و .هححرا لححم يححمح عحح  النبححي علزحح  الصحح   والسحح  
هح الحرر لحم يخنلطح  والال الابموه ."الجن  الالال الابموه لزس ل  جزاء إ: "والس   

إال إذا  وال يكححح  اطفسححن  رجحح  نبححموهاا ،نحح  البححم وهححح عحح   نخنلطحح  اطثححم نححأخحذ ثححمإ
  : ح مت  ز  خاس   وصنف

وال ياحل ،أل  الال عبحنح  وه ح  نح   ه حن  اطسح  ،هلل  ي رج     يكح  نخلصنا  -1
 .وال لزكتسب لقبنا  وهينءا  ساع ا 
بحأ  يلعحن  احن  عحن النبحي ،للمسححل علزح  الصح   والسح    حي رجح     يكحح  نتبعحنا  -2

 ححي  ححن  وهححرا وإ   ححن  شححم نا ،هححرا هححح  اححن  التأسححي واطقتحح اءو ،  علزحح  الصحح   والسحح
 ."خروا عني نننسككم":أل  النبي علز  الص   والس   قنل،    ي الال  حت عبنح  



 نلحاجبححنت ،   يقححح   ححي رجحح  باححن  وجححب اهلل علزحح  نحح  الحاجبححنت العننحح  والخنصحح  -3
والحاجبححنت الخنصحح  نححن ،جانعحح   قننحح  الصحح   نحح  ال،العننحح  نححن يجححب  ححي الاححل وغزححم 

 .يتعلق بنلنسك ن  الحقحف بعم   والابز 
اححم  وعلححى غزححم   عننحح  وهححي نححن ياححم  علححى الاُ   سحححاء  نفحح،   يجتنححب الاامنححنت -4

تعلححق بححنطرما  وهححي نححن ن يامنححنت خنصحح  وهححي نحح و  نفحح  هححر  الاُ ، نلكححرب والغزبحح 
 .يساى بااظحهات اطرما 

أل  اهلل عز ،رل بانل نام      رج  لزس نبموهاا     ،   يكح  رج  بانل ر ل -5
)) "نإال  زبح ال يقبحنُ  إ  اهلل  زحب  ":تقحمب إلزح  باعصحزت  وال يتقحمب إلزح  بااحم وجن ال يُ 

بن إ  بع   هن العلحم ،[11/ ن م(( ] إ ل ْز   ي ْصع ُ  اْلك ل ُم الطَّزُِّب و اْلع ا ُن الصَّنل ُح يح ْم ح ُع ُ 
وعلححى هححرا قحححل ،نحح  رححل باححنل ناححم   حح   رجحح  ال يصححح هراتححم اهلل ذهححب علححى   

 : الشنعم
   ُ ساإذا رجج  بانل  صل  

  ان رجج  ولك  رج  العزم 
  ال يقبن اهلل إال  ن صححنلا   

 نن  ن ن  رل بز  اهلل نبموه 
وإفاححن  ححن  رجحح  ،لكنحح  يححأثم، حح   رجحح  صححازح   نحح  رححل باححنل رححما   الصحححابولكحح  
فظزحم ذلحك لحح رجح  الاحم   بح  ناحم  . ي صا  الاحل أل  الانل لزس شم نا  صازانا 

  . ثا  وصح رجتن
 . تعم الزسزم والكثزم،فكم   ي سزن  الشمو "ون   مك شزئنا )":قوله
و ْلز طَّحَّ ُحححا :))أل  اهلل عحز وجحن يقححل"نحح  شححو نح  السحبع  لحم يصححح ولحح يسحزماا ":قولعه

نح  شححو لحم  ونتى  حمك شحزئنا ،سحتعنبوالبحنء  ح ل علحى اط،[21/الال((]ب نْلبح ْز   اْلع ت زق  
 .يصح هرا الشحو وقن  نن بع   نقنن 

 زجحب علزح  إذا ،والثحنفي هحح األول،الغ  فقححل الشححو هحرا ،ابت اء ن  نقن  إبماهزم:نثنل 
 .ثنن  هح  ي الحاق  السنب   مغ رسب  ق يم  ن  السنب     يأ ي بشحو  



ولحم  "((خحروا عنحي نننسحككم)) لوقحن،فح  صحلى اهلل علزح  و سحلم  حنف  نن ا أل  ":قوله
يحمح عح  لنبحي علزح  الصحح   والسح   وال عح   رح  نحح  الصحانب  االختصحنه علحى نححن حو  

ونحن فقحن عح  بعح  العلاحنء نح  التحنبعز  وغزحمهم نح  جححاز الختصحنه علحى ،سبع   شححاو
 .ضعزف قحل  هح ال يصح و  حاف التطحع على خاس   شحاو  ترا 

***** 

  :- رحمه هللا –قال البهوتي 

لم ،رمانح  لنسحك نعحز   يصحمف إ   حنف قبحن    ،و رحم  نطلقنا      بحأ   (فسحك )لم ينحح  (و   )"
وهح نحن  ضحن عح  جح اه الكعبح  لحم ،بلحتح الحرال(و  نف على الشنذهوا    )يصح  حا   
 حنف علحى  (و   ).لم يطحف بنلبزح  جازعح ،ذا لحم يطحف بح ف  نح  البزح   ح   أل  ،يصح  حا  

فح  صحلى اهلل علزح  و سحلم  حنف لم يصحح  حا ح  أل   الاتال بكسم الانء (الاجم ج اه)
و عميحن     ) نف وهحح  (و   ) ((ي نننسككمعنخروا ))الشنذهوا  وقنل الاجم و ن  وهاء  
ال إ  ،الطحححاف بنلبزحح  صحح   ))  سحح ال لقحلحح  علزحح . حا حح  (لححم يصححح)و ناحح       (فجححس

 "التمنرر و األ ثم  ع  اب  عبنسهوا   ((فكم  تكلاح   ز    
 :دة عليق

  :النز  الاتعلق  بنلطحاف فزتن  " (فسك )لم ينح  (و   ) ":قوله
 .فز  نطلق الطحاف -1
 . و فز  التعزز  فز  الطحاف الاعز  -2
طلححق الطحححاف وفزحح     يكححح  نعنحح   فزتححن  فزحح  ،نحح   هاح    يطحححف  حححاف العاححم : نثنلحح

 .الطحاف للعام 
ولحرلك إذا بطلح  ،الص   وفزح  صح   نعزنح  ي الص   هننك فزتن  فز  نطلق : ان فقحل

ثححم  ثنححنء صحح     بطححن ،الظتححم ليلححح قحح ه  فحح  يصحح: نثنل،فزحح  الصحح    اعزنحح  بقزححالالنزحح  
 .زبقى نطلق الص    تكح  فن ل  ،فزت 

يصح  حي هحر   وقنل بع  العلانء، ف  شمو نلارهب   نن الثنفي وهح فز   عزز  الطحاف
وذلحك أل  هحرا ،شحم نا   الطحاف  ح   فزح  التعزحز  لزسحإذا وج ت نن  فز  نطلق ،الانل

 كان  ف  ال يشتمو  ي الص   عن نن يم      ينححر الم ححع  و ، الطحاف جزء ن  عبنح 



هحرا القححل هحح و ،  و عاحم  رحل   ن يسج     ينحر السجحح  كرلك  ي  جزاء النسك 
  ويشحمع  حي ااحم اسحج  الالأل   ثزحم نح  النحنس يحأ ي إلحى ،ه ق بنلنحنساألوهح ،الصحب

والاسأل  لزس  زتن ،ولح قلنن بنلتعزز    فنن فبطن فسك  ثزم ن  الننس،الطحاف وال ي هر
وإال ،وهححرا ال يقحح  إال  ححي إفسححن  جنهححن،حلزححن صححميح عحح  النبححي علزحح  الصحح   والسحح  

 . نلعنلم يعلم ذلك
 .لاسأل هر  ا  ،وق   ق نُنْطل قنا  و  ُنطل قنا : يجحز  "رم  نطلقنا      بأ  ":قوله
و  ححنف علححى    )لم يصححح  حا حح  ،رمانحح  لنسححك نعححز   يصححمف إ   ححنف قبححن    و ":قولععه

 "ف  ن  البز أل  ،وهح نن  ضن ع  ج اه الكعب  لم يصح  حا  ،بلتح الرال(الشنذهوا 
شحنذهوا  الوالحرر يطححف علحى [.21/الاحل(( ]و ْلز طَّحَّ ُححا ب نْلبح ْزح   :))اهلل عز وجن يقحلو 

 .شنذهوا  ن  البز ال    على وهرا نبني، أف   نف  ي البز 
 شحنذهوا  نح  البزح  وإفاحن جعحن عاحنحاا اللحزس :  هراح  اهللزحوقنل شحزو اطسح   ابح   زا

،وهحرا يعنحي صحا  الطححاف علحى  زألفح  لحزس نح  الب وعلى هرا يصح الطححاف علزح ،ل 
 حي  أل  الشحنذهوا   حن ، الشنذهوا  وع   صاتتن  ي وقتنحن الانضحم أل   صححههن بعزح 

ال ، نححن  ححي وقتنححن الانضححم  تححح نسححنم،ياكحح  الصححعحح والطحححاف علزحح ،نححن سححبق نسححطانا 
 .ياك  لإلفسن     ياشي علز 

 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
فح  صحلى اهلل نح  شححو نح  السحبع  لحم يصحح أل   ولحح يسحزماا (نح  الطححاف ون   مك شزئنا )"

ر ينحححححر     (و لححححم ينححححح    )(( خححححروا عنححححي نننسححححككم))قححححنلو ،ا علزحححح  و سححححلم  ححححنف  نن 
لحم  (و   )(( عاحنل بنلنزحنتفاحن األ  إ  ))ولاح يو.شب  الصح      ،ف  عبنح لم يصح أل  ،الطحاف
لم يصحححح ،رمانححح  لنسحححك نعحححز   يصحححمف إ   حححنف قبحححن    ،و رحححم  نطلقنا      بحححأ   (فسحححك )ينحححح 
اه الكعبح  لحم يصحح وهح نحن  ضحن عح  جح ،بلحتح الحرال(و  نف علحى الشحنذهوا    ) حا  
 جحح اه) حنف علحى(و   ).لم يطحف بنلبزح  جازعحح ،ذا لحم يطحف بحح فح  نح  البزح   حح   أل  ، حا  



ف  صلى اهلل علز  و سلم  حنف نح  وهاء بكسم الانء الاتال  لم يصح  حا   أل  (الاجم
 "(و فجسعمين     ) نف وهح(و   )((ي نننسككم عنخروا ))الشنذهوا  وقنل الاجم و
 :دة عليق

أل  "بكسحححم الاحححنء الاتالححح  لحححم يصحححح  حا ححح (الاجحححم جححح اه) حححنف علحححى(و   ) ":قولعععه
 .  ذا  نف على ج اه   كأف   نف  ي البز ، الاجم جزء  بزم نن  ن  البز 

و ْلز طَّحَّ ُححا :))لقححل اهلل  عحنلى "ف  صلى اهلل علز  و سلم  حنف نح  وهاء الاجحمأل  ":قوله
وإذا  نف على ج اه الاجحم ، ل على االستزعنبوالبنء  ،[21/الال((]ب نْلبح ْز   اْلع ت زق  

هحححرا الاجحححم يسحححاى ،و وإفاحححن  حححنف  حححي البز ، وحخحححن نححح  الاجحححم لحححم يطحححف بنلبزححح 
لحزس ، تحر   سحاز  نا ثح  و نن  سحازت  باجحم إسحانعزن، ألف  رطم ن  الكعب ،اطزمال

وحعححى ، نسحبت  إلحى إسحانعزن ال  صحح،أل  هرا الاجم رح   بعح  إسحانعزن،لتن  صن
 .غزم صازا  زن ح    ي هرا الاكن    إسانع

وقح  ذ حموا    ،نح  السحتم  الحاجبح     يكحح  عمينفحنا  ييعنح"عميحن ) نف وهح(و   )":قوله
 .ستم  الطحاف  ستم  الص  

وهحححرا يعحححم النجنسححح  الاسحححز   احححن لحححح  لطحححو بنجنسححح   حححي ثحبححح   و "(و فجحححس   ":قولعععه
 .ويعم النجنس  الاعنحي   ان لح  نف نا ثنا ،ب ف 

 
 
 
***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ال الطححاف بنلبزح  صح   إ  ))لقحل  صلى اهلل علز  و سحلم . حا  (لم يصح) و نا      "
 ثم  ع  اب  عبنس األ   هوا  التمنرر و(( فكم  تكلاح   ز   

   حححنف الااحححم  البحححس نخحححزض صحححح ويسححح   عحححن بحححنقي الاننسحححك  لتحححن علحححى  تحححنه  وإ  
 "و  ى

 :دة عليق



لحح  ،  الطححافاوهرا ي ل على    الطتنه  ن  الا   شحمو لصح "  و نا   ":قوله
 .  بم     صغم ال يصح  حا   سحاء  ن  ر ثنا   نف نا ثنا 

  بححم إنححن     أل  الااحح   رحح ثنا ، حح  هيححب  ححي اشححتماو الطتححنه  لحح  احح   األ بححمال نححن 
 .الاكو  ي الاسج  ن و  هان نانحع ،رنئضنا   و يكح  جنبنا 

   النبححي علزحح  :واسححت لحا لححرلك بأحلحح  ننتححن، قححنلحا إفحح  شححمو  صححغم ااحح   رحح ثنا الو نححن 
بنلبزحح  رتححى  يا علححي نححن يلعححن الاححن  غزححم    ال  طححح : "الصحح   والسحح   قححنل لعنئشحح  

النبحي صحلى  ب  إ   ول شيء ب  :ر يو عنئش  هضي اهلل عنتن قنل  ي  و يضنا ،" طتمر
رحح يو ابحح  عبححنس هضححي اهلل  يضححنا و ،  قحح   نكحح      حضححأ ثححم  ححنفزاهلل علزحح  وسححلم رحح

  الطحححاف بنلبزح  صحح   إال    اهلل  بحنح  زحح:"عنتاحن    النبحي علزحح  الصح   والسحح   قحنل
ونعلححححححح     الصحححححح    شححححححتمو لتححححححن ،" تكلاححححححح   زحححححح  مإال  فكحححححح:"و ححححححي هوايحححححح "الكحححححح  
هحححر  جالححح  نححح   حلححح  نححح  قحححنل بنشحححتماو ، كحححرلك الطححححاف  شحححتمو لححح  الطتنه ،الطتحححنه 

 .الطحافالطتنه   ي 
   الطتححنه   ححي :وذهححب بعحح   هححن العلححم هراتححم اهلل ونححنتم شححزو اطسحح   ابحح   زازحح 

واسححت ل ، صححغم  حح    حا حح  يصححح رحح ثنا وهححح ناحح   لححح  ححنف  ،شححم نا   لزسححالطحححاف 
واألصحححححن بحححححماء  الرنححححح  وعححححح   التحححححأثزم ،بعححححح   الححححح لزن علحححححى اشحححححتماو الطتحححححنه لحححححرلك 
 : و جنبحا ع   حل  الاشتم ز ،بنلتمك
بنلبزح   يا علحي نحن يلعحن الاحن  غزحم    ال  طحح :"ل  علز  الص   والس   لعنئش قح  نن 

ولكح  أل  ،ال أل  الطتحنه  نح  الاح   شحمو، نتنهن ن  الطحاف بنلبز ، "رتى  طتمر
 .الانئ  نانحع  ن  الاكو  ي الاسج 

  قحح   زالنبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم رحح بحح  إ   ول شححيء بحح  :و نححن رحح يو عنئشحح  اآلخححم
 .ونجمح اللعن ال ي ل على الحجحب،هرا نجمح  عن قنلحا.      حضأ ثم  نفنك
الطححاف بنلبزح  صح   إال :" نن ر يو ابح  عبحنس    النبحي علزح  الصح   والسح   قحنلو 

وإفاحن هحح ،هرا ال يصح عح  النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم  قنلحا، "الك       اهلل  بنح  ز
 حح   ثححم لححح قحح ه    الاحح يو صححازح ،فظححم نناحح نححمور عحح  ابحح  عبححنس نحح   فحح   يضححنا 

   الصح    زتحن اسححتقبنل ولتحن  كبزحم  ححي :ننتححن،الطححاف يلحنه  الصح    ححي  ركحن   ثزحم 



 ولتحن و اححميم  ححي آخمهحن وال يجحححز  زتححن الكح   والام حح  الكثزححم  وال يجححز  زتححن األ ححن 
 حي الطححاف وبترا يتبز     اشتماو الطتحنه  ،وال الشمب إلى غزم ذلك بخ ف الطحاف

 .واألصن بماء  الرن ،صميح لزس علز  حلزن صازح  
إ  اطفسحن  :فقححل  لقححل   ثحم  هحن العلحم هراتحم اهلل عحن ي العبحنح  ونما ولك  ارتزن نا 

 و ،لكح  لحح رصحن     رح    حي  ثنحنء الطححاف،ينبغي لح  عنح  إهاح  الطححاف    يتطتحم
ورزنئححر ،ل بصحا  الطحححاف حنف وهححح ناح   ثححم جحنء يسححأل   فنححن فجزبح   ححي هحر  الاححن

 .يلم  بزنان وق  ونن لم يق 
 ححي الحاقحح  لححزس نحح   اهححر، ححف علححى غزححم  تححنه  ونححن  شححب  ذلححك: نححن قحححل بعحح  النححنسو 

وذلحك    الطتحنه  ،التمبز  العلاز  ولزس ن  ه ر النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم  حي شحيء
   يكححححح   حححححرلك إال  عحححححن النبحححححي علزححححح  الصححححح لحححححم حولححححح،بن لحححححن   هحححححن العلحححححم نشحححححموع 

وإذا  لحح  و فحح  ناحح    ححأ ثم  هححن ، كزححف فقحححل و فحح  ناحح   وال  بححنلي،والسحح  
وإ   لح  و فح  نتطتحم  طحا حك ،اراهب األهبع  يمو      حا ك ال يصححالالعلم ن  

 .صازح بنال لن 
الاسأل  خ ف بز  العلانء والخح ف  زتحن قححر والقححل بنشحتماو الطتحنه    ي ولان  ن 

وبز  نحن وقح  ونحن ،يلم  بز  ن   عن ون  لم يلعن يح رزنئر  لزس علز  حلزن صازح صم 
وهر  ينبغي لطنلب العلم    يجعلتن قنع   نطحمح   حي الاسحنئن الخ  زح  التحي ، لم يق 

 فحح  يلححم  بححز  نححن وقحح  ونححن لححم  نخنللححنا  يكححح   زتححن خحح ف بححز  العلاححنء ويححمى  زتححن قحححالا 
 ر    ي  ثننء الطحاف      حا ح   ينبني على اشتماو الطتنه   ي الطحاف  ف  لح،و يق 

 تحححح  احححن لحححح ،ولكحح  أل  الطتحححنه  شحححمو،ال للححححات الاححححاال ،ويلزنححح     يسحححتأفف، يبطححن
 .ص   ر    ي  ثننء ال

أل  ،أل  ذلححك   اححن األرحححال"ويسحح   عححن بححنقي الاننسححك  لتححن علححى  تححنه ":قولععه
 تحححنه   ولحححى  علحححى ونعلحححح      عحححن العبحححنح  عاحنحححنا ،اتحححن  إلحححى ذ حححم و ،الاننسحححك عبحححنح 

هبان ياتن   ي ذهنبح  إلحى قحماء  القحمآ   و هباحن   يضنا ،و  ان ن   علتن على غزم  تنه 
إال  ولحرلك ينبغحي للاحمء    يعححح فلسح     ال يخحم  نح  بزتح .  ه   الصح   وفاحح ذلحك

 .وال ياتن  إلى حوه  الازن ،صلى   الص   نبنشم ا ت  ذا  حه ، ا ويم نح رقزق، وهح نتطتم



أل  النتحي وإفاحن صحااحا هحرا قحنلحا  " حنف الااحم  البحس نخحزض صحح و ح ى":قوله
 حنف وعلزح    فح  زض واقعح خحنآل  الااحم  إذا  حنف ولحبس الا ح،هنن يعحح إلحى  نحم خنه 

 احن اللحم  بحز  ،لى الارهبولح صلى وعلز  ثحب نام  لم  صح ص    ع،ستم  نامن 
 : نسألتز 

و نحن الثححب ، حي رحنل اطرحما   قحض حو  غزحم    لحزس الاخحزض إفاحن رحم  :اللم  بزنتان
لك  نقتضحى هحرا    يصحح  حي الصح   حو  ،الاام   تح رحما   حي الصح   و حي غزمهحن

صححا   والصحححاب.خححنص طحححافوالتاححميم  ححي ال،أل  التاححميم  ححي الصحح   عححن ،الطحححاف
 .احضعز الالعبنح   ي 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 اللن احح  خ ص بعحح واط  بنلكححن مو ، زتاححن  يقححم ُ .فلحح ا (ي ه عتححز يصححل)ذا  ححم  حا حح إ   (ثحم)"
لقحلحححح  (خلححححف الاقححححن ) ضححححن  حفتاححححنورزححححو ه عتاححححن جححححنز واأل   نكتحبحححح  عنتاححححن ئُ و جححححز 
   صن (بماهزم نصلىوا خروا ن  نقن  إ  ) عنلى
 ثححنه نح  الطحححاف    ويسح  اط  سح العلزحح   للعلح (يسحتلم الاجححم)بعح  الصحح   يعححح و(ثحم)

 ". ن وق 
 :ة عليقد

م عتز  سححن  ولزسحح  الححعلححم ننحح     ".فلحح ا (يصححلي ه عتححز )ذا  ححم  حا حح إ   (ثححم)":قولععه
ححْ  ن ق ححن   :))وهححي  فحح  يسحح     يقححم ،وهنن  سححقض الاؤلححف هراحح  اهلل سححن ،واجبحح  ححُروا ن  و ا َّخ 

 ح   النبحي علزح  الصح   والسح   لاحن  حمغ نح  الطححاف ،[125/البقم ((]إ بْحم اه زم  ُنص ل ى
ُروا ن ْ  ن ق ن   إ بْحم اه زم  ُنص ل ى:))  الاقن  وقنلن حفن علز    وإفان قم ،[125/البقم (( ]و ا َّخ 

 :الص   والس   هر  اآلي  ألنمي  
حححْ  :))وجحححن وقحح  قحححنل اهلل عححز،للنحححنس إب غححنا  -1 حححن المَُّسحححُل بح لِّحححْ  ن ححن  ُفْحححز ل  إ ل ْزححك  ن  ي ححن   يح ت 

حْ  :)) ألنم اهلل عز وجن  حي قحلح  ذلك انتثنالا  و ف   عن،[21/الانئ  ((]ه بِّك   حُروا ن  و ا َّخ 
 [.125/البقم ((]ن ق ن   إ بْحم اه زم  ُنص ل ى 

 .ألنم اهلل لزشعم فلس      عن هر  العبنح  انتثنالا  -2



سححه ز  النننسحب  قحماء  هحن ز  و  "اللن اح  خ ص بعح واط  بنلكحن مو ، زتاحن  يقحم ُ ":قوله
وسحححه  ، تحرزحح  اطهاحرال  سحححه  الكححن مو   زتححن،  علححى التحرزحح ألفتاححن يشححتا ،ظححنهم

 .تحرز  العلايالاطخ ص  زتن 
نح    باعنحى  فح   حنف وبعح   ماغح،لح صحلى نكتحبح  ييعن "نكتحب  عنتان ئُ و جز ":قوله

أل  الاقصحححح    يحقحح  :قححنلحا،  فتححن  جححزئ عحح  هححن ز  الححم عتز ،الطحححاف  قزاحح  الصحح  
 .طحافالص   بع  

بأ  النبحي علزح  واست لحا ،إلى وجحب هن ز  الم عتز  ب بع   هن العلم هراتم اهللوذه
حححححححححححححْ  ن ق حححححححححححححن   إ بْححححححححححححححم اه زم  :))وقحححححححححححححنل، الصححححححححححححح   والسححححححححححححح   صححححححححححححح هان حححححححححححححُروا ن  و ا َّخ 

 ".خروا عني نننسككم:"وقنل،[125/البقم ((]ُنص ل ى
 حح    ححن  ،فللطحححا    هححن ز  الححم عتز   نبعتححن :و ححي الاسححأل  قحححل ثنلححو وهححح التلصححزن

بأفتاحححن  نبعتحححن   وعللححححا ذلحححك،اسحححتابتن،وإ   حححن  الطححححاف نسنحفنا ،وجبتحححن،الطححححاف واجبحححنا 
 . فتان سن    ثم العلانء علز  الصحاب والررولك  ،اتبحعالوالتنب  ل  ركم ،للطحاف
قححن  نواأل ضححن     كححح  خلححف ، ححي الاسححج  و ححي غزححم  "ورزححو ه عتاححن جححنز":قولععه
ألفحححح  علزحححح  الصحححح   والسحححح   قححححن  علزحححح  رححححز  بنححححنء  نقننححححنا سححححاي نقححححن  إبححححماهزم ،إبماهزم
 ييعنح، إلفسحن  الطحنئف جاح   سحنبز  بحم عتز  ر للح  :قنل  هن العلم هراتحم اهلل،الكعب 

 .يطحف  سبحعن ثم  سبحعن ثم  سبحعن ثم يصلي ه عتز 
ولححح     يصحححلي بعححح  األسحححنبز  ه عتحححز  لكحححن ،ولححح     يصحححلي عقحححب  حححن  سحححبحع ه عتحححز 

 .ث    نلصحه، سبحع
وسححاء  ححن   نسحنحفنا  و   و ه نحنا  سححاء  حن  واجبححنا ،وهن حن  الم عتحن  سحن  عقحب  ححن  ححاف

و ححي صححازح ،ه عتححن  لكححن  سححبحع:ولتححرا جححنء عحح  الزهححمر نمسحح ا ،  و غزححم فسححك فسححكنا 
 .إال صلى ه عتز  لم يطف النبي علز  الص   والس    سبحعنا :البخنهر نعلقنا 

و ححححاف الحححححاع و ححححاف ،   يصحححلي بعححح   ه عتححز سحححتاب ي علححى هحححرا  ححححاف اط نضحح  
هن يجححححز    يصحححلي هحححن ز  الحححم عتز   حححي  وقحححنت و ،وهكحححرا، القححح و  و ححححاف الاسحححنح 

يحن بنحي عبح  ننحنف ال  انعححا  رح ا  :"أل  النبي علزح  الصح   والسح   قحنل،يجحز النتي؟
 .سبنبوألفتان ن  ذوات األ"   نف بترا البز  وصلى  ي  سنع  شنء ن  لزن  و فتنه



 .ب   بنلك   ع  السعي،غ ن  الك    ي الطحافا لم البع   "  صن ":قوله
يتزسحححم     م ححح   لححح،وال يقبلححح  هنحححن" (يسحححتلم الاجحححم)بعححح  الصححح   يعححححح و(ثحححم)":قولعععه

وأل  ،ألفح  لحم يحمح عح  النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم  فح   عحن ذلحك،يستلا     يشزم إلزح 
 .  م   الزانفي،الرر يستلم ب   قبزن ال يشنه إلز 

ونعلح  ،أل  الطحاف عبنح   ختص بنلبقع ". ثنه ن  الطحاف  ن وق ويس  اط  ":قوله
ن  العبنح  التي  ختص بنلزنن  والاكن   ولى ن     يماعي اطفسن  العبحنح  التحي ع   نما

 فحح  قحح  يعححم  للالضحححل نححن :ونحح  القحاعحح  الاقححمه ،زنححن   كححح  عننحح   ححي  ححن نكححن  و
لك  ،   هيب    الص   ن    ضن العبنحات و جن الطنعنت،اللنضن يجعل    ضن ن 

هن األ ضحن    يكثحم نح  الصح    و األ ضحن اسج  الاما  اللا   ن   ي نك   و  ي 
أل  الطحححححاف عبحححنح  ال  حجحححح  إال  حححي هححححرا ،فقححححل نحححح  الطححححاف   يكثحححم نحححح  الطحاف؟

 .الاكن 
هلل بعبحنح  ال اهلل علحي فحره      عبح  : قحنل نح  الخللحنء فحره فحرهاا  ولرلك ذ موا    هجح ا 

إ  صحلى ياكح   رح  ، اشحكن إ  صحن  ياكح   رح  صحنئم،يشم ني  زتن  رح  نح  الننس
رتححى ال ،اطححنفال خلحححا لحح  : نسححتلتى بعحح   هححن العلححم  قححنلحا،إ  سححبح  ححرلكو يصححلي 

لكحح  هححرا  زحح  ، اجححم األسححححاليقبححن :بعضححتم  جححنب بجحححاب آخححم قححنلو ،يشححنه    رحح 
يلحتح لح  :بعضحتم قحنلو ،إفاحن هحح سحن   حي عبحنح ،الاجحم لحزس سحن  برا ح  أل   قبزحن،فظم

لكنحح  هححح يخححتص بازححز  ، ألفحح  ياكحح   رحح  يصححلي، هححرا غزححم صححازح،بححنب الكعبحح  يصححلي
 . لزس هننك جحاب إال الطحاف،الاكن 
   و ،آثحنه نجاحعتحن يم قحي إلحى حهجح  الاسح   حي  ضحن الطححافو  رنحيحو  توق  جحنء

ونححن  شححب  ذلححك عحح  ابحح  عبححنس وعحح    عتححق خاسححز  فلسححنا احح    ححن     نحح   ححنف  سححبحعنا 
ه ع  الصانب  ن  قحلتم ون  وق  وهح  ز  آثن، نلاتم    التطحع بنلطحاف نشموع،غزم 
لك  ي ر     اط ثنه ن  التطحع  ي الطححاف إفاحن يشحمع وينح ب إلزح   حي غزحم ، علتم

راحح  نححنتم  رححق از نلطحاف  ححي  يححن  الاحاسححم  قححض بححإذا  طحعحح   كألفحح، يححن  الاحاسححم
 .و ف   طحعنا ، واجبنا  فسكنا  يؤحو أل  هؤالء ،ننك بنلاطنف

***** 



  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 (رتى يمى البزح )ر الصلن   ( زمقن )ر بنب الصلن لزسعى   (لى الصلن ن  بنب ويخم  إ  )"
ال اهلل لح  إ  إ  الااح  هلل علحى نحن هح افن ال ))وننح  ث ثحنا (ويقحل نن وهح ويكبم ث ثنا ). زستقبل 

بزحح   الخزححم ،وهح رححي ال ياحت،ياي ويازحح ،ولحح  الااحح ،ورحح   ال شححميك لحح  لحح  الالك
وفصححححم ،صحححح   وع  ،ال اهلل ورحححح   ال شححححميك ل لحححح  إ  قحححح يم ال إ   يء  وهححححح علححححى  ححححن شحححح

     (لحىإ   ننشحزنا )ن  الصحلن(ثم ينزل)وال يلبي،ربوي عح بان    .رزاب ور  وهز  األ  ،عب  
فاحححح سحححت  - حححي ه ححح  الاسحححج  خضحححموهحححح الازحححن األ  -(ولاأل   العلحححم)بزنححح  وبحححز  يبقحححى

خضححححم بلنححححنء وهححححح الازححححن األ  (اآلخححححم)العلححححم(لححححىإ   شحححح ي اا )سححححعزنا ،ننشزنا (سححححعىيثححححم ).ذهع   
ويمقى الاححمو  ويقحححل نححن قنلحح  علححى الصححلن ثححم ،ثححم ياشححي).حاه العبححنس رراء  ،الاسححج 

الصححلن يلعححن لى ،إ  ويسححعى  ححي نحضحح  سححعز ، زاشححي  ححي نحضحح  نشز )نحح  الاححمو (ينححزل
يلتححححتح .(وهجحع  سححححعز ،ذهنبحححح  سححححعز  عنا بسحححح)ر نححححن ذ ححححم نحححح  الاشححححي والسححححعي   (ذلححححك
 "ويختم بنلامو ،بنلصلن
 :دة عليق

وهنححن الاؤلححف  "( زمقححن )ر بححنب الصححلن لزسححعى   (لححى الصححلن نحح  بنبحح ويخححم  إ  )":قولععه
      النبحي علزح  الصح   والسح  يوهح،هح  ع  النبحي علزح  الصح   والسح  ا سقض سن  و 

ححححع نئ م  :))قححححم  الصححححلن اححححن  ححححي رحححح يو جححححنبم لاححححن حفححححن نحححح   ححححْ  ش  ححححْمو    ن  إ  َّ الصَّححححل ن و اْلا 
 على هحرا إذا ،بان ب   اهلل بح  اب ءوا:اي و و ي ه ،  ب   بان ب   اهلل ب [ 158/البقم ((]اللَّ   
  حم ولم يمح    النبي علز  الصح   والسح   .يس     يقم  هر  اآلي  نننت نوحف نصلال  ى 
 .لان يلعل   ثزم ن  العحا  خ  نا ،والامو  نولم يمح  ف  قم هن  ن نم  عن  الصل،اآلي 
جحنبم    النبحي علزح  الصح   والسح   و حي رح يو "(ويقحل نحن وهح ويكبم ث ثنا )":قوله

لحح  الالححك ولحح  ،ال إلحح  إال اهلل ورحح   ال شححميك لحح :"وقححنل،راحح  اهلل و بححم نلاححن هقححي الصححل
وهحز  ،بح  عوفصحم ، صح   وعح  ، ال إلح  إال اهلل ورح  ، ن شيء قح يمالاا  وهح على  

ترا ، ثحم سحعى،ثحم  عحنح هحرا الحر م،ثم حعحن،ثم  عنح هرا الر م،ثم حعن "اب ور  رز األ
 .نم ن  وال عنء،اتث   نم الر م يقنل 



أل  النبي علز  الص   والسح   قطح  التلبزح  ،ال يلبي"وال يلبي،ربوي عح بان    ":قوله
 .شمع  ي الطحاف رزنان
إلحى     ياشحي   ،هحرا هحح الاحرهب "  يبقحى   (لحىإ   ننشحزنا )نح  الصحلن(ثحم ينحزل)":قوله

نحن  الصححابو .لكح  هحرا ال حلزحن علزح ، يكح  بزنح  وبحز  العلحم فاحح سحت   ذهع ثحم يسحعى
 .ذ م  الان  

الاسحححن   بحححز  الصحححلن  "ويمقى الاحححمو  ويقححححل نحححن قنلححح  علحححى الصحححلن،ثحححم ياشحححي)":قولعععه
  ذا قلنن إ  الرهاع ست  و هبعح  سنتي ، 122 س  وستح  ذهاعنا و سب  نئ    هي والامو 

نحن بحز  و .ث   نئ  وث   وخاسز  نتم وفصف نتحم  قميبحنا :نتم واثنز  ن  عشم   زكح 
اللحم  بحز  و . قميبحنا  فخاسحز  نتحم وفصحو وارح  :كحح  ز،العلاز  نئح  واثنحي عشحم  ذهاعحنا 

 :  ث ثاطسماع  ي السعي والمنن ن  وجح  
شححاو الث ثحح  األو نحن المنححن  لحي ،   اطسحماع  حي السححعي نشحموع  حي  ححن األشححاو -1
 .ولاألُ 
 .و نن المنن  لي جاز  الشحو،   اطسماع  ي السعي يكح   ي جزء نن  -2
   ولتححرا جححنء  ححي الاحح يو ،   اطسححماع  ححي السححعي  شحح  نحح  المنححن  ححي الطحححاف -3

رتحى إ  إزاه  يح وه بح  نح  شح    ش ي اا  سعزنا سعى عى س النبي علز  الص   والس   لان
 .سعز 
لى ،إ  ويسححعى  ححي نحضحح  سححعز ، زاشححي  ححي نحضحح  نشز )نحح  الاححمو (ثححم ينححزل ":قولععه

وهجحع  ،ذهنبححححح  سحححححعز  عنا بسححححح)ر نحححححن ذ حححححم نححححح  الاشحححححي والسحححححعي   (الصحححححلن يلعحححححن ذلحححححك
سحعز  وذهنبح   وهجحعح .األول غحن    ابت   بنلامو  ل "ويختم بنلامو ،يلتتح بنلصلن.(سعز 
سحعى ي علحى هحرا ،يحنب شححو وارح إ  الرهنب واط لا  قنل ن   هن العلم خ  نا سعز  

وفسب هرا القحل ،هرا القحل إلى اب  رز  غلض علز  هرا  اهلل  وفسب، هب  عشم  شح نا 
 .شحو وهجحع  شحو آخم  نن اب  رز   ق  صمح بأ  ذهنب  إلى الصلن،لطانورل

 
***** 

  :-مه هللا رح –قال البهوتي 



   حمك  ح      لحم يمقتاحنصحلتان إ  ويجب استزعنب نن بزنتاحن  حي  حن نحم   زلصحق عقبح  بأ  "
بحححنلامو  سحححقض الشححححو    بححح     ححح   ) لحححم يصحححح سحححعز -ولحححح حو  ذهاع-ناحححن بزنتاحححن شحححزئنا 

 حن  ابح  نسحعحح :بح عبح اهللقنل     ويكثم ن  ال عنء والر م  ي سعز .   ياتسب (ولاأل  
عححححز فحححح  األ  و   ،واعحححف عاححححن  علم،هب اغلححححم واهرم:لن والاحححمو  قححححنلذا سحححعى بححححز  الصححححإ  
 "و حف  بع   حاف فسك ولح نسنحفنا  ونحاال  ويشتمو ل  فز . م األ  

 :دة عليق

 "  لحم يمقتاححنصححلتان إ  ويجححب اسحتزعنب نححن بزنتاحن  حي  ححن نحم   زلصححق عقبح  بأ  ":قولعه
حاجححححب  ححححي وقتنححححن نححححن رحححح  ال: ذا قححححنل قنئححححن حححح،واجباالسححححتزعنب بححححز  الصححححلن والاححححمو  

رح  الحاجحب هحح :فقححلأل  الجبن شيء نن  زال وشيء نن  وضح  علزح  بح و ؟،الانضم
 .سزم العمبنت

وإذا لحم يصحح هحرا  "لحم يصحح سحعز -ولحح حو  ذهاع-   مك ناحن بزنتاحن شحزئنا     ":قوله
حْ  :))أل  اهلل عز وجن يقحل،الشحو لزن     يأ ي بشحو آخم حع نئ م  إ َّ الصَّل ن و اْلا ْمو    ن  ش 

حن حم    ح   ُجن حنح  ع ل ْزح     ْ  ي طَّححَّف  ب ت ا  والبحنء ،[158/البقحم ((]اللَّ     ا ْ  ر لَّ اْلبح ْزح     و  اْعت ا 
والاكاحح  نحح  .وأل  المسحححل علزحح  الصحح   والسحح    ححنف  ححرلك،  حح ل علححى االسححتزعنب

  :نسب  لنن  نما نلب، السعي ظنهم 
خححروا :"أل  النبححي علزحح  الصحح   والسحح   قححنل،والسحح   التأسححي بححنلنبي علزحح  الصحح   -1

حححححن   ل ُكحححححْم   حححححي ه ُسححححححل  اللَّححححح   ُ ْسحححححح    :))وقحححححنل اهلل عحححححز وجحححححن،"عنحححححي نننسحححححككم ل ق حححححْ    
 [.21/األرزاب((]ر س ن    
ونحن رصحن لتحن ،لزتر م اطفسن   صن نشموع  السعي وهي  ر م  رنل    إسانعزن -2

 .ن  ابنتن تتن ي قص
وظححنهم   نحح  ولححح  ححن   ". حح  ياتسححب (ولبححنلامو  سححقض الشحححو األ   بحح       حح   )":قولععه
أل  هحرا السحعي لحزس علزح  ،واألظتم  ف  لح  عاح  ذلحك بطحن سحعز ،وهرا  ز  فظم،عنن اا 

لحزس  نح  عاحن عاح ا :"وقح  قحنل علزح  الصح   والسح  ، نم النبحي علزح  الصح   والسح  
  و فسححزنفنا  جتحح ا يلعححن ذلححك  بححز  إفسححن  لححم  ،وأل  هححرا نت عححب" علزحح   نمفححن  تححح هح
 .وبز     يتعا  ذلك



وهكحرا  حي  حا ح  ينبغحي    يشحتغن بنلحر م  "ويكثم ن  ال عنء والر م  ي سعز ":قوله
تسححبزح الولك  هححرا الححر م نحح  ،تسححبزح والتاازحح  والتتلزححن وقححماء  القححمآ الوالحح عنء نحح  

 علحى وال لزن،    سعز  صازح ولح لم يقن شزئنا ،نسنح  ولزس بحاجبوالتااز  وغزم  
 إلححححى النبححححي صححححلى اهلل علزحححح  وسححححلم صححححبزنا   رحححح يو ابحححح  عبححححنس    انححححم   ه عححححذلححححك 
 لحح  حن  ،ونعلحح     الصحبي ال ياسح  الحر م،"لحك  جحم فعحم و:"قحنل،لرح لتحرا : قنل 

 .لان ركم النبي علز  الص   والس   بصا  فسك  ن  ع   ذ م  الر م واجبنا 
هب اغلححم :ذا سححعى بحز  الصحلن والاححمو  قحنل ححن  ابح  نسحعحح إ  :بححح عبح اهللقحنل    ":قولعه
الر م يقنل بحز  العلاحز   اوق  وهح    هر ". م عز األ  ف  األ  و   ،واعف عان  علم،واهرم

 .ش ي اا  رزنان يسعى سعزنا 
األ ضححن لإلفسححن     يحح عح لنلسحح   ححي الطحححاف  و السححعي  و    يطلححب نحح   هححن:نسححأل 
ضححححححم رألفحححححح   ،األ ضححححححن    يحححححح عح بنلسحححححح ؟نلاطحفيسححححححاى ب  يحححححح عحا  احححححح  غزححححححم   
وقح  يخطحئ  حي فطحق ، بخ ف الح عنء نح  الاطححف  قح  ال يلتحم نعنحن ،و خش ،للقلب

   بحأس ،وهحح عاحم ،نبحموهاا  رجحنا   اللتحم اجعلح:و ج هم يقحل،وهرا نشنه ،هرا ال عنء
 .ستأجم هرا الاطحفي    ورال  إين  خزم ن ،ال عنء  تنب     ياان
 .فز  نطلق السعي -1: هنن فزتن  "ل  فز  ويشتمو":قوله

 .فز  السعي الاعز  -2                             
 .و  هان شمو على الارهب                                  

 .أل  السعي جزء ن   جزاء الال والعام ،شم نا      فز  السعي الاعز  لزس الصحابو 
أل  النبحي علزح  ، حرلك  حي الطححاف،جحزاء السحعي   يححالي بحز    ييعنح"ونححاال ":قوله

والسحعي عبححنح  ،العبححنح   وألفح  لححح لحم  كح  نحححاال   قح  جحز ،الصح   والسح    ححنف نحالزحنا 
 نف  ي  ول النتنه  لح ، بن سن   نن الاحال  بز  الطحاف والسعي  لزس شم نا ،و وار  

 .وسعى  ي آخم النتنه صح
يشححتمو  ححي صححا  السححعي    يتق نحح   "و حفحح  بعحح   حححاف فسححك ولححح نسححنحفنا ":قولععه

إال  ححي ،طحححاف الاسححنح  ال يتصحححه إال  ححي  حححاف القحح و الو ،ولححح نسححنحفنا ، حححاف فسححك
 .هي  فسنك يح  العز :نسأل  وار   على القحل الماجح



ق  وهح    النبي علزح  الصح   والسح    حي يحح  العزح  نحن سحؤل عح  شحيء :  ذا قنل قنئن
وهححرا يحح ل علححى صححا  وجحححاز  قحح يم السححعي ،"ن وال رححم ا عحح" :قحح   وال  خححم إال قححنل 

نقححل يجححز    يقح   السحعي علحى الطححاف ،   ح  يقحنس علحى ذلحك العام ،على الطحاف
  ي العام  ؟ 

 : لحجح ،ال يقنس:الجحاب
 .   المخص   ي التق يم والتأخزم إفان وهحت  ي  فسنك يح  العز  حو  غزمهن -1
لقلح    عنلتحن بخح ف ،العام  ألخن ذلك بتم زحب العاحم  فنن لح قلنن بجحاز ذلك  ي  -2

 .أ عنل يح  العز  خاس  الال 
 ف  لم يقن  ر  ن  العلانء الاعتبمي  بجحاز  ق   السحعي علحى الطححاف  حي العاحم   -3

وإ   ححن  هنححنك هوايحح  عحح  اطنححن   راحح  ظنهمهححن الجحححاز ، ناحح   قحح   إال عطححنء هراحح  اهلل
 . و جنهن يكح  ن  فنس   رتى  ي العام  لك  بشمو   

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 لححححح سححححعى .ر سححححتم العحححححه    (والسححححتنه ).والنجس،نحححح  الاحححح  (و سحححح   زحححح  الطتححححنه )"
  ال  مقححى والاححم    بزنحح  وبححز  الطحححاف(الاحححاال ) سحح (و) جححز       و عمينفححنا    ،و فجسححنا    ،ناحح ثنا 

    حن  نتاتعحنا ثحم إ  )بحنحه  نعتاحم بحرلكو سح  ن شح ي اا  وال  سعى سحعزنا  الصلن وال الامو 
فح   اح  أل  (و الحن)لزحح م  للاحل ولحح لبح   وال يالقح  فح بنا .(ال ه ر نع  قصم ن  شعم 

 زحح خن الاححل علححى (ذا رححلرححن إ  )   ححن  نحح  الاتاتحح  هحح ر لححم يقصححم وبححأ  (الوإ  ).عام حح 
  نعح  سححاء  حن،والاعتاحم غزحم الاتاتح  يان ثم ال يان رتحى ياحن ننتاحن جازعحنا ،العام 
 ".غزمهن وشتم الال     ي    ،و لم يك ه ر    
 :دة عليق

   النبححي علزحح  والحح لزن علححى هححرا ".والنجس،نحح  الاحح  (و سحح   زحح  الطتححنه )":قولععه
 انعتن ، "ا علي نن يلعن الان  غزم    ال  طحف بنلبز : "الص   والس   قنل لعنئش  

 .ن  الطحاف نان ي ل على    السعي لزس  رلك



عحه  الاعتنح  حاجحب الو نن ستم ،والاماح عحه  الص  "ر ستم العحه    (الستنه و )":قوله
 . ي السعي و ي غزم  نطلقنا 
 . ر ن  الستم نن يشتمو للص  "و عمينفنا    ،و فجسنا    ، لح سعى نا ثنا ":قوله
ظحنهم  ح   الاحن   هراح  اهلل    الاحححاال  "بزنح  وبحز  الطحححاف(الاححاال ) سح (و)":قولعه
وهرا ،والشنهح هرا  اهلل هنن صمف عبنه  الان   لتحا ق الارهب،اء السعي سن بز   جز 

 .الصنز  ن  الشنهح إفان  عل  ألجن    يحا ق الارهب
   يشححمح و   ياححن   وذلححك ألفحح  علححى الشححنهح  والا ،والاقزقحح     هححرا الصححنز   زحح  فظححم

القححل الاعحموف أل  الان   نشى على ،ثم يبز  الارهب،     الان   على نن هح علز 
 . الشنهحاا وهرا الرر قلت  هح الرر يصنع   ثزم ،   ينبغي هرا،ن  الارهب

 .أل  هقزتن ق  يكح   ز  افكشنف للعحه "  ال  مقى الصلن وال الامو والام   ":قوله
إ  لتحن  وقنل بع   هحن العلحم،كح  نان  تن  ألفتن ق  "ش ي اا  وال  سعى سعزنا ":قوله

واألصحن  سحنور ، ي الحزن  السحنبق إذا  ن  لز ا  ش ي اا   سعى سعزنا وإ  لتن    ،    مقى
 .ل والنسنءنالمج
رح يو عنئشح  هضحي اهلل عنتحن والح لزن علحى السحنز  "و س  نبنحه  نعتام بحرلك":قوله
النبححي علزحح  الصحح   والسحح   رححز  قحح   نكحح      حضححأ ثححم  بحح  إ   ول شححيء بحح  :قنلحح 
 . نف
لزحح م   ولح لب   وال يالق  ف بنا .(ه ر نع  قصم ن  شعم ال     ن  نتاتعنا ثم إ  )":قوله
ذا رحن إ  )   حن  نح  الاتاتح  هح ر لحم يقصحم وبحأ  (الوإ  ).فح   اح  عام ح أل  (و الحن)للال
وهحرا القححل الحرر  "ثم ال يان رتى يان ننتاحن جازعحنا ، ز خن الال على العام (رل

نحححح  سححححح   نشححححى علزحححح  الاؤلححححف وهححححح الاححححرهب ظححححنهم  بححححن صححححميا  إنكححححن  التاتحححح 
 .و   ن  سن  الت ر  عز   ي رق  القما ،   ذلك ال ياك  الصحابلك  ،الت ر

، وقححنه ، نتاتحح  ال هحح ر نعحح :األفسححنك  هبعحح   لكنفححلححح  خححرفن بظنهمهححن  وهححر  الصحححه 
 .ونتات  نع  ه ر، نلمح

 : فظم ألنمي  نالاؤلف  زت تني قنلتإذ  هر  الصحه  ال
 .ألف  لم يان لعام  ،وهح لم يتات  اتعنا  ف  يلز  ن  ذلك  فنن فساز  نت -1



القحنه  ال يلزنح  إال  و، سحعزز  وفلزنح  بطححا ز  و  فنحن فسحاز  قنهفحنا ، ف  يلز  نح  ذلحك-2
 . حاف وار  وسعي وار 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
لزح م  ،لقحح  فححح بنا ولحححح لبحح   وال يا.(ال هحح ر نعحح  قصحححم نحح  شححعم     ححن  نتاتعحححنا ثححم إ  )"

ذا رحن إ  )   حن  نح  الاتاتح  هح ر لحم يقصحم وبحأ  (الوإ  ).فح   اح  عام ح أل  (و الحن)للال
والاعتاحححم غزحححم  ثم ال ياحححن رتحححى ياحححن ننتاحححن جازعحححنا ، زححح خن الاحححل علحححى العاحححم (رحححل

و شححححححححححتم الاححححححححححل     حححححححححي    ،و لححححححححححم يك سحححححححححححاء  ححححححححححن  نعححححححححح  هحححححححححح ر    ،الاتاتححححححححح  يان
 ن  :لقحل اب  عبنس يم ع (الطحاف قط  التلبز  ذا شمع  يإ  )والاعتام(والاتات ).غزمهن

هرا ر يو رس  صازح :ذا استلم الاجم قنل التمنررياسك ع  التلبز   ي العام  إ  
 .س بتن  ي  حاف الق و  سماا وال بأْ 

 بنب صل  الال والعام 
رححححما  بححححنلال يححححح  اط  )رتى نتاتحححح  رححححن نحححح  عام حححح ،وقمبتححححن(يسحححح  للاالححححز  باكحححح ) 

لاحححن    النحححنس  حححنفحا يتحححموو   زححح  الاحححنء  سحححاي بحححرلك أل  ،ذر الاج وهحححح ثحححنن  (التمويححح 
ر نحح  نكحح      (ننتححن)  ياححم  نححن  ويسحح     الظتححم نحح  اط    زصححلي بانححى(قبححن الححزوال)بعحح  
 " ضن ن   ا  الاززابواأل  

 

 

 

 
 :دة عليق

الاعتاحم يقطح  التلبزح   "(ذا شمع  حي الطححاف قطح  التلبزح إ  )والاعتام(والاتات )":قوله
 ححح ذا شحححمع  حححي الطححححاف قطححح  التلبزححح  لاححح يو ابححح  عبحححنس ،شحححموع  حححي الطححححافعنححح  ال
 .وألف  إذا شمع  ي الطحاف  ق  شمع  ي التالن، الار حه

يقطعتحن إذا و ،احم  العقبح جبحنلال   فتاحن يلبزحن  إلحى    يمنزحن   و نلمحاا  و نن إ   ن  قنهفنا 
 .والسعي ثم يعنوحا  ذلك بع  الطحاف،بر م خنص ل فشغنل،شمع  ي الطحاف



 والطحاف ن  ،ألفتن ن  جال  الر م" .س بتن  ي  حاف الق و  سماا وال بأْ  ":قوله
 .الاعلح   ف  لزس ل  ذ م خنص

الاؤلحف ذ حم  حي آخحم البحنب صحل  العاحم  لكح  علحى "بنب صل  الال والعاحم ":قوله
ف  ي صحل  رحل النبحي علزح  الصح   ن   م وصُ ن   رس  نن ُذ و ،صنهوج  اطجانل واالخت

ولحرلك   حمح  ،نسحتق ا  ورح يو جحنبم يعتبحم ننسحكنا ،والس   ر يو جنبم هضي اهلل عنح 
 حر موا هوايح  نسحلم وزاحوا علزتحن نح  بقزح  الكتحب  ، بع  العلاحنء هراتحم اهلل علحى رح 

ننسححك هححح :ننسححكز  حح   لحح  ، اححن صححن  الشححزو نااحح  فنصححم الحح ي  األلبححنفي هراحح  اهلل
رح يو جحنبم نح  رحز  خحم  النبحي  نترج  النبي صلى اهلل علز  وسلم جاح   زتحن هوايح
 . وننسك آخم نستقن،علز  الص   والس   ن  الا ين  إلى    هج 

رححما  بححنلال يححح  اط  )رتى نتاتحح  رححن نحح  عام حح ،وقمبتححن(يسحح  للاالححز  باكحح )":قولععه
والححح لزن    ،تمويححح ال  بحححنلال    يكحححح  إرمانححح  يحححح  السحححن  لاححح   هاح    ياحححم "(التمويححح 

يح  ،و تمويحح  ضححاىال ححنفحا نحح  النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم  رمنحححا يححح     الصححانب  الححري
وخاسححح  لاححح  ،و ين  الاحححل سحححت  لاححح   حححأخم،زحححح  الثحححنن  نححح  ذر الاجححح الالتمويححح  هحححح 

 .زح  السنب  لك  لزس ل  ع ق  بنلاننسكال ع  وبع  العلانء،جنع 
لكنح  لحزس نح  ،ألفتم يزينح  نحما بتم للخحمو  إلحى ننحى،يح  الزين  لسنب زح  االاح   زس

 . ين  الال
وقزححن سححاي يححح  ،ألفتححم يتححزوحو  الاححنء ويتححموو  الاححنء،يححح  التمويحح يسححاى الثححنن  الزححح  و 

 .ولك  الصحاب األول، ي  لك اللزل  هينالتموي  أل  إبماهزم علز  الس   ه ى الم 
 .أل  الننس يقلح  بعم  ،يح  عم  ساى ي التنس الزح  و 
و زح  خاسح    أل    ثحم نننسحك الاحل  لعحن  زح،يحح  الاحل األ بحميسحاى  العنشمالزح  و 

 . ل  اسان ،أل  الننس ينامو  ه يتم، يح  النامويساى ، فسنك
ويسحاى ،نسحتقمي   حي ننحى يأل  الننس قنهو  يعن، يح  القميساى  الانحر عشمالزح  و 

خطبنن هسحل اهلل صلى اهلل علز  و :قنل  تان بف   ي ر يو سماء بن  ان،يح  المهوس
 لحزس الاشحعم الاحما  :اهلل و هسحل   علم قنل:  ر بل  هرا ؟قلنن:سلم يح  المهوس  قنل

  . لزس  وسض  ين  التشميق:اهلل و هسحل   علم قنل: أر يح  هرا؟قلنن:بلى قنل:؟ قلنن



 .ولالنلم األيساى يح   ثنفي عشمالالزح  و 
 .النلم الثنفييساى يح   الثنلو عشمالزح  و 

ر نح  نكح      (ننتحن)  ياحم  نن  ويسح     الظتم ن  اط    زصلي بانى(قبن الزوال)":قوله
 ن   ي  يام  ن   هاح الال يح  التموي  ؟ " ضن ن   ا  الاززابواأل  
قحنت وإ  لحم ياحم باز،ازقحنتالإ   حن  سحزام بازقحنت ياحم  نح  و ،يام  ن  نكنف :فقحل

ن   ن  حو  ذلك  ا  رزو و :"لقحل النبي علز  الص   والس  ، رم  ن  رزو  فشئ
ولتححرا الصححانب  الححري   ححنفحا نحح  النبححي علزحح  الصحح   والسحح    ححي رجحح  الححححاع ،" فشححئ

 . رمنحا ن  األبطح
ولححح قلنححن بتححرا ،هححرا القحححل ال حلزححن علزحح ،األ ضححن نحح   احح  الازححزابوقحححل الاؤلححف 
 . وقتنل كلاصن زرن  وعما

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ذا عحح   التحح ر والاتاتحح  إ  .ونحح  خنهجحح  وال ح  علزحح (نحح  بقزحح  الاححم )رمانحح إ  (ويجححزئ)"
ويصحلي نح  (ويبزح  بانحى)لزصح  الث ث  نامنحنا ،  يام  يح  السنب هاح الصح  س  ل     و   
قحن  بناحم   أ  .(لحى عم ح إ  )نح  ننحى(سنه)ن  يح  عم  (ذا  لع  الشاس    )نن  استابنبنا اط  
خطبححح  قصحححزم  نلتتاححح  بحححنلتكبزم يعلاتحححم  زتحححن .و فنئبححح نحححن     لحححى الحححزوال يخطحححب بتحححن اط  إ  

ال بطحححح  نحقححححف إ  )ر  ححححن عم حححح    (و لتححححن)والابز  بازحللحححح ،والحححح    ننحححح ،ووقت ،الحقحف
 " هوا  اب  ننج((واه عحا ع  بط  عمف ، ن عم   نحقف)) س ال علز  لقحل (عمف 

 :دة عليق

ال ،نجحزئلحح  رحم  نح  بقزح  الاحم    فح   ييعن "(ن  بقز  الام )رمان إ  (ويجزئ)":قوله
 .يتعز     يام  ن  الام 
وهحرا ، فح  ال يجحزئ نح  الاحننلتحنح  ،يجزئ نح  بقزح  الاحم :لك  نلتح  قحل  هرا  اهلل

   اطرحما  يجحزئ  وهحح الصحازحوالارهب ،ر ى الموايتز  ع  اطنن   را  هرا  اهللإ
نححح  بقزحححح  الاحححم  ونحححح  :ولتحححرا قححححنل الشحححنهح هراحححح  اهلل،الاحححم  ونحححح  خحححنه  الاححححم نححح  
 . صمف الك   رتى يحا ق الارهب،خنهج 



 ح    رحم  ،إذ  اطرما  يح  التموي  نن نشى علز  الان   يكح  لا   ن  باك  ن  الاحم 
عز     اطرما  ال يت والصحاب، أف   مك اطرما  ن  الازقنت، ن  خنه  الام  علز  ح 

 .بن يام  ن  الام  ون  خنه  الام  وال ح  علز ،ن  الام 
لزصحححح  ،  ياحححم  يحححح  السنب هاح الصحححح  سححح  لححح     ذا عححح   التححح ر و   والاتاتححح  إ  ":قولعععه

  : ز  فظم ن  وجتز  ،و ق   لنن    هرا القحل "الث ث  نامننا 
 . ق   اطرما  ع  زنن  -1
 .والاشموع    يكح  نلطماا ، ف  يلز  نن     يكح  يح  عم   صنئانا  -2

 .ولزس  ُننى،ن  ال ننء نن نى لكثم  نن يانى  زت  ساز "(ويبز  بانى)":قوله
 .يصلي الظتم والعصم والاغمب والعشنء واللجم "نن  استابنبنا ويصلي ن  اط  ":قوله

زححح  الثححنن     ياححم  و   يخححم  إلححى ننححى ويبقححى  زتححن إلححى الإذ  الاشححموع للاححن   ححي 
 حح ذا ،وهححرا الابزحح  لزلحح  التنسحح  سححن ،هححر    عححنل يححح  الثنن ،س يححح  التنسحح  لحححع الشححا
 نن ال لزن على  ف  سن  ؟ :قنل قنئن
  زح  هسححل اهلل صحلى اهلل علزح  و سحلم :عمو  ب  نضحمس بح   وس يقححل ر يوال لزن 

اهلل نحن جئح  رتحى   عبح  فلسحي  بنلازحلل   قل  ين هسحل اهلل جئ  ن  جبلي  يء  ح
إال وقلحح  علزحح   تححن لححي نحح  رححل  ارلتححي ونححن  م حح  نحح  هححر  الجبححنل شححزئنا افصححب  ه  و

نححح  شحححت  نعنحححن هحححر  الصححح   صححح   اللجحححم " قحححنل هسححححل اهلل صحححلى اهلل علزححح  و سحححلم
، "بنلازحلل  و ن  ق  وقحف بعم ح  قبحن ذلحك نح  لزحن  و فتحنه  قح   حم رجح  وقضحى  لثح 

 . ى اهلل علز  وسلم ذلكلبز  لتم النبي صل ولح  ن  الابز  لزل  التنس  واجبنا 
لحى قحن  بناحم  إ   أ  .(لحى عم ح إ  )نح  ننحى(سحنه)نح  يحح  عم ح (ذا  لعح  الشحاس ح   )":قولعه
ظنهم   فح  ال ،إذا  لع  الشاس صنه إلى عم  :  ن  الان   هرا  اهلل ظنهم و"الزوال

 .أل  النبي علز  الص   والس    قن  بتن،والصحاب  ف  يقزم،يقزم  ي فام 
 ؟  ل ستمار نشعم  و    النبي علز  الص   والس   فزل بتن هن فام  و 

ذلحك    األصحن  زاحن  علح   ويؤيح ،زاتان  فتحن نشحعم و   النحزول بتحن سحن  ،هرا ياتان
وياتاحن    إقننح  النبحي علزح  الصح   ،النبي علز  الص   والس    ي الاننسحك  فح  سحن 



وننح  نح  ،جنز     ضمب ل  قب   حي فاحم ويؤي  ذلك  ف   ، ل ستمار نوالس   بنام   فت
 .ف  فسك وهح ، ولك  ارتانل األول  قمب،ذلك  ي ننى

رتحى ياصحن ،بأ  النزول  زتن لزس ن  واجبنت الاحل،ويجنب ع  ضمب القب   ي فام 
 .بخ ف ننى، ضززق على الننس

 وهحر  إرح ى الخطحب التحي  حن  النبحي علزح  الصح  "و فنئبح نن     يخطب بتن اط  ":قوله
  :وخطب المسحل علز  الص   والس    ي الال ث  ،والس   يخطب  ي الال

 .يح  عم   -1
 .يح  النام -2
 .انحر عشماليح   -3

لحزعلم النحنس ،بعح  صح   الظتحم،   يخطب اطنن  يح  السحنب واستاب بع   هن العلم 
 .وهرا نرهب األئا  الث ث ، نن يلعلحف  يح  التموي 

 : ولرا قنل فنظم الالمحات،زح  السنب  ال  س ال     خطب ك  الارهبل
     س  جنء ع  اطنن                   وخطب   ي سنب  األين  

قححنل النبححي علزحح  الصحح   والسحح   "(ال بطحح  عمفحح نحقححف إ  )ر  ححن عم حح    (و لتححن)":قولععه
اهلل  واختلحف العلاحنء هراتحم."فح  م  واه عحا ع  بط  عُ ،نحقف  لتن  عم  و  وقل  هنهنن:"

وهححح ظححنهم  حح   ، فحح  نحح  عم حح م  إ  عُ  قححنل بعحح   هححن العلححم فحح  نحح  عم حح   و ال ؟م  هححن عُ 
وقححنلحا إفاححن  نححم ، نعزححنه العاححح ،بطحح  عمفحح  عحح  واه عحححا:أل  االسححتثننء  ححي قحلحح ، الاححن  

ولكح  ،  عمفح  لزسح  نح  عم ح  الص   والس   بأ  فم ح  عح  بطح  عمفح  ال   النبي علز
 .شى    يكح  هننك نزن   و حواب وفاحهن زخ،رأل  عمف  واح

وقحح  ركححى ابحح  عبحح  البححم هراحح  اهلل ،وهححرا القحححل  صححح،إ  عمفحح  لزسحح  نحح  عم حح :وقزححن
و ححرلك ،وهححرا القحححل  صححح،لححم يجححزئ الحقحححف   نحح  وقححف بعمفحح  ،اطجاححنع علححى ذلححك
 وهح اآل ،وهي واحر يلصن عم   ع  فام ،بن عمف  هي ر  عم  ،فام  لزس  ن  عم  

 .جسحه الكبزم الالرر علز   الاان



علححى ياححز   ينححنناألجححزء ال،آل  جححزء نحح  عم حح  وجححزء خححنه  عم حح والاسححج  الاحجحححح ا
 وع نح  علحى هحرا الجحزء اهلل وضعحا  نص ا  نو قت حن ولرلك الاك،القبل  لزس ن  عم  

 .و بع  الص   يخمجح  الننسم  شُ البن ،لزس ن  عم    ف 

***** 

  :- رحمه هللا –قال البهوتي 

يقححححف )    (و) قحححح يانا (بححححز  الظتححححم والعصححححم).بعم حححح  نحححح  لحححح  الجاحححح (  يجاحححح وسحححح     )"
  النبحي صحلى اهلل علزح  إ  :لقححل جحنبم(وجبن المراح ،عن  الصحخمات)نستقبن القبل (ها بنا 

واسحتقبن ،بحن الاشحن  بحز  ي ي روجعن ،لحى الصحخماتو سلم جعن بط  فنقت  القصحى إ  
اححححن نويكثححححم الحححح عنء )جبححححن الحححح عنء:ويقححححنل لحححح . وال يشححححمع صححححعحح جبححححن المراحححح القبلحححح 
وهح ،يازى ويازحح ،ولح  الااح ،ال اهلل ورح   ال شحميك لحح  لح  الالكلح  إ  ال إ  )) قحلح (وهح

و ي ،اللتم اجعححن  ححي قلبححي فحححهاا ،قحح يم يء  وهححح علححى  ححن شحح،بزحح   الخزم،رححي ال ياحت
ويكثحححححححححححححححححححم  ((نحححححححححححححححححححمرويسحححححححححححححححححححم لحححححححححححححححححححي    ،و ي سحححححححححححححححححححاعي فحهاا ،بصحححححححححححححححححححمر فححححححححححححححححححححهاا 

وال يسححتبطئ . تقحنه ويلححح  حي الح عنء  ظتنه الضحعف واط  وإ  ،والخشححع،والتضمع،ستغلنهاط  
 "جنب اط  

 :دة عليق

   ن    الصحابولك  ،هم غزم الاكي".بعم   ن  ل  الجا (  يجا وس     )":قوله
بي علز  الص   والس    ي ن ن  ن  ال   أل  جاز  ن،ويقصم، ن   ي عم     ف  يجا 

ين  هن نك    احا ص  كم   فنن قح  :"قحل  نن أ،رج  الححاع جاعحا نع  وقصموا
يقل  المسحل علز  الص   والس    ي عم   وإفان قنل   ي نك   ا   م ترا ل،"سلم
 .الكعب 
ألجحن    يتلمغححا :قزحن والاكاح  نح  جاح  التقح يم" قح يانا (بز  الظتم والعصم)":قوله
ظتحححم واهلل  علحححم    واأل.يقحححنل الصححح   نححح   عظحححم الححح عنء  ألفححح،وهحححرا  زححح  شحححيء،للحح عنء

 حح ذا  لمقحححا  ححي عم حح  ،   النححنس رزناححن يححأ ح  لعم ح  يكنححح  نجتاعححز  الاكاح  نحح  ذلححك
ضحح      يكححح  واقلححنا  هححن الحقححف بتححن؟الحقف بعم حح  نححن نعنن و ،جاعتححم نححم  ثنفزحح  ب  صححعُ 

 .ولزس الاماح ض  القعحح،الاماح برلك الاكو بتنالقعحح ؟



 تان ي، أل  نان اختلف  ز   هن العلم هراتم اهللوهر  الاس"(يقف ها بنا )    (و)":قوله
    ضن  ي ن   ن  بعم      يم ب  و    يجلس ؟

وقحف بعم ح    أل  النبحي علزح  الصح   والسح ،   األ ضحن    يكحح  ها بحنا  ننتم نح  قحنل
 .ها بنا 
 .أل  الم حب يكح   ز  نشق ،إ  األ ضن    يجلس ننتم ن  قنلو 

،  ح    حن  األخشح  واألثبح   حي قلبح     يقحف ه نبحنا ،رنلح    يماعي اطفسحن   والصازح
 . لزلعن وإ   ن  األيسم    يقف جنلسنا ، ل  ذلك
وأل  ،أل  النبي علز  الص   والس   ه   ي ي  نستقبن القبل "نستقبن القبل ":قوله

 .القبل    ضن الجتنت
 بزححم    وهححر  الصححخمات،ذ ححم الاؤلححف هنححن التزئحح  والاكن  "عنحح  الصححخمات)":قولععه

ويسححاى ،علححى وز  هحح ل،ويسححاى هححرا الجبححن إالل،خلححف الجبححن الححرر علزحح  الاسححج 
بحرلك أل  هحرا الاكحن  نكحن   والك   هن العلم عبم ،مح هر  التساز  ولم ،جبن المرا 

 .ويساز  بع  العنن  الُقم ْي ،ويساى جبن ال عنء،المرا 
وعلحى هحرا لإلفسحن     ،زن  الانضم    نكن  الجبحن يكحح  نزحراحنا الن  الاعلح   ي و 

 .يكح  نحض  وقح    ي عم   نن هح  يسم ل  و خش  لقلب  و رضم
،  حححي الجبحححن يكحفحححح  صحححلحاو يحححأ ح  نححح  الخحححنه  إذا  ري ال سحححزان بعححح  النحححنس اآل  الححح

 هرا الجبن ؟  إلى نن ركم الصعححو .م  عان يا    ي  ع   ن  الب عرور   وال 
  :ث   رنالت لحا ن  خي    صعحح الجبن ال:الجحاب

 .ترا ب ع  ،للص   عن   والتاسح ب     يصع  الجبن  عب اا  -1
 تححرا جححنئز نححن لححم يكحح  هححرا الصححنع  قحح و  ،   يصححع  الجبححن ألجححن التلححم  والنظححم -2

 .للننس
 .بن ق  يجب،للانكم  اشموع إفكنهاا و  وإهشنحاا     يصع  الجبن  علزانا  -3

خزححم الحح عنء حعححنء يححح  :"لصحح   والسحح   قححنلأل  النبححي علزحح  ا"ويكثححم الحح عنء)":قولععه
لح  الالحك ،ال إلح  إال اهلل ورح   ال شحميك ل :النبزحح  نح  قبلحي و فحنوخزم نن قلح   ،عم  
  :وال عنء فحعن  ،"ا  ياي وياز  وهح على  ن شيء ق يماول  ال



  .حعنء   و  وقماء  -1
وهرا هح ،اهلل رنجت  إلى بأ  يشعم اطفسن ،حعنء رنج  وا تقنه إلى اهلل -2

وينبغي ،"بنطجنب  احعحا اهلل و فتم نحقنح :"أل  النبي علز  الص   والس   قنل،الاشموع
للامء  ي هرا الاقن   ي عم   و ي غزمهن    يامص على األحعز  الحاهح   ي الكتنب 

لك  ن  هرا ال يان     ي عح ،ألفتان خزم و  ضن نان يختنه  اطفسن  لنلس ،والسن 
مح بأوصن تن  ي  ال   حعز أل  اطفسن  ق  ياتن  إلى ، ي الكتنب والسن  نن لزس

 .اللتم عن ني ن  هرا الام ،االختبنهاللتم فجاني  ي : عنءنلالكتنب والسن   
  :فستلز  نن   نئ  ز   "(ان وهحن":قوله
 .   األ ضن    يكح  بان وهح -1
 .ون  للتبعز ،يمح مم     ي عحا بان لرال  -2

 تقنه ويلح  ي ظتنه الضعف واط  وإ  ،والخشحع،والتضمع،ستغلنهويكثم اط  ":قوله
حلزن على ص   هح و ،أل  اهلل عز وجن ياب الالاز   ي ال عنء"ال عنء  
 .وسبب لكثم  ال عنء،الطلب
ولتححرا قححنل النبححي علزحح  الصحح   والسحح    اححن  ححي صححازح "جنبحح وال يسححتبطئ اط  ":قولععه
حح   ُ ":نسححلم ححْن  ح زح ُقحححُل ق ححْ  ح ع ححْحُت   حح     ْو  ح ل ححْم ُيْسححت ج ْب ل ححُيْسححت ج نُب أل ر   يْم ن ححن ل ححْم يح ْعج 

إلحى اهلل  ألجن    يزحاح العب  ا تقحنهاا ،ق  يكح   أخزم ال عنء ركا  ن  اهلل عز وجن،و "
 .عز وجن

 وبز  استعجنل اطجنب  ؟ ،هلل    يعجن ال عنءابز  سؤال  اعلم    هننك  مقنا و 
قنء    النبي سحعنء االستولترا جنء  ي ، ز م  رن اهلل ال عنء ال نل عنء بأ  يعج 

م   ":علز  الص   والس   قنل  ." هائو  ع نج  ا غ زحْ
 

 

 

 

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 



نح   جحم )فتن عم      و جنه ا    ،و ننهاا    ،و فنئانا    (ولح لاظ )بعم   ر رصن    (ون  وقف)"
 بحنلال نامننا نسحلانا،  يكحح  بحأ  ،ر للال   (هحن لح لحى  جحم يحح  الناحم وهحح    ح  عم ح  إ  ي

ف  رصحن بعم ح   حي زنح  الحقححف أل  (صح رج )وال نغاى علز ،وال نجنحفنا  ،لزس سكمافنا 
 "للال ه ا و لم يك     و وقف  ي غزم زنن     يقف بعم      (الوإ  )

 :دة عليق

ضح   حف  ي عم   لحزس الاقصححح    يكحح  واقلحنا  ق   لنن    الحق"(ون  وقف)":قوله
 .الاماح ب  الاكوبن ،القعحح
 حي  الحقححف بحن نتحى رصحن، زؤخر ننح   فح  ال  شحتمو النزح  للحقححف"ر رصن   ":قوله

 .عم       رج  صازح
ونعلححح     النححنئم لححزس ننحح  "فتححن عم حح     و جححنه ا    ،و نححنهاا    ،و فنئاححنا    (ولححح لاظحح )":قولععه
 .هن  فتن عم  و رلك الجن،فز 

ن     الطححاف ال   ع   اشتماو النز   ي الحقحف  ي عم   يؤي  نن  ق   ر وهرا القحل
 .بن يكلي النز  األولى التي رصل  عن  اطرما ،والسعي  رلك، شتمو ل  النز 

ذ حم هراح  اهلل  "ر للاحل   (هن ل لى  جم يح  النام وهح    ن   جم يح  عم   إ  )":قوله
نححح   جحححم يحححح  عم ححح  إلحححى  جحححم يحححح   نبتححح اء  ،حف  حححي عم ححح  وافتتنء وقححح  ابتححح اء الحقححح

 ى تحح نتلحق علزح  عنح  العلاحنء إذا  لح  اللجحم يحح  الناحم افتتح ئح وقح  افتتن نن ،و النام
 .وق  الحقحف بعم  

 فحح  نحح   جححم يححح   نححن   راحح اط نلاشححتحه نحح  نححرهب وقحح  ابتحح اء الحقحححف بعم حح    نححن
نح  صحلى ":سم ضحص   والس    ي رح يو عحمو  بح  نوحلزلتم قحل النبي علز  ال،عم  

 قح    و فتحنهاا  نعنن ص   الغ ا  ووقف نعنن رتى فلز  وق    حى عم حنت قبحن ذلحك لحز ا 
 .والنتنه ن   لحع اللجم، " م رج  وقضى  لث 

علححى    وقحح  ،ابحح  عبحح  البححم إجانعححنا  ن وهححح نححرهب األئاحح  الث ثحح  وركحح:القحححل الثححنفي
أل  النبي علز  الص   والسح   إفاحن ،وهرا القحل  صح،ل الشاسالحقحف بعم   ن  زوا
وقحح  وقححف قبححن ":ويكححح  عاححح  قحلحح ، "خححروا عنححي نننسححككم":وقححنل،وقححف بعحح  الححزوال

 .الاماح بنلنتنه نن بع  الزوال"ذلك بعم   ن  لزن  و فتنه



وعلححى ، علححى الاححرهب رجحح  صححازح،لححح وقححف إفسححن  بعم حح  ضححاى ثححم ح حح  ينبنححي علزحح 
 .لثنفي ال يصح رج القحل ا
الاسحححححلم خحححححم  بححححح  الكحححححن م  احححححن :قحلححححح "بحححححنلال نامننا نسحححححلانا،  يكحححححح  بحححححأ  ":قولعععععه
 تحرا ، و  رحم  وهحح  حن م،م ناحم زح نحن لحح وقحف بعم ح  وهحح غ بحنلال نامننا :وقحل ،سبق

 .   ع ن حاطرما  وجح 
وال ،ال يصحححح وقححححف السححححكما  "وال نغاحححى علزححح ،وال نجنحفحححنا  ،لحححزس سحححكمافنا ":قولعععه
 .وال الاغاى علز ، الاجنح 

القحححل ولتححرا  ححن  ،لاححن  قحح   نحح  عحح   اشححتماو النزحح  وهححرا  ححي الحاقحح  قحح  يكححح  نننقضححنا 
أل  النزح  ال  شحتمو  حي ،صا  وقحف الاغاى علز  و رلك السحكما  والاجنحح  الماجح

 .الحقحف بعم  
 هن يصح وقح   ؟ ، نسأل  نتا  وهي الاغاى علز 

أل  الاغاححى علزحح  عقلحح  ال ،الصحححب صححا  ذلححكو ، فحح  ال يصححح الاشححتحه نحح  الاححرهب
ولترا الاكحن  و قتن اهلل  ي يحح  ،وهرا نن علز  العان اآل ، بن عقل  بن ،يزول بنلكلز 

يرهبح  بتحم  حي ،بنلال  امنح ن ي نستشلزنت ننى  و نك  وهم   عم   الامضى الري
، ازحونثحن هحؤالء رجتحم صح،بعضحتم ىن   فتحم نغاحى علح،عم   إلىسزنهات اطسعنف 
 .ألفتم وقلحا بعم  

 .هرا نلتح  ن  وقف بعم  "يقف بعم  (الوإ  )":قوله
 .هرا نلتح  ن   جم يح  عم  "و وقف  ي غزم زنن    ":قوله
 إذاا .بححنلال نامنححنا  بححأ  يكححح  نسححلانا :هححرا نلتححح  قحلحح "للاححل هحح ا و لححم يكحح        ":قولععه

 : شموو الحقحف بعم   ث ث 
 .   يقف بعم   ولح لاظ  -1
 .   يكح  الحقحف بنلزن  الاعتبم -2
 .للال    يكح  رنل وقح    ه ا  -3
 



 و يقف  ال يشتمو لصا  الحقحف    يقف جاز  النتنه ييعن،ولح لاظ :لاؤلف يقحلاو 
 .ألف  ص   علز   ف  وقف بعم  ،بن لح وقف لاظ  صح رج ،سنع   و سنعتز 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

قبححن )ننتححن(وح  ،فتححنهاا )بعم حح (ونحح  وقححف)حات الحقحححف الاعتحح  بحح للحح.رجحح  يصححح( حح )"
ف   حمك ر شن  أل     ( علز  ح )لز ويستام بتن إ  ،ر قبن الغموب   (قبل )لزتنإ  (الغموب ولم يع 

 ححى فحح        ح  علزحح  أل  ،قبححن اللجححم بعحح   و عححنح    واسححتام للغححموب،لزتن  عححنح إ   حح    واجبححنا 
ح  علزح  قحنل  حي شحمح ( قحض  ح  ون  وقف لحز ا ).نهوهح الحقحف بنللزن والنت،بنلحاجب
حهك عم ححححنت نحححح     ))لقحححححل النبححححي صححححلى اهلل علزحححح  و سححححلم ال فعلححححم  زحححح  خ  ححححنا : الاقنحححح
و فنئبححححح  علحححححى  ميحححححق نحححححن     نححححح  اط  (ثحححححم يححححح    بعححححح  الغحححححموب)((حهك الاحححححل قححححح     ،بلزن
 "واحر ناسم، إ لى زنز وهي نن بز  الاأْ (إلى نزحلل .)زنز الاأْ 

 :دة عليق

ر قبححن    (قبلحح )لزتححنإ  (قبححن الغححموب ولححم يعحح )ننتححن(وح  ،فتححنهاا )بعم حح (ونحح  وقححف)":قولععه
أل  النبححي علزححح  الصححح   "فحح   حححمك واجبحححنا ر شحححن  أل     ( علزححح  ح )لزحح ويسححتام بتحححن إ  ،الغموب

: وقح  قحنل علزح  الصح   والسح   ،والس   وقحف بعم ح  إلحى    غنبح  الشحاس ثحم ح ح 
لحح    النبححي علزحح  الصحح      الحح    قبححن الغححموب جححنئزاا ولححح  ححن"خححروا عنححي نننسححككم"

 .ونن خزم النبي علز  الص   والس   بز   نمي  إال اختنه  يسمهان،والس   ألف   يسم
 .   ح  علز "واستام للغموب،لزتن  عنح إ      ":قوله
إذ  نحح  ح حح  قبححن الغححموب ثححم عححنح  حح  "   ح  علزحح ،قبححن اللجححم بعحح   و عححنح   ":قولععه
 .وهرا هح الاشتحه ن  الارهب،عنح قبن الغموب    بع   سحاءا ،علز  شيء

وهرا نن نشى ،   ن  ح   قبن الغموب ولم يمج  إال بع  الغموب  علز  ح :القحل الثنفي
 .علز  الان   هرا  اهلل

 : وهر  الاسأل  لتن ث   رنالت
 .   شيء علز ، ح قبل ح عي   ي    قبن الغموب و  -1
 . علز  ح ،الغموب وال يعحح    ي    قبن -2



ألفح    حى بنلحاجحب ،ال ح  علزح  الاحرهب،   ي    قبحن الغحموب ويعححح بعح  الغحموب -3
 ححح   حححم  عنححح هم    يعححححح قبحححن الغحححموب  و يعححححح بعححح  ،نححح  الجاححح  بحححز  اللزحححن والنتحححنه

ال  ونعلحح     نح  رضحم لحز ا ،إذا عنح بع  الغموب  لنق ه  أف  اآل  رضم:قنلحا،الغموب
 .علز شيء 

لزنح     يسحتام إلحى  ونح  وقحف فتحنهاا ، قنلحا ألف  وقف فتنهاا ، ورج  ن  قنل إ  علز  ح 
أل  الحح   ، حح ذا ح حح  ولححم يعحح  قبححن الغححموب يسححتقم علزحح  الحح    حح  ينلعحح  عحححح ،الغححموب

 .وهرا هح الصازح.استقم بغموب الشاس
ناظححححهات  هحححرا الححح   لحححزس علحححى سحححبزن التخززحححم  احححن  حححي، علزححح  ح :وقحلححح  هراححح  اهلل

 .بن يتعز  ح  هنن وهح شن   و سب  ب ف   و سب  بقم ،اطرما 
 حححنلاماح   يححح  ،اهلل  حححي ناظححححهات اطرحححما  علزححح  ح  منتحححى قحححنل العلاحححنء هراتححح:افتبححح 
 . ي  مك الحاجب علز  ح   نل   نتعز  حاوإ  قنل، ذى
   ححنا ال فعلححم  زحح  خ: ح  علزحح  قححنل  ححي شححمح الاقنحح( قححض  حح  ونحح  وقححف لححز ا )":قولععه

و حححي "((حهك الاحححل قححح     ،حهك عم حححنت بلزننححح     ))لقححححل النبحححي صحححلى اهلل علزححح  و سحححلم
 و  وقحح  وقححف قبححن ذلححك بعم حح  نحح  لزححن  :"رحح يو عححمو   فحح  علزحح  الصحح   والسحح   قححنل

 ."فتنه
وهاححن  ميقححن  "زنز و فنئبحح  علححى  ميححق الاححأْ نححن     نحح  اط  (ثححم يحح    بعحح  الغححموب)":قولععه

 .ز و ن  ميق بز  جبلز   تح نأْ ،حلل نعمو ن  بز  عم   ونز 
أصحححلتن  ،والححح ال  زتحححن ننقلبححح  عححح   حححنء، ازحلحححفالازحللححح  نححح  "(إلحححى نزحللححح )":قولعععه
الجتاحنع النححنس ،جاعحنا  و سحاى،أل  الاجحن  يتقمبحح  بتحن إلحى ننى سحاز  بحرلك،نز لل 
 .بتن

 لاححنذا لححم  سححاى ،جاحح  النححنس  ححي عم حح   عظححم نحح  جاعتححم  ححي نزحللحح : حح ذا قححنل قنئححن
  :الجحاب ن  وجتز  عم   بجا  ؟

 .   األسانء ال  علن -1
أل   هحححن الاحححم   حححنفحا ال يقلحححح  ،   نزحللححح   جاححح  النحححنس  حححي الجنهلزححح  واطسححح   -2

 .بن يكح  ننتتى نسزمهم إلى نزحلل ،بعم  



واعلم     ن نشعم ن  نشحنعم الاحل "واحر ناسم، إ لى زنز وهي نن بز  الاأْ ":قوله
  :ث  نلاشنعم ث ،واحر
 .ننى -1
 .نزحلل  -2
 .عم   -3

واحر وبححز  نزحللحح  وعم حح  ،واحر ناسححمنزحللحح  و   بححز  ننححى،بححز   ححن وارحح  ننتححن واحر
 .عمف 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

ويسحمع )(( يتحن النحنس السحكزن  السحكزن    )) س العلز   لقحل (بسكزن )ويس   ح  ح ع "
ذا وجح   ح   ،هلل صحلى اهلل علزح  و سحلم يسحزم العنق حن  هسححل ا:لقححل  سحنن .( ي اللجح 
ر    (ويجاححح  بتحححن).  العنحححق افبسحححنو السححزم والحححنص  حححح  العنححقسححمع أل  ر       ؛ جححح  فحححص
لحى   ال يصلي الاغمب رتى يصحن إ  ر يس  لا  ح   ن  عم         (ز ئبز  العشن)بازحلل 
  صححلى وإ  . زجا  بححز  الاغححمب والعشححنء نحح  يجحححز لحح  الجاحح  قبححن رححض هرلحح ،نزحللحح 

  النبحي صحلى اهلل علزح  و سحلم أل   وجحبحنا (ويبزح  بتحن) جحز   الاغمب بنلطميق  حمك السحن  و   
 "((خروا غي نننسككم))وقنل،بنت بتن
 :دة عليق

أل  النبي علزح  الصح   والسح   لاحن ح ح   حن  يقححل "(بسكزن )ويس   ح  ح ع ":قوله
وإفان ،تححن النححنس السححكزن  السححكزن للنححنس ويشححزم بز يحح  الكمياحح  علزحح  الصحح   والسحح    ي

أل  نحح  عححنح  النححنس  فتححم إذا افحح  عحا  "السححكزن  السححكزن "يقحححل علزحح  الصحح   والسحح   
 .بنس  فتم يسمعح فابع  ا
 حن  هسححل اهلل صحلى اهلل علزح  و سحلم يسحزم :لقحل  سحنن .(ويسمع  ي اللجح )":قوله
بحنل  هخحى لتححن جنح  ال ب ا جح لاحن   حى :"و حي رح يو جححنبم"ذا وجح   جحح  فحص ح   ،العنق
 ."رتى  صع  قلز ا 



 فح   وظحنهم ا  قحنت  ثزحم نح  العلاحنء"(ز ئبحز  العشحن)ر بازحللح    (ويجا  بتن)":قوله
 .ولح وصن وق  الاغمب،يجا   ي نزحلل  جا   أخزم

و   اطفسحن  إذا وصحن ، قتنء الاننبل  خ ف ذلحك ب  ولك  ظنهم السن  وهح نن صمح
غحححمب  ححح   الاشحححموع    يصحححلي الاغحححمب  حححي وقتتحححن والعشحححنء  حححي إلحححى نزحللححح  وقححح  الا

 عن اب  نسحعحح   فح  لاحن وصحن الازحللح  قبحن العشحنء صحلى الاغحمب  وحلزن ذلك،وقتتن
وهرا القحل هح ، ي وقتتن  ذ  و قن  وصلى الاغمب و عشى ثم  ذ  و قن  وصلى العشنء

 . اننبل   ي  تنب شموو الص  ال قتنء  ب  نن صمح
 ييعنحح،ويجحححز    يححؤخم ويجحححز    يقحح  ،الاشححموع وهححح علححى سححبزن األ ضححلز وهححرا هححح 

إذ  هححح نخزححم بححز   نحححه ،يجحححز    يجاحح  جاحح   ححأخزم ويجحححز    يجاحح  جاحح   قحح يم
 .ث ث 
ال ،وال هيب     ي وقتنحن الانضحم    الجاح   ه حق و يسحم،يلعن نن هح  ه ق ب  اطفسن و 

زاتححن  اطفسححن  إلححى الحضحححء وحوهات  نحح  جتحح  الزرححن   وال،نحح  جتحح  الاشححق  والتعححب
 .الازن 
وهحرا "لحى نزحللح   ال يصلي الاغمب رتى يصحن إ  ر يس  لا  ح   ن  عم         ":قوله

لنبحي علزح  الصح   والسحح   وهحح حا ح  إلحى عم ح  قحنل الصح   يححن لقزحن ولتحرا ،هحح السحن 
 ."الص    نننك: "هسحل اهلل قنل

والحرر يجححز لح  الجاح  هحح "يجححز لح  الجاح  زجا  بز  الاغمب والعشحنء نح  ":قوله
رجحا ن  النبي علزح    أل  الري،   هرا الجا  عن  لجاز  الاجن  والصحاب،الاسن م

 .ولم يأنم  هن نك   و غزمهم بع   الجا ،الص   والس   صلحا نع  الاغمب والعشنء
 .ض المرنايبنحه بنلص   قبن    ي ييعن"قبن رض هرل ":قوله
لححح قحح ه  فحح   ثنححنء ح عحح  صححلى " جححز   لى الاغححمب بححنلطميق  ححمك السححن  و     صححوإ  ":قولععه

ألفحح    ححى ،  فحح  يكححح  قحح   ححمك السححن  وهححح صحح   الاغححمب  ححي نزحللحح  و جزئحح ،الاغححمب
 .بنللم   ي وقت 

فححص علححى ذلححك أل  ،وإفاححن فححص الاؤلححف هراحح  اهلل علححى هححرا وهححح  ححمك السححن  و جححزئ
و فح  لحح صحلى الاغحمب  حي ،   حي نزحللح بع   هن العلحم  حنب  رحز  يحمى وجححب الصح 



أل  النبي علز  الص   والس   لان قزن ل  الص   ين هسححل اهلل ،الطميق لم  صح ص   
قح  يجححب    بحن  ولكح  الصححاب خحح ف ذلحك.صحلى  ححي نزحللح ،"الصح    نننحك:"قحنل

 . ي الطميق إذا خشي خمو  الحق  و لعشنء يصلي الاغمب
 .ء باعنى  يالبن" (ويبز  بتن)":قوله
 "((خروا غي نننسككم))وقنل،  النبي صلى اهلل علز  و سلم بنت بتنأل   وجحبنا ":قوله

 ل على    ذلك عزيا   ي رحق  والمخص  لتم ،هخص  ي بع  الضعلنء بنل    و يضنا 
 .غزمهم

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

     َّ  نح   حزا  ق ح:بح  عبحنسلقححل ا(بع  فصحف اللزحن)نن ن  نزحلل  قبن اط  (ول  ال   )"
الحح    (و)نتلححق علزحح ؛لححى ننىهلحح  نحح  نزحللحح  إ  النبححي صححلى اهلل علزحح  و سححلم  ححي ضححعل     

و بحنلاكم     علحى غزحم سحقن  وهعحن  سححاء  حن  عنلاحنا .( زح  ح )ر قبن فصف اللزحن   (قبل )
فحح   ححمك  علزحح  ح  أل  (بعحح  اللجححم)لححى نزحللحح ر إ     (لزتححن حصحححل  إ  )و فنسححزنا     عننحح اا  جححنه ا 
  ح حح  نزحللحح     ح  علزحح  و ححرا إ  ،ر قبححن اللجححم   (قبلحح )لزتححن  وصححن إ  إ  (ال)واجبححنا  فسححكنا 

 بغلحس(صحلى الصحبح)صبح بتحن   (ذا    )ال ح  علز ،لزتن قبن اللجموعنح إ  ،قبن فصف اللزن
 "ف  ن  ع ننت الالساي برلك أل  .وهح جبن صغزم بنلازحلل ( ى الاشعم الاما    )ثم

 :دة عليق

ظحنهم السحن  ولك  ، ر     ن  رح  يجححز لح  الح   ، ظنهم  العاح "(ول  ال   )":هقول
 .   ال    خنص بنلضعل  وفاحهم

 ححنلاكم ننحححو بغزبحبحح  القاححم ال ،   الحح    يكححح  بعحح  غزبحبحح  القاححم ظححنهم السححن  و يضححنا 
 .بانتصف اللزن

 زاتاحن    نحماح  هنحن ،على اطبنر   عبم بنل   ال ال،ول  ال   :بقحل  هنن عبم الاؤلفو 
علحى اطبنرح  لبزحن       التعبزحم بحنل   ال الح وياتاحن   ،ح   قحل ن  قحنل بعح   الجححاز

 نلجححنئز بعحح  فصححف اللزححن والاشححموع بعحح     يصححلي ،نشححموعنا  وح عححنا  جححنئزاا  هنححنك ح عححنا 
 .هرا هح األقمب و.اللجم ويسلم ج اا 



قزز  بع  فصف اللزن لم يمح ال  ي والت"(بع  فصف اللزن)نن ن  نزحلل  قبن اط  ":قوله
 و عنح  ،بحن الححاهح عح  الصحانب   حي آخحم اللزحن،السن  وال ع  الصانب  هضحي اهلل عنتم

 .بع  نضي ثلثي اللزن  و ث ث  األهب  ييعن،غزبحب  القام
وظححنهم قحلحح     هححرا الحح   ال "( زحح  ح )ر قبححن فصححف اللزححن   (قبلحح )الحح    (و)":قولععه

 .بححن باجححمح افصححما   قبححن فصححف اللزححن يسححتقم علزحح  الحح  ،يسححقض بمجحعحح  قبححن اللجححم
 ح   عحنح ،   وجحب ال   نقز  إذا لم يع  قبن اللجم نلارهب ،والارهب خ ف ذلك

 . اسأل  الحقحف بعم  ،   ح  علز 
رتحى  "و فنسحزنا     عننح اا  و جحنه ا بنلاكم     على غزم سقن  وهعن  سحاء  ن  عنلانا ":قوله

سحي ال ن نلجنهحن والن،ولحزس  عحن ناظحه،أل  هحرا  حمك واجحب،الجنهن والننسحي  حرلك
 .الااظحه  بخ ف  عل،حاجبال  يسقض نن يتم ب على  م 

 "واجبححنا  فحح   ححمك فسححكنا  علزحح  ح  أل  (بعحح  اللجححم)لححى نزحللحح ر إ     (لزتححن حصحححل  إ  )":قولععه
ولحم يسحاحا إال بعح  ،نحن  غحموب الشحاس ثحم ه ى الزرحن  عنح  هجن ح   ن  عم ح  :نثنل 
 .الازحلل  بع      ل  اللجم  علز  ح  ذهب إلىو ،ع اللجمح ل 

ولححح  حهك صحح   اللجححم  ححي  ول وقتتححن نحح    ظححنهم ،وظححنهم   نحح  بعحح  اللجححم  علزحح  ح 
 .علز  ح  ،اطنن  وفاح 

   نح   حهك صح   اللجحم  حي نزحللح   قح    حى و ،ولك  ظنهم ر يو عمو  خ ف ذلك
واهلل ،لل  هارلتحي و  عبح  فلسحي  ،هسحل اهللين :وقنل،نء ن   يجأل  عمو  ،بنلحاجب
نح  :" قنل النبي علزح  الصح   والسح   ؟ تن لي ن  رل،إال وقل  علز  ب ا جنن  م   

شت  ص  نن هر  ووقف نعنن رتى ف    و ن  ق  وقف قبن ذلك بعم   ن  لزن  و فتنه 
لح  علحى شحتحح  علق النبي الاكحم  زاحن يتعلحق بنلابزح  بازحل،"  لث ق   م رج  وقضى 

 .وهرا القحل  صح،الص   ال على  لحع اللجم
  ح ح  نزحللح  قبحن    ح  علزح  و حرا إ  ،ر قبحن اللجحم   (قبلح )لزتحن  وصحن إ  إ  (ال)":قوله

 .ألف    ى بنلحاجب"ال ح  علز ،لزتن قبن اللجموعنح إ  ،فصف اللزن
 : ال ا   ن  نزحلل  ال يخلحا ن  ث   رنالت:نسأل 
 . ترا ال ي    رتى يصلي اللجم،ال ضعل  نع  نا    يكح  قحي -1



 تحححرا يحححح    إنحححن بعحححح  ننتصحححف اللزححححن  احححن هححححح قححححل  ثزححححم نحححح  ،   يكحححح  ضححححعزلنا  -2
 .وإنن بع  غزبحب  القام  و بع  نضي ثلثي اللزن،العلانء

نحححن ال يثبححح   ألفححح  يثبححح   بعحححنا ، زجححححز    يححح    نعتحححم،ونعححح  ضحححعل     يكحححح  قحيحححنا  -3
 .استق الا 
لا  جحنز لح  الح       يمنحي الجاحم  قبحن  لححع الشحاس  و يجحب    ينتظحم  هن:نسأل 

ألفحح  ال ، كححن نحح  جححنز لحح  الحح    جححنز لحح     يمنححي،الجحاب األولرتححى  طلحح  الشححاس؟
 .بن  هم نقصحح  هرا، نئ   ن   مخزص ال    ن  نزحلل  ن  رمننف  ن  هني الجام 

 . و ظلا  اللزن بضحء النتنهالغلس اخت"بغلس(صلى الصبح)صبح بتن   (ذا    )":قوله
ف  ن  ع ننت ساي برلك أل  .وهح جبن صغزم بنلازحلل ( ى الاشعم الاما    )ثم":قوله
 .وهرا الجبن هح نحض  الاسج  اآل "الال

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 ضححححححتم نحححححح  ذا     حححححح   ) ويقححححححم )يتللحححححح  و(و يقححححححف عنحححححح   ويااحححححح  اهلل يكبححححححم  مقححححححن     )"
  النبححي صححلى اهلل علزحح  و    ححي رحح يو جححنبم    أل  (ويحح عح رتححى يسححلم).( اآليتححز(عم ححنت

سححلم سححنه قبححن  لحححع ذا     حح    سححلم جحح اا عنحح  الاشححعم الاححما  رتححى     سححلم لححم يححزل واقلححنا 
فح  ياسحم وهح واح بز  نزحلل  وننحى سحاي بحرلك أل  -(ذا بل  ناسماا     )الشاس بسكزن 

فحح  صححلى اهلل علزحح  و ال رححمك حابتحح  أل  إ  و .   ححن  ننشححزنا إ  (هنزحح  رجححم)قحح ه(سححمع   )-سححنلك 
 ىر رصححح   (ىخحححر الاصحححو   ) احححن ذ حححم  جحححنبم، حححى بطححح  ناسحححم رحححمك قلز ا سحححلم لاحححن    
نححح  جاححح  و علححح  سحححعز  بححح   ىخحححر الاصحححو حححن  ابححح  عاحححم يأْ .ن  رزحححو شحححنء،الجاحححنه
 "يء  والمني  از  ننى    يب   قبل  بش ن  جا  ى نفحا يتزوحو  الاص:وقنل،جبزم

 :دة عليق

أل  النبحي علزح  الصح   "ويقحم )يتللح  و(و يقحف عنح   ويااح  اهلل يكبحم  مقحن     )":قوله
 ."وقل  هنهنن وجا   لتن نحقف:"وقنلوالس   عن  نشعم الاما  

وقحححماء  هحححن ز  اآليتحححز  ال  صحححن لححح  نححح  "(اآليتحححز ( ضحححتم نححح  عم حححنتذا     ححح   )":قولعععه
و أ  اللقتنء قنسححا ،هن ز  اآليتز     النبي علز  الص   والس   لم ينقن  ف  قم  ،السن 



 حن شحيء وجح  سحبب  ولك   ،هر  الاسأل  على قماء  اآلي  عن  الصلن وعن  نقن  إبحماهزم
 .  ي عت  النبي علز  الص   والس   ولم يلعن  نلسن   م  

-ف  ياسم سحنلك وهح واح بز  نزحلل  وننى ساي برلك أل  -(ذا بل  ناسماا     )":قوله
خاححس نئحح  وهححرا الححاحر  حلحح  "ال رحمك حابتحح وإ  .   ححن  ننشححزنا إ  (رجحم هنزحح )قحح ه(سحمع   )

 .ا نئتز  وخاسز  نتماا هب   زلح  بنلاتم  قميبنا و ،هاع الز رب هاعنا ذوخاس  و هبعح  
 " احن ذ حم  جحنبم، حى بطح  ناسحم رحمك قلز ا ف  صحلى اهلل علزح  و سحلم لاحن    أل  ":قوله

لنبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم و اميكحح  واختلححف العلاححنء هراتححم اهلل  ححي ركاحح  إسححماع ا
 ؟اسمنل ابت   ي هرا الاحض   ي واحر 

إفاحححن  سحححمع النبحححي ألفححح  نكحححن   قحححنل بعححح   هحححن العلحححم وهحححح نحححن علزححح   ثزحححم نححح  العلاحححنء
و نححن   العححراب ينبغححي لإلفسححن     ، أصححانب اللزححن  هلكحححا  ححي واحر ناسححم،إهحح ك

  بح ينه ثاححح  حي ذهنبح  إلحى غحزو  لاحن نحم النبحي علزح  الصح   والسح ولتحرا ،يعجن  زتحن
ال  ح خلحا علحى هحؤالء القحح  إال    :"وقحنل،ثاحح  سمع وقن  ه س  علز  الص   والسح  

 ."ز       خلحا علزتم    يصزبكم نن  صنبتمن     لم  كح  ب،ز   كح  بن 
وهحح ، األ حزح،     صحانب اللزحن  هلكححا  حي الاغاحس والصححاب،وهرا القححل  زح  فظحم

 : ولترا قنل  نز  ن  شعماء الجنهلز ،شمائ النن بز  عم   و ،  الشمائ قميب ن
 إ  آينت هبنن ظنهمات                                     

 نن يانه  زت  إال الكلحه
 ربس اللزن بنلاغاس رتى                                    

 ظن يابحا  أف  نعقحه
أل  الاغاححس خححنه  رحح وح ،  خن إلححى الاححم   صحح ا  حح موهححرا نحح  فعاحح  اهلل    اللزححن لحح

قحنل بعحح   هححن العلححم إفاحن  سححمع النبححي علزحح  الصح   والسحح   أل  هححرا الاكححن  ،و الام 
 ك احم ، لح بقي على سزم  الاعتنح لضحعف نشحي ال ابح ،واحر ناسم نكن  هنن و ماب

 .كح  هننك  حاز   ي السزمي جن   أل قلز ا 



والسحح   رححمك  ححي هححرا الحححاحر و سححمع أل   هححن الجنهلزحح   إ  النبححي علزحح  الصحح    وقزححن
 ححأهاح النبححي علزحح  الصحح   ،ويححر مو   نجححنحهم وآبححنئتم،  ححنفحا يقلححح   ححي هححرا الاكححن 

 . هرا القحل  قمب األقحال إلى الصحابو ،والس   نخنلل  هؤالء
 ىخحر الاصحو ن  ابح  عاحم يأْ .ن  رزو شنء،الجانه ىر رص   (ىخر الاصو   )":قوله
 نح   يح   يأخحر "نح  جاح  ى نفحا يتحزوحو  الاصح:وقنل،ا  و عل  سعز  ب  جبزمن  ج

 الاصى لزمني جام  العقب  ؟  اطفسن 
بححن إ  ،وإ  شححنء    يأخححر  نحح  نزحللحح   لحح  ذلححك،اللقتححنء يقحلححح  يأخححر نحح  رزححو شححنء

  :قنلحا ألنمي ، بع  العلانء استاب    يلقض الاصى ن  نزحلل 
 .يللمن    يكح  نتتزئنا  -1
 .ياتن  إلى النزول  ئل -2

   النبي علز  الصح   والسح    نحم    يلحتقض الاصحى و ،ولك  ظنهم السن  خ ف ذلك
 .ن  عن  الجام 

سححاء التقطح  نح  نزحللح   و  حي ،وعلى  ن رنل ن   ر نحض  التقض الاصى  تح جحنئز
 .وال يشتمو ن  رصى الام ، ثننء  ميق   و ن  عن  الجام   و غزم ذلك

 احن ، الاجحن  يازحح  ننحى بمنحي الجاحم "يء  والمني  از  ننى    يب   قبلح  بشح":لهقو
 حي بعح   ولرلك لح  أنل     هننك  شحنبتنا ،    هن األنصنه يازح  العز  بص   العز 
 .األشزنء بز   هن األنصنه وبز  الاجن 

ذا والاححن  إ،   اهلل شححمع للاجححن  التحح اين وشححمع ألهححن األنصححنه الضححانين  احح  ذلححك
 ونح  ذلحك،و حرلك نح   هاح    يضحاي،لحم ظ رم    ف  يجتنب    يأخر ن  شحعم  ونح  

و هن األنصحنه يازحح  يحح  العزح  بصح   ،   الاجن  يح  العز  يازح  ننى بجام  العقب 
    نح  ذلحكو ،وص   العز   زتن  كبزم ويعقبتحن ذبحح،والمني  ز   كبزم ويعقب  ذبح،العز 

و هحن األنصحنه شحمع    ، حي عم ح  حاتضحمعيإلى اهلل و  حايبتتلحقف    ااهلل شمع ألهن ال
حعححححنء رححححمر بنطجنبحححح  والصححححنئم حعححححنء  رححححمر  مو هححححن عم حححح  لتحححح، يصحححححنحا هححححرا الزححححح 

وهرا ن  هرا  اهلل  ف  إذا شمع لقح  عبنح   ي زنن   و  ي نكن  شمع لغزمهم .بنطجنب 
 .ننل األجم باتنبع  الاؤذ نلسنن  ي و رلك اآلذا  ،نن يشنه ح  إخحافتم بتر  العبنح 



***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
بححححححز  الااححححححص )رصححححححن   ححححححن وارحححححح  (سححححححبعح )ر عحححححح ح رصححححححن الجاححححححنه   (وعحححححح ح )"

ذا وصحن     ح)وال  بزحم  وال يسح  غسحل  صحغزم  جح اا  رف  ح   جحزئُ خال ى اص(والبن  
هننهحححن بسحححب  )حبجاحححم  العقبححح   ححح بححح    (لى جاحححم  العقبححح إ  ،ناسحححم روهحححي نححح  واح،لحححى ننىإ  

ال عححح  لحححم يجزئححح  إ   وارححح   وارححح   بعححح  وارححح    لحححح هنحححى ح عححح ،(رصحححزنت نتعنقبحححنت
عحح  فح     أل  (بطح رتحى يحمى بزحن  إ  )الزانى رنل المني(م   ي  ي)وال يجزئ الحض . وار 

 "على المني

 :دة عليق

هححرا  ححزا   هنححن اهلل قحلحح  هراحح "رصححن (سححبعح )ر عحح ح رصححن الجاححنه   (وعحح ح )":قولععه
 .زكح   س  و هبعح  رصن  جن ع نن ن   ،على القحل بأف  يأخر ن  الازحلل ، أخم
اللتم لح ق ه    علز  ،أل  النبي علز  الص   والس   لم يلعل "وال يس  غسل ":قوله

 .هلل عز وجن    يشمع غسل   عب اا   نن لح، فجنس   أهاح غسل  لززين النجنس     بأس
ولتححرا قححنل النبححي ،الاصححى  و رجححم الاصححى؟نن بححز  الااححص والبنحح   ححم نقحح اه هححرا و 

 كبزم  جح اا الولترا ،"وإين م والغلح  ي ال ي ،بأنثنل هؤالء  نهنحا:"علز  الص   والس  
 .و رلك الصغزم  ج اا ،ال  جزئ

 لح هنحى بحرهب  و  ضح   و ،اجمالسزأ ي إ  شنء اهلل  عنلى  ف  ال يجزئ المني بغزم  و
هنحن اطفسحن  إذا شحمع  حي المنحي يقطح  ،و انس ونن  شحب  ذلحك   فح  ال يجزئحهاهم  و ف

لم يزل النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم يلبحي :هضي اهلل عنتان لضن ب  عبنساللقحل ،تلبز ال
 .رتى هنى جام  العقب 

 حي عبنه ح  هراح  نح  واحر ناسحم "ناسم روهي ن  واح،لى ننىذا وصن إ      )":قوله
ولحزس ، ناسحم نح  ننحى    واحر نعنحن و ،   ابتح اء الغنيح  حاخحن أل  الاعحموف،اهلل فظم

نححن بححز  واحر ناسححم إلححى جاححم  العقبحح  لكححن  :ولح قححنل الاؤلححف هراحح  اهلل،األنححم  ححرلك
 . ر 



وارححح   عقحححب  ييعنححح "(هننهحححن بسحححب  رصحححزنت نتعنقبحححنت)حبجاحححم  العقبححح   ححح بححح    ":قولعععه
وهرا القححل ،   ي هني الجانهاشتماو الاحاال ظنهم بن صميح   ن  هرا  اهلل ،األخمى
 .الصازحهح 

وال يجححزئ . ال عحح  وارحح لححم يجزئحح  إ   وارحح   وارحح   بعحح  وارحح    لححح هنححى ح عحح ":قولععه
  :هنن نسألتن "الزانى رنل المني(م   ي  ي)الحض 

 .ألف  إذا لم يم   ي   لم يك  هنزنا ، ي   يم   -1
وأل  هحر  ،   ن  يعجبح  التحزا أل  النبي علز  الص   والس ،الزانى    كح  الز   -2

 .واأل ان     لعن بنلزاز ،العبنح 
   ذلححك لححزس  الصحححابولكحح  "عححح  علححى المنححيفحح     أل  (بطحح رتححى يححمى بزححن  إ  )":قولععه
 .ب قمب  وبع   ع  الجام اسبن الم   باسب الانج  وب،ب ز 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 وذفبنا ،نشحححكحهاا  وسحححعزنا  ،نبحححموهاا  لححح  رجحححنا اللتحححم اجع))ويقححححل(يكبحححم نححح   حححن رصحححن و )"
 ".ونعنح ،وذهب،ر غزم الاصن  جحهم   (المني بغزمهن ئوال يجز )((نغلحهاا 
 :دة عليق

 .اهلل   بم:يقحل "(يكبم ن   ن رصن و )":قوله
أل  ذلححك لححم يححمح عحح  ،ال  سحح :فقحححلاهلل   بم؟،بسححم اهلل:هححن  سحح  التسححاز  بححأ  يقحححلو 

 .النبي علز  الص   والس  
وقحح  اختصحح  هححر  الجاححم   عنححي جاححم  العقبحح  عحح  ، ازحح  ننى يهنححي جاححم  العقبحح  هححو 

  :ننتن الجام ز  األخميز  بخصنئص
 . فتن  از  ننى -1
 .تلبز   قط  عن  الشموع  ي هنزتنال    -2
 .يح  العز  ى فتن  من -3
 . ضاى ى فتن  من -4
 . فتن  ستقبن عن  المني -5



 .قحل ياصن بمنزتن التالن على -2
 . التشميق  ين ال يحقف عن هن لل عنء رتى  ي  -1
كثم السحؤال  حي الاحل  زاحن يتعلحق يو ،ألفتن نتا ،ان يتعلق بأركن  هني الجانهبفتكلم و 

 ؟؟؟؟بمني الجانه
  :حن  رزو الع :اسأل  األولىال

وهح الرر حل  علز  السحن  ،الاشتحه ن  نراهب األئا  األهبع   فتن سب ع ح الاصى 
 .  ان  ي ر يو جنبم، ن النبي صلى اهلل علز  وسلمن   ع

وهححرا نححرهب ،وإ   ححمك رصححن  وارحح    قححنل بعحح  العلاححنء  ححمك وارحح    تححمك الجازحح 
 .نن  ننلكاط

    ححي  ححمك رصححن  نححن  ححي إزالحح  ،ونححرهب األئاحح  الث ثحح   بححي رنزلحح  والشححن عي و راحح 
 . ث  ونن زاح ح و ي ث،و ي  مك رصن ز  نن  ي إزال  شعم ز ، عن  نسكز ،شعم 

وإال لحم ،تم زحبالعنح  نح  يشحتمو ،وهرا القحل إفان يتصحه  حي آخحم جاحم  نح  آخحم يحح 
 .نيصح هني نن بع ه

 ححح   هنحححي نحححن بعححح هن ال ،رصحححزنتهننهحححن بحححأهب  ،ن بمنحححي الجاحححم  الصحححغمىخحححلحححح  :نثنلححح 
 .ألف  يشتمو  ي المني التم زب،يصح

وهح هواي  ع  اطنن   را  هراح  ،س  ف  يجزئ المني ب: ي  صن الاسأل  القحل الثنفي
هجعنحن  حي الاحل نح  النبحي صحلى اهلل علزح  :حاأل  الصانب  هضحي اهلل عحنتم قحنل:قنلحا،اهلل

وسحححلم وبعضحححنن يقححححل هنزنحححن بسححح  وبعضحححنن يقححححل هنزنحححن بسحححب   لحححم يعحححب بعضحححتم علحححى 
 .ال  بنلي هنز  بس     بسب :بن جنء ع  اب  عام هضي اهلل عنتان  ف  قنل،بع 
قححنلحا ألفحح  ثبحح  التسححنهن والتسححننح عحح  ،يجححزئ ولححح هنححى بخاححس:ل بعحح  العلاححنءوقححن

 .الصانب  هضي اهلل عنتم  ي البع  واأل ثم يعطي ركم الكن وهح الجاز 
األولحى    ال يحنقص :يولك  األولى  ي هر  الاسأل  نن قنل  الاح ق هرا  اهلل  ي الاغنح

لكح  لحح فقحص رصحن   و ،نحى بسحب أل  النبي علز  الص   والسح   ه ،ع  سب  رصزنت
أل  هحرا   ثحم نحن وهح عح  الصحانب  هضحي ،رصن ز   ح  بحأس وال يحنقص   ثحم نح  ذلحك

 .اهلل عنتم



 : الاسأل  الثنفز  * 
 ،هرا هح الارهب، ب  ن  الزقز  ،ىيشتمو    يعلم رصحل الاصى  ي الامن

 نن نح  الشحك ،ق أل  الزقز  ق  يكح   ز  نشح،وهرا القحل  صح،يكلي غلب  الظ :وقزن
 .أل  األصن ع   وقحعتن  ي الامنى،والتمحح    يجزئ

 : الاسأل  الثنلث * 
 احححححن ذ حححححم  ،لحححححم يجحححححزئ المنحححححي إال رصحححححن  وارححححح  ،لحححححح هنحححححى السحححححب  ح عححححح  وارححححح  

 .ياتسب بتن ويتام نن بقي،الاؤلف
 أل  هحرا فححع، ح  يجحزئ  ح    حن  نت عبحنا ،نت عبحنا  يك  ولك  هرا ينبغي    يقز  نن لم

بن فحص اطنحن   راح  هراح  اهلل علحى  فح  ينبغحي    يحؤحب نح  ، ن  االستتزاء بآينت اهلل
قنل اللقتححنء ،لغزححم  عح  اطقتحح اء بح  نا عحهحو لح   زجححماا ،هنحى بحأ ثم نحح  رصحن  ح عحح  وارح  

خزحف    يقتح ر بح  و  إذا والسحزان،يحؤحب ويؤخر ن  هرا    ن   عن ب عح ا :اهلل مهرات
 . يتأسى ب 

 : مابع الاسأل  ال* 
نلاححححرهب  فحححح    ولححححح  مرتححححن  مرححححنا ، حححح  يجححححزئ الحضحححح ،البحححح   ححححي المنححححي نحححح  المنححححي

 .الب  ن  المنيو ف  ،ولك  ظنهم السن  خ ف ذلك،يجزئ
 : نس  نالاسأل  الخ* 

نح  وقعح  علحى ثحبح  ثحم وقعح   حي   نلضحتن،الاصن   حقعح  علحى ثححب إفسحن  ىلح هن
  تن  جزئ ؟ ،امنىال

 .امنىالاقصحح وقحع الاصن   ي أل  ال، فتن  جزئ الارهب
امنحى بلعحن الأل  رصححلتن  حي ، فح  ال يجحزئ وقنل بع  العلانء وهح اختزحنه ابح  عقزحن

 .وهرا القحل  ظتم،الثنفي ال بلعن األول
  قح  لحم وهح    يقنل إ   نفح  هحر  الاصحن  لحح:ولك   ي هر  الاسأل  ينبغي التلصزن
 احن قحنلحا ،أل   عن الثنفي  ح   عحن،زئ  فتن  جعلى ثحب اطفسن  لحقع   ي الاح  

و احن لحح  لقحن  ، نلقن حن األول، رشح   ثم ذبا  اآلخم  التحن قط  ينت  زان لحن ي الجن
 . تلقن  اآلخم بنلسزف  نلقن ن األول،شنهق ن 



 : الاسأل  السنحس * 
 .ق   ثزماا يوهرا ؟ و ال هن يجزئ    يمني باصى ق  هني ب 

عللحا ذلك قنلحا أل  هرا اسحتعان  حي عبحنح   ح  و ، يجزئ  ف  ال الاشتحه ن  الارهب
 . انء الحضحء و نلعب  إذا عتق،ستعان ثنفزنا ي
نحح   تححرا علزححن   ، اسححتعانال نححن األول وهححح قزنسحح  علححى الاححنء ،هححرا التعلزححن  زحح  فظمو 

  :وجتز 
ز اسحتعانل الاححنء  ح   بعحح  العلاحنء وهحح الحماجح يجحح  ، فح  قزحنس علحى نختلحف  زح  -1

 .ألف  بن  على  تحهيت ،عان  ي ه   الا  الاست
أل  الاحححنء ،اسححتعان وبحححز  الاصحححىال تنححنك  حححم  بحححز  الاحححنء ،م هحححرا اللحححم ل  لححح ُسححح -2

 .بخ ف الاصى،الاستعان يتأثم بنالستعانل
 نلعبحح  نعلححح  إذا عتححق ال ياكحح     يعتححق نححم  ، لزحح  فظم، نححن قزنسحح  علححى العبحح  إذا عتححقو 

 . الم  ألف   امه وزال عن  وصف، خمى
لحح  هحفححن    فعلححن لعح   الجحححاز لعللنححن ،نحح     هحرا القحححل ضححعزف ولكح  لححح  هحفحن رقزقحح ا 

  :ألسبنب نال يصح    يمني باصن ق  هني بت: نقحل،  هرانبنلقحل األصح 
أل  النبحي علزح  الصح   والسح   ،   ذلك خ ف ه ر النبي صلى اهلل علزح  وسحلم -1
 .ولى والثنلث  غزم الثنفز  وهكرابسب  رصزنت الثنفز  غزم األ ىهن
   ذلحححك  سحححتن نححح   يالحعحححى نححح ع،لحححح قلنحححن بجححححاز المنحححي باصحححن  وارححح   نكحححمه  -2

 .جاعتن و لبتن
لححح قلنححن و ،اا ال يجححزئ االقتصححنه  زحح  علححى الحارحح  نكححمه   فاححن يطلححب  زحح  العحح ح شححمعنا  -3

 . عشم نمات لنه  الزاز  يجحز    يطعم نسكزننا ن   ي  بترا لك
 :   السنبع الاسأل* 

تححن يجزئحح   ، نحح  الاححح  وهنححى بحح  و  أخححر ناححن رحححل األه  ،لححح سححقط  ننحح  رصححن 
، رتى على القحل بأف  ال يجحزئ المنحي باصحن قح  هنحي بح  يجحزئ  حي هحر  الاحنل:فقحل؟

 : لحجح 
 .   كح  سقط  ن  صنربتن ق، فنن ال فعلم    هر  الاصن  ق  هني بتن -1



حارح   الاصحن   نل نلعلح  التحي نح   جلتحن ننح  التكحماه    ف  لح ق هفن  ف  ق  هنحي بتحن -2
 .أل  الماني سزمني باصن  غزم التي هني بتن،نلقحح هنن

 : الاسأل  الثننن * 
  ي المني  و ال ؟   هن  شتمو الاحاال
 . ف  ال  شتمو الاحاال  ظنهم الارهب

 .الجامات لكنتن شمو  ي الجام  الحار   ال بز ،   الاحاال  شمو القحل الثنفيو 
 : النزنب   ي هني الجانه:التنسع  الاسأل * 
 نتى  جحز النزنب  ؟  -

نح    حنلامي  والكبزحم والاحم   الاننحن و والعحنجز،ال  جححز النزنبح  إال عنح  العجحز:فقحل
 .خشي على فلستن  و لصغم

 هن يجحز    يمني ع  فنئب  قبن    يمني ع  فلس  ؟  -
ألفح  ،بلحم   ح  يجححز      ن  نامنحنا ، الننئب  مضنا يجحز نن لم يك  رل  قنل اللقتنء

 . ال يجحز    ينحب ع  غزم  قبن فزنبت  ع  فلس 
 اسحتننب   حي نقحن  وارح   و يجحب  والا  نح  هن يجحز    يمنحي الننئحب عح  فلسح  وعح  -

 يمني ع  نح ل  ؟ و  ث   ثم يعححالجامات ال   يمني ع  فلس   ي 
  ذا  حمغ عحنح ،ث  الجامات ال ني الننئب ع  فلس   والا  ف  الب     يم ،الارهب الثنفي

 .وهنى ع  ن  استننب 
جاحححم  ال زقحححف عنححح  ، فححح  يجححححز    يمنحححي الجاحححمات الحححث    حححي نقحححن  وارححح  والصححححاب

نهم  عحن الصحانب  هضحي ظأل  هرا هح ،الصغمى  زمني ع  فلس  ثم يمني ع  فنئب  إلو
 .اهلل عنتم

 : الاكا  ن  هني الجامات * 
إفاححن جعححن الطحححاف بنلبزحح  وبنلصححلن ":بقحلحح كاحح  بزنتححن النبححي علزحح  الصحح   والسحح   الا

ونعلحح      حرلن ،وق  اطفسن  ال يعقحن العلح  هنحن،"والامو  وهني الجانه طقنن  ذ م اهلل
 :    العل  يتبز  وبترا.اطفسن  وافقزنح  ألنم ال يعقن علت   بل  نان لح  ن  يعقن العل 

 .إقنن  ذ م اهلل -1



 .االقت اء بنلنبي صلى اهلل علز  وسلم -2
 . اقزق الترلن والتعب  هلل -3

و نححححن نححححن هور    الشححححزطن  اعتححححم  طبححححماهزم علزحححح  الصحححح   والسحححح   عنحححح  الجاححححمات 
  :ألنحه،   هرا  ز  فظم  ،  اصب

 . ف  ال يصح -1
ال    العلححححح  علححححححى هححححححرا ، تححححححح  صححححححن سحححححبب الاشححححححموعز ،وعلحححححى  ححححححم  صحححححات  -2

 . ني اآل  شزطنفنا وفم ،الحض 
   الصححاب و "((نغلححهاا  وذفبنا ،نشحكحهاا  وسحعزنا  ،نبحموهاا  اللتم اجعل  رجنا ))ويقحل":قوله

وعلزحح   زقتصححم علححى ،ألفحح  لححم يححمح عحح  النبححي صححلى اهلل علزحح  وسححلم،هححرا الحح عنء ال يسحح 
 .التكبزم  قض

  أل  هححر".ونعححنح ،وذهب،ر غزححم الاصححن  جحهم   (المنححي بغزمهححن ئوال يجححز )":قولععه
 .العبنح  وهحت على هر  الصل 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 اححححنء ،    سححححتعان ثنفزنا ،فتححححن اسححححتعال   ححححي عبححححنح أل  (بتححححن ثنفزححححنا )يجححححزئ المنححححي(وال)"
وفح ب    يسحتبط  الححاحر  عن  جام  العقب  بع  هنزتن لضحزق الاكحن (وال يقف)الحضحء

ثم ،  وقعحح  الاصححن  خححنه  الامنححىياح  وإ    يمنححي علححى جنفبحح  األ  و   .  يسحتقبن القبلحح و   
  النبحي صحلى اهلل إ  :عبحنساللقحل اللضحن بح  (ويقط  التلبز  قبلتن).تجز      ،  رمج   ز 

خمجححححححححححن   ححححححححححي    .رتححححححححححى هنححححححححححى جاححححححححححم  العقبحححححححححح ،علزحححححححححح  و سححححححححححلم لححححححححححم يححححححححححزل يلبي
يح  هسححل اهلل صحلى اهلل علزح  ه   :لقححل جحنبم(بع   لحع الشحاس)ف بنا (ويمني)الصازاز 
بعح  فصحف )هنزتحن(ويجحزئ). خمجح  نسحلم.ي الجام  ضحاى يحح  الناحم ورح  و سلم يمن

نحم   النبحي صحلى اهلل علزح  و سحلم       ،بح حاوح عح  عنئشح ن  لزل  النام لان هوى    (اللزن
  غمبححح   حح   . نضححح  أ  ،ثم نض ، منحح  جاحححم  العقبحح  قبحححن اللجححم،  سححلا  لزلححح  النام ُ 

  واجبحنا (   حن  نعح إ   ثم ينام هح ينا )والبع  الز ،هنى ن  غ ،قبن هنز  ضاىاأل  شاس يح  
  لحم يكحح  علزح  واجححب وعلزحح  واجحب اشححتما  وإ  ،  لحم يكحح  نعح  ه ر حح   .و  طحعحنا  حن     



  ويسححح     (ويالحححق)ذا فاحححم التححح ر  مقححح  علحححى نسحححن ز  الاحححم إ    يتطححححع بححح  و سححح  لححح     
 "يا ً  ويب   بشق  األ.يستقبن القبل 

 :دة عليق

 اححنء ،    سحتعان ثنفزنا ،فتحن اسحتعال   حي عبحنح أل  (زحنا بتحن ثنف)يجحزئ المنحي(وال)":قولعه
ال  ححي يحح  العزحح  وال  ححي "عنح  جاححم  العقبح  بعحح  هنزتحن لضححزق الاكحن (وال يقححف)الحضححء
  نن الاكا ؟:  ذا قنل قنئن،يح  بع  
 .لضزق الاكن :قنل   بع  العلانء : نلجحاب

ونعلح     ن  ،  العبنح ال بع،الاكا  ن  ذلك    ال عنء يكح   ي جحف العبنح :وقزن
 .وهرا  قمب،ال يشمع ل  ال عنء ى جام  العقب  ق   مغ وافقضى ن  العبنح   ازنئر  نه 

  ياح  وإ    يمني علحى جنفبح  األ  و   .  يستقبن القبل وف ب    يستبط  الحاحر و   ":قوله
  ".تجز      ،ثم   رمج   ز ،وقع  الاصن  خنه  الامنى

 : لاصن  خنه  الامنى ثم   رمج   جزئ  لتن  رحالإذا وقع  ا:وهيهر  الاسأل  
رمجتن بلعحن المانحي  أل   ح،  فتحن  جحزئ،    ق  خنه  الامنى ثم  تح رم  بنلسحتن -1

 .األول
 .    جزئ،    ت رم  إلى الامنى بغزم  عن الماني -2
بحححححأ  وقعححححح  علححححى جححححح اه الاحححححح  ثحححححم وضحححححعتن  حححححي ،    تحححح رم  بلعحححححن المانحححححي -3

 .    جزئ،الاح 
 نن هي الجام  ؟ :أل  نس

هححح نححن  ححن  بزنحح  وبححز   وقححنلحا ،الجاححم  نجتاحح  الاصححى قححنل اطنححن  الشححن عي هراحح  اهلل
 .هعذ    صن الجام  فاح ث ث

واعلم    نكن  الجامات بقحي علحى نحن  حن  علزح  نح  عتح  النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم 
تحز  و سحعز   حي سحن  ثن حو  حي إرح ى السحنحات وهح،غزم نانو بشحيء،إلى وق  قميب

بك ر ي ر رححل الجاحم  لانح  التح ا   والتحزارم شننئتز  و لف لان  ثم الزرن  وض  و 
بك يححهم شحإ  وضح  هحرا ال حاوقحنل،  نعتم  بع  علانء نكح   حي ذلحك الحقح ،رحلتن

ك عشححححححم  شححححححبوال،هعذ   والجاححححححم  ث ثحححححح،بك ناححححححن للمنححححححيشحححححح    لاححححححن وهاء هححححححرا ال



هع نح   حن ذ  ثح فاحح ث  ضح  رحضحنا ح وي نخصحنا شواجتاعحا وا لقحا علحى    يضحعحا ، نتنه
وبقحي هحرا الاحح  ،هحح 1213 حتم ذلحك  حي عحن  ثح   و سحعز  ونحنئتز  و لحف ،جنفب

 .إلى نن هح علز  إلى سنحات قميب  و زيل  ووسع  اآل 
  النبي صلى اهلل علز  و سلم لم إ  :عبنساللقحل اللضن ب  (ويقط  التلبز  قبلتن)":قوله

بعححح   لححححع )فححح بنا (ويمنحححي)خمجحححن   حححي الصحححازاز    .جاحححم  العقبححح رتحححى هنحححى ،يحححزل يلبي
يحح  هسحححل اهلل صححلى اهلل علزحح  و سححلم يمنححي الجاححم  ضححاى يححح  ه   :لقحححل جححنبم(الشححاس

بحح ن  لزلح  الناحم لاحن هوى    (بع  فصف اللزن)هنزتن(ويجزئ). خمج  نسلم.النام ور  
 منح  جاحم  ،ا  لزلح  النام  سحلنحم  ُ   النبي صحلى اهلل علزح  و سحلم       ،حاوح ع  عنئش 
هنى ن  ،قبن هنز  ضاىاأل    غمب  شاس يح      . نض  أ  ،ثم نض ،العقب  قبن اللجم

لح قح ه    يحح  العزح  لحم يحتاك  نح  المنحي ال قبحن  لححع الشحاس  ييعن"بع  الزوال،غ 
بعحح   خم المنححي إلححى غحح   ؤ وغمبحح  علزحح  الشححاس   فحح  يحح ال بعحح هن وال ضححاى وال عصححماا و 

 .وهرا القحل  صح،يمني ولح لز ا :نوقز،الزوال
 . ف  إذا هنى فام، السن  يه  هر"ثم ينام ه ينا )":قوله

وننح  نحن يكحح  ،قحما الاتع  و النن  نن هح واجب وهح ه ر ،وهرا هح الت ر الرر ينام
 . طحعنا 
أل  الحححاو ال ،التم زححب  ألجححن نماعححن،لكححن   ولححى ،ثححم يالححق:لححح قححنل"(ويالححق)":قولععه

 .ان  فتن ال  نن ز    قتضي  م زبنا  
 : م ب على  و ،واعلم    األفسنك التي  لعن يح  العز  خاس 

 .هني -1
 .ثم فام -2
 .ثم رلق -3
 .ثم  حاف -4
 .ثم سعي -4

سحعي يح خن نح  لوا،  نء  حاف،رنء رلق،فح  فام،هاء هني، هفاضبعضتم جاعتن قن 
 .الطحاف



الالححق و .الاححل  لعححن  زحح  أل    ثححم نننسححك،يسححاى يححح  الاححل األ بححمولتححرا يححح  العزحح  
 .  ضن ن  التقصزم

 : لحجح  الق   ضن لوإفان ا
ل ق ْ  ص      اللَّحُ  ه ُسححل ُ  الم ْهي حن ب حنْلا قِّ ل ت حْ ُخُل َّ :))قنل عز وجن،   اهلل عز وجن ق ن  -1

 [.21/اللتح(( ]ي   اْلا ْسج    اْلا م ا   إ ْ  ش نء  اللَُّ  آ ن ن ز   ُنا لِّق ز   هُُءوس ُكْم و ُنق صِّم  
 احن  حي رح يو  فحس  حي صححازح ،   الالحق هحح  عحن النبحي صحلى اهلل علزح  وسححلم -2

 .نسلم
بحححححن  للاالقحححححز  بححححنلاغلم  والمراححححح  ث ثححححنا  ن   النبححححي علزححححح  الصحححح   والسححححح   حعحححح -3

يححن :قححنلحا،اللتححم اهرححم الاالقححز ،اللتححم اهرححم الاالقححز ،اللتححم اهرححم الاالقححز :"، هبعححنا 
اهرححححم :  قحححح يم ، نآلخم هححححرا عطححححف  لقزنححححي حححح،"والاقصححححمي :قنل،اقصححححمي هسحححححل اهلل وال

 .الاالقز  والاقصمي 
رلقححا لح  الحمهوس ولحح :ولتحرا قزحن،هلل عز وجن نح  التقصحزم    الالق  بل   عظزانا  -4

 : ولترا قنل اب  القزم هرا  اهلل،يعنى قتلحا  فلستم،هضي ننتم لالقحا ل  النلحس
 ملح  ن  يمضي اهلل فام فلحست

 ولألنم سلاحا لجنحوا ب   حعنا 
  ان برلحا عن  الجتنح فاحههم                

 ال  ُ رتى جمى ننتم  ألع ائتم                        
لعححح   نب اسحححتقبنل القبلححح  باسحححتا ر  هحححرا  زححح  فظحححم"  يسحححتقبن القبلححح ويسححح     ":قولعععه
ألفح  لحم يحمح عح  ،ظحموهحرا  زح  ف، ألفح  فسحك،يكبم عنح  رلقح  وقنل بع  العلانء،وهوح 

لحح قلنحن بتحرا يكبحم عنح  الحقححف بعم ح  وعنح  الابزح  ألفتحن ،النبي علزح  الصح   والسح  
 .نننسك
وهححرا ،أل  لنبححي علزحح  الصح   والسحح    ححن  يعجبح  التححزا "ياح ً  ويبح   بشححق  األ":قولععه

 .عبنح   تس  الب اء   زتن بنلزاز 
 
 



 .يبقى شيءبازو ال ، شعم الم س  الالق هح إزال:نسأل  
 نلا قح  بنلاكزنح  صحلم ال يسحاى ،  نن إ  بقي شيء ن   صحل الشعم    يساى رلقحنا 

 . نلالق ال يكح  إال بنلاحسى، بن يساى  قصزم رلقنا 
 .يام الاحسى على ه س  :قنل اللقتنء،لح لم يك  ل  شعم  سل 

 .وهح  صح،وأل  هرا عب،ال يلعن ذلك والقحل الثنفي
ان يالحق فوإ، إذا  ن   سل  لزس ل  شعم    يام الاحسى تاسنفنا اس قنل بع  العلانءو 
 .وهرا لزس علز  حلزن،ألف  شعم  س  إزالت ،نهب ش

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
عقصح   و   ،م ل   و ض ح،سح ونح  لبح  ه ْ .ال نح   حن شحعم  بعزنتحن(و يقصم ن  جاز  شعم    )"

زالتح  لكح    القصح  إ  أل  .زال  بنححه و      فتل     و را إ   جز   صم الشعم    ق يء  ر شوبأ    كغزم 
لاح يو ابح  .قن أ  (فال ق ه    )ر ن  شعمهن   ( و قصم نن  الام   )و التقصزمالسن  الالق    
هوا   بحح حاوح  تقصحم ((فاحن علحى النسحنء التقصحزمإ  ،لحزس علحى النسحنء رلق))عبنس يم عح 

 "ذ  سز  ال ب   قن و را العب  وال يالق إ  و    فال     ن   ن قم  ق ه    
 :دة عليق

لكح  ،لجازح  الشحعم التقصزم البح     يكحح  شحنن ا "(و يقصم ن  جاز  شعم    )":قوله
 .ان يتصحه بنلازكن ب ي وقتنن الانضم ه و ،ال يشتمو    يكح  ن   ن شعم  بعزنتن

زنح  وشحانل  ويقتصحم ن   حفح  يأخحر نح   علحى ه سح  و سحلل  ويا نن نن يلعل  بع  العحا  
 .بن يجب  ي التقصزم االستزعنب،  ترا ال يجزئ،على ذلك

يالحق  ييعنح "عقصح   كغزحم  و   ،م ل   و ض ح،سح ون  لبح  ه ْ .ال ن   ن شعم  بعزنتن":قوله
 . و يقصم
 .باقص  و نكزن   و  ر شيء"جز   قصم الشعم     يء  ر شوبأ  ":قوله
وهحي الح ه  يحضح   "زالح  بنححه و      فتلح     و حرا إ   جحز   قصحم الشحعم     يء  ر شحوبأ  ":قوله

 .يساى فزمو    ي الشعم ويزيل



 فالححح  نقححح هاهن اثنحححز  سحححنتي "(فالححح قححح ه    )ر نححح  شحححعمهن   ( و قصحححم ننححح  الاحححم   )":قولعععه
  ذا التقزن  تي ،اشتتم عن  بع  الننس  فتن  طحر الشعم  على  مف  صبعتن ونن، قميبنا 
إ  ،نحح   ححن حهجحح  خححر  فتححن  أ م الاححم   نحح هجنا إذا  ححن  شححعو ، تححرا لححزس  زحح   صححن، فالحح 
 . أخر ن   سلل  ويكلي ن  فت،تاززيازو لم ب    لم ياك  ن  ، نك 
 الصححابو ،أل  رلقح  هباحن فقحص نح  قزات "ذ  سحز  ال ب   و را العب  وال يالق إ  ":قوله

 .ولزس لسز     يانع  ن  ذلك،أل  هرا فسك،   العب   غزم 
 ن   األركن  التكللز  الاتعلق  بنهلل عز وجن ال  حم   زتح لماجحوق   ق   لنن    القحل ا

 .بز  الام والعب 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و قصححم ذا هنححى ورلححق    إ  (ثححم)بضوإ  ،وعنف ،وشححنهب،خححر ظلمو قصححم    وسحح  لاحح  رلححق    "
 ولاسححنا ،وقبل ،ونبنشم .أا و حح(ال النسححنءإ  )رما بححنط    ححن  ناظحححهاا (قحح  رححن لحح   ححن شححيء)ح حح

 قح  رحن لكحم ،ذا هنزتم ورلقتمإ  ))لان هوى سعز  ع  عنئش  نم حعنا  وعق  فكنح،لشتح 
 حي .(فسحك)ناح  لحم يالحق(والاح   والتقصحزم)((ال النسحنءإ  يء،و ن ش،والثزنب،الطزب

  ر الالحق (وال يلحز  بتحأ خزم )(( لزقصم ثم لزتالن)) م تان ح  لقحل  صلى اهلل علز  سلم
وال إ   فاحم   و  حنف قبحن (ح  وال بتق ياح  علحى المنحي والناحم)ن  ننحى  و التقصزم ع    يح
نحح  قحح   ))لاححن هوى سححعز ،ع  عطححنء     النبححي صححلى اهلل علزحح  سححلم قححنل،هنزح ،ولح عنلاححنا 

 "((شزئنا قبن شيء    رم 

 :دة عليق

ابح  الانحره  ىوقح  ركح"بضوإ  ،وعنف ،وشحنهب،خر ظلمو قصم    وس  لا  رلق    ":قوله
و ن  اب  عام هضي ،لنبي علز  الص   والس   لان رلق ه س  قلم  ظلنه ا   هرا  اهلل 

 .اهلل عنتان يأخر ن  شنهب  و ظلنه 
 ححن  ابحح  عاححم   حاوقححنل،القبضحح  زاح عحح  نححن    يأخححر نحح  لازتحح  اسححتاب بعحح  العلاححنءو 

والعبحم  باحن هوى ،ونن جنء عح  ابح  عاحم اجتتحنح ننح ،لك  األخزم الصحاب خ   ،يأخر 
 : وبتر  الاننسب  فر م    رلق الم س  فحاع،بان ه رال و 



 .وذلك  ي الال والعام ،وقمب ا     يكح  فسكنا  -1
 احححن يلعلححح  بعححح  الاميححح ي  ،وهحححح رلحححق الحححم س لغزحححم اهلل،وشحححم نا     يكحححح  ب عححح ا  -2

 .لشزحختم
 .جم ع ان  ي ر يو  عب ب  ،الت اور انج  ولل   يالق  -3
 .  تح نبنح،نن سحى ذلك -4
ال إ  )رما بحنط    حن  ناظححهاا (قح  رحن لح   حن شحيء)حو قصحم  حذا هنى ورلق    إ  (ثم)":هقول

نلتحنح   ، حن شحيء   إذا قحنل رحن لح  ألفح،ولترا  ن  القز  نح  الاؤلحف قزح  جزح "(النسنء
 . ن الاامننت ر ل

 نهحر  الاسحأل  ناحن اختلحف  زتح"وعق  فكحنح،لشحتح  ولاسحنا ،وقبل ،ونبنشم .أا و ح":قوله
تالحن األول  تحن ياحم  علزح   حن الن لحباعنحى    اطفسحن  إذا  ا،تم اهللرا هن العلم ه 

  نن يتعلق بنلنسنء ن  عق  ونن  شب  ذلك  و الرر يام  علز  هح الحوء  قض ؟
كح نْ ال يح حح:"لقحححل النبحي علزحح  الصح   والسحح  ،   الجازحح  رحما   نلاشحتحه نحح  الاحرهب

 .إذ   ام  علز ، وهح نن زال نامننا  "كح وال يخطبنْ الاام  وال يحُ 
حوء الح  ألف  وسحزل  إلحى األ  عق  النكنح  ن  رم ،إ  عق  النكنح ر ل وننتم ن  قنل

اختزححنه شححزو اطسحح   ابحح   زازحح  هراحح   راوهحح،اآل  قحح  شححمع  ححي التالححن وهححح،الااححم 
   تن يصح ؟،تالن األولالبع   لح عق  فكنرنا ،وينبني على هرا الخ ف،اهلل

 .يصح اختنه  شزو اطس  وعلى نن ،ال يصح     ثم العلانءعلى الارهب وهح نن علز
 ننتاححنثححم ياصححن ، انححم    و ححن    قحح  يححرهب اطفسححن  هجحح ا   وينبنححي علزحح  نسححنئن  ثزححم 

خلحن  احنونعلحح   فح  إذا رصحن لت،انتيإلحى بلح  نويمجعح،انو حي سحعزت  احنخلن  حي  حا ت
  ان ركم هرا النكنح ؟ ،نا فكنر اثم يعق  ن زمجع،تالن الثنفيال لم يا  ان ي  حا ت

ثحم ،نح  الخلحن احننحن رصحن لت نإلحى نكح  ويتاح نالبح  نح     يحرهبو ، نسح  على الاحرهب
 .وعلى نن اختنه  شزو اطس   صازح،النكنح اويعق  نيمجع

أل  اللمو  ال  ستبنح إال ،السزان  زان يتعلق بنلنكنح،   االرتزنو القحل األولوال هيب 
 .نتزق  بأنم  



لاح   خ  حنا ،ال إ ح   ناظحه ييعنح"(فسحك)نا  لم يالق(ا   والتقصزموال)":قوله
وهحرا ،إفان هح إ ح   نح  ناظحهو إ  الالق والتقصزم إف  لزس بنسك قنل ن  العلانء 

 : ضعزف ن  وجح  القحل
 .أل  النبي علز  الص   والس   حعن لاالقز   هبعنا  -1
وغضب ننتم لاحن ه ى ،عن  الا يبز     النبي علز  الص   والس    نم ب   صانب  -2

 .ننتم  أخماا 
واألصحن  زاحن  علح  النبحي علزح  الصح   والسح    حي ، ف  علز  الص   والس   رلق -3

 . عب  الاننسك  ف 
وال يلحححز  )(( لزقصحححم ثحححم لزتالحححن)) حححي  م تاحححن ح  لقحلححح  صحححلى اهلل علزححح  سحححلم":قولعععه
بحن هحح ركحم ،ولحزس  حرلك،قحلح  فسحك   هحرا نبنحي علحى ،ظنهم قحل  ال يلحز "(بتأ خزم 
التقصزم لح  خم  لم يلز  بتأخزم  ح  رتى على القححل بحأ  إ ح    أل  الالق  و،نستقن

 .ن  ناظحه
لكنح  ، لحى نحن شحنءظحنهم   فح  لحح  خحم إ"ح )  ر الالحق   و التقصحزم عح    يحن  ننحى":قوله

ذ مفن ، شتم الاللان ذ م الاؤلف ،اقز ولك   ق   لنن  ي بنب الاح ،يبقى على إرمان 
 .إال لعره،     عنل الال ال يجحز  أخزمهن ع  شتم ذر الاج  القحل الماجح   

لححح رلححق قبححن "وال إ   فاححم   و  ححنف قبححن هنزحح (وال بتق ياحح  علححى المنححي والناححم":قولععه
حُكْم )):نحن الجححاب عح  قحلح   بحنهك و عحنلى:  ذا قحنل قنئحن، رلك، هنز  و ال    ْال ُقححا هُُءوس 
تَّححححى لَّحححح ُ  ر  ححححْ ُر ن ا  لُحححح   اْلت   نآليحححح  صححححميا     الناححححم يكححححح  قبححححن ،[112/البقححححم ((  ]يح بحْ
  كزف جنز  ق يم الالق على النام ؟ ،الالق

 : نلجحاب ع  اآلي  الكميا  ن  وجتز 
حححححححْ ُر )):   نعنحححححححى قحلححححححح   بحححححححنهك و عحححححححنلى-1 لُححححححح   اْلت  تَّحححححححى يح بحْ حححححححُكْم ر  و ال    ْال ُقححححححححا هُُءوس 

لَّحح ُ  بححأ  يححأ ي وقحح  الححربح ال    الاححماح    يرباحح  ، ر وقحح  رلحلحح  [112/البقححم ]((ن ا 
 . ع ا 
لكحح  ، يعنححي عحح   جحححاز  قحح يم الالححق علححى الناححم،   يقححنل إ  اآليحح  علححى ظنهمهححن -2

 .السن  حل  على الجحاز  خلزلنا 



ن  قح   ))لان هوى سعز ،ع  عطنء     النبي صلى اهلل علز  سلم قنل،ولح عنلانا ":قوله
صحازح    النبحي علزح  الصح   الاح يو نلولح   ى الاؤلف ب"((شيء    رم شزئنا قبن 

 ."ا عن وال رم :"خم إال قنلوالس   نن سؤل يح  العز  ع  شيء ق   وال  ُ 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

وياصن التالن األ ول بنثنز  ن  رلق،وهني،و حاف والتالن الثنفي بان بقي ن  سعي "
يعلاتحححححححم  زتحححححححن .نحححححححن  بانحححححححى يحححححححح  النام،خطبححححححح  يلتتاتحححححححن بحححححححنلتكبزمثحححححححم يخطحححححححب اط  

 .النام،واط  نض ،والمني
 

  صن
 
ويقححنل  حححاف ( حاف الزيححنه ،ويطحححف القححنه  والالححمح بنزحح  اللميضحح  لححى نكحح ثححم يلححز  إ  )

 "اط  نض   زعزن  بنلنز  وهح ه  ،ال يتم رل إ ال ب 

 :دة عليق

  ذا  عن اثنز  نح  ث ثح   "ق،وهني،و حافوياصن التالن األ ول بنثنز  ن  رل":قوله
 حي التالحن  لح  ويستلنح ن      الاؤلف ون       هن العلم    السعي ال نح خن،رن
 .أل  السعي ال يلعل  جاز  الاجن  يح  العز  ونن بع  ،ظنهم   والاكا،األول

 ن  ث ث  ؟  بنثنز  نن ال لزن على    التالن األول ياصن:إذا قنل قنئن
 لححزك  لحح  نحح خن  ححي التالححن ،لاححن  ححن  الطحححاف لحح  نحح خن  ححي التالححن الثححنفي:محلححزلت
 .األول

و   التالححن األول ال يكححح  إال بححنلمني ،ولك  ظححنهم السححن  خحح ف ذلححك،هكححرا اسححت لحا
لقححححل النبحححي علزححح  الصححح   والسححح    حححي رححح يو ،نلمني ورححح   علحححى قححححلبححح و ،والالحححق
 ."ءإذا هنزتم ورلقتم  ق  رن لكم  ن شي":عنئش 

يسحححت ل لححح  باحححن هوى  راححح  و ،وهنحححنك حلزحححن    الطححححاف لححح  نححح خن  حححي التالحححن األول
ن  ر يو علي ب   بي  نلب    الننس لان جعلحا يسألح  النبي علز  الص   الطانور 



إفحي :ثحم   حن  هجحن  قحنل:و زح "ال رحم :"والسح   يحح  العزح  عح  التقح يم والتحأخزم  زقححل
قححنل الشححزو  راحح  ،" حح  رححم   ححنرلق:"قححنل،رلححقهنزحح  الجاححم  و  ضحح  ولبثحح  ولححم  

افظحححم  حححتح البحححنهر الاجلححح  الثنلحححو صحححلا  خاحححس نئححح  ووارححح  ،إسحححننح  صحححازح:شحححن م
 .وسبعز 
يسححتلنح ننحح     السححعي ال نحح خن لحح   ححي "والتالححن الثححنفي باححن بقححي نحح  سححعي":قولععه

 .التالن األول
نحححن  بانحححى يحححح  النام،خطبححح  يلتتاتحححن بحححنلتكبزم":قولعععه يعلاتحححم  زتحححن .ثحححم يخطحححب اط 

وبتححرا ،و قحح  لنححن    خطححب النبححي علزحح  الصحح   والسحح   ث ث ".النام،واط  نضحح ،والمني
ح ن  خطب النبي الث    ف  ينبغي للاعلم والامش  وال اعز  للننس  ي الال    نيستل

 . ل نا نسك  مضالوالسزان ن   ن  ،ال يستحعبح  مألفت،سك جال ا نالان مال يؤ زت
 .بع     يمني ويالق وينام ه ي  قبن ذلك ييعن"ثم يلز )":قوله
  فح  لاحن هنحى جاحم  العقبح  فاحم ، ان  عل  النبي علز  الص   والس  "لى نك إ  ":قوله
 بنشحححم بزححح   الكمياححح  ث ثحححنا ، نئححح  ب فححح  ىو حححن  علزححح  الصححح   والسححح   قححح   هححح ،ه يححح 
 .البنقي وهي سب  وث ثح  و عطى علزنا ،وستز 

حوستز   و ي فام  علز  الص   والس   ث ثنا :اهلل مقنل  هن العلم هرات  ينإشنه  إلحى س 
 .واهلل  علم،عام  الشميف

خر نن  بضع  و نم بطبختحن و  حن نح  لااتحن وشحمب نح  ؤ ثم  نم ن   ن بعزم ذبح    ي
ت ن:)) بنهك و عنلى  لقحل  اقزقنا ،نمقتن نحْ ثحم رلحق علزح  الصح   [121/األعماف((]و ُ ُلحا ن 

 نح    زحب :قنلح  عنئشح  هضحي اهلل عنتحن، زبتح  عنئشح  و  حن  إلحى البزح والس   ثم 
 .النبي علز  الص   والس   طرمان  قبن    يام  ولال  قبن    يطحف بنلبز 

ْزححححُو     ححححن   ))لآليحححح  الكمياحححح   عبححححم بححححرلك  بعححححنا ،ثححححم يلححححز :قحلحححح  ححححْ  ر  ثُححححمَّ     زُضحححححا ن 
 [.111/البقم ((]النَّنسُ 
لك  ،والاتاتححح   حححرلك"( حاف الزيحححنه ،والالحححمح بنزححح  اللميضححح  ويطححححف القحححنه ":قولعععه

أل  بع   هن العلم قنل إ  ،الاؤلف فص على    القنه  والالمح يطح ن   حاف الزينه 
يح    ازنئر  ،للق و  ننك  قبن ذلك و ن  ق  حخ  نإنن    يكحف:لحاخال ي القنه  والالمح



لقححح و  بنلمنحححن ليحححح  العزححح  يطح حححن  نكححح   لحححي  وإ  لحححم يححح خ ، العزححح  يطح حححن  للزيحححنه 
 . ضطبنع ثم يطح ن  للزينه االو 

وهرا  ر  األ ح   الاشموع   ي الال وهح ه   ال يتم الال إال بح ،واعلم    األ ح ح  
 :  ي الال  هبع 

 .للاتات ، حاف العام  -1
 .ويساى  حاف الحهوح، حاف الق و  -2
ويسحححاى  ححححاف ،اف الحاجحححبويسحححاى  حححح ،ويسحححاى  ححححاف الزيحححنه ، ححححاف اط نضححح  -3

 .هح الححاع  ان سزأ يوالصحاب الص ه ،الص ه
 .وهح هجحع الاسن م ن  نقص  ،ويساى  حاف الص ه، حاف الححاع -4

 .ع   اشتماو ذلك الماجحالقحل "ويقنل  حاف اط  نض   زعزن  بنلنز ":قوله
ن يح ل علحى لك  ناح،وسزأ ي إ  شنء اهلل حلزن ذلحك"وهح ه  ،ال يتم رل إ ال ب ":قوله

ْزحح   اْلع ت زححق  :)) بححنهك و عححنلى  ه نزتحح  قحلحح  ثُححمَّ ْلزح ْقُضحححا  ح ل ححثح ُتْم و ْلُزح ُحححا فُححُروه ُهْم و ْلز طَّحَّ ُحححا ب نْلبح 
 فححح  نتحححى  نحححي عححح  عبحححنح  : قنعححح   األصححححلز  الاعمو حححالال اللححح    ووجححح،[21/الاحححل((]

 . و واجب ببعضتن حل    ذلك البع  ه    زتن

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-وتي قال البه
 ححاف  ويقحنل( حاف الزيحنه ،لى نك  ويطحف القحنه  والالحمح بنزح  اللميضح ثم يلز  إ  )"
ولح لم ،فتان ال يطح ن  للق و ظنهم     و ال ب  ال يتم رل إ  ، نض   زعزن  بنلنز  وهح ه  اط  

قزاحح  حخححن الاسححج  و ُ   قححض  احح  يطحححف للزيححنه ،و ححرا الاتات  يكحفححن حخحح  نكحح  قبححن
واب  ،والشححزو  قححي الحح ي ،واختححنه  الاح ق ف  يكتلححي بتححن عحح   ازحح  الاسححج     ،الصحح  

-  لححم يكحفححن حخ هححن قبححنإ  -  القححنه  والالححمح   - ثححمواختححنه  األ  -نححن هجححب وفححص اط  
ول و   )ثم للزيححنه  بحح  هنححن،  الاتاتحح  يطحححف للقحح و و   .ثم للزيححنه ،يطح ححن  للقحح و  بمنححن

ال وإ   لاح  وقحف قبحن ذلحك بعم حنت(بعح  فصحف لزلح  الناحم)ر وقح   ححاف الزيحنه    (وقت 
 حن  هسحححل اهلل صحلى اهلل علزحح  و    :لقحححل ابح  عاححم( ححي يحنح ) علح (ويسحح ) بعح  الحقححف

  يحح خن البزحح   زكبححم  ححي فحارزحح  ويصححلي  زحح  ويسححتاب    .نتلححق علزحح .سححلم يححح  الناححم



خزم الطححاف ر  حأْ    (خزم ولح   حأْ ). عحز و جحنوجت  وي عح اهلل  لقنء  ،بز  العاححي ،ه عتز 
 "  آخم وقت  غزم نا وح  نلسعيين  ننى أل  ع     
 

 :دة عليق

 ويقحنل( حاف الزيحنه ،لحى نكح  ويطححف القحنه  والالحمح بنزح  اللميضح ثم يلز  إ  )":قوله
فتاحححن ال يطح حححن  ظحححنهم     و ال بححح  ال يحححتم رحححل إ  ، نضححح   زعزنححح  بنلنزححح  وهحححح ه ححح  ححححاف اط  

القنه  إذا لحم  ظنهم     الان      الالمح و ييعن"ولح لم يكحفن حخ  نك  قبن، للق و 
 . ي يح  العز  يطح ن   حاف اط نض   قض حو   حاف الق و  ان فت،ي خ  نك  قبن

إذ  القنه  والالحمح إ  حخحن نكح  قبحن الاحل   فح  "يطحف للزينه ،و را الاتات ":قوله
نكحح    حح ذا لححم يكحفححن حخحح ، سححعي الاححل زنو   يسححعللقحح و   نيشححمع  ححي رقتاححن    يطح حح

 . وهرا هح ظنهم     الاؤلف،  فتان يكتلزن  بطحاف اط نض   قض
ف  يكتلححححححي بتححححححن عحححححح   ازحححححح      ،قزاحححححح  الصحححححح   احححححح  حخححححححن الاسححححححج  و ُ ":قولععععععه
وهححرا الطحححاف ، ححنلاتات  إذا حخححن نكحح  نحح  الاعلححح   فحح  سحححف يححؤحر العاححم "الاسححج 

 .لق و للعام  يجزئ  ع   حاف ا
-  لحم يكحفحن حخ هحن قبحنإ  -  القحنه  والالحمح   - ثحمواختحنه  األ  -نحن وفحص اط  ":قوله

  "ثم للزينه  ب  هنن،  الاتات  يطحف للق و و   .ثم للزينه ،يطح ن  للق و  بمنن
 : هنن نسألتن 

 . حاف القح  و حاف اط نض :القنه  والالمح يطح ن   حا ز     -1
    الصحححاب  ححي هححر  الاسححأل و ،القحح و  و حححاف اط نضحح  والاتاتحح  يطحححف  حححاف -2

أل  ،القنه  الالمح إذا لم ي خ  نكح  قبحن   فح  ال يشحمع لتاحن يحح  العزح   ححاف القح و 
اسحتابنب    يطححف الاتاتح   و ضحعف نح  ذلحك، حاف الق و  إفان يشمع رز  القح و 

 .     الاتات  لزس علز   حاف الق و   ص ا  وج  الضعفو ،للق و 
لاح  وقحف قبحن ذلحك (بع  فصف لزل  النام)ر وق   حاف الزينه    (ول وقت و   )":قوله

 لححح ،  زشححتمو    يكححح   حححاف اط نضحح  بعحح  الحقحححف بعم حح  والابزحح  بازحللحح "بعم ححنت



    ذلحك ،  طنف بنز  اط نض  ثم ذهب ووقف بعم  ، ق ه  ف  جنء إلى نك  لزل  النام
 .ال يصح الشتماو التم زب

 بنلنبي علز  الص   والس    أسزنا ، يعني  حاف اط نض "( ي يحن ) عل (يس و )":قوله
 .ونسنبق  ونبنحه  إلى الخزمات

  آخحححم وقتححح  غزحححم ناححح وح  يحححن  ننحححى أل  خزم الطححححاف عححح     ر  حححأْ    (خزم ولححح   حححأْ )":قولعععه
 ف  ال يجحز  أخزم شيء ن    عحنل الاحل عح   القحل الماجحولك  سبق لنن    " نلسعي
 .إال لعره  الاجشتم ذر 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

   زجححب    ، ححن  للعام   والا   سححعز     أل  (   ححن  نتاتعححنا ثححم يسححعى بححز  الصححلن والاححمو  إ  )"
ولحم يكح  سحعى نح  )و نلحمحاا    ،   حن  قنهفحنا بحأ  ،ر غزحم نتات    (غزم ) ن ( و).يسعى للال
 سححنئم ، يسححتاب التطحححع بنلسعيفحح  ال   ححن  سححعى بعحح   لححم يعحح   أل   حح   .( حححاف القحح و 

رتى النسحنء وهحرا هحح التالحن (شيء ن  ثم ق  رن ل   ُ )ف  ص  أل  ،فسنك غزم الطحافاأل  
وثحبح  ويسحتقبن  ويحمش علحى ب فح (ننح  رحب ويتضحل ثم يشحمب نح  نحنء زنحز  لاحن    )الثنفي

 وهزقحنا ،ن عنا ف اللتحم اجعلح  لنحن علاحنا ،بسحم اهلل)) زقححل(ويح عح باحن وهح)القبل  ويتنلس ث ثنا 
وانأل  نحححححح  خشححححححزتك ،واغسححححححن بحححححح  قلبححححححي،نحححححح   ححححححن حاء وشححححححلنءا  ،وشححححححبعنا ،نا يوه ،واسعنا 

 "((وركاتك

 :دة عليق

إ   حن  قح  سحعى : ح ذا قحنل قنئحن"(   ن  نتاتعنا ثم يسعى بز  الصلن والامو  إ  )":قوله
 . ترا السعي للعام ،إ   ن  ق  سعى قبن:نلجحاب قبن؟ 
أل  ،إفاححن فححص علححى ذلححك"  يسححعى للاححل زجححب    ،لعام  ححن  ل  والا   سححعز     أل  ":قولععه

يحمى    الاتاتح  يكلزح  سحعي  شزو اطس   ابح   زازح  هراح  اهلل مبع   هن العلم وننت
   النبحي علزح  الصح   والسح   ونح   حن  التحي  زتحن  ألرنحيحوابظحنهم  خحراا  ،وار   قض

 .نع  ا تلحا بطحاف وار 



نئشح  هضحي اهلل عنتحن    الحري   اتعححا نح  رح يو ع ن ثب   ي صازح البخنهر ولك  
 . آخم النبي علز  الص   والس    ن حا  حا نا 

القحنه    علزتاحن  ححاف وارح   و نحن الالحمح و،سعزن   على هرا  نلاتات  علز   حا ن  و
 .وسعي وار 

وال ،    سعزن اجتحزءا بح ،و القنه  والالمح إنن    يكح  ق  سعزن ن   حاف الق و   و ال
ألف  ال يسحتاب التطححع بنلسحعي  ،ع  ي رقتان إعنح  السعي يح  النام بع  الطحافيشم 

 احن  فح  ال يسحتاب التطححع بمنحي الجاحنه نسحتق ا  و الابزح  بازحللح  ، سنئم األفسنك
 . نن الطحاف  ق  وهحت النصحص بجحاز التطحع ب ، كرلك السعي

ولم يك  سعى نح   ححاف )نلمحاا  و   ،   ن  قنهفنا بأ  ،ر غزم نتات    (غزم ) ن ( و)":قوله
فسحنك  سحنئم األ  ،فح  ال يسحتاب التطححع بنلسعي   ن  سعى بعح   لحم يعح   أل      .(الق و 

 "رتحى النسحنء وهحرا هحح التالحن الثحنفي(شحيء ن  ثم ق  رن ل  ُ ح)ف  ص  أل  ،غزم الطحاف
إذا  عحن  نحن ،إذ  األفسنك األهبع  الطحاف والمني والالق بتاننتن ياصن التالن الثحنفي

 الال يان التالن األول إ وظنهم السن ،رن التالن األول على الارهباثنز  ن  ث ث  
 .مني والالقنلب

    وظححنهم صححنز  الاؤلححف "(ننحح  رححب ويتضححل ثححم يشححمب نحح  نححنء زنححز  لاححن    )":قولععه
والحرر وهح عح  النبحي علزح  الصح   والسح    فح  ،شمب ننء زنز  إفاحن يكحح  بعح  السحعي

 .زنز  بع  الطحافشمب  ننء 
 و  ف  وق  ن  النبي ،هن  ح  النبي علز  الص   والس   شمب بع  الطحاف سن  و يضنا 

 .هرا األنم  ز  ارتانل،اال لن علز  الص   والس   على سبزن 
ننء زنحز  لاحن شحمب :"لقحل النبي علز  الص   والس  ،للرر  رب ييعن،لان  رب:قحل 
 لاسز  والاعنحي  ؟ وهن هرا يشان األنحه ا،"ل 

 نو فتح،ولتحرا جحنء التصحميح    نحنء زنحز   فتحن شحلنء، حنلام ، نن األنحه الاسحز   ظحنهم
 .نبنه  



هم  عححن السحححلف نظحححو ،لكحح  لاححن شحححمب لحح  نححح  األنحححه الاعنحيححح   زيححنح  الالححح  والححر نء
ولتحرا فقحن عح   ثزحم نح  العلاحنء هراتحم ،هراتم اهلل ون  بع هم ن  العلاحنء  فح  حاخحن

 . ي الال   نفحا يشمبحف  زينح ا    فتم اهلل
 .يكثم الشمب رتى يتا ح جنب  و ض ع     التضل   ي الشمب و

 نحن الاسحألتن  ،هحر  نسحنئن"وثحب  ويستقبن القبل  ويتنلس ث ثنا  ويمش على ب ف ":قوله
أل  ذلححك لححم يححمح عحح  النبححي علزحح  الصحح   والسحح   واألرنحيححو ، لزتاححن فظححماألولزححن  

أل  هوا تن إنحن نجتححل ،لحا ن  نقنلخال  على ب ف  ويستقبن القبل   ش ف  يم الحاهح   ي 
  . ترا ال يختص بانء زنز   نن التنلس ث ثنا ، و نتموك

لزكححح  :هراحح  اهلل ؟ قنلولتححرا نححنء زنححز  سححؤل ابحح  الاجححم لاححن لححم يكحح  نححنء زنححز  عححربنا 
 .ال  لرذاا  شمب   عب اا 
 وهزقحححححنا ،فن عنا  اللتحححححم اجعلححححح  لنحححححن علاحححححنا ،بسحححححم اهلل)) زقححححححل(ويححححح عح باحححححن وهح)":قولعععععه
وانأل  نحححححح  خشححححححزتك ،واغسححححححن بحححححح  قلبححححححي،نحححححح   ححححححن حاء وشححححححلنءا  ،وشححححححبعنا ،نا يوه ،واسعنا 

عااحا الاكم  زان شحمب لح  نحنء  اهلل م هن العلم هراتوهرا نان يؤي     "((وركاتك
وهحرا الح عنء وهح  حي رح يو عح  ابح  عبحنس ،سحاء ن  األنحه الاسحز   و الاعنحي ،زنز 

 .و ز  ضعف

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

يبزح  بانحى )و يصلي ظتم يحح  الناحم بانحى( ح)ن  نك  بع  الطحاف والسعي(ثم يمج )"
يحححححن     عجحححححن  حححححي يححححححنز  ويمنحححححي الجاحححححمات      لحححححم يتعجحححححن ولزلتحححححز  إ  إ  (ثححححح   لزحححححنل

ن  ان نتعنقبنت يلع(سب  رصزنتبولى و لي نسج  الخزف  زمني الجام  األُ ).التشميق
بازححو ال يصححزب  (خم قلححز ا ويتححأ  .عحح  يسححنه )ر الجاححم    (ويجعلتححن) قحح    ححي جاححم  العقبحح 

خم ويتأ  ،بسحححب  رصحححزنت(الحسحححطى نثلتحححن)يمنحححي(ثحححم)ي يححح  ها عحححنا (ويححح عح  ححححي )ىالاصححح
ويجعلتحن )بسب   حرلك(جام  العقب )يمني(ثم)،وي عح  حي  لك  يجعلتن ع  يازن ،قلز ا 

علحححى ،المنحححي للجاحححنه الث  (ال يقحححف عنححح هن يلعحححن هحححراعححح  يازنححح  ويسحححتبط  الححححاحر و 
   يجزئ قبلح  وال (ين  التشميق بع  الزوال ي  ن يح  ن     )والكزلز  الار حهي  التم زب



 ححي (نسححتقبن القبلحح ) ضححن المنححي قبححن صحح   الظتححم ويكححح لغزححم سححقن  وهعححن  واأل   لححز ا 
 " .ر يجب  م زب الجامات الث   على نن  ق     (نم بنا )الكن

 :دة عليق

وقح  "يصحلي ظتحم يحح  الناحم بانحى( حح)نح  نكح  بعح  الطححاف والسحعي(ثم يمجح )":قوله
وهحت األرنحيحححو  زتحححن نححححن ظحححنهم  التعحححنه   زاححححن يتعلحححق بلعحححن النبححححي صحححلى اهلل علزحححح  

 . ف  صلى  ي ننى وبعضتن، ف  صلى باك   بع  األرنحيو،وسلم
    حن وارح  نح  الحموا  هوى نحن وهحح ،رسحننا  وجا   هن العلم هراتحم اهلل بزنتاحن جاعحنا 

وذلك    النبي علز  الص   والس   صلى الظتم باك  ثحم ذهحب إلحى ننحى  صحلى ،ه ى
 .ثنفز  بأصانب  الظتم نم ا 

الاحنحر عشحم و الثحنفي عشحم و الثنلحو وهحي لزلزح  "(يبزح  بانحى ثح   لزحنل)و":قولعه
  .عشم
 زمنحي ).ين  التشميقمني الجامات       عجن  ي يحنز  وي  لم يتعجن ولزلتز  إ  إ  ":قوله

نتعنقبنت يلعن  ان  قح    حي جاحم  (سب  رصزنتبولى و لي نسج  الخزف الجام  األُ 
ويحح عح )ىبازححو ال يصححزب  الاصحح(خم قلححز ا ويتححأ  .عحح  يسححنه )ر الجاححم    (ويجعلتححن)العقبحح 
لحرر ولتحرا قحنل ابح  نسحعحح هحرا نقحن  ا،فاح سحه  البقم  قنل بعضتم"ي ي  ها عنا ( حي 

  :وإفان قنل ذلك ألنمي ، فزل  علز  سحه  البقم 
 . حي ا     النبي علز  الص   والس   حعن حعنءاا  -1
 .أل    ثم  ركن  الال  ي هر  السحه ،البقم  سحه  خص -2

ويححح عح  ححححي  لكححح  ،خم قلز ا ويتأ  ،بسحححب  رصحححزنت(الحسحححطى نثلتحححن)يمنحححي(ثحححم)":قولعععه
لكن  غزحححم ، فححح  يجعلتحححن عححح  يسحححنه :  هراححح  اهللوظحححنهم  ححح   الاحححن "يجعلتحححن عححح  يازنححح 

 .ولترا قنل الاؤلف  ي الشمح لك  يجعلتن ع  يازن ،نماح
نح  الاعلحح     اسحتقبنل القبلح   "(نم بحنا ) حي الكحن(نسحتقبن القبلح )الظتم ويكح ":قوله

اهلل  ماللقتححنء هراتححجاححم  العقبحح  و ،  ححي هنححي الجاححم  األولححى و ححي هنححي الجاححم  الحسححطى
كح  الجاحم  عح  تونعلح  إذا استقبن القبل  سح،تاب    يمنزتن نستقبن القبل يس ح يقحل
 .يازن 



 جححنع ا ،لتححن  زكححح  رححنل هنزتحن نسححتقب ا ،   جاححم  العقبحح   سححتقبن رحنل المنححي والصححاب
و حي وقتنحن الانضحم يحتاك  نح  اسحتقبنل القبلح  رحنل ،ننحى عح  يازنح  والكعبح  عح  يسحنه 

 .المني
 .يخمجحف   ي الشاس ييعن،ألفتم  نفحا يشمقح  اللام كبرل التشميق  ين   سازو 
حلزحن و ،وهرا نن علز    ثحم  هحن العلحم هراتحم اهلل،هنن المني يكح  بع  زوال الشاس -

 : ذلك
 ."خروا عني نننسككم":وقنل    النبي علز  الص   والس   هنى بع  الزوال -1
بححن  ححن  ،وال قبححن    يصححلي فحح  علزحح  الصحح   والسحح    ححن  يبححنحه بححنلمني بعحح  الححز  -2

لكحححن  يلعلححح  ولحححح نحححم  لبزحححن   ولحححح  حححن  المنحححي قبحححن الحححزوال جحححنئزاا ،يم قحححب زوال الشحححاس
 .الجحاز

لكن  النبي علز   ولح  ن  جنئزاا ،و ز   طحين لحق  المني،  المني قبن الزوال  يسم  -3
 .الص   والس   يمخص  ز 

يمنححا قبحن الحزوال  احن  ذ  لتحم لزلح  لضحعل     ل ف  علز  الص   والس   لحم يحأذ   -4
 .العز     ي  عحا قبن  لحع اللجم

حلزححن . نححن فتاححز   حح ذا زالحح  الشححاس هنزنححن:وهححح    قحححل ابحح  عاححم هضححي اهلل عنحح  -5
 .على ع   الجحاز

 فح  يجححز المنحي قبحن  القحل الثحنفي وهحح هوايح  عح  اطنحن   راح  وهحح نحرهب  بحي رنزلح 
 و ي الزح  األخزم،جنعلا   ، زح  الثنفي عشمالالزوال  ي 

 . ف  يجحز المني قبن الزوال نطلقنا  وهح هواي  ع  اطنن   را :لقحل الثنلوا
بحن بعضحتم ،ثحنفي عشحمالزح  الجحاز المني قبن الزوال  ي ب ي وقتنن الانضم  ثم اللتزن و 

سححنع  ال  حح ذا  نفحح  اآل  هححح نعحح  سححنع  ،زوالتححم نحح  بعحح  ننتصححف اللزححن  فححن ه يحح  هجحح ا 
الحرر  زحح اليمنحي جاحم  ثحم حقزقح   عشم ثم ينتظم اثنن،في عشم إال عشم  يمنزتن الزح نثلا

 .قبن اللجم لح قنلحا قبن الزوال ال يقح   أل  الري،وهرا خطئ  ي الحاق ،بع  
والححري   جححنزوا ،نسححأل  جحححاز المنححي قبححن الححزوال تححن  ر قحححل هححر  الاسححأل   ثححم اللتزححن  ز

وق  افتقحن الزرحن  والاشحق  بعح  الحزوال ،حف الزرن  والاشق مني قبن الزوال عللح  بخال



 ذا قل  يجحز     مني قبن الزوال نحن هحح الحقح  إذا قلح  بعح   لححع  ،إلى قبن الزوال
زحراححا يعنشحم  سححف السحنع  الإذا قلح  و ، ن الننس ازحراحا بع   لحع اللجحم،اللجم

  الاشحححكن    النحححنس لكححح، نلحقححح  ناتححح ، لحححزس العلححح  قصحححم الحقححح ، سحححنع  العنشحححم ال
 أفححح  إذا   تزححح  بجححححاز المنحححي قبحححن الحححزوال ،تححح ا عح  للمنحححي  حححي  ول وقححح  الجححححازي

لك  لح قلنن  زان يأ ي ن  الزنحن  ال فح هر ،فعم اآل   نم  يسزم، نلاقزق   فك لم  ستل 
نحن بعح  الحزوال  ن     هرا القحل جنئز و ف  نعتا   نلاقزق  وغني  األنم  فنن فقلنن الزرن 

 .لى نن قبن الزوالإ
 علز  ن  غمبح  علزح  ، أل  وق  المني ينتتي بغموب الشاس،ال يجزئ المني لز ا :قحل 

 . زمني قضنءاا ثم يمني  حاءاا ، شاس يح  ن   ين  التشميق ولم يمني   ف  يؤخم  إلى الغ 
   النبححي علزحح  الصحح   والسحح   والحح لزن ،إ  وقحح  المنححي ياتحح   زاححن بعحح  الغححموب:وقزححن
وأل  النبحي علزح  ،وهرا حلزن على    هنزتم  حي نالح  وزننح ،ص للسعن     يمنحا لز ا هخ

 .وهرا هح الرر علز  العان ن  زن ،الص   والس   وق   ول المني ولم يحق  آخم 
 لححح بحح   ، زجححب التم زححب".ر يجححب  م زححب الجاححمات الححث   علححى نححن  قحح     ":قولععه

لحح بح   بنلحسحطى ثحم العقبح  ثحم و ،ن     يعز  العقب بجام  العقب  ثم األولى ثم الحسطى لز 
 .األولى صح هني األولى
 .إف  يجزئ ع   التم زب إذا وق  ن  جنهن  و فنس:وقنل بع   هن العلم

أل  الححح   يجحححب  حححي  حححمك ،ولكححح  هحححرا القححححل ضحححعزف،يجحححزئ وعلزححح  ح :وقحححنل آخحححمو 
 .الجاز 

لعاحح  ،رحنل الجتحن والنسحزن    التم زب بحز  الجاحمات يسحقض  حي  واألقمب واهلل  علم
ححزن ن   ْو   ْخط ْأف ححن:)) و عححنلى كقحلحح   بححنه  ححْرف ن إ ْ  ف س  ولكحح  نحح  ،[282/البقححم ((]ه بحَّن ححن ال   ُحؤ اخ 
 ل بنلتم زحب وإ  خحالرنح  إ   اكح  نح  رصحن لح  اط وإبحماء حي العبحنح   االرتزحنوبنب 

 .لرن ل إبماءاا  ن  الخ ف و  اك  ن    اهك ذلك  تح  ولى خموجنا 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 



يحححن  نححح     (الثنلحححو)الزحححح ( حححي)الجاحححنه السحححبعز   لححح  ىر هنحححى رصححح   (  هنحححن   لححح  ححح   )"
 زمنحي للزحح  (ويم بح  بنزتح )يحن  التشحميق  لتحن وقح  للمنحي     أل   حاءا المنحي    ( جز      )التشميق

ر    (عن )ر المني   (خم          )  نللحائ  ن  الص .وهلم جما،ثم للثنفي نم بنا  ت ول بنزاأل  
 واجبنا  ف   مك فسكنا أل  ( علز  ح )ر بانى   (و لم يب  بتن   )ين  التشميق  علز  ح ع  ثنلو    

خطب  يعلاتحم  زتحن ركحم ،يحن  التشحميقنن  ثحنفي    ويخطب اط   وال نبز  على سقن  وهعن 
 "والتححي  خزمالتعجزن والتأْ 

 :دة عليق

يحن  نح     (الثنلحو)الزحح ( حي)الجاحنه السحبعز   لح  ىر هنحى رصح   (  هنحن   لح  ح   )":قوله
جحححاز التححأخزم  وظححنهم   نحح ، زجحز التححأخزم،ال قضححنءاا  ييعنحح"حاءا المنححي    ( جححز      )التشححميق
 .أل   ين  التشميق  لتن  ين  للمني،زم عرهغولح ب
و   ،خححح ف ذلحححك ولكححح  ظحححنهم السحححن "يحححن  التشحححميق  لتحححن وقححح  للمنحححي     أل  ":قولعععه 
 و غزحم إنن لام   و  بم  إال إذا  ن  نعروهاا ،يجب علز     يمني  ن يح  بزحن  فسن اط

 .ذلك
 نللحائح  نح  .وهلم جحما،ثحم للثحنفي نم بحنا  تح ول بنز زمنحي للزحح  األ  (ويم بح  بنزتح )":قوله
تحرا  ،ن  رح ى وعشحمي  رصحبوال يجزئ    يأ ي إلحى الجاحم  األولحى   زمنزتحن  "الص  
إ   حن  عحره  لعح   الحتاك  : زح   لصحزن يان  ولحى    يح حن  و يؤخم؟: وهنن نسأل،غ و

نححح  المنحححي لحححزس نمضحححنا وال  بحححماا يعنحححي الفشحححغنل يحححزول  حححنألولى التحححأخزم لزبنشحححم العبحححنح  
وأل  التحأخزم  حي ، سحمع  حي إبحماء الرنح ألفح  ،    لم يك   رلك  نألولى التح زن،بنلس 

 .جحاز  فظم
لتم حح  واجححب "يححن  التشححميق  علزحح  ح ر عحح  ثنلححو       (عنحح )ر المنححي   (خححم       حح   )":قولععه

 .  لزم  حننا  ون   مك واجبنا 
  بحز  زحي الاب ح فح  ال  حم   ظنهم   نتحم"( علز  ح )ر بانى   (و لم يب  بتن   )":قوله

 . نلاكم وار ، مك لزل   و لزلتز   و ث ث 
 : نلابز  بانىبهننك نسنئن  تعلق و 
 : ىاألول الاسأل *



 نلاسحنح  هححح الابزح  بانححى لزلحح  ،نححن هحح نسححنح  وننح  نححن هحح واجححب ننح  الابزح  بانححى
 نن ال لزن على  ف  سن ؟ :نئنق  ذا قنل ،تنس ال

نح  :"ر يو عمو  ب  نضحمس    النبحي علزح  الصح   والسح   قحنل لح  ال لزن على ذلك
زحن  و فتحنه عم ح  نح  لبو ن  ق  وقف قبن ذلك ،ى ف   تشت  ص  نن هر  وبقي نعنن ر

 .ونعلح     عمو  لم يب  بانى،" ق   م رج 
نحن الح لزن علحى وجححب :ئحنقننل قح ح ذا ، فح  واجحب ركا   بانى  تق   بز نن ركم الا

 التشميق ؟  نليالابز  بانى لز
 : ال لزن  حل   

حْ   ح ع جَّحن    حي )):قنل اهلل عز وجن -1 يح حْحن ْز     ح   إ ثْحم  و اذُْ ُموا اللَّ     ي   يَّن   ن ْعُ وح ات    ا 
 .للحجحب(( واذ موا اهلل)):واألنم  ي قحل [ 213/البقم ((]ع ل ْز   
 . "خروا عني نننسككم"ن  قحل  ص   والس  ل عن النبي علز  ا -2
خححنه   حا   يبزتحح  والسححقن  معححنلعلزحح  الصحح   والسحح   هخححص ل  نحح   قحححى األحلحح   فحح -3

وهرا .نسب  لغزمهم واجبنلحلزن على  ف  ب  والسقن  والتمخزص للمعن،التشميق نليننى لز
  .هح القحل الماجح

 نن هح الق ه الحاجب ن  الابز ؟ :الثنفز اسأل  ال* 
أل  النبححي علزحح  الصحح   ،علححى الابزحح  بازحللحح  قزنسححنا ،القحح ه الحاجححب نعظححم اللزححن:فقحححل

 . زنعحا ن  الازحلل  بع  نضي نعظم الل ضعل  وفاحهم    ي لوالس   هخص ل
قزنسحن علحى ،عن  صح   اللجحم بانحى الق ه الحاجب    يكح  رنضماا :انءلوقنل بع  الع

  لححم يححأ ي إلححى و أل  عححم ،ولكحح  هححرا  زحح  فظححم،"نحح  شححت  صحح  نن هححر "الابزحح  بازحللحح  
   الحاجحب      نلصححاب.نعحروهاا   فحح كل ع   نبزت  لزلح  نزحللح  ،لجملنزحلل  إال وق  ا
 .يبز  نعظم اللزن

اختلف العلانء هراتم اهلل  ي هر  الاسأل  ننذا يلز  ن   مك الابز ؟:ل  الثنلث اسأال* 
 : وهي نتا 

بححز  لزلحح  وبححز   م حح   ححم  عنحح ه،و ححي الث ثحح  ح ، ححي  ححمك لزلحح  ح : قححنل بعحح  العلاححنء
 .وهرا هح الارهب،الجاز 



 .و ز  خ ف  ي اط عن ،   حوف  اط عن الو ،إ   ي  مك الث   ح :وقزن
 . وهرا هح الصازح.ونن حوف  لزس علز  شيء،ث   ح اللزنلي ال   ي  مك إ:وقزن

والقحححل بأفحح  . حح  يجححب  ححي بعضححتن نححن يجححب  ححي جازعتححن،أل  لزححنلي ننححى فسححك وارحح 
 . يتص   بقبض  ن   عن   و بشيء ن  حهاهم لزس علز  حلزن صازح

األعحراه  حي  حمك :لفقح  حمك الابزح ؟ ن  نن هي األعراه التي يعره بتن:اسأل  المابع ال* 
  :الابز  فحعن 

ويلاحق بتحم ،أل  عالتم يتعلق باصنلح الاسلاز ، والمعن  هم السقنو ، عراه عنن  -1
 . نأل بنء والجنحح والسنئقز ، ن ن  يعان باصنلح الاجن   القحل الماجحعلى 
  و،  بسححبب الزرححن بزحح حححات الاو ،النححح و ،ننتححن الاححم ،عحح ح وهححي نتن، عححراه خنصحح  -2

 .لك  ن  هرا ينبغي لإلفسن     ياتنو،بنلطحافافشغنل  
 
 : اسأل  الخننس ال* 

 و يجب علز     يبزح   حي  انذا يصن ؟هن يسقض عن  الابز  ه سنا   إذا لم يج  نكنفنا 
 : نكن  يلي نكن  الاجن 

  : خزماا ألفتن لم  ا   إال ،ختلف  زتن العلانء الاعنصمو اهر  الاسأل  نان 
لزكحح  ،  فح  يبزح   حي نكحن  يلحي ننحى، ي ننى نكنفنا  يج    لمن: قنل بع   هن العلم

  حححححححححححن حَُّقحا اللَّححححححححححح   ن حححححححححححن :)) بحححححححححححنهك و عحححححححححححنلى  واسحححححححححححت لحا بقحلححححححححححح،بنلاجحححححححححححن  نتصححححححححححح ا 
إذا  نحم كم بحأنم  حأ حا ننح  :"صح   والسح  لوقنل النبحي علزح  ا،[12/التغنب ((]اْست ط ْعُتمْ 

و ،يصلح  ولحح خحنه  الاسحج  م فتإذا انتلئ الاسج  بنلاصلز    وقزنسنا ،"ستطعتما نن
وهرا القحححححل قححححنل بحححح  نحححح  ،تحححححه شححححعزم  الاححححل واجتاححححنع الاسححححلاز ظذلححححك  بلحححح   ححححي 

ه  شحزخنن نواختح،صمي  الشزو عب  اهلل ب  جنسحم هراح  اهلل  حي ننسحك  نلزح  األفحن نالاع
 .هرا  اهلل

 حح  يجححب ، صحح ا  عنحح  زسححقض الابزحح   ححي ننححى  يجحح  نكنفححنا  ملحح  نحح:وقححنل بعحح  العلاححنء
  حن حَُّقحا اللَّح   ن حن :)) بحنهك و عحنلى  بقحلح اسحت الالا ،بحن يبزح   حي بزتح   و  حي  ر نكحن ،علز 

نكحححن  الحجححححب قححح   نا يضححح و ، وهحححرا قححح  ا حححق اهلل عحححز وجحححن،[12/التغحححنب (( ]اْسحححت ط ْعُتمْ 



ولك  سحقض،يح  طفسحن   ح   الغسحن ي  طعحعلحى نحن إذا قُ  وقزنسحنا ،   يتعحز  نكحن ، نت
 . مهرا القزنس  ز  فظ

الابزح  بانحى  نلاكحن   نو نح،   الاكحن  الحرر يتعلحق بنلطتحنه  نلقححح  صح ا وج  النظم و 
يكححح   جححن   أل،جتححنتالأر بحح القميححب نحح  ننححى اكححن الفحح  يبزحح   ححي  مب ق ححنأل،نحجحح

 .نظتم الاجزل وار اا 
نح  وجححح لح بنت  ي نكن  يظ   ف  ن  ننحى  تبحز   فح  لحزس بانى؟:الاسأل  السنحس * 

 : ننى نتس نكن   ي 
إذا  ن  هرا الشخص ق   امى وسأل وبرل الاستطنع وبنت  حي نكحن  يظنح   فح  :فقحل

 .وهننك لحرنت،ووسنئن الاعم   اآل  نتزسم ، ننى    شيء علز 
وإنححن قحح  ضححنع نحح  ،إنححن لكحفحح   عجازححنا ال  عححمف لغتحح ،لكحح  قحح  ال يححتاك  نحح  السححؤال

 . ترا عره،  و لكحف  ضعزف البصم، هل 
 : ل  السنبع  الاسأ* 

 تن يلز  نح  لحم يجح  نكنفحنا نجنفحنا    ،وهح القحل الماجح،إذا قلنن الابز  بانى واجب
 يستأجم؟ 

 .   ننال يتم الحاجب إال ب   تح واجبالقنع   الشمعز  
وق ه على    يستأجم نكنفنا بثا  ال يجاف بانل  وال ، علز  ن  لم يج  نكن   ي ننى

 . يشق علز    ف  يجب
ورزنئحححر  ،إذا  نفححح  قزاححح  اطجحححنه  نم لعححح  وعلزححح  رحححم  و نشحححق   ححح  يجحححب علزححح و نحححن 
 .ب   ي  ر نكن  يكح  قميبنا ن  ننى نان يلي الاجن :فقحل

 لك  هن يلز     يبز   ي الطمقنت و ا  الجسحه و ي الجبنل ؟ 
 : لحجح ،فقحل ال يلز 

 .أل  هر  األنن   لزس  نكنفنا صنلانا لآلحنزز  -1
وال سحححزان نححح  لححح  ،فسحححن  قححح  يجححح  غضنضححح   حححي الجلححححس  حححي هحححر  األنحححن     اط -2

 . نكنف 
 : ننتن، ف  يتم ب على جلحس  نلنس  -3



 .  عطزن رم   الاموه والسزنهات-1
 .  ز   عطزن و إذاء للاشن  -2
 .  ف  يعم  فلس  للخطم والت ك -3
فكشححححنف نتاححح ،إذا  حححن  نعححح  فسحححنء  ححح   جلححححس هحححؤالء النسحححنء قححح  يكحححح   زححح  ا -4

 . ونان  تن ،للعحه 
وإال لح لم يك  نح  ذلحك ،ق  يتأذى هح إنن باماه  الشاس وإنن بنلبموح   و الاطم -5

 .تإال نموه السزنها

***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
ثحم علزح  وسحقض عنح  هنحي الزحح  الثنلحو وال إ  (ون   عجن  ي يحنز  خحم  قبحن الغحموب)"

بع  الزوال قنل اب  (والمني ن  الغ ،لزن  الابز )يخم  قبن الغموب(الوإ  )رصن وي    
رتى ،لحى الغح  لزقم إ  ،حه ح  الاسحنء  حي الزحح  الثحنفينح     :ف  قنلوثب  ع  عام    :الانره

  .ينلم ن  الننس
ذا  حمغ نح  إ  (لحم يخحم  رتحى يطححف للحححاع)لزتحنبع  عححح  إ  (هاح الخمو  ن  نك ذا        )

ف  خلف ع  ال    إ  ،  يكح  آخم عت هم بنلبز نم الننس     ُ :لقحل اب  عبنس.نحه جاز   ُ 
و ا جحم    )،بع   ححاف الحححاع(قن          )نتلق علز  ويساى  حاف الص ه.  الانئ الام   
لزكحح  آخحم عتح   بنلبزح   احن .نححه و مغ ن  جاز   ُ ،ذا عز  على الخمو إ  (عنح بع      

 غزحم رحنئ   )ر  ححاف الحححاع   ( م ح   فحوإ  )خحافح هلح  وإ  م    جمت العنح   ي  ححي  الاسحن 
 زطحف ويسحعى ،  بعح  عح  نكح   لم يبع  ع  نك  ويام  بعاحم  إ  إ  ،رما ب  إ  (لز هج  إ  
 "ثم للححاع،للعام 
 :دة عليق

و اذُْ حُموا اللَّح   :))لقحلح   بحنهك و عحنلى"(ون   عجن  حي يححنز  خحم  قبحن الغحموب)":قوله
حح     ححي   يَّححن   ن   ححن    ححي يح ححْحن ْز     حح   إ ثْححم  ع ل ْزحح   و ن ححْ    ححأ خَّم    حح   إ ثْححم  ع ل ْزحح   ل ا  ححْ   ح ع جَّ ْعححُ وح ات    ا 

ناححى "قححنل أل  النبححي علزحح  الصحح   والسحح  ، نلتعجححن جححنئز،[213/البقححم ((]ا حَّق ححى   يَّححنُ  ن 
حححن    حححي يح حححْحن ْز     ححح   إ ثْحححم  ع ل ْزححح حححْ   ح ع جَّ ث ححح     ا  لكححح  األ احححن ،"   و ن حححْ    حححأ خَّم    ححح   إ ثْحححم  ع ل ْزححح   ث   



 عححن  هححح أل  ذلححك،قتحح اء بححنلنبي علزحح  الصحح   والسحح      يتححأخماالواأل ضححن والسححن  
 .المسحل علز  الص   والس   وألف    ثم عا ا 

ال    الاحماح بحرلك الزحح  الاحنحر عشحم  احن ،والتعجن إفان يكح   ي الزحح  الثحنفي عشحم
الاتعجحن قبحن : نلجحابزح  الثنفي عشم ؟اللك  نن ركم التعجن قبن ،بع  العنن  يظن 
 : لحاخزح  الثنفي عشم ال يال

 :      ن  غزم نعروه  م ب علز   نما ، و غزم نعروه إنن    يكح  نعروهاا 
 .اطثم-1
 .أل  الحاجبنت الرر يتم تن الابز  والمني،وهي  مك الحاجبنت،الل ي  -2

 .لك   لزن  الل ي ،   إثم علز  وهاا وإ   ن  نعر
 . غزم حخحل الشتم،الجتن:ننتن،واألعراه  ثزم  -
أل  ،نح  ذلحك  هحن نكح  استثنى بعح  العلاحنء،اجن ال ق   لنن    التعجن جنئز لكن و 
سحححف يححرهب إلححى  ن عجحح نححن الاكححي   فحح  إذا  ،تعجححن شححمع ألهححن اآل ححن  ألفحح   ه ححقال
 . لعاح  النصحص، ل  ولك  هرا االستثننء ال وج ،بزت 
 : لحجح ،وهرا رق،اطنن   و فنئب  يستثنى نن   يضنا  -
 .نماعن  لا  يتأخم ن  الاجن  -1
 . ألف  ق و ،وج ألجن    يقزم الال على   ان  -2
 : و التعجنو ن  شم :التعجن ل  شمووو 
 حح   فلححم بعحح  غححموب الشححاس لزنحح  الابزحح  ،   ينلححم نحح  ننححى قبححن غححموب الشححاس -1

حححن    حححي يح حححْحن ْز   :)) بحححنهك و عحححنلى  لقحلححح،نححح  الغححح  والمنحححي حححْ   ح ع جَّ  حححي و [213/البقحححم ((]  ا 
 . والزح  ينتتي بغموب الشاس،لظم ز ل

 : لك  هنن نسألتن   تلمع ع  هر  الاسأل 
 نقححل لح  ،إذا اه ان ن  ننى  غمب  علز  الشحاس وهحح لحم يخحم  ننتحن:الاسأل  األولى

و ن حن ج ع حن  ع ل حْزُكْم   حي الح ِّي   :))وقحنل عحز وجحن،حع نشق أل   ي  كلزل  بنلمج،االستاماه
 [.18/الال((]ن ْ  ر م    

 : اسأل  الثنفز ال



 .     ينلم القحل الماجح ل  على ، ه انلاللح غمب  علز  الشاس وهح  ي شغن ا
 . أل  فلم  قبن المني فلم غزم جنئز،   يصح قبل ،   يكح  التعجن بع  المني -2
الاحنحر عشحم و   ح   لحم يبح  لزلح ،لزلتحز  األولزحز ا   يبزح  :و بع  العلانءاشتم  -3

 .وال ببع  الحاجب،ألف   ي هر  الانل ال يأ ي بنلحاجب، لزس ل  التعجن الثنفي عشم
 : لحجح ،   ذلك لزس بشمو الصحابولك  

 . والمخص  لم  لم  بز  ن  بنت ون  لم يب ،لعاح  المخص  -1
 . و  هان واجب نستقن،الابز  وبز  المني  ف  ال ع ق  بز  -2
 .بأ  يخم  ن  ننى وينلصن عنتن،تعجن بنللعن ال بنلنز ال   يكح   -3

 : وهر  الاسأل  لتن صحه ن 
وال ، تححرا يكلزحح   ححي  عجلحح  النزحح ،خححنه  ننححى  نلازحللحح     يكححح  الاتعجححن نقزاححنا  -1

 .  ألف  لزس  ي ننى  ص ا ،يشتمو خموج 
أل  ، عجل     يخم  ننتحن و   ينلصحن  ي  ب  ، ي ننى تعجن نقزانا    يكح  الا -2

بقزنحن لحح هجح  الاتعجحن ،لك  ال يضم عحح  إلزتن بعح  ذلك، التعجن ال يص   إال برلك
   ان الاكم ؟، جن ثم هج  إلى ننىع   ر،إلى ننى
  :لك  الاسأل  لتن صحه،ال يضم:الجحاب

 حححح  يلزنحححح  الابزحححح  هححححر  اللزلحححح  وال ، و لنححححح ،   يكححححح  هجحعحححح  لشححححغن  و زيححححنه  -1
  .، وعحح  لزس  عب اا أل  المخص  رصل ،المني

أل  عحححح  ،إفحح  يلزنحح   ححي هححر  الاححنل    يبزحح  و   يمنححي نحح  الغحح  وقححنل بعحح  العلاححنء
 . لك  الصحاب األول،بانزل  ن  لم يخم 

 . أل  التعجن رصن والمخص  رصل ،   يلزن ،   يعحح للابز  والمني -2
  :صحه نلت تر  الانل . ي هنز وق   أيعحح الست هاك خط    -3
 ححنألنم ،ويححتاك  نحح  االسححت هاك والخححمو  قبححن الغححموب،   يححر م ذلححك قبححن الغححموب -

 . وال شيء علز ،يجب    يمج  ويصاح ويست هك نن رصن ل  ن  الخلن وينلم،ظنهم
لشحاس وهحح ا غنب ويتاك  ن  المني قبن الغموب لك  ،   ير م ذلك قبن الغموب -

 . والصازح  ف  يم ان،خ ف السنبقال ترا  ز  ،لم يخم 



 حي هحر  الاحنل إذا   إفح:نح  العلاحنء نح  قحنل، لز  خح ف،   ير م ذلك بع  الغموب -
ألفححح   بحححز      عجلححح  غزحححم ،نححح  الغححح ي ذ حححم بعححح  الغحححموب لزنححح  العححححح والابزححح  والمنححح

 .وهرا القحل  صح،لقضنء واالست هاكلأل  عحح  ،ال يلزن  ذلك:وقزن،صازح
وقححححنل ،يحححح  نتن  ححححي الامنى:قنل بعضححححتم، يحححح  يحححح    الاصححححى"ويحححح    رصححححن ":قولععععه
 . ي  نتن  ي نحض  آخم:بعضتم

 .بن نتى عجن يمنز   ي  ر نكن ،   ال    لزس ل   صن والصازح
و هحن نكح  ،علم ننح      هحن نكح  ال وحاع علحزتم "(هاح الخمو  ن  نك ذا        )":قوله

 ح فتم ،إذا  حن  خحمو   هحن نكح  عقحب النسحك إال  ف  استثنى ن  ذلك،ال يخمجح  ننتن
 .  ف   غزم ، رل وبع  افقضنء النسك خم   ه    نكزنا ق لح ، غزمهم

  حاف الححاع ؟  منن هي الا   التي إذا بقي بع هن  هن نك  وجب علزت:  ذا قنل قنئن
جحح     عححنل شححتم ذر الا  ححي أل ، رسحح  نحح    قزحح  بححرلك هححي شححتم ذر الاجحح :فقحححل
 .الال
و ف  لح سن م إلى بل   نح  ننحى ،   يكح  قز اا  قحل  هرا ياتان"لزتنبع  عحح  إ  ":قوله

وفقن بعضحتم    الشحزو ،إلى شزو اطس   ننسحب هرا و،ولم يأ ي نك     وحاع علز 
 وياتاحن    قحلح ،صمح بأ  ن  خحم  نح  ننحى نبنشحم  إلحى بلح   ال يلزنح   ححاف الححاع

  .وهرا هح األقمب،و    الان  يلزن     يأ ي نك  و يطحف للححاع بزن  للحاق 
    ظححنهم   نحح ".نحححه ذا  ححمغ نحح  جازحح   ُ إ  (لححم يخححم  رتححى يطحححف للححححاع)":قولععه

 . حو  العام ، حاف الححاع إفان يجب  ي الال  قض
ولحرلك ،    ححاف الحححاع واجحب  حي الاحل والعاحم  لك  ظنهم الارهب وهح  نلصميح

 حاف الحححاع واجحب نسحتقن علحى  ،و  ي العام  ألف  لزس ن  جال  الاننسك  لم ير مو 
 .  ن ن   هاح    يخم  ن  نك 

 ن  الننس ينصم ح  ن   :عاح  ر يو اب  عبنسوال لزن على وجحب   ي العام   نلال 
ال ينلححم   رحح  إال    يكححح  آخححم عتحح   :" قححنل النبححي علزحح  الصحح   والسحح  ، ححن وجحح 
 . "بنلبز 



وأل  ،"اصن   حي عام حك نحن  فح  صحنف   حي رجحك:"لنبي علز  الص   والس  ولقحل ا
 .  صغم النبي علز  الص   والس   ساى العام  رجنا 

 كححن  نحح  ،طحاف عنحح  قحح ونتاننلن البزحح  بححنحح  الاححن  والاعتاححم رز حح هابحح      حح ا  ووجحح   
واختنه  ،وهر  القحل هح ظنهم الارهب،البز  بطحاف عن  خموجتان نالاكا     يححع

 .   شزو عب  المرا  السع رال

فحح  خلححف عحح  ال    إ  ،  يكححح  آخححم عتحح هم بنلبزحح نححم النححنس     ُ :لقحححل ابحح  عبححنس":قولععه
و ا جحم    )،بع   ححاف الحححاع(قن          )نتلق علز  ويساى  حاف الص ه.  الانئ الام   
 خحم العتح   أل  النبحي علزح  الصح   والسح    نحم    يكحح   ححاف الحححاع "(عحنح بع      

 .لبز بن
لح ا جم ن   لك  اللقتنء هراتم اهلل قنلحا،ظنهم  سحاء ا جم لتعميل  و ال،ا جم  و:قحل 

لح   ف  وعلم نن ،ن   ميق  ن  غزم    يعم     يضم غزم  عميل بأ  اشتمى شزئنا 
 .ال للتجنه  ال يضم ولح بنلتعميل اشتمى شزئنا 

ونثل  ،لا يو اب  عبنس"(لز هج  إ   رنئ    غزم)ر  حاف الححاع   ( م    فوإ  )":قوله
 .النلسنء
 زطحف ويسحعى ،  بعح  عح  نكح   لحم يبعح  عح  نكح  وياحم  بعاحم  إ  إ  ،رما ب  إ  ":قوله
 ح   بعح   رحم  ،إذا لحم يبعح  وجحب المجححع  نحن،إذا  مك وبع  ع  نكح "ثم للححاع،للعام 
 .ولك  هرا  ز  فظم،بعام 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

و بعح  عنتحن نسحن   قصحم    .المجحع علحى نح  بعح  عح  نكح  حو  نسحن   قصحم(  شق    )"
 لتم ححح  فسحححكنا ( علزححح  ح )لحححى الحححححاعإ  (و لحححم يمجححح    )ذاا وال يلزنححح  المجححححع إ    علزححح  ح ، ثم أ  

 جحححححححز    طن ححححححح  عنححححححح  الخحححححححمو     )و القحححححح و    :وفصححححححح (خحححححححم  ححححححححاف الزيحححححححنه      وإ  )واجبححححححنا 
  فحححى  حح   .وقحح   عححن.  يكححح  آخححم عتحح   بنلبزحح    :بحح  نحه  الاححأْ أل  (الححححاع) حححاف(عحح 

   طتحم ال    فلسحنء إ   وال وحاع علحى رحنئ  و بطحا   الححاع لم يجزئ  عح   ححاف الزيحنه 
هبعحح  وهححح     النلسححنء بعحح  الححححاع  ححي الالتححز  و(ويقححف غزححم الاححنئ )قبححن نلنهقحح  البنزححن 



صححححححححححق بحححححححححح  ويل(والبححححححححححنب)سححححححححححححالححححححححححرر بحححححححححح  الاجححححححححححم األ    ر (بححححححححححز  الححححححححححم  ).ذهع   
فحححن و   ،اللتحححم هحححرا بزتك))وننححح (باحححن وهح حاعزحححنا )و لز  نبسحححح تز ،وذهاعز ،وصححح ه ،وجت 
وسححزم ني  ححي ،نتححك رالتنححي علححى نححن سححخمت لححي نحح  خلقكابحح      و،واب  عبحح ك،عبحح ك
   نححح  هضحححز  حاء فسحححكي  ححح   عنتنحححي علحححى    لحححى بزتحححك و   رتحححى بلغتنحححي بنعاتحححك إ  ،ب حك
وا  افصحما ي ى عح  بزتحك حاهر وهحرا       نأ  قبن      اآل  َّ اْ ال    وإ   ى نزحح عني هض،عني
وال عحححح  بزتححححك اللتححححم ،وال ببزتححححك وال هاغححححب عنححححك،غزححححم نسححححتب ل بححححك،ذفحححح  لي     إ  
رسحح  ننقلبححي والعصححا   ححي حينححي و   .صححابني العن زحح   ححي بحح في والصححا   ححي جسححايأ   

 يء  ن شححفححك علححى  ححإ  ،بقزتنححي واجاحح  لححي بححز  خزححمر الحح فزن واآلخم ي  نعتححك نححن    نححواهزق
 "رب ويصلي على النبي صلى اهلل علز  و سلموي عح بان     ((ق يم

 :دة عليق

و بعح  عنتحن نسحن      .المجحع على ن  بع  عح  نكح  حو  نسحن   قصحم(  شق    )":قوله
    لم يمجح  ،إذا بع  حو  نسن   قصم     هج  سقض عن  ال   " علز  ح ، ثمقصم  أ  
 . هرا الانل يستقم علز  ال    ذا بع  نسن   قصم  لي ، علز  ح 
 على الارهب:لحا ن  ث   رنالت خإذ  ال 

 .  زستقم علز  ال   هج     لم يمج ،   يتجنوز نسن   قصم  أ ثم -1
 ح  يجحب علزح  المجححع ،ويشحق علزح  المجححع،   يبع  عح  نكح  حو  نسحن   القصحم -2

 .    هج  سقض،لك  يلزن  ال  
   .    لم يمج   علز  ال  ، زجب علز  المجحع،حع   يبع  وال يشق علز  المج -3

    ن ن  خم  ن  نك  ولم يطف الححاع  ح   الح   يسحتقم :والصحاب  ي هر  الاسأل 
 . سحاء  جنوز الاسن      لم يتجنوز الاسن  ، علز  باجمح خموج 

لكح  الاحرهب خح ف ،وجححب المجححع قحمب    بعح  نحن لحم يشحق لك  ظنهم     الان  
 بتحرا خصحصحنا  ح لكح  اللقتحنء يقحلح، ح  يلزنح ،لحزس لح   صحن اطرما  بعاحم  ن و ن.ذلك

 .  كن ن  نم بنلازقنت يجب علز  اطرما ،إذا  جنوز الازقنت ألف  نم بنلازقنت
  وإ  )واجبحنا  لتم ح  فسحكنا ( علزح  ح )لحى الحححاعإ  (و لحم يمجح    )ذاا وال يلزنح  المجححع إ  ":قوله

  أل  (الححححاع) حححاف(عحح  جححز    طن حح  عنحح  الخححمو     )لقحح و و ا   :وفصحح (خححم  حححاف الزيححنه    



 ن ح  عنح   إذا  خحم  ححاف الزيحنه  و"وقح   عحن.  يكحح  آخحم عتح   بنلبزح    :نحه بح الاأْ 
أل  الاقصححححح    يجعحححن آخحححم عتححح   بنلبزححح  ،خموجححح    فححح  يجزئححح  عححح   ححححاف الحححححاع

 . الطحاف وق   عن
القحنه  إذا لحم يطح حن للقحح و   لالححمح وهحرا نبنحي علححى نحن  قح   نح     ا،القح و   و:وقحلح 
 لحح قح ه  فح  لحم يطحف للقح و  وال يحح  العزح  ،يح  العز  يطح ن  للق و  ثم للزيحنه  ان  فت

 .زجزئ ع  الححاع و خم هرا الطحاف 
إذا  خححم  حححاف  ييعنحح "  فحححى بطحا حح  الححححاع لححم يجزئحح  عحح   حححاف الزيححنه  حح   ":قولععه
لقحححل النبححي علزحح  ،الححححاع  حح  يجزئحح  ىلزيححنه  وفححح لكنحح  عنحح  الخححمو  لححم ينحححر ا،الزيححنه 

 ح   فححى الزيحنه  ولحم ،"وإفان لكن انحمئ نحن فححى،إفان األعانل بنلنزنت:"الص   والس  
 نححن نحح  سححعى بعحح  ،لك  هححرا  ححزا   ححنف  قححض،صححح،نا هاححن نعححاوإ  فح ،ينحححر الححححاع صححح

 . يطحف لكي يصح السعي  والا  لز  إشكنل؟، حا  
يلزنتان  ن ن  ت "   طتم قبن نلنهق  البنزن ال    فلسنء إ   ى رنئ  ووال وحاع عل":قوله
 . نلاكم نقز  بالنهق  البنزن ،نان يؤي  نن سبق    العبم  بالنهق  البنزن  هحو ،العحح
الا عى  ويساى"النلسنء بع  الححاع  ي الالتز  و(ويقف غزم الانئ )":قوله
تزا  إفان يشمع عن   حاف الل   ا لفظنهم     الاؤ و ،هعذ هبع    ونسنرت ،ذوالاتعح 
بطحاف  س خنصنا زتزا  لاللو   ا،  الصانب  خ ف ذلكعولك  الاأثحه ،الححاع
 ان ذ م ذلك ،هور ع  النبي علز  الص   والس    ف   عل  يح  اللتحولترا ،الححاع

 .شزو  اطس   اب   زاز 
ح   : يجعحن نح  ابتح اء الغنيح   و  ،يجححز    يجعحن  عحن الح عنء"اآل   َّ ْاحال    وإ  ":قوله ن 
 . ُن َّ ، اآل 
نتك رالتني على نن سخمت اب      و،واب  عب ك،فن عب كو   ،اللتم هرا بزتك))":قوله

حاء عنتني على    لى بزتك و   رتى بلغتني بنعاتك إ  ،وسزم ني  ي ب حك،لي ن  خلقك
ى ع  بزتك    نأ  قبن     اآل   َّ اْ ال    وإ   ى نزحح عني هض،   ن  هضز  عنيفسكي     

وال ،وال ببزتك وال هاغب عنك،غزم نستب ل بك،ذف  لي     وا  افصما ي إ  حاهر وهرا    
والعصا   ي حيني .صابني العن ز   ي ب في والصا   ي جسايأ  ع  بزتك اللتم  



فك إ  ،بقزتني واجا  لي بز  خزمر ال فزن واآلخم ي  نعتك نن    نرس  ننقلبي واهزقو   
إف  :وقزن،وهرا ال عنء فسب  شزو اطس   اب   زاز  الب  عبنس"((يمق  يء  على  ن ش

 ان ذ م ذلك  ي ،س ن      اب  عبنس وإفان ن      اطنن  الشن عي هرا  اهللزل
 .فز ناللتحرنت المب

على  نن ال لزن"رب ويصلي على النبي صلى اهلل علز  و سلموي عح بان    ":قوله
ولترا جنء  ي ر يو س ع ز   ْب   ،وع  عقب  ن حعنءالنبي نشم  ىأل  الص   علذلك؟

اْلُاس زَّب  ع ْ  ُعا م  ْب   اْلخ طَّنب  ق نل  إ  َّ ال  ع نء  ن ْحُقحف  بح ْز   السَّا نء  و اأْل ْه   ال  ي ْصع ُ  
ْنُ  ش ْيء  ر تَّى ُ ص لِّي  ع ل ى ف ب زِّك  ص لَّى اللَُّ  ع ل ْز   و س لَّم    ."ن 

***** 

  :-رحمه هللا  –ال البهوتي ق

ثحححم يشحححمب نححح  نحححنء زنحححز  ويسحححتلم . زححح عح،وهح  اححح  الاززاب،يضحححنا      ي الاطحححزمويحححأْ "
 "ثم يخم ،ويقبل ،الاجم

 :دة عليق

 يسححاىو ،الاطححزم ألفحح  رطححم نحح  الكعبحح  يسححاى،وهححح الاجححم" ي الاطححزمويححأْ ":قولععه
 .لك  لزس علز   صن،ويساى رجم إسانعزن،ألف  قط  ن  األه ،الاجم
 قحححح   لنححححن    اسححححت   الاجححححم نشححححموع  ححححي ثحححح   "ويقبلحححح ،ويسححححتلم الاجم":قولععععه
 . علز      است   الاجم هنن لزس نشموعنا ،نحاض 
ولكح  هحرا ،للبزح   عظزاحنا ،ىقتقحم اليخحم  :قنل بعضحتم زف يخم ؟"ثم يخم ":قوله

 .ىقتقم الهج    ف  ولم ينقن ع  النبي،لزس بصازح
 :ه الروض المربع في كتاب -رحمه هللا-قال البهوتي 

 الححححرر سححححبق(و ححح عح بنلحححح عنء)ر بححححنب الاسححححج    (ببنبححح )النلسححححنء و(و قحححف الاححححنئ )"
هضحححي اهلل عنتاحححن (صحححنربز  روقبم ،ي صحححلى اهلل علزححح  و سحححلمبحححو سحححتاب زيحححنه  قبحححم الن)

 يالححح اهقطنهوا  ((فاححن زاهفححي  ححي رزححن ي كأ  ،نحح  رححل  ححزاه قبححمر بعححح  و ن ي:))لاحح يو
رحب وي عح باحن    ،ويجعن الاجم  عح  يسحنه  ،يستقبن القبل ثم .ل   زسلم علز  نستقب ا 
 "ويكم  التاسح بنلاجم  وه   الصحت عن هن.ويام  الطحاف بتن



 :دة عليق

 "الرر سحبق(و  عح بنل عنء)ر بنب الاسج    (ببنب )النلسنء و(و قف الانئ )":قوله
حل النلسحححنء نانحعححح  نححح  حخححح بحححن الاحححنئ  و،لعححح   وهوح ، زححح  فظحححمهحححرا االسحححتابنب 

 . يشمع ل   حاف الححاع ال يشمع ل  ن  ال  نن عح اا  و ل يكح وال عنء ،الاسج 
سحزن   ح   "(صحنربز  روقبم ،ي صحلى اهلل علزح  و سحلمبحو ستاب زينه  قبم الن)":قوله

 فححح  يسحححتاب زيحححنه  قبحححم النبحححي علزححح  الصححح   والسححح   بعححح   الاؤلحححف وسحححزن   ححح   غزحححم 
 .ولزس األنم  رلك،ذلك ن  نكا ت الال    وظنهم صنز   ثزم ن  العلانء،الال

لك  إفاحن ذ حم اللقتحنء هراتحم اهلل زيحنه  قبحم النبحي علزح  الصح   والسح    حي الاننسحك 
 يسححم لتححم   ألفحح،وهححح نشححق  السححلم:    ححر م  ححي  تححنب الجنححنئز لسححبب سححب نحح     الانن

وإال  ح  ، زكحح  السحلم وارح اا ،    اطفسن  إذا  مغ نح  فسحك عحم  إلحى الا ينح  سنبقنا 
 . ع ق  بز  الال وبز  زينه  نسج  النبي علز  الص   والس    و زينه  النبي

يااححن هححرا الكحح   نحح  الاؤلححف ، سححتاب زيححنه  قبححم النبححي علزحح  الصحح   والسحح  :قحلحح و 
 .لز  المرنل هح الاسج إأل  الرر  ش  ،اسج البنلظ  على    الاماح ب   إرسنفنا 

على استابنب زينه  قبم النبي علز  الص   والسح   علحى وجح     ذا قنل قنئن نن ال لزن
 العاح  ؟ 
زوهوا القبحححححه   فتححححن  ححححر م :"قحححححل النبححححي علزحححح  الصحححح   والسحححح  الحححح لزن عاححححح  : نقحححححل
 . وقبم النبي علز  الص   والس   ن  جال  القبحه،"اآلخم 

لقحلح  ،  فح  يانح  ننح واعلم    زينه  قبم النبي صلى اهلل علز  وسلم إذا  ضا  ش  هرن 
 رونسج ،الاسج  الاما :ال  ش  المرنل إال إلى ث ث  نسنج :"علز  الص   والس  

 . "والاسج  األقصى،هرا
 :  علز  ن  ش  المرن إلى الا فز 

 .سنبقال لزن لل،  ترا نشموع،  الاسج   قضي نن    يم   -
شحح  المرححن سحححى هححر    عححلنتزحح  علزحح  الصحح   والسحح   ، تححرا نانحححع، و القبححم  قححض -

 .الث ث 



والقنعحح   الشححمعز  ، قححنل  هححن العلححم يحح خن القبححم  بعححنا ،الاسححج  والقبححم ي و هاححن يعنحح -
لكحح   حح   العلاححنء ،غلححب جنفححب الاظححم ورنضححمألفحح  إذا اجتاحح  نبححزح ،الانحح  ي قتضحح

ونححنتم شححزو اطسحح   وهححح نحح   شحح  نحح   كلححم عحح  شحح  المرححن لزيححنه  قبححم النبححي علزحح  
 . س   يمى الجحاز  ي نثن هراالص   وال

ضعزل  علم    األرنحيو الحاهح   ي  ضن زينه  قبم النبي علز  الص   والس    لتن زول
 .ون  ذلك نن ذ م  الاؤلف،بن نحضحع 

هوا  ((فاحححن زاهفحححي  حححي رزحححن ي كأ  ،نححح  رحححل  حححزاه قبحححمر بعححح  و ن ي:))لاححح يو":قولعععه
    والس   ؟نن صل  زينه  قبم النبي علز  الص "يال اهقطن
   يححححأ ي إلححححى القبححححم ويسححححتقبل  ويسححححلم علححححى النبححححي صححححلى اهلل علزحححح  :صححححل  ذلححححك:فقحححححل
السح   علزححك يحن هسححل اهلل  شححت   فحك قح  بلغحح  المسحنل  و حيح  األننفحح  :ويقححل،وسحلم

بكحححم هضحححي اهلل عنححح  ويقحححف  نحححن   يثحححم يخطححححا خطحححح   زسحححلم علحححى  بححح،وفصحححا  األنححح 
يخطحححا  ثححم،لحح  هسحححل اهلل اللتحم اهضححي عنح زكححم يحن خلالسح   علزححك يححن  بحن ب:ويقحححل،قبحم 

  بحالس   علزحك يحن  نزحم الاحؤننز  عاحم :خطح  ويستقبن قبم  نزم الاؤننز  عام ويقحل
ولم يمح حعنء نعز   زان يقنل عن  زينه  قبحم النبحي صحلى اهلل ، ن الخطنب اللتم اهضي ع

هحح نح  بحنب استاسحن   ونن ير م  ي  تحب الاننسحك إفاحن،علز  وسلم  و قبمر صنربز 
 . العلانء

بعح  النحنس ناح  يحزوهوا قبححم النبحي علزح  الصح   والسحح   يسحلاح  علزح  وينقلحح  سحح   
 .هرا لزس باج ،      يسلم علزكن االو  ك    يسلم علز،غزمهم
وي عح ،ويجعحن الاجحم  عح  يسحنه  ،ثحم يسحتقبن القبلح .لح   زسحلم علزح  نسحتقب ا ":قوله
 .لزس ل   صنح ال عنء عن  قبم النبي علز  الص   والس   وهرا اعتقن"رببان    
ذلححك شححزو اطسحح   ابحح   زازحح   ىوقحح  ركحح،بن لححن  العلاححنء"وياححم  الطحححاف بتححن":قولععه

 . هرا  اهلل على  ف  يام  الطحاف بغزم الكعب  ا لنقنا 
   ذلحك الصححاب و ،الكماهح   زح  فظحمعلحى االقتصحنه و "ويكم  التاسحح بحنلاجم ":قوله
م   الزاحنفي نحن سححى ذلحك ال الحاسحت   الاجحم  و  نح بن التاسح بغزم نحن شحمع ،نام 



 نلاشححموع نححن ذ ححم نحح  الحقحححف والسحح   ،  رلك  قبزححن الاجححم  لححزس باشححموع،يشححمع
 . قض
ححن الَّححر ي   آ ن نُحححا ال   ح ْم ح ُعحححا :)) بححنهك و عححنلى  لقحلحح "وه حح  الصحححت عنحح هن":قولععه ي ححن   يح ت 

 [.2/الاجمات(( ]ص ْحت  النَّب يِّ   ْصح ا  ُكْم  ح ْح   
 : إذ  ه   الصحت عن  قبم النبي علز  الص   والس   نكمو  بن نام  لحجح 

 .  ف  ينن ي رمن  الاسج  -1
أل  ، ن ح رزأل  ه   الصحت عن  النبي علز  الص   والس   بعح  نان ح   م عح   حي  -2

 ." سم عظم الاز   كسم  رزن"ري  ت رمن  الاز   امن

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

حفححححححى و نحححححح        )بحححححح  ذا  ححححححن  نححححححنهاا إ  (  ياححححححم  بتححححححن نحححححح  الازقححححححنت    وصححححححل  العاححححححم )"
نححححح  )  ياحححححم  بتحححححنيجححححححز    (ال)ناححححح  بحححححنلام  و(نححححح  نكحححححي وفاحححححح ) حححححنلتنعزم(الاحححححن
رلحق (و ،ذا  حنف وسحعى ح   )وعلز  ح ،وينعق .نم  صلى اهلل علز  و سلملاخنلل     (الام 

وال يحح   شحتم الاحل ح   كحم  بأ  ( حن وقح )العاحم (و بحنح.) عنلتحن زنفح  بأ  ط  (قصم رن )و   
ويسحتاب .قنل   حي الابح ع،بزنتحن بن لحن  السحلف  ثنه والاححاال ويكم  اط   عم   والنام    

 "فتن  ع ل رج أل  ، كماههن  ي هنضن 

 :دة عليق

اححم  علححى لاححن  ححمغ الاؤلححف نحح  بزححن  صححل  الاححل ذ ححم صححل  الع"وصححل  العاححم )":قولععه
 .وج  نختصم

  :لحاخأل  ن   هاح العام  ال ي"(  يام  بتن ن  الازقنت   ":قوله
 .  ف  يام  ن  الازقنت،   يكح   ح  الاحاقز  إنن -

 .  ف  يام  ن  نكنف ، إنن    يكح  حو  الاحاقز 
 .   ف  يام  ن  الان، و  ي نك  -

ولحزس هنحنك رحن ،لتاثزحنلالكحنف "م حنلتنعز(حفحى الاحنو نح        )بح  ذا  حن  نحنهاا إ  ":قوله
 .    ضن ن  رن



 كححن نحح   ححن   ححي نكحح  و هاح العاححم    فحح  يجححب علزحح     "(نحح  نكححي وفاححح )":قولععه
 . م  إلى الانخي

نحححححم  صحححححلى اهلل علزححححح  و لاخنللححححح     (نححححح  الاحححححم )  ياحححححم  بتحححححنيجححححححز    (ال)و":قولعععععه
 .ن  زكح  باثنب  ن   جنوز الازقنت ولم يام  ن"وعلز  ح ،وينعق .سلم
  العام  لزس لتن إال  الحن   ظنهم "(قصم رن )ورلق    (و ،ذا  نف وسعى    )":قوله
ول يكححح  األتالححن ال،و   للعاححم   اللححز ،والاشححتحه نحح  الاححرهب خحح ف ذلححك،وارحح 

 . التقصزم والتالن الثنفي يكح  بنلالق  و،بنلطحاف والسعي
وإ   ن  بعح هان لحم ،ام الع تقبن السعي  س  و الطحاف بع لح جنن   ينبني على هرا

 .  لس 
 . أل  الال  شتم نعلحننت،خم  برلك الال"( ن وق )العام (و بنح)":قوله
بحن إ  ،إ  العاحم   كحم   حي  شحتم الاحل لا  قنل خ  نا "شتم الال    كم  بأ  ":قوله

بحححز   بححن  ححمحح هراحح  اهلل،  العاحححم   ححي  شححتم الاححل   ضحححن يححمى  ابحح  القححزم هراحح  اهلل
وقحنل إ  جازحح  عاححم النبححي ، ححي هنضححن  نم   ححي  شحتم الاححل وبححز    ضحلزتت  ضحلز  العاحح

لنبزحح  إال نححن هححح  لزختححنه اهلل ونححن  ححن ،علزحح  الصحح   والسحح    هبحح   نفحح   ححي ذر القعحح  
 .   ان و  ضن

سحححاء  ححن  ناحح  رححل  ححي ذلححك العححن   و ال علححى  حح   "عم حح  ووال يححح  الناححم    ":قولععه
 .اللقتنء
لقحلحح  علزحح  ، نححن اط ثححنه بحح  نحححاال   اسححتاب"بزنتححن والاحححاال   ثححنهويكححم  اط  ":قولععه

، تحرا نكحمو   نحن الاححاال   حي وقح  قصحزم و " نبعحا بز  الاحل والعاحم :"الص   والس  
 . أل  هرا لزس ن  ه ر النبي علز  الص   والس  

 ا  اللنصن  ي زوال الاحاال  الاكموه  بز  العام ؟ النن هح :  ذا قنل قنئن
 .وهح ع   فس هضي اهلل عن   ف  إذا رام ه س  خم   نعتام:جحابال

إذا راحم :ولحرلك قحنل اطنحن   راح ،ونعلح     اسححاح الشعم ياتن  إلى فاح  سحبحعز 
 . ه س   لزعتام



أل  ،وهرا االستابنب  ز  فظحم"فتن  ع ل رج أل  ،ويستاب  كماههن  ي هنضن ":قوله
 .والاحاال  نكموه ،ال بتكماههن  ي هنضن  سحف يكح  هننك نحا

 .إال لسبب كماه الو   الاحال  بز  العام  قن  رحال  ،   هنضن   غزم  ولك  الصحاب

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 سحح  التححي هححي عاححم  اط  (اللحم )عاححم (عحح )وعاحم  القححنه .العاححم  نحح  التنعححزم(و جحزئ)"
عاحنل فاحن األ  إ  )) حي النسحك لاح يو هحح فزح  الح خحلالرر (رما اط  )هبع    (الال  نو ه )

ولزطح ححا )لقحلح   عحنلى(و ححاف الزيحنه )((الال عم ح ))لا يو بعم  (والحقحف)((بنلنزنت
هوا  ((  اهلل  تححححححب علححححححزكم السححححححعي    ،اسححححححعحا))لاحححححح يو(والسححححححعي)(بنلبزحححححح  العتزححححححق

 لححىوالحقححف بعم حح  إ  )وقحح   قحح  (رححما  نحح  الازقحنت الاعتبححم لح اط  ).سحبع (وواجبن حح )راح    
يحححن  لزحححنلي    (هحححن السحححقني  والمعنيححح  بانحححىوالابزححح  لغزحححم    )علحححى نححح  وقحححف فتحححنهاا (الغحححموب

حه تن قبل  على غزحم لا     (لى بع  فصف اللزننزحلل  إ  )حالابز  ب(و)التشميق على نن نم
 "نم بنا (والمني)السقن  والمعن  

 :دة عليق

التححي هححي عاححم  (اللححم )عاححم (عحح )وعاححم  القححنه .العاححم  نحح  التنعححزم(و جححزئ)":قولععه
 زسحقض ،عام  اطسح  قبن لم يؤحر  ن وهرا ،باعنى لح    اطفسن  رل قنهفنا "س  اط  

أل   عاحنل ،أل  بعح  العلاحنء قحنل ال يجحزئ،فان فص الاؤلف على هراوإ.عن  اللمضن 
وهحح  زكح  الاكم بحنأل ثم واألغلحب ، تاا  بن هي نن هج  بأعانل الالالعام  لم 

 .خ ف ذلكولك  الصحاب ،الال
شححخص والاححل عحح   عحح  عحح  شخصححز  وفحححى العاححم  نا لححح رححل قنهفحح ذلححك علححى ينححينبو 

 .  ف  يصح،شخص آخم
والال لححح  ،األه ححن  جاححح  ه ححح  وهححح جنفحححب الشححيء األقححححى"(الاحححل  نو ه حح)":قولعععه 

يجبحم الحم      ح،نأه ن  الال هي نن ال يتم الال إال بت، ول  واجبنت،ول   ه ن ،شموو
 .بشيء
 .ال لزن على األهبع  التتب  واالستقماء"ع هب   ":قوله



عاحححححنل فاحححححن األ  إ  ))هحححححح فزححححح  الححححح خحل  حححححي النسحححححك لاححححح يوالحححححرر (رحححححما اط  )":قولعععععه
  :حلزن ذلك"بعم  (والحقحف)((بنلنزنت

ْزُو     ن   النَّنسُ  )):قحل  بنهك و عنلى -1  [.111/البقم ((] ثُمَّ     زُضحا ن ْ  ر 
 ."الال عم  ": قنل النبي علز  الص   والس  -2
 .نضمس و ن  ق  وقف بعم   ن  لزن  و فتنهعمو  ب   ي ر يو  -3
 ."نسككمنخروا عني ن":قحل  علز  الص   والس   -4

وقح   قح   لنحن    الشحنهع "(ولزطح ححا بنلبزح  العتزحق)لقحل   عحنلى(و حاف الزينه )":قوله
: نحح  قحلحح ،   زتححنذلححك علححى    هححرا الححبع  ه حح إذا  نححى عحح  عبححنح  ببعضححتن حل علححى

 . "خروا عني نننسككم"
 ح ذا قحنل "راح هوا     ((  اهلل  تحب علحزكم السحعي    ،اسحعحا))لا يو(والسعي)":قوله 

إ  َّ الصَّل ن و اْلا ْمو    ن ْ  ش ع نئ م  اللَّ     ا ْ  ر حلَّ ))و اهلل عز وجن يقحل  زف يكح  ه ننا :قنئن
ناْلبح ْز     و  اْعت ا م       ُجن نح    [. 158/البقم ((] ع ل ْز     ْ  ي طَّحَّف  ب ت ا 

 .فلي الجننح هنن ألف   ن  يتامجح  ن  الطحاف والسعي لحجحح صناز  علزتان: نقحل
لححححح قححححنل "وقحححح   قحححح  (رححححما  نحححح  الازقححححنت الاعتبححححم لحححح اط  ).سححححبع (وواجبن حححح )":قولععععه
ازقححنت الاعتبححم    يكححح  اطرححما  نحح  ال  و، ححح  اطرححما  نحح  الازقححنت الاعتبححم:الاؤلححف

 . يحهم    اطرما  ن  الحاجبنت ألف ،لكن   ولى
 . رم  ن  نزقنت غزم نعتبم لم يأ ي بنلحاجبإذا  ي ل على  ف ،الاعتبم:قحل 
استاماه الحقححف إلحى  انت اح  و:ولح قنل الاؤلف"(لى الغموبوالحقحف بعم   إ  )":قوله

نن و ،على هحرا الحجح   لحقحف و حفيتحهم واهم    الاماح ا  ئل،الغموب لكن   ش  و ولى
  :لتن  حل  ننتن:ال لزن على الحاجب

ْزحححححححُو     حححححححن   النَّحححححححنُس و اْسحححححححتح ْغل ُموا :)) بحححححححنهك و عحححححححنلى  قحلححححححح -1 حححححححْ  ر  ثُحححححححمَّ     زُضححححححححا ن 
ونعلح     النحنس  حي عتح  النبحي صحلى اهلل علزح  وسحلم و حي عتح  ،[111/البقم ((]اللَّ   

 . م   عن  غموب الشاسالصانب  إفان  نفحا ي  عح  ن  ع



ولح  ن  ،  غمب  الشاس    النبي علز  الص   والس    ي وقح   بعم   بقي إلى  -2
 و يحححححمخص ،لكحححححن  النبحححححي يلعلححححح   و يبحححححز  ذلحححححك الححححح    قبحححححن غحححححموب الشحححححاس جحححححنئزاا 

 .  ان هخص لتم  ي نزحلل ،لبعضتم
 . أهن الجنهلز ب     ي ال    قبن الغموب  شبتنا  -3
 . ال يتأ ي  ي رق  ذلك أل  ن  وقف لز ا "وقف فتنهاا  على ن ":قوله 

  "ين  التشميق على نن نملزنلي    (هن السقني  والمعني  بانىوالابز  لغزم    )":قوله
و اذُْ حححححححححُموا اللَّححححححححح     حححححححححي   يَّححححححححححن   :)) بحححححححححنهك و عحححححححححنلى  لقحلححححححححح،ى واجحححححححححبنحححححححححالابزححححححححح  با
والسححح   هخحححص لعاححح  عبحححنس    وأل  النبحححي علزححح  الصححح   ،[213/البقحححم ((]ن ْعحححُ وح ات  

لغزحمهم  تحنوالمخص  لتؤالء   ل علحى  ف، والسقن  وهخص للمعن،يبز   ي نك  لزنلي ننى
 . "خروا عني نننسككم:"وقنلن     النبي علز  الص   والس   بنت  ي ننى ،عزيا 

 : لتمك الابز  فحعن   األعراه الابزاو 
لحم يحنص علزح  لكح   تم ن ونن، المعنو   وهم السقن،ننصحص علز  هح ننتن نن،عنن  -1

أل  الشححنهع إذا فححص علححى ركححم ، بححنء والجنححححنأل ، بجححنن  وجحححح العلحح  يلاححق إلانقححنا 
وال ،أل  الشنهع ال يلم  بز  نتانثلز ،غزم    ف  يلاق ب  ي  لاعنى ثم وج  هرا الاعنى

 . يجا  بز  نتضنحي 
بب الطحححاف وافشححغنل   حححات الابزحح  بسححبب الزرححن  وبسححو ،الام ،و  ححنلنح ،خنصحح  -2
 .ب 

وهحح النصححص   حي التقزح  باحن وهح"(لحى بعح  فصحف اللزحننزحللح  إ  )حالابز  ب(و)":قوله
 . غزبحب  القام

 
إفاححن :"لقحلحح  علزحح  الصحح   والسحح  ،المنححي  حي ذات رحح   واجححب"نم بححنا (والمنححي)":قولععه

االسحت الل لكح  ."والاحمو  وهنحي الجاحنه طقننح  ذ حم اهلل نالصحل جعن الطحاف بنلبز  و
  هن يصح ؟ " نهنحابأنثنل هؤالء "

 .إذا حل ال لزن إال، نم بنلاحصحف ؟ ال هي األنم بنلصل  هن:نم بنن قنع  

 



***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 طحاف (سن )قحال  السنبق  عنل الال و   ن     (والبنقي والححاع).و التقصزم   ( والا )"
والمنن  حححي نحضحححعتان و قبزحححن الاجحححم االضحححطبنع، و القححح و  والابزححح  بانحححى لزلححح  عم ححح 

ه حححححححححححححححححححححححححححححن  و   )عحح الصحححححححححححححححححححححححححححححلن والاحححححححححححححححححححححححححححححمو صححححححححححححححححححححححححححححححعزححححححححححححححححححححححححححححح  و واأل  ،ذ نهواأل  
رحما  نح  واط  )التقصزم و   (الا   وواجبن تن). نلال(وسعي،و حاف،رما إ  )ث ث (العام 
و عام   نلص   ال  نعق   ن       رجنا (رما  لم ينعق  فسك  ا   مك اط  )لان  ق  (نزقن تن

ر لم    (لم يتم فسك )رزو اعتبمت(و فزت    )رما ر غزم اط     (غزم  ون   مك ه ننا )ال بنلنز إ  
  الحقححححف بعم ححح  و قححح      .و فزتححح  الاعتبحححم ر بحححرلك الحححم   الاتحححموك هحححح       (ال بححح إ  )يصحححح
  ع نح      ح( علزح  ح )سحتحا ولحح(ونح   حمك واجبحنا )فتحن عم ح     وجنهحن،رتى نح  فنئم،يجزئُ 
ولحم :وغزحم  قحنل  حي اللصححل(علزح   ح  شحيء  )ر ونح   حمك سحن    (و سحن    )لاتعح ح  ا كص

  ". لى ص    ن  ص   غزم حخن  زتع ى إ    جبما  الص      يشمع ال   عنتن أل  
 :دة عليق

ل ق حححْ  ص ححح     اللَّحححُ  ه ُسححححل ُ  الم ْهي حححن ب حححنْلا قِّ :))لقحلححح   عحححنلى".و التقصحححزم   ( والاححح )":قولعععه
ححنُ ح   ل ت ححْ ُخُل َّ الْ  ححُكْم و ُنق صِّححم ي   ال    خ  ن ححز   ُنا لِّق ححز   هُُءوس  ححنء  اللَّححُ  آ ن  ححم ا   إ ْ  ش  ا ْسححج    اْلا 

ححن ق م يباححن ححْ  ُحو   ذ ل ححك   ح ْتاا أل  النبححي علزحح  و ،[21/اللححتح((] ح ع ل ححم  ن ححن ل ححْم  ح ْعل ُاحححا   ج ع ححن  ن 
 .الص   والس    نم ب   صانب 

 تححح واجححب ،لنححن     حححاف الححححاع لححزس نحح  جالحح  لاننسححكو قحح   "والححححاع)":قولععه
 .ب لزن  ف  ال يجب على الاكي،نستقن
 . ألف  لم ي خن ولم يتلبس بنلنسك  ص ا "(رما  لم ينعق  فسك  ا   مك اط  )":قوله
ال  نعقحح  إال :لححح قححنل الاؤلححف"ال بنلنزحح و عاححم   نلصحح   ال  نعقحح  إ   ححن       رجححنا ":قولععه

أل   شححبز   كبزححم  اطرححما  بححنطرما   قححمب نحح   شححبزت  لحح  ،ن   ولححىبتكبزححم  اطرححما  لكحح
 .بنلنز 
 .ي خن  ي ذلك الحقحف بعم  "رما ر غزم اط     (غزم  ون   مك ه ننا )":قوله
 : وهرا التعبزم  ر فزت   ز  نأخرا ، ر  مك فز  الم  "رزو اعتبمت(و فزت    )":قوله



وظححنهم   نحح  هنححن  فتحححن ،زحح   ححي الحقححححف   اللقتححنء  اححن  قحح   ال يحححمو  اشححتماو الن -1
 .شمو
لكحححن  ، زححح   و شحححم نا : لحححح قحححنل، زححح  قصححححه نححح  رزحححو العبحححنه ، و فزتححح :   قحلححح  هنحححن -2
 . لزشان ذلك النز  وغزمهن، عم

و فزتححح  ر بحححرلك الحححم   الاتحححموك هحححح       (ال بححح إ  )ر لحححم يصحححح   (لحححم يحححتم فسحححك )":قولعععه
هحرا اسحت هاك "فتحن عم ح     وجنهحن،نح  فنئمرتحى ،  الحقحف بعم   يجزئُ و ق      .الاعتبم 

  .لزست هك على الان  لانذا   ى الشنهح بتر  العبنه  ؟،ن  الشنهح
 .إشنه  خ ف ولح"ستحا ولح(ون   مك واجبنا )":قوله
و قح   لنحن    صحزن  ، ر يصحح  عشحم   يحن "لاتعح ح  ا  ع نح   كصح    ح( علز  ح )":قوله

 .ه ر الاتع  والقما العشم  ال يشمع إال  ي  نم وار  وهح 
أل  السحححن  إ   علتحححن اطفسحححن  "(علزححح   ححح  شحححيء  )ر ونححح   حححمك سحححن    (و سحححن    )":قولعععه

 . وإ   م تن    شيء علز ،زبث ُ 
حخحن  زتعح ى   جبما  الصح      ولم يشمع ال   عنتن أل  :وغزم  قنل  ي اللصحل":قوله

سحج  للسحتح و نبعح   نسحزنا نح  صح    ف  لح  حمك اطنحن  شحزئنا ". لى ص    ن  ص   غزم إ  
 .طننن  ولح  ن  الاأنح  ق    ى ب  لك  نتنبع ا ،الاأنح 

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 رصنهاط   بنب اللحات و "
  نمضححنا ((رصحم    ))نصحح ه رصحنهاط   و ذا سحبق  لححم يح هكإ  ( ححنت)نصح ه،اللححات  نللحت 

   لح  علزح   جحم يحح  الناحم ولحم بحأ  (نح   ن ح  الحقححف)يضحنا رصحم     :ويقنل اا و ع و   ن     
قحنل . ال يلحت الال رتى يطل  اللجم ن  لزل  جاح :لقحل جنبم( ن   الال)يقف بعم  

هوا  .فعححححم:قححححنل هسحححححل اهلل صححححلى اهلل علزحححح  و سححححلم ذلك؟قححححنل   : قلحححح  لحححح :بححححح الزبزححححم   
انح  رم علحى إ     لحم يختحم البقحنء  و يقصحم إ  ويالق    ، زطححف ويسحعى(و الن بعام ).ثم األ  

 "لزال ن  قنبن
 



 :دة عليق

 .هح سبق ال ي هك:اللحات"ذا سبق  لم ي هكإ  ( نت)نص ه،اللحات  نللحت":قوله
ْمُ ْم   ا ن :))قنل اهلل عز وجن،رصنه  ي اللغ  الان اط"رصنهاط   و":قوله     ْ  ُ ْرص 

 : طرصنها حات ولهننك  م  بز  الو . ر ننعتم[ 112/البقم ((]اْستح ْزس م  ن    اْلت ْ ر  
 ر يانع  ن  إ ان  النسك  نم ن  ،واطرصنه يكح  بنلان ،    اللحات يتعلق بنلزنن 

 . نم   و غزم 
 "( ن   الال)   ل  علز   جم يح  النام ولم يقف بعم  بأ  (ن   ن   الحقحف)":قوله

قحل وال لزن على ذلك ،ن   ل  اللجم يح  النام وهح لم يقف بعم       الال يلح  
ووقف نعنن ،ن  شت  ص  نن هر :"علز  الص   والس   لا يو عمو  ب  نضمس النبي

   التحن   ،" ق   م رج ،و ن  قبن ذلك ق  وقف بعم   ن  لزن  و فتنه،رتى ف   
 . ن  لك يقف لم يتم رج 

ولرلك ساي "ال يلحت الال رتى يطل  اللجم ن  لزل  جا :لقحل جنبم":قوله
لزس هننك ه   ن   ه ن  و ،ألف  بلح   يلحت الال،عظمالحقحف بعم   ه   الال األ

ون  ثم قنل النبي علز  الص   ،الال إال وياك    اه   إال الحقحف بعم  
 . بخ ف الطحاف ألف  لزس ل  وق  نا وح،"الال عم  :"والس  
رمان  على إ     لم يختم البقنء  و يقصم إ  ويالق    ، زطحف ويسعى(و الن بعام )":قوله
  :ننذا فقحل،جنء إلى عم   وق   ل  اللجم،إذ  هرا المجن  ن   الال"ن  قنبنلزال 

  . ن ك الال -1
 زطحف ويسعى ويالق ،ينحر ويقلب إرمان  ن  رل إلى عام ، الن بعام  -2

 .  ل  ذلك،سن  القنحن الإال إذا اختنه البقنء على إرمان  إلى ،ويتالن
 .ن ذلك التالنهح الرر يلع ظنهم   ن ،و ان بعام :قحل 

الارهب ال يتصحه و ،عام  ب و     ينحر إلى    إرمان  ينقلب والاشتحه ن  الارهب
  .يستام البقنء إلى الال القنبن

 
 



***** 

 :في كتابه الروض المربع  -رحمه هللا-قال البهوتي 
لقحححل ( ن حح  الاححل)   لحح  علزحح   جححم يححح  الناححم ولححم يقححف بعم حح بححأ  (نحح   ن حح  الحقحححف)"

قححنل    : قلحح  لحح :الزبزححم بحححقححنل    .يلحححت الاححل رتححى يطلحح  اللجححم نحح  لزلحح  جاحح  ال:جححنبم
 زطححححف (و الححن بعاححم ).ثحححم هوا  األ  .فعححم:هسحححل اهلل صححلى اهلل علزحح  و سحححلم ذلك؟قححنل

الاحل (ويقضحي)رمان  لزال ن  قنبحنعلى إ     لم يختم البقنء  و يقصم إ  ويالق     ،ويسعى
رمان  لقحل عاحم إ    ي ابت اء  (  لم يك  اشتموإ  )يربا   ي قضنئ  ه ينا (رويت ) اللنئ 

حه   الاحل      الل       ثم ق  ،اصن  نن يصن  الاعتام-لان  ن   الال  -يحببي    أل  
 ونح  اشحتمو القنه  وغزم  سحاء   و هوا  الشن عي.ه  نن استزسم ن  الت رو   ، ال قنب ا 
 حح   -زححو ربسححتني  ربسححني رححنبس  االححي روإ   - رمانحح  ححي ابتحح اء إ   -  قححنلبححأ  -

 " زؤحي    يكح  الال واجبنا ال    إ   .ه ر علز  وال قضنء  
 :دة عليق

 ن ححح  )   لححح  علزححح   جحححم يحححح  الناحححم ولحححم يقحححف بعم ححح بحححأ  (نححح   ن ححح  الحقححححف)":قولعععه
 قلح  :الزبزحم بححقنل    .ال يلحت الال رتى يطل  اللجم ن  لزل  جا :لقحل جنبم(الال
 قح       نح   ن ح  ".ثحم هوا  األ  .فعم:و سلم ذلك؟قنلقنل هسحل اهلل صلى اهلل علز     :ل 

 : الحقحف  م ب على هرا اللحات  ركن 
و ححححي رحححح يو ،"الاححححل عم حححح ":لقحححححل النبححححي علزحححح  الصحححح   والسحححح  ،ت الاححححلحا حححح -1

 . "و ن  ق  وقف قبن ذلك بعم   ن  لزن  و فتنه":عمو 
 . تالن بعام ال -2
 .ي ن  قنبنيقض -3
 .يت ر -4

 .وأل  ن   ن   الحقحف  ن   الال،أل  عم   ه   الال األعظم،ضح نن اللحات وا
 . ظنهم  هح الرر يقلب إرمان  ن  الال إلى العام "(و الن بعام )":قوله



رمانحح  لححزال نحح  علححى إ     لححم يختححم البقححنء  و يقصححم إ  ويالححق     ، زطحححف ويسححعى":قولععه
  نحح  رححل إلححى قلححب فسححك ىباعنحح، إ  شححنء  الححن،إذ  هححح نخزححم بححز  األنححمي  "قنبححن
 . إرمان  إلى العنلم القنبن علىوإ  شنء بقي ، ف وسعى وقصم ورلقنو ،عام 

و   إرمانح  ينقلحب ،   هراح  اهللنوالارهب  ي هحر  الاسحأل  خح ف نحن نشحى علزح  الاح
 . بن ينقلب ه سنا ،إرمان يقلب ال  ف  هح الرر ،باجمح اللحات

ألفح  نح  الاعلحح  ،وهحرا  زح  إشحكنل،بحنإ  لم يختم البقنء على إرمان  لزال نح  قن:قحل 
  زكزف يتصحه؟ ،   إرمان  إذا افقلب لزس هننك خزنه

 ح   ،ياكح  راحن   نح  هراح  اهلل علحى  فح  إذا لحم يختحم البقحنء قبحن  لححع اللجحم:فقححل
 .إرمان  ينقلب إلى عام 

الشمع  و  ن  أصن ب  ف  يقضي  سحاء  ن  واجبنا  ظنهم "الال اللنئ (ويقضي)":قوله
  :قنلحا،هرا الال فن ل 

  .أل  فلن الال  لمض  لحجحب اط ان  -1
  .وطجانع الصانب  -2
 . وألف   ي الغنلب يكح  نلم نا  -3

سحححاء ،علزحح  إال إذا  ححن  واجبححنا   فحح  ال قضححنءالقحححل الثححنفي وهححح هوايحح  عحح  اطنححن   راحح  
وهححرا ،يتا أل  ذنتحح  نشححغحل  بتححرا الحاجححب رتححى ،وجححب علزحح  بأصححن الشححمع  و بنلنححره

 . القحل  قمب إلى الصحاب
 اح  ،والخ ف بحجححب التح ر نبنحي علحى الخح ف بحجححب القضحنء"(رويت )":قوله

 . ون  لم يحجب القضنء لم يحجب الت ر، وجب القضنء  وجب الت ر
بحي رمانح  لقححل عاحم أل  إ    حي ابتح اء  (  لحم يكح  اشحتموإ  )يرباح   حي قضحنئ  هح ينا ":قوله

 حه   الال قنب ا      الل       ثم ق  ،اصن  نن يصن  الاعتام-ل لان  ن   الا -يحب   
إذ  نححح   ن ححح  الاحححل   فححح  يتالحححن "هوا  الشحححن عي.هححح  نحححن استزسحححم نححح  التححح رو   ، ال
بنحي نو نحن التح ر وجحبح  .بأصحن الشحمع إال إذا  حن  واجبحنا ،وال يجب علز  القضنء،بعام 

 . على وجحب القضنء



  ربسني وإ   - رمان  ي ابت اء إ   -  قنلبأ  - اشتمو ون  القنه  وغزم  سحاء   و":قوله
والح لزن ،ن نجنفحنا احي ييعنح". ح  هح ر علزح  وال قضحنء   -رنبس  االي رزحو ربسحتني

يحن هسححل اهلل إفحي  هيح  الاحل و جح في : فتحن قنلح  الزبزحمرح يو ضحبنع  بنح  على ذلك 
 ح   لحك  رجحي واشحتم ي    نالحي رزحو ربسحتني:" قنل علز  الص   والس  ،ز  ن ش

 .  "استثنزتينن على هبكان
نشححتما   هححرا ينلعحح   ححي  ،رتححى لححح اشححتمو" زؤحيحح    يكححح  الاححل واجبححنا ال    إ  ":قولععه

 .إرمان  ولك  ال يسقض عن  نن وجب علز  بأصن الشمع

***** 

  :-رحمه هللا  –قال البهوتي 

 بعضححتم  ن حح  الاححل خطححأ       وإ   همجححز   و العنشححم       ، حقلحا  ححي الثححنن ،النححنس خطححأ       وإ  "
 ر فاحم هح ينا    (هح ى   )لحى الاحلولم يك  لح   ميحق إ  (ص   ع و ع  البز )رم   ح   (ون )

 حن   ححي   سححاء  (رصحم م  احن استزسحم نح  التح ر   ُ  ح   )لقحلح   عحنلى(ثحم رحن.) حي نحضحع 
 ا  ،بحارح  و خنصحنا    ، حي جازح  الاحن   ن  الاصم عننحنا   وسحاء   و قنهفنا و عام     رل    

 عحن  وال إ  (ثحم رحن)بنزح  التالحن(يحن صحن  عشحم     )ر التح ر   (   قح   ح   ).رق ربس بغزم
وق نحح  .و التقصحزمعحح   وجححب الالححق    :- ححنلخمقي وغزحم -وظححنهم   نح  رصحنه حي اط  

 يء  وال شحح( الححن بعاححم )حو  البزحح (  صحح  عحح  عم حح وإ  )و شححمح ابحح  هزيحح ، ححي الااححمه
 نضح  رصحم عح   ححاف اط       ولحى وإ   اع     ،جنئز بح  رصحم،  قلب الال عام أل   علز 
  رصححم  وإ  )وعلزحح  ح ،لم يتالن،رصححم عحح  واجححب     وإ  .لححم يتالححن رتححى يطحححف، قض

ف  ال يسحتلز  رتى يق ه على البز  أل  (بقي نامننا )ضن الطميق و   .(و ذهنب فلق نم     
علحى البزح  بعح     قح هذى الحرر بح  بخح ف رصحم العح و  ح   ر ل التخلص ن  األ  بنط  
 ححي (  لححم يكحح  اشححتموإ  )ال بححنلام  هححرانعحح  إ    الححن بعاححم  وال يناححم هحح ينا ،ات الال ححح 

 ". ي الجاز  ال  ل  التالن نجنفنا   نالي رزو ربستني وإ  رمان     ابت اء إ  
 :دة عليق

لقححل النبحي علزح  الصح   "همجحز   و العنشم       ، حقلحا  ي الثنن ،الننس خطأ       وإ  ":قوله
لكحح  هنححن إذا  خطئحححا ".يصححح  النححنس واألضححاى يحح  يضححاي النححنس الصححح  يححح :"والسح  



و نن إذا وقلحا  ي العنشم   ف  ،وجب علزتم الت اهك،أ    وقلحا  ي الثنن  و بز   ف  خط
 .وال   اهك للحت الحق ،يجزئتم
وإنححن    ،إذ  الخطححنء إنححن    يكححح  نحح  الجازحح "بعضححتم  ن حح  الاححل خطححأ       وإ  ":قولععه

إذا  :فظمفحن،نح  الحبع  أوإ   ن  الخطح، ذا  ن  ن  الجاز   تح نعتبم ،يكح  ن  البع 
 .   عبم  ب  إ   ن  يسزماا و ، كنألول  ن  البع   ثزماا 

ذ حم  "(هح ى   )لى الالولم يك  ل   ميق إ  (ص   ع و ع  البز )رم   ح   (ون )":قوله
 سححاءا ،   يص  ع  البزح  ،وهيالصحه  األولى يه  وهر،البز  ع الاؤلف صحه الص  

 .ولح بع  الحقحف بعم  ، لي هر  الانل يت ر ثم يان،ص   ي رل  و  ي عام 
و  ن   ي رل      سحاء  (رصم م  ان استزسم ن  الت ر   ُ     )لقحل   عنلى(ثم رن)":قوله
 ا  رحبس ،بحارح  و خنصحنا    ، حي جازح  الاحن   حن  الاصحم عننحنا   وسححاء   و قنهفحنا عام     

قحححنل اهلل ،علزححح  الصححح   والسححح    حححي عحححن  الا يبزححح وهحححرا نحححن وقححح  للنبحححي ".بغزحححم رحححق
لُححح   :)) عحححنلى حححْ ر  ن ْعُكح احححن   ْ  يح بحْ حححم ا   و اْلت  ُهحححُم الَّحححر ي     ل حححُموا و ص ححح  وُ ْم ع ححح   اْلا ْسحححج    اْلا 
لَّ ُ   [25/اللتح((]ن ا 
لزشحححان نححح  لحححم يجححح  التححح ر  و ثاححح  . ححح   لحححم يجححح :لحححح قحححنل"(   قححح   ححح   )":قولعععه
 .ل  القمآ  ان هح ل،الت ر
ال لزن على وجحب الصزن  إذا لم نن "بنز  التالن(ين صن  عشم     )ر الت ر   ":قوله

 . القزنس على ح  الاتع  والقما :قنلحايج  الت ر ؟
 ان سبق لنن  ي بنب الل ي   ف  ال صزن  لا  لم يج  الت ر إال  ي ح    الصحابولك  

أل  اهلل عز وجن لم ،ت وفاح  ال صزن لحاالو نن اطرصنه و رلك  ي ،الاتع   و القما 
ْمُ ْم   ا ن     ْ  ))ير م ذلك  ي ح  اطرصنه وذ م   ي ح  الاتع  وقنل  ي اطرصنه ُ ْرص 

  و ي ح  الاتع،ا  لم يج   صزن زو :ولم يقن[112/البقم ((]اْستح ْزس م  ن    اْلت ْ ر  
ْمُ ْم   ا ن اْستح ْزس م  ن    اْلت ْ ر  و ال   و     ا حا اْلا لَّ و اْلُعْام    ل لَّ   :))والقما  قنل     ْ  ُ ْرص 

ْنُكْم ن م يضان   ْو ب      ذاى ن ْ  ه ْ س     لَُّ    ا ْ    ن   ن  ُل   اْلت ْ ُر ن ا    ْال ُقحا هُُءوس ُكْم ر تَّى يح بحْ
ْنُتْم   ا  ْ  ق      ْو ُفُسك      ذ ا   ن  ز ن     ْو ص      ا تَّ   ب نْلُعْام    إ ل ى اْلا لِّ   ا ن اْستح ْزس م     ل ْ ي    ن ْ  ص 

ع     ث      يَّن     ي اْلا لِّ و س بحْ ز نُ  ث    ْ    ص   [. 112/البقم (( ]ن    اْلت ْ ر    ا ْ  ل ْم ي ج 



أل  ح  الاتع  والقما  ح  ،بز  ح  اطرصنه وح  الاتع  والقما     هننك  مقنا :وثنفزنا 
وال ياك     يلاق هرا ،شنئب  جبما  و ز  شنئب  شكما  رصنه  ز وح  اط،شكم 
 . بترا
 . الااصم لم ياصن ل  نقصحح  و،الاتات  رصن ل  نقصحح    :ثنلثنا و 
 .ال صزن  لا  لم يج  الت ر  و ال   إال  ي ح  الاتع  والقما  ف  :القنع  و 

اححنل الصححانب  بلك رلححوهباححن يسححت ل ،رححن نجنفنا   حح ذا لححم يجحح  شححزئنا "(ثححم رححن)":قولععه
ونح  ،شيء ملزس عن هو ،الري   نفحا ن  النبي علز  الص   والس   إذ     غلبتم  قماء

 .ننتم    يصح  ذلك لم يأنم النبي علز  الص   والس    ر اا 
و ع   وجححب الالحق    :- نلخمقي وغزم -وظنهم   ن  رصنه عن   ي اط  وال إ  ":قوله

بحجحححب   ح صححنرب اطقنححنعلكحح  صححمَّ "ح ابحح  هزيحح و شححم ،وق نحح   ححي الااححمه.التقصححزم
النبححي علزحح  الصحح   والسحح    ححي   وهححح الححرر  علحح،هححح الصححازحوهححرا ،الالححق  و  قصححزم

 . ا يبز القص  
احنل ال يوهحر  هح"علزح  يء  وال شح( الحن بعاحم )حو  البزح (  ص  ع  عم ح وإ  )":قوله
رزحو ،م  حي زنح  البمانكح وهرا ق  وقح   حي األنحم اطسح نز  وذلكح،صحه ن  نولت،الثنفز 

 : الص  ع  عم   ل  صحه ن  و ،الحقحف بعم  ع  ص  الننس 
 . لتاكن  ن  البز ،فنا ننج،  زتالن بعام ،   يكح  ذلك قبن الحقحف بعم   -1
ركاحح  ركححم نحح   ن حح  و ،تنححن يتالححن  ححنللحات ،حقحح  الحقحححف بعم حح ال   يكححح  بعحح   -2

 . الال
رصحححم عححح   ححححاف      ولحححى وإ   اع     ،رصحححم جحححنئز بححح ،  قلحححب الاحححل عام أل  ":قولعععه
إذا رصححم عحح   حححاف اط نضحح   قححض لححم يتالححن "لححم يتالححن رتححى يطحححف، نضحح   قضاط  

 .رتى يطحف
و ذهححححنب   رصححححم  نححححم     وإ  )وعلزحححح  ح ،لم يتالن،رصححححم عحححح  واجححححب     وإ  ":قولععععه
أل  الاصحم علحى الاححرهب  "رتححى يقح ه علحى البزح (بقحي نامنحنا )ضحن الطميحق و   .(فلقح 
بحن ، و نن الام  وذهنب النلق  والضحزنع  لحزس باصحم،نن سبق خنص بنلع و  قضبغزم 

 .يبقى على إرمان  إال    يلعن النسك



 و  سحاء  ن  ع واا ، ي  ن نن يان  اطفسن  ن  إ ان  النسك،   الاصم عن  الصازحو 
ح:))أل  اهلل عز وجن يقحل، و ذهنب فلق   و ضزنع  ميق نمضنا  ْمُ ْم   ا  ن اْستح ْزس حم  إ ْ  ُ ْرص 

 .  ر ننعتم،[112/البقم ((]ن    اْلت ْ ر  
 : نن ال لزن    الاصم عن :  ذا قنل قنئن

 .وال يقنل وهحت على سبب نعز ،ي  الكميا اآلعاح   -1
قحح  جححنء  ححي الاحح يو عحح  النبححي علزحح  الصحح   والسحح      نحح   سححم  و عححم    فحح   -2

  .يت ر ويان
احن  النسحك سححاء بعح و  و باحم   و ذهحنب  ميحق  و نتى اطفسن  نن  نح  إ :القنع  و 

لححم يكحح   إذا إال، زناححم ه يحح  ويالححق ه سحح  ثححم ياححن،فلقحح   حح   ركاحح  ركححم الااصححم
 .   ف  يان نجنفنا ،اشتمو

  :الاؤلف  ي اطرصنه والص   هبع  نالصحه الرر ذ مه    الخ ص و 
 .   يص  ع  البز  -1
 .    يص  ع  عم   -2
 . اط نض    يص  ع   حاف  -3
 .   يص   و    ياصم بام   و ذهنب فلق  -4

 شرف كتاب المناسكوالحم    ال ل تتم به الةالحا، ت انتهع 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

 


