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، وأنه  - أ ي:  ي  نلف ر و ي  نألضحى -يف يااي نلعي   Uنشتمم هذن ن  ي  نلشري   لى ه   نل يب 
 -يرار به رنج ن ُيِ، وكذلم نلعانت  وذونت نخل ور، كم ذلم حرصاد ا ه  -نل ال  ونلسالم  ليه  -كان 

 لى ش ا ها نخلا، وحضارها لا ة نفسلمني؛ لُي نب  ا ذلم نليام. ونظرند  - ليه نل ال  ونلسالم 
يرن ه يف باب به -رمحه هللا  -ناسب أن يعتي نف     ،الشتمال هذن ن  ي   لى هذه نلس ة نلكرمية

 نلعي يا.

 هذه ن ملة تريت  لى صارتني:  [ U] أمرنا رس هللا هللا : -رضي هللا    ا  -وقاهلا 

" أو "أُارنوووا اوووا رسوووال هللا U، فيقوووال: "أارنوووا رسوووال هللا  Uنل وووار  نألوىل: أن ي ووورح نل وووحا  باسووو  نل ووويب 
U ويف هذه ن الة تكان س ةد نوايةد ارفا ةد إىل رسال هللا ،"U. 

وأاوووا نل وووار  نلثانيوووة: ف وووي أن يقوووال نل وووحا : "أُارنوووا" أو "هُني وووا"، أو "أُاووورت" أو "هُنيوووه"، فقوووال ئائفوووةن اوووا 
؛ ألنوه ال يورار وال ي  وى  لوى زاوان  Uنلعلماء: إن نل حا  إذن قال: "أُارنا" فههنا سو ةن ارفا وةن إىل رسوال هللا 

رفووواع، وهوووذن هوووا  اوووذهب ل وووار نلعلمووواء اوووا ن  فيوووة إال هوووا، و لوووى هوووذن قوووالان: إنوووه ير وووذ حكووو  نف Uنل ووويب 
. وقوال فق واء نلظاهريوة: إن نل وحا  إذن قوال: "أُاورت" - رمحوة هللا  لوى ن ميو  -ونفالكية ونلشافعية ون  ابلة 

 ؛ الحتمال أن يف   اا لي  برار  أارند، Uأو "هُنيه"، أو "أارنا" أو "هني ا"، فلي  ذلم مبرفاع  إىل رسال هللا 
واا لي  ب  ي  هنياد. ونل حي : اا ذهب إليه ن م ار: أن نل حا  إذن قال: "أُارنا" أو "هني ا"، فهنوه يُرفو  إىل 

،  Uأ لوو  سوو   رسووال هللا  -رضووانن هللا  لووي    -وير ووذ حكوو  نلسوو ة، وذلووم ألن نل ووحابة  Uرسووال هللا 
أ وورف مبووا يكووان اوا نلقيووم. و لووى هووذن: فووهن  وأ لو  بوواألار وأ لوو  بووال  ي؛ ألهنو  شوو  ون اشوواه  نلت زيووم، وهو 
 .Uنل حا  إذن قال: "أُارنا" أو "هُني ا"، فهنه ارفاعن إىل رسال هللا 

لع اتق أن ُُنر  يف العيدين ا U: أمرنا رس هللا هللا عن أم عطية نسيبة ارنصارية قالت - 211] 
 ،حىت ختر  احليض قيكربن بتكبريهم ،ض أن يعتزلن مصلع املسلميوذوات اخلدور، وأمر احلُي

حىت  ،: كنا نؤمر أن ُنر  ي م العيدويف لف    ، يرج ن بركة ذلك الي م وطهرته.ويدع ن بدعائهم
 .[ختر  البكر من خدرها 

 
 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                    (211رقم احلديث ) -باب العيدين  
 

  8880 

رضوي  -. يف قاهلوا أن ُنر  الع اتاق وذوات اخلادور واحلايض [ U] أمرنا رس هللا هللا فقال هذه نل وحابية: 
سووانءد   -و ية  ووروج نفوورأ  لشوو ا  صووال  نلعيوو  : "نلعانتوو  وذونت نخلوو ور ون وويِ"  ليوومن  لووى اشوور -هللا    ووا 

" فيووه Uأاوور بووه رنء ا. ويف قاهلووا: "أارنووا رسووال هللا  U، وذلووم ألن نل وويب -كووان  يوو  ف وور  أو  يوو  أضووحى 
 ليمن  لى أن نألصم يف نفرأ : أن تلزم بيت ا، وأن ال سرج اا نلويه إال اا حاءة ؛ ألن هللا وصاها بوذلم اوا 

 ، فووووورار نفووووورأ   چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ : ,فقوووووال فوووووا  سوووووو  مسووووواونت 
رضوي هللا    وا  -نفسلمة أن تقر يف قرنرها وأن تلزم بيت ا؛ فا يف ذلم اا نخلا هلا ولغاها. وفا سوئله فائموة 

: " ووان للموورأ  أن ال توورى نلرءووال وال -رضووي هللا    ووا  -: اووا هووا نخلووا للموورأ ؟ قالووه Uب ووه رسووال هللا  -
 8يرنهووا نلرءووال". ف ووي إذن كانووه صووا ةد، فووهن نلووذ  ي ظوور إلي ووا قوو  ال يكووان صووا ا، و لووى هووذن: فووهن هللا 

افرأ ، فهنوه ال يشوم  اقومن يف أن ءوم نفرأ ، وفا كان نلرءم ب ويعته و ريزته وواالد  لى نفيوم إىل نفورأ  ونلفت وة بو
ن كمووة تقتضووي  يوواب نفوورأ    ووه ا مووا أاكووا ذلووم؛ حوون يسوول   ي ووه ويسوول   ي  ووا، واووا ه ووا: نوو  لوواها 

، فهنوه ال جيواز هلوا  -رمح   هللا  -نلعلماء   لى أن نألصوم يف نفورأ : أن تلوزم بيت وا،  اصوةد إذن كانوه ذنت زوج 
قووال يف ن وو ي  نل ووحي : ) إذن نسووترذنه أحوو ك  نارأتووه  Uا؛ ألن نل وويب أن سوورج اووا نلويووه إال بووهذن زوء وو

نفسن  فليرذن هلا   فلما ءعم نإلذن للزوج فيما هوا ئا وةن وقربوةن، فموا بواب أوىل أن ال سورج نفورأ  لغوا ذلوم 
فموا بواب  يفتقر إىل نستئذنن نلرءوم، ,إال بهذن نلزوج، وإذن كان  روء ا للمسن  ول ا ة رسا ونلتقرب هلل 

أوىل إذن  رءووه لغووا ذلووم، و لووى هووذن: فووهن نألصووم نلشوور ي يقتضووي: أن نفوورأ  تلووزم قرنرهووا حوون يوو ل نلوو ليم 
  لى اشرو ية  روء ا، واا ه ا قال نلعلماء: ال سرج إال اا حاءة . 

وو ر ، وأصووم نخلووْ ر ونخلووَ ر: نلسوو  ونلت ] وذوات اخلاادور [: -رضووي هللا    ووا  -ويف قاهلووا  غ يووة، وا ووه لوو   م
ُخ  ر؛ ألنه يس  نلعقم ويغيوه، ونخل ر: وها  واء نفرأ ؛ ألنه يسو ها، وقيوم:  واههوا  ن وم بيت وا، كموا 

مسي نف
ياء  يف س  فرنش ا كسريرها وحنواه، حي موا ياضو   ليوه نللحواف ونلسو  يقوال لوه:  و ر. ويف هوذن  ليومن  لوى 

، ونألا وة  U ورها، و  م  روء ا إال إذن أار هللا ورساله اا لزوم   Uاا كان  ليه نل ساء  لى     نل يب 
ال توزنل خبوا  اوا حفظووه نفورأ  رسوالت ا يف بيت وا، وحفوو  نلرءوم رسوالته  وارج بيتووه و ن وم بيتوه، ف وذه ف وور  هللا 
ل نل  ف ر نل اا  لي ا: ءعم يف نل ساء اا نخل ائ  ونخلا يف بيت ا، ور ايت ا لشورن نلويوه وقيااوه  ليوه اوا 

جيعله للرءم. وءعم للرءم يف سعيه وكسوه و روءه اا بيته إىل  مله وجتارته، وحنا ذلم مما يسر هللا له ءعم 
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، فوهذن  وا نل واا ذلوم: ت كو ت حيوا   وتو غ   8له اا نخلا اا ل جيعله لغاه. هذه س ة هللا وحكموة هللا 
حي موووا يفقووو  نلالووو  ح وووان أاوووه، فت وووو  أاوووه  يشووو  ، ولرمبوووا ُ اووورت نلويوووات وُشوووتته نألسووور وضوووا ه نألوال ، 

 رنءووةد والءووةد، ال حتفوو  حقووا  بيت ووا، وال تر ووى صوووغاها وال ولوو ها، فع وو ها يكووان اووا نلشوور ونلوووالء اوووا ال 
يلووزاا هووذن نألصووم وحيووافظا  ليووه، حوون  -رضووي هللا  وو  ا وأرضوواها  -يعلمووه إال هللا، فكانووه نل ووحابيات 
 . Uرار نل يب إهنا إذن أر ن ش ا  نلعي   رءا ب

أاورها  Uأ : أن نل ويب  ] وأمار احلايض أن يعتازلن مصالع املسالمي [: -رضي هللا    ا وأرضواها  -وقاهلا 
نسواءن يقموا  لوى شو ون  U، وهوذن يو ل  لوى أنوه كوان يف   ور نل ويب -ونألار ألم   ية وحناها اا نل سا   -

ناورأ د هلوا اكانت وا وهلوا نلسوو  يف هوذه نألاوار،  -رضوي هللا    وا وأرضواها  -نل ساء، واا ه ا: كانه أم   يوة 
رضوي هللا    وا  -، وكانه نارأ د فري  د يف كماهلا، وكموال  قل وا وفضول ا ونول وا  Uولذلم كان تغزو ا  نل يب 

حفظوه لألاوة صوفة  سوم  U، فكانه تلي أاار نل سواء، ولوذلم حون يف تغسويم ب وه رسوال هللا -وأرضاها 
ووه نألاوور إلي ووا يف هووذه نلسوو ة،  Uيسوورل  ا ويوورءعا إلي ووا؛ ألن نل وويب  Uنفوورأ ، وكووان أصووحاب نل وويب  أارهووا ووء 

ويف أاثاهلووا اووا نلسوو ا نلوو   ائووب في ووا أم   يووة وحناهووا اووا نل سووا ، وب ويعووة ن ووال يفتقوور نل سوواء إىل نسووا  
ةن تعتووي بووراار نلرءووال، وجتوو  اوو    نفوونزيا نلووذيا يقااووان  لووى يقمووا  لووى شوو وهنا، كمووا أن يف نلرءووال ئائفوو

واوو  ا أم   يووة،  Uتاءيووه نل وواا وإرشووا ه  ونلقيووام مب ووا   . ف ووذن نل وواع اووا نل سووا  كووان  لووى   وو  نل وويب 
يف شوورن ن وويِ. إذن كووان  ووروج نل سوواء للعيوو  يشوومم نفوورأ   Uاوي ووةد تاءيووه نل وويب  -رضووي هللا    ووا  -فقالووه 

ِ و وووا ن وووائِ فوووهن ن وووائِ ال ت ووولي، ونلعيووو  تُق ووو  ا وووه نل وووال  وتق ووو  ا وووه نخل ووووة، فحي ئوووذ  يووور  ن وووائ
] وأمار : -رضوي هللا    وا  -بوه رنج ن ُويِ يو ل  لوى ءوانز نل وال  هلوا؟ فقالوه  Uنلس نل: هم أار نل ويب 

ا و  وا  نفسولمني   فو ل ، ويف رونية : ) فليعتزلا نل ال ، وليشو  ن نخلواحليض أن يعتزلن مصلع املسلمي [
 هذن  لى فانئ  ا  ا: 

أن ن ائِ ال ت لي، وهذن إلاعن، وق  تق م اع ا بيان ن  نلكتاب ونلس ة وإلواع نألاوة  لوى  و م اشورو ية 
نل ال  للمرأ  إذن كانه حائضاد، وأهنا تسق     ا نل ال  وال تُلزم حن بقضائ ا، وقال ئائفةن اوا نلعلمواء: ال 

 نل ال  أصالد. جتب  لي ا
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فيوه فائو  ن  انيوةن أيضواد  ر احليض أن يعتزلن مصالع املسالمي [وأم ]: U ا نل ويب  -رضي هللا    ا  -وقاهلا 
أاور  Uوهي:  لى رونية نف لى، قال بعوِ نلعلمواء: إن ا ولى نلعيو  ير وذ حكو  نفسون ، وذلوم ألن نل ويب 

 لوى أن  -ب ريو   آ ور  -نفسون ، ويو ل أيضواد  با تزنل ن ائِ للم ولى، فو ل  لوى أن نف ولى ير وذ حكو 
ن ائِ ال ت  م نفسن ، وهذن استفا ن اوا ن واص  تقو اه نإلشوار  إلي وا يف بواب ن ويِ. وإذن  ووه هوذن: 
فهن نفرأ  ن ائِ ال ت  م نف لى، إاا لكاهنا حائضاد، وإاا  شية تق ي  نل فاف، فقال بعوِ نلعلمواء: إن  

هووذن يقايووه؛ لقالووه: ) فليعتووزلا نل ووال    فيسووتقي  أن ال يلتحوو  نف وولى بافسوون ، كووان لكاهنووا حائضوواد، فووهن 
فيناز للمرأ  ن ائِ أن ت  م نف لى وحناها. وإن قيم: إن نف   اا أءم نف لى ونل ال  فال إشكال، فهنوه 

نوواد ي وولان فيووه يسووتقي  قيوواا نف وولى  لووى نفسوون ، وإذن قووي  نف وولى  لووى نفسوون : فهنووه إذن نسووذ لا ووةن اكا
أ ذ حك  نفسن ، فتلزم فيوه حتيوة نفسون   لوى هوذن نلاءوه، وال يُفعوم فيوه اوا ي وغوي نتقواهه يف نفسون ، وهوذن 
. ونل حي : أن نف لى ال ير ذ حك  نفسن  اا كم وءه ، إال يف بعوِ نألحوانل إذن   نلقال ارءاحن وضعي ن

يو  أصوو  اكانواد ا يئواد لل وال  فيوه، وت ولى كان ي ولى فيوه بعوِ نلفورو ، فلوا صولي فيوه بعوِ نلفورو   
: ) ليعتوزلا Uفيه هذه نلفرو  ولا بعِ نليام، فهنوه حي ئوذ  ير وذ حكو  نف ولى. و لوى هوذن: فوهن قوال نل ويب 

نف لى   إذن قيم  لى نلاءه نلثاي: أن نفرن  به: أن ال يكا  ن م نف لى، فتستفا  ا ه فائو  ن  الثوةن وهوي: أنوه 
ا ووةن  ن ووم نفسوون  فووال جيوواز تق يوو  صووفاف ا، وال ن لوواا بووني نل ووفاف إذن كووان نلشووخ  ال إذن ننعقوو ت ل

، فال ال  إذن كانه لا ةد  ن م نفسن  ال سلا اا حالتني:  ي لي، وهذن حيتاج إىل تف يم 

: فواإللووواع ال جيووواز فوووا ل ي وووم نلفووور  أن ميت ووو  اوووا شووو ا  ن ما ووو ة ن الوووة نألوىل: أن تكوووان صوووال  فووور  
أنكوور  لووى اووا ل ي ووم اوو   ن ما ووة، وقوو   U؛ ألن نل وويب -وهووذن إذن كووان  ن ووم نفسوون   -ونلوو  ال في ووا 

 U: أن  نل ويب -رضوي هللا    موا  - وه   ه ذلم يف ح يثني صحيحني، أوهلما: ح ي   مرنن با ح وني  
 عووم أن ت ولي اوو  نلقووام؟ : ) اوا ا- ليووه نل وال  ونلسووالم  -صولى نلفنوور فورأى رءووالد اعتوزالد ل ي ووم، فقوال 

ألسووه برءووم  اسوول ؟   فوو ل هووذن  لووى أنووه ال جيوواز فووا شوو   ن ما ووة أن يتخلوو     ووا،  اصووةد إذن كووان ل 
ي ووم. أاووا إذن صوولى وءوواء إىل نفسوون : فالسوو ة  نلووةن  لووى أنووه جيووب  ليووه نلوو  ال اوو  ن ما ووة ولووا كووان قوو  

يف نلورءلني نللوذيا ُأيت  - ليوه نل وال  ونلسوالم  -صلى، وق   ل  لى ذلم ح يثان صوحيحان، أوهلموا: قالوه 
: ) اوا ا عكموا أن ت وليا يف نلقوام؟ قوال: يوا رسوال - ليوه نل وال  ونلسوالم  -سما خبيو  اوىد ول ي وليا، قوال 
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: ) إذن صووليتما يف رحالكمووا مث أتيتمووا نفسوون ، ف ووليا - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -هللا، صوولي ا يف رحال ووا. فقووال 
رمح و   -نافلةن   فقاله: ) ف ليا   أارن ي ل  لى وءاب إ ا   ن ما ة، وهوذن قوال ل وار نلعلمواء فههنا لكما 

، أو قاااد يت نو ون يف نفسون  يف -هللا  . لكا يوقى نلس نل: لا كانه نل ال  نافلةد: كرن تكان صال  ترنوي  
ب  ليوه؟ هوذن فيوه تف ويمن: إذن  راضان، ف م إذن كان  ن م ن ما ة، هم جيوب  ليوه أن ي ولي اع و  أو ال جيو

كوان ال يريوو  أن ي ولي اع وو ، فالانءوب  ليووه: أن يتوور ر  وا نل ووفاف، وأن ال جيلو  بووني نل ووفاف، وأن ال 
يق ع ا؛ ألنوه إذن ءلو  بيو    ول ي وم  لوى هوذن نلاءوه ق  و  نل وفاف. وأيضواد، للشوريعة اق و ن يف ن ما وة: 

أل  ذر  : ) صوووم  Uأن ال يشوووذ نإلنسوووان    وووا، ولوووذلم قوووال  أنوووه إذن كانوووه ن ما وووة اووو  بعضووو ا، فهنوووه جيوووب
نل ووال  لاقت ووا، مث صوول ا اع وو  وال تقووم: إي صووليه   وهووا ن وو ي  نلووذ  تقوو اه نإلشووار  إليووه، ف ووذن يوو ل 
 لى أنه يُق   نءتماع نلكلمة ونءتماع نف لني ا  بعض  ، فهذن ءواء بوني نل وفاف، وءلو  بوني نل وفاف: 

انيوواد: أذهوب هيوووة ن ما وة، وشووذ  وا ن ما ووة يف نل وار ، و لووى هوذن قووالان: إنوه ي وغووي ق و  هووذه نل وفاف. و 
 ليه أن يتر ر، وأن ال جيل  بني نل فاف يُق ع ا،  اصةد إذن كان يشاف  لى نف لني   ي   ا   اه فهن 

 م يف لا ووة نألاوور أشوو ، فالانءووب  لووى اووا   ووم نفسوون  ونإلاووام ي وولي نلوو نوي ، إذن كووان ال يريوو  أن يوو 
نفسن : أن جيل  يف اكان  ال تتق   به نل فاف، وال يشاف  لوى نف ولني، ويسوتفا  هوذن اوا ن و ي : أن 

يقال: ) ليعتزلا نف لى   أو ) يعتزلا نل ال     Uنفرأ  ن ائِ إذن أُارت بش ا  صال  نلعي يا، فكان نل يب 
كوان فيوه ن ما ووة، وقوال ئائفوةن اوا نلعلمواء: إن نلشووريعة فمعوى ذلوم: أهنوا يتور رن وال يكووا يف نفانضو  نلو  ت

تق    نئماد نءتماع نلكلمة، ونل ال  او  ن ما وة في وا صوار  نالءتمواع ونالئوتالف، وإذن   وم نلرءوم ونل واا 
، فهنه إذن شذ      أذهب اق وا  نلشورع، واوا ه وا: -سانءد كانه فريضةد ق  صالها أو ل ي ل ا  -ي لان 

 لوووى اوووا ءووواء اتووور رند أن ي ووولي اووو  نإلاوووام، فوووهن وءووو  نإلاوووام رنكعووواد ركووو ، وإن وءووو  نإلاوووام  8أوءوووب هللا 
ساء ند سن ، حن قال بعِ نلعلماء: ال يستحب، بم قال بعض  : يكره للرءم إذن ءاء ونإلاوام سواء ن أن 

ِن يق  ي تظر رف  نإلاوام اوا نلسونا ؛ ألنوه يشوذ  وا ن ما وة، وألنوه يضوي   لوى نفسوه نألءور ونلف ضوم، فووع
اووا نل وواا إذن قووو م ونإلاووام سووواء ن ننتظوور رفعوووه اووا نلسووونا ، أو وءوو ه ءالسووواد يف نلتشوو   ننتظووور نرتفا ووه اوووا 
ن لسة، فكم ذلم قالان: فيه خمالفةن فق ا  نلشورع اوا نلو  ال او  ن ما وة، وشو ا  ن ما وة، و و م نلشوذوذ 

؟!  .للرءم: ) اا ا عم أن ت لي يف نل U ا ن ما ة، ولذلم قال   قام؟ ألسه برءم  اسل  
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فيوووه  ليووومن  لوووى فضوووم صوووال   [ ) ليشاااهدن اخلاااري ودعااا ة املسااالمي (] : - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -وقالوووه 
، فوهن يوام  >نلعي يا، وأن شو ا  هوذه نل وال  فيوه  وان للمسول ، واوا نخلوا وأ ظو  نخلوا نفاءوا : ذكور هللا 

باخل وووة نلوو  تشووتمم  لووى نفا ظووة ونلتووذكا بوواهلل  ,بووالتكوا، وكووذلم ذكووره  ,نلعيوو  يشووتمم  لووى ذكوور هللا 
8. 

فيه  ليمن  لى أن   ا  ن ما ة اواركةن وفي ا  ان   [ ) ودع ة املسلمي (] : - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
اة ت  ر بضعفائ ا، : أن نألUكثان، ولذلم ءاء يف نأل ر: أن   ا  نفسلمني اا ورنئ  . وق   وه  ا نل يب 

فهذن   ا لا ة نفسولمني: رءوي أن يكوان فوي   نل وا  نلوذ  إذن   وا نسوتنيوه   اتوه، وإذن سورل هللا أ  واه 
،وإذن نستعاذ باهلل أ اذه ومحاه وكفاه، فش ا  هذن ن م  نفواري وش ا    ا  نفسلمني فيه، فيه  وان كثوان. ويف 

قووال: ) و  ووا  نفسوولمني   فوو ل  لووى  Uاء يف   وووة نلعيوو ؛ ألن نل وويب هووذه ن ملووة  ليوومن  لووى اشوورو ية نلوو  
اشرو ية نل  اء يف   وة نلعيو يا، وفوا كانوه   ووة ن معوة كخ ووة نلعيو يا، اوا حيو  كاهنوا يف ذلوم نليوام 

نالستسقاء، قال: "يوا رسوال هللا، فوا ُْع  Uنلذ  ها  ي  نألسواع، وءاء يف ح ي  نأل رن  حي ما سرل نل يب 
، قال نلعلماء: لا ل يكا اوا هو   نل ويب  نلو  اء  Uهللا أن يغيث ا"، كما  وه يف نل حيحني اا ح ي  أن  

ويف حكم وا:  -يف   وة ن معة فا سورله نأل ورن  ذلوم، فو ل  لوى أنوه اوا نلسو ة: أن يُو  ى يف   ووة نلعيو  
 سل  بش ا ه وحضاره.، وأن هذن نل  اء اوارين وفيه  ان كثان  لى نف-  وة يام ن معة 


