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   ؟كاةالة والزَّ ما دليق الصَّ   س:

 .[5دبٌ:]الت    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    : ال اهلل    ج:

ْْال    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ:  و ْ

 .[11دبٌ:]الت  

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ :و ال  

 .اآليٌ [5نٌ:]البيِّ 

 ا.هوميره 
 

 

 
 

 

ا فرغ ْْنِّف   لم  ْْالم  ا  مَن بيا  م    الم،ْ ل مَن أركا  اإلسْ كن األو  يتعل   بالر 

ًدا رسْْدل اهلل -التمسٌْْ   ر  ،- وهي شَّْْلادة أال  إله إال  اهلل وأ   محم  يسْْتديف بَقي ٌ تل    شَْْ

 األركا ؛ فاآليف مَن كالمه يتعل   ببَقي ٌ أركا  اإلسالم.

َذك دأهْا ْب ال:  وابْت ْْا اًل دن دليلَّلمْا؛ فْق كْاة( سْْ الة والز  ْْ  )ر )ال،ْْْْ  ل ال،ْْ ا دلْي الة  ْم

 (. كاةوالز  

 ر ثالثة أِدلَّة:ثمَّ أجاب ع ه بِذك

ل  ليـق األوَّ ( [5دبٌْ:]الت    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   : ):  دلْه  فـالـدَّ

 اآليٌ.
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)،  رهمْْايف َ كوداللتـه عليهمـا:   أي ألن َّلم جْْاءوا بمْْا    (ۋ ۋ ۅ  مع  دلْْه: 

 صاروا به مسلمين.

 ر.إطال َّلم مَن األَسوالمراد بـ )التَّخلية(: 

ليق الثَّاين:   ( اآليٌ.[11دبٌ:]الت   ڳ ڳ ڱ ڱ : ) دله  والدَّ

يني ٌ هبما  يف َ كوداللته على م:صـــود المصـــ ِّف:  ة الدِّ  دله:  يف رهما مع إثبات األهخد 

كَر ں ں ڻ ڻ) ْْاروا بما  ه كاة  ومَنه -(؛ أي أن َّلم صْ الة وإيتاء الز   ْْ  -  إ امٌ ال،ْ

 إخداًنا للمسلمين يف دينَّلم.

ليق الثَّالث:   (.اآليٌ  [5نٌ:]البيِّ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ : ) دله  والدَّ

ا أهمََر به يف  دله: )وداللته على م:صــود المصــ ِّف:  ڳ يف َ ْكرهما مع بيا  أن َّلما مم 

كاة.:  ومَن جملتَّلار أفراد المأمدرات؛  ثم  َ ك،  (ڳ الة، وإيتاء الز   إ امٌ ال، 

الِّ دليَّلما؛ اتِّباًدا للدارد   ليل الد  كاة( يف ابتغاء الد  الة( و)الز  وَ َر  الم،ْنِّف بين )ال،ْ 

 
ِّ
ردي  ْْ ْْدله  يف التهاُ الشْ ن؛  يْ مقرونَ   ♀؛ فإن َّلما يأتيا  يف كالم اهلل وكالم رسْ

 كاآليات المذكدرة.

بْالبْد أ   أدظم العمْل الموُموجـِ  اقترانهمـا:   الة،    تعلِّ   العمْل    وأدظمَ هد ال،ْْْْ 

كاة تنميٌ المال.  تعلِّ  بالمالالم الة تقديٌ البد ، ويف الز  كاة؛ فَي ال،   هد الز 

الة( الَّ  لدات التمس المَروضٌْْ يف   كٌن ِمن أركان اإلســالمتي هي رو)الصــَّ هي ال،ْْ 

   اليدم والل يلٌ.

اة( الَّ  ـك ان اإلســــالمكٌن متي هي رو)الزَّ اة األمدال فقط؛ ف  ن أرـك اة  هي زْك د  زْك ال تهْعَ
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س -البد    كن وإ  -  وهي زكاة الَهر  ؛ويهقال: زكاة النَ  ًٌ   مَن جملٌ الر   .كانل واجب
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  ؟ومما دليق الصَّ   س:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   : ْال اهلل    ج:

 .[183]البقرة: ڦ 

 .آلياتا  [185]البقرة: ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  :  دلهو 

 
ِّ
 ين ما فَ رْ : أخبَ ويف الديث األدرابي

 
 ؛انَ ضــَ مَ رَ  رُ هْ شــَ    :فقال   ياممن ال،ِّْْ   ر  اهلل دلي

 .َث الحدي «ائ  يْ َش  عَ وَّ طَّ تَ  نْ  أَ الَّ إِ 
 

 

 
 

 

ْما دلْيل  )يتعل   ْبأرْكا  اإلسْْْْالم؛ فْقال:    سْْْْاااًل هخرَ      كر الم،ْْْْنِّف  

 (. دمال،  

 :ر ثالثة أِدلَّة  ثمَّ أجاب ع ه بِذك

ل  لـيق األوَّ (  [183]البقرة: ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ: ):  دْله  ـفاـلدَّ

 اآليٌ.

ْيام مع بْيا  األمر ْبه يف  دْله: )يف َ كر:  وداللـته على ـما َلك ِّْْ (؛  ٹ ٹر ال،ْْ

 .اإليجاُفإ   )الَكْتب( هد  

الـلة على األمر رع لـلدَّ (؛  كره ابن  : )َكتَْبوِمن األلـفا  الموضــــوـعة يف خـطاب الشــــَّ

نعانَ   الَقيِّم يف  بدا ع الَدا د«، واألمير ال، 
 
 .«قهَشر  منظدمته يف أصدل الَ يف   ي
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ليق الثَّاين:   (.[185]البقرة: ۀ ہ ہ ہ ہ ھ : ) دله  والدَّ

ْيامم(؛ ْفإنْ ه أھہ يف  دْله: )وداللـته على لـل :   ِّْْ ِّ زْماْنه  رمع تعيين ظ  ،ر  ْبال،ْْ

ره يف تل  اآليات يف سْدرة  ؛ لَذك( يعني شَّْلر رموْا َ  ۀ ہ ہ ہ  يف  دله: )

 البقرة.

اـلث:   لـيق الثَـّ  )واـلدَّ
ِّ
 ر   ين ْما فَ رْ : أخبَ اْلدْيث األدرابي

 
ِّْْ   اهلل دلي   : فْقال   ْياممن ال،ْْ

،  دليه    ر، وبي ن أن ه فر له شَّْْلر رموْْا َ (؛ فإن ه َ ك«ائ  يْ شــَ  عَ وَّ طَّ تَ  نْ  أَ الَّ إِ   ؛انَ ضــَ مَ رَ   رُ هْ شــَ  

 ا يجب.اسم  لَمو)الَفرض(:  

وم( الَّ  دو  ميره    ،ٌٍ نلِّ سْ م رمْواَ  يف كدهد صْ   كٌن ِمن أركان اإلـسالمذي هو رو)الـصَّ

دم مَن    ْْ ارة؛ فَّلي ال تدخل يف القيقٌ ال،ْ  َ ْْيام الن ذر، أو الك يام ولد كا  واجًبا؛ ك،ْ ِّْْ ال،ْ

 .كن  مَن أركا  اإلسالمذي هد رال  
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   ؟ما دليق الحجِّ   س:

 .[196]البقرة: ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  : ال اهلل    ج:

 .[97]هل دمرا : ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  :و ال   

الْْنْْ   ْْال   و 
 
ــَ كـَ     اهللَ   نَّ إِ :  ♀  بْْي َْْث   «جَّ الـحـَ   مُ كـُ يْـ لـَ عـَ   َ  ت يف   الْْحْْدي

 «.حيحينال،   

 «.س  مْ ى َخ لَ عَ   مُ اَل ْس اإلِ   يَ  ِ بُ    :والديث  ،م الديث جربيَل وتقد  

 .ر  ها كثيوميره 
 

 

 
 

 

ْْنِّف   ْْالم     كر الم،ْ كن األخير مَن أركا  اإلسْ ْْاااًل هخر يتعل   بالر    ؛سْ

 (. ما دليل الحجِّ )فقال:  ؛  وهد الحج  

 :ر خمسة أدلَّة  ثمَّ أجاب ع ه بِذك

ل:   ليق األوَّ  (.[196]البقرة: ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ: ) دله  فالدَّ

( مع األمر ْبإتْماْمهر )الحيف َ كوداللـته على م:صــــود المصــــ ِّف:   ْبإتْماْمه  واألمر  ،  جِّ

 الدجدُ.  يمته؛ وهظوَبي نل األدل ٌ األخرى درجٌ د،  تعظيم  له

ليق الثَّاين:   ( اآليٌ.[97]هل دمرا : ھ ھ ے ے ۓ : ) دله  والدَّ

ه:   ه: )وداللـت ه؛  ھ ے يف  دْل كَر مْع إ   ْهذا الت ركْيب ْيدل  دلا األمر بمْا  ه (؛ ْف
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ب دليَّلم؛ َ ك[97دمرا :]هل   ھ ے فقدْله: ) يِّم يف  ْبدا ع الَداْ د«،  ره ابن الق( أي َيجَْ

نعانَ   واألمير ال، 
 
قه«.ريف  ش  ي ََ    منظدمته يف أصدل ال

ــث:   ال ــَّ ث اـل ــق  ي ـل ــدَّ ــَ كَـ     اهللَ   نَّ إِ  )  :الْْديْْثوال َْْث   «جَّ اـلحـَ   مُ كُـ يْـ لَـ عَـ   َ  ت يف   اْلحْْدي

 (.«حيحينال،   

م    -  (ب؛ فْإ   )َكتْ («َ  تَـ كَ »يف  دلْه: )وداللتـه على مـا أراد المصــــ ِّف:    - كمْا تقْد 

اللٌ دلا ما أهمَر به. ٌ  للدِّ  مدضدد

 
ِّ
حيحين«، وإن ما دند الن سا ي  .والحديث هبذا الل َِ ليس يف  ال، 

َعَلْيُكُم َقْد َفَرَض اهللُ   ؛َأي َها ال َّاُس :  -  وهد دند مسلٍم دو  البتاريِّ   -ِ الحديث َول

وا  ؛َحجَّ ال  َفَرَض«.وهد ظاهر  يف األمر به يف  دله:  «؛  َفُحج 

ابع:   ليق الرَّ م؛ وهد الديث جربيَل ال   (الديث جربيَل )والدَّ دند    مَن روايٌ دمرَ   ذي تقد 

حيحين« مَن اْلدْيث أبي هريرةَ مسْْْْلمٍ  ْلٌ أرْكا   ( مَن جمجِّ ر )الح، وفْيه َ ك، ويف  ال،ْْْْ 

 اإلسالم.

ليق الخامس:   ت َ   دليه مَن الديث ابن  .  («س  مْ ى َخ لَ عَ   مُ اَل ســْ اإلِ  يَ  ِ بُ    :الديث)والدَّ مه

 يف جملٌ أركا  اإلسالم.  جِّ د  الحدمر، وفيه د

  ) ًة وااْلدًة يف هد ال  ذي هو ُركٌن ِمن أرـكان اإلســــالمالَـّ و)الَحج  ج  بْيل اهلل الحرام مر 

مر  .العه
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  ؟به واستكبر ع ه أو أقرَّ  ،ا م هاكم من جحد واحد  ما ُح   س:

بين والمستكبَرين؛ مثلَ يهقَتل كه   ج:  .( َ فردد)، و(إبليَس )  ًَرا كغيره من المكذِّ
 

 

 
 

 

ا   ٌ أرْكا  اإلسْْْْالم    الم،ْْْْنِّف   فرغلمْ  ر سْْْْاااًل يتعل    َ ك،  مَن بْيا  أدلْ 

كم ج ْما  )  ؛ فْقال:يهَقر  هْبا ويسْْْْتكرب دنَّْلا  يجْحدْها العْبد فال يهَقر  هْبا، أو أ   ْبأ ؛  ادهْ حْ بحه

كم مَ   (.د واالًدا منَّلا، أو أ ر  به واستكرب دنه حَ ن َج اله

 حاالن: فالمسؤول ع ه

 د.الال الَجحإحداهما:  

 الال االستكبار.واألخرى:  

 ( بي هما: والَفر

ه ويهتَي  ل  فال  ه؛ فقد يْستيقن  لبه ه ولد مع اْستيقا   لبَ ال يهظََّلر إ رارَ   الجاحدأ      ■ 

 يهظَّلره دلا لسانه.

اأ  ■  كَر  المستكبِر  م  َقر؛ بدجدُ ما  ه  ب ًرا.كدنه ت  لكن ه ممتنَع    ،لهفإن ه مه

َ ؛ ولَّلذا  ال الم،ْْنِّف:  وهذا  الحاال  كه ( أي يثبل له بأي الاٍل مَنَّلما  ًراَل كيهقتَ )ر 

 ر.َالك

 رَتد؛ يهقَتل، أو يكد  أصاًل كافًرا لم يدخل يف اإلسالم.وإ ا كا  كافًرا فَّلد م
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ره. َْ َر: فَّلذا باٍ  دلا كه ر أ   أالًدا َجَحَد أو استكرب وهد دلا الكه  فلد  هدِّ

ر أن ه أسْلم ثم  َجَحد أو اسْتكربولد  ه  ر  -  دِّ : فإن ه دند  ل   -  ولد بعض فرا ض الشْ 

ر ويهقَتل.َيك  َه

ِ    لْما ا  كر، فْهذا كْتاُ دقْيدةٍ   ال ـقاـئٌق:ـفإن قـ  ين اْلاف َل   الشْْْْ  ل: )َيكو  القْت ر  لم َيقْه َه

ك بين والمستكربين(كغيره مَن المه   !ذِّ

؛ وهذا شْْا ع   لبيا  َدَظم هذين األمرين، وأن ه يرتت ب دليَّلما شْْرًدا القتله   والجواب:

تْ  ريْعٌ؛ أن َّلم ْيذكرو  القْتَل ب أْهل العيف كه  ْْ ا لتْل  األالْكام، وأنْ ه   لم يف أبداُ الشْْ تعظيمًْ

رت ب  دليَّل  شرًدا.  امه

تبَّلم؛   تَّلا ال  وشْا  يف كه ريعٌ تهسْتنَبط مَن أدل  لم هذه  تي  كر لَّلا أهل العأل   أالكام الشْ 

 األالكام.

ت ددَجبه ب الَقه أو الَتاوى مفدجدد  ل  يف كه نات  لبيا   ه: أن َّلا مه ريعٌ، ال    أالكامو  الش 

ٌ دن  ا لَّلا.  تعكس الااًل   خاص 

 َْْ ة َولفما يذكره بعوَّْْلم مَن ش   ٌَ أو امتالء فتاوى ابن تيمي    ،ع الَقَّلاء بالت كَير والقتلد 

القْتل والت كَير ار كدنَ ْظاهر    ل  َّلْ ج  =  ْب ادتْب ا ْب د فيَّْل ْجَ اٍت تهبيِّن أالْكام َّْلا مْ ؛ أل   ْهذا وه ْن دو 

ا بْ )نظام العقدبات( المشَّلدر اليدم. ريعٌ؛ إ  لم يكن مدجدًدا ما يسم   الش 

القْْا لين بلْْدا     ذخْْ أَ لد  :  فنظير كالم هاالء  مَن  بلٍْْد  أي  يف  العقدبْْات  نظْْام  أالْْد  

مار(؛ ألن ه أخذ جزًءا منه  فقال: )هذا البلد    المسلمين نف والقتل والد  ج  بالعه نظام )وهد يعه

 العقدبات(.

  ٌ ْن دو  ْما  لم تكن هْنا مْه ْْالف الز  هْناك أالْكام   ْبل  اسْْْْمَّْلا )نْظام العقدْبات(؛    ويف سْْ
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ٌ  شْْْْرد ْتب    ي  ْتب  الَقَّْلاء ويف فْتاويَّلم؛ فالْ  مذكدرة يف كه م أ   هذه الكه ذي ال يعْقل هذا يتده 

ًْْدا وإرادًة وط عَْل فيَّْلا ْهذا األمر  ،ْْ ْمار والعنف، وهد ْجاْهل  لجه ًرا للقْتل واْلد  ْْْ ؛ بًْا وَنشْْ

ين. َجد فيَّلا بادتبار أن َّلا معتَمد المسلمين يف بيا  أالكام الدِّ  فَّلذا وه

ُ الَعلم  مَن ط  كثير  و بَّْلات ال    سَْْْْتكَن  يَ ال   ْْ ، لكن   اب ْما انْتد  هبْ ، وروجره تي تَ أْمام الشْْ

دَرك يتَه ن لَّْلذه المْعاين، ويهنزَ  َبيِّن أ    لَّْلا منزلتَ المْه أالْكام    بْيا ه   ه المسْْْْا لٌ هذمنزلْ َّلا، ويه

ْنات   ٌ    العقدْبات، وأنْ ه لم يكن فيْما سْْْْب  ْمدو   ْْ ْتب   ْخاصْْ من كه هْبذا وإن ْما ْكاْنل يف ضَْْْْ

 .الَقَّلاء؛ فَذْكرها ألجل هذا

م أ سْْاًما ر أ   الَقه  هسِّْْ   الَقه كتبا ليس فيَّلا شْْيء   أهل  ن ت،ْْانيفمَ   جدَت لدَ   ولد  هدِّ

 .من  ل 

بين والمسْْتكبَرين؛ مثلَ ن المكغيره مَ )ثم   ال الم،ْْنِّف:   (؛  ( َ فردد)، و(إبليَس )  كذِّ

بينكْ اًل للمر مثْفَذك ر بتْكذيْبه  ؛ فَّْلذا َكَوهد إبليس؛  اًل للمسْْْْتكربينث، وموهد فردد ؛  ذِّ

  ر باستكباره ونهْكره.ده، وهذا َكَوَجح
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  ؟ما ُحكم َمن أقرَّ بها ثمَّ تركها ل وع تكاسق  أو تصويق    س:

ا ال،ْ    ج: ٌَ فإن ه يهسْتتاُ، فإ ْ جن أخرفمَ   :الةأم  تَل    َّلا دن و تَّلا هبذه ال،ِّْ تاُ وإال   ه

ْْه   دل ْق ْل ا؛  تْ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ:  الْْدذ ٌْْ:]اْل ،  [ 5دب

 .هوميره ،  الحديَث  «اَس ال َّ   َق اتِ قَ أُ  نْ أَ   ُ  رْ مِ أُ :  والديَث 

   :كاةا الز  أم  و

ٌَ فإ  كا  مانعه  - ن ال شْْْْدك له بأخذ شْْْْيٍء مَ   ؛له  َّلا مم  ن  أخذها اإلمام منه  َّلًرا، ونك 

 .الحديَث   «اهَ عَ مَ  هِ الِ مَ  رَ طْ َش ا وَ وهَ ُذ ا نِخ نَّ إِ ا فَ هَ عَ  َ مَ   نْ مَ وَ  :  ♀  ماله؛ لقدله

ًٌ ولَّلم شْْْْ   - ٌ  وإ  ْكاندا جْماْد وْجب دلا اإلْمام  ْتالهَّلم الت ا ياد وْها؛ ل ْيات    ؛دْك

ابقٌ وميرها، وفَ  حابٌ  واألالاديث الس   ن.أجمعي  ╚عله أبد بكٍر وال، 

دم ا ال،ْْْْ  ، ولكن يه   :وأْم  ه شْْْْيء  ه  فلم َيَرْد فْي ه بمْا يكد  زاجًرا ْل ا ْب ام أو ْن ه اإلْم ْب ادِّ

 وألمثاله.

ا   ر العبد و ل  له، ال يَدت إال  بالمدتفكل  ده   :الَحج  وأم  المبادرة،  : والداجب فيه، مه

نيا ٌ  يف الد  ٌ  خاص   .و د جاء الدديد األخروي  يف الت َّلاو  فيه، ولم َتَرْد فيه دقدب
 

 

 
 

 

ا   ك   الم،ْنِّف    كرلم  م مَن اله د تل  األركا ، أو أ ر  هبا م َمن َجحما تقد 

اال دن    ؛واسْتكرب دنَّلا كم َمن أ ر  هبا ثم  تَ )الاٍل أخرى؛ فقال:  أتبعه بالسْ  َّلا لند   كرما اله
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 (.تكاسٍل أو تأويٍل 

تعل قه: األركا  العملَي ٌ األربعٌ اال مه الة، وال:  وهذا السْ  دم، والحج  ال،ْ  كاة، وال،ْ  ؛  ز 

ر أ  د  َّلادتين ال يثبل إسْالم العبد إال  باإل رار هبما، وال يهت،َْ اًل أو سْ يرتكَّلما تكا  فإ   الشْ 

 تأوياًل.

نح،ر  يف األركا  العملَي ٌ األربعٌفالت ر تعلِّ  بالت كاسل والت أويل مه  .ك المه

ا   ا؛ ف:ال:وقد بيَّن المص ِّف ُحكمها واحد   واحد 

ا الصــــَّ ) ٌَْجن أخرفمَ :  الةأـمَّ ِّْْ ه )اًل أو ْتأوياًل  أي تْكاسْْْْ (  َّْلا دن و تَّْلا هْبذه ال،ْْ إنْ  ْف

افإ  تا،  تاُيهستَ  ًٌ له دلا الت رك.ًراَال ك( أي ُ وإال   هتَل الدذ  ؛ فيهقَتل دقدب

ا  الْمذاْهب األربْعٌ؛ فجمَّلدر أْهل   الَعلم  وْهذا هد ْمذْهب كثيٍر مَن الَقَّْلاء مَن أتْب

ا ال ك  الة،  التارك  مَن فقَّلاء هذه المذاهب األربعٌ دلا أن َّلم يقدلد :    .ًراَيهقتل اَلدذ

حيم:    ًرا؛ وهد مشَّلدر الَتدى يف هذه البالد.َأن ه يهقَتل كوالصَّ

ٌ ال  لألد  واختار الم،نِّف ما اختاره  َّلا يف  معارج القبدل«.َسهتي بَ ل 

كاة) ا الزَّ كمَّلا؛ بأ   َمن َمنفقد بي ن الم،ْنِّ:  (وأمَّ ا أ عف اله ٌ  تكد  له شْ   َّلا إم  ، أو ال  دك

 ٌَ  له.  شدك

وكة(:   ة.و)الشَّ د   الجمادٌ أهولد القه

ةٌ  اـع ٌة وهم جـم ه شــــوـك اـنت ـل إن ـك ه يجْب )ـف إنْ  ام  : ْف ا؛  دلا اإلْم الهَّلم الت ا ياد وْه  ْت

ٌ ابْق  ْْ ات واألالْادْيث السْْ ْمل؛ كحْدْيث ابن دمرَ أي ال    (ل ْي د  اتِـ :  تي تْق َق ُأِمْرُ  َأْن ُأقـَ

هَ  ُدوا َأالَّ إلـَ ـهَ اَس َحتَّى َيشــــْ وُل نَّ ُمَح أَ وَ   إاِلَّ اهللُ   ال َـّ ا َرســــُ د  اَلةَ ، وَ اهللِ   ـمَّ ُتوا  ُيؤْ ، وَ ُيِ:يُموا الصــــَّ

َكاةَ   ت َ   دليه.م  .الحديث «...الزَّ
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ي    دِّ ِّْْ ْحاْبٌ مع أبي بكر ال،ْْ  ْْ ل ال،ْْ   ي يف  ْتال ْمانع  ◙واسْْْْتقر  دلا  ْل  َدْمَ

كاة.  الز 

له  ًبا، ويهن،ْ ( أي مًراَّلمنه  )فإ   اإلمام يأخذها   له: ها ال شـوكةَ كان مانعُ   وإن ذ  خبأ)كِّ

كاة منه.خذ شيٍء مَن ماله زيادًة دلا أخ( أي يهعا به بأن مالهشيٍء مَ   ذ الز 

   ◙  مَن الديث معاويٌ بن اَليدةَ   وميره بإسْْْناٍد السْْْنٍ   لََما رواه أالمده 
 
  أ   الن بي

كاة «اهَـ عَ  َ مَ   نْ مَ وَ  :   ال  ♀  َعْزَمة  ِمنْ ؛  اهَـ عَ مَ  هِ الِـ مَـ  رَ طْ شــــَ ا وَ وهَـ ُذ ا نـخِ نَـّ إِ فَـ    يعني الز 

كاة  ؛ «اَربِّ َ   اِ  َعَزمَ  ًٌ له شيء  مَن ماله.َّلفتهاَخذ منه الز   ًرا، ويهاَخذ منه دقدب

كاة بأوهذا مذهب اإلمام أالمدَ  ر مانع الز  ذ شيٍء  خ، وهد مَن مَردات مذهبه: أن ه يهعز 

 .يعني نَ،َه  ؛رهمَن ماله يكد  َشه

يام؛ فقر ما يتعل   برتثم  َ ك ِّْْ وم)ال:  ك ال، ا الصــَّ ، ولكن يه  دفلم َير  :وأمَّ ْْيء  به  فيه ش ادِّ

اْله ه بْما يكد  زاجًرا ْله وألمْث ا ْب ا؛ فيه اإلْمام أو ْن ره ْتأديبًْ ًٌ تمنْعه مَن  نزَ ( أي يهَعزِّ ل ْبه دقدْب

يام فيه فأفهر.رمٌ رموا  إ ا َتر  ستار الته  ك ال،ِّ

 ٌ، واألمكنٌ.نواألالدال، واألزميتتلف باختالِّ األشتا ،    وتقدير هذه العقدبٌ

ا الَحج  )ثم   ال:   :  والداجب فْيه،  ر العْبد و ل  له، ال يَدت إال  بالمدتمفْكل  ده   :وأمَّ

درة دليه.  (؛ فال يجدز لإلنسا  أ المبادرة ره مع القه  ياخِّ

ل و ل اإلمكا .فَع  والمراد بـ )المبادرة(:  له يف أو 

نْيالم تَ ر أ   الحج  )كثم    ٌ  يف اْلد   ْْ ٌ  ْخاصْْ ْجاء الددْيد األخروي   )(، وإن ْما  َرْد فْيه دقدْب

ٌ  دنيد  ؛(يف الت َّلاو  فيه د دليه يف اآلخرة ولم َتَرد دقدب دِّ ٌ  بمأي تهده ٌ  خاص   .ك الحج  ن َتري 

وَ  ُ  منَّلا شيء  َضعاِّ    جِّ أالاديثه ك الحريف الدديد دلا ت ليوره  .، ال ي،
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حابٌ؛ منَّلم: دمر    وثبتل يف  ل  هثار  دن  مَن ال،ْْْْ 
ٌٍ َمن لم   أن ه  ال:    ◙جماد

ه مر    ٌ  ظاهرة    ،َيحبَسْْْ ْْ   ،أو الاج ؛ فْليَ   ،لها   جا ر  أو س  أول إ  شْْاء يَّلدديذا  مه ولم يحج 

   .«ن،رانيذا
 
نن الكربى«  رواه البيَّلقي ُ    ،يف  الس   .وإسناده صحي

ه إ ا ْمات دلا تْل  الْحال مَن   ْْدْيد  ْله أنْ  ه   ْكه الحج  رتوهد َ م؛ شْْ درْته دلْيه ْفإنْ  مع  ْه

 .(1)  يكد  مشاهبًا لليَّلدد والن ،ارى

 

 

  

 

ْْاءبعد ، وكا  ابعالر  إلا هنا تمام المجلس  (1) بل  العش  ْْ ٌ ربيٍع اآلَخرمن   والعشْْرين   الث اين ليلٌ الس ْْن   ، س

تهه:  بعد األربعمْا ٌ واأللفثالٍل وأربعين  ٌ   ، ومد   .واثنتا دشرة د يقٌساد


