
*ل)ح+! *ل)حم% هللا بس!
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*لشا! A(2 م% 5*سعة منا=> على هللا 2ع89 *لبغ,*,7 بك) 2ب5 *لم4من+% 2م+) تغل. لق,
.تعالى هللا بش)E فحكمCا مسل4= حاك4 م. هللا بش82 ُتحك4 تك. ل4

ُتحك! كانA(2 L على Kما! تغل. ل5 ف+ما 5*لمتأخ)+% *لمتق,م+% م% *لعل! GH2 تكل! 5ق,
E(ما! م% هللا بشK !مسل N(خO %مامة فإK .لمتغل* Nل$ فك&? صح+حة )$/نح. ما 2
!بص))B؟

*Hـ".غلF م. $2(ء $/صلي: "... قاG عنCما هللا )ضي عم) *ب% ع%

Gما! 5قاK GH2 ب% 2حم, *لسنة Gحنب Uم.: "... هللا )حم$ F4 غلH&فال... بالس&? عل
*Hـ".فاج2(ً /$ كا. بT ً)2ماماً؛ &B)2 $ال &ب&P /. (آلخ2 $(ل&$4 باL& Mم. ألح) &ح!

](Vعلى ألبي *لسل=ان+ة *ألحكا!: *ن+ X23.[

ب. (لملW لعب) عم2 (بُ. با&ع ق): "3/46 هللا )حمU للشا=بي *العتصا! في 5جاء
*Hـ".(لملW /خX $بالس&? م$2(.=

G5قا Vحج) *ب% *لحاف Uحم( هللا" :(اء /جمع $قHلفق) على F$لسل[ا. [اعة $ج)
Fلمتغل)= (اHلج)$ =^في لما عل&^= (لخ2$_ م. خ&2 [اعت^ $/. مع WلX .حق. م
].13/7 *لبا)7 فتح [*Hـ" (ل)"ماء $تسك&. (ل)ماء=

Gا. عب, ب% محم, *لمج,, *لش+خ 5قاH5ل* Uك! م. مجمع$. (ألئمة: "هللا )حم F"Xم
*ل,)) [*Hـ" (ألش&اء جم&ع في (إلما4 حك4 ل^ بل)(. /$ بل) على تغلF م. /. على
].7/239 *لسن+ة

Gحس% ب% *ل)حم% عب, ب% *لل=+^ عب, *لش+خ 5قا GO لش+خ* U(لعل4 $/"!: "هللا )حم...
$صحة /حكام^= نف$X &2$. (لمع2$?= في عل&4H تغلF م. [اعة على متفق$.
$تفc&2 بالس&?= عل&4H (لخ2$_ م. (لمنع $&2$. (ثنا.= XلW في &ختل? ال Tمامت^=
ً كف2(ً &2$( ل4 ما فسقة (ألئمة كا. $T. (ألمة= .ب$(حا

4Hفي $نص$ص WلX d($ألئمة ع. م$ج) 4 $غ&2"4 (أل2بعةH4 $/مثالH2(ئeـ" $نH*© 2015 justpaste.it Add new note (//justpaste.it/)
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].3/168 *لنج,+ة 5*لمسائG *ل)سائG مجم5عة[

 

8bH في هللا ش)E تحك+! ت5لى ق, هللا 2ع89ّ *لبغ,*,7 بك) 2با *لم4من+% 2م+) K% ث!
5*لتخلي *لت)*جع b 52لc ع% *لع,G5 لU +ج95 فGC *لشا!A(2 N م% *ل5*سعة *لمنا=>
!*ل5*ج.؟ بbC* *لق+ا! ع%

Gتعالى هللا قا) :)$ ِ َ$(ْلُعْمdَ2َ (ْلَحجَّ َ$/َِتمُّ َّMِ %ِْ7ِ ِمَ% *ْسَتْ+َسَ) َفَما 2ُْحِصْ)ُتْ! َفإ,ْCَْل*.(

Gل=ب)7 *لمفس)+% ش+خ قا* Uتع,*, عن, هللا )حم G*58 تفس+) في *ألقbH آل+ة*..." :G5قا
.ف&Hما )خلتM )XT 4 $(لعمdَ2 (لحجَّ /تم$(: bلc معنى بO :Gخ)%5

:bلc قاG م% bك)

2ح, على 5*جبة *لعم)l ل+سL: 9+, *ب% قاG: قاN.H5 G *ب% 2خب)نا: قاG +5نNk ح,ثني
م. ل&l: قاG ؟)o 5*لعم)lَ *لحجَّ 25ِتّم5*: (تعالى هللا قGُ5: لU فقلL: قاG. *لناk م%

cِ( ل^ &نبغي /حٌ) (لخلXT !ال /م2 في َ)َخT ./ =^ &H!ّ /. ل^ َ&ْنَبغ ل4 ف&Hا )خ! فإX( &تمَّ
"(لنHا2 نص? في &ف[2 /. ل^ &نبغ ل4 &$ًما صا4 ل$ كما &2جع= ث4 &$م&. /$ &$ًما
.*Hـ

Gا َ+ا: {تعالى هللا 5قاCَ ُّ+َ2 %َ+bَََِّمُن5* *لO *52َِ=+ُع َ ُسGَ5 25ََِ=+ُع5* هللاَّ /َْعَماَلُك4ْ ُتْبِ[لُ$( َ$َال *ل)َّ
].33: محم,)} [33(

G,5*ست Uعلى} /َْعَماَلُك4ْ ُتْبِ[لُ$( َ$َال: {تعالى بق5ل Gمسائ l,+,ا في معل5مة عCانVم% م
في ,خbK G* 25ما منNU 5+خ)r +ق=عU فال 5*ج. 2م) في ,خbK G* 2نU منCا *لفقNU كت.
*لمغني: *لمثاG سب+G على *نV). [2قG*5 على ال؟ 2! *لنافلة ق=ع لGH U فاختلف5* نافلة

1/198N 5330N 2/170.[

 

م% +تملX 2% لU +ج95 فك+^ *إلما!N على ش)عي 5*ج. *لح,K ,5قامة 2% شc 5ال
*bH .مع *ل5*ج l(,؟ على *لقU2,*ئ!

هللا لع! Tن^ عثما. &ا(: قاG 5سل! عل+U هللا صلى *لنبي 2%: عنCا هللا )ضي عائشة ع%
Wفإ. قم&صا &قمص W$()2/ 4 تخلع^ فال خلع^ علىHل(] U7 2خ)جbماجة 5*ب% *لت)م
Uأللباني 5صحح*.[
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*لمض)7 خ9+مة 2ب5: 5كت.
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