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احلؿد هلل رب افعودغ ،أمحده ظذ كعؿف ،وأصؽره وأثـل ظؾقف ،وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ
صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وأصحوبف وأتٌوظفّ ،
حمؿدا ظٌده ورشقففّ ،
ـثرا إػ يقم
وشؾؿ
فف ،وأصفد أن
ً
ً
تًؾقًم ً
افديـ ،أمو بعد
ؾنن ضوفى افعؾؿ بحوجي صديدة دعرؾي أداب افتل وردت هبو افؼيعي ،وذفؽ خلؿًي أمقر:
أوهلوّ :
افـوس إػ أؾعوفف فقػعؾقا مثؾ ؾعؾف ،ومـ َثؿ ؾوفتزام ضوفى افعؾؿ
ـظر ُ
أن ضوفى افعؾؿ ُيؼتدى بفَ ،
وي ُ
دظقة إػ اهلل شٌحوكف وتعوػ بوفتزامف هلذه أداب.
بؤداب افؼظقي
ٌ
وإمر افثوينّ :
أن ظدم افتزام ضوفى افعؾؿ بؤداب افؼظقي يمدي إػ افؼدح ذم افعؾؿ وافؼدح ذم ألؾف،
ّ
ؾنن افـوس إذا صولدوا ألؾ افعؾؿ ٓ يؾتزمقن بآداب افؼيعي ؾنهنؿ حقـئذ شقزلدون ذم ظؾؿفؿ ويزلدون ذم
ً
مـطؾؼو فؾؼدح ذم ضؾٌي افعؾؿ.
أصخوصفؿ ،وؿد يؽقن لذا
وإمر افثوفٌّ :
أن افتزام ضوفى افعؾؿ فمداب افتل وردت هبو افؼيعي ؾقًم يتعؾؼ بتعومؾ انإكًون مع
شٌٌو مـ أشٌوب مقؾ افؼؾقب إػ ضوفى افعؾؿ وتؼٌؾِ َفو فؽؾ مو َي ِر ُد ظـف ،وصولد لذا مـ
أخريـ يؽقن ً
كػًؽّ ،
وؿٌؾً مو فديف  ،-حتك فق
كػًؽ
ْ
ؾنن مـ ظومؾؽ بوحلًـك وتؽؾؿ معؽ بوفؽالم افطقى أحٌتف ُ
ـثرا.
ـوكً مـف أخطوء دمووزت ظـف ومل تعقل ظؾقف ً
وإمر افرابعّ :
يدا واحدة ذم
أن افتزام ضؾٌي افعؾؿ فألدب افؼظل ؾقًم بقـفؿ جيعؾفؿ يتعووكقن ويؽقكقن ً
تضود
كؼ افعؾؿ وذم تعؾقؿ اخلؾؼ ،ومـ َثؿ يؽقن لذا مـ أشٌوب اكتشور اخلر واهلدى بغ افـوس ،بقـًم إذا
ّ
ضؾٌي افعؾؿ وأصٌح بعضفؿ يؼوبؾ بعضفؿ أخر بوفـػرة :ؾًقؽقن ذفؽ مـ أشٌوب كؼصون اكتشور افعؾؿ بغ
افـوس.
أمو إمر اخلومس :ؾفق أن ضوفى افعؾؿ يًعك إػ إرووء ربف ،ومـ ضرق إرووء اهلل افتلدب بؤداب
افؼظقي ،شقاء ـون ضؾى إجر ذم تعؾؿ لذه أداب أو ذم افدظقة إفقفو أو ذم افعؿؾ هبو وافتزامفو ،ومـ لـو
ضوفى افعؾؿ ظـ دراشي أداب افؼظقي ُ
ؿقل
ؾنن تعؾؿ أداب فف أمهقي ـزى بوفـًٌي فطؾٌي افعؾؿ ،وٓ ُي َثٌ ْط
َ
بعض افـوس بلهنو مػفقمي ومعؾقمي ،ؾؽؿ مـ أدب ذظل تغػؾ افـػقس ظـف ،وـؿ مـ أدب ذظل يظـ
بعض افـوس أن افؼيعي وردت بًم يؼوبؾف ،ومـ لـو ؾنكـو كحتوج حوجي صديدة فدراشي أداب ،ؿد يؼقل
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بعض افـوس :إن أداب معؾقمي ومػفقمي ،وٓ كحتوج إػ ووع درس ظؾؿل ذم دراشي لذه أداب! ولذا
أيضو فقس بلمر صحقح ،وذفؽ ٕن لذه أداب َمرة كحتوج إػ معرؾي إدب بـػًف ،ؾؽؿ مـ أدب ذظل
ادراد
ومرة كحتوج إػ ـقػقي تطٌقؼف ،ؾنن بعض أداب افؼظقي ؿد ٓ ُيػفؿ
ُ
يغػؾ افـوس ظـف ـًم شقليت معـوَ ،
مـفوً ،
ؾؿثال مػفقم احلؽؿي أو أدب احلؽؿي ؿد يظـ بعض افـوس أن ادراد بف افؾققكي ،وفقس إمر ـذفؽ ،بؾ
احلؽؿي اشتعًمل اخل ُؾ ِؼ ادـوشى فؽؾ ؾعؾ يؼوبؾ انإكًون ،مرة تؽقن احلؽؿي بؼًقة ،ومرة تؽقن بؼقةِ ،
وم ْـ
ُ
َثؿ يتػووت مقضـ احلؽؿي بغ حمؾ وآخر بًٌى مو يؼوبؾ انإكًون مـ أؾعول.
ـذفؽ كحتوج إػ دراشي أداب مـ أجؾ أن يؽقن فديـو حجي وإؿـوع فـؼـع أخريـ بلن لذا افًؾقك
ولذا إدب لق افذي ورد بف افؼع ،ؾن كـو كجد ذم مقاضـ ظديدة مـ يـتؼد بعض ضؾٌي افعؾؿ ذم افتزامفؿ
بعض أداب افؼظقي ،ؾعـدمو يؽقن فدى ضوفى افعؾؿ افدفقؾ افؼظل ادتعؾؼ بذفؽ إدب وظـدمو يؽقن
فديف افؼدرة ظذ انإؿـوع بف :ؾحقـئذ فـ يًتطقع ذفؽ افؼودح أن يؼدح ذم ضوفى افعؾؿ ،وشقتؿؽـ ضوفى
افعؾؿ مـ رد لذا افؽالم افذي يراد بف افؼدح ذم ضؾٌي افعؾؿ.
ومـ لذا ادـطؾؼ حرص ظؾًمء افؼيعي ظذ تدويـ ادمفػوت ذم أداب افؼظقي ،وادمفػوت افتل جوءت
ذم لذا افًقوق ختتؾػ ،ؾؿـفو مو لق مطقل يشتؿؾ ظذ آداب ـثرة بضقابطفو وذوضفو وأدفتفو وصػتفو مـ
خمتكا بحقٌ يتـوشى مع ادٌتدأ ،يتعؾؿ أحؽوم
مثؾ ـتوب أداب افؼظقي ٓبـ مػؾح ،ومـفو مو يؽقن
ً
أداب بقاشطتف ،ومـ ذفؽ لذه افرشوفي افتل بغ أيديـو  -رشوفي اجلومع فمداب  -مـ تلفقػ انإموم ابـ
افز رمحف اهلل تعوػ.
ظٌد َ
افز مـ ظؾًمء افؼيعي افذيـ َأف ُػقا ممفػوت ـثرة ذم مجقع افػـقن افؼظقي مو بغ ُم َطقل
وانإموم ابـ ظٌد َ
ومو بغ خمتك ،مـفو ممفػوت ذم احلديٌ ـؿثؾ ـتوب افتؿفقد ذم ذح ادقضل ،ومـفو ـتى ذم افػؼف مـ مثؾ
ـتوب افؽوذم ،ومـفو ـتى ذم أداب.
افز افؼرضٌل :مـ ؾؼفوء ادوفؽقي افذيـ هلؿ اجتفودات ؾؼفقي
وابـ ظٌد افز :يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد َ
خيرجقن هبو ظـ ادذلى ادوفؽل ،وفعؾـو كٌتدأ لذا افدرس بؼراءة رء مـ لذه افرشوفي.
بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
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ّ
ّ
كٌقـو حمؿد وظذ آفف وصحٌف
وصذ اهلل
احلؿد هلل رب افعودغ،
وشؾؿ وبورك ظذ ظٌد اهلل ورشقفف ّ
ً
وظؿال يو ـريؿ ،واؽػر افؾفؿ فـو وفقافديـو
ظؾًم
أمجعغ ،افؾفؿ ظؾؿـو مو يـػعـو ،واكػعـو بًم ظؾؿتـو ،وزدكو افؾفؿ ً
وفشقخـو وفقافديف ودشوخيف واحلورضيـ وادًؾؿغ.
افز افؼرضٌل رمحف اهلل تعوػ:
ؿول انإموم ابـ ظٌد َ
ّ
وصذ اهلل ظذ شقدكو حمؿد وظذ آفف
بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ،
ظز ّ
وجؾ واظتزال ذور افـوس ،ومـ حًـ إشالم ادرء ترـف مو ٓ يعـقف ،ومـ
مجوع اخلر ـؾف تؼقى اهلل ّ
ِ
افعومل افتؼقى،
حلع ظذ
ضؾى
َ
افعؾؿ هلل ؾوفؼؾقؾ يؽػقف ،ومـ ضؾٌف فؾـوس ؾحقائٍ افـوس ـثرة ،وأزي ُـ ا ُ
َ
تػفًم
وحؼقؼ ظذ مـ جوفس ظودًو أن يـظر إفقف بعغ انإجالل ،ويـصً فف ظـد ادؼول ،وأن تؽقن مراجعتف فف ً
وٓ تعـتًو ،وبؼدر إجالل افطوفى فؾعومل يـتػع بًم ُيػقد مـ ظؾؿف ،وؿد اجتؾٌـو مـ ؾضوئؾ افعؾؿ وآدابف ومو يؾزم
ِ
ِ
ويؼر ظقـف ،ويؽػل ادًسصد
افعومل َ وادتعؾ َؿ ادتخؾ َؼ بف وفزومف وامتثوفف ذم ـتوب بقون افعؾؿ مو يشػل افعومل َ ّ
ِ
وافعومل أن يؽقن ظور ًؾو بزموكفً ،
مؼٌال ظذ صلكف،
ـثرا ـًم لق ألؾف ،ومـ صقؿ افعوؿؾ
ويٌكه ،واحلؿد هلل ً
وادغرور مـ اؽس بؿدحفؿ فف ،واجلولؾ
ؿديًم إٓ معور ُؾفؿ،
حترزا مـ إخقاكف ،ؾؾؿ يمذ
حوؾ ًظو فًوكف ً
َ
ُ
افـوس ً
ومـ ِ
ِ
جوم ِع آداب افعؾؿ إؾشوء افًالم ظذ مـ فؼقً أو دخؾً
ُ
مـ َصد َؿفؿ ظذ خالف مو
يعرف مـ كػًفْ ،
إفقف أو مررت بف.
......................................................
ظز ّ
ضوفٌو مـف افعقن وافزـي ،ثؿ ّ
صذ
ابتدأ ادمفػ لذه افرشوفي بذـر اشؿ اهلل ّ
وجؾ مًتعقـًو بف شٌحوكف ً
صذ اهلل ظؾقف ّ
كٌقف حمؿد ّ
وأرؾؼ ذفؽ بتؼقى اهلل ،ؾؼول :ومجوع اخلر ـؾف تؼقى
َ
مثـقو ظؾقف ظـد ربف،
وشؾؿ ً
ظذ ّ
صذ اهلل ظؾقف ّ
ظز ّ
ٌل ّ
وشؾؿ« :افتؼقى لولـو ،افتؼقى
اهلل ّ
وجؾ ،تؼقى اهلل معـك ؿؾٌل ،ـًم ؿول افـ ّ
صذ اهلل ظؾقف ّ
ويشر إػ صدره ّ
وشؾؿ ،وتظفر آثور افتؼقى ظذ مجقع افٌدن.
ومٌدأ افتؼقى يـشل مـ أربعي أمقر:

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف ( ،)6664ورواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2564
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أوهلو :خموؾي رب افعزة واجلالل ،ؾنن مـ خوف اهلل اتؼوه ،وـقػ ٓ خيوف انإكًون مـ ربف ولق يعؾؿ أن
ّ
وجؾ ؿد أكزل افعؼقبوت بوٕمؿ
ظز
ؿؾٌف بغ أصٌعغ مـ أصوبع ربف يؼؾٌف ـقػ يشوء ،ويعؾؿ أن اهلل ّ
ظًم
افًوبؼوت واحلورضة ،ويعؾؿ أن اهلل ؿودر ظؾقف ،وظذ إكزال افعؼقبي بف ،ويعؾؿ أن مصره بغ يدي اهلل ّ
ؿريى ،وشقحوشٌف ظذ ـؾ أظًمفف ،ؾؽقػ ٓ خيوف مـف شٌحوكف؟
وأمو إ مر افثوين :ؾفق افرجوء وافطؿع ؾقًم ظـد اهلل ،ومـ ذفؽ أن يطؿع انإكًون ذم كقؾ ثقاب أخرة،
ؿؾٌف بف شٌحوكف.
وأن يطؿع ذم كقؾ رمحي رب افعزة واجلالل ،ومـ رجو اهلل :تعؾؼ ُ
وأمو ثوفٌ إمقر افتل كحصؾ هبو تؼقى اهلل :ؾؿعرؾي آثور تؼقى افعٌد ذم افدكقو وأخرة ،ؾنن ادتؼغ لؿ
غ ِذم جـ ٍ
وت َو َهنَ ٍر﴾( ،)2ؾنذا
أصحوب اجلـون ،ـًم ؿول تعوػ ظـ اجلـوتُ ﴿ :أ ِظد ْ
غ﴾(﴿ ،)1إِن ادُْت ِؼ َ
ت فِ ْؾ ُؿت ِؼ َ
َ
ظز ّ
وجؾ فؾؿتؼغ مـ خري افدكقو وأخرة شعدت أن تؽقن مـ ألؾ افتؼقىَ ﴿ ،أ َٓ إِن
ظؾؿً مو أظده اهلل ّ
ِ
ِ
يـ َآمـُقا َو َـ ُوكقا َيت ُؼ َ
َي َز ُك َ
قن﴾( ،)3ؾٌونإيًمن وافتؼقى مل يؽـ
وء اهللِ َٓ َخ ْق ٌ
قن ( )62افذ َ
ف َظ َؾ ْق ِف ْؿ َو َٓ ُل ْؿ َ ْ
َأ ْوف َق َ
ظؾقفؿ خقف وٓ يلتقفؿ حزن.
شٌٌو نإمدادكو بوفتؼقى ؾفق معرؾي حؼوئؼ بؼقي إصقوء ،ؾعـدمو تعرف
وأمو إمر افرابع افذي يؽقن ً
حؼقؼي افـوس وأهنؿ وعوف ظوجزون أموم ؿدرة رب افعزة واجلالل :ؾنن ؿؾٌؽ فـ يتعؾؼ بوخلؾؼ وشقتعؾؼ
شٌٌو مـ
بوخلوفؼ شٌحوكف وتعوػ ،وإذا ظؾؿً أن ادول ٓ يليت بـػًف إكًم يليت بف اهلل ،وظؾؿً أن ادول ؿد يؽقن ً
أشٌوب صؼوء افعٌد ذم دكقوه وآخرتف :مل يتعؾؼ ؿؾٌؽ بودول وإكًم تعؾؼ ؿؾٌؽ برب افعزة واجلالل ،ولؽذا إذا
ظرؾً حؼوئؼ إصقوء ظؾؿً أهنو ذم مؼوبؾي ؿدرة اهلل ٓ رءِ ،
وم ْـ َثؿ حتصؾ افتؼقى ذم ؿؾٌؽ.
ّأمو مو يتعؾؼ بآثور افتؼقى وثًمر افتؼقى ؾفل مـ أشٌوب حصقل افتؼقى  -تؼقى رب افعزة واجلالل -
ذم افؼؾى ،ـقػ كتؼل اهلل؟ ومو لل آثور افتؼقى ظذ انإكًون؟
مًتحٌو.
واجٌو أو مو ـون
حتصؾ آثور افتؼقى بػعؾ انإكًون ٕكقاع افطوظوت ،شقاء مـفو مو ـون
ً
ً
( )1آل ظؿران.133 :
( )2افؼؿر.54 :
( )3يقكس.63 ،62 :
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ُ
اظتزال ذور افـوس ،ادراد بوٓظتزال :آبتعود ،وذور افـوس :افؼور يعـل
ؿول :ومـ مجوع اخلر
افًقئوت وإظًمل ؽر ادحؿقدة ،وافـوس لـو أوقػ إفقفو ادصدر ،ؾؼد يراد هبو أن دمتـى إحلوق افؼ
ً
أحدا مـ اخلؾؼ ،وإيذاء أخريـ ؿد هنً
وافير بؤخريـ ،ؾقؽقن افـوس
مػعقٓ بف :بحقٌ ٓ تمذي ً
ِ
غ وادُْ ْم ِمـَ ِ
افـصقص افؼظقي ظـف ،ؿول تعوػ﴿ :واف ِذيـ ي ْم ُذ َ ِ ِ
وت بِ َغ ْ ِر َمو ْ
احتَ َؿ ُؾقا ُ ْهب َت ًوكو
اـ َت ًَ ٌُقا َؾ َؼد ْ
ون ادُْ ْممـ َ َ
َ ُ
َ
َوإِ ْث ًًم ُمٌِقـًو﴾(.)1
افؼ افصودر مـ أخريـ ،بحقٌ جيتـى انإكًون أن يؽقن ً
حمال نإكزال أخريـ
وادعـك افثوين :اظتزال ّ
بف افير ،اجتـوب إشٌوب ادمديي فذفؽ.
وخصقصو ضؾٌي
ومـ ادعؾقم أن انإكًون فـ َي ًْ َؾ َؿ مـ كقع مـ افير يؾحؼ بف مـ ؿٌؾ أخريـ،
ً
خمؾصو بطؾٌف فؾعؾؿ ،ؿد وصؾ إػ درجي ؾقف :ؾال بد أن يؾحؼف رء مـ أذى
افعؾؿ ،ؾؽؾًم ـون انإكًون
ً
أخريـ ،ومـ لـو يقضد انإكًون كػًف ظذ ذفؽ ،ؾقصز وَيتًى ويرى بؼضوء اهلل ويعؾؿ أن ذفؽ
دصؾحتف ،وٓ يعومؾ أخريـ بـوء ظذ ذفؽ :بحقٌ ُي ْؾ ِحؼ إذى وافير بؿـ أحلَؼ بف إذى وافير ،وٓ
يؼوبؾ انإشوءة بونإشوءة ،بؾ يؼوبؾ انإشوءة بونإحًون أو ظذ إؿؾ بوفعػق وافغػران.
صذ اهلل ظؾقف ّ
وشؾؿ ،إذ مو كقع مـ أكقاع إذى ّإٓ وتعرض هلو ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف
وؿدوتـو ذم ذفؽ لق افـ ّ
ِ
ّ
ك ذم افش ْعى ثالث شـقات حتك أصٌحقا يًؿعقن صقت صٌقوهنؿ يتضوؽقن مـ اجلقع ،ومل
وشؾؿُ ،ح َ
ُ
رجوهلؿ ّإٓ أن يلـؾقا أوراق افشجر ذم مقاضـ ظديدة ،وووعقا ظؾقفؿ بؿثوبي احلصور ،أوذي ّ
صذ اهلل
جيد
ّ
ّ
وشؾؿ ذم ِظ ْر ِوف ،تؽؾؿقا ظـ زوجتف ،أوذي ّ
وشؾؿ بوٕذى اجلًديَ ،مرة َر َمقه
صذ اهلل ظؾقف
ظؾقف
ومرة حووفقا أن يدؾعقه ذم
ومرة ووعقا ظذ رأشف َش َال اجلزورَ ،
ومرة ووعقا افشقك ذم ضريؼفَ ،
بوحلجورةَ ،
مقاضـ ظديدة ،بؾ حرص ُ
ومرة
ألؾ افؽػر ظذ ؿتؾف وشعقا ذم ذفؽ ذم مرات ظديدة ،ذم َمرة ذم ؽزوة أحد َ
ومرة أراد
افرحك مـ ؾقق اجلدارَ ،
ومرة ظـدمو أراد بعض بـل إهائقؾ أن يؾؼقا ظؾقف ّ
ذم حودثي اهلجرة َ
صذ اهلل ظؾقف ّ
إفؼوءه مـ ؾقق اجلٌؾ فقؿقت ّ
وشؾؿ ،ومع ذفؽ ـون يعومؾ افـوس بوفرؾؼ ويتؾطػ
ادـوؾؼقن َ

( )1إحزاب.58 :
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معفؿ وَيًـ إفقفؿ ،وإذا أكزل افعؼقبي بلحد أكزهلو مـ أجؾ حتؼقؼ مصؾحتف  -مصؾحي ادعوؿى  -أو
صذ اهلل ظؾقف ّ
مصؾحي أخريـ ،بؾ حصؾ مـ اجلػوء مـ بعض أتٌوظف مو تعؾؿقكف ذم شرتف ّ
وشؾؿ ،يليت
ُ
افرجؾ ؾقًحى افزدة افتل ؾقفو حوصقي ؽؾقظي ؾتمثر ظذ رؿٌتف :ؾقؼقل :يو حمؿد أظطـل مـ مول اهلل افذي
صذ اهلل ظؾقف ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
صذ
أظطوكُ ،
وشؾؿ بوفعطوء( ،)1وصقالد ذفؽ ذم شرة افـ ّ
ؾقفؿ بف افصحوبي ؾقلمر فف افـ ّ
صذ اهلل ظؾقف ّ
اهلل ظؾقف ّ
ٌل ّ
وشؾؿ ذم لذا افٌوب ،وكدرب أكػًـو ظذ
وشؾؿ ـثرة ،وحقـئذ كًر ظذ لدي افـ ّ
حتؿؾ إذى وظذ افصز ظذ مو يؽقن مـ أخريـ ِمـ ؿدح ذم افعرض ،أو ؿدح ذم افؼدرة ،أو ّاّتوم ذم
بعض أؾعول انإكًونٕ ،ن ادرء يًتشعر أن ظؿؾف هلل وأكف يمجر ظذ مو يـوفف مـ إذى ،ويؽقن ذفؽ مـ
أشٌوب تؽػر ذكقبف.
ثؿ ذـر ادمفػ ؿوظدة أخرى ذم ؿقفف مـ حًـ إشالم ادرء ترـف مو ٓ يعـقف ،ـًم ورد ذم احلديٌ افذي
رواه ألؾ افًــ بنشـود حًـ ،وؿقفف «مـ حًـ إشالم ادرءش( )2ؾقف دٓفي ظذ أن انإشالم فقس ظذ رتٌي
وح ًْ ُـ
واحدة ،وأن ألؾف يتػووتقن ؾقف ،ومـفؿ مـ يؽقن حًـ انإشالم ومـفؿ مـ ٓ يؽقن ـذفؽُ ،
انإشالم يؽقن بوفتزام انإكًون بؼائع اهلل ،وظؿؾف بوفػرائض ،وؿقفف «مـ حًـ إشالم ادرء ترـف مو ٓ
يعـقفش أي أن يسك مو ٓ يتعؾؼ بف ،ؾودرء ادًؾؿ يًعك إػ إصالح كػًف ،وإصالح مـ ُأ ِم َر بنصالحف ،وحقـئذ
شٌٌو ذم إصالحف :ؾنكف يسـف
شٌٌو ذم إصالحف وٓ يؿؽـ أن يؽقن ً
مو ٓ يتؿؽـ مـ إصالحف وٓ يؽقن ً
ويشتغؾ بًم يعقد بوفـػع ظؾقف وظذ أخريـ ،ومـ افؼقاظد افتل يذـرلو ظؾًمء افؼع أن آصتغول بغر
ادؼصقد إظراض ظـ ادؼصقد ،ؾلكً ُخؾِؼً فطوظي اهلل وفعٌودتفِ ،
وم ْـ َثؿ إذا اصتغؾً بغر ذفؽ معـوه أكؽ
ُ
حديٌ انإكًون ذم إخٌور افًقوشقي أو افريووقي أو
ؿد ترـً مو ُخؾِؼً مـ أجؾف ،ومـ أمثؾي لذا
آجتًمظقي بًم ٓ يتعؾؼ ذم أظًمل انإكًون ،لذا فقس افدخقل ؾقف مـ حًـ إشالم ادرء :بؾ ؾقف إظراض ظـ
ضؾى افعؾؿ ،وؾقف إصغول فألوؿوت بًم ٓ يعقد ظذ انإكًون بوفـػع ذم افدكقو وٓ ذم أخرة ،وـذفؽ أيضو

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)8836
( )2صحقح .رواه افسمذي ( .)2317صحقح اجلومع (.)5911
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آصتغول بلكقاع ادؾفقوت وإفعوب افتل ٓ تعقد ظذ افـػس بسويض أو بؼقة بدن :ؾنن افدخقل ؾقفو ممو
يمثر ظذ ضوفى افعؾؿ ذم ضؾٌف فؾعؾؿ ،ؾفق يصده ظـ اهلدف وادؼصد افذي يًعك إفقف.
ثؿ ذـر ادمفػ ؿوظدة أخرى تتعؾؼ بوفـقي ،ؾؼولَ :م ْـ ضؾى افعؾؿ هلل :ؾوفؼؾقؾ يؽػقف ،جيى ظذ ضوفى
افعؾؿ أن يؼصد بطؾٌف فؾعؾؿ افؼظل وجف اهلل وافدار أخرة ،ؾال يريد بف افـوس ،وٓ يريد بف أن يؽقن فف
مؽوكي ذم افدكقو ،وٓ يؼصد بطؾٌف فؾعؾؿ أن يرجع ادًتػتقن إفقف ؾقلخذوا ظـف افعؾؿ ،وإكًم يؼصد بطؾٌف فؾعؾؿ
كػع كػًف ذم أخرةٕ ،ن ضؾى افعؾؿ ظٌودة ،ؾقجى أن يؼصد انإكًون هبو وجف اهلل وافدار أخرة ،وٓ يريد
َ
صقئو مـ أمقر افدكقو ،وظـدمو يريد انإكًون افدكقو بطؾٌف فؾعؾؿ :ؾحقـئذ يؽقن ؿد دخؾ ذم بوب مـ أبقاب
هبو ً
افؼك ،وذفؽ ٕن مـ ؿصد بعٌودتف إمر افدكققي ومل جيعؾف هلل ؾؼد سف افعٌودة فغر اهلل شٌحوكف وتعوػ،
ِ
ِ
قن (ُ )15أ َ
قفو َٓ ُي ٌْ َخ ًُ َ
ؿول تعوػَ ﴿ :م ْـ َـ َ
وفئِ َؽ
ون ُي ِر ُ
قفو َو ُل ْؿ ؾ َ
احل َق َوة افد ْك َقو َو ِزيـَ َت َفو ُك َقف إِ َف ْق ِف ْؿ َأ ْظ ًَم َهل ُ ْؿ ؾ َ
يد ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
قفو َو َبوضِ ٌؾ َمو َـ ُوكقا َي ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾( ،)1وؿول تعوػَ ﴿ :م ْـ
يـ َف ْق َس َهل ُ ْؿ ِذم ْأخ َرة إِٓ افـ ُور َو َحٌِ َط َمو َصـَ ُعقا ؾ َ
افذ َ
ِ
يد ْاف َع ِ
َـ َ
قرا﴾ ( ،)2ومـ لـو
وء دَِ ْـ ُك ِر ُ
ون ُي ِر ُ
وج َؾ َي َظج ْؾـَو َف ُف ؾ َ
قمو َم ْد ُح ً
يد ُثؿ َج َع ْؾـَو َف ُف َج َفـ َؿ َي ْص َال َلو َم ْذ ُم ً
قفو َمو َك َش ُ
ّ
ٌل ّ
وإكًم فؽ امرئ مو كقى ،ؾؿـ ـوكً لجرتف إػ اهلل
صذ اهلل ظؾقف
بوفـقوتّ ،
وشؾؿ« :إظًمل ّ
ؿول افـ ّ
ورشقفف :ؾفجرتف إػ اهلل ورشقفف ،ومـ ـوكً لجرتف فدكقو يصقٌفو أو امرأة يـؽحفو :ؾفجرتف إػ مو لوجر
ُ
أكوشو ؿد حصؾقا مـ
انإكًون
إفقفش( ،)3إذا ضؾى
افعؾؿ هلل فقـقؾف أخرة :بورك اهلل فف ذم افعؾؿ ،ؾنكـو كجد ً
َ
ظز ّ
وجؾ ،وذم
افعؾؿ
َ
افـقي هلل ّ
ؿقاظد اشتطوظقا أن يطٌؼقلو ظذ ـؾ حقوّتؿ فزـي ذفؽ افعؾؿ ٕهنؿ أخؾصقا ّ
ادؼوبؾ كجد مـ حػظ مـ افػروع وحػظ مـ افـصقص وأحوط بجزئقوت ظديدة فؽـ مل يـػع اهلل بعؾؿف ،ومل
ظز ّ
وجؾ ،وافزـي ذم افعؾؿ مـ أشٌوهبو أن
يؽـ فف َؿٌقل ،ومل يـتؼ ذفؽ ذم إُ ّمي ،فذفؽ ؾوفزـي مـ اهلل ّ

ُ
انإكًون ذم ضؾٌف فؾعؾؿ بحقٌ يـقي بذفؽ وجف اهلل وافدار أخرة ،وفذا مـ أخؾص افعؾؿ متؽـ مـ
خيؾِص
ُْ
أمقر ٓ يتؿؽـ مـفو مـ فقس مـ ادخؾِصغ ،وإذا كظر انإكًون ذم شرة بعض افعؾًمء إوائؾ وجد أن هلؿ
( )1لقد.16 ،15 :
( )2انإهاء.18 :
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف ( ،)1ورواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)1967
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ِ
ى لذا إػ أوؿوت أظًمرلؿ اشتغربً مـف ،وفعؾ افًٌى ذم لذا أن
وأثرا
ظظقًم ،ومع ذاك إذا ُحً َ
ً
ـثرا ً
كػعو ً
وجؾ ؿد بورك ذم ظؾقمفؿ ،وكجد مـ ُـ ُت ِ
ظز ّ
ى ألؾ افعؾؿ مـ ٓ زال افـوس يتـوؿؾقكف وَيرصقن ظذ
اهلل ّ
ِ
وجؾ ؿد جعؾ فف َؿ ً
ظز ّ
ٌقٓ ذم كػقس افـوس،
ؿراءتف مع ُب ْع ِد زموكف
وتؽرر افؼوح ظؾقف ،ومو ذاك ّإٓ أن اهلل ّ
ومـ أشٌوب َ
افؼٌقل وافزـي أن يؼصد انإكًون بطؾٌف فؾعؾؿ وجف اهلل وافدار أخرة ،وفذا ؿول ادمفػ :مـ
ضؾى افعؾؿ مـ أجؾ افـوس ؾحقائٍ افـوس ـثرة ،ؾٌوفتويل شقكؾف افـوس ظـ حتؼقؼ اهلدف افؽٌر وفـ
يتؿؽـ مـ افقؾوء بحقائٍ أخريـ.
ِ
ثؿ ذـر ادمفػ ّ
افعومل افتؼقى ،ؿد تؼدم معـك أن افتؼقى معـك ؿؾٌل ،خيوف ؾقف
احلع ظذ
أن َأ ْز َي َـ ُ
انإكًون مـ ربف ويرجقهِ ،
وَيجؿ ظـ أكقاع ادعويص ؾقؽقن بذفؽ ممـ
وم ْـ َثؿ ُيؼدم ظذ أكقاع افطوظوت ُ
وؿولؿ اهلل مـ كور جفـؿ ،وإذا وجدت افتؼقى ظـد ضوفى افعؾؿ ين اهلل فف ؾفؿ افعؾؿ ومتؽـ مـ افتؿققز بغ
ِ
ِ
غ﴾( ،)1أي أن ادتؼغ يتؿؽـقن مـ
ى ؾِ ِقف ُل ًدى فِ ْؾ ُؿت ِؼ َ
وب َٓ َر ْي َ
احلؼ وافٌوضؾ ،ـًم ؿول تعوػَ ﴿ :ذف َؽ ْافؽ َت ُ
آلتداء بوفؼرآن ،وـؾًم ـثرت افتؼقى ظـد انإكًون ـؾًم ازداد لداه وازداد اكتػوظف مـ افؼرآن ،وـًم ؿول
ِ
جي َع ْؾ َف ُؽ ْؿ ُؾ ْر َؿ ًوكو﴾( )2أي ؿدرة تػرؿقن هبو بغ احلؼ وافٌوضؾ واخلر
تعوػَ ﴿ :يو َأ َُّيو افذ َ
يـ َآمـُقا إِ ْن َتت ُؼقا اهللَ َ ْ
وافؼِ ،
ِ
وتقؾقؼ اهلل
وم ْـ لـو ـؾًم ازدادت افتؼقى ظـد افعومل ـون ذفؽ مـ أشٌوب إحوضتف بؽثر مـ افعؾقم
ظز ّ
وجؾ فف ٕن يصقى احلؼ وافصقاب.
ّ
أدبو مـ آداب ضوفى افعؾؿ يتعؾؼ بطريؼي تعومؾف مع صقخف ،ؾؼول :ؾحؼقؼ ظذ مـ جوفس
ثؿ ذـر ادمفػ ً
تعـتو ،وبؼدر إجالل
تػفًم ٓ ً
ظودًو أن يـظر إفقف بعغ انإجالل ويـصً فف ظـد ادؼول ،وأن تؽقن مراجعتف فف ً
افطوفى فؾعومل يـتػع بًم يػقد مـ ظؾؿف.
ً
شٌٌو مـ
إذا لذه آداب َأو ُهل َو إجالل افعومل ،وادراد بونإجالل تقؿره ومعرؾي مـزفتف ،ؾفق افذي يؽقن ً
ظز
أشٌوب التداء انإكًون ،ومـ أشٌوب صالح اخلؾؼ ،ومـ أشٌوب اكتشور افعؾؿ ،وفذفؽ كتؼرب إػ اهلل ّ

( )1افٌؼرة.2 :
( )2إكػول.29 :
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ٍ
صذ اهلل ظؾقف ّ
ّ
ٌل ّ
وشؾؿ
ـالم أن افـ ّ
وجؾ بنجالفف ،وؿد ورد ذم شــ أيب داود ذم إشـود فٌعض ألؾ افعؾؿ ؾقف ٌ
ُ
ُ
ؿولّ « :
وحومؾ افؼرآن ؽر افغويل ؾقف وٓ اجلوذم ظـفش( )1ثؿ
إجالل ذي افًؾطون ادؼًط،
إن مـ إجالل اهلل:
ذـر مو يتعؾؼ بنجالل ـٌر افًـ.
ؿول :ومـ أداب أن يـصً فؾعومل ظـد ادؼول ،وذفؽ ٕن افعومل يتؽؾؿ بوفـصقص افؼظقي ويذـر
وح ْؽؿ اهلل ،ؾحقـئذ يًتؿع فف انإكًون ويـصً فف ،ؾنكف إذا اشتؿع
إحؽوم افؼظقي ،ؾفق يذـر ـالم اهلل ُ
ٔيوت افؼرآن ُأ ِج َر ُ
مح َ
وأثقى ،وؿد ؿول تعوػَ ﴿ :وإِ َذا ُؿ ِر َئ ْاف ُؼ ْر ُ
قن﴾(،)2
وشتَ ِؿ ُعقا َف ُف َو َأ ْك ِص ُتقا َف َعؾ ُؽ ْؿ ُت ْر َ ُ
آن َؾ ْ
ؾؿـ أشٌوب رمحي اهلل فؾعٌد أن يـصً دَِو ُيتذ ظذ انإكًون مـ آيوت افؽتوب.
ـذفؽ مـ افػقائد افتل يًتػقدلو انإكًون أن يتػفؿ حؼقؼي مؼول ِ
افعومل ،إذ انإكًون إذا اشتؿع فؾعومل ولق
ـالمف ظذ ؽر مراده ،وـؿ مـ َمرة وجدكو أن بعض ـالم ألؾ افعؾؿ ُيـَز َل ظذ ؽر
ؽر مـصً فف ؾؼد ُيـَز ُل َ
ِ
افعومل ظذ ؽر
مرادلؿ فؽقن بعض افـوس ؿد اشتؿع جلزء مـ مؼوفي افعومل ومل يًتؿع هلو ـومؾيَ ،ؾـَز َل ـالم
خالف مو يريد
َ
أيضو حتك ذم افـصقص افؼظقي ،ؾنن َمـ اشتؿع جلزء مـ أيي ؿد يػفؿ مـفو
مراده ،ولؽذا ً
اهلل ّ
جؾ وظال.
ِ
افعومل  -مـ بوب افتػفؿ بحقٌ يريد أن يػفؿ ـالمف وأن
ؿول :ويـٌغل أن تؽقن مراجعتف  -أي مراجعي
متعـتو ،أي ٓ يؽقن شٌى ادراجعي ْ
أن يؽقن ظذ جفي
متلدبو معف وٓ يؽقن
ُيـَز َف ُف مـزفتف فقؽقن بذفؽ
ً
ً
ِ
افعومل ْ
افتعـً وإطفور خطل ذفؽ افعومل وإكؼوص مـزفتف ظـد افـوسّ ،
وإن اخطل ذم مًلفي ؾفق ؿد أرصد
ؾنن
اخلؾؼ إػ احلؼ ذم ظديد مـ ادًوئؾِ ،
وم ْـ َثؿ ؾال ُيـْ ِز ُل مـ مؽوكتف ْ
أن خيطل ذم ادًلفي أو ذم ادًلفتغ ،ؾًم مـ
إكًون إٓ ولق معرض فؾخطل ،فؽـ خطل ألؾ افعؾؿ أؿؾ مـ خطل ؽرلؿ ،وؿد جوءت افـصقص بٌقون أن
افعؾًمء هلؿ مؽوكي ومـزفي ،ـًم ؿول تعوػُ ﴿ :ؿ ْؾ ل ْؾ يًتَ ِقي اف ِذيـ يع َؾؿ َ ِ
يـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾( ،)3وـًم ؿول
قن َوافذ َ
َ َْ ُ
َ َْ

( )1حًـ .رواه أبق داود ( .)4843صحقح اجلومع (.)2199
( )2إظراف.264 :
( )3افزمر.9 :
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خي َشك َ ِ ِ ِ ِ
ّ
ّ
ٌل ّ
وشؾؿ« :افعؾًمء ورثي
صذ اهلل ظؾقف
جؾ وظال﴿ :إِك ًَم َ ْ
اهلل م ْـ ظ ٌَوده ْاف ُع َؾ ًَم ُء﴾( ،)1وـًم ؿول افـ ّ
َ
مؽوكي افعؾًمء ،ويراجعقهنؿ
افـوس
إكٌقوءش( ،)2ذم كصقص ـثرة تدل ظذ ؾضقؾي افعؾًمء ،وظـدمو يرؾع
ُ
أن مـ ضرائؼ مـ َيوربقن ديـ اهلل ْ
ويتلدبقن معفؿ يؽقن لذا مـ أشٌوب اكتشور اخلر واهلدى ،فذا كجد ّ
أن
كػقشفؿ ذم مراجعتفؿ ،ولذا ٓ صؽ ّ
يـؼصقا مـ مؽوكي افعؾًمء ذم كػقس افـوس مـ أجؾ ْ
أن لذا ممو
أن تزلد ُ
يعقد بوفير افؽٌر ظذ اخلؾؼّ ،
ؾنن افـوس َيتوجقن إػ مراجعي افعؾًمء ذم حؾ مو َي ِر ُد ظؾقفؿ مـ إصؽوٓت
ؾنن افـوس ظـدلؿ مشوـؾ كػًقي ّ
حؾفو مـ افـصقص افؼظقيّ ،
يـطؾؼ افعؾًمء ذم ّ
حؾفو ذم افـصقص
افؼظقي ،يتؿؽـ افعؾًمء مـ اشتخراجفو ،وظـدلؿ مشوـؾ ُأ َ ِ
هيي ،ومشوـؾ اجتًمظقي ،ومشوـؾ اؿتصوديي،
ظز ّ
ومشوـؾ شقوشقي ،ومشوـؾ ـثرة ذم مجقع أكحوء احلقوةّ ،
وجؾ ،وذم ُشـ ِي رشقفف ّ
صذ
حؾفو ذم ـتوب اهلل ّ
اهلل ظؾقف ّ
وء ُل ْؿ َأ ْم ٌر ِم َـ ْإَ ْم ِـ﴾ -
وشؾؿ ،وفذا لؿ افذيـ يؼقدون إُمي إػ َبر إمون ،ـًم ؿول تعوػَ ﴿ :وإِ َذا َج َ

ف َأ َذ ُ ِ
اخلق ِ
ِ
وه إِ َػ افرش ِ
قل َوإِ َػ ُأ ِ
يعـل َ
ويل ْإَ ْم ِر
اظقا بِف َو َف ْق َرد ُ
وء ُل ْؿ َأ ْم ٌر م َـ ْإَ ْم ِـ َأ ِو ْ َ ْ
ُ
ألؾ افـػوق َ ﴿ -وإِ َذا َج َ
ِ
ِ
ِ
قك ُف ِمـْ ُف ْؿ﴾( ،)3مـ لؿ افذيـ يًتـٌطقكف؟ لؿ ظؾًمء افؼيعي ،يًتـٌطقن إحؽوم
يـ َي ًْ َتـٌِْ ُط َ
مـْ ُف ْؿ َف َعؾ َؿ ُف افذ َ
مح ُت ُف َٓت ٌَ ْع ُت ُؿ افش ْق َط َ
ون إِٓ َؿؾِ ًقال﴾( ،)4ـقػ تتٌعقن
مـ إدفي ،ثؿ ؿول شٌحوكفَ ﴿ :و َف ْق َٓ َؾ ْض ُؾ اهللِ َظ َؾ ْق ُؽ ْؿ َو َر ْ َ
ون ادُْ ْم ِمـُ َ
افشقطون؟ بسك افرجقع إػ ظؾًمء افؼيعي ،وفذا ؿول شٌحوكفَ ﴿ :و َمو َـ َ
قن ف ِ َقـْ ِػ ُروا َـوؾ ًي َؾ َؾ ْق َٓ َك َػ َر ِم ْـ
ُـؾ ؾِر َؿ ٍي ِمـْفؿ َضوئِ َػ ٌي فِق َت َػؼفقا ِذم افد ِ ِ ِ
َي َذ ُر َ
ون﴾( ،)5يـذروهنؿ مـ
َ ُ
يـ َوف ُقـْذ ُروا َؿ ْق َم ُف ْؿ إِ َذا َر َج ُعقا إِ َف ْق ِف ْؿ َف َعؾ ُف ْؿ َ ْ
ُ ْ
ْ
افؼ وافًقء ذم أمقر افدكقو وأخرة ،ؾقحذروا خموفػي اهلل ؾقؽقن لذا مـ أشٌوب صالح أحقاهلؿ ذم افدكقو
ود
وأخرة ،وفذفؽ مو أظظؿ أثر افعؾًمء ظذ إمي ذم افـػع واخلر ،وذم ادؼوبؾ مو أـثر أثر افـوس ظؾقفؿ ذم ّ
خرا هلؿ ذم افدكقو وأخرة.
ذفؽ ،فؽـ افعؾًمء يصزون وَيتًٌقن ؾقؽقن ذفؽ ً
( )1ؾوضر.28 :
( )2صحقح .رواه أبق داود ( .)3641صحقح اجلومع (.)6297
( )3افـًوء.83 :
( )4افـًوء.83 :
( )5افتقبي.122 :
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ِ
افعومل َ اكتػع
ؿول ادمفػ :ؾٌؼدر إجالل افطوفى فؾعومل يـتػع بًم ُيػقد مـ ظؾؿف ،أي أن افطوفى إذا َؿدر
بعؾؿف ذم ثالثي أمقر:
ظز ّ
أوهلوّ :
وجؾ يٌورك فذفؽ افطوفى فؽقكف ؿد افتزم ذم أداب افؼظقي ،ؾقؽقن ذفؽ مـ أشوب
أن اهلل ّ
كزول افزـي ،ؾقًتػقد مـ ِظ ْؾ ِؿ افعومل.
أن مـ َؿدر ِ
وافقجف افثوينّ :
افعومل َ َؾ ِف َؿ ـالمف وأكزفف ذم مـوزفف ؾوشتػود افعؾؿ.
َ
أن ِ
افقجف افثوفٌّ :
افطوفى ؽر مؾتزم بؤداب افؼظقي ؾنهنؿ يًعك إػ صقن افعؾؿ ظـ لذا
افعومل َ إذا وجد
َ
افطوفى ٕكف يرى ظدم ألؾقتف فتقجقف اخلؾؼ وإرصودلؿ وجلعؾ افـوس يؼتدون بف فؽقكف مل يؾتزم بؤداب افؼظقي.
ِ
فؾعومل يـتػع بًم يػقد ِم ْـ ِظ ْؾ ِؿ ِف ،وؿد اجتؾٌـو مـ ؾضوئؾ افعؾؿ وآدابف ومو يؾزم
ؿول :وبؼدر إجالل افطوفى
ِ
افعومل وادتعؾؿ ،يشر ادمفػ لـو إػ ـتوب أف َػف ،ـتوب مطقل ّأفػف ذم آداب ضوفى افعؾؿ ،ؿول :وؿد اجتؾٌـو،
ـثرا مـ ؾضوئؾ افعؾؿ ،مـ ممقزات افتعؾؿ ،وممقزات افعؾؿ ،وآدابف  -أي
أي مجعـو وشحٌـو وأخذكو ً
ِ
افعومل وادتعؾؿ ادتخؾؼ بف  -أي ادتصػ بصػي افعؾؿ – وفزومف
إخالق -افتل يؾتزمفو أصحوبف ،ومو يؾزم
افز رمحف اهلل ،ذم
وامتثوفف ذم ـتوب أفػف ادمفػ ولق جومع بقون افعؾؿ ،ولذا مـ ادمفػوت افتل ّأفػفو ُ
ابـ ظٌد َ
ِ
شٌٌو مـ
افعومل ،أي مو يؿأل
ذفؽ افؽتوب مو يؽػل
صدره ويًد حوجتف مـ تعؾؿ أداب افؼظقي ،ويؽقن ً
َ
أشٌوب صػوء كػًف ولدوئفو ويؼر ظقـف ،أي ّ
أن لذا افؽتوب يؼر ظغ افعؾًمء ٕهنؿ يًعقن فتحصقؾ أداب
افؼظقي ؾقجدون بغقتفؿ ذم لذا افؽتوب ،ولذا افؽتوب أيضو ؾقف مـ أداب مو يؽػل ادًسصد ،أي افطوفى
افذي يريد افر َصد ويًعك إفقف ،ؾفق يؽػقف ويٌكه أي يقوح فف افطريؼ وخيزه بودعومل.
ن فف تلفقػ ذفؽ افؽتوب ،ولؽذا يـٌغل فطوفى
ـثرا ـًم لق ألؾف ،محد ادمفػ ربف أن َي َ
واحلؿد هلل ً
ظز ّ
وجؾ ظذ مو يقنه فف مـ ضؾى افعؾؿ أو مـ كؼه.
افعؾؿ أن يشؽر اهلل ّ
ِ
وافعومل أن يؽقن ً
ظورؾو بزموكف ،معرؾي افزمون تشتؿؾ ظذ ثالثي أمقر:
ؿول :ومـ صقؿ افعوؿؾ
شقئو ،وحؽؿ اهلل ذم ُـؾ مـفو.
أوهلو :معرؾي أخالق افـوس بحقٌ يعؾؿ مو يؽقن حًـًو ظـدلؿ ومو يؽقن ً
وثوكقفو :أن يعرف مو تعورف افـوس ظذ مؼداره مـ إمقر ادطؾؼي افتل وردت ذم افؼع ،ؾؿثال صؾي
افرحؿ وردت ذم افؼع ،مو لق مؼدارلو؟ خيتؾػ بوختالف أظراف افـوس مو بغ زمون وآخر ومؽون وآخر،
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ؾـتعؾؿ مو تعورف ظؾقف افـوس ؾقًم يتعؾؼ ذم حتصقؾ ادطؾقب افؼظل.
أمو إمر افثوفٌ :ؾقعرف أؾعول اخلؾؼ ومؼوصدلؿ بحقٌ ٓ يـخدع معفؿ ،وذفؽ ٕكف بعض افـوس
َ
ؾؿرة يدفس ادًتػتل ذم ادًلفي
افعؾًمء
يريد أن ُيًخر
وضؾٌي افعؾؿ فتحؼقؼ مؼوصده وافقصقل إػ مو يريدهَ ،
َ
كػًف ،ولؽذا َيوول
ومرة َيوول أن جيعؾ ادػتل يؼدح ذم َم ْـ تؽرلف ُ
فقػتل ادػتل بًم يتقاؾؼ مع لقاه ورؽٌتفَ ،
بعض افـوس اشتجرار ظؾًمء افؼيعي فتحؼقؼ مؼوصدلؿ وألداؾفؿ افتل ؿد تؽقن خموفػي فؾؼع.
مؼٌال ظذ صلكف ،أي مـ صلن افعومل وافعوؿؾ أن ُّيتؿ بعؿؾف وبشلكفِ ،
ؿولً :
وم ْـ َثؿ ٓ يشتغؾ بًم يتعؾؼ
متعؾؼو بعؿؾفِ ،
ً
وم ْـ َثؿ ٓ يشتغؾ بوحلديٌ بػالن وؾالن وٓ يشتغؾ
بؤخريـ إٓ إذا ـون ظؿؾ أخريـ
بوفؽالم ذم أصحوب إظًمل وافقطوئػ وافقٓيوت بًم ٓ يعقد بوفـػع واخلر ظذ أحدِ ،
وم ْـ لـو ؾنكف يؽقن
ً
حترزا مـ إخقاكف ،ؾال يتؽؾؿ ذم أحد مـ اخلؾؼ ،وٓ يتؽؾؿ إٓ بًم يعقد ظؾقف
حوؾظو فؾًوكف ،دوذا َيػظ فًوكف؟ ً
ً
امتثوٓ ٕمر افشورع ،وحػظو فقؿتف ،وخشقي مـ انإثؿ ادستى ظذ افؽالم ذم
بوخلر وافـػع ،دوذا َيػظ فًوكف؟
ِ ِ
ِ
ٌل
أخريـ ،ؿول اهلل تعوػَ ﴿ :و َٓ َي ْغ َت ْ
ى َب ْع ُض ُؽ ْؿ َب ْع ًضو أَ َُيى َأ َح ُد ُـ ْؿ َأ ْن َي ْل ُـ َؾ َحلْ َؿ َأخقف َم ْق ًتو﴾( ،)1وؿول افـ ّ
صذ اهلل ظؾقف ّ
ّ
وشؾؿ« :مـ حًـ إشالم ادرء ترـف مو ٓ يعـقفش(.)2
ثؿ ك ٌّف ادمفػ إػ مًلفي ولل أن ؽوفى إذيي افتل تؾحؼ انإكًون تؾحؼف مـ ِؿٌَ ِؾ مـ يعرؾف ،أمو مـ ٓ
ومرة يؽقن ظذ شٌقؾ
يعرؾف ؾػل افغوفى أكف ٓ يمذيف ،ومـ يعرف انإكًون ؿد يمذيف َمرة دصؾحي كػًفَ ،
صذ اهلل ظؾقف ّ
ٌل ّ
وشؾؿٓ« :
ومرة يؽقن ظذ شٌقؾ افؽزٕ ،ن مـ افؽز احتؼور أخريـ ،ـًم ؿول افـ ّ
احلًدَ ،
يدخؾ اجلـي مـ ذم ؿؾٌف مثؼول ذرة مـ ـزش ثؿ ؾن افؽز بـ «بطر احلؼ وؽؿط افـوسش( ،)3وفذا ؿول :ؾؾؿ يمذ
اؽس بؿدح أخريـ فف ،مدح أخريـ فؽ فقس ً
ُ
دفقال ظذ
ؿديًم إٓ
َ
معورؾفؿ ،ثؿ ؿول :وادغرور مـ ّ
افـوس ً
صدؿؽ وٓ ظذ صحي مـفجؽ وٓ ظذ شالمي مو ذم ؿؾٌؽ وٓ ظذ مقاؾؼتؽ فؾؽتوب وافًـي ،وإكًم ادعقور
وشـي ،ؾنذا ــو مقاؾؼغ هلًم ؾرحـو بذفؽ ،وإذا
افذي يـٌغل بـو أن هنتؿ بف لق مقاؾؼي افـصقص افؼظقي ً
ـتوبو ُ
( )1احلجرات.12 :
( )2صحقح .رواه افسمذي ( .)2317صحقح اجلومع (.)5911
( )3صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)4658ؽويي ادرام (.)114
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ــو خموفػغ هلًم كتلول مو ؾقفًم ؾنكـو كحذر مـ مثؾ لذا ،وفق وجد ثـوء مـ اخلؾؼ وفق وجد ـالم ضقى مـ
اخلٌِ ِ
اخلٌَِ ُ
أخريـ ،ؿول تعوػُ ﴿ :ؿ ْؾ َٓ َي ًْ َت ِقي ْ
قٌ﴾( ،)1إظجوب افـوس
ى َو َف ْق َأ ْظ َج ٌَ َؽ َـ ْث َر ُة ْ َ
قٌ َوافطق ُ
دفقال ظذ صحي مو لؿ ظؾقف ،وفذا ؿول تعوػَ ﴿ :و َأ ْـ َث ُر ُل ْؿ َٓ َي ْع ِؼ ُؾ َ
بوفؽثرة فقس ً
قن﴾( ،)2وؿول تعوػَ ﴿ :وإِ ْن
ُتطِ ْع َأ ْـ َث َر َم ْـ ِذم ْإَ ْر ِ
قك َظ ْـ َشٌِ ِ
ض ُي ِضؾ َ
ظز ّ
اظ َؾ ُؿقا َأن ؾِ ُ
قؽ ْؿ
كٌقفَ ﴿ :و ْ
قؾ اهللِ﴾( ،)3بؾ ؿول اهلل ّ
وجؾ فصحوبي ّ
ِ
ُ
َر ُش َ
وافعـً بًٌى ذفؽ ،ومـ لـو مـ
ادشؼي
قع ُؽ ْؿ ِذم َـثِ ٍر ِم َـ ْإَ ْم ِر َف َعـِت ْؿ﴾( )4أي َف َؾ ِح َؼ ْت ُؽ ُؿ
ُ
قل اهللِ َف ْق ُيط ُ
اؽس بثـوء أخريـ ؾفذا جولؾ ،وفذا ٓ يـٌغل أن كؼقس افـوس بحًى ـثرة أتٌوظفؿ أو ـثرة ادعجٌغ هبؿ،
ؾنن افذيـ يعجٌقن بلكوس ٓ يصح ْ
ـثرة ،ؾؽؿ ممـ يعجى بلصحوب افؽرة أو أصحوب
أن يؼتدى هبؿ
ٌ
تغس بؽثرة ثـوء
يغس افعوؿؾ بؿثؾ لمٓء ،لؽذا أكً اكتٌف ٓ ّ
افتؿثقؾ أو أصحوب افًقوشي افٌوضؾي ،ؾحقـئذ ٓ ّ
ٌل ّ
صذ اهلل
معقورا
افـوس ظؾقؽ أو بؿدحفؿ فؽ ،ؾنن لذا فقس
ً
ذظقو تـطؾؼ مـف ،وإذا تلمؾً ذم حول افـ ّ
ً
وشؾؿ ذم أوائؾ أمره ؾنن أـثر مـ يعرؾف يذمف ،ومـ يؿدحف بعد بعثتف ؿؾقؾ ،ومع ذفؽ فقس لذا ً
ظؾقف ّ
دفقال
ظذ رء مـ صحي أو ودلو.
اؽس بؿدحفؿ فف ،واجلولؾ مـ صدؿفؿ ظذ خالف مو يعرف مـ كػًفَ ،يى بعض
ؿول :وادغرور مـ ّ
افـوس ْ
أن يثـك ظؾقف وفق ـون ذفؽ بًم فقس ؾقف ،ولذا ـًم أكف دفقؾ ظذ كؼص افعؼؾ لق أيضو دفقؾ ظذ جفؾ
ذم فف وإكؼوص دـزفتف ٕن مـ َظؾِ َؿ بحوفف
انإكًون ،ؾنن مدح انإكًون بًم فقس ؾقف  -ذم حؼقؼي إمر  -لق ّ
صذ اهلل ظؾقف ّ
وشؿع ذفؽ اددح وافثـوء ؾنكف حقـئذ شقـتؼصف وَيتؼره ،وفذا ّ
ٌل ّ
وشؾؿ مـ صػي افتشٌع،
حذر افـ ّ
ظز ّ
وجؾ افذيـ َيٌقن أن َيؿدوا بًم مل يػعؾقا.
ذم اهلل ّ
وؿول« :ادتشٌع بًم فقس ؾقف ـالبس ثقيب زورش( ،)5وؿد ّ
جؾ وظال أن يقؾؼـو وإيوـؿ خلري افدكقو وأخرةْ ،
أشلل اهلل ّ
وأن جيعؾـو وإيوـؿ مـ اهلداة ادفتديـ ،ـًم
( )1ادوئدة.166 :
( )2ادوئدة.163 :
( )3إكعوم.116 :
( )4احلجرات.7 :
( )5افٌخوري (.)5219
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أشلفف شٌحوكف ْ
محقدا ،افؾفؿ ارزؿـو اخلؾؼ وإدب افػووؾ،
ظقدا ً
أن يصؾح أحقال إُمي ويعقدلؿ إػ ديـفؿ ً
ّ
وصذ اهلل ظذ
حل يو ؿققم أفزم جقارحـو بلكقاع افطوظوت واجعؾـو مـ ألؾ افتؼقى ،لذا واهلل أظؾؿ،
افؾفؿ يو ّ
كٌقـو حمؿد وظذ آفف وأصحوبف وأتٌوظفّ ،
ـثرا إػ يقم افديـ.
وشؾؿ
ّ
ً
تًؾقًم ً
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افًالم ظذ أؾضؾ إكٌقوء وادرشؾغ ،أمو بعد
احلؿد هلل رب افعودغّ ،
وافصالة ّ
جؾ وظال أن يقؾؼـو وإيوـؿ خلري افدكقو وأخرة ،وأن جيعؾـو وإيوـؿ مـ ألؾ ِ
أشلل اهلل ّ
افز وافتؼـقى،
رزؿـو اهلل وإيوـؿ أداب افصوحلي وإخالق افػووؾي وإفػوظ افطقٌي.
افز افؼرضٌـل رمحـف اهلل
كقاصؾ مو ــو ابتدأكو بف مـ ؿراءة ـتوب اجلومع فمداب فؾشقخ افعالمي ابـ ظٌد َ
تعوػ.
......................................................
ّ
وصذ اهلل وش ّؾؿ وبورك ظذ ظٌد اهلل ورشقفف كٌ ّقـو حمؿد
بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ،احلؿد هلل رب افعودغ،
وظذ آفف وصحٌف أمجعغ.
ؿول ادمفػ رمحف اهلل تعوػ -وصقخـو واحلورضيـ :-ومـ جومع آداب افعؾؿ إؾشوء افًالم ظذ مـ فؼقً
أو دخؾً إفقف أو مررت بف ،وٓ يـٌغل ٕحد أن يدخؾ مـزفف حتك ُي ًَؾ َؿ ظذ ألؾف و َم ْـ ؾقف ،ؾنن مل يؽــ ؾقـف
افًالم ظؾقـو وظذ ظٌود اهلل افصوحلغ ،ويًؾؿ افراـى ظذ ادور وافؼوئؿ ظذ افؼوظد وافؼؾقؾ ظذ
أحد ؿولّ :
افؽثر ،وإن َشؾؿ ٌ
بوفًالم ،وٓ ُيؼصـدون بتفـئـي وٓ
رجؾ مـ افؼقم أجزألؿ ،وٓ يٌدأ أحدً ا مـ ألؾ افذ ّمي ّ
تعزيي ،وإن ش ّؾؿقا َرد ظؾقفؿ :وظؾقؽ ،ويـتفل ذم افًالم إػ افزـي ،وٓ بلس أن تًؾؿ ادـرأة ادتجو ّفـي ظـذ
افرجول ،ويًؾؿقا ظؾقفو ،وٓ ُيًؾؿ ظذ افشوبي وٓ تًُؾؿ ظؾقف.
ويًتلذن افرجؾ ظذ أمف وذوات حمورمف إذا أراد افدخقل ظؾقفـ ،ويـٌغل فؾرجؾ آشتئذان ظذ ـؾ أحـد
إٓ ظذ زوجتف و َأ َمتِ ِف وـؾ مـ ٓ يصؾح أن يراه ظريوكًو :ؾوٓشتئذان ظؾقف مـ امرأة ورجـؾ ،وآشـتئذان ثالثـي
ًـؿع
افًالم ظؾـقؽؿ أأدخـؾ؟ ؾـنن أذن فـؽ وإٓ ؾـورجع ،وٓ تـزد ّإٓ أن تعؾـؿ أكـؽ ٓ ُي
ُ
تؼقل ذم ـؾ مرةّ :
اشتئذاكُؽ ؾال بلس أن تزيد ظذ افثالث ،وؿرع افٌوب افققم يؼقم مؼوم آشـتئذان ؾـقًم مهـ إذا خـرج انإذن،
وفقس دـ ؿرع ثال ًثو أن يدخؾ وٓ أن يـكف حتك يعؾؿ أكف ؿد ُش ِؿ َع و ُظؾِ َؿ بف ،ومـ دخؾ حوكقتًـو أو بقتًـو ؾقـف
فًالم ظؾقـو وظذ صوحلل ظٌود اهلل.
متوع فف ؾؾقس ظؾقف جـوح ذم ترك آشتئذانَ ،
وح ًَ ٌـ أن يؼقل :بًؿ اهلل ،ا ّ
وٓ َيؾ دًؾؿ أن يـظر إػ ظقرة أحد ّإٓ مـ رضورة ،وـذفؽ ٓ َيؾ فف أن يظفر ظذ ظقرتـف أحـدً ا ّإٓ
زوجتف وأ َمتِف ظـد احلوجي إػ ذفؽ ،وٓ يـٌغل أن يسك أحـدٌ فِـ ٌْ َس افنـاويؾ إٓ مــ ٓ يؼـدر ظؾقفـو إٓ أن
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يؽقن ُحم ْ ِر ًمو ؾقؽػقف مئزره ،وٓ َيتٌل افرجؾ ذم ثقب واحد فقس ظذ ؾرجف مـف رء ،وٓ خيؾق افرجؾ بومرأة
فقًً مـف بؿحرم ،وٓ تًوؾر ادرأة إٓ مع زوج أو مع ذي حمرم مـفو ّإٓ شػرلو إػ احلٍ خوصي :ؾنهنـو إذا مل
يؽـ هلو ذو حمرم مـ افرجول خرجً مع مجوظي افـًوء ،وٓ يـتصى افرجـؾ ظريوكًـو ٓ ً
هنـورا ،وإذا
فـقال وٓ ً
أحؼ أن يًتحقو مـف ،وٓ جيقز ٕحد دخقل محوم بغر مئزر إٓ إضػول،
اؽتًؾ ؾؾقتضوم مو اشتطوع :ؾنن اهللَ ُ
وـره موفؽ دخقل احلًمم فؾؿرأة بؿئزر وبغر مئزر :مريضي أو صحقحي ،ورخص ؾقف ؽـره فؾـًـوء إذا ـــ
مرى أو كػًوء بعد أن يًسن أكػًفـ بودقوزير افًوبغوت ،وٓ جيقز هلـ أن يـظرن بعضفـ ذم ظقرة بعض.
ِ
ظؼا رضبقا ظؾقفو ،واخلر ـؾف بوفعودة ،وٓ يـوم
وإذا بؾغ افصٌقون شٌع شـغ ُأمروا بوفصالة ،وإذا بؾغقا ً
إخقان وإختون ذم ثقب واحد متجرديـ إذا بؾغقا ظؼ شـغ ،وافؽرالقي ذم مٌقً ابـ ظؼـ شــغ مـع
افًـ ،وٓ إم مـع
أخقف وأختف أصد مـفو ذم مٌقً إكثك مع إكثك ،وٓ يٌقً افرجؾ مع ابـف مـذ يٌؾغ لذا ّ
ِ
ـؿ
ابـتفو إٓ وبقـفًم حوئؾ مـ افثقوب ،وافؽرالقي ذم إجـٌقغ أصد ٕكف مـؽرَ ،
احل ُؾ َ
﴿وإِ َذا َب َؾ َغ ْإَ ْض َػ ُول مـْؽ ُُؿ ْ ُ
ِ
اشت َْل َذ َن اف ِذي َـ ِم ْـ َؿ ٌْؾِ ِف ْؿ﴾( ، )1ومو مل يٌؾغقا ؾال جـوح ظؾـقفؿ ذم آشـتئذان إٓ ذم افعـقرات
َؾ ْؾ َق ًْت َْلذكُقا ـ ًََم ْ
افثالث بـغ ـوكقا أو مؾؽ يؿغ ،وافعقرات افثالث ثالثي أوؿوت :ؿٌؾ صالة افصـٌح وؿٌـؾ صـالة افظفـر
وبعد صالة افعتؿي ،وـؾ وؿً خيشك ؾقف ظذ ادرء افتعري ؾذفؽ حؽؿف.
وٓ بلس أن يـظر إػ وجف أم أمرأتف وصعرلو وـػقفو وـذفؽ زوجي أبقف ،وٓ يـظر مـفـ إػ معصـؿ وٓ
شوق وٓ جًد ،وٓ جيقز ترداد افـظر وإدامتف ٓمرأة صوبي مـ ذوي ادحورم أو ؽرلـ إٓ ظـد احلوجـي إفقـف
كؽوحو وافًـالمي مــ
أو افيورة ذم افشفودة وكحقلو ،وإكًم يٌوح افـظر إػ افـًوء افؼقاظد افاليت ٓ يرجقن ً
ِ
وفتيب ادرأ ُة بخًمرلـو:
ذفؽ أؾضؾ ،وظذ ـؾ مممـ ومممـي أن يغضقا مـ أبصورلؿ وَيػظقا ؾروجفؿ،
ولق ـؾ مو يغطل رأشفو ظذ جقٌفو فتًس صدرلو ،وٓ تٌدي زيـتفو إٓ فٌعؾفو أو ابـ بعؾفو أو ابـفو أو أخقفو
أو ابـ أخقفو أو ابـ أختفو أو مو مؾؽً يؿقـُفو ،وافتحػظ افققم مـ مؾؽ افقؿـغ أوػ َدِـو َحـدَ َ
ث ذم افــوس،

( )1افـقر.59 :
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وافقؽد مـ افعٌقد وؽر افقؽد ظـدي ذم ذفؽ ؿريى مـ افًقاء ،وؿد ؿقؾ ذم مؾؽ افقؿغ لــو افـًـوء ،وؿـد
ردت افرخصي ذم أـؾ ادرأة مع ظٌدلو افقؽد ومع خودمفو ادلمقن وترك ذفؽ أؿرب إػ افًالمي.
ويؽره فؾرجؾ أن يـوم بغ َأ َم َت ْق ِف أو بغ زوجتف و َأ َمتِ ِف :وأن يطل إحدامهو بحقٌ تًؿع إخـرى :وأن يطـل
ُ
ـٌرا :-وأن يتحدث بًم خيؾق بف مع ألؾف ،ويؽره فؾؿرأة مثؾ ذفؽ
افرجؾ حؾق َؾتَف بحقٌ يراه أحد -
صغرا أو ً
ً
مـ حديثفو بًم ختؾق بف مع بعؾفو.
......................................................
لذه ادٌوحٌ افتل ذـرلو ادمفػ تتعؾؼ بوٓشتئذان وبوفعقرات.
ؾؼول ادمفػِ :
وم ْـ جوم ِع آداب افعؾؿ إؾشوء افًالم ظذ مـ فؼقً أو دخؾً إفقف أو مررت بف ،ؾؼد جـوء
ذم إحوديٌ افسؽقى ذم إؾشوء افًالم ،وؿد ُشئِؾ افـٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ :أي انإشالم خر؟ ؿـول« :أن
ُت ًَُؾ َؿ ظذ مـ ظرؾً ومـ مل تعرفش( ،)1وؿد ؿول ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :فـ تدخؾقا اجلـي حتك تممـقا ،وفـ
ٌل ّ
صذ اهلل
تممـقا حتك حتوبقا ،أؾال أدفؽؿ ظذ رء إذا ؾعؾتؿقه حتوبٌتؿ؟ أؾشقا افًالم بقـؽؿش( ،)2وذـر افـ ّ
ظؾقف وش ّؾؿ ّ
أن مـ اخلصول افتل تؽقن مـ أشٌوب دخقل اجلـي إؾشوء افًالم ،وأصؾ حتقي افًـالم أن يؾؼـل
ُ
اشـؿ مــ
افشعور ادمذن بوفًالمي وظدم إذيي ،وؿول بعض ألؾ افعؾؿ :إن ادرا َد بوفًالم
انإكًون ظذ ؽره
ُ
َ
ظز ّ
وجؾ ،واجلؿفقر ظذ إول ٕصؾ انإضالق افؾغقي.
أشًمء اهلل ّ
وٓ يـٌغل ٕحد أن يدخؾ ً
ّ
ـر
ظـز
مـزٓ حتك ُي ًَؾؿ ظذ ألؾـف ،فؼـقل اهلل ّ
وجـؾَ َٓ ﴿ :تَـدْْ ُخ ُؾقا ُب ُقق ًتًـو َؽ ْ َ
ُب ُققتِ ُؽ ُْؿ َحتك َت ًَْ َت َْلكِ ًُقا َو ُت ًَُؾ ُؿقا َظ َذ َأ ْلؾِ َفو﴾( ،)3و ُي ًَؾ ُؿ ظذ َم ْـ ذم ذفؽ افٌقً وفق مل يؽقكقا مـ ألؾف ،ؾـنن
مل يؽـ ذم افٌقً أحد َح ًُ َـ بف أن يؼـقل« :افًـالم ظؾقــو وظـذ ظٌـود اهلل افصـوحلغشٕ ،ن اهلل تعـوػ ؿـول:

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)12
( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)54
( )3افـقر.27 :
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﴿ َؾًؾؿقا َظ َذ َأ ْك ُػ ًِ ُؽُؿ َ ِ
ُ
حتق ًي ِم ْـ ِظـْ ِْد اهللِ ُم ٌَ َور َـ ًي﴾( )1ؾدل لذا ظذ مؼوظقي ْ
انإكًون افًال َم وفـق مل
أن يؾؼل
ْ
َ ُ
َير أحدًً ا ذم ذفؽ ادـزل.
ثؿ ذـر إحؼ بنفؼوء افًالم :ؾؼول :يًؾؿ افراـى ظذ ادورٕ ،ن افراـى حري بف أن يرى ذم كػًف أكف
أؾضؾ مـ ادور ؾؼع أن يؽقن افًالم مـ ِؿ ٌَؾِ ِف ،ولؽذا بوفـًٌي فؾؼوئؿ يًؾؿ ظذ افؼوظـد ،ولؽـذا يًـؾؿ
افؼؾقؾ ظذ افؽثر ٕن فؾؽثر ح ًؼو ظذ افؼؾقؾ ،وحتقي افًالم مـ ؾروض افؽػويوت ،فذفؽ إذا شؾؿ رجؾ مـ
افؼقم ؾنكف جيزئفؿٕ ،ن خوصقي ؾرض افؽػويي أكف إذا ؿوم بف افٌعض أجزأ.
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ« :وٓ
ؿول :وٓ يٌدأ  -أي ادًؾؿ  -أحدًً ا مـ ألؾ افذمي بوفًـالم :فؼـقل افـ ّ
تٌدؤولؿ بوفًالمش( ،)2فؽـ فق َشؾ ُؿقا ُذع فف أن يؼقل :وظؾقؽؿ ،ولؾ جيقز فف أن يؼقل :وظؾقؽؿ افًـالم
متك أمـ مـ ـالمفؿ و َظؾِ َؿ مـ حوهلؿ أهنؿ ٓ يؼصدون معــك خموف ًػـو فؾؿعــك افؼـظل؟ اجلؿفـقر ؿـوفقا:
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :وإذا بدأوـؿ بوفًـالم ؾؼقفـقا :وظؾـقؽؿش()3
يؼتك ظذ ؿقفف «وظؾقؽؿش فؼقل افـٌل ّ

ّ

ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وأمو بداءة ألؾ افذمي بتحقي أخرى ؽر حتقي افًالم ـًم فق ؿول :ـقـػ
وٕكف ؾعؾ افـ ّ
حوفؽ؟ ـقػ أصٌحً؟ صٌوح اخلر؟ ؾوجلؿفقر ظذ أكف ٓ يٌدأ افذمل هبذه افتحقي ،وذفؽ ٕن لذه افتحقـي
متوثؾ حتقي افًالم ،ؾؿـع ادًؾؿ مـ بداءة افذمل هبو ،واختور ضوئػي مـ ألؾ افعؾؿ أكف جيـقز فؾؿًـؾؿ أن يٌـدأ
ألؾ افذمي بتحقي أخرى ؽر حتقي افًالم :ؿوفقإ :ن احلديٌ إكًم مـع مـ بداءّتؿ بوفًالم ؾقٌؼك بوؿل أكـقاع
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ٓ« :تٌـدؤولؿ
افتحقوت ظذ إصؾ ذم جقاز اشتعًمهلو ،ومـشل لـذا أن ؿـقل افـ ّ
بوفًالمش لؾ ُيػفؿ مـ ـؾؿي افًالم بقاشطي مػفقم ادقاؾؼي ؾقؿـع مــ بؼقـي افتحقـوت؟ أو أكـف يػفـؿ مـفـو
بقاشطي مػفقم ادخوفػي ؾقؼتك احلؽؿ ظذ حتقي افًالم؟ ؿقفف :وٓ ُيؼصدون بتفـئي وٓ تعزيي ،ادـراد بللـؾ
افذمي مـ ُيعطقن افعفد أن ٓ ُيتعرض هلؿ ،و ُيؿؽــقن مــ افٌؼـوء ذم ديـور انإشـالم ظـذ جفـي آشـتؿرار

( )1افـقر.61 :
( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2167
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6258
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وافدوام ،وؿقؾ هلؿ لذا آشؿ ٕن افذمي ذم فغي افعرب افعفد :ؾؽلهنؿ يعولـدون فقٌؼـقا ذم بـالد انإشـالم،
ؿول :وٓ يؼصدون بتفـئي وٓ تعزيي ،أمو افتفـئي ؾنن ؿقل ادمفػ لـو ؿد يػفؿ مـف أمران:
إول :أن يتعـّّك ادًؾؿ ويؼصدلؿ ظذ ُب ْع ٍد ،وؿـد ُيػفـؿ مــف ـرد افتفـئـي وفـق مل يؽــ ؾقفـو ؿصـد،
واجلؿفقر ظذ تؼًقؿ افتفـئي افتل تؽقن ٕلؾ افذمي وافؽػور إػ كقظغ:
افـقع إول :مو ـون فًٌى ديـل ؾؼوفقا :لذا ٓ جيقز أن ُُّيـئقا بف ،ومـ أمثؾي ذفؽ ّتـئتفؿ بعقد ادـقالد:
ٕن لذا افعقدََ ديوك ٌي يعٌدون اهلل هبو ،ولل ديوكي بوضؾي ،وٓ يصح فؾؿًؾؿ أن ُُّيـل بًم لق بوضـؾ ،وٓ جيـقز أن
ُُّيـل بًم خيوفػ افؼع.
وافـقع افثوين :افتفـئي بلمر دكققي ،ـحصقل بعضفؿ ظذ مول أو شالمي صحي أو كحق ذفؽ ،ؾفذ افــقع
أيضو يؿؽـ تؼًقؿف إػ ؿًؿغ:
إول :مو يًتعقـقن بف ظذ بوضؾ أو َو َر َد إفقفؿ مـ ضريؼ بوضـؾ :ؾفـذا ٓ جيـقز أن ُُّيـئـقا بـف :ــًم فـق
اـتًٌقا ً
موٓ مـ ضريؼ افربو ،أو ـوكقا ممـ إذا حصؾ ظذ ادول حورب بف انإشالم وألؾ انإشالم :ؾحقـئـذ ٓ
جيقز ّتـئتفؿ هبذا إمر افدكققي.
أمو إذا ـون لذا إمر افدكققي ؿد حصؾ مـ أمر مٌوح و ُي ْع َؾ ُؿ مـ ؽوفى حوهلؿ أهنؿ يـػؼقكف ذم أمر مٌوح:
ؾال حرج مـ ّتـئتفؿ ظذ افصحقح مـ ؿقيل ألؾ افعؾؿ.
وأمو بوفـًٌي فؾتعزي ي :ؾنن افتعزيي فؾذمل ؿد تؽقن بًٌى مصقٌي وصؾً إفقف بقؾوة ؿريى فف :ؾحقـئذ ؿد
يؽقن ذفؽ افؼريى مًؾًم ؾقدظك فؾؿقً ادًؾؿ ،ؿد يؽقن افؼريى فؾذمل فقس مـ ألؾ انإشالمِ :
ؾؿـ ْـ َثـؿ
ً
عزى بًم يتضؿـ افدظوء فف بودغػرة أو بدخقل اجلـي أو كحق ذفؽ مـ إدظقيٕ :ن لذه إمقر خيتص هبـو
ٓ ُي ّ
ألؾ انإشالم ،وؿد ورد ذم افـصقص افـفل ظـ افدظوء فؾؿؼـغ ،ؾؼد هنك اهلل ّ
ُ
جؾ وظال كٌقف ّ
صذ اهلل ظؾقف
َون فِؾـٌِل َواف ِذي َـ آ َمـُُقا َأ ْن َي ًْ َت ْغ ِػ ُروا فِ ْؾ ُؿ ْ ِ
غ َو َف ْق َـَو ُكُقا ُأ ِ
أن يًتغػر فؾؿؼـغ ﴿ َمو َـ َ
وش ّؾؿ ْ
ويل ُؿ ْر َبك ِمـ ْـ
ؼـِ َ
وب ْ
َ
أحقاهلؿ :ـًم فق دظو بلن يصؾح ذريـي
اجلَ ِحق ِؿ﴾( ،)1وأمو افدظوء هلؿ بلن ُيصؾح
َب ْع ِد َمو َت ٌَ َ
غ َهل ُ ْؿ َأهنُ ْؿ َأ ْص َح ُ

( )1افتقبي.113 :
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ادقً أو أن خيػػ ظـف أو يٌتعد احلزن ظـفؿ أو كحق ذفؽ مــ إدظقـي افتـل ٓ ختـوفػ ادعــك افؼـظل ذم
افتعزيي :ؾال حرج ذم مثؾ ذفؽ.
ؿول :وإن شؾؿقا رد ظؾقفؿ بـ «وظؾقؽش ـًم ورد ذم احلديٌ ،ؿول :ويـتفل ذم افًالم إػ افزـي ،ؾقؼقل:
«افًالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتفش ،ؾال يزيد أفػو ًطو أخرى ،ؾال يؼقل :وإكعومف وإجالفف وتؼـديره وإؾضـوفف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ.
وكحق ذفؽٕ :ن افًالم ظٌودة ؾؼع أن يؼتك انإكًون ؾقفو ظذ مو ورد ظـ افـ ّ

افًـ ،وذفؽ ٕهنـو ؿـد ُأ ِمــ
ؿول :وٓ بلس أن ُتًُؾؿ ادرأة ادتجو ّفي ظذ افرجول ،ادرأة ادتجو ّفي لل ـٌرة ّ

ِم ْـ أن يطؿع ؾقفو افرجول :ؾجوز هلو أن ُت ًَُؾ َؿ ظؾقفؿ وأن يًؾؿقا ظؾقفو ،وأمو ادرأة افشوبي ؾنهنو ٓ ُت ًَُؾؿ ظـذ
افرجول وٓ ُي ًَؾ ُؿقن ظؾقفو ٕكف ٓ ُي ْم َم ُـ ِم ْـ ِم ْث ِؾ لذا افًالم ،ولـذا يـدفؽ ظـذ أن افؼـع ؿـد شـد ظـذ
افشقطون ضر َؿف إػ افؼؾقب ذم أن يطؿع افرجول بوفـًوء أو افـًوء بوفرجول ،حتك رد افًالم ؿد ُهنـل ظــف،
ويدل ظذ لذا ادعـك ُ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾنهنؿ مل يـؼؾ ظـفؿ
حول افصحوبي ذم ظفد افـ ٌّقة وبعد وؾوة افـ ّ
أهنؿ ـوكقا يًؾؿقا ظذ افشقاب ،بؾ كؼؾ ظـفؿ انإكؽور ظذ مـ ش ّؾؿ ظؾقفـ.
ؿول :ويًتلذن افرجؾ ظذ أمف ،أي ٓ يدخؾ ظذ أمف إٓ بعد أن يًتلذن ،وذفـؽ ٕن ادـرأة ذم بقتفـو ؿـد
حتتوج إػ افتخػػ مـ بعض ثقوهبو ،ؾؼد يؽقن مـ أؽراوفو وحقائجفو مو ٓ ترؽى أن ي ّطؾع ظؾقف أحـدٌٌ مــ
افـوس حتك مو يتعؾؼ بلبـوئفو ،ؾؼع حقـئذ فؾرجؾ أن يًـتلذن افرجـؾ ظـذ أمـف إذا أراد أن يـدخؾ ظؾقفـو،
ولؽذا ذوات ادحورم ـلخقاتف وظًمتف وبـوتف وبـوت أخقف.
ؿول :ويـٌغل فؾرجؾ آشتئذان ظذ ـؾ أحد ،ؾال يدخؾ ظذ أحد حتك يًـتلذن ــًم ورد ذم افـصـقص
افتل أوردكولو إٓ ظذ زوجتف أو َأ َمتِ ِف :ؾنكف جيقز أن يدخؾ ظؾقفؿ بدون اشتئذان ،وذفؽ ٕكف جيـقز أن يطؾـع
مـفو ظذ مو ٓ جيقز فف أن يطؾع مـ ؽرمهو.
ؿول :ويـٌغل فؾرجؾ آشتئذان ظذ ـؾ أحد إٓ ظذ زوجتف وأ َمتِف وـؾ َمـ ْـ ٓ يصـؾح أن يـراه ظريو ًكًـو
ؾوٓشتئذان ظؾقف ،يعـل يؼع بؾ جيى آشتئذان ظؾقف مـ امرأة ورجؾ.
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ٌل ّ
صذ
وآشتئذان يؽقن ثالث مرات ،ؾنذا مل يمذن بعد ادرة افثوفثي ؾحقـئذ يـكف ادًتلذن ،فؼقل افـ ّ
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ «آشتئذان ثالث :ؾـنن ُأ ِذ َن فـؽ وإٓ ؾـورجعش( ،)1ويؼـقل ذم ــؾ مـرة :افًـالم ظؾـقؽؿ:
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َظؾؿ ً
ٌل ّ
رجال أن يؼقل لذا افؾػـظ( ،)2ؾـنن ُأ ِذ َن فـؽ
أأدخؾ؟ ـًم ورد ذم احلديٌ أن افـ ّ
وإٓ ؾورجع ،وٓ تزد ظذ ثالث مرات ذم آشـتئذان إٓ إذا ظؾؿـً أكـؽ ٓ ُتًُـؿع اشـتئذاكؽ ،ؾـنذا ــون
مـخػضو :وؽؾى ظذ طـؽ أن صقتؽ مل يصؾ إػ مـ تريد آشتئذان ظؾـقفؿ :ؾحقـئـذ ٓ بـلس أن
صقتؽ
ً
تزيد ظذ آشتئذان ،ؿول :وؿرع افٌوب افققم يؼقم مؼوم آشتئذان ،وذفـؽ ٕن لـذا افؼـرع ُيًـؿع ؾقؽـقن
بؿثوبي آشتئذانْ ،
وإن ـون إوػ أن يؽقن لـوك اشتئذان ،وذم زموكـو احلورض مع وجقد أكقاع ادـٌفوت افتل
ُتُـٌف ظذ وجقد مـ يريد افدخقل :ؾفذه ادـٌفوت تؼقم مؼوم آشتئذان ،فؽـ آشتئذان إول ـون مـع ؾـتح
أبقاب افٌققت ،وأمو أن ذم زموكـو احلورض ؾنن إبقاب ؿد أؽؾؼً ،وحقـئذ يـٌغل أن ُيؼتك ذم آشـتئذان
ظذ ثالث مرات إذا مل يؽـ افشخص مـ ألؾ افٌقً ،ويـٌغل أن ُيٌو َظَدََ بغ مرات آشتئذان شقاء ـون بلداة
افتـٌقف أو بؼرع أو بؾػظ مـ أجؾ أن يتؿؽـ ألؾ افدار مـ شًمع صقت ادًتلذن.
ؿول :وفقس دَِ ْـ ؿرع ثال ًثو أن يدخؾ ،ؾنذا ؿرظً ثال ًثو ومل يمذن فؽ ؾال تدخؾ واككـف ،وٓ أن يـكـف
– يعـل مـ اشتلذن  ٓ -يـٌغل بف أن يـكف حتك يعؾؿ أكف ؿد ُش ِؿع و ُظؾِ َؿ بف ،أمو إذا ؽؾـى ظـذ طــف أهنـؿ مل
يًؿعقه اكتظر حتك يغؾى ظذ طـف أهنؿ ؿد شؿعقه ،وفذفؽ دو جوء أبق شعقد ظذ ظؿـر بــ اخلطـوب رهلل اهلل
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :آشـتئذان ثـالث:
ظـف اشتلذن ثال ًثو ؾرجع ،ؾًلفف ظؿر ظـ ذفؽ ،ؾؼول :شؿعً افـ ّ
ِ
ظؿر يدل ظذ أكف مـ اشـتلذن مـرة أو مـرتغ ٓ يـكـف ،وأن مــ اشـتلذن
ؾنن ُأذن فؽ وإٓ ؾورجعشَ ،ؾػ ْع ُؾ َ
افثوفثي يٌؼك مدة حتك يغؾى ظذ طـف أن ألؾ افدار ؿد شؿعقا إذكف وأظروقا ظـ ذفؽ انإذن.
أمو ادحول ادػتقحي افتل ُأ ِذ َن فؾـوس بدخقهلو شقاء ـون بنذن فػظل ـؿـ ؿقؾ فف :أدخـؾ ،أو ــون بـنذن
ظرذم ـؿـ ؾتح داره ٓشتؼٌول افضققف أو ؾـتح دـوكـف ٓشـتؼٌول افزبـوئـ افـذيـ يريـدون ذاء احلـقائٍ:

( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2153
( )2صحقح.رواه أبق داود ( .)5177صحقح اجلومع (.)4397
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ؾحقـئذ لمٓء ٓ َيتوجقن فالشتئذانٕ ،هنؿ ؿد ُأذن هلؿ إمو فػ ًظو أو ُأذن هلؿ بونإذن افعرذم ،ومثؾ لذا مو فـق
اتصؾ ظذ صوحى افدار ؾؼول فف :افٌوب مػتقح ؾودخؾ ،لذا إذن بوفدخقل وفق مل يًتلذن ،ولؽـذا ــًم فـق
أرشؾ فف رشوفي :بوبـو مػتقح ؾودخؾ ،ؾفذا إذن وبوفتويل يدخؾ وفق مل يًتلذن ،ولؽذا إذا ـون فإلكًون متـوع
ذم دار و َظؾِ َؿ أن ألؾ افدار يلذكقن هلؿ ذم أخذ ذفؽ ادتوع :جوز فف أن يدخؾ ،أمو إذا ظؾؿ مــ حـوهلؿ أهنـؿ ٓ
يلذكقن فف بوفدخقل إٓ بعد انإذن :ؾال بد مـ آشتئذان.
وح ًُ َـ أن يؼقل :بًؿ اهلل ،افًالم ظؾقـو وظذ صوحلل ظٌود اهلل ،يعـل إذا دخؾ بق ًتًو ذم متوع وفـقس
ؿولَ :
ؾقف أحد ،أو دخؾ حوكق ًتًو ودـوكو دمور ًيو :ؾنكف َيًـ أن يؼقل لذا افؾػظ.

غ َي ُغضقا ِم ْـ َأ ْب َص ِ
ور ِل ْؿ﴾(،)1
ؿول :وٓ َيؾ دًؾؿ أن يـظر إػ ظقرة أحد ؾنن اهلل تعوػ ؿولُ ﴿ :ؿ ْؾ فِ ْؾ ُؿ ْم ِمـِ َ

وافـٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول« :افـظرة شفؿ مًؿقم مـ شفوم إبؾقس ،مـ سف كظره ظًم ٓ َيؾ فف أبدفف
اهلل حالو ًة جيدلو ذم ؿؾٌف إػ ؿقوم افًوظيش( ،)2وؿد ؿول ّ
صذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ« :إن اشـتطعً أن ٓ يـظـر إػ
ظقرتؽ أحد :ؾوؾعؾش( ،)3وؿول ٓ« :تـظر إػ ؾخذ حل وٓ مقًش( ،)4وشقاء أـوكً تؾؽ افعـقرة يشـولدلو
انإكًون بعقـف مٌوذة أو ـوكً ذم صقرة أو ذم كؼؾ تؾػزيقين أو ذم وشوئؾ افتقاصؾ احلديثي إٓ مــ رضورة،
ؾنذا ـون لـوك رضر ٓ يؿؽـ تػوديف إٓ بوفـظر ذم افعقرة :جوز حقـئذ افـظر إػ افعـقرة ،ــًم فـق ــون لــوك
جرح َيتوج إػ مداواة :ؾحقـئذ جيقز فؾطٌقى أن يـظر إػ حمؾ اجلرح وفق ـون ذم حمؾ افعـقرة ادغؾظـي دؾعـو
فؾيورة وحػظو فًالمي افٌدن.
ِ
ٌل ّ
صـذ
ؿول :وـذفؽ ٓ َيؾ فف أن ُي ْطؾ َع ظذ ظقرتف أحدًً ا إٓ زوجتف و َأ َم َتَف ظـد احلوجي إػ ذفؽ ،ؾنن افـ ّ
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿد َأ َم َر بتغطقي افعقرات ،ؾؾًم ؿقؾ فف :ظقراتـو مو كليت مـفو ومو كذر؟ ؿول« :إن اشتطعً أن ٓ

( )1افـقر.36 :
جدا .مًتدرك احلوـؿ ( .)7875افضعقػي (.)1665
( )2وعقػ ً
( )3صحقح .رواه أبق داود ( .)4617صحقح اجلومع (.)263
( )4صحقح .رواه أبق داود ( .)3146صحقح اجلومع (.)7446
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يرى ظقرتؽ أحد ؾوؾعؾش ( )1إٓ زوجتف ،ؾنكف جيقز فف أن يطؾع زوجتف ظذ ظقرتف ،مـع أن إوػ وإؾضـؾ
ظدم ذفؽ إٓ ظـد احلوجي.
ؿول :وٓ يـٌغل ٕحد أن يسك فٌس افناويؾ إٓ دـ ٓ يؼـدر ظؾقفـو ،افنـاويؾ تغطـل افعـقرة ،وإذا
اكؽشػً افثقوب افظولريي ؾنن افـوس ٓ يتؿؽـقن مـ مشولدة افعقرة مع وجـقد افنـاويؾ ،وؿـد ــوكقا ذم
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ظــ
افزمون إول يؾًٌقن افناويؾ ،وإن ـون بعضفؿ يؾٌس انإزار ،وؿد ؿول افـ ّ
ادُ ْح ِرم  -دو ُشئِؾ ظـ فٌوس ادُ ْح ِرم –« :وٓ يؾٌس افناويؾش( )2ممـو يـدل أن افنـاويؾ ـوكـً مقجـقدة ذم
ظصقرلؿ ،ؿول :إٓ مـ ٓ يؼدر ظؾقفو ،أو ـون يتؿؽـ مـ شس ظقرتف بطرائـؼ أخـرى إٓ أن يؽـقن ُحم ْ ِر ًمـو،
ٌـل
ادُ ْح ِر ُم ٓ جيقز فف أن يؾٌس ادخقط ومـ ذفؽ افناويؾ واف ّت ٌّون ،ؾعـد ذفؽ يؽػقف انإزار ـًم لق لدي افـ ّ
ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ.
ؿول :وٓ َيتٌل افرجؾ ذم ثقب واحد فقس ظذ ؾرجف مـف رء ،ــوكقا ذم افزمـون إول يلخـذون ثق ًبـو
واحدً ا ؾقغطقن بف افٌدن ؾنذا أراد انإكًون أن يًجد أو أن يًتعؿؾ يديف احتوج أن يرؾع افثقب وبوفتويل يظفر
ً
يديف مـ وراء افثقب ؾقؽقن لذا مـ أشٌوب اكؽشوف افعقرات أو اكؽشوف أجزاء مـفو.
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ٓ« :خيؾـقن رجـؾ
بؿحرم :فؼقل افـ ّ
ؿول :وٓ خيؾق افرجؾ بومرأة فقًً مـف َ
بومرأةش( ،)3وفؼقفف «مو خال رجؾ بومرأة إٓ ـون افشقطون ثوفثفًمش( ،)4إٓ إذا ـون افرجؾ َحمر ًمو فؾؿرأة ،وادراد
بودَحرم افزوج ومـ َيرم ظذ افرجؾ افزواج هبو ظذ جفي افتلبقد بـًى أو شٌى مٌوحِ ،
وم ْـ َثؿ ؾنن ادحرمقي
تـتؼ ذم افزوجقي ،وتثًٌ بوفـًى ،وتثًٌ بوفرووع ،وتثًٌ بودصولرة.

( )1صحقح .رواه أبق داود ( .)4617صحقح اجلومع (.)263
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)134
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)3666
( )4صحقح .رواه افسمذي ( .)2166صحقح اجلومع (.)2546
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ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ «ٓ َيـؾ ٓمـرأة
ؿول :وٓ تًوؾر ادرأة إٓ مع زوج أو ذي حمرم مـفو :فؼقل افـ ّ
تممـ بوهلل وافققم أخر أن تًوؾر مًرة يقم وفقؾي إٓ مع ذي حمرمش( ،)1ؿول :إٓ ذم شػرلو إػ احلٍ خوصي:
ؾنكف إذا مل يؽـ هلو ذو حمرم مـ افرجول خرجً مع مجوظي افـًوء ،لذا لق مذلى موفؽ ،وؿول بعضفؿ :خترج
مع كًوء ثؼوت ،ؿوفقإ :ن احلٍ ؾريضي مـ ؾرائض انإشالم ؾال يـٌغـل ٕحـد أن يسـفـو ،واجلؿفـقر ظـذ
خالف لذا ،اجلؿفقر يؼقفقن بلن ادرأة ٓ خترج فؾًػر وٓ تًوؾر إٓ مع ذي حمرم وفق ــون فؾحـٍ ،ؿـوفقا:
وادرأة افتل ٓ دمد حمر ًمو ذم شػرلو فؾحٍ تسك احلٍ ويًؼط احلٍ ظـفـو ،وذفـؽ دَِـو ورد مــ حـديٌ ابــ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول ٓ« :تًوؾر امرأة إٓ مـع ذي حمـرمش ،ؾؼـول رجـؾ :يـو
ظٌوس ذم افصحقح أن افـ ّ
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ« :اذلـى
رشقل اهلل :إين اـتتًٌ ذم ؽزوة ـذا :وإن امرأة خرجً حوجي ،ؾؼول افـ ّ
ؾحٍ مع امرأتؽش( ،)2ؾدل لذا ظذ أن ادرأة ٓ تًوؾر فؾحٍ إٓ مع ذي حمـرم ،ؾـنن ؿـول ؿوئـؾ :إن أوؿـوت
خصقصو مع وجقد وشوئؾ فؾؿقاصالت شفؾً افطرق وؿربً افٌعقد ،ؾفذه افطوئرة يًـوؾر
إشػور َؿؾ ًْ:
ً
انإكًون ؾقفو بًوظوت حمدودة يصؾ هبو إػ أضراف إرض ،ؾـؼقلّ :
ٌـل
إن افـصـقص افتـل وردت ظــ افـ ّ
ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ذم لذا افٌوب ظو ّمي مل تػرق بغ شػر وآخر بحًى أفي افتل ُيًوؾر هبو ،ؾدل لذا ظذ أن
ظز ّ
وجؾ مطؾع ظذ مو شقؽقن مـ أحقال افٌؼ ومو شقصـؾقن
احلؽؿ يشؿؾ اجلؿقع ،ويدل ظذ لذا أن اهلل ّ
إفقف مـ تؼـقوت ووشوئؾ ،ؾحقـئذ إصؾ أن فػظ افشورع ظوم يشؿؾ مجقع لذه افقشوئؾ.
ؿول :وٓ يـتصى افرجؾ ظريو ًكًو ٓ ً
هنورا ٓ ،يـتصى :أي ٓ يؼػ ،ويؽقن مـتص ًٌو أثـوء ظريـف ٓ
فقال وٓ ً
ذم افـفور ٕن ذفؽ جيعؾ أخريـ يشولدوكف ،وٓ ذم افؾقؾ أيضو ٕكف يؿؽـ أن ُيشولد ادر ُء ذم وقء افؼؿر أو
ذم وقء افناج أو كحق فؽ.
فقضـؿ بعـض
ؿول :وإذا اؽتًؾ ؾؾقتضو ّم مو اشتطوع ،أي إذا اؽتًؾ بنؾووي ادوء ظذ بدكف ؾؾقتضـو ّم ،أي
ّ
شوترا فعقرتف ،ؿول :ؾنن اهلل أحؼ أن ُيًتحقو
أجزاء بدكف إػ بعضف أخر مو اشتطوع ،مـ أجؾ أن يؽقن ذفؽ ً

( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)1339
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)3666
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مـف ،وذلى اجلؿفقر إػ جقاز آؽتًول ظريو ًكًو ،وأكف ٓ يؾزم افتضو ّم حقـئذ ،واشتدفقا ظذ ذفؽ بـًم ورد ذم
افصحقح مـ أن مقشك اؽتًؾ ظريو ًكًو( )1وأن أيقب اؽتًؾ ظريو ًكًو( ،)2ومو ورد مـ ّ
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف
أن افـ ّ
وش ّؾؿ ؾعؾ ذفؽ.
ؿول :وٓ جيقز ٕحد دخقل محوم بغر مئزر ،ؾنذا مل يؽـ ظـده مئزر ؾًتـؽشػ ظقرتف :ؾقخوفػ ادر ُء مـو
وردت بف افؼيعي مـ إمر بتغطقي افعقرات إٓ إضػول ،وادراد بوٕضػول مـ ـون دون شٌع شـقات :ؾفذا
ِ
أن ُي َعق َد ظـذ شـس بدكـف ْ
إفٌوشف ادئزر ،وإن ـون إَ ْو َػ ْ
وأن ُي َعـق َد ظـذ شـس
فقس فف ظقرة ،وم ْـ َثؿ ٓ يؾزم ُ
ظقرتف.
ؿول :وـره موفؽ  -لق انإموم موفؽ  -دخقل احلًمم فؾؿرأة بؿئزر أو بغر مئـزر :مريضـي أو صـحقحي،
وذفؽ دَِو ورد مـ أحوديٌ تـفك ادرأة ظـ أن ترؾع ثقوهبو ذم ؽر بقً زوجفو( ،)3فؽـ احلديٌ افقارد ذم ذفؽ
أيضـو أحوديـٌ
وعقػ انإشـود ،واشتدفقا ظذ ذفؽ بوٕحوديٌ افقاردة ذم افـفل ظـ دخقل احلًمم ،فؽـفـو ً
وعقػي انإشـود ،وفذفؽ رخص ؽر انإموم موفؽ فؾـًوء ذم دخقل احلـًمم بؼـضغ :وجـقد حوجـي تؽـقن
ظـدلـ ،احتجـ إػ احلًمم ،وادراد بوحلًمم مقاضـ ظومي فالشتحًمم ،يدخؾ ؾقفو افـًوء ،ويؽقن بعضفـ ظـد
بعض ،ؾقًتحؿقن ذم لذه احلًمموت ،وفقس ادراد بوحلًمم لـو اف َؽَـقػ افـذي تؼهـ ؾقـف احلوجـي ،بـؾ يـراد
أيضو احلًمموت افعومي ،ولـو ٓ بـد أن
احلًمموت مقاضـ آؽتًول ،ومثؾ لذا مقاضـ محوموت افًقكو ،ومثؾف ً
يالحظ أن ادرأة جيى أن تغطل مقضـ افعقرة ادغؾظي مـ بدهنو ومو ٓ يـؽشـػ ظــد حمورمفـوّ ،
ؾـنن افـًـوء
إخريوت ٓ جيقز هلـ أن يريـ مـ ادرأة إٓ مو يظفر مـفو ؽوف ًٌو ظـد حمورمفو ،وأمو ؿقل بعضفؿ بـلن افعـقرة
مـ افنة إػ افرـٌي :ؾفذا ُيراد بف افعقرة ادغؾظي فؾرجول وفؾـًوء ادًمفقؽ ،وأمو افـًوء ظـد افـًـوء ؾـنهنـ ٓ
ُيظفرن إٓ مو يظفر ؽوف ًٌو ظـد حمورمفـ.

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)278
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)279
( )3صحقح .رواه ابـ موجف ( .)3756صحقح اجلومع (.)2716
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ؽر انإموم موفؽ ذم دخقل احلًمم فؾـًوء إذا ــ ّـ مـرى ؾـوحتجـ إػ معوجلـي أكػًـفـ
ؿول :ورخص ُ
احلور ،أو ُـُـ كػًوء بؼط أن يًسن أكػًفـ بودقوزير ،افًوبغوت ،ادقوزير مجع مقزر ،ولـذا
بوٓؽتًول بودوء ّ
يغطل مجقع افٌدن ،وفقس لق انإزار ،افًوبغوت أي ادغطقوت جلؿقع أجزاء افٌـدن ،وٓ جيـقز هلــ أن يـظـر
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ادًؾؿغ ظـ أن يـظر بعضفؿ ذم ظقرة بعض.
بعضفـ ذم ظقرة بعض ،فـفل افـ ّ
بوفصالة فًٌعش( ،)1وؿقفف فًٌع
ؿول :وإذا بؾغ افصٌقون شٌع شـغ أمروا بوفصالة حلديٌ «مروا أبـوءـؿ ّ
أي ولؿ يًتؼٌؾقن شـ افًوبعي ،ؾنذا أـؿؾ افصٌل شً شـقات ودخؾ ذم افًـ افًوبعي ُأ ِم َر بوفصالة و ُظؾ َؿ
ؼا ُرضب ظؾقفو ـًم ورد ذفؽ ذم اخلز ،واخلر ـؾف بوفعودة ،أي ّ
أن مو تعقد ظؾقف انإكًون
افصالة ،وإذا بؾغ ظ ً
يًتؿر معف ،ومـ ذفؽ مو يتعؾؼ بوفصالة ،ؿول« :مروا أبـوءـؿ بوفصـالة فًـٌع ،وارضبـقلؿ ظؾقفـو فعؼـ،
وؾرؿقا بقـفؿ ذم ادضوجعش أي ُي َػر ُق بغ انإخقة وإخقات ؾال يـوم إخقان ذم ثقب واحد متجرديـ ،وٓ
تـوم أختون ذم ثقب واحد متجردتغ إذا بؾغقا ظؼ شـغ فؾحديٌ افًوبؼ ،وـذفؽ يؽره أن يٌقً ابـ ظؼ
شـغ مع أخقف ذم حمؾ واحد ،ويؽره فف أن يٌقً مع أختف بؽرالقي أصد مـ ـرالقي مٌقتف مـع أخقـف ،وــذفؽ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول« :وؾرؿقا بقـفؿ ذم ادضوجعش ،ؿـول :وٓ
يؽره أن تٌقً إكثك مع إكثكٕ ،ن افـ ّ
يٌقً افرجؾ مع ابـف مـذ يٌؾغ لذا افً ّـ وٓ إم مع ابـتفو إٓ وبقــفًم حوئـؾ مــ افثقـوب ،وافؽرالقـي بـغ
ـغ ْإَ ْض َػ ُ ِ
إجـٌقغ ؽر افؼريٌغ أصد ٕكف مـؽر ،ثؿ أتك بآيي ؾقفو آشتئذان فؼقفف ﴿ َوإِ َذا َب َؾ َ
ـؿ
احل ُؾ َ
ـول مــْ ُؽ ُُؿ ْ ُ
ِ
اش َت َْل َذ َن اف ِذي َـ ِم ْـ َؿ ٌْؾِ ِف ْؿ﴾( ،)2ؿول :ومو مل يٌؾغقا ؾال جـوح ظؾقفؿ ذم آشـتئذان ،أي ؿٌـؾ أن
َؾ ْؾ َق ًْ َت َْلذ ُكُقا َـ ًََم ْ
يٌؾغقا إضػول ش ّـ احلؾؿ ؾقجقز ظؾقفؿ افدخقل ظذ آبوئفؿ وأمفـوّتؿ وؿـرابتفؿ إٓ ذم أوؿـوت افعـقرات
افثالث ،ؾؾق جوء آبـ بعد افعك جوز فف أن يدخؾ ظذ أمف بدون اشـتئذان بؼـط أن يؽـقن مل يٌؾـغ شــ
افٌؾقغ ،ؾلمو إذا بؾغ شـ افٌؾقغ ؾنكف ٓ يـدخؾ إٓ بوشـتئذان ذم إوؿـوت افثالثـي أو ذم ؽرلـو ،وإوؿـوت
حتـرز ،وافقؿـً افثـوين وؿـً
افثالثي ؿٌؾ صالة افػجر ،ؿٌؾ صالة افػجر وؿً مٌقً ووؿً تعري وظـدم ّ

( )1صحقح .رواه أبق داود ( .)495صحقح اجلومع (.)4621
( )2افـقر.59 :
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افؼقؾقفي ،وـوكقا ذم افزمون إول يـومقن ؿٌؾ صالة افظفر ،ؾنذا تغـرت أحـقال افــوس وأصـٌح تؽشـػفؿ
وكقمفؿ بعد افظفر حقـئذ يؽقن وؿً آشتئذان ذفؽ افقؿً ،ولؽذا بعد صالة افعتؿي صالة افعشوء :ؾـنن
لذا وؿً يتعرى افـوس ؾقف ويدخؾقن ذم ؾرصفؿ وٓ يؾًٌقن مـ افثقوب مو يؾًٌقكف ظـد وجـقد أخـريـ،
ِ
وم ْـ َثؿ ؾؾؿ جيز فألضػول أن يدخؾقا ذم لذه إوؿوت افثالثي إٓ بوشـتئذان ،ويـٌغـل فمبـوء وإمفـوت أن
يعؾؿقا أبـوءلؿ آشتئذان ذم لذه إوؿوت افثالثي ،لؽذا إوؿوت افتل يتعرى ؾقفو انإكًون وجيري تعـري
افـوس ؾقفوَ ٓ :يًـ أن ُيدخؾ ظؾقفؿ ذم لذه إوؿوت إٓ بعد إذهنؿ.
ؿول ادمفػ :وٓ بلس أن يـظر إػ وجف أم امرأتف وصعرلو وـػقفو ،ؾـًم يظفـر مــ أم امرأتـف ظـودة ظــد
حمورمفو ٓ بلس أن يـظر إفقف ،وـذفؽ زوجي أبقف ،وفؽــ ٓ يـظـر مــفـ إػ معصـؿ وٓ إػ افًـوق وٓ إػ
اجلًد ،وٓ جيقز ترداد افـظر إػ امرأة صوبي مـ ذوي ادحورم ،ؾال جيقز أن يـظر إػ أختف كظر ؾوحش أو كظـر
افـظر ؾقف إٓ أن يؽقن حوجي ،ـًم فق ـون ؾقفو جرح أو ـون ؾقفـو مـرض وأمل ،ؿـول :إٓ
ى
كظرا ُي َؼؾ ُ
َ
صفقة أو ً
ظـد احلوجي إفقف أو افيورة ذم افشفودة ،إذا تؼدمً فؾشفودة وـون ادشفقد فـف أو ظؾقـف يعـرف وجـف ادـرأة
ويتقؼـ مـ أهنو ؾالكي ؾحقـئذ ٓ بلس أن تؽشػ مـ أجؾ أن يتحؼؼ أهنو ؾالكي افتل ؿد صفدت ،بخالف إذا مل
يؽــــ يعرؾفـــو شـــوب ًؼو ،ؾحقـئـــذ ٓ يؾزمفـــو أن تتؽشـــػ أو تٌـــدي صـــق ًئو مــــ وجففـــو أو بـــدهنو.
كؽوحو،
افً ّـ افتل ٓ يرجقن ً
ؿول ادمفػ :وإكًم يٌوح افـظر إػ افـًوء افؼقاظد ،افـًوء افؼقاظد ُل ّـ افؽٌرات ّ
َوح َأ ْن َي َضـ ْع َـ
ؿول ادمفػ :بلكف جيقز أن يـظر إفقفـ ،واجلؿفقر ظذ أن ادراد بؼقفف تعوػَ ﴿ :ؾ َؾ ْق َس َظ َؾ ْق ِفـ ُجـَ ٌ
ٍ
ٍ
ِ
افًـ ّـ
وهبـ َؽ ْ َر ُم َت ََز َجوت بِ ِزيـََي﴾( )2()1أن ادراد بف افعٌوءة افتـل تًـؿك اجلؾٌـوب ،ؾـنن ادـرأة افؽٌـرة ذم ّ
ث َق َ ُ
ً
مجـقال حًــًًو،
يصعى ظؾقفو أن حتؿؾ اجلؾٌوب ،ؾلجوز هلو افؼع أن تسك اجلؾٌوب بؼط أن ٓ يؽقن ثقهبـو
﴿ َؾ َؾقس َظ َؾق ِفـ جـََوح َأ ْن ي َضعـ ثِقوهبـ َؽر م َتَزج ٍ
وت بِ ِزيـَ ٍَي َو َأ ْن َي ًْ َت ْع ِػ ْػ َـ َخ ْ ٌر َهل ُـ﴾( )3بوفتزام لذا اجلؾٌوب،
ْ ُ ٌ َ ْ َ َ َُ َْ ُ َ َ
ْ َ
وفقس ادراد بؤيي أن يؽشػـ وجقلفـ.
( )1افـقر.66 :
( )2افشورح ؿول لـو( :وٓ جـوح) ،وافصقاب مو أثٌتـوه  .واهلل أظؾؿ.
( )3افـقر.66 :
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ؿول :وظذ ـؾ مـممـ ومممــي أن يغضـقا مــ أبصـورلؿ وَيػظـقا ؾـروجفؿ ،اكظـر إػ ؿقفـف ﴿ ِمـ ْـ
ِ
َأ ْب َص ِ
ور ِلؿ﴾ ٕكف ٓ بد أن يطؾؼ بعض افٌك ،وؿد ورد ذم إحوديٌ ّ
معػق ظـفو ،و« ُشئِ َؾ ظـ
أن كظر َة افػجلة ٌ
وج ُف ْؿ﴾( )2حػ ًظو ً
ـومال تو ًمو ،وؿد
َي َػ ُظقا ُؾ ُر َ
كظر افػجلة ؾؼول :ؽض بككش( ،)1وأمو ذم افػرج ؾنكف ؿولَ ﴿ :و َ ْ
ُأ ِمر ادممـقن بذفؽ ،ؿول تعوػ ذم وصػ ادممـغ ادػؾحغَ ﴿ :واف ِذي َـ ُلؿ فِ ُػـر ِ
وج ِف ْؿ َحـوؾِ ُظ َ
قن ( )5إِٓ َظ َ
ـذ
ْ ُ
َ
ًَ َأيًمهنؿ َؾنِهنؿ َؽر م ُؾ ِ
ِ
غ (َ )6ؾ َؿ ِـ ا ْب َت َغك َو َرا َء َذفِ َؽ َؾ ُلو َفئِ َؽ ُل ُؿ ا ْف َعو ُد َ
ون﴾(.)3
قم َ
َأ ْز َواج ِف ْؿ َأ ْو َمو َم َؾ َؽ ْ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ
ؿول :وفتيب ادرأة بخًمرلو ،واخلًمر فٌوس يقوع ظذ افرأس ،ؿول :ولق ـؾ مو يغطل رأشفو ،تيهبو
ظذ جقٌفو ،واجلقى أظذ افصدر ،و ُأ ِخ َذ مـ لذا أهنو تغطل وجففوٕ ،ن اخلًمر ؾقق افرأس وأمرت بنشـدافف
فقصؾ إػ أظذ افصدر ،ويتضؿـ ذم ثـويو ذفؽ أن يغطك افقجقه.
ؿول :وٓ تٌدي زيـتفو ،افزيـي ظذ ثالثي أكقاع:
زيـي ذم افٌدن ـزيـي افقجف وزيـي افقديـ.
وافثوين :افزيـي افتل تقوع ظذ افٌدن مـ ادُ َحًـََوت ـوخلضوب وأكقاع افصٌغ افتل تقوع ظذ إطـوؾر
وكحقلو.
وافـقع افثوفٌ :زيـي افثقوب.
ولـوك كقع رابع ولق زيـي احلع.
ادرأة ممـقظي مـ أن ُتُظفر صق ًئو مـ زيـتفو ظـد ؽر حمورمفو ،إٓ أهنو جيقز هلو أن تٌدي زيـتفو ظــد زوجفـو
كؽوحفو ظذ افتلبقـد بـًـى
وابـ زوجفو وابـفو لل وأخقفو وابـ اخقفو أو ابـ أختفو ٕن لمٓء َح ُر َم ظؾقفؿ ُ
أو شٌى مٌوح :ؾؽوكقا حمورم هلو ،ؾجوز هلو أن تؽشػ هلؿ ،ولؽذا جيقز هلو أن تؽشػ دَِو مؾؽً يؿقـُُفـو ،ؾـنن
ـون ظـدلو ظٌد ممؾقك مل جيى ظؾقفو أن تؽشػ وجففو ظـده.

( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2159
( )2افـقر.36 :
( )3ادممـقن.7 -5 :
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ؿول :وافتحػظ افققم مـ مؾؽ افقؿغ أوػ ،ادراد بؿؾؽ افقؿغ ادًمفقؽ افذيـ ـوكقا يشـسون ذم افزمـون
إول ويٌوظقن.
ؿول ادمفػ :وافتحػظ بعدم ـشػ رء مـ افزيـي أموم مؾؽ افقؿغ أوػٕ :كف ٓ يمم ُـ جوك ٌُفؿ ،ؿول :دَِو
حدث ذم افـوس ،وافقؽد مـ افعٌقد وؽر افقؽد ظـدي ذم ذفؽ ؿريى مـ افًقاء ،ادراد بوفقؽـد مــ يظفـر
مـف أؾعول يػعؾفو مـ ٓ يقثؼ ذم تعومؾف مع افـًوء أو يتؽؾؿ بؽالم يتعؾؼ بعالؿي افرجول بوفـًوء ،وؿد ؿقؾ ذم
مؾؽ افقؿغ لـو افـًوء ،أي أن بعض افعؾًمء ؿد ؾن مؾؽ افقؿغ بلن ادراد بف افـًوء ؾؼط ،أمـو افرجـول مــ
مؾؽ افقؿغ ؾنهنؿ ٓ َيؾ فؾؿرأة أن تؽشػ هلؿ.
ؿول :وؿد وردت افرخصي ذم أـؾ ادرأة مع ظٌدلو ومع خودمفو ادلمقن ،وفؽـ وردت لذه افرخصي ظـ
ظدد مـ افصحوبي ،وؿول هبو انإموم موفؽ ،فؽـ ترك ذفؽ أؿرب إػ افًالمي ،وذفؽ خشقي مـ أن يطؾع ظـذ
رء مـ بدهنو ،ومـ أجؾ أن ٓ يؽقن بقـفو وبغ ممؾقـفو تًٌط ِ
وم ْـ َثؿ يصـدر مــف مـو ٓ يرؽـى ؾقـف مــ
إؾعول أو انإصورات.
ؿول :ويؽره فؾرجؾ أن يـوم بغ َأ َم َت ْق ِف أو بغ زوجتقف أو بغ زوجتف و َأ َمتِف ،وذفؽ ٕكف شقؽقن اضالع مـ
بعضفؿ ظذ ظقرة بعضفؿ أخر ،وشقؽقن لـوك ؽوريي بقـفؿ.
ؿول :ـذفؽ يؽره أن يطل إحدامهو بحقٌ تًؿع إخرى ،أمو إذا ـوكً ساحي ؾفذا حرامٕ :هنو حقـئـذ
تتطؾع ظذ رء مـ ظقرّتو.
ـٌـرا دَِـو ذم
ؿول :ـذفؽ يؽره أن يطل افرجؾ حؾقؾتف بحقٌ يراه أحد ،شقاء ـون ذفؽ افرائل صـغر ًا أو
ً

ٍ
أحقال ٓ َيًـ معفو اضالع أخريـ ظذ مــ جيـومع ،ولؽـذا يؽـره أن يتحـدث
حول اجلًمع وافقطء مـ
بـغ
افرجؾ بًم خيؾق بف مع ألؾف ،ؾنكف ؿد شس اهلل ظؾقفؿ ؾقجى ظؾقفؿ أن يًتسوا بًس اهلل ظـز وجـؾ ،وؿـد َ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ّ
ٌل ّ
أن لذا ممو يؿؼً ظؾقف.
افـ ّ
ؿول :ويؽره فؾؿرأة مثؾ ذفؽ مـ حديثفو بًم ختؾق بف مع بعؾفوٕ ،ن ادجوفس بوٕموكي ،وٕن حديٌ افرجؾ
مع زوجتف وؾعؾف معفو ذم ؾراصف مـ إصقوء افتل ٓ َيى أن يطؾع ظؾقف أخرون ،وممو يدخؾ ذم لذا فـق ضؾـؼ
افرجؾ ادرأة واكتفً ظدّتو :ؾنكف َيرم ظذ افرجؾ وادرأة أن يذـرا مو جرى بقـفًم مـ أمقر اجلًمع شوب ًؼو.
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أشلل اهلل ّ
جؾ وظال أن يقؾؼـو وإيوـؿ خلري افدكقو وأخرة ،وأن جيعؾـو وإيوـؿ مـ اهلداة ادفتديـ ،لذا
ّ
ـثرا إػ يقم افديـ.
وصذ اهلل ظذ كٌ ّقـو حمؿد وظذ آفف وأصحوبف وأتٌوظف ،وش ّؾؿ
واهلل أظؾؿ،
ً
تًؾقًم ً
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وافًالم ظذ أذف إكٌقوء وادرشؾغ ،أمو بعد
احلؿد هلل رب افعودغّ ،
وافصالة ّ
افز افؼرضٌل رمحف اهلل تعوػ،
كتؼرب إػ اهلل ظز وجؾ بنمتوم ـتوب اجلومع فمداب فؾشقخ افعالمي ابـ ظٌد َ
وــو ؿد أخذكو أحؽوم آشتئذان مو يتعؾـؼ هبـو ؾـقًم مهـ ،وفعؾــو كقاصـؾ افؽـالم ذم أداب وإخـالق
افؼظقي.
......................................................
ّ
وصذ اهلل وش ّؾؿ وبورك ظذ ظٌد اهلل ورشقفف كٌ ّقـو حمؿد
بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ،احلؿد هلل رب افعودغ،
وظذ آفف وأصحوبف أمجعغ
ً
وظؿال يو ـريؿ ،واؽػر افؾفـؿ فــو وفقافـديـو
ظؾًم
اف ّؾفؿ ظؾؿـو مو يـػعـو ،واكػعـو بًم ظؾؿتـو ،وزدكو افؾفؿ ً
وفشقخـو وفقافديف ودشوخيف وفؾحورضيـ.
......................................................
ومـ ؾطرة انإشالم ظؼ خصول ،اخلتون ولق ُشـي فؾرجول ومؽرمي فؾـًوء ،وؿـد روي ظــ موفـؽ أكـف
ُشـي فؾرجول وافـًوء ،وٓ حد ذم وؿتف إٓ أكف ؿٌؾ آحتالم ،وإذا أثغر ؾحًـ أن يـظر فف ذم ذفؽ ،وٓ يـٌغل
وحـد بعـض افعؾـًمء أن ٓ
أن يتجووز ظؼ شـغ إٓ ولق خمتقن ،وحؾؼ افعوكي وٓ حد ذم ذفؽ ظـد موفؽَ ،
يتجووز هبو أربعغ يقمو ٕثر رووه ذم ذفؽ ،وكتػ انإبطغ أو حؾؼفًم ،وؿص افشورب حتـك يٌـدو انإضـور،
وتؼؾقؿ إطػور ،وٓ حدّ ذم ذفؽ ،ويـٌغل تعولدلو ،ؾفذه مخس مـ افػطرة ،واخلؿـس إخـرى ادضؿضـي
وآشتـشوق وآشتـجوء وإظػوء افؾحقي وافًقاك ٕكف مطفرة فؾػؿ مرووة فؾرب ،ومـ َؿ ِد َر ظؾقـف مـع ــؾ
ووقء ؾحًـ مجقؾ.
وفغ افؽـالم ،وأٓ
خػض اجلـوح ُ
وبر افقافديـ ؾرض ٓزم ،ولق أمر يًر ظذ مـ ينه اهلل فف ،وبرمهو ُ
يـظر إفقفًم ّإٓ بعغ ادحٌي وانإجالل ،وٓ يعؾق ظؾـقفًم ذم مؼـول إٓ أن يريـد إشـًمظفًم ،ويًٌـط أيـدُّيًم ذم
كعؿتف ،وٓ يً تلثر ظؾقفًم ذم مطعؿف وٓ مؼبف ،وٓ يتؼدم أحد أبوه إذا مشك معـف ،وٓ يتؼدمـف ذم افؼـقل ذم
ؾًف ؾقًم يعؾؿ أكف أوػ بف مـف ،ويتقؿك شخ َطفًم بجفده ويًعك ذم منّتًم بؿٌؾغ ضوؿتـف ،وإدخـول افػـرح
ز ،وظؾقف أن ينع أجوبتفًم إذا دظقاه أو أحدمهو :ؾنن ـون ذم افصالة افـوؾؾي خػػفو
ظؾقفًم مـ أؾضؾ أظًمل اف ّ
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ودمووز ؾقفو ،وٓ َي ُؼ ْؾ هلًم إٓ ً
وحؼ ظؾقفًم أن يعقــفًم ظـذ برمهـو بؾـغ جـوكٌفًم وإرؾوؿـف بـذات
ـريًمٌّ ،
ؿقٓ ً
وبر اجلور وإـرامـف مــ أخـالق
أيدُّيًم ،ؾًم وصؾ افعٌود إػ ضوظي اهلل وأداء ؾرائضف إٓ بعقكف هلؿ ظذ ذفؽّ ،
اهلؿي ،وافؽذب وافـؿقؿي ـالمهو ِخؾي ذمقؿي ،وٓ َيؾ دًؾؿ أن ُّيجر أخـوه ؾـقق
ألؾ افديـ وادروءة
ّ
وظؾق ّ
ثالث إٓ أن خيوف مـ مداخؾتف ومالبًتف مو يػًد ظؾقف ديـف أو مروءتف :ؾقصورمف فـذفؽ ،ومصـورمي مجقؾـي
خر مـ صحٌي ظذ َد َخ ٍؾ ،وافًالم ظؾقف خيرجف مـ مصورمتف ،وٓ بلس هبجر ألؾ افٌدع ومؼوضعتفؿ وتـرك
ؾًو ؾؾقجؾس حقٌ تـولك بف ادجؾس وٓ يػرق بغ متصـوؾقغ أو أب وابــ أو
افًالم ظؾقفؿ ،ومـ دخؾ ً
أخقيـ إٓ أن يػًحو فف ،وافتقشع ذم ادجؾس حًـ ،وافرى بوفدون مـ ادجؾس تقاوـع ،ومــ شـٌؼ إػ
ؾس ؾفق أحؼ بف حتك يؼقم مـف فغر افعقدة إفقف.
......................................................
افــوس
ـع
ُ
ذـر ادمفػ لو لـو خصول افػطرة ،ؿول :ومـ ؾطرة انإشالم ،ادراد بوفػطرة اخلـالل افتـل ُضٌِ َ
ظؾقفو ،وأول ذفؽ اخلتون ،ولق ؿطع اف َؼ َؾ َػي افتل تؽقن ظذ افذ َـ َِر ،وؿطع اف ٌَ ْظ َرة افتل تؽقن ذم افػـرج ،وؿـد
اختؾػ افعؾًمء ذم حؽؿ اخلتون بوفـًٌي فؾرجول وبوفـًٌي فؾـًوء ،أمو بوفـًـٌي فؾرجـول ؾـوفعؾًمء هلـؿ ؿـقٓن
مشفقران ،افؼقل إول أكف مًتحى ولق طولر ـالم ادمفػ لـو ،ؿوفقإ :كف ؿد ُؿ ِر َن بغ اخلتون وبغ ظـدد
مـ اخلصول ادًتحٌي :ؾدل ذفؽ ظذ أن خصول افػطرة فقًً مـ إمقر افقاجٌي ،وافؼقل افثوين بلن اخلتون
واجى ظذ افرجول ولق مذلى مجفقر ألؾ افعؾؿ ،اشتدفقا ظذ ذفؽ بعدد مـ إدفي:
افًالم اختتـ ظذ ـِ َز وـشػ ظقرتف ،ؿطع جز ًءا مـ بدكف ،ومثؾ ذفـؽ
افدفقؾ إول :أن إبرالقؿ ظؾقف ّ
ٓ يػعؾ إٓ فقجقبف.
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بوخلتون.
واشتدفقا ظذ ذفؽ بًم ورد مـ أمر افـ ّ
واشتدفقا ظؾقف أيضو بًم ورد مـ ورد مـ افتشديد ظـ صحوبي رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ورهلل اهلل
ظـفؿ :ؾؼول بعضفؿ ٓ :يؼٌؾ حٍ إؿؾػ ،وتؽؾؿ بعضفؿ ذم ضفورتف.
وافؼقل بوفقجقب لق أرجح إؿقال ذم ذفؽ ،أمو بوفـًٌي فؾـًوء :ؾؼد اختؾـػ افعؾـًمء ذم حؽؿـف ظـذ
ثالثي أؿقال:
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افؼقل إول :أن اخلتون فؾـًوء واجى ،ولق طولر مذلى انإموم أمحد ،واشتدفقا ظـذ ذفـؽ بـلن أدفـي
إجيوب اخلتون تشؿؾ افذـر وإكثك.
ظز ّ
وجؾ ،ولق فقس بقاجى.
وافؼقل افثوين :أن ختون افـًوء مًتحى وأكف ؿربي يتؼرب هبو هلل ّ
وافؼقل افثوفٌ :أن ختون افـًوء مٌوح ،وأكف فقس مـ افؼربوت وأكف مـ ادؽورم ،ولق طولر ـالم ادمفػ،
وكؼؾ ادمفػ ظـ انإموم موفؽ بلن يؼقل بلن اخلتون مًتحى فؾرجول وافـًوء.
وأمو بوفـًٌي فقؿً اخلتون ؾؼد اختؾػ افعؾًمء ؾقف ،وفؽـ ألؾ افزمون إول ـوكقا خيتـقن ؿٌؾ آحـتالم
بؼؾقؾ ،وـوكقا خيتتـقن ذم شـ افثوفثي ظؼة وكحقلو ،وإذا أثغر أي خرجً مـف شـقن افثغر ؾحًـ حقـئذ أن
يـظر افقؿً ادـوشى خلتوكف ،وبعض ألؾ افعؾؿ اشتحى أن يؽقن اخلتون فؾروقع ذم أيومف إوػ فئال يشـعر
بلمل اخلتون وٓ يمثر ظؾقف.
ؿول ادمفػ :وٓ يـٌغل أن يتجووز ظؼ شـغ إٓ ولق خمتقنٕ ،كف حقـئذ ُي ْؾ َز ُم بوفصالة وييب ظؾقفو،
وفئال يمدي افتفوون ؾقف إػ جعؾف خيتتـ بعد بؾقؽف ممو يمدي فؽشػ ظقرتف.
ومـ خصول افػطرة حؾؼ افعوكي ،وادراد بوفعوكي افشعر اخلشـ افذي يـًٌ ظذ اف ُؼ ٌُـؾ :شـقاء فؾرجـؾ أو
ادرأة ،وحؾؼ افعوكي مـ خصول افػطرة ،ولق ملمقر بف ذ ًظو ،ومجفقر ألؾ افعؾؿ ظذ أكف مـ افقاجٌوت ،وؿد
ػ ذم وؿً حؾؼ افعوكي لؾ لق وؿً حمدد أم ٓ؟ ومذلى انإموم موفؽ أكف ٓ يقجـد فـف حـدّّ ممؿـً،
اخ ُتُؾِ َ
وإكًم ادُ َعقل ظؾقف لق ضقل صعره ،وافـوس يتػووتقن ذم افشعر ،ؾؿـفؿ مـ خيرج صعره هي ًعو ويطقل هي ًعو،
صعره ،وذلى بعض ألؾ افعؾؿ إػ اكف ٓ يتجووز ذم حؾؼ افعوكي مدة إربعغ يق ًمـو ،وؿـد
ومـفؿ مـ يتٌوضم ُ
ٌّل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وؿً ذم حؾؼ افعوكي وؿص افشورب أربعغ يق ًمو(.)1
ورد ذم ذفؽ حديٌ فؾـّ ّ
ومـ خصول افػطرة أيضو كتػ انإبطغ ،وانإبط ادراد بف مو يؽقن بغ افعضد وافصـدر ،ويؽـقن حتـً
افؽتػ ،وانإبط يـًٌ بف صعر خيتؾػ افـوس ذم ـثوؾتف ،ؿد جوء افؼع بؿؼوظقي إزافي صعر انإبـط ،وإوػ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ـًم لق طولر حديٌ خصول افػطرة ،وفؽـ فـق أزافـف
ذم ذفؽ افـتػ ـًم لق ؾعؾ افـ ّ

( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)258
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بطريؼ آخر إمو بقاشطي احلؾؼ وإمو بقاشطي ووع مقاد تزيؾف ـوفـ َقرة أو بقاشـطي افؾقـزر أو ؽـر ذفـؽ مــ
افقشوئؾ :ؾنكف ُجيزئ ويتحؼؼ بف إمر افؼظل افقارد بنزافي صعر انإبط.
إمر افرابع مـ خصول افػطرة :ؿص افشورب ،افشورب افشعر افذي يـًٌ حتً بلظذ افشػي افعؾقو حتً
ِ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ «أظػقا افؾحك ،وح ّػقا افشـقاربش(،)1
إكػ ،وافشورب ؿد ُأمر بؼصف ،وؿد ؿول افـ ّ
وؿد اختؾػ ألؾ افعؾؿ أُّيًم أؾضؾ افؼص أو احلؾؼ؟ وذلى مجفقر ألؾ افعؾؿ إػ أن إؾضـؾ لـق افؼـص،
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ولق طولر افـصقص افقاردة ذم خصول افػطرة.
ؿوفقا :لق ؾعؾ افـ ّ
احلػ ،ومـشل
ّ
وذلى بعض ألؾ افعؾؿ إػ أن إؾضؾ حؾؼ افشورب :ؿوفقإ :كف لق افذي يصدق ظؾقف
احلػ ذم فغي
ّ
اخلالف بؼقفف حػقا افشقارب مو ادراد بف؟ ؾؿـ ؿول إن ادراد بف إزافتف بوفؽؾقي ـًم لق أحد معوين
افعرب ،ؿول بلن ادًتحى احلؾؼ ،ومـ ؿول بلن ادراد بف ووع حوؾي فف :ؿول :ادًتحى افؼص ،وؿد ورد ظـ
انإموم موفؽ افـفل ظـ حؾؼ افشورب وؿول :لق مـ ادُ ْث َؾي ،وفذا ؿول ادمفػ لـو :وؿص افشورب حتك يٌـدو
انإضور وادراد بف ضرف افشػي افعؾقو.
وأمو إمر اخلومس مـ خصول افػطرة ؾتؼؾقؿ إطػور ،وادراد بذفؽ ؿصفو بقاشطي ادؼؾؿي افتـل تمخـذ
هبو إطػور ،افظػر يؽقن ذم أضراف إصوبع ،ؿول :وٓ حدّّ ذم ذفؽ ،أي فـقس لــوك وؿـً حمـدود فتؼؾـقؿ
ادعقل ظؾقف ـز إطوؾر ،ؾؿتك ـزت ذع تؼؾقؿفو ،ؿول :ويـٌغل تعولدلو أي تػؼدلو ،وؿـد
إطػور ،وإكًم ّ
يراد بذفؽ تؼؾقؿ إطوؾر ،وؿد يراد بذفؽ مجقع إمقر افًوبؼي اخلؿًي.
ؿول :ؾفذه مخس مـ افػطرة ،وؿد ورد ذم ظدد مــ إحوديـٌ آؿتصـور ظـذ لـذه اخلؿـس ،وورد ذم
أحوديٌ أخر ذـر مخس أخرى بحقٌ جعؾً خصول افػطرة ظؼ خصـول ،وفـذا ؿـول ادمفـػ :واخلؿـس
إخرى أي مـ خصول افػطرة.
أوهلو ادضؿضي ،وادراد بف إدخول ادوء ذم افػؿ وإدارتف ؾقف ،وادضؿضي مؼوظي ظــد افقوـقء ،وتؼـع
ظـد ؽره ٓ ظذ جفي ـقهنو ظٌودة مًتؼؾي وإكًم ظذ جفي ـقهنو مـ افـظوؾي ادلمقر هبـو ذ ًظـو ،وؿـد اختؾـػ

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف ( )5892بؾػظ (أحػقا).
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ألؾ افعؾؿ ذم حؽؿ ادضؿضي ذم افقوقء ،ؾؼول ضوئػي بلهنو واجٌي وٓ يصح افقوقء ّإٓ هبو ،وؿوفً آخرون
بلهنو مًتحٌي يصح افقوقء بدوهنو ،ومـشل اخلالف لؾ افػؿ ظضق طولر أم ظضق بوضـ؟ ؾنن ؿؾـو بلن افػـؿ
ظضق طولر فزم ؽً ُؾف ،وإن ؿؾـو بلكف ظضق بوضـ مل يؾزم ؽً ُؾف ،وافصقاب أكف ظضق طـولر وفـذا ورد إمـر
بودضؿضي ،ويدل ظذ أكف ظضق طولر أن افصوئؿ فق ووع افطعوم ذم ؾؿف ثؿ أخرجف مل يمثر ذفؽ ظذ صقمف،
ولـوك ضوئػي ّؾرؿقا ذم ادضؿضي بغ آؽتًول وافقوقء.
وأمو إمر افثوين ؾوٓشتـشوق ،وادراد بف شحى ادوء ذم إكػ ثؿ إخراجف مـف ،آشتـشوق شـحى ادـوء
ذم إكػ ،وآشتـثور إخراجف مـف ،وآشتـشوق ؿد اختؾػ ألؾ افعؾؿ ذم وجقبف ذم افقوقء ،وافصقاب أكف
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ؿـول« :مــ تقوـل ؾؾقًـتـثرش( ،)1وــذفؽ جيـى
مـ افقاجٌوت ،وؿد ورد أن افـ ّ
آشتـشوق ـًم لق مذلى أمحد وضوئػي ولق افصقاب ظذ افصحقح ،أكف إذا وجـى ذم افقوـقء :وجـى ذم
آؽتًول.
وأمو إمر افثوفٌ ؾوٓشتـجوء ،وادراد بف إزافي مـو ظؾـؼ بوفًـٌقؾغ ،أي إزافـي افٌـوؿل مــ اخلـورج مــ
افًٌقؾغ ،وإصؾ ذم آشتـجوء أن يؽقن بودوء ،وؿد ورد بوفـصقص افثـوء ظذ مـ يًـتـجل ،فؼقفـف تعـوػ
﴿ َو َُيِى ادُْ َت َطف ِري َـ﴾( ، )2ؿقـؾ :بـلن ادـراد بـف مــ يًـتـجل بودـوء ،ويؽػـل آشـتجًمر ظــ آشـتـجوء،
وآشتجًمر تـظقػ اخلورج مـ افًٌقؾغ بغر ادوء ،وؿد ورد ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ اؿتكـ ظؾقـف(،)3
أن افـ ّ
واختؾػ ألؾ افعؾؿ أُّيًم أؾضؾ آؿتصور ظذ آشتـجوء :أو آؿتصـور ظـذ آشـتجًمر؟ ؿـول اجلؿفـقر:
آشتـجوء أؾضؾ ٕن ادوء يـؼل مو ٓ يـؼل مـف ؽره ،وٕن إصـؾ ذم افطفـورات أن يؽـقن بودـوء ،وذلـى
انإموم موفؽ إػ ّ
أن آشتجًمر أؾضؾ ،وؿول بلن افعرب مل تتؽـ تتعقد ظذ آشـتـجوء ،ومل يؽــ ذفـؽ مــ
صلهنو افغوفى ،وإكًم افغوفى ظؾقفو آشتجًمر ،وؿد ورد ذم احلديٌ «مـ اشتجؿر ؾؾققترش( )4ممو يدل ظـذ أن
( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)161
( )2افٌؼرة.222:
( )3رواه مًؾؿ ذم صحقحف ( )2254بـحقه.
( )4رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)161
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آشتجًمر ـوف.
وأمو اخلصؾي افرابعي ؾنظػوء افؾحقي ،وادراد بوفؾحقي افشفر افـوبً ذم افقجف ظـذ ظظؿـل افؾحـل ،وؿـد
اختؾػ ألؾ افعؾؿ ذم افشعر افـوبً ظذ اخلدّّ لؾ لق مـ افؾحقي أو فقس مـفو؟ ومـشل اخلالف ذم آختالف
ذم معـك افؾحقي ذم فغي افعرب ،وأـثر ألؾ افؾغي ظذ أن افؾحقي ختتص بوفشعر افـوبً ظذ مـطؼي افعظؿ دون
مو يـًٌ ظذ اخلدّّ .
انإمجوع ظذ ذفـؽ
وأمو بوفـًٌي حلؽؿ إظػوء افؾحقي ؾوٕوائؾ ؿعقن ظذ أهنو مـ افقاجٌوت ،وؿد حؽك
َ
اب ُـ حزم ومل يتعؼٌف ابـ تقؿقي وٓ ؽره ذم حؽويي انإمجوع ذم لذه ادًلفي ،وأمو حدود افؾحقي ؾؼد اختؾػ ألؾ
افعؾؿ ؾقفو ،ؾؼول ضوئػي بلكف جيقز أخذ مو زاد ظذ افؼٌضي ـًم لق مذلى انإموم أمحد وضوئػي ،واشـتدفقا ظـذ
ذفؽ بقروده ظـ ابـ ظؿر وأيب لريرة ،واجلؿفقر ظذ خالف لذا ،ؿوفقا بلكف جيى إبؼوء افؾحقي وظـدم أخـذ
رء مـفو حتك مو زاد ظذ افؼٌضي ،واشتدفقا ظذ ذفؽ بلن افـص افقارد ذم ذفؽ مــ احلـديٌ ظـوم يشـؿؾ
ٌل ّ
معرف بلل آشتغراؿقي
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ «أظػقا افؾحكش ،ؾنن افؾحك مجع ّ
مجقع أجزاء افؾحقي فؼقل افـ ّ
ؾقؽقن فؾعؿقم ،ومـشل اخلالف ذم لذه ادًلفي يعقد إػ ختصقص افعؿقم بػعؾ افصحويب أو ؿقل افصـحويب،
خيَص بػعؾ افصحويب وؿقفف :ؿول بجقاز أخذ مو زاد ظذ افؼٌضي ،ومـ ؿول بلن افعؿقم
ؾؿـ رأى أن افعؿقم ُ َ
ٓ يصح ختصقصف بؼقل افصحويب مل ُجيِ ْز َ
أخذ مو زاد ظذ افؼٌضي ،وفعؾ افؼـقل أخـر بعـدم اجلـقاز أطفـر،
ٌّقي فف مـ احلجقي مو فقس فؼقل افصحويب ،وؿقل افصحويب ٓ َيـتٍ بـف إٓ إذا
وذفؽ ٕن ظؿقم احلديٌ افـّ ّ
َ
جـقاز
افدفقؾ ،وٕكف دو ُأثِر ظـ لـمٓء افصـحوبي
ـون مظـّّي فقجقد افـص ،ؾنذا وجدكو افدفقؾ بخالؾف ؿدمـو
ُ
إخذ :معـوه أن ؽرلؿ مل يؽقكقا يرون جقاز أخذ مو زاد ظـ افؼٌضي ،وافؼوظدة أن ؿقل افصحويب إذا وجـد
ادخوفػ فف مل يصح أن يًتدل بف.
وأمو إمر اخلومس ؾوفًقاك ،وافًقاك مـ إمقر ادًتحٌي افتل جوءت افـصقص بوفسؽقى ؾقفـو ،ؿـد
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :فقٓ أن أصؼ ظذ أمتل ٕمرّتؿ بوفًقاك ظـد ـؾ صالةش( ،)1وؿـول« :فـقٓ
ؿول افـ ّ

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)887
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ؾدل لذا ظذ ظدم وجقب افًقاكّ ،
أن أصؼ ظذ أمتل ٕمرّتؿ بوفًقاك مع ـؾ ووقءش(ّ )1
ودل لذا ظذ أكف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ـًم ذم حـديٌ ظوئشـي «افًـقاك مطفـرة فؾػـؿ مروـوة
مـ ادًتحٌوت ،وؿد ؿول افـ ّ
فؾربش ( ،)2أي أكف مـ أشٌوب روو اهلل ّ
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ــون ذم شـقوق
جؾ وظال ،وؿد ثًٌ أن افـ ّ
ادقت ؿد أخذ افًقاك مـ ظٌد افرمحـ بـ أيب بؽر( )3ممو يدل ظذ تلـقد افسؽقى ذم افًقاك.
ويتلـد افًقاك ذم مقاضـ :مـفو ظـد افقوقء ،وظـد افصالة ،وظـد َت َغر رائحي افػؿ ،وظــد افؼقـوم مــ
افؾقؾ وكحق ذفؽ ،فقرود أحوديٌ تدل ظذ افسؽقى ذم افًقاك ذم لذه ادقاضـ.
ثؿ ذـر ادمفػ صق ًئو مـ حؼ افقافديـ ،وٓ صؽ أن افقافديـ هلًم ؾضؾ ـٌر ظذ وفدمهو ،فذا ؿـول :وبـر
افقافديـ ؾرض ،وافقافدان مهو إب وإم مـ افـًى ،وأمو برمهـو ؾفـق انإحًـون إفـقفًم وافؼقـوم بحؼفـًم
ُ
إصؾ وجق ُبـف ،وفؽـ ْـ ؾقـف معـون
وافًعل ذم إرووئفًم وؾعؾ مو يعقد بوخلر واجلؿقؾ إفقفًم ،وبر افقافديـ
ُؼـ ُـُقا بِ ِ
تزيد ظـ مؼدار افقاجى ،وافدفقؾ ظذ وجقبف ؿقفف تعوػَ ﴿ :وا ْظ ٌُ ُدُ وا اهللَ َو َٓ ُت ْ ِ
ـف َصـ ْق ًئو َوبِو ْف َقافِـدََ ْي ِـ
إِ ْح ًَو ًكًو﴾( ،)4وؿقفف شٌحوكف ﴿ َو َؿ َه َرب َؽ َأٓ َت ْع ٌُدُُ وا إِٓ إِيو ُه َوبِو ْف َقافِدََ ْي ِـ إِ ْح ًَو ًكًو﴾( ،)5ؾـنن ؿقفـف ؿهـ أي
ـتى وأمر وأفزم ،وادراد بوفػرض مو ضؾٌف افؼع ضؾ ًٌو جوز ًمو بحقٌ يمجر ؾوظؾف تؼر ًبو هلل ويلثؿ تورـف.
ُ
افشقطون فإلكًون أن بِـر افقافـديـ
ؿقفف ولق أمر يًر :أي أن افـػقس ؿد تًتثؼؾ ّبر افقافديـ ،ويًقل
يًرا ظذ افعٌد:
أمر ظًر فؽـف ذم حؼقؼتف أمر يًر ،وإكًم ُيطؾى ؾقف أمران حتك يؽقن شفال ً
ُ
ظظؿ إجر ادرتى ظذ ّبر افقافـديـ :وأن حؼفـًم ُمؼـدم ظـذ حـؼ
انإكًون
إول :أن يًتشعر
افعظؿ َ
َ
ؽرمهو ـوئـًًو مـ ـون ؽر اهلل ورشقفف.
َ
ُ
اجلؿقؾ افذي ؿوم بف افقافدان ،ؾوٕم محؾً وأروعً وتقفً ورظً،
انإكًون
إمر افثوين :أن يًتشعر
( )1افٌخوري (.)3/31
( )2افٌخوري (.)3/31
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)896
( )4افـًوء.36:
( )5انإهاء.23:
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وإب ـذفؽ ،حقـئذ ظذ افعٌد أن يًتشعر لذه ادعوين ؾقؽقن بر افقافديـ ً
شفال ظؾقف.
ثؿ ذـر ادمفػ ظد ًدا مـ اخلصول افتل تدخؾ ذم ّبر افقافديـ ،ؾؼـول :وبرمهـو خػـض اجلــوح ،أي ظـدم
افسؾع ظؾقفًم وظدم افتطوول ظؾقفًم وظدم افتؼدم ظذ أمرمهو ،وفغ افؽالم أي اختقور افؽـالم افًـفؾ افؾـغ
افطقى ظـد احلديٌ معفًم ،ؾال يتؽؾؿ انإكًون معفًم بؾػظ فػظ ؽؾقظ وٓ برؾع افصقت.
افـظر إفقفًم ،وٓ يـظر إفقفًم كظـر احلًـد وٓ
ؿول :وأن ٓ يـظر إفقفًم إٓ بعغ ادحٌي وانإجالل ،ؾال َُيِد
َ
كظر افؽز وٓ يؽقن ظـد تعومؾف معفًم يـظر إفقفًم بوزدراء أو بتـؼص مفًم ـوكً درجتفًم افعؾؿقي ،وفـق ـوكـو
ـثرا مـ إمقر افؼظقي ،وفق ـون افقافدان ٓ يمديون صق ًئو مـ افػرائض ،وفـق
جفؾي ،وفق ـوكقا ٓ َيًـقن ً
ظز ّ
وجؾ مفًم ـوكـً
ـون افقافدان يؼدمون ظذ رء مـ ادعويص ،ؾنن افعٌد ملمقر بوفؼقوم بحؼ افقافديـ هلل ّ
صػي افقافديـ.
ؿول :وٓ يعؾق ظؾقفًم ذم مؼول ،أي ٓ يرؾع صقتف ظـد احلديٌ معفـًم ،بـؾ خيػـض افصـقت تلد ًبـو مـع
افقافديـ إٓ إذا ـون افقافدان وعقػل افًؿع :ؾحقـئذ ٓ بلس برؾع افصقت مـ أجـؾ أن يًـؿعوه ،ولؽـذا
ُ
انإكًون وافديف مـ إخذ مـ موفف مو صوءا ،ؿول :ويًٌط أيدُّيًم ذم كعؿتف و ُي َؿؽــُ ُُف ًَم مــ إخـذ مــ
ُي َؿؽ ُـ
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ «أكـً
موفف ،ويشعرمهو أكف ؾرح منور ظـد أخذمهو فقء مـ موفف ،وؿد ؿـول افـ ّ
وموفؽ ٕبقؽش(.)1
ؿول :وٓ يًتلثر ظؾقفًم ذم رء مـ مطعؿف ،أي ٓ يؼقم بنبعود رء مـ افطعوم ظـ وافديف ،بؾ ُي َؿؽــُ ُُف ًَم
مـ ضعومف ،وـذفؽ مـ أكقاع افؼاب ظـده.
ؿول :وٓ يتؼدم أحدٌٌ أبوه إذا مشك معفٕ ،ن حؼ إب افتؼديؿ وافتؼديرِ ،
وم ْـ َثؿ ؾقؼد ُم أبوه ظـذ كػًـف،
ولؽذا ٓ يتؼدمف ذم افؼقل ذم ؾًف ،ولذا يراد بف ثالثي معون:
ادعـك إول :أكف ٓ يـطؼ بوفؽالم ؿٌؾ ـالم أبقف ،وإكًم يـتظر أبوه حتك يتؽؾؿ ،ؾنذا ؾرغ إب مـ افؽالم
تؽؾؿ.

( )1صحقح .رواه ابـ موجف ( .)2291صحقح اجلومع (.)1486
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وادعـك افثوين :أن ٓ يعوروف بوفؼقل ،ؾنذا تٌـك إب ً
ؿقٓ أو رأ ًيو ؾـال يٌـغ آبـ ُـ خطـله ذم ادجـوفس
افعومي وظـد اجتًمع افـوس معف ،وٓ بلس أن يـوؿشف بوفـؼوش افؾطقػ ظـد اكػرادمهو واكعزاهلًم ظـ افـوس.
وافثوفٌ مـ معـك وٓ يتؼدمف ذم افؼقل ذم ؾًف ؾقًم يعؾؿ أكف أوػ بف مـف :أن ٓ ُي ًْؽِ ًَ وافدََ ه ،وٓ يًػف
رأيف وأن ٓ يٌغ خطله وظقاره ظـد أخريـ.
ِ
ـى وافـدََ ه ظؾقـف وأن ٓ تغضـى
ؿول :ويتقؿك شخطفًم بجفده ،أي يًعك بؽؾ مو يًـتطقع أن ٓ ُي ْغض َ
وافدتف ظؾقف ،حتك وإن ـوكً ظـد افقافد أو إم رء مـ افتجووز بحقٌ يًخطون ظؾقف بلدكك شـٌى ،ؾنكـف
يتجـى ذفؽ افًٌى افذي يًخطفًم ،إٓ أن يؽقكو ؿد أمرا بؿعصقي أو بؼك :ؾنن ضوظـي اهلل حقـئـذ مؼدمـي
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :إكـًم افطوظـي ذم ادعـروفش( ،)1وؿـول ٓ« :ضوظـي
ظذ ضوظي افقافديـ ،وؿد ؿول افـ ّ
دخؾقق ذم معصقي اهللش( ،)2فؽـ يـٌغل بف أن ُيػفؿفًم حؼقؼـ َي إمـر ،وأن يـدظقمهو إػ اخلـر ،وأن يـرؽٌفًم
افًالم حقـًم دظو أبوه إػ أن يدخؾ ذم ديـف.
بوفتزام افؼع بوفؽالم افطقى افؾغ ـًم لق صلن إبرالقؿ ظؾقف ّ
ؿول :ويًعك ذم منّتًم بؿٌؾغ ضوؿتف ،أي يمدي مـ إظًمل افتل تمدي إػ هورمهو ،شقاء ــون ذفـؽ
بتػقتف لق أو بتؿؾؽفًم فقء مـ ادول أو بؿعقكتف دـ يرى أن معقكتف تًعدمهو.
ؿول :وإدخول افػرح ظؾقفًم مـ أؾضؾ أظًمل ِ
افز ،ؾال صؽ أن هور افقافد وؾرحف بـًم يـمدي ابــف مــ
افز ٕن كػس افقافد تٌتفٍ بذفؽ وتن بفِ ُ ،
افعؿؾ أن لذا كقع مـ أكقاع ِ
ؾؼ َع فؾعٌد أن يػعؾف.
ولـو مًلفي :ممو ين بف افقافد أن يًتجقى آبـ ٕوامر أبقف وأن يطقعف وأن ٓ يسدد ذم ذفؽ ،ومـ لـذا
فق كوداه ؾنكف يؾٌل هي ًعو ،وٓ يتلخر بتؾٌقي وافديف ،وؿد وؿع خالف ؾقًم إذا كودى افقافد أو افقافدة ابـفًم ولق
جيز ؿط ُعفو ،فؽـف خيػػ ؾقف بحقٌ يؼتك ظـذ مؼـدار
يصع :موذا يػعؾ؟ ؾنن ـوكً افصال ُة صال َة ؾريضي مل ْ
افقاجى وٓ يزيد ظؾقف ،وإن ـوكً افصال ُة كوؾؾ ًي :ؾؼد وؿع آختالف بغ ألؾ افعؾؿ ؾقفو ،ؾؼول ضوئػـي بلكـف
يؼطع افصالة ،وؿول آخرون بلكف يتؿ صالتف خػقػي ـًم لق طولر ـالم ادمفػ لـو ،ؾؼول :ؾنن ـون ذم افصالة

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)7145
( )2صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)1695صحقح اجلومع (.)7526
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افـوؾؾي خػػفو ودمووز ؾقف ،وافؼقل أخر أكف يؼطع افصالة :دَِو ورد ذم حديٌ جريٍ  -ولـق ظوبـد مــ بــل
ى ُأمف ،ؾدظً ظؾقف
إهائقؾ  -ؾنكف ـون يصع ؾـودتف أمف ؾؼول :يو ريب :أمل وصاليت؟ ؾؿه ذم صالتف ومل ُجيِ ْ
بدظقات ،ؾوشتجوب اهلل دظقاّتو ،ؾدظً أن ٓ ُيؿقتف حتك يرى وجقه ادقمًـوت ،ؾوشـتجوب اهلل دظوءلـو،
جيى ُ
إـًمهلو ،ؾنن ألؾ افعؾؿ ؿد اختؾػـقا
ومـشل اخلالف ذم لذه ادًلفي لق مًلفي افـوؾؾي :لؾ جيقز ؿط ُعفو أو ُ
ذم افـوؾؾي :لؾ جيى ظذ مـ ذع ؾقفو وابتدألو أن ُيتِؿ َفو أو جيقز فف أن يؼطعفو؟ ؾعـد انإمـوم موفـؽ و ظــد
وحـرم ظؾقـف ؿطعفـو ،وذلـى انإمـوم أمحـد وانإمـوم
انإموم أيب حـقػي أن مـ ابتدأ كوؾؾي وجى ظؾقف إـًمهلـو
ُ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ:
افشوؾعل إػ جقاز ؿطع افـوؾؾي ،وفعؾ لذا افؼقل أطفر ،فعدد مـ إدفي مـفو ؿقل افـ ّ
«افصوئؿ ادتطقع أمر كػًف ،إن صوء صوم وإن صوء أؾطرش( ،)1وؿد ورد ذم حديٌ تػًره بودتصدق مودامـً
افصدؿي ذم يده إن صوء أمضولو ،وإن صوء أمًؽفو ،وؿد ورد ذم حديٌ ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أصـٌح
أن افـ ّ
صوئًم ووجد ضعو ًمو ذم بقتف ؾؼطع صقمف ،ؾدل لذا ظذ جقاز ؿطع افـوؾؾي بعد افؼوع ؾقفو.
ً
ؿول :وٓ يؼؾ هلًم إٓ ً
ـريًم ـًم ورد ذم أيي ،وافؼقل افؽريؿ أي افؼقل ادُ َؽَرم فصوحٌف :ادُ َؽَـر ُم مــ
ؿقٓ ً

ِؿ ٌَؾ ادت َؽَؾؿ بف افذي يمدي إػ رؾع صلن ادُ َت َؽَؾؿ معف.

ؿول :وحؼ ظذ افقافديـ أن يعقـو ابـفًم ظذ ِ
َي ًِـََو افتعومؾ معف ،وأن ُيؾقـو جوكٌفًم مع آبـ ،وأن
افز بلن ُ ْ

َي ْر َؾ َؼو بًم ذم يده ،ؾنن آبـ متك وجد اشتجوبي مـ وافديف وظق ًكًو مـفًم ظذ ّبرمهو :ؾنكف حقـئذ شـقؼقم بزمهـو،
و َمثؾ ادمفػ هلذا بؿثؾ أٓ ولق أن افعٌد إكًم وصؾ إػ ضوظي اهلل بعقن مـ اهلل شٌحوكف وتعوػ ،ولؽذا افقفـد
ظز ّ
وجؾ ظذ ظٌده بلن يعقـف ظذ افؼقـوم هبـذا
يصؾ إػ ّبر افقافديـ بنظوكي افقافديـ ظذ ذفؽ بعد تػضؾ اهلل ّ
افقاجى.
وبر اجلور وإـرامف مـ أخالق
ودّو ؾرغ ادمفػ مـ ذـر كًمذج مـ حؼ افقافديـ اكتؼؾ إػ حؼ اجلور ،ؿولّ :
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :مـ ـون يممـ بوهلل وافققم أخر ؾؾقؽـرم جـورهش( ،)2وؿـول
ألؾ افديـ ،ؿد ؿول افـ ّ

( )1صحقح .رواه رواه افسمذي ( .)732صحقح اجلومع (.)3854
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6619
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ّ
جـوره
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :واهلل ٓ يممـ ،واهلل ٓ يممـش ؿقـؾ :مــ يـو رشـقل اهلل؟ ؿـول« :مــ ٓ يـلمـ ُ
بقائ َؼفش( ،)1وؿد ؿول ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :موزال جزيؾ يقصقـل بوجلور حتك طــً أكف شققر ُثفش( ،)2وؿـول
ُؼ ُـُقا بِ ِف َصق ًئو وبِو ْفقافِدََ ي ِـ إِحًـو ًكًو وبِ ِ
ـذي ا ْف ُؼ ْر َبـك َوا ْف َق َتَـو َمك َوادَْ ًَـوـِ ِ
جؾ وظالَ ﴿ :وا ْظ ٌُدُُ وا اهللَ َو َٓ ُت ْ ِ
اهلل ّ
غ
َ
ْ َ َ ْ ْ َ
ُى وافص ِ
اجلَ ِ
اجلَ ِ
وجلَـْ ِ
وح ِ
ى بِ ْ
ور ْ
ور ِذي ا ْف ُؼ ْر َبك َو ْ
َو ْ
ْى﴾( )3أيي.
اجلُـُ ِ َ
ؿول :وبر اجلور وإـرامف مـ أخالق ألؾ افديـ ،ؾنن افديـ يلمر ادـتًٌغ إفقف بوخلصول افؽريؿي ،ومـفو بر
افقافديـ ـًم ذم لذه افـصقص افًوبؼي.
وـذفؽ ادروءة ،وادروءة وصػ كػز جيعؾ صوحٌف ي ِ
وَي ِجؿ ظـ إخالق
ؼدم ظذ إخالق افػووؾي ُ
ُ
افًقئي ،وظؾق اهلؿي أيضو دمعؾ انإكًون يتصػ بصػي بِر اجلور وافؼقوم بحؼف.
ّ
ثؿ ذـر ادمفػ ظد ًدا مـ اخلصول افتل َيذر مـفو ألؾ انإيًمن.
أول تؾؽ اخلصول :افؽذب ،وادراد بف إخٌور انإكًون بخالف افقاؿـع ،ؾوفؽـذب حـرام ،وؿـد ؿـول اهلل
تعوػ﴿ :يو َأُّيو اف ِذيـ آمـُُقا ات ُؼقا اهللَ و ُـُق ُكُقا مع افص ِ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :ظؾقؽؿ
ود ِؿ َ
َ َ
َ
غ﴾( ،)4وؿد ؿول افـ ّ
َ َ
َ َ
افز ،وإن ِ
بوفصدق ،ؾنن افصدق ُّيدي إػ ِ
افز ُّيدي إػ اجلــي ،وإيـوـؿ وافؽـذب ،ؾـنن افؽـذب ُّيـدي إػ
افػجقر ،وإن افػجقر ُّيدي إػ افـورش(.)5
ومـ اخلصول افذمقؿي خصؾي افـؿقؿي ،وادراد بوفـؿقؿي كؼؾ افؽالم بغ افـوس ظذ وجف انإؾًود بقــفؿ،
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف
ـؿـ يؼقل :ؿول ؾالن ؾقؽ ـذا ،وؿول ؾالن ـذا ،ؾوفـؿقؿي مـ اخلصول افذمقؿي ،بؾ ؿول افـ ّ
وش ّؾؿ ٓ« :يدخؾ اجلـي ؿ ّتّوتش( )6أي ّكًمم.
( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6616
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6614
( )3افـًوء.36:
( )4افتقبي.119:
( )5رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6694
( )6رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6656
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ٌل ّ
صذ اهلل
ثؿ ذـر ادمفػ مو يتعؾؼ بوهلجر ،وذـر أن إصؾ حتريؿ أن ُّيجر ادًؾؿ أخوه ،ـًم ذم ؿقل افـ ّ
ظؾقف وش ّؾؿ «ٓ َيؾ دًؾؿ أن ُّيجر أخوه ؾقق ثالثش( ،)1وادراد بوفثالث ثالث افؾقول ،شقاء ـون لذا اهلجر
بًٌى أو بدون شٌى ،ؾوٕصؾ حتريؿ اهلجر وظدم جقازه شقاء ـون بغ آثــغ تعومـؾ شـوبؼ أو رحـؿ أو
ؿرابي أو كحق ذفؽ ،إٓ أن لذه افؼوظدة تًتثـك ذم ثالثي أحقال:
احلول إول :إذا ـون اهلجر َيؼؼ مصؾحي فؾؿفجقر :ؾنكف حقـئذ ٓ بلس أن ُُّيجر مـ أجؾ مصؾحتف ،ـًم
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وصحوبتف افثالث َي افذيـ ُخؾ ُػقا ذم ؽزوة تٌقك(.)2
لجر افـ ّ
احلول افثوين :إذا ـون اهلوجر خيشك ظذ كػًف مـ ادفجقر ؾنكف جيوكٌف وُّيجره فئال يتـلثر بـف ،وؿـد ورد ذم
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ «ادرء ظذ ديـ خؾقؾف :ؾؾقـظر أحدـؿ مـ خيوفؾش( ،)3ومثؾ ادمفـػ ذم
احلديٌ أن افـ ّ
افـوس أكف يداخؾف تؽؾؿقا ؾقف وؿـدحقا ذم ظروـف ،أو
ذفؽ ؾؼول :إٓ أن خيوف مـ مداخؾتف ،بحقٌ إذا رأى
ُ
خق مـ ُمالبًتف أن يتلثر بلخالؿف أو أن يتصػ بقء مـ صػوتف افذمقؿي أو يػًد ظؾقف ديــف أو مروءتـف أو
جيعؾف يلـؾ ادول احلرام :ؾنكف يصورمف فذفؽ أي يؼطع ظالؿتف معف بًٌى تؾؽ إمقر ،ومصورمي مجقؾـي خـر
يتخقف مـ أخر ،وـؾ مـفًم ؿد يغـش
مـ صحٌي ظذ َد َخ ٍؾ ،أي إن ـون بغ اثـغ احتًمل كزاع ،وـؾ مـفًم ّ
أخر :ؾحقـئذ اكؼطوع بعضفًم ظـ بعض خر مـ اشتؿرارمهو ظذ ادصوحٌي ،وكؿثؾ فذفؽ بؿثـول :إذا ــون
اثـون ظـد اجتًمظفًم ؿد يتعوضقون ادًؽر أو ي ْؼ ِ
دمون ظذ اشتعًمل ادخدرات ،وظـد اكعزال بعضفًم ظـ بعض
ُ
ٓ يػعؾقن ذفؽ ،ؾحقـئذ كؼقل :مصورمي مجقؾي خر مـ صحٌي ظذ َد َخ ٍؾ.
وأمو افـقع افثوفٌ مـ أكقاع اهلجرة :ؾلن ُّيجره دصؾحي أخريـ فئال يغسوا بـف وفـئال يػعؾـقا ـػعؾـف،
افـوس خطل ذفؽ افرجؾ ،ومـ أمثؾي ذفؽ لجـر ألـؾ افٌـدع فـئال يؼتـدي هبـؿ
ؾقفجره مـ أجؾ أن يعرف
ُ
افـوس ،وفقعرؾقا أهنؿ ظذ بدظي ؾقؼوضعف افـوس.
ٌل ّ
صذ
وؿول :وافًالم ظؾقف ،أي إذا شؾؿً ظذ صخص :ؾنكؽ حقـئذ ٓ تعد مصور ًمو وٓ
لوجرا ،ـًم ؿول افـ ّ
ً
( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6677
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)4418
( )3حًـ .رواه أبق داود ( .)4833صحقح اجلومع (.)3545
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بوفًالمش(ّ ،)1
ؾدل لذا ظذ أ ّن ُحؽؿ افؼطع واهلجر يـتفل بنؾشوء افًالم.
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :وخرمهو افذي يٌدأ ّ
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ بؼقفـف
ؾًو ؾؾقجؾس حقٌ تـولك بف ادجؾس ــًم أمـر افـ ّ
ؿول :ومـ جؾس ً
«فقجؾس أحدـؿ ؾقًم اكتفك بف ادجؾسش( ،)2ومفًم ـوكً مـزفتف ومفًم ـوكً درجتف ،ومفـًم ــون ظــده ِمـ ْـ
ِظ ْؾ ٍؿ ،ومفًم ـون ظـده مـ مول ،إٓ أن يؼقم أحـد ظــف ؾقؼدمـف ،ؾـنن تؼـديؿ أصـحوب افػضـؾ وأصـحوب
انإحًون ؿربي يتؼرب بف انإكًون إػ ربف ،ؾنذا ــً ذم صدر ؾس ؾؼدم صوحى ظؾؿ أو صوحى ؾضؾ ؾنكف
ظز ّ
وجؾ بسك ذفؽ ادجؾس فف فقجؾس ؾقف ،وظـد رؽٌتف ذم اجلؾقس ٓ يػرق بـغ
َيًـ بف أن تتؼرب إػ اهلل ّ
متصوؾقغ ،ؾنذا ـون لـوك صخصون متصوؾقون ـؾ مـفًم يريد احلديٌ مـع صـوحٌف وبقــفًم حـديٌ خـوص
ؾحقـئذ ٓ َيًـ بؽ أن دمؾس بقـفًم وأن تػرق بقـفًم ،ولؽذا إذا ـون اثـون بقـفًم معـك مشسك :ؾـال َيًــ
بؽ حقـئذ أن تػرق بقـفًم ،ومـ أمثؾي ذفؽ مو فق ـون لـوك أب وابـ ،أو ـون لــوك أخـقان ،أو ــون لــوك
ذيؽون ،أو ـون لـوك زمقالن ،ؾوَٕ ْو َػ أن ٓ تػرق بقـفًم ،وأن متؽـفًم مـ اكتػوع بعضفًم مـ بعض ،وحمودثي
بعضفًم فٌعضفًم أخر ،إٓ إذا ؾًحو فؽ ذم ادجؾس ،وضؾٌو مـؽ أن دمؾس بقـفًم.
ومـ إمقر ادًتحٌي افتل يمجر انإكًون ظؾقفًم أن يقشع انإكًـون ذم ؾًـف فقـتؿؽـ أخـرون مــ
ظز ّ
وجؾ ظـ صوحٌف وَيى ؾوظؾف.
اجلؾقس ظـده ،ؾنن ذفؽ مـ انإحًون إػ اخلؾؼ افذي يرى اهلل ّ
ؿول :وافروو بوفدون مـ ادجؾس تقاوـع ،أي إذا ترــً صـدر ادجؾـس وروـقً بـًم دوكـف ؾفـذا مــ
ملجقرا ظذ ذفؽ ،ؾقؽقن اختقوره فصدر
افتقاوع ،فؽـ ؿد خيتور انإكًون صدر ادجؾس فًٌى مؼوع ؾقؽقن
ً
ادجؾس أؾضؾ مـ جؾقشف ذم افدون مـ ادجؾس ،ـًم فق ـون ادرء يريد أن يؾؼل حديثًو يـتػع افـوس بف ؾجؾقشف
ذم صدر ادجؾس ،ومثؾف أن يؽقن انإكًون يريد أن ُت َؼدر ُ
ألؾ افعؾؿ و ُتُعرف مؽوكتُُفؿ :ؾـال بـلس أن جيؾـس ذم
صدره ،وفؽـ جيتـى مضويؼي أخريـ ومداؾعتفؿ فئال ُيؿتفـ ألؾ افػضؾ افعؾؿ وافػضؾ بًٌى ذفؽ.
ومـ شٌؼ إػ ؾس ؾفق أحؼ بفٕ ،ن لذا ادجؾس مٌوح فؾـوسَ ،يؼ هلؿ أن جيؾًقا ؾقـف ،وبوفتـويل مــ

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6677
( )2حًـ .افطزاين ذم افؽٌر ( )7/366بـحقه .صحقح اجلومع (.)399
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شٌؼ إفقف ؾفق أحؼ بف حتك يؼقم مـف فغر ظقدة إفقف ،إذا ؿوم انإكًون مـ ؾًف ؾؿعـوه أكـف تــوزل ظــ ذفـؽ
احلؼ ومل َي ُعدْْ فف ذم ذفؽ ادجؾس أي حؼ إٓ إذا ـون يريد افعقدة إفقف ،وحقـئذ مـ جؾس ذم مؽون ؾفـق أحـؼ
بف ،ويـٌغل بف حقـئذ أن يضع إصورة تٌغ أكف يريد أن يعقد إػ ؾًف ،إذا ؿوم فؼضوء حوجتف أو ؿـوم فؽـالم أو
ؿوم نإتقون بؿؼوب أو ضعوم :ؾنكف َيًـ أن يضع ظذ مؽوكف إصورة تدل أكف شقعقد إػ مؽوكف فئال جيؾس ؾقـف
ؽره ؾقحصؾ كزاع أو َيصؾ مؼوتؾي ومداؾعي ذم ذفؽ ادجؾس.
ؾفذه رء مـ آداب ادجؾس ،وفعؾـو كسك آداب افطعوم وافؼاب فققم آخر.
أشلل اهلل ّ
جؾ وظال أن يقؾؼـو وإيوـؿ خلري افدكقو وأخرة ،وأن جيعؾـو وإيوـؿ لداة مفتديـ ،ثؿ أشلفف
ّ
وصذ اهلل ظـذ كٌ ّقــو حمؿـد،
شٌحوكف أن يصؾح أحقال إمي ،وأن يردلؿ إػ ديـف ر ًدا محقدًً ا ،لذا واهلل أظؾؿ،
ـثرا إػ يقم افديـ.
وظذ آفف وأصحوبف وأتٌوظف وش ّؾؿ
ً
تًؾقًم ً
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وافًالم ظذ أؾضؾ إكٌقوء وادرشؾغ ،أمو بعد
احلؿد هلل رب افعودغّ ،
وافصالة ّ
افز افؼرضٌل رمحف اهلل تعوػ
ؾـقاصؾ افؽالم ظذ ـتوب اجلومع فمداب فؾشقخ افعالمي يقشػ بـ ظٌد َ
......................................................
ّ
وصذ اهلل وش ّؾؿ وبورك ظذ ظٌد اهلل ورشقفف كٌ ّقـو حمؿد
بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ،احلؿد هلل رب افعودغ،
وظذ آفف وصحٌف أمجعغ
ً
وظؿال يو ـريؿ ،واؽػر افؾفؿ فـو وفقافديـو وفشـقخـو
ظؾًم
افؾفؿ ظؾؿـو مو يـػعـو ،واكػعـو بًم ظؾؿتـو وزدكو ً
وفقافديف ودشوخيف وفؾحورضيـ وفؾؿًؾؿغ.
افز رمحف اهلل تعوػ :ومـ ذب ؾؾقـوول َم ْـ ظـ يؿقــف  -وإن ــون أحـدث افؼـقم ِشــو ،-
ؿول ابـ ظٌد َ
وشوؿل افؼقم آخرلؿ ذ ًبو ،ومـ أـؾ أو ذب ؾؾقلـؾ بقؿقـف وفقؼب بقؿقـف ،وٓ يلـؾ وٓ يؼب بشـًمفف
جـًو واحـدً ا ،وإن ــون خمتؾ ًػـو ؾـال بـلس أن
ّإٓ مـ ظذر أو رضورة ،ويلـؾ افرجؾ ممو يؾقف إن ـون افطعوم ً
دمقل يده ذم افصحػي ،ؾؾذفؽ ووع بغ يديف فقلـؾ مو أحى ،وٓ جيقز دـ أـؾ مع ؽره أن َي ْؼ ِر َن بغ متـرتغ
وٓ تقـتغ وكحق ذفؽ ،ويؽره إـؾ مـ أظذ افثريد ،وإكـًم يمــؾ مــ جقاكٌـف وأشـػؾف ،وٓ بـلس بطعـوم
افػجوءة مو مل ُي ْرت ََصد ،وضعوم افـ ْف ٌَي إذا أذن ؾقف صوحٌف وذفؽ كحق مو يـثر ظذ رؤوس افصٌقون وذم إظراس
وافتـزه ظـف أوػ ،وفقس بحرام إذا ضوبً كػس صوحٌف بف ،ومـ رأى ؿـذاة ذم
واخلتون ،واختؾػ ذم ـرالقتف،
ّ
إكوئف ؾؾقفرؿفو وٓ يـػخفو ،وٓ يـػخ أحد ذم ضعومف وٓ ذابف ،وٓ يتـػس ذم إكـوء يؼـب مــف ،ؾـنن ؽؾٌـف
ِ ِ
مًو ،وحـؼ
افـػس ّ
كحك انإكوء ظـ ؾ ْقف ؾتـػس ثؿ ظود إفقف ،ويؽره أـؾ افطعوم احلور جدً ا إٓ دـ ٓ جيد فـوره ً
افطعوم أن يًؿل اهللَ تٌورك وتعوػ آـ ُؾف ظـد ابتدائف ،وَيؿده ظـد ؾراؽف ،وإذا ـثرت إيدي ظظؿً برـتـف،
وٓ يؼوم ظـ افطعوم حتك يرؾع ،وؽًؾ افقد ؿٌؾف وبعده حًـ ،وبرـتف ؾقف ؿـول افػـورد شـؾًمن :ؿـرأت ذم
ٌل ص ّذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾؼول« :افزــي ذم افطعـوم:
افتقراة افزـي ذم افطعوم :افقوقء ؿٌؾف ،ؾذـرت ذفؽ فؾـ ّ
افقوقء ؿٌؾف وبعدهش( ،)1ومـ بوت وذم يده ؽؿر افطعوم وشفؽف وأصوبف دَ ٌؿ ؾال يؾقمـ إٓ كػًف ،وافضـقوؾي

( )1وعقػ .رواه افسمذي ( .)1846افضعقػي (.)168
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مـ ذف إخطور وحموشـ إخالق ،وشـتفو ادمـدة يقم وفقؾي وؽويتفو ثالثي أيوم ،ومـ مل يؽرم وـقػف وٓ
ن ظـده مـ افطعوم أرؾع ممو خيرجف إػ وقػف ؾؾقس بؿؽرم فف ،وؿـول رشـقل
ّ
جوره ؾؼد
اشتحؼ افذم ،ومـ ُي َ
اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :مـ ـون يممـ بوهلل وافققم أخر :ؾؾقؽرم وقػف جوئزتف يق ًمو وفقؾيش( )1يريد بذفؽ
ن ظؾقف ،وٓ َيؾ فـف أن يؼـقؿ ظــده حتـك
بؾق َغ مو اشتطوع مـ إـرامف ،وذم افققمغ بعده ٓ يتؽؾػ إٓ مو ُي َ
وظؿف وظؿتف وخوفف وخوفتف وصديؼف بغر إذهنـؿ
َيرجف ويمذيف ،وإكًم يلـؾ افرجؾ مـ بقً أبقف وأمف وأخقف ّ
مو يعؾؿ أهنؿ تطقى بف أكػًفؿ ممو ٓ بول فف ،ويٌدأ بوفقؿـك ذم آكتعول وذم فٌوس اخلػـغ ،وــون رشـقل اهلل
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َيى افتقومـ ذم أمره ـؾف ،وتؽقن افقؿــك ِمـ ْـ َد ْخ ِ
ّ
ـؾ افالبـس وادـتعـؾ ،أوهلـًم تؾـٌس
ؿوئًم وذفؽ ذم اخلػقػ مجق ًعو أو فقــعؾفًم
وآخرمهو تـزع ،فقؽقن افػضؾ هلو ذم بؼوء زيـتفو ظؾقفو ،وفف أن يـتعؾ ً
مجق ًعو.
ؿوئًم وذفؽ ذم اخلػقػ مـ إـؾ ،وؿول موفؽ ٓ :بلس بوفؼب مــ ِذم
ؿوئًم ويؼب ً
وٓ بلس أن يلـؾ ً
ِ
ؿـوئًم ذم ادقوـع
افًؼوء ،وـرلف ؽره فصحي إثر ؾقف( )2ودَو ُخيوف ظذ افشـورب مــف ،وٓ بـلس أن يٌـقل ً
ؿـوئًم،
افدمٌ مثؾ افساب ادفقؾ وصٌفف ممو يلمـ ؾقف أن يـتضح مـ بقفف ظؾقف ،وٓ بلس أن َي ْؼ ُر َب مـ افٌوئـؾ ً
يؼرب مـف إن بول جوف ًًو ٕن ـؾ بوئؾي تػقح ،ومـ أراد حوجي انإكًون ؾؾقٌعد مـ افـوس وفقًتس ظــفؿ،
وٓ
َ
واهلل يؿؼً ـؾ متحدث ظذ ضقؾف ،وافٌقل ذم ادغًؾي مؽروه ،ؾنن ـون موء جور ًيو ؾال بلس ،وٓ َيؾ ٕحـد
أن يٌقل ذم ادوء افراـد.
ومـ تثوءب ؾؾقؽظؿ مو اشتطوع ويضع يده ظذ ؾِ ْق ِف ،ويغض افعوضس مـ صقتف إن أمؽـف ،و ُي ْعؾِ ُـ محـدَ ه
هلل و ُي ًْ ِؿع مـ يؾقف ،ويؼقل فف مـ شؿعف :يرمحؽ اهلل ،ويرد ظؾقف يغػـر اهلل فــو وفـؽ أو فــو وفؽـؿ ،وإن رد
افعـوضس ذم أول ظطًـي وثوكقـي وثوفثـي ،ؾـنذا
أيضو ،وإكًم ُي َشؿ ًُ
ظؾقفؿ ُّيديؽؿ اهلل ويصؾح بوفؽؿ ؾحًـ ً
ُ
جووز ذفؽ شؼط افتشؿقً ظؿـ شؿعف ،وأمو لق ؾقحؿد اهلل أبدً ا ظـد ؾراؽف مـ ــؾ ظطًـي :إٓ أن تؽـقن

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6135
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5627
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متصؾي ؾقحؿد ذم آخرلو ،وحًـ أن يعتذر إفقف جؾقًف مـ افتشؿقً بعد افثوفثي ؾقؼقل فف :إكـؽ مضــقك أو
مزـقم ،ومـ حًـ إدب أن خيػل ادتجق صقتف.
......................................................
ذـر ادمفػ لـو ظد ًدا مـ أداب ادتعؾؼي بودلـؾ وادؼب ،وابتدألو بؼقفف مـ ذب أي ؾػرغ مـ ذابف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يػعـؾ ذفـؽ ،وؿـد
ؾؾقـوول إكوء افؼب َم ْـ ظـ يؿقـف  -يؿغ افشورب  -ـًم ـون افـ ّ
ورد ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ  -ؿقؾ لق ابـ ظٌـوس  ،-ــون ظــ يًـوره إصـقوخ
أن صٌ ًقو ـون ظـ يؿغ افـ ّ
اشتلذن افـٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ افصٌل ذم مـووفي إصقوخ ،ؾؾؿ يلذن ،وؿول ٓ« :أؤثر بـصٌل مــ رشـقل
اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أحدًً اش ؾت ّؾف ذم يؿقـف( ،)1وأمو إذا ـون افطعوم أو افؼاب خيتص ـؾ واحد مـ افــوس
بنكوء وحده  -ـًم ذم زموكـو احلورض  -ؾحقـئذ ـؾ مـفؿ يتـوول إكـوءه بـدون أن يـتظـر أخـر ،وأمـو إن ــون
افؼاب ُي َؼد ُم ِم ْـ ِؿ ٌَ ِؾ َم ْـ يؼقم بتقزيعف ـًم ذم بعض ادؼوبوت مـ افؼفقة أو افشوي يؽقن لـوك مـ ُيــوول
احلورضيـِ ،
وم ْـ َثؿ لؾ تؽقن مـووفتف فؾؼاب مـ ظـذ يؿقــف أو ظــ يًـوره ،يؼـقل :يٌتـدأ ً
أوٓ بـوٕحؼ
بودجؾس إمو فؽز ِشـف أو ظؾق مـزفتف أو فعؾؿف ،ثؿ بعد ذفؽ َم ْـ ظـ يؿقـف لق  -ولق ظـ يًـور اجلـوفس ،-
أو ظـ يًوره  -ولق ظـ يؿغ اجلوفس  ،-لذا ممـو اختؾـػ ؾقـف افعؾـًمء ،وإطفـر مــ افؼـقفغ أن مــوول
افؼاب يـووفف ظـ مـ ظذ يؿقـف افذي لق ظـ يًور ادُ ْع َطك ً
أوٓ ،وذفؽ ٕن افؼيعي ؿـد أمـرت بوفتقـومـ،
ؾفــذا افــذي يــقزع افؼــاب يتقــومـ ذم إظطوئــف افؼــاب دَِــ ْـ أمومــف بنظطوئــف افؼــاب دـــ أمومــف.
ؿول :وإن ـون أحدث افؼقم ِشـو ،أي ُيعطك َم ْـ ظـ يؿقـف وفق ـون أصغر احلـورضيـ ذم ادجؾـس ذم افًـ ّـ،
ٌّـل ّ
صـذ اهلل
وافذي ُيٌتدأ بف لق ـٌر افؼقم ،وشوؿل افؼقم لق آخرلؿ ،ـًم ذم حديٌ أيب لريرة ظـدمو ُأيت فؾـّ ّ
ظؾقف وش ّؾؿ بعس ؾقف فٌـ ،ؾلمره أن يدظق َم ْـ ذم افصػي ؾؼدّّ ر أبق لريرة أكف فـ يٌؼ فف رء ٕن شـوؿل افؼـقم
ظز ّ
وجؾ بورك ؾقف ؾؽػوه ومأل بطـف مـف حتك ؿول ٓ أجد فف مًو ًؽو(.)2
يؽقن آخرلؿ ،وفؽـ اهلل ّ

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)2366
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6452
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ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ظــ إــؾ وافؼـب
ؿول :ومـ أـؾ أو ذب ؾؾقلـؾ بقؿقـف ،وؿد هنـك افـ ّ
وبغ أن مـ أـؾ أو ذب بشًمفف :ؿول ٓ« :يلـؾ أحدـؿ وٓ يؼب بشـًمفف :ؾـنن افشـقطون يلــؾ
بوفشًملّ ،
ويؼب بشًمففش( ،)1ؿقؾ :اهلوء تعقد ظذ افشقطون ،أي أن افشقطون يلـؾ بشًمل كػًف ،وؿقـؾ :إن افضـؿر –
اهلوء  -تعقد إػ افشورب ،أي أن مـ ذب بشًمفف ؾنن افشقطون يشورـف ذم ذابف ،ؾوٕول هنل ظــ افتشـٌف،
وافثوين بقون دشورـي افشقطون دـ ذب بشًمفف ،وؿد يؽقن ُـ ٌُّؾ مـ ادعـقغ مراد ،ومـشل اخلالف لـو ذم ظـقد
افضؿر :لؾ لق ٕؿرب مذـقر ـًم يؼقل ضوئػي ،أو أن افضؿر يعقد ظذ مــ يـصـى ظؾقـف افؽـالم ،ولـق
إطفر مـ ؿقيل افـحوة وألؾ افؾغي.
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ هنك ظـ ذفؽ ،ؿول رجؾ:
ؿول :وٓ يلـؾ وٓ يؼب بشًمفف إٓ مـ ظذرٕ ،ن افـ ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ٓ« :اشتطعًش ؾـًم اشـتطوع
يو رشقل اهلل ٓ أشتطقع  -مو مـعف إٓ افؽز  ،-ؾؼول افـ ّ
أن يرؾع يؿقـف بعد ذفؽ(.)2
ؿول :إٓ مـ ظذر ،إن ـون لـوك ظذر جيعؾف يلـؾ بشًمفف ؾال حرج ،ـًم فق ـوكً يده افقؿـك ؾقفو جٌرة أو
ـوكً يده افقؿـك مشؾقفي ؾحقـئذ ؾال يؾزمف أن يؽقن أخذه بـوفقؿغ ،أو ــون لــوك رضورة بحقـٌ يؾحؼـف
رضر ظـد أـؾف بوفقد افقؿـك ،ؾنن ؿول ؿوئؾ :ؿد ٓ كًتطقع أن كجؿع بغ افصـػغ مـ افطعوم بقد واحـدة ــًم
فق ـون انإكًون يلـؾ ويؼب ،يعن ظؾقف حقـئذ أن جيؿع بقـفًم ذم يد واحدة ،ؾقؼول :ظوؿى بقـفًم ،ؾـوذب
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ.
بوفقؿغ ثؿ أكزل انإكوء و ُـ ْؾ ،وبذفؽ تؽقن ؿد ؾعؾً مثؾ ؾعؾ افـ ّ
وؿد اختؾػ افعؾًمء ذم حؽؿ إـؾ بوفشًمل لؾ لق مؽروه  -ـًم ؿول اجلؿفـقر ــًم لـق طـولر مـذلى
افشوؾعل وأمحد وضوئػي مـ ألؾ افعؾؿ -؟ أو لق حمرم  -ـًم ؿوفف ضوئػي مـ ألؾ احلديٌ -؟ وفعـؾ إطفـر
لق افتحريؿٕ ،ن إصؾ ذم افـفل أن يؽقن فؾتحريؿ فؼقفف تعوػ ﴿ َو َمو َهنَو ُـ ُْؿ َظـْ ُف َؾـو ْك َت َُفقا﴾( ،)3ومــ ؿـول
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أـؾ مترا ِ
ٌل ّ
وؿثو :ؾجعؾ أحـدمهو
ً
بحؿؾ افـفل ظذ افؽرالي اشتدل بلحوديٌ ؾقفو أن افـ ّ
( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2619
( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2621
( )3احلؼ.7:
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ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ( ،)1وؿـد ؿـول آخـرون:
ذم يؿقـف وأخر ذم صًمفف ،فؽـ لذا احلديٌ ٓ يصح ظـ افـ ّ
بلن لذا افـفل ذم أداب ،وفؽـ إصؾ أن افـقالل فؾتحريؿ وأن إوامر فؾقجقب ،ومل يرد دفقؾ ذم افؼع
يػرق بغ مو ورد ذم أداب أو مو ورد ذم آحؽـوم ،ثـؿ إن ــؾ إحؽـوم آداب وــؾ أداب أحؽـوم ،وٓ
يقجد مػرق واوح ادعومل مـضٌط احلدود بغ مو لق أدب ومو لق حؽؿ ،ؾؾذفؽ ؾنن إطفـر بؼـوء إوامـر
ظذ افقجقب مو مل َي ِر ْد دفقؾ يكف إمر ظـ طولره.
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ «يـو
ؿول :ويلـؾ افرجؾ ممو يؾقف ،أي ٓ يتجووز مو يؾقف إػ صـػ آخر فؼقل افـ ّ
جـًو واحدًً ا ،ـًم فق ــون افطعـوم صــ ًػو
ؽالم شؿ اهلل و ُـ ُْؾ بقؿقـؽ و ُـ ُْؾ ممو يؾقؽش( )2ولذا إذا ـون افطعوم ً
واحدً ا مـ رز أو ثريد أو ظصقدة أو كحق ذفؽ ،أمو إذا تعددت إصـوف افتل ووعً أموم أـؾ ؾحقـئذ ٓ
ً
بلس أن دمقل يده ذم افصحػي فقلخذ مـ إصـوف إخرى شقاء تعددت أكقي أو ـون ذفؽ ذم إكوء واحـد،
ؾ ؾذفؽ ووع بغ يديف :أي افطعوم ادختؾػ إصـوف إكًم ووع بغ يدي أـؾ فقختور مـف مو َيٌـف ؾقؽـقن
بؿثوبي انإذن فف.
ؿول :وٓ جيقز دـ أـؾ مع ؽره أن يؼرن بغ مترتغ ،ؾؾقلـؾ ـؾ مترة فقحدلو ،ولؽـذا بؼقـي إصــوف
افتل تشٌف افتؿر مثؾ افتغ ،ومثؾ افؽؿثرة ،وـؿثؾ افؽرز ٓ يلخذ إٓ حٌي حٌي ،إٓ أن يلذن فف صـوحٌف ،ؾؼـد
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ أن يؼرن بغ مترتغ إٓ أن يلذن فف صوحٌف( ،)3وافـفل ظـ ِ
ٌل ّ
افؼ َران ذم افتؿر
هنك افـ ّ
إكًم لق مـ أجؾ إبؼوء افتؿر ،ومـ أجؾ حؼ مـ يلـؾ انإكًون معف :ممو يشعر بلن مـ يشـورـؽ ذم إــؾ فـف
حؼقق ،مـفو أن ٓ تتجووز ذم مؼدار إـؾ افذي تلـؾف ،ومثؾ لذا بؼقي إصـوف ٓ ،يتجووز انإكًون ادؼدار
ادعتود مـ إـؾ ٕن افزيودة ظـ ذفؽ مشعرة بوجلشع ،ومشعرة بعدم احسام وتؼدير مـ يلـؾ انإكًون معف.

( )1رواه افطزاين ذم افصغر ( ،)1633وذم إشـوده أسم بـ حقصى ،ولق مسوك احلديٌ.
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5376
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)2489
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ؿول :ويؽره إـؾ مـ أظذ افثريد ،ـوكقا ذم افزمون إول يضعقن افطعـوم ظـذ صـؽؾ اهلـرم ،ؾقؽـقن
ِ
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف
أوشطف أظاله ،وم ْـ َثؿ ُرؽى أن يلـؾ مـ إضراف واجلقاكى وأشـػؾ افطعـومٕ ،ن افـ ّ
وش ّؾؿ أمر أـؾ أن يلـؾ ممو يؾقف.
ؿول :وٓ بلس بطعوم افػجوءة مو مل يرتصد ،ادراد بف إذا دخؾً ظذ أكوس ووجـدّتؿ ؿـد ووـع افطعـوم
بقـفؿ ،لذا ضعوم حصؾتف ؾجلة مل تدع إفقف ،ؾنذا دظقً إفقف ؾال بلس أن تلـؾ مـف مو مل يؼصد انإكًون ارتصود
افطعوم افػجوئل ويؽقن ذفؽ مراده.
ؿول :وضعوم افـ ْف ٌَي ،ادراد بوفـ ْف ٌَي مو يؼقم ؾقف صوحى افطعوم بـثره بغ افـوس ،ومـ أمثؾي لـذا أن يؽـقن
لـوك حؾقى ؾقؼقم بـثرلو وتقزيعفو ،ومثؾ ذفؽ فق أخذ كق ًظو مـ أكقاع افػوـفي ؾؼـوم بٌثفـو بـغ احلـورضيـ
ؾفذا يؼول فف :ضعوم افـ ْف ٌَي ،شؿل هبذا آشؿ ٕن مـ جيؾس ذم افزمون إول ـوكقا يـتفٌقن مو يعطـك إفـقفؿ
وخيتطػقكف بنظي ،ؾًؿل هبذا آشؿ ،ؾطعوم افـ ْف ٌَي إذا أذن بف صوحٌف ؾال بلس أن يمـؾ مـف ،وم ّثؾ ذفؽ بًم
يـثر ظذ رؤوس افصٌقون وذم إظراس وذم اخلتون ،واختؾػ ذم ـرالقتف ،ؾؼد ؿول ضوئػـي بـلن لـذا افطعـوم
افذي يًؿقكف افـثور مؽروه ،ويـٌغل بـو أن كػرق بغ إصخوص افذيـ َييون ،ؾنكف إذا ـون ذفؽ ظذ جفي
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ هنك ظـ افـ ْف ٌَي( ،)1وأمو إذا وصـؾ
افـ ْف ٌَي وجفي اختطوف افطعوم ؾفذا مؽروهٕ ،ن افـ ّ
إػ حجر انإكًون رء مـ لذا افطعوم بدون أن يؼصده ودون ان يـتفٌف ؾال بلس أن يلخذه وٓ حرج ظؾقف ذم
ذفؽ ولق أوػ بف مـ ؽره.
مٌوحو ـلكف تــوزل ظــ لـذا
ؿول :وفقس بحرام إذا ضوبً كػس صوحٌف بف ،وذفؽ ٕن صوحٌف ؿد جعؾف ً
افطعوم ؾجوز فمخريـ أن يلخذوه.
اكتؼؾ ادمفػ إػ مًلفي أخرى ؾؼول :مـ رأى ؿذاة ذم إكوئف ،افؼذاة افقء افصغر افقًر افذي تتلذى مـف
افعغ ،إذا وجدت افؼذاة ذم ادؼوب ؾًمذا كػعؾ؟ إوػ أن هنريؼ مــ ادؼـوب صـق ًئو حتـك تًـؼط لـذه
افؼذاة ،ؾال كؼقم بـػخف مـ افطعوم ٕكف حقـئذ شقـتؼؾ رء مـ افريؼ إػ ذفؽ افؼاب ،ؾؼد يؽقن ذم افريـؼ

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5516
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رء مـ ادؽروبوت ؾقتلثر بف افشوربقن أخرون ،وـذفؽ ٓ كؼقم بندخـول إيـدي ؾقـفٕ ،ن إيـدي ؿـد
أيضو ،وإكًم افعالج ؾقف أن ُّيراق مـ أظذ انإكوء فتًؼط لذه افؼذاة.
تؽقن مؾقثي ً
وٓ يـػخ أحدٌٌ ذم ضعومف وٓ ذابف حتك فق ـون مراده أن ُي َز َد افطعوم وأن جيعؾف بور ًدا ،وفق ـون انإكًون
ِ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ هنك ظـ افـػخ ذم افطعوم ،وهنك أن ُيتــػس ذم انإكـوء(،)1
يً َتَؼؾ هبذا افطعومٕ ،ن افـ ّ
ْ
وؿول« :إذا أراد أحدـؿ أن يتـػس :ؾؾقٌ ْـ ظـف انإكوءش( )2أي فقٌعده ظـف ؾقتـػس ذم خـورج انإكـوء ،وؿـد هنـك
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ افؼب ذم َك َػس واحد ،وأمر أن يؽقن افؼب ذم ثالثي أكػوس( ،)3فؽــف ظــد
افـ ّ
افتـػس يتـػس خورج انإكوء ثؿ يعقد إفقف.
ؿول :ويؽره أـؾ افطعوم احلور جدًً ا ،وذفؽ ٕكف ممذ يي بوفٌدن ،وافؼع ؿد هنك ظـ انإرضار بوفٌـدن،
مًو وٓ يمثر ظؾقف وٓ يتلثر بف ،وافصقاب أن افطعوم احلور جدًً ا مؽـروه حتـك فـق مل جيـد
إٓ دـ ٓ جيد فـوره ً
فـوره مًو ،وذفؽ ٕكف ؿد يمثر ظذ بعض أظضوء افٌدن مـ حقٌ ٓ يشعر انإكًون.
ؿول :وحؼ افطعوم أن يًؿل اهللَ تٌورك وتعوػ آـ ُؾف ظـد ابتدائف ،افتًؿقي ظـد بدء افطعوم مؼـوظي ،ؿـول
صذ اهلل ظؾقف وشـ ّؾؿّ :
ٌّل ّ
ٌل ّ
إن آظـراب يلتقكــو
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :يو ؽالم شؿ اهللش( ،)4ودّو ؿقؾ فؾـّ ّ
افـ ّ
بوفؾحًمن ٓ كدري ذـروا اشؿ اهلل ظؾقفـو أم ٓ؟ ؿـول ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ« :أذــروا اشـؿ اهلل أكـتؿ ظؾقـف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أن افشقطون ٓ يًتحؾ افطعوم افذي ُذـِ َر ظؾقف اشؿ اهلل ،ؿد ـون
وـؾقاش( ،)5وأخز افـ ّ
ٌـل ّ
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يلـؾ ضعو ًمو مع أصحوبف ؾجوء ؽالم ؾلراد أن يلـؾ ؾلمًؽ افـ ّ
افـ ّ
وش ّؾؿ بقده وأمره أن يًؿل ؿٌؾ أن يضع يده ذم افطعوم ،ثؿ أتً جوريي وـون إمر ـذفؽ(.)6
( )1صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)2817صحقح اجلومع (.)6913
( )2صحقح .رواه افسمذي ( .)1887افصحقحي (.)385
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5631
( )4رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5376
( )5رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)7398
( )6رواه مًؾؿ ذم صحقحف ( )2617بـحقه.
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وظـد افتًؿقي ٓ تتؿؽـ افشقوضغ مـ كزع برـي افطعوم أو آشتػودة مـف ـًم ورد ذم اخلز(.)1
ُ
أـؾ اهللَ تعوػ ظـد ؾراؽف ،وؿد ورد ذم احلديٌ ّ
صذ اهلل ظؾقـف
ؿول :وَيؿده ،أي وحؼ افطعوم أن َيؿد
وش ّؾؿ «إن اهلل فرى ظـ افعٌد يلـؾ إـؾي أو يؼب افؼبي ؾقحؿده ظؾقفوش(.)2
ٌل
ؿول :وإذا ـثرت ؾقف  -أي ذم افطعوم  -إيدي ظظؿً برـتف ،وـًم ورد ذفؽ ذم اخلز( ،)3وؿد ؿول افـ ّ
ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :ضعوم آثـغ يؽػل افثالثي ،وضعوم افثالثي يؽػل إربعيش(.)4
ؿول :وٓ ُيؼوم ظـ افطعوم حتك يرؾع ،ذم افزمون إول َييون افطعوم إػ ادجؾـس افـذي جيؾـس ؾقـف
افضقػ :ؾقضعقن افطعوم بغ يديف مـ أجؾ أن ٓ يؽؾػقه افؼقوم إػ مؽون آخر ؽر مؽون افطعوم ،ولـذا لـق
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،إذا ـون إمر
افًالم ظـدمو جوءه إوقوف ؿر ّبف إفقفؿ :وؾعؾ افـ ّ
ؾعؾ إبرالقؿ ظؾقف ّ
ـذفؽ :ؾنن افضقػ ٓ يؼقم ظـ افطعوم حتك يرؾع افطعوم مـ بغ يديف ،ؾنكف مودام افطعوم مقوق ًظو ؾنكف ؿـد
ر ِؽى ذم جؾقشف ،أمو إذا ـون افطعوم ذم مقوع آخر ؽر مقوع اجلؾقس :ؾنكف ٓ يدخؾ ذم لـذاِ ،
وَٕظـراف
ُ َ
افـوس أثر ذم لذا إمر ،وذم بعض افٌؾـدان أن ـٌـر افؼـقم ٓ يؼـقم حتـك يتػؼـد احلـورضيـ لـؾ أـؿؾـقا
ضعومفؿ؟ وـذفؽ ٓ يؼقم أحد مـ افـوس حتك يؼقم افؽٌر.
ؿول :ومـ إمقر افتل حتًـ أن يغًؾ أـؾ يديف ؿٌؾ افطعوم وبعده ،وؽًؾ افقديـ ؿٌؾف وبعده حًـ،
وؿقفف حًـ ُي ْش ِعر بلكف ٓ يرى أن ذفؽ مـ اف ُؼ َر ِ
ب بذاتف ،اخلز افذي أورده ادمفػ ؾقـف وـعػ ذم انإشــود

( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف ( )2617بـحقه.
( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2734
( )3افطزاين ذم إوشط ( ) 7317بؾػظ (أحى افطعوم إػ اهلل مو ـثرت ظؾقف إيدي ) ،ولق صحقح ـًم ذم صحقح اجلومع
(.)171
وؿريى مـف مو رواه أبق داود ( )3764بؾػظ (اج َت ِؿعقا ظذ َض ِ
عوم ُؽؿُ ،
ٌورك فؽؿ ؾقف) ،ولق صحقح
ْ ُ
اشؿ اهلل ظؾقفُ ،ي َ
واذـ ُروا َ
ـًم ذم صحقح اجلومع (.)142
( )4رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5392
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وؿد ُت ُؽُؾ َؿ ذم إشـوده ،ولق حديٌ افزـي ذم افطعوم افقوقء ؿٌؾف وبعده( ،)1ادراد بوفقوقء لـو ؽًؾ افقـديـ
خوصي ،فقس ادراد بف ؽًؾ أظضوء افقوقء.
ؿول :ومـ بوت ذم يده ؽؿر افطعوم أي دشؿف وأدلوكف :وأصوبف دَـؿ :أي رء مــ إمـراض افتـل ُتُؾِـؿ
بونإكًون :ؾال يؾقم ّـ إٓ كػًف ،ؾنن افدشقمي افتل تؽقن ذم افقد إذا بؼقً بعد افطعوم ومل تغًـؾ ؾـنن اهلـقام
ٌـل
ترد إػ افقد وؿد حتصؾ ؿرص ،ؿرصي مـ رء مـفو تمثر ظذ افقد ،ؿد تمثر ظذ مجقع افٌدن ،وفذا هنك افـ ّ
ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ كقم انإكًون ـذفؽ( ،)2وؿد جوءت افـصقص ترؽى ذم تؼديؿ إضعوم فألوقوف،
ؿد اختؾػ افعؾًمء ذم حؽؿ افضقوؾي ،ؾلمو ذم اددن افتل يقجد ؾقف افطعوم ويقجد ؾقف حمؾ ادٌقـً وافًـؽـك:
ؾوجلؿفقر ظذ أن افضقوؾي حقـئذ  -بؾ مجقع ألؾ افعؾؿ – ظذ أن افضقوؾي حقـئذ مـ ادًتحٌوت وفقًً مــ
افقاجٌوت ،أمو إذا مل يؽـ لـوك مـ يؼدم افطعوم وافًؽـك :ؾؼد اختؾػ افعؾـًمء ذم حؽـؿ افضـقوؾي ،ؾؼوفـً
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ «مــ ــون يـممـ بـوهلل وافقـقم أخـر ؾؾقؽـرم
احلـوبؾي بقجقهبو ،ؿوفقا :فؼقل افـ ّ
وقػفش( ،)3ولـوك كصقص تعقى ظذ مـ مل يؽرم افضقػ ،اجلؿفقر ظذ أن إـرام افضقػ مـ ادًـتحٌوت:
فقس مـ افقاجٌوت ،وفعؾ إول أؿقى مـ جفي افدفقؾ.
ؿول :وافضقوؾي مـ ذف إخطور ،يعـل مـ إمقر افتل يؼف هبو انإكًون ،وتؽقن شٌ ًٌو فعؾق درجتـف
ذم افدكقو وأخرة ،ولل مـ حموشـ إخالق ،لل مـ إمقر احلًــي افتـل مــ ختؾـؼ هبـو اشـتحؼ افثــوء،
وشـ ُت َُفو ادمـدة يقم وفقؾي ،لذا دفقؾ ظذ أن ادمفػ يرى أن افضـقوؾي مًـتحٌي وأن اشـتحٌوهبو ممــد وأهنـو
ُ
فقًً بقاجٌي.
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :مـ ــون يـممـ بـوهلل وافقـقم أخـر
ؿول :وشـتفو ادمـدة يقم وفقؾي ،فؼقل افـ ّ
ٌل ّ
افضقػ ثالث َي أيـوم ،وؿـول:
ُ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أن يتجووز
ؾؾقؽرم وقػف جوئزتف يقم وفقؾيش( ،)4وهنك افـ ّ
( )1وعقػ .رواه افسمذي ( .)1846افضعقػي (.)168
( )2صحقح .رواه أبق داود ( .)3852صحقح اجلومع (.)6564
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6138
( )4رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6135
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َير ُج صوحٌف إذا بؼل أـثر مـ ذفؽ ،وذفؽ ؾقًم إذا مل يعؾؿ مـ انإكًون أكف يرؽى ذم بؼوء افضقػ رؽٌـي
ٕكف ُ َ
أـقدة مدة أضقل مـ ذفؽ.
ؿول :ومـ مل يؽرم وقػف أو جوره :ؾؼد اشتحؼ افذ ّم ،ومـ ُي ِن – أي ٓ جيفـر وٓ خيـز وٓ ُي ْعؾِـؿ – ومــ
ين ظـده مـ افطعوم أرؾع ممو خيرجف فضقػف ؾؾقس بؿؽرم فف ،وؿول تعـوػَ ﴿ :فـ ْـ َتـََـو ُفقا ا ْف ِ
ـز َحتـك ُتـْ ِْػ ُؼـقا ِممـو
ُِ
حتٌ َ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ تؼديؿ أضويى افطعوم فألوقوف ،وؿد ؾنـ
قن﴾( )1وـون مـ صلن افعرب وؾقفؿ افـ ّ
ادمفػ ؿقفف يق ًمو وفقؾي بلن ذم افققم إول وافؾقؾي إوػ يعطقف أظذ مـو فديـف مــ أكـقاع افضـقوؾوت ،وأمـو ذم
افققمغ افٌوؿقغ ؾنكف ٓ يتؽؾػ ،وإكًم يعطقف مو تقن ظؾقف ،واحلـوبؾي و َم ْـ واؾؼفؿ يـرون أن افقـقم وافؾقؾـي لـذا
ظذ شٌقؾ افقجقب وأن افققمغ افٌوؿقغ ظذ شٌقؾ آشتحٌوب ،وأمو مو زاد ظـ افثالثي إيوم ؾنكف يؿـع مـف.
ؿول :وٓ َيؾ فؾضقػ أن يؼقؿ ظـد ادضقػ حتك َيرجف ويمذيف ،لذا ٕكف إذا ضوفـً ادـدة ؾنكـف يعنـ
ظؾقف أن جيؿع بغ إضعوم وقػف وإضعوم ألؾ بقتف.
ثؿ ذـر ادمفػ أن إصؾ أن ٓ يلـؾ انإكًون مـ ضعوم ؽره إٓ بنذن ،ؿد يؽقن انإذن فػظ ًقو ـًم فق ؿول:
ُـ ُْؾ مـ لذا افطعوم ،أو ؿول :تػضؾقا ،وؿد يؽقن انإذن ظرؾ ًقو ـًم فق ووع افطعوم بغ يديف ،ووع افتؿر بـغ
يدي افضقػ ،إصؾ أن لذا إذن ظرذم يعتز جيقز إـؾ بف إٓ إذا وجد تكيح بخالؾف ـًم فق ووع افطعوم
بغ يديف وؿول فف ٓ :تلـؾ مـف.
ثؿ ذـر ادمفػ أن مـ أكقاع انإذن افعرذم أن يلـؾ انإكًون مـ بقً أبقفٕ ،ن افطعوم افذي ذم بقً إب
يظفر أن إب يلذن ٕبـوئف أن يلـؾقا مـف ولؽذا مـ بقً أمف ومـ بقً أخقف ومـ بقً ظؿف ومـ بقً خوفـف
وظؿتف وخوفتف وصديؼف ،دوذا؟ ٕن افغوفى أهنؿ تطقى أكػًفؿ إذا أـؾ ؿريٌفؿ مــ ضعـومفؿ ،أمـو إذا ــون
افطعوم ممو ٓ يلذن بف ساحي ،أو ـون ممو فف بول وفف مؽوكي وإكًم أخرجف فًٌى مـ إشٌوب :ؾحقـئذ ٓ يلـؾ
مـ ذفؽ افطعوم.

( )1آل ظؿران.92:
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ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ
ثؿ ذـر ادمفػ صق ًئو مـ أحؽوم افؾٌوس ؾؼول :يٌدأ بوفقؿـك ذم آكتعولٕ ،ن افـ ّ
ـون يعجٌف افتقؿـ ذم أـؾف وووقئف واكتعوفف وشقاـف( ،)1ولؽذا ذم فٌوس اخلػغ يٌتدأ بوفرجؾ افقؿـك ،وـون
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َيى افتقومـ ذم أمره ـؾف ،وؿد ورد ذم بعض افروايوت تؼققد ذفؽ بـًم يرؽـى ؾقـف
افـ ّ
ويًتحًـ(.)2
ؿول :وتؽقن افقؿـك ً
أوٓ ،وتؽقن افقؿـك مـ افالبس وادـتعؾ أوٓمهو تؾـٌس ،ؾقؼـقم افالبـس بنفٌـوس
اجلفي افقؿـك ؿٌؾ افقنى ،وظـد افـزع يـزع افقنى ؿٌؾ افقؿـك فقؽقن افػضؾ فؾقؿـك ذم بؼوء زيـتفو ظؾقفـو
ٌل ّ
ؿـوئًم( ،)3وفؽـ ّـ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ هنك ظــ آكتعـول ً
مـ افؾٌوس أو افـعؾ ،وؿد ورد ذم احلديٌ أن افـ ّ
ألؾ افعؾؿ ضعـقا ذم اخلز افقارد ذم لذا ،وفذا ؿول ادمفػ :وفف أي افالبس أن يـتعؾ أي يؾٌس كعؾقـف ؿـوئًم،
وافـعؾ يؽقن بوفًققر تربط هبو افؼدم ،خيوفػ احلذاء افـذي يـتؿ إدخـول افرجـؾ ؾقـف بـدون شـققر وربـط،
وبخالف اخلػ ؾنكف يغطل افؼدم ـؾفو ،ويؽقن جؾدًً ا ـؾف بخالف اجلقارب افتل تغطل افؼـدم وتؽـقن مــ
ؿوئًم
ؿوئًم وإـؾ ً
صقف وكحقه ،وٓ بلس ذم احلذاء أن يؾٌس احلذاء ذم افرجؾغ معو ،لؽذا بوفـًٌي فؾؼب ً
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿـول« :فـق يعؾـؿ
ؾوٕؾضؾ أن يؽقن انإكًون ظـد ذبف وأـؾف
جوفًو ،وذفؽ ٕن افـ ّ
ً
ٌل ّ
ٌل ّ
صذ
ؿوئًم ،وفؽـ ورد ظـ افـ ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ افؼب ً
ؿوئًم ٓشتؼوءش( ،)4وؿد هنك افـ ّ
مـ ذب ً
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أكف دو َو َر َد موء زمزم ذب ولق ؿوئؿ ،وؿد اختؾػ افعؾًمء ذم اجلؿع بغ لذه افـصقص ؾؼـول
ؿوئًم مـ زمزم حديٌ ؾعؾ ،وحديٌ افـفل حديٌ ؿـقل،
ؿوئًم حرام ،وؿوفقا :حديٌ ذب ً
ضوئػي :افؼب ً
وافؼقل مؼدم ظذ افػعؾ ،وؿول ضوئػي بلن ذبف ّ
ؿـوئًم فؽـقن ادؽـون مل يؽــ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ مـ زمـزم ً
خصقصو أن افـوس ظـد زمزم يؽثر واردلؿ وؿـد
متفق ًئو ،وفق جؾس فتلذى وفتلثرت ثقوبف مـ افطغ وكحقه،
ً
ؿوئًم ،وؿول ضوئػي :إن حديٌ افـفل كحؿؾـف ظـذ
بعضو ويؼع بعضفؿ ً
ييب بعضفؿ ً
بعضو :وفذفؽ ذب ً
( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5926
( )2صحقح .رواه أبق داود ( .)32صحقح أيب داود – إم – (.)25
( )3صحقح .رواه أبق داود ( .)4135افصحقحي (.)719
( )4صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)7868افصحقحي (.)176
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ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ولذا لق طولر ـالم ادمفػ ،وؿول ضوئػي بلن افؼـب
افؽرالي فقرود افػعؾ ظـ افـ ّ
ؿوئًم دون افؽثر ،وفذا ؿول ادمفػ وذفؽ ذم اخلػقػ مـ إـؾ.
ؿوئًم جيقز ذم افؼؾقؾ ،ولؽذا إـؾ ً
ً
ومـ ادًوئؾ افتل وؿع اخلالف ؾقفو افؼب مـ ذم افًؼوء ،افًؼوء شقاء ـون مـ ؿربي أو إكـوء يؽـقن فـف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿد هنك ظـ افؼب مـ ذم افًـؼوء ،وهنـك ظــ
ثؾؿي خيرج ادوء مـفو ،وؿد ورد أن افـ ّ
اختـوث إشؼقي( ،)1ادراد بذفؽ أن يؼقم بػصؾ( )2وإظودة افًؼوء مرة أخرى ظـذ افؼربـي ،وبوفتـويل يؼـب
افشورب مـ ضرؾفو ممو يؽقن جز ًءا مـ وشط افؼربي ،وادعـك ذم لذا أن مقضـ افًؼوء شـقؿر بـف ادـوء افـذي
يؼب بف أخرون ؾـفل ظـ افؼب مـ ِذم افًؼوء ،وطولر ـالم ادمفػ ّ
أن انإمو َم موف ًؽًو يرى جـقاز ذفـؽ
وفؽ ّـ ؽر انإموم موفؽ ـرلف فصحي احلديٌ افقارد ذم افـفل ظـف ،وٕكف ؿد يؽقن شٌ ًٌو مـ أشـٌوب اكتؼـول
رء مـ ادؽروبوت مـ ؾؿ افشورب إػ ذم افًؼوء.
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ أن
ثؿ تؽؾؿ ادمفػ ظـ رء مـ آداب ؿضوء احلوجي ،وافغوفى مـ أحقال افـ ّ
ؿوئًم ،وفذا ؿول ضوئػـي بـلن
يؼيض حوجتف ولق جوفس ،وفؽـ ورد ذم حديٌ حذيػي أكف أتك ُشٌوضي ؿقم ؾٌول ً
ؿوئًم – ـًم لق ؿقل ضوئػي
ادقضـ ؽر ادـوشى افذي خيشك ظذ انإكًون أن تتلثر ثقوبف مـف ٓ بلس أن يٌقل ؾقف ً
 ،وؿول آخرون لذا خوص بودؽون افذي يلمـ معف مـ أن يرتد إفقف رء مـ افٌقل يـمثر ظـذ بدكـف أو ظـذثقوبف ـًم لق طولر ـالم ادمفػ ،وفذا ؿول ٓ :بلس أن يٌقل ؿـو ًئًم ذم ادقوـع افـدمٌ مثـؾ افـساب ادفقـؾ،
افساب ادفقؾ افذي فقس صؾ ًٌو بحقٌ إذا جوءه رء مـ افرضقبوت وادوئعوت دخؾ ذم أثـوئف ومل ترتد إػ مــ
ً
مفـقال :ؾـال
أفؼك ذفؽ ادوئع ،ومثؾ ذفؽ ذم افٌقل إذا ـون افساب ٓ يعقد ظذ صوحٌف بؽـقن ادـقضـ ترا ًبـو
ؿوئًم وذفؽ دَِو ورد مـ حـديٌ حذيػـي أن
ؿوئًم ،وٓ بلس أن َي ْؼ ُر َب مـ افٌوئؾ ً
بلس ظذ انإكًون أن يٌقل ؾقف ً
ٌل ّ
ؿـوئًم يـتؿؽـ مــ شـس
ؿوئًم :ؿول« :وإين فعـد ظؼٌـفش( ،)3وذفـؽ ٕن افٌوئـؾ ً
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بول ً
افـ ّ

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5625
( )2ـؾؿي ؽر واوحي ،فعؾفو مو أثٌتـولو.
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)225
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جوفًو أو ؿه حوجتف ولق جوفس ؾنكف ٓ يـتؿؽـ
ظقرتف :وفق ـون بعض افـوس ؿري ًٌو مـف ،بخالف مـ بول
ً
افتحرز مـ رؤيي أخريـ فعقرتف.
مـ
ّ
ؿول :ومـ أراد حوجي انإكًون ،أي إذا أراد انإكًون أن يؼيض حوجتف بنخراج افزاز :ؾحقـئـذ يٌعـد ظــ
افـوس فئال يمذُّيؿ برائحتف أو يمذُّيؿ بنخراج افغوئط ذم ضرؿوّتؿ أو أموم أظقـفؿ ،وفقًتس ظـفؿ ،أي يؼـع
فف أن يًتس ظـفؿ بحوئؾ ،إمو صجرة أو صخرة أو كحق ذفؽ ،وؿد ورد ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ـون إذا
أن افـ ّ
أراد ؿضوء حوجتف أبعد(.)1
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ذــر
ؿول :واهلل يؿؼً ـؾ متحدث ظذ ضقؾف ،ورد ذم حديٌ ذم افًـََـ أن افـ ّ
رجؾغ ظذ حوجتفًم يتحدثون ؿد ـشػو ظقرتقفًم :ؾنن اهلل يؿؼً ظذ ذفؽ( ،)2ؾؼول ضوئػي بلن شـٌى ادؼـً
لـو لق حديثفًم ومهو ظذ حوجتفًم ،وؿول آخرون :بؾ شٌى ادؼً لـو أهنًم ؿد ـشػو ظقرتقفًم ،وفٌعض ألؾ
افعؾؿ ـالم ذم إشـود لذا اخلز.
وممو ُيؽره :افٌقل ذم ادغتًؾ ،لذا يشؿؾ أمريـ:
أثر هلـو ذم حمـؾ آؽتًـول،
إمر إول :ادقضـ افذي يغتًؾ ؾقف افـوس ،وذفؽ ٕن بؼويو افٌقل شقٌؼك ٌ
وافـوس ظـد آؽتًول ٓ يغطقن أؿدامفؿ :ؾتتلثر إؿدام بقء مـ لذا افٌقل.
وادعـك افثوين :افٌقل ذم ادؽون افذي ؾقف موء يغتًؾ مـف مـ موء جيري :مقوه إهنور أو مقوه أبور أو مقـوه
افًققل أو افزك وكحق ذفؽ.
ؿول :ؾنن ـون ادوء جور ًيو ؾال بلس مـ افٌقل ؾقف ،وذفؽ ٕن ادوء اجلوري شقلخذ معف بؼويو افٌقل بخالف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ افٌقل ذم ادوء
ادوء افراـد :ؾنكف إذا بول ذم ادوء افراـد ؾنكف شقٌؼك لـوك وؿد هنك افـ ّ
افراـد(ُ ،)3
ؾل ِخ َذ مـف جقاز افٌقل ذم ادوء اجلوري ،وؿد اختؾػ ذم ادوء اجلوري لؾ ــؾ جريـي مــف هلـو حؽـؿ

( )1صحقح .رواه افـًوئل ( .)17صحقح ووعقػ شــ افـًوئل (.)17
( )2صحقح .رواه ابـ موجف ( .)342افصحقحي (.)3126
( )3رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)281
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حؽـًم
مًتؼؾ أو يؽقن دجؿع لذه اجلريوت حؽؿ مًتؼؾ؟ إصقب مـ ؿقل ألـؾ افعؾـؿ أن فؽـؾ جريـي
ً
مًتؼالِ ،
ً
وم ْـ َثؿ ٓ تـتؼؾ افـجوشي بوختالف اجلريوت.
لذا رء مـ إحؽوم وأداب افتل ذـرلو ادمفػ رمحف اهلل تعوػ ،وفعؾـو إن صوء اهلل أن كؽؿؾ ذم يقم آخر.
أشلل اهلل ّ
جؾ وظال أن يقؾؼـو وإيوـؿ خلري افدكقو وأخرة ،وأن جيعؾـو وإيوـؿ مـ اهلداة ادفتديـ ،لذا
ّ
ـثرا إػ يقم افديـ.
وصذ اهلل ظذ كٌ ّقـو حمؿد وظذ آفف وأصحوبف وأتٌوظف ،وش ّؾؿ
واهلل اظؾؿ
ً
تًؾقًم ً
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وافًالم ظذ أذف إكٌقوء وادرشؾغ ،أمو بعد
احلؿد هلل رب افعودغّ ،
وافصالة ّ
ؾلشلل اهلل ّ
جؾ وظال أن يرزؿـو وإيوـؿ افعؾؿ افـوؾع وافعؿؾ افصوفح وافـقي اخلوفصي ،وأن جيعـؾ أظًمفــو
وإيوـؿ مرصقدة ذم مقزان حًـوتـو يقم افؼقومي ،ـًم أشلفف شٌحوكف أن يصؾح أحقال إمي وأن يردلؿ إػ ديـف
افز افؼرضٌـل ادـوفؽل
ر ًدا محقدًً ا ،فعؾـو كقاصؾ مو ــو ابتدأكو بف مـ ـتوب اجلومع ذم أداب فؾعالمي ابـ ظٌد َ
رمحف اهلل تعوػ.
......................................................
ّ
وصذ اهلل وش ّؾؿ وبورك ظذ ظٌد اهلل ورشقفف كٌ ّقـو حمؿد
بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ،احلؿد هلل رب افعودغ،
وظذ آفف وصحٌف أمجعغ.
ؿول ادمفػ رمحف اهلل تعوػ ووافديـو وصقخـو واحلورضيـ ،ومجعـو هبؿ ذم جـوت افـعقؿ.
ويغض افعوضس مـ صقتف إن أمؽـف ،ويعؾـ محـده
ومـ تثوءب ؾؾقؽظؿ مو اشتطوع ويضع يده ظذ ؾِ ْق ِف،
ُ
هلل ويًؿع مـ يؾقف ،ويؼقل فف مـ شؿعف :يرمحؽ اهلل ،ويرد ظؾقف يغػـر اهلل فــو وفـؽ أو فــو وفؽـؿْ ،
وإن رد
أيضو ،وإكًم يشؿً افعـوضس ذم أول ظطًـي وثوكقـي وثوفثـي ،ؾـنذا
ظؾقفؿ ُّيديؽؿ اهلل ويصؾح بوفؽؿ ؾحًـ ً
جووز ذفؽ شؼط افتشؿقً ظؿـ شؿعف وأمو لق ؾقحؿد اهلل أبدً ا ظـد ؾراؽـف مــ ــؾ ظطًـي إٓ أن تؽـقن
وح ًَ ٌـ أن يعتذر إفقف جؾقًف مـ افتشؿقً بعد افثوفثي ؾقؼقل فف :إكـؽ مضــقك أو
متصؾي ؾقحؿد ذم آخرلوَ ،
مزـقم ،ومـ حًـ إدب أن خيػل ادتجق صقتف.
أـثر مـ ثالثـي دون واحـد،
ويؽره أن يتـوجك رجالن دون ثوفٌ معفًم ،وـذفؽ يؽره أن يتـوجك مجوظي َ
وذفؽ ذم افًػر أو ـؿدن.
ويؽره فؾؿًوؾريـ اختو ُذ إجراس وإوتور ذم أظـوق اخلقؾ ،وٓ بلس بوفتداوي مـ ـؾ ظؾي بًم ُيرجك بف
برؤلو مو مل يؽـ حرا ًمو ،وٓ بلس بوفؽل وؿطع افعرق واحلجومي ،وٓ بلس بوفرؿقي مــ افعـغ وؽرلـو ،وإذا
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ادًؾؿ( )1بؽؾًمت اهلل وأشًمئف جوز ،ومـ ظون رجال تقول فف ظذ مو جوء ذم ؽًـؾ افعـوئـ وؿـد
رؿك افذمل
َ
أووحـوه ذم ـتوب افتؿفقد .واحلؿد هلل.
وظقودة ادريض ُشـي ممـدة وأؾضؾ افعقودة أخػفو ،وٓ يطقؾ افعوئد اجلؾقس ظــد افعؾقـؾ إٓ أن يؽـقن
صحقحو ؾؾقجؾس حقٌ يلمره ،ؾودرء أظؾؿ بعـقرة
مريضو أو زار
صديؼو يلكس بف وينه ذفؽ مـف ،ومـ ظود ً
ً
مـزفف ،ومـ مؾؽف اهللُ ظٌدً ا ؾال يؽؾػف مـ افعؿؾ ؾقق ضوؿتف ،وظؾقف كػؼتف وـًقتف بودعروف دثؾف ؽـر ميـ
بف ،وٓ يضقؼ ظؾقف وإن ـوكً فف خوصي مـ مطعؿي :ؾؾقـؾف مـفو بًم يرد صفقتَف ،وٓ يًـتخدمف ً
فـقال إٓ ظــد
افيورة واحلوجي إٓ مـ افقًر ،وإَ َم ُي ـوفعٌد ذم ـؾ مو ذـركو.
افؽًـى :ؾقنـق وٓ إَ َمـ ُي ؾتػجـر ،وافرؾـؼ بوفـدواب ذم رـقهبـو
ػ افعٌدُ ؽر ذي افصـعي
وٓ ُيؽَؾ ُ
َ
واحلؿؾ ظؾقفو واجى ُشـي ؾنهنو ظجؿ ٓ تشؽق ،ولل مـ مؾؽ افقؿغ وذم ــؾ ـٌـد رضٌـي آجـر لـذا ؿـقل
رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وإذا ـون ذم انإحًون إفقفو أجر ؾؽذفؽ ذم انإشوءة إفقفو وزر ،وؿد صؽو إػ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ٌ
رشقل اهلل ّ
مجؾ أن صوحٌف جيقعف ؾلمره بونإحًون إفقف أو يٌقعف ،وٓ َيؿؾ ظـذ افـدواب
أـثر مـ ضوؿتفو ،وٓ ييب وجقلفو وٓ تتخذ طفقرلو ــراد ،وٓ تؼؾـد إجـراس إٓ أن تؽـقن بـدار
َ
احلرب ّتق ًٌو فؾعدو ،وٓ تًتعؿؾ ً
هنورا ،وٓ َيؾ حٌس هبقؿـي مربقضـي ظــ افنـج،
فقال إٓ أن يروح ظـفو ً
وافتحريش بغ افٌفوئؿ مؽروه.
وافتحريش بغ أدمقغ حقب ـٌر ،وأبغض اخلؾؼ إػ اهلل وأبعدلؿ مـ رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ
ادشوؤون بوفـؿقؿي ادػرؿقن بغ إحٌي ادؾتؿًقن ٕلؾ ِ
ّ
افز افعثرات ،و َؿؾًم يـجق ادممـ مـ احلًد وافطرة
وافظـ ،ؾؿـ حًد ومل يٌغ مل ييه حًدُ ه ،ومـ تطر ؾؾقؿض فقجفف ؾنكـف ٓ ييـه ضرتُـف إٓ أن يؾتزمفـو
تطرش( ،)2وؿول رشقل اهلل ّ
ويعتؼد صحتفو :وؿول رشقل اهلل ّ
صـذ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :إكًم افطرة ظذ مـ ّ
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ذم افطرة« :إكًم ذفؽ رء جيده أحدـؿ ذم كػًف ؾال يصدكؽؿش( ،)3ومـ ط ّـ ومل َيؼؼ مل يؽــ
ادًؾؿ).
( )1لؽذا ؿرألو افطوفى مشؽقفي ،وشقليت ذم افؼح وٌط افشقخ ـًم يع( :ؿول :وإذا رؿك افذمل
ُ
( )2حًـ .ابـ حٌون ( .)6123افتعؾقؼوت ِ
احل ًَون (.)6696
( )3رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)537
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ظؾقف بلس ذم طـف ،وؿول رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :إذا حًدتؿ ؾال تٌغقا ،وإذا طــتؿ ؾال حتؼؼقا ،وإذا
تطرتؿ ؾومضقا ،وظذ اهلل ؾتقـؾقاش(.)1
وشس ُادممـ واجى مو اشتس بعقٌـف
ومـ وظظ ؾؾقخػػ ؾنكف إذا أهف ـون بوفقظظ أوػ مـ ادقظقظْ َ ،
يقـؾ إػ ربف ،ؾنن أظؾـ وظظ وزجر ،ؾنن مل يزجر وأبدى صػحتف أؿقؿ ظؾقف مو أمر اهلل بف ظذ وجفف وشـتف،
وـػك ادر ُء جفال أن يـؽر مـ ؽره مو يعرف مـ كػًف ،ومـ ؾتح فف بوب مـ اخلر ؾؾقٌودر إفقف ،وفقثًٌ ظؾقف:
ؾنكف ٓ يدري متك يغؾؼ ظؾقف وفؼوء افـوس بقجف حًـ صدؿي ،وـرم كػًف مو مل يؽـ ُمؾؼو :ؾـنن ادُؾـؼ كػـوق،
مًؾًم ،وٓ ظول مـ اؿتصد وافؼـوظي مول ٓ يـػذ.
وفـ ُّيؾؽ مـ صوور
ً
كصقحو ً
كصى ظقـقف :سؾـف ذفـؽ ظــ افرؽٌـي ذم
ذـره وجعؾف
َ
وـؾ آت ؿريى ،وادقت ٓ حموفي آت ؾؿـ أ ْـ َث َر َ
ِ
ِ
كـ
افدكقو و َ
مح َؾف ظذ افتؼقى ،وـون مو ـون مل يؽـ إذا ذلى ،وافًعقد مـ ُوظ َظ بغـره ،وافزلـد ذم افـدكقو ؿ َ ُ
ّ
كٌـل افرمحـي
إمؾ ،وٓ يصحى ادرء إػ ؿزه وٓ يـػعف ؾقف إٓ مو َؿد َم مـ صوفح ظؿؾف،
وصذ اهلل ظذ حمؿد ّ
تًؾقًم .واهلل أظؾؿ.
افـٌقة ولودي إ ّمي وش ّؾؿ
وخوتؿ ّ
ً
......................................................
َي ًُـ ُـ بودًـؾؿ أن يؾتزمفـو وأن يًـر
ذـر ادمفػ رمحف اهلل ذم آخر لذه افرشوفي ظد ًدا مـ أداب افتـل َ ْ
خصقصو ضوفى افعؾؿ ،ؾنن ضوفى افعؾؿ ُيؼتدى بف و ُيـظر إػ أؾعوفف ،وؿد ٓ يشعر انإكًون بلثر افتـزام
ظؾقفو
ً
ضوفى افعؾؿ فمداب مع أكف ممثر ذم افـوس مـ جفتغ:
اجلفي إوػ :أن افـوس يؼتدون بف.
اجلفي افثوكقي :أن ضوفى افعؾؿ إذا شور ظذ أـؿؾ أداب وأـؿؾفو :شور افـوس ظذ ضريؼتف ذم بؼقي حقوتف،
ٕكف يله كػقشفؿ بحًـ أدبف وخؾؼف معفؿ ،وـذفؽ يؽقن فف تلثر ذم وظظـف وذم إصـالحف وذم شـعقف دَِـو
يعقد إػ افـوس ديـفؿ ،وفعؾـو كًتعرض صق ًئو مـ أداب افتل ذـرلو ادمفػ لـو ،ؾلول ذفؽ ـظؿ افتثـوؤب،

( )1صحقح .افؽومؾ ٓبـ ظدي ( .)5/569افصحقحي (.)3942
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ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول« :مـ تثوءب ؾؾـقؽظؿ مـو اشـتطوعش( )1وؿـد ورد ذم
وؿد ورد ذم افصحقح أن افـ ّ
افًــ ذـر ووع افقد( ،)2ؾؼول ضوئػي بلن أـؿؾ افتثوؤب أن يؽظؿ أظذ درجوت افؽظؿ ،ؾنذا متؽـ أن يؽظؿ
بػؿف بحقٌ ٓ يػتح صق ًئو مـ ؾؿف ،ؾفذا أـؿؾ درجوت افتثوؤب ،وحقـئذ ؾال َيتوج أن يضع يده ٕكف ـظؿـف
بنؽالق ؾؿف ،أمو إذا مل يًتطع ؾنكف حقـئذ يضع يده ،وممو يتعؾؼ هبذا آداب افعطوس ،ؾـلول ذفـؽ اشـتحٌوب
خػض افصقت بوفعطًي فئال يمثر ظذ مـ حقفف ،وـذفؽ يضع صق ًئو أموم ؾؿف فئال خيرج رء مـف ظـذ مــ
حقفف مـ فعوب وكحقه ،وؿد ورد ذم احلديٌ إمر بخػض افصقت ظـد افعطوس ،وأمو بوفـًٌي فؾحؿد ؾنكف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ مل يـؽر ظذ
يًتحى أن َيؿد ادًؾؿ بعد ظطوشف ،وفقس ذفؽ ظذ افقجقبٕ ،ن افـ ّ
مـ ترك احلؿد بعد افعطوس وفؽـ ٓ يشؿتف وٓ يدظق فف ،ؿوفقا :يًتحى أن يًؿع افعوضس فػظ احلؿد دـ
ٌل ّ
ظوضًو صؿتف ودّو ظطس ظـده مــ مل َيؿـد اهلل مل يشـؿتف( ،)3ممـو
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ دّو شؿع
ً
يؾقف ٕن افـ ّ
يدل ظذ أن إشًمع أخريـ بوحلؿد أمر مؼوع ،وـذفؽ يًتحى أن َيؿد افعوضس ربف ذم أثـوء افصالة ٕن
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أؿر افعوضس أن َيؿد اهلل ،وفؽ ّـ مـ شؿعف مـ ادصؾغ ؾنكف ٓ يشـؿتف وٓ يـدظق
افـ ّ
ففٕ ،ن افصالة فقًً ً
حمال فؽالم أدمقغ وإكًم لل دـوجوة رب افعزة واجلالل ،مـ شؿع افعوضس وشـؿعف
َيؿد اهلل ؾنكف يدظق فف بوفرمحي ؾقؼقل فف :يرمحؽ اهلل ،وٓ يزيد ظذ لذا افؾػظ ،ـًم ّ
أن افعوضس ٓ يزيـد ظـذ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشـ ّؾؿ
فػظ احلؿد ،وافعوضس إذا شؿع مـ يشؿتف ؾنكف يؼع فف أن يدظق فف ،ؿد كؼؾ ظـ افـ ّ
فػظون ،افؾػظ إول افدظوء بودغػرة ،ؾقؼقل :يغػر اهلل فؽ ،أو فـو وفؽؿ( ،)4وافؾػظ افثوين أن يؼقلُّ :يـديؽؿ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وأمو إذا ـون افعوضس مـ ؽر ادًـؾؿغ
اهلل ويصؾح بوفؽؿ( ،)5وـالمهو وارد ظـ افـ ّ
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ
ؾنكف ٓ يدظك فف بوفرمحي وإكًم يدظك فف بوهلدايي ،ؿد ـون افقفقد يتعوضًقن ظـد افـ ّ
( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2995
( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2995
( )3رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6221
( )4صحقح .مًتدرك احلوـؿ ( .)7694صحقح اجلومع (.)686
( )5رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6224
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فقدظق هلؿ بوفرمحي وـون يدظق هلؿ بوهلدايي( ،)1يشؿً افعوضس إذا ظطس ؾحؿد اهلل ذم ادرة إوػ وذم ادـرة
افثوكقي وذم ادرة افثوفثي ،ؾنذا جووز ذفؽ ؾنن مـ شؿعف ٓ جيى ظؾقف افتشؿقً وافدظوء بوفرمحي ،فؽ ْـ بوفـًـٌي
فؾعوضس َيؿد اهلل ويً تؿر ذم محد اهلل وفق أـثر ظطوشف ،إذا تقاصؾ افعطوس :ظطس أـثر مـ مرة ومل َيؿـد
اهلل بقـفو :ؾنهنو ُتُعتز بؿثوبي افعطًي افقاحدة ،وإذا ظطس بعد افثوفثي ؾحؿد اهلل ؾنكـف ٓ يؼـع دــ حقفـف أن
َيًـ أن يٌغ فف افًٌى افذي مـ أجؾف مل يشؿتف ؾقؼقل :إكؽ مضـقك أو مزـقم ــًم ورد ظــ
يشؿتف وفؽـ ُ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ(.)2
افـ ّ
أمو اجلشوء ولق افصقت افذي خيرج مـ افٌطـ إػ افػؿ بًٌى افطعـوم ؾقحًــ أيضـو إخػـوؤه وظـدم
مغؿضو ظقـقف فئال يمذ ؽره برائحي اجلشوء.
إطفوره ،وإذا ـون انإكًون ذم افصالة ٓ بلس أن يرؾع وجفف
ً
ومـ أداب افتل وردت بف افؼيعي أكف إذا ـون لـوك ثالثي ؾال ين اثـون حـدي ًثو ؾـقًم بقــفًم ٓ يًـؿعف
افثوفٌ ٕن ذفؽ يؽقن ممو َيزكف ،ولؽذا فق ـون لـوك ثالثي ؾنهنؿ ٓ يتـوجقن دون افرابع ،وفـق ــون لــوك
مخًي ٓ يتـوجقن دون افًودس ،فؽـ فق ـون لـوك ؿقظي مل يدخؾقا معفؿ ذم افـجقى ؾال حرج ظؾـقفؿ ذم
ذفؽ ،ادراد بوفـجقى احلديٌ افني.
ؿوفقا :وذم افًػر أوـد ،أي أن افـفل ظـ مـوجوة اثـغ دون افثوفٌ يتلـد ذم افًػرٕ ،ن افــوس تـذلى
خصقصو ذم أشػورلؿ ؾقظـ أهنؿ يتآمرون ظؾقف.
هبؿ افظـقن
ً
ثؿ ذـر صق ًئو مـ أحؽوم افًػر ،ؿول :ويؽره فؾؿًوؾريـ اختوذ إجراس فتًؿع أصقاّتو ،ـوكقا ذم افزمون
افًوبؼ يضعقن ظذ دواهبؿ أجراس فتًؿع أصقاّتو ،وورد ذم احلديٌ افـفل ظـف( ،)3ولؽذا ـوكقا يضـعقن
ؾقف إوتور ،وإوتور ضرف افؼز افتل ُيرمك هبو افًفؿ ،وـون يصـع مـ جؾـد وكحـقه ،وــوكقا ذم افزمـون

( )1صحقح .رواه افسمذي ( .)2739انإرواء (.)1277
( )2رواه موفؽ ذم ادقضل ( ،)2/269وؿول حمؼؼف (افشقخ ظٌد افؼودر إركموط – بشر ظققن)( :ولق مرشؾ جقد ،وفف
صقالد بؿعـوه يؼقى هبو).
( )3صحقح .رواه أبق داود ( .)2554صحقح اجلومع (.)7337
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إول يلخذوكف ؾقعؾؼقكف ظذ افٌفوئؿ يظـقن أكف يؿـع وصقل افعغ إػ افٌفقؿي ،ولؽذا اظتؼود جـولع ،وؿـد
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ(.)1
هنك ظـف افـ ّ
وأمو بوفـًٌي فؾتداوي ؾودراد بف اشتعًمل إدويي ظـد وجقد افعؾي وادرض ،وؿد اختؾػ افعؾًمء ذم حؽؿ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ امتـع ظـ
افتداوي ،ؾؼول ضوئػي :لق مٌوح ـًم لق مذلى أمحد وموفؽ :ؿوفقإ :ن افـ ّ
افدواء ،ذم َمرة ظرض ظؾقف أصحوبف افدواء ؾومتـع مـف ؾلفزمقه بف ،ؾلمر أن يؾـد مــ حيـ ادجؾـس بـذفؽ
افدواء ،وذلى ضوئػي إػ اشتحٌوب افتداوي ،وؿول آخرون بقجقبف ،فعـؾ افؼـقل بوٓشـتحٌوب أوػ فؼـقل
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ «يو أُّيو افـوس تداووإ ،كف مو ُأكزل مـ داء إٓ وأكـزل فـف دواء :ظؾؿـف مــ ظؾؿـف
افـ ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أرصد أصحوبف فؾتداوي ،ؿـول :إٓ أن يؽـقن حرا ًمـو
وجفؾف مـ جفؾفش( ،)2وٕن افـ ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ؿـول« :إن اهلل مل
ٕن احلرام ٓ جيقز افتداوي بف ،وؿد ورد حديٌ ابـ مًعقد أن افـ ّ
مخـرا ٕيتـوم ،ؿـوفقا :إهنـو تتخـذ
جيعؾ صػوء أمتل ؾقًم حرم ظؾقفوش( ،)3ودو هنك ظـ اخلؿـر ؿـوفقا :إن لــوك ً
فؾعالج ،ؿول :فقس ؾقفو دواء ،لل داء وفقًً بدواء.
ومـ أكقاع افعالج افؽل ،وادراد بف ووع حديدة حورة ظذ جزء مـ افٌدن تـمثر ظـذ طـولر افٌـدن ،ظـذ
اجلؾد ،وافؽل كقع مـ أكقاع افعالج يًتعؿؾف افعرب وهلؿ ؾقف أصقل وهلؿ ؾقف ضرائؼ ،ومـ مل يلت بـوفؽل ظـذ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :افشػوء
تلثرا،
وافؽل كقع مـ أكقاع افعالج ،وؿد ؿول افـ ّ
ّ
ضريؼتف وظذ أصقفف ٓ جيد فف ً
ذم ثالث ،ذضي حمجؿ ،وـقي مـ كور ،وذبي مـ ظًؾش وـقي افـور ،ثؿ ؿول« :وأهنك ظـ افؽـلش( ،)4وذم فػـظ

( )1صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)17666صحقح اجلومع (.)7916
( )2صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)18456افصحقحي (.)451
ً
مقؿقؾو ظؾقف بؾػظ (إن اهلل مل جيعؾ صػوءـؿ ؾقًم حرم
( )3صحقح مقؿقف .افطزاين ذم افؽٌر ( )9 /345ظـ ابـ مًعقد
خمتكا مـ
زومو بف وصححف احلوؾظ ابـ حجر رمحف اهلل ذم افػتح.
ظؾقؽؿ) ،وظؾؼف رواه افٌخوري ذم صحقحف ()7 /116
ً
ً
افصحقحي (.)1633
( )4رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5686
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«افؽل آخر افعالجش( ، )1وأمو ؿطع افعروق ؾؼد ـوكقا يًتعؿؾقن ذم افزمون ادوهلل ،ؾنذا ـون لـوك اكتػوخ أو ورم
ذم رء مـ افٌدن ؿطعقا افعرق وبوفتويل خرج افدم ومل يتؿؽـ افدم افػوشد مـ افقصقل إػ مقاضـف.
ولؽذا ٓ بلس بوحلجومي ،وادراد بوحلجومي شحى افدم مـ افرأس بقاشطي صػطف بنكوء يػرغ مـ اهلقاء،
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ احتجؿ(.)2
ومثؾ احلجومي افػصد وتؽقن ذم شوئر افٌدن ،وثًٌ أن افـ ّ
ؿول :وٓ بلس بوفرؿقي مـ افعغ ،وادراد بوفرؿقي ؿراءة إوراد وإذـور وأيوت افؼرآكقـي ظـذ ادـريض
ظز ّ
ٌل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف
ؾقؽقن ذفؽ مـ أشٌوب صػوئف بنذن اهلل ّ
وجؾ ،وإصؾ ذم افرؿك انإبوحي ،وؿد ؿول افـ ّ
وش ّؾؿ« :اظروقا ظع رؿوـؿ ٓ ،بلس بوفرؿقي مو مل تؽـ ذ ًـًوش(.)3
افذمل بؽؾًمت اهلل وأشًمئف جوز ذفؽ،
ادًؾؿ ،أي أن افراؿل لق ادًؾؿ وادرؿل لق
ؿول :وإذا رؿك افذمل
ّ
ُ
ؿد ورد ذم حديٌ أيب شعقد أن أحد أصحوبف رؿك شقد احلل وـون مـ افؽػور بًٌى فدؽي مـ ظؼرب ؾشػوه
ظز ّ
وجؾ ،وـون ؿد ؿرأ ظؾقف بًقرة افػوحتي(.)4
اهلل ّ
ون ً
ؿول :ومـ َظ َ
رجال ،ادراد بذفؽ افعغ ،وافعغ مـ إمقر اخلػقي افتل هلو تـلثر ظـذ أحـقال افــوس،
وافـوس يشولدوكف ويعؾؿقكف ويشولدون آثوره ،ومـ ظون ً
رجال ؾنكف يؼع فف أن يتقول فـف ظـذ مـو جـوء ذم
ؽًؾ افعوئـ ،ثؿ بعد ذفؽ يتقول بف مـ ُأظغ ،وؿد أووح ادمفػ ذفؽ ذم ـتوب افتؿفقد ،ولق ـتوب ظظقؿ
كوؾع ذح ؾقف ـتوب ادقضل ورتى أثور ؾقف بحًى أشوكقد افرواة ،واصتؿؾ ظذ ظؾؿ ظظقؿ.
مريضو مل يـزل ذم خرؾـي اجلــي حتـك
ومـ إمقر ادمـدة ظقودة ادرض ،وؿد ورد ذم احلديٌ أن مـ زار ً
ّ
ٌل ّ
وجـؾ فؾعٌـد – يعــل يـقم افؼقومـي « :-مروـً ؾؾـؿ
ظز
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ :يؼقل اهلل ّ
يرجع ،ؿول افـ ّ

( )1فقس بحديٌ ،ؿول احلوؾظ افًخووي ذم ادؼوصد احلًـي (ص ( :)39حديٌ :آخر افدواء افؽل ،ـالم معـوه أكف بعد
اكؼطوع ضرق افشػوء يعوفٍ بف).
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5691
( )3رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2266
( )4رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)5736
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تعدين؟ ؿول :ـقػ أظقدك وأكً رب افعودغ؟ ؿول :أمو ظؾؿً أن ظٌدي ؾالن مرض ؾؾؿ تعدْْ ه ،أمو إكؽ فق
ظـدتف فقجدت ذفؽ ظـديش(.)1
ؿول :وأؾضؾ افعقودة ،يعـل أحًـ أكقاع زيورة ادريض أخػفوٕ ،كؽ بذفؽ تؽقن أدخؾً افنور ظـذ
اجلؾقس ظـد افعؾقؾ – يعـل ادريض ٕ -كف ؿد يشؼ ظؾقف ،ؿـد َيتـوج إػ
كػًف ومل تشؼ بف ،وٓ يطقؾ افعوئدُُ
َ
بعض إصقوء افتل يًتحل أن يػعؾفو ظـد افزائريـ ،شقاء مـ إخراج افريح أو مــ إخـراج افـٌؾغؿ أو مــ
احلرـي أو كحق ذفؽ أو ـشػ رء مـ بدكف وظقرتف ،رء مـ حقائجف ،وادريض ٓ يصز ظذ بقفف وؽوئطف
ـوفًؾقؿ ،ؿول :إٓ أن يؽقن افزائر صدي ًؼو فؾؿريض يـلكس بـف وينـه بؼـوء افعوئـد وافزائـر ظــده ،ؾحقـئـذ
يًتحى فف اجلؾقس ٕكف بذفؽ يؽقن ؿد أه ادريض مـ جفي ،وٕن ادريض ٓ يتحرج مـف ذم أمقره.
صحقحو ،ؾقف زيورة انإخقان ،وؿد ورد ذم افؼـيعي افسؽقـى ذم لـذا وترتقـى
مريضو أو زار
ومـ ظود ً
ً
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :إن رجال زار ً
ٌل ّ
أخو فف ذم ؿريي أخـرى ،ؾلظـد اهلل مؾ ًؽًـو ذم
إجقر ظؾقف ،وؿد ؿول افـ ّ
مدرجتف ؿول  -يًلفف  :-مو افذي دظوك فزيورتف؟ أفقء مـ أمقر افدكقو أو فـعؿي ترهبو ظؾقف؟ ؿول :إكـًم زر ُتُـف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ
هلل ،ؾؼول :أكو رشقل اهلل إفقؽ بلن اهلل َيٌؽ ـًم أحٌٌتفش( ،)2وؿد ورد ذم احلديٌ أن افـ ّ
ظز ّ
وجؾ« :وجًٌ حمٌتل فؾؿتحوبغ ِذم وفؾؿتجوفًـغ ِذم وادتـزاوريـ ِذم وادتٌـوذفغ ذمش(،)3
ؿول :يؼقل اهلل ّ
وإذا زار انإكًون بقً ؽره ؾال جيؾس إٓ حقٌ أجؾًـف صـوحى ادــزلٕ ،ن ذفـؽ ادــزل مؾـؽ فـف ،ؾـال
يتكف افزائر بؿؾؽ ؽره إٓ بنذن ادوفؽ ،وٕن صوحى ادـزل يعرف مـ بقتف مو يؽقن شٌ ًٌو ٓضالع افزائـر
أو اجلوفس فقء مـ خػويو افٌققت ،ؾؼد يؽقن جؾقشف أموم افٌوب يستى ظؾقف آضالع ظذ مـ وراء افٌـوب
ظـد اكؽشوؾف ،وؿد يؽقن لـوك كوؾذة ٓ يريد صوحى ادـزل أن جيؾس افزائر ظــدلو ،وؿـد يؽـقن ذم افٌقـً
كؼص أو رء مـ حؼقق احلقائط ؾريد صوحى ادـزل أن يٌعد افضقػ ظـ ذفؽ.

( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2569
( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2567
( )3صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)22636صحقح اجلومع (.)4331
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ثؿ ذـر ادمفػ صق ًئو مـ أحؽوم ادًمفقؽ ،ـون ذم افزمـون إول يقجـد مموفقـؽ يمخـذون ذم افغوفـى ذم
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ:
احلروب وجيعؾقن مموفقؽ خيدمقن أشقودلؿ و ُيٌوظقن و ُيشـسون ،وؿـد ؿـول افـ ّ
«إخقاكؽؿ خقفؽؿ ،جعؾفؿ اهلل حتً أيديؽؿ ،ؾؿـ ـون أخقه حتً يده ؾؾقطعؿف ممو يطعؿ وفقؾًٌف ممو يؾٌس،
وٓ يؽؾػف مـ افعؿؾ مو ٓ يطقؼ ،ؾؾقعـفش( ،)1وجيى ظذ افًقد أن يـػؼ ظذ ممؾقـف ذم ملـؾف ومؼبف ومؾًٌف
ومو َيتوج إفقف بحًى مو يتعورف ظؾقف افـوس ذم بوب افـػؼـوت ،وٓ ُي ِيـ ذفـؽ بوفًـقد ،وٓ ُي ِيـ افًـقد
بودؿؾقك وٓ يضقؼ ظؾقف.
ـذ ادَْق ُف ِ
ـقد َفـ ُف
ـذفؽ جيى ظذ انإكًون أن يـػؼ ظذ زوجتف وظذ أوٓده وظذ ؿرابتف ،ؿول تعوػَ ﴿ :و َظ َ ْ
وف﴾ ثؿ ؿول﴿ :و َظ َذ ا ْفق ِار ِ
ِر ْز ُؿفـ وـًِق ُّتـ بِودَْعر ِ
ث ِم ْث ُؾ َذفِ َ
ـؽ﴾( ،)2وإذا ــون ادؿؾـقك يشـتفل ضعو ًمـو
َ
َ
ُْ
ُ َ ْ َ ُ
وـون افطعوم بغ يدي افًقد :ؾنن افًقد يطعؿف مـ ذفؽ افطعوم ،وأصـؾ آشـتخدام فؾؿؿؾـقك يؽـقن ذم
افـفور ،ؾال يًتخدمف ذم افؾقؾ ٕن افؾقؾ وؿً افراحي ،ووؿً افـقمِ ،
وم ْـ َثؿ ٓ يًـتعؿؾف إٓ فيـورة ،وٓ
يًتعؿؾف حتك ذم احلقائٍ إٓ ذم احلقائٍ افقًرة ،ولؽذا إَ َمي جيى ظذ افًقد أن يؼـقم بـػؼوّتـو وـًـقّتو
وأن ٓ يضقؼ ظؾقفو وأن ٓ يؽؾػفو مـ افعؿؾ مو ٓ تطقؼ ،وـذفؽ إذا ـون ظــد افًـقد ممؾـقك ٓ َيًــ أن
يصـع ٓ :يؽؾػف بلن يليت بخراج يقمف ،لق ظوجز ظـ مثؾ ذفؽ اخلراج ،ؾقستى ظؾقف أكف يؿؽـ أن ينق مـ
أخريـ ،ولؽذا ٓ يؽؾػ إمي أن تليت فف بًمل تعجز ظـف وبوفتويل يؿؽــ أن َيـدث مـفـو خمـوفػ فؾؼـع
ٓـتًوب ادول.
رضرا شـقاء ذفـؽ ذم افرــقب :ؾـال
وممو جوءت بف افؼيعي إمر بوفرؾؼ بوفدّّ واب بحقٌ ٓ ُيؾحؼ هبو
ً
َيؿؾ ظؾقفو احلؿؾ افؽثر افذي يشؼ ظؾقفو ،وـذفؽ جيى ظؾقف أن يـػؼ ظؾقفو وأن ٓ يشؼ هبو :ؾنهنـو ظجـؿ
أي ٓ تتؽؾؿ وٓ تشؽق ؾحقـئذ جيى انإحًون إفقفو ،واشتدل ادمفػ ظذ ذفؽ بدفقؾغ:

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)36
( )2افٌؼرة.233:
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ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ «ذم ـؾ ـٌد رضٌي أجرش( )1ولذا يشؿؾ مجقع أكقاع
افدفقؾ إول :حديٌ ؿقل افـ ّ
انإحًون إػ لذه افٌفوئؿ.
وافدفقؾ افثوين :مو ورد أن ً
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أن صوحٌف جيقعـف ويتعٌـف ،أي جيعؾـف
مجال صؽو إػ افـ ّ
يعؿؾ ً
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أن َيًـ إفقف أو أن يٌقعف(.)2
فقال
وهنورا ؾلمره افـ ّ
ً
وإذا ـون انإحًون إػ افدواب ؾقف أجر :ؾنن انإشوءة إفقفو ؾقف وزر ،وٓ َيؿؾ ظذ افدابي ً
محال أـثـر مــ
ضوؿت فوٕ ،ن ذفؽ يي هبو ويمدفو ،وـذفؽ ورد ذم إحوديٌ افـفل ظــ رضب افـدواب ذم وجقلفـو وذم
أيضو افـفل ظـ اختوذ طفقرلو ـراد( ،)4دمد بعض افــوس جيؾـس ظـذ
مقاضـ اخلطقرة مـفو( ،)3وؿد ورد ً
اجلؿؾ أو احلصون ـلكف ؿد جؾس ذم ؾًف :ؾتجده يطقؾ افقؿً ذم احلديٌ مع أصحوبف ،إذا أراد أن جيوفًفؿ
ؾؾقـزل ظـ دابتف وفقجؾس ظذ إرض ويرح دابتف ،ولؽذا ٓ تؼؾد إجـراس إٓ أن تؽـقن افدابـي بـلرض
احلرب وـون افعدو يتفقى مـ مثؾ لذه إجراس ،ؿد ورد خالف ذم اشـتعًمل إجـراس ذم لـذه احلـول،
ؿول :وٓ تًتعؿؾ افدّّ واب ذم افؾقؾ إٓ أن تؽقن تؾؽ افدواب ترتوح ذم افـفور ؾحقـئذ ٓ بلس أن يًـتعؿؾفو
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول« :دخؾً امرأة افـور
ذم افؾقؾ ،ؿول :وٓ َيؾ حٌس هبقؿي مربقضي ،وذفؽ ٕن افـ ّ
ذم لرة حًٌتفو ٓ ،لل أضعؿتفو وٓ لل ترـتفو تلـؾ مـ خشوش إرضش( )5ؾفؽذا بؼقي افٌفـوئؿ ،ولؽـذا
أيضو ٓ يقوع ظؾقفو افن ج بؽؾ وؿً ،وؿد هنل ظـ افتحريش بغ افٌفوئؿ بحقٌ َيصؾ ظـراك بـغ لـذه
ً
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ؿـول« :إن افشـقطون
افٌفوئؿ ،وـذفؽ ً
أيضو افتحريش بغ أدمقغ ،وؿد ورد أن افـ ّ
يلس أن يعٌده ادصؾقن ذم جزيرة افعرب وفؽـ ذم افتحريش بقـفؿش(.)6
( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)2363
( )2صحقح .رواه أبق داود ( .)2549افصحقحي (.)26
( )3رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2116
( )4صحقح .رواه أمحد ذم ادًـد ( .)15629صحقح اجلومع (.)965
( )5رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)3482
( )6رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2812
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ثؿ ذـر ادمفػ مًلفي افـؿقؿي ،ادراد بوفـؿقؿي كؼؾ افؽالم ظذ جفي انإؾًود بلن يؼقل :ؾالن ش ٌّؽ وؿول
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بغ أن ذ افـوس ذو افقجفغ افذي يـليت
إكؽ ـذا وـذا ،وؿد ورد ذم احلديٌ أن افـ ّ
لمٓء بقجف ولمٓء بقجف( ،)1ؾؼول ّ
صذ اهلل ظؾقـف وشـ ّؾؿ ٓ« :يـدخؾ اجلــي ؿ ّتّـوتش( ،)2وهلـؿ أثـر ظظـقؿ
بؿخوفػي ادؼوصد افؼظقي ،افؼيعي ؿد جوءت بوفسؽقى ذم تآفػ افـوس وتقا ّدلؿ وحتـوهبؿ وتعـووهنؿ ظـذ
ِ
افز وافتؼقى ،ولمٓء مـ صػتفؿ أهنؿ يٌحثقن ظـ افعثرات ،ـؾًم وجدوا ظثرة بثقلو وتؽؾؿقا هبو وصـقلقا
شؿعي صوحٌفو ،وفقس ظـدلؿ تقبي ،وفقس ظـدلؿ شس دعويى أخريـ.
أيضو احلًد ،واحلًد يطؾؼ ظذ ثالثي معون:
ومـ إمقر ادذمقمي ً
أوهلو :متـل زوال كعؿي افغر ،لذا مـ أصدلو شق ًءا.
أيضو كقع مذمقم.
افثوين :متـل احلصقل ظذ كعؿي افغر بحقٌ يػؼدلو افغر وتؽقن فذفؽ احلوشد ،لذا ً
َي ًُـ ؾقـف
ولـوك كقع حمؿقد :أن يتؿـك مثؾ كعؿي افغر مع بؼوء افغر ظذ كعؿتف ،ؾفذا افـقع إن ـون ؾقًم ْ
مٌوحو.
افتـوؾس مثؾ افعؾؿ وافقشوئؾ افتل ُيتؼرب هبو إػ اهلل مـ ادول أو كحقه ؾنكف يؽقن حمؿق ًدا وإٓ ـون ً
ومـ إمقر افتل ورد افؼع بوفـفل ظـفو افطرة ،وادراد بـوفطرة افتشـوؤم بحقـٌ إذا رأيــو صـق ًئو مــ
احلقادث ربطـو بف وؿوئع ؽر حمؿقدة وطــو أهنو دمؾٌف ،ـًم يتشوءم بعضفؿ بوٕرؿوم ،يتشوءم بعضفؿ بقء مـ
افشفقر ،يتشوءم بعضفؿ برؤيي ذوي افعولوت وادرى.
ظـز
افزء ظذ كقظغ ،أن كظـ طـًًـو شـق ًئو بـوهلل ّ
افزء ،وافظـ ّ
وممو هنً ظـف افؼظي افظـ ،يعـل افظـ ّ
ّ
وجؾ ،وذفؽ أن اهلل تعوػ ؿد أخز بلكف يميد ادممـغ ويـك ادتؼغ :ؾـظـ أن اهلل ؽر صودق ذم ذفـؽ! ؾفـذا
افزء ،ومثؾف أن كظـ ظدم صدق اهلل ذم تعذيى افؽوؾريـ وادـوؾؼغ يقم افؼقومي ،ؾفـذا
مـ أصـع أكقاع افظـ ّ
افزء.
ً
أيضو مـ افظـ ّ

( )1رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)7179
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)6656
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افزء أن يظـ ادًؾؿ بنخقاكف شق ًءا بدون وجقد مـزر فـذفؽ ،وٓ تـرابط بـغ افظــ
ومـ أكقاع افظـ ّ
افزء.
افزء وبغ احلذر وأخذ احلقطي ذم افتكؾوت واحلزم ؾقفو ،ؾنن لذا افثوين حمؿقد بخالف افظـ ّ
ّ
ؿول :ؾؿـ حًد :أي ـون ذم ؿؾٌف احلًد فؽـف مل يٌغ ومل يتؽؾؿ ومل يتؿـ متـ ًقو حؼقؼ ًقو ؾحقـئذ لذا ٓ ييـه
حًدُ ه.
ُ
وافًقء بًٌى أمر ٓ ظالؿي فف بف :ؾؾقؿض فقجفف
ؿول :ومـ تطر :أي مـ وجد ذم ؿؾٌف طـ وجقد افؼ ّ
وفقًتؿر ذم ظؿؾف وٓ يتقؿػ بًٌى افطرة ،ؾنكف حقـئذ ٓ تيه افطرة إٓ إذا أدى ً
ظؿال بًٌى ضرتف ،ــًم
مًورا أو ظؿؾ ً
ظؿال آخر ؾحقـئذ تيه افطرة ،ؿد ورد ذم اخلز «إكـًم افطـرة ظـذ مــ
شػرا أو ؽر
ً
فق ترك ً
ِ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ افطرة ؾؼول« :إ ّكًّم ذفؽ رء جيده أحـدـؿ ذم كػًـف ؾـال
تطرش( ،)1وؿد ُشئؾ افـ ّ
أيضو فق وجد ذم كػس انإكًون طـ شقء بنخقاكف فؽـف مل َُيؼؼ ذفؽ ومل يعودلؿ بًٌى
يصد ّكّؽؿش( ،)2ولؽذا ً
لذا افظـ ادجرد :ؾنن لذا ٓ يمثر ظؾقف.
ذـر ادمفػ صق ًئو مـ أحؽوم افقظظ ،وافقظظ مـ إمقر ادُرؽى ؾقفو ذ ًظو افتل يثوب انإكًون ظؾقفـو،
ِ ِ
ِ
ـؽ بِ ِْ
لذا مـ افـصقحي فعومي ادًؾؿغ ،ويدخؾ ذم ؿقفف تعوػ ﴿ا ْد ُع إِ َػ َشـٌِ ِ
قؾ َرب َ
احل ًَــَ َِي
وحل ْؽ َْؿـي َوادَْ ْقظ َظـي ْ َ
وج ِ
قن إِ َػ ْ
جؾ وظال ﴿ َو ْف َت ُؽ ْـ ِمـْ ُؽ ُْؿ ُأم ٌي َيدْْ ُظ َ
ود ْهل ُ ْؿ بِوفتِل ِل َل َأ ْح ًَ ُـ﴾( ،)3وذم ؿقفف ّ
اخلَ ْ ِر﴾( )4أيـي ،وفؽــ
َ َ
يـٌغل بونإكًون ظـد افقظظ أن خيتور مـ إفػوظ مو يتـوشى مع افًومع فف ،وخيتور مـ إوؿوت مـو يتـوشـى
معفؿ ،وفذا ؿول :مـ وظظ ؾؾقخػػٕ ،ن افتطقيؾ ذم افقظظ ؿد يقجـد ادؾـؾ ذم افـػـقس ،وؿـد ــون ابــ
مًعقد يعظ ذم ـؾ مخقس ،ؾخقضى ذم ذفؽ وضؾى مـف أن جيعؾ مقظظتف ـؾ يـقم ،ؾؼـول :إكـًم كتخـقفؽؿ
بودقظظي ـًم ـون رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يػعؾ(.)5
( )1حًـ .ابـ حٌون ( .)6123افتعؾقؼوت ِ
احل ًَون (.)6696
( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)537
( )3افـحؾ.125:
( )4آل ظؿران.164:
( )5رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)68
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أيضو شس معوئى أخريـ شقاء ــون ذفـؽ ذم ديــفؿ ظــدمو يػعؾـقن صـق ًئو مــ
ومـ إمقر افقاجٌي ً
ادعويص ،أو يعتؼدون صق ًئو مـ افعؼوئد افػوشـدة افتـل ٓ يظفروهنـو وٓ يـدظقن إفقفـو :ؾوفقاجـى شـسلؿ
ٌل ّ
ظـز
مًؾًم شـسه اهللش( ،)1وحقـئـذ ُيقــؾ إػ اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :مـ شس ً
وكصقحتفؿ ،وؿد ؿول افـ ّ
وجؾ ،ؾنن أظؾـ ؾنكف يقظظ ويزجر ويٌغ فف خموفػ ُتُف فؾؼع ِ
ّ
ؾنن اكزجر واشتجوب فؾقظظ ؾٌفو وكعؿً :وإٓ
ؾنن صوحى افقٓيي يؼقؿ ظؾقف مو يـوشٌف مـ افعؼقبي شقاء ـوكً حد ّيي أو ـوكً تعزيريي.
وـػك بودرء ً
بعضـو حتـك
جفال أن يـؽر مـ ؽره مو يعرف مـ كػًف ،يـٌغل بودممـغ أن يـصح بعضفؿ ً
وفق ـون انإكًون ؾقف خصؾي مـ اخلصول :ؾال يؿتـع ظـ افقظظ وافتذـر بًٌى تؼصر كػًفٕ ،كـف مـو مــ
أحد مـ اخلؾؼ إٓ وظـده تؼصر ،وـقكؽ ؿكت بػعؾ ذفؽ إمر ادخوفػ فؾؼع فقس معـوه أن تؼك مرة
أخرى بسك ادقظظي وافـصقحي.
وأصور ادمفػ لـو إػ ؾوئدة متعؾؼي بوؿتـوص شٌؾ اخلرات ،ؾنذا ؾتح فؽ بوب خر ؾٌودر إفقف شقاء ــون
ذم كػؼي أو ذم مقظظي أو ذم صالة فقؾ أو ذم ؿراءة ؿرآن أو كحق ذفؽ :ؾؾقٌودر إفقفـو أي ينـع ؿٌـؾ أن يؼطـع
افشقطون ظؾقف افطريؼ ،وفقثًٌ ظذ ذفؽ افٌوب مـ اخلر ،ؾنن افعٌد ؿد يًتؿر ظذ بـوب اخلـر وظـذ ؾعـؾ
اخلر مدة ثؿ يؿـع مـ ذفؽ ،ؿد يؽقن ظـدك مول ؾتًتطقع افـػؼي ،تـػؼ ظذ افقتقؿ وادًؽغ وذوي افؼـرى،
فؽـ يؿؽـ ذم افزمون أيت يذلى موفؽ وٓ تتؿؽـ حقـئذ مـ افـػؼي ؾقؽقن مـ أشٌوب اشتؿرار أجر افـػؼي
ٕن مـ ـون يعؿؾ صق ًئو مـ افطوظوت وذم كقتف آشتؿرار ظؾقفو ؾؼطع ظـ ذفؽ فًـٌى خـورج ظــ ؿدرتـف
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :إذا مرض افعٌد أو شوؾر ُـُتى فـف مـو ــون
وإرادتف :ؾنن أجره يًتؿر ،وفذا ؿول افـ ّ
مؼقًمش(.)2
يمديف
ً
صحقحو ً
ٌـل ّ
صـذ اهلل ظؾقـف
ومـ إمقر افتل ُيمجر انإكًون ظؾقفو أن يالؿل افـوس بوفؾؼوء افطقى ،وؿد ؿـول افـ ّ
وش ّؾؿ« :تًٌؿؽ ذم وجف أخقؽ صدؿيش( ،)3ؿول جرير :مو فؼقً رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إٓ تًٌؿ ذم
( )1رواه مًؾؿ ذم صحقحف (.)2699
( )2رواه افٌخوري ذم صحقحف (.)2996
( )3صحقح .رواه افسمذي ( .)1957صحقح اجلومع (.)2963
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خصقصـو ذم ادـقاضـ افتـل ٓ يصـؾح
متًًٌم ذم مجقع أوؿوتف
وجفل( ،)1وفقس معـك لذا أن يؽقن انإكًون
ً
ً
افتًٌؿ ؾقفو ـؿجؾس افػتقى وـحول افدرس وـحول شًمع صفودة افشفقد وحول تعزيي ادصـوب :ؾفـذه ٓ
َيًـ بونإكًون أن يتًٌؿ ؾقفو.
وفؼوء افـوس بقجف حًـ صدؿي وـرم كػس مو مل يؽـ مت ّؾ ًؼو ،افتؿ ّؾؼ افتزفػ فمخريـ بًم فـقس انإكًـون
متص ًػو بف ،ومـ ذفؽ افؽذب بحقٌ يصػ ادؼوبؾ فف بلمقر خموفػي فؾقاؿع :ؾنن لذا مـ افـػوق.
ثؿ رؽى ادمفػ ذم ادشوورة بحقٌ يشوور انإكًون ـؾ مـ فف ظالؿي بوٕمر افـذي يريـد أن يؼـدم ظؾقـف
ؾقًلهلؿ مو لق إؾضؾ ذم لذا إمر وـقػ أشر ظؾقـف ،وؿـد ؿـول اهلل تعـوػَ ﴿ :و َص ِ
ـوو ْر ُل ْؿ ِذم ْإَ ْم ِ
ـر﴾(،)2
كوصـحو
ويـٌغل أن خيتور ادشوور بلن يؽقن ممـ فف معرؾي وظالؿي هبذا ظالؿي هبذا إمر ،وبلن يؽقن صـود ًؿو
ً
مًؾًم.
وبلن يؽقن ً

ان افش َقوضِ ِ
غ﴾(َ ﴿ ،)3و َٓ ُت ْ ِ
ـذفؽ يـٌغل بونإكًون أن ٓ ينف بوفـػؼي ؾـ ﴿إِن ادُْ ٌَذ ِري َـ َـَو ُكُقا إِ ْخ َق َ
ُن ُؾقا
إِك ُف َٓ َُيِى ادُْ ْ ِ
غ﴾( )4ومـ اؿتصد ذم كػؼتف بحقٌ يًدد حقائجف بلؿؾ َـ َؾ َػي وكػؼي ؾحقـئذ فـ َيتوج بعـد
نؾ ِ َ
ظز ّ
وجؾ.
ذفؽ بنذن اهلل ّ
ؿول :وافؼـوظي أي روو انإكًون بًم رزؿف اهلل  -وفق ـون ً
ؿؾقال  -مول ٓ يـػد أي ٓ يـتفل ،وفقس بوفذال،
افـػوذ افدخقل ذم افقء ،وفؽـ افـػود يعـل آكتفوء مـ افقء وخؾقصف.
ظـز وجـ ّؾ
ؿول :وـؾ آت ؿريى ،أي مو ُي َؼد ْر فؽ ؾًقلتقؽ ٓ حموفي ،وبوفتويل ترى وتؼـع بـًم ؿـدّّ ره اهلل ّ
وتٌذل إشٌوب ذم حتصقؾ مصوفح افدكقو وأخرة ،وممو لق آت ادقت ،وحقـئذ يـٌغل بـو أن كًـتعد فـف وأن
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كًتعد فؾدار افتل تؽقن بعده ،ؿول تعوػ﴿ :إِك َؽ َمق ًٌ َوإِهنُ ْؿ َمق ُت َ
ُقن﴾( )1ويـٌغل بـو أن كجعؾ ادقت ومو بعـد
ادقت كصى أظقــو ،وبوفتويل كًتعؿؾ إمقر ظذ مو يـػعـو ذم تؾؽ افدار.
ؿول :ؾؿـ أـثر ذـر ادقت وجعؾف كصى ظقـقف سؾف ذفؽ ظـ افرؽٌي ذم افدكقو ،فقس ادراد هبذا أن يسك
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾؼولٕ« :ن َيتطـى أحـدـؿ ؾقـليت
انإكًون افتؽًى ،ؾنن افتؽًى ؿد رؽى ؾقف افـ ّ
بحطى ؾقٌقعف :خر فف مـ أن يًلل افـوس  -أظطقه صق ًئو أو مـعقهش( ،)2وـون أكٌقوء اهلل يؽتًٌقن ،وذــر اهلل
ظز ّ
وجؾ وذـر كٌ ّقف ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ صق ًئو مـ أحقال لمٓء إكٌقوء ،ولؽذا ـون أئؿي إمي مـ افصحوبي
ّ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يرؽٌفؿ ذم مثـؾ ذفـؽ ،وفؽــ ٓ تؽــ افـدكقو لـل
ؾؿـ بعدلؿ يؽتًٌقن ،وـون افـ ّ
َ
ْ
أمقال افدكقو بؿثوبـي احلـًمم افـذي ُتُؼهـ ؾقـف
ؾتجعؾ
ادوفؽ فؼؾٌف ،وإكًم تعؾؿ أن لذه افدكقو وشقؾي فمخرة،
احلوجي ،إكًم لق فؼضوء حوجتؽ وفقس مرا ًدا فـػًف وإكًم أن تتؿؽـ بف مـ إرووء اهلل بـػؼتف.
وإذا جعؾً ادقت بغ ظقـقؽ وتذـرت أخرة محؾؽ ذفؽ ظذ افتؼقىٕ ،كؽ شتؼدم ظـذ مـو يـػعـؽ
ذم أخرة وحتجؿ ظـ مو ييك ذم أخرة وـلن مو ـون مل يؽـ إذا ذلى ،يعــل إذا ــون ظــدك اشتحضـور
فمخرة وفؾؿقت ؾنن مو تػؼده مـ أمقر افدكقو ٓ يمثر ظذ كػًؽ ٕكؽ ظـدك يؼغ أكؽ ظـًم ؿريـى شـتسك
افدكقو بؾذاّتو وصفقاّتو ومـوؾعفو وأمقاهلو وخراّتو ،وبوفتويل إذا ؾؼدت صق ًئو مـ أمقر افدكقو آمـً بؼضـوء اهلل
وؿدره وظؾؿً أن مو سؾف اهلل ظـؽ مـ افؼ أظظؿ مـ ذفؽ.
وافًعقد مـ وظظ بغره ،ؾنن ادصوبغ ـثر حقفؽ أصقٌقا ذم ديـفؿ وأصقٌقا ذم أظراوفؿ وأصـقٌقا ذم
أمقاهلؿ وأصقٌقا ذم أبداهنؿ ،وافًعقد مـ تػؽر ذم أحقال أخريـ وكظر وظرف أهنؿ دّـو ترــقا معصـقي اهلل
ـون ذفؽ مـ أشٌوب ورود اخلرات هلؿ ومـ أشٌوب لـوءة كػقشفؿ ومـ أشٌوب شعودّتؿ دكقو وآخرة ،وأن
مـ أؿدم ظذ ادعويص ـون ذفؽ مـ أشٌوب شقء حوفف ذم افدكقو وأخرة.
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وافزلد ذم افدكقو :ادراد بوفزلد أن ٓ تؼدم ظذ مو ييك ذم أخرة ،لذا لق افزلد ذم افدكقو ،أن تسك مـو
ييك ذم أخرة ،وفقس ادراد بوفزلد أن تسك افدكقوّ ،
ؾنن بعض أكٌقوء اهلل ؿـد آتـولؿ اهلل مــ افـدكقو افقـء
افؽثر ،ؾًؾقًمن مع ظظؿ مؾؽف وداود مع ظظؿ مؾؽف ـوكقا مـ افزالديـ ٕهنؿ مل يًتعؿؾقا لـذه افـدكقو ؾـقًم
ييلؿ ذم أخرة.
إ ًذا افزلد ترك مو ٓ يـػع ذم أخرة ،وفذا ؿول ادمفـػ :افزلـد ذم افـدكقو ؿكـ إمـؾ ،بحقـٌ ٓ يـٌـ
انإكًون أمول افطقيؾي بحقٌ تكؾف ظـ أخرة ،وٓ يصحى ادر َء إػ ؿزه ،أي ٓ يؽقن معؽ صـوح ًٌو ذم
أثـوء وجقدك ذم افؼز وٓ يـػعؽ ؾقف إٓ ظؿؾؽ افصوفح افذي ظؿؾتف أثـوء حقوتؽ ،أمو موفؽ ؾنكـف ٓ يـدخؾ
معؽ ذم افؼز إٓ إذا أكػؼتف ذم شٌقؾ اخلرات ،وألؾؽ ٓ يدخؾقن معؽ ذم افؼز ،وأوٓدك ٓ تـتػـع هبـؿ إٓ
إذا أحًـً ذم افعؿؾ ذم تربقتفؿ ،وبوفتويل تـتػع بتؾؽ افسبقي ،وؿد ؿول اهلل تعوػَ ﴿ :ي ْق َم َٓ َيـْ َػ ُع َم ٌول َو َٓ َبـُ َ
قن
( )88إِٓ َم ْـ َأ َتَك اهللَ بِ َؼ ْؾ ٍ
ى َشؾِق ٍؿ﴾( ،)1أي أن مـ أتك اهلل بؼؾى شؾقؿ :ؾنكف يـتػع يـقم افؼقومـي بًمفـف ووفـده
ٕكف ؿد اشتعؿؾفًم ذم ضوظي اهلل ،وؿول تعوػَ ﴿ :و َمو َأ ْم َقا ُف ُؽ ُْؿ َو َٓ َأ ْو َٓ ُد ُـ ُْؿ بِوفتِل ُت َؼر ُب ُؽ ُْؿ ِظـْْدََ َكَو ُز ْف َػـك إِٓ َمـ ْـ
ػ بًِم َظ ِؿ ُؾقا ولؿ ِذم ا ْف ُغر َؾ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت ِآمـُ َ
ُقن﴾(.)2
ُ
َ ُ ْ
وحلو َؾ ُلو َفئ َؽ َهل ُ ْؿ َج َزا ُء افض ْع َ
آ َم َـ َو َظؿ َؾ َص ً

ّ
بوفصالة ظذ كٌ ّقف حمؿد ّ
بوفصـالة
ظـز
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وؿد أمركـو اهللُ ّ
وجـؾ ّ
ثؿ ختؿ ادمفػ رشوفتف ّ
ـذيـ آمـُُـقا صـؾقا َظ َؾق ِ
ِ
ظؾقف ،ؾؼول اهلل تعوػ﴿ :إِن اهللَ َو َم َالئِ َؽ َتَـ ُف ُي َصـؾ َ
قن َظ َ
ـف َو َشـؾ ُؿقا
ْ
َ
ٌـل َيـو َأ َُّيـو اف َ َ
ـذ افـ ّ
ِ
صذ ظع صالةّ :
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ« :مـ ّ
ٌل ّ
ظؼاش( ،)4وؿد ورد
َت ًَْؾ ًقًم﴾( ،)3وؿد ؿول افـ ّ
صذ اهلل بف ظؾقف ً
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول« :إن جزيؾ أتوين آك ًػو ؾؼول :ؿؾ آمغ ،ؾؼؾً :آمغ ،ؾؼول :رؽؿ
ذم احلديٌ أن افـ ّ
أكػ امرئ ُذـِ ْر َت ظـده :ؾؾؿ يصؾ ظؾقؽش( ،)5اف ّؾفؿ ّ
ٌـل ّ
صـذ اهلل
صؾ وش ّؾؿ ظؾقف ،وؾضقؾي ّ
افصالة ظذ افـ ّ
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( )5صحقح .افطزاين ذم إوشط ( .)8994صحقح اجلومع (.)75
74

ذح اجلومع فمداب
فؾشقخ شعد بـ كوس افشثري
افصالة ظؾقف ،ؾؼول ضوئػي :لـق
ظؾقف وش ّؾؿ ؿد وردت ؾقف أحوديٌ وأخٌور ،وؿد اختؾػ ألؾ افعؾؿ ذم حؽؿ ّ
واجى ـؾ مو ذـر ،وؿول آخرون جيى ذم افعؿر مرة ،وؿول آخرون :جيى ذم افتشفد أخر.
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أكف كٌل افرمحي ،ـًم ؿول تعوػَ ﴿ :و َمو َأ ْر َشـ ْؾـَ َ
ومـ صػوتف ّ
غ﴾(،)1
محـ ًي فِ ْؾ َعـودَِ َ
َوك إِٓ َر ْ َ
ولق رمحي فؾؿًؾؿغ ،ولق رمحي فؾؽوؾريـ ،ولق خوتؿ افـ ٌّقة ،وؿد خـتؿ اهلل بـف إكٌقـوء بـف ّ
صـذ اهلل ظؾقـف
َون ُحم َؿدٌٌ َأ َبو َأ َح ٍد ِم ْـ ِر َجوفِ ُؽ ُْؿ َو َفؽِ ْـ َر ُش َ
وش ّؾؿ ،ـًم ؿول تعوػَ ﴿ :مو َـ َ
ـغ﴾( ،)2ولـق لـود
قل اهللِ َو َخو َت ََؿ افـٌ ّق َ
إمي ُّيدُّيو إػ روو اهلل ـًم ؿول تعوػ﴿ :وإِك َؽ َف َتَف ِدي إِ َػ ِس ٍ
اط ُم ًْ َت َِؼق ٍؿ﴾( ،)3وادـراد لــو لدايـي افدٓفـي
ْ
َ
َ
ٌل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أن تطؾى مـ اهلل أن يذـره
وانإرصود وفقًً لدايي افتقؾقؼ ،وادراد ّ
بوفصالة ظذ افـ ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ افدظوء فف ،وفؽـ إطفر لـق ّ
ٌل ّ
أن ادـراد
بوخلر ،وؿول ضوئػي بلن ادراد ّ
بوفصالة ظذ افـ ّ
ّ
وصـذ
بوفصالة ظؾقف لق افثـوء ٕن لذا لق معـك فػظ افصالة ذم افؾغي مـ جفي إذا ـون معفو حرف «ظـذش،
ّ
تًؾقًم :أي كطؾى مــ اهلل
ظذ ؾالن بؿعـك أثـك ظذ ،بخالف مو فق ؿؾً :صذ فػالن بؿعـك دظو فف ،وش ّؾؿ
ً
وجؾ أن يًؾؿ لذا افـٌل ذم كػًف وذم مآفف ومو يصر إفقف يقم افؼقومي وذم ظروف وشؿعتف وذم أ ْتٌ ِ
ظز ّ
وظ ِف.
ّ
َ
ّ
َُ َ
ّ
ـثرا إػ يقم افـديـ،
لذا واهلل أظؾؿ،
وصذ اهلل ظذ كٌ ّقـو حمؿد وظذ آفف وأصحوبف وأتٌوظف وش ّؾؿ تًؾقًم ً
ّ
وصذ اهلل
وؾؼؽؿ اهلل خلري افدكقو وأخرة ،وأشعدـؿ اهلل ،ومأل اهلل ؿؾقبؽؿ مـ افنور وافتؼقى وانإيًمن،
ظذ كٌ ّقـو حمؿد.
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