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ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي  -اًمسعدي -
اعمجؾس إول
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمفد ّ
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،وأؿمفد ْ
أن كب ّقـو حمؿد قمبده ورؾمقًمف،
ّ
أصمره إمم يقم اًمديـ ،أ ّمو سمعد:
صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وأصحوسمف و َمـ ؾمور قمغم هنجف واىمتػك َ
ْ
قمز ّ
أن شمؽ قن دورة كوومع ي
َّ ِمـ َسمد ذهه اًمدورة واًمت ل أؾم لل اهلل ضم ّؾ وقم
وملمحد اهلل ّ
وضمؾ قمغم مو َي ر َ
ظمػم اجلزا ْ :
مبوريمي ،وأؾملًمف ؾمبحوكف ْ
وأن جيع ؾ أقملًمـ و وأقمل ؿ ظموًمل ي ًمقضمف ف
أن
َ
جيزي اًمؼوئؿلم قمؾقفو َ
اًمؽريؿ صقا ًسمو قمغم ُؾمـر ِري ؾمقد اعمرؾمؾلم قمؾقف أومضؾ اًمل ة وأزيمك اًمتسؾقؿ.
ؾمقؽقن ْ -
إن ؿمو اهلل شمعومم  -اًمؽ ُم قمغم اعمـظقمي "مـظقم ي اًمؼقاقم د اًمػؼفق ي" ًمؾع م ي اًمي قع قمب د
اًمسعدي رمحف اهلل شمعومم رمحي واؾمعي ،وؾمقؽقن درد يقم ًّقو ْ -
إن ؿمو اهلل  -ذم مؼدموت متعؾؼي سمعؾؿ
اًمرمحـ ّ
اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ،وكنمع ْ -
إن ؿمو اهلل شمعومم ِ -مـ اًم َغد ذم اعمـظقمي ،وذهه اعمؼ دموت مفؿ ي ًملوًم ى اًمعؾ ؿ
وذل يموعمدظمؾ ًمعؾؿ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي.
اعمؼدمي إومم :ذم اًمتعريػ سموًمؼقاقمد اًمػؼفقي ،ذها اعمللؾح مريمى ِمـ يمؾؿتلم "اًمؼقاقمد" و "اًمػؼفقي"،
وٓ ُسمدّّ ِمـ اًمبد ذم شمعريػ يمؾ يمؾؿي ِمـ ذوشملم اًمؽؾؿتلم صمؿ سمعد ذًمؽ ُي َع ّرف ذها اًمعؾؿ.
اًمؼقاقمد مجع ىموقمدة ،وذل ذم اًمؾغي إؾموس ،إؾم وس  -أؾم وس اًمٌم وأص ؾف  ،-ؾم قا يم ون ذ ها
اقمدََ ِمـ ا ًْمبق ِ
اذقؿ ا ًْم َؼق ِ
ِ
قمز ّ
ً﴾( ،)1وأ ّمو اًمؼوقمدة
إؾموس ِطم ّس ًقو أو معـق ًيو ،ومـف ىمقل اهلل ّ
َ َْ
وضمؾَ ﴿ :وإِ ْذ َي ْر َوم ُع إِ ْسم َر ُ َ
ذم آصل ح ومفل ىمضقي ُيم ّؾقي ُيتعرف مـفو أطمؽو ُم ضمزئقوهتو ،ىمضقي يمؾقي يعـل أكف يـ درج تتف و أوم را ٌد وم َت ُعؿ
مجقع إومراد اًمتل شمـدرج تً ذهه اًمؽؾقي ،مثول ذًمؽ :يمؾ ٍ
أمر جمرد يؼتيض اًمقضمقب ،ذهه ىمضقي يمؾقي ،يعـل
ىموقمدة يمؾقي ،وذل ِمـ اًمؼقاقمد إصقًمقي ،يمؾ ٍ
أمر جمرد قمـ اًمؼريـي أو اًملورف ومنكف يؼتيض اًمقضم قبِ ،م ـ
ِ
قمز ّ
ورف ،إذا
أمر :وذها إمر ًمقس ًمف ص ٌ
ضمزئقوت ذهه اًمؼوقمدة ىمقل اهلل ّ
قؿقا ر
اًمل َ َة﴾( ،)2ذها ٌ
وضمؾَ ﴿ :و َأىم ُ
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ـمبؼـو اًمؼوقمدة "يمؾ ٍ
إن اًمل ة واضمب ي ،وم ـؾحظ ذـ و ّ
أمر جمرد ِمـ اًمؼريـي يؼتيض اًمقضمقب" كؼقلّ :
أن ذ هه
اجلزئقي شمدظمؾ ذم اًمؼضقي اًمؽؾقي.
شمعريػ اًمؼوقمدة قمؿق ًمو ،وًمقس شمعريػ اًمؼوقمدة اًمػؼفق ي ،اًمؼوقم دة اًمػؼفق ي ؾم قلك اًمؽ م
ُ
اعمؼلقد ذـو
قمؾقفو ْ -
إن ؿمو اهلل  ،-وأ ّمو اًمػؼفقي ومفل كسبي إمم اًمػؼف ،وذق ذم اًمؾغي سمؿعـك اًمػفؿ ًمؾٌم واًمعؾؿ سم ف ،ومـ ف
اطم ُؾ ْؾ ُقم ْؼدََ ًة ِم ْـ ًمِس ِ
قمز ّ
وِن (َ )27ي ْػ َؼ ُفقا َىم ْق ِزم﴾( )1أي يػفؿقه ،ومـف ىمقًمف شمع وممَ ﴿ :ىم و ًُمقا
ىمقل اهلل ّ
وضمؾَ ﴿ :و ْ
َ
ى َمو َك ْػ َؼ ُف َيمَثِ ًػما ِِم رو َشم ُؼ ُ
َي ُ
قل﴾( )2يعـل ٓ كػفؿف ،وأ ّمو اًمػؼف ذم آصل ح ومؼ د يم ون ذم ص در امؾم م
وؿم َع ْق ُ
يعـل اًمعؾؿ سمجؿقع إطمؽوم اًمنمقمقي :ومقدظمؾ ذم ذًمؽ قمؾؿ اًمعؼقدة واًمتػس ػم واحل ديٌ واًمػؼ ف  -سمؿعـ وه
آصل طمل  -اًمهي ذق إطمؽوم اًمعؿؾقيِ ،
َون اعمُْ ْم ِمـُ َ
وضمؾَ ﴿ :و َمو َيم َ
قمز ّ
ُقن ًمِ َقـْ ِْػ ُروا
ومـ ذها اعمعـك ىمقل اهلل ّ
َيمَو روم ًي َوم َؾ ْق َٓ َك َػ َر ِم ْـ ُيم ُِّؾ ومِ ْر َىم ٍي ِمـْ ُْف ْؿ َـموئِ َػ ٌي ًمِ َق َت َػ رؼ ُفقا ِذم اًمدِِّّ ِ
وأيضو مـف احلديٌ اعميفقر وذق ىمقل قمؾق ف
يـ﴾(ً ،)3
ِ ِ
مجقع
ظمػما :يػؼفف ذم اًمدِِّّ يـش( ،)4وموًمػؼف ذم ذهه أيي وذم ذها احلديٌ ُيرا ُد سمف ُ
اًمل ة واًمس م « َمـ ُيرد اهللُ سمف ً

تص اًمػؼ ف سموٕطمؽ وم
قمؾقم اًمنميعي ،صمؿ سمعد زمـ اًملحوسمي ريض اهلل قمـفؿ  -يعـل ذم قمفد اًمت وسمعلم  -اظم ّ
اًمعؿؾقي  -وذق اًمػؼف آصل طمل  ،-وشمعريػف" :اًمعؾؿ سموٕطمؽ وم اًمنم قمقي اًمعؿؾق ي اعمؽتس بي ِم ـ أدًمتف و
اًمتػلقؾقي" ،اًمعؾؿ سموٕطمؽوم اًمنمقمقي :ذها ُُيرج إطمؽ وم هم ػم اًمنم قمقي يموٕطمؽ وم اًمعؼؾق ي أو إطمؽ وم
اًمؾغقيي وهمػمذو ،اًمعؾؿ سموٕطمؽوم اًمنمقمقي اًمعؿؾقي ،ىمقًمـو ذم اًمتعريػ "اًمعؿؾق ي" ُُي رج هم َػم اًمعؿؾق ي مث ؾ
ومؼفو ،اعمؽتسبي ِمـ أدًمتف و اًمتػل قؾقي :يعـ ل ّ
أن ذ هه إطمؽ وم
آقمتؼود ،وموٓقمتؼود ذم آصل ح ٓ يسؿك ً
ومؼفو ّإٓ اذا يموكً مستـدة إمم أدًمي اًمنمع ،وإدًمي اعمراد هبو :اًمؽتوب واًمس ـرري واممج وع وهم ػم
اًمعؿؾقي ٓ ُشم َعد ً
ذًمؽ ِمـ إدًمي اًمنمقمقي ،مثول ذًمؽ :آؾمتدٓل قمغم تريؿ اعمقت ي سمؼ قل اهلل قم ّز وضم ّؾُ ﴿ :طم ِّر َم ًْ َقم َؾ ْق ُؽ ُُؿ
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اعمَْ ْق َت ُي﴾( )1ذها دًمقؾ شمػلقكم ،ويؼوسمؾ إدًمي اًمتػلقؾقي إدًمي اممجوًمقي ،وذهه حمؾ َك َظ ِر قمؾل إصقل ،يعـ ل
مثؾ "إصؾ ذم إمر اًمقضمقب" ذها دًمقؾ إمجوزم :حمؾ ِ
كظر قمؾل إصقل.
كـتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم شمعريػ "اًمؼقاقمد اًمػؼفقي" ،شمعريػ ذها اًمعؾؿ ،اظمتؾػ اًمػؼفو ذم شمعري ػ اًمؼقاقم د
ومؿـ َك َظ َر إمم ّ
أن اًمؼوقمد َة اًمػؼفق َي
اًمػؼفقي سمـو قمغم اظمت ومفؿ ذم مػفقمفو ،ذؾ ذل ىمضقي يمؾقي أو ىمضقي أهمؾبقي؟ َ
ذل ىمضق ٌي يمؾق ٌي َقم رر َومفو سمؼقًمف "ىمضقي يمؾقي ومؼفقي ُيتعرف مـفو أطمؽو ُم ضمزئقوهتو" و َمـ َك َظ َر إمم أهنو ىمض قي أهمؾبق ي
وذًمؽ ًمؽثرة اعمستثـقوت ِمـ اًمؼقاقمد ،يمثػم ِمـ اًمؼقاقمد يقضمد و مستثـقوت  -يمل ؾمقلك اًمؽ م قمؾقف ْ
إن ؿم و
قمرومقذو سمؼق ؿ "ىمضقي أهمؾبقي أو أيمثريي يـلبؼ قمغم
اهلل – ومؼوًمقا :إهنو ًمقسً ىمضقي يمؾقي وإكل أهمؾبقي أو أيمثرييّ ،
معظؿ ضمزئقوهتو ًم ُتُعرف أطمؽو ُمفو مـفو" ،ذـو وموئدة شمتعؾؼ هبها اًمتعريػ وذق ّ
أن ذها اًمتعريػ ًمؾؼوقمدة اًمػؼفقي
أي قمبورة ذم يم م اًمػؼفو  :ومنكـو كحؽؿ ّ
يـص قمغم ذًم ؽ أطم دٌٌ
سملن ذهه اًمعبورة ىموقمدة - ،وًمق مل ر
إذا اكلبؼ قمغم ّ
ِ ِ
ِمـ اعمتؼدملم ُ ٓ ،-ييؽمط ذم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ْ
أي
أن شمؽقن
مـلقصو قمؾقف و م ـ ىم َب ِؾ اًمػؼف و  ،إذا وضم دكو ّ
ً
قمبورة ًمؾػؼ فو شمـلبؼ قمغم ذها اًمتعريػ ومـؼقل :ذهه ىموقمدة ومؼفقي ،وقمغم ذها ضمرى اًمعؿؾ واًمدراؾموت اًمعؾقو
ذم اجلومعوت وموؾمتـبلقا اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ِمـ يم م اًمعؾل  :يمل اؾمتـبلقا ِم ـ يم م ؿم قع امؾم م ىمقاقم د،
واؾمتـبلقا ِمـ يم م اسمـ اًمؼقؿ ىمقاقمد ِ
ومـ اعمغـل ٓسمـ ىمدامي وهمػم ذًمؽ.
كـتؼؾ إمم اعمؼدمي اًمثوكقي وذل :اًمػروق سملم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ومو ييوهبفو ،اًمؼوقمدة اًمػؼفق ي يي وهبفو قم دة
أؿمقو ً ،
أوٓ اًمػرق سملم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي واًمضوسمط اًمػؼفل ،يهذى سمعض اًمػؼفو إمم إـم ق ًمػظ اًمضوسمط قم غم
اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ،يعـل قمـدذؿ ّ
أيمثر اًمػؼفو قمغم اًمتػريؼ سملم اًمضوسمط
أن اًمضوسمط واًمؼوقمدة ٓ ْومرق سمقـفلً ،مؽ ّـ َ
اؾمتعلل ٍ
ُ
يمثػم ِمـ اًمػؼفو .
اًمػؼفل واًمؼوقمدة اًمػؼفقي ،وذها اًمهي قمؾقف
اًمػرق ٓ ُسمدّّ ْ
ىمبؾ ْ
أن كعرف اًمضوسمط ،اًمضوسمط اًمػؼفل :ذق ىمضقي يمؾقي ومؼفقي شمـلبؼ قمغم ضمزئقوهت و
أن كهيمر ْ
اًمتل ِمـ سموب واطمد ،ذها ذق اًمغوًمى  -يمل شمؼدم  -ذم يم م اًمػؼفو ّ ،إٓ أهنؿ أطمقو ًكًو – وذها ىمد شمـتبف إًمقف وم قل
يؿر سمؽ ذم ُيمُتى اًمػؼفو  -ىمد يلؾؼقن اًمضوسمط قمغم همػم مو شمؼدم ِمـ اًمتعري ػ ِ
ومؿ ـ ذًم ؽ ىم ق ؿ "ض وسمط
َُ
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اًمريمقع اعمجزئ" ،ذم ذح اعمـتفك ًمؾبفقك رمحف اهلل ىمول :وىمول اعمجد  -يعـل اسمـ شمقؿقي " :-وضوسمط امضمزا
اًمهي ٓ ُيتؾػْ :
أن يؽقن اكحـوؤه إمم اًمريمقع اعمعتدل أىمرب مـف إمم اًمؼقوم اعمعتدل" ؾمله ضوسم ًلو :م ع أك ف ذم
أيضو ذم "اًمعدة ذح اًمعؿدة" ًمبفو اًمديـ اعمؼدد رمح ف اهلل يؼ قل:
احلؼقؼي ذق تديد ها اًمريمقع اعمجزئً ،
"وذم ضوسمط اًمغـك روايتون" ذق أن يريد ْ
أن ُُيدد مو اعمراد سموًمغـك؟ يعـل ذم سموب اًمزيموة ،إذا قمرومـو أك ف همـ ل
ٓ يستحؼ اًمزيموة مو ذق اًمضوسمط؟ ىمول" :ذم ضوسمط اًمغـك روايتون ،إطمدامهو أكف اًمؽػويي قمغم اًمدوام ًملـعي أو
ًمؽسى أو أضمرة أو كحقه ،واًمروايي اًمثوكقي أكف اًمؽػويي" إمم آظمر يم مف ،ومـؾحظ ذـو أكف أـمؾؼ اًمضوسمط قمغم همػم
ى
اًمؼضقي اًمؽؾقي اًمتل شمـدرج تتفو ضمزئقوت ،إكل ذق يموًمتحديد أو اًمتعريػ ،وذها ٓ إؿمؽول ومقفً ،مؽ ّـ اًمغوًم َ
ّ
شمبلم ذها ومل اًمػ ْرق سم لم اًمض وسمط وسم لم
أن اًمػؼفو إذا أـمؾؼقا اًمضوسمط أرادوا هبو اًمؼضقي اًمؽؾقي يمل شمؼدم ،إذا ّ
ػرق ،عمَّو ىمول" :ذم سموب واطم د" معـ ك ذًم ؽ ّ
اًمؼوقمدة اًمػؼفقي؟ ٓ ؿمؽ ّ
أن
أن اًمتعريػ اعمتؼدم كستيػ مـف اًم ْ
اًمؼوقمدة اًمػؼفقي شمؽقن ومروقمفو مـتنمة ذم أسمقاب يمثػمة ،مثؾ ىموقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" اعملظمقذة ِم ـ ىمقًم ف
قمؾقف اًمل ة واًمس م «إكل إقملل سموًمـقوتش( )1ذهه شمدظمؾ ذم يمؾ أسم قاب اًمػؼ ف ،سمق ـل كج د ّ
أن اًمض وسمط ٓ
يدظمؾ ذم سموب أو سموسملمِ ،مـ أمثؾي ذًمؽ  -يعـل ومقل يتعؾؼ سموًمض وسمط  -ىم قل اًمػؼف و " :يم ؾ مقت ف كجس ي ّإٓ
اًمسؿؽ واجلراد" ّ
ص
ختص سمو ًسمو أو سموسملم؟ ذهه خت ّ
ٕن ذهه ىموقمدة ًمؽـ ذؾ ذل مـتنمة ذم يمتى اًمػؼف يمؾفو أ ْم ّ
وأيضو سموب اًمـجوؾموت ،إ ًذا ومفهه شمسؿك ضوسم ًلو وٓ كؼقل ىموقمدة
سموب اًمهسموئح واًملقد ً
َ
أيضو ِمـ اًمػروق سملم اًمضوسمط واًمؼوقمدة ّ
أن اًمؼوقمدة ذم إهمؾى متػؼ قمؾقفو سملم اعم هاذى أو أيمثرذ و أ ّم و
ً
اًمضوسمط ومنهنو ُيتص سمؿهذى معلم ّإٓ مو كدر قمؿقمف ،سمؾ مـف  -يعـل ِمـ اًمضقاسمط  -مو يؽقن خمتؾ ًػو ومقفو ذم
اعمهذى اًمقاطمد ،يمل ذق ذم ىمقاقمد اسمـ رضمى رمحف اهلل ،ومؽثػم ِمـ اًمؼقاقمد اًمتل ي هيمرذو ومقف و ظم ف وذ ل
ُ
ُ
إصؾ ومقفو أهنو ًمقسً متػ ًؼو قمؾقفو سمخ ف
اًمضقاسمط
داظمؾي ذم مهذى احلـوسمؾي ،ومفق ظم ف ذم اعمهذى ،إ ًذا
اًمؼقاقمد.

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )1مـ طمديٌ قمؿر ريض اهلل قمـف
ً
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اًمػرق سملم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي واًمؽؾقي اًمػؼفقي ،اًمؽؾقي اًمػؼفقي" :ذل طمؽؿ يمكم ومؼف ل ُم َل درر ٌر سمؽؾؿ ي
صموك ًقوْ :
يمؾ :ييتؿؾ قمغم ومرقملم أو أيمثر"ِ ،مـ أمثؾي اًمؽؾقوت ىمقل اسمـ ىمدامي رمحف اهلل شمعومم ذم اًمعؿدة" :يمؾ م و ضم وز
أن يؽقن صمؿـًًو ضموز ْ
ْ
أيض و ىم قل اًم بعكم ذم
أن يؽقن صدا ًىمو َىم ّؾ أو َيم ُث َر" ذها كسؿقف يمؾقي ومؼفق يِ ،م ـ إمثؾ ي ً
"يميػ اعمخدارات"" :يمؾ مو صح سمقعف صح ىمرض ف" ومف هه يمؾق ي ومؼفق ي ،م و اًمػ ْرق سم لم اًمؽؾق ي اًمػؼفق ي
اًمػرق سمقـفل ّ
أن اًمؽؾق ي اًمػؼفق ي إن
واًمؼوقمدة اًمػؼفقي؟ أو ً
اًمػرق سمقـفو وسملم اًمضوسمط اًمػؼفل؟ يؼول ذم ْ
أيضو مو ْ
ؿمؿؾً قمدة أسمقاب ومفل سمؿعـك اًمؼوقمدة اًمػؼفقي :وإن ؿمؿؾً اًمؽؾقي اًمػؼفقي سمو ًسمو واطمدًً ا ومفل سمؿعـك اًمض وسمط
اًمػؼفل.
اًمػرق سملم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي وسملم مو يهيمره
صموًم ًثو :اًمع ىمي سملم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي وإؿمبوه واًمـظوئر ،يعـل مو ْ
سمعض اًمػؼفو ِمـ ىمق ؿ "إؿمبوه واًمـظوئر" ،ذـوك قمدة ُيمُتى ُأًمػً ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي أـمؾؼ قمؾقف ممًمػقذ و
"إؿمبوه واًمـظوئر" ،وذها ُيتوج ِمـّّو ْ
أن كعرف معـك "إؿمبوه واًمـظوئر" ذم اًمؾغي ،اًمي بقف واًمـظ ػم ذم اًمؾغ ي
سمؿعـًًك واطمد ،وموًميبقف واًمـظػم يم مهو سمؿعـك اعمثق ؾً ،مؽ ّـ اًمػؼف و اًم هيـ َأ ًّمػ قا ذم ذًم ؽ أرادوا سموٕؿم بوه
آؿمؽماك سملم مسلًمتلم ذم أيمثر اًمقضمقه ،اكتبف ها طمتك ُك َػ ّرق سملم إؿمبوه وسملم اًمـظوئر ،ىموًمقا :إؿمبوه اؿمؽماك
سملم مسلًمتلم ومؼفقت لم ذم أيمثر اًمقضمقه ،وأرادوا سموًمـظوئر آؿمؽماك سملم مسلًمتلم ومؼفقتلم ًمؽـ ذم سمعض اًمقضمقه
وضمفو واطمدًً ا  ،-يعـل اًمتيوسمف ذم اًمـظوئر أضعػ ،وسمـو ً قمغم ذًمؽ ومنن إؿمبوه ذل اًمػروع اًمػؼفقي
 وًمق يمون ًسمعضو ذم احلؽؿ ،يؽقن احلؽؿ ومقفو واطمدًً ا ،وأ ّمو اًمـظوئر ومفل اًمػروع اًمػؼفقي اًمتل سمقـفو أدكك
سمعضفو ً
اًمتل َأ ْؿم َب َف ُ
َؿم َبف ًمؽـ ىمد يؽقن احلؽؿ ومقف واطمدًً ا وىمد ٓ يؽقن احلؽؿ ومقف واطمدًً ا ،و ها جلل اًمػؼفو إمم اًمػ روق اًمػؼفق ي،
شملقيرا ومعـًًكً :مؽـفو خمتؾػي ِمـ ضمفي احلؽؿ واًمعؾي.
واًمػروق اًمػؼفقي ذل اًمـظوئر اعمتحدة
ً
ـمقى مو اًمسبى ذم يمقن اًمػؼفو عمَّو َأ ًّمػقا سمعض اًمؽتى اًمؼقاقمد ؾمؿقذو سم "إؿم بوه واًمـظ وئر"؟ يؼ ول:
أن سمعض ُيمُتى اًمؼقاقمد  -اًمتل ؾمؿقً سموٕؿم بوه واًمـظ وئر" َك ِ
اًمسبى ذم ذًمؽ ّ
َج دُُ أهن و شمي تؿؾ قم غم وم روع
متيوهبي دمؿعفو اًمؼقاقمد واًمضقاسمط :وومروع أظمرى متيوهبي ذم اًملقرة ًمؽـفو خمتؾػي ذم احلؽؿ ،وذ هه اًمت ل
شمسؿك سموًمـظوئر ،يعـل ذـوك شمداظمؾ سملم اعممًمػوت ذم اًمؼقاقمد وذم اًمػروق ،ي لك معـ و ْ -
إن ؿم و اهلل شمع ومم –
"اًمػروق" ًمؾ َؼ َراذم رمحف اهلل ،ويمثػم ِمـ ُيمُتى اًمػروق شمـدرج ومقفو ىمقاقمد :ومفـوك شمداظمؾ سملم ذهيـ اًمعؾؿلم.
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اًمػرق سملم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي واًمؼوقمدة إصقًمقي ،اًمؼقاقمد إصقًمقي وضعفو إصقًمققن ٓؾمتـبوط
راسم ًعوْ :
إطمؽوم ًمؾـلقص ،يمل شمؼدم معـو ىمبؾ ىمؾقؾ ،وموٕصؾ ذم إمر اًمقضمقب ،ذهه ىموقمدة أصقًمقي كس تػقد مـف و
ذم اؾمتـبوط احلؽؿ ِمـ اًمؽتوب واًمسـرري ،شميؽمك اًمؼوقمدة إصقًمقي مع اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ذم ّ
أن يم ً م ـفل ىمض قي
يمؾقي متعؾؼي سموًمػؼف ،و يدظمؾ تتفو ضمزئقوت أو ومروع يمثػمة ،وشمػؽمق اًمؼوقمدة إصقًمقي قم ـ اًمؼوقم دة اًمػؼفق ي
ومقل يكم:
ً
أوّٓ :
أن اًمؼقاقمدََ إصقًمقي ىمقاقمدُُ يمؾقي ٓ اؾمتثـو ومقفو ،سمؿعـك أكف ٓ ُيرج ضمزئقي أو ومرد ِمـ إومراد قمـ
ذهه اًمؼوقمدة إصقًمقي :سمخ ف إمر ذم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ومؼد شمؼدم معـو ّ
أن ذـ وك مس تثـقوت ِم ـ اًمؼقاقم د
اًمػؼفقي ،مثول ذًمؽ :ىموقمدة "يمؾ ٍ
أمر ٓ يقضمد ًمف صورف :ومنكف يػقد اًمقضمقب" ذهه ىموقمدة أص قًمقي ،ذ ؾ و
مستثـقوت؟ مو و مستثـقوت ،ـمقى ًمق كظركو ذم ىموقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" ذؾ و مستثـقوت أو ٓ؟ كعؿ ،و
أن امكسون ًمق َطم ٍّ قمـ همػمه ىمبؾ ْ
إن ؿمو اهلل شمعومم ِ -مـ إمثؾي ذم ذها ّ
مستثـقوت ،يلشمقـو ْ -
ُيٍ قمـ كػسف
أن ر
اًمػريضي :ذهه احلجي شمؽقن قمـ َمـ؟ شمؽقن قمـف ،ذؾ كقى؟ مو كقى إذا مو اكلبؼً قمؾق ف اًمؼوقم دة "إم قر
حل ّجي شمؽقن ًمف ،إ ًذا ذها مستثـك ِمـ اًمؼوقمدة ،ودًمقؾ آؾم تثـو وؾم بى
سمؿؼوصدذو" ذق مل يؼلد ومؿع ذًمؽ ا َ
اًمػرق سملم اًمؼوقمدة إصقًمقي واًمؼوقمدة اًمػؼفقي ّ
أن اًمؼوقمدة إص قًمقي
آؾمتثـو ذق اًمـص – يمل ؾمقلك  ،-إ ًذا ْ
ٓ َي ِر ُد قمؾقفو آؾمتثـو سمخ ف اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ومنكف َي ِر ُد قمؾقفو آؾمتثـو .
اًمػرق اًمثوِنّ :
أن اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ُشمُستخرج مـفو أطمؽوم اجلزئقوت اًمػؼفقي مبوذة سمدون شمقؾم ط اًم دًمقؾ:
أ ّمو اًمؼوقمدة إصقًمقي وم ُتُستخرج مـفو أطمؽوم اجلزئقوت اًمػؼفقي سمقاؾملي اًمدًمقؾ ،وذهه يتضح سمؿث ول ،قمـ دكو
ِمـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي اًمؽؼمى ىموقمدة "اًمقؼلم ٓ يزول سموًميؽ" شمػقد ّ
أن َمـ َشم َق رؼ َـ اًملفورة وؿمؽ ذم احلدث :ومل
طمؽؿف؟ َشم َق ّؼـ اًملفورة وؿمؽ ذم احلدث :وموٕصؾ أك ف متلف رُ ٓ ،يؾتػ ً إمم اًمي ؽ ذم احل دث ،إ ًذا أظم هكو
احلؽؿ ِمـ اًمؼوقمدة مبوذة ،ذؾ اطمتجـو إمم شمقؾمط دًمقؾ؟ مو اطمتجـو إًمقف ،سمخ ف اًمؼوقمدة إصقًمقي "إم ر
اعمجرد قمـ اًمؼريـي يػقد اًمقضمقب" ،ذؾ يؿؽـ ْ
احلؽؿ؟ يملن كلظمه طمؽ ؿ
أن كلظمه ِمـ ذهه اًمؼوقمدة إصقًمقي
َ
ِ
ِ
قؿ قا
وضمقب اًمل ة أو وضمقب اًمزيموة؟ مو يؿؽـ ٓ ُسمدّّ مـ وضمقد اًم دًمقؾ وذ ق ىمقًم ف ضم ّؾ وقم َ ﴿ :و َأىم ُ
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اًمز َيمَو َة﴾( )1ذها اًمدًمقؾ ،ومـلك سموًمؼوقمدة إصقًمقي وكلبؼفو قمغم اًم دًمقؾ صم ؿ كس تخرج احلؽ ؿ:
اًمل َ َة َوآ ُشمُقا ر
ر
سمخ ف اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ،مبوذ ًة إذا ُو ِضمدََ ومرع ومؼفل يـلبؼ قمغم ذهه اًمؼوقمدة مب وذة كس تخرج مـف و ذ ها
احلؽؿ ،ذها مو يتعؾؼ سموًمػروق سملم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي واًمؼوقمدة إصقًمقي.
اًمػرق سملم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي واًمـظريي اًمػؼفقي ،مللؾح "اًمـظري ي" ِم ـ اعمل لؾحوت
كـتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم ْ
احلودصمي ،ضمو شمعريػف ذم سمعض اًمؽتى اعمعوسة ّ
سملن اًمـظريي "ومرض قمؾؿل ،يرسمط قمدة ىمقاكلم سمعضفو سم بعض،
ويردذو إمم مبدئ واطمد ،يؿؽـ ْ
أن كستـبط مـ ف أطمؽو ًم و وىمقاقم دََ " ذ ها شمعري ػ اًمـظري ي قمؿق ًم و ،دراؾم ي
اًمـظريوت ذم كلوق اًمػؼف امؾم مل اؾمتخؾل ف اًمػؼف و ُ اعمع وسون اًم هيـ مجع قا سم لم اًمدراؾم ي اًمؼوكقكق ي
واًمدراؾمي ًمؾػؼف امؾم مل  -يمل ذق احلول ذم يمثػم ِمـ اًمؽؾقوت اًمتل دمؿع سملم اًمػؼف واًمؼوكقن واًمت ل شمس ؿك
سمؽؾقوت احلؼقق  -ذها وم ّـ ضمديد وـمريؼي ضمدي دة مبتؽ رة ذم ص قوهمي اًمػؼ ف امؾم مل ،وذ هه اًمـظري وت
اًمغرا ومقل يتعؾ ؼ سموجلوك ى احلؼ قىمل :ومؼورك ي ذ هه اًمـظري وت
اًمػؼفقي
اًمغرض مـفو ُ
ُ
إسمراز أطمؽوم اًمنميعي ّ
اًمػؼفقي سموًمـظريوت اًمؼوكقكقي :وسمقون ََت َ ّق ِز اًمنميعي قمغم ذهه اًمؼقاكلم :سمؾ وسمقون مو ذم ذهه اًمؼقاكلم ِمـ اًم ـؼص
واخلؾؾ.
ِ
اًمؼقاقمد اًمػؼفقي وذها ًمقس سملحقح ،سم ؾ سمق ـفل وم روق،
سمعض اًمػؼفو َي ُعد اًمـظريوت اًمػؼفقي ِمـ ىمبقؾ
و َىم ْب َؾ ِذ ْيم ِْر اًمػروق ٓ ُسمدّّ ِمـ شمعريػ اًمـظريي اًمػؼفقي وسمقون مثول قمؾقفو طمتك يتض ح إم ر ،اًمـظري ي اًمػؼفق ي
ِ
أذيمر شمعريػلم.
ُقم ّرومً سمعدة شمعريػوت ،واحلؼقؼي أكف ٓ ختؾق ذهه اًمتعريػوت مـ إؿمؽولً ،مؽ ْـ ُ
اًمتعريػ إول " :ذق مقضقع يمكم ومؼفل ي دظمؾ تت ف مقض ققموت ومؼفق ي قموم ي متي وهبي ذم إريم ون
واًمنموط وإطمؽوم اًمعومي مع اظمتلوص يمؾ مقضقع مـفو سملريموكف وذوـم ف اخلوص ي يعـ ل مث ؾ كظري ي
اًمعؼد ،كظريي احلؼ ،كظريي اعمؾؽقي ،وهمػمذو ِمـ اًمـظريوت.
أيضو سملهنو "مقضقع ييتؿؾ قمغم مسوئؾ ومؼفقي ،طمؼقؼتفو أريمون وذوط وأطمؽوم متل ؾي
سمعضفؿ ً
َقم رر َومفو ُ
سمبعضفو دمؿعفو وطمدة مقضققمقي".

( )1اًمبؼرة.43 :
7

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
أكو أيمود أضمزم ّ
أن اًمـظريي مل شمضح ِمـ ذهيـ اًمتعريػلم و ها كلك سمؿثول ِمـ ذهه اًمـظري وت وكع رف م و
اًمهي يـدرج تتف ومقتضح إمر سمنذن اهللِ ،مـ أمثؾي اًمـظريوت "كظريي اًمعؼد" ذهه اًمـظريي يؿؽ ـ ْ
أن ُشم درس
ِمـ اجلوكى اًمؼوكقِن اًمبحً ،ويؿؽـ ْ
أن كدرؾمفو ِمـ اجلوكى اًمػؼف ل قم غم ض ق اًمػؼ ف امؾم مل ،يمق ػ
َى ذم اًمـظريوت ً
أوٓ سمتعريػ اًمعؼد ذم اًمؾغ ي وآص ل ح،
كدرؾمفو قمغم ضق اًمػؼف امؾم مل؟ يبدأ َمـ َيم َت َ
صمؿ سمعد ذًمؽ يهيمر أريمون اًمعؼقد ً
إمجوٓ ،يعـل اًمـظر أن كظر قم ومً :م قس ًمعؼ د دون قمؼ د ،يؼقًم قن م ث ً :
أيض و ت ً ذ هه
"أريمون اًمعؼقد :اًمعوىمد ،واعمعؼقد قمؾقف ،واًملقغي" صمؿ ُي َػ ِّلؾقن ذم ذهه إريمون ،ي هيمرون ً
اًمـظريي ذوط اًمعؼدِ ،مـ ذوط اًمعؼد مث ً اًمرىض ِمـ اًملروملمِ ،مـ ذوط اًمعؼ د ْ
مبوطم وِ ،م ـ
أن يؽ قن ً
أيضو ،ىمد يقضمد ظم ف ذم
ذوط اًمعؼد أذؾقي اًمعوىمد ،وكحق ذًمؽ ِمـ اًمنموط ،و ُي َػ ّلؾقن ذم ذهه اًمنموط ً
أيضو ِمو ُي ْه َيم َُر تً ذ هه اًمـظري ي اًمنم ُ
وط ذم اًمعؼ قد،
سمعض ذهه اجلزئقوت سملم اًمػؼفو وم ُق ْه َيم َُر ذم مقضعفً ،
اًمػرق سملم ذوط اًمعؼد واًمنموط ذم اًمعؼد ،ذوط اًمعؼد ذل اًمتل وض عفو اًمي ورع ،وأ ّم و
وأفمـف ٓ ُيػك ْ
اًمنموط ذم اًمعؼد ومفل اًمتل يضعفو اعمتعؼدان أو أطمدُُ مهو ،يمل ًمق اؿمؽمط أطم دمهو رذـً و أو اؿم ؽمط ْ
أن يؽ قن
اًمثؿـ ممضم ً  ،ذهه ذوط ذم اًمعؼد ،ذهه ُشمُهيمر ذم اًمـظريي و ُيبلم مو ذق وموؾمد مـف و وم و ذ ق ص حقح مـف و،
أيضو ُيهيمر ِمـ اعمسوئؾ مو ذق إص ؾ ذم اًمعؼ قد واًمنم وط؟ ذ ؾ إص ؾ ومقف و امسموطم ي أو إص ؾ ومقف و
ً
اًمتحريؿ؟ يمهًمؽ ُيهيمر ذم ذهه اًمـظريي أكقاع اًمعؼقد ،قمؼقد معورضوت وقمؼ قد شمؼمقم وت وقمؼ قد شمقصمقؼ وت،
شملمؾً ذم ذهه اًمـظريي ذها اًمؽ م يمؾ ف
أيضو قمؼقد صحقحي وقمؼقد وموؾمدة ،وهمػم ذًمؽ ِمـ اًمتػلق ت ،إذا
َ
ً
ِمـ أيـ ُأ ِظم َه؟ ِمـ يم م اًمػؼفو ً :مؽـف صقوهمي ضمديدة وشمريمقى ضمديد ًمؾػؼف امؾم مل :وم إؿمؽول طمقـئ ه ذم
ذها اًمؽمشمقى.
أن اًمؽ م ذم اًمعؼد قمغم وضمف اًمعؿقمِ َ ٓ ،
ُيؾحظ ِمو شمؼدم ّ
دمدُُ ذم كظريي اًمعؼد مث ً يؼقل ًمؽِ " :مـ ذوط
قمؼد اًمبقع" أو "ذوط قمؼد امضمورة" ٓ يهيمرون ذها وإكل اعمؼلقد ِذ ْيم ُْر مو يتعؾؼ سموًمعؼقد ً
أيض و ذم
إمجوًٓ ،
ذهه اًمـظريوت اًمػؼفقي شمتؿ اعمؼوركي سملم أطمؽوم اًمنميعي امؾم مقي وسملم اًمؼقاكلم اًمقضعقي :وسمق ون ََت َ ّق ِز اًمػؼ ف
أيضو ذم اًمـظريوت اًمػؼفقي َ ِ
دم دُُ
وؾم ْب ِؼف هه اًمؼقاكلم :وسمقون مو ذم ذهه اًمؼقاكلم ِمـ ظمؾؾ أو كؼصً ،
امؾم مل َ

ّ
َى ومقفو يهيمرون اعمستحبوت واعمؽروذوت ذم اًمعؼقد ،ذها مو كجده ذم اًمـظريوت اًمؼوكقكقي يعـل مثؾ
أن َمـ َيم َت َ
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امىموًمي ،امىموًمي إذا شمؿ اًمعؼد سملم ـمروملم صمؿ طملؾ اًمتػرق  -مث ً ذم قمؼد اًمبقع  -ومنن اًمعؼد يؽقن ٓز ًموً ،مؽـ
ًمق ّ
أن أطمدمهو َك َِد َم قمغم ذها اًمعؼد وملشمك إمم اًملرف أظمر وىمول :أىمؾـل يعـل اومسع ذها اًمعؼد اًمهي َشم َّؿ سمقـ ل
وسمقـؽ :ومنكف يستحى ًمؾلرف أظمر ْ
أن ُيؼق َؾف ِمـ ذها اًمعؼدٕ ،كف قمؾق ف اًمل ة واًمس م ىم ولَ « :م ـ َأ َىم َول
مسؾل :أىمول اهللُ قمثر َشمَف يقم اًمؼقؿيش( )1ومفها إمر اعمستحى أو إمقر اعمؽروذي إكل ُشمُهيمر ذم اًمـظريوت اًمػؼفقي
ً
وٓ ُشمُهيمر ذم اًمـظريوت اًمؼوكقكقي.
اًمػرق سمقـفلّ :
أن اًمؼوقم دة اًمػؼفق ي
اًمػرق سملم اًمـظريي اًمػؼفقي واًمؼوقمدة اًمػؼفقي؟ يؼول ذم ْ
شمبلم ذها ومل ْ
إذا ّ
طمؽل ومؼف ًقو ذم ذاهتو ،وذها احلؽؿ اًمهي شمضؿـتف اًمؼوقمدة يـتؼؾ إمم اًمػرع اعمـدرج تتفو ،مث ً "ىموقم دة
شمتضؿـ ً
طمؽل ،ومؽؾ مسلًمي اضمتؿ ع ومقف و يؼ لم وؿم ؽ ومنهن و
طمؽل أو ٓ؟ شمضؿـً ً
اًمقؼلم ٓ يزول سموًميؽ" شمضؿـً ً
شمـدرج تً ذهه اًمؼوقمدة وكلظمه مـفو احلؽؿً ،مؽـ ذؾ ذها يقضمد ذم اًمـظريوت؟ ٓ يقضمد ذم اًمـظريي اًمػؼفقي،
طمؽل؟ "كظريي اعمؾؽقي" وهمػمذو ِمـ اًمـظريوت؟
"كظريي اًمعؼد" ذؾ كلظمه مـفو ً
أن سم لم اًمـظري ي اًمػؼفق ي واًمؼوقم دة اًمػؼفق ي قمؿ قم وظمل قص وضمف ّل ،وذًم ؽ ّ
أيضو ِمـ اًمػروق ّ
أن
ً
أن اًمؼقاقمد اًمػؼفقي يؿؽـ ْ
وأوؾمع ِمـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ِمـ ضمفي ّ
أن شم دظمؾ ت ً
قمؿ
َ
اًمـظريوت اًمػؼفقي ُشم َعد أ ر
وذيمرت ىموقمدة مـدرضمي تً ذهه اًمـظريي وذ ل ىموقم دة
اًمـظريي وختدمفوَ ،م رر معـو ىمبؾ ىمؾقؾ "كظريي اًمعؼد"
ُ
"ذؾ إصؾ ذم اًمعؼقد امسموطمي أو اًمتحريؿ" يعـل قمغم اًمراضمح كل قغ ىموقم دة ذم ذ ها ومـؼ قل" :إص ؾ ذم
اًمعؼقد وذم اًمنموط امسموطمي" ذهه ىموقمدة اكدرضمً تً اًمـظريي اًمػؼفقي وظمدمتفو ،سمخ ف اًمؼقاقمد اًمػؼفقي
أقمؿ ِمـ اًمـظريي اًمػؼفقي ِمـ ضمفي ّ
أن اًمؼوقمدة ٓ شمتؼقد سمؿقض قع ،ومف ل شمي ؿؾ مقض ققموت يمث ػمة
ومنهنو ُشم ُعدّّ ر
ضمدً ا ،يعـل ىموقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" ذؾ ذل مـحٍمة ذم مقضقع معلم؟ ذم اًملفورة أو ذم اًمل ة أو ذم
ً
اًمبققع؟ ٓ ،سمخ ف اًمـظريوت اًمػؼفقي" ،كظريي اًمعؼد" مـحٍمة ذم اًمعؼ د" ،كظري ي اًمض لن" مـحٍم ة ذم
اًمضلن ،وذؽها.

مرومققمو .اًملحقحي (.)2614
( )1صحقح .اًملؼماِن ذم إوؾمط ( )2 / 141 / 1مـ طمديٌ أيب ذيح ريض اهلل قمـف
ً
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أيضو ِمـ اًمػروق ّ
طمؽؿفو واطمد سمخ ف اًمـظريي اًمػؼفقي :ومنكل يـدرج تتفو ِمـ
أن ومروع اًمؼوقمدة اًمػؼفقي
ً
ُ
ومروع ًمف أطمؽوم خمتؾػي ،ىموقمدة "ٓ ضر وٓ ضار" يمؾ مو يـدرج تً ذهه اًمؼوقمدة ِمـ أطمؽوم وموحلؽؿ ومقفو
واطمد :سمخ ف اًمـظريوت اًمػؼفقي ومنكل يـدرج تتفو ُيتؾػ ذم طمؽؿف.
أن اًمؼقاقم د اًمػؼفق ي ٓ َ ِ
آظمر ومرق أذيمره سملم اًمـظريي اًمػؼفقي واًمؼوقمدة اًمػؼفقي :ذ ق ّ
دم دُُ ومق ف إؿم ورة إمم
اعمؼوركي مع اًمؼقاكلم اًمقضعقي :سمخ ف اًمـظريوت :ومنكف يقضمد ومقفو ر ِمـ ذًمؽ.
اعمؼدمي اًمثوًمثي :أكقاع اًمؼقاقمد اًمػؼفقي:
شمتـقع اًمؼقاقمد اًمػؼفقي إمم قمدة أىمسوم  -شمب ًعو ًمؾحقثقي اًمتل ُيـظر إًمقفو مـفو :-
ً
أوِٓ :مـ طمقٌ ؾمعي اًمؼوقمدة وؿمؿق و ،ومتـؼسؿ اًمؼقاقمد إمم مخس ىمقاقمد يلؾؼ قمؾقفو "اًمؼقاقم د اًمؽؾق ي
اًمؽؼمى" ،وذل مخس ىمقاقمد :ىموقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" ،وىموقم دة "اًمقؼ لم ٓ ي زول سموًمي ؽ" ،وىموقم دة
"اعميؼي دمؾى اًمتقسػم" ،وىموقمدة "اًمرضر ُيزال" أو "ٓ ضر وٓ ضار" ،وىموقمدة "اًمعودة ُحم َ رؽ َرؿي" ،سمعضفؿ
يضقػ إًمقفو ىموقمدة "إقملل اًمؽ م َأومم ِمـ إمهوًمف" :ومتؽقن ؾم ًتًو.
ذهه اًمؼقاقمد شميتؿؾ قمغم ومروع ومؼفقي يمثػمة ذم مجقع أسمقاب اًمػؼف ،و ها ىموًمقا إن اًمػؼ ف مبـ ّل قم غم ذ هه
اًمؼقاقمد اخلؿس.
وأيضو يتػرع قمـ
شمؼدم أكف يـدرج تً ذهه اًمؼقاقمد قمدد يمثػم ضمدًً ا ِمـ اًمػروع اًمػؼفقي ذم أسمقاب خمتؾػيً ،
ذهه اًمؼقاقمد ىمقاقمد أظمرى شموسمعي و ،أ ّمو ذهه اًمؼقاقمد ومنهنو أصؾقي ًمقسً شموسمعي ًمغػمذو ،ذهه اًمؼقاقمد اخلؿ س
اًمؽؼمى متػؼ قمؾقفو سملم اعمهاذى اًمػؼفقي ،مل ُيتؾػ ومقفو أطمد ،إ ًذا اًمؼس ؿ إول ِم ـ اًمؼقاقم د ذ ل اًمؼقاقم د
اعمتػؼ قمؾقفو سملم اعمهاذى وذل اًمؼقاقمد اخلؿس اًمؽؼمى.
صموك ًقو :ىمقاقمد ؿمومؾي ٕسمقاب يمثػمة ذم اًمػؼف وٓ ختتص سمبوب مع لم :وًمؽـف و أىم ؾ ؿم ً
ؿقٓ ِم ـ اًمؼقاقم د
أيضو ىمقاقمد متػؼ قمؾقفو سملم اعمهاذى اعمختؾػي ،مـفو مو يـدرج تً اًمؼقاقمد اًمؽ ؼمى،
اخلؿس اًمؽؼمى ،وذل ً
ومـفو مو ٓ يـدرج تتفوِ ،مـ أمثؾي ذهه اًمؼقاقمد ىموقمدة "آضمتفود ٓ ُيـؼض سمؿثؾف" وىموقمدة "امىم رار طمج ي
ىموسة" وىموقمدة "اًمتوسمع شموسمع" وهمػمذو ِمـ اًمؼقاقمد.
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اًمغوًمى ذم اًمؼقاقمد اعمتػؼ قمؾقفو ْ
أن شمؽقن ُملوهمي سملؾم ؾقب ظم ؼمي ٓ سملؾم ؾقب إكي وئل ،ذ ها مف ؿ ذم
اًمتؿققز سملم اًمؼقاقمد اعمتػؼ قمؾقفو سملم اًمػؼفو وسملم اًمؼقاقمد اعمختؾػ ومقف و ،إذا ضمو شم ؽ اًمؼوقم دة أو اًمض وسمط
سملقغي آؾمتػفوم :ومتػفؿ مـف أكف ّ
حمؾ ظم ف سملم اًمػؼفو  ،أ ّمو إذا ضمو ت سملقغي اخلؼم وملهنو شمػقد آشمػوق.
ختتص سمؿهذى دون م هذى ،أو ُشمُـس ى مم وم
اًمثوًمٌ ِمـ أكقاع اًمؼقاقمد :اًمؼقاقمد اعمهذبقي :وذل اًمتل
ّ
وأيضو ىموقمدة "ذ ؾ اًمع ؼمة
معلم مع ؿمؿق و ًمعدة ومروعِ ،مـ أمثؾي ذًمؽ ىموقمدة "اًمرظمص ٓ ُشمُـوط سموعمعويص" ً
سملقغ اًمعؼقد أو سمؿعوكقفو" كؾحظ أهنو ضمو ت سملقغي آؾمتػفوم ر
ومدل قم غم أهن و ًمقس ً ِم ـ اًمؼقاقم د اعمتػ ؼ
قمؾقفو.
اًمراسمع ِمـ أىمسوم اًمؼقاقمد :اًمؼقاقمد اًمتل ختتص سموب واطمد أو سملسمقاب حمدودة ِمـ اًمػؼف ،وذهه شمؼدم أهن و
شمسؿك اًمضقاسمط اًمػؼفقي  -وىمد شمؼدم اًمؽ م قمؾقفو .-
اعمؼدمي اًمراسمعي :ومقائد دراؾمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ،مو ذل اًمثؿرة ِمـ دراؾمي ذها اًمعؾ ؿ؟ وم و ذ ل وموئدشم ف؟
شمظفر وموئدة دراؾمي ذها اًمعؾؿ ومقل يكم:
ً
أوٓ :اًمؼقاقمد اًمػؼفقي شمضبط ومروع إطمؽوم اًمعؿؾقي ،وشمرسمط سمقـفو سمراسمل ي دمؿعف و ،و ُشم ؼمز ِم ـ ظم ذ و
اًمعؾؾ اجلومعي و ِ
َ
وإن اظمتؾػً مقضققموهتو وأسمقاهبو ،يعـل ىموقمدة "اعميؼي دمؾ ى اًمتقس ػم" شمـ دذو شم دظمؾ ذم
اًملفورة وذم اًمل ة وذم احلٍ وذم همػم ذًمؽ ِمـ أسمقاب اًمػؼف ،يـدرج تً ذهه اًمؼوقمدة ومروع يمثػمة ،مو اًمهي
يرسملفو؟ ومو اًمهي جيؿعفو؟ ذهه اًمؼوقمدة "أكف متك مو وضمدت اعميؼي :ومنن احلؽؿ ذق اًمتقس ػم ذم اًمنم يعي"،
أكؼؾ يم م اًمع مي اسمـ رضمى رمحف اهلل ذم مؼدمي يمتوسمف "اًمؼقاقمد" ىمول رمحف اهلل" :أ ّمو سمعد :ومفهه ىمقاقمد مفؿي
مجي شمضبط ًمؾػؼقف أصقل اعمهذى ،وشملؾعف ِمو مآظمه اًمػؼف قمغم مو يمون قمـف ىمد شمغقى ،وشمـظؿ ًمف مـث قر
وومقائد َ ّ
اعمسوئؾ ذم ؾمؾؽ واطمد ،و ُشم َؼ ّقد ًمف اًميقارد ،و ُشم َؼ ّرب قمؾقف يمؾ متبوقمد :ومؾ ُق ْؿ ِعـ اًمـوفمر ومقف اًمـظر وًمققؾمع اًم ُع ْه َر
 إن اًمؾبقى َمـ َقم َهر  ،-ومؾؼد َؾمـَ ََح سموًمبول قمغم همويي ِمـ امقمجول يموٓردمول أو ىمري ًب و ِم ـ آردم ول ذم أي وميسػمة وًمقول" رمحف اهلل شمعومم رمحي واؾمعي.
أيضو ِمـ ومقائد اًمؼقاقمد اًمػؼفقي :أهنو ُشمُسفؾ ِطم ْػ َظ اًمػروع اًمػؼفقي ،وشمغـل ـموًمى اًمعؾؿ قم ـ طمػ ظ أيمث ر
ً
أن مسوئؾ اًمػؼف ٓ شمـتفل ،وذـوك مسوئؾ طمودصمي وؾمتحدث إمم ْ
اجلزئقوتِ ،مـ اعمعؾقم ّ
قمز وضم ّؾ،
أن ييو اهلل ّ
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مو اًمهي يضبط ذهه اعمسوئؾ؟ مفل سمؾغ امكسون ِمـ ىمقة احلػظ واًمػفؿ ومنكف ٓ يؿؽـ ْ
أن ُُيقط هبهه اجلزئق وت
يمؾفوً ،مؽـ إذا ضبط اًمؼقاقمد ومنكف َي ُر ّد ذهه اجلزئقوت إمم ىمقاقمدذو ،يؼ قل اًم َؼ َر ِاذم رمح ف اهلل ذم مؼدم ي يمتوسم ف
نم ف:
"اًمػروق"" :وذهه اًمؼقاقمد مفؿي ذم اًمػؼف :قمظقؿي اًمـػع ،وسمؼدر امطموـمي هبو َي ْع ُظ ُؿ َىم دْْ ُر اًمػؼق ف و َي ْ ُ
ويظفر روكؼ اًمػؼف و ُيعرف ،وشمتضح مـوذٍ اًمػتووى وشمؽيػ" صمؿ ىمول" :و َمـ ضبط اًمػؼف سمؼقاقمده اؾمتغـك
قمـ ِطم ْػ ِ
ظ ِ
أيمثر اجلزئقوت ٓكدراضمفو ذم اًمؽؾقوت".
ِ
ُؽقن مؾؽي ومؼفقي قمـد اًمبوطم ٌ ذم ذ ها اًمعؾ ؿ  -يعـ ل ذم اًمػؼ ف
مـ ومقائد دراؾمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي :أهنو ُشم ّ
اًملريؼ ًمدراؾمي أسمقاب اًمػؼف ومعرومي أطمؽومف.
َ
امؾم مل ُ -شمُـِ ْ ُػم أمو َمف
لم اًمػؼف و قم غم اؾم تـبوط إطمؽ وم وإجي ود احلؾ قل اًمنم قمقي
أيضو ِمـ ومقائد دراؾمي ذها اًمعؾؿ :أهنو ُشم ُِع ْ ُ
ً
ًمؾـقازل اًمػؼفقي  -ظموصي ذم ذها اًمعٍم اًمهي يمثرت ومقف اًمـقازل  ،-و وذا إذا رضمعً إمم ومتووى اعمع وسيـ
وىمرارات اعمجومع اًمػؼفقي يمثػما مو َ ِ
دمدُُ أهنؿ َي ُر ّدون ذهه اًمـقازل إمم سمعض اًمؼقاقمد اًمػؼفقي.
ً
أيضو ِمـ ومقائد دراؾمي ذهه اًمعؾؿّ :
أن مراقموة اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ُجيـى اًمػؼق َف ِمـ اًمتـوىمض اًم هي ىم د يـ تٍ
ً
قمـ احلؽؿ ذم سمعض اجلزئقوت اعمتيوهبي سملطمؽوم خمتؾػي ،إذا مل يؽـ قمـده شمؼعقد ومؼفل رسمل يؽقن يػت ل ذم ذ هه
اعمسلًمي سمؽها صمؿ شملك مسلًمي ميوهبي و ومقػتل سمػتقى خموًمػي ًمؽ ْـ إذا يمون يضبط اًمؼقاقمد ومنكف َي ُر ّد اجلزئقوت إمم
ذهه اًمؼقاقمد :ومتـضبط قمـده اعمسوئؾ.
أيضو ِمـ ومقائد ذها اًمعؾؿّ :
أن اًمؼقاقمد  -ظموصي اًمؼقاقمد اخلؿس اًمؽ ؼمى ُ -شمُع لم قم غم إدراك مؼوص د
ً
كلو ذقم ًّقو وذق رومع احلرج قمـ اًمـ وس واًمتقس ػم
اًمنميعي ،مث ً ىموقمدة "اعميؼي دمؾى اًمتقسػم" كستـبط مـفو ًّ
أيضو ىموقمدة "ٓ ضر وٓ ضار" كستـبط مـفو مؼلدًً ا ذقم ًّق و ذ ق ّ
أن اًمنم يعي ضم و ت
إذا ُوضمدت اعميؼيً ،
سمرومع اًمرضر قمـ اعمؽؾػ.
اكتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم اعمؼدمي اخلومسي :وذل ذوط شملبقؼ اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ،يعـ ل ذ ؾ يم ؾ م و َم ّرت سمـ و
ٍ
طمقـئه كلبؼ اًمػ رع قم غم اًمؼوقم دة:
مسلًمي ومؼفقي َك َُر ّدذو إمم اًمؼوقمدة مبوذة أو ٓ ُسمدّّ ِمـ ذوط متك مو شمقومرت
ّ
وإٓ ومنكف ٓ ُيعؿؾ سموًمؼوقمدة ،يؼول ذم ذها أكف ٓ ُسمدّّ ِمـ ذوط:
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أن يتقومر ذم اًمقاىمعي  -يعـل ذم اعمسلًمي احلودصمي :اًمػرع اًمػؼف ل ْ -
اًمنمط إولْ :
أن يت قومر ومق ف اًمنم وط
اخلوصي اًمتل ٓ ُسمدّّ مـفو ٓكلبوق اًمؼوقمدة قمؾقفو ،يمؾ ىموقمدة إذا رضمعـو إمم ذوح اًمؼقاقم د ذم يمت ى اًمؼقاقم د
اًمػؼفقي َك ِ
َجدُُ أهنؿ يهيمرون هه اًمؼوقمدة ذو ًـمو :وم ُسمدّّ ْ
أن يتقومر ذم ذها اًمػرع اًمػؼفل اًمنموط اًمتل ي هيمرذو
اًمػؼفو  ،مثول ذًمؽ :ىموقمدة "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" ذهه اًمؼوقمدة ٓ ُيعؿ ؾ هب و ّإٓ إذا شم قومرت ومقف و
ذوط معقـي.
ِمـ ذهه اًمنموط ىموًمقاْ :
أن شمؽقن اًمرضورة حمؼؼي ٓ ُم َت ََق ّمه ي وذ ها واىم ع أن ،يلشمق ؽ سمع ض اًمـ وس
ويؼقل أكو مضلر إمم يمها ويمها ،قمـد آؾمتػلول مـف يتبلم أكف ًمقس ذـوك ضورة متحؼؼي :وإكل أم ٌر متقىم ع
أيضو ِمـ ذوـمفو ْ
أن ٓ يمدي إزاًمي اًمرض ر إمم إحل وق ضر أيم ؼم
أو متقذؿ ومحقـئه ٓ كلبؼ قمؾقف اًمؼوقمدةً ،
ُ
مـف ومحقـئه ٓ كلبؼ اًمؼوقمدةْ ،
إحلوق اًمرضر سمغػمه ِمـ اًمـوس ،كعؿ كرومع اًمرضر قمـ ف
أن ٓ يؽمشمى قمغم إزاًمتفو
ًمؽـ مو كؾحؼف سمغػمه يمل ذق احلول ومقل ًمقضمو ه ؿمخص وذدده سموًمؼتؾ :ىمول :شمؼت ؾ وم ن ّ
وإٓ ىمتؾت ؽ ذ ؾ
كؼقل :اًمرضر ُيزال؟ اىمتؾ وم ن كؼقلٕ ،ٓ :كف يؽمشمى قمؾقف إحلوق اًمرضر سموًمغػم :وم كلبؼ اًمؼوقمدة.
أيضو ِمـ ذوـمفوْ :
أن ُشم َؼدرر َر اًمرضور ُة سمؼدرذو ،مثوًمفً :مق يمون امكسون ذم اًمل حرا وًم قس مع ف ـمع وم
ً
وظمٌم ا ك ووضمد مقتي :جيقز ًمف إيمؾً ،مؽـ يليمؾ يمؿ؟ ذؾ يليمؾ ًمقيبع؟ أو يليمؾ سم َؼدْْ ر مو ُيلؾ سمف َؾم د
اًمرمؼ وسمؼو احلقوة؟ إذا ٓ ُسمدّّ ِمـ ذوط ًمتلبقؼ اًمؼوقمدة ،إذا شمقومرت ذهه اًمنموط ذم اًمؼوقمدة طمقـئه كلبؼف و
وكعؿؾ هبوِ :
ومنن اظمتؾ مـفو ذط ومنكـو ٓ كلبؼ اًمؼوقمدة ،وذها جيعؾ ؽ شمتلم ؾ ذم اًمـظ ر ذم ذوط اًمؼقاقم د،
أن شمرضمع إمم ذوح اًمػؼفو ذم يمتى اًمؼقاقمد قمغم ذهه اًمؼقاقمدّ ،
يعـل ٓ ُسمدّّ ْ
ٕن اًمؼقاقمد أيمثرذو منموح.
أيضو ِمـ ذوط شملبقؼ اًمؼوقمدة  -وذها مفؿ ْ :-
أن ٓ ُيعورض اًمؼوقمد َة مو ذق أىمقى مـفو أو مثؾف و ،ومؾ ق
ً
ظموص ُم ْع َت دّّ سم ف أو ورد ذم ذ هه
ذقمل
ص
ّ
ورد ذم اًمػرع اًمػؼفل اًمهي كريد إدراضمف ذم اًمؼوقمدة ًمق ورد ومقف ك ّ
ّ
اعمسلًمي إمجوع أو ورد ومقفو ىموقمدة ومؼفقي متػؼ قمؾقفو َأومم ِمـ ذهه اًمؼوقمدة اًمتل كريد إحلوق اًمػرع هبو :ومحقـئه ٓ
كعؿؾ سموًمؼوقمدة اًمػؼفقي ،مثول ذًمؽ :ىموقمدة "إصؾ ذم اعمقتوت اًمتحريؿ" يعـل أي مقتي ومنهنو حمرمي ،ذها أصؾ
يعـل ىموقمدة ،ذهه اًمؼوقمدة إذا كظركو إمم سمعض ضمزئقوهتو يموجلراد واًمسؿؽ َك ِ
َجدُُ أكف ورد ومقف طمديٌ سمخلقصف:
وملذا كعؿؾ طمقـئه؟ ذؾ كعؿؾ سموًمؼوقمدة ذم اجلراد واًمسؿؽ؟ كؼقل ٓ ،ٓ :كعؿ ؾ سموًمؼوقم دة ذم ذ هه اجلزئق ي،
13

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
عموذا؟ ًمقرود اًمـص ،وموًمـص ُم َؼدّّ ٌم قمغم اًمؼوقمدة ،واًمـص معروف « ُأ ِطم رؾ ًْ ًمـ و مقتت ون ودم ون ،أ ّم و اعمقتت ون
وموجلراد واحلقتش( ،)1مثول آظمر :آطمتجوج قمغم دمقيز اًمتعومؾ سموًمرسمو ذم ذها اًمعٍم سمؼوقم دة "اعمي ؼي دمؾ ى
اًمتقسػم"ً ،مق ضمو كو ؿمخص وىمول :أكتؿ أن ُترمقن اًمرسمو ذم ذهه اعملورف :إذا ىمؾتؿ سمتحريؿ اًمرسمو ومسقؾحؼـو
طمرج وميؼي ذؾ شملبؼ اًمؼوقمدة؟ كؼقل :مو كلبؼ اًمؼوقمدة ،عموذا؟ ًمقضمقد اًمـلقص اخلوصي ذم ت ريؿ اًمرسم و،
وأيضو اممج وع قم غم ت ريؿ
ُي ّرم اًمرسمو ً
ً
وأيضو ًمقضمقد اممجوع ،وموضمتؿع قمـدكو اًمـص اخلوص ذم اعمسلًمي اًمهي ُ َ
اًمرسمو :وم ُيعؿؾ سمؼوقمدة "اعميؼي دمؾى اًمتقسػم" وذها ًمؾتقضقحّ :
وإٓ وم يقضمد ميؼي ْ
إن ؿمو اهلل.
ِ
اعمستدل سموًمؼوقمدة اًمػؼفقي ،يعـل ْ
أن يؽقن أذ ً ًمؾتلبق ؼ ،يؽ قن
أيضو ِمـ ذوط شملبقؼ اًمؼوقمدة :أذؾقي
ً
ِمـ أذؾ آضمتفود ذم ذها ،وذًمؽ  -يمل شمؼدم ّ -
أيض و مس تثـقوت يم ل
أن اًمؼقاقمد ًمف ذوط و و ىمق قد وًم ف ً
ومؿ ِـ اًمهي يؿؽـف ْ
أن ُيـظر ذم ذهه اًمنموط وذهه اًمؼققد :وذؾ ذها اًمػرع مستثـك أو ًم قس مس تثـك؟
ؾمقلكَ :
أن يبؾغ اًمػؼقف درضمي شممذؾف إمم امحلوق  -يعـل ْ
ذها ُيتوج إمم أذؾقيُ ،يتوج إمم ْ
أن ُيؾحؼ اًمػرع اًمػؼف ل هب هه
اًمؼوقمدة .-
ذهه اًمنموط إذا شمقومرت ومنكـو طمقـئه كعؿؾ سموًمؼوقمدة.
اعمؼدمي اًمسودؾمي :آؾمتثـو ِمـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي :وذها اعمقضقع مفؿ ٕكف ًمف َشم َعؾ ٌؼ سموٓطمتجوج سموًمؼوقم دة
اًمػؼفقي  -يمل ؾمقلك  ،-ذؾ اًمؼوقمدة اًمػؼفقي طمج ي أو ًمقس ً سمحج ي؟ ذ ها متعؾ ؼ شمعؾ ًؼ و يمب ًػما سمؿقض قع
راج مس لًمي ومؼفق ي َيظف ر دظمق ُ و ذم اًمؼوقم دة
آؾمتثـو ذم اًمؼقاقمد ،اعمراد سموٓؾمتثـو ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي إظم ُ
ِ
سملي قمبورة شمدل قمغم ذًمؽ ،إظمراج مسلًمي ومؼفقي يظفر  -يعـل قمـد اًمـظر إوزم
اًمػؼفقي مـ ُطم ْؽ ِؿ شمؾؽ اًمؼوقمدة ّ
ِ
سملي قمبورة شمدل قمغم ذًمؽ.
 دظمق ُ و ذم اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ُكُخرضمفو مـ ُطم ْؽ ِؿ ذهه اًمؼوقمدة ّاعمستثـقوت ِمـ اًمؼوقمدة اًمػؼفقي َؾم َؾ َؽ اًمػؼفو ومقفو مـفجلم  -يعـل يمقػ كعرف ذهه اعمستثـقوت :-
سمعض اًمػؼفو  ،يؼ قل :ىموقم دة يم ها
ٍم ذهه اعمستثـقوت ِمـ يمؾ ىموقمدة ،وذها ؾمور قمؾقف ُ
اعمـفٍ إولَ :طم ْ ُ
ٍ
طمٍم هه اعمسوئؾ اعمستثـوة ،م و وموئ دة ذًم ؽ؟
ويمها يستثـك مـفو ذهه اعمسوئؾ ،صمؿ يَّد سمؼدر مو يستلقع ِمـ
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أي مسلًمي شمـلبؼ قمغم اًمؼوقمدة وًمقسً ِمـ اعمس تثـقوت ومنهن و شم دظمؾ ذم اًمؼوقم دة وكعلقف و كػ س
طمتك يؼولّ :
ِ
ٍم ت اعمس وئؾ اعمس تثـقوت ومس قلك قم ومل آظم ر
احلؽؿً ،مؽـ ذهه اًملريؼي ذم احلؼقؼي ٓ شمؽػلٕ :ك ف مف ل ُطم َ
ويستدرك ،وىمد َ ِ
دمد مسوئؾ كوزًمي :و ها ؾمؾؽ اًمػؼفو مسؾ ًؽًو آظم ر ذم سمق ون ذ هه اعمس تثـقوت ،وذ ق ض بط
اعمستثـقوت قمـ ـمريؼ سمقو ن أؾمبوب آؾمتثـو  ،ىموًمقا :كضبط أؾمبوب آؾمتثـو  ،إذا قمرومـو اًمسبى :ومنكـ و طمقـئ ه
كـظر ذم ذها اًمػرع اًمػؼفل ذؾ ذق ِمـ إؾمبوب ومـستثـقف ِمـ اًمؼوقمدة أو ًمقس ومقف ؾم بى ِم ـ ذ هه إؾم بوب
ومنكـو ٓ كستثـقفُ ،أ َك ِّبف ذـو امم ّ
أن سمعض اًمػروع اًمػؼفقي ىمد ُشمُهيمر قمغم أهنو ِمـ اعمس تثـقوت ِم ـ اًمؼوقم دة ًمؽ ـ ذم
احلؼقؼي ذل ًمقسً ِمـ اعمستثـقوت ،عموذا؟ ٕهنو ذم إصؾ مل شمدظمؾ ذم اًمؼوقمدةً ،مؽ ْـ ذم اًملقرة اًمظوذرة يظ ـ
سمعض مـ يـظر إًمقفو أهنو شموسمعي ًمؼوقمدة يمها ويمهاً ،مؽـ قمـد اًمتحؼقؼ َك ِ
َجدُُ أهنو ٓ شمـدرج ذم اًمؼوقم دة ٓظم ت ل
َ
ذط أو ىمقد ِمـ ىمققدذو.
إذا يمون اًمػرع اًمػؼفل يدظمؾ ذم اًمؼوقمدة طمؼقؼي :ومنكف يؿؽـ ْ
أن يؽقن مس تثـك ِم ـ ذ هه اًمؼوقم دة سملطم د
أؾمبوبِ ،
ومـ ذهه إؾمبوب:
أوٓ :اًمـص اًمنمقمل ،مثول ذًمؽ :قمـدكو ىموقمدة شمؼقل" :إصؾ ذم اًمضلن ٕن ُيضؿـ اعمثكم سمؿثؾف" ،مثول
ِ
ِ
ُ
اًمؼم ،ذها ذق إصؾ،
اًمؼم ًميخص آظمر :ومـؼقل :يؾزمؽ
ضلن صوع مـ ُ ِّ
ذًمؽً :مق أن إكسو ًكًو أشمؾػ صو ًقمو مـ ُ ِّ
ِ
ٍماة ذل اًمي وة
ٍماة :اعمُ َ ّ
ٓ كؾجل إمم اًمؼقؿي ،إصؾ أن ُيضؿـ اعمثكم سمؿثؾف ،ذهه ىموقمدةَ ،كَجدُُ أكف ذم طمديٌ اعمُ َ ّ
اًمتل ُطمبِ َس ًمبـُُفو ذم ضقمفو و ُشمُرك قمدة أيوم طمتك جيتؿع ومقفو اًمؾبـ صمؿ يلك موًمؽفو ويبقعفو :ومقظـ اعميؽمي أهنو
ٍماة وسمعد أن ُيؾبفو يتبلم ًم ف
يمهًمؽ – يعـل أن ذها ذق اًمقصػ اًمدائؿ ومقفو  :-ومنكف إذا اؿمؽمى ذهه اًميوة اعمُ َ ّ
وأن اًمؾبـ ٓ جيتؿع ومقفو سمؽثرة ومفها ًمف احلؼ ذم ْ
أن ومقفو قمقى ّ
ّ
أن َي ُر ّد ذهه اًميوةً ،مؽ ْـ إذا َر ردذو ذؾ َي ُرد معف و
ومؿ ِـ اسمتوقمف و َسم ْع دُُ :
ٍُموا امسمؾ واًمغـؿَ ،
ًمبـًًو أو َي ُرد ً
َترا؟ ضمو ذم احلديٌ أكف قمؾقف اًمل ة واًمس م ىمولُ ٓ« :شم َ ّ
إن ؿمو أمسؽْ :
ومنكف سمخػم اًمـظريـ سمعد أن ُيتؾبفوْ :
وصوع ََت ْ ٍرش( - )1واحلديٌ متػ ؼ قمؾق ف ،-
وإن ؿمو َر ردذو
َ
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َ
ٓطمظ ذـو ّ
ضلن اًمؾبـ مل يؽـ سمؿثكم ،إ ًذا ظموًمػ اًمؼوقمدة أو ٓ؟ ـمقى مو اًمسبى ذم آؾمتثـو ذـ و؟ اًم ـص
أن
اًمنمقمل ،يمل شمؼدم معـو ذم شملبقؼ اًمؼوقمدة ّ
أن اًمـص اًمنمقمل ُم َؼدرر ٌم قمغم اًمؼوقمدة.
ـمقى ىمد يؼقل ىموئؾ :موذل احلؽؿي ِمـ اعمخوًمػي ًمؾؼوقمدة؟ يعـل ِمل َ َمل ْ يؼؾَ :ي ُرد سمؼدر مو طمؾى ِمؽـ ذ ها
اًمـزاع سملم اًملروملم ،يمقػ َي ِر ُد اًمـزاع؟ ىم وًمقا :إك ف إذا
أو ٓ؟ ِمؽـً ،مؽـ ىموًمقا ذم احلؽؿي ِمـ ذًمؽ أكف ىمد َي ِر ُد
ُ
ى ذهه اًميوةّ :
ومنن ذها اًمؾبـ اعمجتؿع ذم اًمرضع أيمثره يمون ىمبؾ قمؼد اًمبقع  -وذق اًمهي جيى ضل ُكُف – يمون
َطم َؾ َ
أيضو ر ِمـ اًمؾبـ ذم ذها اًمرضع :وموظمتؾط م و جي ى ض ل ُكُف وم و ٓ جي ى
دم ّؿ َع ً
ذم مؾؽ اًمبوئع وسمعد اًمعؼد َ َ
ضل ُكُف :ومفها يمدي ًمؾـزاع سملم اًملروملم :ومجو ت اًمنميعي وطمسؿً إمر ومؼوًمًَ :ي ُرد صو ًقمو ِمـ اًمتؿر.
أذت اًمقف ىمبؾ ىمؾقؾ ذم ىموقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" ُيستثـك ِمـ
أيضو ِمو ُيستثـك سموًمـص ِمـ اًمؼقاقمد :مو
ُ
ً
همػمه ِمـ اعمسوئؾ ذم مسلًمي اًمـقي  -ذم أيمثر
ذًمؽ قمد ُة مسوئؾ ذم احلٍ ،ها يهيمر سمعض اًمػؼفو أن احلٍ ُيوًمػ َ
ذيمرت ِمـ طمٍ امكسون قمـ همػمه ىمبؾ ْ
ُي ٍّ اًمػريض َي قم ـ كػس ف ،ومف ها يؽ قن
ِمـ مسلًمي ِ ،-مـ ذًمؽ مو
ُ
أن َ ُ
ًمـػسف ،مع أكف مل ِ
يـق ذًمؽ ذها مستثـك ِمـ اًمؼوقمدة ،مو ؾمبى آؾمتثـو ؟ ذق اًمـص اًمنم قمل ،وذ ق طم ديٌ
ؼم َم َي؟ش ىم ول :أخ زم أو ىمري ى زم،
ؼم َم َي ،ىمول قمؾقف اًمل ة واًمس مَ « :مـ ُؿم ُ
ؼم َم َي ،عمَّو طمٍ ىمولً :مبقؽ قمـ ُؿم ُ
ُؿم ُ
ؼم َم َيش( ،)1وموًمسبى ذـو ذق اًمـص.
ىمولُ « :طم رٍ قمـ كػسؽ صمؿ ُطم رٍ قمـ ُؿم ُ
أيضو ِمـ أؾمبوب آؾمتثـو  :اممجوع ،وذق ْ
مـدرضمو تً اًمؼوقمدة ًمؽـ يستثـك ِمـ
أن يؽقن اًمػرع اًمػؼفل
ً
ً
ذهه اًمؼوقمدة سموممجوع ،مثول ذًمؽ :ىموقمدة "سمقع اعمعدوم ٓ جيقز" اًمٌم اعمعدوم ذؾ جيقز سمقعف؟ ٓ جيقز سمقع ف
عمَِو ذم ذًمؽ ِمـ اًمغرر واجلفوًميً ،مؽـ اؾم ُتُثـل ِمـ ذًم ؽ مس لًمي سمق ُع آؾمتل ـوع ،آؾمتل ـوع :ذ ق ْ
أن يتػ ؼ
أن يلـع ًمف ؿمق ًئو قمغم ْ
ؿمخص مع صوكع ْ
أن شمؽقن اعمقاد ِمـ اًملوكع ،مثول ذًمؽ :اًمـج ور ،شم هذى إمم اًمـج ور
أيض و ًم ق
وشمؼقل :اصـع زم ذها اًمؽرد  -ويؽقن اخليى ِمـ اًمـجور  ،-ذها اًمعؼد كسؿقف قمؼد اؾمتل ـوعً ،
وـمؾبً مـف ْ
أن ُيقط مـف صمق ًسمو  -واًمؼلش ِمـ اخلقوط  ،-ومف ها يس ؿك قمؼ د اؾمتل ـوع ،إذا
ذذبً إمم اخلقوط
َ
َ
شملمؾً ومقف َ ِ
سمقع ًمٌم معدوم ،ذؾ اًمؽرد مقضمقد عمَّو أسمرمـو اًمعؼ د م ع ذ ها اًمـج ور؟ مع دوم ذ ؾ
دمدُُ أكف ٌ
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أسمرمً مع اخلقوط؟ ذق معدوم إذا اًمؼوقمدة شمؼقل" :سمقع اعمعدوم ٓ جيقز" ومع ذًمؽ أضموزه
اًمثقب مقضمقد عمَّو
َ
اًمعؾل  ،ـمقى مو ؾمبى آؾمتثـو ذـو؟ ىموًمقا :ؾمبى آؾمتثـو ذق اممجوع ،م و ذ ق اممج وع؟ ىم وًمقا :اممج وع
اًمعؿكم ِمـ همػم كؽػم ،ذؾ يقضمد أطمدٌٌ أن يـؽر قمؾقؽ ْ
شمهذى إمم اًمـجور وشمؼقل :اصـع زم ذها اًمؽرد أو
أن
َ
ذها اًمَّير وكحق ذًمؽ؟ ٓ أطمد يـؽر قمؾقؽ ،إ ًذا ذها إمج وع قمؿ كم مـعؼ د سم لم اًمـ وس قمؿق ًم و  -قمؾلئف ؿ
وقمومتفؿ  ،-ومقؽقن اًمسبى ذم آؾمتثـو ذـو ذق اممجوع.
أيضو ِمـ أؾمبوب آؾمتثـو ِمـ اًمؼقاقمد :اًمرضورةِ ،مـ أمثؾي ذًمؽ :ىموقمدة "مو َطم ُر َم ْ
أظم ُهه َطم ُر َم إقمل وؤه"
ً
أيض و ْ
ُي ُر ُم قمغم امكسون ْ
معـك ذهه اًمؼوقمدةّ :
أن يعلق ف هم ػمه،
ُي ُر ُم قمؾقف ً
أن يلظمهه وملكف َ ْ
أن اًمٌم إذا يمون ِمو َ ْ
ِ
أن امكسون اسم ُتُكم سمؼوـمع ـمريؼ وىمولُ ٓ :سمدّّ ْ
دومع اًمرؿمقة طمول اًمرضورةً ،مق ّ
أن
ىموًمقاُ :يستثـك مـ ذهه اًمؼوقمدة ُ
شمدومع ذهه اًمرؿمقة ّ
وإٓ ومنكؽ ٓ شمـجق ،ومفـو أن جيقز اًمدومع مع ّ
أن اًمرؿمقة مـلبؼي قم غم اًمؼوقم دة "م و َطم ُر َم
ْ
أظم ُهه َطم ُر َم إقملوؤه" ًمؽ ّـ اًمهي أضموز آؾمتثـو ِمـ ذهه اًمؼوقمدة ذق اًمرضورة.
أيضو ِمـ أؾمبوب آؾمتثـو  :احلوضمي ،واحلوضمي ذل مرشمبي دون مرشمبي اًمرضورةِ ،مـ أمثؾي ذًم ؽّ :
أن قمؼ قد
ً
اعمعووضوت ٓ شملح مع اجلفوًمي واًمغرر ،ذهه ىموقمدة ،يمؾ قمؼد معووضي ومنكف ٓ يل ح م ع اجلفوًم ي واًمغ رر،
ٌ
مؽون ُيغتس ُؾ ومق ف ً -م قس مؽو ًك و ُشمُؼه ومق ف
ُيستثـك ِمـ ذًمؽ دظمقل احللم ،واعمراد سموحللم قمـد اًمػؼفو ذق
احلوضمي  ،-ويمون ذها ذم اًمسوسمؼ مو يموكً اًمبققت مفقلة يقضمد ومقفو أمويمـ ًم همتسول :ومؽون اًمـ وس ي هذبقن
إمم ذهه احللموت ٕضمؾ آهمتسول سملضمرة ،ـمقى إذا كظركو إمم ذهه احللموت ذق يدومع مبؾ ًغو مـ اعم ول ٕضم ؾ
أن يغتسؾ ذم ذها احللم ،ذها اًمعؼد ًمق كظركو إًمقف َك ِ
أن ومقف ضمفوًمي وومقف همرر ،وضمف اجلفوًم ي واًمغ رر ومق ف ّ
َجدُُ ّ
ْ
أن
أصمر سموًمـس بي
همػم معؾقم ،ىمد يبؼك رسمع ؾموقمي أو صمؾٌ ؾموقمي أو كلػ ؾموقمي وذها ًمف ٌ
َىمدْْ َر اًمقىمً ذم ذها احللم ُ

أيضو َىمدْْ ر اعمو اعمستعؿؾ ومقف ضمفوًمي ومع ذًمؽ َك ِ
َجدُُ ّ
أن اًمػؼفو يؼقًمقن :جيقز دظم قل احل لم وسم هل
ًمؾلًمؽً ،
ُ
ِ
طمرج وميؼي.
اًمـوس ٌ
اًمعقض ومقف ،ـمقى مو ذق ؾمبى آؾمتثـو ؟ ىموًمق :احلوضميٕ ،كف ًمق ىمؾـو سمعدم اجلقاز َحل َؼ َ
اعمؼدمي اًمسوسمعي وذل :طمجقي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ،وذهه مسلًمي ِمـ إمهقي سمؿؽون ،يعـل ذهه اًمؼقاقم د ذ ؾ
يؿؽـ ْ
أن كجعؾفو دًمق ً ُكُرضمع إًمقف اًمػروع اًمػؼفقي وكحتٍ هبو ذم اعمسوئؾ اًمـوزًم ي واعمي ؽؾي أو ٓ؟ ىمب ؾ سمق ون
طمجقي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي أذيمر ترير حمؾ اًمـزاع ،ومقؼول ذم ترير حمؾ اًمـزاع :إذا يموكً اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ملظمقذة
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ِ
كص ذقم ًقو ومفل طمجي ُيستدل هبو شمب ًعو ًم طمتجوج سموًمـص اًمنمقمل  -ؾمقا ُأظمهت ِمـ ًمػظ اًمـص أو ِمـ
مـ ّ
كص ذقمل ،ومؽقن امكسون ُيتٍ سمؼوقم دة "ٓ
معـك اًمـص  ،-مثول ذًمؽ :ىموقمدة "ٓ ضر وٓ ضار" ذهه ّ
أيض و ىموقم دة
ضر وٓ ضار" ٓ إؿمؽولٕ ،كف ذم احلؼقؼي إكل يستدل سمحديٌ اًمـرربِ ِّل قمؾقف اًمل ة واًمس مً ،
كلو وإكل ُأظمهت ِمـ معـك اًمـص ذم مثؾ ىمقًمف ّ
ضمؾ وقم َ ﴿ :و َم و َضم َع َؾ
"اعميؼي دمؾى اًمتقسػم" ذهه ًمقسً ً
َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ ِذم اًمدِِّّ ِ
أيضو طمجيّ :
ٕن ذم آطمتجوج هب و ذ ق ذم
يـ ِم ْـ َطم َر ٍج﴾( )1ومفل ُأظمهت ِمـ معـك اًمـص ومفل ً
احلؼقؼي ذق اطمتجوج سموًمـص اًمنمقمل ،وذها حمؾ اشمػوق ،يعـل إمر إول ذم تري ر حم ؾ اًمـ زاع :إذا يموك ً
اًمؼوقمدة اًمػؼفقي ملظمقذة ِمـ اًمـلقص اًمنمقمقي ،ومفهه ُُيتٍ هبو سموٓشمػوق.
صموك ًقو :يؼول :إذا يموكً اًمؼوقمدة اًمػؼفقي مبـقي أو جمؿ ًعو قمؾقفو :إذا يموكً اًمؼوقم دة اًمػؼفق ي ِم و أمج ع قمؾق ف
أيضو طمجي شمب ًعو حلجقي اممجوع ،وذها مفؿ أكع إذا َم ّر سمؽ طمؽوي ي إمج وع قم غم ىموقم دة ِم ـ قم ومل
اًمػؼفو ومنهنو ً
ُم ْس َت ْؼ ِرئ ُم رلؾِ ٍع قمغم أىمقال اًمػؼفو  :ومنكؽ شمتؿسؽ هبها اممجوع ٕكف ُيػقدك ذم آطمتجوج.
أيضو ِمو يؼول ذم ترير حمؾ اًمـزاع :إذا يموكً اًمؼوقمدة اًمػؼفقي مبـقي قمغم اؾمتؼرا شموم ومفل طمجي شمب ًعو حلجقي
ً
آؾمتؼرا اًمتوم ،يؼقل ؿمقع امؾم م اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل" :وأ ّمو آؾمتؼرا ومنكل يؽقن يؼقـً و إذا يم ون اؾم تؼرا
شمو ًمو".
راسم ًعو  -وذق حمؾ اًمـزاع  :-إذا يموكً اًمؼوقمدة اًمػؼفقي مل ُشم ْب َـ قمغم كص ذقمل :ومل ُجيؿع قمؾقف و :ومل ُشم ْب َـ
قمغم اؾمتؼرا شموم :وإكل ُسمـقً قمغم اؾمتؼرا كوىمص :ومفهه حمؾ ظم ف سملم اًمػؼفو  ،ذؾ شمؽ قن طمج ي أو ًمقس ً
سمحجي؟ ذ ذى سمعض اًمػؼفو إمم قم دم آطمتج وج هب هه اًمؼقاقم د اًمػؼفق ي ،وأىم قى م و َتس ؽقا سم ف مس لًمي
إن اًمؼقاقمد اًمػؼفقي أهمؾبقي وًمقسً يمؾقيّ :
"آؾمتثـو ِمـ اًمؼقاقمد" ىموًمقاّ :
وأن اعمستثـقوت ومقفو يمثػمة :وُيتؿ ؾ
ْ
أن يؽقن اًمػرع اًمػؼفل  -اعمراد إحلوىمف هبهه اًمؼوقمدة ِ -مـ اعمستثـقوت :وًمقس مـ ِمو مل يس تثـك ىم وًمقا :ذ ها
حمتؿؾ ،واحلؼقؼي ذها أىمقى احلجًٍ ،مؽـ ذهه يؿؽـ اجلقاب قمـف سمعدة أضمقسمي ،ومؿل ُجيوب قمـ ذها اًمدًمقؾ ْ
أن
يؼولْ :
إن يمقن اًمؼوقمدة اًمػؼفقي أهمؾبقي وومقفو مستثـقوت ذها ٓ يؿـع ِمـ احلجقي يموًمـص اًمعوم اًميومؾ جلؿقع
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أومراده صمؿ ورد قمؾقف آؾمتثـو سمـص آظمر اؾمتثـك سمعض إومراد ،مو سمؼل ِمـ أومراد قموم ذؾ ُيتٍ سمف أو ٓ؟ كعؿ،
أيضو مو شمؼدم معـو ِمـ ّ
أن اًمهي يلبؼ
أيضو ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقيً ،
ُيتٍ سمف وٓ إؿمؽول ذم ذًمؽ ،ومؾ ُق َؼؾ مثؾ ذًمؽ ً
ذهه اًمػروع قمغم اًمؼقاقمد ٓ ُسمدّّ ْ
أن يؽقن أذ ً وم َقـْ ُظر ذم أؾمبوب آؾم تثـو ويـظ ر ذم اًمؼق قد واًمنم وط هه
ُ
أيضو ِمو يؼ ول ذم اجل قاب قم ـ
اًمؼقاقمد :ومنذا شمقومرت ذهه يمؾفو أمؽـ
امحلوق :وإٓ ومنكف ٓ يؿؽـ امحلوقً ،
أن يؼولّ :
أن ُىملورى ذها اًمدًمقؾ ْ
ذها اًمدًمقؾّ :
إقمؿ معؿقل سمف ذم اًمنم ع،
إن ذهه اًمؼوقمدة أهمؾبقي :وإهمؾى
ّ
يعـل ٓ يؾزم ذم اًمنمع أكـو ٓ كعؿؾ ّإٓ سموًمقؼلم اًمقؼلم إكل يؽ قن ذم أؿم قو  :وًمؽ ـ ٓ يؽ قن ذم يم ؾ ر
يموف ذم آؾمتدٓل سمحؿد اهلل ،يعـل ِم ـ أىم قى م و ُيس تدل سم ف
إقمؿ إهمؾى ذها ٍّ
ومؽقن ذهه اًمؼوقمدة شمػقد
ّ
حلجقي اًمؼقاقمد ّ
أيض و ِم و
أن ذها قمؿؾ اًمػؼفو
ىمديل وطمدي ًثو ،يقردون ذهه اًمؼقاقمد وُيتجقن هبو ذم يمت بفؿً ،
ً
ِ
ُُيتٍ سمف ذم طمجقي اًمؼقاقمد ّ
حمتٍ سمف قمـد مجفقر اًمػؼفو :
أن ذهه اًمؼقاقمد َأومم مـ آطمتجوج سموًمؼقوس ،اًمؼقوس ٌّ
ومـؼقل :اًمؼقاقمد َأومم ِمـ اًمؼقوس ،مو وضمف إوًمقيي؟ ىموًمقاّ :
إن اًمؼقوس ذق إحلوق ومرع سملص ؾ ،يعـ ل ُيؼ وس
قمغم مسلًمي واطمدة قمغم إصؾ ،سمقـل اًمؼوقمدة اًمػؼفقي يـدرج تتفو مسوئؾ يمثػمة ،ومؽلكؽ ذم احلؼقؼي شمؼقس قمغم
قمدد ِمـ اعمسوئؾ ٓ قمغم مسلًمي واطمدة ومؼوًمقاّ :
إن آطمتجوج سموًمؼقاقمد اًمػؼفقي َأومم ِمـ آطمتجوج سموًمؼقوس.
اعمؼدمي اًمثومـي – ىمبؾ إظمػمة  :-وذل اًمعؾقم اًمتل اؾم ُتُؿدت مـفو اًمؼقاقمد اًمػؼفق يِ :م ـ ذ هه اًمعؾ قم:
خل َراج سموًمض لن" ،ذوشم ون
اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـرري اًمـبقييَ ،م رر ْت معـو ىموقمدة "ٓ ضر وٓ ضار" وىموقم دة "ا َ
وأيضو ىموقمدة "اعميؼي دمؾى اًمتقسػم" ملظمقذة ِم ـ ىم قل اهلل قم ّز
اًمؼوقمدشمون قمبورة قمـ كللم حلديثلم كبقيلمً ،
وضمؾَ ﴿ :و َمو َضم َع َؾ َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ ِذم اًمدِِّّ ِ
ّ
يـ ِم ْـ َطم َر ٍج﴾( ،)1ىموقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" ملظمقذة ِم ـ طم ديٌ «إك ل
ضمؾ وقم ُ ﴿ :ظم ِه ا ًْمع ْػ ق و ْأم ر سمِ و ًْمعر ِ
ف﴾()3
إقملل سموًمـقوتش( ،)2ىموقمدة "اًمعودة ُحم َ ّؽّؿي" ملظمقذة ِمـ ىمقًمف ّ
ُْ
َ َ َ ُ ْ
أيضو يؼول :ذها ذم اًمضقاسمط اًمتل شمؽقن ذم سموب أو ذم أسمقاب حمدودة مثؾ "اًم َب ِّقـَ ُي قمغم
وذؽها ذم سمؼقي اًمؼقاقمدً ،
يمثػمه ومؼؾقؾف طمرام" ،ذهان ضوسملون ومهو قمبورة قمـ أطموديٌ
اعمُدّّ قمل واًمقؿلم قمغم َمـ أكؽر"ً ،
أيضو "مو أؾمؽر ُ
( )1احلٍ.78 :
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أن اًمؼوقمدة اًمتل ُشمُمظمه ِمـ اًمـلقص ُييؽمط ْ
كبقييً ،مؽـ ُيـَ ّبف ذـو إمم ّ
ؼما ذم اًمدًٓمي ،يعـ ل
أن يؽقن ّ
اًمـص معت ً
ٓ كبـقف قمغم طمديٌ ضعقػ ٓ ُسمدّّ ْ
أيضو ِمو اؾم ُتُؿدت مـف اًمؼقاقمد اًمػؼفق ي آصم ور
أن يؽقن احلديٌ
صحقحوً ،
ً
اًملحوسمي ريض اهلل قمـفؿِ ،مـ ذًمؽ ىمقل قمؿر ريض اهلل شمعومم قمـف" :مؼوـمع احلؼقق قمـ د اًمنم وط"( )1ذ ها
أيضو ِمو ُشمُستؿد مـف اًمؼقاقمد اًمػؼفقي آصمور اًمتوسمعلم رمحفؿ اهلل شمعوممِ ،مـ
َقم رؾ َؼف اًمبخوري ذم اًملحقح جمزو ًمو سمفً ،
ذ َط قمغم كػسف ـموئ ًعو همػم ُم ْؽ َْر ٍه ومفق قمؾق ف"( )2ومف هه ىموقم دة،
ذًمؽ ىمقل ذيح  -اًمؼويض رمحف اهلل َ " :-مـ َ َ
أيضو ِمو ُشمُستؿد مـف اًمؼقاقمد اًمػؼفقي أىمقال سمعض إئؿ ي اعمجتف ديـ ِم و
ذيمره اًمبخوري و َقم رؾ َؼف ذم اًملحقحً ،
اؾمتـبلقه ِمـ اًمػروع اًمػؼفقي ِمو جيري جمرى اًمؼقاقمد.
اعمؼدمي إظمػمة :اعممًمػوت ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي:
أسمدأ ً
أوٓ سموعمهذى احلـػلِ ،مـ اعممًمػوت ذم ذها اعمهذى "أصقل اًم َؽ َْر ِظمل" وذ ق أسم ق احلس لم قمبق د اهلل
اًمؽرظمل ،اعمتقرم َؾمـََي صم صملئي وأرسمعلم ًمؾفجرة ،وذها اًمؽتوب يمتوب ملبقع وذق أول اعممًمػ وت ذم اًمؼقاقم د
اًمػؼفقيَ ،ذ َيم ََر ومقف سمض ًعو وصم صملم ىموقمدة ،وىمد أوضحفو سملمثؾي كجؿ اًمديـ اًمـسػل اعمتقرم َؾمـََي مخس لئي وؾم بعي
وأيضو ِمـ ُيمُتى اًمؼقاقمد ذم اعمهذى احلـػل "شملؾمقس اًمـظ ر" ٕيب زي د اًم دسمقد ،اعمت قرم
وصم صملم ًمؾفجرةً ،
وأيضو َذ َيم ََر ومقف ِمـ اًمؼقاقمد مو
َؾمـََي أرسمعلئي وصم صملم ًمؾفجرةَ ،ذ َيم ََر ومقف ىمقاقمد ومؼفقي اظمتؾػ ومقفو أئؿي احلـػقيً ،
أيض و ذم م هذى احلـػق ي
ُيتؾػ ومقف أئؿي احلـػقي مع امموملم موًمؽ واًميوومعل رمحفؿ اهلل مجق ًعوِ ،مـ اًمؽتى ً
"إؿمبوه واًمـظوئر" ًمزيـ اًمديـ اسمـ كجقؿ ،اعمتقرم َؾمـََي شمسعلئي وؾمبعلم ًمؾفجرة ،وىمد اقمتـك متلظمرو احلـػق ي
هبها اًمؽتوب قمـويي وموئؼي طمتك َذ َيم ََر اعمحؼؼ ّ
أن ِمـ اًمتعؾقؼوت واحلقار واًمنموح قمغم ذها اًمؽتوب مو يؼ ورب
ؾمبعي وقمنميـ ممًم ًػوِ ،مـ ذهه اعممًمػ وت قم غم "إؿم بوه واًمـظ وئر" "همؿ ز قمق قن اًمبل وئر ذح إؿم بوه
وأيضو ِمـ يمتى احلـػقي ذم اًمؼقاقمد "جمؾي إطمؽوم اًمعدًم ّق ي"
واًمـظوئر" مسمراذقؿ احلؿقي  -وذق ملبقع ً ،-
وذهه اعمجؾي َأ ًّمػفو مجوقمي ِمـ قمؾل اًمدوًمي اًمعثلكقي ِمـ إطمـوفُ ،صدِِّّ َر ْت ذهه اعمجؾي سمتسع وشمسعلم ىموقم دة،
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ُذطمً ذهه اًمؼقاقمد مع اعمجؾ ي يم ل ذطم ً مػ ردةِ ،
ومؿ ـ ذوح ذ هه اعمجؾ ي "درر احلؽ وم ذح جمؾ ي
ُ
أيض و "ذح اعمجؾ ي" خلوًم د إشم ود ،ومل
إطمؽوم" ًمعكم طمقدر ،اًمهي هيؿـو ذق اعمؼدمي ذم ذح اًمؼقاقمدً ،
يؽؿؾفو ،صمؿ ضمو اسمـف حمؿد ـموذر إشمود وأيمؿؾفو ،وأ ّمو اًمنموح اعمػردة ًمؼقاقمد اعمجؾ ي وم "ذح اًمؼقاقم د
أيض و ذطمف و اًمي قع
اًمػؼفقي" ًمؾيقع أمحد اًمزرىمو اعمتقرم َؾمـََي أًم ػ وصم صملئ ي وؾم بعي ومخس لم ًمؾفج رةً ،
مللػك اًمزرىمو اعمتقرم َؾمـََي أًمػ وأرسمعلئي وقمنميـ ًمؾفجرة ضؿـ يمتوسمف "اعمدظمؾ اًمػؼفل اًمعوم" ًمؽـ ذطمف
ذح مقضمز.
وأمو اعمهذى اعموًمؽلِ :
ومؿـ ُيمُتِ ِ
ى اًمؼقاقمد يمتوب "اًمػ روق" ٕيب اًمعب وس اًم َؼ َر ِاذم اعمت قرم َؾم ـََي ؾم تلئي
ّ
وأرسمعي وصملكلم ًمؾفجرة ،وذها اًمؽتوب اؾمؿف "أكقار اًمؼموق ذم أكقا اًمػ روق" َض رؿـََف ىمقاقم د ومؼفق ي يمث ػمة
متػرىمي ذم وملقًمف ،قمدد ذهه اًمؼقاقمد مخسؿئي وصملكقي وأرسمعقن ىموقمدة ،ذها اًمؽتوب قمؾقف طموؿمقي ٓسمـ اًمي وط
اعموًمؽل ،اعمتقرم َؾمـََي ؾمبعلئي وصم صمي وقمنميـ ًمؾفجرة ،اؾمؿفو "إدرار اًمنموق قمغم أكقا اًمػروق" ىملد اسم ـ
اًميوط ِمـ ذهه احلوؿمقي ُ
سمقون اًملحقح ِمو ورد ذم ومروق اًم َؼ َر ِاذم وسمقون مو أظمل ل ومق ف اًم َؼ َر ِاذم ،واًمعؾ ل سمع ده
شمؾؼقا ذهه احلوؿمقي سموًم َؼبقل ،طمتك ىمول سمعضفؿ" :قمؾقؽ سمػروق اًم َؼ َر ِاذم وٓ شمؼبؾ مـفو ّإٓ مو َىمبِ َؾف اسمـ اًميوط"،
ِ
ومـ ِ
أيضو ذم اًمؼقاقمد "اًمؼقاقمد" ٕيب قمب د اهلل اعم ِّؼ ري اعمت قرم َؾم ـََي ؾم بعلئي وشمس عي
يمتى اعمهذى اعموًمؽل ً
ومخسلم ًمؾفجرةِ ،
أيضو "إيضوح اعمسوًمؽ إمم ىمقاقمد امم وم موًم ؽ" ٕيب اًمعب وس اًمقكنميز ،
ومـ يمتبفؿ ً

اعمتقرم َؾمـََي شمسعلئي وأرسمعي قمنم ًمؾفجرة.
وأمو اعمهذى اًميوومعلِ :
ومؿـ ِ
ًمؾعز سمـ قمبد اًمس م،
يمتى اًمؼقاقمد ومقف "ىمقاقمد إطمؽوم ذم ملوًمح إكوم" ّ
ّ
أيض و يمت وب
اعمتقرم َؾمـََي ؾمتلئي وؾمتلم ًمؾفجرة ،وذها اًمؽتوب يدور قم غم تل قؾ اعمل وًمح ودر اعمػوؾم دً ،
أيض و يمت وب
"إؿمبوه واًمـظوئر" ًملدر اًمديـ اسم ـ اًمقيمق ؾ ،اعمت قرم َؾم ـََي ؾم بعلئي وؾم تي قمنم ًمؾفج رةً ،
"اًمؼقاقمد" ًمتؼل اًمديـ ِ
احل ْلـِل( ،)1اعمتقرم َؾمـََي صملكلئي وشمسعي وقمنميـ" ،إؿم بوه واًمـظ وئر" ًمت وج اًم ديـ
اًمسبؽل ،اعمتقرم َؾمـََي ؾمبعلئي وإطمدى وؾمبعلم ،وذها اًمؽتوب اؿمتؿؾ قمغم معظؿ م و ذم يمت وب اسم ـ اًمقيمق ؾ

( )1اًمؾػظ مضبقط وومؼ اؾمتدراك اًميقع  -طمػظف اهلل  -قمغم كػسف ذم اعمحوضة اًمتوًمقي.
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وأيضو ِمـ اًمؽتى ذم اعمهذى اًميوومعل يمتوب ىم ّقؿ وذق "اعمـثقر ذم اًمؼقاقم د"
وزاد قمؾقف مبوطمٌ يمثػمة مفؿيً ،
رى اًمؼقاقم د قم غم طم روف
ًمؾزريمٌم ،اعمتقرم َؾمـََي ؾمبعلئي وأرسمعي وشمسعلم ًمؾفجرة ،ومقزة ذها اًمؽتوب أكف َر رشم َ
وأيضو ِمـ يمتبفؿ "إؿمبوه واًمـظوئر" ًمؾسققـمل ،اعمتقرم َؾمـََي شمسعلئي وإطمدى قمنم ،وذ ها اًمؽت وب
اعمعجؿً ،
ُي َعدّّ ِمـ أمجع ِ
يمتى اًمؼقاقمد ذم اعمهذى اًميوومعل.
وأمو مهذى احلـوسمؾيِ :
ومؿـ يمتى اًمؼقاقمد "اًمؼقاقمد اًمـقراكقي" ًميقع امؾم م اسم ـ شمقؿق ي ،وىم د َض رؿـََف
ّ
أيضو ِمـ اًمؽتى اعميفقرة "اًمؼقاقمد" ٕيب اًمػرج اسمـ رضمى ،اعمت قرم َؾم ـََي ؾم بعلئي ومخس ي
سمعض اًمؼقاقمدً ،
َ

وشمسعلم ًمؾفجرة ،وىمد طمؼؼف اًميقع ميفقر آل ؾمؾلنَ ،ذ َيم ََر اسمـ رضمى رمحف اهلل شمعومم ومقف مئي وؾمتلم ىموقم دة،
أيضو ِمـ ِ
يمتى احلـوسمؾي ذم اًمؼقاقمد " مغـل ذوي إومفوم قمـ اًمؽتى
مجيً ،
وذها اًمؽتوب يمتوب ىم ّقؿ وومقف ومقائد ّ
اًمؽثػمة ذم إطمؽوم" ًمققؾمػ سمـ قمبد ا ودي ،اعمتقرم َؾمـََي شمسعلئي وشمسعي ًمؾفجرة ،ذها يمتوب ذم اًمػؼ ف ًمؽـ ف
وأيضو ِمـ يمت ى اًمؼقاقم د م و كح ـ سمل دده وذ ق
َس َدذو سم ذحً ،
َذ َيم ََر ذم آظمره مو يؼورب اًمسبعلم ىموقمدة َ َ
"مـظقمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي" ًمؾع مي اًميقع قمبد اًمرمحـ اًمسعدي مع ذطمف و ًمؾـ وفمؿ رمح ف اهلل شمع ومم ،ي لك
إن ؿمو اهلل شمعومم  -ذم درس ٍ
اًمؽ م قمؾقفو ْ -
همد.
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ قمغم كب ّقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف
أؾملل اهلل شمعومم زم وًمؽؿ اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًملوًمح،
أمجعلم.
ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي  -اًمسعدي -
اعمجؾس اًمثوِن
أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمفد ّ
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،وأؿمفد ْ
أن كب ّقـو حمؿدًً ا قمبده ورؾمقًمف،
ّ
صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وأصحوسمف و َمـ ؾمور قمغم هنجف واىمتػك أصمره إمم يقم اًمديـ ،أ ّمو سمعد
ىمبؾ ْ
أن أسمدأ ذم درس اًمققم ُأ َك ّبف قمغم أمريـ:

ذيمرت ذم ِ
ًمؾح َلـِل" ومـبفـل سمعض إظمقة
إمر إول :أكـل
ُ
يمتى اًميوومعقي يمتوب "اًمؼقاقمد" وىمؾًُ " :
احللـِل" وذق يمهًمؽ ،كسبي إمم ِ
ِ
سمعد اًمدرس إمم ّ
احل ْلـ وذل سمؾد ِمـ سم د اًميوم.
أن ضبلف " ْ
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وإمر اًمثوِن :أكـل مل أذيمر اًمؽتى اعمعوسة ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ،وذهه مفؿي ًملوًمى اًمعؾؿ اعمبتدئ ٕهن و
أؾمفؾ ذم اًمعبورةِ ،مـ ذهه اًمؽتى مو يمتبف اًمديمتقر يعؼقب اًمبوطمسلم ،وًمف قمدة يمتى ذم ذها ِمو يتعؾؼ سمتلصقؾ
قمؾؿ اًمؼقاقمد ًمف يمتوب "اًمؼقاقمد اًمػؼفقي" ،وًمف قمدة يمتى ذم ىمقاقمد مػردة يمؼوقم دة "إم قر سمؿؼوص دذو" و
أيضو ِمـ اًمؽتى اعمع وسة ذم اًمؼقاقم د يمت وب "اًمؼقاقم د
"اًمقؼلم ٓ يزول سموًميؽ" وهمػم ذًمؽ ِمـ اًمؼقاقمدً ،
أيض و ِم ـ اًمؽت ى
ًمعكم اًمـدوي وأصؾف رؾموًمي قمؾؿقي ذم ضمومعي أم اًمؼرى ،وذهه رؾم وًمي ملبققم يً ،
اًمػؼفقي" ّ
ى ومقف و
اعمعوسة "مقؾمققمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي" ًمؾديمتقر حمؿد صدىمل اًمبقركق ،وذ هه مقؾم ققمي ض خؿي َر رشم َ
أيضو ِمـ اًمؽتى اعمعوسة يمتوب "اعمؿتع ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي" ًمؾ ديمتقر
اًمؼقاقمد اًمػؼفقي قمغم طمروف اعمعجؿً ،
مسؾؿ اًمدوَسي ،ومق ل سمتعؾؼ سمؿقضقع آؾم تثـو ذـوًم ؽ سمح ٌ ىم قؿ ًمؾ ديمتقر قمب د اهلل اًمي ع ن سمعـ قان
"آؾمتثـو ِمـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي :أؾمبوسمف وآصموره" ،وذـوًمؽ اًمؽثػم ِمـ اعممًمػ وت ذم اًمؼقاقم د ذ ل قمب ورة قم ـ
رؾموئؾ قمؾؿقي ضمومعقي ذم اعمؿؾؽي وظمورضمفو.
سمعد ذًمؽ كـتؼؾ إمم شمرمجي اًمـوفمؿ :ذق اًميقع اًمع ّ م ي اعمػَّ اًمػؼق ف إص قزم قمب د اًم رمحـ سم ـ ك وس
اًمس ْع ِد ّيِ ،مـ سمـل َتقؿ وأمف ِمـ آل قمثقؿلم ،وًمِد رمحف اهلل شمعومم َؾمـَي أًمػ وصم صمؿئ ي وؾم بعي ًمؾفج رة ذم سمؾ د
ر
ُقمـقزة ذم مـلؼي اًمؼلقؿ وؾمط اجلزيرة اًمعرسمقي ،شمرمجف مجوقمي ِمـ أذؾ اًمعؾؿِ ،م ـ شم رضمؿ ًم ف شمؾؿق هه اًمع م ي
اًميقع قمبد اهلل اًم َب ّسوم ذم يمتوسمف "قمؾل َك َْجد" ،و َذ َيم َر ّ
رأت ذم اعمـوم رؤيي
أن أم اًميقع  -اسمـ ؾمعدي  -رمحف اهلل ْ
رأت أهنو شمبقل ذم حمراب اجلومع اًمؽبػم ذم ُقمـق زة ،وم َؼ رل ًْ ذ هه اًمرؤي ي قم غم
عمَّو يموكً طموم ً سمف ،وذًمؽ أهنو ْ
ٌ ِ
ؼمذو سملهنو شمؾدُُ هم ًمو يؽقن إمو ًمو ذم ذها اعمح راب،
زوضمفو واًمد اًميقع ،ويمون قمـده
ـمرف مـ قمؾؿ اًمتعبػم ،وم َع ر َ
حلو طمووم ًظ و
شمقومقً أمف وًمف أرسمع ؾمـلم ،صمؿ شمقذم أسمقه وًمف ؾمبع ؾمـلم ،ومؽػؾف أظمقه إيمؼم َ َ
محد ،ويمون رضم ً صو ً
قمز وضمؾ :وملطمسـ شمرسمقتفَ ،أ َظم َه اًمعؾؿ قمـ مجوقمي ِمـ قمؾ ل سمؾ ده ،م ـفؿ اًمي قع ص وًمح اًمؼ ويض
ًمؽتوب اهلل ّ
واًميقع إسمراذقؿ سمـ قمقسك واًميقع حمؿد سمـ موكع وهمػمذؿ رمحفؿ اهلل شمعومم ،يمون رمحف اهلل ًمف كبقغ وذيمو مـه
اًمؽثػم ِمـ اًمل ب ِمـ أسم رزذؿ
صغره مع اؾمتؼومي وص ح طمتك يمون مثور إقمجوب ميوُيف ،شمتؾؿه قمغم يديف
ُ
سمسوم وهمػمذؿ
اًميقع اًمع ّ مي قمبد اهلل سمـ قمؼقؾ واًميقع اًمع ّ مي حمؿد سمـ قمثقؿلم واًميقع اًمع ّ مي قمبد اهلل سمـ ّ
ضمؾ وقم عممًمػوشمف َىم ً
رمحفؿ اهلل شمعومم رمحي واؾمعي ،صـّّػ اعممًمػوت اًمـوومعي اًمؽثػمة وضمعؾ اهللُ ّ
بقٓ واؾم ًعو.
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ا ُ
كتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم اًمتعريػ سموعمـظقمي ،اعمـظقمي :ذل اًمؼلقدة اعمقضققمي قمغم أوزان خملقصي ِمـ سمحقر
اًميعر اعمعروومي قمـد اعمختللم ،وذهه اعمـظقمي ِمـ سمحر "اًمرضمز" ،واًمعؾل إذا كظؿقا إكل يريدون سمهًمؽ مج ع
اعمودة اًمعؾؿقي واظمتلورذو وشمسفقؾفو قمغم اًمل ب ،ذها ذق اعمؼلقد إقمظؿ :دون اذتل ٍم مـفؿ ذم اًمغوًمى إمم
اًمس ّػوريـل رمحف
اًملقوهمي إدسمقي ،اًمـظؿ اؾمتعؿؾف اًمعؾل سمدل اًمـثر ًمسفقًمتف ذم احلػظ قمغم اًمل ب ،و ها ىمول ر
اهلل شمعومم ذم "اًمدرة اعمَ ِضقي ذم ُقم ْؼد أذؾ ِ
اًمػرىمي اعمَ ْر ِض ّقي"" :وصور ِمـ قمودة أذؾ اًمعؾؿ ْ
أن يعتـقا ذم ؾم ؼم سم وب
ّ
ر
اًمـظؿٕ ،كف يسفؾ ًمؾحػظ يمل ،يروق ًمؾسؿع وييػل َمـ فمؿل" ،إص ؾ ذم ذ هه اعمـظقم ي أهن و ذم اًمؼقاقم د
اًمػؼفقيّ ،إٓ ّ
وأيض و ض ؿـّّفو سمع ض اًمض قاسمط
أن اًمـوفمؿ رمحف اهلل شمعومم ضؿـّّفو سمعض اًمؼقاقم د إص قًمقيً ،
يمثػم ِمـ اًمعؾل اًمهيـ َأ ًّمػقا ذم اًمؼقاقمدَ ،ت ّق زت ذ هه اعمـظقم ي سمس فقًمي ًمػظف و
اًمػؼفقي ،وذها ىمد َد َر َج قمؾقف ٌ
ووضقح قمبورهتو وؿمؿق و ٕذؿ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي اًمتل ُيتوضمفو اعمبتدئ ،وأ ّمو قمدد أسمقوهتو ومػ ل اًمـس خي اًمت ل
ذطمفو اًمـوفمؿ ؾمبع ٌي أرسمعقن سمق ًتًو ،وذهه اعمـظقمي مع اًمنمح َطم رؼ َؼفو حمؿ د سم ـ ك وس اًم َع ْج ِؿ ل و ُـمب ع ذ ها
يضو كؼؾ
اًمتحؼقؼ ذم اًمؽقيً و َذ َيم َر أكف وضمد ذم اًمـسع اخللقي ؾمؼ ًلو وملور قمدد إسمقوت شمسعي وأرسمعلم سمق ًتًو ،أ ً
اًم َع ْج ِؿ ّل ذم تؼقؼف قمـ كسخي سمخط اًميقع اسمـ ؾمعدي رمحف اهلل أك ف ىم ول ذم َم ْل َؾعف و" :ىم د َقم ّؾؼـوذ و ذم أول
سمدايتـو ذم اًمتلـقػ ،أسمقوهتو ومقفو ظمؾؾ رسمل كتؿؽـ ِمـ إص طمفو" ،اًميقع َأ ًّمػفو و ّأًمػ اًمنم ح وقمؿ ره صم صم ي
وقمنميـ َؾمـَي رمحف اهلل شمعومم.
ُ
أكتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم ذوح ذهه اعمـظقمي ،أول ذوطمفو :ذح اًمـ وفمؿ ،وذ ق ذح خمتٍم اقمتـ ك ومق ف
سموعمعوِن ٓ سملًمػوظ اعمـظقمي ،ىمول ذم مؼدمي ذها اًمنمح قمـ اعمـظقمي" :وذل ْ
وإن يموك ً ىمؾقؾ ي إًمػ وظ ومف ل
يمثػمة اعمعوِن عمَِـ شملمؾفو – يعـل سمهًمؽ اعمـظقم ي  ، -وًمؽـف و تت وج إمم شمعؾق ؼ يقض حفو ويؽي ػ معوكقف و
وأيض و َقم ّؾ ؼ قمؾقف و
وأمثؾتفو ُشمـَ ّبف اًم َػلِ ُـ قمغم مو ورا ذًمؽ"ِ ،مـ ذطمفو اًمي قع اًم ديمتقر ؾم عد اًمي ثريً ،
اًمديمتقر ؾمعقد اًمغد ّيون سمـؼؾ قمبورات ؿمقع امؾم م وشمؾؿقهه اسمـ اًمؼقؿ قمغم ذهه إسمقوت ،و و ذوح يمثػمة.
أيضو إمم ّ
أن اًميقع اسمـ اًمسعدي رمح ف اهلل شمع ومم ًم ف رؾم وًمي ذم اًمؼقاقم د هم ػم ذ هه ُـمبع ًْ سمعـ قان
ُأ َك ّبف ً
"اًمؼقاقمد اًمػؼفقي" طمؼؼفو اًمديمتقر ؾمؾقلن أسمو اخلقؾ وذل رؾموًمي مـثقرةَ ،ذ َيم َر اعمحؼؼ أكف سموعمؼوركي سمقـفو وسم لم
اعمـظقمي ُوضمد ْ
أن اعمـظقمي أؿمؿؾ ِمـ ذهه اًمرؾموًمي ِمـ ضمفي ِذ ْيم ِر اًمؼقاقمد اًمػؼفقي وسمعض اًمؼقاقمد إص قًمقي،
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أيضو اًميقع اسمـ ؾمعدي رمحف اهلل ًمف رؾموًمي سمعـقان "اًمؼقاقمد وإصقل اجلومعي واًمػروق واًمتؼوؾمقؿ اًمبديع ي
ً
ىمس ؿفو إمم ىمس ؿلم :اًمؼس ؿ إول يتعؾ ؼ سموًمؼقاقم د وإص قل،
اًمـوومعي" َذ َيم َر ذم مؼدمي ذهه اًمرؾموًمي أكف ىمد َ
اًمرضمقع إمم اًمؼسؿ إول ٕكف يتعؾ ؼ
واًمؼسؿ اًمثوِن يتعؾؼ سموًمػروق اًمػؼفقي سملم اعمسوئؾ اعمتيوهبي ،ومؿل يػقدكو
ُ
سموًمؼقاقمد ،وذهه اًمرؾموًمي إظمػمة ذطمفو اًمع ّ مي اسمـ قمثقؿلم رمحف اهلل شمعومم.
هللِ اًمعكم إَر َوم ِؼ  ...وضموم ِع إؿمقو ِ
واعمػر ِق
احلؿدُ
ِّ
ِّ ْ
.........................
وضمؾ ذق اعملًمقه اعمعبقد اًمهي يستحؼ ْ
قمز ّ
أن ُي ْم ًَم ف
احلؿد ذق وصػ اعمحؿقد سموًمؽلل حمب ًي
وشمعظقل ،واهلل ّ
ً
قمز ّ
وضمؾ يدل ًمف قمدة آيوت مـفو ىمقل اهلل
اًمعكم" :ذها اؾمؿ ِمـ أؾمل اهلل ّ
و ُيعبد سمجؿقع أكقاع اًمعبودة ،وىمقًمف " ّ
ِ
ِ
ّ
قمز وضم ّؾ ،ومؾ ف اًمعؾ ّق اًمت وم
قؿ﴾( ،)1و ُييتؼ مـف صػي
اًمعؾق هلل ّ
ّ
ضمؾ وقم ذم آيي اًمؽردَ :
﴿و ُذ َق ا ًْم َعكم ا ًْم َعظ ُ
ِ
وقمؾق اًمؼفر  ،-وىمقًمف "إرومؼ" ىمول اًمـ وفمؿ ذم ذطم ف
وقمؾق اًم َؼ ْدْ ر،
قمؾق اًمهات،
ّ
ّ
اعملؾؼ مـ مجقع اًمقضمقه ّ -
هه اعمـظقمي :أي اًمرومقؼ ذم أومعوًمف ،وملومعوًمف ِر ْوم ٌؼ قمغم همويي اعملوًمح واحلؽؿي ،واؾمؿ اًمرومقؼ هلل ّ
ضمؾ وقم ىم د
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ىمولّ « :
دل قمؾقف مو ذم اًملحقحلم ِمـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفوّ :
ّ
أن اًمـرربِ رل ّ
رومقؼ
إن اهللَ ٌ
قمز ّ
اًمرومؼ ذم إمر يمؾفش(ِ ،)2مـ آصمور ذها آؾمؿ ّ
وضمؾ َظم َؾ َؼ اًمسلوات وإرض ومو سمقـفل ذم ؾمتي
ُيى َ
أن اهلل ّ
ضمؾ وقم ىمودر قمغم ْ
أيوم مع أكف ّ
أن ُيؾؼ ذًمؽ ذم حلظي واطمدة ،ويم ها َظم ْؾ ُؼ ف ضم ّؾ وقم

ًمسكس ون واحلق قان

ضمؾ وقم خلؾؼف يموم ً ذم حلظي واطمدةً ،مؽـف ّ
واًمـبوت ؿمق ًئو وميق ًئو يتؼؾى ذم أـمقاره ،وًمق ؿمو ّ
رومقؼ
ٌ
ضمؾ وقم
طمؽقؿ اىمتضً طمؽؿ ُتف ؾمبحوكف وروم ُؼف سمعبوده ْ
أن ُيؾؼفؿ قمغم ذهه اًملػي ،ىمول" :وضم ومع إؿم قو واعمُ َػ ّرق"
ٌ
أي أكف ؾمبحوكف جيؿع إؿمقو ذم ر و ُي َػ ِّر ُىمفو ذم ر آظمر ،ومجؿع َظم ْؾ َؼف ذم يمقك ف ظمؾؼف ؿ ورزىمف ؿ ووم ررق
سمقـفؿ ذم اًملقر وإًمسـي واحلسـ واًمؼبح وهمػم ذًمؽ ِمـ اًملػوت ،وذها يمؾف دًمقؾ قم غم يم لل ىمدرشم ف ضم ّؾ
وقم  ،وذم ىمقًمف" :وضمومع إؿمقو " إؿمور ٌة إمم ّ
أن ذهه اعمـظقمي ومقفو مجع ًمؾؿسوئؾ ذم ذهه اًمؼقاقمد ،وموًمؼقاقمد
اًمػؼفقي دمؿع أؿمتوت اعمسوئؾ اًمػؼفقي.
( )1اًمبؼرة.255 :
مرومققمو.
( )2صحقح اًمبخوري ( )6927مـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو
ً
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----------------------------------------------------ِ
اًمقاؾمعي اًمغزير ْة ِ ...
ِ
اًمبوذرة اًمؽثػم ْة
واحلؽ ِؿ
ذي اًمـِّع ِؿ
.........................
ِ
قمز ّ
وضمؾ قمغم قمب ده وؿم ؿقل قملوي وه وم
"ذي اًمـعؿ اًمقاؾمعي اًمغزيرة" ذها سمقون ًمسعي
ومضؾ اهلل ّ
قمز ّ
﴿وإِ ْن َشم ُع دوا كِ ْع َؿ ًَ اهللرِ َٓ
اًمعبد ـمرومي قملم ِمـ كعؿي ِمـ كعؿ اهلل ّ
وضمؾ قمؾق ف ،و ها ىم ول ضم ّؾ وقم َ :
ُيؾ ق

أن يقاضمففو سموًميؽر ،واًميؽر يؽقن ذًمؽ سموٓقمؽماف سم ّ
قذو﴾( )1واًمقاضمى قمغم اًمعبد دموه ذهه اًمـِّ َعؿ ْ
لن
ُْ
ت ُل َ
ث﴾(ْ ،)2
﴿و َأ رمو سمِـِ ْع َؿ ِي َر ِّسم َؽ َوم َح دِِّّ ْ
وأيضو ْ
قمز ّ
وأن
وضمؾ ذق اعمـعؿ ٓ مـعؿ ؾمقاهً ،
اهلل ّ
أن يتحدث هبهه اًمـعؿ َ
قمز ّ
وضمؾ ،ىمول" :واحلؽؿ اًمبوذرة اًمؽثػمة" يعـ ل
يٍمف ذهه اًمـعؿ ذم ـموقمي اهلل وٓ يستعؿؾفو ذم معلقي اهلل ّ
قمز ّ
ّ
وضمؾ يمثػمة شمبفر اًمعؼقل وشمتعجى مـفو همويي اًمعجى ،وذها ذم مجق ع اعمخؾقىم وت ،ويؽػ ل
أن ِطمؽؿ اهلل ّ
وضمؾ ذم امكسون وم ّ
قمز ّ
نن اهلل قم ّز وضم ّؾ يؼ قلَ ﴿ :و ِذم
اعمر َ ذم ذًمؽ
اًمـظر ذم كػسف ،اًمـظر ذم سمديع صـع اهلل ّ
ُ
ِ
ِ
ٍم َ
ون﴾(.)3
َأ ْك ُػس ُؽ ُْؿ َأ َوم َ ُشم ْب ُ
----------------------------------------------------ِ
اًمؼرر اخلو َشم ِؿ
اًمرؾمقل
مع ؾم ٍم دائ ِؿ  ...قمغم
صمؿ اًمل ُة ْ
ِّ
.........................
اًمل ة ِمـ اهلل شمعومم ذل صمـوؤه قمغم قمبده ذم اعمأل إقمغم يمل ضمو ذم إصمر اعمعروف قم ـ أيب اًمعوًمق ي رمح ف
ىمؾً :اًمؾفؿ ّ
صؾ قم غم كب ّقـ و حمؿ د وؾم ّؾؿ،
اهلل( ،)4واًمس م سمؿعـك اًمس مي ِمـ يمؾ كؼص وقمقى ،وملكً إذا َ
معـك ذًمؽ :اًمؾفؿ ِ
أصمـ قمغم كب ّقـو حمؿد ذم اعمأل إقمغم وؾم ّؾؿف ِمـ يمؾ كؼص وقمقى.

( )1إسمراذقؿ.34 :
( )2اًمضحك.11 :
( )3اًمهاريوت.21 :
( )4اًمبخوري (.)6 /12
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ِ
ؾملًمً يمث ًػما ِم ـ
يمثػماً ،مق
و ُأ َك ّبف ذـو إمم أكف جيى اًمعـويي سمؿعوِن ذهه إًمػوظ وذهه إذيمور اًمتل ََت ُ ّر معـو ً
اًمـوس :مو معـك اًمؾفؿ ّ
ؾملًمً سمعضفؿ :م و معـ ك
صؾ قمغم كب ّقـو حمؿد وؾم ّؾؿ؟ يمثػم مـفؿ ٓ يعرف اعمعـك ًمق
َ
سمعضو ِمـ اًمـوس ٓ يػؼفقن اعمعـك ،وذها يمصمر ذم
ؾمبحون اهلل؟ مو معـك احلؿد هلل؟ يمؾلت يمثػمة ََت ُ ّر معـو ًمؽ ّـ ً
ومنن اًمعبد يمؾل َذ َيم َر اهلل ّ
ىمقة اميلنّ ،
مستحرضا ًمؾؿعـك يمون ذها أقمظؿ ًمثقاسمف وأقمظؿ ميلكف.
ضمؾ وقم
ً
ىمول" :صمؿ اًمل ة مع ؾم م دائؿ قمغم اًمرؾمقل" اًمرؾمقل ذق َمـ أوطمل إًمقف سمنمع و ُأ ِم َر سمتبؾقغ ف ،واخل وشمؿ
اًمهي ظمتؿ اهللُ ّ
كبل سمعده.
ضمؾ وقم سمف إكبقو وم
ّ
----------------------------------------------------إسمرار  ...احلوئز مراشمى ِ
اًمػ َخ ِ
ِ
ور
وآًمف وصحبِف
َ
.........................
آل اًمـرربِ ِّل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذؿ أشمبوقمف قمغم ديـف إمم يقم اًمؼقومي ،ومقدظمؾ ومقفؿ اًملحوسمي ريض اهلل شمع ومم
ِ
قملػ اخلوص قمغم اًمع وم ،ىم ول" :وآًم ف" ذ ها ي دظمؾ ومق ف
قمـفؿ ،ويؽقن قمل ُػفؿ ذم يم م اعممًمػ ِمـ سموب
اًملحوسمي ،عمّو ىمول" :وصحبف" ومفها ِمـ سموب قملػ اخلوص قمغم اًمعوم ،وقملػ اخلوص قمغم اًمعوم إك ل ي مشمك
سمف ًمغرض ومؼلد وذق سمقون مزيي ذها اخلوص قم غم اًمع وم ،وموًمل حوسمي ريض اهلل شمع ومم قم ـفؿ ؿ اًمنم ف
واعمؽوكي وذؿ أذؾ اًمتؼقى واًمعؾؿ اًمهي طموزوا سمف مراشمى اًمػخور ذم اًمدكقو وأظمرة.
----------------------------------------------------َ ِ
قمؾؿ ُي ُ
ر
اًميؽ قمـؽ واًمدر َر ْن
زيؾ
ديً أن
اقمؾؿ ُذ َ
أومضؾ اعمْـَ ْـ ٌ ...
ْ
وي ِ
اًمؼؾقب  ...وي ِ
ِ
ِ
اعملؾقب
قص ُؾ اًمعبدَ إمم
احلؼ ًمهي
ػ ر
ؽي ُ
ُ
َ
.........................
وضمؾ قمغم قمبده ذق ْ
قمز ّ
أي ّ
أن يقومؼف ًمؾعؾؿ اًمـوومع ،وقم مي ذها اًمعؾؿ اًمـوومع أك ف يزي ؾ
أن أومضؾ ِمـَ ِـ اهلل ّ
قمـ اًمؼؾى ؿمقئلم :إول :اًميبفوت ،واًمثوِن :اًميفقات ،وذًمؽ ّ
ٕن اًميبفوت شم قرث اًمي ؽ ،واًمي فقات
شمقرث درن اًمؼؾى وىمسقشمف وشمثبقلف قمـ اًملوقمي ،إ ًذا قم مي اًمعؾؿ اًمـوومع ْ
رض اًمي بفوت
أن يزيؾ قمـ اًمعبد م َ
ُي ّلؾ ؿمقئلم ،مهو :اًمقؼلم واميلن اًمتوم ،وموًمقؼلم يـػل قمـف اًميؽقك،
ومرض اًميفقاتً ،
َ
أيضو ذم مؼوسمؾ ذًمؽ ُ َ
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قمز ّ
وضمؾ اًمتل شمقصؾ إمم ضمـ ي اهلل ورض قاكف ،وعمَّ و
واميلن اًمتوم يقصؾف إمم ملؾقسمف وذًمؽ سموًمؼقوم سملوقمي اهلل ّ
قمز وضم ّؾ ذم ذًم ؽ ْ
أن جيتفد ذم تلقؾفْ :
يمون اًمعؾؿ هبهه اعمثوسمي ومقـبغل ًمؾؿر ْ
وأن يب دأ ومق ف
وأن يستعلم سموهلل ّ
سموعمفؿ وموعمفؿ ،وأذؿ ِ
اًمعؾؿ ذق مو يتعؾؼ سمتؼعقده وشملصقؾف ،و ها ىمول اًمـوفمؿ:
----------------------------------------------------اًمي ِ
ِ
ِ
وطمرص قمغم ِ
ِ
اعمسوئؾ ر
قارد
ضمومعي
ًمؾؼقاقمد ...
ومفؿ َؽ
وم ِ ْ
َ ِ
ظمػم ُمر َشم َؼك  ...و َشم ْؼت َِػل ُؾم ْب َؾ اًمهي ىمد ُو ِّوم َؼو
ْ
ومؽمشمَؼل ذم اًمعؾؿ َ
.........................
وموًمعؾؿ سموًمؼقاقمد يسفؾ اًمعؾؿ قمغم ـموًمى اًمعؾؿ ،وجيؿع ًمف ؿمتوت اعمسوئؾ اعمتػرىمي ،و ُيع لم قم غم طمػظف و
وومفؿفو ،وىمد شمؼدم معـو ذم درس إمس مو يتعؾؼ سمػقائد قمؾؿ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي.
----------------------------------------------------ذهه ىمقاقمد َك َظ ْؿتُفو ِ ...م ْـ ُيمت ِ
ْى أذؾ اًمعؾؿ ىمد َطم رل ْؾتُفو
ِ
ِ
ؼم
إضمر ...
قمظقؿ
ضمزاذؿ اعمقمم
َ
واًمعػق َم ْع ُهمػراكف َوا ًْم ِ ِّ
َ
.........................
ذها ِمـ اًمـوفمؿ رمحف اهلل شمعومم ِمـ سموب َر ّد اًمػضؾ إمم أذؾف :وأكف ىمد مجع ذ هه اًمؼقاقم د ِم ـ يم م أذ ؾ
اًمعؾؿ صمؿ دقمو ؿ هبها اًمدقمو اًمعظقؿ ،وذها أىمؾ طمؼ ٕذؾ اًمعؾؿ قمؾقـو ْ
أن ُك ْؽثِ َر ِم ـ اًم دقمو ؿٕ ،كـ و إك ل
قمز ّ
اؾمتػدكو ذها اًمعؾؿ ِمـ ـمريؼفؿ ،ومؾفؿ قمؾقـو ٌ
وضمؾ ،و ها ىم ول قمب د اهلل سم ـ امم وم
ومضؾ ذم ذًمؽ سمعد اهلل ّ
أي ر يمون اًميوومعل؟ ومنِن ؾمؿع ُتؽ ُشمؽثر ِمـ اًمدقمو ًمف ،ومؼول :يمون اًميوومعل
أمحد رمحف اهلل شمعومم" :يو أسمتلّ ،
يموًميؿس ًمؾدكقو ويموًمعوومقي ًمؾـوس ،ومفؾ هيـ ِمـ قمقض؟ أو قمـفل ِمـ َظم َؾػ؟"( ،)1وموكظر يمقػ يمون امموم
أمحد رمحف اهلل يمون يؽثر ِمـ اًمدقمو ًميقخف امموم اًميوومعل رمحف اهلل شمعومم.
-----------------------------------------------------

( )1ؾمػم أقم م اًمـب

(.)45 /11
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ْ
ْ
ٌ
ًمؾعؿؾ
اًمعؿؾ  ...هبو اًمل ُح واًمػسو ُد
ذط ًمسوئِر
اًمـق ُي
.........................
ذها اًمبقً يتعؾؼ سمؼوقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" وؾمقف ُشم َػ ّرع قمؾقف مسوئؾ ْ
إن ؿمو اهلل ويؽقن ذ ق اًمبق ً
إظمػم ذم ذها اًمدرسّ ،
ٕن ذهه اًمؼوقمدة ِمـ اًمؼقاقمد اعمفؿي  -يمل ؾمقلك ذم سمقون مؽوكتفو .-
ٌ
اًمـ ّقي اعمراد هبو اًمعزم واًمؼلد ،ومراد اًمـوفمؿ ّ
ذط ًمؽؾ قمؿؾ ،وهبو ُُيؽؿ قمغم ذها اًمعؿؾ ذؾ ذق
أن اًمـ ّقي
ذيمرت إمم ىموقمدة "إمقر سمؿؼوصدذو" وذل ِمـ اًمؼقاقمد اًمؽؾقي اًمؽؼمى ،وسمعضفؿ
صوًمح أو وموؾمد ،أؿمور يمل
ُ
ُي َع ّؼم قمـفو سمـص احلديٌ ومقسؿقفو ىموقمدة «إقملل سموًمـقوتش( )1وسمعضفؿ ُي َع ّؼم قمـفو سمؼقًمف ٓ" :قمؿؾ ّإٓ سمـ ّقي".
يتػرع قمغم ذهه اًمؼوقمدة مسوئؾ:
اعمسلًمي إومم :ذم معـوذو ،إمقر :مجع ٍ
أمر وذق ييؿؾ اًمتٍموموت اًمػعؾقي واًمؼقًمقي وآقمتؼودي ي ،يعـ ل
يدظمؾ ذم ىمقل اًمػؼفو "إمقر" مجقع اًمتٍموموت – اًمؼقل واًمػعؾ وآقمتؼ ود  ،-وأ ّم و ىم ق ؿ سمؿؼوص دذو:
وموعمؼوصد مجع مؼلد ،وذق امرادة اعمتقضمفي إمم اًمٌم  ،وذق سمؿعـك اًمـ ّق ي ذـ و ،ومقؽ قن معـ ك اًمؼوقم دةّ :
أن
شمٍموموت اعمؽؾػ ِمـ ىمقًمقي وومعؾقي واقمتؼودي ي ختتؾ ػ أطمؽو ُمف و سم وظمت ف اًمؼل د واًمـ ّق ي ،يعـ ل إم قر
سمؿؼوصدذو ،سمؿؼوصدذو :ضمور وجمرورِ ،مـ اعمعؾقم ّ
أن اجلور واعمجرور ٓ ُسمدّّ ًمف ِم ـ متعؾ ؼ ،ويؽ قن اًمتؼ دير
ٍ
طمقـئه :إمقر صحقحي سمؿؼوصدذو ،أو إمقر مثوب قمؾقفو سمؿؼوصدذو ،أو شمومي سمؼوصدذو ،وأ ّمو قم غم اًمؾػ ظ
أن اقمتب ور اًمعؿ ؾ  -ىمب ً
أظمر اًمهي َقم ّؼم سمف سمعض اًمػؼفو وذق "إقملل سموًمـقوت" ومقؽقن معـك اًمؼوقمدة ّ
قٓ
ور ًّدا  -إكل يؽقن سموًمـ ّقي« ،إكل إقملل سموًمـقوتش يعـل :إكل إقملل شمؽقن صحقح ًي أو وموؾمد ًة سموًمـ ّقي.
َ
اعمسلًمي اًمثوكقي :ؾمبى قمدول اًمعؾل قمـ ًمػظ «إقملل سموًمـقوتش( ،)2وذها ذم طمؼ سمعض اًمعؾل يمل شمؼ دم،
ّ
ٕن سمعضفؿ َقم ّؼم سم "إمقر سمؿؼوصدذو" وذها ذق اًمغوًمىً ،مؽ ّـ سمعض اًمعؾل َقم ّؼموا سمـص احل ديٌ ومف ها ٓ
يدظمؾ معـو ذـوً ،مؽ ْـ عموذا َقم ّؼم سمعض اًمعؾل سمؾػظ "إمقر سمؿؼوصدذو" ومل ُي َع ّؼموا سمؾػ ظ احل ديٌ؟ يؼ ول ذم

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )1مـ طمديٌ قمؿر ريض اهلل قمـف
ً
( )2ؾمبؼ خترجيف.
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أوؾمع ِمـ ًمػظ إقملل ،ومفق ييؿؾ إىمقال وإومعول وآقمتؼودات يمل شمؼ دم ،سم ؾ ّ
ذًمؽّ :
إن
إن ًمػظ إمقر
ُ
إقملل أظمص ِمـ إومعول ،وموًمعؿؾ ذق مو يمون واىم ًعو سمؼلد وأ ّمو اًمػعؾ ومنكف يـسى إمم َمـ يؼع مـف ٌ
ومعؾ سمغػم
ىملد ،أي ىمد يؽقن سمؼلد وىمد يؽقن سمغػم ىملد ،و ها اظمتور اًمعؾل ذها اًمؾػظ ،ىموًمقا" :إمقر سمؿؼوصدذو"
ٕهنو أ َقم ّؿ.

اعمسلًمي اًمثوًمثي :أدًمي ذهه اًمؼوقمدة ،إدًمي قمغم ذهه اًمؼوقمدة يمثػمة ضمدًً ا ِمـ اًمؽتوب واًمسـرريِ ،مـ ذًمؽ ىم قل
ِ
ِ
ٌم ُي ِري دُُ َ
ؼم َك ْػ َس َؽ َم َع ا رًم ِهي َـ َيدْْ ُقم َ
ون َو ْضم َف ُف﴾( ،)1وىمقًم ف ضم ّؾ
اهلل ّ
﴿و ْ
قمز وضمؾَ :
اص ِ ْ
قن َر ر ُهب ْؿ سمِو ًْم َغ دََ اة َوا ًْم َع ِّ
ُيْر ْج ِم ْـ َسم ْقتِ ِف م َف ِ
وضم ًرا إِ َمم اهللرِ َو َر ُؾمقًمِ ِف ُصم رؿ ُيدْْ ِر ْيم ُف اعمَْ ْق ُت َوم َؼدْْ َو َىم َع َأ ْضم ُر ُه َقم َغم اهللرِِ﴾( )2ىمول" :ظمرج
وقم َ :
ُ
﴿و َم ْـ َ ْ ُ
لم ًَم ُف اًم دِِّّ ي َـ﴾( )3ومػق ف
﴿و َم و ُأ ِم ُروا إِ رٓ ًمِ َق ْع ُب دُُ وا اهللرَ ُخم ْؾِ ِل َ
مفوضمرا" يعـل يـقي ا جرة ،وىمول ّ
قمز وضم ّؾَ :
ً
قمز ّ
وضمؾ.
إظم ص اًمعبودة هلل ّ
ٍ
ُ
امرئ
إقملل سموًمـ ّقوت ،وإكل ًمؽؾ
ِمـ إطموديٌ ىمقًمف قمؾقف اًمل ة واًمس م ذم احلديٌ اعمتػؼ قمؾقف« :إكل
وأيضو طمديٌ ؾمعد سمـ أيب وىموص ريض اهلل شمعومم قمـف قمـدمو قمو َده اًمـرربِل ص ّغم اهلل قمؾق ف وؾم ّؾؿ
مو كقىش(ً ،)4
شمـػؼ كػؼ ًي شمبتغل هبو وضم َف اهلل إٓ ُأ ِضم ْر َت قمؾقف و :طمت ك م و دمع ُؾ ف ذم ِ ّذم
وذق مريض ،ىمول ِمو ىمول ًمف« :إكؽ ًمـ َ
امرأشمؽش(ِ ،)5
أيضو ىمقًمف قمؾقف اًمل ة واًمس مَ « :مـ ىموشمؾ ًمتؽقن يمؾؿ ُي اهلل ذل اًمعؾقو :ومفق ذم ؾمبقؾ
ومـ ذًمؽ ً
ؿع قمؾقفو ،وىمد شمؼدم ذم اعمدظمؾ ها اًمعؾؿ ّ
اهللش( ،)6يمل ّ
أن اًمؼقاقم د اًمؽؾق ي اخلؿ س
أن ذهه اًمؼوقمدة ىموقمد ٌة ُجم ٌ
ؿع قمؾقفو.
اًمؽؼمى يمؾفو ُجم ٌ

( )1اًمؽفػ.28 :
( )2اًمـسو .111 :
( )3اًمبقـي.5 :
( )4ؾمبؼ خترجيف.
مرومققمو.
( )5صحقح اًمبخوري ( )56مـ طمديٌ ؾمعد سمـ أيب وىموص ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )6صحقح اًمبخوري ( )123مـ طمديٌ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف
ً
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اعمسلًمي اًمراسمعي :مؽوكي ذهه اًمؼوقمدة ،ذهه اًمؼوقمدة ِمـ أكػ ع اًمؼقاقم د و َأ َضم ّؾف و وشم دظمؾ ذم مجق ع أسم قاب
اًمعؾؿّ ،
أيضو طمت ك ذم اًمعؼ قد -
ومنن اًمـ ّقي إذا صؾحً صؾح اًمعؿؾ ،وإذا ومسدت ومسد اًمعؿؾ ،سمؾ إهنو ممصمرة ً
يمل ؾمقلك ذم إمثؾي ْ
إن ؿمو اهلل .-
ِ
مجع ِم ـ أذ ؾ
شمظفر أمهقي ذهه اًمؼوقمدة مـ يم م اًمعؾل قمغم طمديٌ «إكل إقملل سموًمـقوتش( )1ومؼد ذذى ٌ
اًمعؾؿ ،وىمول سمعضف :رسمع ِ
صمؾٌ ِ
اًمعؾؿ ،وىمول سمعض اًمعؾ ل ّ :
اًمعؾؿ إمم أكف ُي َؿ ِّث ُؾ َ
دار امؾم م قم غم صم صم ي
إن م َ
أطموديٌ ،وذل طمديٌ «إكل إقملل سموًمـقوتش( )2وطمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو « َمـ قمؿؾ قمؿ ً ًمقس قمؾق ف
أمركو ومفق َر ّدش( )3وطمديٌ اًمـعلن سمـ سميػم ريض اهلل شمعومم قمـفل «احل ل ِّسملم واحل رام سم ِّلمش( ،)4وضم و قم ـ
ُ
أن ذها احلديٌ يدظمؾ ذم ؾمبعلم سموسمو ِمـ أسمقاب ِ
امموم اًميوومعل رمحف اهلل ّ
اًمعؾؿ( ،)5وذها احلديٌ يمل ٓ ُيػك
ً
ُيػك صدرر ر سمف اًمبخوري يمتو َسمف اًملحقح ،وأىمومف مؼو َم اخللبي ًمف :إؿمور ًة مـف ّ
قمز
أن يمؾ قمؿؾ ٓ ُيراد سمف وضم َف اهلل ّ
صـػً يمتوسم ًو ذم إسم قاب جلعؾ ًُ طم َ
ّ
ديٌ
أيضو ىمول قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي رمحف اهللً" :مق
ُ
وضمؾ ومفق سموـمؾً ،
قمؿر سمـ اخللوب  -ذم إقملل سموًمـقوت  -ذم يمؾ سموب"( ،)6وقمـف أكف ىمولَ " :مـ أراد ْ
أن يل ـػ يمتو ًسم و ومؾقب دأ
سمحديٌ «إكل إقملل سموًمـقوتش" (.)7
شمؼدم معـو ّ
أن اعمراد سمؼقًمف ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ «إكل إقم لل سموًمـق وتش يعـ ل إك ل إقم لل ص حقحي أو
وموؾمدة سموًمـقوت« ،وإكل ًمؽؾ ا ٍ
مرئ مو كقىش ذها يتعؾؼ سموًمثقاب ،يعـل ْ
إن كقى وضمف اهلل واًمدار أظمرة ُأصمق ى،
وإن مل ِ
قمز ّ
ْ
وضمؾ ومنكف ٓ ُيثوب.
يـق وضمف اهلل ّ

( )1ؾمبؼ خترجيف.
( )2ؾمبؼ خترجيف.
مرومققمو.
( )3صحقح مسؾؿ ( )1718مـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو
ً
مرومققمو.
( )4صحقح اًمبخوري ( )52مـ طمديٌ اًمـعلن سمـ سميػم ريض اهلل قمـفل
ً
( )5اكظر يمتوب (ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ) (.)61 /1
( )6اكظر يمتوب (ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ) (.)61 /1
( )7اكظر يمتوب (ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ) (.)61 /1
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اعمسلًمي اخلومسيّ :
أن اًمـ ّقي و مرشمبتون:
اعمرشمبي إومم :ذم َتققز اًمعودات قمـ اًمعبودات ،وموًملقم مث ً ومقف إمسوك قمـ اًملع وم واًمنم اب ذم وىم ً
أن يؽقن قمبودة ويؿؽـ ْ
اًمـفور ،ذها يؿؽـ ْ
محقِ ًي ،مو اًمهي يؿقز اًمعودة قمـ اًمعبودة؟ ذق اًمـ ّقي،
أن يؽقن قمودة أو ِ ْ
ومنذا كقى هبها اممسوك قمـ اًملعوم واًمنماب اًم ُؼ ْر َسمك واًملقم اًمنمقمل :ومنكف يثوبْ ،
وإن كقى سمهًمؽ اًمعودة أو
ِ
أيضو ِمـ إمثؾي :اًمهسمح ،إذا َذ َسم َح امكس ون ٕضم ؾ ْ
أن
احل ْؿ َقي أو قمدم رهمبتف سموًملعوم واًمنماب ومنكف ٓ يثوبً ،
قمز ّ
وضمؾ أو ذسمح ا دي
يليمؾ اًمهسمقحي :ومفها مبوح ٓ ُيمضمر قمؾقف ،وأ ّمو إذا ذسمح أضحقي يتؼرب سمنراىمي اًمدم هلل ّ
ذم احلٍ ومنكف يمضمر قمغم ذًمؽ  -مع ّ
أن اًملقرة واطمدة  ،-صقرة اًمهسمح واطمدة ،اًمهي َم رق َز سملم اًمعودة واًمعبودة
أن سمعض اعمبوطموت ىمد يدظمؾ ومقفو ر ٌ طمسـًًو ومقـؼؾى إمم قمبودة ذها يلك ْ
ذق اًمـ ّقي ،كعؿ ٓ يدظمؾ ّ
إن ؿم و اهلل
شمعومم ذم مقضعفً ،مؽـ اعمؼلقد ذـو مـ ذسمح ٕضمؾ إيمؾ ،أو أمسؽ قمـ اًملعوم واًمنماب ٕضمؾ ِ
احل ْؿ َق ي ،مل
َ
ِ
مؼلدً ا طمسـًًو ذم ذًمؽ طمتك يمضمر.
يـق
ً
ومرض وسمعضفو ٌ
كػؾ ،وسمعض اًمعبودات
اعمرشمبي اًمثوكقيَ :تققز اًمعبودات سمعضفو ِمـ سمعض ،ومبعض اًمعبودات ٌ
أرسمع ريمعوت يؿؽـ ْ
شمػعؾ أدا ً وىمد شمػعؾ ىمضو ً  ،مثول ذًمؽً :مق ّ
أن يـقي هبو أهنو ص ة فمف ر أو ص ة
صغم َ
أيضو ًمق صغم ريمعتلم سمع د أذان اًمػج ر
قمٍم ،اًملقرة واطمدة ،إ ًذا ذـو اًمـ ّقي َُتقز اًمعبودات سمعضفو قمـ سمعضً ،
أن يـقي هبو اًمسـرري اًمراشمبي  -مع ّ
أن يـقي هبو اًمػريضي وإ ّمو ْ
إ ّمو ْ
أن اًملقرة واطمدة ً -مؽـ اًمهي َم رق َز ذ ها قم ـ
ذها ذق اًمـ ّقي.
أن يؿقز سموًمـ ّقي سملم اًمعبودات واًمعودات ،وإ ّمو ْ
إ ًذا قمـدكو مرشمبتون ذم اًمـ ّقي ،إ ّمو ْ
أن يؿقز سموًمـ ّقي سم لم اًمعب ودات
سمعضفو قمـ سمعض.
اعمسلًمي اًمسودؾمي :وذل ّ
أن اًمعبودة إذا يموكً متؿقزة سمـػسفو ٓ شمؾتبس سموًمعودة :ومنهن و ٓ تت وج إمم َتقق ز ذم
وضمؾ ورضموئف ّ
قمز ّ
ضمؾ وقم  ،ويم ها اًمل ة وىم را ة اًمؼ رآن
اًمـ ّقي ،مثول ذًمؽ :إقملل اًمؼؾبقي ِمـ اخلقف هلل ّ
أن شمؽقن اًمل ة أطمقو ًكًو ُشم ُ
وكحق ذهه اًمعبودات ذل متؿقزة ذم ذاهتو ،ذؾ يؿؽـ ْ
ُػعؾ قم غم أهن و قم ودة وأطمقو ًك و
ُشم ُ
ػعؾ قمغم أهنو قمبودة؟ أو ُك َؿ ّقز ص ة ِمـ ص ة؟ ذل واطمدة ،ذهه متؿقزة سمهاهتو ،كعؿ ٓ ُسمدّّ ومقفو ِمـ ك ّقي اًمػعؾ
ِ
قمز ّ
وضمؾً ،مقس اًمؽ م قمـ ذها وإكل اًمؽ م قمـ َتققزذو ،ذؾ اًمل ة تتوج إمم َتققز؟
ومـ ك ّقي امظم ص هلل ّ
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فمفرا ذها شمؼدم أكف ٓ ُسمدّّ مـ ف ،إذا يموك ً
قمٍما أو ً
ذم ذات اًمل ة؟ وأ ّمو ومقل يتعؾؼ ذم يمقهنو ىمضو ً أو أدا ً أو ً
ٍ
طمقـئه ٓ ُسمدّّ و ِمـ ك ّقي ،مثول ذًمؽًُ :م ْب ُس اًمث قب إسم قض،
اًمعبودة ٓ شمؾتبس سمغػمذو – يعـل سموًمعودات  -ومنهنو
أن يؽقن قمبود ًة وِمؽـ ْ
ذها قمودة أو قمبودة؟ ِمؽـ ْ
أن يؽقن قمود ًةً ،يمثػم مـو يؾبس ذهه اًمثقوب اًمبقض و معت و ًدا
وم يمضمرً ،مؽ ْـ ًمق اؾمتحرض ك ّقي أكف يؾبسفو قمبودة ٕك ف قمؾق ف اًمل ة واًمس م ىم ول« :اًمبس قا ِم ـ صمق وسمؽؿ
اًم َب َقوض :ومنهنو ِمـ ظمػم صمقوسمؽؿ ،ويمػـقا ومقفو مقشمويمؿش( )1أظمرضمف أمحد ،ومفها ُيمضمر ّ
ٕن ًمبس اًمث قب إسم قض
أن يؽقن قمودة ويؿؽ ْـ ْ
يؿؽـ ْ
أن يؽقن قمبودة ،ومن ًذا اًمعبودة إذا يموكً شمؾتبس سموًمعودة وم ُسمدّّ و ِمـ ك ّقي اًمتؿققز.
اعمسلًمي اًمسوسمعيّ :
أذت إمم ذها ىمبؾ ىمؾق ؾ ،اًمع ودات واعمبوطم وت
أن اًمعودات شملبح قمبودات سموًمـ ّقي ،وىمد
ُ
يموٕيمؾ واًمنمب واًمـقم واًمـؽوح ووـمئ اعمرأة وكحق ذًمؽ ذهه شمػعؾ قمغم أهنو ِمـ اعمبوطموت أو ِمـ اًمع ودات،
ومفهه ٓ يمضمر امكسون قمؾقفوً ،مؽـ ًمق اؾمتحرض ومقفو ك ّق ًي صوحل ًي :ومنكف يمضمر ،إذا كقى سملعومف وذاسمف اًمتؼقي
قمغم ـموقمي اهلل ومنكف ُيمضمر ،إذا كقى سمـقمف اًمتؼقي قمغم اًملوقمي ومنكف يمضمر ،إذا كقى سمنشمقوكف أذ َؾ ف طمل َ
قل اًمقًم ِد
وشمؽثػم إُ ّمي وتللم كػسف وتللم زوضمف :ومنكف سمهًمؽ ُيمضمر ،و ها ىمول قمؾقف اًمل ة واًمس م« :وذم ُسم ْض ِع
أطمديمؿ صدىم ٌيش(.)2
اعمسلًمي اًمثومـي :حمؾ اًمـ ّقي ذؾ ذق اًمؼؾى؟ أو ٓ ُسمدّّ ِمـ اًمتؾػظ هبو؟ ٓ ؿمؽ ّ
أن اًمـ ّق َي حمؾفو اًمؼؾى ،واًم تؾػظ
ُ
اًمتؾػظ هبو قمـ اًمـرربِ ِّل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ وٓ قمـ صحوسمتف ريض اهلل شمعومم قمـفؿ ،وذم
هبو سمدقميٕ ،كف ٓ ُيعرف
ذها يؼقل اسمـ رضمى رمحف اهلل ذم "ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ" ذم ذح طمديٌ «إك ل إقم لل سموًمـق وتش( )3ىم ول:
كعؾؿ ذم ذهه اعمسوئؾ كؼ ً
ظموصو قمـ اًمسؾػ وٓ قمـ إئؿي سموًمتؾػظ سموًمـ ّقيّ ،إٓ ذم احلٍ وطمده" صمؿ َذ َيم َر
ً
"وٓ ُ
يم ًمو ذم ذهه اعمسلًمي ،يؼلد سمؼقًمف ّإٓ ذم احلٍ ّ
سمعض اًمعؾل ىموًمقا :إكف يتؾػظ ذم احل ًٍ ،مؽ ّـ يم مف ؿ ذم
أن َ
همػم سيح ،اًمهي َو َرد قمـ اًمـرربِ ِّل ّ
وومر ٌق سملم
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ قمـد امطمرام أكف يتؾػظ سمل كقى ٓ سموًمـ ّقي ْ
ذها ُ
أن يتؾػظ سموًمـ ّقي ،يعـل ضمو قمـف قمؾقف اًمل ة واًمس م ّ
أن يتؾػظ سمل كقى وسملم ْ
ْ
أن امكسون قمـ د امطم رام  -إ ْن
مرومققمو .صحقح اجلومع (.)1236
( )1صحقح .اًمـسوئل ( )5323مـ طمديٌ ؾمؿرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
ذر ريض اهلل قمـف
ً
( )2صحقح مسؾؿ ( )1116مـ طمديٌ أيب ّ
( )3ؾمبؼ خترجيف.
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معتؿرا  -يؼقل :اًمؾفؿ ًمبقؽ قمؿرةْ ،
طموضمو سمحسى اًمـسؽ ،اًمؾفؿ ًمبق ؽ َطم ًّج و ًمؾؿػ رد ،اًمؾف ؿ
يمون
إن يمون ً
ً
ِ
ًمؾؼورن ،اًمؾفؿ ًمبقؽ قمؿر ًة متؿت ًعو هبو إمم احلٍ إذا يمون متؿت ًعو ،ذها ًمقس ِمـ اًمتؾػظ سموًمـ ّق ي
وطم ًّجو
ًمبقؽ قمؿر ًة َ
ظمورضمو سموًمدًمقؾ ًِمػعؾ اًمـرربِ ِّل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،أ ّمو همػمه وم
ذم ر  ،صمؿ ًمق يمون ذها ِمـ اًمتؾػظ سموًمـ ّقي ًمؽون
ً
ِ
يمر اؾمؿ اعمضحل قمـد إضحقي ،ىمد يظـ سمع ض اًمـ وس ّ
أن ذ ها ِم ـ اًم تؾػظ
ُيعرف ومقف دًمقؾً ،
أيضو ِمو َي ِر ُد ذ ُ
كقيً ْ
أن َأضحل كؼقل :ذها ِمـ اًمتؾػظ سموًمـ ّقي ومف ق ِمـ قع،
سموًمـ ّقي ،وذها ًمقس ِمـ ذها اًمبوب ،كعؿ ًمق أكف ىمول:
ُ
ِ
اًمتؾػظ سموًمـ ّق ي َوم ْض ً
ًمؽـ يمقكف قمـد إضحقي يؼقل :قمـ وم ن سمـ وم ن وواًمديف وكحق ذًمؽ ،ومفها ًمقس ِمـ
قمـ يمقكف ىمد َو َرد ذم ُؾمـر ِري اًمـرربِ ِّل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ.
اعمسلًمي اًمتوؾمعي :ذوط صحي اًمـ ّقي ،ييؽمط ًملحي اًمـ ّقي قمدة ذوطِ ،مـ ذهه اًمنموط:
امؾم مّ ،
ٕن اًمـ ّقي قمبودة :واًمعبودة ٓ شملح ِمـ اًمؽوومر ،وسمـو ً قمؾقف ًمق كقى اًمؽوومر قمب ودة مل شمل ح مـ ف،
اؾمتثـك اًمػؼفو ِمـ ذها اًمنمط ُهمسؾ اًمؽتوسمقي اًمتل تً اعمسؾؿ ،إذا َـم ُف َر ْت ِمـ احلقض أو اًمـػوس ،ومنكف ِم ـ
ٍ
ٍ
أن شمغتسؾ ،وذها ُهم ُ
أن َيللذو ّإٓ ْ
اعمعؾقم أكف ٓ جيقز ًمزوضمفو ْ
كػوس ضمو اًمنمع سموٕمر سم ف،
طمقض و ُهمسؾ
سؾ

ٓ ُسمدّّ ًمف ِمـ ك ّقي ،وذهه اعمرأة يموومرة ،ذها ِمو اؾمتثـوه اًمػؼفو ذم ذًمؽ ٕضمؾ اًمرضورة.

ٌ
إدراك يستلقع ْ
اًمنمط اًمثوِن :اًمتؿققز ،وذق ْ
أن يؿقز سمف سم لم احلس ـ واًمؼب قح،
أن يؽقن قمـد ذها اًملغػم
أشمؿ اًمسوسمعي ًمؾحديٌ اعميفقر « ُم ُروا أسمـو يمؿ سموًمل ة وذؿ أسمـو
وسمعض اًمعؾل ىمد َطم ردر ه سمسبع ؾمـلم ،يعـل إذا ّ
اخللوب و َي ُرد اجل قاب ومنك ف يؽ قن ِمق ًزا ،وإذا أظم هكو هب ها
ؾمبع ؾمـلمش( ،)1وسمعضفؿ يؼقل :إذا يمون َيػفؿ
َ
ومنن اعمؿقز يؿؽـ ْ
اًمضوسمطّ :
أن يؽقن أىمؾ ِمـ ؾمبع ؾمـلم ،سمعض اًملغور يػفؿ اًمؽ م و َي ُر ّد اجل قاب وقمؿ ره
أن اًمـ ّقي ٓ شملح ِمـ همػم اعمؿقز ،وذًمؽ ّ
مخس أو ؾمً ؾمـلم ،اعمؼلقد ّ
ٕن همػم اعمؿق ز ٓ يل ح مـ ف ىمل دٌٌ ذم
اًمتٍمف أسمدًً ا ومفق يموعمجـقنً ،مؽ ّـ اعمؿقز يؿؽـ ْ
أيضو اؾم ُتثـل ِمـ ذها اًمنمط َطم ٍّ اًمل غػم
أن يؼلد ويـقيً ،
ُ
ودًمقؾ ذًمؽ مو ضمو ذم اًمسـرري أكف قمؾقف اًمل ة واًمس م عمَّو َم ّر سمريم ى ذم ـمريؼ ف ًمؾح ٍ:
يلح،
همػم اعمؿقز ومنكف ّ

مرومققمو .امروا (.)298
( )1صحقح .أسمق داود ( )495قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفل
ً
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ِ
ِ
أضمرش( ،)1وقمرومـ و أك ف
أظمرضمً ًمف امرأة مـ حمػتفو صب ًقو ومؼوًمً :يو رؾمقل اهلل أ ها ٌّ
طمٍ؟ ىمول« :كعؿ ،وًمؽ ٌ
ِمقزا :ومنكف
همػم ِمقز ِمـ يمقن اعمرأة أظمرضم ْتف ِمـ حمػتفو ،ىموًمقا :وذها ٓ يؽقن ّإٓ ِمـ همػم اعمؿقز اًملغػمً ،مق يمون ً
همػم اعمؿقز :ومنن َطم ّجف صحقح و ُيثوب قمؾقف ،وًمؽـ ٓ ُسمدّّ ِمـ ك ّقي ِمـ
ىمد يتعهر ذها قمؾقفو ،وموعمؼلقد أكف إذا َطم ٍّ ُ
حل ّجي ٓ دمزئف قمـ طمجي امؾم م.
ِىم َب ِؾ وًمقف ٕكف ذق يتعهر قمؾقف اًمـ ّقيً ،
وأيضو ذهه ا َ
ِ
سملن يعؾؿ اعمؽؾػ سموًمعؿؾ اًمهي يريد ْ
ـقيْ ،
أن يؼقم سمف ،ذؾ ذ ق قمب ودة أم ًم قس
اًمنمط اًمثوًمٌ :اًمعؾؿ سموعمَ ّ
سمعبودة؟ ذؾ ذق مستحى أو واضمى؟ ذؾ ذق أدا أو ىمضو ؟ إذا يمون ٓ يعؾؿ ذهه اًمتػوص قؾ :ومنك ف ٓ شمل ح
مـف اًمـ ّقي ،شمؽقن ك ّقي جمؿؾي.
شملظمرت قمـف ّ
ومنن مو مه ِمـ اًمعؿ ؾ
ـقي ،سمل ْن ٓ شمتلظمر قمـفٕ ،هنو ًمق
ْ
ِمـ اًمنموط ً
ًمؾؿ ّ
أيضو :مؼوركي اًمـ ّقي َ
ىمبؾ اًمـ ّقي ٓ يؽقن قمبودة ٕكف ٍ
ظمول ِمـ اًمـ ّقي ،مثول ذًمؽً :مق ّ
وضمفف  -يري د
أن إكسو ًكًو سمدأ ومغسؾ َيم ّػقف صمؿ همسؾ َ
سمهًمؽ اًمتـظػ  -صمؿ سمدا ًمف سمعد همسؾ اًمقضمف ْ
أن يتقضل :ومليمؿؾ اًمقضق َ طمتك اكتفك ،مو طمؽؿ ذها اًمقض ق ؟
كؼقل ٓ :يلح ،عموذا؟ ّ
ٕن اًمـ ّقي متلظمرة قمـ اًمعؿؾ ،عمَّو سمدأ وهمسؾ يمػقف وهمسؾ وضمفف صمؿ سمعد ذًم ؽ ذقم ًْ
اًمـ ّق ُي ،إ ًذا اجلز إول ِمـ اًمعبودة يمون ظموًم ًقو ِمـ اًمـ ّقي وم يل ح ،وذ هه قمب ودة يتل ؾ أوًم ف سمآظمرذ و ومتبل ؾ
مجق ُعفوً ،مؽـ ًمق أكف عمَّو كقى رضمع وموسمتدأ سملول ومرض ِمـ ومروض اًمقضق  -وذق همسؾ اًمقضمف ٕ -ضمزأه ذًمؽ،
واًمؽ م يمؾف قمغم اًمقضمف ،أ ّمو همسؾ اًمؽػلم وم ُيػك أكف ِمـ اعمستحبوت.
اؾم ُتُثـل ِمـ ذها اًمنمط صق ُم اًمـػؾ ،ومنكف جيقز وًمق شملظمرت اًمـ ّقي قمـ اًمعؿؾً ،مق كقى امكس ون اًمظف ر ذم
صقم اًمـػؾ ومنكف جيزئف ،ودًمقؾ ذًمؽ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو عمَّو دظمؾ قمؾقف اًمل ة واًمس م قمؾقف و ذات
يقم ومؼول« :ذؾ قمـديمؿ ر ؟ ومؼوًمً ،ٓ :ىم ول :وم نِن إ ًذا ص وئؿش( )2وضم و ذم سمع ض اًمرواي وت« :وم نِن إ ًذا
اؾمتلكػ اًملق َم ِمـ طملم ذًمؽ اًمقىمً ،ومفها ِمو ُيستثـك ٕكف ىمد ضمو سمف اًمـص ،وأ ّمو همػم ذًمؽ
َ
أصق ُمش( )3يعـل
ِمـ اًمعبودات ومنكف ٓ ُسمدّّ ْ
أن شمؽقن اًمـ ّقي ىمبؾ سمدأ اًمعؿؾ.
مرومققمو.
( )1صحقح مسؾؿ ( )1336مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفل
ً
مرومققمو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )1154مـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو
ً
( )3صحقح .اًمـسوئل (.)2331
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ُأ َك ّبف ذـو إمم ّ
أن إضمر يؽقن ذم اًملقم ِمـ طملم اًمـ ّقي ،يعـل ًمق أكف كقى ذم اًمسوقمي اًمثوكق ي قمنم ة فمف ًرا -
قمغم اقمتبور ّ
أن ذها ذق كلػ اًمـفور  -ومنكف ُيمضمر قمغم كلػ يقم ٓ قمغم يقم يمومؾ ،واعمس لًمي حم ؾ ظم ف -
ًمؽـ ذها ذق إىمرب ْ
إن ؿمو اهلل حلديٌ «إكل إقملل سموًمـقوت ،وإكل ًمؽؾ امرئ مو كقىش( ،)1ومؾقس ًمف ّإٓ م و
كقى ،وأ ّمو مو ىمبؾ ذًمؽ ِمـ اًمـفور ومنكف مل ُي َـق وم يؽقن قمبودة ،وذهه اعمسلًمي يـبـل قمؾقفو ّ
أن اًمـػؾ اًمهي ورد ذم
أن اًمػضؾ مرشمى قمغم صقوم يقم يمومؾ  -ومنكف ٓ ُسمدّّ ْ
ومضؾف أكف ذم يقم يمومؾ  -يعـل ّ
أن ُيـقى ِم ـ اًمؾق ؾ ،مث ؾ
اًمس ًّ ِمـ ؿمقالّ ،
ومنن اًمـرربِ رل قمؾقف اًمل ة واًمس م ىمولَ « :مـ صوم رمضون صمؿ أشمبعف ؾم ًتو ِمـ ؿمقال يمون
صقوم ِّ
يملقوم اًمدذرش( ،)2إ ًذا ٓ ُسمدّّ ِمـ صقوم ؾمتي أيوم ،أ ّمو ًمق ّ
أن امكسون صوم مخس ي أي وم سمـ ّق ي ِم ـ اًمؾق ؾ واًمق قم
اًمسودس كقاه سمـ ّقي ِمـ كلػ اًمـفور :يمؿ صوم ذها؟ مخسي أيوم وكل ػ ،ذ ؾ ُيل ؾ ًم ف اًمػض ؾ اعمرشم ى ذم
احلديٌ؟ كؼقلُ ٓ ،ٓ :سم ّدّ ْ
أن شملقم ؾمتي أيوم سمـ ّقي ِمـ اًمؾقؾ ،وذها ٓ يتعورض مع مو ضمو ذم اًمس ـرري أك ف قمؾق ف
اًمل ة واًمس م صوم اًمـػؾ سمـ ّقي ِمـ اًمـفور ،كؼقل :كعؿ ،ذها ذم اًمـػؾ اعملؾؼ ٓ ،سملس ،أ ّمو إذا ُرشم ى اًمػض ؾ
قمغم ذها اًملقوم سملقوم يقم يمومؾ ومنكف ٓ ُسمدّّ ِمـ ك ّقي ِمـ اًمؾقؾ ،ومثؾ ذًمؽ صقوم يقم قمرومي يـقيف ِمـ اًمؾق ؾ إذا
َ
اًمػضؾ؟ صقوم يقم قموؿمقرا وكحق ذًمؽ.
أراد
اخلومس ِمـ اًمنموطّ :أٓ يلك سمؿـو ٍ
ف سملم اًمـ ّقي واعمَـقي ،وذًمؽ سم ْ
لن يستل حى اًمـ ّق ي طمت ك يػ رغ ِم ـ
اًمعؿؾ ،أ ّمو إذا كقى ىملع اًمـ ّقي :ومنهنو شمبلؾ ويبلؾ اًمعؿؾ ،مثول ذًم ؽ :اًمقض ق  ،دم ى اًمـ ّق ي قمـ د اًمنم وع
حوب طمؽ ِؿ اًمـ ّقي طمتك يػرغ ِمـ اًمقضق  ،مو معـك اؾمتلحوب طمؽؿ اًمـ ّقي؟
سموًمقضق  ،وجيى مع ذًمؽ اؾمتل ُ
ذيمرذو أي ْ
أن شمؽقن قمغم سموًمف ِمـ أول اًمعب ودة إمم أظمرذ و ومف ها
يعـل أ ْن ٓ يـقي ىملع اًمـ ّقي ،وأ ّمو اؾمتلحوب ُ
ًمقس واضم ًبو ،ذها مستحى ،ذها ِمـ اًمتخػقػ قمـ اًمعبودً ،مؽـ يمقكف يستلحى احلؽؿ ذها واضمى ،مو معـك
اؾمتلحوب احلؽؿ؟ يعـل أ ْن ٓ يـقي اًمؼلع ،ومنذا يمون كقى قمـد سمد اًمعبودة واؾمتؿر قم غم ذ هه اًمـ ّق ي مل يـ ِق
اًمؼلع ّ
ومنن اًمعبودة شملح.

( )1ؾمبؼ خترجيف.
مرومققمو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )1164مـ طمديٌ أيب أيقب ريض اهلل قمـف
ً
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أيضو :اجلزم سموًمـ ّقي وقمدم اًمؽمدد ومقفو اسمتدا ً  ،يعـل ْ
أن يؽقن ذم اًمبدايي ضموز ًمو سموًمـ ّق ي ،أ ّم و ًم ق
ِمـ اًمنموط ً
ومنن اًمعؿؾ ٓ يلح ،مثول ذًمؽً :مق ّ
يمون مؽمد ًداّ :
أن إكسو ًكًو ىمبؾ ـمؾقع اًمػجر شمردد ذؾ أصقم ذها اًمق قم أو ٓ
أصقم؟ طمتك َأ رذ َن اًمػجر وذق مل جيزم سمـ ّقي صمؿ سمعد ذًمؽ صوم ،مو احلؽؿ؟ كؼقل ٓ :يلح مـ ف ذ ها اًمل قم -
اًمؾفؿ ّإٓ إذا يمون ذم اًمـػؾ  -وملراد ْ
أن يعزم سموًمـ ّقي ذم أصمـو اًمـفور وم طمرج قمؾقفً ،مؽـ ًمق يم ون م ث ً ذم ص قم
يمثػم ِمـ اًمـوسً :مق ّ
واضمى وذق مؽمدد ّ
أرضو
أن
ؿمخلو اؿمؽمى ً
ً
ومنن ذها ٓ جيزئف ،مثول آظمر :وذها َيسلل قمـف ٌ
وذق مؽمدد ذؾ َيعؿرذو ًمقسؽـ ومقفو مث ً أو أكف يتوضمر هبو ،وضمو يسلل سمعد ميض َؾمـَ ٍَي ِمـ ذا إرض :ىمؾـو:
مو كقتؽ؟ ىمول :وهلل أكو مؽمددِ ،مؽـ أكـل أقمؿرذو وأؾمؽـ وِمؽـ أكـل أسمقع ،ومفها ٓ دمى قمؾقف اًمزيموةٕ ،كف ٓ
ُسمدّّ ِمـ ك ّقي ضموزمي سموًمتجورة ،ومعـك اًمتجورة أكف يريد اًمؽمسمح ذم ذهه إرض.
قمز وضم ؾ:
آظمر اًمنموط  -وذق أمهفو ذم احلؼقؼي  :-امظم ص ذم اًمـ ّقي هلل شمعومم ذم ذهه اًمعبودة ًمؼقل اهلل ّ
ِ
ِ
ِ
وحلو َو َٓ ُي ْ ِ
نم ْك سمِ ِع َبو َد ِة َر ِّسم ِف َأ َطمدًً ا﴾( ،)1وًمؾحديٌ اًمؼ دد ّ
﴿ َوم َؿ ْـ َيم َ
أن اهلل
َون َي ْر ُضمق ًم َؼو َ َر ِّسمف َوم ْؾ َق ْع َؿ ْؾ َقم َؿ ً َص ً
قمز ّ
وضمؾ ىمول« :أكو أهمـك اًمنميمو قمـ اًمنمكَ ،مـ قمؿؾ قمؿ ً أذك معل ومقف همػمي شمريمتف وذيمفش(.)2
ّ
قمل شمؾػظ سمف اًمؾسون :ومفؾ اًمعؼمة ي ل ذم اًمؼؾ ى أو سم ل شمؾػ ظ سم ف
اعمسلًمي اًمعوذة :إذا اظمتؾػ مو ذم اًمؼؾى ّ
اًمؾسون؟ يؼول ذم ذًمؽ :اًمعؼمة سمل ذم اًمؼؾى ،مثوًمفً :مق أطمر َم سموحلٍ كوو ًيو اًمتؿتعً :مؽـف ىمول قمـد امطمرام :اًمؾفؿ
أي ر ؟ يؼول :اًمعؿؾ قمغم اًمـ ّقي :ومقؽ قن
طمجو  -يعـل مػر ًدا  -اًمؾػظ إومراد ،واًمـ ّقي َتتع ،وموًمعؿؾ قمغم ّ
ًمبقؽ ً
ٌ
متؿت ًعو ،وذًمؽ ّ
ذط ومقفو ومنكف ٓ سمدّّ ِمـ
ٕن شمعقلم اًمـ ّقي ذم احلٍ ًمقس ذ ًـمو ،أ ّمو ًمق يمون شمعقلم اًمـ ّقي ذم اًمعبودة
ٌ
ذط ذم اًمعبودة ومنكف ٓ سمدّّ ِمـ اًمـ ّقي طمقـئ ٍه ،ومث ول ذًم ؽَ :م ـ ص غم أرسم ع ريمع وت –
اًمـ ّقيً ،مق يمون اًمتعقلم
ص ذو ذم وىمً اًمظفر ً -مؽـف أظملل ذم اًمـ ّقي ،أراد هبو اًمعٍم ومنهنو ٓ شمل ح مـ ف فمف ًرا ،وذ ها ىم د ُيل ؾ
ًمبعض اًمـوس  -يمون مث ً
وىمً اًمعٍم وذق معتود ذم وىم ً
مسوومرا  -و َأ رظم َر اًمل ة ًمقجؿعفو ،ويمون
اًمقىمً َ
ُ
ً
اًمعٍم يـقي اًمعٍم ومدظمؾ ذم إومم ِمـ ص شمف اجلؿع قمغم أهنو اًمعٍم صمؿ َشمـَ ّبف ذم أصمـو اًمل ة ،وم ل احلؽ ؿ

( )1اًمؽفػ.111 :
مرومققمو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )2985مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
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ٍ
كقيً هبو ص َة اًمعٍم وذل ص ة اًمظفر ،إ ًذا اًمتعقلم ذـو ٓ ُسمدّّ مـف وم
طمقـئه؟ كؼقل ٓ :شملح ٕكؽ
َ

ُسم دّّ ْ
أن

يـقي.
اعمسلًمي احلوديي قمنمة :وذل ىمؾى اًمـ ّقي أو كؼؾ اًمـ ّقي ،اًمضوسمط ذم ذ ها ْ
أن يؼ ول :آكتؼ ُول إمم اعمس ووي أو
ُ
وآكتؼول ِمـ إقمغم إمم إدكك شملح اًمـقي ،ذها ذق اًمضوسمط(ِ ،)1م ـ
آكتؼول إمم إقمغم :ومنكف ٓ شملح اًمـقي،
أمثؾي ذًمؽَ :
اكتؼؾ ِمـ ك ّقي ومرض إمم ومرض آظمر :شملح أو ٓ شملح؟ ٓ شملح ،مثوًمفّ :
صغم اًمظفر صم ؿ شم هيمر ذم
أصمـو اًمريمعي إومم أو اًمثوكقي أكف مل ِّ
يلؾ اًمظفر يقم أمس :وملذا قمؿؾ؟ َىم َؾ َبفو ِم ـ ك ّق ي إدا إمم ك ّق ي اًمؼض و :
ٍ
ومحقـئه كؼقل :ذهه اًمل ة ٓ شملح مـف  -ىمضو ً وٓ أدا ً  ،-أ ّمو يمقهنو ٓ شملح مـف أدا ً ومنك ف كؼ ؾ اًمـ ّق ي ِم ـ
أيضو مل يبدأ اًمـ ّقي ِمـ أول اًمعبودة ،ومؼ د
إدا إمم اًمؼضو  :ومبلؾً ،وأ ّمو يمقهنو ٓ شملح ىمضو ً  :ومنكف ذم اًمؼضو ً
شمؼدم معـو ّ
أن ِمـ اًمنموط أ ْن يبدأ ذم اًمـ ّقي ِمـ أول اًمعبودة ،مثول آظمر :دظمؾ ذم اًمل ة قمغم أهنو ص ة اًمعٍم
ومتهيمر أكف مل ِّ
يلؾ اًمظفر ومؼؾى اًمـ ّقي ذم اًمريمع ي إومم أو اًمثوكق ي ومحقـئ ٍه كؼ قل ٓ :شمل ح مـ ف ٓ فمف ًرا وٓ
أن اًمـؼؾ ِمـ قمبودة إمم مس ٍ
أيضو :ىمؾى اًمـػؾ إمم ومرض ،ىمبؾ ىمؾقؾ َٓ ِطم ْظ ّ
وو أي وم رض إمم
قمٍماِ ،مـ إمثؾي ً
ً
صغم اًمـػؾ صمؿ كؼؾ اًمـ ّقي إمم ومرض :وم ّ
ومرض :ومؾؿ يلح ،ذـو أن اًمـؼؾ ِمـ أدكك إمم أقمغم ،مثؾ ًمق ّ
نن ذ ها ٓ
يلح ،مثوًمفً :مق أكف ّ
صغم ريمعتل اًمػجر اًمؼبؾقي ُؾمـرري راشمبي قمغم أهنو ُؾمـرري صمؿ ىمؾبفو إمم ومريضي يم لن يؽ قن ض وق
ٍ
ومحقـئه ٓ شملحٕ ،ك ف اكتؼ ول ِم ـ أدك ك إمم
قمؾقف اًمقىمً وكحق ذًمؽ ِمـ إقمهار ومؼؾى اًمـ ّقي إمم أهنو ومرض:
أقمغم ،ـمقى اًمعؽس؟ ًمق اكتؼؾ ِمـ إقمغم إمم إدكك ّ
ومنن اًمعبودة شملح ،يمل ًمق اكتؼؾ ِمـ اًمػريضي إمم اًمـوومؾ ي،
وصقرة ذًمؽ ًمق دظمؾ اعمسجد وىمد ص ّؾً اجللقم ُي ّ
وملغم مـػر ًدا ومؾ ّل أشمك سمريمع ًي  -ذهه ومريض ي أن  -ؾم ؿع
وؾم ّؾؿ ِمـ ريمعتلم صمؿ دظم ؾ م ع اجللقم ي :ومنك ف يل ح مـ ف
مجوقمي شمؼقؿ اًمل ة :ومؼؾى ذهه اًمػريضي إمم كػؾ َ
اًمـػؾ.
أن مو ُُيوـمى سمف اًمعبدُُ إ ّمو ْ
اعمسلًمي اًمثوكقي قمنمةّ :
ملمقرا سمؽميمف ،وموعملمقر سمػعؾف -
ملمقرا سمػعؾف أو
أن يؽقن
ً
ً
ِ
شملح ذهه اًمعب ودة ،وأ ّم و اعم لمقر سمؽميم ف
يموًمل ة واًمزيموة واًملقوم وكحقذو  -ذهه ٓ ُسمدّّ ومقفو مـ اًمـقي طمتك ّ
َ
َ
اخللل.
وطمهومً
اًمتلحقح
اخللل ذم آظمر اًمدرس ،وىمد أصمبً
وص ّق َب
ُ
َ
( )1ذـو أظملل اًميقع  -طمػظف اهلل َ -
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يمنزاًمي اًمـجوؾمي ِمـ اًمثقب أو ِمـ اًمبؼعي أو ِمـ اًمبدن ويمها إسمرا اًمهمي ِمـ اًمديقن اًمقاضمبي :ومفها ٓ ييؽمط ًمف
اًمـ ّقي ًمقلح ،ومؾق ّ
أن إكسو ًكًو همسؾ اًمثقب اًمهي ومقف كجوؾميً :مؽـف همسؾف ِمـ سم وب اًمتـظ ػ  -مل يستحرض ك ّق ي
أيض و إكس ون
إزاًمي اًمـجوؾمي  -ومزاًمً اًمـجوؾمي ذم أصمـو ذها اًمغسؾ :ومنكف يؽػقف وٓ طموضمي إمم إقمودة اًمغس ؾً ،
قمؾقف َد ْيـ ومجو ؿمخص وىمه اًم ردر ْيـ قمـف وذق مل يعؾؿ :يلح اًمؼضو أو ٓ يلح؟ كؼقل :كع ؿ ،يل ح ذ ها
اًمؼضو ً ،مؽـ ِمـ ضمفي اًمثقاب ومنكف ٓ ُيثوب قمغم إزاًمي اًمـجوؾمي ّإٓ إذا كقى آمتثول ًمألمر اًمقارد سملكف ٓ يلكم
أيضو إذا كقى سمؼضو ديـف ْ
أن يمدي
ّإٓ وذق ـموذر وٓ يلكم قمغم سمؼعي ّإٓ وذل ـموذرة :ومنكف يمضمر قمغم ذًمؽً ،
قمز ّ
وضمؾ قمؾقف :ومنكف ُيمضمر قمغم ذًمؽ ،إ ًذا ُي َػ ّرق سملم اعملمقرات وسملم اعمؽمويموت ،ومػل اعملمقرات ٓ
مو ىمه اهللُ ّ
ُسمدّّ ِمـ اًمـ ّقي ،وومقل ُـمؾى شمر ُيمف ٓ شميؽمط اًمـ ّق ُيً ،مؽـ َمـ أراد اًمثقاب ٓ ُسمدّّ ْ
أن يستحرض اًمـ ّقي.
اعمسلًمي اًمثوًمثي قمنم :اًمتنميؽ ذم اًمـ ّقي ،وذها ًمف طموٓت:
احلوًمي إومم :شمنميؽ يبلؾ اًمـ ّقي واًمعبودة ملؾ ًؼو ،وذًمؽ ْ
لي
سملن يـقي مع اًمعبودة م و ٓ يؽ قن قمب ودة سم ّ
وضمف يمون :وٓ يؿؽـ ْ
قمز وضم ّؾ وًمؾؿخؾ قق ،يعـ ل
أن يتداظمؾ مع اًمعبودة ،مثول ذًمؽَ :مـ يهسمح أضحقي هلل ّ
قمز ّ
وضمؾ ويتؼرب ًمؾؿخؾقق سمهًمؽ مو طمؽؿ ذها اًمتنميؽ؟ ذها اًمتنميؽ ذم اًمـ ّقي
يتؼرب سمنراىمي اًمدم إمم اهلل ّ
ٕن ذها ِمـ اًمنمك  -ومض ً قمـ يمقكف ُُيرج صوطمبف ِمـ اًم ديـ ّ ،-
يبلؾ اًمعبودة أص ً ّ ،
ٕن ذ ها ذك أيم ؼم
ٕن اًم هسمح ًمؾؿخؾ قق ٓ يؿؽ ـ ْ
ت ُر ُم ذهه اًمهسمقحي وم جيقز أيم ُؾفو ،وذًمؽ ّ
أن يؽ قن
وأيضو َ ْ
ُُيرج ِمـ اعم ّؾيً ،
قمبودة ،وٓ يؿؽـ ْ
أن يتداظمؾ مع همػمه.
سملن يـقي مع اًمعبودة م و يؿؽ ـ ْ
اًمثوِن مـ احلوٓت :شمنميؽ ٓ يبلؾ اًمـ ّقي وٓ اًمعبودة ،وذًمؽ ْ
أن يؽ قن
ؼمد يؿؽـ ْ
أن يؽقن قمب ودة إذا ك قى سم ف
قمبودة ،يمل ًمق اهمتسؾ يـقي سمهًمؽ َ
ؼمد ،اًم رت َ ّ
رومع اجلـوسمي ويـقي سمهًمؽ اًم رت َ ّ
أيضو ًمق كقى سمريمعتل اًمسـرري اًمراشمبي ك قى هب و
مؼلدًً ا طمسـًًو ،ومفها ٓ َشمبلؾ معف اًمعبودة وٓ شمبلؾ سمهًمؽ اًمـ ّقيً ،
تقي اعمسجد ،يمثػم مـو أن يدظمؾ اعمسجد ويـقي اًمسـرري اًمراشمبيً ،مق كقى هبو اًمراشمبي وتقي اعمسجد ُيل ن ًم ف
إن ؿمو اهلل شمعومم  -يلك مزيدُُ سمقون عمقضقع اًمتداظمؾ ذم اًمؼوقمدة اًمتل ؾمقهيمرذو اًمـوفمؿ ْ
مجق ًعو ،وًمعؾف ْ -
إن ؿمو
اهلل شمعومم.

39

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
اًمثوًمٌ ِمـ احلوٓت :شمنميؽ يبلؾ اًمـ ّقي ذم إطمدى اًمعبودشملم دون إظمرى ،وذًمؽ ْ
سملن يـقي مع اًمعب ودة
ذك اًمـ ّق ي أن،
قمبود ًة أظمرى ٓ يؿؽـ شمداظم ُؾفو معفو ،مثول ذًمؽً :مق كقى َ
سمح ّج ف اًمػريض ي واًمـوومؾ ي ومف ق ّ
شملح مـؽ قمغم أهنو ومرض وٓ شملح اًمـػؾّ ،
ٕن اًمتنميؽ ذـو همػم ِمؽـ ،وًمؽـ ٓ شمبلؾ اًمعبودة وإك ل
كؼقلّ :
شملح مـف اًمػريضي.
ّ
آظمر مسلًمي :اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة ،يهيمر اًمػؼفو سمعض اًمؼقاقم د اًمداظمؾ ي ذم معـ ك ىموقم دة
"إمقر سمؿؼوصدذو" وسمعضفو ىمد ُي َؿ ِّث ُؾ ضموك ًبو ِمـ ضمقاكى ذهه اًمؼوقمدة.
ِمـ ذهه اًمؼقاقمد" :اًمعؼمة ذم اًمعؼقد سموعمؼوصد واعمعوِن ٓ سموًٕمػوظ واعمبوِن" ومعـوذو ّ
أن أطمؽوم اًمعؼقد إذا
اظمتؾػً مو سملم ًمػظ اعمتؽؾؿ وك ّقتف :ومنكف ٓ ُيـظر إمم ًَم ْػظِف وٓ ُشمبـك قمؾقف اًمعؼق ُد :وإكل ُيـظ ر إمم اعمؼل د ،مث ول
ِ
رض ًمؽ
ذًمؽً :مق اؿمؽمى ؾمؾعي سمؿئي ريول وًمقس معف كؼقد ،ومؼول ًمؾبوئعُ :ظم ْه ذهه اًمسوقمي أموك ًي قمـدك طمتك ُأ ْطم َ
اعمئي ريول :مو طمؼقؼي ذها اًمعؼد؟ ذؾ ذق أموكي؟ اًمبقع اكتفقـو مـفً ،مؽـ اًمؽ م قمغم اًمسوقمي عمّ و أقملوذ و ًمؾب وئع
ىمولُ :ظم ْه ذهه اًمسوقمي طمتك أطمرض ًمؽ اًمثؿـ ،ذؾ ذل ذم طمؼقؼتفو أموكي :أو أهنو رذـ؟ احلؼقؼي أهنو رذ ـ ْ
وإن
يمون سمؾػظ إموكي ،إ ًذا اًمعؼمة سموعمؼوصد واعمعوِن ٓ سموًٕمػوظ ،مثول آظمرً :مق ىمول ؿمخص ٔظمر :وذب ُتؽ ؾمقورك
سمخؿسلم أًمػ ريول ،ذؾ ذهه ذبي أو سمقع؟ ًمق كظرك و إمم اًمؾػ ظ ىمؾـ و :ذب ي ،وًم ق كظرك و إمم اعمؼل د واحل ول
واًمؼريـي َك ِج ُدُ أكف قمؼد سمقع ،إ ًذا اًمعؼمة سموعمؼوصد ٓ سموًٕمػوظ.
ِ
دمً امؿم ور ُة إًمقف و أك ف ٓ
ِمـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة :ىموقمدة "ٓ صمقاب إٓ سمـ ّقي" ،وذهه شمؼ
وضمؾ ،ىمول ؾمبحوكف﴿ :ومـ ي ْػع ْؾ َذًمِ َؽ اسمتِ َغ و مر َض ِ
قمز ّ
وت اهللرِ
ُيلؾ اًمثقاب ّإٓ إذا كقى سمهًمؽ وضم َف اهلل ّ
َ َ ْ َ َ
ْ َ َْ
ُ
اًمرضمؾ قمغم أذؾف ُ -يتس ُبفو  -ومف ق ًم ف
ف ُك ُْمشمِ ِقف َأ ْضم ًرا َقمظِ ًقل﴾( ،)1وىمول قمؾقف اًمل ة واًمس م« :إذا أكػؼ
َوم َس ْق َ
صدىميش متػؼ قمؾقف(.)2
يؼدر قمؾق ف مـ ف يم ون سمؿـ زل
ِمـ اًمؼقاقمد ً
أيضو ىموقمدةَ " :مـ يمون قموز ًمو قمغم اًمػعؾ قمز ًمو ضموز ًمو و َوم َع َؾ مو ُ
اًمػوقمؾ" ،مثو ًُمف ُ
ىمقل اًمـرربِ ِّل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ« :إذا اًمتؼك اعمُس ؾلن سمس ْق َػقفل :وموًمؼوشمِ ؾ واعمَؼت قل ذم اًمـّ ورش
( )1اًمـسو .114 :
( )2ؾمبؼ خترجيف.
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طمريلو قمغم َىم ْت ِؾ صوطمبِفش( ،)1ومفها ي ّ
دل قم غم
ىموًمقا :يو رؾمقل اهلل ذها اًمؼوشمؾ ومل سمول اعمؼتقل؟ ىمول« :إكف يمون
ً
أن َمـ أراد اًمػعؾ و َوم َع َؾ مو يؿؽـف ومع ُؾف مـف ومنكف ُيؽؿ قمؾقف سمحؽؿ اًمػوقمؾ ،وكؾحظ ذم احلديٌ ّ
ّ
أن ذها اًمرضمؾ
اعمؼتقل مو طملؾ مـف اًمـتقجي – وذل اًمؼتؾ  -ومع ذًمؽ َطم َؽ َؿ قمؾقف اًمـرربِل قمؾقف اًمل ة يموًمؼوشمؾٕ ،كف طمل ؾ
سمعض اًمعؾل وذق ّ
أن َمـ مل يػعؾ اعمُ َح ّرم يـؼسؿ إمم أىمسوم:
جي ّركو إمم شمؼسقؿ يهيمره ُ
مـف اًمعؿؾ ،وذها احلديٌ َ ُ
قمجزا قمـف ،ذها اعمؼلقد ذم احلديٌ ،قمجز قمـ ىمتؾ َم ـ
اًمؼسؿ إول :مو شمؼدم أ ْن ٓ يػعؾ اًمػعؾ اعمُ َح ّرم ً
قمجزا قمـف :ومنكف يؽقن يموًمػوقمؾ.
ىمتؾف وًمق َتؽـ ًمؼتؾف إ ًذا إذا شمرك اعمُ َح ّرم ً
قمز ّ
اًمؼسؿ اًمثوِنْ :
وضمؾ ،ومفها يثوب سمحسـي يمومؾيً ،مؾحديٌ اًم قارد ذم ذًم ؽ أك ف
أن يؽميمف ظمق ًومو ِمـ اهلل ّ
ّ
ضمؾ وقم ىمول« :إكل شمريمفو ِمـ ضمرائلش( )2أي ٕضمكم.
اًمؼسؿ اًمثوًمٌْ :
أن يؽمك اعمُ َح ّرم ٕكف مل يلرأ ًمف قمغم سمول ،يمحول يمثػم ِمـ اًملوحللم اًمهيـ ٓ يلرأ قمغم سمو ؿ
همػم ذًمؽ ِمـ اعمعويص :ومفها ٓ يثوب قمؾ ذها اًمؽمك ،كعؿ ًمق َقم َر َض ًْ
اًمغدر وٓ
اًمَّىم ُي وٓ
ُ
ُ
ذب اخلؿر وٓ ُ
قمز ّ
وضمؾ ومفها يدظمؾ ذم اًمؼسؿ إول.
ًمف ذهه اعمعلق ُي صمؿ اضمتـبفو ظمق ًومو ِمـ اهلل ّ
ِ
مق ِر َصم ف
مـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدةَ " :م ِـ اؾمتعجؾ ؿمق ًئو ىمبؾ أواكف ُقمقىمى سمحرموكف" يمؿـ َىم َت َؾ ّ
ًمقستعجؾ امرث :ومنكف ُيعوىمى سمحرموكف ِمـ اعمػماث ،وؾمقلك اًمؽ م قمغم ذهه اًمؼوقمدة ْ -
إن ؿم و اهلل شمع ومم -
ذم يم م اًمـوفمؿ.
أيضو ىموقمدة" :اًمؾػظ اًمٍميح ٓ ُيتوج إمم ك ّقي" ،وذًمؽ ٕكف مـٍمف سمٍم اطمتف إمم
ِمـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي ً
همػمه ؿمق ًئو سمؾػظ اًمبقع اًمٍميح ،ىمول :سمع ُت ؽ ذ هه اًمس ؾعي،
مدًمقًمفً ،مقس ًمف مدًمقل آظمر ،مثول ذًمؽَ :مـ سموع َ
كقيً اًمبقع :كقيً ؿمق ًئو آظمر ّ
وم ُيؼبؾ مـف ْ
ٕن اًمؾػظ اًمٍميح ُيعؿؾ سم ف ذم
أن يلك سمعد ذًمؽ ويؼقل :إكـل مو
ُ
أوصقً ًمػ ن سمؽها صمؿ رضمع ومؼول :مل ُأ ِر ْد طمؼقؼي اًمقصقي ومنكف ٓ ُيؼبؾ مـف.
ذًمؽً ،مق ىمول:
ُ

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )31مـ طمديٌ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )129مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
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أيضو ىموقمدة" :اًمؽـويي مػتؼرة إمم ك ّقي" ،اًمؽـويي ذل اًمؾػ ظ اًم هي ُيتؿ ؾ أيمث ر ِم ـ معـ ك:
ِمـ اًمؼقاقمد ً
ومػمضمع ومقفو إمم ك ّقي اعمتؽؾؿ ،ومؾق ىمول رضمؾ ٓمرأشمف :اذذبل ٕذؾؽ ،ذؾ ذها ـم ق أو ًم قس سمل ق؟ كؼ قل:
ُ
إن كقى هبها اًمؾػظ اًمل َق :ومنكف يؼع ،وإذا مل ِ
كرضمع إمم كقتفْ ،
أيض و ًم ق
يـق سمف اًمل ق :ومنكف ٓ يؽ قن ـم ًىم وً ،
َو َضم َدَ ًُم َؼ َل ًي ذم اًملريؼ :وملظمهذو كوو ًيو سمهًمؽ أهنو ًُم َؼلي  -يعـل ُي ّـزل قمؾقفو أطمؽوم اًمؾؼلي ِم ـ اًمتعري ػ :وأك ف
مث ً إذا وضمد صوطمبفو ؾمؾؿفو ًمف  -ومنهنو شمؽقن ذم يده أموك ًيً ،مق ُومرض أهنو شمؾػً ِمـ همػم َشم َع ٍّدٍّ مـف وٓ شمػ ريط:
ومنكف ٓ يضؿـ ،أ ّمو ًمق أظمهذو سمـ ّقي اًمتؿؾؽ  ٓ -سمـ ّقي أهنو ًُم َؼ َلي  -ومنكف يؽقن هموص ًبو ،ومؾ ق شمؾػ ً ذم ي ده :ومنك ف
يضؿـ ملؾ َؼو  -ؾمقا ٌ ومرط أو شمعدى أو مل يػرط ومل يتعدرر .-
قمز ّ
وضمؾ زم وًمؽؿ اًمعؾؿ ًمـ وومع واًمعؿ ؾ
هبها يـتفل مو يتعؾؼ هبهه اًمؼوقمدة ،وشمؼػ قمغم ذًمؽ ،وأؾملل اهلل ّ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ وسمورك قمغم كب ّقـو حمؿد.
اًملوًمح واهلل أقمؾؿ،
أؾمئؾي(:)1
ٍ
ٍ
ُ
مسوو ،وًمؽ ْـ ِمـ إقمغم إمم إدكك ومؼط.
مسوو إمم
آكتؼول ِمـ
 ٓ يلح آكتؼول ِمـ صقم ومرض إمم صقم كػؾ؟ ْإن يمون ذم رمضون ٓ يلح ٕك ف يبل ؾ اًمعب ودة ،ذم اًمؼض و
أيض ًو ٓ يلحّ ،
ٕن اًملقم اًمقاضمى إذا ذع ومقف ٓ جيقز اخلروج مـف ّإٓ ًمعهر ،وىمد يؽقن ذها ِمو يستثـك ِمـ
اًمؼوقمدةّ ،
ٕن اًملقم اًمقاضمى إذا ذع ومقف ٓ ُسمدّّ ِمـ إَتومف ّإٓ ِمـ ُقم ْه ٍر.
 ك ّقي إدا أو ك ّقي اًمؼضو ٓ ُسمدّّ ِمـ أول اًمعبودة :طمتك شمتؿقز اًمعبودة.صوئل وذق مسوومر  -وذها يؼ ع  -يس ػم ذم
 ىملع اًمـ ّقي ذـو مو ومقف إؿمؽولً ،مؽ ْـ شمعؾقؼ اًمـ ّقي مثؾً :مق يمون ًاًملريؼ ومقؼقلْ :
وضمدت حملي ومقفو ـمعوم :ومنكـل ؾمقف أؿمؽمي اًملعوم وأوملر ،أن َقم رؾ َؼ اًمـ ّقي ،ذ ؾ يػل ر
إن
ُ
هبهه اًمـ ّقي مبوذة؟ أو كؼقل ٓ :يػلر ّإٓ إذا وصؾ واؿمؽمى اًملعوم وأوملر؟ اًمهي يظفر  -واهلل أقمؾؿ  -أكف ٓ
وصؾً إمم اعمؽون اًمػ ِن ومسلوملرّ :
يػلر سمؿجرد اًمـ ّقي اعمعؾؼي ،إذا ىمولْ :
ومنن ذها ٓ يرضه ،وًمعؾ يمؾ مسلًمي
إن
ُ
ٌيـظر ومقفو سمحسى طمقثقوهتو.

ُ
ؾمماًمف.
( )1ذـو إؾمئؾي ًمقسً واضحي ،وًمؽـ وضعـو اجلقاب اًمقاضح اًمهي ىمد ُيػفؿ مـف
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 ذها ّحمؾ ظم ف ،سمعض اًمعؾل يؼقل :إذا شمردد ذم اًمـ ّقي :ومنهنو شمبلؾٕ ،هنؿ يؼقًمقنُ ٓ :سمدّّ ِمـ ك ّقي ضموزمي

ِمـ أول اًمعبودة إمم آظمرذو ،واًمؼقل اًمثوِن أكف إذا شمردد ومقفو صورت مي ؽق ًيمو ومقف و :ومـرضم ع إمم إص ؾ ،م و
ًمسوسمؼ.
اًمقؼلم ا َ
إصؾ؟ اًمـ ّقيٕ ،كف كقى ،ومفها اًمؽمدد وذها اًميؽ ٓ يزيؾ
َ
إن يمون ضموذ ً أو كوؾم ًقو وم سملسّ ،
 ْٕن اًمؽمشمقى يسؼط مع اجلفؾ واًمـسقون ،ومقؽؿ ؾ اًمعٍم صم ؿ ي لك
سموًمظفر ٕكف ٍ
أن يتعؿد ْ
كوس ،إذا يمون كوؾم ًقو أو ضموذ ً  ،أ ّمو ْ
أن ُي َؼ ّدّ م قمبودة قمغم قمبودة ذم اًمؽمشمقى وم  ،إذا ىمؾ ى
اًمـ ّقي ذم أصمـو اًمعبودة سملؾً آصمـتون.

ُ
آكتؼول إمم اعمسووي أو آكتؼول إمم إقمغم :ومنكف ٓ يل ح ،وآكتؼ ُول ِم ـ إقم غم إمم
أظمللت:
 ًمعكمُ

يلح ،صححقا ذها.
إدكك ّ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ قمغم كب ّقـو حمؿد.
واهلل أقمؾؿ،
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ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي  -اًمسعدي -
اعمجؾس اًمثوًمٌ
أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمفد ّ
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،وأؿمفد ْ
أن كب ّقـو حمؿدًً ا قمبده ورؾمقًمف،
ّ
صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وأصحوسمف و َمـ ؾمور قمغم هنجف واىمتػك أصمره إمم يقم اًمديـ ،أ ّمو سمعد
ومؼد وىمػـو قمغم ىمقل اًمـوفمؿ رمحف اهلل:
اًمدي ُـ َم ْبـِ ٌّل قمغم اعملوًمِ ِح  ...ذم َضم ْؾبِفو واًمدر ْر ِ ًمؾؼبوئِ ِح
.........................
قمز وضمؾَ ﴿ :موًمِ ِؽ َي ْق ِم
اًمديـ ذم ذها اًمبقً يراد سمف اًمنميعي ،وىمد يلك اًمديـ سمؿعـك اجلزا يمل ذم ىمقل اهلل ّ
اًمدِِّّ ِ
يـ﴾( ،)1يعـل يقم اجلزا  ،واعملوًمح مجع ملؾحي ،وذل ذم اًمؾغ ي سمؿعـ ك اعمـػع ي ،وذم آص ل ح ذ ل
اعمـػعي اًمتل ىملدََ ذو اًميورع احلؽقؿ ًمعبوده ذم طم ْػ ِ
ظ ديـفؿ وكػقؾمفؿ وقمؼق ؿ وأكسوهبؿ وأمقا ؿ ،ىم ول" :ذم
ضمؾبفو" يعـل ذم شملؾقحفو ،و"اًمدر " يعـل اًمدومعً" ،مؾؼبوئح" يعـل اعمػوؾمد ،وموعمعـك ّ
أن اًمنميعي مبـوذو قم غم
ضمؾى اعملوًمح وقمغم در اعمػوؾمد ،ومؾؿ ِ
قمز وقم سمٌم ّإٓ وومقف ملؾحي شمومي وراضمحي ،ومل يـ َف ضم ّؾ
يلمر اهللُ ّ
وقم قمـ ر ّإٓ وومقف مػسدة شمومي أو راضمحي.
وضمؾ سمف ذق شمقطمقدُُ ه ؾمبحوكف وإومراده ّ
قمز ّ
ضمؾ وقم سموًمعبودة ،وأقمظؿ م و هن ك قمـ ف م ـ
أقمظؿ مو َأ َم َر اهلل ّ
ُ
اًمنمك سمف ّ
أقمظؿ اعملوًمح ،واكدومع قمـف
وؾمؾِ َؿ ِمـ اًمنمك ومؼد طملؾ ًمف
اعمػوؾمد
ُ
ومؿـ طمؼؼ اًمتقطمقد َ
ضمؾ وقم َ ،
قمز ّ
وضمؾ – يعـل يمؿثول ًمؾؿل وًمح – اًمل ة ،ومف ل
أيضو ِمو َأ َم َر اهلل ّ
أؿمد اعمػوؾمد ،وذها ذم اًمدكقو وأظمرةً ،
قمز ّ
وضمؾ ،وومقف و ص حي ًمؾب دن ،وذم ؿم فقدذو م ع اجللقم ي
كقر ًمؾعبد ،واكنماح ًمؼؾبف ،وتؼقؼ ًمعبقديي اهلل ّ
اًمؼم واًمتؼقى ،و َشم َعؾ ِؿ اًمعؾؿ اًمـوومع وهمػم ذًمؽ ِمـ اعملوًمح ،وأ ّم و
تلقؾ ملوًمح اضمتلقمقي يمثػمة وشمعوون قمغم ِ ّ
أيض و ذم
ذم شمرك اًمل ة ومعؽس ذهه اعملوًمح مع مو يؽمشمى قم غم ذًم ؽ ِم ـ اعمػوؾم د اًمدكققي ي وإُظمروي يً ،
قمز ّ
وضمؾ ًمعبوده ومقفو ملؾحي ؿ ،ويمؾ َقم ْؼ ٍد َطم رر َم ف اهللُ ضم ّؾ وقم
اًمعؼقد ،يمؾ اًمعؼقد اًمتل أسموطمفو اهلل ّ

( )1اًمػوتي.4 :
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اًمعبود ٓ ُيتوضمقن إًمقف ،يعـل اًمرسمو ٓ كحتوج إًمقف قمؼقد اًمغرر ،وقمؼقد ومقفو ٌ
أيمؾ ٕمقال اًمـوس سموًمبوـمؾ يم ؾ
ذهه ومقفو مػوؾمد واًمـوس ٓ ُيتوضمقن إًمقفو ،أ ّمو إذا ُو ِضم َدَ ْت طموضمي ٕي قمؼد ِمـ اًمعؼ قد :وم ّ
نن اًمنم يعي شم لك
سمجقازذو.
ِمـ اًمتلبقؼوت اعمعوسة سمؾ اًمتل فمفرت احلوضمي إًمقفو يمث ًػما ذم ذ ها اًمعٍم و ّإٓ ومف ل مس لًمي معرووم ي
ىمديل وطمدي ًثو  -يزقمؿقن ّ
"مـوزقمي احلويمؿ واخلروج قمؾقف" ّ
أن ذم ظم روضمفؿ
ومنن اًمهيـ ظمرضمقا قمغم احلويمؿ ً -
مستلصمرا سموعمول وسمخػمات اًمبؾد ُم َضق ًؼو قمغم اًمـوس ُيلؾ سمبؼوئف
طمويمل فموعمًو
ملؾحي ،يعـل إذا يمون ذها احلويمؿ
ً
ً
اخلروج قمؾقف ومقف ملؾحي ،مو ذل ذهه اعملؾحي؟ ىموًمقا :طمتك كزيح ذها احلويمؿ اًمظ ومل وك قزم
مػوؾمد ،ومؼوًمقا:
ُ
احلويمؿ اًمعودلِ ،
ومـ اعمعؾقم ر
أن اعملوًمح واعمػوؾمد َم َردذو إمم اًمنمع وًمقس ً إمم اضمتف ودات اًمـ وس وٓ إمم
آرائفؿ ومنذا رضمعـو إمم اًمنمع وضمدكو ر
أن إدًمي متضوومرة ذم تريؿ اخلروج قمغم احلويمؿ اعمسؾؿ ومـوزقمتف و َك ْز ِع
اًمبقعيَ ،
وؿم ردر دت ذم ذًمؽ « َمـ موت وًمقسً ذم قمـؼف سمقعي :موت مقت ًي ضموذؾقيش( ،)1إ ًذا اعملؾحي ذ ل ذم اًمل ؼم
فموذر ًمؾعقون ،و ها ؿمقع امؾم م اسمـ
أمر
ٌ
قمغم َضم ْق ِره ،اعملؾحي ذل ذم سمؼو اًمبقعي وقمد ِم اخلروج قمؾقف ،وذها ٌ
ظمرضمً ـموئػي قمغم ذي اًمسؾلون ّإٓ ويم ون ذم ظمروضمف و ِم ـ اًمػس ود أقمظ ؿ ِم ـ
شمقؿقي رمحف اهلل يؼقل" :مو
ْ
حل ّؽ وم ،طمل ؾ
أمر كراه سملقمقــو أن ذم ذهه اًمثقرات وذم ذهه اعمظوذرات ض د ا ُ
اًمػسود اًمهي أزاًمتف" ،وذها ٌ
ذ قمظقؿ ،طمتك أ ّن أذؾ شمؾؽ اًمبؾدان يتؿـقن احلول اًمسوسمؼي يتؿـقن ذًمؽ احلويمؿ اًمظومل ْ
أن يع قد إًم قفؿ
ومقفو َ ٌّ
وإن فمف ر ًمؾ رأي ّ
وشمستؼر أمقرذؿ معف إ ًذا اعمؼلقد ذـو مراقم وة اعمل وًمح واعمػوؾم د َمر َدذ و إمم اًمنم عْ ،
أن
قمز ّ
وضمؾ.
اعملؾحي ذم ذها إمر :وم ّنكف ٓ ُي ْع َت ّدّ سمف مو دام خموًم ًػو ًمنمع اهلل ّ
امطمس ِ
ِ
ون َوإِي َت و ِ ِذي ا ًْم ُؼ ْر َسم ك
ِمـ أدًمي ذهه اًمؼوقمدة :قمؿقم ىمقل اهلل ّ
قمز وضمؾ﴿ :إِ رن اهللرَ َي ْل ُم ُر سمِو ًْم َع دْْ ل َو ْ ِ ْ َ
ِ
قمز ّ
ذ
َو َيـْ َْفك َقم ِـ ا ًْم َػ ْح َيو َواعمُْـْ َؽ َِر َوا ًْم َب ْغ ِل﴾( ،)2ومؽؾ ظمػم يدظمؾ ذم مو َأ َم َر اهلل ّ
وضمؾ سمف ذم ذهه أيي ،ويم ؾ َ ٍّ
ومدل قمغم ّ
يدظمؾ ذم مو هنك قمـف ذم ذهه أييّ ،
أن يمؾ مو َأ َم َر اهلل شمعومم سمف ومفق ملؾحي :ويمؾ م و هن ك قمـ ف ومف ق

ققمو.
( )1صحقح مسؾؿ ( )1851مـ طمديٌ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفل مروم ً
( )2اًمـحؾ.91 :
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لم﴾(ِ )1
﴿و َمو َأ ْر َؾم ْؾـَ َ
قمز ّ
ومـ اًمرمحي سموًمـ وس
مح ًي ًمِ ْؾ َعوعمَِ َ
َوك إِ رٓ َر ْ َ
أيضو ِمـ أدًمي اًمؼوقمدة ىمقل اهلل ّ
مػسدةً ،
وضمؾَ :
وأيضو ِمـ أدًمي اًمؼوقمدة ىمقل اهلل ّ
ْ
﴿و ُُيِؾ َ ُ ُؿ
أن ُيممروا سمل يلؾحفؿ و ُيـفقا قمل يؾحؼ اًمرضر هبؿً ،
ضمؾ وقم َ :
ِ
أيضو ِمو ّ
ُي ِّر ُم َقم َؾ ْق ِف ُؿ ْ
يدل قمغم ذهه
اخلَ َبوئِ ٌَ﴾( ،)2وموًملقبوت ومقفو اعملوًمح ،واخلبوئٌ ومقفو اعمػوؾمدً ،
اًم رل ِّق َبوت َو ُ َ
اًمؼوقمدة آؾمتؼرا  ،وذق شمتبع ضمزئقوت اًمنميعي ،يعـل أومراد اعمسوئؾ وإطمؽوم اًمتل ضمو هبو اًمنم ع ومنكـ و إذا
شمتبعـوذو واؾمتؼريـوذو َك ِج ُدُ ّ
أن يمؾ مو َأ َم َر اهلل شمعومم سمف ومػقف ملؾحي ويمؾ مو هنك قمـف ومػقف مػسدة.
ذـو مسلًمي شمتعؾؼ سموًمؽؾقوت اخلؿس اًمتل ضمو ت هبو اًمنمائع ،ذهه اًمؽؾقوت ذل اًمدِِّّ يـ واًم ـػس واًمعؼ ؾ
واًمعرض واعمول ،ذهه اًمؽؾقوت اخلؿس ضمو ت اًمنميعي امؾم مقي سمؾ واًمنمائع اًمس لويي اًمس وسمؼي سمحػظف و
ذ َع اهلل ّ
وذ َع َطم ّدّ اًم ِّر ردة
ضمؾ وقم اًمتقطمقدََ وهنك قم ـ اًمنم كَ َ ،
ومراقموهتو ،ومؿث ً  :عمراقموة ملؾحي اًمديـ َ َ
يـؽػ َمـ دظمؾ ذم امؾم م قمـ ْ
ٕضمؾ ْ
ذ َع اجلف ود مقم
ّ
أن
أن ُيرج مـفً ،
وأيضو َ َ

يمؾؿ ي اهلل قم ّز وضم ّؾ،

وذ َع إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر واًمدقمق َة إمم دي ـ اهلل قم ّز وضم ّؾ ،يم ؾ ذ ها وهم ػمه ٕضم ؾ تؼق ؼ
َ َ
همػمذو ،أ ّمو ملؾحي اًمـػس ومج و ذم اًمنم يعي ت ريؿ
ملؾحي اًمدِِّّ يـ ،ذهه أقمظؿ اعملوًمح اًمتل ٓ ُي َؼ ّدّ م قمؾقفو ُ
ِ
وص ٕضم ؾ ْ
ػ اًمـ وس قم ـ ىم ْت ِؾ ذ هه
أن يـؽ ّ
وذ َع اهلل شمعومم اًمؼ َل َ
ىم ْتؾ اًمـػقس اعمعلقمي قمؿدًً ا وقمدوا ًكًوَ َ ،
ذب اخلؿر ويم ؾ م و يغل ل اًمعؼ ؾِ ُ ،
ِ
وذ َقم ً
اًمـػقس ،وأ ّمو ملؾحي اًمعؼؾ ومؼد ضمو ت اًمنميعي سمتحريؿ
قمؼقسمي ؿمورب اخلؿر واًمتعزيرات ذم اجلرائؿ اعمتعؾؼي سموًمعؼؾ يموؾمتعلل اعمخدرات وهمػمذو ،يم ؾ ذًم ؽ ٕضم ؾ
وطم رٌ قم غم شمقَّ يف،
تؼقؼ ذهه اًمؽؾقي وذل اًمعؼؾ ،وأ ّمو ملؾحي اًمعرض ومؼد ضمو اًمنمع سموٕمر سم وًمزواج َ
قمز
وهنك قمـ اًمزكو وقمـ يمؾ وؾمقؾي شمقصؾ إًمقف ،وأ ّمو ومقل يتعؾؼ سموعمول ومؼد ضمو إمر سموًمتؽسى ذم مو أسموح اهلل ّ
ّ
ى وآقمتدا قمغم إم قال
وطم رر َم اًم َغ ْل َ
وضمؾ وتلقؾ اعمول هبهه اًملرق اعمنموقمي ،وذم اعمؼوسمؾ َطم رر َم اًمَّىمي َ
اًمرادقمي ذم ذًمؽ ،يمؾ ذًمؽ ٕضمؾ طم ْػظ اعمول.
سمجؿقع اًمقضمقهَ ،
وضم َع َؾ اًمعؼقسموت ّ
سمعض إطمؽوم اًمنمقمقي شملك ًمتحؼقؼ أيمثر ِمـ ملؾحي ِمو شمؼدم ،مثول ذًمؽ :اًمل قمُ ،يل ؾ سم ف تؼق ؼ
أيضو تؼقؼ ملؾحي اًمـػسّ :
قمز ّ
أيض و
ِّ
ٕن اًملقوم ومقف صحي ًمؾبدنً ،
وضمؾ  -وُيلؾ سمف ً
اًمدِّ يـ  -اًمعبقديي هلل ّ
( )1إكبقو .112 :
( )2إقمراف.157 :
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ِ
ذ ِ
ب اًمدظمون :ومنكف يتعؾؼ سمليمثر ِمـ ملؾحي ،ملؾحي اًم دِِّّ يـ ومل ؾحي اًم ـػس ومل ؾحي
مـ ذًمؽ تريؿ ْ
قمز ّ
أيضو ،اعمؼلقد ّ
وضمؾ سمف ِمـ إطمؽوم يتحؼؼ سمف أيمثر ِمـ ملؾحي وأيمثر ِمـ يمؾق ي
أن سمعض مو َأ َم َر اهلل ّ
اعمول ً
ِمـ ذهه اًمؽؾقوت اخلؿس.
شمـؼسؿ اعملوًمح  -سموقمتبور ىمقهتو  -إمم صم صمي أىمسوم:
اًمؼسؿ إول :اعملوًمح اًمرضوريي ،وذل اًمتل ٓ ُسمدّّ مـفو ًمؼقوم ملوًمح اًمدِِّّ يـ واًمدكقو ،سمحق ٌ ًم ق وموشم ًْ
ذهه اعملؾحي ًم َػسد قمغم اعمر ديـُف ودكقوهِ ،
ومـ أقمظؿ ذهه اعملوًمح اًمرضوريي ملؾح ُي تؼقؼ اًمتقطمقد واًم ُب ْعد
َ
قمـ اًمنمك.
اًمثوِن ِمـ أىمسوم اعملؾحي :اعملوًمح احلوضم ّقي ،وذل اًمتل ُذقمً ًمؾتقؾمعي واًمرومؼ سموًمعبود ،وذ ها ي دظمؾ
ِ
اجلؿ ُع سملم اًمل شملم
ٍم اًمل ة ذم اًمسػرْ ،
ومقف مجقع اًمرظمص اًمنمقمقي اًمقاردة ذم اًمؽتوب واًمسـرري ،مـ ذًمؽ َىم ْ ُ
ذم اًمسػر أو ًم ُع ْه ِر اعملر ،أو اجلؿع سملم اًمل شملم ٕضمؾ اعمرض ،أو كحق ذًمؽ ِمـ اًمرظمص اًمنمقمقي ،ومفهه ِمـ
اعملوًمح احلوضم ّقي.
اًمثوًمٌ ِمـ أىمسوم اعملؾحي :اعملوًمح اًمتحسقـقي ،وذل اًمتل ذقمً ًمؾتحسلم واًمتؽؿق ؾُ ،ي َؿ ّث ؾ و ِم و
ضمو ت سمف اًمنميعي ِمـ اًمتـظػ وتسلم ا قئي وكحق ذًمؽ.
أيضو شمـؼسؿ اعملوًمح سموقمتبور آظمر  -وذق اقمتبور إقملل اًميورع و و َقم َدَ ُم ف  ،-يعـ ل ذ ؾ ذ ل مل ؾحي
ً
اقمتؼمذو اًمنمع أو أهنو ملؾحي مؾغوة؟ شمـؼسؿ اعملوًمح هبها آقمتبور إمم صم صمي أىمسوم:
اًمؼسؿ إول :ملوًمح معتؼمة ،وذل اًمتل ؿمفد و اًمنمع سموٓقمتبور سمعقـفو ،يعـل ّ
دل قمؾقفو دًمقؾ ظم وص،
دل قمؾقفو اممجوع ،أو ّ
يؽقن ورد ومقفو دًمقؾ ظموص ِمـ اًمؽتوب واًمسـرري قمغم اقمتبور ذهه اعملؾحي ،أو يؽقن ّ
دل
وحم ْ َت ٍّ هبو سموٓشمػوق ،وذها يدظمؾ ذم يمثػم ِمو ضمو سم ف
قمؾقفو اًمؼقوس اًملحقح ،ومفهه اعملؾحي ملؾحي معتؼمةُ ،
اًمنمع يموًمـلقص ومو أمجعً قمؾقف إمي.
اًمؼسؿ اًمثوِن :ملوًمح مؾغوة ،وذل اعملؾحي اعمتقمهي اًمتل يتقذؿ َمـ يراذو ذم أهنو حمؼؼي عمؼل قد اًمي ورع
مع يمقهنو ذم احلؼقؼي خموًمػي ٕدًمي اًمنمع أي ضوسمط ذهه اعملوًمح اعمؾغوة أهنو يمؾ ملؾحي خموًمػي ٕدًمي اًمنم ع
ِ
اجلكم :ومنهنو شمؽقن ملؾحي مؾغ وة ،مث ول ذًم ؽ :م و ي هيمره سمع ض
مـ اًمؽتوب واًمسـرري أو اممجوع أو اًمؼقوس ّ
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اًمػؼفو قمـد ذيمرذؿ هه اعملؾحي ،يؼقًمقنّ :
إن ؾمؾلو ًكًو وىمع قمغم امرأشمف أو إطمدى ضمقاري ف ذم هن ور رمض ون،
ومجو يستػتل أطمدََ اًمعؾل  -أن قمؾقف يمػورة اجللع ذم هنور رمضون  ،-مو ذل اًمؽػ ورة؟ قمت ؼ رىمب ي ،وم نن مل
َجيِ ْدْ  :اكتؼؾ إمم صقوم ؿمفريـ متتوسمعلمْ :
ومنن مل يستلع اكتؼؾ إمم إـمعوم ؾمتلم مس ؽلم ،ذ ها اًمع ومل م وذا أومت ك
اًمسؾلون؟ أومتوه مبوذة سملقو م ؿمفريـ متتوسمعلم ،عموذا؟ ىمول :ذها ومقف تؼقؼ ملؾحي ،مو ذل اعملؾحي؟ ىم ول:
ذها ؾمؾلون قمـده ضمقاري ورىمقؼ يمثػمون ٓ يبوزم ْ
أن يؼع مرة أظمرى ويعتؼ ،يؼع ويعتؼ وذؽها ،ومحتك شمؽقن
ذهه اًمؽػورة رادقمي ًمف :ىمول :أكو أومتقف ْ
سملن يلقم ؿمفريـ متت وسمعلم م و رأيؽ ؿ ذم ذ هه اعمل ؾحي؟ ذ ؾ ذ ل
ـص ضم و
ـص ،اًم ّ
ملؾحي معتؼمة؟ أو ملؾحي مؾغوة؟ كؼقل :ذهه مل ؾحي مؾغ وة ،عم وذا؟ ٕهن و خموًمػ ي ًمؾ ّ
سموًمؽمشمقى ،يبدأ ً
أيض و ِم ـ اعمل وًمح اًمت ل ُشمت قذؿ
أوٓ سموًمعتؼ ومن ْن مل يستلع اكتؼؾ إمم اًملقوم صمؿ إمم امـمعومً ،
و ُشم ّدّ قمك ورسمل ُشمثور ذم مثؾ ذهه اًمعلقر اعمتلظمرة ىملع يد اًمسورق ،يؼقل سمعضفؿ :إذا شمريمـ و اًمؼل ع وقموىمبـ وه
سمعؼقسمي أظمرى ذها ومقف تؼقؼ ملؾحي وذل ؾم مي أقمضو ذها اًمسورق ومقؼول :ذهه ملؾحي مؾغوة عمخوًمػتفو
شملمؾً ذم مثؾ ذهه إمثؾي َ ِ
دم ُدُ ّ
أن م و ُي ّدّ قمك و ُيت قذؿ ِم ـ وضم قد
وأيضو إذا
َ
ًمؾـص أمر سمؼلع يد اًمسورقً ،
ملؾحي ذل ملؾحي ضمزئقي :ومو ضمو سمف اًمنمع ُيؼؼ اعملؾحي اًمؽؾقي اًمعومي ،ومؿث ً ىملع ِ
يد اًمسورق كعؿ ومق ف
ُ
ضر قمغم ذها اًمسورق سمهاشمفً ،مؽـ إذا كظركو إمم مو يؽمشمى قمغم إىمومي ذها ا ِ
ور ْد ِع
حل ّدّ مـ طمػظ أم قال اًمـ وس َ
َ
اعمجرملم ٓ :ؿمؽ ّ
أن ذهه ملؾحي أقمظؿ.
حمؾ ظم ٍ
اعملؾحي اًمثوًمثي :وذل اعملؾحي اعمرؾمؾي ،وذهه ّ
ف سملم اًمػؼفو ذم اقمتبورذ و أو قمدم ف ،اعمل ؾحي
ذقمل سمخلقصفو سموٓقمتبور أو امًمغو ً :مؽ ْـ دًم ً قمؿقم وت اًمنم يعي
اعمرؾمؾي :ذل اًمتل مل ييفد و دًمقؾ
ّ
وؾمؿقً ملؾحي مرؾمؾي يعـل أهنو ملؾؼي ٓ يقضمد و دًمقؾ ظموص ّ
يدل قمغم
ومؼوصدذو اًمعومي قمغم اقمتبورذوُ ،
أن يرى اعمجتف د ّ
اقمتبورذوَ ،قم رر َومفو ؿمقع امؾم م اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل سمؼقًمف" :اعملوًمح اعمرؾمؾي ْ
أن ذ ها اًمػع ؾ
جيؾى مـػعي راضمحي :وًمقس ذم اًمنمع مو يـػقف" يعـل ًمقس ذـوًمؽ ذم اًمنمع مو يدل قم غم قم دم اقمتب ور ذ هه
اعملؾحي ،وذهه اعملوًمح اعمرؾمؾي ومقفو ملوًمح يمثػم ًمؾػؼفو وذل حمؾ ظم ف ذؾ شمعتؼم أو ٓ شمعتؼم؟
----------------------------------------------------ِ
ِ
اعملوًمح
اعملوًمح ُ ...ي َؼدر ُم إقمغم مـ
اطم ْؿ قمدَ ُد
ومنن شم ََز َ
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إؿم ؽول

اجلؿع سمق ـفل ،أ ّم و إذا أمؽ ـ اجلؿ ُع وم
اًمتعورض سملم أمريـ سمحقٌ ٓ يؿؽـ
اًمتزاطمؿ ُيراد سمف
ُ
ُ
ٍ
اجلؿع سمقـفل ،ومعـك اًمبقً أكف إذا شمعورض قمـد اعمؽؾ ػ
طمقـئهً ،مؽ ّـ امؿمؽول ذم يمقن ذهيـ إمريـ يتعهر
ُ
اجلؿع سمقـفل  -وم ُقعؿؾ سموعملؾحي إقمغم وًمق وموشم ً اعمل ؾح ُي إدك ك ،ووضم ف
ملؾحتون  -سمحقٌ ٓ يؿؽـ
ُ
أن أطمؽوم اًمنمع ْ -
ذًمؽ ّ
وإن يموكً ذم مجقعفو ومقف و مل ؾحي ّ -إٓ أهن و شمتػ ووت ذم ِقم َظ ِؿ ذ هه اعمل ؾحي،
أقمظؿ ِمـ ملؾحي اًملقوم ،مػسد ُة اًمنمك أقمظ ُؿ ِم ـ مػس دة اًمَّ ىمي ،وذؽ ها ،ذ ها ذم
ملؾح ُي اًمتقطمقد
ُ

اعملوًمح واعمػوؾمدَ ،ك ِج ُدُ ّ
وأيضو اعمػوؾمد متػووشم ي ،واًمنم يعي إك ل شمري د تؼق ؼ اعمؼل قد
أن اعملوًمح متػووشمي ً
قمز وضم ّؾ﴿ :ا رشمربِ ُع قا َأ ْطم َس َـ َم و ُأ ْك ِز َل إِ ًَم ْق ُؽ ُْؿ ِم ْـ
واعملؾحي إقمظؿ وموٕقمظؿ ،دًمقؾ ذهه اًمؼوقمدة ىمقل اهلل ّ
ضمؾ وقم ﴿ :و ْأمر َىمقم َؽ ي ْل ُظم ُهوا سمِ َلطمسـِفو﴾( ،)2وىمول ؾمبحوكفَ ﴿ :ومب ِّنم ِقمب ِ
َر ِّسم ُؽ ُْؿ﴾( ،)1وىمقًمف ّ
ود ( )17ا رًم ِهي َـ
َ ْ َ
ْ َ َ
َ ُْ ْ َ َ
قن ا ًْم َؼ ْق َل َوم َق رتربِ ُع َ
َي ْس َت َِؿ ُع َ
أيضو
قن َأ ْطم َسـَ ُف﴾( )3ومـؾحظ ذم ذهه أيوت وذم مو يلصمؾفو مراقموة إطمسـ وإومضؾً ،

يدل قمغم ّ
ِمـ اًمسـرري ِ -مو ّ
أن إقملل متػووشمي ذم اعملوًمح  -مو ذم اًملحقحلم أ ّكّف قمؾقف اًمل ة واًمس م ىم ول:
سمضع وؾمتقن ؿم عبي  -وملقم ذ و "ىم قل ٓ :إًم ف ّإٓ اهلل" ،وأدكوذ و إموـم ي
سمضع وؾمبعقن ؿمعبي  -أو ٌ
«اميلن ٌ
إذى قمـ اًملريؼش( ،)4إ ًذا ذهه اعملمقرات اًمنمقمقي وإطمؽوم اًمنمقمقي ومقفو أقم غم وومقف و أدك ك ،وم و سمق ـفل
يؽقن سملم ذًمؽ ،متقؾمط سملم ذها وذهاّ ،
ومدل قمغم شمػووت اعملوًمح ذم اًمنمع.
ِمـ أمثؾي ذهه اًمؼوقمدة – ـمب ًعو اًمؼوقمدة ذهه و أمثؾي يمثػمة ِ -مـ أمثؾتفو:
إذا شمعورض واضمبون ومل يؿؽـ ومع ُؾفل وملذا ُك َؼ ِّدِّ م؟ ُك َؼ ِّدِّ م أيمد مـفل وإوضمى مـفل ،مث ً ىم وًمقا :اجلف ود
أيضو واضم ى ،وم لهيل ُي َؼ ردر م
وسمر اًمقاًمديـ  -اًمهيـ ُيتوضمون إمم اًمقًمد ً -
ذم سمعض إطمقال يؽقن ومرض قملمّ :
أن؟ واضمى اجلفود أو واضمى رقمويي اًمقاًمديـ اًمهيـ ُيتوضمون إمم ذها اًمقًمد؟ ٓ ؿمؽ ّ
أن ّسمر اًمقاًمديـ ُم َؼ ّدّ ٌم،

( )1اًمزمر.55 :
( )2إقمراف.145 :
( )3اًمزمر.18 ،17 :
مرومققمو.
( )4صحقح اًمبخوري ( )9مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
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سمؾ ضمو اًمـص هبها ،يمل ذم احلديٌ أكف قمؾقف اًمل ة واًمس م ُؾمئؾ قمـ أي إقملل أومض ؾ؟ ومؼ ول« :اًمل ة
قمغم وىمتفو ،ىمول :صمؿ أي؟ ،ىمول :سمِر اًمقاًمديـ ،ىمول :صمؿ أي؟ ،ىم ول :اجلف ود ذم ؾم بقؾ اهللش( ،)1إ ًذا إذا شمع ورض
واضمبون ُك َؼ ّدّ م إوضمى مـفل ،مثول آظمر :إذا شمعورض سمِر إب مع سمِ ِّر إم ،وملهيل ُي َؼ ّدّ م؟ سمِر إم ،يعـل ص قرة
اعمسلًميً :مق يمون إب ذم سمقً ومريض ُيتوج إمم اًمقًمد ْ
أيضو ذم سمقً آظمر مريض ي تت وج إمم
أن يرقموه :وإم ً
أن يرقموذو ومفـو أن شمعورض واضمبون ٓ يؿؽـ اجلؿع سمقـفل :وم ُق َؼ ِّدِّ ُم إ رم قمغم إب ّ
اًمقًمد ْ
ٕن طمؼف و أقمظ ؿ،
إ ًذا ذـو اًمقضمقب آيمد.
إذا شمعورض واضمى ومـدوب و َشم َع ّهر ومع ُؾفل وم ُق َؼ ردر م اًمقاضمى قمغم اعمـدوب ،مثول ذًمؽً :مق ض وق اًمقىم ً
قمـ أدا اًمػريضي واًمسـرري اًمراشمبي :ومنكف ُي َؼ ِّدِّ م اًمػريضي ،وذها يؼع ّ
أن سمعض اًمـوس ىمد يستقؼظ ِمـ كقمف ًمل ة
يبؼ ّإٓ مخس دىموئؼ اًمقىمً ذها ٓ يؽػل ّإٓ ًمؾقضق وص ة ريمعتلم ظمػقػت لم :وم ُق َؼ ِّدِّ ُم
اًمػجر ومقـظر وإذا مل َ
ِ
أىمقؿً اًمل ة ومل ّ
يلؾ اًمراشمبي اًمؼبؾقي :ومنك ف ي دظمؾ
أيضو إذا دظمؾ اعمسجد وىمد
طمقـئ ٍه اًمػريضي قمغم اًمراشمبيً ،
مع اجللقمي وٓ ّ
مـفل قمـ أدا ذهه اًمراشمبي.
يلؾ اًمراشمبي سمؾ ذق ٌ
أيضو ِمو يدظمؾ ذم ذهه اًمؼوقمدة :إذا شمعورضً ُؾمـر َتون :وم ُق َؼ ردر م إويمد مـفل ،يمل ًمق يمون معف م ول يري د ْ
أن
ً
يتلدق سمف :وًمف ىمريى حمتوج ها اعمول يمؾف ،ويقضمد حمتوج آظمر ًمقس ىمري ًبو ،اًملدىم ُي ُؾمـر ٌي ،وذل قمغم ذها ُؾم ـرري
وقمغم ذها ؾمـرريً ،مؽـ اًملدىمي قمغم اًمؼريى آيمد ِمـ ضمفي أهنو صدىمي ِ
وص َؾي :وقمغم همػم اًمؼري ى ص دىم ٌي ومؼ ط،
ّ
ُ
يبؼ قمغم ؾمػره وظمروضمف
طمضقر جموًمس اًمعؾؿ ذم اعمسجد احلرام مع اًملقاف ،يعـل مل َ
يمهًمؽ ًمق شمعورض قمـده
ُ
أن ُيرض جموًمس اًمعؾؿ :وملهيل آيمد؟ إفمف ُر أكف اًمعؾؿ ،عم وذا؟ ّ
أن يلقف وإ ّمو ْ
ِمـ مؽي ّإٓ وىمً يسػم :إ ّمو ْ
ٕن
قمؾل واضم ًبو يمتعؾؿ
اًمعؾؿ كػعف متعدٍٍّّ واًملقاف كػ ُعف
قمؾل كوومؾي ذم طمؼف ،أ ّمو ًمق يمون ً
ىموس ،ذها ذم طمؼ َمـ يتعؾؿ ً
ٌ
ٍ
اقمتؼود أو قمبودة ُيتوج إًمقفو :ومف ها ُي رج ِم ـ مس لًمتـو ،يؽ قن شمع ورض واضم ى م ع
ضوريوت اًمديـ ِمـ
أيضو ًمق شمعورضً اًمراشمبي مع ٍ
كػؾ ملؾؼ وم ُت َؼ ّدّ م اًمراشمبي ٕهنو
مستحىً ،مؽ ّـ اًمؽ م ذـو إذا شمعورض مستحبونً ،
آيمد.

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )2782مـ طمديٌ اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف
ً
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دمً اعمل ؾحي اًمعوم ي قم غم اعمل ؾحي اخلوص ي ّ
ٕن
وإذا شمعورضً ملؾحي قمومي مع ملؾحي ظموصي ُىم
ْ
اعملؾحي اًمعومي آيمد ،مثول ذًمؽ :رضمول احلسبي اضمتؿع قمـدذؿ إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ذم إؾمقاق
وص ة اًمؽماويح ذم اعمسجد ،وم ُق َؼ ِّدِّ م إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ٕضمؾ ّ
أن اعملؾحي ومق ف قموم ي ،ويمقك ف
يلكم ص ة اًمؽماويح ذهه ملؾحي ظموصيٕ ،هنو ذم اعمسجدّ ،
وإٓ يؿؽـف ومقل سمعد ذًمؽ إذا شمقَّ ًمف ىمبؾ اًمػجر
ْ
أن يلكم اًمؾقؾ ومقل شمقًَّ ،مؽ ّـ اعمؼلقد ذـو إذا شمعورضً ص ة اًمؽماويح م ع اجللقم ي م ع إم ر سم وعمعروف
واًمـفل قمـ اعمـؽر و َشم َع ره َر اجلؿعّ :
ومنن إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ُم َؼ ّدّ م ،واًمتعؾق ؾ ذـ و أك ف مل ؾحي
أيضو إذا شمعورض قمـد ـموًمى اًمعؾؿ ىمرا ُة ِطم ْزسمِف ِمـ اًمؼرآن مع شمعؾقؿف ًمؾعؾؿ أو مع ـمؾى قمؾ ٍؿ يػ قت،
قموميً ،
أن يتعؾؿ أن ذم ذهه اًمؾقؾي وم ؿمؽ ّ
ٓ ُسمدّّ ْ
أن شمؼديؿف ًمؾعؾؿ آيمد ِمـ ىمرا ة ِطم ْزسمِف ِمـ اًمؼرآن.
ِ
سمؿ ـ يم ون يؼ رأ
ِمو يدظمؾ ذم ذهه اًمؼوقمدة
شمؼديؿ مو يػقت مـ اعملوًمح قمغم مو ٓ يػ قت ،م ّثؾ قا ًم هًمؽ َ
ُ
اًمؼرآن ومسؿع اعممذن يمذن ،اًمسمال ذـو أهيل أومضؾ :ىمرا ة اًمؼ رآن أو إضموسم ي اعم مذن؟ ذم مث ؾ ذ هه اًمل قرة
اًمه ْيم ِر ً -مؽ ْـ ذم ذها اعمقضع ٕضم ؾ ّ
أومضؾ ِّ
ُ
وإن يمون إصؾ ّ
كؼقل :إضموسمي اعممذن أومم ْ -
أن إضموسم ي
أن اًمؼرآن
اعممذن شمػقت :ومنكف يؼػ قمـ ىمرا ة اًمؼرآن وجيقى اعممذن ،مثول آظم ر :ذم ص ة اًمعق د إذا ضم و امكس ون إمم
مبؽرا :ومل ذق إَومم؟ ْ
أن ييتغؾ سموًمتؽبػم اًمهي ذق ُؾمـر ُي ًمقؾي اًمعقد ويقم اًمعقد ىمبؾ اًمل ة؟ أو ييتغؾ
اعملغم ً
سمؼرا ة اًمؼرآن؟ كؼقل :اًمتؽبػم أومم ،عموذا؟ ّ
ٕن اًمتؽبػم يػقت وىم ُتف :أ ّمو ىمرا ة اًمؼرآن وم يػقت وىمتفو.
شمؼديؿ اًمعبودة اًمتل ذل أظميع ًمؾؼؾى وأكػع ًمف قمغم همػمذو ِم ـ اًمعب ودات
أيضو ِمو يدظمؾ ذم ذهه اًمؼوقمدة
ً
ُ
 وًمق يموكً أومضؾ مـفو  ،-أي ّأن سمعض اًمعبودات إصؾ ومقفو أهنو مػضقًمي ومقل أومضؾ مـفو ًمؽـ ًمق يموك ً
اًمعبودة اعمػضقًمي ُيلؾ ًمؾؼؾى معفو اخليقع واخلضقع وزيودة اميلن :ومنهنو شمؽقن أومضؾ ِمـ اًمعب ودة اًمت ل
ذل أومضؾ مـفو سموٕصؾ ،مث ول ذًم ؽ :آقمتؽ وفِ ،م ـ اعمعؾ قم ّ
أن آقمتؽ وف ٓ يؽ قن ّإٓ ذم اعمس جد-
ٍ
مسجد وموضؾ ٓ ُيلؾ معف ِمـ زيودة اميلن واخلي قع وامىمب ول
واعمسوضمد متػوضؾي ً ،-مق يمون اقمتؽوومف ذم
مو ًمق اقمتؽػ ذم مسجد دوكف ذم اًمػضؾ :وملهيل ُي َؼ ّدّ م؟ اًمث وِن ،واًمس بى ذم ذًم ؽ ذ ق ىموقم دة معرووم ي قمـ د
اًمعؾل ّ " :
أن اًمػضؾ اًمهي َيرضمع إمم ذات اًمعبودة أومم سموعمراقموة ِمـ اًمػضؾ اًمراضمع إمم زموهنو أو مؽوهنو".
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ِ
ِ
اعمػوؾمد
َى إدكك مـ
َزاطم ُؿ اعمػوؾمد ُ ...ي ْر َشمؽ ُ
وضده شم ُ
.........................
أن اعمػوؾمد إذا اضمتؿعً سمحقٌ ٓ يؿؽـ ْ
اعمعـك ّ
مجقع ذهه اعمػوؾمد :ومنكف يرشمؽ ى إدك ك
أن يؽمك اعمؽؾػ َ
مـفو ،يعـل إذا اضمتؿعً قمـده مػوؾمد ٓ يستلقع اًمتخؾص مـفو ُ ٓ -سم ّدّ ِمـ وىم قع اعمػس دة  -ومحقـئ ٍه ُي َؼ ّدّ م
أيضو ،مـفوً :م ق شمع ورض ُحم َ ّر ٌم ومؽ روه :ومقػع ؾ
اعمػسدة إدكك ًمدومع اعمػسدة إقمغم ،وذها ًمف أمثؾي يمثػمة ً
اعمؽروه ًمدومع اًمقىمقع ذم اعمُ َح ّرم ،مثول ذًمؽً :مق ّ
أن امكسون اضلر إمم أيمؾ ر ًسمو أو أيمؾ مول ميتبف – يعـل ًمقس
أن يليمؾ اًمرسمو اعمُ َح ّرمي  -سمنمجوع  -وإ ّم و ْ
ًمف ظمقور  -إ ّمو ْ
أن يليم ؾ ذ ها اعم ول اعمي تبف ،اًم دظمقل ذم اعمي تبفوت
مؽروه ،وم ؿمؽ ّ
أن شمؼديؿ اعمؽروه ذـو ذق اعمتعلم.
ًمق شمعورض قمـده ُحم َ ّرمون :أطمدمهو متػؼ قمؾقف وأظمر خمتؾػ ومقف  -وٓ ُسمدّّ ِمـ ومعؾ أطمدمهو  -ومنكف يػع ؾ
اعمُ َح ّرم اعمختؾػ ومقف ًمدومع اعمُ َح ّرم اعمجؿع قمؾقف ،مثول ذًمؽً :مق شمعورض قمـده أيم ؾ اًمؽؾ ى م ع أيم ؾ اًمػق ؾ،
اًمؽؾى ُجم ْ َؿ ٌع قمغم تريؿف :وأ ّمو اًمػقؾ وموجلؿفقر قمغم أكف ُحم َ ّرم ّ
ٕن ذو كوب وىمد هنك قمؾقف اًمل ة واًمس م قمـ
ِ
اًمس َبوع(ً ،)1مؽ ْـ يقضمد ِمـ اًمػؼفو َمـ أضموز أيم َؾف ،ومتعورض قمـد اعمؽؾػ إيمؾ ِم ـ ذ ها أو
يمؾ ذي كوب مـ ِّ
يمؾ ِمـ اعمجتؿع قمغم تريؿف ،وذهه اعمسلًمي ومقفو شمـبقف إمم ّ
ذها ،ومقؼولُ :يميمؾ ِمـ اعمختؾػ ومقف وٓ ُيم ْ
أن ـموًم ى
قمكم سموًمراضمح وومؼط يـبغ ل ْ
اًمعؾؿ يـبغل ًمف ْ
أن شمع رف ذ ؾ ذ هه
أن يعتـل سمخ ف اًمػؼفو  ،أي ٓ يؼقل :أكو ر
يمثػما.
اعمسلًمي خمتؾػ ومقفو أم ًمقس خمتؾػ ومقف ٕكف يؽمشمى قمغم ذًمؽ مثؾ ذهه اعمسوئؾ وذها ُيتوج إمم اعمػتل ً
أيضو إذا شمعورض قمـده مؽروذون :ومػمشمؽى أىمؾفل يمراذ ي ،أي إذا يم ون أطم د اعمؽ روذلم أقمظ ؿ يمراذ ي
ً
وأظمر أىمؾ يمراذي :ومقػعؾ مو ذق أىمؾ يمراذي ،ومثول ذًمؽ :معومؾي َم ـ موًم ف خم تؾط :وم ّ
نن اًم راضمح ذم ذ هه
إن ؿمو اهلل ّ -
اعمسلًمي ْ -
أن اًمتعومؾ مع ذها اًمهي موًمف خمتؾط مؽروه ،يعـل قمـده يتعومؾ سموًمرسمك ويتعومؾ سمبققع
مبوطمي ،أو قمـده همش سمبعض اًمسؾع وسمعض اًمسؾع يبقعفو سم همش ،وكحق ذًمؽ ،ذها يؽره اًمتعوم ؾ مع ف ،أي
أن شمؼقؾ ذديتف أو ْ
ْ
زادت كسب ُي
أن شميؽمي مـف وكحق ذًمؽ ِمـ اًمتعومؾً ،مؽ ّـ اًمؽراذي ذم ذهه اعمسلًمي شمزيد يمؾل
ْ

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )5531مـ طمديٌ أيب صمعؾبي ريض اهلل قمـف
ً
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احلرام ذم موًمف طمتك إهنو رسمل َشم ْؼ ُر ُب ِمـ احلرامّ ،
وشمؼؾ ذهه اًمؽراذي إذا َىم ّؾ ًْ كس بي احل رام ذم موًم ف طمت ك إهن و
َشم ْؼ ُرب ِمـ ْ
أن شمؽقن مبوطمي ،إ ًذا اًمتعومؾ مع اعمول أو مع ذها ُيتؾػ سموظمت ف طمول ذها اعمول ،ومنذا يم ون قمـ دكو
ؿمخلون أطمدمهو موًمف خمتؾط طمقٌ قمـده مخسقن ذم اعمئي ِمـ احلرام ومخسقن ذم اعمئي ِم ـ اعمب وح وآظم ر قمـ ده
واضلررت أن ،أكو ٓ ُسمدّّ أشمعومؾ إ ّمو مع ذها أو ذ ها،
صم صمقن ذم اعمئي ِمـ احلرام وؾمبعقن ذم اعمئي ِمـ اعمبوح:
ُ
ومقؼول :اًمتعومؾ مع إىمؾ طمرا ًمو ذم موًمف ذق اًمهي يـبغل.

أدًمي ذهه اًمؼوقمدة يدل و مو ذم ىملي اخلرض قمؾقف اًمس م طمقـل شمعورضً قمـده مػسدة َأ ْظم ِه اعمؾؽ ًمؾسػقـي
أو َظم ْر ِىمفو مع سمؼوئفو ذم يد اعمسويملم ،يم مهو مػسدة ،وملذا اظمتور؟ َظم َر َق اًمسػقـي ْ -
وإن يموكً ذ هه مػس دة -
ّإٓ أهنو مػسدة أدكك ِمـ مػسدة َأ ْظم ِه اًمسػقـي يمؾفو ،يمهًمؽ ِمو يدل هه اًمؼوقمدة ّ
أن اًمـرربِ رل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ
ِ
ذم ىملي امومؽ أىموم احلدّّ قمغم سمعض مـ شمؽؾؿ ذم قموئيي ريض اهلل قمـفوِ ،
ومـ اعمعؾقم ّ
ؼم ذ ها
أن اًمهي شمقمم يم ْ َ
َ
َ
يب سمـ ؾمؾقل ،ذؾ أىموم قمؾقف اًمـرربِل ّ
حل ّدّ ،
إمر قمبدُُ اهلل سمـ ُأ ّ
حل ّدّ ؟ ىم وًمقا :م و أىم وم قمؾق ف ا َ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ا َ

حل ِّدِّ قمؾق ف يؽمشم ى قمؾق ف مػس دة أقمظ ؿ ِم ـ
حل ّدّ قمغم ذها اًمرضمؾ ُي َع ّدّ مػسدة ،وإىمومي ا َ
عموذا؟ أن َشم ْر ُك إىمومي ا َ
ِ
حل ّدّ
قؿ قمؾق ف ا َ
حل ِّدِّ  ،وذهه اعمػسدة ذل يمقن اًمرضمؾ ًمف ؿمقيمي وًمف ىمقة ذم ىمقمف ورسمل ًم ق أىم َ
مػسدة َشم ْرك إىمومي ا َ
ًمؽمشمى قمغم ذًمؽ مػسدة قمظؿك ،وذها أمر مفؿ ْ
أن كتـبف ًمف ومقل ُجيريف وزم إمر ِمـ شمٍموموت ،ىمد يػعؾ سمعض
اًمـوس – يعـل ِمـ همػم اعمسؾؿلم رسمل ضمريؿي قمظقؿي  -ومع ذًم ؽ و ّزم إم ر ٓ يعوىمب ف :،واعمس ؾؿ إذا ومعؾف و
قموىمبف ،عموذا؟ سمعض اًمـوس يؽقن كظره ضعقػ ذم ذهه اعمسوئؾ يبدأ يلعـ ذم اًمقازم ويؼقل :يمقػ أن اًمؽوومر
يػعؾ اجلريؿي ويؽمك واعمسؾؿ يعوىمى ذها مو كظر إمم سمعض ظمػقوت إمقر ،ىمد يؽقن ذم معوىمبي ذها اًمؽ وومر
قمظقل :ومـرشمؽى اعمػس دة اًم دكقو ًم دومع اعمػس دة
ضرا
 اًمهي ًمف دوًمي و ىمقة وؿمقيمي  -رسمل شمرض سموعمسؾؿلمً
ً
حل ّدّ قمؾق ف ،إذ ًا ذ هه
حلدّّ قمغم اعمسؾؿ ومنكف ٓ يؽمشمى قمؾقف كػس ذًمؽ ،وموعملؾحي ذم إىموم ي ا َ
اًمعؾقو ،أ ّمو ذم إىمومي ا َ
إمقر تتوج إمم ومؼف وتتوج إمم كظر ومعرومي ًمقاىمعفو.
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ِ
قمز ّ
ْؼم ِم َـ ا ًْم َؼ ْت ِْؾ﴾( )1اًمػتـي ذـو ذم أي ي سمؿعـ ك
أيضو ِمـ إدًمي هه اًمؼوقمدة ىمقل اهلل ّ
ً
وضمؾَ ﴿ :واًمػ ْتـَ ُي َأ ْيم َ ُ
اًمنمك ،وٓ ؿمؽ ّ
أن مػسدة اًمنمك أقمظؿ ِمـ مػسدة اًمؼتؾ.
سمؼقً صقرة صموًمثي مل يهيمرذو اعممًمػ رمحف اهلل وذل شمتعؾؼ سموعملوًمح واعمػوؾمد ،وذل شمعورض اعملوًمح م ع
اعمػوؾمد ،اعممًمػ شمؽؾؿ إذا شمعورضً مل ؾحي م ع مل ؾحي أظم رى ،ـمق ى اًمل قرة اًمثوًمث ي :إذا شمعورض ً
ملؾحي مع مػسدة يؼول ذـوُ :يعؿؾ سموٕرضمح مـفل ،ومنذا يموكً اعمل ؾحي ذ ل إرضم ح :ومنهن و ُشمُعؿ ؾْ ،
وإن
يموكً اعمػسدة ذل إرضمح ومنكف ُيؼدم قمؾقفو ،اعمؼلقد ذـو أكف يراقمك إرضمح ِمـ ذهه اعملوًمح واعمػوؾمد.
أن ىمقم ِؽ طم ٌ
أن اًمـرربِ رل قمؾقف اًمل ة واًمس م ىمول ًمعوئيي ريض اهلل قمـفوً« :م قٓ ّ
يدل هه اًمؼوقمدة ّ
ديٌ
دمً اًمؽعبي وًمبـقتفو قمغم ىمقاقم د إسم راذقؿش( ،)2سمـ و اًمؽعب ي قم غم ىمقاقم د إسم راذقؿ ذ ها
قمفدذؿ سمجوذؾقي
ُ
ملؾحيً ،مؽ ّـ ذهه اعملؾحي يتقىمع مـفو طملقل مػسدة ،وذل ْ
أن َيػتتـ َمـ يمون طمديٌ قمفد سمنؾم م ،ورسم ل
يرشمد قمـ امؾم م ٕهنؿ ُي َع ّظؿقن ذهه اًمؽعبي ،ومنذا رأوا َمـ ذ دمفو و َهم ّػم سمـو ذ و رسم ل ص ور ًم دهيؿ ؿم ؽ
وشمردد ،وٓ ؿمؽ ّ
أن ذهه اعمػسدة مػسدة راضمحي قمغم ملؾحي سمـوئفو قمغم ىمقاقمد إسمراذقؿ ،و ها راقم ك اًم رـربِ ل
ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ذهه اعمػسدة ومل يعؿؾ سموعملؾحيِ ،مـ إمثؾي هه اًمؼوقمدة :مـع اجلور ِمـ ومتح كوومهة ُشملِؾ
قمؾ سمقً ضموره ،يمقن اجلور يػتح كوومهة ومقف ملؾحي ًمؽـ يؽمشمى قمغم ذهه اعملؾحي مػسدة أقمظؿ وذل اـم قمف
أيض و ِم ـ أمثؾ ي
قمغم طمريؿ اجلور ،ورسمل أدى ذها إمم اخللقموت واًمتؼوشمؾ ،ومتدومع ذهه اعمػسدة ٕهنو أرضمحً ،
ذهه اًمؼوقمدة ّ
أن اًمؼوئؾلم سمتحريؿ اًمتلقير اًمػقشمقهمراذم أو سموًمؽومػما إذا يمون يؽمشم ى قم غم اًمتل قير مل ؾح ٌي
ضموئزا ،يمل ذم شملقير اعمجرملم ٕضمؾ اًمؼبض
أقمظؿ ِمـ ذهه اعمػسدة ومنكف ُشم َؼ ّدّ م ذهه اعملؾحي ويؽقن اًمتلقير ً
ُ
قمؾقفؿ ،أو شملقير سمعض اعمح ت ًم ُقـظر َمـ اًمهي َسق وكحق ذًمؽ ،ذها ومقف ملوًمح ،واعملؾحي ذـو أقمظ ؿ
وأيضو ذـو ىموقمدة أظمرى وذل " ّ
أن مو ُطم ّرم تريؿ وؾمقؾي ضموز قمـ د احلوضم ي واعمل ؾحي
ِمـ مػسدة اًمتلقيرً ،
اًمراضمحي" ذهه ىموقمدة يهيمرذو ؿمقع امؾم م اسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ ومجوقمي ِمـ أذؾ اًمعؾؿ "أكف مو ُطم ّرم ت ريؿ
وؾمقؾي ضموز قمـد احلوضمي واعملؾحي اًمراضمحي"ِ ،
ومـ اعمعؾقم ّ
أن اًمتلقير تريؿف تريؿ وؾمقؾيٕ ،كف ىمد يؽ قن
( )1اًمبؼرة.217 :
مرومققمو.
( )2صحقح اًمبخوري ( )1583مـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو
ً
54

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
وضمؾ ،ومنذا و ِ
قمز ّ
ضمدت طموضمي :ومنكف جيقزً ،مؽ ْـ اعمؼلقد احلوضمي اًمتل ٓ شمـدومع ّإٓ هب هه
ذريعي إمم اًمنمك سموهلل ّ
ُ
ُ
طملقل احلوضمي سمغػم ذًمؽ ومنكف ٓ ُشمُرشمؽى اعمػسدة.
اعمػسدة ،أ ّمو ًمق أمؽـ
أيضو ِمو يتعؾؼ هبها اعمقضقع أكف إذا شمسووت اعملؾحي واعمػس دة ومل ي ؽمضمح أطم دُُ مهو قم غم أظم ر وم لذا
ً
كعؿؾ؟ ىمبؾ ىمؾقؾ شمؽؾؿ اعممًمػ قمغم اضمتلع ملؾحي مع ملؾحي ،صمؿ مػس دة م ع مػس دة ،صم ؿ مل ؾحي م ع
مػسدة ،ـمقى إذا شمسووت ملؾحي مع مػسدة :وملذا كعؿؾ؟ وذها ىمؾقؾ ذم اًمقاىم ع وًمؽ ـ ىم د يقضم د ،وم لذا
ٍ
طمقـئه يؼقل اًمػؼفو  :اًمؼوقمدة "در اعمػوؾمد ُم َؼ ّدّ ٌم قمغم َضم ْؾ ِ
ى اعمل وًمح" ّ
ٕن اًمنم يعي قمـويتف و سم ؽمك
كعؿؾ؟
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ« :إذا أمرشمؽؿ سم ٍ
اعمـفقوت آيمدُُ ِمـ قمـويتفو سمػعؾ اعملمقراتً ،مؼقل اًمـرربِ ِّل ّ
لمر وم لشمقا مـ ف م و
ى اعملوًمح ذها
اؾمتلعتؿ ،وإذا هنقتؽؿ قمـ ر وموضمتـبقهش(ً ،)1
وضم ْؾ ُ
وأيضو در اعمػوؾمد ذها رأس مول ًمؾعبدَ :
رسمح ،واعمحوومظي قمغم رأس اعمول َأومم ِمـ تلقؾ اًمرسمح.
ذيمرذ و
ذـوك ىموقمدة ِمـ اًمؼقاقمد اًمؽؾقي اًمؽؼمى مل يهيمرذو
اًمـوفمؿ رمحف اهلل شمعومم ذم ذهه اعمـظقمي ،وًمع ؾ َ
ُ
ذـو ذق اعمـوؾمى وم ُسم ّدّ ِمـ امؿمورة إًمقفو وذل ىموقم دة "ٓ ضر وٓ ضار" ك تؽؾؿ قمؾقف و سموظمتل ور ،ذ هه
كص طمديٌ كبقي يمل ذق معؾقم وسمعض اًمػؼفو يريدذو سمؾػظ "اًمرض ر ي زال" ومعـ ك اًمرض ر
اًمؼوقمدة ذل ّ
يعـل اعمػسدة اًمتل شمؾحؼ سموًمغػم ،واحلديٌ ومقف ٓ« :ضر وٓ ضارش( ،)2ومفؾ مهو سمؿعـك واطمد؟ أو ُيتؾػون؟
ىمول سمعض اًمعؾل  :إهنل سمؿعـك واطمد واعمراد اًمتليمقد ،يعـل يملكف ىمول ٓ" :ضر وٓ ضر" ،وىمول آظمرون :سمؾ
ٕن اًمؼوقمدة ّ
ًمؽؾ مـفل معـك  -وذها ذق إىمرب  -أكف ًمقس اعمرا ُد اًمتليمقد ّ
أن "اًمتلؾمقس َأومم ِم ـ اًمتليمق د"
ممؾمسو عمعـك ضمديد وموًمتلؾمقس َأومم ّ
أن يؽقن مم ِّيمدًً ا عمَِو َىم ْبؾف وسملم ْ
يعـل إذا دار إمر سموعمعـك سملم ْ
ٕن
أن يؽقن
ً
ومقف زيودة قمؾؿ ،وسمـو ً قمغم ذها اًمؼقل اًمثوِن ومؼد اظمتؾػ اًمعؾل ذم معـ ك اًمرض ر واًمرض ار ،ومؼق ؾ ذم معـ وه:
يمؿـ يلظمه مول هم ػمه ويـتػ ع هب ها اعم ول،
اًمرضر إحلوق امكسون سمغػمه مػسدة سمحقٌ يـتػع ذق سمهًمؽ ،يعـل َ
ىموًمقا :ذها ضر ،واًمرضار ذق إحلوق امكسون مػسدة سمغػمه سمحقٌ ٓ يـتػع ذق سمهًمؽ اعمول ،يمل ًمق أطمرق مول

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )7288مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو .اًملحقحي ()251
( )2صحقح .اسمـ موضمف ( )2341مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفل
ً
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همػمه ،طملؾً اعمػسدة ًمؾغػم ًمؽـ ذق مل يـتػع هبها اعمول ذ ها ىم قلّ :
أن اًمرض ر ذ ق إحل وق امكس ون سمغ ػمه
أن يـتػع ،اًمؼقل اًمثوِنّ :
مػسدة سمحقٌ يـتػع :وأ ّمو اًمرضار يؾحؼ سمغػمه مػسدة ِمـ همػم ْ
أن اًمرضر ذ ق إحل وق
أض سمف قمغم ؾمبقؾ اعمجوزاة ًمؽ ْـ قمغم وضمف همػم ضموئز ،اًمرضر
مػسدة سمغػمه اسمتدا ً  :واًمرضار إحلوق مػسدة َ
سمؿـ ّ
ويرض همػمه سمغض اًمـظر يـتػع أو ٓ يـتػع ،وأ ّمو اًمرضار ْ
واضح ذـو ْ
وملن ُيلؾ قمؾقف ضر ِمـ همػمه
أن يبتدئ
ّ
ٕن َم ـ أراد ْ
ومقؼوسمؾ ذها اًمرضر سمرضر ًمؽـف يتجووز ومقف وذها ٓ جيقز ًم فّ ،
أن ُيعوىم ى ومؾقعوىم ى سمؿث ؾ م و
ُقمقىمى سمف  -يمل ذم أيي  -ومنذا دمووز ذم ذًمؽّ :
ضارا ،مثوًمفً :مق َؾم ّبف ؿم خص سمؽؾؿ ي واطم دة
ومنن ذًمؽ ُي َع ّدّ
ً
ِ
ضارا ،أو ًم ق َؾم ّبف سمغ ػم
اًمس َبوب ،ذها يس ؿك
ً
ىمول :يو يمها ،ومغضى ذها اًمرضمؾ ور ّد قمؾقف سمعنم يمؾلت مـ ِّ
اًم َؼ ْهف َوم َر ّد قمؾقف سمؽؾؿي ًمؽـفو ىمهف ذها ضار ،ذها أؿمد ،وذها اًمؼقل اًمثوِن يرضمحف ّ
أن اًمرض ار إذا كظرك و
إًمقف ِمـ ضمفي اًمؽمشمقى اًمؾغقي َك ِج ُدُ أكف قمغم وزن "ومِ َعول" وومع ُؾف قمغم وزن "ومو َقم َؾ" ومقػقد معـك اعمي وريمي سم لم
اصمـلم.
أيض و
اًمرضر ذم ذهه اًمؼوقمدة ييؿؾ اًمرضر اًمهي يؾحؼف امكسون سمغػمه واًمرض ر اًم هي يؾحؼ ف سمـػس فً ،
وشمؼدمً إمثؾي قمغم ذهاِ :
ِ
احل ّز يم ْ
لن يلظمه اعمول
ييؿؾ مو يمون ِمـ اًمرضر ِطم ّس ًقو ومو يمون ِمـ اًمرضر معـق ًيو،
فمؾل ،واعمعـقي ْ
سملن َي ّسبف أو ييقه ؾمؿع َتف.
ً
واًمس م ذم احلديٌ ٓ« :ضر وٓ ضارش( "ٓ "،)1ذـو كوومق ي أو كوذق ي؟ "ٓ" كوومق ي،
ىمقًمف قمؾقف ّ
اًمل ة ّ
ًمؽ ّـ اعمؼلقد ِمـ اًمـػل ذـو اًمـفل ،يعـل ًمقس اعمؼلقد جم رد اًمـػ ل ٕك ف إذا كظرك و ذم اًمقاىم ع َك ِج ُدُ اًمرض ر
مقضمق ًدا وٓ يؿؽـ ْ
أن يؽقن كػ ًقو وسمـو ً قمغم ذًمؽ كؼقل :ذها كػل ُيراد سمف اًمـفل ،سمؾ ذق ذم احلؼقؼي أسمؾ ُغ ِم ـ
اًمـفل ،إذا ضمو اًمـفل سملقغي اًمـػل :ومنكف ُ
أسمؾغ ِمو ًمق ضمو سملقغي اًمـفل اًمٍميح.
معـك اًمؼوقمدة سمـو ً قمغم مو َشم َؼ ّدّ م ّ
أن اًمرضر واًمرضار
مـفل قمـفل ذم اًمنميعي ،وم َق ْح ُرم إيؼوع اًمرض ر اسمت دا ً
ٌّ
ِ
واىمع جي ى روم ُع ف ،وم و يم ون ِم ـ
سموًمغػمً ،
أيمثر مـف ،وأي ًضو مو يمون مـ ضر ٌ
وأيضو َ ْ
ُي ُر ُم مؼوسمؾي اًمرضر سمرضر َ
ضر متقىمع جيى دوم ُعف.

( )1ؾمبؼ خترجيف.
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ِمـ أمثؾي ذهه اًمؼوقمدة :منموقمقي اخلقور ذم اًمعؼد ،ينمع مث ً ذم قمؼد اًمبقع قمدة أكقاع ِم ـ اخلق ور ،مـف و
ظمقور اعمجؾس وظمقور اًمنمط ،ظمقور اعمجؾس يعـل إذا شمبويع اًملرومون ىمول :سمِ ْع ُتؽ اًمسقورة اًمػ كقي سمؿئ ي أًم ػ:
ىمولَ :ىمبِ ْؾ ًُ ،ومؽؾ واطمد مـفل سموخلقور مو مل يتػرىمو يمل ضمو ذم احلديٌ( ،)1إكل ُ ِ
ذع ذها اخلقور  -ظمقور اعمجؾس
 ٕضمؾ تؼقؼ ملؾحي ودومع ضر قمـ اعمتعوىمديـّ ،ٕن ًمق يمون عمجرد مو ىمول :سمِ ْع ُتؽ ،وذها يؼقلَ :ىمبِ ْؾ ًُٓ ،
ٕن اًمعؼق َد أطمقو ًكًو شمؼع سمغتي ِمـ همػم شمروي وٓ ٍ
يؽقن ًمف ظمقور ىمد يـدم ّ
كظر ،ومج و ت اًمنم يعي سمنزاًم ي ذ ها
اًمرضر وضمعؾً ًمف طمؼ اخلقور ،ذها طمؼ ومرضف اًمنمعّ ،إٓ ْ
أيض و ظمق ور اًمنم ط ،إذا
أن يتـوزل قمـف ص وطمبفً ،
أن ييؽمط اخلقور مدة معؾقمي ،يم ْ
اؿمؽمى امكسون ؾمؾعي ويمون قمـده شمردد ذم ذائفو :ومؾف ْ
لن يؼ قل :زم اخلق ور
صم صمي أيوم أو أؾمبقع أو ؿمفر أو كحق ذًمؽ ،يمؾ ذها ٕضمؾ روم ِع اًمرضر اًمهي يؾحؼ سمومكسون ومقل ًمق ُ ِ
ذع مثؾ
أيض و  -يعـ ل ذم إـم راف
أيضو ِمـ إمثؾي :منموقمقي اًمؼلوص ذم اًمـػس وومقل دون اًم ـػس ً
ذها اخلقورً ،
وأيض و قم غم إوًمق و  ،ومنك ف يؽ قن سمؿنم وقمقي
وكحقذو  ،-ذها يمؾف ًمرومع اًمرضر اًمقاىمع قمغم اعمجـ ل قمؾق ف ً
وأيضو ومقف دومع اًمرضر ِمـ ضمفي أظمرى طمتك ٓ يتعدى اًمـوس قمغم اًمـػقس وإسمدان.
اًمؼلوص ِمـ اجلوِنً ،
ضر
اًمرضر اًمهي َأ ِذ َن اًمنمع سمف ،يمل ذم احلدود واًمتعزيرات ًمؾؿجرملم ،ومف ها
ُيستثـك ِمـ ذهه اًمؼوقمدة
ٌ
ُ
ضر َأ ِذ َن اًمنمع سمف :وٕكف ضر سمحؼ وعمَِو يؽمشمى قمؾقف ِمـ اعملوًمح.
هبمٓ اعمجرملم ًمؽـف ٌ
أيضو ِمو يستثـك ِمـ اًمرضر مو ريض سمف اعمؽؾػ ِمـ اًمرضر اًمهي يتعؾؼ سمحؼف اخلوص  ٓ -مو يتعؾؼ سمحؼ
ً
ومس ّبف وؿمتؿف ومتـوزل قمـ طمؼف ومل يلوًم ى سمؿعوىمبت ف
اهلل ّ
قمز وضمؾ  ،-مثول ذًمؽ :إذا شمعدى ؿمخص قمغم آظمر َ
ومفها ضر قمؾقف وًمؽـف أؾمؼط طم رؼف وريض سمف :ومؾف ذًمؽً ،مؽ ْـ ذها ومقل يتعؾؼ سمحؼف اخلوص ،أ ّمو وزم إمر ومؾ ف
ْ
يـؽػ اًمـوس قمـ مثؾ ذها.
ّ
يعوىمى ذها اعمعتدي قمغم همػمه ِمـ ضمفي احلؼ اًمعوم طمتك
أن
َ
إدًمي هه اًمؼوقمدة :شمؼدم معـو طم ديٌ «ٓ ضر وٓ ضارش( ،)2ىم ول قمـ ف اًمـ قوي ذم إرسمع لم" :إك ف
طمديٌ طمس ٌـ ،رواه اسمـ موضمف واًمدار ىملـل وهمػممهو مسـدًً ا".

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )2179مـ طمديٌ طمؽقؿ سمـ طمزام ريض اهلل قمـف
ً
( )2ؾمبؼ خترجيف.
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وأيضو ِمو ّ
﴿وإِ َذا َـم رؾ ْؼ ُت ُُؿ اًمـِّ َِّس و َ َوم َب َؾ ْغ َـ َأ َضم َؾ ُف رـ
يدل هه اًمؼوقمدة قمد ُة آيوت ،مـفو ىمقل اهلل ّ
ً
قمز وضم ؾَ :
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ض ًارا ًمِ َت ْع َتَدُُ وا﴾( )1ومـفك قمـ امضار ،وىمول:
قذ رـ سمِ َؿ ْع ُروف َو َٓ َُت ْس ُؽ ُ
َس ُطم ُ
َوم َل ْمس ُؽ ُ
ُقذ رـ َ
ُقذ رـ سمِ َؿ ْع ُروف َأ ْو َ ِّ
وذ رـ ًمِ ُت َُض ِّق ُؼقا َقم َؾ ْق ِف رـ﴾( )2وىم ول ذم آي ي اًمرض وعَ :
﴿ٓ ُشم َُض رور َواًمِ دََ ٌة سمِ َق ًَم ِد َذو َو َٓ َم ْق ًُم ق ٌد ًَم ُف
﴿و َٓ ُشم َُضور ُ
َ

ِ
ِ ِ
ى َو َٓ َؿم ِفقدٌٌ ﴾(.)4
﴿و َٓ ُي َض رور َيمَوشم ٌ
سمِ َق ًَمده﴾( ،)3وىمول ذم آيي اًمدرر يـَ :

----------------------------------------------------ىمقاقمد ر ِ
ِ
ِ
رقسػم  ...ذم يم ُِّؾ أمر كَو َسم ُف َشم ْع ِس ُػم
وم ْـ
اًمنميعي اًمت ُ
.........................
شميبقفو سمنميعي اعم و ٕك ف
اًمنمع واًمنميعي ذم اًمؾغي ذل مقرد اعمو  ،و ُأـمؾؼ قمغم مو ذقمف اهلل شمعومم ًمعبوده
ً
أن اعمو تلؾ سمف طمقوة إسمدان ويتحؼؼ سمف ِ
هبو تلؾ طمقوة اًمؼؾقب ويتحؼؼ ِ
اًمر ّي اعمعـقي :يمل ّ
احلز.
اًمر ّي
ّ
ومعـك ذها اًمبقً ّ ِ
ى اًمتقس ػم" وذ ل ِم ـ اًمؼقاقم د اًمؽؾق ي
أن مـ ىمقاقمد اًمنميعي ىموقم د ُة "اعمي ؼي دمؾ ُ
اًمؽؼمى ،ومعـوذو ّ
أن اعمؽؾػ إذا َو َضم َدَ ؿم دة وص عقسمي  -ؾم قا ذم سمدك ف أو ذم كػس ف قمـ دمو يؼ قم سم بعض
اًمتؽوًمقػ اًمنمقمقي ّ -
ومنن ذهه اعميؼي شمؽقن ؾمب ًبو ًمؾتخػقػ واًمتسفقؾ قمـف سمحقٌ ُشم زال قمـ ف ذ هه اًمي دة أو
مجقع اًمر َظمص اًمنمقمقي ،يمل أهنو ُشمؼمز
ُختػػ قمـف ،وذهه اًمؼوقمدة و مؽوك ُتفو اًمعظؿك ذم اًمػؼف ،ويتخرج قمؾقفو ُ
مؼلدً ا ِمـ مؼوصد اًمنميعي وذق" :رومع احلرج قمـ اعمؽؾػلم".
ً
ذـو مسلًمي وذل أىمسوم شمقسػمات اًمنمع وختػقػوشمف ،شمـؼسؿ شمقسػمات اًمنمع وختػقػوشمف إمم ىمسؿلم:
اًمؼسؿ إول :اًمتخػقػ واًمتقسػم إصكم ،يعـل ّ
أن اًمنميعي ذم أصؾفو ضمو ت سموًمتخػقػ واًمقَّ وًم قس
ضمؾ وقم َ :
ومقفو طمرج وٓ ميؼي قمغم اًمعبود ،يمل ىمول اهلل ّ
﴿و َم و
﴿ٓ ُي َؽ ِّؾ ُ
ػ اهللرُ َك ْػ ًسو إِ رٓ ُو ْؾم َع َفو﴾( ،)5وىم ولَ :

( )1اًمبؼرة.231 :
( )2اًمل ق.6 :
( )3اًمبؼرة.233 :
( )4اًمػوتي.282 :
( )5اًمبؼرة.286 :
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ِ
ضمع َؾ َقم َؾق ُؽُؿ ِذم اًمدِِّّ ِ ِ
اًمس ْؿ َحيش( ،)2وىمول قمؾقف
َ َ
يـ م ْـ َطم َر ٍج﴾( ،)1وىمول قمؾقف اًمل ة واًمس مُ « :سمع ْث ًُ سموحلـقػقي ر
ْ ْ
َّش( ،)3وموعمؼلقد ّ
اًمل ة واًمس مّ « :
أن اًمنميعي ذم أصؾفو ذيعي ُي َّْ وشمقسػم ،وًمقس ومقفو طمرج
إن اًمدي َـ ُي ْ ٌ
وٓ ميؼي.
ِمـ صقر ذها اًمؼسؿ :ؾمفقًمي ذهه اًمنميعي مؼورك ًي سموًمنمائع اًمسوسمؼي ،مثول ذًمؽ :سمـق إَسائقؾ عمَّ و طمل ؾ
سملي ر ؟ سمؼتؾ أكػسفؿ وأ ّمو ذم ذهه إمي وموًمتقسمي ؾمفؾي قم غم
مـفؿ مو طملؾ وأرادوا اًمتقسمي :يموكً شمقسمتفؿ ّ
اًمعبد ،متك مو شمقومرت ذوـمفوّ :
ومنن اهللَ ضم ّؾ وقم يتقب قمؾقف.
أيضو ِمـ مظوذر اًمتقسػم ذم ذهه اًمنميعي مو َي ِر ُد ومقفو ِمـ إصقل اًمعظقؿي ،يم "إص ؾ ذم اعمع وم ت
ً
احلؾ" ،ذها كقع شمقسػم ،يعـل إذا ضمو كو قمؼد ضمديد ومتلمؾ ومقف اًمعؾل  :ومؾؿ جيدوا ومقف مو ّ
ّ
يدل قمغم تريؿ ف ِم ـ
إمر ذـو إمم
ِر ًسمو أو همرر أو فمؾؿ أو أيمؾ أمقال اًمـوس سموًمبوـمؾ أو كحق ذًمؽ :ومنهنؿ ُيؽؿقن سمنسموطمتف وٓ ُيتوج ُ
دًمقؾ ظموص قمغم ضمقاز ذها اًمعؼد ،يعـل ًمق ىمؾـو :إ ّن "إصؾ ذم اعمعوم ت اًمتحريؿ" معـك ذًمؽ طمت ك ي دل
اًمدًمقؾ قمغم ضمقازذو ،ومنذا ضمو كو قمؼد ضمديد مثؾ :امجيور اعمـتفل سموًمتؿؾقؽ ،قمؼد خم َتؾػ ومقف سم لم اعمع وسيـ،
ًمق ىمؾـو :إ ّن "إصؾ ذم اعمعوم ت اًمتحريؿ طمتك يدل اًمدًمقؾ قمغم اجلقاز" كؼقلُ ٓ :سم ّدّ َعمِـ ىمول سموجلقاز ْ
أن يلك
ِ
سموًمدًمقؾ ،أ ّمو إذا ىمؾـو ّ
ومؿـ ىمول سموجلقاز ٓ ُيتوج ًمدًمقؾ وموٕص ؾ مع فَ ،م ـ
أن" :إصؾ ذم اعمعوم ت احل ّؾ" َ
اطمتوج ًمدًمقؾ ذق اعمخوًمػ اًمهي يؼقل سموًمتحريؿ.
قمز ّ
وضمؾ ّإٓ سمل كؼدر
أيضو ِمـ مظوذر اًمتقسػم ذم اًمنميعي :مراقموة قمدم اًمتؽؾقػ سموعمستحقؾ ،ومل يمؾػـو اهلل ّ
ً
قمؾقف.
اًمس َؾؿ ،ومف هه ِم و
أيضو مراقموة إسموطمي مو ُيتوضمف اًمـوس  -وىمد
ُ
ً
أذت إمم ذها  -مثؾ :قمؼد امضمورة وقمؼد ر
ُيتوج اًمـوس إًمقفو :ومجو ت اًمنميعي سمنسموطمتفو.

( )1احلٍ.78 :
مرومققمو .اًملحقحي (.)2924
( )2صحقح .أمحد ( )22292مـ طمديٌ أيب أمومي ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )3صحقح اًمبخوري ( )39مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
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اًمؼسؿ اًمثوِن :اًمتقسػم واًمتخػقػ اًملورئ ،إول ذم إصكم :وذها ذم اًملورئ ،اعمراد سمف ّ
أن اًمنمع راقمك
اًمتقسػم قمـد وضمقد ذهه إم قر
وضمقد سمعض إقمهار اًملورئي اًمتل َشم ِر ُد قمغم اعمؽؾػ ذم أطمقاًمف اعمختؾػي ومنمع
َ
اًملورئي.
واًمتخققػ اًملورئ ذـو قمغم أكقاع:
ِمـ أكقاقمف :ختػقػ امؾمؼوط ،يمنؾمؼوط طمضقر اجلؿعي واجللقمي قمـ اعمريض ،كعؿً ،مف سم دل ومف ق يل كم
اًمظفر ذم سمقتفً ،مؽـ اًمؽ م قمغم طمضقر اجلؿعي واجللقمي ؾمؼط ذم طمؼف ٕضمؾ اًمعهر واعميؼي.
أيضو ِمـ أىمسوم اًمتخػقػ اًملورئ :ختػقػ اًمتـؼقص ،يعـل ْ
أن يـؼص ذم اًمٌم اعمنم وع مراقم وة حل ول
ً
ىمٍم اًمل ة ذم اًمسػر.
اعمؽؾػ ،ومثوًمفُ ْ :

أيضو ختػقػ امسمدال :يمنسمدال اًمقضق سموًمتقؿؿ قمـد وم ْؼ ِد اعمو .
ً
أيض و ِم ـ ص قر
أيضو ختػقػ اًمتؼديؿ :يموجلؿع سملم اًمل شملم
ًمسـََي أو ؾمـتلم ،و ً
ً
شمؼديل ،ويمتؼديؿ اًمزيموة َ
ً

ٕن إومضؾ ذم أوىموهتو ْ
اًمتؼديؿ شمؼديؿ زيموة اًمػلر قمـ يقم اًمعقد ًمققم أو يقملم ّ -
أن شمؽ قن ي قم اًمعق د ىمب ؾ
وأيضو شمؼديؿ اًمتلظمػم يم وجلؿع سم لم
اًمل ة ً -مؽـ مراقموة ًمؾتخػقػ قمغم اًمعبود ضموز شمؼديؿفو سمققم أو يقملمً ،
شملظمػما ،ويمتلظمػم ىمضو اًملقم إمم ؿمعبون – يعـل ٓ يؾزمف ْ
أن يؼيض سمعد اًمعقد مبوذة  ،-ومفها يمؾف
اًمل شملم
ً
ِمـ ختػقػ اًمتلظمػم.
أيضو ختػقػ اًمؽمظمقص ،يموًمؽمظمقص ذم اًمـلؼ سمؽؾؿي اًمؽػر قمـد اميمراه قمغم ذًم ؽً ،مؽ ـ م ع اـمؿئـ ون
ً
اًمؼؾى سموميلن ،وم رثؾقا ًمف سموًمؽمظمقص ذم ص ة اعمستجؿر مع سمؼق ي آصم ور اًمـر ُج ق اًمت ل ٓ يزيؾف و ّإٓ اعم و  ،إذا
اؾمتجؿر امكسون سمحجورة أو شمراب أو مـوديؾ وكحق ذًمؽ :ومنكف ٓ ُسمدّّ ْ
أن يبؼك ر ٌ يسػم ذم اعمَ َح ّؾ ٓ يزيؾف ّإٓ
اعمو  ،ومفها ِمو يرظمص ومقف.
أيضو ِمو يدظمؾ ذم ذًمؽ :ختػقػ اًمتغقػم ،يمتغقػم صػي اًمعبودة ،ومثوًمف :ص ة اخلقف ،اًمل ة و ص ػي
ً
معرووميً ،مؽ ْـ إذا ضمو اخلقف ومنكف شمتغػم اًملػي مراقمو ًة حلول اعمؽؾػلم ﴿ َومنِ ْن ِظم ْػ ُت ُْؿ َوم ِر َضم ًوٓ َأ ْو ُر ْيم َبو ًك و﴾( )1ذم

( )1اًمبؼرة.239 :
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طمول اعمسويػي واًم َؽ ّر واًم َػ ّر ومنكف يلكم سمحسى طموًمف ،مستؼبؾ اًمؼبؾ ي وهم ػم مس تؼبؾ اًمؼبؾ ي ،ي قمئ سمريمققم ف
وؾمجقده ِ -
وإن اظمتؾػً اًملػي  ،-يمؾ ذًمؽ ًمؾتخػقػ قمـ اًمعبد ورومع احلرج قمـف.
ُي ّػم سم لم صم صم ي
أيضو ختػقػ اًمتخقػم :وذها فموذر ذم اًمؽػورات اًمتل ومقفو اًمتخقػم ،مثؾ يمػ ورة اًمقؿ لمَ ُ ،
ً
أؿمقو  :وذل قمتؼ رىمبي ،أو إـمعوم قمنمة مسويملم ،أو يمسقة قمنمة مسويملمْ ،
ومنن مل يستلع اكتؼؾ سمعد ذًم ؽ إمم
اًملقمُ ،أ َك ّبف ذـو ّ
أن سمعض اًمعومي إذا طمـٌ امكسون يؼقًمقنُ :ص ْؿ صم صمي أيوم وذها ظملل ٕهنو قم غم اًمؽمشمق ى،
قموضمزا اكتؼؾ إمم اًمثوِن ،ومفها ختػقػ سموًمتخقػم سملم ذ هه
ًمؽـ اًمرشمبي إومم ومقفو ختقػم سملم صم صمي أؿمقو  :ومنن يمون
ً
اخللول.
اًمؽمظمقص
أكتؼؾ إمم أدًمي ذهه اًمؼوقمدة ،يدل و مجقع إدًمي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـرري اًمـبقيي اًمتل ضمو ومقفو
ُ
قمـد وضمقد اعميؼيِ ،
قمز وضمؾَ ﴿ :م ْـ َيم َػ َر سمِوهللرِ ِم ْـ َسم ْع ِد إِ َيلكِ ِف إِ رٓ َم ْـ ُأ ْيم ِر َه َو َىم ْؾ ُب ُف ُم ْل َؿ ئِ ٌّـ
ومـ ذًمؽ :ىمقل اهلل ّ
ِ
ضمؾ وقم ِ َ :
سمِ ْ ِ
ض ْسم ُت ُْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
وم َيل ِن﴾( ،)1وىمول ّ
اًمل َ ِة﴾(،)2
ٍموا م َـ ر
ض َوم َؾ ْق َس َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ ُضمـَ ٌ
َوح َأ ْن َشم ْؼ ُ ُ
﴿وإ َذا َ َ
وأ ّمو ذم اًمسـرري ومؼول قمؾقف اًمل ة واًمس مّ « :
إن اهلل دمووز ٕمتل م و طم دصمً سم ف أكػس فو  -م و مل يتؽؾؿ قا أو
يعؿؾقا سمف -ش( ،)3وذها ِمـ رومع احلرج قمـ اًمـوس ،ومنكف ٓ ُيؾق اعمرؤ ِمـ اًمقؾمووس واخلل رات اًمت ل ََت ُ ّر ذم
ذذـف ،ومؾق يمون يعوىمى قمؾقفو وُيوؾمى قمؾقفّ :
أيض و
ومنن ذها ومقف طمرج قمظقؿ قمؾقف ،ومجو اًمنمع سمروم ع ذًم ؽً ،
ىمول قمؾقف اًمل ة واًمس مّ « :
إن اهلل دمووز قمـ أمتل اخللل واًمـسقون ومو اؾم تؽرذقا قمؾق فش( ،)4أظمرضم ف اسم ـ
أيضو ذم طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفل ذم صحقح مسؾؿ أكف قمؾقف اًمل ة واًمس م "مجع سملم اًمظفر
موضمفً ،
واًمعٍم :واعمغرب واًمعيو ِمـ همػم ظمقف وٓ ملر" عمَّو ُؾمئؾ اسم ُـ قمبوس ريض اهلل قمـفل قمـ ؾمبى ذًمؽ ىمول:
"يمل ٓ ُيرج أمتف"(.)5

( )1اًمـحؾ.116 :
( )2اًمـسو .111 :
مرومققمو.
( )3صحقح اًمبخوري ( )5269مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو .صحقح اجلومع (.)1731
ذر ريض اهلل قمـف
ً
( )4صحقح .اسمـ موضمف ( )2143مـ طمديٌ أيب ّ
( )5صحقح مسؾؿ (.)715
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أكتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم أؾمبوب اعميؼي اًمتل دمؾى اًمتقسػم ،ذـوك قمدة أؾمبوب ،مـفو:
اًمسػرِ :
اًمؼٍم ًمؾل ة ،واجلؿع سملم اًمل شملم ،واعمسح قمغم اخلػلم صم صم ي أي وم سمؾق وًمقفـ،
ومـ ختػقػوشمف
ُ
واًمػلر ذم رمضون وكحق ذًمؽ.
أيضو ِمـ إؾمبوب :اعمرض ،ومقجقز ًمسكسون ْ
أن يتقؿؿ قمـ د اخل قف ِم ـ اؾم تعلل اعم و سمزي ودة اعم رض
ً
أن يلكم ىموقمدًً ا إذا مل يستلع ْ
يموجلرح مث ً أو شملظمر اًميػو  ،ويمها جيقز ًمؾؿريض ْ
ىموئل ،يمؾ ذ ها ِم ـ
أن يلكم ً
اًمتقسػم.
أيضو ِمـ إؾمبوب :اًمـسقونِ ،
ومـ صقر اًمتخػقػ ومقف قمدم امصمؿ وقمدم وضمقب اًمؼضو إذا أيمؾ امكسون
ً
أو ذب كوؾم ًقو ذم اًملقم اًمقاضمى.
أيضو ِمـ إؾمبوب :اميمراهِ ،
أن َمـ ُأيمره قمغم اًمبقع سمغػم طمؼّ :
ومـ صقر اًمتخػقػ ومقف ّ
ومنن ذها اًمعؼ د ٓ
ً
ِ
أيمرذً اعمرأ ُة زوضمفو قمغم اًمل ق – ذددشمف سموًمس ح :شملؾؼ ّ
وإٓ ىمتؾتؽ – وملؾؼفو ،ومرطم ً
أيضو ًمق
يلحً ،
اعمرأة وذذبً إمم أذؾفو ،رضمع اًمرضمؾ وىمول :ذها اًمل ق ٓ يلح ٕكف سمنيمراه.
أيضو اجلفؾِ :
ومـ ختػقػوشمف قمدم ؾمؼقط طمؼ اًميػعي إذا يمون اًميػقع ضموذؾ سمحؼف ومقفو ،يمثػم ِم ـ اًمـ وس
ً
جيفؾ ذهه اعمسلًمي ،يؽقن ذي ًؽو مع ؿمخص ذم سمقً ،صمؿ يبقع ذها اًمنميؽ كلق َبف ِمـ اًمبق ً ويعؾ ؿ ذي ُؽ ف
جيفؾ ّ
شمؿ اًمبقع ًمؽـف ُ
أن ًمف طمؼ ذم اًمنمع  -وذق طمؼ اًميػعي  ،-سمؿعـ ك أك ف يلظم ه ذ ها اًمؼس ط أو ذ ها
سملكف ر
اًمـلقى اًمهي سمِ ْق َع سمثؿـف ِمـ اًمبوئع ،ومؿتك مو قمؾؿ وًمق سمعد مدة كؼقلً :مؽ احلؼ ذم ْ
أن شميػع ،ومفها شمقسػم ِم ـ
أيضو ًم ق شمؽؾ ؿ امكس ون ذم اًمل ة ضم وذ ً
اًمنمع ،واًمسبى ذم ذًمؽ ضمفؾ ذها اًمنميؽ ًمؾحؽؿ اًمنمقملً ،
سموحلؽؿ ومنكف ٓ إصمؿ قمؾقف وٓ ىمضو  ،يمل طملؾ عمعوويي سمـ احلؽؿ ريض اهلل شمعومم قمـف قمـ دمو شمؽؾ ؿ ذم اًمل ة
ومؾؿ يلمره اًمـرربِل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ سمؼضو ومل يعـػف ٕكف يمون ضموذ ً سموحلؽؿ.
ُ
ؿمؿقل وىمقع احلودصمي ًمؾؿؽؾػلم أو اعمؽؾ ػ سمحق ٌ يعَّ
أيضو ِمـ إؾمبوب :قمؿقم اًمبؾقى ،واعمراد هبو
ً
آطمؽماز مـفو أو آؾمتغـو قمـ اًمعؿؾ هبو ،قمؿقم اًمبؾقى يظفر ِمـ اًمتعريػ أكف ييؿؾ صقرشملم:
ُ
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ؾمؾس اًمبقل ،واعمرأة
يمؿـ سمف ُ
إومم :قمَّ آطمؽماز ،وذها ذم اًمغوًمى ُيتص سمل يؼع سمغػم اظمتقور اعمؽؾػَ ،
مستؿرا أو اًمبقل يتؼوـمرً ،مؽ ْـ ًمف أطمؽ وم
اعمستحوضي اًمتل يستؿر معفو اًمدم :ومفـو دمقز اًمل ة وًمق يمون اًمدم
ً
مػلؾي قمـد اًمػؼفو ذم ذهاً ،مؽـف يلكم وًمق يموكً اًمـجوؾمي شمـزل مـف ،ومفها ِمو يعَّ آطمؽماز مـف.
اًملقرة اًمثوكقي :قمَّ آؾمتغـو قمـف ،وذهه ذم اًمغوًمى شمؼع ومقل يؽقن سموظمتقور اعمؽؾػً ،مؽ ْـ ًم ق مل يػع ؾ
َّ قمؾقف إمر َ
وؿم ّؼ قمؾقف إمر ،مثول ذًمؽَ :م ّس اًملبقون ًمؾؿلحػ قمـد اًمتعؾؿ مع يم قهنؿ مل يتلف روا
ًم َع ُ َ
أن يػؼف ويػفؿ ْ
اًمؽ م قمغم اًملبل اعمؿقز ،اًملبل اعمؿقز ذق ِمؽـ ْ
أن كؼقل ًمف :شمقضلً ،مؽ ّـ مراقموة ذًم ؽ قمـ د
شمعؾقؿف ًمؾؼرآن يؾحؼ َمـ ُي َع ّؾ ُؿف طمرج ،ومؾفها ضمو اًمؽمظمقص ذم أكف يؿسف سمغػم ـمفورةً ،مؽ ْـ مع ذًمؽ يـبغل عمَِـ
مس اعملحػ.
يعؾؿ اًملبقون أن ُيثفؿ قمغم اًمتقضم واًمتلفر ىمبؾ ّ
وأيض و اًمتخػق ػ قم غم إقمؿ ك
اًمسوسمع :اًمـؼص ،يموًمتخػقػ قمغم اًملغػم ذم اًمتؽوًمقػ ًم ـؼص قمؼؾ فً ،
أيضو اًمتخػقػ قمغم اعمرأة ذم أكف ٓ جي ى قمؾقف و
وكحقه ِمـ أصحوب إقمهار ذم قمدم وضمقب اجلفود قمؾقفؿً ،
اجلؿعي وٓ اجللقمي ،يمؾ ذها ٕضمؾ مو اقمؽماذؿ ِمـ اًمـؼص.
أكتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم ضوسمط اعميؼي اًمتل دمؾى اًمتقسػم ،وذًمؽ ّ
أن مو ِمـ طمؽؿ ذقمل يلمر اهلل شمع ومم سم ف ّإٓ
ويؽقن ومقف ر ِمـ اعميؼي ،إ ًذا مو ذل اعميؼي اًمتل دمؾى اًمتقسػم واًمتخػقػ؟ ومو ذل اعمي ؼي اًمت ل ٓ دمؾ ى
اًمتقسػم واًمتخػقػ؟ يؼول ذم ذهاّ :
إن اعميؼي اًمتل دمؾى اًمتقسػم ذل اعميؼي اخلورضمي قمـ اعمعتود واًمت ل شم مدي
رج ؿم ديد يل عى اطمتلًم ف :ومنك ف
َ
إ ّمو ًمؾف ك أو اعمرض أو كحق ذًمؽ ِمـ إضار ،أو يؾحؼ
اعمؽؾػ هبو طم ٌ
ٍ
طمقـئه شمراقمك ذهه اعميؼي ويلك اًمتقسػم ِمـ اًمنمع ،مثوًمف :اًمؼقوم ًمل ة اًمػجر واًمقضق سمل سم ورد ،يم ؾ ذ هه
ومقف ميؼيً ،مؽ ْـ ذؾ ذها يدظمؾ ذم اًمؼوقمدة؟ كؼقل :ذهه ميؼي معتودة سمخ ف مو ًمق يمون امكسون ذم اًملحرا
وًمقس معف ـمعوم ومل َجيِ ْدْ ّإٓ اعمقتي وملذا كؼقل؟ إذا مل يليمؾ اعمقت ي ومنك ف ُيي ك قمؾق ف ا
أن شمليمؾ ِمـ اعمقتيّ ،
واًمتخػقػ ومقؼول :جيقز ًمؽ ْ
أيضو ميؼي اًمؼق وم
ٕن ذهه همػم معتودة :واعميؼي همػم حمتؿؾيً ،
ك إ ًذا ي لك اًمتقس ػم

ذم اًمل ة ًمؾؿريض ،ىمد جيوذد كػسف اعمريض ورسمل يتقيمل قم غم قمل و ويؼ ػ ذم اًمل ة ًمؽـ ف ٓ يستحرض
رج ؿم ديد:
َ
اخليقع ومقفو ،يـتظر متك يريمع امموم أو يسجد ،إ ًذا ذهه ميؼي همػم حمتؿؾي يؾحؼ
اعمؽؾػ ومقفو طم ٌ
ومجو ت اًمنميعي ذم اًمتخػقػ واًمتقسػم ومقفو.
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أكتؼؾ إمم اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة ،ذـوك قمدة ىمقاقمد ،مـفو:
ىموقمدة "إذا ضوق إمر اشمسع ،وإذا اشمسع ضوق" معـوذو أكف إذا تؼؼً مي ؼي ذم أم ر ِم ـ إم قر :ومنك ف
ُيلؾ معفو ضقؼ قمغم اعمؽؾػ :ومفـو شملك اًمنميعي سموًمتقؾمقع واًمتخػقػ قمـف طمتك شمزول ذ هه اعمي ؼي وي زول
ذها اًمضقؼ ،وسموًمعؽس ِمـ ذًمؽ :إذا زاًمً اعميؼي وقمود إمر إمم م و يم ون قمؾق ف وص ور ذـوًم ؽ ؾم عي قمـ د
اعمؽؾػ :ومنكف ُيضقؼ قمؾقف سمؿعـك أكف يعقد إمر يمل يمون ِمـ أصؾ اًمتؽؾق ػ ،ومػقف و شمؼقق د ًمؾؼوقم دة اًمؽ ؼمى
اًمؽؾقي وذل" اعميؼي دمؾى اًمتقسػم" ،يعـل ٓ دمؾبف ملؾ ًؼو دمؾبف مع اؾمتؿرار اعميؼي ًمؽـ إذا ارشمػعً اعمي ؼي
يرضمع إمر إمم مو يمون قمؾقف ِمـ احلؽؿ إصكم ،مثول ذًمؽ :اعمُ ْع َِّ عمَّو يمون ذم ض قؼ َو رؾم عً قمؾق ف اًمنم يعي
وأصبح ذم ؾمعي :ومنكـو كضقؼ قمؾقف وكقضمى قمؾق ف ْ
أن
سمقضمقب إكظوره إمم مقَّةً ،مؽ ْـ متك مو َأ ْي ََّ ذها اعمعَّ
َ
ُيبودر سموًمسداد "إذا ضوق إمر اشمسع ،وإذا اشمسع ضوق" ،مثول آظمر :اعمريض إذا َؿم ّؼ قمؾقف اًمؼقوم وملغم ىموقم دًً ا
صمؿ أطمس سمـيوط ذم اًمريمعي اًمثوًمثي مث ً أو ذم اًمريمعي اًمراسمعي :ومنكف جيى قمؾقف ْ ِ
ىموئل.
ر
أن ُيت ّؿ اًمل َة ً
قمز ّ
دًمقؾ ذهه اًمؼوقمدةّ :
ذ َع ًمعبوده ص َة اخل قف قم غم ص ػتفو اعمعرووم ي سم ل ذم ذًم ؽ ِم ـ
أن اهلل ّ
وضمؾ َ َ
ِ
اًمل َ َةَ﴾( )1يعـل قمغم اًملػي اعمعروومي اًمتل ضمو هبو اًمنمع،
قؿقا ر
اًمتقؾمقع قمؾقفؿ صمؿ ىمولَ ﴿ :ومنِ َذا ا ْـم َؿ ْل َكـْ ُت ُْؿ َوم َلىم ُ
ومؿتك مو ضوق إمر اشمسع ،ومتك مو اشمسع ضوق.
أيضو ِمـ اًمؼقاقمد اًمتل شمتػرع قمـ ذهه اًمؼوقمدة :ىموقمدة "آضلرار ٓ يبل ؾ طم ّؼ اًمغ ػم" ومعـ ك ذ هه
ً
اًمؼوقمدةّ :
ف مول آدمل :ومنكف يؾزمف اًمضلن،
ٍمف سمل يرومع قمـف اًمرضورة ومؽمشمى قمغم ذًمؽ إشم ُ
أن اعمضلر إذا َشم َ ّ
يمؿـ اضلر إمم ـمعوم ِ
همػمه ،مو َو َضم َدَ ّإٓ ـمع وم ذًم ؽ اًمرضم ؾ وملظم هه وأيم َؾ ف ،كع ؿ ،كؼ قل ٓ :شم لصمؿ ٕضم ؾ
َ
اًمرضورةً :مؽـ ٓ يبلؾ طمؼ اًمغػم ومقؾزمؽ اًمضلن وشمعلقف ىمقؿي ذها اًملعوم.
قمز ّ
وضمؾ زم وًمؽؿ اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًملوًمح ،واهلل أقمؾؿ ،و ّ
صغم اهلل وؾم ّؾؿ
كؼػ قمغم ذها ،وأؾملل اهلل ّ
وسمورك قمغم كب ّقـو حمؿد.
أؾمئؾي(:)2
( )1اًمـسو .113 :
ُ
ؾمماًمف.
( )2ذـو إؾمئؾي ًمقسً واضحي ،وًمؽـ وضعـو اجلقاب اًمقاضح اًمهي ىمد ُيػفؿ مـف
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ِ
وضمدت اًمعؾي ُو ِضم َدَ احلؽؿ وذ ق اًم ؽمظمص ،وأ ّم و
 ٓ ،احلؽؿ معؾؼ سموًمسػر ،اًمعؾي ذل اًمسػر ،ومؿتك مواعميؼي ومفهه طمؽؿي.
 اعمز ص شمف مو أمره سمنقمودة مو مه وإكل أمره سمنقمودة ذهه اًمل ة ،صمؿ ّإن معووي ي سم ـ احلؽ ؿ يم ون
يلكم مع اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ يعـل اًمل ة سملريموهنو يمؾفو مؽتؿؾي :إكل طملؾ ومقفو ذها إمر ومؼ ط
ْومرق سملم ذها وذها.
 ّإن مو ُطم ِّرم تريؿ وؾمقؾي ضموز قمـد احلوضمي واعملؾحي اًمراضمحي.
 ذـو اضمتؿعً قمـدكو ملؾحي ومػسدة ،كراقمل إرضمح مـفل ،شمؽقن و ىموقمدة صموكقي. إومضؾ ًمف ْذيمرهتو.
أن يعتؽػ ذم اعمؽون اًمهي يؽقن أظميع ًمف ًمؾؼوقمدة اًمتل ُ
 ـمقى إذا يمون يمهًمؽ َأ َٓ يستحؼ اًمعؼقسمي؟ شمعزيريي وًمق مل يؽؿ مث ً َطمدّّ ًمؽـ يم مـو أن قمغم اضم تلعحل ّدّ مػسدة أقمظؿِ ،مؽـ ْ
ملؾحي ومػسدة يؿؽـ ْ
أن يسؼلفو،
أن يسؼلفو احلويمؿ إذا يمون ؾمقؽمشمى قمغم إىمومي ا َ
ّ
ذيمرت ،احلدود ٓ ُسمدّّ ِمـ إىمومتفو ،اًمتعوزير يؿؽـ ّ
ػً ،مؽ ـ  -يم ل َذ َيم َر
ٕن إمر ومقف و أظم ّ
وإٓ إصؾ يمل
َ
يب سمـ ؾمؾقل َأ َٓ يستحؼ اًمعؼقسمي اًمتعزيريي؟ ّ
أىمؾ ر ٕكف شمقمم يمؼمه وم ع ذًم ؽ م و
زمق ُؾؽ  :-قمبد اهلل سمـ ُأ ّ
قمقىمى عموذا؟ ًمدومع مػسدة ،اًمـرربِل قمؾقف اًمل ة واًمس م مل يؼت ؾ اعمـ وومؼلم طمت ك ٓ ُيؼ ول ّ
إن حمؿ دًً ا يؼت ؾ
أصحوسمف وًمؽـ ًمدومع مػسدة أقمظؿ ،اعمؼلقد ِمـ ذها اًمتؿثقؾ يو إظمقان  -ىمد شمؽقن ذهه اعمسلًمي يعؽمهيو ر
 ًمؽ ّـ اعمؼلقد سموًمتؿثقؾ أكف إذا ُوضمدت مػسدة أقمظؿ ومػسدة أدكك مـفو :ومنكـو كرشمؽى اًمدكقو ًمدومع اًمؽؼمى،وذهه ختتؾػ ومقفو وضمفوت اًمـظر ،يعـل ًمق اضمتفد جمتفد وىمول :ذهه أقمظؿ ِمـ ذهه  -وذق أذؾ ًم ضمتف ود –
همػمه سموضمتفود آظمر.
وم ُي ّثرب قمؾقف ىمد ُُيوًمػف ُ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ قمغم كب ّقـو حمؿد.
كؽتػل هبها ،واهلل أقمؾؿ،
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ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي  -اًمسعدي -
اعمجؾس اًمراسمع
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمفد ّ
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،وأؿمفد ْ
أن كب ّقـو حمؿدًً ا قمبده ورؾمقًمف،
ّ
صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وأصحوسمف و َمـ ؾمور قمغم هنجف واىمتػك أصمره إمم يقم اًمديـ ،أمو سمعد
ومؼد وىمػـو قمغم ىمقل اًمـوفمؿ رمحف اهلل شمعومم:
ِ
اضلرار
واضمى سم ا ْىمتدار  ...وٓ ُحم َ رر ٌم مع
وًمقس
ٌ
.........................
اًمقاضمى ذق مو ـمؾى اًميورع ومع َؾف ـمؾ ًبو ضموز ًمو ،واعمُ َح ّرم م و ـمؾ ى اًمي ورع شمريم ف ـمؾ ًب و ضموز ًم و ،وأ ّم و
ػ ْ
أن شمض قع مل وحلف
جل ِز َم أو ِظمق َ
اًمرضورة ومفل احلوًمي اًمت ل يل ؾ ومقف و امكس ون إمم طم دٍٍّّ إذا مل ُشمُراقم ك ُ
اًمرضوريي ،ومعـك ىمقًمف رمحف اهلل" :وًمقس واضمى سم اىمتدار" أ ّكّف ٓ واضمى مع اًمعجز ،ومؿتك مو يمون اعمؽ ّؾػ
قمز ّ
وضمؾ سمف :ومن ّكّف ٓ يؽقن واضم ًبو ذم طمؼ ف ،يم وعمريض اًم هي يعج ز قم ـ اًمؼق وم ذم ص ة
قمل َأ َم َر اهلل ّ
ً
قموضمزا ّ
ومنن اًمؼقوم ذم طمؼف ٓ يؽقن واضم ًبو ،ويمها ًمق قمجز اعمريض قمـ اًملقومّ :
اًمػريضيّ ،
ومنن صقوم رمضون ذم طمؼف ٓ
أيضو إذا قمجز اعمسؾؿقن قمـ اجلفود ومنكف ٓ جيى قمؾقفؿ ،ودًمقؾ ذهه اًمؼوقمدة ىم قل اهلل
يؽقن واضم ًبو ،وذؽهاً ،
قمز ّ
اؾم َت َل ْع ُت ُْؿ﴾( )1وىمقًم ف قمؾق ف اًمل ة واًمس م« :إذا أم رشمؽؿ سم لمر وم لشمقا مـ ف م و
ّ
وضمؾَ ﴿ :ومو رشم ُؼقا اهللرَ َمو ْ
اؾمتلعتؿش( ،)2و ُأ َك ّبف ذـو إمم أكف إذا ؾمؼط اًمقاضمى سمسبى اًمعجزّ :
ومنن َمـ يمون وموقم ً ًمف ىمبؾ اًمعجز جيري قمؾقف
قمز ّ
وضمؾ ،-يعـل َمـ يمون حمووم ًظو قمغم ص ة اجللقمي ومؿ ِرض عم دة أؾم بقع
أضمره طمول اًمعجز -ومض ً مـ اهلل ّ
ُ
ِ
أضمر مو يمون يعؿؾ ذم طمول صحتفّ ،
قمز ّ
يلؾ مع اجللقميّ :
ويدل ذها
ومؾؿ
ومنن اهلل ّ
وضمؾ -سمؿـِِّّف وومضؾف -يعلقف َ
ىمقل اًمـرربِ ِّل ّ
مؼقلش( ،)3و معـ ك
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ« :إذا مرض اًمعبد أو ؾموومر ُيمُتى ًمف مو يمون يعؿؾ
ً
صحقحو ً
ىمقًمف رمحف اهلل " :وٓ ُحم َ ّر ٌم مع اضلرار" يعـل أكف ٓ ُحم َ ّر ٌم مع اًمرضورة ،وموعمؽؾػ إذا اض ُلر إمم ومع ؾ اعمُ َح ّرم
( )1اًمتغوسمـ.16 :
مرومققمو.
( )2صحقح اًمبخوري ( )7288مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )3صحقح اًمبخوري ( )2996مـ طمديٌ أيب مقؾمك إؿمعري ريض اهلل قمـف
ً
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ومنكف ٓ يؽقن ُحم َ ّر ًمو ذم طمؼف وٓ يلصمؿ سمهًمؽ ،يمل ًمق اض ُلر اعمـؼلع ذم اًمل حرا إمم أيم ؾ اعمقت ي ومـؼ قل :أيمؾ ف
ًمؾؿقتي ًمقس طمرا ًمو وٓ إصمؿ قمؾقف ذم ذًمؽ ٕضمؾ ضورشمف ،وذها ِمو يػقد اعمممـ ٕ ّك ف ىم د يتح رج ىم د يؼ قل:
ومعؾً اعمُ َح ّرم وم ُق َل ّؿـ ذم مثؾ ذها ومقؼولّ :
إن ومعؾؽ ذها مبوح ًمؽ وٓ يقصػ سمحرمي يم ها ًم ق ص ول قمؾق ف
ُ
أن يعتدي قمؾقف ومل يؿؽـ ْ
إكسون ٕضمؾ ْ
ٌ
أن يدومعف ّإٓ سمؼتؾف -طمتك ًمق يم ون معل ق ًمو ،-يعـ ل ذ ها
طمققان أو
ٍ
أن يدومعف ّإٓ سمؼتؾفّ :
امكسون ًمق صول قمؾقف مسؾؿ أو يموومر معلقم ومل يؿؽـ ْ
مبوطمو :سم ؾ
ومنن َىم ْت َؾف طمقـئه يؽقن ً
معتد ،ومفها ٓ يقصػ سموحلرمي ومف ق مب وحِ ،
يؽقن دمف ذدََ را ،طمتك اًمديي ٓ يقضمد ديي ٕكف ٍ
وم ـ ذًم ؽ ىم قل
َ ً
اًمػؼفو " :اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" ُأ َك ّبف أكف ذم مسلًمي اًملقوًمي اًمقاضمى ْ
أن ُي دومع سموٕؾم فؾ وموٕؾم فؾ،
أن َيـتؼؾ إمم اًمرض ب م ث ً ْ ،
وضمؾ :ومنكف ٓ جيقز ْ
قمز ّ
ومنذا أمؽـ ْ
وإن أمؽ ـ
أن ُيدومع سموًمؽ م واًمتخقيػ سموهلل ّ
أن َي ْبدُُ َره سموًمؼتؾ ضم وز ًم ف ْ
اًمؼتؾً ،مؽـف إذا ظمٌم ْ
دومعف سموًمرضب أو اًمتؼققد وكحقه :ومنكف ٓ جيقز ُ
أن يب ودر ذ ها
اًملوئِ َؾ سمؼتؾف.
ر
ِمـ اًمؼقاقمد اًمتل يهيمرذو اًمػؼفو ذم ذها ىموقمدة "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" ،ودًمق ؾ ذ هه اًمؼوقم دة
اض ُل ِر ْر ُشم ُْؿ إِ ًَم ْق ِف﴾( .)1وىمول ّ
قمز ّ
﴿طم ِّر َم ًْ
﴿و َىمدْْ َوم رل َؾ ًَم ُؽ ُْؿ َمو َطم رر َم َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ إِ رٓ َمو ْ
ىمقل اهلل ّ
ضمؾ وقم ُ :
وضمؾَ :
اض ُلر ِذم َخم ْؿل ٍي َهمػم م َتَج وكِ ٍ
َقم َؾق ُؽُؿ اعمَْق َت ُي واًمدرر م و َحلؿ ْ ِ
ػ ِِ
اخلـْ ِْز ِير﴾ إمم ْ
قر
َ َ َْ ُ َ
م ْصم ٍؿ َوم نِ رن اهللرَ َهم ُػ ٌ
أن ىمولَ ﴿ :وم َؿ ِـ ْ ر
ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
قؿ﴾( ،)2وىمول ّ
قؿ﴾(.)3
ضمؾ وقم َ ﴿ :وم َؿ ِـ ْ
قر َرطم ٌ
اض ُل رر َهم ْ َػم َسمو ٍغ َو َٓ َقمود َوم َ إِ ْصم َؿ َقم َؾ ْقف إِ رن اهللرَ َهم ُػ ٌ
َرطم ٌ
َذ َيم ََر اًمـوفمؿ رمحف اهلل ذم ذطمف هه اعمـظقمي ّ
جمؿع قمؾقفل قمـد اًمػؼفو  ،صمؿ ىمول رمح ف
أن ذوشملم اًمؼوقمدشملم
ٌ
اهلل:
----------------------------------------------------ٍ
حمظقر مع اًمرضور ْة  ...سم َؼدْ ِر مو تتوضمف اًمرضور ْة
ويمؾ
.........................
( )1إكعوم.119 :
( )2اعموئدة.3 :
( )3اًمبؼرة.173 :
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أن اعمضلر إمم اعمُ َح ّرم جيى قمؾقف ْ
اعمحظقر يعـل اعمُ َح ّرم -اعمؿـقع ،-ومعـك اًمبقً ّ
أن يؼتٍم قم غم اًمؼ در
ُيؾ ًمف ْ
اًمهي شمـدومع سمف ضورشمف :وٓ ّ
أن يتجووز ذًمؽ ،وذها معـك اًمؼوقمدة اًمتل يهيمرذو اًمػؼفو " :اًمرض ورة
شمؼدر سمؼدرذو" وذهه مؼقدة ًمؼوقمدة "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" ،يعـل "اًمرضورات شمبقح اعمحظ قرات"
ذؾ قمغم امـم ق؟ أم سمؼقد؟ يؼول :سمؼقد مو شمـدومع سمف ذهه اًمرضورة :ومنذا اكدومعً رضمع إمر إمم مو يمون قمؾقف،
أن اعمضلر إمم أيمؾ اعمقتي ًمف ْ
ِمـ إمثؾي ّ
أيض و ِم ـ
أن يليمؾ سمؼدر مو يدومع قمـ كػسف ا ك وٓ يزيد قمغم ذًمؽً ،
إمثؾي ًمق اضلر ؿمخص ًمؽيػ قمقرشمف ًمؾلبقى أصمـو اًمع ج :ومفها يبوح ًم ف ًمؽ ـ سمنم ط ْ
أن يؼتٍم قم غم
ُي ُر ُم قمؾق ف ْ
مقضع احلوضمي أو اًمرضورة ومؼط ،يمل ّ
أن يـظ ر ِم ـ قم قرة ذ ها اعم ريض م و زاد قم ـ
أن اًملبقى َ ْ
اًمرضورة أو زاد قمـ احلوضمي ،وذهه اعمسلًمي ُيتوج إًمقفو اًمـسو أيمثر ِمـ اًمرضمولّ ،
ٕن اعمرأة قمقرة ،ومنذا ُأصقبً
اعمرأة سمؿرض ذم أذهنوِ َ :
دمدُُ سمبعض اًمـسو إذا ذذبً إمم اًملبقى وأراد ْ
أن يؽيػ قمغم إذن موذا شمعؿؾ اعمرأة
يمثػم ِمـ اًمـسو شمؽيػ اًمقضمف يمؾف وذها ٓ ضورة إًمقف وٓ طموضمي إًمقف وإكل شمؽي ػ إذنِ :
وإن اطمت وج إمم
مقضع آظمر ْ
يملن يـظر إمم اًمػؿ ومتؽيػ اًمػؿ ،وموًمرضورة أو احلوضمي شمؼدر سمؼدرذو ،دًمقؾ ذهه اًمؼوقمدة ىمقل اهلل
اض ُلر َهمػم سمو ٍغ و َٓ َقم ٍ
قمز ّ
ود َوم َ إِ ْصم َؿ َقم َؾ ْق ِف﴾(َ )1ىم رقدََ كػل امصمؿ ذـو سمعدم اًمبغل واًمعدوان ،واًمبغل
ّ
وضمؾَ ﴿ :وم َؿ ِـ ْ ر ْ َ َ َ
أن يليمؾ ِمـ اعمقتي ىمبؾ ْ
أن يلظمه امكسون سمحؽؿ اًمرضورة وذق همػم مضلر ،يعـل ْ
ْ
أن يلؾ إمم طمول اًمرضورة،
يؼول :ذها سمو ٍغٍ ،واًمعدوان أكف إذا وىمعً ًمف اًمرضورة َأ َيم ََؾ أو َوم َع َؾ اعمُ َح ّرم زي ودة قم غم طموضمت ف أو زي ودة قم غم
ضورشمف ،ومفها ذق دًمقؾ اًمؼوقمدة.
----------------------------------------------------وشم ِ
ِ
ِ
ًمؾقؼلم  ...وم ُي ُ
ًمؾقؼلم
زيؾ اًميؽ
َرضمع إطمؽو ُم
.........................
ييػم اًمـوفمؿ رمحف اهلل هبها اًمبقً إمم ىموقمدة ِمـ اًمؼقاقمد اًمؽؾقي اًمؽ ؼمى وذ ل ىموقم دة "اًمقؼ لم ٓ ي زول
سموًميؽ" ،وذل ىموقمدة شمدظمؾ ذم يمثػم ِمـ أسمقاب اًمػؼف ،وىمد َذ َيم ََر ذ هه اًمؼوقم دة ِم ـ متؼ دمل إئؿ ي امم وم

( )1اًمبؼرة.173 :
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اعمزِن ذم خمتٍمه ذم ومؼف اًميوومعل ّ
أن اًميوومعل رمحف اهلل ىمول" :و َمـ اؾم تقؼـ
اًميوومعل رمحف اهلل شمعومم ،ومؼد َذ َيم ََر
ّ
اًملفر صمؿ ّ
ؿمؽ ذم احلدث ،أو اؾمتقؼـ احلدث صمؿ ؿمؽ ذم اًملفر :وم يزول اًمقؼلم سموًميؽ" ،واًمقؼلم ذم اًمؾغ ي
ذق ا ًمعؾؿ وزوال اًميؽ ،وذم آصل ح ذق امدراك اجلوزم اًمهي ٓ شمردد ومقف ،ذها يسؿك يؼقـًًو ،واًمقؼ لم ذم
وأيضو يري دون سم ف اًمظ ـ ،وذ ق
ذهه اًمؼوقمدة يريد سمف اًمػؼفو مو شمؼدم ِمـ امدراك اجلوزم اًمهي ٓ شمردد ومقفً :
إدراك آطمتلل اًمراضمح ِمـ اطمتلًملم ،وذها ُي ْع ِق ُز َكَو إمم سمقون مراشمى اًمعؾؿ :ومقؼول ذم ذًمؽّ :
إن مراشم ى اًمعؾ ؿ
أرسمعي:
اعمرشمبي إومم :اًمقؼلم ،وذق امدراك اجلوزم اًمهي ٓ شمردد ومقف.
اعمرشمبي اًمثوكقي :اًمظـ ،وذق إدراك آطمتلل اًمراضمح مع وضمقد اطمتلل مرضم قح ،يعـ ل ذـ وك شم ردد ًمؽ ـ
يؽمضمح أطمد آطمتلًملم :وموًمراضمح يسؿك فمـًًو واعمرضمقح ذق اًمقذؿ.
اعمرشمبي اًمثوًمثي :اًميؽ ،وذل ْ
أن يتسووى آطمتلٓنً ،مقس ذـوًمؽ مرضمح ٕطمد آطمتلًم لم قم غم أظم ر،
ومفها ؿمؽ.
وأ ّمو اًمقذؿ -ومؽل شمؼدم -ذق آطمتلل اعمرضمقح.
شمبلم ذها ومل مراد اًمػؼفو سمؼق ؿ "اًمقؼلم ٓ يزول سموًميؽ"؟ مرادذؿ اًمقؼلم اًم هي ذ ق اًمقؼ لم -يم ل
إذا ّ
وأيضو يدظمؾ ذم ذًمؽ اًمظـ اًمهي ذق آطمتلل اًمراضمح ،وأ ّمو اًمي ؽ واًم قذؿ وم
شمؼدم -اًمهي ٓ شمردد ومقفً ،
يدظم ن ،واًمسبى ذم إدظمول اًمظـ وضمعؾف يموًمقؼلم ذـو ذق ّ
أن اًمظـ ُيعؿؾ سمف ذم يمثػم ِمـ إطمؽ وم اًمنم قمقي،
وًمق ىمقؾ :إكف ٓ ُيعؿؾ ّإٓ سموًمقؼلم ًمتعهر اًمقصقل إمم اًمعؾؿ ذم يمثػم ِمـ إطمؽوم اًمنم قمقي ،ومقؽػ ل ذم ذًم ؽ
اًمظـ أو همؾبي اًمظـ ،مثول هه اًمؼوقمدة :ؿمفودة اًميفقد قمـد اًمؼويضً ،مق ا ّدقم ك ؿم خص قم غم آظم ر أك ف ىم د
إن ؿمو اهلل -ذق سمرا ة اًمهميّ :
أىمرضف مئي أًمػ ريول :وملكؽر اعمُدرر قمك قمؾقف إصؾ -يمل ؾمقلك ْ
أن اعمُدرر قمك قمؾق ف
ذمتف سمريئي طمتك يثبً ذًمؽ ،ومنذا ضمو اعمُدّّ قمل سموصمـلم ِمـ اًميفقد اًمعدول وميفدوا ّ
أن اعمُدرر ِقمل ىمد أىمرض اعمُدّّ قمك
قمؾقف ذهه اعمئي أًمػ :موذا ؾمقحؽؿ اًمؼويض؟ ؾمقحؽؿ سمؿؼته ذهه اًميفودة ،ـمق ى ذ هه اًمي فودة أن ذ ؾ
شمػقد اًمقؼلم طمتك يرومع اًمقؼلم اًمسوسمؼ؟ أو ّأهنو شمػقد اًمظـ؟ كعؿ شمػقد اًمظـ ،ـمقى يمقػ شمػق د اًمظ ـ م ع أهن ؿ
ً
قمدوٓ أٓ ُيتؿؾ ْ
أن يؽقكقا ىمد أظمللوا أو ومهقا -ظموص ي م ع سمع د اًمزم ون-
قمدول؟ كعؿ ،طمتك ًمق يموكقا
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وأيضو اًمعدل ًمقس معلق ًمو ،ىمد يؽهب ذها حمتؿؾً ،مؽـ ذها آطمتلل مرضمقح مودام ً
قمدٓ ىم د ُز ِّيم َل ِم ـ
ً
ىمبؾ اصمـلم ِمـ اعمُ َز ِّيم ِّْلمّ :
ومنن ؿمفودشمف شمؽقن مػقدة ًمؾظـ ،وذها اًمظـ رومع اًمقؼ لم اًمس وسمؼ ،إ ًذا ٓ يؾ زم ذم روم ع
أيضو ِمـ إدًمي قمغم ذها ّ
اًمقؼلم ْ
أن اًمـرربِ رل ص ّغم اهلل قمؾق ف وؾم ّؾؿ
أن ُيلؾ يؼلم يرومعف يؽػل ذم رومعف اًمظـً ،
قمؿؾ سميفودة اعمرضعي اًمقاطمدة ذم اًمتػريؼ سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم احلديٌ اًمهي ورد ذم ذًمؽ( ،)1مع ّ
أن ؿمفودة
اعمرأة إكل شمػقد اًمظـ وملزال هبو اًمقؼلم اًمسوسمؼ وذق ِطمؾ ذهه اعمرأة ًمؾرضمؾ ،ذها مو يتعؾؼ سموًمقؼلم ،وأ ّم و اًمي ؽ
ومفق ذم اًمؾغي يلؾؼ قمغم ملؾؼ اًمؽمدد ،وذم آصل ح يلؾؼ قمغم اًمؽمدد سملم وضمقد اًمٌم وقمدمف دون شمرضمقح
اًمقذؿ ،يعـل ًمق يمون قمـدكو يؼلم أو فمـ
ٕطمدمهو قمغم أظمر ،ويدظمؾ ذم اًميؽ ِمـ سموب أومم ذم ذهه اًمؼوقمدة
ُ
صمؿ ضمو ِن ؿمؽ :ذها اًميؽ ٓ يزيؾ اًمقؼلم أو اًمظـ اًمسوسمؼ ،ـمقى إذا يمون قمـدي يؼلم أو فمـ صمؿ ضمو ِن وذؿ:
ومفق ِمـ سموب أومم أكف ٓ يرومع اًمقؼلم أو اًمظـ اًمسوسمؼ.
أي أ ٍ
سمـو ً قمغم مو شمؼدم يؽقن معـك اًمؼوقمدة "اًمقؼلم ٓ يزول سموًميؽ"ّ :
مر يثبً صمبق ًشمًو ضموز ًمو ذها يؼ لم،
أن ّ
سملي دًمقؾ معتؼم :صمؿ يلرأ قمؾقف اًميؽ أو اًمقذؿ ذم زواًمف :ومنكف ٓ ُيؾتػً إمم ذًم ؽ اًمي ؽ
أو
راضمحو ذها فمـّ ،
ً
أو اًمقذؿ سمؾ ُُيؽؿ سمبؼو إمر قمغم مو يمون قمؾقفِ ،مـ أمثؾي اًمؼوقمدة همػم مو شمؼدمَ :مـ َشم َق رؼ َـ اًملف ورة وؿم ؽ ذم
احلدث :مو طمؽؿف؟ شمقؼـ اًملفورة وؿمؽ ذؾ أطمدث أم مل ُيدث؟ ومف ها كؼ قل :إص ؾ أك ف متلف ر ،ويم ها
اًمعؽس ًمق شمقؼـ أكف ىمد أطمدث صمؿ ؿمؽ ذؾ شمقضل سمعد احلدث أم مل يتقض ل؟ وموٕص ؾ أك ف حم دث ،ومـؼ قل:
أيضوَ :مـ ؿمؽ ذم ـم ق امرأشمف :ذؾ ـم ّؾؼ أم مل يل ّؾؼ؟ م و ذ ق اًمقؼ لم؟ اًمقؼ لم
يؾزمؽ اًمقضق ِ ،مـ إمثؾي ً
قمدم اًمل ق ،وذها ًمق يمون ذم اًم َل ْؾؼي إومم أو اًمثوكقي ىمد يؽقن إمر ؾمف ً ً ،مؽـ ًمق ضمو كو ؿمخص يري د ْ
أن
ُيثبً اًمل ق قمـد اًمؼويض ،يعـل يؼقل :أكو ـمؾؼً وأريد إصمبوت ذها اًمل ق ،اًمؼويض مبوذة ؾمقف يس لًمف:
ذؾ ـمؾؼً ىمبؾ ذهه اًم َل ْؾؼي أو ٓ؟ ّ
أصمر ذم احلؽؿ ،ومنذا ىمول :إكـل ـمؾؼً ىمب ؾ ذ هه اًم َل ْؾؼ ي ـمؾؼ ي
ٕن ذها ًمف ٌ
ـمؾؼً ىمبؾ قمنم ؾمـقات ًمؽــل م ؽمدد ٓ أدري ذ ؾ ـمؾؼ ًُ أم مل
ضموز ًمو هبو و َـم ْؾؼي مؽمدد ومقفو يعـل يؼقل:
ُ
أـمؾؼ وىمبؾ َؾمـََي ضموزم سموًمل ْؾؼي ،وذهه أن اًملؾؼي اًمتل يريد ْ
أن ُيثبتفو ،سمـو ً قم غم ذ ها يتحؼ ؼ مـ ف اًمؼ ويض

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )88مـ طمديٌ قمؼبي سمـ احلورث ريض اهلل قمـف
ً
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سموًملؾؼي إومم ،إ ْن يمون قمـده همؾبي فمـ قمؿؾ هبها اًمظـ وأصمبً اًملؾؼي وص ورت اًمل ْؾؼ ي إظم ػمة ذ هه ذ ل
لم مـف اعمرأة سمقـقكي يمؼمى ٓ ّ
تؾ ّإٓ ًمرضمؾ يـؽحفو ويلمذو صمؿ يػورىمفو سمؿقت أو ـم ق ،وأ ّم و إذا
اًمثوًمثي ،وم َتَبِ ْ ُ
إن اًم َل ْؾؼي إومم أكو مؽمدد ومقفو شمردد يستقي ومقف آطمتلٓن :ومحقـ ٍ
ىمولّ :
ئه إصؾ قمدم وىمقع ذ ها اًمل ق،
لم مـف اعمرأة سمقـقكي يمؼمى ،ذها يدًمؽ قمغم ّ
أن اعمسلًمي مفؿي ويؽمشم ى قمؾقف و
ومقؽقن ىمد ـم رؾؼ ـمؾؼتلم ومؼط وم َشمَبِ ْ ُ
أمقر قمظقؿي ضمدًً ا.
ِمـ أدًمي ذهه اًمؼوقمدة ّ
أن اًمـرربِ رل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ُؿمؽل إًمقف اًمرضمؾ ُيقؾ إًمقف أكف جيد اًمٌم ذم اًمل ة
ُيوش(ّ ،)1
ٕن ذها اًمٌم اًمهي ُظم ِّق َؾ إًمق ف
ومؼول قمؾقف اًمل ة واًمس م ٓ« :يـٍمف طمتك يسؿع صق ًشمًو أو َجيِدََ ر ً
ذم اًمل ة ّ
واًمس م« :إذا
ؿمؽ وإصؾ ذق ـمفورشمف ،ومفها اًميؽ ٓ يزيؾ إصؾً ،
أيضو ىم ول قمؾق ف ّ
اًمل ة ّ
ؿمؽ أطمديمؿ ذم ص شمف :ومؾؿ يدري يمؿ صغم صم ًصمو أم أرسمع ومؾقلرح اًميؽ و ًْم َق ْب ِـ قمغم مو أيؼ ـش( )2ومف ها ومق ف

أيضو ّ
دل قمغم ذهه اًمؼوقمدة مو شمؼدم ِم ـ اممج وع ،وذ ل ىموقم دة يمؾق ي يم ؼمى،
اًمعؿؾ سموًمقؼلم وـمرح اًميؽً ،
أيضو ُيعؾؾ هه اًمؼوقمدة ّ
وقمرومـو ّ
سملن اًمقؼ لم أىم قى ِم ـ
أن اًمؼقاقمد اًمؽؾقي اًمؽؼمى اخلؿس يمؾفو جمؿع قمؾقفوً ،

اًميؽ :وم يلح قمؼ ً ْ
يرومع إىمقى.
ُ
أن يؽقن
إضعػ ُ
َذ َيم ََر اًمـوفمؿ رمحف اهلل ذم ذطمف ّ
أيض و ذم هم ػم اًمػؼ ف ،ىم ول:
أن ذهه اًمؼوقمدة ٓ
ختتص سموًمػؼف سم ؾ شم دظمؾ ً
ّ
ٍ
طمودث قمدمف :طمتك يتحؼؼ" إذا كظركو إمم إًمػوظ ىموًمقاّ :
إن إصؾ ذم إًمػوظ أهنو ًمؾحؼقؼ ي
"إصؾ ذم يمؾ
طمتك يلك مو يٍمومفو قمـ ذهه احلؼقؼي ،وإصؾ ذم إمر أكف ًمؾقضم قب طمت ك ي لك اًمل ورف ،وإص ؾ ذم
اعمخلص ،وإصؾ إطمؽوم اًمـص طمتك يثبً اًمـوؾم ع ًم ف
اًمؾػظ اًمعوم أكف يػقد قمؿقم مجقع إومراد طمتك يلك
ِّ
وذؽها ذم يمثػم مـ اًمؼضويو.
أكتؼؾ إمم اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة اًمؽؼمى ،شمؾحظ ّ
أن اًمتػريع إكل يؽقن قمغم اًمؼقاقمد اًمؽ ؼمى،
ذها ذق اًمغوًمى ،وأ ّمو اًمؼقاقمد اًمتل ًمقسً ِمـ اًمؽ ؼمى وم وًمتػريع قمؾقف و أىم ؾِ ،م ـ ذ هه اًمؼقاقم د اعمتػرقم ي

مرومققمو.
قمبود سمـ َتقؿ قمـ قمؿف
ً
( )1صحقح اًمبخوري ( )137مـ طمديٌ ّ
مرومققمو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )571مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف
ً
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"إصؾ سمؼو مو يمون قمغم مو يمون" ومعـوذو ّ
أن اًمٌم إذا صمبً قمغم طمول ِم ـ إطم قال ذم زم ون ومنك ف ُُيؽ ؿ
سمبؼوئف قمغم مو ذق قمؾقف ذم اًمزمون اًمتوزم طمتك يلك مو يغػمهِ ،مـ أمثؾي ذًمؽَ :مـ أيم ؾ ؿم و ًّيمًّو ذم ـمؾ قع اًمػج ر،
يعـل ذق أن يتسحر ذم آظمر اًمؾقؾ ،صمؿ ؿمؽ ذؾ ـمؾع اًمػجر :أو مل يلؾع؟ وموؾمتؿر يليمؾ طمتك شمقؼـ أو همؾ ى
قمغم فمـف ـمؾقع اًمػجر وملمسؽ ،مو طمؽؿ صقومف؟ صحقحّ ،
ٕن "إصؾ سمؼو مو يمون قمغم م و يم ون" إص ؾ
سمؼو اًمؾقؾ قمغم مو ذق قمؾقف طمتك يتقؼـ أو يغؾى قمغم فمـف ـمؾقع اًمػجر.
ِمـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ اًمؼقاقمد اًمؽؼمى "إصؾ ذم إؿمقو امسموطمي" وذ هه ؾم قتؽؾؿ قمؾقف و اًمـ وفمؿ
أن اًمؼوقمدة اعمستؿرة ذم اًمنمع ّ
رمحف اهلل سمعد ىمؾقؾ ،ومعـك ذهه اًمؼوقمدة ّ
أن إؿمقو اًمتل ُؾم ؽً قمـف و وًم قس
ومقفو ضر :ومنهنو شمؽقن مبوطمي :وٓ ُيـتؼؾ قمـ ذها إصؾ ّإٓ سمدًمقؾ قمغم اًمتحريؿ ،يدل هه اًمؼوقمدة ىم قل اهلل
﴿ذ َق ا رًم ِهي َظم َؾ َؼ ًَم ُؽ ُْؿ َمو ِذم ْإَ ْر ِ
وضمؾ سم ْ
قمز ّ
قمز ّ
لن َظم َؾ َؼ
ض َمجِق ًعو﴾( ،)1ذهه أيي ومقفو امتـون ِمـ اهلل ّ
ّ
وضمؾُ :
أن شمؽقن مبوطميّ :
ًمـو مجقع مو ذم إرض ،وأسمؾغ وضمف ًم متـون ْ
مبوطمو ًمـو،
أن يؽقن مو قمغم وضمف إرض يؽقن ً
وضمؾُ ﴿ :ىم ْؾ مـ طمرم ِزيـَ َي اهللرِ ا رًمتِل َأ ْظمرج ًمِ ِعب ِ
قمز ّ
ود ِه
أيضو يدل و ىمقل اهلل ّ
ًمق يمون ُحم َ ّرمو مل يؽـ ذـوك امتـون ً
َ َ َ
َ ْ َر َ
ِ ِ
اًمر ْز ِق﴾( )2ومفها يدل قمغم ّ
أن إصؾ ذم إؿمقو إسموطمتفوِ ،مـ أمثؾي ذهه اًمؼوقمدة :احلققان اًمهي
َواًم رل ِّق َبوت م َـ ِّ
ِ
أن يؼول :ذق طم ٌل طمتك يلك دًمق ؾ قم غم ّ
أمره :ذؾ ُيِ ّؾ سموًمتزيمقي أو ٓ ُيِ ّؾ؟ وموٕصؾ ذم ذًمؽ ْ
أن ذ ها
ُييؽؾ ُ
احلققان ٓ ُيِ ّؾ أيم ُؾف -يعـل طمتك ًمق ُذ ّيمّل ،-يعـل مثؾ إؾمد أو اًمـؿر ذها ضمو اًمـفل قمـف ،ومنكف قمؾقف اًمل ة
يمؾ ذي ٍ ِ
واًمس م هنك قمـ ِّ
اًمس َبوع( )3ومفهه ُحم َ ّرمي ،إمر ومقفو واضحً ،مؽـ ًمق ضمو كو طمققان ٓ ك دري
كوب مـ ِّ
احل ّؾً ،مؽـ إذا ىمؾـ و ِ
سمحؾف أو ضمو اًمـص سمتحريؿف وموٕصؾ ومقف ِ
ذؾ ذق ِمو ضمو اًمـص ِ
احل ؾ ومنك ف ٓ ُي ّؾ ّإٓ
سمتهيمقي ذقمقي -يمل ذق معؾقم ،-و َم ّثؾقا ًمهًمؽ سموًمزراومي ،ىموًمقا ٓ :كعؾؿ ومقفو دًمق ً وموٕصؾ ومقف و امسموطم ي إذا
أيضو يدظمؾ ذم ذهه اًمؼوقمدة اًمؽثػم ِمـ اعمعوم ت احلودصمي أن ،إصؾ ومقفو امسموطمي طمتك يدل اًمدًمقؾ
ُذيم َقًً ،
قمغم اًمتحريؿ.
( )1اًمبؼرة.29 :
( )2إقمراف.32 :
مرومققمو.
( )3صحقح اًمبخوري ( )5531مـ طمديٌ أيب صمعؾبي ريض اهلل قمـف
ً
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ِمـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة ،ىموقمدة "ٓ قم ؼمة ذم اًمدًٓم ي ذم مؼوسمؾ ي اًمتٍم يح" ،معـ ك ذ هه
اًمؼوقمدة أكف إذا ُو ِضمد ذم ٍ
أمر مو شمٍميح -يموًمؾػظ اًمٍميح أو اًمؽتوسمي اًمٍمُيي ِمو يدل قمغم اعمراد :-وقمورض ً
ذهه اًمدًٓمي اًمٍمُيي دًٓم ًي همػم سُيي مثؾ اًم ُعرف أو ؾمؽقت اًميخص :ومفهه ىمد يس تػود مـف و ر مع لم
ٍ
ومحقـئه اعمُ َؼدّّ م دًٓمي اًمٍميح قمغم همػم اًمٍميح ،وذها يتضح سموعمثولً :مق أسمرم ؿمخص
ًمؽـفو ًمقسً يموًمٍميح
ومٍمح اًملرومون سموًمعؼد ّ
سملن إضمرة شمدومع قمـد اًمعؼد يمومؾي :ومنكف ُيؾزم اعمستلضمر
قمؼد إضمورة قمغم سمقً عمدة َؾمـََيّ ،
ف قمـ دكو ّ
سمدومع إضمرة يمومؾي قمـد اًمعؼد ،وٓ قمؼمة سموًمدًٓمي ذـوّ ،
أن إضم رة ُشم دومع قم غم م رطمؾتلم:
ٕن اًم ُع ْر َ
كلػفو قمـد اًمعؼد واًمـلػ اًمثوِن سمعد ؾمتي أؿمفر ،ذها اًمهي ضمرى ومق ف اًم ُع رف ،أن اًمع رف شمع ورض م ع
اًمتٍميح :ومـؼدم اًمتٍميح قمغم اًمدًٓمي ،وضمف إيراد ذهه اًمدًٓمي تً ىموقمدة "اًمقؼلم ٓ يزول سموًمي ؽ" وضم ف
ذًمؽ ّ
أن اًمتٍميح ُي َعد يؼقـًًو :واًمدًٓمي يموًمعرف وكحقه ذها حمؾ شمردد وحمؾ ؿمؽ :وموًميؽ ٓ يزيؾ اًمقؼلم.
ِمـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة ،ىموقمدة "ٓ مسوغ ًم ضمتفود ذم مقرد اًمـص" واعمراد سموًمـص ذـو ذق
دل قمغم معـوه دًٓمي ىملعقيْ ،
مو ر
يملن شملك قمـدكو آيي سُيي ذم دًٓمتفو :أو يلك قمـدكو طم ديٌ صموسم ً قم ـ اًمـرربِ ِّل
ٍ
ّ
ومحقـئه ًمق اضمتفد جمتف دٌٌ قم غم
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ وسيح ذم دًٓمتف وكحق ذًمؽ ِمـ إدًمي اًمؼوـمعي ذم ذها:
ظم ف ذها اًمـصّ :
ومنن اضمتفوده ٓ قمؼمة سمف ،و ُي َؿ ّثؾ ًمف سمل شمؼدم معـو ذم اًمدرس اعمويض ِمـ اضمتفود ذًمؽ اًمع ومل
اًمهي أومتك اًمسؾلون اًمهي وىمع قمغم أذؾف ذم هنويي رمضون أومتوه ْ
أن يلقم ؿمفريـ متتوسمعلم قمرومـو ذها خم وًمػ
أيضو ُي َؿ ّثؾ هه اًمؼوقمدة سمل ًمق اضمتفد جمتفدٌٌ سم ّ
ؽمط
ًمؾـص وأهنو ملؾحي همػم معتؼمةً ،
لن اعمل ّؾؼ ي اًمرضمعق ي ُيي َ َ
﴿و ُسم ُعق ًَم ُت ُُف رـ َأ َطمؼ سمِ َر ِّد ِذ رـ ِذم َذًمِ َؽ
رضوذو ًملحي اًمرضمعي ومفها آضمتفود ٓ ُم َس ِّق َغ ًمف ٕكف ذم مؼوسمؾي اًمـصَ :
إِ ْن َأ َرا ُدوا إِ ْص َ ًطمو﴾(.)1
أيضو ِمـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة ،ىموقم دة "اًمتح ريؿ اعمتقىم ع ٓ ي مصمِر ذم احل ول قم دم ِ
احل ّؾ"
ً

ُي ُر َم ذم اعمستؼبؾ ّ
أن مو يمون صموسم ًتًو متقؼـًًو :ومنكف ٓ يرشمػع ٓطمتلل ْ
ومعـوذو ّ
ٕن اًمتحريؿ ذم اعمستؼبؾ ميؽقك
أن َ ْ
وؾمؾؿً ًمف إضمرة يمومؾي قمـد اًمعؼد :ومنكف ّ
ُيؾ ًمف
ومقف :وم يزيؾ
َ
اًمقؼلم اًمسوسمؼ مثول ذًمؽِّ :
اعممضمر إذا َأ ّضمر سمق ًتًو ُ

( )1اًمبؼرة.228 :
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أن يتٍمف ذم ذهه إضمرة ،وٓ يؼول :إكف ُيتؿؾ ّ
ْ
أن اًمعؼ د يـػس ع ًمقضم قد قمق ى ذم ذ هه اًمع لم اعم مضمرة:
ومقؾزمؽ إقمود ُة مو شمبؼك أو مو يؼوسمؾ مو شمبؼك ِمـ اعمدة ٕكف ِمـ اعمعؾقم أكف إذا اؾمتلضمر سمق ًتًو و َأ َظم َه إضمرة يمومؾ ي
اعمستلضمر سموًمػسع :وم ُػ ِسع اًمعؼد :ومنك ف يرضم ع
قمقى ذم اًمعلم اعممضمرة :وملوًمى
صمؿ سمعد ؿمفر أو ؿمفريـ طملؾ ٌ
ُ
اعممضمر سمل يؼوسمؾ اعمدة اعمتبؼقي ِمـ إضمرة ،يؼقلُ :أقملقؽ أو شمستحؼ ِم ـ إضم رة سمؼ در م و
ذها اعمستلضمر قمغم ِّ
سمؼقً :وأ ّمو مو سمؼل ِمـ اًمعؼد ِمو ظمرج ومقف اعمستلضمر ومنكف يرضمع إًمقف ،إ ًذا ذهه إضمرة اًمتل ىمبضفو اعمستلضمر قمـد
ٌ
اًمعؼد أٓ ُيتؿؾ ْ
اطمتلل متقىمع :واًمتحريؿ اعمتقىم ع ٓ ي مصمر ذم
أن شمزول قمـف؟ ُيتؿؾ ذهاً ،مؽـ ذها آطمتلل
احلول قمدم ِ
احلؾ.
أيضو ِمـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـ ذهه اًمؼوقمدة "إصؾ ذم اًملػوت اًمعورضي اًمع دم" وسمؿعـوذ و "إص ؾ
ً
اًمس مي" ،واعمراد سموًملػوت اًمعورضي مو يؼوسمؾ اًملػوت إصؾقيِ ،مـ أمثؾي اًملػوت إصؾقي :طمقوة احلققان
وصحي احلققان ،وأ ّمو اًملػوت اًمعورضي مثؾ :مرض ذها احلققان ،ذ ها وص ػ قم ورضِ ،م ـ أمثؾ ي ذ هه
اًمؼوقمدةً :مق سموع طمققا ًكًو صمؿ ضمو اعميؽمي سمعد ذًمؽ إمم اًمبوئع وىمولّ :
مريض و :وم و رد َقمك
إن ذها احلق قان وضمد ُشم ف ً
مريضو ىمبؾ اًمعؼد :ومؾؿ يلودىمف قمغم ذًمؽ اًمبوئع ،ىمول اًمبوئع :أسمدًً ا أكو سمع ُتُف قمؾقؽ وذق ؾم ؾقؿ
اعميؽمي أكف يمون ً
ِمـ ذها اعمرض ،وموًمؼقل ىمقل ِمـ؟ يمؾ مـفل أن يدّّ قمل ّ
أن اعمرض ىمد طملؾ ذم مؾؽ ف ،ومقؼ ول" :إص ؾ ذم
ُ
إصؾ قمدم وضمقد ذها إصؾ اًمعورض :ومنذا يمون
اًملػوت اًمعورضي اًمعدم" سمؿعـك أكف عمَّو سموقمف ذها احلققان
مريضو ىمبؾ اًمعؼد :ومعؾقف اًمب ّقـيْ :
ومنن ضمو سموًمبقـي ومـعؿ :وإن مل يلت سموًمبقـي وموٕصؾ
ذها اعميؽمي يدّّ قمل أكف يمون ً
ذق ىمقل اًمبوئع ،مثول آظمر :اًمدم اخلورج ِمـ ومرج اعمرأة ،مو إصؾ ومقف؟ ذؾ إصؾ ذم أكف طمقض؟ أو إص ؾ
واعمرض صػي قمورضي ،ومنذا ـمبؼـو اًمؼوقمدة كؼقل" :إصؾ ذم اًمل ػوت
مرض:
ُ
أكف اؾمتحوضي؟ آؾمتحوضي ٌ
اًمعورضي اًمعدم" ومقؽقن إصؾ ذم ذها اًمدم اًمهي ُيرج ِمـ اعمرأة ذق أكف طمقض ،وىمد ذيمر ذها اًمضوسمط ؿمقع
امؾم م اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل ،وذها مػقد ضمدًً ا ،إذا ضبلـو إصقل ذم ذها اًمبوب ّ
شمـحؾ يمثػم ِم ـ امؿم ؽوٓت
أن يدل دًمقؾ أو ىمريـي قمغم ّ
قمـد اًمـسو  ،وموٕصؾ ذم اًمدم اًمهي ُيرج ِمـ اعمرأة أكف طمقض ّإٓ ْ
أن ذ ها اًم د َم د ُم
اؾمتحوضي.
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ً ِ
ومؿ ِـ ا ردقم ك
أيضو مـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي "إصؾ سمرا ة اًمهمي" وذهه اًمؼوقمدة كحتوج إًمقفو ذم اخللقموتَ ،
قمغم همػمه أكف يلوًمبف سمؿبؾ ٍغ مو ّزم أو همػمه ِمـ احلؼقق ّ
ومنن إصؾ سمرا ُة ذمي ذها اعمدرر قمك قمؾقف طمتك يثبً ظم ف
ذًمؽ.
أيضو وذل "إصؾ إض وومي احل ودث
سموىمل واطمدة ىمد شمؽقن إظمػمة أو ىمبؾفو ،ذهه مفؿي ،ىموقمدة متػرقمي ً
إمم أىمرب أوىموشمف" ،معـوذو ّ
أن وىمقع احلودث ذم اًمزمـ إىمرب ذق اًمقؼلم :ووىمققمف ذم اًمزمـ إسمعد مي ؽقك
ؿمخص ذم صمقسمف َمـِ ًّقو :يعـل ؿموب مل يت زوج ورأى اعمَـِ رل ذم
ومقف :واًمقؼلم ٓ يزول سموًميؽ مثول ذًمؽً :مق رأى
ٌ
صمقسمف وًمؽـف ٓ يهيمر اطمت ًمو :وملذا يعؿؾ؟ كـظر إمم آظمر كقمي كومفو :ومـجعؾ ذها آطمت م ذم آظمر كقمي ،وسمـو ً
وأن ُشمُعقد اًملؾقات اًمتل صؾقتفو سمع د آظم ر كقم يّ ،
أن شمغتسؾ ْ
قمؾقف كؼقل :جيى قمؾقؽ ْ
ٕن "إص ؾ إض وومي
احلودث إمم أىمرب أوىموشمف" ،آطمت م مل يؽـ ذم اًمـقم ،وأىمرب مو يؿؽـ ذق آظمر كقمي ،يعـل ٓ كؼقل :كجعؾ ف
ًمـقمي ؾموسمؼي قمغم ذهه اًمـقمي وإكل ُكُحقؾ إمر إمم أىمرب إوىموت.
----------------------------------------------------واًمثقوب ِ
ِ
ِ
ُ
واحلجور ْة
وإرض
وإصؾ ذم مقوذـو اًملفور ْة ...
.........................
ذها ذوع ِمـ اًمـوفمؿ رمحف اهلل ذم سمقون سمعض إصقل اًمتل جيى اًمتؿسؽ هبو قمـ د ورود اًمي ؽ ،ومف ل
ٍ
اعمستلحبي ،وموٕصؾ ذم ذ هه
معون واعمراد سمف ذـو احلوًمي إومم
شمػريع قمغم مو شمؼدم" ،إصؾ" يلؾؼ قمغم قمدة
َ
إمقر إرسمعي -وذل اعمقوه وإرض واًمثقوب واحلجورة -إصؾ ومقفو أهنو ـموذرة ،ودًمق ؾ ذًم ؽ ىمقًم ف قم ّز
ِ
ِ
ّ
قرا﴾( )1ىموًمقا :واعمقوه اعمقضمقدة أن قمغم وضمف إرض أصؾفو ِمـ اًمس ل ،
وضمؾَ :
اًمس َل َمو ً َـم ُف ً
﴿و َأ ْك َْز ًْمـََو م َـ ر
ـمفقر ٓ ُيـَ َِّج ُسف ر ش( )2وذها يدل قمغم ّ
وىمقًمف ّ
أن اعمو أص ُؾف ـموذر ،ودًمقؾ ذًم ؽ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ« :اعمو
ٌ
﴿ذ َق ا رًم ِهي َظم َؾ َؼ ًَم ُؽ ُْؿ َمو ِذم ْإَ ْر ِ
ض َمجِق ًعو﴾( .)3وىمد شمؼدم ّ
قمز ّ
أن ذهه أيي ِؾمقؼً
ذم إرض ىمقل اهلل ّ
وضمؾُ :
( )1اًمػرىمون.48 :
مرومققمو .صحقح اجلومع (.)6641
( )2صحقح .أسمق داود ( )66مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف
ً
( )3اًمبؼرة.29 :
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أن َي ْؿ َت ّـ قمؾقـو ّ
ذم مسوق آمتـون :وٓ يؿؽـ ْ
ـموذرا
كجسو ًمقس
ً
ضمؾ وقم سمل ذم ذهه إرض ويؽقن مو ومقفو ً
وـمفقراش( ،)1وىمول قمؾقف
أيضو ىمقًمف قمؾقف اًمل ة واًمس مُ « :ضمعؾً زم إرض مسجدًً ا
ذها ُيوًمػ آمتـونً ،
ً
فقر اعمسؾؿش( ،)2ذها يمؾف يدل قمغم ّ
أن مو قمغم وضمف إرض يمؾ ف ـم وذر،
اًمل ة واًمس م« :
ُ
اًملعقدُ اًم رل ِّقى َـم ُ
ومـ كبوت ِ
ومـ شمراب ِ
وذها ييؿؾ مو قمؾقفو ِمـ طمجورة ِ
ومـ معودن وهمػم ذًمؽ :ومؽؾفو إصؾ ومقفو اًملفورة،
وسمـو ً قمغم ذها إصؾ :ومنكف إذا ؿمؽ امكسون ذؾ ذم ذهه اًمبؼعي كجوؾمي أو ٓ؟ أو ؿمؽ ذؾ ذم صمقسمف كجوؾمي أو
ٓ؟ أو ؿمؽ ذم اعمو ذؾ ومقف كجوؾمي أو ٓ؟ ّ
ومنن إصؾ ذق اًملفورة ،وذها يريح امكس ون يمث ًػما وي دومع قمـ ف
اًمقؾمووس ،يمهًمؽ يؼولّ :
إن اقمتبور اًملفورة ذـو ذق اًمقؼلم ،واًملفورة صػي أصؾقي :وأ ّمو اًمـجوؾمي ومف ل ص ػي
قمورضي ،وشمؼدم معـو ىمبؾ ىمؾقؾ ّ
أن إصؾ ذم اًملػوت اًمعورضي اًمعدم ،ومفهه اًمـجوؾمي صػي قمورض ي ـم رأت
قمغم صػي أصؾقي -وذل اًملفورة -وموٕصؾ قمدم ذهه اًمـجوؾمي.
----------------------------------------------------ِ
ِ
ُ
وإمقال ًمؾؿعلق ِم
واًمـػس
وإصؾ ذم إسمضو ِع واًمؾحق ِم ...
ِ
وموومف ْؿ ذداك اهللُ مو ُي َؿ رؾ
تريؿفو طمتك جيل َ احلؾ َ ...
ُ
.........................
إسمضوع مجع ُسم ْضع واعمراد سمف اًمػرج ،وذق يمـويي قمـ إشمقون اًمـسو وآؾمتؿتوع هب ّـ ،واعمعلقم ُيراد سمف َم ـ

واعمعوذد ،أ ّمو اعمسؾؿ ومقاضحِّ ،
ُقم ِل َؿ د ُمف ومو ًُمف ،وذق أرسمعي :اعمسؾؿ ِّ
واًمه ِّم ّل ذق َم ـ سمقــ و
واًمه ِّم ّل واعمستل َمـ
َ
وسمقـف قمؼدُُ ِذ ّمي سمحقٌ يدومع اجلزيي ويلمـ قمغم كػسف و ُي َؼر قمغم ديـف -ذها يؼ ول ِذ ِّم ّل ،-وأ ّم و اعمس تل َمـ ومف ق
يب اًمهي دظمؾ إمم سم د امؾم م سملمون ِمـ امموم :ومنكف معلقم اًمدم واعم ول طمت ك يرضم ع إمم سمؾ ده ،وأ ّم و
احلر ّ
ؾحو قم غم
َ
اعمعوذد ومفق اًمهي سمقــو وسمقـف قمفد ،يعـل إذا أسمرمً اًمدوًمي اعمسؾؿي مع اًمدوًمي اًمؽ وومرة قمف دًً ا أو ص ً
ٍ
ومحقـئه يؽقن ذها اًمؽوومر معوذدًً ا ،ومفمٓ إرسمعي دم وؤذؿ وأم قا ؿ
اًمؽػ -يمؾ مـفل يؽػ قمـ أظمر:-
ّ

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )335مـ طمديٌ ضموسمر ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو .امروا (.)153
ذر ريض اهلل قمـف
ً
( )2صحقح .أسمق داود ( )332مـ طمديٌ أيب ّ
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معلقمي ،سمخ ف اعمرشمد ّ
أيضوً ،مؽ ـ م و
ومنن د َمف ًمقس معلق ًمو ،واًمؽوومر احلريب دمف ًمقس معلق ًمو وٓ موًمف ً
اعمراد سموًمؽوومر احلريب؟ ذؾ اعمراد سمف َمـ ىمومً سمقــو وسمقـف طمرب؟ يعـل احلرب ىموئؿي أن :كسؿقف طمرسم ًّقو؟ أو ًمف
معـك مضوف إمم ذها؟ سمعض اًمـوس يظـ ّ
أن اًمؽوومر احلريب ذق َمـ يموكً احلرب ىموئؿي سمقــو وسمق ـفؿ ،ذ ها ٓ
قمؼدٌ وٓ ذمي وٓ أمون ،يعـل مو ؾم قى
أيضو ذم اعمراد سموحلريب َمـ ًمقس سمقــو وسمقـف ٌ
ؿمؽ أكف طمريبً ،مؽـ يدظمؾ ً
اًمث صمي ِمـ اًمؽػور اًمهيـ شمؼدمقا ِمـ ُيعلؿ دمف وموًمف :ومفها يسؿك طمرسم ًّقو طمتك ًمق يموكً احلرب ًمقسً ىموئؿي
سمقــو وسمقـفؿ ،ىمول" :وموومفؿ ذداك اهلل مو ُي َؿؾ" يعـ ل م و ُيؿ غم قمؾق ؽ ،أوم ود اًمـ وفمؿ ّ
أن إص ؾ ذم اًمػ روج
اًمتحريؿ :وم ُشمُستبوح ّإٓ سمب ّقـي واضحي ،واًمنمع إكل أضموز ًمـو ذهه إسمضوع ِمـ ـمريؼلم ومؼ ط ومه و :اًمـؽ وح
قن ( )5إِ رٓ َقم َغم َأ ْز َو ِ
﴿وا رًم ِهي َـ ُذ ؿ ًمِ ُػ ر ِ
وضم ِف ْؿ َطم وومِ ُظ َ
قمز ّ
اضم ِف ْؿ َأ ْو َم و
ومؾؽ اًمقؿلم ،يمل ذم ىمقل اهلل ّ
وضمؾَ :
ْ ُ
ًَ َأيلهنؿ َومنِهنؿ َهمػم م ُؾ ِ
لم﴾( )1وسمـو ً قمغم ذًمؽ ًمق ؿمؽ ؿمخص ذم امرأة ذؾ ذ ل زوضمت ف؟ أو أضمـبق ي
قم َ
َم َؾ َؽ ْ ْ َ ُ ُ ْ ر ُ ْ ْ ُ َ
قمـف؟ ومنهنو ٓ ّ
تؾ ًمف طمتك شمؼقم اًمب ّقـي قمغم أهنو زوضمي ًمف ،ويمها ِمو يدظمؾ ذم يم م اًمـوفمؿ رمحف اهلل" :إصؾ ذم
اًمـػقس وإمقال ًمؾؿعلقم أهنو ُحم َ ّرمي" وم ُيؼتؾ اعمعلقم وٓ ُيستبوح د ُم ف ّإٓ سمب ّقـ ي ذقمق ي ،وي دََ ل ها
إصؾ قمدة أدًمي :مـفو ىمقًمف قمؾقف اًمل ة واًمس م« :اعمسؾؿ قمغم اعمسؾؿ طمرام :دمف وموًمف وقمرضفش( ،)2وىم ول
قمؾقف اًمل ة واًمس مّ « :
إن دمو يمؿ وأمقاًمؽؿ وأقمراضؽؿ طمرا ٌم قمؾقؽؿ يمحرمي يقمؽؿ ذها ذم ؿمفريمؿ ذ ها
عوذدًً ا :مل َي َرح رائحي اجلـيش(ُ ،)4يستثـك ِم ـ
ذم سمؾديمؿ ذهاش(ً ،)3
وأيضو ىمول قمؾقف اًمل ة واًمس مَ « :مـ َىم َت ََؾ ُم َ
ِ
سمؿقضم ٍ
ذقمل ،يمل ذم ىمقل اًمـرربِ ِّل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿُ ٓ« :يؾ د ُم ام رئ مس ؾؿ
ى
ذها إصؾ َمـ ُيبوح ىم ْت ُؾف
ّ
ييفد ْ
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل وأِن رؾمقل اهلل ّإٓ سمنطمدى صم ث :اًمثق ى اًم زاِن ،واًم ـػس سم وًمـػس ،واًمت ورك ًمديـ ف
اعمػورق ًمؾجلقميش( ،)5وأ ّمو اًمؾحقم وموٕصؾ ومقفو اًمتحريؿ طمتك يثبً مو يبقحف و ،واعم راد سم وًمؾحقم ذـ و ذ ق
( )1اعمممـقن.6 ،5 :
مرومققمو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )2564مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )3صحقح اًمبخوري ( )1741مـ طمديٌ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )4صحقح اًمبخوري ( )3166مـ طمديٌ اسمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفل
ً
مرومققمو.
( )5صحقح مسؾؿ ( )1676مـ طمديٌ اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف
ً
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اًمؾحؿ ِمـ احلققان اًمهي جيقز أيم ُؾفِ ،مـ إمثؾي اًمتل ذيمرذو اًمـوفمؿ ذم ذطمفً :م ق اضمتؿ ع ذم اًمهسمقح ي مب قح
ؾمبى ًمؾتحريؿ
ى
ُ
ضموكى اًمتحريؿ :وم ُيؾ اعمهسمقح وٓ ُيؾ اًملقد ّإٓ إذا يمون ىمد اضمتؿع ومقف ٌ
َ
وحم َ ّرم :ومنكف َهم رؾ َ
ٍ
طمقـئه كرضمع إمم إصؾ وذق اًمتحريؿ :ومـؼقل :ذهه اًمهسمقحي وذها اًملقد ٓ ُيؾ ،مثول
وؾمبى ًمسسموطمي :ومنكف
ٌ
ذًمؽً :مق ذسمح اًميوة سمسؽلم مسؿقمي :ىموًمقا :وم كدري ذؾ زذقق اًمروح يمون سموًمسؽلم أو يم ون سموًمس ِّؿ؟ ًم ق
يمون سموًمسؽلم ومفق مبوح ،وًمق يمون سموًمس ِّؿ ومفل مقتي ،اضمتؿع ؾمبى ًمسسموطمي وؾمبى ًمؾتحريؿ ومـرضمع إمم إصؾ

وإصؾ ذق اًمتحريؿ ،-طمتك كعؾؿ أو كتقؼـ أو يغؾى قمغم فمــو ّأن ؾمبى امسموطمي ىمد ُو ِضمد ،مثول آظم رً :م ق
رمك اًملقد :ومسؼط ذها اًملقد ذم اعمو  ،ومجو إًمقف وأظمرضمف ِمـ اعمو وإذا سمف مقً وم كدري ذؾ موت سموًمسفؿ
أيضو َم رث ُؾقا ًمفً :مق رم ك اًمل قد ومقىم ع ذم
أو موت سموًمغرق وموضمتؿع ومقف ؾمببون ُحم َ ّرم ومبقح :وم ُق َغ ّؾى اًمتحريؿً ،
ومقـمِئف -يمعلػقر ؾمؼط -ومقـمئف ؿمخص وملت ٓ ،كدري ذؾ موت سموًمقط ومقؽ قن ُحم َ ّر ًم و أو م وت
إرض َ
قمدي اسم ـ
سموًملقد ومقؽقن طم ًٓ؟ وسمـو ً قمغم ذًمؽ كرضمع إمم إصؾ وذق اًمتحريؿ ،دًمقؾ ذها إصؾ طمديٌ ّ
ؾملًمً اًمـرربِ رل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ -ذم مو ؾملًمف :-ومؼول اًمـرربِ ل ص ّغم اهلل قمؾق ف
طموشمؿ ريض اهلل شمعومم قمـف :ىمول:
ُ
ىمؾًُ :أرؾمؾ يمؾبل:
وؾم ّؾؿ« :إذا
أرؾمؾً يمؾ َبؽ اعمع رؾؿ ومؼتؾ َوم ُؽ ُْؾ ،وإذا أيمؾ وم شمليمؾ :ومنكل أمسؽف قمغم كػسفش ُ
َ
ْ
ؾمؿقً قمغم يمؾبؽ :ومل شمس ّؿ قم غم يمؾ ى آظم رش( ،)1يعـ ل أرؾم ؾ
شمليمؾ ،ومنكل
وملضمدُُ معف يمؾ ًبو آظمر ىمول« :وم
َ
اًمؽؾى اًمهي ُؾم ؿل قمؾق ف
اًمؽؾى ًمقلقد صمؿ عمّو ضمو إمم اًملقد وضمد مع يمؾبف يمؾ ًبو آظمر :وم ُيدرى اًمهي صود
ُ
أو اًمؽؾى أظمر اًمهي مل ُي َس ّؿ قمؾقف وموضمتؿع تؾقؾ وتريؿ :وموٕصؾ ذق اًمتحريؿ.
----------------------------------------------------ُ
صورف امسموطم ْي
ُ
وإصؾ ذم قموداشمـو امسموطم ْي  ...طمتك جيل َ
.........................
ِمـ اعمعؾقم ّ
أن أومعول اًمعبود شمـؼسؿ إمم قمبودات ومعوم ت ،وموًمعب ودات ذ ل م و ُيتؼ رب هب و إمم اهلل قم ّز
ّ
وضمؾ ،وأ ّمو اًمعودات ومفل مو اقمتوده اًمـوس ذم أمقر طمقوهتؿ يموعمليمؾ واعمنمب واعمؾبس وهمػم ذًمؽ ،إص ؾ ذم

مرومققمو.
قمدي سمـ طموشمؿ ريض اهلل قمـف
( )1صحقح اًمبخوري ( )175مـ طمديٌ
ً
ّ
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اًمعودات واعمعوم ت أهنو مبوطم ٌي ،و َمـ َطم رر َم مـفو ؿمق ًئو ُـمقًمى سموًمدًمقؾ ،وشمؼدم معـو اًمدًمقؾ قمغم ذها وذق ىم قل
﴿ذ َق ا رًم ِهي َظم َؾ َؼ ًَم ُؽ ُْؿ َمو ِذم ْإَ ْر ِ
ض َمجِق ًعو﴾( )1وىمقًمف ّ
قمز ّ
ضمؾ وقم ُ ﴿ :ىم ْؾ َم ْـ َطم رر َم ِزيـَ َي اهللرِ ا رًمتِ ل
اهلل ّ
وضمؾُ :
ِ ِ
ِِ ِِ
اًمر ْز ِق﴾(.)2
َأ ْظم َر َج ًمع َبوده َواًم رل ِّق َبوت م َـ ِّ
----------------------------------------------------مهيمقر
همػم اًمهي ذم ذقمـو
وًمقس منموقم ًو مـ
ْ
ْ
إمقر َ ...
.........................
ىمقًمف " ِمـ إمقر" يعـل ِمـ أمقر اًمعبودات ،ومفها يػقد قمؽس م و شمؼ دمّ :
أن إص ؾ ذم اًمعب ودات ذ ق
ذ َيم و ُ
اًمتحريؿ واعمـع طمتك يدل اًمدًمقؾ قمغم أهنو منموقمي ،ويدل ها إصؾ ىمقل اهلل قم ّز وضم ّؾَ ﴿ :أ ْم َ ُ ْؿ ُ َ
ذ ُقمقا َ ُ ْؿ ِم َـ اًمدِِّّ ِ
يـ َمو َمل ْ َي ْل َذ ْن سمِ ِف اهللرُُ﴾( ،)3وىمول قمؾقف اًمل ة واًمس مَ « :مـ قمؿؾ قمؿ ً ًم قس قمؾق ف أمرك و
َ َ
()4
سح سمف اًمـوفمؿ ذم ذطمف ذم معـك ذها اًمبقًِ ،مـ اعمعؾقم ّ
أن اًمـوفمؿ أدرى سمـظؿف
ومفق َر ّدش  ،ذها ذق اًمهي ّ
ِ
معـك آظمر "وًمقس منم و ًقمو ِم ـ إم قر هم ػم
وأدرى سمؿعـك اًمبقًً ،مؽ ْـ قمـد اًمتلمؾ َدمدُُ ذها اًمبقً ُيتؿؾ ً
اًمهي ذم ذقمـو مهيمقر" ُيتؿؾ مسلًمي أصقًمقي وذل "ذع َمـ َىم ْب َؾـو ،ذؾ ذق ذع ًمـو؟ أو ًم قس ذ ًقم و ًمـ و"
أن اعملـػ أو اًمـوفمؿ رمحف اهلل َذ َيمَر مراده وموٕمر ٍ
ومودام ّ
وواضحً ،مؽ ـ ِم ـ سم وب اًمػوئ دة ك هيمر ذ هه
مـتف
ٌ
َ
َ
اعمسلًمي إصقًمقي سموظمتلور وذل مسوًمي "ذع َمـ َىم ْب َؾـو ذؾ ذق ذع ًمـو أو ٓ؟" ذها ومقف ظم فً ،مؽ ْـ ىمب ؾ
أن كعرف ترير حمؾ اخل ف ذم اعمسلًمي ،ومقؼول ذم ذهاّ :
ذًمؽ يـبغل ْ
إن مو ضمو ذم ذقمـ و – يعـ ل ذم اًمؽت وب
واًمسـرري ِ -مو ذق ِمـ ذائع إكبقو اًمسوسمؼلم :ذها يـؼس ؿ إمم صم صم ي أىمس وم ،وإك ل ىم ول اًمعؾ ل ِ :م و ورد ذم
اًمؽتوب واًمسـرري ًمقخرضمقا مو ضمو قمـ سمـل إَسائقؾ ِمو مل يثبً ،ومف ها ٓ ُيؾتػ ً إًمق ف وٓ ي دظمؾ ذم اعمس لًمي،

( )1اًمبؼرة.29 :
( )2إقمراف.32 :
( )3اًميقرى.21 :
مرومققمو.
( )4صحقح مسؾؿ ( )1718مـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو
ً
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اعمؼلقد مو ضمو ذم اًمؽتوب واًمسـرري ِمو ذق ِمـ ذائع إكبقو اًمسوسمؼلم :ذؾ يؽقن ذ ًقمو ًمـو أو ٓ؟ ىموًمقا :ذ ها
ًمف صم صمي أطمقال:
ذع ًمـ و ،وًمؽ ْـ ذم احلؼقؼ ي ّ
احلول إوممْ :
أن
ك ذم ذقمـو مو يدل قمؾقف ويميمده ،ومفق ٓ ؿم ؽ أك ف ٌ
أن يل َ
َ
اًمدًمقؾ ذق ذقمـو وًمقس ذع ِمـ ىمبؾـو
ك ذم ذقمـو مو يـفك قمـف ،وم ؿمؽ ّ
احلول اًمثوكقيْ :
أن ذع َمـ َىم ْب َؾـو ًمقس ذ ًقمو ًمـو.
أن يل َ
واحلول اًمثوًمثي -ذل حمؾ اخل ف :-وذل ومقل إذا ضمو مسؽق ًشمًو قمـف ذم ذقمـو ،مل يلت ذم ذقمـو م و ي دل
ذع ًمـو ،قمؿ ً سمؼ قل اهلل قم ّز وضم ّؾُ ﴿ :أو ًَمئِ َؽ ا رًم ِهي َـ َذ دََ ى اهللرُ
قمؾقف وٓ مو يـفك قمـف ،وموجلؿفقر قمغم أكف ٌ
َومبِ ُفدََ ُاذ ُؿ ا ْىم َت َِد ْه﴾(.)1
----------------------------------------------------ِ
ِ
ِ
ُ
ًمؾزوائد
احلؽ ِؿ
يموعمؼوصد ...
إمقر
وؾموئؾ
واطمؽؿ هبها ْ ُ
ْ
.........................
شمـؼسؿ إومعول إمم صم صمي أىمسوم :مؼوصد ووؾموئؾ وزوائد.
أ ّمو اعمؼوصد :ومفل إومعول اعمؼلقدة ًمهاهتو ًمتضؿـفو اعملؾحي أو اعمػسدة ،مث ؾ :اًمل ة ذ هه مؼل قدة
تريؿفو.
وأيضو ذم اعمُ َح ّرموت :اًمزكو ،اًمَّىمي ذهه مؼلقد
ًمهاهتو ،اًملقوم ،اجلفود ،احلًٍ ،
ُ
وذ
وأ ّمو اًمقؾموئؾ :ومفل إومعول همػم اعمؼلقدة ًمهاهتو ًمعدم شمضؿـفو ذم ذاهتو عملؾحي أو مػسدة ،وإك ل ُشمُب َ ُ
ًم ُقتقصؾ هبو إمم اعمؼلد اًمنمقمقي ،مثؾ :اًمسعل إمم اعمسجد ،اًمسػر ٕضمؾ احلٍ ،يم ؾ ذ هه وؾم وئؾ ًمتحل قؾ
اعمؼلد اًمنمقمل.
وأ ّمو اًمؼسؿ اًمثوًمٌ ومفق اًمزوائد واعمتؿلت :وذل إومعول اًمقاىمعي سمعد طملقل اعمؼلقد ،يم وًمرضمقع ِم ـ
اعمسجد واًم َع ْق ِد ِمـ احلٍ ،يعـل امكسون إذا ذذى إمم اعمسجد كس ؿقف وؾم قؾي ،طمل ؾ اعمؼل قد وص غم م ع
متؿل أو زوائدََ .
اجللقمي صمؿ رضمع إمم سمقتف ،ذها اًمرضمقع يسؿك ً

( )1إكعوم.91 :
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معـك اًمبقً ّ
أن اًمقؾموئؾ و أطمؽوم اعمؼوصد ،ومقؾموئؾ اًمقاضمى واضمبي ،يعـل اًمقؾمقؾي إمم ص ة اجللقم ي
ذل اعمٌم إمم اعمسجد :ومقؽقن اعمٌم إمم اعمسجد واضم ًبو ،ووؾموئؾ احلرام طمرام ،ومؽؾ وؾم قؾي شمقص ؾ إمم اًمزك و
طمؽؿ اًمقؾم قؾي طمؽ ُؿ
ومنهنو ُحم َ ّرمي ،وؾموئؾ اعمؽروه مؽروذي ،وؾموئؾ اعمستحى مستحبي ،وذؽها ،يعـل يؽقن
ُ
اعمؼلد.
ِ
قن َك َػ َؼ ًي ص ِغػم ًة و َٓ َيمَبِػم ًة و َٓ ي ْؼ َلع َ ِ
﴿و َٓ ُيـْ ِْػ ُؼ َ
قمز ّ
ى
دًمقؾ ذهه اًمؼوقمدة :ىمقل اهلل ّ
قن َواد ًيو إِ رٓ ُيمُت َ
َ َ َ ُ
َ َ َ
وضمؾَ :
َ ُ ْؿ﴾( )2()1ذها ذم اجلفود ،إصؾ ّ
أن َىم ْل َع إوديي واًمسػم ذم إرض أكف مبوحً ،مؽـ عمّو يمون وؾم قؾي ًمؾجف ود
﴿و َٓ َي ْ ِ
قمز ّ
قمز ّ
ذم ؾمبقؾ اهلل ّ
رض ْسم َـ سمِ َل ْر ُضمؾِ ِف رـ ًمِ ُق ْع َؾ َؿ َم و
أيضو ىمقل اهلل ّ
وضمؾ َضم َع َؾ ومقف اًمثقابً ،
ومنن اهلل ّ
وضمؾَ :
لم ِم ْـ ِزيـََتِ ِف رـ﴾( )3إصؾ ذم اًمرضب سموٕرضمؾ قمغم إرض أكف مبوحً ،مؽـ عمّو يمون وؾمقؾي إمم اًمػتـي سموعمرأة
ُْ
ُي ِْػ َ
أيضو ضمو ت سمعض إطموديٌ ذم اًمهذوب إمم اعمسجد ّ
وأن اخللقات شمؽتىِ ،م ـ ذًم ؽ ىمقًم ف
ومنكف ُيـفك قمـفً ،
ِ
ُؽتى آصموريمؿش( ،)4وىمول قمؾقف اًمل ة واًمس مَ « :مـ ؾمؾؽ
قمؾقف اًمل ة واًمس م ًمبـل َؾمؾؿي ،ىمول« :ديوريمؿ ُشم ُ
ؾمفؾ اهلل سمف ـمري ًؼو إمم اجلـيش( ،)5ويمؾ ذها ِمـ سموب اًمقؾموئؾ.
قمؾلّ :
ـمريؼو يؾتؿس ومقف ً
وأ ّمو اًمزوائد ومنكف يؽقن و أطمؽوم اعمؼوصد ِمـ ضمفي اًمثقاب ،اًمرضمقع ِمـ اجلفود ،واًمرضم قع ِم ـ احل ٍ،
واًمرضمقع ِمـ اعمسجد ،يمؾ ذها ِمو يثوب قمؾقف اعمر  ،ويدل ًمف مو أظمرضمف أسمق داود ِمـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو
ريض اهلل قمـفلّ ،
أن اًمـرربِ رل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ىمولَ « :ىم ْػ َؾ ٌي يمغزوةش( )6واًمؼػؾ ي يعـ ل اًمرضم قع ِم ـ اًمغ زوة،
أيضو طمديٌ اًملحويب اًمهي يمون يؿٌم إمم اعمسجد ،ضمو ومقف أكف ىمول :إِن أري د
ومجعؾ اًمثقاب ومقفو يموًمغزوةً ،

( )1اًمتقسمي.121 :
( )2ذـو دمٍ اًميقع – طمػظف اهلل – سملم آيتلم ً
وموىمتٍمت قمغم اًميلر مقضع اًميوذد.
ظملل،
ُ
( )3اًمـقر.31 :
مرومققمو.
( )4صحقح مسؾؿ ( )665مـ طمديٌ ضموسمر ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )5صحقح مسؾؿ ( )2699مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو .صحقح اجلومع (.)4393
( )6صحقح .أسمق داود ( )2487مـ طمديٌ اسمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفل
ً
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ْ
رضمعً إمم أذكم ،ومؼول اًمـرربِل ّ
مج َع اهللُ
أن ُيؽتى زم ِميوي إمم اعمسجد ورضمققمل إذا
ُ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ« :ىمد َ َ
ًمؽ ذًمؽ يم رؾفش أظمرضمف مسؾؿ(.)1
يمهًمؽ آصمور اًمعؿؾ اًملوًمح اًمتل ًمقسً ِمـ ومِ ْعؾِف مثؾ :اًمتعى واًمظؿل اًمهي ُيلؾ ًمؾؿجوذد :ذها ُيث وب
أيضو ،ذهه آصمور اًمعؿؾ اًملوًمح يمضمر قمؾقفو ،وأ ّمو مو يتعؾؼ سمآصمور
قمؾقف ،ظمؾقف ومؿ اًملوئؿ يمضمر قمؾقف اًملوئؿ ً
اعمعلقي :ومنكف ٓ ُيعوىمى قمؾقفو مثؾ :اًمرضمقع ِمـ مؽون اعمعلقي ،ذق أن ذذى إمم مؽ ون وَسق صم ؿ رضم ع،
اًمرضمقع ذؾ يلصمؿ قمؾقف؟ ىموًمقا ٓ ،ٓ :يلصمؿ قمؾقفً ،مؽـ ْ
إن يمون يؽمشمى قمغم اعمعلقي سمعض أصمور اخلل ػمة :ومنك ف
يلصمؿ قمغم ذًمؽ ،مثوًمفً :مق زكك سمومرأة وموظمتؾلً إكسوب ،ذها إصمر اعمؽمشمى قمغم اعمعلقي يلصمؿ قمؾقف ،صور ذها
اًمقًمد مث ً يتؽيػ قمغم كسو ًَم ْس َـ ِمـ حمورمف ّ
ٕن إكسوب اظمتؾلً ،ومفها يلصمؿ قمؾقف ذها اًمزاِن.
----------------------------------------------------ُ
ُ
ُ
اًمرمحون
واًمـسقون  ...أؾمؼلف معبق ُدكو
واخللل واميمرا ُه
ًمؽـ مع امشم ِ
ف َي ْث ُب ًُ ْ
واًمز ًَم ْؾ
اًمبدل  ...و َيـْت َِػل
اًمتلصمقؿ قمـف ر
َ
ُ
.........................
أن يريد اًميخص ومِ ْع َؾ مو ذق صقاب :ومقؼع ذم همػمه يعـل ْ
اخللل ْ
أن يؼلد ومِ ْع َؾ مو َُيِ ّؾ ًم ف ًمؽـ ف يؼ ع ذم
ِ
مسؾل أو يمون يريد ْ
أن َ
يمؿـ ىملد ْ
أن يلقد
يموومرا طمرسم ًقو ومؼتؾ ً
يؼتؾ ً
ومعؾ مو ٓ َُي ّؾ ًمف ،ومفها خملئ همػم متعؿدَ ،
ٍ
ِ
ومؼتؾ معلق ًمو ومفها ِمـ اخللل ،وأ ّمو اميمراه ومفق ْ
ىمفرا :ومقػع ُؾف سمغػم إرادشمف،
أن ُُيؿؾ اًميخص قمغم وم ْع ِؾ ر ً
ِ
ًمؾسفق قمـد اجلؿفقر ،وسمعض اًمعؾل ُي َػ ِّر ُق سملم
وأ ّمو اًمـسقون ومؼقؾ :ذق زوال اعمعؾقم مـ اًمهذـ ،وذق مرادف ر
إن اًمـسقون ُ
اًمـسقون وسملم اًمسفق ،ومقؼقلّ :
زوال اعمعؾقم ِمـ اًمهذـ سموًمؽؾقي سمحقٌ أكؽ ًمق َذ ريم ْرر َشم ُف مل يتهيمر ىمول:
ذها كسقون ،ـمقى اًمسفق؟ ىمول :اًمسفق زوال اعمعؾقم سمحقٌ ًمق َذ ريم ْرر َشم ُف ًمتهيمر ،وذها كؾحظف ذم ؾمفق امم وم ذم
ؾمفقا ،وأ ّمو ْ
إن يمون هم وب قم ـ ذذـ ف ر
اًمل ة :إذا ؾمبح ًمف َمـ ظمؾػف ومنكف ذم اًمغوًمى يتهيمر ،ومفها يسؿك ً
َ
ومه ِّيم َِّر ومؾؿ يتهيمر :ومفها يسؿك كسقو ًكًو.

مرومققمو.
أيب ريض اهلل قمـف
ً
( )1صحقح مسؾؿ ( )663مـ طمديٌ ّ
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قمز ّ
معـك اًمبقً ّ
مؽرذ و،
امصمؿ إذا وىمع ذم اعمخوًمػي خملل أو كوؾم ًقو أو
وضمؾ سمرمحتف رومع قمـ اعمؽؾػ
أن اهلل ّ
ً
َ
وضمؾ﴿ :رسمـََو َٓ ُشم َُم ِ
قمز ّ
اظم ْه َكَو إِ ْن َك َِسقـََو َأ ْو َأ ْظم َل ْل َكَو﴾( )1وضمو ذم طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل
ويدل ها ىمقل اهلل ّ
َر
َ
قمـفل :أكف قمؾقف اًمل ة واًمس م ىمولّ « :
اخللل واًمـسقون ومو اؾمتؽرذقا قمؾق فش( ،)2ذ ها
إن اهللَ وضع قمـ أمتل
ومقل يتعؾؼ سموًمبقً إول ،وأ ّمو اًمبقً اًمثوِن وموعمراد سمف ّ
ػ إذا طملؾ مـف إشم ف ذم طمول ظملئف أو كسقوكف
أن اعمُ َؽ رؾ َ
أو إيمراذف :ومقجى قمؾقف اًمبدل وذق اًمعقض -يعـل يؽقن ضومـًًو َعمِو أشمؾ ػّ ،-
ٕن اًمض لن ؾم ب ُبف امشم ف،
ػ ىموصدًً ا أو همػم ىموصد ،طمتك ٓ شمضقع طمؼقق اًمـوس يعـ ل ًم ق ّ
ؾمقا ْ
أن إكس و ًكًو يؼ قد ؾم قورشمف
إن يمون اعمُ ْتْؾِ ُ
واصلدم سمسقورة رضمؾ آظمر ظم ًلوِ ،مـ ضمفي امصمؿ ٓ :يلصمؿ ،وأ ّمو ِمـ ضمفي اًمضلن :ومنكف ُيؾزم سموًمضلن.
----------------------------------------------------ِ
ر
ومقىمع
اؾمتؼؾ
مسوئؾ إطمؽو ِم ذم ا رشم َب ْع َ ...ي ْث ُب ًُ ٓ إذا
ومـ
ْ
.........................
إن ؿمو اهلل ،-مراد اًمـوفمؿ هبها اًمبقً ْ
ذها آظمر سمقً ذم ذها اًمدرس ْ -
أن ُي َؼ ِّر َر ىموقمدة وذل " جيقز َشم َب ًعو مو
ىمديل وطمدي ًثو ،ومعـك ذهه اًمؼوقمدة
ٓ جيقز اؾمتؼ ًٓ" ،وذل ىموقمدة مفؿي و قمدة شملبقؼوت ذم اًمػروع اًمػؼفقي ً
أن ومِ ْع َؾ اًمٌم ِ يؽقن ِمـق ًقمو َ
ّ
ضموئزا ،إذا يمون مـػ ر ًدا وم وحلؽؿ
طمول اكػراده ،وأ ّمو إذا يمون شموسم ًعو ًمغػمه ومنكف يؽقن ً
ضموئزا ،سمؿعـك ذهه اًمؼوقمدة ىموقمدة "اًمت وسمع شم وسمع" يعـ ل ّ
أن
ومقف أكف ٓ جيقز ،أ ّمو إذا يمون شموسم ًعو ًمغػمه ومنكف يؽقن ً
اًمٌم إذا يمون مرشمب ًلو سمغػمه قمغم وضمف ٓ يؿؽـ اكػؽو ُيمُف قمـف -اكتبف ها اًمؼقد :-إذا يم ون مرشمب ًل و سمغ ػمه قم غم
ِ
سمقع احلؿؾ ذم سمل ـ
وضمف ٓ يؿؽـ اكػؽو ُيمُف قمـف :ومنكف ُيعلك
طمؽؿ ذًمؽ اًمٌم اعمتبقع ،مـ أمثؾي ذهه اًمؼوقمدةُ :
َ
اًمـوىمي ،مو طمؽؿف؟ ًمق ضمو ؿمخص أن وىمول :ذهه كوىمي ـمقبي وذل طمومؾ ،أكو أريد ْ
أن ُأسمرم اًمعؼد قمغم احلؿ ؾ
ومؼط متك مو وًمدت شمسؾؿ زم مو احلؽؿ؟ ذها ٓ جيقز ،عموذا؟ ٕكف همرر ،ومق ف ضمفوًم يُ ٓ ،ي درى ذ ها احلؿ ؾ
واطمد أو اصمـلم؟ ذيمر أو أكثك؟ ٓ ُيدرى ،ىمد يؽقن طم ًقو أو مق ًتًو ،ىمد يؽقن اكتػوخ ٓ يقضمد محؾ أص ً  ،ومقمدي
إمم اًمـزاع ،وموعمؼلقد ّ
أن إسمرام اًمعؼد قمغم احلؿؾ وطمده ٓ جيقزً ،مؽ ْـ ًمق أسمرم اًمعؼد قمغم اًمـوىم ي احلوم ؾ يمؾف و:
( )1اًمبؼرة.286 :
مرومققمو .صحقح اجلومع (.)7111
( )2صحقح .اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى ( )11454قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفل
ً
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ّ
أمر مع روف قمـ دذؿ -قمـ د َم ـ
ومنن اًمعؼد يؽقن
ً
صحقحو ،طمتك ًمق زاد ذم ىمقؿي اًمـوىمي ٕضمؾ احلؿؾ ،وذها ٌ
ييؽمي اًمـوىمي احلومؾ ٓ -يؿؽـ ْ
أن ييؽمهيو سمـػس ىمقؿتفو ًمق يموكً ًمقسً طم وم ً معـ وه أك ف زاد ذم اًمؼقؿ ي
ٕضمؾ احلؿؾ -واحلؿؾ جمفقل :-ذؾ كؼقل ٓ :جيقز ذها اًمعؼد؟ كؼقل ،ٓ :جيقز شمب ًعو مو ٓ جي قز اؾم تؼ ًٓ،
مثول آظمر :إصؾ أكف ٓ جيقز ْ
يلكم أطمدٌٌ قمـ أطمدٌٌ ً ،مق ضمو إكسون وىمولُ :أصكم قمـؽ ص ة اًمػجر ،جيقز؟
أن
ّ
ٓ جيقز ،ـمقى ًمق ّ
ؿمخلو كوب قمـ آظمر ذم قمؿرة أو طمٍ وعمَّو ـموفّ :
صغم ريمعتلم ظمؾػ اعمؼ وم ،اًم ريمعتلم
أن
ً
قمـ َمـ؟ قمـ اعمحجقج قمـف ،ـمقى ذؾ دمقز أو ٓ؟ دم قز ،م و اًم هي َؾم رق َغ ذ هه اًمل ة م ع أهن و ًمقس ً
ًملوطمبفو؟ اًمهي َؾم رق َغ ذًمؽ ذق أهنو ضمو ت شمب ًعو ٓ أص ً  ،ومقجقز شمب ًعو مو ٓ جيقز اؾمتؼ ًٓ ،اًمدًمقؾ قمغم ذ هه
أن ُشم َُم ّسمر :ومثؿرهتو ًمؾبوئع ّإٓ ْ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿَ « :مـ اسمتوع كخ ً سمعد ْ
اًمؼوقمدةُ :
ىمقل اًمـرربِ ِّل ّ
أن ييؽمط اعمُبت وعش
أن ُشم َؾ رؼح ،وىمبؾ سمقون وضمف اًمدًٓمي ٓ ُسمدّّ ْ
أن ُشم َُم ّسمر" يعـلْ :
احلديٌ( ،)1اعمراد سمؼقًمفْ " :
أن كع رف مس لًمي مرشمبل ي
هبها احلديٌ ،وذل مسلًمي سمقع اًمثؿرة ىمبؾ ُسمدُُ ِّو ص طمفو ،هنك اًمـرربِل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ قمـ سمقع اًمثؿ رة ىمب ؾ
ُسمد ِو ص طمفو( ،)2و ُسمد ِو اًمل ح ذم اًمـخقؾ يؽقن ْ
تؿر أو شمل َػ رر ،إذا سمدأت ُشم َؾ ّقن ومنكف جيقز اًمبقع طمقـئ ٍه،
سملن ر
وذـو ذم احلديٌ ىمولَ « :مـ اسمتوع كخ ً سمعد ْ
أن ُشم َُم ّسمرش( )3يعـل سمؿجرد أهنو ًُم ِّؼ َح ًْ :صم ؿ ص وطمى ذ ها اًمـخ ؾ
سموقمفو ،وموعميؽمي اؿمؽمط اًمثؿرة ًمف ،ـمقى اًمثؿر أن مل َي ْبدُُ قمؾقف اًمل ح ًمق أكف اؿمؽمى اًمثؿرة وطم دذو ىمؾـ و:
ٍ
طمقـئه ًمـص ذها احلديٌ ،ومقجقز شمب ًعو م و
ٓ جيقزً ،مؽ ْـ عمّو اؿمؽماذو شمب ًعو ًمؾـخؾ -شمب ًعو ًمألصؾ :-ومنهنو ضموزت
ٓ جيقز اؾمتؼ ًٓ.
أظمتؿ سمؿسلًمي معوسة شمتعؾؼ هبهه اًمؼوقمدة وذل مسلًمي "إؾمفؿ اعمختؾلي" ،وإؾمفؿ شمـؼس ؿ إمم صم صم ي
ُ
ِ
ومهي شمتعومؾ سموحلرام ،يعـل احلرام ذم مجق ع رأس اعم ول -
أىمسوم -سموقمتبور طم ِّؾفو وقمدمف ،-ومفـوك ذيموت اعمُ َس َ
رأس اعمول يمؾف طمرام ،-أو يؽقن اًمغوًمى قمغم رأس اعمول احلرمي -يمل ذق احلول ذم ذيموت ًمبقع اخلؿقر أو سمقع
أيضوِ اًمبـقك اًمرسمقيي ّ
ومنن هموًمى
حلقم اخلـزير ،-وذهه -سمحؿد اهلل ٓ -شمقضمد قمـدكوً :مؽـفو مقضمقدة ذم اًمعوملً ،
مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )2379مـ طمديٌ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفل
ً
مرومققمو.
( )2صحقح اًمبخوري ( )1486مـ طمديٌ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفل
ً
( )3ؾمبؼ خترجيف.
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رأس اعمول يؽقن ذم احل رام ْ -
وإن ُو ِضم دََ ًم دهيؿ ر ٌ ِم ـ احل ل :-ومف هه ٓ ظم ف قمؾقف و سم لم اًمػؼف و
اعمعوسيـ قمغم تريؿ شمداول أؾمفؿ ذهه اًمنميموت.
اًمؼسؿ اًمثوِن :ذيموت مبوطمي ذم شمعومؾفو وٓ يدظمؾ ذم شمعومؾفو ر ِمـ احل رام إـم ًىم و ،واًمت ل ُشمُع رف
سموًمنميموت اًمـؼقي ،وذهه ِمـ ضمفي اًمقاىمع طمتك ذم سم دكو ذل ىمؾقؾي ضم دًً ا ،ذ هه ٓ ظم ف سم لم اعمع وسيـ ذم
ضمقاز ذا أؾمفؿفو وشمداو و.
سمؼل قمـدكو اًمؼسؿ اًمثوًمٌ -وذق حمؾ اخل ف :وذ ل اًمنم يموت اًمت ل شمؽ قن ذم أص ؾ شمعومؾف و مبوطم ي
يمنميموت زراقمقي أو ذم صـوقمي إىمؿيي وكحق ذًمؽ ِمـ اعمبوطموتً :مؽـ يقضمد قمـدذو شمعوم ت ُحم َ ّرمي وقمؼقد
يسػما ِمـ رأس مو و أو اطمتقوـمقوهتو ذم سمـقك رسمقيي وشملظمه قمؾقفو
وموؾمدة ًمؽـفو يسػمة ،يمل ًمق يموكً شمضع ضمز ً ا ً
ومقائد ،يعـل شمؼرض أو شمؼؽمض سمػوئدة ،أو ُشمُؼمم قمؼق ًدا ُحم َ ّرمي يمعؼقد شململم دموري وكح ق ذًم ؽ ،يعـ ل دظم ؾ
أيمثر اعمعوسيـ ورأي اعمَ ْج َؿ َعلم اًمػؼفقلم ذم
قمؾقفو احلرام ،ومفهه حمؾ ظم ف سملم اعمعوسيـً ،مؽ ّـ اًمهي قمؾقف ُ
مؽي وضمدة ورأي اًمؾجـي اًمدائؿي ذق تريؿ اًمتعومؾ هبهه اًمنميموت ،وم جيقز اًمدظمقل ومقفو ،وأفمف ُر وضم ف ذم
اًمتحريؿ ّ
فل واطم دًً ا شمؽ قن
أن اًمداظمؾ ذم ذهه اًمنميموت يؽقن ذي ًؽًو -ذل ذيمي ،-أك ً ًم ق اؿم ؽميً ؾم ً
يسػما ِمـ رأس اعمول ،وأكً شمعؾؿ ىمبؾ اًمدظمقل هب و
ذي ًؽًو ذم ذهه اًمنميمي -ذم رأس اعمول -يؽقن ًمؽ ضمز ً ا ً
ّ
قً سم ف وٓ ضورة قمـ دك
واىمؽماضو ،-وملكً
إىمراضو
أىمررت ذًمؽ ورض َ
َ
ً
أن جمؾس امدارة يتعومؾ سموًمرسمك ً -
َِٕ ْن شمدظمؾ سمؿثؾ ذها اًمعؼد اعمؼلقد ذق امؿمورة إمم ذهه اعمسلًميً ،مؽـ اًمهيـ ىم وًمقا سم وجلقاز اطمتج قا هب هه
اًمؼوقمدة" :جيقز شمب ًعو مو ٓ جيقز اؾمتؼ ًٓ" ،وضمف آؾمتدٓل قمـدذؿ ىموًمقاّ :
إن ذها اًمسفؿ اًم هي ذم اًمنم يمي:
هموًمى ذها اًمسفؿ ذق ذم اعمبوح ٕكف يؿثؾ ضمز ً ا ِمـ رأس مول اًمنميمي -ورأس مول اًمنميمي أيمثره ذم اعمب وح،-
ويقضمد ذها احلرام اًمقسػم ذم اًمسفؿ أو ذم رأس م ول اًمنم يمي ،وىم وًمقا :ذ ها اًمقس ػم يؽ قن مغتػ ًرا وشموسم ًع و
ًمألصؾ :ومقجقز شمب ًعو مو ٓ جيقز اؾمتؼ ًًٓ ،مؽـ ذها آؾمتدٓل ىمد َر رده يمثػم ِمـ اعمعوسيـ ،وذًم ؽ ّ
أن ذ هه
وحمظقرا يتبع ذها
بوطمو
اًمؼوقمدة ،ىموقمدة "جيقز شمب ًعو مو ٓ جيقز اؾمتؼ ًٓ " ُشمـَ َّزل قمغم قمؼقد سمو ّشمّي مـتفقي شمتضؿـ م ً
ً
ٍ
ؾً ىمبؾ ىمؾقؾ ذم اًمـوىمي احلومؾ ،أن اؿمؽمى ذهه اًمـوىمي
اعمبوح،
ومحقـئه جيقز اًمنما ويـتفل إمر سمهًمؽ ،يمل م ّث ُ
وذل طمومؾ ،اضمتؿع مو ذق ضموئز ومو ذق ُحم َ ّرمً ،مؽ ْـ عمّو ُأسمرم اًمعؼد اكتفك ذًم ؽً ،مؽ ـ ذم ذ هه اًمنم يموت إذا
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اؿمؽميً اًمسفؿ :ذؾ يـتفل إمر؟ أو شمبؼك ذي ًؽًو ذم ذهه اًمنم يمي وجمؾ س امدارة مس تؿر ذم إسم رام قمؼ قد
َ
اًمرسمك؟ ذها ْومرق سملم ذهه اعمسلًمي ومو َذ َيم ََر اًمػؼفو ِمـ ومروع هه اًمؼوقمدة ،وهبها يتبلم ّ
أن ذها آؾمتدٓل همػم
مسؾؿ -آؾمتدٓل سموًمؼوقمدة قمغم ضمقاز إؾمفؿ اعمختؾلي.-
قمز ّ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ
وضمؾ زم وًمؽؿ اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًملوًمح ،واهلل أقمؾؿ،
أىمػ قمغم ذها ،وأؾملل اهلل ّ
وسمورك قمغم كب ّقـو حمؿد.
 يؼقل :مو ذل أومضؾ ـمريؼي ًمضبط اًمؼقاقمد اًمػؼفقي -طمػ ًظو ودرايي-؟ صمؿ ذؾ ذ ل ظمل قة مت لظمرة ذمَعورض :ومتـوؾمى ًملوًمى مبتدئ ىملع ؿمق ًـمو ٓ سملس سمف ذم ُيمُتى اًمػؼف وذق ظمريٍ ذيعي؟
اًملؾى؟ أو ٓ َشم َ
وأيضو درس
مو دام ظمريٍ ذيعي َم رر قمغم اًمػؼف ودرس "اًمروض اعمرسمع" و َم ّر قمغم مسوئؾ ظم ومقي يمثػمةً :
اًمؼقاقمد ذم اًمؽؾقي ،اعمؼلقد أكف إذا يمون مبتد ًئًو وم ُسمدّّ ْ
أن يدرس قمغم ؿمقع ،واًميقع ذم سمداي ي شمعؾ قؿ اًملوًم ى
ِ
ومفؿف ،وأ ّمو إذا شمؼدم ومنكف يزيد ذم ذهه اًمؼقاقمد ،يعـل أن م و َم ّر معـ و
اعمبتدئ يعلقف مـ اًمؼقاقمد مو يـوؾمى َ
ِمـ اًمؼقاقمد شمراذو ًمقسً سمٌم ِمـ ضمفي اًمعدد ،يعـل مو مجعف اًمديمتقر "اًمبقركق" طمػظف اهلل ذم مقؾم ققمتف :ذم
بعً ذهه اعمقؾمققمي ذم
سمعض احلروف َو َص َؾ إمم ؾمبعؿئي ىموقمدة ،طمرف واطمد مرشمى قمغم طمروف اعمعجؿُ ،ـم ْ
أيمثر ِمـ قمنمة أضمزا  ،وملوًمى اًمعؾؿ اعمبتدئ ٓ يؿؽـ ْ
أن ُيقط سمؿثؾ ذها ًمؽـف ذم اًمبداي ي قمـ د معؾؿ ف يمؾ ل
َم رر ْت مسلًمي ومقفو شمؼعقد يعلقف ِمـ ذهه اًمؼقاقمد مو ُيـوؾمبف طمتك يؽمىمك ويتدرب قمغم ذًمؽ.
 يؼقل :دومع اعمػوؾمد ُم َؼدرر ٌم قمغم ضمؾى اعملوًمح ،ذؾ ذل قمـد اًمتسووي ومؼط؟أىمقل :كعؿ ،إذا شمسووت اعمػسدة مع اعملؾحي :ومـؼدم در اعمػسدة ْ -
وإن وموشمً ذهه اعمل ؾحي ،-وأ ّم و إذا
ومؿ ررت معـو ىموقمدة -أكف ُيعؿؾ سموٕرضمح :أ ّمو اعمػسدة وإ ّمو اعملؾحي.
شمرضمح أطمدمهو َ -
ىمقوس احلؽؿ قمغم اعمؼلد مع اظمت ف اًمعؾي؟ مثؾ ىمقوس ىمق ودة اعم رأة قم غم ؾم ػر اعم رأة
يؼقل :ذؾ يلح ُ
سمدون ُحم َ ّرم؟

مو دام اظمتؾػً اًمعؾي مو يؽقن ذـوًمؽ ىمقوس اًمؼقوس ِمـ أريموكف آتو ُد ذم اًمع ّؾي ،ومنذا اظمتؾػً اًمع ّؾي ومنكف
ٓ ىمقوس ،وأ ّمو مو يتعؾؼ سمسػر اعمرأة وىمقودة اعمرأة :وموًمـظر ومقفو إمم ّ
أن ذها ِمـ اًمهرائع اعمقصؾي إمم اًمػس ود وإمم
اًمنم وإمم وىمقع اًمزكو ،ومؽؾ ذها ِمو ُيؿـع.
رّ
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 يؼقل :ذؾ جيقز َأ ْظم ُه أمقال اًمؽوومر همػم اعمعلقم قمؼم اًمـًِِّّ سموظمؽماق مقىم ٍع ًمؾؽوومر و َأ ْظم ِه أمقاًمف؟ً
أوَٓ ،م ِّث ْؾ زم قمغم دوًمي يموومرة ُشم َعد طمرسمقي ،شمعرومقن دوًمي ُشم َعد طمرسمقي؟ ٓ يقضمد ّإٓ اًمقفقدٕ ،كف ًم قس سمقــ و
وسمقـفؿ قمفد ،ومفهه اعمسوئؾ ىمد يؽقن ومقفو ظملقرة ،ىمد شمػع ؾ أك ً مث َؾ ذ ها اًمٌم ويؽ قن قمـ دذؿ ِم ـ
أصحوب اًمتخلص ذم ذهه إمقر مو يدظمؾقن قمغم مقاىمع قمـدكو ويػسدون أؿمقو يمثػمة ،وموعمؼلقد إذا أمؽـ
أن يلك ِمـ وزم ِ
ذًمؽ ِمـ همػم مػسدة :وموٕصؾ إسموطمي دمو ذمٓ ّ ،إٓ ْ
أمر اعمس ؾؿلم م و يؿـ ُع ذًم ؽ مراقم وة
ٍ
ومحقـئه ُيتؾػ إمر.
ًمؾؿلوًمح ودر ً ا ًمؾؿػوؾمد
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ وسمورك قمغم كب ّقـو حمؿد.
و اهلل أقمؾؿ،
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ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي  -اًمسعدي -
اعمجؾس اخلومس
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمفد ر
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،وأؿمفد ْ
أن كب ّقـو حمؿدًً ا قمبده ورؾم قًمف
ّ
صغم اهلل وؾم ّؾؿ قمؾقف وقمغم آًمف وأصحوسمف واًمتوسمعلم ؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ ،أمو سمعد
ومؼد وىمػـو قمغم ىمقل اًمـوفمؿ رمحف اهلل:
ِ
ٌ
ُي ّْد
واًمعرف
ُ
معؿقل سمف إذا َو َر ْد ُ ...طمؽ ٌْؿ مـ اًمنم ِع اًمنميػ مل ُ َ
.........................
ييػم اًمـوفمؿ رمحف اهلل إمم ىموقمدة وذل ىموقمدة "اًمعودة ُحم َ رؽ َؿي" ،وذل ِمـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي اًمؽؼمى ،واًمعودة
رج قمـ يمقكف واىم ًعو سملريؼ آشمػوق ،واًم ُع ْرف قمـ د يمث ػم
ذم آصل ح شمؽرر إمر مرة سمعد أظمرى
شمؽرارا َُي ُ
ً
سمعضفؿ اًم ُع ْرف سملكف م و اؾم تؿر قمؾق ف قمؿ ؾ اًمـ وس ذم أم قر طمق وهتؿ
ِمـ اًمػؼفو ذق سمؿعـك اًمعودة ،و َقم رر َ
ف ُ
يمتعورومفؿ قمغم ٍ
أمر معلم ذم يم مفؿ أو ذم ًمبوؾمفؿ أو ذم ـمعومفؿ أو كحق ذًمؽ ،ذها يسؿك ُقم ْر ًوموً ،إٓ ّ
أن سمعض
أقمؿ ِمـ اًم ُع ْرف مـم ىمفو قمغم قمودة اًمػرد واجللقمي سمخ ف
اًمػؼفو ُي َػ ّرق سملم اًم ُع ْرف واًمعودة ،ومقجعؾ اًمعودة ّ

اًم ُع ْرف ومنكف ُيتص سمعودة اجللقميٕ ،كف يؼول :قمودة اعمرأة ذم احلقض يمها ،وقمودة كسو أذؾ ذها اًمبؾد ذم احلقض
يمها ،وم ُق َػ ّرق سملم مو يمون ِمـ ومرد أو مجوقمي حملقرة وسمقـل يمون ُقم ْر ًومو قمو ًمو :ومل يمون قمو ًمو ومفق اًم ُع ْرف ،وم و يم ون
ويبلم.
ً
ظموصو ومفق اًمعودة ،وىمقًمف رمحف اهلل "مل ُ َ
ُيد" أي مل ُيؿ ّقز ّ
ومعـك اًمبقًّ :
َتققزه وٓ
أن احلؽؿ اًمنمقمل إذا يمون ُيتوج إمم َتققز وشمؼدير ومل َي ِرد ذم اًمنمع وٓ ذم اًمؾغي ُ
طمؽؿ ذقمل ُيتوج إمم شمؼدير :ومـظرك و ذم اًمنم ع ومؾ ؿ َك ِج د
شمؼديره ومنكف ُيرضمع ذم ذًمؽ إمم اًم ُع ْرف ،إذا ضمو كو
ٌ
ُ
ٍ
شمؼديرا ًمف ،وكظركو ذم اًمؾغي ومؾؿ كجدذو ّ
طمقـئه إمم اًم ُع ْرف ،مثول ذًم ؽ :كػؼ ي اًمزوضم ي
شمدل قمغم اًمتؼدير ومـرضمع
ً
إمر هبو ذم اًمنمعً ،مؽ ْـ ذؾ اًمنمع َطم ردر د ذهه اًمـػؼي سمؼدر معلم؟ يعـل ذؾ ىمول
اًمقاضمبي قمغم زوضمفو ذها ضمو
ُ
أيضو اًمؾغي ًمقس ومقفو
اًمنمع :جيى قمغم اًمزوج ذم يمؾ ؿمفر ٓمرأشمف ديـور مث ً ؟ أو مخسي دراذؿ؟ مو ُطمدِِّّ َد ذها ً
تديد هه اًمـػؼي ،إ ًذا كرضمع ذم ذًمؽ إمم اًم ُع ْرف ،ومـؼقل :مو شمعورف اًمـوس قمؾقف :ومنك ف يؽ قن ذ ق اًمقاضم ى،
اًمرضمؾ ِ
ِ
وومؼره ،ومنذا يمون همـ ًق و ومعؾق ف كػؼ ي
وذها ُيتؾػ سموظمت ف إزمون واظمت ف إزمـي واظمت ف همـك
88

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
ومؼػما ومعؾقف ِمـ اًمـػؼي مو يـوؾمى طمو ًَمف يمل ىمول اهلل ّ
ًمزوضمف شمـوؾمى همـوهْ ،
ضمؾ وقم ً﴿ :مِ ُقـْ ِْػ ْؼ ُذو َؾم َع ٍي
وإن يمون ً
وذو﴾( ،)1إ ًذا اًمـػؼي ًمؾزوضمي ًم قس
ِم ْـ َؾم َعتِ ِف َو َم ْـ ُىم ِد َر َقم َؾ ْق ِف ِر ْز ُىم ُف َوم ْؾ ُقـْ ِْػ ْؼ ِِم رو آ َشمَو ُه اهللرُ َٓ ُي َؽ ِّؾ ُ
ػ اهللرُ َك ْػ ًسو إِ رٓ َمو آ َشم َ
ومػمضمع ذم ذًمؽ إمم مو شمعورف اًمـوس قمؾقف ،ويؽقن ذها سموعمعروف اًمهي ٓ إضار ومق ف قم غم أطم د
ومقفو تديدُ :
ُ
ؼم اًمقاًمديـ وامطمس ون إًم قفل
اًملروملم ،يمهًمؽ ِمـ إمثؾي
ضوسمط سمِ ّر اًمقاًمديـ وضوسمط اًمعؼقق ،اًمنمع َأ َم َر سمِ ِ ّ
ُي ّدّ د
سمورا سمقاًمديف؟ ذؾ ذها ُحم َ ّدّ د سمٌم ؟ مل ُ َ
وهنك قمـ اًمعؼققً ،مؽ ْـ مو ذق اًمػعؾ اًمهي إذا ومعؾف اًمقًمد صور ًّ
ومػمضمع سمهًمؽ إمم اًم ُع ْرف ،ومنذا شمعورف اًمـوس قمغم ّ
أن ذهه إومعول ِمـ اًمقًمد
ذها سمٌم ذم اًمنمع وٓ ذم اًمؾغيُ ،
ِ
اًمؼم ،وإذا شمعورف اًمـوس قمغم ّ
أيض و ِم ـ
أن ذها ُي َع ّدّ قمؼق ًىم و ومنك ف ِم ـ اًمعؼ ققً ،
مع واًمديف ُشم َع ّدّ ًّسمرا ومفها مـ ِ ّ
ومػمضم ع ومق ف إمم
إمثؾي :صؾي اًمرطمؿ ،مو ذق اًم َؼدْْ ر اًمهي ُيلؾ سمف صؾي اًمرطمؿ ًمؾؼريى؟ ذها ً
أيضو همػم ُحم َ ّدّ د ُ
وأيضو ذها ُيتؾػ سموظمت ف ىمرب ذها اًمؼريى وسمعده ،ومؿث ً ذم صؾي اًمقاًمديـ  -إذا يم ون امكس ون
اًم ُع ْرفً ،
ىمري ًبو مـفل ذم ؾمؽـف  -وموًملؾي ْ
أن يراذؿ يمؾ يقم ،يزورذؿ ويـظر ذم طمقائجفؿ وجيوًمسفؿ ،وأ ّمو إذا يمون أسمعدََ
يمومظمقة مث ً ومؼد يؼولّ :
إن اًم ُع ْرف يؽقن سملؾتف يمؾ أؾمبقع ،أسمـو اًمعؿ مث ً ىمد يؽقن يمؾ ؿم فر أو ؿم فريـ،
سمؾ سمعض اًمؼراسمي ٓ شمراه ذم اًمعوم ّإٓ مرة أو مرشملم وٓ شمؽقن ىموـمعو إ ًذا ذهه أمقر شمرضمع إمم ُقمر ِ
ف اًمـوس ،إذا
ً
ْ
شمعورومقا قمغم ر ومنكف يؽقن ِمـ اًملؾي ،وإذا شمعورومقا ّ
أن َمـ ومعؾ يمها يؽقن ىموـم ًعو :ومنك ف يؽ قن ِم ـ ىملقع ي
يلت ذم اًمنمع تديدٌٌ َعمِو ُيلؾ سمف اًمؼبض :ومل ِ
أيضوَ :ىمب ُض اعمبقع ،مل ِ
أيض و ذم اًمؾغ ي:
يلت ً
اًمرطمؿِ ،مـ إمثؾي ً
ْ
ىمبضو ،وذها ُيتؾػ سموظمت ف
ىمبضو ومنكف يؽقن ً
ومػمضمع ومقف إمم مو شمعورف قمؾقف اًمتجور ،مو شمعورومقا قمغم مو يؽقن ً
ُ
ىمبضفو يؽقن سموًمـؼؾ ،يعـل إذا اؿمؽمى امكسون ؾم وقمي ِم ـ
اًمسؾع ،ومؿث ً يهيمر اًمػؼفو ذم اعمـؼقٓت يؼقًمقنُ :
سملن يلظمهذو ِمـ ّ
ؿمخص ،يمقػ يتؿ اًمؼبض؟ يتؿ اًمؼبض ْ
حمؾ ذها اًمبوئع وُيرج هبو ِمـ حم ّؾف ،يؽقن سمهًمؽ ىم د
ٍ
أن يتٍمفّ ،
طمقـئه ْ
ٕن مسلًمي اًمؼبض مب ّقـي قمغم اًمتٍمف ،ىمد يؿؾؽ امكسون ؿمق ًئو وٓ جي قز ًم ف
ىمبضفو :ومؾف
أن أسمقعفو ىمبؾ ْ
أن يتٍمف ومقف ،يمل ًمق اؿمؽميً ؾموقمي وىمول زم اًمبوئعُ :أ َؾم ِّؾ ُؿفو ًمؽ همدًً ا ٓ ،جيقز زم ْ
ْ
أن أىمبضفو
ٍ
طمقـئه ْ
أن أشمٍمف ومقفو ،أ ّمو همػم اعمـؼقٓت يموًمعؼور ومف ها ىم ْب ُض ف يؽ قن
ومنذا ىمبض ُتفو اًمؼبض اًمنمقمل ضموز زم
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أن ُُي ركم اًمبوئع سملم ذه اًمعؼور وسملم اعميؽمي ًمقتٍمف ومقف ،وموعمؼلقد ّ
سموًمتخؾقي ،ومعـك اًمتخؾقي ْ
أن ىم ْب َض اعمبق ع
أيضو أًمػوظ اًمعؼقد ُيرضمع هبو إمم مو شمعورف اًمـ وس
ُيدّّ ٓ ذم اًمنمع وٓ ذم اًمؾغيً ،
ُيرضمع ومقف إمم اًم ُع ْرف ٕكف مل ُ َ
قمؾقف ،وىمد ؾمبؼ ر ِمـ إمثؾي ذها ،ومنذا شمعورف اًمـوس ّ
أن ذها اًمؾػظ يػق د اًمبق ع :ومنك ف يؽ قن سمق ًع و ،وإذا
مح ًوٓ ُيؿ ؾ ًم ف
أيضو اًمداظمؾي ذم اًم ُع ْرف مو ًم ق َأ َم َر َ ّ
شمعورومقا قمغم أكف إضمورة يؽقن إضمورة وذؽهاِ ،مـ إمثؾي ً
متو ًقمو ِمـ همػم ْ
أن يتػؼ معف قمغم ر  :ومنكف إذا ىموم سموًمعؿؾ ومقؾزمف أضمرة اعمثؾ اعمعتودة ،يعـل مو شمع ورف اًمـ وس
اؿمؽميً مث ً ومويمفي أو ظمض ور ِم ـ اًمس قق
يمثػما إذا
َ
قمؾقف قمغم أكف أضمرة ها اًمعؿؾ ومنكف ُيعلك ،وذها ُيلؾ ً
سمعض َمـ ُيؿؾ ِمـ همػم ْ
أن شمتػؼ معف قمغم ر  :ومنذا محؾ ًمؽ ذهه اعمتوع وذهه احلوضمي ومنك ؽ شمعلق ف
ومنكف يلك ُ
أضمر َة اعمِ ْثؾ ،ومؾق ىمول ًمؽ :أقملـل مخسلم ً
ريوٓ كؼقل :ذهه ًمقسً أضمرة اعمثؾ ًمؽ ْـ ًمق أقملق َتف ري ًوٓ واطم دًً ا،
أيضوً :مقسً أضمرة اعمِ ْثؾ ىمد كؼقل :أضمرة اعمثؾ مخسي ريوٓت أو قمنمة ،اعمؼل قد ّ
أن ذ ها ُيتؾ ػ،
رسمل كؼقل ً
ًمؽـ إذا طملؾ اظمت ف سملم اًملروملم رضمعـو إمم أذؾ اخلؼمة ذم اعمجول وؾملًمـوذؿ :مو ذق اًم ُع ْرف؟ ومنذا ىم وًمقا:
يمها :وملكف يؾزم اًملروملم.
وذوذـ سمِوعمَْعر ِ
ِ
وف﴾( )1يعـل معوذة اًمزوج ًمزوضم ف ،وىم ول ضم ّؾ
دًمقؾ اقمتبور اًم ُع ْرف ىمقًمف شمعوممَ :
﴿و َقم ُ ُ ر ْ ُ
قد ًَمف ِر ْز ُىمفـ ويمِسق ُهتـ سمِوعمَْعر ِ
ِ
وف﴾( )2ذها ذم كػؼي إب قم غم زوضمت ف اعمرض عي ًمقًم ده،
﴿و َقم َغم اعمَْ ْق ًُم ُ
وقم َ :
ُ ر َ ْ َ ُ ر ُْ
لم ِمـ َأوؾم ِ
ِ
ضمؾ وقم َ ﴿ :وم َؽ رػور ُشمف إِ ْـمعوم َقم َ ِ
ط َم و ُشم ْل ِع ُؿ َ
وىمول ّ
قن َأ ْذؾِ ق ُؽ ُْؿ﴾( )3وم َر رده إمم اًمقؾم ط،
نمة َم َسويم َ ْ ْ َ
َ ُ َ ُ َ
واًمقؾمط ذق اعمعتود.
يدل هه اًمؼوقمدة ِمـ اًمسـرري طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفوّ :
أيضو ّ
أن ذـد سمـً قمتبي ريض اهلل قمـفو ىموًم ً:
ً
يو رؾمقل اهلل ّ
أظمهت مـف وذق ٓ يعؾ ؿ:
إن أسمو ؾمػقون رضمؾ ؿمحقح ،وًمقس يعلقـل مو يؽػقـل ووًمدي ّإٓ مو
ُ

( )1اًمـسو .19 :
( )2اًمبؼرة.233 :
( )3اعموئدة.89 :
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ومؼول قمؾقف اًمل ة واًمس م« :ظمهي مو يؽػقؽ ووًمدك سموعمعروفش أظمرضمف اًمبخوري( ،)1ومفهه أدًمي قمغم اقمتبور
ذهه اًمؼوقمدة.
ؼما معؿ ً
قٓ سم ف ّإٓ إذا شم قومرت سم ف ذ هه
أكتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم ذوط اقمتبور اًم ُع ْرف ،اًم ُع ْرف ٓ يؽقن معت ً
اًمنموط:
كلو ِمـ كلقص اًمنميعي أو ىموقمدة ِمـ ىمقاقم دذوّ :
وإٓ يم ون ُقم ْر ًوم و
اًمنمط إول :أ ْن ٓ ُيوًمػ اًم ُع ْرف ًّ
وموؾمدً ا ،إذا ظموًمػ اًم ُع ْرف اًمـلقص اًمنمقمقي وإدًمي اعمعتؼمة ومنكف ُيسؿك قمر ًومو وموؾمدًً ا ،وأ ّمو إذا يمون مل ُي وًمػ
ً
صحقحوِ ،مـ أمثؾي اًم ُع ْرف اًمػوؾم دً :م ق شمع ورف اًمرضم ول قم غم إؾم بول
اًمـلقص وإدًمي ومنكف ُيسؿك ُقم ْر ًومو
ً
وموؾمدٌ عمخوًمػتف ًمؼقًمف قمؾقف اًمل ة واًمس م« :مو أؾمػؾ ِم ـ اًمؽعب لم ِم ـ امزار ومف ق ذم
ف
اًمثقوب :ومفها ُقم ْر ٌ
ٌ
ِ
ِ
يميػ اًمقضمف وإسمدا اًمزيـي وإفمف ور اًمي عر وكح ق ذًم ؽ :وم ّ
نن ذ ها
شمعورومً اًمـسو قمغم
أيضو ًمق
اًمـورش(ً ،)2
ف يؽقن ُقم ْر ًومو وموؾمدًً ا عملودمتف ٕدًمي اًمنمع.
اًم ُع ْر َ
اًمنمط اًمثوِن :أ ْن ٓ ُيوًمػ اًم ُع ْرف مو اؿمؽمـمف اًمعوىمدان ذم اًمعؼد ،ومؾق يم ون ُقم ْرف اًمـ وس  -ذ ها مث ول
ف اًمـوس ذم إضمورة اًمبققت
ذيمر ُشمف ؾموسم ًؼو يـلبؼ قمغم سمعض اًمؼقاقمد اعمتعؾؼي سموًم ُع ْرف  ،-أقمقد اعمثولً :مق يمون ُقم ْر ُ
دومع كلػ إضمرة قمـد اًمعؼد واًمـلػ اًمثوِن سمعد ُميض ؾمتي أؿمفر  -يمل ذق اًم ُع ْرف قمـدكو أن  -ذها اًم ُع ْرف
ُيعؿؾ سمف ّإٓ إذا اؿمؽمط اًملرومون أو أطمدمهو وريض أظمر قمغم ّ
أن إضمرة ؾمتؽقن مؼدمي يمؾفو قمـد اًمعؼ د ،أو
اؿمؽمط أطمدُُ اًملروملم ْ
أن شمؽقن ممظمرة إمم هنويي اًمعؼد :ومريض أظمر ،ومف ها اًمنم ط ُي َؼ ّدّ م قم غم اًم ُع ْرف ،إ ًذا
مرت معـو وذ ل ىموقم دة "ٓ
يؼول :أ ْن ٓ ُيوًمػ اًم ُع ْرف مو اؿمؽمـمف اًمعوىمدان ذم اًمعؼد ،وذهه ًمف شمعؾؼ سمؼوقمدة ّ
قمؼمة سموًمدًٓمي ذم مؼوسمؾي اًمتٍميح" ،وموٓؿمؽماط شمٍميح واًم ُع ْرف دًٓم ي ،وٓ ؿم ؽ ّ
أن اًمتٍم يح ُم َؼ ردر م قم غم
اًمدًٓمي ٕكف يؼلم ،واًمقؼلم ٓ يزول سموًميؽ.

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )5364مـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو
ً
مرومققمو.
( )2صحقح اًمبخوري ( )5787مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
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اًمنمط اًمثوًمٌْ :
أن يؽقن اًم ُع ْرف ُم ّلر ًدا أو هموًم ًبو ،أ ّمو ًمق يمون ُمضلر ًسمو ومنكف ٓ ُيرضمع إًمقف ،ومؾق يمون ُقم ْرف
اًمـوس ذم اًمبؾد خمتؾ ًػو ،سمعضفؿ يػعؾ يمها وسمعضفؿ يػعؾ يمها ومفها اًم ُع ْرف ًمقس ُم رل ِر ًدا :وم يؿؽـ ْ
أن ُيع َقل
قمؾقف وٓ ُيرضمع إًمقف.
اًمنمط اًمراسمعْ :
ىموئل ومقضمق ًدا قمـد إكيو اًمتٍمف ،وسمـو ً قمغم ذًم ؽ :وم
أن يؽقن اًم ُع ْرف اعمراد
تؽقؿف ً
ُ
ُشم َػ َّّ إًمػوظ سموٕقمراف اًمسوسمؼي قمؾقفو أو اعمتلظمرة قمـفو ،مثول ذًمؽً :مق َأ َىم رر ؿمخص ٔظمر ذم سم دكو ّ
سملن ًم ف ذم
ذمتف أًمػ ريول ،سملذا كػَّ اًمريول؟ كػَّ اًمريول سموًمريول اًمقرىمل اعمعروف قمـدكو ،إذا َأ َىم ّر ًم ف هب ها اًمقىم ً أو
ىمبؾف سمسـقات ًمقسً سمعقدةّ :
ومنن اًمريول يػَّ سموًمريول اًمقرىمل اعمعروفً ،مؽـ ًمق يمون امىمرار ًم ف سم لًمػ ري ول
ىمبؾ صملكلم أو شمسعلم َؾمـََي ،وضمدكو ورىمي ومقفو ّ
أن وم ن ُي ِؼر ًمػ ن سملًمػ ريول ىمبؾ صملكلم َؾمـََي أو شمسعلم َؾمـََي ،مو
اعمراد سموًمريول؟ اًمريول اًمعريب ِمـ اًمػضي وًمقس اًمريول اًمقرىمل اعمعروف قمـدكو وموًم ُع ْرف ُيرضم ع ومق ف سمحس ى
اًمزمـ ومقؼولّ :
أىمررت ًمؽ أن سم لًمػ
ىموئل ومقضمق ًدا قمـد إكيو اًمتٍمف ،إذا
ف اعمراد
أن يؽقن اًم ُع ْر ُ
ُ
تؽقؿف ً
ُ
ريول وموًم ُع ْرف ّ
أن اًمريول ذق اًمريول اًمقرىمل.
----------------------------------------------------م ِ
ِ
اعمحظقر ىمبؾ آكِ ْف  ...ىمد سمو سموخلَّان َم ْع ِطمرموك ْف
عوضم ُؾ
ُ
.........................
ىمقًمف "ىمبؾ آكف" يريد ىمبؾ وىمتف ،وىمقًمف "سمو " سمؿعـك رضمع.
ييػم اًمـوفمؿ رمحف اهلل ذم ذها اًمبقً إمم ىموقمدة وذل " َم ـ َشم َع ّج ؾ ؿم ق ًئو ىمب ؾ أواك ف ُقمقىم ى سمحرموك ف"،
ِ
ومعـوذو ّ
حمرمي  :-ومنكف
أمرا ىمبؾ وىمتف
حمرمي  -أو همػم ّ
وشمقؾمؾ ًمهًمؽ سمقؾمقؾي ّ
ّ
أن َمـ شمعجؾ طم ًؼو مـ طمؼقىمف أو ً
احلؼ شمعزيرا ًمف ،ذهه اًمؼوقمدة و أمهقتفو ذم ؾمدِِّّ اًمهرائع اًمت ل ِ
شمقص ؾ إمم
وُيرم ِمـ ِّ
يلصمؿ عمبوذشمف ذهه اًمقؾمقؾي ُ
ً
اًمػسود ،وذل مفؿي ذم تؼقؼ مؼوصد اًمنميعي ذم ذًمؽ.

92

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
ُ
يدل هه اًمؼوقمدة ىمق ًُمف قمؾقف اًمل ة واًمس مَ ٓ« :ي ِر ُ
اًمؼوشمؾ ؿمق ًئوش رواه أسم ق داود( ،)1اًمؼوشم ؾ ٓ ي رث
ث
ِمـ ُم َق ِّرصمف ؿمق ًئو ،يعـل ٓ يرث ِمـ اعمؼتقل ؿمق ًئو ،ومؾق ىمتؾ ُ
إخ أظموه  -ويم ون ذ ها إخ وار ًصم و ذم إص ؾ –
إصؾ أكف يرث مـفً ،مؽـف عمّو ىمتؾف ٕضمؾ ْ
ُي َرم ِمـ ذًمؽ معوىمبي ًمف سمـؼقض ىملده
أن يستعجؾ اعمػماث مـف :ومنكف ُ ْ
 ّٕن اؾمتعجؾ اًمٌم ىمبؾ أواكف  -ومقعوىمى سمحرموكف.
ِمو يدل قمغم ذهه اًمؼوقمدة "طمديٌ اعمُ َح ِّؾؾ واعمُ َح رؾؾ ًم ف"( ،)2وذًم ؽ ّ
أن اًمرضم ؾ إذا ـم ّؾ ؼ امرأشم ف اًملؾؼ ي
ٍ
اًمثوًمثي وسموكً مـف سمقـقكي يمؼمى ٓ َ ِ
تؾ ًمف ّإٓ ْ
طمقـئه ،ومبعض
صمؿ يلؾؼفو وم َت ِح ِّؾ ًمألول
سملن يـؽحفو رضمؾ ويللذو ّ
أن يتزوج ذهه اعمرأة ويللذو صمؿ يلؾؼ ٕضمؾ ْ
اًمـوس ُيتول ومقلك سمرضمؾ ويتػؼ معف قمغم ْ
أن ُيؾؾفو ًمألول ،ومف ها
اعمُ َح ِّؾؾ واعمُ َح رؾؾ ًمف يمؾ مـفل ىمد اؾمتعجؾ ؿمق ًئو ىمبؾ أواكف وم ُعقىمبقا سموحلرمون ِم ـ ذًم ؽ :وم ت ّؾ اعم رأة هب ها
وأيضو اؾمتحؼقا  -واًمعقوذ سموهلل  -اًمؾعـ وذق اًملرد وامسمعود قمـ رمحي اهلل ،ومفها يمؾ ف ِم و ي ّ
دل هه
اًمعؿؾً ،
اًمؼوقمدة.
أيضو مو ضمو ذم إصمر قمـ قمثلن ريض اهلل شمعومم قمـف أ ّكّف ورث َُت ِ
وض سمـً إصبغ اًمؽؾبقي ِم ـ
ِمو يدل و ً
َّ
زوضمفو قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمـف  -ويمون قمبد اًمرمحـ ريض اهلل قمـف ىمد َـم ّؾؼفو ذم مرض ف ومب ّتّف و ،-
يعـل ـمؾؼفو ـم ًىمو سموئـًًو ،ذها اًمؼضو ِمـ قمثلن ريض اهلل قمـف يمون سمؿحرض ِمـ اًملحوسمي ريض اهلل قمـفؿ ومؽون
أن إص ؾ ّ
ث ذ هه اعملؾؼ ي ِم ـ زوضمف و م ع ّ
أن قمثلن ريض اهلل قمـف َو رر َ
إمجو ًقمو( ،)3واًمدًٓمي مـف واضحي ّ
أن
اًمرضمؾ إذا ـمؾؼ امرأشمف ـم ًىمو سموئـًًو صمؿ موت ٓ شمرث مـفً ،مؽـف ذم مثؾ ذهه احلوًمي ُيتؿؾ ْ
أن يؽقن أراد طمرموهنو
ِمـ اعمػماث :وم ُقعوىمى سمـؼقض ىملده ،وذها ٓ َي ِر ُد قمغم قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمـف :ومنكف ُيتؿ ؾ أك ف مل
سملي قمهر آظمرً ،مؽـ اعمؼلقد ذـو ّ
ورث ذهه اعمرأة م ع يمقهن و ملؾؼ ي ـم ًىم و
يعؾؿ سمحؽؿ اعمسلًمي أو ّ
أن قمثلن ّ
سموئـًًو ،ومفها يػقد ًم ؾمتدٓل سموعمسلًمي.

مرومققمو .امروا (.)1671
( )1طمسـ .أسمق داود (ِ )4564مـ طمديٌ اسمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفل
ً
مرومققمو .صحقح اجلومع (.)5111
قمكم ريض اهلل قمـف
ً
( )2صحقح .اًمؽممهي ( )1119مـ طمديٌ ّ
( )3صحقح .ـمبؼوت اسمـ ؾمعد ( .)8/219امروا (.)1721
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ذهه اًمؼوقمدة و قمدة ومروع شمؼدم ؿمق ًئو مـفو ،أوضح سمع ض م و شمؼ دم وذ ل مس لًمي طمرم ون اًمؼوشم ؾ ِم ـ
اًمقًمدُ أسموه  -قمقو ًذا سموهلل  -ومنكف ُُيرم ِمـ مػماصمف ،وٓ ُيػك ّ
أن اًمؼتؾ يـؼسؿ إمم صم صمي أىمسوم :ىمتؾ
اعمػماثً ،مق َىم َت َؾ
ُ
ٍ
قمؿد قمدوان وىمتؾ ِؿم ْبف اخللل وىمتؾ اخللل.

ُي َر ُم ِمـ اعمػماث سموٓشمػوق ،إذا ىمتؾف قمؿدًً ا قمدوا ًكًو أو ىمتؾف
أ ّمو اًمؼتؾ اًمعؿد اًمعدوان ويمها ؿمبف اخللل ومفهان ُ ْ
ُي َر ُم ِمـ اعمػماث سموٓشمػوق.
ؿمبف ظملل أو ظملل قمؿد  -يم مهو سمؿعـك واطمد  -ومنكف ُ ْ
أيضو يؽقن موك ًع و ًمؾؿ ػماث ْ -
وإن
وأ ّمو ذم ىمتؾ اخللل :ومفها حمؾ ظم ف سملم اًمػؼفو  ،وموجلؿفقر قمغم أكف ً
يمون ً
ؾمدًّ ا ًمؾهرائع اًمتل ىمد شمقصؾ إمم إزذوىمفو ،اًمؼقل اًمثوِن وذق ىم قل اعموًمؽق ي أك ف
ظملل  -اطمؽما ًزا ًمؾـػقس َو ًّ
يرث ِمـ اعمول دون اًمدِِّّ ييٕ ،كف ؾم ُقؾزم سموًمدِِّّ َيي ْ
أن يدومعفو ًمؾقرصمي ٓ ،يرث ِمـ اًمدِِّّ َيي وًمؽ ْـ يرث ِمـ هم ػم اًمدِِّّ َي ي
ِمـ اعمول ،واعمسلًمي حمؾ ظم ف ،ومتك مو اسمتكم ومقفو َمـ يػتل أو َم ـ يؼيض سم لم اًمـ وس ومؾقـظ ر ذم اًمؼ رائـ،
ومبعض اًمؼرائـ ىمد شمدل قمغم أطمد اًمؼقًملم :ومنذا فمف ر ًم ف ّ
أن ذ ها اًمقًم د ٓ شمقضم د أي ىمريـ ي قم غم اؾم تعجوًمف
اًمقًمدُ أسموه وؾموومر سمف ٕدا اًمعؿرة ،ذها ُحم ْ ِس ٌـ ًمقاًم ده ،صم ؿ طمل ؾ احل ودث
ًمؾؿػماث ومنكف ُي رقرث ،يمل ًمق َأ َظم َه
ُ
أن يؼتؾ واًمدََ ه ٕضمؾ ْ
أن ذها اًمقًمد ىمد أراد ْ
أن َي ِر َد وار ٌد ّ
سموًمسقورة ،ذؾ يؿؽـ ْ
أن يرث مـف؟ ذها سمعقد ضمدًً ا ٕكف
معف سموًمسقورة وموخللر قمغم اجلؿقع ،اعمؼلقد ّ
أن إطمقال ختتؾػ واًمؼرائـ ختتؾػ ومقجتفد ذم ذ ها اًمؼ ويض أو
ِ
ًمؾؿقيص ،ومؾق ّ
ؿمخلو أوص ٔظمر سمؿئي أًمػ ريول ،ىمول :إذا ُم ًّ
أن
اعمقص ًمف
أيضو ىم ْت ُؾ
اعمػتلِ ،مـ إمثؾي ً
ً
َ
شمعلقن وم ًكًو مئي أًمػ ،عمّو َقمؾِؿ ذًمؽ اًمرضمؾ أظمه يـتظر ويتحرى متك يؿقت ذها ِ
اعمقيص ،وموؾم تعجؾ وىمتؾ ف
َ
ٕضمؾ ْ
أيضو َمـ ؾم وومر ذم هن ور
أن ُيلؾ قمغم ذهه اًمقصقي ،ومقؼولُ :يعومؾ سمـؼقض ىملده وم ُقحرم ِمـ اًمقصقيً ،
اًمغول ِمـ اًمغـقؿي ،يعـل ْ
أيضو ّ
ىمل ِده وٓ ّ
رمضون ٕضمؾ ْ
أن يلظم ه
ُيؾ ًمف اًمػلرً ،
أن ُيػلر ومنكف ُيعومؾ سمـؼقض ْ
وإن يمون جموذدًً ا إصؾ ْ
ِمـ اًمغـقؿي ىمبؾ اًمؼسؿي ْ -
أن يستحؼ ً -مؽـف َأ َظم َه مـفو ىمبؾ اًمؼسؿي :ومف ها ُيعوم ؾ
سمـؼقض ىملده ٕكف اؾمتعجؾ اًمٌم ىمبؾ أواكف وم ُقحرم ِمـ اًمغـقؿي.
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أيضو شمدظمؾ ذم أطمؽوم أظمرةِ ،
ومؿـ ذًمؽ ىمقل اًمـرربِ ِّل ّ
صغم
وأيضو ذهه اًمؼوقمدة ً
ذها يمؾف ذم أطمؽوم اًمدكقوً ،
اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿَ « :مـ ًمبس احلرير ذم اًمدكقو مل يؾبسف ذم أظمرةش متػؼ قمؾقف( ،)1ومفها اؾمتعجؾ اًمٌم ىمبؾ أواكف
ُي ُر ُم قمؾقف احلرير ِمـ همػم طموضمي  -ومنذا اؾمتعجؾ ذًمؽ ىمبؾ إوان وذ ق دظم قل اجلـ ي
 أقمـل سمهًمؽ اًمرضمؾ َ ْأيضو طمديٌَ « :مـ ذب اخلؿ ر ذم اًم دكقو،
واًمتؿتع هبهه اًمـعؿي :ومنكف ُيعوىمى سموحلرمون ِمـ ذًمؽ يقم اًمؼقوميً ،
أيضو ِمـ إمثؾي اعمتعؾؼي سموًمؼوقمدة ومقل يتعؾؼ سمؤظمرة.
صمؿ مل يتى مـفوُ :طمرمفو ذم أظمرةش متػؼ قمؾقف( ،)2ذها ً
ُي َع ّؼم سمعض اًمػؼفو قمـ ذهه اًمؼوقمدة سمؼق ؿ" :اعمعومؾ ي سمـؼ قض اًمؼل د" أو يؼقًم قن "اعمعوىمب ي سمـؼ قض
اًمؼلد" أو "اعمعورضي سمـؼقض اًمؼلد" يمؾ ذها سمؿعـك واطمد ،معـ ك ذ هه اًمؼوقم دة ّ
أن َم ـ ومع ؾ اًمقؾم وئؾ
اعمنموقمي ٓ -طمظ ّ
أن اًمقؾموئؾ ذـو منموقمي  -سمخ ف اًمؼوقمدة ىمبؾ ىمؾقؾ يموكً اًمقؾم وئؾ هم ػم منم وقمي -
ىم ْتؾ ووم ْعؾ ُحم َ ّرموت  ،-ذـو َمـ َ
ومعؾ اًمقؾموئؾ اعمنموقمي سمؼلد اًمتحويؾ ًمؾقصقل إمم أم ٍر هم ػم منم وع :ومنك ف
ىمل ِده وٓ ُي ْع َت ّدّ هبهه اًمقؾمقؾي.
ُيعومؾ سمـؼقض ْ
ُقن ًَم َؽ َأ ْن َشم َت َؽ ِ
وذبِ ْط ِمـْ َْفو َوم َل َي ُؽ ُ
قمز ّ
دًمقؾ ذهه اًمؼوقمدة ُ
ُ
قف و َوم ْ
وظم ُر ْج
ىمقل اهلل ّ
وضمؾ قمـ إسمؾقسَ ﴿ :ىم َول َوم ْ
َؼم وم َ
رَ
إِ رك َرؽ ِمـ اًمل ِ
قمز ّ
وهم ِري َـ﴾( )3وضمف اًمدًٓمي ّ
شمؽؼم قمـ ـموقم ي اهلل
أن اهللَ ّ
ى إسمؾقس سمـؼقض ْ
وضمؾ قموىم َ
َ ر
ىملده طمقٌ ّ
وشمؽؼم قمـ اًمسجقد ٔدم قمؾقف اًمس م ومعوىمبف اهلل ّ
قمز ّ
صوهمرا ذًمق ً .
ضمؾ وقم وأظمرضمف ِمـ اجلـي وضمعؾف
وضمؾ
ّ
ً
ّ
اخت ُهوا ِم ـ د ِ
ون اهللرِ آ ِ َ ًي ًمِ َق ُؽُق ُك قا َ ُ ْؿ ِقم ًّزا (َ )81يم ر
ىمقل اهلل ّ
أيضو يدل ه اًمؼوقمدة ُ
﴿و ر َ
ً
ْ ُ
ضمؾ وقم َ :
ون سمِ ِع َبو َد ِهتِ ْؿ َو َي ُؽُق ُك َ
َؾم َق ْؽ ُػ ُر َ
ُقن َقم َؾ ْق ِف ْؿ ِض دًًّّ ا﴾( )4ومف مٓ اخت هوا ِم ـ دون اهلل ضم ّؾ وقم آ ي ًمقـٍم وذؿ
ويؽقكقا ِقم ًّزا ؿ ومعوىمبفؿ اهلل ّ
ضمؾ وقم سمـؼقض ىملدذؿ ومجعؾ ذهه أ ي ض ًّدًّ ا قمؾقفؿ شمتؼمأ مـفؿ وخت ه ؿ
يقم اًمؼقومي.

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )5831مـ طمديٌ قمؿر ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )2صحقح اًمبخوري ( )5575مـ طمديٌ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفل
ً
( )3إقمراف.13 :
( )4مريؿ.82 - 81 :
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اًمزيمقي ٕضمؾ ْ
أن يتحويؾ مؾمؼوط اًمزيموة:
ِمـ أمثؾي ذهه اًمؼوقمدةَ :مـ سموع مو يـؼص سمف اًمـِّ َلوب ِمـ اعمول
ّ
ُ
وشممظمه مـف اًمزيموة ،يعـل ؿمخص قمـ ده أرسمع قن ِم ـ اًمغ ـؿ  -وذ ها كل وب ،-
ىمل ِده
ومنكف ُيعومؾ سمـؼقض ْ
واؾمتؿر ذها اًمـِّ َلوب قمنمة أؿمفر ،أن َىم ُرب إظمراج اًمزيموة ،ومخٌم ْ
أن شممظمه مـف اًمزيموة ومتحويؾ سمهًمؽ وسموع
مـفو واطمدة ،مو همرضف ِمـ ذها اًمبقع؟ ْ
ىمل ِده ومتج ى قمؾق ف اًمزيم وة،
أن يسؼط اًمزيموة ،ومقؼولُ :يعومؾ سمـؼقض ْ
أيضو مـ ـمؾؼ امرأشمف ذم مرض اعمقت اعمَ ُخقف ـم ًىمو سموئـًًو ومنكف يعومؾ سمـؼقض ِ
وشمق ّرث ذ هه اعم رأة يم ل
ىملده َ
ْ
ُ
ْ
ً َ
شمؼدّ م ذم أصمر قمثلن ريض اهلل قمـفً ،مؽ ْـ ُأ َك ّبف ذـو إمم ّ
أن مراد اًمػؼفو سموعمرض اعمَ ُخ ْقف ذق اعمرض اًم هي ُيل ؾ
ّ
يمثػما ،وٓ يؾزم ْ
يمثػما :ومنكف يؽ قن
أن يؽقن هموًم ًبو ،ومنذا يمون يؿقت امكسون إذا مرض هبها اعمرض ً
معف اعمقت ً
َخم ُ ْق ًومو ،وسمـو ً ًمق أكف ـمؾؼ اعمرأة ذم ذها اعمرض اعمَ ُخ ْقف ـم ًىمو سموئـًًو ومنهنو ُشم َق ّرث مـفّ ،
ٕن ذهه ىمريـي قمغم أك ف أراد
َ
إؾمؼوط َطم ِّؼفو ذم اعمػماثً ،مؽ ّـ ذها مؼ ّق ٌدٌ سمل إذا مل شمؽـ اعمرأة ذل اًمتل أرادت اًمل ق ،م ث ً  :عمَّ و م رض ذ ها
مرضو َخم ُ ْق ًومو شمعبً اعمرأة ِمـ مراقموشمف واًمؼقوم سمحؼف ذم اعمرض وملؾبً اًمل ق ومل ّؾؼفو ،صمؿ سمع د ي قم
اًميخص ً
ٍ
مـتػ ّ
ث اعمرأة ّ
أو يقملم موت اًمرضمؾ ،ذـو ٓ ُك َق ِّر ُ
ٕن اًملؾى ضمو ِمـ ضمف ي اعم رأة(،)1
ىمل َدَ احلرمون ذـو
ٕن ْ
ومنن اهللَ ّ
احلوؾمدُ ّ ،
مه و
أيضو ِمو يدظمؾ ذم ذهه اًمؼوقمدة
ُ
ً
ضمؾ وقم ُيعومؾف سمـؼقض ْ
ىملده ،ومقـؼؾى طمس دُُ ه قمؾق ف ًّ
ِ
وُي ّط ِم ـ مؽوكت ف معوىمب ي ًم ف
و َهم ًّل ،وىمد ُيظفر اهلل شمعومم ؿملن اعمحسقد قمؾقف ويـؼص مـ ؿملن ذها احلوؾم د َ ُ
ىملده ،يعـل ٓ شمدظمؾ ذهه اًمؼوقمدة ذم اعمسوئؾ اًمػؼفقي ومؼط سمؾ شمدظمؾ ذم مثؾ ذ هه إم قر اعمتعؾؼ ي
سمـؼقض ْ
سموًمؼؾى.
أظمتؿ سمف ذهه اًمؼوقمدة " ّ
أن اعمتعجؾ ًمؾؿحظقر ُيعو َىمى سموحلرمون" وذها ذيمره اًمـ وفمؿ ذم ذطم ف رمح ف
ِمو
ُ
ظمػما مـف ذم اًمدكقو
ومؿـ شمرك ؿمق ًئو هلل ِمو هتقاه كػسف ر
اهلل ،يؼقل" :اعمتعجؾ ًمؾؿحظقر ُيعوىمى سموحلرمون"َ ،
قمق َضف ً
ومنن اهللَ ّ
َتقؾ إًمقفو ّ -
وكػسف ُ
اطمو سم ؾ
ضمؾ وقم ُي َع ِّق ُض ف إيل ًك و ذم ىمؾب ف واكنم ً
ومؿـ شمرك اعمعويص ُ -
وأظمرةَ ،

ِ
لم اًميقع رمحف اهلل ّ
اًمرضمعقي
سموئـ :وًمقسً
( )1ذم آظمر اعمحوضة َسم ر َ
ّ
أن اعمرأة اعمؼلقدة ذم اعمـع مـ اعمػماث ذل اًمتل ـم ُىمفو ٌ
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وسمريمي وؾمع ًي ذم اًمرزق وهمػم ذًمؽ ِمـ اخلػمات ،و ها ضمو ذم احلديٌ اًمهي أظمرضمف امم وم أمح د أك ف قمؾق ف
ظمػما مـفش(.)1
اًمل ة واًمس م ىمول« :إكؽ ًمـ َشم َدَ َع ؿمق ًئو اشمؼو اهلل ّإٓ أقملوك اهلل ً
----------------------------------------------------ٍ
اًمتحريؿ ذم ِ
ْ
ومسود َ
وظم ْؾؾ
اًمعؿؾ  ...أو ذـمِ ِف ،ومهو
كػس
وإن أشمك
ُ
.........................
أيضو يؾزم ىمضوؤذو ٓ ،يسؼط هبو اًمؼض و
اًمػسود قمـد اًمػؼفو ذم اًمعبودة سمؿعـك قمدم سمرا ة اًمهمي مـفو :و ً
أيضو ٓ يؽمشمى قمؾقفو اًمثقاب ،ومفهه اًمعبودة شمؽقن وموؾمدة ،وأ ّمو ذم اعمعوم ت وملن ٓ يؽمشمى إصمر قم غم ذ هه
و ً
اعمعومؾي ،ومؿث ً ذم قمؼد اًمبقع :إذا صور قمؼد اًمبقع وموؾمدًً ا ٕ ِّي ٍ
أمر مو ْ -
يملن يمون سمنيمراه أو سمقع ر ُحم َ ّرم  -ومنكف
ٓ يؽمشمى قمؾقف إصمر ،مو اعمراد سموٕصمر؟ إصمر ذم قمؼد اًمبقع ْ
أن شمـتؼؾ اًمسؾعي إمم مؾؽقي اعميؽمي ويـتؼؾ اًمثؿـ إمم
ومنن ذها إصمر ٓ يؽمشمى ،سمؿعـك ّ
مؾؽقي اًمبوئع ،ومنذا يمون اًمعؼد وموؾمدًً اّ :
أن اًمسؾعي كؼقل :ذل ٓ شمزال ذم مؾؽق ي
اًمبوئع واًمثؿـ ٓ يزال ذم مؾؽقي اعميؽميَُ ٓ :يِؾ ها اًمبوئع.
مراد اًمـوفمؿ هبها اًمبقً امؿمورة إمم ىموقمدة أصقًمقي وذل "اىمتضو اًمـفل اًمػسود".
ودًمقؾ ذهه اًمؼوقمدة ىمقًمف قمؾقف اًمل ة واًمس مَ « :مـ َقم ِؿؾ قمؿ ً ًمقس قمؾقف أمركو ومفق َر ّدش( )2أي م ردود
وموؾمد ٓ ُيعتؼم.

ومعـك اًمبقً ّ
اعمـفل قمـف أو يرضم ع إمم ريم ـ ِم ـ أريموك ف أو إمم ذط ِم ـ
أن اًمـفل إذا يمون يتعؾؼ سمهات
ّ

يمؿـ ّ
صغم سمعد ص ة اًمػجر  -اًمػريضي -
ذوـمف :ومنكف يؼتيض اًمػسود ،يموًمـفل قمـ اًمل ة ذم أوىموت اًمـفلَ ،
وىمبؾ ـمؾقع اًميؿس ،يعـل ىمبؾ زوال وىمً اًمـفلّ :
أيض و
ومنن ذهه اًمل ة شمؽقن وموؾمدة ٕهن و مـف ل قمـف وً ،
أيضو سمقع اخلؿر وسمقع اخلـزير :ومفها يؽقن ومق ف اًمعؼ د
مـفل قمـفً ،
اًمـفل قمـ صقم يقم اًمعقد يؽقن وموؾمدًً ا ٕكف ّ
وموؾمدً ا ٕكف مـفل قمـف ،وأ ّمو ْ
اعمـفل قمـف وٓ يرضمع إمم ريم ـ ِم ـ
إن يمون اًمـفل يتعؾؼ سمقصػ ظمورج قمـ ذات
ً
ّ

( )1صحقح .أمحد (ُ .)23174يـظر اًمتعؾقؼ قمغم طمديٌ اًمسؾسؾي اًمضعقػي (.)5
مرومققمو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )1718مـ طمديٌ قموئيي ريض اهلل قمـفو
ً
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أريموكف أو ذط ِمـ ذوـمف :ومنكف ٓ يؼتيض اًمػسود ،سمؾ ُُيؽؿ قمؾقف سموًمل حي ًمت قومر ذوط اًمػع ؾ وأريموك ف،
وُيؽؿ قمغم اًمػوقمؾ سمومصمؿ ٕكف ومعؾ ُحم َ ّر ًمو ،مثول ذًمؽَ :مـ صغم ذم أرض مغلقسمي ،ذها َوم َع َؾ ؿمق ًئو مـف ًقو قمـف،
ُ
هملى ذهه اًمبؼع ي ٓ يرضم ع
يمقكف يلكم ذم أرض مغلقسمي ذها ٓ جيقز ًمؽـ ذؾ ُكػسد ذهه اًمل ة أو ٓ؟
ُ
إمم ذات اًمل ة وٓ يرضمع إمم ذط أو ريمـ ومقفو وسمـو ً قمؾقف كؼقل :اًمل ة ص حقحيً :مؽ ّـ همل َبف هه
أيض و ًم ق شمقض ل ذم آكق ي ذذ ى أو ومض ي ومقؼ ولّ :
إن
إرض ُحم َ ّرم ،ذق آصمؿ سموًمغلى ًمؽ ّـ اًمل ة صحقحيً ،
صحقح ًمؽـف يلصمؿ سموؾمتعلل اًمهذى واًمػضي ،عموذا؟ ّ
ٕن اًمـفل ذم اؾمتخدام آكقي اًم هذى واًمػض ي ٓ
ٌ
اًمقضق َ
صحقحو ًمؽ ْـ مع إصمؿ.
يعقد إمم قمبودة اًمقضق وٓ إمم ذط ِمـ ذوـمف :ومقؽقن
ً
----------------------------------------------------ػ ممذيف ًمقس َيضؿ ُـ  ...سمعد اًمدومو ِع سموًمتل ذل أطمس ُـ
و ُمتْؾِ ُ
.........................
معـك ذها اًمبقً ّ
قض،
أن َمـ أشمؾػ َمـ صول قمؾقف ًمدومع أذاه :ومنكف ٓ يضؿـ ،سمؿعـ ك أك ف ٓ يؾزم ف اًمع ُ
ًمؽـ سمنمط ْ
قمز وضمؾ﴿ :ا ْد َوم ْع سمِ و رًمتِل ِذ َل َأ ْطم َس ُـ﴾( ،)1واًم دومع
أن يؽقن اًمدومع سموًمتل ذل أطمسـ ًمؼقل اهلل ّ
سموًمتل ذل أطمسـ ذم مسلًمي اًملقوًمي يؽقن ًمدومع اًملوئؾ سموٕؾمفؾ وموٕؾمفؾ ،وم ْ
نن َد َوم َع ف سموٕؿم دّّ م ع إمؽوك ف
أيضو ،مثول ذًمؽً :مق صول قمؾقف طمققان أو آدم ل ومل ي تؿؽـ ِم ـ دومع ف ّإٓ
دومعف سموٕؾمفؾ ومنكف يضؿـ ويلصمؿ ً
أيض و ّ
سمؼتؾفّ :
ٍ
ٕن اًم دم
ومنن ًمف ذًمؽ وٓ يلصمؿ وٓ ِىملوص قمؾقف إذا يمون اًمؼتؾ
ٔدمل مسؾؿ وٓ يؾزمف اًمدِِّّ َيي ً
ذـو يؽقن ذ َدَ را ،ذها ٍ
أن يؽقن ٓ يؿؽـ دوم ُعف ّإٓ سموًمؼتؾْ ،
معتد واعمعتدي ُيدومعً ،مؽ ْـ سمنمط ْ
ومنن أمؽ ـ دوم ُع ف
َ ً
سموًمرضب أو ا رب مـف أو كحق ذًمؽ ومنكف ٓ ُيؾجئ إمم إؿمد مع إمؽون إؾمفؾً ،مق ص ول قمؾق ف ص ق ٌدٌ وذ ق
وأيضو ٓ يؾزمف اجلزا .
ُحم ْ ِرم ومؾؿ يؿؽـ دوم ُعف ّإٓ سمؼتؾف :ومقؼول ٓ :إصمؿ قمؾقف ٓرشمؽوب ذها اعمحظقر ذم امطمرام ً

( )1اعمممـقن.96 :
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شملمؾً َ ِ
دم ُدُ ّ
أن ذها اًمهي صقؾ قمؾق ف ذم
دًمقؾ مو شمؼدم :قمؿقم إدًمي اعمتؼدمي ذم ِطم ِّؾ اعمُ َح ّرم ًمؾؿضلر ،إذا
َ
طمول ضورةً ،مق شمرك ذها اًملوئؾ ومرسمل ىمت َؾف ،إ ًذا احلول طمول ضورة ،ومؽؾ مو َشم َؼ ردر م معـ و ِم ـ أدًم ي اقمتب ور
اًمرضورة :ومنهنو شمدظمؾ ذم آؾمتدٓل هبهه اًمؼوقمدة.
أيضو مو ضمو قمـ اًمـرربِ ِّل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ أكف ىمولَ « :مـ ُىمتؾ دون موًمف ومفق ؿمفقدش( ،)1و َقم رض رضمؾ ي د
ً
رضمؾ – قمغم قمفد اًمـرربِ ِّل ّ
وض ،وموظمتل ؿقا إمم
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ  :-ومـزع يده ِمـ ومؿ ف :ومس ؼلً صمـق ي اًمع ّ
يعض اًمػحؾ ٓ ِديي ًمفش()2
اًمـرربِ ِّل ّ
يعض أطمديمؿ أظموه يمل ّ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ،ومؼول قمؾقف اًمل ة واًمس مّ « :
َ
أظمرضمف اًمبخوري.
ومؽؾ ذهه إدًمي شمدل قمغم اقمتبور ذهه اًمؼوقمدة.
وأ ّمو يمقكف يدومع سموٕؾمفؾ وموٕؾمفؾ ّ
ومألن إشم ف طمؼ همػمه إص ؾ ومق ف احلرم ي وذـ و ُأسم قح ًمؾرض ورة،
أيض و ذم
واعمُ َح ّرم إذا ُأسمقح ًمؾرضورة ومنكف ٓ ُيبوح ملؾ ًؼو سمؾ ُيبوح سم َؼ ْدْ ر مو شمـدومع سمف اًمرضورة ،وذها شمؼدم معـ و ً
ىموقمدة "اًمرضورة ُشم َؼ ّدّ ر سمؼدرذو" ،وسمـو ً قمغم ذًمؽ ومنكف يبدأ سموٕؾمفؾ وموٕؾمفؾ صمؿ يـتؼؾ إمم إؿمدً ،مؽ ّـ اسم ـ
ِ
اًمػرق ،وذل ىمقًمف رمحف اهللَ " :مـ أشمؾػ ؿم ق ًئو ًم دومع أذاه ًم ف مل
رضمى رمحف اهلل شمعومم َذ َيم َر ىموقمدة ومقفو ر مـ ْ
آدمل ًمؼتؾف ومنكف يدومعف سموٕؾمفؾ وموٕؾم فؾ وًم ق ىمتؾ ف،
يضؿـف" وذها واضح ،ذجؿ قمؾقف سمعػم أو ذجؿ قمؾقف ّ
ذها أن أشمؾػ ؿمق ًئو ًمدومع أذاه ًمف :ومنكف ٓ يضؿـً ،مؽ ْـ ىمول "و ْ
أذى سمف َض ِؿـَف" وم ّثؾ قا ًم هًمؽ
إن أشمؾػف ًمدومع ً
وظمٌم ا ك ومقضمد صقدًً ا وملوده وأيمؾف ،ومؤن ذ ؾ ذ ها اًمل قد
ومقل ًمق يمون امكسون ُحم ِر ًمو ومؾؿ َجيِ ْدْ ـمعو ًمو
َ
صول قمؾقف؟ يعـل ذؾ ذق يدومع أذى ذها اًملقد؟ ٓ ،وإكل أشمؾػ ذها اًملقد ًمدومع أذى سمف  -وذق اجلقع اًمهي
حلؼ سمف أو اًمرضورة اًمتل حلؼً سمف  ،-ومؿثؾ ذها يضؿـ ويؽقن قمؾقف اجلزا .
----------------------------------------------------ِ
َو َأ ْل شمُػقدُ ر
وامومراد يموًم َعؾق ِؿ
اًمؽؾ ذم اًمعؿق ِم  ...ذم اجلؿ ِع

مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )2481مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفل
ً
مرومققمو.
( )2صحقح اًمبخوري ( )6892مـ طمديٌ قمؿران ريض اهلل قمـف
ً
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ذع اًمـوفمؿ رمحف شمعومم ذم ذها اًمبقً ومو سمعده ذم أرسمعي أسمقوت ذم سمقون سمعض إًمػوظ اًمتل شمػقد اًمعؿ قم،
وذل مسوئؾ ًمغقيي ِمـ طمقٌ إصؾ ًمؽ ّـ إُصقًمقلم يهيمروهنو ًمتقىمػ آؾمتدٓل سموًمـل قص قم غم اًمعؾ ؿ
هبو ،واًمعؿقم ِمـ مبوطمٌ أصقل اًمؼػف ،وشمعريػف :أكف اًمؾػظ اعمستغرق جلؿقع مو يلؾح ًمف ِمـ إومراد ،ومؼقًمـو:
"اًمرضمول" يدظمؾ ومقف يمؾ رضمؾ ،وىمقًمـو" :اعمممـقن" يدظمؾ ومقف يمؾ مممـ ،وذؽها ،وٓ ُيػ ك ّ
أن اًمع وم ىم د
يبؼك قمغم قمؿقمف وىمد َي ِر ُد قمؾقف اًمتخلقص.
دظمؾً قمغم مجع أو قمغم مػردّ ،
وحمؾ ذًمؽ إذا مل
معـك اًمبقً ّأن " ْأل" شمػقد اًمعؿقم مثؾ يمؾؿي "يمؾ" ؾمقا
َ
شمؽـ " ْأل" قمفديي و ها شمسؿك " ْأل" اًمتل شمػقد اًمعؿقم " ْأل" آؾمتغراىمقي ،مثؾ :اعمسجد سمقً اهللْ " ،أل" ذـ و
ىمؾً :ضمئ ًُ ِم ـ
ذم اعمسجد موذا شمػقد؟ شمػقد آؾمتغراق أي اًمعؿقم ،يعـل يمؾ مسجد ومفق سمقً اهللً ،مؽ ْـ ًمق ُ
اعمسجد ،موذا شمػقد؟ شمػقد اًمعفد ،يعـل اعمسجد اعمعفقد ذم احلل اًمهي أذذى إًمقف وأصكم وأرضمع ،مو شمػقد يم ؾ
مسجد
قمز وضمؾَ ﴿ :ومو ْىم ُت ُؾقا اعمُْ ْ ِ
دظمؾً " ْأل" قمغم "منم يملم" ومف ها يػق د
لم﴾( ،)1ذـو
ْ
نميمِ َ
مثول اجلؿع :ىمقل اهلل ّ
ضمؾ وقم َ ﴿ :ىمدْْ َأ ْوم َؾ َح اعمُْ ْم ِمـُ َ
أيضو ىمقًمف ّ
ُقن﴾(ْ " )2أل" دظمؾً ذـو قم غم
قمؿقم يمؾ منمك ّإٓ مو َظم رلف اًمدًمقؾً ،
اجلؿع ومتػقد اًمعؿقم ،وأمو اعمػرد ومؿثو ًُمف ىمقًمف شمعومم﴿ :إِ ركف ذق ا ًْمعؾِقؿ ْ ِ
ؾً ذـو قمغم اعمػرد.
قؿ﴾( )3دظم ْ
احلؽ ُ
ُ ُ َ َ ُ َ
ّ
ضمؾ وقم َ ﴿ :ومو ْىم ُت ُؾقا اعمُْ ْ ِ
أن اًمعؿقم ذم مثؾ ىمقًمف ّ
ُأ َك ّبف ذـو إمم ّ
لم﴾( )4قمؿق ٌم ذم إومراد  -يمل ذق واضح
نميمِ َ
أيضو مجقع إطمقال ،أي اىمتؾقا اعمنميملم قمغم
 :وم َق ُعؿ يمؾ منمك ،وٓ يؼتٍم إمر قمغم ذًمؽ اًمعؿقم سمؾ َي ُعؿ ًّ
أيض و ذم إوصوف أي اىمتؾقذؿ قمغم أي ص ػي يموك ً ،وقمؿ قم ذم إزمـ ي وإمؽـ ي أي
يمؾ طمول ،وقمؿقم ً
اىمتؾقذؿ ذم أي زمون وذم أي مؽون ،ذها مؼته اًمؾػظً ،مؽـ إذا ورد ذم اًمـلقص مو ُيلص ؿمق ًئو ِمـ ذ هه

( )1اًمتقسمي.5 :
( )2اعمممـقن.1 :
( )3يقؾمػ.83 :
( )4اًمتقسمي.5 :
111

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
اًمعؿقموت وم ُقعؿؾ سموًمتخلقص ،ومؾػظ "اعمنميملم" يدظمؾ ومقف اًمـسو ًمؽ ْـ ضمو ت اًمنميعي سم وًمـفل قم ـ ىم ْت ِؾ
أن شمتـبف ّ
اًمـسو ذم احلرب ،اعمؼلقد ِمـ ذها ْ
أيضو.
أن اًمعؿقم ٓ ييؿؾ إومراد ومؼط سمؾ ييؿؾ همػم ذًمؽ ً
قمز وضمؾَ ﴿ :أ ِو اًم ِّل ْػ ِؾ ا رًم ِهيـ َمل ي ْظف روا َقم َغم َقم قر ِ
ات اًمـِّ َِّس و ِ ﴾(ْ " )1أل" ذم
أيضو ىمقل اهلل ّ
ِمـ إمثؾي ً
َْ
َ َْ َ ُ
اًملػؾ ذـو اؾمتغراىمقي ومتػقد قمؿق َم إـمػول ،ىموًمقا :واًمدًمقؾ قمغم ّ
أن اًملػؾ ذـو ُي راد سم ف قمؿ ق ُم إـمػ ول أك ف
ػ سمعد ذًمؽ سمؼقًمف ﴿اًم ِّل ْػ ِؾ ا رًم ِهي َـ﴾ مو ىمول "اًمهي" ًمق يمون يريد اًمػرد ومؼط ًمؼ ول "اًم هي"ً ،مؽ ْـ عمَّ و
ُو ِص َ
اًمس ِ
اًمس ِ
ور َىم ُي َوم و ْىم َل ُعقا َأ ْي ِد َ ُهي َل﴾(ْ " )2أل"
يموكً " ْأل" ذـو اؾمتغراىمقي ومنهنو أومودت اًمعؿ قمً ،
أيض و َ
ور ُق َو ر
﴿و ر
اؾمتغراىمقي ومتػقد ر
يمؾ ؾمورق ويمؾ ؾمورىمي.
أن يلح ْ
أن " ْأل" ذهه شمػقد آؾمتغراق أو شمػقد اجلـس ْ
واًمع مي اًمتل كعرف هبو ّ
أن أض ع مؽوهن و يمؾؿ ي
وضعً يمؾؿي "يمؾ" وموؾمتؼوم اًمؽ م :ومتعرف أهنو شمػقد آؾمتغراق  -وذل اًمتل شمػقد اًمعؿقم ،-
"يمؾ" ،ومنذا
َ
اًمس ِ
اًمس ِ
ور َىم ُي﴾ َض ْع سمدل يمؾؿي " ْأل" يمؾؿي "يمؾ"" ،يمؾ ؾمورق ويمؾ ؾمورىمي
مثول ذًمؽ ِ -مو شمؼدم َ :-
ور ُق َو ر
﴿و ر
ٍم ( )1إِ رن ْ ِ
ون ًَم ِػل ُظم ْ ٍ
﴿وا ًْم َع ْ ِ
ام ْك َْس َ
َّ (ْ " )3(﴾)2أل" ذـ و
وموىملعقا أيدهيل" يستؼقؿ اًمؽ م أو ٓ؟ يستؼقؿَ ،
ٍ
إكسون ذم ُظمَّ" يستؼقؿ اًمؽ م.
اؾمتغراىمقي ومنذا أسمدًمـوذو سمؽؾؿي "يمؾ" شملبح" :يمؾ
----------------------------------------------------واًمـؽرات ذم ِؾم ِ
قوق اًمـػل  ...شمُعلل اًمعؿقم أو ؾمقوق اًمـفل
ُ
.........................
اًمـؽرات مجع كؽرة ،وذل مو يدل قمغم واطمد همػم ُم َع ّلم ،مثؾ يمؾؿي "رضمؾ" شمدل قمغم ومرد ِمـ اًمهيمقر ِم ـ
سمـل آدم اًمبوًمغلم ًمؽـف همػم ُم َع ّلم ،واًمـػل ض ّدّ امصمبوت ،واًمـفل ض ّدّ إمر.
ومعـك اًمبقً ّ
أن اًمـؽرة إذا وىمعً سمعد اًمـفل أو وىمعً سمعد اًمـػل ومنهنو شمػقد اًمعؿقم.

( )1اًمـقر.31 :
( )2اعموئدة.38 :
( )3اًمعٍم.3 - 1 :
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﴿و َمو سمِ ُؽ ُْؿ ِم ْـ كِ ْع َؿ ٍي َوم ِؿ َـ اهللرِِ﴾( ،)1أيـ اًمـؽرة؟ كعؿي ،ذم ؾمقوق موذا؟
مثول اًمـؽرة سمعد اًمـػل ىمقًمف شمعوممَ :
اًمـػل "ومو" ،وموًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل شمػقد اًمعؿقم  -يعـل قمؿقم يمؾ كعؿي  -ومفل ِمـ اهلل ّ
وأيض و
ضمؾ وقم ً ،
يمؼقًمف ؾمبحوكفَ ﴿ :ي ْق َم َٓ ََت ْؾِ ُؽ َك ْػ ٌس ًمِـَ ْػ ٍ
س َؿم ْق ًئو﴾(" ،)2كػس" كؽرة ذم ؾمقوق "ٓ" اًمتل شمػقد اًمـػل :ومتعؿ يمؾ
أيضو اًمعؿ قمٓ ،
أيضو ٕي كػس يموكً ؿمق ًئو
وأيضو "ؿمق ًئو" كؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل ومتػقد ً
ً
كػس ،ومنهنو ٓ َتؾؽ ً
أيضو مـ ف ىم قل اهلل ضم ّؾ وقم :
َتؾؽ أي كػس يموكً ٕي كػس يموكً أي ر يمون ،ذها يمؾف يػقد اًمعؿقمً ،
ِ
﴿ َوم َ َر َوم ٌَ َو َٓ ُوم ُس َ
احل ٍِّ﴾(" ،)3رومٌ" كؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل ،و "ومس قق" كؽ رة ذم ؾم قوق
قق َو َٓ ضمدََ َال ِذم ْ َ
اًمـػل ،و "ضمدال" كؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل ،وم َق ُعؿ ر
أيض و مـ ف ىمقًم ف
يمؾ رومٌ ويمؾ ومسقق ويمؾ ضمدال ذم احل ًٍ ،
قمؾقف اًمل ة واًمس م ٓ« :وصق َي ًمقارثش( ،)4أيـ اًمـؽرة؟ "وصقي" ذم ؾمقوق اًمـػل ومتػقد أي وصقي يموكً -
َىم رؾ ًْ أم َيم ُث َرت .-

﴿و َأ رن اعمَْس ِ
مثو و سمعد اًمـفل :ىمقل اهلل ّ
وضمدََ هللرِ َوم َ َشم دْْ ُقمقا َم َع اهللرِ َأ َطم دًً ا﴾( ،)5أي ـ اًمـؽ رة؟
ضمؾ وقم َ :
َ

أطمدً ا" كؽرة ذم ؾمقوق اًمـفل "وم شمدقمقا" وم َق ُعؿ يمؾ أطمد ،ومق دظمؾ ذم ذًم ؽ دقم و إكبق و ودقم و اعم ئؽ ي
" ً
ودقمو إوًمقو وهمػمذؿ.
ىمقل اهلل ّ
أيضو ،ومـف ُ
ضمؾ وقم َ ﴿ :م ْـ َقم ِؿ َؾ
أيضو اًمـؽرة إذا يموكً ذم ؾمقوق اًمنمط ومنهنو شمػقد اًمعؿقم ً
ً
ص ِ ِ ِ ِ
حلو" :كؽرة ذم ؾمقوق اًمنمط ومنهنو شمػق د قمؿ قم يم ؾ
حلو" "صو ً
وحلو َومؾـَ ْػسف﴾(َ ،)6مـ :ذـمقي ،و "قمؿؾ صو ً
َ ً
قمؿؾ.
وسمعضفؿ يؼقد اًمؼقل سموًمعؿقم
سمعض اًمعؾل ،
ُ
أيضو اًمـؽرة إذا يموكً ذم ؾمقوق آؾمتػفوم ومؼد ىمول سمعؿقمفو ُ
ً
ومقفو سمل إذا يمون آؾمتػفوم إكؽور ًيوّ ،
ٕن آؾمتػفوم امكؽوري يؽقن سمؿعـك اًمـػل ومقدظمؾ ت ً طمؽؿ فِ ،م ـ
( )1اًمـحؾ.53 :
( )2آكػلور.19 :
( )3اًمبؼرة.197 :
مرومققمو .صحقح اجلومع (.)1789
( )4صحقح .أسمق داود ( )2871مـ طمديٌ أيب أمومي ريض اهلل قمـف
ً
( )5اجلـ.18 :
( )6وملؾً.46 :
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ضمؾ وقم ﴿ :ذ ْؾ ُ ِ
ذًمؽ ىمقل اهلل ّ
تس ِم ْـ ُْف ْؿ ِم ْـ َأ َطم ٍد َأ ْو َشم َْس َؿ ُع َ ُ ْؿ ِر ْيم ًزا﴾(" ،)1أطم د" كؽ رة ذم ؾم قوق
َ
آؾمتػفوم  -وذها آؾمتػفوم إكؽوري  :-ومقػقد اًمعؿقم.
----------------------------------------------------ظمل وموؾمؿعو
يمهاك " َم ْـ" و "مو" شمُػقدان َم ًعو  ...يمؾ اًمعؿقم يو ُأ ر
.........................
" َمـ" ؾمقا يموكً ذـمقي أو مقصقًمي :ومنهنو ُشمػقد اًمعؿقم ،واًمغوًمى ْ
أن ُشمُستعؿؾ ذم اًمعوىمؾ ،وشملك أطمقو ًكًو
﴿واهللرُ َظم َؾ َؼ ُيم رُؾ َدا رسم ٍي ِم ْـ َم و ٍ َوم ِؿ ْـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْؿ ٌِم َقم َغم
ًمغػم اًمعوىمؾ ً -مؽ ْـ قمغم ىمؾي  -يمؼقل اهلل ّ
قمز وضمؾَ :
َسم ْلـِ ِف﴾( ،)2ومجو ت " َمـ" ًمغػم اًمعوىمؾً ،مؽ ّـ ذها ىمؾقؾ.
وأ ّمو "مو" ؾمقا أيموكً ذـمقي أم مقصقًمي ومنهنو شمػقد اًمعؿقم ،واًمغوًمى ْ
أن شمستعؿؾ ًمغػم اًمعوىمؾ ،يعـ ل
أن شمستعؿؾ ذم اًمعوىمؾ :وأ ّمو "مو" ْ
اًمغوًمى ذم " َمـ" ْ
أن شمستعؿؾ ًمغػم اًمعوىمؾً ،مؽ ّـ "مو" ىمد شملك ًمؾعوىمؾ أطمقو ًكًو
ِ
َوذو﴾(ً )3مؽـ إذا يموكً ُيراد هبو اهللُ ّ
يمؼقل اهلل ّ
ضمؾ وقم  -يعـل " َمـ" و "م و" –
اًمس َل َو َمو َسمـَ َ
ضمؾ وقم َ :
﴿و ر
وضمؾ ومنكـو ٓ كؼقل" :شمػقد اًمعوىمؾ" وإكل كؼقلِ " :
قمز ّ
ًمؾعومل" عموذا؟ ٕكف إذا ىمؾـوً" :مؾعوىم ؾ" يملكـ و
يراد هبو اهلل ّ
وضمؾ سملػي اًمعؼؾ ِ
قمز ّ
ومـ اعمعؾقم ّ
قمز ّ
وضمؾ شمقىمقػقي ،وٓ ُي ْع َرف ذم إدًم ي إصمب وت
أن صػوت اهلل ّ
كلػ اهلل ّ
ضمؾ وقم  ،ومقؼول  -شملد ًسمو مع اهلل ّ
ذهه اًملػي ًمف ّ
ضمؾ وقم " :-اًمعومل".
معـك ذها اًمبقً ّ
أن يم ً ِمـ " َمـ" و "مو" شمػقدان اًمعؿقم.

ظمل" ذها شملغػم وموئد ُشمف اًم رت َحبى وشمؼريى اعمـزًمي ،وذها ِمـ شمؾلػف سموًملوًمى.
وىمقل اًمـوفمؿ رمحف اهلل" :يو ُأ ر

( )1مريؿ.98 :
( )2اًمـقر.45 :
( )3اًميؿس.5 :
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مثول " َمـ" اًمنمـمقي :ىمقل اهلل ّ
جي َع ْؾ ًَم ُف َخم ْ َر ًضمو﴾( )1أيـ اًمنمط؟ " َمـ" وم َت ُع ّؿ
ضمؾ وقم َ :
﴿و َم ْـ َي رت ِرؼ اهللرَ َ ْ
يمؾ مـ يتؼل اهلل ضم ّؾ وقم  ،ومثو و مقص قًمي ىم قل اهلل ؾم بحوكفَ ﴿ :أ َٓ إِ رن هللرِ م ـ ِذم اًمس لو ِ
ات َو َم ْـ ِذم
ر َ َ
َ ْ
ر َ
ْإَ ْر ِ
ويمؾ َمـ ذم إرض ومفق هلل ّ
يمؾ َمـ ذم اًمسلوات ر
ض﴾( )2وم َت ُعؿ ر
ضمؾ وقم .
﴿و َمو َشم ْػ َع ُؾقا ِم ْـ َظم ْ ٍػم َي ْع َؾ ْؿ ُف اهللرُُ﴾( )3وم َق ُعؿ ر
يمؾ مو يػعؾ ف امكس ون:
ومثول "مو" اًمنمـمقي :ىمقًمف ؾمبحوكفَ :
ومنن اهللَ ّ
ّ
ضمؾ وقم يعؾؿف.
ومثو و مقصقًمي :ىمقل اهلل ؾمبحوكف﴿ :وهللرِ مو ِذم اًمس لو ِ
ات َو َم و ِذم ْإَ ْر ِ
ض ًمِ َق ْج ِز َي ا رًم ِهي َـ َأ َؾم و ُ وا سمِ َل
ر َ َ
َ َ
ِ
ِ
أن ًمف ّ
وحل ْسـََك﴾( )4يعـل ّ
ضمؾ وقم يمؾ مو ذم اًمس لوات ويم ؾ م و ذم إرض،
َقمؿ ُؾقا َو َ ْ
جي ِز َي ا رًمهي َـ َأ ْطم َسـُُقا سمِ ْ ُ

أيضو﴿ :مو ِقمـْْدََ ُيمُؿ َيـْ َػدُُ َومو ِقمـْْدََ اهللرِ َسم ٍ
وق﴾( )5ومؽؾ مو قمـدكو ومفق يـػه  -يػقد اًمعؿقم .-
مـفو ً
َ
ْ
َ

----------------------------------------------------يً اًمرؿمد مو يضوف
ومثؾف اعمػرد إذ يضوف  ...وموومفؿ ُذ ِد َ
.........................
اًمدال قمغم اًمقاطمد ،ويؼوسمؾف اعمثـ ك واجلؿ ع ،و "اًمر ْؿم ُدُ " سمؿعـ ك ا داي يْ :
اعمُ ْػ َرد :ذق آؾمؿ ّ
وأن يػع ؾ
اًمغل ،ىمول ّ
لم اًمر ْؿمدُُ ِم َـ ا ًْم َغ ِّل﴾(.)6
امكسون
ضمؾ وقم َ ﴿ :ىمدْْ َشم َب ر َ
َ
اًملقاب ،وضده ّ
أن اعمػرد اعمضوف إمم معرومي يػقد اًمعؿقم ،ومـف ىمقل اهلل ّ
ومعـك اًمبقً ّ
﴿وإِ ْن َشم ُعدوا كِ ْع َؿ َي اهللرِ
ضمؾ وقم َ :
قذو﴾( ،)7أيـ اعمػرد؟ "كعؿي" ُأضقػ إمم ًمػظ اجل ًمي ،ومؾقس اعمؼلقد كعؿي واطم دة وإك ل اعمؼل قد
َٓ ُ ْ
ت ُل َ

( )1اًمل ق.2 :
( )2يقكس.66 :
( )3اًمبؼرة.197 :
( )4اًمـجؿ.31 :
( )5اًمـحؾ.96 :
( )6اًمبؼرة.256 :
( )7اًمـحؾ.18 :
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ُيَوًمِ ُػ َ
قمؿقم اًمـِّ َعؿ ،وم َق ُع ّؿ يمؾ كعؿي أكعؿفو اهلل ّ
قن َقم ْـ
أيضو ىمقل اهلل ؾمبحوكفَ ﴿ :وم ْؾ َق ْح َه ِر ا رًم ِهي َـ ُ َ
ضمؾ وقم  ،ومـف ً
يمؾ ٍ
أمر ُُيوًمػ ومقف اهللُ ّ
َأ ْم ِر ِه﴾(" ،)1أمر" ذـو مػرد ُأضقػ إمم اًمضؿػم :وم َق ُع ّؿ ر
ضمؾ قم .
----------------------------------------------------دمتؿع  ...يمؾ اًمنموط واعمقاكع شم ُْر َشم َػ ْع
احلؽؿ طمتك
وٓ يتؿ
ْ
ُ
.........................
معـك ذها اًمبقً ّ
آصموره طمتك دمتؿع ذو ُـمف وشمـتػل مقاك ُعف،
أن احلؽؿ ٓ يثبً وٓ يلح وٓ شمؽمشمى قمؾقف ُ
خت ّؾػ قمـف ذط أو ُوضمد موكعّ :
ْ
وإن َ َ
ومنن احلؽؿ ٓ يثبً ،وذهه اًمؼوقمدة واضحي.
اًملحقح ِمـ اًمعبودات  -يمل شمؼدم ذم اًمؽ م قمـ اًمػوؾمد ِمـ اًمعبودات  -قمؽسف اًملحقح ،اًملحقح ِمـ
اًمعبودات مو أهمـك قمـ امقمودة واًمؼضو  ،وأ ّمو ذم اعمعوم ت وموًملحقح ذق مو شمرشمبً قمؾقف إطمؽوم اعمؼلقدة
مـف  -يمل شمؼدم ذم اًمبقع  -إذا ىمؾـو :ذها اًمبقع صحقحّ :
ومنن اًمسؾعي شمـتؼؾ مؾؽق ُتفو إمم اعمي ؽمي واًم ثؿـ شمـتؼ ؾ
مؾؽقتف إمم اًمبوئع ،ذها شمرشمبً قمؾقف أصمور ٕكف قمؼد صحقح.
ذ ذم اًم دكقو
مثؿر ًمؽؾ ظمػم،
ِمـ ذًمؽ ً
ٌ
أيضو مو ذيمره اًمـوفمؿ ذم ذطمف ،ىمول" :اًمتقطمقد ومفق ٌ
وداومع ًمؽ ؾ َ ّ
وأظمرةً ،مؽـ ذهه أصمور ٓ تلؾ ّإٓ سموضمتلع ذوط اًمتقطمقد واكتػو مقاكعف" ،و ها ًمق ّ
أن امكسون َقم ِؿ َؾ
كوىمضو واطمدًً ا ِمـ كقاىمض امؾم م :ومنكف ٓ يـتػع هبها اًمتقطمقدّ ،
ٕن اعمقاكع مل
سمؽؾ مو ضمو سموًمنمع ّإٓ أكف َوم َع َؾ ً
ِ
أيضو ِمـ ذًمؽ اًمل ة ومنهنو ٓ شملح ّإٓ إذا اضمتؿعً ذو ُـمفو واكتػً مقاك ُعف و ،يم هًمؽ اعم ػماث ًم ف
شمـتػ ً
أيضو احلؽؿ قمغم اعمُ َع ّلم سم وًمؽػر ٓ يؿؽ ـ ّإٓ إذا شم قومرت ذوط اًمتؽػ ػم واكتػ ً قمـ ف
ذوط وًمف مقاكعً ،
اعمقاكع.
----------------------------------------------------ومـ أشمك سمل قمؾقف ِمـ قمؿؾ ِ ...
اؾمتحؼ مو ًمف قمغم اًمعؿؾ
ّ
ىمد
َ
.........................

( )1اًمـقر.63 :
115

اعر ردرررر ر
رررقرورر ر
رالفرقر رهرير رةرر
َشر رحررال ر
رر
لرر ر ر
رالونيسر
رررعر رزرير رزرررر ررر
ررر رنررعربر ردررال
ررر رنرر ررْحردررب
لشرير رخررأرر رْحردررب
معـك اًمبقً ّ
أن اًميخص إذا أدى اًمعؿؾ اًمقاضمى قمؾقف و َأ ََت ّف ومنكف يستحؼ إضمر اًمهي ُضمعؾ ًمف ،ومػفقم
ذها اًمبقً ّ
ى قمؾق ف ،وذ هه اًمؼوقم دة ٓ ُيؼتٍم ومقف و قم غم
أن َمـ مل يم ِّد اًمقاضمى قمؾقف :ومنكف ٓ يستحؼ مو ُر ِّشم َ
ومؿـ ومعؾ مو َأ َم َر اهلل ّ
ضمؾ وقم سمف واؾمتؼوم قمغم ـموقمت ف:
إقملل اًمدكققيي سمؾ ً
أيضو شميؿؾ إقملل إُ ْظم َرو ّييَ ،
ّ
ى قمغم ذها اًمعؿ ؾ أو ذ هه إقم لل ِم ـ اًمػض ؾ اًمعظ قؿ ذم
ومنن اهلل ؾمبحوكف  -سمػضؾف ومـتف  -يعلقف مو ُر ِّشم َ
ِ
ِ
وحلو ِم ْـ َذ َيم ٍَر َأ ْو ُأ ْك َثك َو ُذ َق ُم ْم ِم ٌـ َوم َؾـُ ُْحقِ َقـر ُف َطم َق و ًة َـم ِّق َب ًي َو ًَمـَ َْج ِز َيـر ُرف ْؿ
أظمرة ،يمل ىمول ؾمبحونَ ﴿ :م ْـ َقمؿ َؾ َص ً

وحل ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْضم َر ُذ ْؿ سمِ َل ْطم َس ِـ َمو َيم و ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
وت ُـم ق َسمك َ ُ ْؿ َو ُطم ْس ُـ
قن﴾( ،)1وىم ول﴿ :ا رًم هي َـ آ َمـُ قا َو َقمؿ ُؾ قا ر
اًمل َ
َم ٍ
آب﴾(.)2
ويمها َمـ قمؿؾ احلرام :ومنكف يستحؼ اًمعؼقسمي ذم أظمرة ْ -
إن مل يتداريمف اهلل ضم ّؾ وقم سمتقسم ي كل قح أو
مغػرة أو همػمذو ِمـ أؾمبوب دومع اًمعؼقسمي  ،-يؼقل اهلل ّ
﴿و َم ْـ َأ ْقم َر َض َقم ْـ ِذ ْيم ِْري َوم نِ رن ًَم ُف َم ِع َ
قي ًي
ضمؾ وقم َ :
اًمي ْق َل ُ
اًمر َسمو َٓ َي ُؼق ُم َ
ضمؾ وقم ﴿ :ا رًم ِهي َـ َي ْل ُيم ُؾ َ
َضـْ ًؽًو﴾( ،)3وىمول ّ
قن إِ رٓ َيم َل َي ُؼ ق ُم ا رًم ِهي َي َت َ
َخ رب ُل ُف ر
ون ِم َـ
قن ِّ
اعمَْ ِّس﴾( ،)4ذها ومقل يتعؾؼ سملقملل أظمرة.
ومؼؾًَ :مـ َجيِ ُدُ ذها اًمٌم اًمضوئع زم ومؾ ف
جل َعوًمي ،يمل ًمق ضوع ر ًمؽ
َ
أ ّمو ذم اًمعؼقد ومؿثول ذًمؽ :قمؼد ا َ
أيض و ذم قمؼ د امضم ورة ٓ
جل ْع ؾً ،
وؾم رؾ َؿف ًمؽ :ومنكف يس تحؼ ا ُ
مئي ريول ،ومنذا سمحٌ قمـف ؿمخص طمتك وضمده َ
يستحؼ إضمػم إضمرة ّإٓ إذا أدى اًمعؿؾ يموم ً  ،وأ ّمو إذا مل َي ُؼ ْؿ سموًمعؿؾ ومنكف ٓ يستحؼ إضمرة.
----------------------------------------------------ِ
إن َؿم رؼ ومِ ْع ُؾ ِ
اًمبعض ِمـ اعملمقر ْ ...
اعملمقر
ؾموئر
ويػعؾ
ُ
.........................

( )1اًمـحؾ.97 :
( )2اًمرقمد.29 :
( )3ـمف.124 :
( )4اًمبؼرة.275 :
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ذهه آظمر ىموقمدة كتؽؾؿ قمؾقفو ْ -
إن ؿمو اهلل  -ذم ذها اًم درس ،يي ػم اًمـ وفمؿ ذم ذ ها اًمبق ً إمم ىموقم دة
معروومي قمـد اًمػؼفو وذل ىموقمدة "اعمقسقر ٓ يسؼط سموعمعسقر" ،وذل ِمـ اًمؼقاقم د اًمػرقمق ي اعمـدرضم ي ت ً
ىموقمدة "اعميؼي دمؾى اًمتقسػم" ،ومعـك اعمقسقر أي اًمهي يستلقعف اعمؽ رؾػ  -يستلقع ْ
أن يلك سمف ِمـ همػم ميؼي
 ،وأ ّمو اعمعسقر ومفق اًمهي ييؼ ومعؾف ،سمعض اًمػؼف و ُي َع ّؼم قمـف و سمتعب ػمات أظم رى ،ذ ها مف ؿ ْأن شمع رف
شمعبػمات اًمػؼفو ومنذا َم ّرت قمؾقؽ ٓ شمظـ ّ
أن ذهه اًمؼوقمدة ختتؾػ قمـ شمؾؽ سمؾ اعمعـك واطمدِ ،م ـ شمعب ػماهتؿ
"اعمتعهر يسؼط اقمتبوره ،واعمؿؽـ يستلحى ومقف اًمتؽؾقػ" ِ
أيض و  -سمؿعـ ك ذ هه اًمؼوقم دة -
ومـ قمبوراهتؿ ً
ُ
ُ
ىمق ؿ "اعمؼدور قمؾقف ٓ يسؼط سمسؼقط اعمعجقز قمـف".
ومعـك اًمبقً ّ
يؼدر اعمؽؾػ قمغم ومِ ْع ِؾ سمعضف ِ -مو يلح دمزؤه
أن اًمقاضمى إذا مل يؼدر قمغم ومعؾف يمؾف وًمؽ ْـ ُ
 ومنكف ٓ يسؼط ّإٓ اعمعسقر قمـف ،وأ ّمو اعمؼدور قمؾقف ومنكف جيى امشمقون سمف.وطمتك كػفؿ ذهه اًمؼوقمدة يؼولّ :
إن اًمعبودات شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم:
مـفو مو ٓ يؿؽـ دمزؤه ،ومفهه إذا قمجز قمـ سمعضفو ؾمؼلً اًمعبودة يمؾفوِ ،
وم ـ أمثؾ ي ذًم ؽ اًمل قم ،إذا
أن أصقم ذها اًمققمً ،مؽـ يؿؽـف ْ
يمون ذـوًمؽ مريض يؼقل :أكو أقمجز ْ
أن يؿسؽ ؾموقمتلم أو صم ث أو أرسم ع،
يؿؽـ ذها ،ومفؾ كؼقل" :اعمعسقر ٓ يسؼط سموعمعسقر" ومقجى قمؾق ؽ ْ
أن َتس ؽ ذ هه اًم ث ث ؾم وقموت صم ؿ
ٍ
ومحقـئه ًمف ْ
شمػلر؟ ٓ كؼقل ذها ،عموذا؟ ّ
أن يػلر مجقع اًمققم.
ٕن ذهه اًمعبودة ٓ يؿؽـ دمزؤذو
اًمؼسؿ اًمثوِن :مو يؿؽـ دمزؤه ،ومفها إذا قمجز قمـ سمعضف و َىم ِد َر قمغم سمعضف أظمر :ومنكف يسؼط مو قمجز قمـف
وجيى ُ
ومعؾ مو َىم ِد ُر قمؾقف ،وذها ذق اعمراد سموًمؼوقمدة ،وًمف أمثؾي يمثػمة مـفوَ :مـ ٓ ُيػظ ّإٓ سمعض اًمػوتيُ ،يػظ
اًمث ث أيوت إومم مث ً  :ومقجى قمؾقف ْ
أيضو َمـ قمجز قم ـ
أن يلك سمل يؼدر قمؾقف ويسؼط قمـف مو يعجز قمـفً ،
سمعض أريمون اًمل ة دون سمعض :ومنكف يلك سمل يستلقع ،إذا قمجز اعمريض قمـ اًمؼقوم ًمؽـف يس تلقع ْ
أن يس جد
ويستلقع ْ
أن جيؾس سملم اًمسجدشملم وهمػم ذًمؽ ِمـ إريمون :ومقؼول :مو قمجز قمـف يسؼط قمـف ومو ٓ يعجز قمـ ف
ىموئل :وم ْ
صغم اهلل قمؾقف وؾم ّؾؿ ًمعؿران سمـ ُطمللم ريض اهلل قمـفلّ « :
ُ
آشمقون سمف ،و ها ىمول اًمـرربِل ّ
نن مل
جيى
صؾ ً
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شمستلع ومؼوقمدًً اْ :
أيضو ذم همسؾ اجلـوسمي إذا مل يؽـ قمـده مو يؽػل جلؿقع اًمب دن
ومنن مل شمستلع ومعغم ضمـىش(ً ،)1
وإكل يؽػل ًمغسؾ سمعض اًمبدن ،ومنكف يؼول :جيى قمؾقؽ ْ
أن شمغسؾ سمعض اًمبدن هب ها اعم و وشمت قؿؿ سموًمـق ي قم ـ
اًمبوىملّ ،
أيضو َمـ قمؾقف ديـ وقمجز قمـ وومو اًمديـ يموم ً ًمؽـف يؼ در قم غم
ٕن "اعمقسقر ٓ يسؼط سموعمعسقر"ً ،
وومو سمعضف :ومقجى قمؾقف وومو اًمبعضَ ،مـ قمـده سمعض صو ٍع ذم زيموة اًمػلر  ٓ -يؿؾؽ ّإٓ كلػ صوع ومؼ ط
أن ُخترج ذها اًمـلػ ّ
 :كؼقل :جيى قمؾقؽ ْٕن "اعمقسقر ٓ يسؼط سموعمعسقر".
دًمقؾ ذهه اًمؼوقمدة ىمقل اهلل ّ
اؾم َت َل ْع ُت ُْؿ﴾( )2وذهه أيي فم وذرة ذم آؾم تدٓل،
ضمؾ وقم َ ﴿ :ومو رشم ُؼقا اهللرَ َمو ْ
ضمؾ وقم سمحسى اؾمتلوقمتف ْ
ومنن ِ -مو َم ّر معـو ذم إمثؾي اًمسوسمؼي  -شمؼقاه هلل ّ
ّ
أن يلك سمل يؼدر قمؾق ف ِم ـ ذ هه
ىموئل دون ْ
اًمعبودة ،إذا يمون يؼدر ْ
ضموًمسو( )3ومفها ىمد اشمؼ ك اهلل ضم ّؾ وقم
أن يلكم
ً
أن يلكم ً

م و اؾم تلوع ،إذا

أن يغسؾ سمعض أقمضو اًمبدن ذم اجلـوسمي ومفها ىمد اشمؼك ّ
اؾمتلوع ْ
ضمؾ وقم اهلل مو اؾم تلوع ويس ؼط قمـ ف م و ٓ
ضمؾ وقم َ :
يستلقع ،ومـف ىمقل اهلل ّ
وأيضو ىمقًمف قمؾقف اًمل ة واًمس م:
﴿ٓ ُي َؽ ِّؾ ُ
ػ اهللرُ َك ْػ ًسو إِ رٓ ُو ْؾم َع َفو﴾(ً ،)4
«إذا أمرشمؽؿ ٍ
سملمر :وملشمقا مـف مو اؾمتلعتؿش( ،)5وذمٓ يمؾفؿ ىمد أشمقا ِمـ إمر سمل يستلقعقن.
أيضو ِمو يدل هه اًمؼوقمدة ىمق ًُمف قمؾقف اًمل ة واًمس مَ « :م ـ رأى م ـؽؿ مـؽ ًرا :ومؾقغ ػمه سمق ده ،وم ْ
نن مل
ً
يستلع :ومبؾسوكفْ ،
ومنن مل يستلع :ومبؼؾبف ،ذًمؽ أضعػ اميلنش( ،)6ومنذا قمجز امكسون قمـ امكؽور سموًمق د يم ل
إن اؾمتلوعْ ،
ذق ذم أيمثر اعمـؽرات ٓ :يسؼط قمـف امكؽور سموًمؾسون ْ
أيضو قمـف سمؾسوكف ومنك ف
ومنن قمجز قمـ امكؽور ً
ٓ يسؼط قمـف امكؽور سمؼؾبف سمبغض ذها اعمـؽر ويمراذقتف ،وذها ٓ يسؼط قمـ أطمد.
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ قمغم كبق ّبـو
أىمػ قمغم ذها ،وأؾملل اهلل زم وًمؽؿ اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًملوًمح ،واهلل أقمؾؿ،
حمؿد.
مرومققمو.
( )1صحقح اًمبخوري ( )1117مـ طمديٌ قمؿران ريض اهلل قمـف
ً
( )2اًمتغوسمـ.16 :
ضموًمسو دون ْ
( )3ذـو ىمول اًميورح – طمػظف اهلل " :-إذا يمون يؼدر ْ
ؾمبؼ ًمسون ،واًملقاب مو أصمبتف.
أن يلكم
ىموئل" واًمظوذر أكف ْ
أن يلكم ً
ً
( )4اًمبؼرة.286 :
مرومققمو.
( )5صحقح اًمبخوري ( )7288مـ طمديٌ أيب ذريرة ريض اهلل قمـف
ً
مرومققمو.
( )6صحقح مسؾؿ ( )49مـ طمديٌ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف
ً
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أؾمئؾي:
أن اعمرأة اًمتل ُشمل ّؾؼ سمؿرض اعمقت سملؾى مـفو أهنو ٓ شمرث وموًمسمالَ :أ َٓ ُي َػ ّرق سم لم ْ
ذيمرت ّ
إن
 يؼقل:َ
يمون اًمل ق رضمع ًقو ومؽمثْ :
وإن يمون صم ًصمو ٓ شمرث؟
ىمؾً :ـم ًىمو سموئـًًو ،ذهه اًمتل َشم َِرد معـو ،أ ّمو ًمق يمون اًمل ق رضمع ًقو يم ل ًم ق ـمؾؼف و
ذيمرهتوُ ،
اعمسلًمي مؼقدة عمّو ُ
اًملؾؼي إومم أو ـمؾؼفو اًملؾؼي اًمثوكقي ومفهه سمنمجوع اًمػؼفو  -مو دامً ذم ِ
اًمع ّدّ ة  -ومنهنو ُ
شمرث مـف :ومنهنو زوضمي،
ومنذا ظمرضمً ِمـ ِ
اًمع ّدّ ة ومنهنو ٓ شمرث مـف.
ذيمرت ِمـ أكقاع اًمؼتؾ ؿمبف اخللل ،وًمعؾف ِمـ ؾم ْبؼ اًمؾسون وذق ؿمبف اًمعؿدّ ،
ٕن أىمس وم اًمؼت ؾ:
 يؼقل:َ
قمؿد وؿمبف قمؿد وظملل.
ً
أوٓ :ضمزاك اهلل ظمػم ّ
ٕن ؾمبؼ اًمؾسون ىمد َي ِردً ،مؽ ّـ اًمػؼفو يسؿقكف ؿمبف ظملل ويسؿقكف ؿمبف قمؿدٕ ،ك ف
أيضو سموًمعؿد ،وموعمسلًمي اصل طمقي.
ؿمبقف سموخللل وؿمبقف ً
ِ
ىمل ِدذو ذم شمرك اًمل ة؟ وعموذا؟
اؾمتعجؾً
 يؼقل :ذؾ ُشمُعو َمؾ َمـَ
احلقض سمـؼقض ْ
ىمل ُدُ ذو ْ
ىملدُُ ذو؟ ْ
أن شملظمه طمبق ًسمو مث ً ُشم َع ِّج ُؾ قمؾقفو َ
يعـل موذا يريد؟ ْ
أن
إن يمون ْ
إكزال احلقض؟ ـمقى مو ْ
ٓ شملكم ذم ذها اًمقىمً ومـؼقل :كعؿ ،ذها وضمقف ،واًمػؼفو يهيمرون مسوئؾ ؿمبقفي هب هاً ،مؽ ّـ اًمغوًم ى قم غم
اعمرأة أهنو ٓ شمؼلد ذًمؽ ،عموذا؟ ّ
ٕن احلقض ؾمقف يـزل :ؾمقف يـزل ،إذا م و ك زل ذم أول اًمي فر ؾم قـزل ذم
اًمقؾمطْ :
وإن مل يـزل ذم اًمقؾمط كزل ذم آظمره ،اعمؼلقد أكف ٓ ُسمدّّ ِمـ كزول احلقض.
ّ
وصغم اهلل وؾم ّؾؿ قمغم كب ّقـو حمؿد.
واهلل أقمؾؿ،
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