أصول الفقه
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم.
أُم٤م سمٕمد:
ٍ
رضم٥م احلرام ُمـ قم٤مم شمًٕم٦م وقمنمييـ وأرسميع ُمئي٦م وأًميػ
ومٗمل صٌٞمح٦م هذا اًمٞمقم يقم اًمًٌ٧م اًمث٤مين ُمـ ؿمٝمر
اعمًجدُ ُمًجد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
ًمٚمٝمجرة ،شمٌدأ اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدورة اخل٤مُمً َ٦م قمنم َةَ ،اًمتل ي٘مٞمٛمٝم٤م هذا
ُ

( )1

رمحف اهلل شمٕم٤ممم.وذم سمداي٦م هذا اًمٚم٘م٤مء أشمقضمف -أص٤مًم٦م قمـ ٟمٗمز وٟمٞم٤مسم٦م قمـ اإلظمقة اًمدارؾملم -سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ًمإلظمقة اًم٘م٤مئٛملم
قمغم هذه اًمدورة ،وُم٤م يٌذًمقن ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٝمد ووىم٧م ذم ؾمٌٞمؾ إقمداده٤م وهتٞمئتٝم٤م ًمٚمٛمدرؾملم وًمٚمدارؾملم ،وٟمً٠مل اهلل -
وُي ِز َل هلؿ إضمر واًمثقاب ،يمام ٟمً٠مًمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أن ُيق ّومؼ اجلٛمٞمع ،وأن يرزىمٜمي٤م
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أن ُيثٞمٌٝمؿ ُ ْ
اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح :إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف.
أول دروس هذه اًمدورة هق ذم أصقل اًمٗم٘مف ،هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م هل رؾم٤مًم٦م خمتٍمة ذم أصقل اًمٗم٘ميف
ًمٕمالُم٦م اًم٘مّمٞمؿ اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي اعمتقرم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،هذه اًمرؾم٤مًم٦م
( )2

يمام وصٗمٝم٤م اًمِمٞمخ سم٤معم٘مدُم٦م هل رؾم٤مًم٦م خمتٍمة ،اٟمت٘م٤مه٤م ُمـ يمت٥م إصقل.
وىمد اُمت٤مزت هذه اًمرؾم٤مًم٦م سمثالث ُمزاي٤م:

احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )1شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل،
وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج
اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( ) 2قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مس آل ؾمٕمدي ُمـ ىمٌٞمٚم٦م متٞمؿ ،وًمد ذم اًم٘مّمٞمؿ ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ حمرم قم٤مم ؾمٌٕم٦م وصمالث ُمئ٦م
وأًمػٟ .مِم٠م يتٞمام ،وىمرأ اًم٘مرآن وأشم٘مٜمف وقمٛمره أطمد قمنم قم٤مُم٤م ،صمؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمتٕمٚمؿ قمغم قمٚمامء سمٚمده ،ومجد طمتك ٟم٤مل احلظ إوومر ُمـ يمؾ
ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿُ .مـ شمالُمٞمذه اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملمً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ" ،و"اًم٘مقاقمد
احلً٤من ًمتٗمًػم اًم٘مرآن"  .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .اٟمٔمر :اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ اًمًٕمدي طمٞم٤مشمف وقمٚمٛمف ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم
ًمٕمٌد اًمٕمزيز اًمٕمامر.
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اعمزي٦م إومم :أن هذه اًمرؾم٤مًم٦م يمتٌ٧م سم٠مؾمٚمقب واوح ،وقمٌ٤مرة سمٞمٜم٦م ،طمتك إٟمف ًمق ىمٞمؾ :إن هذه اًمرؾم٤مًم٦م ٓ حتت٤مج
سمٕمٞمدً اً ،مٙمٜمٝم٤م حتت٤مج إمم أُمثٚم٦م.
إمم ذحُ :م٤م يم٤من ً
اعمزي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمْميقاسمط واًم٘مقاقميد ،وهيذا ؾميٞمتٌلم -إن ؿمي٤مء اهلل شمٕمي٤مممُ -ميـ ظميالل
دراؾمتٝم٤م.
ُ
اًمِمٞمخ ُمـ اًمدًمٞمؾ ،وُمـ اًمتٛمثٞمؾ .وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ؿمٌٞمٝم٦م سمرؾم٤مًم٦م ؾمٌؼ
اعمزي٦م اًمث٤مًمث٦م :أهن٤م رؾم٤مًم٦م خمتٍمةَ ،ضم َّر َده٤م
وأن ـمٌٕم٧م سمؾ وؾمٌؼ أن ذطم٧م ذم هذا اعمٙم٤من وهل رؾم٤مًم٦م ًمٓمٞمٗم٦مً ،مٙمـ هذه اًمرؾمي٤مًم٦م اًمتيل ُمٕمٜمي٤م ومٞمٝمي٤م زيي٤مدات
ًمٞمً٧م ُمقضمقدة ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ،وُمـ هذه اًمزي٤مدات ىم٤مقمدةُ" :م٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف" ،وىم٤مقميدة" :اًمٜمٝميل إذا
قم٤مد إمم ذات اًمٕمٌ٤مدة أو ذـمٝم٤م أو أُمر ظم٤مرج قمٜمٝم٤م".
وُمـ اًمزي٤مدات ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م :ذوط اًمٕمٛمؾ سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ،وُمـ اًمزي٤مدات ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م:
وهل :إذا ظم٤مًمػ اًمراوي روايتف ..إمم همػم ذًمٙمؿ مم٤م ؾمػمد -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم -سمثٜم٤مي٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،وأن ٟمٌدأ.
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،قمٚمٞمف وقمغم آًمف أومْمؾ
اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م أمجٕملم.
ىم٤مل اعم١مًمػ همٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمف:
محْدًً ا َيمَثِػما َـمٞمٌ٤م ُمٌ٤مر ًيمً٤م ومِ ِٞمف ،اًم َّٚمٝمؿ صؾ َقم َغم ُحم َٛم ٍد ،و َقم َغم آًمِف و َأصح٤مسمِ ِف و َأ ْشمٌ ِ
( ْ
٤مقم ِف إِ َمم َي ْق ِم
لمْ َ ،
احلَ ْٛمدُُ هللِ َرب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
َ ْ َ َ َ
َّ َ
ُ َّ َ
ً ً َُ َ
اًمد ِ
يـَ ،و َؾم َّٚم َؿ َشم ًَْ ِٚم ًٞمام َيمَثِ ًػما.
َأ َُّم٤م َسم ْٕمدُُ :
ِ
يػ ُم ِٝمؿََ ،يّم ُؾ سمِٛمٕم ِر َومتِ ِف ًمِ َٓم٤مًمِ ِ ِ
ٞمح ِذم ُأ ُص ِ
قل ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف ِقم ْٚم ٌؿ َ ِ
َوم٢مِ َّن ُأ ُص َ
اًمّم ِح ِ
قل
٥م ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َُم َٚم َٙم ٌ٦م َي ْ٘متََد ُر ِ َِب٤م َقم َغم اًمٜمَّ َٔم ِر َّ
َ ْ
ذ ٌ ُ ٌّ ْ ُ
لم سمِ ِف َقم َغم ِ ِ
ِ ِ
آؾمتِدْْ َٓ ِل َقم َغم ْ ِ
اًمنم ِقمٞمَّ ِ٦م ُِمي َـ ا ًْم ِٙمتَ ِ
َي٤مب
احل َرا ِمَ ،و َي ًْتَ َِٕم ُ
ْ
احلالََل َو ْ َ
َ
إَ ْطم َٙمَ٤م ِمَ ،و َيتَ ََٛم َّٙم ُـ ُم َـ ْ
اؾمتٜمٌَْ٤مط إَ ْطم َٙمَ٤م ِم َّ ْ
ف َيمٞمْ ِٗمٞمَّ َ٦م َذًمِ َؽ َيمَٚم ِف.
اًمًٜمَّ َِّ٦مَ ،و َي ْٕم ِر ُ
َو ُّ
َ٤مج إِ ًَمٞم ِف ،واضمتَٝمدُُ ُت ِذم َشمَق ِو ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍَم ا ْٟمتَ َ٘مٞمْتُ ُف ُِم ْـ ُيمتُ ِ
ٞمح ِفَّ َٕ :ن
ْ
ٍَم ُت ومٞمف َقم َغم اعمُْ ِٝمؿ اعمُْ ْحتَ ِ ْ َ ْ َ
ُ٥م ُأ ُصقل ا ًْمٗم ْ٘مف ،ا ْىمتَ َ ْ
َو َه َذا خمُُ ْتَ َ ٌ
فو ِ
احل٤مضم ِ٦م إِ َمم ْ ِ
ِ
ِ
آ ْظمتِ َّم ِ
ْ
٤مضم َ٦م إِ َمم اًمتَّ َّْق ِو ِ
٤مر.
احلَ ْذ َ
ٞمح َوا ًْمٌَٞمَ٤من َأ َؿمدُُّّ ُم َـ ْ َ َ
احلَ َ
قص ُؾ إِ َمم ْاهلدََ ى واًمر َؿم ِ
ب َـم ِر ٍيؼ ي ِ
َو َأ ْر ُضمق اهللَ َ -شم َٕم َ٤مممِ -
قك َأ ْىم َر ِ
اًمًدََ ا َدَ ،و ُؾم ُٚم َ
لم.
٤مد سمِ َٛمٜم ِف َو َيم ََر ُِم ِفِ ..آُم َ
ُ
َ َّ
اإل َقم٤م َٟم َ٦م َو َّ
ُ
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أوٓ :اسمتدأ اعم١مًمػ رمحف اهلل هذه اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م :اىمتدا ًء سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،وشم٠مؾميٞم٤م سمي٤مًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
ىمديام وطمديثً٤م :أن اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ يمٚمٝم٤م شمٌدأ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م .واًمًٌٛمٚم٦م أُمره٤م
وؾمٚمؿ .-وهذا أُمر َضم َرى قمٚمٞمف اعمّمٜمٗمقن ً
واوح وسملمً ،مٙمـ ٓ يٛمٜمع أن ٟمٚم٘مل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اًمْمقء ُمـ ضمٝم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م وإقمراِب٤م.
٥م ٟمققمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمذي ُيٌْدََ ُأ سمف:
أوٓ ىمقًمف( :سمًؿ) اجل٤مر واعمجرور هذا ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ،وهذا اعمحذوف َطم ًَ َ
ُمـ ىمراءة ،يمت٤مسم٦م ،أيمؾ ،ذب ..وٟمحق هذا.
ِ
ِ
سم٤مًمًٌيٛمٚم٦م .ومي٢مذا أراد
سم٤مًمٌدء
َّؼم ُك
ُمت٠مظمرا ٓ ُمت٘مد ًُم٤مٟٕ :مف إذا ُىمد َر
ىم٤مل اًمٕمٚمامء :واعمتٕمٚمؼ ُي َ٘مدََّّ ُر
ُمت٠مظمرا :طمّمؾ اًمتَّ َ ُّ
ً
ً
إٟمً٤من أن ي٘مرأ وىم٤مل :سم٤مؾمؿ اهلل :ص٤مر اًمت٘مدير :سم٤مؾمؿ اهلل أىمرأ ،وذم إيمؾ ُ-مثال :-سم٤مؾمؿ اهلل آيمؾ ..وهٙمذا.
ويمام شمالطمٔمقن ذم اًمٙمت٤مسم٦م ُحتذف مهزة "اؾمؿ" ،و ُشمُِمٌؽ اًمٌ٤مء سم٤مًمًلم ،ىم٤مل اًمٕمٚمامء :وهذا ًمٙمثرة آؾمتٕماملً ،مٙمـ
اؿمؽمـمقا حلذف مهزة "اؾمؿ" ذـملم:
ُمت٠مظمرا ،وم٢من ُذ ِيم َر :أصمٌت٧م اهلٛمزةً ،مق أن إٟمً٤مٟم٤م ىم٤مل :سم٤مؾمؿ اهلل
اًمنمط إول :أن ٓ يذيمر اعمتٕمٚمؼ ٓ ُمت٘مد ًُم٤م وٓ
ً
أىمرأ يمٞمػ يٙمتٌٝم٤م؟ يٙمت٥م اهلٛمزة -مهزة اًمقصؾ -اًمتل سمٕمد اًمٌ٤مء.
إذن :قمٚم٦م احلذف يمثرة آؾمتٕمامل ،وهٜم٤مك ىم٤مقمدة ذم اًمٜمحقُ" :م٤م يمثر اؾمتٕمامًمفُ :يتً٤مُمح ومٞمف" .وُمٕمٜمك "يتًي٤مُمح
ومٞمف" :يٕمٜمل ُُيرى ومٞمف قمغم اًمتًٝمٞمؾ واًمتخٗمٞمػ ،هذه اًمٕمٚم٦م.
ُمت٠مظمرا.
أُم٤م اًمنمط إول :ومٝمق -يمام ؾمٛمٕمتؿ -أن ٓ يذيمر اعمتٕمٚمؼ ٓ ُمت٘مد ًُم٤م وٓ
ً
اًمنمط اًمث٤مين :أن يٙمقن ًمٗمظ اؾمؿ ُمع ًمٗمظ اهلل وم٘مطً ،مق يم٤من ُمع همػمه ُمع أؾمامء اهلل -شمٕم٤مممَ :-صمٌتَ ِ
َ٧م اهلٛمزة ،ومٚمق
َ
ىمٞمؾ :ايمت٥م سم٤مؾمؿ اًمرمحـ ،أو سم٤مؾمؿ اخل٤مًمؼ :ومٝمٜم٤م َشمَثٌ٧م اهلٛمزة.
وشمٕمٔمٞمام.
وىمقًمف (سم٤مؾمؿ اهلل) :اهلل سمٛمٕمٜمك اعم٠مًمقه طم ًٌّ٤م
ً
و(اًمرمحـ) صٗم٦م هلل -شمٕم٤ممم.-
و(اًمرطمٞمؿ) صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م.
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واًمٗمرق سملم اًمّمٗمتلم :أن اًمّمٗم٦م إومم ُمٕمٜم٤مه٤م ذو اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م ،واًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤مُ :م ِ
قص ُؾ رمحتف عميـ
ُ
ؿم٤مء.
يمثػما ـمٞمًٌ٤م ُمٌ٤مر ًيمً٤م ومٞمف) .واحلٛمد -يمام
صمؿ إن اًمِمٞمخ -رمحف اهللَ -صمٜمََّّك سم٤محلٛمد هلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :-ىم٤ملً ( :
محدً ا ً
شمٕمٚمٛمقن -هق ذيمر صٗم٤مت اعمحٛمقد ُمع حمٌتف وشمٕمٔمٞمٛمف ٓ ،سمد ُميـ هيذا اًم٘مٞميد ،ذيمير صيٗم٤مت اعمحٛميقد ُميع حمٌتيف
وشمٕمٔمٞمٛمف.
وُمع ذيمر اًمّمٗم٤مت ُشمُذيمر إومٕم٤مل ،ومٙم٠من احلٛمد يتْمٛمـ أُمريـ:
إُمر إول :ذيمر اًمّمٗم٤مت.
إُمر اًمث٤مين :ذيمر إومٕم٤مل.
وٓ سمد ُمـ اًم٘مٞمد :وهق اعمحٌ٦م واًمتٕمٔمٞمؿ.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م :اًمّمالة قمغم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :-ىم٤مل( :اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وأصيح٤مسمف
ُم١مُمٜملم ،وأشمٌ٤مقمفُ :مـ اقمتٜمؼ و َشمَدََ َّي َـ سمديٜمف إمم يقم
وأشمٌ٤مقمف) صمالصم٤م :آًمف :ىمراسمتف اعم١مُمٜمقن سمف ،وأصح٤مسمفُ :مـ اضمتٛمٕمقا سمف
َ
اًم٘مٞم٤مُم٦م.
واًمِمٞمخ ذيمر هذه اًمثالث ُمـ سم٤مب اًمتقيمٞمد ،وإٓ :وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف ي٘م٤مل :وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وإذا ُذيمر أل :دظمؾ
ِ
ٗمن أل سم٤مًم٘مراسم٦م ،اًم٘مراسم٦م ُمـ؟ اعم١مُمٜمقن سمف ،وإٓ:
ومٞمٝمؿ إشمٌ٤مع إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مً ،مٙمـ إذا ُأ ْومر َد أل ،وأومرد إشمٌ٤معُ :ي َّ ُ
وم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مف ىمراسم٦م ُم٤م آُمٜمقا سمف ،ي٘مقل اًمٜم٤مفمؿ:
آل اًمٜمٌل هؿ أشمٌ٤مع ُمٚمتف *** ......................
هذا ُمتك؟ إذا ُذ ِيم َر أل ومل ُيذيمر إشمٌ٤مع.
آل اًمٜمٌل هؿ أشمٌ٤مع ُمٚمتف *** قمغم اًمنميٕم٦م ُمـ قمجؿ وُمـ قمرب
ًمق مل يٙمـ آًمف إٓ ىمراسمتف *** صغم اعمّمكم قمغم اًمٓم٤مهمل أيب هل٥م
اعم٘مّمقد :أن اًمِمٞمخ مجع أل وإصح٤مب وإشمٌ٤مع هلذا اعمٕمٜمك.
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اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م :ذيمر اًمِمٞمخ صمالث ومقائد ُمـ ومقائد أصقل اًمٗم٘مف :ىم٤مل( :أُم٤م سمٕمد :وم٢من أصقل اًمٗم٘مف قمٚمؿ ذييػ
ُمٝمؿَ ،يّمؾ سمٛمٕمرومتف ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٚمٙم٦م ي٘متدر ِب٤م قمغم اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح ذم أصقل إطمٙم٤مم).
اعمَْ َٚم َٙم ُ٦م -سم٤مًمتحريؽ -وٓ ُشمًُٙمـ سم٤مًمتحريؽ :ي٘م٤ملَُ :م َٚم َٙمَ٦م ،واعمٚمٙم٦مُ :م٤م َر َؾم َخ ذم اًميٜمٗمس ُميـ اًمّميٗم٤مت ،يٕمٜميل
اًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ شمتٖمػم ،واًمذي شمٖمػم َقم َر ٌض ،أُم٤م اًمذي يرؾمخ ذم اًمٜمٗمس هذه شمًٛمك ُمٚمٙمي٦مُ :مثيؾ اًمٙمت٤مسمي٦م ،اًمٙمت٤مسمي٦م
ُمٚمٙم٦مٕ :ن ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمراؾمخ٦م اًمتل ٓ شمتٖمػم.
اًمٗم٤مئدة إول ىم٤ملُ( :مٚمٙم٦م ي٘متدر ِب٤م قمغم اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح ذم أصقل إطمٙم٤مم ويتٛمٙمـ) ،هذه اًمث٤مٟمٞم٦م( :ويتٛمٙمـ
ُمـ آؾمتدٓل قمغم احلالل واحلرام) ،واًمث٤مًمث٦م( :ويًتٕملم سمف قمغم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م).
مج َؾ اًمِمٞمخ اًمٗمقائد اًمثالث!
اٟمٔمر يمٞمػ َأ ْ َ
اًمٗم٤مئدة إومم :اًمٜمٔمر اًمّمحٞمحٕ :ن اًمذي يدرس أصقل اًمٗم٘مف يًتٓمٞمع أن يٜمٔمر ذم إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
صحٞمح٤مٕ ،ن قمٜمده آًمف ًمٚمٜمٔمر.
ٟمٔمرا
ً
وهمػممه٤م ،ويًتٓمٞمع أن يٜمٔمر ً
وشمٕمرف أ َّن أول ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمٌح٨م -أي سمح٨م -أول ُمرطمٚم٦م ُم٤م هل؟ ُمرطمٚم٦م اًمٜمٔمير ،إذن :هيذه هيل
اًمٗم٤مئدة إومم ،واًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمرشمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م :ىم٤مل( :ويتٛمٙمـ ُمـ آؾمتدٓل قمغم احلالل واحلرام) :يٕمٜمل يتٛمٙمـ ُمـ
ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ اًمذي َيًتدل سمف قمغم اعمً٠مًم٦م.
ومٝمق أوٓ ٟمٔمر ،وسمٕمدُم٤م ٟمٔمر :قمرف أن هذا اًمدًمٞمؾ ّ
يدل قمغم اعمً٠مًم٦مُ ،صم َّؿ شم٠ميت اعمرطمٚم٦م إظمػمة اًمتل هيل ُمرطمٚمي٦م
اعمجتٝمد ،وهل اؾمتٜمٌ٤مط احلٙمؿ ُمـ اًمدًمٞمؾ ،وهذه اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م هل اًمٗم٤مئدة إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمقوقع :وهل اًم٘مدرة قمغم
أطمدٌ أن َيًتٜمٌط إطمٙمي٤مم
اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ إدًم٦م قمغم أؾمس صحٞمح٦م
وىمقاقمدَ ؾمٚمٞمٛم٦م ،وٓ َيًتٓمٞمع ٌ
َ
ؾمٚمٞمام إٓ إذا يم٤من ُُم ِٚم ًّام سم٠مصقل اًمٗم٘مف.
اؾمتٜمٌ٤مـم٤م ً
وًمق ىمٞمؾ :إن وم٤مئدة أصقل اًمٗم٘مف هل اًم٘مدرة قمغم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم أؾمس ؾمٚمٞمٛم٦مً :مٙمٗميكُ ،ميع أ َّن
ومٞمف ومقائد أظمرى ٕصقل اًمٗم٘مف وًمٙمـ ٟمٙمتٗمل ِبذاٟٕ :مٜم٤م ٓ ٟمريد أن ُٟم َُحٛم َؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة أيمثر مم٤م شمتحٛمؾ.
صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ ذم آظمر اًمت٘مدُم٦م أٟمف اظمتٍم هذا اًمٙمت٤مب أو هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُميـ يمتي٥م أصيقل اًمٗم٘ميف واضمتٝميد ذم
اًمتقوٞمح.
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وًمٕمٛمر اهلل ًم٘مد اضمتٝمد ذم اًمتقوٞمح -رمحف اهلل ،-ومٙمتٌٝم٤م -يمام ىمٚمي٧م ًمٙميؿ ذم أول اًمٙميالم -سم٠مؾميٚمقب واويح
وقمٌ٤مرة سمٞمٜم٦م.
أؿمدّ ُمـ احل٤مضم٦م إمم احلذف وآظمتّم٤مر) .عم٤مذا ىم٤مل هذا اًمٙميالم؟ ٕن
ىم٤ملٕ( :ن احل٤مضم٦م إمم اًمتقوٞمح واًمٌٞم٤من ّ
مهف مجع اعمٕم٤مين اًمٙمثيػمة حتي٧م
سمٕمض اًمذيـ خيتٍمون اًمٙمت٥م يٖمٚم٥م قمغم اظمتّم٤مرهؿ اٟمٖمالق اًمٕمٌ٤مرةٕ :ن
اعمختٍم َ ُّ
َ
اًمتقوٞمح واًمٌٞم٤م َن.
أًمٗم٤مظ ىمٚمٞمٚم٦مً ،مٙم ّـ اًمِمٞمخ ُمع طمرصف قمغم آظمتّم٤مر ص٤مر مهف
َ
قل ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف ِهل إَ ِد ًَّم ُ٦م اعمُْ ِ
ا ْقم َٚم ْؿ َأ َّن ُأ ُص َ
قص َٚم ُ٦م إِ ًَمٞمْ ِف
َ

َّ٥م ُمـ ُمْمي٤مف وُمْمي٤مف
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم درؾمٜم٤م :هل شمٕمريػ أصقل اًمٗم٘مف ،أصقل اًمٗم٘مف -يمام شمٕمٚمٛمقنُُ -م َر َّيم ٌ
ف أصقل اًمٗم٘مف سم٤مقمتٌ٤مر ُُم ْٗم َر َد ْيفُ ،مع أن
اعمٕملم ،ومل ُي َٕمر ْ
إًمٞمف ،واًمِمٞمخ َقم َّر َ
ف أصقل اًمٗم٘مف سم٤مقمتٌ٤مره َقم َٚم ًام قمغم هذا اًمٗم ّـ ّ
ِ
شمٕمريػ ُُم ْٗم َر َد ْي ِف.
ف إٓ سمٕمد
اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚمامء :أن اعمريم٥م ٓ ُي َٕم َّر ُ
ِ
همػمه ،أوُ :م٤م َي ْٕم َت َِٛمدُُ قمٚمٞميف هميػمه ،أو
أوٓ :يمٚمٛم٦م أصقل ،إصقل مجع أصؾ ،وإصؾ ذم اًمٚمٖم٦مُ :م٤م َيٜمٌَْٜمل قمٚمٞمف ُ
ىمؾُ :م٤م هق أؾم٤مس ًمٖمػمه :يم٠مصقل اجلدار ،وم٠مي ضمدار يٌٜمك ٓ سمد ًمف ُمـ أصؾ ُيٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ضمدار ،وًمق سمٜمل ضمدار سمٖمػم
أصؾً :مٙم٤من ُقم ْر َو ً٦م ًمٚمً٘مقط ،وم٤مًمِمجرة هل٤م أصؾ ،وهل قمروىمٝم٤م اًمتل َؾم َ
٤مظم ْ٧م وذهٌ٧م ذم إرض ،وًميق أن إٟمًي٤مٟم٤م
أشمك سمِمجرة ًمٞمس هل٤م قمروق وووٕمٝم٤م قمغم إرضً :مً٘مٓم٧م ىمٌؾ أن يتٕمداه٤م وأن يذه٥م قمٜمٝم٤م ،هذا ُمٕمٜمك إصؾ ذم
اًمٚمٖم٦م.
أُم٤م إصؾ ذم اصٓمالح اًمٕمٚمامء :ومٚمف إـمالىم٤مت يمثػمة ،وأهؿ هذه اإلـمالىم٤مت -وهق اًمذي يٕمٜمٞمٜمي٤م -أن إصيؾ
سمٛمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ ،هذا هق اًمذي ُيٜم٤مؾمٌٜم٤م هٜم٤م :أن إصؾ سمٛمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ ،ومٚمق َطم َذ ْوم َ٧م يمٚمٛم٦م أصقل اًمٗم٘مف ،وضمٕمٚم٧م سمدهل٤م
ؾمٚمٞمام :وم٤مٕصؾ سمٛمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ ،ومٞم٘م٤مل ُمثال :أصؾ هذه اعمً٠مًم٦م اًمٙمت٤مب :يٕمٜمل دًمٞمٚمٝم٤م
يمٚمٛم٦م "أدًم٦م اًمٗم٘مف"ً :مٙم٤من شمٕمٌػما ً
اًمٙمت٤مب ،وأصٚمٝم٤م اًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع ،واًم٘مٞم٤مس ..وهٙمذا.
ُمـ ُمٕم٤مين إصؾُ :م٤م يذيمر ذم سم٤مب اًم٘مٞم٤مس ،وهق أطمد أريم٤من اًم٘مٞم٤مس إرسمٕم٦م ،يميام ؾميٞم٠ميت -إن ؿمي٤مء اهلل -ذم
اًم٘مٞم٤مس.
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ُمـ ُمٕم٤مين إصؾ :خمرج اعمً٠مًم٦م ،وهذا قمٜمد اًم َٗم َر ِوٞملم ،إذا ضمئٜم٤م ٟم٘مًؿ ُمً٠مًم٦مُ :مثال :زوضم٦م واسمٜم٤مٟ :م٘مقل :أصؾ
َ
اًمدًمٞمؾ ًمف اصٓمالطم٤مت قمٜميد اًمٕمٚميامء،
اعمً٠مًم٦م ُمـ يمذاُ :مثال ُمـ صمامٟمٞم٦م :يٕمٜمل خمرج ومروٝم٤م وومرووٝم٤م ،وم٤معم٘مّمقد أ ّن
واًمذي َيٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤م هق اعمٕمٜمك إول.
أي وم ْٝمؿ يم٤من ،وم ْٝمؿ وم٘مف ،وم ْٝمؿ ٟمحق ،وم ْٝمؿ سمالهم٦م ،أي ومٝمؿ ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذم
أُم٤م يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مف :ومٛمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م :اًمٗم ْٝمؿَّ ،
اًمٚمٖم٦م أٟمف وم٘مف.
أُم٤م ذم اصٓمالطمٜم٤م أو ذم اصٓمالح اًمٕمٚمامء :ومٝمقُ :مٕمروم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م.
هذا شمٕمريػ اًمٗم٘مف ،وٓ سم٠مس سم٢مًم٘م٤مء اًمْمقء قمٚمٞمف:
وم٘مقًمٜم٤مُ :مٕمروم٦م اعمٕمروم٦م شمِمٛمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٔمـ :وم٢مٟمٜم٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م :إن اًمٗم٘مف هق اًمٕمٚمؿ :ىمٚمٜم٤مُ :مٕمروم٦مٟٕ :مٙميؿ شمٕمٚمٛميقن أن
ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف اعمقضمقدة سمٙمت٥م اًمٗم٘مف ُمثؾ "ُمتـ اًمزاد" وهمػمه ،سمٕمْمٝم٤م ُمٕمرومتف ي٘مٞمٜمٞم٦م ،وأيمثر ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف ُمٕمرومتف فمٜمٞم٦م،
هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :اًمٗم٘مف هق ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.
واًمنمقمٞم٦م :واوح٦م :خيرج همػم اًمنمقمٞم٦م.
أُم٤م ىمقًمٜم٤م :اًمٕمٛمٚمٞم٦م :ومٌٕمض إصقًمٞملم يٕمؼم سم٤مًمٗمرقمٞم٦م ،وًمٙمي ّـ اًمتٕمٌيػم سم٤مًمٕمٛمٚمٞمي٦م أضميقدّ ٕ :ن اًمٗمرقمٞمي٦م ي٘م٤مسمٚمٝمي٤م
إصٚمٞم٦م ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ -يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهللُ -مـ ٓ يرى ىمْميٞم٦م إصيقل واًمٗميروع ،ومي٤مًمتٕمٌػم
سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م أطمًـٟٕ :مٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م :اًمٗمرقمٞم٦م :ص٤مر ُمٕمٜمك هذا أن اًمّمالة ُمـ ُومروع اًمنميٕم٦مً ،مٙم ْـ يمقٟمف ي٘مقل :اًمّمالة ُمـ
إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يٕمٜمل اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٠مقمامل اعمٙمٚمػ هذا أطمًـ ،وهذا خيرج إطمٙم٤مم اًمٕم٘مديي٦م ،وم٤مٕطمٙمي٤مم
ص اًمٗم٘ميف سم٤مٕطمٙمي٤مم
اًمٕم٘مدي٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمرومتٝم٤م وم٘م ًٝم٤م ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م وم٘م ًٝم٤م ِبذا آصٓمالحٕ :ن هذا آصٓمالح َظم َّ
اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وإٓ :ومٜمحـ ٟم٘مقل :إن اًمٕمٚمؿ سم٠مُمقر اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اًمٗم٘مف ،سمؾ هق أقمٔمؿ اًمٗم٘مف ،سمؾ هق أؾم٤مس اًمٗم٘مفً ،مٙمـ هيذا
اصٓمالح ًمٚمٕمٚمامء :أهنؿ ظمّمقا اًمٗم٘مف سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م.
وىمقًمٜم٤مُ :مـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م :يٕمٜمل أن اًمٗم٘مٞمف ي٠مظمذ يمؾ ُمً٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُمٝمام َص ُٖم َُر ْت ُمـ اًميدًمٞمؾ ،وهيذه وفمٞمٗمي٦م
ِ
ُمً٤مئؾ احل٩مُ :مـ ُمً٤مئؾ اًمٌٞمقعُ ،مٝمام صٖمرت ٓ سمد هل٤م ُمـ دًمٞمؾ .وهلذا
اًمٗم٘مٞمف ،أي ُمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمّمالةُ :مـ
ي٘م٤مل :إن إصقزم ُمٝمٛمتف إدًم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م ،واًمٗم٘مٞمف ُمٝمٛمتف إدًم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ،ومٝمذا ًمف وفمٞمٗم٦م وهذا ًمف وفمٞمٗم٦م.

أصول الفقه
أُم٤م أصقل اًمٗم٘مف سم٤مقمتٌ٤مره َقم َٚم ًام قمغم هذا اًمٗمـ :وم٘مد ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ( :اقمٚمؿ أن أصقل اًمٗم٘مف هل :إدًم٦م اعمقصيٚم٦م
إًمٞمف) ،هذا شمٕمريػ خمتٍم :أن أصقل اًمٗم٘مف هل :إدًم٦م اعمقصٚم٦م إًمٞمف .اعمقصٚم٦م إمم ُم٤مذا؟ اعمقصيٚم٦م إمم اًمٗم٘ميف ،يمٞميػ
يؾُ :شم ِ
ُقص ُؾ إمم اًمٗم٘مف؟ يٕمٜمل ُشم ِ
ُشم ِ
ُقص ُ
ُقص ُؾ إمم إدراك إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،أو ُىم ْ
يؾ إمم ُمٕمرومي٦م إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م ،وميام
يًتٓمٞمع اًمٗم٘مٞمف يمام أذٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُم٤م يًتٓمٞمع اًمقصقل إمم احلٙمؿ اًمنمقمل إٓ سم٠مصقل اًمٗم٘مف.
إذن :أصقل اًمٗم٘مف هق إدًم٦م اًمتل شمقصؾ إمم اًمٗم٘مف.
وإدًم٦م يمام ذيمر اًمِمٞمخ :ىم٤مل( :هل :اًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع ،واًم٘مٞم٤مس) .ومٝمذا هق أصقل اًمٗم٘مف.
واعمراد ِبذا أ ّن أصقل اًمٗم٘مف َيٌح٨م ذم هذه إدًم٦م سمحثً٤م إمج٤مًم ًّٞم٤م ،ومٞمٌح٨م ذم ُطمج َّٞم ِ٦م هذه إدًم٦م ،اًم٘مرآن واويح٦م
طمجٞمتفً ،مٙمـ اًمًٜم٦م ومٞمف سمح٨م ذم ُطمج َّٞمتٝم٤م ،اإلمج٤مع سمح٨م ذم طمجٞمتيف ،وؾميٞم٠مشمٞمٜم٤م -إن ؿمي٤مء اهلل -أن اًمِميٞمخ ي٘ميقل:
(اإلمج٤مع طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م) ،وٓ سمد أن ٟمذيمر إدًم٦م قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع .وؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس طمج٦م ٓ ،سمد أن ٟمذيمر إدًمي٦م
قمغم طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس.
ومٛمـ اًمذي يٌح٨م ذم طمجٞم٦م إدًم٦م؟ هؾ هق إصقزم أو اًمٗم٘مٞمف؟ إصقزم ،اًمٗم٘مٞمف ٓ يٌح٨م ذم ُطمجٞم٦م اإلمج٤مع،
وٓ ذم طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ،وٓ َيٕمٜمٞمف هذا إُمر ،وًمٙمـ َي ْٕمٜمِٞمف أ ّن هؾ هذه اعمً٠مًم٦م قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن ،أو دًمٞميؾ ُميـ
اإلمج٤مع ،أو دًمٞمؾ ُمـ اًم٘مٞم٤مسً ،مٙمـ اًمذي يٌح٨م ذم احلجٞم٦م هق إصقزم.
ُ
ذوط آؾمتدٓل ،ومنموط آؾمتدٓل هيذا ُميـ
أيْم٤م يدظمؾ ذم اًمتٕمريػ ىمقًمٜم٤م" :إدًم٦م اعمقصٚم٦م إمم اًمٗم٘مف"
ً
ُ
واًمْمقاسمط اًمتل َشمتَ َٗم َّر ُع قمـ ذوط آؾمتدٓل ذم أسميقاب إواُمير
أهؿ ُم٤م ُيٌح٨م ذم أصقل اًمٗم٘مف ،وؾمٞم٠ميت
ُ
اًم٘مقاقمدُ
واًمٜمقاهل ،واًمٕم٤مم واخل٤مص ،واعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ..إًمخ.
ومٝمذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :إن أصقل اًمٗم٘مف هق إدًم٦م اعمقصٚم٦م إمم اًمٗم٘مف .ومتٚمخص ُمـ هذا ًمٜم٤م:
أوٓ :أن اعمراد ُمـ إدًم٦م :إدًم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م ،أُم٤م إدًم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م :ومٝمذه ًمٞمً٧م ُمـ ُمٌ٤مطم٨م قمٚمؿ إصقل.
واًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اعمراد ُمـ اًمٌح٨م ذم إدًم٦م :اًمٌح٨م ذم طمجٞمتٝم٤م ،وذم وقاسمط آؾمتدٓل ِب٤م.
هذا شمٕمريػ أصقل اًمٗم٘مف ،وقمٚمامء إصقل يْمٞمٗمقن قمغم هذا اًمتٕمريػ إو٤مومتلم :ومٞم٘مقًمقن :أصقل اًمٗم٘ميف هيق
اًمٕمٚمؿ أو هق أدًم٦م اًمٗم٘مف اإلمج٤مًمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م أو وصٗم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م وطم٤مل اعمًتٗمٞمد ،ومٞمٌحثيقن ذم اًميدًمٞمؾ وذم يمٞمٗمٞمي٦م
َ
أؿمٛمؾ ،أدًم٦م اًمٗم٘مف هذا اًمدًمٞمؾ ،يمٞمٗمٞم٦م آؾميتدٓل ـمري٘مي٦م
آؾمتدٓل وذم اًمِمخص اعمًتدل ،ومٞمٙمقن اًمتٕمريػ هذا

أصول الفقه
آؾمتٜمٌ٤مطُ ،مٕمروم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم قمغم قمٛمقُمف ،إٓ إذا ورد ختّمٞمّمف ،اًمٕمٛمؾ سم٤معمٓمٚمؼ قمغم إـمالىمف إٓ إذا ورد شم٘مٞمٞمده،
إصؾ ذم إُمر اًمقضمقب ،إصؾ ذم اًمٜمٝمل اًمتحريؿ إٓ ًم٘مريٜم٦م ص٤مروم٦م ،هذا ُمٕمٜمك يمٞمٗمٞم٦م أو صٗم٦م آؾمتدٓل.
أُم٤م ىمقًمٜم٤م :يمٞمٗمٞم٦م وطم٤مل اعمًتٗمٞمد :وم٤معمًتٗمٞمد هق اعمجتٝمد ،وسمٕمض اًمٕمٚمامء يْمٞمػ اعم٘مٚمد ،وي٘مقلٕ :ن اعم٘مٚمد ُيذيمر
ذم أصقل اًمٗم٘مف ،واًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن :سم٤مب اًمت٘مٚمٞمد ،سم٤مب آضمتٝم٤مد ،صمؿ يذيمرون سمٕمده سم٤مب اًمت٘مٚمٞمد.
ظم٤مص سم٤مًمٗم٘مف ،سمؾ هق
ٟم٘مٓم٦م أظمػمة ىمٌؾ أن ٟمٜمت٘مؾ ُمـ اًمتٕمريػ :اقمٚمؿ أن ىمقًمٜم٤م :أصقل اًمٗم٘مف ٓ يٕمٜمل أ ّن إصقل
ّ
قمٚمؿ ُمثٚمام ىم٤مل اًمِمٞمخ( :ذيػ ُمٝمؿ) ،يًتٗمٞمد ُمٜمف اًمٗم٘مٞمف ،واعمحدث ،واعمٗمن ،سمؾ واعم١مرخ ،ومٗم٤مئدشمف قمٔمٞمٛم٦مً ،مٙميـ
أوٞمػ إمم اًمٗم٘مف سم٤مقمتٌ٤مر اًمٖم٤مًم٥م.
وًمٕمٚمٙمؿ شمالطمٔمقن أن سمٕمض اًمذيـ أًمٗمقا ذم أصقل اًمٗم٘مف ُم٤م ذيمروا يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مف ذم قمٜم٤مويـ ُم١مًمٗم٤مهتؿ ،قمٜمدك ُمثال
"اعمحّمقل" ًمٚمرازي ذم قمٚمؿ إصقل ،ومل ي٘مؾ :أصقل اًمٗم٘مف ،وقمٜميدك ُميثال "اعمًتّميٗمك" ُميـ قمٚميؿ إصيقل
( )3

ًمٚمٖمزازم ُ ،مع أن اًمِمقيم٤مين يمت٤مسمف "إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل" ،ومٚمٕمؾ ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًميذيـ
( )4

( )5

ُم٤م أو٤مومقا يمٚمٛم٦م أصقل إمم يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مف ًمٕمٚمٝمؿ ٓطمٔمقا هذا اعمٕمٜمك وهق اًمٕمٛمقم ،وهق أن أصقل اًمٗم٘مف ٌّ
يميؾ يًيتٗمٞمد
ُمٜمف.

( ) 3حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًلم ،ومخر اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمرازي اًم٘مرر اًمٌٙمري ،إصقزم اعمٗمن يمٌػم إذيمٞم٤مء واحلٙمامء
واعمّمٜمٗملم .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .اؿمتٖمؾ قمغم أسمٞمف اإلُم٤مم وٞم٤مء اًمديـ ظمٓمٞم٥م اًمري ،واٟمتنمت شمقاًمٞمٗمف ذم اًمٌالد ذىم٤م
وهمرسم٤م ،ويم٤من يتقىمد ذيم٤مءُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمفُ" :مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م" ،و"اعمحّمقل"ُ .م٤مت ِبراة يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾم٧م ُمئ٦م ،وًمف
سمْمع وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 511 /21شمرمج٦م  ،)261وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 81 /8شمرمج٦م .)1189
( ) 4حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٓمقد زيـ اًمديـ أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم اًمِم٤مومٕمل ،اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٌحر ،طمج٦م اإلؾمالم .وًمد ؾمٜم٦م مخًلم
وأرسمع ُمئ٦مٓ .زم إُم٤مم احلرُملم ،ومؼمع ذم اًمٗم٘مف ذم ُمدة ىمريٌ٦م ،وُمٝمر ذم اًمٙمالم واجلدل ،طمتك ص٤مر قملم اعمٜم٤مفمريـ ،وأقم٤مد ًمٚمٓمٚمٌ٦م ،وذع ذم
اًمتّمٜمٞمػُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اعمٜم٘مذ ُمـ اًمْمالل" ،و"اًمقضمٞمز" .شمقذم ؾمٜم٦م مخس ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (322 /19
شمرمج٦م  ،)214وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل ( 191/6شمرمج٦م .)694
( ) 5حمٛمد سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين ،صمؿ اًمّمٜمٕم٤مين .اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،إصقزم .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم .اٟمت٘مؾ واًمده إمم صٜمٕم٤مء
واؾمتقـمٜمٝم٤م .ومٜمِم٠م اًمِمقيم٤مين ِب٤م ،وىمرأ اًم٘مرآن ،وطمٗمظ اعمتقن اعمختٍمات ،وأشم٘مـ احلدي٨م وقمٚمقُمف .ويم٤من يمثػم آؿمتٖم٤مل سمٙمت٥م اًمتقاريخ
وإدبُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمفٟ" :مٞمؾ إوـم٤مر" ،و"اًمًٞمؾ اجلرار"  .شمقذم ؾمٜم٦م مخًلم وُمئتلم وأًمػ .اٟمٔمر  :اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ( ،)214/2وُمٕمجؿ
اعم١مًمٗملم ( 541 /3شمرمج٦م .)14896

أصول الفقه
ِ
ِ
اًمًٜمَّ ُ٦م َو ِ
٤مس.
اإل ْ َ
مج٤م ِع ِوا ًْم٘م َٞم ُ
َو َأ ْص ُٚم َٝم٤م ا ًْمٙمتَ ُ
َ٤مب َو ُّ
مخ ًَ ٌ٦م:
اًمنم ِقمٞمَّ ُ٦م َ ْ
َوإَ ْطم َٙمَ٤م ُم َّ ْ

صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ أصقل إدًم٦م :وهل :اًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واإلمجي٤مع ،واًم٘مٞمي٤مس ،وُمي٤م ؾميٞم٠ميت -إن ؿمي٤مء اهلل -ذم
إسمقاب اًم٘م٤مدُم٦م هق سمح٨م ذم هذه إدًم٦م إرسمٕم٦م.
أُم٤م اًمٙمت٤مب :وم٠مُمره واوح ،وأُم٤م اًمًٜم٦م :وم٘مد َقم َ٘مدََ هل٤م اًمِمٞمخ ومّمال ُمًت٘مال ،وذيمر أٟمقاع اًمًٜم٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ ِب٤م ُمـ
ُمٌ٤مطم٨م ،صمؿ ذيمر اإلمج٤مع صمؿ ذيمر اًم٘مٞم٤مس ،هذه هل أصقل إدًم٦م.
عم٤مذا مل يذيمر آؾمتحً٤من وآؾمتّمح٤مب؟
ٟم٘مقلٕ :ن هذه إدًم٦م ًمٞمً٧م أدًم٦م ُمًت٘مٚم٦م سمذاهت٤م ،سمؾ هل راضمٕم٦م إمم هذه إدًم٦م ،وٓ ؾميٞمام اًمٙمتي٤مب واًمًيٜم٦م،
وسمام أن هذه اًمرؾم٤مًم٦م رؾم٤مًم٦م خمتٍمة ومٚمؿ يتٙمٚمؿ اًمِمٞمخ قمغم ُمقويقع آؾمتّميح٤مب وآؾمتحًي٤من :اًمٚمٝميؿ إٓ أن
اًمِمٞمخ ذيمر ذم آظمر اًمٙمت٤مب سمٕمض اًم٘مقاقمد ،وُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة" :إصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يمي٤من" ،وهيذه هيل ىم٤مقميدة
آؾمتّمح٤مب.
وسمٕمد هذا ىم٤مل( :وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م مخً٦م).
أوٓ :إطمٙم٤مم :مجع طمٙمؿ ،واحلٙمؿ هقُ :م٤م اىمتْم٤مه ظمٓم٤مب اًمنمع اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مدُ ،مـ ـمٚم٥م ،أو ختٞمػم،
اًمنمقملُ ،م٤م اىمتْم٤مه ظمٓم٤مب اًمنمع اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗميلم ُميـ ـمٚمي٥م أو ختٞميػم أو
ووع .هذا شمٕمريػ احلٙمؿ
أو ْ
ّ
ووع.
وىمقًمٜم٤مُ :م٤م اىمتْم٤مه ظمٓم٤مب اًمنمع :يٕمٜملُ :م٤م اؾمتٚمزُمف ودل قمٚمٞمف ،وىمقًمٜم٤م :اعمتٕمٚميؼ سم٠مومٕمي٤مل اًمٕمٌي٤مد أطمًيـ ُميـ
ظمٓم٤مب اًمنمع يتٕمٚمؼ سم٤معمٙمٚمػ وهمػم اعمٙمٚمػ ،وم٤مًمّمٖمػم يتٕمٚمؼ سمخٓم٤مب اًمنمع ُمتك؟ إذا
اًمتٕمٌػم سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملمٕ :ن
َ
ػ ،واعمجٜمقن يتٕمٚمؼ سمف ظمٓم٤مب اًمنمع ُمتك؟ إذا قم٘مؾ.
ُيمُٚم َ
وم٘مقًمٜم٤م :سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد أطمًـ ُمـ ىمقًمٜم٤م سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم.

أصول الفقه
وىمقًمٜم٤مُ :مـ ـمٚم٥م أو ختٞمػم أو ووع ،هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م صمالصم٦م أىمً٤مم:
أطمٙم٤مم ـمٚمٌٞم٦م ،وهل أرسمٕم٦م :اًمقاضم٥م ،واعمٜمدوب ،واعمحرم ،واعمٙمروه هذه يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م ـمٚمٌل ،إُم٤م ـمٚم٥م ومٕمؾ يميام
ؾمٞم٠ميت ،أو ـمٚم٥م شمرك سم٢مًمزام ،أو سمدون إًمزام ،ـمٚم٥م سم٢مًمزام هذا واضم٥م ،ـمٚم٥م سمدون إًمزام هذا ُمٜمدوب ،ـمٚم٥م ومٕميؾ
أىمّمد :ـمٚم٥م ومٕمؾ سم٢مًمزام هذا واضم٥م ،وـمٚم٥م ومٕمؾ سمدون إًمزام هذا ُمٜمدوب ،ـمٚم٥م شمرك سم٢مًمزام هذا حمرم ،وـمٚمي٥م
شمرك سمدون إًمزام هذا ُمٙمروه.
اًمٜمقع اًمث٤مين :احلٙمؿ اًمتخٞمػمي ،وهذا ٟمقع واطمد ،وهق اعمٌ٤مح.
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :أطمٙم٤مم ووٕمٞم٦م ،وهذه ذيمره٤م اًمِمٞمخ ومٞمام سمٕمد ،وهل اًمًٌ٥م ،واًمنمط ،واًمّميحٞمح ،واًمٗم٤مؾميد،
واًمرظمّم٦م ،واًمٕمزيٛم٦م هذه ذيمره٤م اًمِمٞمخ ومٞمام سمٕمد.
وأيمثر إصقًمٞملم َخيتٍمون ي٘مقًمقن :إطمٙم٤مم ىمًامن :شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م ،وووٕمٞم٦م ،صمؿ ي ِ
دظمٚمقن اعمٌ٤مح حتي٧م إطمٙمي٤مم
ُ
اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ،صمؿ َيت٤مضمقن ًمٚمجقاب قمـ إؿمٙم٤مل ،وهق :يمٞمػ يٙمقن اعمٌ٤مح ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م وهق ختٞمػم؟ ًمٙمـ قمغم
هذا اًمت٘مًٞمؿ يزول اإلؿمٙم٤مل ُمـ أصٚمف ،هذه إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.
ِ
ِ
ِ
ا ًْم َق ِ
٥م َشم ِ
َ٤مر ُيم ُف.
ٞم٥م َوم٤مقم ُٚم ُف َو ُقمقىم َ
٥مَ ،و ُه َقَُ :م٤م ُأصم َ
اضم ُ
ُم٘متٍما قمغم اًمتٕمريػ :ىم٤مل( :اًمقاضم٥م) وهق ُم٤م أصمٞم٥م وم٤مقمٚمف وقمقىم٥م شم٤مريمف.
واًمِمٞمخ أؿم٤مر ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م
ً
وىمد يِمٙمؾ قمغم سمٕمض اًمٓمالب اًمٗمرق سملم اًمقاضم٥م واًمقضمقب واإلُي٤مب.
اًمقاضم٥م هذا صٗم٦م ًمٚمٗمٕمؾ ،ومٞم٘م٤مل :اًمّمالة واضمٌ٦م ،وأُم٤م اإلُي٤مب :ومٝمق صٗم٦م خلٓم٤مب اًمنمع ،وهذا قمغم رأي َُم ْـ
ف احلٙمؿ اًمنمقمل سم٠مٟمف ظمٓم٤مب اهلل .وإذا ضم٤مء ًمٞمُ٘مًؿ إطمٙم٤مم :وميال ي٘ميقل :اًمقاضمي٥م ،سميؾ ي٘ميقل :اإلُيي٤مب،
ُي َٕمر ُ
واًمٜمدب ..إًمخ .أُم٤م اًمقضمقب :ومٝمق اؾمت٘مرار احلٙمؿ ذم ذُم٦م اعمٙمٚمػ ،ومٞم٘م٤مل :اإلُي٤مب ُِم َـ اهلل :يٕمٜمل سمخٓم٤مب ُميـ اهلل
ضمؾ وقمال ،-واًمّمالة واضمٌ٦م ،وىمد اؾمت٘مر وضمقب اًمّمالة ذم ذُم٦م اعمٙمٚمػ.اًمقاضم٥م ذم اًمٚمٖم٦م هق اًمً٤مىمط ،اًمالزم ،وشمٕمرومقن أ ّن اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚمامء أهنؿ يذيمرون اًمتٕم٤مريػ اًمٚمٖمقي٦م ىمٌيؾ
اًمتٕم٤مريػ آصٓمالطمٞم٦مٕ :ضمؾ أن يٕمرف اًمٓم٤مًم٥م ُم٤م سملم اًمتٕمريٗملم ُمـ ارشمٌ٤مط.
َ
اًمً٤مىمط اًمالز َمُ ،مع أن اًمقاضم٥م -يمام ؾمٜمذيمر -هق ُم٤م أُمر سمف
وهٜم٤م ىمد يرد ؾم١مال :يمٞمػ يٙمقن اًمقاضم٥م ذم اًمٚمٖم٦م
اًمنمع قمغم ضمٝم٦م اإلًمزام؟ يمٞمػ يٙمقن هذا؟ يمٞمػ يٚمت٘مل اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي ُمع اًمتٕمريػ آصٓمالطمل؟
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واجلقاب -يمام ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ -ىم٤مًمقا :يم٠من احلٙمؿ اًمقاضم٥م وىمع قمغم اعمٙمٚمػ وًمزُمف ،يمام أن اًمٌميء إذا ؾمي٘مط
ووىمع :يٚمزم ُمٙم٤مٟمف طمتك ُيزال ،يٕمٜمل ًمق ُأ ِظم َذ ُمثال يمت٤مب وأًم٘مل ذم إرضُ :م٤مذا ي٘م٤مل قمٜمف؟ ي٘م٤مل :ؾم٘مط وًمزم حمٚمف،
ومٝمٙمذا اًمقاضمٌ٤مت شم٘مع قمغم اعمٙمٚمٗملم وشمٚمزُمٝمؿ ،ومال شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ ،وٓ شمزول إٓ سمٗمٕمٚمٝمي٤م ،وًمٕمٚميف ِبيذا اشمْميح ُمٕمٜميك
اًمقاضم٥م ذم اًمٚمٖم٦م أٟمف اًمً٤مىمط اًمالزم ،يٕمٜمل يم٠من احلٙمؿ اًمنمقمل وىمع قمغم اعمٙمٚمػ وىمق ًقم٤م ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف إٓ سمٗمٕمٚمف.
ىمد ورد هذا اعمٕمٜمك يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم ؾمقرة احل٩مَ ﴿ :وم٢مِ َذا َو َضم ٌَ ْ٧م﴾ ،واًمٙمالم قمغم اًمٌدن ﴿ َوم٢مِ َذا َو َضم ٌَ ْ٧م
ُقِب٤م﴾  ،وُمٕمٜمك وضمٌ٧م :ؾم٘مٓم٧م ،ورد ذم احلدي٨م أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :-يمَ٤م َن ُي َّمكم اعمَْ ْٖم ِْر َب إِ َذا
ُضمٜمُ ُ َ
( )6

َو َضم ٌَ ْ٧مش ُ ،مٕمٜمك « َو َضم ٌَ ْ٧مش :يٕمٜمل :ؾم٘مٓم٧م اًمِمٛمس ذم اعمٖمٞم٥م ،هذا ُمٕمٜمك اًمقاضم٥م ذم اًمٚمٖم٦م .أُمي٤م ذم آصيٓمالح:
( )7

ومال سمد ُمـ ُم٘مدُم٦م سمًٞمٓم٦م هٜم٤م قمٚمامء إصقل قمٜمدُم٤م يٕمرومقن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م هلؿ ادم٤مه٤من:
آدم٤مه إول :اًمتٕمريػ سم٤مًمْم٤مسمط.
وآدم٤مه اًمث٤مين :اًمتٕمريػ سم٤مًمثٛمرة واًمٜمتٞمج٦م.
سم٤محلدّ أطمًـ ُمـ يمٚمٛم٦م اًمْم٤مسمط ،سم٤محلد أو
وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :اًمقاضم٥مُ :م٤م أُمر سمف اًمنمع قمغم وضمف اإلًمزام ،هذا اًمتٕمريػ
ّ
اًمرؾمؿ ،يٕمٜمل ذيمرٟم٤م شمٕمريٗم٤م ُمِمتٛمال قمغم ىمٞمقدُ" :م٤م أُمر سمف اًمنمع" ىمٞمد" ،قمغم وضمف اإلًمزام" ىمٞمدُ" ،م٤م أُمر سمف اًمنميع"
ُخيرج ُم٤م هنك قمٜمف اًمنمع" ،قمغم وضمف اإلًمزام" ُم٤م أُمر سمف ٓ قمغم وضمف اإلًمزام ،ومٝمذا اًمتٕمريػ سم٤محلد واًمرؾمؿ.
اًمتٕمريػ اًمث٤مين -وهق اًمذي ُمِمك قمٚمٞمف اًمِمٞمخ -شمٕمريػ سم٤مًمثٛمرة واًمٜمتٞمج٦م ،يٕمٜمل أيش اًمٜمتٞمج٦م واًمثٛمرة عمـ ىم٤مم
سم٤مًمقاضم٥م؟ ُيث٤مب وم٤مقمٚمفُ ،مـ شمرك اًمقاضم٥م ُيٕم٤مىم٥م شم٤مر ُيمُف.
وأي اعمًٚمٙملم أطمًـ؟ إول ،طمتك إن اسمـ قم٘مٞمؾ ذم يمت٤مسميف "اًمقاويح" ىمي٤مل" :إن اًمتٕمرييػ سمي٤مًمثٛمرة ي٠مسمي٤مه
( )8

اعمح٘م٘مقن".

( )6احل٩م.36 :
(ُ ) 7متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م اعمٖمرب (ُ ،)565 ،561مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب اًمتٌٙمػم سم٤مًمّمٌح ذم أول وىمتٝم٤م (ُ ،)646مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف.
( ) 8قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي اًمٔمٗمري ،أسمق اًمقوم٤مء احلٜمٌكم ،اًمٕمالُم٦م اًمٌحر ،ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ،اعمتٙمٚمؿ ،ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ ،يم٤من يً ٙمـ اًمٔمٗمري٦م ،وُمًجده ِب٤م ُمِمٝمقر .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث قمنمة ومخس ُمئ٦مً .مف ُمـ
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ومٕمغم هذا يٙمقن شمٕمريػ اًمقاضم٥مُ :م٤م أُمر سمف اًمنمع قمغم وضمف اإلًمزام.
خي ِْر ُج ُم٤م أُمر سمف ٓ قمغم وضمف اإلًمزام وهيق
خي ِْر ُج ُم٤م هنك قمٜمف ،وىمقًمٜم٤م :قمغم وضمف اإلًمزام ُ ْ
وىمقًمٜم٤مُ :م٤م أُمر سمف اًمنمع ُ ْ
ُم٠مُمقر سمف ،هذا اًمتٕمريػ.
اعمٜمدوبٕ :ن اعمٜمدوب
ٌ
أُمثٚم٦م اًمقاضمٌ٤مت ُمٕمرووم٦م :يم٠مريم٤من اإلؾمالم ،ويم٤مًمقاضمٌ٤مت إظمرىَ :يم َِؼم اًمقاًمديـ ،وصٚم٦م إرطم٤مم ،واًمّمدق
ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ،اًمّمدق ذم اًم٘مقل ومال َ ْ
خت َٗمك.
ىمٌؾ أن ٟمٜمت٘مؾ اًمقاضم٥م ًمف شم٘مًٞمامت ،أمهٝم٤م صمالصم٦م:
لم واًمقاضم٥م اعمُْ َخ َّ ُػم .اًمقاضم٥م اعمٕملم هق اًمذي ٓ ي٘مقم هميػمه ُم٘م٤مُميف،
شم٘مًٞمؿ سم٤مقمتٌ٤مر اًمٗمٕمؾ ،وهق اًمقاضم٥م اعمُْ َٕم َّ ُ
هذا اًمقاضم٥م اعمٕملم ،هق اًمذي ٓ ي٘مقم همػمه ُم٘م٤مُمفُ :مثؾ :اًمّمالة واضمٌ٦م ٓ ي٘مقم همػمه٤م ُم٘م٤مُمٝم٤م ،يٕمٜمل ُم٤م يٛمٙميـ أن
إٟمً٤م ًٟمً٤م يٗمٕمؾ ومٕمالً آظمر يٙمٗمل قمـ اًمّمالة ،سمر اًمقاًمديـ واضم٥م ُمٕملم ُم٤م يٛمٙمـ إٟمًي٤من يٗمٕميؾ ومٕميالً يٙمٗميل قميـ سمير
اًمقاًمديـ.
اًمٜمقع اًمث٤مين :اًمقاضم٥م اعمُْ َخ َّ ُػم ،اًمقاضم٥م اعمخػم ُم٤م يم٤من ذم أىمً٤مم حمّمقرة ،إذا يم٤من داظمالً ذم أىمً٤م ًُم٤م حمّمقرة ُمـ
اًمٙمٗم٤مرة ،اًمٙمٗم٤مرة واضمٌ٦م :يمٙمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ُمثالًًً ،مٙمـ وضمقِب٤م دظمٚمف اًمتخٞمػمٕ :ن اهلل -ضمؾ وقمال -ىم٤ملَ ﴿ :وم َٙم َّٗم َ٤مر ُشمُي ُف
لم ُِمـ َأوؾم ِ
ِ
إِ ْـمٕم٤مم َقم َ ِ
حت ِر ُير َر َىمٌَ ٍ٦م َوم َٛمـ َّمل َ ِ
ُيدْْ َوم ِّمٞمَ٤م ُم َصمال َصم ِ٦م َأ َّي٤م ٍم َذًمِ َ
يؽ
ط َُم٤م ُشم ْٓم ِٕم ُٛمق َن َأ ْه ِٚمٞم ُٙم ُْؿ َأ ْو ِيم ًْ َق ُ ُهت ْؿ َأ ْو َ ْ
نمة َُم ًَ٤ميم َ ْ ْ َ
َ ُ َ
ْ
َيم َّٗم َ٤مر ُة َأ ْي َامٟمِ ُٙم ُْؿ إِ َذا َطم َٚم ْٗمتُ ُْؿ﴾  ،وم٤مًمٙمٗم٤مرة خمُُ َ َّ ٌػم اعمٙمٚمػ ذم هذه إىمً٤مم اًمثالصم٦م ،وم٠مهي٤م أظمرج :أضمزأً ،مٙمـ اًمتخٞميػم هٜمي٤م
( )9

أوًٓ ومٞمف ختٞمػم سملم اإلـمٕم٤مم واًمٙمًقة هذا واطمد ،صمؿ ومٞمف ختٞميػم سميلم إىمًي٤مم اًمثالصمي٦م اًمتيل هيل اإلـمٕمي٤مم واًمٕمتيؼ
واًمّمٞم٤مم ٓ ،يٜمت٘مؾ ًمٚمٕمتؼ واًمّمٞم٤مم إٓ إذا َقم َج َز قمـ اإلـمٕم٤ممً ،مٙمـ اإلـمٕم٤مم واًمٙمًقة هذه خمُُ َ َّ ٌػم ومٞمٝم٤م ،ؾمقاء أـمٕمؿ أو
َيم ًََ٤م ،هذا اًمقاضم٥م اعمخػم اإلـمٕم٤مم أو اًمٙمًقة أو اًمٕمتؼ.

اعم١مًمٗم٤مت" :اًمقاوح" ،و"اًمٗمٜمقن"  .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 443 /19شمرمج٦م  ،)259واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 316 /1شمرمج٦م
.)67
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ية ُمً ِ
ُيدْْ َوم ِّمٞم٤مم َصمال َصم ِ٦م َأي٤م ٍم﴾ ﴿ ،إِ ْـمٕمي٤مم َقم َ ِ
صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :وم َٛمـ َّمل َ ِ
لم﴾" ،أو" أييش شمٗمٞميد "أو"؟ اًمتخٞميػم،
ي٤ميم َ
َّ
نم َ َ
َ ُ
َ ُ َ
ْ
حت ِريير ر َىمٌ ٍ
ِ
ِ
ِ
٤ميم َ ِ
﴿إِ ْـمٕم٤مم َقم َنم ِة ُمً ِ
ِ
ي٦م﴾  ،هيذا
لم ُم ْـ َأ ْو َؾمط َُم٤م ُشم ْٓمٕم ُٛمق َن َأ ْهٚمٞم ُٙم ُْؿ َأ ْو يم ًْ َق ُ ُهت ْؿ﴾  ،هيذا اًمثي٤مين ﴿ َأ ْو َ ْ ُ َ َ
َ ُ َ َ َ
( )11

( )11

( )12

اًمث٤مًم٨م.
إذن :هذه ومٞمٝم٤م ختٞمػم ،وم٢من قمجز قمٜمٝم٤م :اٟمت٘مؾ إمم اًمّمٞم٤مم ،ـمٌ ًٕم٤م هؾ سملم اًمّمٞم٤مم وإؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م هذه ختٞمػم؟ ٓ،
ٓ يٜمت٘مؾ إمم اًمّمٞم٤مم إٓ إذا قمجز قمـ هذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م ،عم٤مذا؟ ٕن إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م هذه ٟمٗمٕمٝم٤م َيتَ َٕمدََّّ ى ،أُم٤م اًمّمٞم٤مم:
ومٜمٗمٕمف ٓ يتٕمدى ،هق ظم٤مص سمّم٤مطمٌف.
اًمت٘مًٞمؿ اًمث٤مين ًمٚمقاضم٥م :سم٤مقمتٌ٤مر اًمقىم٧م اًمقاضم٥م إُم٤م واضم٥م ُُم َْمٞمَّ ٌؼ ،وإُم٤م واضم٥م ُُم َق َّؾم ٌع .وم٤معمْمٞمؼ ُم٤م يم٤من وىمتف
خمتّم٤م سمٗمٕمٚمف ٓ يتًع ًمٖمػمهُ :مثؾ صٞم٤مم رُمْم٤من ،ومّمٞم٤مم رُمْم٤من ُم٤م يتًع ٕي صٞم٤مم آظمر ،إذا دظميؾ رُمْمي٤منُ :مي٤م
يًتٓمٞمع أطمد أن يّمقم ىمْم٤م ًء ،وٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يّمقم ٟمٗمالًًٕ :ن صٞم٤مم رُمْم٤من ُميـ َىمٌِ ِ
ٞميؾ اًمقاضمي٥م اعمْميٞمؼ.
وُمثؾ احل٩م ،وم٤محل٩م ُم٤م يًتٓمٞمع أطمد أن َي٩م َطم ًّج٤م آظمر ،يٕمٜمل ًميق أن اإلٟمًي٤من أدى ومريْمي٦م احلي٩م وأطميرم سمي٤محل٩م
أيْمي٤م
قمكم أن آيت ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ،أٟم٤م أطم٩م ٟمٗمال ً
اًمٗمرضُ :م٤م يًتٓمٞمع أن َي٩م ٟمٗمالًً ،ي٘مقل :أٟم٤م ُم٤م دام أين أشمٞم٧م ُمٙم٦م يّمٕم٥م َّ
ُمع اًمٗمريْم٦م ،ومٜم٘مقل :هذا ٓ يٛمٙمـ ،ومٝمق واضم٥م ُمْمٞمؼ ِبذا آقمتٌ٤مر ،أيش ُمٕمٜمك "ِبذا آقمتٌي٤مر"؟ يٕمٜميل أٟميف ٓ
يتًع حل٩م آظمر.
أُم٤م اًمقاضم٥م اعمقؾمع :ومٝمق ُم٤م يم٤من وىمتف يزيد قمغم ومٕمٚمفُ :مثؾ أوىم٤مت اًمّمٚمقات اخلٛمس ،ومٝمؾ وىم٧م صالة اًمٔمٝمر
يًػما ُمـ وىم٧م اًمٔمٝمر ،وسم٢مُمٙمي٤من اإلٟمًي٤من سمقىمي٧م
ُم٤م يتًع إٓ صالة اًمٔمٝمر؟ ٓ ،صالة اًمٔمٝمر ٓ َشمَِمٖمؾ إٓ ضمز ًءا ً
اًمٔمٝمر يّمكم ىمْم٤م ًء ويّمكم ٟمٗمالًًٕ :ن وىمتٝم٤م ُُم َق َّؾم ٌع ،وهٙمذا وىم٧م احل٩م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٖمػم احل٩م ُميـ إقميامل إظميرى،
ومٝمؾ وىم٧م احل٩م ُمًتٖمرق جلٛمٞمع اعمٜم٤مؾمؽ؟ ٓ ،اًمقىمقف سمٕمروم٦م ًمف وىم٧م ويٜمتٝمل ،ورُمل اجليامر ًميف وىمي٧م ويٜمتٝميل،
ومٞمٛمٙمـ ُمزاوًم٦م ـم٤مقم٤مت أظمرى همػم أقمامل اًمٜمًؽ ،هذا اًمقاضم٥م اعمُْ َْم َّٞم ُؼ واًمقاضم٥م اعمُْ َق َّؾم ُع.
ِ
ِ
٤مئل ،وؾمٞم٠ميت -إن ؿم٤مء
اًمت٘مًٞمؿ اًمث٤مًم٨م :سم٤مقمتٌ٤مر اًمٗم٤مقمؾ ،وهذا يٜم٘مًؿ ومٞمف اًمقاضم٥م إمم واضم٥م َقمٞمْٜم ّل وواضم٥م يم َٗم ّ
اهلل -شمٗمّمٞمؾ هلذه اعمً٠مًم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤مٕ :ن اًمِمٞمخ ذيمره٤م ومٞمام سمٕمد.
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ؼم سمي "و َيًتحؼ شم٤مريمف اًمٕم٘م٤مب" أطمًـ
ىم٤مل( :ووع ُم٤م أصمٞم٥م وم٤مقمٚمف وقمقىم٥م شم٤مريمف) يرى سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف ًمق ُي َٕم َّ ُ
ُمـ ىمقًمٜم٤م (وقمقىم٥م شم٤مريمف)ٟٕ :مف ىمد ٓ يٕم٤مىم٥م ،هق حت٧م اعمِمٞمئ٦م ،وميٌٕمض إصيقًمٞملم وسمٕميض اعمح٘م٘ميلم ييرى أن
اًمتٕمٌػم سم٘مقًمٜم٤مُ" :م٤م ُيث٤مب وم٤مقمٚمف ويًتحؼ شم٤مريمف اًمٕم٘م٤مب" أومم ،واعمً٠مًم٦م شم٘متيض شمٗم٤مصٞمؾ أيمثر ُمـ هذاً ،مٙمـ ٟمٙمتٗميل
سمام ذيمرٟم٤م.
احل َرا ُم ُي َ٘م٤مسمِ ُٚم ُف.
َو ْ َ

ىم٤مل( :واحلرام ي٘م٤مسمٚمف) :يٕمٜمل شمٕمٙمس يمٚمٛم٦م "أصمٞم٥م" و"قمقىم٥م" قمٙمس شمٕمريػ اًمقاضمي٥م ،يٕمٜميل يمٚمٛمي٦م أصمٞمي٥م
شم١مظمره٤م ،ويمٚمٛم٦م "قمقىم٥م" شم٘مدُمٝم٤م ،وم٢مذا ىمٚم٧مُ :م٤م قمقىم٥م وم٤مقمٚمف وأصمٞم٥م شم٤مريمف ،ص٤مر هذا شمٕمريٗم٤م ًمٚمحرامً ،مٙمـ هيذا
٥م اًمِم٤مرع أو ُم٤م
اًمتٕمريػ يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ سم٤مقمتٌ٤مر اًمثٛمرة ،أُم٤م احلرام سم٤مقمتٌ٤مر أو اعمحرم سم٤مقمتٌ٤مر اًمرؾمؿ واحلد :ومٝمق ُم٤م َـم َٚم َ
هنك قمٜمف اًمِم٤مرع قمغم وضمف اإلًمزامُ ،م٤م هنك قمٜمف اًمِم٤مرع قميغم وضميف اإلًميزام ،واعمحرُمي٤مت يمثيػمة :اًمنميك ،قم٘ميقق
اًمقاًمديـ ،اًمٙمذب ،اًمٖمش ذم اًمٌٞمع واًمنماء ،ا ًْم ِٖمٞمٌَ٦م ،اًمٜمٛمٞمٛم٦م ،إؾمٌ٤مل اًمثٞم٤مب ،وهمػم هذا ُمـ اعمحرُم٤مت.
وطمٙمؿ اعمحرم ُ-مثٚمام ذيمر اًمِمٞمخُ -يٕم٤مىم٥م وم٤مقمٚمف ،و ُيث٤مب شم٤مريمف .واعمحرم ٟمققم٤من :اعمحرم ًمذاشمف واعمحرم ًمٖمػمه.
اعمحرم ًمذاشمف هق ُم٤م يم٤مٟم٧م ُمٗمًدشمف ذم ذاشمفُ :مثؾ قم٘مقق اًمقاًمديـ ،اعمٗمًدة ذم ٟمٗمس اًمٕم٘مقق ،وم٢مذا وىمع اًمٕم٘مقق:
وىمٕم٧م اعمٗمًدة ،واًمٙمذب ُمٗمًدشمف ذم ذاشمف ،إؾمٌ٤مل اًمثٞم٤مب ،احل٘مد ،احلًد ،هذا يمٚمف ُمٗمًدشمف ذم ذاشميف ،هيذا يًيٛمك
اعمحرم ًمذاشمف ،يٕمٜمل أن اًمٗمٕمؾ ٟمٗمًف حمرم.
ٍ
ًمقصػ ىم٤مم سمف،
أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين :ومٝمق اعمحرم ًمٖمػمه ،وهق ُم٤م يم٤من ُمنمو ًقم٤م ذم إصؾ وًمٙمـ ُطمر َم ًمقصٗمف ،يٕمٜمل
ُمثؾ اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة ،اًمّمالة ذم إصؾ ُمنموقم٦م -يٕمٜمل واضمٌ٦م ،-وم٢مذا ُ ِهن َل قمٜمٝم٤م ذم اعم٘مؼمة :وم٤مًمٜمٝمل ًميٞمس ًميذات
اًمّمالة ،يٕمٜمل سمٛمٕمٜمك أن اجلٝم٦م ُمٜمٗمٙم٦م ،وإٟمام اًمٜمٝمل ًمقصػ ىم٤مم ًمٚمّمالة ،وهق ىمقًمٜم٤م ذم اعم٘مؼمة ،ومٝميذا اًمِميخص ًميق
صغم ذم اعم٘مؼمة ٟم٘مقل صالشمؽ حمرُم٦مٕ :ن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ اًمّمالة سم٤معم٘مؼمةً ،مٙمـ ًمق ظمرج
ُمـ اعم٘مؼمة وصغم ذم ُمًجد جم٤مور ُمثالً أو ذم سمٞم٧م جم٤مور :صح٧م اًمّمالة ،ومتٌلم ُمـ هذا أن حتريؿ اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة
ًمٞمس ًمذات اًمّمالة ،وًمٙمٜمف ًمقصػ ىم٤مم ًمٚمّمالة.
أيْم٤م :اًمٜمٝمل قمـ اًمٌٞمع يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٜمداء اًمث٤مين ،وم٤مٕصؾ أن اًمٌٞمع ُمنموع ُمٌ٤محً ،مٙمٜمف طميرم
وُمـ إُمثٚم٦م ً
ؾمدًّ ا ًمٚمذريٕمي٦م ،ذريٕمي٦م اًمنميك،
ًمقصٗمف ،وهق ىمقًمف( :سمٕمد اًمٜمداء) ،ومٗمل اعمث٤مل إول ذم ُمقوقع اًمّمالة ذم اعم٘مؼمةًّ :
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واًمتقؾمؾ سم٤مًم٘مٌقر ،وذم اًمث٤مين ُ ِهن َل قمـ اًمٌٞمع يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٜمداء اًمث٤مينً :مئال يٙمقن اًمٌٞمع ذريٕم٦م إمم اًمتِمي٤مهمؾ قميـ
اًمّمالة وإمه٤مل اًمّمالة.
ؾمدًّ ا ًمٚمذريٕم٦م ،وأسمٞمح ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦مُ :مثؾ اًمٜمٔمر إمم اعميرأة إضمٜمٌٞمي٦م ،هيذا
ويدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع ُم٤م ُطمر َم ًّ
ؾمدًّ ا ًمٚمذريٕم٦م :ذريٕم٦م آومتت٤من سم٤معمرأة ،وُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا آومتتي٤من ُميـ
َ
ُمٗم٤مؾميدَ
ُحم َ َّر ٌم ،حمرم ٓ ًمذات اًمٜمٔمر وًمٙمـ ًّ
ٍ
قمٔمٞمٛم٦م.
واًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٔمر ُم٤م طمرم ًمذاشمف وإٟمام طمرم ًمٚمٛمّمٚمح٦م :أٟمف أسمٞمح ًمٚمح٤مضم٦مُ :مثؾ ٟمٔمر اخل٤مـمي٥م إمم خمٓمقسمتيف،
وم٤مخل٤مـم٥م يٜمٔمر إمم خمٓمقسمتفُ ،مع أهن٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف أضمٜمٌٞم٦م ،وًمٙمـ عمََّ٤م يم٤من ٟمٔمره ومٞمف ُمّمٚمح٦م :أسمٞمح اًمٜمٔمر ،وىمٌؾ أن خيٓم٥م
ٍ
قم٤مئدٌ إمم اًمذات ،أُم٤م
يم٤من ٟمٔمره حمرُم٤م ،وقمغم هذا يٛمٙمـ ي٤م إظمقان أن ٟم٘مقل :إن اعمحرم ًمذاشمف ٓ ُيٌ٤مح
سمح٤ملٕ :ن اًمٜمٝمل ٌ
ؾمدًّ ا ًمٚمذريٕم٦م :ومٝمذا إن ُو ِضمد ُمّمٚمح٦م :وم٢مٟمف يٌ٤مح.
ُم٤م ُطمر َم ًمقصٗمف وٓ ؾمٞمام ُم٤م ُطمر َم ًّ
ِ
ِ
٥م َشم ِ
َ٤مر ُيم ُف.
ٞم٥م َوم٤مقم ُٚم ُف َو َمل ْ ُي َٕم٤م َىم ْ
َواعمَْ ًْٜمُُق ُنَ ،و ُه َقَُ :م٤م ُأصم َ
ؼم سم٤معمًٜمقن ،يٌدو أٟمف يرى
واًمث٤مًم٨م :اعمٜمدوب ،ىم٤مل( :واعمًٜمقن وهق ُم٤م أصمٞم٥م وم٤مقمٚمف ومل يٕم٤مىم٥م شم٤مريمف) ،اًمِمٞمخ َقم َّ َ
أن هذه اًمٕمٌ٤مرة أؾمٝمؾ وأووح وإٓ :وم٤معمِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمامء أهنؿ ي٘مقًمقن :اعمٜمدوب ،وقميغم أي طمي٤مل ومي٤مجلٛمٝمقر يي٤م
إظمقان ي٘مقًمقن :اعمٜمدوب واعمًتح٥م واعمًٜمقن واًمٜمٗمؾ واًمٓم٤مقم٦م يمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمًًك :شمٓمٚمؼ قمغم ُم٤م َأ َُم َر سميف اًمنميع ٓ قميغم
وضمف اإلًمزام ،يم٤مًمٓم ِ
ٞم٥م يق َم اجلٛمٕم٦م ،واًمًقاك ًمٚمّمالة قمٛمق ًُم٤م ،وم٤معمٜمدوب ُم٠مُمقر سمفً ،مٙمـ ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اإلًمزام.
وسمٕمض اًمٕمٚمامء يٗمرق سملم اعمًتح٥م واعمًٜمقن ،ومػمى أن اعمًٜمقن أىمقى ُمـ اعمًيتح٥م وُميـ اعمٜميدوب ،وًمٕميؾ
اًمِمٞمخ ٓطمظ هذا اعمٕمٜمك قمٜمدُم٤م اظمت٤مر يمٚمٛم٦م اعمًٜمقن ،ومٌٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقل :إن اعمًٜمقن ُم٤م َصم ٌَ َ٧م سم٤مًمًٜم٦م ،واعمًتح٥م
احل َّج ِ
ِ
٤موي ذم "اًمتٜم٘مٞمح" قمغم ُمـ قمؼم قمـ اعمًتح٥م سم٤معمًٜمقن،
ُم٤م صمٌ٧م
سم٤مًمدًمٞمؾ ،وهلذا َر َّد سمٕمض وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م وهق ْ َ
( )13

ًمٙم ّـ اجلٛمٝمقر ُمـ إصقًمٞملم يتً٤محمقن ذم هذا ،ويرون أن اعمًتح٥م واعمًٜمقن واعمٜمدوب سمٛمٕمٜمك واطمد.

(ُ ) 13مقؾمك سمـ أمحد سمـ ُمقد سمـ ؾم٤ممل سمـ أمحد سمـ قمٞمًك سمـ ؾم٤ممل ،ذف اًمديـ أسمق اًمٜمج٤م احلج٤موي ،اعم٘مدد ،صمؿ اًمّم٤محلل ،احلٜمٌكم .أطمد
أريم٤من اعمذه٥مً .مف "اًمزاد" ،و"اإلىمٜم٤مع" .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وشمًع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ( ،)472 /11واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم
ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 1134 /3شمرمج٦م .)767

أصول الفقه
ٓ ،ىمٌؾ هذا ،اًمًٜم٦م أقمؿ ُمـ اعمٜمدوب ،اًمًٜم٦م ىمد شمٓمٚمؼ قمغم اًمقاضم٥م ،يٕمٜمل ُمثالً إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ُم٤م ورد ذم صحٞمح
ِ ٍ
اًمٌخ٤مريَ « :أ َّن اسمـ َقمٌ ٍ ِ
٤محت ِ٦مَ ،و َىم َ٤ملً :مِتَ ْٕم َٚم ُٛمقا َأ َّهن َ٤م ُؾمٜمَّ ٌ٦مش  .اًمًٜم٦م هٜم٤م
ٝمر سمِ٤م ًْم َٗم ِ َ
ْ َ َّ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -ص َّغم َقم َغم ضمٜمَ ََ٤مزة َو َضم َ
٤مس َ -ر َ
( )14

ًمٞمً٧م هل اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ذم آصٓمالح ،وم٤مًمًٜم٦م ي٤م إظمقان أقمؿ ُمـ اعمٜميدوبٕ :ن اًمقاضمي٥م يٓمٚميؼ قمٚمٞميف ؾميٜم٦م،
وُمٕمٜمك ؾمٜم٦م يٕمٜمل أٟمف صم٤مسم٧م سم٤مًمًٜم٦م ؾمٜم٦م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامء :إن ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة واضمٌ٦مٟٕ :مف ٓ سمد ُمٜمٝم٤مً ،مٕمٛمقم ىمقل اًمرؾميقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
٤محت ِ٦م ا ًْم ِٙمتَ ِ
َ٤مبش  ،واجلٜم٤مزة صالة.
وؾمٚمؿَ َٓ« :-صالَ َة عمَِ ْـ َمل ْ َي ْ٘م َر ْأ سمِ َٗم ِ َ
( )15

ن يمالم اسمـ قمٌ٤مس سم٤مًمًٜم٦م اًمتل شم٘م٤مسمؾ اعمٜمدوب؟ ٓ ،وًمٕمٚمٙمؿ ومٝمٛمتؿ أن اًمًٜم٦م أقمؿ ُمـ اعمٜميدوب:
إذن :هؾ ُي َٗم َّ ُ
أيْم٤م.
ٕن اًمًٜم٦م ىمد شمٓمٚمؼ قمغم اعمٜمدوب وشمٓمٚمؼ قمغم اًمقاضم٥م ً
وذيمر اًمِم٤مـمٌل -رمحف اهلل -ذم "اعمقاوم٘م٤مت" وم٤مئدة ُمٝمٛم٦م :وهل :أن اعمٜمدوب ظم٤مدم ًمٚمقاضمي٥م  ،سمٛمٕمٜميك أن
( )16

( )17

اعمٜمدوب َيٛمل اًمقاضم٥م ُمـ اًمتً٤مهؾ وُمـ اًمْمٞم٤مع ،وم٤معمٜمدوب سمٛمث٤مسم٦م اًمًٞم٤مج اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمقاضمٌ٤مت ،وهلذا َُم ْـ طم٤مومظ
قمغم اعمٜمدوسم٤مت :وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف َي٤مومظ قمغم اًمقاضمٌ٤متً ،مٙمـ ُمـ َوٞمَّ َع اعمٜمدوسم٤مت :وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف ُم٤م ي٘مػ قمٜمد هيذا احليد
يٜمت٘مؾ إمم شمْمٞمٞمع سمٕمض اًمقاضمٌ٤مت.
وأضب ًمٙمؿ ُمث٤مًٓ ذم اًمّمالة ،اٟمٔمر عمـ ي٠ميت إمم اعمًجد وي١مدي حتٞم٦م اعمًجد أو اًمرواشم٥م ،شمالطمظ أٟمف ؾمٚمٛم٧م
ًمف ومريْمتفً ،مٙمـ ُمـ ًمٞمس يمذًمؽ ىمد ُيدرك اًمّمالة ُمـ أوهل٤م ،وىمد يٗمقشمف رء ُمـ اًمّمالة.
َو ِودُُّّ ه اعمَْ ْٙم ُْرو ُه

( ) 14أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز  ،سم٤مب ىمراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مزة ( )1335سمٜمحقه.
(ُ ) 15متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان  ،سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م (ُ ،)756مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة،
سم٤مب وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م (ُ ،)394مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.
( ) 16هق :إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل .اإلُم٤مم إصقزم ،اًمٚمٖمقي ،اًمٜمحقي اًمٌ٤مرع .أًمػ "آقمتّم٤مم"،
و"اعمقاوم٘م٤مت" ،و"اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م" .شمقذم ؾمٜم٦م شمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم ( )75 /1ط :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم.
( ) )17اعمقاوم٘م٤مت (.)239/1

أصول الفقه
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمراسمع ىم٤مل( :ووده اعمٙمروه) وم٤معمٙمروه ذم اًمٚمٖم٦م هق اعمُْ ٌْ َٖم َُض ،وذم آصٓمالح ُم٤م َهن َك قمٜمف اًمنم ُع ٓ
قمغم وضمف اإلًمزام ،وهٜم٤مك ُـم ُر ٌق َيٕمرف ِب٤م اًمقاضم٥م واعمًتح٥م واعمٙمروهً ،مٙمـ آصمرٟم٤م شمريمٝم٤م ُٕميريـ :إُمير إول
ًمالظمتّم٤مر ،وإُمر اًمث٤مين أٟمف ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م رء ُمٜمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م اًمٙمت٤مب.
وم٤معمٙمروه هقُ :م٤م هنك قمٜمف اًمنمع ٓ قمغم وضمف اإلًمزام ،يٕمٜمل ىمريٜم٦م اًمٜمٝمل ،اًمٜمٝمل -اًميذي ؾميٞم٠مشمٞمٜم٤م إن ؿمي٤مء اهلل-
اًمذي ُ ِ
ف قمـ اًمتحريؿ إمم اًمٙمراه٦م هذه أُمثٚم٦م اعمٙمروهُ :مثؾ :اًمٜمٝمل قمـ إظمذ واإلقمٓم٤مء سم٤مًمِمامل ،هذا ُمٙمروه،
س َ
طمدّ اًمتحريؿ ،اًمذي يّمؾ إمم طمد اًمتحريؿ إيمؾ واًمنمب سم٤مًمِماملٕ :ن ومٞمف وقمٞمدا ،أُمي٤م إظميذ
ًمٙمـ ُم٤م يّمؾ إمم ّ
واإلقمٓم٤مء سم٤مًمِمامل :هذا ُمٙمروه ،ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمٙمٚمػ أن َيتَٜمَ ََّز َه قمـ اعمٙمروه٤مت ،وهلذا دمد سمٕمض اًمٜم٤مس ي٠مظمذ ويٕمٓمل
ظمّمقص٤م اًمذيـ ذم إؾمقاق اعمريمزي٦م اًمذيـ ُيٚمًقن قمغم إضمٝمزة َي٤مؾمٌقن اًمٜم٤مس ؾميٝمؾ قمٜميده
سم٤مًمِمامل سمًٝمقًم٦م،
ً
إظمذ واإلقمٓم٤مء سم٤مًمِماملٕ :ن يده اًمٞمٛمٜمك قمٜمد اجلٝم٤مز وم٢مذا أظمذ اًمٗمٚمقس يٕمٓمٞمٝم٤م اًمِمخص ُمثالً سمِمامًمف .أىمقل :يٜمٌٖمل
أيْم٤م اًمٜمٝمل قمـ اعمٌم سمٜمٕمؾ واطمدة :يمام صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  ،اًمٜمٝمل قمـ اعمٌمي سمٜمٕميؾ
آطمتٞم٤مط ذم هذا ،وُمثٚمف ً
( )18

واطمدة هذا ُمٙمروه ،وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل اًمٙمالم ذم هذا.
ٟم٘مٓم٦م أظمػمة :اعمٙمروه ذم ًمً٤من اًمنمع ُيٓمٚمؼ قمغم اعمحرم ،وُمٜمف ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -عم٤م ذيمير اهلل -ضميؾ وقميال -ذم
ِ
ِ
وه٤م﴾  ،وٓ ري٥م أن اعمحرم
ؾمقرة اإلهاء قمد ًدا ُمـ اعمٜمٝمٞم٤مت :ىم٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :-يم ُُّؾ َذًم َؽ َيمَ٤م َن َؾمٞم ُئ ُف قمٜمدََ َرسم َؽ َُم ْٙم ُْر ً
( )19

ُمثٚمام ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ي٘مقل" :اعمحرم يٙمرهف اهلل ورؾمقًمف" ،صمؿ ؾم٤مق اسمـ اًم٘ميٞمؿ ىميقل اًمرؾميقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
الَ ،وإِ َو٤م َقم َ٦م اعمَْ ِ
وؾمٚمؿَ « :-و َيم َِر َه ًَم ُٙمُؿ ِىم َٞمؾ َو َىم َ٤ملَ ،و َيمثْر َة اًمً َ١م ِ
٤ملش .
ُّ
ْ
( )21

( )21

(ُ ) ) 18متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس ،سم٤مب ٓ يٛمٌم ذم شمٕمؾ واطمدة (ُ ،) 5855مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب
ًمٌس اًمٜمٕمؾ ذم اًمٞمٛمٜمك أوٓ واخلٚمع ُ )2197 (...مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )19اإلهاء.38 :
( ) 21حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( – 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
(ُ ) 21متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم ٓ :-يً٠مًمقن اًمٜم٤مس إحل٤موم٤م ويمؿ اًمٖمٜمك (،5975 ،1477،2418
ُ ،) 7292 ،6473مًٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ يمثرة اعمً٤مئؾ ُمـ همػم طم٤مضم٦م (ُ ،)593مـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م.

أصول الفقه
وم٤معم٘مّمقد أ ّن اعمٙمروه َي ِر ُد قمغم ًمً٤من اًمنمع و ُيراد سمف اعمحر ُم ،أ َُّم٤م ذم اصٓمالح إصقًمٞملمُ :ومػميدون سمف اًمٙمراهي٦م
اًمتََّّٜميزهي ّٞم٦م ،وهلذا ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :إٟمف همٚمط يمثػم ُمـ أهيؾ اًمٕمٚميؿ قميغم أئٛميتٝمؿ ،ومٗمنيوا اعمٙميروه ذم يميالم أئٛميتٝمؿ
سم٤مٓصٓمالح اعمت٠مظمر ،وُم٤م يم٤من إئٛم٦م يٕمٜمقن آصٓمالح اعمت٠مظمر ،اإلُم٤مم أمحيد -رمحيف اهللُ -ميثٚمام ذيمير اسميـ اًم٘ميٞمؿ
واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يٕمؼمان قمـ اعمحرم سم٤معمٙمروهً :شم ًَق ُّرقم٤م وظمِمٞم َ٦م اًمدظمقل حت٧م ىميقل اهلل -شمٕمي٤مممَ ﴿ :-وَٓ َشم ُ٘مق ًُميقا عمَِي٤م
ػ َأ ًْم ًِٜمَتُ ُٙم ُُؿ ا ًْم َٙم َِذ َب َه َذا َطم ٌ
ؽموا َقم َغم اهللَِّ ا ًْم َٙم َِذ َب﴾  ،وم٘م٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :ضم٤مء اًمٕمٚمامء ومٞمام سمٕمد
َشم َِّم ُ
الل َو َه َذا َطم َرا ٌم ًّمتَ ْٗم َ ُ
( )22

ومٖمٚمٓمقا قمغم أئٛمتٝمؿ ،وومنوا اعمٙمروه ذم ًمً٤من أئٛمتٝمؿ سم٤معمٙمروه آصٓمالطمل ،وُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٜمقن هذا".
٤مح َُم٤م َٓ َيتَ َٕم َّٚم ُؼ سمِ ِف َُمدْْ ٌح َوَٓ َذ ٌّم.
َواعمُْ ٌَ ُ
أُم٤م إظمػم :ومٝمق اعمٌ٤مح ،اعمٌ٤مح ُم٤م ٓ يتٕمٚمؼ سمف ُمدح وٓ ذم ،يٕمٜمل ٓ يتٕمٚميؼ سميف ُميدح ًمٗم٤مقمٚميف ،وٓ ذم ًمت٤مريميف،
ؼمد ُمٌ٤مح ،وم٤معمٌ٤مح
واعمٌ٤مح قمغم ُمٜمٝمجٜم٤م هق ُم٤م ومٞمف ختٞمػمُ :مثؾ :اعمٌ٤مذة ذم ًمٞم٤مزم اًمّمٞم٤مم ذم رُمْم٤من ُمٌ٤مطم٦م ،آهمتً٤مل ًمٚمت ّ
ُم٤م ومٞمف صمقاب وٓ قم٘م٤مبً .مٙمـ ٓ سمد أن ٟمٕمٚمؿ أن اعمراد اعمٌ٤مح اًمٌ٤مىمل قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م ،أُم٤م اعمٌ٤مح اًمذي ص٤مر وؾمٞمٚم٦م:
ومحٙمٛمف طمٙمؿ ُم٤م يم٤من وؾمٞمٚم ً٦م إًمٞمفُ :مثالً آهمتً٤مل ًمٚمتؼمد ُمٌ٤مح ُم٤م ومٞمف صمقاب وٓ قم٘م٤مبً ،مٙمـ ًمق أن إٟمًي٤مٟم٤م ُميثالً ذم
رُمْم٤من اهمتًؾ ىمٌؾ صالة اًمٕمٍم ٕضمؾ أن يٌ٘مك ذم اعمًجد سمٕمد اًمّمالة ويٙمقن ٟمِمٞم ًٓم٤م ًمتالوة اًم٘مرآن :يث٤مب قميغم
آهمتً٤مل؟ يث٤مب قمغم آهمتً٤ملٟٕ :مف ص٤مر وؾمٞمٚم٦م إمم أُمر ُمًتح٥مٟ ،مٙمتٗمل ِبذا اًم٘مدر ،واهلل -شمٕم٤ممم -أقمٚمؿ وصغم
اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم ،واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل.
ىم٤مل اعم١مًمػ همٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمف:
اإلسمِ٤مطم ِ
قب إَِّٓ سمِ َ٘م ِريٜمَ ٍَ٦م َشم ْ ِ
ٍَم ُوم ُف إِ َمم اًمٜمََّّدْْ ِ
اًمًٜمَّ َِّ٦مَ :وم٤مَٕ ْص ُؾ َأ َّٟمَّف ًمِ ْٚم ُق ُضم ِ
( َوإِ َذا َو َر َد إَ ُْم ُر ِذم ا ًْم ِٙمتَ ِ
ي٦م ،إِ َذا َيمَي٤م َن
ب َأ ِو ِ َ
َ٤مب َو ُّ
احل ْٔم ِر َهمَ٤مًمًٌِ٤م.
َسم ْٕمدََ ْ َ
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜم٘مٓم٦م إومم وهل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمر ،وم٠موًٓ :إُمر َقم َّر َومف إصقًمٞمقن سم٘مقهلؿ" :هق ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ قمغم
وضمف آؾمتٕمالء".
خي ِْر ُج اًمٜمٝمل اًمذي هق ـمٚم٥م اًمؽمك.
وىمقًمٜم٤م :ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ هذا ُ ْ

( )22اًمٜمحؾ.116 :

أصول الفقه
وىمقًمٜم٤م :قمغم وضمف آؾمتٕمالء :أي قمغم وضمف اًم٘مٝمر واًمؽمومع ،وهذا يدل قمغم أن صٞمٖم٦م إُمر ٓ سمد أن َشم َّْمدُُ َر ُمـ
ِ
ْيؿ
احل ْٙم ُ
أقمغم إمم أدٟمك :يم٠مواُمر اهلل شمٕم٤ممم خلٚم٘مف وأواُمر اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمّم٤مدرة قمـ اهلل شمٕم٤ممم ﴿إِن ْ ُ
ِإَّٓ هللَِّ﴾  ،وم٢من يم٤مٟم٧م اًمّمٞمٖم٦م ُمـ أدٟمك إمم أقمغم يٕمٜمل سم٤مًمٕمٙمس :ومٝمذا ُي ًَ َّٛمك اًمدقم٤مءُ :مثؾ ًمق ىم٤مل اًمٕمٌد :رب! اهمٗمر
( )23

زم ،وإن يم٤مٟم٧م اًمّمٞمٖم٦م ُمـ اعمً٤موي أو ُمً٤مويف ُمـ اًمزُمٞمؾ ًمزُمٞمٚمف هذا ُي ًَ ُّٛمق َٟمَف آًمتامس ،يمام ًمق ىم٤مل اًمٓم٤مًم٥م ًمزُمٞمٚمف:
أقمٓمٜمل اًم٘مٚمؿ ،هذا ُم٤م ومٞمف قمٚمق وٓ اؾمتٕمالء سمًٌ٥م اًمزُم٤مًم٦م أو اًمّمداىم٦م.
دم َّر َد ْت قمـ ىميرائـ :شمٜمٍميف إمم اًمقضميقب ،وضميقب
واعم٘مّمقد سم٤معمقوقع اًمذي ُمٕمٜم٤م هق أن صٞمٖم٦م إُمر إذا َ َ
اًمٗمٕمؾ ،وهذا قمغم اًمراضمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإٓ :وم٢من اعمً٠مًم٦م ظمالومٞم٦م ،وسمام أن هذا اًم٘مقل هق اًمراضمح ومال داقمل
وٟمحـ ذم هذا اعمختٍم إمم إيراد إىمقال.
أُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أن صٚم٦م إُمر قمٜمد اإلـمالق واًمتجرد قمـ اًم٘مرائـ شمٜمٍمف إمم اًمقضمقب :ومٝمل أدًم٦م يمثػمةً ،مٙمٜمل
أيمتٗمل سمدًمٞمٚملم :دًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن ،ودًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦م.
خيَ٤مًمِ ُٗمق َن َقم ْـ َأ ُْم ِر ِه َأن ُشم ُِّمٞمٌَ ُٝم ْؿ ومِتْٜمَ ٌ٦م َأ ْو ُي ِّميٞمٌَ ُٝم ْؿ
أُم٤م اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن :ومٝمق ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم ْٚمٞمَ ْح َذ ِر ا ًَّم ِذي َـ ُ َ
ِ
ٞمؿ﴾  .ذيمر اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه قمٜمد هذه أي٦م أن هذه أي٦م اؾمتدل ِب٤م اًمٕمٚمامء قمغم أن إُمر ًمٚمقضميقب،
َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
( )24

ووضمف آؾمتدٓل ُمـ اهلل -ضمؾ وقمال -شمققمد اعمخ٤مًمٗملم ُٕمر اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٠من شمّمٞمٌٝمؿ ومتٜمي٦م،
واًمٗمتٜم٦م هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م :اًمزيغ واًمْمالل وآٟمحراف ،أو يّمٞمٌٝمؿ قمذاب أًمٞمؿ ،وٓ يتققمد ِبذيـ إُمريـ اًمٕمٔمٞمٛملم إٓ
قمغم شمرك واضم٥م ،ومدل قمغم أن إُمر يٜمٍمف إمم اًمقضمقب.
أُم٤م اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦م :ومٝمق ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :-مقَٓ َأ ْن َأ ُؿم َّؼ َقم َغم ُأُمتِلَُٕ :مر ُهتؿ سمِ٤مًمًق ِ
اك ِقمٜمْْدََ
َ
ْ
َْ ُ ْ
َّ
ُيمُؾ ص ٍ
الةش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،ووضمف آؾمتدٓل :أن "ًمقٓ" شمٗمٞمد اٟمتٗم٤مء إُمر سم٤مًمًقاك ٟٓمتٗم٤مء طمّمقل اعمِم َّ٘م٦م ،يٕمٜمل ُم٤م
َ
( )25

ُمٜمع اًمرؾمقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿُ -ميـ أُمير إُمي٦م سم٤مًمًيقاك إٓ ظمِميٞم٦م اعمِمي٘م٦م ،واًمًيقاك صم٤مسمي٧م سم٤مًمٜميدب
وآؾمتحٌ٤مب :إذ ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء أن ِ
اًمًقاك ُمًتح٥م ،وأٟمف ُمٜمدوب إًمٞمف ،ومدل قمغم أن هٜم٤مك أُمرا أقميغم ُميـ

( )23إٟمٕم٤مم.57 :
( )24اًمٜمقر.63 :
(ُ )25متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمًقاك يقم اجلٛمٕم٦م(ُ ،) 887مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمًقاك ( )252واًمٚمٗمظ
ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.

أصول الفقه
اًمٜمدب ،وٓ أُمر أقمغم ُمـ اًمٜمدب إٓ اًمقضمقب ،ومدل قمغم أن أُمر اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘متيض اًمقضمقب:
ٕٟمف سملم أٟمف ُم٤م أُمرٟم٤م سم٤مًمًقاك ظمِمٞم٦م اعمِم٘م٦م ،واًمًقاك ُمٜمدوب إًمٞمفِ ،
اًمًقاك ُمٜمدوب إًمٞمف ،ومدل قمغم أن إُمر اًمذي
اٟمتٗمك هق أُمر أقمغم ُمـ اًمٜمدبٕ :ن اًمٜمدب صم٤مسم٧م ،وُم٤م إُمر اًمذي أقمغم ُمـ اًمٜمدب وىميد اٟمتٗميك ذم احليدي٨م؟ هيق
اًمقضمقب ،هذا هق وضمف آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م.
٤مؾمتَ َِٛم ُٕمقا ًَم ُف
وُمـ إُمثٚم٦م قمغم أن إُمر قمٜمد اإلـمالق ي٘متيض اًمقضمقب ،ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وإِ َذا ُىم ِر َئ ا ًْم ُ٘م ْرآ ُن َوم ْ

و َأ ِ
محق َن﴾  ،وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء أن هذه أي٦م شمٗمٞمد وضمقب اإلٟمّم٤مت وآؾمتامع ًمٚم٘مراءة ،وأي٦م قم٤مُم٦م
ٟمّمتُُقا ًَم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ ُشم ُْر َ ُ
َ
( )26

ذم اًمّمالة وذم همػم اًمّمالة ،وم ُٞمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ؾم٘مقط اًمٗم٤محت٦م قمـ اعم٠مُمقم ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م ،أُم٤م ُميـ ىمي٤مل :إن اًمٗم٤محتي٦م
واضمٌ٦م قمغم اعم٠مُمقم ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م :ومٝمذا يرى أن أي٦م دظمٚمٝمي٤م اًمتخّميٞمصً ،مٙمي ْـ دًٓمي٦م أيي٦م قميغم وضميقب
دم َّر َد َقم ِـ اًم٘مرائـ ومٞمحٛمؾ قمغم اًمقضمقب.
آؾمتامع وضمقب اإلٟمّم٤مت هذا أُمر ُمٓمٚمؼ َ َ
وهٜم٤م أطم٥م أن أٟمٌف وٟمحـ ذم أول دروس هذه اًمرؾم٤مًم٦م إمم ٟم٘مٓم٦م ذيمره٤م اًمِمٞمخ حمٛمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل -رمحيف اهلل-
( )27

وهل :أن اعمث٤مل اًمذي يٛمثؾ سمف ٓ يِمؽمط أن يٙمقن ُمتٗم ً٘م٤م قمٚمٞمفٕ :ن اعم٘مّمقد سم٤معمث٤مل شمقوٞمح اًم٘م٤مقمدة ،واًم٘م٤مقمدة ىميد
شمقوح سمٌمء خمتٚمػ ومٞمف ،وهلذا ؾمٞمٛمر قمٚمٞمٜم٤م أٟمٜم٤م ٟمٛمثؾ سم٠مُمثٚم٦م ًمٞمس ُجم ْ َٛم ًٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م ظميالف ،وم٤معمثي٤مل ٓ يِميؽمط أن
يٙمقن ُمتٗم ً٘م٤م قمٚمٞمف ،ومٚمق طمّمؾ ومٞمف ظمالف ٓ ي١مصمر ُم٤م دام أٟمف يقوح اًم٘م٤مقمدة.
صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ( :وإذا ورد إُمر ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م :وم٤مٕصؾ أٟمف ًمٚمقضميقب إٓ سم٘مريٜمي٦م شمٍميومف إمم اًمٜميدب أو
اإلسم٤مطم٦م إذا يم٤من سمٕمد احلٔمر هم٤مًم ًٌ٤م) ٓ .سمد أن ٟمٗمٝمؿ أن اًم٘مٞمد وهق ىمقًمف( :إذا يم٤من سمٕميد احلٔمير هم٤مًم ًٌي٤م) هيذا يٕميقد إمم
اإلسم٤مطم٦م ُم٤م يٕمقد إمم اًمٜمدب ،وُمً٠مًم٦م سف إُمر إمم اإلسم٤مطم٦م هذه اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء قمغم ىمقًملم ُمِمٝمقريـ:

( )26إقمراف.214 :
( ) 27هق :حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل .اًمٕمالُم٦م اعمٗمن اًمٗم٘مٞمف إصقزم اعم٤مًمٙمل .وًمد ؾمٜم٦م مخس وقمنميـ
(شمٜمْ ٌَف) ُمـ أقمامل (يمٞمٗم٤م) ُمـ ُمقريت٤مٟمٞم٤مٟ .مِم٠م يتٞمام ذم سمٞم٧م قمٚمؿ وومْمؾ .ظمٚمػ ًمف أسمقه صمروة ُمـ اعم٤مل
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ قمٜمد ُم٤مء ُيًٛمك َ
واحلٞمقان .سمرع ذم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م واعمٜمٓمؼ وآداب اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة .طمٌ٤مه اهلل ذيم٤مء ُمٗمرـم٤م وطم٤مومٔم٦م ٟم٤مدرةُ ،مع ورع وزهد .ويم٤من قمغم
قم٘مٞمدة اًمًٚمػ -رمحف اهللً .-مف شمقاًمٞمػ ممتٕم٦مُ :مٜمٝم٤م" :أوقاء اًمٌٞم٤من" ،و"ُمذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف" .شمقذم -رمحف اهلل -وحك يقم اخلٛمٞمس،
اًمً٤مسمع قمنم ُمـ ذي احلج٦م ،قم٤مم صمالث وشمًٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمٙم٦م ،وصغم قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز -رمحٝمام اهلل .-اٟمٔمر :قمٚمامء
وُمٗمٙمرون ًمٚمٛمجذوب ( ،)171 /1و"شمرمج٦م اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل" ًمٕمٌد اًمرمحـ اًمًديس.

أصول الفقه
اًم٘مقل إولُ :م٤م ُمِمك قمٚمٞمف اًمِمٞمخ أن إُمر سمٕمد احلٔمر ًمإلسم٤مطم٦م ،يٕمٜمل إذا ورد قمـ اًمنمع طمٔمر -أيُ :مٜمع،-
صمؿ ضم٤مء سمٕمد احلٔمر أُمر ،ومٝم١مٓء َي ْٓم ِر ُدون اًم٘م٤مقمدة قمغم وشمػمة واطمدة :ي٘مقًمقن :إُمر يٙمقن ًمإلسم٤مطمي٦مُ ،ميثالً ذم ىميقل
وه٤مش َ « .هن ْٞم ُت ُٙم ُْؿ َقم ْـ ِز َي َ٤مر ِة ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :-يمٜمْ ُْ٧م َهن ْٞم ُت ُٙم ُْؿ َقم ْـ ِز َي َ٤مر ِة ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
يقرش هيذا
ور َ
قرَ :وم ُز ُ
َ
َ
( )28

وه٤مش ،ومٞم٘مقًمقن :إن إُمر هٜم٤م يراد سميف اإلسم٤مطمي٦م ،هيذا هيق اًم٘ميقل إول ذم
ور َ
طمٔمر ،صمؿ زال احلٔمرٟٕ :مف ىم٤ملَ « :وم ُز ُ
اعمً٠مًم٦م وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل و ُٟمًُ٥م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ.
ه١مٓء يًتدًمقن سم٠من أيمثر أواُمر اًمنمع سمٕمد احلٔمر داًم٦م قميغم اإلسم٤مطمي٦م :يميام ذم ىمقًميف -شمٕمي٤مممَ ﴿ :-وإِ َذا َطم َٚم ْٚميتُ ُْؿ
ِ
ِ ِ
َنموا ِذم إَ ْر ِ
ُقه َّـ ُِم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َأ َُم َر ُيم ُُؿ اهللَُّ﴾ .
ض﴾ ﴿ َوم٢مِ َذا َشم َٓم َّٝم ْر َن َوم ْ٠م ُشم ُ
٤مص َٓم٤م ُدوا﴾ َ ﴿ ،وم٢مِ َذا ُىمْم َٞم٧م َّ
َوم ْ
اًمّمال ُة َوم٤مٟمتَ ُ
( )29

( )31

( )31

اًم٘مقل اًمث٤مين :أن إُمر سمٕمد احلٔمر يرضمع إمم ُم٤م يم٤من إًمٞمف ىمٌؾ احلٔمر ،ومي٢من يمي٤من ىمٌيؾ احلٔمير واضمًٌي٤م :رضميع إمم
ُمٌ٤مطمي٤م :رضميع إمم اإلسم٤مطمي٦م،
اًمقضمقب ،وإن يم٤من ىمٌؾ احلٔمر ُمًتح ًٌّ٤م :رضمع إمم آؾمتحٌ٤مب ،وإن يم٤من ىمٌؾ احلٔمير ً
ومٝم١مٓء ي٘مقًمقن :إن اًمّمٞمٖم٦م سمٕمد احلٔمر شمرضمع إمم ُم٤م يم٤من إًمٞمف ىمٌؾ احلٔمر ،وهذا ىمقل أيمثر اًمٗم٘مٝمي٤مء اعمتٙمٚمٛميلم وهيق
اظمتٞم٤مر مج٤مقم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم :أُمث٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ،واسمـ يمثػم وآظمريـ.
( )32

خي ُْر ْج ُمٜمٝم٤م رء .ي٘مقلٟٕ :مٜمي٤م
ه١مٓء ي٘مقًمقنٕ :ن إُمر إذا رضمع إمم طم٤مًمف ىمٌؾ احلٔمر :اٟمتٔمؿ مجٞمع إدًم٦م ،ومل َ ْ
ِ
اًمّمال َة َأ َّي٤م َم
رأيٜم٤م أواُمر يّمٕم٥م أن حتٛمؾ سمٕمد احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م ،يمام ذم ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :دقمل َّ
ِ
ِ ِ
احلٞمْ َْم ُ٦مَ :وم٤م ْهمتَ ًَِ ِكم َو َصكمش .
َأ ْىم َرائؽَ ،وم٢مِ َذا َذ َهٌَ٧م ْ َ
( )33

( ) 28أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اؾمتئذان اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رسمف قمز وضمؾ ذم زي٤مرة ىمؼم أُمف (ُ ) 1977 ،977مـ طمدي٨م
سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ريض اهلل قمٜمف.
( )29اعم٤مئدة.2 :
( )31اجلٛمٕم٦م.11 :
( )31اًمٌ٘مرة.222 :
( )32إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وقء سمـ درع اًم٘مرر اًمٌٍمي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،أسمق اًمٗمداء قمامد اًمديـ ،احل٤مومظ اعم١مرخ اًمٗم٘مٞمف .وًمد
ذم ىمري٦م ُمـ أقمامل سمٍمى اًمِم٤مم ،ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦مً .مف اًمٕمديد ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػُ :مٜمٝم٤م
اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،واًمتٗمًػم ،وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت .اٟمٔمر :ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ( ،)38/1ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ (261/1شمرمج٦م .)313
(ُ ) 33متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب همًؾ اًمدم (ُ ،)325 ،331 ،321 ،316 ،228مًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب
اعمًتح٤مو٦م وهمًٚمٝم٤م وصالهت٤م ( ،)333سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.

أصول الفقه
إذن :قمٜمدٟم٤م طمٔمر ،اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة طم٤مل احلٞمض ،وسمٕمد زوال احلٞمض يرضمع إُمير إمم ُمي٤م يمي٤من قمٚمٞميف ىمٌيؾ
احلٞمض ،واًمّمالة ىمٌؾ احلٞمض واضمٌ٦م.
نم ِ
احل ُر ُم َوم٤م ْىمتُ ُٚمقا اعمُْ ْ ِ
لم﴾  ،وم٤مًم٘متي٤مل ذم إؿميٝمر احليرم
ييم َ
وُمٜمف ً
اٟمً َٚم َخ إَ ْؿم ُٝم ُر ْ ُ
أيْم٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم٢مِ َذا َ
( )34

حمٔمقر ،سمٕمد زوال إؿمٝمر احلرم أُمر اهلل سم٤مًم٘مت٤مل ،واًم٘مت٤مل ىمٌؾ إؿمٝمر احلرم هؾ هق ُمٌ٤مح؟ هق واضمي٥م سمٜمّميقص
أظمرى.
اعم٘مّمقد أن أصح٤مب هذا اًم٘مقل ي٘مقًمقن :إذا ىمٚمٜم٤م :إن إُمر سمٕمد احلٔمر يرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ احلٔمر :ومٝمذا
اًم٘مقل يٜمتٔمؿ مجٞمع إدًم٦م ،وٓ خيرج ُمٜمٝم٤م رء ،وهذا هق أفمٝمر إىمقال.
اًمِمٞمخ هٜم٤م ىم٤مل( :إن إُمر سمٕمد احلٔمر يرضمع إمم اإلسم٤مطم٦م هم٤مًم ًٌ٤م) ومٞم٤م ُشمُرى! هؾ اًمِمٞمخ هٜم٤م يٛمٞمؾ إمم اًم٘مقل إول
أو اًم٘مقل اًمث٤مين؟ إن ٟمٔمرٟم٤م إمم شمٕمٌػم اًمِمٞمخ سمٙمٚمٛم٦م (هم٤مًمًٌي٤م) ىميد ٟم٘ميقل :إن اًمِميٞمخ ييرى اًم٘ميقل اًمثي٤مين .عمي٤مذا؟ ٕن
أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين اًمذيـ ي٘مقًمقن :إن إُمر سمٕمد احلٔمر يرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف إُمير ىمٌيؾ احلٔمير ،يٕمؽموميقن -
سمٛمٕمٜمك ّ
أدق -سم٠من أيمثر إواُمر ذم هذه احل٤مل يمٚمٝم٤م أواُمر إسم٤مطم٦م ،يٕمٜمل إواُمر اًمتل ضم٤مءت سمٕمد طمٔمر يم٤من إُمر ىمٌؾ
احلٔمر ُمٌ٤مطم٤م ،وٟمًٌ٦م إواُمر اًمتل شمرضمع إمم إُي٤مبُ :مثؾ ىمت٤مل اعمنميملم ،أو شمرضمع إمم اؾمتحٌ٤مبُ :مثؾ زي٤مرة اًم٘مٌقر،
فمي٤مهر اًمٕمٌي٤مرة،
ي٘مقًمقن :هذه أواُمر ىمٚمٞمٚم٦م ،وم٤مًمِمٞمخ ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمجزم سم٠مٟمف يرى اًم٘مقل إول ،وإن يم٤من هذا هيق
َ
ًمٙمـ ىمد يريد اًمِمٞمخ اًم٘مقل اًمث٤مين ،وإٓ عم٤مذا يٕمؼم سمٙمٚمٛم٦م (هم٤مًمًٌ٤م) اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ هذا.
ُمً٠مًم٦م :ظمروج إُمر إمم اًمٜمدب.
شمٚمخٞمّمي٤م أرى أن يٙميقن
هذه اًمٜم٘مٓم٦م ومٞمٝم٤م يمالم ـمقيؾ ضمدا ًمٚمٕمٚمامء ،وًمٕمكم أخلص ًمٙمؿ اًمٜم٘م٤مط ذم هذه اعمًي٠مًم٦م
ً
واوم ًٞم٤م سم٤معمرادٕ :ن هذه اًمٜم٘م٤مط اًمتل ؾم٠مىمقهل٤م َىم َّؾ أن شمقضمد ذم ُمقوع واطمد ُمـ يمت٥م إصقل ،وم٠مىمقل ُمًتٞمٕمٜمًً٤م سم٤مهلل -
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:-
أوًٓ :ذيمر اًمٕمٚمامء وقاسمط ًمٍمف إُمر قمـ اًمقضمقب إمم اًمٜمدب أو إمم اإلرؿم٤مد ،وهذه اًمْمقاسمط ًمٞمً٧م حميؾ
ٜمي٤مزع ذم سمٕمْميٝم٤م ،هيذه ٟم٘مٓمي٦م .إذن
اخلّمؿ قمغم سمٕمْمٝم٤م أو قمٚمٞمٝمي٤م ،وىميد ُي َ
إمج٤مع ،وإٟمام هل خمتٚمػ ومٞمٝم٤م ،وم٘مد يقاومؼ ْ
اؾمتٗمدٟم٤م ُمـ هذا ُم٤مذا؟ أن صقارف إُمر ًمٞمً٧م حمؾ إمج٤مع سملم اًمٕمٚمامء وإٟمام ومٞمٝم٤م ظمالف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ.

( )34اًمتقسم٦م.5 :

أصول الفقه
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُ :مـ اًم٘مرائـ واًمّمقارف اًمتل شمٍمف إُمر قمـ اًمقضمقب ُم٤م يكم:
أوًٓ :اًمتخٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك أو شمٗمقيض إُمر إمم اظمتٞم٤مر اإلٟمً٤من ،ىم٤مًمقا :وم٢مذا ضم٤مء هذا ذم صٞمٖم٦م إُمر دل
قمغم أهن٤م ًمٞمً٧م ًمٚمقضمقب ،وإٟمام هل ًمالؾمتحٌ٤مبٕ :ن أدٟمك درضم٤مت إُمر آؾمتحٌ٤مب.
وإٟمام هل ًمالؾمتحٌ٤مبٕ :ن أدٟمك درضم٤مت إُمر آؾمتحٌ٤مبُ :مثؾ ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ذم
ِ
أيْم٤م
٥م َأ ْن َيٜمْ ًُْ َؽ َقم ْـ َو ًَم ِد ِهَ :وم ْٚمٞمَ ْٗم َٕم ْؾش ٕ :ن اًمٕم٘مٞم٘م٦م اًمتل هل ذسمٞمح٦م اعمقًمقد شمًٛمك ً
اًمٕم٘مٞم٘م٦مَُ « :م ْـ ُوًمدََ ًَم ُف َو ًَمدٌٌ َ ،وم َ٠م َطم َّ
( )35

ٟمًٞمٙم٦م سم٤مًمٙم٤مفٟ ،مًٞمٙم٦م ُمـ َٟم ًََ َؽ ،أُم٤م شمًٛمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل٤م متٞمٛم٦م :ومٝمذا ًمٞمس ًمف أصؾ ٓ ذم اًمنميع وٓ ذم يميالم أهيؾ
اًمٕمٚمؿ ،وإٟمام هذا ُمـ إؾمامء اعمحدصم٦م ،ويم٠مهنؿ يرون أن اعمقًمقد إذا وًمد و َشم ََّؿ ًمف أؾمٌقع َشم ََّؿ ظمٚم٘مف و َشم ََّؿ أُمره ،يٕمٜمل هذا
ُمـ آقمتذار قمغم اًمٕمقام ،وإٓ وم٤مٓؾمؿ اًمنمقمل هق ُم٤مذا؟ اًمٕم٘مٞم٘م٦م أو اًمٜمًٞمٙم٦م.
٥مش ،وهلذا اؾمتدل
احل٤مصؾ أن ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :-وم ْٚمٞمَ ْٗم َٕم ْؾش هذا أُمر اؾمتحٌ٤مبٟٕ :مف ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ َطم َّ
اجلٛمٝمقر ِبذا احلدي٨م قمغم أن اًمٕم٘مٞم٘م٦م ُمٜمدوسم٦م :ظمالوم٤م ًمٚمٔم٤مهري٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مًمقضمقب.
أيْم٤م ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمٌخي٤مريَ « :صي ُّٚمقا َىم ٌْ َ
يؾ َصيالَ َِة
وُمثٚمف ً
بش :يٕمٜمل اًمٜم٤مومٚم٦مَ « ،ص ُّٚمقا َىم ٌْ َؾ َصالَ َِة اعمَْ ْٖم ِْر ِ
اعمَْ ْٖم ِْر ِ
ب ،عمَِ ْـ َؿمي٤م َءش  ،ومٚميام ىمي٤مل «عمَِي ْـ َؿمي٤م َءش :دل قميغم أن إُمير ًميٞمس
( )36

ًمٚمقضمقب.
اًمٜمقع اًمث٤مين :يمقن إُمر عمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م ،ومٝمذا يٍمف قمـ اًمقضمقب :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :-ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِ
يذي َـ
َ ُّ َ
آ َُمٜمُُقا إِ َذا َشمَدََ ا َيٜمتُُؿ سمِدََ ْي ٍـ إِ َمم َأ َضم ٍؾ ُُّم ًَ ًّٛمك َوم٤م ْيمتُ ٌُق ُه﴾  ،ىم٤مل اًمٕمٚميامء ذم ىمقًميف :ومي٤ميمتٌقهً ،ميٞمس ًمٚمقضميقب ،وإٟميام هيق
( )37

ًمإلرؿم٤مد واًمٜمّمح واًمتقضمٞمف :سمدًمٞمؾ ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم٢مِ ْن َأ ُِم َـ َسم ْٕم ُْم ُٙم ُْؿ َسم ْٕم ًْم٤م َوم ْٚم ُٞم َ١مد ا ًَّم ِذي ْاؤ ُمت ِ َـ َأ َُم٤م َٟمتَ ُف﴾  ،وإذا
( )38

يم٤مٟم٧م اعمً٠مًم٦م ُمً٠مًم٦م أُم٤مٟم٦م :ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ًمٞمس ومٞمف يمت٤مسم٦م.

( )35طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (ُ ،) 23644 ،23643 ،23134مـ طمدي٨م رضمؾ ُمـ سمٜمل وٛمرة قمـ أسمٞمف ،وذم اًمٌ٤مب قمـ قمٌداهلل سمـ
قمٛمرو ،وأم ؾمٚمٛم٦م.طمًٜمف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح.
( ) 36أظمرضمف اًمٌخ٤مريُ :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اعمٖمرب ( ،)7368 ،1183سمٜمحقهُ ،مـ
طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين.
( )37اًمٌ٘مرة.282 :
( )38اًمٌ٘مرة.283 :

أصول الفقه
وُمثٚمف أيْم٤م ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يميام ذم احليدي٨م اًميذي رواه ُمًيٚمؿ ذم صيحٞمحف« :ا ْىمتُ ُٚميقا
احلٞم ِ
٤متش  ،وم٤مُٕمر سم٘متؾ احلٞم٤مة ًمٞمس ًمٚمقضمقب ،وإٟمام هق ًمإلرؿم٤مدٕ :ن هذا يتٕمٚمؼ سم٠مُمر دٟمٞمقي ،وهق طمٗمظ اًمٜمي٤مس
ْ َ َّ
ُمـ ُم َي ِ
وخيِمك ذه٤م :وم٢مٟمف ُيٌ٤مح ىمتٚمٝم٤م.
ات احلٞم٤مت ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م احلٞم٦م شم١مذي ُ
َ َّ
( )39

وهٜم٤م ٟم٘مػ حلٔم٦م ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م ،وهل أن اًمٕمٚمامء ومرىمقا سملم آؾمتحٌ٤مب واإلرؿمي٤مد وم٘مي٤مًمقا :اإلرؿمي٤مد
أدون ُمٜمزًم٦م وُمرشمٌ٦م ُمـ آؾمتحٌ٤مب ،وم٤مٓؾمتحٌ٤مب أىمقى ،وىم٤مًمقا ذم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمامُ :م٤م يمي٤من عمّميٚمح٦م ديٜمٞمي٦م :ومٝميق
اؾمتحٌ٤مب ،وُم٤م يم٤من عمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م :ومٝمق إرؿم٤مد.
وُمـ اًم٘مرائـ اًمتل شمٍمف إُمر قمـ اًمقضمقب :اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمِمؽُ :مثؾ ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ:-
«إِ َذا اؾمتٞم َ٘م َظ َأطم ُيمؿ ُِمـ ٟمَق ُِم ِفَ :وم ْٚمٞم ْٖم ًِْ ْؾ ي ه َىمٌ َؾ َأ ْن ي ِظم َٚمٝم٤م ِذم ِ ِ
َ٧م َيدََ ُهش  .ىم٤مل
اإل َٟمَ٤مءَ :وم٢مِ َّن َأ َطمدََ ُيم ُْؿ َٓ َيدْْ ِري َأ ْي َـ َسم٤م َشم ْ
ُ دْْ َ
َ دََ ُ ْ
َ
َ دُُ ْ ْ َ ْ
ْ َْ
( )40

اًمٕمٚمامء :ومٝمذا إُمر آؾمتحٌ٤مبٟٕ ،مف قمٚمٚمف سم٘مقًمف« :وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري أيـ سم٤مشم٧م يديفش .وإصؾ ُم٤م هق؟ إصؾ
اًمٓمٝم٤مرة ،إذن :رضمققم٤م إمم إصؾ وهق اًمٓمٝم٤مرة ُمع اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمِمؽ يٙمقن إُمر هٜم٤م ًمالؾمتحٌ٤مب.
وُمـ اًم٘مرائـ اًمتل شمٍمف إُمر قمـ اًمقضمقب :يمقن اعم٠مُمقر ًمٞمس أهالً ًمٚمتٙمٚمٞميػ يٕمٜميل ًميٞمس أهيالً خلٓمي٤مب
اًمنمع ،يٙمقن إُمر ًمالؾمتحٌ٤مب ُم٤م يرىمك ًمٚمقضمقبٟٕ :مف ًمق يم٤من اًمقضمقب ٟمٕمؿُ ،مٕمٜم٤مه أن همػم اعمٙمٚميػ يي٠مصمؿ إذا مل
يؽَ ،و ُيم ْ
يٗمٕمؾ ُمثؾ ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٕمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦مَ « :ي٤م ُهمالَ ُم! َؾمؿ اهللََََّ ،و ُيم ُْؾ سمِٞمَ ِٛمٞمٜمِ َ
ُيؾ ِمم َّي٤م
َي ِٚم َ
ٞمؽش  .ومٝمذه إواُمر اًمثالصم٦م اعمقضمٝم٦م ًمٕمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -يمٚمٝم٤م يراد ِب٤م آؾمتحٌ٤مبٕ :هن٤م ُمقضمٝم٦م ًمٖمالم ًمٞمس
( )41

أهالً ًمٚمتٙمٚمٞمػ.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ذيمر اًم٘مرائـ.

(ُ ) 39متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب (ُ ،) 4117 ،3313 ،3299،3311مًٚمؿ :يمت٤مب اًمًالم ،سم٤مب ىمتؾ احلٞم٤مت
وهمػمه٤م (ُ )2233مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر.
(ُ )41متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب آؾمتجامر وشمرا (ُ ،) 162مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اإليت٤مر ذم آؾمتٜمث٤مر
وآؾمتجامر (ُ ،)238مـ طمدي٨م أيب هريرة.
(ُ ) 41متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب اًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم وإيمؾ سم٤مًمٞمٛملم (ُ ،)5378 ،5376مًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م،
سم٤مب آداب إـمٕمٛم٦م واًمنماب وأطم٤ميمٛمٝمام (ُ )2122مـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م.

أصول الفقه
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم اعمقوقع :أٟمف ٓ سمد ذم صٞمٖم٦م إُمر ىمٌؾ احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ٓ سمد ُمـ اًمٌحي٨م قميـ اًم٘مريٜمي٦م ،وهيذه
لم اعمراد،
وفمٞمٗم٦م اعمجتٝمدً .مٙمـ يٜمٌٖمل أن ٟمٕمٚمؿ ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م ،وهل أن اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ُم٤م ُمـ صٞمٖم٦م أُمر إٓ وُمٕمٝم٤م ىمريٜم٦م ُشم ٌَ ُ
هذا هق اًمٖم٤مًم٥م :أٟمف ُم٤م ُمـ صٞمٖم٦م أُمر إٓ وُمٕمٝم٤م ىمريٜم٦م شمٌلم اعمرادً ،مٙمـ و"ًمٙمـ" هيذه هيل اًمٜم٘مٓمي٦م اًمراسمٕمي٦مً :مٙميـ
اًم٘مريٜم٦م أن ٟمّمٜمٗمٝم٤م صمالصم٦م أصٜم٤مف:
اًمّمٜمػ إول :أن شمٙمقن اًم٘مريٜم٦م ذم ٟمٗمس اًمدًمٞمؾ ،وهذا أىمرب ُم٤م يٙمقن ُمـ اًم٘مرائـُ ،مثؾ ىمقل اًمرؾمقل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :-يمٜمْ ُْ٧م َهن ْٞمتُ ُٙم ُْؿ َقم ْـ ِز َي َ٤مر ِة ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
ور َه٤مش .اًم٘مريٜم٦م ي٤م إظمقان سمٜمٗمس اًمٜمص أىمقل :ذم ٟمٗمس اًمٜمص،
قرَ :وم ُز ُ
َ
أيْم٤م احلدي٨مَ « :ص ُّٚمقا َىم ٌْ َؾ َصالَ َِة اعمَْ ْٖم ِْر ِ
بش ،ىم٤مل« :عمَِ ْـ َؿم٤م َءش اًم٘مريٜم٦م ذم ٟمٗمس اًمٜمص وُمثؾ ُمـ أطم٥م ،ذم ٟمٗمس
وُمثؾ ً
اًمٜمص هذا اًمّمٜمػ إول.
اًمّمٜمػ اًمث٤مين :أن شمٙمقن اًم٘مريٜم٦م ذم دًمٞمؾ آظمر ُمًت٘مؾُ ،مثؾُ :م٤م ىمٚمٜم٤م ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم٤م ْيمتُ ٌُق ُه﴾ ُمع ىمقًمف
شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم٢مِ ْن َأ ُِم َـ َسم ْٕم ُْم ُٙم ُْؿ َسم ْٕم ًْم٤م﴾ ـمٌٕم٤م اًمّمٜمػ اًمث٤مين ؾمٞمٙمقن أُم٤مم اعمجتٝمد أصٕم٥م ُمـ اًمّميٜمػ إولٟٕ :ميفَيت٤مج إمم سمح٨م.
اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م:
ِ
ىمقاقمد اًمنمع ،وُم٘م٤مصده ،يٕمٜمل يٙمقن ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م دًمٞميؾ ٟميص ًمٙميـ
أصٕم٥م وهق أن شمٙمقن اًم٘مريٜم٦م ُمًتٗم٤مد ًة ُمـ
احلٞم ِ
٤متش ،وىمٚمٜم٤م :إن اًمّم٤مرف هٜم٤م
يًتٗمٞمده٤م اعمجتٝمد ُمـ ىمقاقمد اًمنمع وٟمّمقصف وُم٘م٤مصده اًمٕمٔمٞمٛم٦مُ :مث٤مًمف« :ا ْىمتُ ُٚمقا ْ َ َّ
ُمـ إُمر اًمذي يٙمقن ًمٚمقضمقب إمم آؾمتحٌ٤مب إٟمف عمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦مٟٕ :مف اعم٘مّمقد ِبذا احلٗم٤مظ قمغم ُمّمٚمح٦م اًمٜم٤مس
وإسمٕم٤مدهؿ ُمـ أيـ؟ ُمـ اعمية ،هذا ُمـ أيـ ي١مظمذ؟ ي١مظميذ ُميـ ىمقاقميد اًمنمييٕم٦م وُميـ قمٛمقُم٤مهتي٤م ،وممي٤م يتٕمٚميؼ
سمٛم٘م٤مصده٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمّم٤مًمح اعمٙمٚمٗملم هذه أهؿ اًمٜم٘م٤مط اًمتل أردت أن أىمقهل٤م يمؿ اًمٜم٘م٤مط هذه؟ أرسمٕم٤م.
هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م أريد أن أوٞمٗمٝم٤م ٕهن٤م ُمٝمٛم٦م ،وم٢مٟمٙمؿ شم٘مرؤون ذم يمت٥م اًمنموحُ :مثؾ ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ،وُمثؾ
ذح اعمٌ٤مريمٗمقري قمغم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي وُمثؾ اسمـ قمالن قمغم ري٤مض اًمّم٤محللم ذم يمت٤مب دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ،ه١مٓء
( )42

( )43

) (42أسمق اًمٕمغم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٌ٤مريمٗمقري اًمٕمالُم٦م اعمحدث ،اهلٜمدي إصؾ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وُمئتلم وأًمػ 1283( .ي
ً
إُم٤مُم٤م ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمّمالح واًمزهد واًمقرع واًمت٘مقى .أؾمس ُمدارس ديٜمٞم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م ُمدرؾم٦م دار اًمتٕمٚمٞمؿ
 1353هي) .يم٤من
سمٌٚمدة ُمٌ٤مريمٗمقر ،وُمٜمٝم٤م ُمدرؾم٦م قمرسمٞم٦م ذم سمٚمراُمٗمقر ُمـ شمقاسمع يمقٟمده .أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :حتٗم٦م إطمقذي ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي" ،و"حت٘مٞمؼ

أصول الفقه
يٛمرون قمغم قمدد ُمـ صٞمغ إُمر وي٘مقًمقن إن إُمر ًمالؾمتحٌ٤مب ،ويٛمِمقن ُم٤م يذيمرون دًمٞمال ،ومال سميد أن ٟمٗمٝميؿ يي٤م
إظمقان أن إواُمر اًمتل قمغم َطم ًَ ِ
٥م اًم٘مرائـ اًمتل ىمٚمتٝم٤م ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،أن إواُمر اًمتل ىمّمد ِب٤م اًمٜمّميح واًمتقضمٞميف
واإلرؿم٤مد أهن٤م أواُمر ُمٍمووم٦م قمـ فم٤مهره٤م ،ويم٠من اًمٕمٚمامء يٕمتؼمون هذه ىم٤مقمدة يٛمِمقن دون أن يٜمٌٝمقا قمغم يمؾ صٞمٖم٦م
ُمًت٘مٚم٦م يم٠مهنؿ اؾمت٘مر ذم أذه٤مهنؿ أن إُمر ُم٤م دام ي٘مّمد سمف اًمٜمّمح واًمتقضمٞمف واإلرؿم٤مد ومٝمق ُمٍموف قميـ فمي٤مهره،
وٓ يٛمٙمـ أن ئمـ ِب١مٓء اًمٕمٚمامء أهنؿ يتٙمٚمٛمقن سمٛمحض آرائٝمؿ ،وإٟمام يتٙمٚمٛمقن قمغم وومؼ ىمقاقمد ووٕمقه٤م وُمِمقا
قمٚمٞمٝم٤م إذا ُمر قمٚمٞمؽ أن إُمر ًمالؾمتحٌ٤مب ُم٤م قمٚمٞمؽ أن شمت٠مُمؾ ىمٚمٞمال وؾمٞمتْمح ًمؽ ُم٤م هق اًمّمي٤مرف هليذا إُمير ىميد
ٟمٙمقن أـمٚمٜم٤م ذم اعمً٠مًم٦م هذهً ،مٙمٜمل أرى وأرضمق أن شمقاوم٘مقين قمغم أن اعمً٠مًم٦م أىمقلُ :مٝمٛم٦م!
ـمٞم٥مٟ ،مٜمت٘مؾ ًمٚمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل ُمقوقع.
خت ْٚم ِ
حلٔم٦م! إؾمئٚم٦م أٟم٤م ُم٤م أطم٥م ي٤م إظمقان إؾمئٚم٦م أصمٜم٤مء اًمدرسٕ :ن إؾمئٚم٦م ُ َ
خ ُؾ اًمنمح ،وىمد يٙمقن اجليقاب
قمغم اًمً١مال ـمقيال ،وإٓ :وم٤مٕؾمئٚم٦م قمٜمدي أٟم٤م ُمٝمٛم٦م ٕن إؾمئٚم٦م شمدل قمغم أُمريـ :أوٓ شميدل قميغم اٟمتٌي٤مه اًمٓميالب
ُمٕمؽ ،وإُمر اًمث٤مين :قمغم إؿمٙم٤مل َطم َّم َؾً ،مٙمٜمل أطم٥م دائام أن اًمنمح ي٠مظمذ سمٕمْمف سمرىم٤مب سمٕمضً ،مٕمؾ اًمذي قمٜميده
ؾم١مال يٙمت٥م وإن ؿم٤مء اهلل يٙمقن هٜم٤مك وىم٧م.
َواًمٜمَّ ْٝم ُل ًمِٚمتَّ َّْح ِريي ِؿ إَِّٓ سمِ َ٘م ِريٜمَ ٍَ٦م َشم ْ ِ
ٍَم ُوم ُف إِ َمم ا ًْم َٙم ََر َاه ِ٦م.
٥م اًمٙمػ قمـ اًمٗمٕمؾ قمغم وضمف آؾمتٕمالء ،واًمٜمٝمل ًمف صٞمٖم٦م واطمدة وهل
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ذم اًمٜمٝمل ،اًمٜمٝمل هق َـم َٚم ُ
اعمْم٤مرع اعم٘مرون سمال اًمٜم٤مهٞم٦م ،سمخالف إُمر :وم٢من ًمف أرسمع صٞمغ ُمٕمرووم٦م ،وهل اعمراد ِب٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو اًمّميٞمٖم٦م
آصٓمالطمٞم٦م.

اًمٙمالم"ُ .يمػ سمٍمه ذم آظمر قمٛمره .شمقذم ذم اًمً٤مدس قمنم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث ومخس وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .اٟمٔمر :اإلقمالم سمٛمـ ذم شم٤مريخ
اهلٜمد ُمـ إقمالم ( 1272 /3شمرمج٦م .)228
) (43حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد قمالن سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمالن سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمكم اًمٌٙمري اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمل ،إؿمٕمري اعمٙمل .اعمٗمن،
قم٤ممل سم٤محلدي٨م ،يم٤من إُم٤مُم٤م صم٘م٦م ُمـ أومراد أهؾ زُم٤مٟمف ُمٕمروم٦م وطمٗمٔم٤م وإشم٘م٤مٟم٤م ووٌٓم٤م .وًمد سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمّمدر
ًمإلىمراء وًمف ُمـ اًمًـ صمامٟمٞم٦م قمنم قم٤مُم٤م ،وسم٤مذ اإلومت٤مء وًمف ُمـ اًمًـ أرسمع وقمنمون ؾمٜم٦م .وشمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم وأًمػ .أهؿ
ُمّمٜمٗم٤مشمف" :دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم" ،و"اًمتٚمٓمػ ذم اًمقصقل إمم اًمتٕمرف" .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم (.)293 /6
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وإصؾ ذم اًمٜمٝمل أٟمف ًمٚمتحريؿ هذا هق إصؾ ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا ىمقل اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمي٤مممَ ﴿ :-و َُمي٤م آ َشمَي٤م ُيم ُُؿ
اًمر ُؾم ُ
قل َوم ُخ ُذو ُه َو َُم٤م َهن َ٤م ُيم ُْؿ َقمٜمْ ُف َوم٤مٟمتَ ُٝمقا﴾ .
َّ
()44

وضم٤مء آؾمتدٓل أن اهلل -ضمؾ وقمالَ -أ َُم َر سم٤مٟٓمتٝم٤مء َقم َّام هنك قمٜمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ ،-وإُمير
اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمتحريؿ :قمغم ىم٤مقمدة "ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م"ٟٕ :مف
سم٤مٟٓمتٝم٤مء ي٘متيض اًمقضمقب ،ومٞمٙمقن
ُ
حتريؿ إٓ سم٤مُمتث٤مل أُمر اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٢مذا يم٤من آٟمتٝم٤مء واضمٌ٤م :ص٤مر اًمٗمٕمؾ حمرُم٤م.
ٓ يتؿ
ٌ
هذا ُمـ أدًم٦م اًمٕمٚمامء قمغم أن صٞمٖم٦م اًمٜمٝمل قمٜمد اإلـمالق أهن٤م شم٘متيض اًمتحريؿ ،ووضمف آؾمتدٓل :أن اهلل -ضميؾ
وقمال -أُمر سم٤مٟٓمتٝم٤مء َقم َّام هنك قمٜمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وإُمر سم٤مٟٓمتٝم٤مء ي٘متيض اًمقضمقب ،ومٞم١مدي هذا
إمم أن اًمٗمٕمؾ يٙمقن حمرُم٤م.
وُمـ إُمثٚم٦م قمغم صٞمغ اًمٜمٝمل اعم٘متْمٞم٦م ًمٚمتحريؿ واًمتل ٓ ص٤مرف هل٤م :ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿَٓ« :-
ُشم َُّم ُّٚمقا إِ َمم ا ًْم ُ٘مٌُ ِ
دم ِٚم ًُقا َقم َٚمٞمْ َٝم٤مش رواه ُمًٚمؿ .
قرَ ،وَٓ َ ْ
( )45

وم٤مًمّمالة إمم اًم٘مؼم سمٛمٕمٜمك :اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مؼم ،وُمٕمٚمقم أن اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘ميؼم ٓ ييتؿ إٓ إذا صيغم ذم ُم٘ميؼمة ،هيذا هيق
اًمٖم٤مًم٥م ،وإٓ ىمد يقضمد ىمؼم ذم همػم ُم٘مؼمة ًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ٓ يّمكم إمم ىمؼم إٓ ذم ُم٘مؼمة ،وهلذا اًمرؾميقل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ َٓ« :شم َُّم ُّٚمقا إِ َمم ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
دم ِٚم ًُقا َقم َٚم ْٞم َٝم٤مش ،ومٝمذا اًمٜمٝمل ذم اعمقوٕملم يدل قمغم اًمتحريؿ.
قر َوَٓ َ ْ
اًمٜمٝمل ُمثؾ إُمر ي٤م إظمقان ذم اًمٜم٘م٤مط اًمتل ذيميرت ًمٙميؿ ،وهليذا شمالطمٔميقن ذم يمتي٥م إصيقل أن اًمٕمٚميامء ٓ
ُي َٗمّم ُٚمقن اًم٘مقل ذم اًمٜمٝمل يمتٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم إُمر ،وإٟمام َيٞمٚمقن ُمً٤مئؾ اًمٜمٝمل قمغم ُمًي٤مئؾ إُمير ،وهليذا أذيمير أن
ص٤مطم٥م "ىمقاقمد إصقل وُمٕم٤مىمد اًمٗمّمقل" قمٌد اعم١مُمـ  :ىم٤مل" :وًمٙمؾ ُمً٠مًم٦م ذم اًمٜمٝمل ِو َز ُاهن٤م ذم سمي٤مب إُمير"،
( )46

طمقاًم٦م قمغم سم٤مب إُمر هٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمقوقع اًم٘مرائـ اًمتل ُمٕمٜم٤م.

( )44احلنم.7 :
( )45أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم واًمّمالة قمٚمٞمف (ُ )972مـ طمدي٨م أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي ريض اهلل قمٜمف.
( ) 46قمٌد اعم١مُمـ سمـ قمٌد احلؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ ُمًٕمقد صٗمل اًمديـ أسمق اًمٗمْم٤مئؾ اًم٘مٓمٞمٕمل إصؾ ،اًمٌٖمدادي ،اًمٗم٘مٞمف ،اإلُم٤مم اًمٗمريض
وطمًـ هٞمئ٦م.
اعمت٘مـ .وًمد ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وؾم٧م ُمئ٦م .يم٤من ذا ذهـ طم٤مد ،وذيم٤مء وومٓمٜم٦م ،ويم٤من إُم٤مُم٤م وم٤موال ،ذا ُمروءة ،وأظمالق طمًٜم٦م،
ْ
ُمـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :ذح اعمحرر" ،و"ىمقاقمد إصقل وُمٕم٤مىمد اًمٗمّمقل" .شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت
احلٜم٤مسمٚم٦م ( 77 /5شمرمج٦م  ،)571واًمقاذم اًمقومٞم٤مت ( 163 /19شمرمج٦م .)7344
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ًمٙمـ اًمٕمٚمامء -رمحٝمؿ اهلل -ذيمروا سمٕمض اًمْمقاسمط اًمتل يٛمٙمـ أن ٟمٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م شمًتٗم٤مد مم٤م شم٘مدمُ :مٜمٝم٤م:
يمقن اًمٜمٝمل عمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦مُ ،م٤م يٌ٘مك اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ ،وإٟمام يٜمٍمف إمم اإلرؿم٤مدُ :مثؾ ىمقل اًمرؾمقل -صيغم اهلل
لم َشمٜمََ٤م ُُمق َنش رواه ُمًٚمؿ .ومٝمذا هنل وًمٙمـ ذيمر اًمٕمٚمامء أٟمف ُمٍموف إمم
َؽم ُيمُقا اًمٜمَّ ََّ٤مر ِذم ُسم ُٞمقشمِ ُٙم ُْؿ ِطم َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« :-شم ْ ُ
( )47

اإلرؿم٤مد وُم٤م هل اًم٘مريٜم٦م؟ أٟمف ضم٤مء ذم أُمر دٟمٞمقي.
اًمٜمقع اًمث٤مين :يمقن اًمٜمٝمل ًمٚمت٠مديي٥م :يم٘ميقل اًمرؾميقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿَ َٓ« -ي ْٛم ٌِمي َأ َطميدُُ ُيم ُْؿ ِذم َٟم ْٕم ٍ
يؾ
و ِ
مح ُؾ اعمٙم َّٚمػ قمغم أذف اخلّم٤مل ،وأمجيؾ اخلياللٕ :ن اًميذي يٛمٌمي ذم ٟمٕميؾ
اطمدََ ٍةش  ،ومٝمذا إُمر ُم٘مّمقد سمف َ ْ
َ
واطمدة ومٞمف شمِمقيف ِ
ًمٚمخ ْٚم َ٘م٦م ،وٓ يٙمقن ُمتزٟم٤م ،وهلذا دمد سمٕمض اًمٜم٤مس -قمٗم٤مين اهلل وإي٤ميمؿ -اًمذي يّمػم قمٜمده ىمّمقر
( )48

ذم إطمدى اًمرضمٚملم دمد أٟمف يٚمج٠م إمم اًمٓم٥م ٕضمؾ أن يقوع ُم٤م ُيً٤موي اًمرضمؾ اًمًٚمٞمٛم٦م ،ومٞمقصػ ًمف ٟمق ٌع ُمـ اًمٜمٕمؾ
يٙمقن أقمغم سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمٕمؾ أظمرٕ :ضمؾ أن يٙمقن ُمتً٤موي٤م ذم اعمٌم ،وم٠مٟم٧م ًمق رأي٧م إٟمً٤مٟم٤م يٛمٌم ذم ٟمٕمؾ واطمدة
أسمدً ا.
هؾ يٙمقن ُمِمٞمف ُمتزٟم٤م؟ ً
إُمر اًمث٤مين أٟمف :أن ومٞمف ُُمثْ َٚم ً٦م ،واًمنميٕم٦م شمٜمٝمك قمـ اعمثٚم٦م ،وُمٕمٜمك ُمثٚم٦م يٕمٜمل طم٤مًم٦م ؾمٞمئ٦م أو طم٤مًم٦م ىمٌٞمح٦م.
الف اًمٕمدل ،اًمٕمدل واضم٥م ذم يمؾ رء هذه ىميدم همٓمٞمتٝمي٤م أٟمي٧م قميـ
إُمر اًمث٤مًم٨م :أن اعمٌم سمٜمٕمؾ واطمدة ِظم ُ
إرض ،واًمث٤مٟمٞم٦م ُم ِ
ٌ٤مذة ًمألرض :إذن :هذا ًمٞمس ُمـ اًمٕمدل.
ُ
إذن :صٞمغ اًمٜمٝمل إذا يم٤من اعم٘مّمقد ِب٤م اًمت٠مدي٥م واحلٛمؾ قمغم أذف اخلّم٤مل واضمٌ٤م اخلالل يٙمقن اعمراد ِب٤م ُم٤مذا؟
اًمتٕمديؾ يٕمٜمل شمٙمقن ُمٍمووم٦م ُمـ اًمتحريؿ.

(ُ ) 47متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب آؾمتئذان ،سم٤مب  ٓ :شمؽمك اًمٜم٤مر ذم اًمٌٞم٧م قمٜمد اًمٜمقم(ُ ،)6293مًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب إُمر
سمتٖمٓمٞم٦م اإلٟم٤مء وإيٙم٤مء اًمً٘م٤مء (ُ )2115مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ )48متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس ،سم٤مب ٓ يٛمٌم ذم ٟمٕمؾ واطمدة(ُ ،) 5856مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب إذا اٟمتٕمؾ
ومٚمٞمٌدأ سم٤مًمٞمٛملم وإذا ظمٚمع ومٚمٞمٌدأ سم٤مًمِمامل (ُ )2197مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمّمقارف -وٟمٙمتٗمل سمف :-شمٕم٤مرض اًمٜمٝمل ُمع ومٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :-مثؾ ُم٤م ورد
اًمنم ِ ِ
اًمر ُضم ُؾ َىم ِ٤مئ ًامش  ،وصمٌ٧م قمٜميف -صيغم اهلل
نم َب َّ
ب َىم٤مئ ًامَ « :هن َك َأ َن َي ْ َ
قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ :-هن َك َقم ِـ ُّ ْ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف « َ ِ
ذ َب َىم ِ٤مئ ًامش .
( )49

( )50

إذن :هٜم٤مك شمٕم٤مرض ،وُمـ اعمخ٤مرج ًمٚمتٕم٤مرض :محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتٜميزيف واإلرؿم٤مد ،وزم قمقدة قمغم هذه اعمً٠مًم٦م ذم
درس ىم٤مدم قمٜمد ىمقل اًمِمٞمخ -رمحف اهللَ ( :-وإِ َذا َشم َٕم َ٤مر َض ُىم ُ
قل اًمٜمٌََِّّل َ -ص َغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -وومِ ْٕم ُٚمي ُفُ :ىميد َم َىم ْق ًُمي ُف)،
وؾمٞم٠ميت اًمٌح٨م ذم هذه اعمً٠مًم٦م وهذا اعمث٤مل سم٤مًمذات.
وًمٕمٚمٜم٤م ٟمٙمتٗمل ِبذا اًم٘مدر ذم ُمً٠مًم٦م إواُمر واًمٜمقاهلً ،مٙمـ سم٘مل ٟم٘مٓم٦م أطم٥م أن أٟمٌف قمٚمٞمٝم٤م وهل أن ىمْمٞم٦م سف
اًمٜمٝمل قمـ اًمتحريؿ ًمٞمً٧م ىمْمٞم٦م ُُم َّٓم ِردة ،وإٟمام هل ىمْمٞم٦م أهمٚمٌٞم٦مٕ :ن اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهللٟ -مص ذم يمت٤مسمف "اًمرؾم٤مًم٦م"
قمغم أن ُمـ ظم٤مًمػ هنل اهلل -شمٕم٤ممم -وهنل رؾمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قم٤معم٤م ُمتٕمٛمدا أٟمف يٙمقن قم٤مصٞم٤م ،وم٤مًمِم٤مومٕمل
رمحف اهلل -ي٘مٞمد اعمً٠مًم٦م سم٘مٞمديـ:اًم٘مٞمد إول :أن يٙمقن اعمخ٤مًمػ قم٤معم٤م ٓ ضم٤مهال.
واًم٘مٞمد اًمث٤مينُ :متٕمٛمدا ٓ ٟم٤مؾمٞم٤م.
وم٤مًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل -ي٘مقل ِبذيـ اًم٘مٞمديـُ" :مـ ظم٤مًمػ هنل اهلل -شمٕم٤ممم -وهنل اًمرؾميقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -ومٝمق قم٤مص قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ،وقمٚمٞمف آؾمتٖمٗم٤مر وقمدم اًمٕمقد".
سف إُمر
إذنٟ :مًتٗمٞمد ُمـ هذا أن اًمٕمٚمامء يِمددون ذم اًمٜمقاهل أيمثر ُمـ إواُمر ،اًمِم٤مومٕمل يتِمدد ذم ىمْمٞم٦م ْ
قمـ اًمتحريؿ ،يمذا ي٘مقل اًمٜمٝمل أىمّمد ي٘مقل :إن اًمٜمٝمل يٙمقن ًمٚمتحريؿ ُم٤م دام أن اعمخ٤مًمػ قم٤ممل ُمتٕمٛمد ،وِبذا يتٌلم أن
ىمْمٞم٦م سف اًمٜمٝمل قمـ اًمتحريؿ أؿمد ُمـ سف إُمر قمـ اًمقضمقب.

( ) 49أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئام (ُ ) 2124مـ طمدي٨م أٟمس ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وأيب
هريرة .
( ) 51أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب اًمنمب ىم٤مئام (ُ ) 5616 ،5615مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس.

أصول الفقه
قصٝم٤م ،و َقم َغم اؾميتِ َ٘مالًمِف د ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ون
لم َ ْ
َو َيتَ َٕم َّ ُ
ُ
مح ُؾ إَ ًْم َٗم٤مظ َقم َغم َطم َ٘م٤مئ٘م َٝم٤م ُدو َٟم ََام َىم٤م ًُمقا :إِ َّٟم ُف َجم َ ٌ٤مزَ ،و َقم َغم ُقم ُٛمقُم َٝم٤م ُدو َن ُظم ُّم َ َ
ْ
يغم سم َ٘م ِ٤مئ ِ
يؽم ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
يف
اد ٌ
فَ ،و َقم َ َ
إِ ْو َام ِرهَ ،و َقم َغم إِ ْـمالىمف ُدو َن َشم ْ٘م ِٞمٞمدهَ ،و َقم َغم َأ َّٟمَّف ُُم َ١مؾم ٌس ًم ْٚم ُح ْٙم ِؿ َٓ ُُم َ١ميمدٌٌ َ ،و َقم َغم َأ َّٟم ُف ُُمتَ ٌَ ِ٤مي ٌـ َٓ ُُم َ َ
٤مر ِعِ ،و َقم َغم ُقمر ِ
َف ُم٤م َشم َ٘مدََّّ م ،و َقم َغم ُقمر ِ
ِ ِ
دو َن َٟمًَ ِ
اًمِم ِ
خف ِإَّٓ ًمِدََ ًمِ ٍ
٤مر ِع ِإ ْن َيمَ٤م َن َيمالَ ًُم٤م ًمِ َّ
ف َّ
ف اعمُْ َت َٙمَٚم ِؿ ِسم ِف
ٚمِم ِ َ
َ َ
ُ
ْ
ْ
ٞمؾ َيدُُ ُّل َقم َغم ظمالَ َ
ْ
ِذم ُأُمق ِر ا ًْمٕم ُ٘م ِ
قد َو َشم ََقاسمِ ِٕم َٝم٤م.
ُ
ُ

اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم درؾمٜم٤م :اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -ذيمر شمًع ُمً٤مئؾ شمتٕمٚمؼ سم٘مقاقمد إًمٗم٤مظ اًمتيل َيتي٤مج إًمٞمٝمي٤م قمٜميد
اًمتٕم٤مرض ،ويًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم سم٤مب اًمؽمضمٞمح ومٞم٘مقل( :ويتٕملم محؾ إًمٗم٤مظ قمغم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م دون ُم٤م ىم٤مًمقا :إٟمف جم٤مز) ،هذه
اًم٘م٤مقمدة إومم :أٟمف إذا شمٕم٤مرو٧م احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مزَ :يٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم احل٘مٞم٘م٦م.
أوٓ ُم٤م ُمٕمٜمك احل٘مٞم٘م٦م؟ احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز ي٤م إظمقان ُمـ ُمٌ٤مطمي٨م اًمٌالهمٞميلم ذم قمٚميؿ اًمٌٞمي٤من ،واحل٘مٞم٘مي٦م :اًمٚمٗميظ
اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ُووع ًمف ،واعمج٤مز :اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ذم همػم ُم٤م ُووع ًمف ،إذا أشمٞم٧م سمٙمٚمٛم٦م همػم :ص٤مر شمٕمريٗم٤م ًمٚمٛمجي٤مز،
وإذا طمذوم٧م يمٚمٛم٦م همػم :ص٤مر شمٕمريٗم٤م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ،وم٤محل٘مٞم٘م٦م هق اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمفُ :مثؾ :ضمدار ،سم٤مب ،صدر
اًمرضمؾ ،ؾمامء ،أرض ،هذه يمٚمٝم٤م طم٘م٤مئؼٕ :هن٤م ُمًتٕمٛمٚم٦م ومٞمام ووٕم٧م ًمفً ،مٙمـ ًمق ىم٤مل ًمؽ إٟمًي٤من :أزورك هميدا إن
صدْ ر اًمٜمٝم٤مر ،ي٘مقًمقن :إن يمٚمٛم٦م صدر جم٤مزٕ :هن٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمام ذم همػم ُم٤م ووع ًمفٕ :ن إصؾ ذم يمٚمٛمي٦م
ؿم٤مء اهلل ْ
صدر أهن٤م ذم إؿمٞم٤مء احلًٞم٦م ،وهٜم٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم رء ُمٕمٜمقي اًمذي هق اًمٜمٝم٤مر.
ـمٞم٥م ..هذا شمٕمريػ وٓ ٟمريد أن ٟمٓمٞمؾ ذم اعمً٠مًم٦مً :مئال يٓمٖمك قمغم سم٘مٞم٦م ُم٤م ٟمحـ سمّمدده.
اعمً٠مًم٦م اًمتل ُمٕمٜم٤م أٟمف إذا شمٕم٤مرو٧م احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مزَ :يٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم احل٘مٞم٘م٦مُ :مثؾ ًمق ىم٤مل ًمؽ إٟمًي٤من :رأيي٧م
أؾمدا ،ومي "أؾمدا" َُيتٛمؾ أٟمف يريد إؾمد احلٞمقان اعمٗمؽمس ،وَيتٛمؾ أٟمف يريد اًمرضمؾ اًمِمج٤مع ،وهق ُمي٤م ذيمير ىمريٜمي٦م،
وإٓ ًمق ذيمر ىمريٜم٦مٟٓ :مٍمف اًمٚمٗمظ إمم اعمج٤مز ،واُمتٜمٕم٧م احل٘مٞم٘م٦م.
ًمق ىم٤مل :رأي٧م أؾمدا يرُمل ،أو رأي٧م أؾمدا قمغم ومرس ،هذه ىمرائـ شمدل قمغم أن اعمراد سم٤مٕؾمد :اًمرضمؾ اًمِمج٤مع،
وًمٙمـ يمالُمٜم٤م هٜم٤م إذا ُم٤م ُوضمد ىمريٜم٦م ،رأي٧م أؾمدا :وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل إن اعمراد سم٤مٕؾمد احلٞمقان اعمٗمؽمس ،عمي٤مذا؟ ٕٟميف يتٕميلم
محؾ اًمٚمٗمظ قمغم طم٘مٞم٘متف ،وٓ َيٛمؾ قمغم جم٤مزه إٓ سمدًمٞمؾ.

أصول الفقه
وأرضمق أن يٙمقن اعمث٤مل واوح٤م ،و ُٟمٜمََز ُل اعمً٠مًم٦م قمغم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ،ذيمر اسمـ ىمداُم٦م ذم "اعمٖمٜمل" ذم سم٤مب اًمقىمػ
( )51

أن اًمرضمؾ إذا ىم٤مل :هذا اًمٌٞم٧م و ْىمػ قمغم وًمدي ،أن ًمٗمظ "وًمد" ومٞمف ىمقٓن:
أيْم٤مٟٕ ،مف ُم٤م ٟمص قمغم وًمد اًمقًمد ،إذا ىم٤مل :و ْىمػ قمغم وًمدي :ومقًمده زييد
اًم٘مقل إول :أٟمف يِمٛمؾ وًمد اًمقًمد ً
وأوٓد زيد يمٚمٝمؿ يًتٗمٞمدون ُمـ هذا اًمقىمػ ،هذا ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م ٕٟمف ُم٤م يٛمٌم ُمع ُمقوققمٜم٤م هٙمذا.
اًم٘مقل اًمث٤مين :ذيمر ٟم٘مؾ اسمـ ىمداُم٦م قمـ اًم٘م٤ميض أيب يٕمغم وأصح٤مسمف أٟمف إذا ىم٤مل :هذا و ْىميػ قميغم وًميدي :وميال
( )52

يتٜم٤مول إٓ وًمد اًمّمٚم٥م ،وٓ يتٜم٤مول وًمد اًمقًمد.
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦مٕ :ن إـمالق اًمقًمد قمغم وًمد اًمّمٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م ،وإـمالق اًمقًمد قمغم وًمد اًمقًمد هذا جم٤مز.
إذن :قمغم رأي اًم٘م٤ميض إذا يم٤من اًمقاىمػ يريد إدظم٤مل أوٓد إوٓد :ومال سمد أن يٜمص قمٚمٞمٝمؿ ،وأٟمي٤م ذم رأييل أن
هذا هق إطمقط ذم يمت٤مسم٦م إوىم٤مف أو اًمقص٤مي٤م ُمثال ،إذا أراد أن يقىمػ :وم٢مٟميف ييٜمص إذا يمي٤من يرييد إدظمي٤مل أوٓد
إوٓد :وم٢مٟمف يٜمص قمٚمٞمٝمؿ :ظمِمٞم٦م أن يٙمقن اًم٘م٤ميض ُي َرضم ُح اًم٘مقل اًمث٤مين اًمذي هق ىمقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  ،ومٝمٛمتٝمؿ
( )53

هذا اعمث٤مل؟
هذا ُمٕمٜمك يمالم اًمِمٞمخ ،واعمً٠مًم٦م شم٘متيض أـمقل ُمـ هذاً ،مٙمـ ٓ أريد اإلـم٤مًم٦م.

( ) 51هقُ :مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِم٘مل صمؿ احلٜمٌكم .اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد
ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟم٤مسمٚمس ذم ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمرأ
اًم٘مرآن ،وطمٗمظ خمتٍم اخلرىمل ،ويم٤من ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م قمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ احلًٜم٦مُ :مٜمٝم٤م:
"اعمٖمٜمل" ذم اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،و"اًمٙم٤مذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 165/22شمرمج٦م  ،)112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (/ 3
 281شمرمج٦م .)311
( ) 52هق :حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ أمحد ،أسمق يٕمغم اًمٌٖمدادي ،احلٜمٌكم ،اسمـ اًمٗمراء ،اًم٘م٤ميض ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م.
ص٤مطم٥م اًمتٕمٚمٞم٘م ٦م اًمٙمؼمى ،واًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة ذم اعمذه٥م .وًمد ذم أول ؾمٜم٦م صمامٟملم وصمالث ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر:
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 89 /18شمرمج٦م  ،)41وـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 361 /3شمرمج٦م .)666
( ) 53هق :قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض ،أسمق اًمٗمْمؾ اًمٞمحّمٌل إٟمدًمز ،صمؿ اًمًٌتل اعم٤مًمٙمل .اإلُم٤مم
إوطمد ،اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم .حتقل ضمدهؿ ُمـ إٟمدًمس إمم وم٤مس ،صمؿ ؾمٙمـ ؾمٌت٦م .مل َيٛمؾ اًم٘م٤ميض اًمٕمٚمؿ ذم احلداصم٦م .وًمد ذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م  .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 212 /21شمرمج٦م  ،)136واإلطم٤مـم٦م ذم أظمٌ٤مر همرٟم٤مـم٦م (.)222 /4

أصول الفقه
ىمقل اًمِمٞمخ( :دون ُم٤م ىم٤مًمقا) شمٕمٌػم اًمِمٞمخ سمٙمٚمٛم٦م دون ُم٤م ىم٤مًمقا ،ىميد ٟمًيتٗمٞمد ُمٜمٝمي٤م أن اًمِميٞمخ ٓ ييرى اًم٘ميقل
ٍ
راض
سم٤معمج٤مز ،وإٓ ومٚمؿ ي٘مقل :دون ُم٤م ىم٤مًمقإ :ن اًمٕم٤ممل إذا ىم٤مل :ىم٤مل اًمٕمٚمامء يمذا ،أو وُمثٚمقا سمٙمذا :وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف همػم
قمـ هذا ،ومٙمٚمٛم٦م اًمِمٞمخ هٜم٤م ُشم ُِْم ِٕم ُر سم٠من اًمِمٞمخ ُم٤م يرى اعمج٤مز.
ىم٤مل( :وقمغم قمٛمقُمٝم٤م دون ظمّمقصٝم٤م) :يٕمٜمل إذا دار اًمٚمٗمظ طملم ضمري٤مٟمف قمغم قمٛمقُمف أو ختّمٞمّمف :وم٢مٟمف َيٛميؾ
لم إُ ْظمتَ ْ ِ
َلم﴾  ،ومٚمٗمظ إظمتيلم ًمٗميظ قمي٤مم ،يِميٛمؾ
دم َٛم ُٕمقا َسم ْ َ
قمغم اًمٕمٛمقم ،وُمـ إُمثٚم٦م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-و َأن َ ْ
اجلٛمع سملم أظمتلم طمرشملم ،وسملم أظمتلم َأ َُمتَ ْ ِ
َلم ،وسملم أظمتلم إطمدامه٤م طمرة وإظمرى أُم٦مٕ :ن اًمٚمٗمظ يمام ذيمر اًمِميٞمخ
()54

َُيٛمؾ قمغم قمٛمقُمف دون ظمّمقصف.
ًمٙم ْـ هذا ومٞمف ٟمٔمر ،وأرضمق أن شمٜمتٌٝمقا ضمٞمدا ،وأٟمتؿ حمؾ ًمالٟمتٌ٤مه ضمٞمدا ،يٕمٜمل ُمـ سم٤مب اًمتذيمػم ،هذا اًمٙمالم ومٞميف
ٟمٔمر .عم٤مذا؟ ٕٟمف ىمٌؾ وضمقد اًمدًمٞمؾ اعمخّمص ُم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ أن اًمٕمٛمقم ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمخّمقص ،ظمالص ًميٞمس هٜمي٤مك إٓ
اًمدًمٞمؾ اًمٕم٤مم أن .إذن :يمٞمػ ُي٘م٤ملُ :ي َ٘مدََّّ ُم اًمٕمٛمقم قمغم اخلّمقص ،إذا يم٤من ًمٞمس هٜم٤مك قمٛمقم أصال :ومٙمٞميػ ٟم٘ميدم
قمٛمقُم٤م قمغم ظمّمقص؟!
ومٝمٛمتٝمؿ اًمٜم٘مٓم٦م هذه؟ يٕمٜمل ُمتك ٟم٘مقلٟ :م٘مدم اًمٕمٛمقم قمغم اخلّمقص؟ إذا يم٤من هٜم٤مك قمٛمقم وظمّمقصً ،مٙميـ
إذا يم٤من ُم٤م ومٞمف ظمّمقص أصال :هؾ ٟم٘مقل :ي٘مدم اًمٕمٛمقم قمغم اخلّمقص؟! ٓ ،وإذا يم٤من هٜمي٤مك ظمّميقص ُمي٤م ومٞميف
اخل٤مص ،وهلذا اًم٘م٤مقمدة هذه ومٞمٝم٤م شم٠م ُّمؾ.
شم٘مديؿ قمغم اًمٕمٛمقمٕ :ن اًمٕمٛمؾ ؾمٞمٙمقن قمغم
ّ
اًمث٤مًمث٦م ىم٤مل( :وقمغم اؾمت٘مالًمف دون إوامره) آؾمت٘مالل :قمدم اًمت٘مدير ،واإلوامر هيق :اًمت٘ميدير ،ومٕميدم شم٘ميدير
حمذوف آؾمت٘مالل ،وشم٘مدير حمذوف هذا إوامر.
عم٤مذا ي٘مدم آؾمت٘مالل؟
ٕن آؾمت٘مالل هق إصؾٕ :ن هؾ إصؾ اًمت٘مدير أو قمدم اًمت٘مدير؟ قمدم اًمت٘ميدير هيذه ىم٤مقميدة ذم اًمٜمحيق،
ي٘مقًمقنُ :م٤م ٓ َيت٤مج إمم شم٘مدير ْأومم مم٤م َيت٤مج إمم شم٘مدير.

( )54اًمٜمً٤مء.23 :
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ِ
َي ِ
٤مر ُسمق َن اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو َي ًْي َٕم ْق َن ِذم إَ ْر ِ
ض
وُمـ أُمثٚم٦م هذا ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم آي٦م احلراسم٦م﴿ :إِ َّٟم ََّام َضم َزا ُء ا ًَّمذي َـ ُ َ
َومً٤مدا َأن ي َ٘متَّ ُٚمقا َأو يّم َّٚمٌقا َأو ُشم َ٘م َّٓمع َأي ِدهيِؿ و َأرضم ُٚمٝمؿ ُمـ ِظمالَ ٍ
َف َأ ْو ُيٜم َٗم ْقا ُِم َـ إَ ْر ِ
ض﴾ .
ْ
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ
ْ ُ َ ُ ْ
َ ً ُ
( )55

هذه أي٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء قمغم ىمقًملم:
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقل :إن أي٦م هذه ُم٤م ومٞمٝم٤م شم٘مدير ،وأن ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ قمٛمقُم٤م اإلُم٤مم خمُُ َ َّ ٌػم ومٞمٝمؿ سملم أن ي٘متؾ
أو ي٘مٓمع أو يٜمٗمل.
وىم٤مل آظمرون :سمؾ أي٦م ومٞمٝم٤م شم٘مدير ،واًمت٘مدير :أن ي٘متٚمقا إن َىمتَ ُٚمقا ،أو شم٘مٓمع أيدهيؿ وأرضمٚمٝميؿ ُميـ ظميالف إن
هىمقا.
يػم ذم ُىم َّٓمي٤م ِع
وم٢مذا ُمِمٞمٜم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ُمٕمٜم٤م هذا أفمٝمر إىمقالٟ :م٘مقل :أي٦م ُم٤م ومٞمٝمي٤م شم٘ميدير ،وأن اإلُمي٤مم خمُُ َ َّ ٌ
اًمٓمريؼ سملم اًمٕم٘مقسم٤مت اعمذيمقرة ذم أي٦مٕ :ن اهلل -شمٕم٤ممم -ذيمر هذه اًمٕم٘مقسم٤مت سمٚمٗمظ "أو" اًمدال قمغم اًمتخٞميػمٕ :ن
اًم٘م٤مقمدة قمٜمدٟم٤م أن :اًمٚمٗمظ َيٛمؾ قمغم اؾمت٘مالًمف دون إوامره.
ىم٤مل( :وقمغم إـمالىمف دون شم٘مٞمٞمده) :يٕمٜمل إذا دار اًمٚمٗمظ سملم يمقٟمف ُمٓمٚم٘مي٤م أو ُم٘مٞميدا َُيٛميؾ قميغم اإلـميالقٕ :ن
اإلـمالق أوؾمع دائر ًة ُمـ اعمُْ َ٘مٞمَّ ِد ،وؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م -إن ؿم٤مء اهلل -اًمٙمالم قمـ اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ،وم٠مٟم٧م إذا ىمٚمي٧م :أيميرم ـم٤مًمٌي٤م،
أيمرم ـم٤مًمٌ٤م واطمدا ،ومجٞمع ـمالب اعمدرؾم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقن اًمٓم٤مًم٥م اًمذي ؾمٜمٙمرُمف هذا ـم٤مًمٌ٤م ُمتٗمقىمي٤م أو هميػم
ُمتٗمقق ،طمتك اعمٝمٛمؾ يرومع رأؾمف وئمـ أٟمف ؾمٞمٙمرمً ،مٙمـ ًمق ىم٤مل اعمدير عمدرس أيميرم ـم٤مًمٌي٤م ُ ِجمي ًّدًّ اٟ :مٙميس اًمٓم٤مًمي٥م
اعمٝمٛمؾ رأؾمفٟٕ ،مف قمرف أٟمف همػم داظمؾ ،وم٤مإلـمالق أوؾمع ُمـ اًمت٘مٞمٞمد ،وم٢مذا دار اًمٚمٗمظ سملم يمقٟمف ُمٓمٚم٘م٤م أو يمقٟمف ُم٘مٞمدا
َيٛمؾ قمغم اإلـمالق.
ِ
ْ٧م ًَمٞمَ ْحٌَ َٓم َّـ َقم َٛم ُٚم َؽ﴾  ،سمٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مٞميد
ذ ْيم َ
وُمـ إُمثٚم٦م :ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم آظمر ؾمقرة اًمزُمرًَ ﴿ :مئ ْـ َأ ْ َ
( )56

أي٦م سم٤معمقت قمغم اًمنمك ،وي٘مقل :إٟمف ُم٤م َيٌط اًمٕمٛمؾ وسمًٌ٥م اًمنمك إٓ إذا ُم٤مت قمغم ذيمف وسمٕمض اًمٕمٚمامء ..وهذا
هق اًمذي يٛمٌم قمغم ىم٤مقمدشمٜم٤مٕ :ين ىمٚم٧م ًمٙمؿ ذم أول اًمٙمالم ٓ يي أن يٙمقن اعمث٤مل خمتٚمٗم٤م ومٞمف ،ومٌٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقل:
أي٦م هذه ُمٓمٚم٘م٦م ،وُم٤م ىمٞمدت سمٌمء ،ومٞمحٌط اًمٕمٛمؾ سمٛمجرد اًمنمك ،ؾمقاء ُم٤مت قمغم اًمنمك أو ُم٤م ُم٤مت قمغم اًمنميك

( )55اعم٤مئدة.33 :
( )56اًمزُمر.75 :
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ُمـ أذك طمٌط قمٛمٚمفٟٕ :مف إذا دار اًمٚمٗمظ سملم يمقٟمف ُمٓمٚم٘م٤م ويمقٟمف ُم٘مٞمداَ :يٛمؾ قمغم ُم٤مذا؟ َيٛمؾ قمغم اإلـمالق ،وهذا
شم٘مديؿ اإلـمالق ي٤م إظمقان قمغم اًمت٘مٞمٞمد ومٞمف ٟمٔمر ُمثٚمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ذم ُمث٤مل اًمٕمٛمقم واخلّمقصٟٕ :ميف إذا يمي٤من ُمي٤م ومٞميف
شم٘مٞمٞمد :وم٤مٕصؾ هق اإلـمالق ،وهؾ ًمإلـمالق ُم٘م٤مسمؾ؟ هؾ ًمإلـمالق ُم٘م٤مسمؾ إذا يم٤من ُم٤م ومٞمف شم٘مٞمٞمد؟ ُم٤م ًمإلـمالق ُم٘م٤مسمؾ
أم ٓ؟!
إذنَ ٓ :شم َِر ُد اًم٘م٤مقمدة أصال ،وإن يم٤من ومٞمف شم٘مٞمٞمد وؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م -إن ؿم٤مء اهلل -أن اعمٓمٚمؼ َيٛمؾ قميغم اعم٘مٞميد سمْميقاسمط
ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ،وآي٦م ؾمقرة اًمزُمر ُُم َ٘م َّٞمدََ ٌة سمآي٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرةَ ﴿ :و َُمـ َي ْر َشم َِد ْد ُِمٜم ُٙم ُْؿ َقمـ ِديٜمِ ِف َوم َٞم ُٛم ْ٧م َو ُه َق َيمَ٤مومِ ٌر﴾ .
( )57

إذن :آي٦م اًمٌ٘مرة ُشم َ٘مٞمدُُ آي٦م اًمزُمر ،وقمغم هذا أي اًم٘مقًملم أرضمح سمآي٦م اًمزُمر؟! آًمذي ي٘مقل إهن٤م ُم٘مٞمدة سمي٤معمقت قميغم
اًمنمك أم اًمذي ي٘مقل :إهن٤م ُمٓمٚم٘م٦م؟ ُم٘مٞمدةَّ ٕ :ن اًمذي ي٘مقل ُم٘مٞمدة قمٜمده دًمٞمؾ ،واًميذي ي٘ميقل :إهني٤م ُمٓمٚم٘مي٦م قمٜميده
ىم٤مقمدة ،وًمٙمـ اًم٘م٤مقمدة ومٞمٝم٤م ٟمٔمر ،ـمٞم٥م.
اخل٤مُمس :ىم٤مًمقا وقمغم أٟمف هؾ أٟمتؿ ُمٕمل قمغم أن هذه اًم٘م٤مقمدة هل اخل٤مُمً٦م رىمٛمقهي٤م ذم ٟمًيخٙمؿ ،احل٘مٞم٘مي٦م هيذا
إول ،واًمٕمٛمقم اًمث٤مين ،وآؾمت٘مالل هذا اًمث٤مًم٨م ،واإلـمالق اًمراسمع ،واخل٤مُمس ىم٤مل( :وقمغم أٟمف ُم١مؾمس ًمٚمحٙمؿ ٓ
ُم١ميمد) يٕمٜمل إذا دار أوٓ ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمت٠مؾمٞمس واًمت٠ميمٞمد؟
اًمت٠مؾمٞمس :إرادة ُمٕمٜمك ضمديد سم٤مًمٚمٗمظ ،هذا يًٛمك اًمت٠مؾمٞمس ،أُم٤م اًمت٠ميمٞمد :ومٝمق :شمٙميرار اًمٚمٗميظ :شم٘مقيي ً٦م ًمٚمٛمٕمٜميك
اعمراد ،شمٙمرار اًمٚمٗمظ شم٘مقي٦م ًمٚمٛمٕمٜمك اعمراد ،هذا يًٛمك اًمت٠ميمٞمد.
َ
َ
إول ،وإٟمام يرد ًمٗمظ ي١مدي
اًمٚمٗمظ
وأطم٥م ي٤م إظمقان أن شمٗمٝمٛمقا إمم أن ىمقًمٜم٤م :شمٙمرار اًمٚمٗمظ ٓ يٚمزم أن يّمػم هق
اعمٕمٜمك إول ،وإن يم٤من ًمٗمٔم٤م آظمر ،وسم٤معمث٤مل يتْمح اعم٘م٤مل.
ُم٤م احلٙمؿ إذا دار اًمٚمٗمظ سملم اًمت٠ميمٞمد واًمت٠مؾمٞمس ُم٤م اًمذي ي٘مدم أهيام أومم اًمت٠مؾمٞمس؟ ُمث٤مل ىميقل اهلل -شمٕمي٤ممم -ذم
ِ
ِ
٤محل٤م ُمـ َذ َيم ٍَر َأ ْو ُأٟمثَك َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ َوم َٚمٜمُ ُْح ِٞمٞمَٜم ُف َطمٞمَ٤م ًة َـمٞمٌَ ً٦م َو ًَمٜمَ َْج ِز َيٜم ُٝم ْؿ َأ ْضم َر ُهؿ سم َ٠م ْطم ًَ ِ
يـ َُمي٤م
ؾمقرة اًمٜمحؾَُ ﴿ :م ْـ َقمٛم َؾ َص ً
َيمَ٤م ُٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚمق َن﴾  ،ومٌٕمض اعمٗمنيـ ىم٤مل :إ َّن اعمراد سم٤محلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م ،يمذا إذا يم٤من اعمراد سم٤محلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ٟمٕميٞمؿ
( )58

اجلٜم٦م :ومٞمٙمقن ىمقًمفَ ﴿ :و ًَمٜمَ ْج ِز َيٜم ُٝم ْؿ َأ ْضم َر ُهؿ سم َ٠م ْطم ًَ ِـ َُم٤م َيمَ٤م ُٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚمق َن﴾ شم٠ميمٞمدا ،وومن آظمرون احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م ذم

( )57اًمٌ٘مرة.217 :
( )58اًمٜمحؾ.97 :
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دار اًمدٟمٞم٤م ،وهل ُم٤م ُ ِ
َي ُّس سمف اإلٟمً٤من ذم دار اًمدٟمٞم٤م ُمـ ؾمٕم٤مدة وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ،وأًمذ ُم٤م شمٙمقن اًمًٕم٤مدة واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم ـم٤مقم٦م
اهلل -شمٕم٤ممم ،-وٓ هيؿ أن شمٙمقن احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م سم٤مًمدراهؿ وُم٤مل ،ودمد سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ أهمٜمك اًمٜم٤مس ،وًمٙمٜمٝمؿ ذم طمٞم٤مة
َٟم ِ
َٙمدََ ٍة ،وقمٞمِم٦م ُمٜمٖمّم٦م ،وسمٕمض اًمٜم٤مس ىمد ٓ ُيد ىمقت يقُمف وًمٙمٜمف سمًٕم٤مدة ٓ شمداٟمٞمٝم٤م ؾمٕم٤مدة.
اًمٔم٤مهر أن اعمٗمنيـ ي٘مقًمقن :إن اعمراد سم٤محلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ،إذا يمي٤من اعميراد ذم دار اًميدٟمٞم٤م يٙميقن ىمقًميف:
"وًمٜمجزيٜمٝمؿ" شم٠مؾمٞمً٤مٟٕ ،مف ص٤مرت احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،وًمٜمجزيٜمٝمؿ :أي ذم اجلٜم٦م ومّم٤مرت اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م أشمي٧م
سمٛمٕمٜمك ضمديد همػم ُمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م إومم.
وُمـ إُمثٚم٦م -وإن يمٜم٧م ُم٤م أريد أن أيمثر ُمـ إُمثٚم٦م :طمتك ٓ يٛمٌم اًمقىم٧م -ذم ؾمقرة اًمرمحـ ،وهق ىمقل اهلل -
٤من﴾ ٕٟمف ذيمرت ﴿ َومٌِ َ٠مي ِ
شمٕم٤مممَ ﴿ :-ومٌِ َ٠مي ِ
آٓء رسم ُٙمُام ُشم َٙمَذسم ِ
آٓء رسم ُٙمُام ُشم َٙمَذسم ِ
٤من﴾ ُمرات قمديدة سمٕمد يمؾ آي٦م ذم ؾمقرة
َ
َ
َ َ
َ َ
( )59

اًمرمحـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ،ومٝمؾ أي٦م هذه ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد أو ُمـ سم٤مب اًمت٠مؾمٞمس؟ إن ىمٚمٜم٤مُ :مـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد :يي٠ميت إؿميٙم٤مل
وهق أن اًمٕمرب ٓ شمزيد ذم اًمتقيمٞمد قمغم صمالث ُمرات ،اًمٕمرب ُم٤م شم١ميمد أرسمع ُمرات أو مخس ،إذا ىم٤مًمقا :ضم٤مء زيد ،ضم٤مء
زيد ،ضم٤مء زيد ،وٓ ي٘مقًمقن :ضم٤مء زيد ُمرة راسمٕم٦م ،وم٢مذا ُمحِ َٚم ِ
٧م أي٦م قمغم اًمت٠ميمٞمد :ومٛمٕمٜم٤مه أن اًمت٠ميمٞمد صي٤مر سمي٠ميمثر ُميـ
أرسمع ُمرات ،واًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب.
إذنُ :م٤م شمٙمقن أي٦م ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد ،وشمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمت٠مؾمٞمس ،ويمؾ آي٦م ﴿ َومٌِ َ٠مي ِ
آٓء رسم ُٙمُام ُشم َٙمَذسم ِ
٤من﴾ شمرضميع
َ
َ َ
إمم أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ُمٌ٤مذة ،شمّمػم ظم٤مص٦م سم٤مٔي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ُمٌ٤مذة.
إذن يّمػم هذا شم٠مؾمٞمً٤مٟٕ :مف يّمػم ﴿ َومٌِ َ٠مي ِ
آٓء﴾ اًمتل هل صم٤مين ُمرة وردت سم٤مًمًقرة همػم إومم اًمتل وردت ذم
اًمًقرة إومم ًمٚمتل ىمٌٚمٝم٤م ،واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمتل ىمٌٚمٝم٤م ،ومٝمؾ شمّمػم اًمث٤مٟمٞم٦م شم٠ميمٞمدا ًمألومم أو اًمث٤مًمث٦م شم٠ميمٞمدا ًمٚمث٤مٟمٞم٦م؟ ٓ.
اًمً٤مدس :ىم٤مل( :وقمغم أٟمف ُمتٌ٤ميـ ٓ ُمؽمادف) ،اًمتٌ٤ميـ أن يٙمقن ًمٙمؾ ًمٗمظ ُمٕمٜمك همػم اعمٕمٜمك أظمر ،هذا اًمتٌ٤ميـ،
شمٌ٤ميـ أن يٙمقن ًمٙمؾ ًمٗمظ ُمٕمٜمك همػم ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ أظمر ،ومٞم٘م٤مل :قمٜمدٟم٤م ًمٗمٔم٤من ُمت٤مسمٞمٜم٤من ،إذا ىمٞمؾ :ضم٤مء زيد وقمٛميرو،
هؾ زيد هق قمٛمرو؟ ٓ ،هذان ًمٗمٔم٤من ُمتٌ٤ميٜم٤منً ،مٙمـ ًمق ىمٞمؾ ُمثال :ضم٤مء زيد اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ،ىمد ٟم٘ميقل إن اعمحيدث
وصػ ِبام ؿمخص واطمد ،وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اعمٕمٜمكٕ :ن اعمٕمٜمك خمتٚميػ وٓ
واًمٗم٘مٞمف مه٤م ًمٗمٔم٤من ُمؽمادوم٤منٟٕ :مف ىمد
َ
ؿمؽ.

( )59اًمرمحـ.13 :

أصول الفقه
اعم٘مّمقد :أن اًمتٌ٤ميـ أن يٙمقن يمؾ واطمد ُمـ اًمٚمٗمٔملم ًمف ُمٕمٜمك هميػم ُمٕمٜميك اًمٚمٗميظ أظمير وم٤معمحيدث واًمٗم٘مٞميف
ُمتٌ٤ميٜم٤من ِبذا اعمٕمٜمك ًمٙمـ سم٤مقمتٌ٤مر أٟمف وصػ ِبام ؿمخص واطمد مه٤م ُمؽمادوم٤من وم٤مًمؽمادف احت٤مد يمٚمٛمتلم أو أيمثر ذم اعمٕمٜمك
ٓ ذم اًمٚمٗمظ ٕن اًمٚمٗمظ صٕم٥م أن يتحد ،احت٤مد يمٚمٛمتلم أو أيمثر ذم اعمٕمٜمك ٓ ذم اًمٚمٗمظ ُمثؾ ىمقل اًمٜمحقيلم :هذا ُمثي٤مل
شمقوٞمحل ُم٤م هق اعم٘مّمقد؟ ٓ ٟمريد أن ٟمٛمثؾ سم٠مُمثٚم٦م اًمٜمحقيلم هٜم٤م ذم أصقل اًمٗم٘مفِ .
ًمٙمـ اًمٜمحقيقن ي٘مقًميقن ذم سمي٤مب
واًمؼم ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد ،وإن يم٤من اًمٚمٗمظ ُخمُ تٚمٗمي٤م :وُميثٚمام
اإلو٤موم٦م :هذا ىمٛمح ُسم ّر ،هذا ُم٤مذا يًٛمك؟ شمرادفٕ :ن اًم٘مٛمح ُ ّ
يذيمرون ذم سم٤مب اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ :ىمٕمدت ضمٚمقؾم٤مٟ ،م٘مقل :ىمٕمدت ضمٚمقؾم٤م وم٤مًم٘مٕمقد هق اجلٚمقس.
واعم٘مّمقد :أٟمف إذا دار اًمٚمٗمظ سملم اًمتٌ٤ميـ واًمؽمادفُ :ي َ٘مدََّّ ُم اًمتٌ٤ميـٕ :ن اًمتٌ٤ميـ أيمثر وم٤مئدةُ .مث٤مًمف :ىمقل اًمرؾمقل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :-مِ َٞم ِٚمٜمِل ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ ُأو ًُمق إَ ْطمالَ ِم َواًمٜمُّ َٝمكش ُ ،م٤م ومٞمف ظمالف أن اعمراد سم٤مًمٜمٝمك :اًمٕم٘مالء ،هذا ُم٤م ومٞمف
( )60

ن "أوًمق إطمالم" -وـمٌٕم٤م أٟم٤م أىمقل:
ظمالفٕ :ن اًمٜمٝمك مجع ُهن ْٞمَ٦م سم٤مًمْمؿ ،واًمٜمٝمٞم٦م هل اًمٕم٘مؾً ،مٙمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء َوم َّ َ
أوًمق إطمالم ُمـ طمٙم٤مي٦م ًمٗمظ احلدي٨م ،وإٓ إذا يم٤من اعمٗمروض أن ٟم٘مقل " ُأ ِ
وزم" سم٤مًمٜمّم٥م -ومن سمٕمض اًمٕمٚمامء أوزم
ومن "أوًمق
إطمالم سم٤مًمٕم٘مالء ،إذا ومن سم٤مًمٕم٘مالء إذا ومن سم٤مًمٕم٘مالءُ :م٤مذا يّمػم احلدي٨م؟ ُمـ سم٤مب اًمؽمادف وسمٕمْمٝمؿ َّ
إطمالم" سم٤مًمٌ٤مًمٖملم وإذا ومن سم٤مًمٌ٤مًمٖملم يٙمقن ُمـ سم٤مب اًمتٌ٤ميـ.
اًمً٤مسمع ىم٤مل( :وقمغم سم٘م٤مئف دون ٟمًخف) :يٕمٜمل إذا دار إُمر سملم أن يٙمقن احلٙمؿ سم٤مىمٞم٤م أو يٙمقن احلٙمؿ ُمٜمًقظم٤م:
ُىمد َم اًمٌ٘م٤مءٕ :ن سم٘م٤مء احلٙمؿ ُمٕمٜمك هذا أٟمف ؾمٞمُٕمٛمؾ سمف ،أُم٤م إذا ُٟم ًُِ َخ :وم٢مٟمف ٓ يٕمٛمؾ سمف.
ِ
ِ
يل إِ َ َّزم ُحم َ َّر ًُمي٤م َقم َ
يغم
وُمـ إُمثٚم٦م اًمتل ذيمر اًمٕمٚمامء :ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم ؾمقرة إٟمٕم٤ممُ ﴿ :ىمؾ َٓ َأضمدُُ ِذم َُم٤م ُأوطم َ

َـم ِ
٤مقم ٍؿ َي ْٓم َٕم ُٛم ُف إَِّٓ َأن َي ُٙمُق َن َُم ْٞمتَ ً٦م﴾ .
( )61

وطمل إِ َزم ُحم َرُم٤م َقم َغم َـم ِ
ِ
ِ
٤مقم ٍؿ َي ْٓم َٕم ُٛم ُف إَِّٓ َأن َي ُٙمُق َن َُمٞمْتَ ً٦م َأ ْو
ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم ؾمقرة إٟمٕم٤ممُ ﴿ :ىمؾ َّٓ َأضمدُُ ِذم َُم٤م ُأ َ َّ َّ ً
حل َؿ ِظم ِٜمز ٍير َوم٢مِ َّٟم ُف ِر ْضم ٌس َأ ْو ومِ ًْ ً٘م٤م ُأ ِه َّؾ ًمِ َٖم ْ ِ
َػم اهللَِّ سمِ ِف﴾  ،هذه أي٦م طمٍمت اعمحرُم٤مت ذم أرسمٕم٦م أٟمقاع،
َد ًُم٤م َُّم ًْ ُٗم ً
قطم٤م َأ ْو َ ْ
( )62

ضم٤مء احلدي٨م وهق ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ( :هن َك َقم ْـ ُيمُؾ ِذي

( ) 61أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م وومْمؾ إول وم٤مٕول (ُ )432مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف.
( )61اعم٤مئدة.145 :
) (62اعم٤مئدة.145 :

أصول الفقه
َ٤مب ُِم َـ اًمً ٌَ٤م ِعَِ ،و ُيمُؾ ِذي ِخم ْ َٚم ٍ
َٟم ٍ
٥م ُِم َـ اًم َّٓم ْ ِػم)  .وم٤مًمٙمالم أن ًمٚمامًمٙمٞم٦م ،سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م ىمي٤مًمقا" :إن احليدي٨م ٟم٤مؾميخ
( )63

ًممي٦م" ،واٟمتٝم٧م ُمً٠مًم٦م احلٍم اًمتل سم٤مٔي٦م ٕٟمف ضم٤مء رء زائد قمغم ُم٤م ذم أي٦م :ومٌٓمؾ ُمقويقع احلٍمي سم٤مٔيي٦مُ ،مي٤م
ص٤مرت اعمحرُم٤مت حمّمقرة سم٠مرسمٕم٦م زيد قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًمًٌ٤مع ويمؾ ذي خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم.
ىم٤مل آظمرون ،ٓ :إطمٙم٤مم أي٦م ُم٘مدم قمغم ٟمًخٝم٤م ،ومتٌ٘مك أي٦م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ،واحلدي٨م؟ ىم٤مًمقا :احلدي٨م ُمراد
يٞمػ
سمف ؾم١مر احلٞمقان -ومْمٚم٦م احلٞمقان -يٕمٜمل هنك قمـ أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ،يقضمد دىم٦م ي٤م إظمقان هٜم٤م ،أيمؾ ُمّميدر ُأ ِو َ
ًمٗم٤مقمٚمف ٓ ُمٗمٕمقًمف.
ُم٤م اًمٗمرق؟
لم قمـ اًمذي ي٠ميمٚمف يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًمًٌ٤مع ،ومال ٟم٠ميمؾ َوم ْْم َٚم َتَف ،يٕمٜمل وضميدت
إن يم٤من ُمْم٤موم٤م ًمٗم٤مقمٚمف سٟم٤م َُمٜمْ ِْٝمٞم َ
ـمٕم٤مُم٤م أيمؾ ُمٜمف َؾمٌُ ٌع :وم٠مٟم٧م ُمٜمٝمل قمـ أيمؾ هذا اًمٓمٕم٤مم ،هذا ُمٕمٜمك أن ُمّمدر أيمؾ ُمْم٤مف إمم وم٤مقمٚمف.
أُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م :إٟمف ُمْم٤مف إمم ُمٗمٕمقًمف -وهق اعمتٌ٤مدر ُمـ احلدي٨م :-سٟم٤م ُمٜمٝمٞملم قمـ أن ٟم٠ميمؾ ذوات إٟمٞم٤مب ُمـ
اًمًٌ٤مع أو ذوات اعمخ٤مًم٥م ُمـ اًمٓمػم.
ومٕمغم رأي ه١مٓء ي٘مقًمقن :أيي٦م ُحم ْ َٙم ََٛمي ٌ٦م وسم٤مىمٞمي٦م ،واإلطمٙمي٤مم ُُم َ٘ميدََّّ ٌم قميغم اًمٜمًيخ ،ويميال اًم٘ميقًملم ويٕمٞمػ،
واًمّمقاب :أن أي٦م سم٤مىمٞم٦م وزيد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اعمحرُم٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمام سمٕمد ذم اًم٘مرآن.
(إٓ ًمدًمٞمؾ يدل قمغم ظمالف ُم٤م شم٘مدم) ،واعمٕمٜمك :أن هذه اًم٘مقاقمد يٕمٛمؾ ِب٤م ،إٓ إذا وضمد دًمٞمؾ يدل قمغم ظمالف
ذًمؽ يٕمٜمل يٛمٜمع ،وًمٕمكم أيمتٗمل هٜم٤م سمٛمث٤مل واطمد:
ٟمحـ ىمٚمٜم٤م :إن إصؾ أن َُيٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم طم٘مٞم٘متف دون ُم٤م ىم٤مًمقا :إٟمف جم٤مز ،إٓ إذا وضمد دًمٞميؾ يٛمٜميع ُميـ محيؾ
اًمٚمٗمظ قمغم طم٘مٞم٘متف ،ومٛمثالً :مق ىم٤مل إٟمً٤من :رأي٧م أؾمدا يرُمل ،وم٠مؾمد ُمٕمٜم٤مه٤م احل٘مٞم٘ميل احلٞميقان اعمٗميؽمس ،وُمٕمٜم٤مهي٤م
اعمج٤مزي اًمرضمؾ اًمِمج٤معُ ،و ِضمدََ ذم اعمث٤مل ٌ
دًمٞمؾ يٛمٜمع ُمـ محؾ اًمٚمٗمظ قمغم ُمٕمٜمي٤مه احل٘مٞم٘ميل :إذنَُ :يٛميؾ قميغم اعمٕمٜميك
اعمج٤مزي.

( )63أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح ،سم٤مب حتريؿ أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًمًٌ٤مع ويمؾ ذي خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم (ُ )1934مـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب صمٕمٚمٌ٦م اخلِمٜمل ،وأيب هريرة.

أصول الفقه
وُمـ إُمثٚم٦م ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم ذيمر ُم٤م يقضم٥م اًمٓمٝم٤مرةَ ﴿ :أو ضم٤مء َأطم ٌدٌ ُمٜم ُٙمُؿ ُمـ ا ًْم َٖم َِ٤مئ ِ
ط﴾  .وم٘مقًمف -شمٕم٤ممم:
َ
ْ َ َ َ
﴿ُمـ ا ًْم َٖم َِ٤مئ ِ
ط﴾ -قمغم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن ومٞمف جم٤مز -ىم٤مًمقا :إن يمٚمٛم٦م ُمـ اًمٖم٤مئط هل٤م ُمٕمٜمٞم٤من:
َ
( )64

ُمٕمٜمك طم٘مٞم٘مل :وهق :اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـ يٕمٜمل اعمٜمخٗمض ،اًمذي يم٤مٟمقا ي٘مّمدوٟمف ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م ـمٚمٌ٤م ًمٚمًيؽم ،هيذا
اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل.
واعمٕمٜمك اعمج٤مزي :اؾمؿ ًمٚمٗمْمٚم٦م اخل٤مرضم٦م ُمـ اإلٟمً٤من.
وقمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل َىم َّٕمدْْ َٟمَ٤م ٟمحٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم احل٘مٞم٘م٦م أم قمغم اعمج٤مز؟ ٟمٕمؿ ،قمغم احل٘مٞم٘م٦مً ،مٙمـ هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُميـ
محؾ اًمٚمٗمظ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،وهق أ َّن جمرد اعمجلء ُمـ ُمٙم٤من ُمٜمخٗمض ٓ يقضم٥م اًمٓمٝم٤مرة ،وإٟمام اًمذي يقضم٥م اًمٓمٝمي٤مرة
ظمروج اًمٗمْمٚم٦م ُمـ اإلٟمً٤من ،وهذا هق اعمٕمٜمك اعمج٤مزي ،وي٘م٤مل :إن أي٦م ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ ،وإن مل يٙمـ ُمـ ٟمٗمس أي٦م ًمٙمـ
ِ
همػم ممٙمـ ،وإٟمام َيٛمؾ اًمٚمٗمظ هٜم٤م قمغم
ُأظم َذ ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م وُمـ قمٛمقُم٤مت اًمنميٕم٦م :أن محؾ اًمٚمٗمظ قمغم طم٘مٞم٘متف ُ
جم٤مزه.
هذا ُمٕمٜمك ىمقل اًمِمٞمخ( :إٓ ًمدًمٞمؾ يدل قمغم ظمالف ُم٤م شم٘مدم).
صمؿ ىم٤مل قمـ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مُمٜم٦م( :وقمغم قمرف اًمِم٤مرع إن يم٤من يمالُم٤م ًمٚمِم٤مرع) ،اعمٕمٜمك :أٟمف إذا ورد قمغم ًمً٤من اًمنمع
ٌ
لم
ًمٗمظ ًمف ُمدًمقل ذقمل وُمدًمقل ًمٖمقي :وم٢مٟمف يٗمن سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل وٓ يٗمن سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ،عم٤مذا؟ ٕن اًمِم٤مرع ُيٌَ ُ
لم اًمٚمٖمقي٤متٕ ،ن اًمِم٤مرع ضم٤مء ًمٌٞم٤من اًمنمقمٞم٤مت وًمٞمس ًمٌٞم٤من اًمٚمٖمقي٤مت.
اًمنمقمٞم٤مت وًمٞمس ُيٌَ ُ
وُمث٤مل هذا ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :شم ََق َّو ُ١موا ُِم ْـ ُحلُق ِم ِ
اإلسمِ ِؾش  .ومٚمٗمظ "اًمقوقء" ًمف ُمٕمٜمٞم٤منُ :مٕمٜمك
( )65

ذقمل ،وهق همًؾ إقمْم٤مء إرسمٕم٦م :وهل :اًمقضمف ،واًمٞمدان ،واًمرأس ،واًمرضمالن ،وإدظم٤مل اًمرأس َشم ًََ٤م ُُم ٌح ،وإٓ:
وم٤مًمرأس ُمٕمٚمقم أٟمف ممًقح ،ومٖمًؾ إقمْم٤مء إرسمٕم٦م هذا هق اًمقوقء اًمنمقمل ،أُم٤م اًمقوقء اًمٚمٖمقي :ومٝمق اًمٜمٔم٤مومي٦م،

) (64اًمٜمً٤مء.43 :
( )65صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 18713أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ ( ،)184اًمؽمُمذي :يمت٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ ( ،) 81اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ ()494
سمٚمٗمٔمفُ ،مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
وأظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ (ُ ) 361مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة سمٜمحقه ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أؾمٞمد سمـ
طمْمػم وذي اًمٖمرة وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو.

أصول الفقه
ًمق رضمٕم٧م إمم ىمقاُمٞمس اًمٚمٖم٦م ذم ُم٤مدة " َو ُو َ١م ووقءا" :دمد أهنؿ يٗمنوهن٤م سم٤مًمٜمٔم٤مومي٦م ،واعميراد سم٤مًمٜمٔم٤مومي٦م ذم احليدي٨م
حل َؿ اإلسمؾ ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ،ي٘مقًمقن" :إن اعمراد سم٤مًمقوقء ذم احلدي٨م
َهم ًَْ ُؾ اًمٞمديـ ،وهذا قمغم رأي ُمـ ي٘مقل :إن َ ْ
همًؾ اًمٞمديـ".
ًمٙمـ محؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اًمنمقمل ُُم َ٘مدََّّ ٌم قمغم محٚمف قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقيٕ :ن -يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ :اًمنمع ضم٤مء ًمٌٞم٤من
اًمنمقمٞم٤مت ،وًمٞمس ًمٌٞم٤من اًمٚمٖمقي٤مت .أوػ إمم هذا أن اًمٞمد شمٖمًؾ ُمـ حلؿ اإلسمؾ وُمـ همػمه ،هذا ُمٕمٜمك محؾ اًمٚمٗمظ
قمغم اعمٕمٜمك اًمنمقمل.
اًم٘م٤مقمدة اًمت٤مؾمٕم٦م ىم٤مل( :وقمغم قمرف اعمتٙمٚمؿ سمف ذم أُمقر اًمٕم٘مقد وشمقاسمٕمٝم٤م) ،هذه ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء
وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَّ َ٦م :وهل :أ ّن اًمٚمٗمظ َُيٛمؾ قمغم قمرف َُم ْـ َشم َٙم َّٚم َؿ سمفٕ :ن إًمٗم٤مظ ُخيتٚمػ اعمراد ِبي٤م ُميـ
ىمقم إمم ىمقم ،وُمـ سمٞمئ٦م إمم أظمرى .ومتجد ه١مٓء يتٙمٚمٛمقن سمٚمٗمظ وًمف ُمٕمٜمك ،وآظمريـ يتٙمٚمٛميقن سمي٤مًمٚمٗمظ وًميف ُمٕمٜميك
ومحٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم ُمراد اعمتٙمٚمؿ هذا ومٞمف وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م :وهل -يمام ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ " :أوٓ :وم ْٝمؿ ُمراد اعمتٙمٚمؿ،
آظمرْ ،
66

واًمث٤مين :إصدار احلٙمؿ اعمٜم٤مؾم٥م عمراد اعمتٙمٚمؿ" .وهلذا وم٤مًمذيـ ٓ يٕمرومقن اصٓمالطم٤مت اًمٜم٤مس ذم إًمٗم٤مظ ُخيٓمئقن ذم
اًمٗمٝمؿ أوٓ ،وخيٓمئقن ذم إصدار احلٙمؿ صم٤مٟمٞم٤م.
ذيمر هذا اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل -وىم٤مل" :إن اإلظمالل ِبذه اًم٘م٤مقمدة ي١مدي إمم ومٝمؿ ظم٤مـمئ ًم٘مّمد اعمتٙمٚمؿ وإصدار
طمٙمؿ ٓ يٜم٤مؾم٥م هذا اعمتٙمٚمؿ".
وهذه اًم٘م٤مقمدة هل٤م جم٤مٓت يمثػمة ذم اًمٗم٘مف يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ ذم اًمٕم٘ميقد وشمقاسمٕمٝمي٤م :أُمثي٤مل :اإلضمي٤مرة ،واًمقىميػ،
واًمٜمٙم٤مح ،وإيامن ،واًمٌٞمقع ..وهمػم هذا .وهلذا دمد اًمٕمٚميامء أيمثير ُمي٤م ييذيمرون هيذه اًم٘م٤مقميدة ذم أسميقاب اًمٕم٘ميقد
وشمقاسمٕمٝم٤م.

( ) 66حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611

أصول الفقه
وُمـ إُمثٚم٦م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ًمٗمظ "اًمِم٤مة" ،اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن" :إن اًمٙمالم َُيٛمؾ قمغم ُقم ْرف اعمتٙمٚمؿ ؾمقاء أواومؼ
اًمٚمٖم٦م أو ٓ ،وؾمقاء واومؼ اًمنمع أم ٓ" .سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقن اعمتٙمٚمؿ يمالُمف يقاومؼ اًمٚمٖم٦م أو خي٤مًمٗمٝم٤م ،هذا ٓ يٕمٜمٞمٜم٤م،
أيْم٤م -اًمنمع أو ٓ يقاومؼ اًمنمع ،اعمٝمؿ قمرف اعمتٙمٚمؿ.
وم٠مهؿ رء قمرف اعمتٙمٚمؿ ،وؾمقاء يم٤من يقاومؼ ً -
وم٤مٟمٔمر ُمثال ًمٙمٚمٛم٦م اًمِم٤مة ،اًمِم٤مة ذم ًمٖم٦م اًمنمع ُشمُٓمٚمؼ قمغم اًمذيمر وإٟمثك ُمـ اًمْم٠من وُمـ اعمٕمز ،ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦مَ « :قم ِـ ا ًْم ُٖمالَ ِم َؿم٤م َشم ِ
َ٤منش  ،وًمق ذسمح قمـ اًمٖمالم ذيمرا أو أٟمثك و٠مٟم٤م أو ُمٕمزا :أضمزأ سم٢ممجي٤مع
( )67

أهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙم َّـ اًمٕم٤مُم٦م ٓ يٕمرومقن اًمِم٤مة إٓ ًمألٟمثكُ ،م٤م يٕمرومقن اًمِم٤مة ًمٚمذيمر ،اًمذيمر يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف اؾمؿ "اخلروف"
ي٘مقًمقن :هذا ظمروف ،وهذه ؿم٤مة.
وم٢مذا شمٙمٚمؿ إٟمً٤من سم٤مًمِم٤مةٟ :مجري ذم يمالُمف قمغم ًمٖم٦م اًمنمع أو قمغم ُقم ْرومف هق؟ قمغم قمرومف ،ومٚمق ىم٤مل ُمثال :أوصٞم٧م
ًمٗمالن سمٕمنم ُمـ اًمِمٞم٤مه ُمـ همٜمٛمل ،هؾ ٟمٕمٓمل ومالٟم٤م اًمٙمٌش أو اخلروف؟ ٓ ٟمٕمٓمٞمفٕ ،ن اعمتٙمٚمؿ يريد سم٤مًمِم٤مة إٟمثيك
ُمـ اًمْم٠من ،هذا ُمٕمٜمك أن إًمٗم٤مظ ُحتٛمؾ قمغم أقمراف اعمتٙمٚمٛملم.
وهٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألوىم٤مف ،وم٢من اًمقاىمػ إذا يمت٥م ٟمّم٤م ذم وىمٗمف :وم٢مٟمٜم٤م ٟمًػم ذم وىمٗمف قمغم قمرومف ،وقمغم ُم٤م يتٙمٚمؿ سمف.
وهلذا اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدهؿ قمٌ٤مرة ي٘مقًمقنٟ" :مص اًمقاىمػ يمٜمص اًمِم٤مرع" :يٕمٜمل أٟمف ُيتٌَْ ُع ذم ًمٗمظ اًمقاىمػ ُم٤م ومٞمف ُمـ ذوط
وُم٤م ومٞمف ُمـ وقاسمط ومٞمُٕمٛمؾ ِب٤م.
ُمث٤مل آظمرً :مق ىم٤مل ؿمخص ٔظمر :ضمقزشمؽ اسمٜمتل" ،ضمقزشمؽ" هذا يتٙمٚمؿ سمف اًمٜم٤مس ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،ي٘مقًميقن :وميالن
سمٞمتجقز ،أو :ومالن دمقز سمٜم٧م ومالن ،ومٚمق ىم٤مل وىم٧م اًمٕم٘مد :ضمقزشمؽ اسمٜمتلَ :ص َّحٕ :ن هذا ُيٕمرف اعمراد ُمٜمف.
أيْم٤م ًمق ىم٤مل :أيمريتؽ سمٞمتل ،وم٤مًمٙمراء وإن يم٤من ُمقضمقدا ذم اًمٚمٖم٦مً ،مٙمٜمف ىمٚمٞمؾ آؾمتٕماملً ،مٙمـ قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م
وُمثٚمف ً
يًتٕمٛمٚمقن ًمٗمظ اًمٙمراء ،ومٞم٘مقًمقن :ومالن ذم سمٞم٧م ُمٚمؽ ،وومالن ذم سمٞم٧م يمروةُ .م٤م ُمٕمٜمك يمروة؟ يٕمٜمل أٟمف ُمًت٠مضمر ،ومٚمق
ىم٤مل :أيمريتؽ سمٞمتل ،أو ىم٤ملً :مِمخص :أٟم٤م ذم سمٞم٧م يمروةَ :ص َّحٟٕ :مف يتٙمٚمؿ قمغم َطم ًَ ِ
٥م قمرومف ،وُم٤م يريد ،وهذا سم٤مب
واؾمع َشم َتٜمََ٤م َصم ُر ُمً٤مئٚمف ذم أسمقاب اًمٕم٘مقد وشمقاسمٕمٝم٤م يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ.

( )67صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 24128اًمؽمُمذي :يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م ( )1513ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م
طمًـ صحٞمح ،واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمذسم٤مئح ،سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م (ُ ) 3163مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أم يمرز واسمـ قمٌ٤مس وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وهمػمهؿ.

أصول الفقه
وا ًْمقؾم ِ٤مئ ُؾ َهل٤م َأطم َٙمَ٤مم اعمَْ َ٘م ِ
٤مص ِد.
َ ْ ُ
َ َ َ
ِ
قب إَِّٓ سمِ ِفَ :وم َٚمٞمْ َس سمِ َق ِ
٥م إَِّٓ سمِ ِفَ :وم ُٝم َق َو ِ
َوُم٤م َٓ َيتِؿ ا ًْم َق ِ
اضم ٍ
٥م).
٥مَ ،و َُم٤م َٓ َيت ٌّؿ ا ًْم ُق ُضم ُ
اضم ٌ
اضم ُ
ُّ
َ
صمؿ ىم٤مل( :واًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد) :اًمقؾم٤مئؾ مجع وؾمٞمٚم٦م ،وهل ُم٤م يتقصؾ ِب٤م إمم اًمٌمء اعم٘مّمقد ،ومٙميؾ
رء ُم٘مّمقد ٓ ُيقصؾ إًمٞمف إٓ سمقؾمٞمٚم٦م :إذن :اًمقؾمٞمٚم٦م هل إُمر اعمقصؾ إمم همػمه ،أو اعمقصؾ إمم اًمٌمء اعم٘مّمقد.
أُم٤م اعم٘م٤مصد :ومٝمل مجع ُم٘مّمد ،واعم٘مّمد هق اإلرادة واهلدف ،اعمراد هٜم٤م سم٤معم٘مّمد اًمٌمء اعمٓمٚمقب.
ُم٤م ُمٕمٜمك "اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد"؟ اعمٕمٜمك :أن ُم٤م يثٌ٧م ًمٚمٛم٘مّمقد ُمـ طمٙميؿ يثٌي٧م ًمٚمقؾميٞمٚم٦م ،ومقؾمي٤مئؾ
اعم٠مُمقرات ُم٠مُمقر ِب٤م ووؾم٤مئؾ اعمٜمٝمٞم٤مت ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م.
وسمٕمٌ٤مرة أوؾمع :وؾم٤مئؾ اًمقاضمٌ٤مت واضمٌ٦م ،وؾم٤مئؾ اعمٜميدوسم٤مت ُمٜمدوسمي٦م ،وؾمي٤مئؾ اعمحرُمي٤مت حمرُمي٦م ،وؾمي٤مئؾ
اعمٙمروه٤مت ُمٙمروه٦م .هذا ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة.
واًمتٕمٚمٞمؾ ًمٙمقن اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد :أن اعم٘م٤مصد ٓ ُيتقصؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سم٠مؾمٌ٤مب ،أو ذوط ُشمُٗميض إًمٞمٝم٤م.
ومٛمثال :اًمّمالة واضمٌ٦م ،وٓ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن ُيّمكم ذم اعمًجد إٓ سم٤معمٌم ،ومٞمٙمقن اعمٌمي إمم اًمّميالة واضمٌي٤مٕ :ن
اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد.
وىمد دل قمغم هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ أدًم ٌ٦م يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًمًٜم٦م ،وأيمتٗمل سمدًمٞمٚملم:
ِ
ِ
٥م وَٓ خمََ ْ َٛم َّم ٌ٦م
اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم آظمر ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ﴿ :ذًم َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َٓ ُيّمٞمٌُ ُٝم ْؿ َفم َٛم ٌ٠م وَٓ َٟم ََّم ٌ
ِ
ِ
ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ َوَٓ َي َٓمئُق َن َُم ْقـمِئً٤م َي ِٖم ُ
٥م َهل ُؿ ِسمف َقم َٛم ٌؾ َص٤مًمِ ٌح إِ َّن اهللََّ َٓ ُي ِْميٞم ُع
ٞمظ ا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر َوَٓ َيٜمََ٤م ًُمق َن ُم ْـ َقمدُُ و َّٟم ْٞمالً إَِّٓ ُيمُت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م َهل ُ ْؿ ًمِ َٞم ْج ِز َ ُهي ُؿ اهللَُّ َأ ْطم ًَ َـ َُمي٤م َيمَي٤م ُٟمُقا
َأ ْضم َر اعمُْ ْح ًِٜمِ َ
لم * َوَٓ ُيٜمٗم ُ٘مق َن َٟم َٗم َ٘م ً٦م َصٖم َػم ًة َوَٓ َيمٌَِ َػم ًة وَٓ َي ْ٘م َٓم ُٕمق َن َواد ًي٤م إَِّٓ ُيمُت َ
َي ْٕم َٛم ُٚمق َن﴾  ،أن هؿ ذم اًمٓمريؼ ًمٚمجٝم٤مدُ ،م٤م وصٚمقا إمم اجلٝم٤مد ،وٓ سمدأ اجلٝم٤مدً ،مٙمـ اهلل -ضمؾ وقمال -أصم٤مِبؿ قمغم
( )68

ُم٤م َيّمؾ ذم اًمٓمريؼٕ :ن اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد .وم٢مذا أص٤مِبؿ ذم اًمٓمريؼ فمٛم٠م قمٓمش أو ٟمّم٥م -يٕمٜمل شمٕم٥م-
لم قمغم أن اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد،
 ،أو خمٛمّم٦م -أي جم٤مقم٦مُ :-يثٞمٌٝمؿ اهلل -شمٕم٤ممم -قمٚمٞمٝم٤م .ومٝمذه أي٦م ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ َسم ٌ
أيْم٤م قمغم اًمقؾمٞمٚم٦م ،يمام يث٤مب قمغم اًمّمالة يث٤مب قمغم اعمٌم إمم اًمّمالة ،ويمام
وأن اإلٟمً٤من يمام يث٤مب قمغم اعم٘مّمد ُيث٤مب ً
أيْم٤م قمغم اًمقؾمٞمٚم٦م اعم١مدي٦م إمم اجلٝم٤مد ،هذا ُمـ اًم٘مرآن.
يث٤مب قمغم اجلٝم٤مد يث٤مب ً

) (68اًمتقسم٦م.121 -121 :

أصول الفقه
أ َُّم٤م ُمـ اًمًٜم٦م يمام ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َشم َٓم َّٝم َر ِذم َسم ْٞمتِ ِف ُصم َّؿ َُم َِميك إِ َمم
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
يْم ً٦م ُِم ْـ َوم َر ِائ ِ
حت ُّط َظمٓمِٞم َئ ً٦مَ ،وإُ ْظم َرى َشم َْر َوم ُع َطم ًَٜمَ ً٦مش .
امه٤م َ ُ
ض اهللَِِ :يمَ٤م َٟم ْ
يض َوم ِر َ
َ٧م ُظم ُٓم َقا ُشم ُف إِ ْطمدََ ُ َ
َسم ْٞم٧م ُم ْـ ُسم ُٞمقت اهللَِّ ًم َٞم ْ٘م َ
( )69

اًمّمالة ُم٤م سمدأت إمم أنً ،مٙمـ اًمٓمريؼ إمم اعمًجد وؾمٞمٚم٦م ،وم٠مصم٤مسمف اهلل -شمٕم٤ممم -قمغم هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ،وص٤مرت اخلٓمك
اًمتل َي ْٛم ِِمٞم َٝم٤م ظمٓمقة ومٞمٝم٤م طمًٜم٦م وظمٓمقة ُي ْٛم َحك ومٞمٝم٤م ؾمٞمئ٦م ،إمم أن يّمؾ إمم اعمًجد .وأؾمٕمد اًمٜم٤مس ِبذا إضمر َُمي ْـ
َسم ُٕمدََ قمـ اعمًجد ،يمٚمام سمٕمد قمـ اعمًجد :ومٝمق أقمٔمؿ أضمرا ،سمؾ ورد ذم طمدي٨م آظمير ذم ُمًيٚمؿ أيْمي٤م أن رضمققميف إمم
لم قمغم ومْمؾ صالة اجلامقم٦م ،ودًمٞمؾ سملم قميغم اًم٘م٤مقميدة اًمتيل ُمٕمٜمي٤م وهيل أن
أيْم٤م ومٞمف أضمر  ،وهذا دًمٞمؾ َسم ٌ
اعمًجد ً
( )71

اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد ىم٤مل اًمِمٞمخ( :وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م وُم٤م ٓ يتؿ اًمقضمقب إٓ سمف ومٚميٞمس
سمقاضم٥م).
ف يمؾ وؾمٞمٚم٦م سمنمف ُم٘مّمقده٤م ،هيذه
َنم ُ
ىمٌؾ أن ٟمٜمت٘مؾ هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م ٟمًٞم٧م أن أذيمره٤م ،وهل أن اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقاَ :شم ْ ُ
ىم٤مقمدة ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ،شمنمف يمؾ وؾمٞمٚم٦م سمنمف ُم٘مّمقده٤م ،وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م إمم أومْميؾ اعم٘م٤مصيد هيل أومْميؾ اًمقؾمي٤مئؾ،
اًمقؾمٞمٚم٦م إمم أومْمؾ اعم٘م٤مصد هل أومْمؾ اًمقؾم٤مئؾ ،واًمقؾمٞمٚم٦م إمم أدٟمك اعم٘م٤مصد هل أدٟمك اًمقؾمٞمٚم٦م.
ـمٞم٥م ىم٤مقمدةُ( :م٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف) ،هذه شمٗمريع قمغم اًم٘م٤مقميدة اًمًي٤مسم٘م٦م ُمي٤م ٓ ييتؿ اًمقاضمي٥م إٓ سميف ومٝميق
واضم٥م :يٕمٜمل أن وؾمٞمٚم٦م اًمقاضم٥م واضمٌ٦م اًمّمالة ٓ شمتؿ إٓ سم٤معمٌم يٙمقن واضمٌي٤م ،وأداء احلي٩م ٓ ييتؿ إٓ سم٤مًمًيٗمر:
ومٞمٙمقن اًمًٗمر واضمٌ٤م ،وصٚم٦م إرطم٤مم ٓ شمتؿ إٓ سم٤معمٌم إًمٞمٝمؿ ،ومٞمٙمقن اعمٌم واضمٌ٤م ،وم٢مذن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضمي٥م إٓ سميف
ومٝمق واضم٥م.
اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م:
قمغم أؾم٤مس ُ( ...م٤م ٓ يتؿ اًمقضمقب إٓ سمف ومٚمٞمس سمقاضم٥م) ـمٞم٥م ُم٤م هق اًمٗمرق أن سملم اًم٘م٤مقمدشملم؟

( ) 69أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اعمٌم إمم اًمّمالة متحك سمف اخلٓم٤مي٤م وشمرومع سمف اًمدرضم٤مت (ُ )666مـ طمدي٨م أيب
هريرة.
( ) 70أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اعمٌم إمم اًمّمالة متحك سمف اخلٓم٤مي٤م وشمرومع سمف اًمدرضم٤مت (ُ )669مـ طمدي٨م أيب
هريرة.
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اًمٗمرق ي٤م إظمقان :إٟمف ذم اعمً٠مًم٦م إومم اًمقضمقب ىمد اؾمت٘مر وىمد صمٌ٧م ،ومام سم٘ميل إٓ اًمقؾميٞمٚم٦م ذم اعمًي٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م،
اًمقضمقب ُم٤م صمٌ٧م وٓ اؾمت٘مر :إذن ٓ :شمثٌ٧م اًمقؾمٞمٚم٦م .هذا هق اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدشملمُ ،مرة صم٤مٟمٞمي٦م اًم٘م٤مقميدة إومم :أن
اًمقاضم٥م ىمد صمٌ٧م ذم ذُم٦م اعمٙمٚمػ واؾمت٘مر :إذن :دم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م طمتك يتح٘مؼ آُمتث٤مل.
اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمقضمقب ُم٤م صمٌ٧م وٓ اؾمت٘مر ذم ذُم٦م اعمٙمٚمػٕ :ن اًمنموط ُم٤م حت٘م٘م٧م ،أو ًمقضمقد ُمقاٟمع :إذن:
شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م أٟمف ٓ يقضمد وؾمٞمٚم٦م أن هٜم٤م ،وهلذا ىم٤مًمقاُ :م٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ،وُم٤م ٓ يتؿ اًمقضمقب
إٓ سمف ومٚمٞمس سمقاضم٥م.
اًم٘م٤مقمدة إومم ُمثٚمٜم٤م هل٤م ،اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أُمثٚمتٝم٤م :وضمقب اًمزيم٤مة ،ومال ي٘م٤مل ًمِمخص ٓ :سمد أن شمًٕمك وشمٙمدح
وشمٙمتً٥م ٕضمؾ يٙمقن قمٜمدك ُم٤مل وإذا يم٤من قمٜمدك ُم٤مل شمزيمل عم٤مذا؟
عم٤مذا ٓ ُي٥م هذا؟ ٕٟمف أصال اًمزيم٤مة ُم٤م وضمٌ٧م قمٚمٞمف :إذنً :مٞمس هٜم٤مك وؾمٞمٚم٦م ُيٓم٤م ًَم٥م ِب٤م ،ومٕمغم هذا يمٞميػ ييتؿ
اًمقضمقب ،وضمقب اًمزيم٤مة؟ يتؿ سم٤مًمًٕمل وآيمتً٤مب؟ هؾ اًمًٕمل وآيمتً٤مب واضم٥م؟ هميػم واضمي٥مٕ :ن أصيؾ
وضمقب اًمزيم٤مة ُم٤م اؾمت٘مر ذم ذُمتفً ،مـ يًت٘مر ذم ذُمتف إٓ إذا ؾمٕمك ،وم٤مًمنمع ٓ يقضمي٥م قمٚمٞميف اًمًيٕمل وآيمتًي٤مب:
ٕضمؾ يٙمقن قمٜمده ُم٤مل زيمقي ،وهذا ُمـ رمح٦م اهلل -شمٕم٤ممم -سمٕمٌ٤مده.
ُمثال :اجلٛمٕم٦مً ،مق طمي اجلٛمٕم٦م مخً٦م وصمالصمقن رضمالُ :م٤م ٟم٘مقلٓ :زم واطمد ُمٜمٙمؿ يٓمٚمع سم٤مًمِم٤مرع يٌحي٨م قميـ
مخً٦م رضم٤مل يٙمٛمٚمقن إرسمٕملم ،ـمٌٕم٤م اعمث٤مل هذا ُمٗمروض قمغم اًمرأي ُمـ ي٘مقل سم٤مًمٕمدد ذم اجلٛمٕم٦مُ ،م٤م طمٙمؿ هي١مٓء
اًمذيـ طميوا وٓ يمٛمؾ اًمٕمدد؟ يّمٚمقن فمٝمرا ،وٓ يٓم٤مًمٌقن سم٢ميمامل اًمٕمددٕ :ن اًمقضمقب ٓ ُي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمتل هل
اجلٛمٕم٦م ،اًمقضمقب سمامذا ؾمٞمتؿ؟ يتؿ سم٤مًمٌح٨م قمـ مخً٦م رضم٤مل ،واًمٌح٨م قمـ مخً٦م رضم٤مل ًمٞمس سمقاضم٥م هيذا ُمٕمٜميك
ىمقًمٜم٤مُ :م٤م ٓ يتؿ اًمقضمقب إٓ سمف ،ومٚمٞمس سمقاضم٥مٕ :ن اًمقضمقب طمتك أن ُم٤م اؾمت٘مر وٓ صمٌ٧م.
أُم٤م ذم اًمّمقرة إومم اًمقاضم٥م اؾمت٘مر وصمٌ٧م ذم ذُم٦م اعمٙمٚمػ :إذن :ي٠ميت دور اًمقؾمٞمٚم٦م ،إذا أذن اًمٔمٝمر واإلٟمً٤من
أهؾ ٕن َيي اًمّمالة ُي٥م قمٚمٞمف اعمٌم يٕمٜمل ُي٥م قمٚمٞمف حت٘مٞمؼ اًمقؾمٞمٚم٦م .هذا اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدشملم.
وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚم٘م٤مقمدة إومم ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ٟمققم٤من:
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اًمٜمقع إول :أن يٙمقن ُم٠مُمقرا سمف ذقم٤م ،أن يٙمقن اًمذي ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ،يٕمٜمل اًمقؾمٞمٚم٦م أن يٙمقن ُم٠مُمقرا
٤مؾم َٕم ْقا إِ َمم ِذ ْيم ِْر اهللَِّ﴾  ،وُمثؾ اًمٓمٝم٤مرة
سمف ذقم٤مُ :مثؾ :اًمًٕمل إمم اجلٛمٕم٦م هذا ُم٠مُمقر سمف ذقم٤م ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ْ
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إمم اًمّمالة ،دم٥م اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالةٕ :ن ُم٤م يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥مً ،مٙمـ اًمٓمٝم٤مرة دل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞميؾ ذقميل:
ِ
ِ
ِ
قه ُٙم ُْؿ﴾  ،إذن ي٤م إظمقان ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ٟمققم٤من:
اًمّمالََة َوم٤م ْهمًْ ُٚمقا ُو ُضم َ
﴿ َي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُُقا إِ َذا ُىم ْٛمتُ ُْؿ إِ َمم َّ
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اًمٜمقع إول :أن يٙمقن هذا اًمٌمء اًمذي ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ىمد صمٌ٧م ذقم٤م .ومٞمّمػم دًمٞمٚمف اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ُمع
اًم٘م٤مقمدة اًمتل ُمٕمٜم٤م.
أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين :ومٝمق :أن يٙمقن ُمٌ٤مطم٤م ،مل يرد سمف دًمٞمؾ ُمًت٘مؾ ُمـ اًمنمع ،ومٝمذا يٙمقن ُمي٠مُمقرا سميف قم٘ميال يٕمٜميل
ُم٠مُمقرا سمف قمـ ـمريؼ اًمٚمزوم اًمٕم٘مكمُ :مثؾ :اًمًٗمر إمم ُمٙم٦م ٕداء احل٩م ٟمٗمس اًمًٗمر هذا ُم٤م قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ اًمنمعً ،مٙمـ
ُمٕمروف قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ وإن ؿمئ٧م ىمؾ اًمٚمزوم اًمٕم٘مكم :إٟمف ُم٤م يٛمٙمـ إلٟمً٤من أن َي٩م وهق ًمٞمس ذم ُمٙم٦م إٓ سم٤مًمًٗمر
إمم ُمٙم٦م :إذن :هذا اًمذي ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ُم٤م هق دًمٞمٚمف؟ دًمٞمٚمف هق اًمٕم٘مؾ ،أو ىمؾ :اًمٚمزوم اًمٕم٘مكم واوح اعمث٤مل.
ُمث٤مل آظمر :إٟمً٤من قمٜمده ُم٤مل ص٤مطم٥م دم٤مرة قمٜمده حمؾ دم٤مري ،يمٞمػ خيرج اًمزيم٤مة؟ ُم٤م يٛمٙمـ خييرج اًمزيمي٤مة إٓ
سم٢مومراز اعم٤مل ٓ ،سمد أن َُييص اعم٤مل اعمقضمقد ذم اعمحؾ و َيٕمرف ىمدر اًمقاضم٥م ،هؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم إومراد اعم٤مل إلظميراج
اًمزيم٤مة؟ ٓ يقضمد دًمٞمؾ ،إذن :يٙمقن اًمدًمٞمؾ هق اًم٘م٤مقمدة وهق اًمٚمزوم اًمٕم٘مكم ،إٟمف ُم٤م يٛمٙمـ إٟمًي٤من يٕميرف اًمقاضمي٥م
قمٚمٞمف إٓ إذا أومرز اعم٤مل اًمذي قمٜمده.
ىم٤مقمدةُ :م٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ،يمام شمالطمٔمقن ظم٤مص٦م سم٤مًمقاضم٥م أم ٓ؟!
أىمقل :ظم٤مص٦م سم٤مًمقاضم٥م ،سمٕمض اًمٕمٚمامء يٕمؼم سمتٕمٌػم يِمٛمؾ اًمقاضم٥م واعمٜمدوب :ي٘مقلُ" :م٤م ٓ يتؿ اعم٠مُمقر إٓ سميف
ومٝمق ُم٠مُمقر سمف" ،اًمقاضمٌ٤مت ُمثٚمٜم٤م هل٤م ،اعمٜمدوبُ :مثؾ :اًمتٓمٞم٥م يقم اجلٛمٕم٦مً ،مٙمـ إٟمً٤من ُم٤م قمٜمده ـمٞم٥م ُمي٤مذا احلٙميؿ؟
يِمؽمي اًمٓمٞم٥م ،ـمٞم٥م ،أيـ اًمدًمٞمؾ قمغم ذاء اًمٓمٞم٥م؟ ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم ذاء اًمٓمٞم٥م إٓ ىم٤مقمدة ُم٤م ٓ يتؿ اعمٜمدوب
إٓ سمف ومٝمق ُمٜمدوب ،وقمغم هذا شم٘مٞمس.

) (71اجلٛمٕم٦م.9 :
) (72اعم٤مئدة.6 :
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ووٝم٤م ،وا ْٟمتَ َٗم ْ٧م ُم ْٗم ًِدََ ُاهت٤م ،وا ًْمٌ٤مـمِ ُؾ وا ًْم َٗم ِ
ِ
ِ
واًمّم ِح ِ
٤مؾميدُُ سمِي٤م ًْم َٕم ْٙم ِ
ْس،
َ
َ َ َ
ذو ُـم َٝم٤م َو ُوم ُر ُ َ
ٞمح ُم َـ ا ًْمٕم ٌَ٤م َدات َُم٤م ْ
َ َّ ُ
ُ
اضمتَ ََٛم َٕم ْ٧م ُ ُ

َو َيم َِذ ًَم َؽ ا ًْم ُٕم ُ٘مق ُد َواعمُْ َٕم٤م َُمالَ َُت.

صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ اًمّمحٞمح واًمٗم٤مؾمد واًمٌ٤مـمؾ ،ىمٚمٜم٤م ي٤م إظمقان ذم درس ُم٣م :إن إطمٙم٤مم اًمنميقمٞم٦م إُمي٤م أطمٙمي٤مم
شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م أو أطمٙم٤مم ووٕمٞم٦م ،أو ٟم٘مقل :صمالصم٦م أطمٙم٤مم :ذقمٞم٦م ،ختٞمػمي٦م ،وووٕمٞم٦م.
وم٤محلٙمؿ اًمقوٕمل قمٜمد اًمٕمٚمامء هقُ :م٤م ووٕمف اًمنميع ُميـ أُمي٤مرات وقمالُمي٤متُ :مثيؾ إؾميٌ٤مب ،واًمنميوط،
واعمقاٟمع ،واًمّمح٦م ،واًمٗمً٤مد .هذه ُشمًُٛمك إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦مٕ :هن٤م قمالُم٤مت ووٕمٝم٤م اًمنمع ًمٚمٛمٙمٚمٗملم ،ومٛمثال زوال
ؾمٌ٥م ٕٟمف قمالُم٦م َو َو َٕمٝم٤م اًمنمع ًمدظمقل وىم٧م اًمٔمٝمرُ ،مثال اًمّمح٦م هذه قمالُمي٦م وويٕمٝم٤م اًمنميع ًميؼماءة
اًمِمٛمس ٌ
اًمذُم٦م وؾم٘مقط اًمٓمٚم٥م ُمثال ذم اًمٕمٌ٤مدات.
وم٤مٕطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م هل إطمٙم٤مم اًمتل َد َّل قمٚمٞمٝم٤م ظمٓم٤مب اًمنمعُ :مـ ؾمٌ٥م ،أو ذط ،أو ُم٤مٟمع ،أو صيح٦م ،أو
ٍ
قمالُم٤مت ًمٚمٜم٤مس يًتدًمقن ِب٤م أؾمٌ٤مب ،ذوطُ ،مقاٟمع .وم٤محلٞمض ُم٤مٟمع
ومً٤مد ،وؾمٛمٞم٧م ووٕمٞم٦مٕ :ن اًمنمع ووٕمٝم٤م
ُمـ اًمّمالة ،ـمٝم٤مرة ذط ًمّمح٦م اًمّمالة ،وهٙمذا ي٘م٤مل ذم اًمّمح٦م واًمٗمً٤مد ،واًمِمٞمخ ذيمر هٜم٤م ٟمققملم ،وؾمٞم٠ميت سم٘مٞمي٦م
إٟمقاع .ذيمر هٜم٤م اًمّمح٦م واًمٗمً٤مد ،أو اًمّمحٞمح ،واًمٗم٤مؾمد ،اًمّمحٞمح ذم اًمٚمٖم٦م هق اًمًٚمٞمؿ ُمـ اعمرض :ي٘مقل اًمِم٤مقمر:
قره٤م
وًمٞمؾ ي٘مقل اعمرء ُمـ فمٚمامشمف *** ؾمقاء صحٞمح٤مت اًمٕمٞمقن َو ُقم ُ
وم٤مًمّمحٞمح ذم اًمٚمٖم٦م هق اًمًٚمٞمؿ ُمـ اعمرض ،أُم٤م ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :وم٤مًمّمحٞمح ُم٤م َشم ََر َّشمٌَ ْ٧م آصم٤مره قمٚمٞمف قمٌ٤مدة
يم٤من أم قم٘مداُ ،م٤م شمرشمٌ٧م آصم٤مره قمٚمٞمف قمٌ٤مدة يم٤من أم قم٘مدا.
هٜم٤م ٟم٘مٓمت٤من:
اًمٜم٘مٓم٦م إوممُ :م٤م ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤مُ" :م٤م شمرشمٌ٧م آصم٤مره قمٚمٞمف"؟ يٕمٜمل ُم٤م هق أصمر اًمٕمٌ٤مدة؟ وُم٤م هق أصمر اًمٕم٘مد؟
اًمٕمٌ٤مدة ي٤م إظمقان هل٤م أصمر واطمد وم٘مطُ ،مٙمقن ُمـ ضمزأيـ :سمراءة اًمذُم٦م ،وؾم٘مقط اًمٓمٚمي٥م .هيذا أصمير اًمٕمٌي٤مدة .إذا
َّ٥م إصمر ،إذا صغم إٟمً٤من صالة اًمٔمٝمر صحٞمح٦م :شمرشم٥م إصمر :ومؼمئ٧م اًمذُم٦م وؾم٘مط قمٜمف اًمٓمٚم٥م.
صح٧م اًمٕمٌ٤مدةَ :شم ََر َّشم َ
هذا أصمر اًمٕمٌ٤مدة.
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إذن :اًمٕمٌ٤مدات ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م شمدور طمقل هذا إصمر :سمراءة اًمذُم٦م وؾم٘مقط اًمٓمٚم٥م .أُمي٤م اًمٕم٘ميقد :وم٠مصمرهي٤م
ُ
طمّمقل اًمثٛمرة اعم٘مّمقدة ُمـ اًمٕم٘مد ،ويمؾ قم٘مد ُمـ اًمٕم٘مقد ًمف صمٛمرة :اًمٌٞمع ًمف صمٛمرة ،اإلضم٤مرة هل٤م صمٛمرة ،اهلٌ٦م ًمف صمٛميرة،
اًمٜمٙم٤مح ًمف صمٛمرة ،اًمقىمػ ًمف صمٛمرة.
وهلذا :آصم٤مر اًمٕم٘مقد خمتٚمٗم٦م قمغم َطم ًَ ِ
٥م ٟمققمٞم٦م اًمٕم٘مد .ومام هق أصمر اًمٌٞمع؟ اًمٌ٤مئع يتٛمٚمؽ اًمثٛمـ ،واعمِميؽمي يتٛمٚميؽ
اعمثٛمـ يٕمٜمل اًمًٚمٕم٦م .صمٛمرة اًمٜمٙم٤مح إسم٤مطم٦م آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمزوضم٦م ،اإلضم٤مرة اعمًت٠مضمر إسم٤مطم٦م اعمٜم٤مومع آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٜم٤مومع،
اعم١مضمر إسم٤مطم٦م إضمرة.
إذن :اًمٕم٘مقد هل٤م آصم٤مر قمغم َطم ًَ ِ
٥م ٟمققمٞم٦م اًمٕم٘مد ،اعمٝمؿ ذم اجلٛمٞمع أن أصمر اًمٕمٌ٤مدة ٓ َيّمؾ ويؽمشم٥م إٓ إذا َص َّح ْ٧م،
وأصمر اًمٕم٘مد ُم٤م َيّمؾ إٓ إذا صح.
َيٙمؿ سم٤مًمّميح٦م
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م طمتك شمتؿ اًمٜم٘مٓم٦م إوممُ :متك َُيٙمؿ سم٤مًمّمح٦م؟ أؿم٤مر اًمِمٞمخ إمم هذا :ىم٤مل( :إٟمف َُم٤م
ُ
ِ
ُ
واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع).
واًمنموط وإريم٤م ُن،
إؾمٌ٤مب
إٓ إذا َشمق ّومرت
ُ
إذن ٓ :سمد ُمـ أُمريـ:
إُمر إول :أن شمتقومر اًمنموط وإريم٤من.
إُمر اًمث٤مين :أن شمٜمتٗمل اعمقاٟمع ٓ ،سمد ُمـ إُمريـ ي٤م إظمقانٟٕ :مف أطمٞم٤مٟم٤م ىمد شمتقومر اًمنموط ًمٙمـ يقضمد ُم٤مٟمع ،ومال
َُيٙمؿ سم٤مًمّمح٦م إٓ ِبذيـ إُمريـ ،إذا صغم إٟمً٤من صالة اًمٔمٝمر سمنموـمٝم٤م وأريم٤مهن٤م وواضمٌ٤مهت٤م ،ي٘م٤مل :إن صيالشمؽ
صحٞمح٦م ،ي٘مقلُ :م٤م ُمٕمٜمك صحٞمح٦م؟ ُم٤مذا ٟم٘مقل؟ ٟم٘مقل :شمر ّشمّ٥م إصمر ،ي٘مقلُ :م٤م هق إصمير؟ سمرئي٧م ذُمتيؽ وؾمي٘مط
قمٜمؽ اًمٓمٚم٥م.
ُمثال :سم٤مع إٟمً٤من سمٞمٕم٤م يٛمٚمٙمف ،وشمقومرت ذوط اًمٌٞمعٟ :م٘مقل اًمٌٞمع صحٞمح أن ،وشمؽمشم٥م اًمثٛمرة أٟم٧م اًمٌ٤مئع شم٠مظمذ
اًمثٛمـ ،وهذا ي٠مظمذ اًمًٚمٕم٦م ..وهٙمذا ذم اًمٌ٘مٞم٦م.
هذا ُمٕمٜمك اًمّمح٦م ذم اًمٕم٘مقد وذم اًمٕمٌ٤مدات شمتْمح اًمّمقرة أيمثر سم٤مًمْمد.
 *** ..................وسمْمده٤م شمتٛمٞمز إؿمٞم٤مء
ود اًمّمح٦م :اًمٌ٤مـمؾ أو اًمٌٓمالنُ ،م٤م هق اًمٌ٤مـمؾ؟ اًمٌ٤مـميؾ ذم اًمٚمٖمي٦م هيق اًميذاه٥م ويٞم٤مقم٤م وظمنيا ،وأُمي٤م ذم
آصٓمالح :وم٤مًمٌ٤مـمؾ :ود اًمّمحٞمح إذا زدت يمٚمٛم٦م ٓ ،قمغم شمٕمريػ اًمّمحٞمح :يّمػم شمٕمريػ اًمٌ٤مـمؾ ُمي٤مذا ىمٚمٜمي٤م ذم
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اًمّمحٞمح؟ ُم٤م شمرشمٌ٧م أصم٤مره قمٚمٞمف؟ إذا ىمٚم٧مُ :م٤م ٓ شمؽمشم٥م آصم٤مره قمٚمٞميف ،قمٌي٤مدة يمي٤من أو قم٘ميدا ،هٜمي٤م يٙميقن اًمتٕمرييػ
ًمٚمٌ٤مـمؾ.
ُمتك َيٙمؿ سم٤مًمٌٓمالن؟ َيٙمؿ سم٤مًمٌٓمالن ذم طم٤مًمتلم ُم٤م مه٤م احل٤مًمت٤من؟ ود ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًمّمحٞمحُ ،م٤م هق إُمر إول
اًمذي ذيمرٟم٤م ذم اًمّمحٞمح؟ أن شمتقومر اًمنموط وإريم٤من واًمقاضمٌ٤مت .هٜم٤م ٟم٘مقل :أ ْن ختتيؾ اًمنميوط أو إريمي٤من أو
ِ
يؿ سمي٤مًمٌٓمالن ،وإٓ :وم٘مْميٞم٦م اًمقاضمٌي٤مت ىميد ٓ َُيٙميؿ
اًمقاضمٌ٤مت ،إذا طمّمؾ آظمتالل سم٤مًمنموط وإريمي٤منُ :طمٙم َ
سم٤مًمٌٓمالن ُمثؾ ذم اًمّمالة ًمق ٟمًٞم٧م اًمتِمٝمد إول ٟمٕمؿ ،أو ذم احل٩م ُمثال ًمق ٟمز واضمٌي٤م ُمي٤م َيٙميؿ سمي٤مًمٌٓمالن ًمٙميـ
اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م اًمنموط وإريم٤من أو يقضمد ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمع ومٛمـ إُمثٚم٦م اًمٕمٌ٤مدات ًمق اإلٟمًي٤من صيغم ىمٌيؾ دظميقل
اًمقىم٧م ُم٤مذا ٟم٘مقل قمغم اًمّمالة؟ ٟم٘مقل :اًمّمالة سم٤مـمٚم٦مٟٕ :مف اظمتؾ ذط ُمـ ذوـمٝم٤م ،وهق دظمقل اًمقىم٧م .أو صغم
ؾمؽم اًمٕمقرة هذه صالة سم٤مـمٚم٦م.
سمدون ـمٝم٤مرة ،أو صغم سمدون ْ
ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م ضمٚمس سمٕمد صالة اًمٕمٍم سم٤معمًجد ،وىم٤مل :أٟم٤م سمدل ُم٤م أضمٚمس أىمقم أصكم زم شمًٚمٞمٛمتلم صمالصم٤م أرسمٕمي٤م،
ىم٤مم يّمكم ُم٤مذا ٟم٘مقل قمغم اًمّمالة هذه؟ سم٤مـمٚم٦م ،ي٘مقل :يمٞمػ شم٘مقًمقن سم٤مـمٚم٦م؟! أٟمي٤م أن ُمتٓمٝمير ،وؾميؽمت اًمٕميقرة،
واًمنموط يمٚمٝم٤م قمٜمدي ،وُم٤م اظمتؾ رء!
ٟم٘مقل :صحٞمح ،اًمنموط ُمقضمقدةً ،مٙمـ ُوضمد ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمع :وهق أٟمؽ شمّمكم ٟمٗمال ُمٓمٚم٘م٤م ذم وىمي٧م اًمٜمٝميل،
ـمٌٕم٤م شمٕمرومقن عم٤مذا ىمٚمٜم٤مٟ :مٗمال ُمٓمٚم٘م٤م؟ إلظمراج ذوات إؾمٌ٤مبُ :مثؾ ًمق دظمؾ اعمًجد سمٕمد اًمٗمجر ُيّمكم حتٞم٦م اعمًجد،
أو دظمؾ اعمًجد سمٕمد اًمٕمٍم يّمكم حتٞم٦م اًمٕمٍم ،وإٟمام اعم٘مّمقد اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ ،ومٝمذا َيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٌٓمالنٟٕ :مف وضميد
ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمع.
وذم اًمٕم٘مقد ًمق سم٤مع ؿمٞمئً٤م جمٝمقٓ أو سم٤مع ُم٤م ٓ َيٛمٚمؽ ًمق ىم٤مل ُمثال :هذا احلٛمؾ اًمذي ذم سمٓمـ هذه اًمداسم٦م -اًمِم٤مة أو
همػمه٤م -أسمٞمٕمٝم٤م ًمؽ ُمثال سمٛمئ٦م ري٤مل.
ٟم٘مقل :اًمٌٞمع سم٤مـمؾٟٕ :مف اظمتؾ ذط ُمـ ذوط اًمٌٞمع وهق اًمٕمٚمؿ سم٤معمٌٞمع.
ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م سم٤مع يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد إذان اًمث٤مين ُم٤مذا ٟم٘مقل قمـ اًمٌٞمع؟ ٟم٘مقل :إٟمف سم٤مـمؾ .ـمٌٕم٤م اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف،
ًمٙمـ قمغم اًم٘مقل سم٤مًمٌٓمالن .ي٘مقل :ي٤م مج٤مقم٦م! يمٞمػ شم٘مقًمقن اًمٌٞمع سم٤مـمؾ؟! أن يمؾ ذوط اًمٌٞمع ُمقضمقدة قمٜمدي اعمٌٞمع
ُمٕمٚمقم ،واًمثٛمـ ُمٕمٚمقم ،وأٟم٤م أُمٚمؽ اًمًٚمٕم٦م إمم آظمره.
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ٟم٘مقل :صحٞمح ،اًمنموط ُمقضمقدة قمٜمدكً ،مٙمـ ُو ِضمدََ ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمعٕ :ن اًمٌٞمع يقم اجلٛمٕم٦م أو قمدم اًمٌٞمع يقم
اجلٛمٕم٦م ًمٞمس ُمـ اًمنموط هذا ،هق ًمٞمس ُمـ اًمنموط ًمٙمـ هذا ُمـ اعمقاٟمع ،هذا ُمٕمٜمك اًمّمح٦م واًمٌٓمالن.
ـمٞم٥م ىم٤مل اًمِمٞمخ( :واًمّمحٞمح ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ُم٤م اضمتٛمٕم٧م ذوـمٝم٤م وومرووٝم٤م واٟمتٗم٧م ُمٗمًداهت٤م).
ُم٤مذا ي٘مّمد سم٤معمٗمًدات؟ اعمقاٟمع.
ىم٤مل( :واًمٌ٤مـمؾ واًمٗم٤مؾمد سم٤مًمٕمٙمس ،ويمذا اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مُمالت) .ىمقل اًمِمٞمخ هٜم٤م :واًمٌ٤مـمؾ واًمٗم٤مؾمد اًمِمٞمخ ُمِمك
هٜم٤م قمغم رأي اجلٛمٝمقر أن اًمٗم٤مؾمد واًمٌ٤مـمؾ سمٛمٕمٜمك واطمد ،ومٙمام ي٘م٤مل :اًمّمالة ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م سم٤مـمٚم٦م ،ي٘م٤مل اًمّمالة
اًمتٗمريؼ سملم اًمٗمً٤مد واًميٌٓمالن ذم
ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م وم٤مؾمدة ،وم٤مجلٛمٝمقر اًمٗمً٤مد واًمٌٓمالن سمٛمٕمٜمك واطمدً ،مٙمـ ُوضمد
ُ
سمٕمض اعمذاه٥مُ :مثؾ قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ومرىمقا سملم اًمٗم٤مؾمد واًمٌ٤مـمؾ ذم احل٩م وذم اًمٜمٙم٤مح.
وم٘م٤مًمقا ذم احل٩م :اًمٗم٤مؾمدُ :م٤م َوـمِ َئ ومٞمف ِ
اعمحرم ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول .وم٤مًمقطء ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول ُمثؾ ًمق وـمئ ُمثال
ذم قمروم٦م ،وـمئ ذم ُمزدًمٗم٦مٕ :ن اًمذي ذم قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف أٟمف حتٚمؾ اًمتحٚمؾ إول اًمذي هق سمرُمل مجرة
اًمٕم٘مٌ٦م ،أو سمرُمل مجرة اًمٕم٘مٌ٦م واحل ْٚمؼ قمغم اخلالف ذم اًمتحٚمؾ إول سمام َيّمؾ.
أُم٤م اًمٌ٤مـمؾ :وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ارشمد ومٞمف قمـ اإلؾمالم.
واًمٗمرق ُمـ أيـ ٟمِم٠م؟
ٟمِم٠م ُمـ أن اًمٗم٤مؾمد َيٛميض ومٞمف ،واًمٌ٤مـمؾ ٓ يٛميض ومٞمف ،ومٛمـ وـمئ ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول يٛميض ذم اًمٜمًؽ وقمٚمٞميف
سمدٟم٦م يمام ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مءً ،مٙمـ إذا ارشمد قمـ اإلؾمالم :ومام وم٤مئدة اعميض ومٞمف؟! خيرج يؽمك سم٘مٞم٦م اعمٜم٤مؾمؽ :إذ ٓ وم٤مئدة ُميـ
ومٕمؾ اعمٜم٤مؾمؽ وهق ُمرشمد قمـ اإلؾمالم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل!
هذا اًمتٗمريؼ سملم اًمٌ٤مـمؾ واًمٗم٤مؾمد ذم سم٤مب احل٩م.
وذم اًمٜمٙم٤مح ومرىمقا أيْم٤م :ىم٤مًمقا :اًمٗم٤مؾمد هق ُم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ومًي٤مدهُ :مثيؾ اًمٜمٙمي٤مح سميال و ّزمٕ ،ن احلٜمٗمٞمي٦م
ُُيٞمزون اًمٜمٙم٤مح سمال و ّزم ،ومتؽمشم٥م آصم٤مره قمٚمٞمف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م.
واًمٌ٤مـمؾ ُم٤م أمجع اًمٕمٚمامء قمغم سمٓمالٟمفُ :مثؾ ًمق شمزوج اُمرأة ُمٕمتدة ذم قمدهت٤م ،أو شمزوج ظم٤مُمً٦م وهق قمٜمده أرسمٕم٦م ذم
ِقم ّْم َٛمتِف ،ومٝمذا ٟمٙم٤مح سم٤مـمؾٕ :ن اًمٕمٚمامء أمجٕمقا قمغم ُسمٓمالٟمف.
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واحلٜمٗمٞم٦م واوم٘مقا اجلٛمٝمقر ذم اًمٕمٌ٤مدات :احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن :ذم اًمٕمٌ٤مدات اًمٗم٤مؾمد واًمٌ٤مـمؾ سمٛمٕمٜمك واطمدً ،مٙمٜمّّٝمؿ ذم
ظم٤مص :ي٘مقًمقن :اًمٗم٤مؾمد ُم٤م رضميع اًمٗمًي٤مد إمم اًمقصيػ ،أو ُمي٤م رضميع اخلٚميؾ إمم
اعمٕم٤مُمالت احلٜمٗمٞم٦م هلؿ اصٓمالح
ّ
اًمقصػ ،واًمٌ٤مـمؾ ُم٤م رضمع اخلٚمؾ إمم اًمريمـ.
ومٌٞمع احلٛمؾ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م سم٤مـمؾ عم٤مذا؟ ٕن اخلٚمؾ رضمع إمم اًمريمـ ،واًمٗم٤مؾمد قمٜمدهؿ ُم٤م رضمع اخلٚمؾ إمم اًمقصػ:
ُمثؾ اًمٜمٙم٤مح سمال ؿمٝمقد ،ومٕمٜمد احلٜمٗمٞم٦م يٕمتؼم وم٤مؾمداً ،مق طمي ؿمٝمقد :يّمح اًمٕم٘مد.
وم٤معم٘مّمقد إن يم٤من اخلٚمؾ يرضمع إمم وصػ :ومٝمق وم٤مؾمد ،وإن يم٤من اخلٚمؾ يرضمع إمم اًمريمـ ومٝمق سم٤مـمؾ.
لم ،وُم٤م َيمَ٤م َن ا ًْم َ٘مّمدُُ ُجم َرد ومِٕم ِٚم ِ
ػ سمِ َّ ِ
٤مر ِع ًَمف ُِمـ ُيمُؾ ُم َٙم َّٚم ٍ
يف َو ِ
٥م َّ
اإل ْشم َٞمي٤م َن سمِي َف،
َّ َ ْ
ْ
اًمِم ِ ُ ْ
َو َُم٤م َيمَ٤م َن َـم َٚم ُ
٤مًمذاتَ :وم ُٝم َق َوم ْر ُض َقم ْ ٍ َ َ
ُ
ِ ٍ
ِ
ِ
َي ُّم ُؾ سمِ ِف اعمَْ ْ٘م ُّمق ُدَ :يم َٗمك َقم ْـ َهم ْ ِ
َػم ِهَ ،وإ ْن َمل ْ َي ْٗم َٕم ْٚم ُف َأ َطميدٌٌ :
َو َشمٌَِ َع َذًم َؽ َُم ّْم َٚم َح ُ٦م ا ًْم َٗم٤مقم ِؾَ :وم ُٝم َق َوم ْر ُض يم َٗم٤م َي٦م ،إِ َذا َوم َٕم َٚم ُف َُم ْـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
٤مو ًٟمً٤م.
َػم ُه َٓ َي ُ٘مق ُم سمِف َقم ْج ًزا َأ ْو َ َهت ُ
َأصم َؿ ُيم ُُّؾ َُم ْـ َقمٚم َٛم ُف َو َىمدََ َر َقم َٚمٞمْفَ ،و ُه َق َيّم ُػم َوم ْر َض َقم ْلم ذم َطمؼ َُم ْـ َي ْٕم َٚم ُؿ َأ َّن َهم ْ َ
ىمًٛم٧م اًمقاضم٥م إمم شم٘مًيٞمامت ،شميذيمرون هيذا؟
صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ إمم ُمً٠مًم٦م :وهل ُم٤م وقمدت ِب٤م ؾم٤مسم٘م٤م قمٜمدُم٤م ّ
وىمٚم٧م ًمٙمؿ :إن اًمت٘مًٞمؿ اًمث٤مًم٨م :شم٘مًٞمؿ اًمقاضم٥م سم٤مقمتٌ٤مر اًمٗم٤مقمؾ إمم واضم٥م قمٞمٜمل وواضم٥م يمٗم٤مئل ،وىمٚم٧م ًمٙمؿ :إن
هذا ؾمٞم٠ميت أن اًمِمٞمخ ؾمٞمذيمره ،ضمئٜم٤م إًمٞمف أن ،اًمقاضم٥م ي٘مًٛمف إصقًمٞمقن سم٤مًمٜمٔمر إمم وم٤مقمٚمف إمم ىمًٛملم:
ومرض اًمٕملم :وهقُ :م٤م ـمٚمٌف اًمِم٤مرع ُمـ يمؾ ُمٙمٚمػ سمٕمٞمٜمف :يم٤مًمٓمٝمي٤مرة،
اًم٘مًؿ إول :اًمقاضم٥م اًمٕمٞمٜمل و ُيًٛمك َ
واًمّمالة وسمر اًمقاًمديـ ،وصٚم٦م إرطم٤مم .هذه يمٚمٝم٤م واضمٌ٤مت قمٞمٜمٞم٦م ،ومال يّمكم أطمد قمـ أطمد ،وٓ يتقو٠م أطمد قميـ
أطمد ،وٓ ي٘مقم سمر اًمقاًمديـ سمٌٕمض إوٓد دون سمٕمض ،ومٚمق ىم٤مل أطمد إوٓدً :مٕمٚمؽ ي٤م أظمل شم٘مقم سمزي٤مرة واًميديت
وشمٜمقب قمٜمل! يٙمٗمل أم ٓ يٙمٗمل؟! ُم٤م يٙمٗملٕ :ن سمر اًمقاًمديـ ُمـ ومروض إقمٞم٤من..
وهٙمذا صٚم٦م إرطم٤ممً ،مق اشمٗمؼ اإلظمقة قمغم أن أظم٤مهؿ إيمؼم هق اًمذي يزور قمٛمتٝمؿ أو ظم٤مًمتٝمؿُ :م٤م يمٗمك :سمؾ ٓ
سمد ُمـ ّ
سم٤مًمّمٚم٦م.
يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أن َي٘مقم ّ
شمٕمٞملم ِ
ِ
اًمٙمٗمي٤مئل
وم٤مقمٚميفٕ :ن اًم٘مّميد ُميـ اًمٗميرض
أُم٤م ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م :ومٝمقُ :م٤م ـمٚم٥م اًمِم٤مرع طمّمق ًَمف ُمـ همػم
ّ
ُ
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٗم٤مقمؾ :يم٤مٕذان ،وم٤مًمنمع يقضم٥م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقن اًمذي يي١مذن هيق زييد أو
طمّمقل اًمٗمٕمؾ ّ
قمٛمرو.
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واًمِم٤مرع ُيقضم٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًم٘م٤مئؿ سمف ،واًم٘مْم٤مء واإلومت٤مء ..وهمػم هذا
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقن اًمذي ي٘مقم ِب٤م ومالٟم٤م أو قمالٟم٤م.
ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت اًمتل ُيٓمٚم٥م حتّمٞمٚمٝم٤م ّ
اًم٘مّمدُ جمر َد ومٕمٚمف
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :وُم٤م يم٤من ـمٚم٥م اًمِم٤مرع ًمف ُمـ يمؾ ُمٙمٚمػ سم٤مًمذات :ومٝمق ومرض قملم ،وُم٤م يم٤من
ُ
واإلشمٞم٤من سمف ،وشمٌع ذًمؽ ُمّمٚمح٦م اًمٗم٤مقمؾ :ومٝمق ومرض يمٗم٤مي٦م ،إذا ومٕمٚمف ُمـ َيّمؾ سمف اعم٘مّمقد :يمٗمك قمـ همػمه).
هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ومٕمٚمف اًمٌٕمض :ؾم٘مط اإلصمؿ ،وؾم٘مٓم٧م اعمٓم٤مًمٌ٦م قمـ اًمٌ٤مىملم.
ىم٤مل( :وإن مل يٗمٕمٚمف أطمد :أصمؿ يمؾ ُمـ قمٚمٛمف وىمدر قمٚمٞمف)ٕ :ن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ُُم َق َّضم ٌف إمم اجلٛمٞمع ،ومال يًي٘مط إٓ
سمٗمٕمؾ أطمدهؿ ،وم٢مذا ُم٤م ومٕمٚمف أطمد :أصمؿ اجلٛمٞمع ٓ ،ي٠مصمؿ زيد أو قمٛمروٟٕ :مف ًمٞمس واضمٌ٤م قمغم زيد أو قمٛمرو ،وإٟمام ي٠مصمؿ
مجٞمع إومراد اًمذيـ َيٕمٜمٞمٝمؿ هذا اًمٗمرض.
وىمقًمف( :وشمٌع ذًمؽ ُمّمٚمح٦م اًمٗم٤مقمؾ) ،هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم ومرق ُمـ اًمٗمروق سملم ومرض اًمٕملم ووميرض اًمٙمٗم٤ميي٦م،
أيْمي٤م
وهق أن ومرض اًمٕملم شمرضمع اعمّمٚمح٦م ومٞمف إمم اًمٗم٤مقمؾ وومرض اًمٙمٗم٤مي٦م شمرضمع اعمّميٚمح٦م ومٞميف إمم اجلٛمٞميع ،وومٞميف ً
ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م يث٤مبٟٕ :مف أ َّدى واضمٌ٤م ؾم٘مط قمـ همػمه.
ُمّمٚمح٦م ًمٚمٗم٤مقمؾٕ :ن اًمٗم٤مقمؾ ُيث٤مب ،اًمٗم٤مقمؾ اًمذي َيٗمٕمؾ َ
إذن :اًمٗم٤مئدة أو ُمّمٚمح٦م اًمٗم٤مقمؾ ًمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م هل أصؾ أم شمٌع؟ شمٌيع ،وُمّميٚمح٦م اًمٗم٤مقميؾ ذم وميرض اًمٕميلم
أصؾ.
وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م( :وشمٌع ذًمؽ ُمّمٚمح٦م اًمٗم٤مقمؾ) ،وىم٤مل( :ىم٤مل وإن مل يٗمٕمٚمف أطمد :أصمؿ يمؾ ُمـ
قمٚمٛمف وىمدر قمٚمٞمف) .هذا ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهق أن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ُمقضمف إمم اجلٛمٞمع وإذا مل يٗمٕمٚميف أطميد
ي٠مصمؿ اجلٛمٞمعٕ :هنؿ ُمٓم٤مًمٌقن سمف.
ومرض قملم ذم طمؼ ُمـ يٕمٚمؿ أن همػمه ٓ ي٘مقم سمف قمجزا أو هت٤موٟم٤م) :يٕمٜمل أن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م
صمؿ ىم٤مل( :وهق يّمػم َ
ىمد يّمػم ومرض قملم ذم طمؼ َُم ْـ يٕمٚمؿ أ ّن همػمه ٓ ي٘مقم ِبذا اًمقاضم٥م ،إُم٤م قمجزا أو هت٤موٟم٤م.
ٍ
ٍ
ىم٤مض ،وًمٙمـ ٓ ُيقضمد ذم هذه اًم٘مريي٦م ُميـ يّميٚمح ًمٚم٘مْمي٤مء إٓ
سمح٤مضم٦م إمم
ومٛمثالً :مق قمٜمدٟم٤م ىمري٦م وهذه اًم٘مري٦م
ؿمخص واطمد ،ومام طمٙمؿ اًم٘مْم٤مء أو ّ
شمقزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٜمًٌ٦م هلذا اًمِمخص؟ يٙمقن ومرض قملمٕ :ن هذا اًم٘م٤ميض يٕمٚمؿ
أن سم٘مٞم٦م اًمرضم٤مل اعمقضمقديـ ذم اًم٘مري٦م يمٚمٝمؿ قم٤مضمزون قمـ شمقزم اًم٘مْم٤مء.
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ُمثال :إٟمً٤من ؾم٘مط ذم ُم٤مء وهق ذم ـمري٘مف إمم اًمٖمرق إٟم٘م٤مذه ْومرض يمٗم٤مي٦مً ،مٙمـ ًمق يم٤من ُم٤م يقضمد أو ُم٤م يٕمرف ُمـ
اعمقضمقديـ اًمًٌ٤مطم٦م إٓ ؿمخص واطمدُ ،م٤مذا يٙمقن طمٙمؿ اإلٟم٘م٤مذ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف؟ يٙمقن ومرض قملم.
ذم اإلؾمٕم٤مف سم٤معمًتِمٗمك ضمئٜم٤م سمٛمريض َيت٤مج إمم إؾمٕم٤مف ،وذم اإلؾمٕم٤مف مخً٦م أـمٌ٤مء ُم٤م طمٙمؿ إؾمٕم٤مف اعمريض
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألـمٌ٤مء اخلٛمً٦م؟ ومرض يمٗم٤مي٦م ،إذا ىم٤مم واطمد ُمٜمٝمؿ وأؾمٕمػ اعمريض :ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اًمٌي٤مىملمً ،ميق مل ي٘ميؿ
واطمد ُمٜمٝمؿ :أصمؿ اجلٛمٞمعً ،مٙمـ ًمق ضمئٜم٤م إمم إؾمٕم٤مف وُم٤م وضمدٟم٤م إٓ ـمٌٞمٌ٤م واطمدا :ومام طمٙمؿ اإلؾميٕم٤مف سم٤مًمٜمًيٌ٦م ًميف؟
يٙمقن ومرض قملم.
هٜم٤مك ومروق همػم اًمذي ُمر قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ومروق ،اًمٗمرق سميلم وميروض اًمٙمٗم٤ميي٦م ووميروض إقمٞمي٤من أوٓ يتٗم٘مي٤من ذم
قمٞمٜمل.
اخلٓم٤مب :أهنام ُيٌ٤من اسمتداء ،وهلذا ىمٚمٜم٤م :هذا واضم٥م يمٗم٤مئل ،وهذا واضم٥م ّ
إذن :يتٗم٘م٤من ذم آسمتداء :يٕمٜمل أن يمال ُمٜمٝمام واضم٥م ُمقضمف إًمٞمف اخلٓم٤مبً ،مٙمـ يٗمؽمىم٤من ذم صم٤مين احلي٤ملُ ،مي٤م هيق
اعمراد سمث٤مين احل٤مل؟ أي اًمتٜمٗمٞمذ واًمٗمٕمؾ ،واوح ،ومٞمّمػم ومرض اًمٕملم واضمٌ٤م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ سمٕمٞمٜمف ،ووميرض اًمٙمٗم٤ميي٦م
ًمٞمس واضمٌ٤م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ سمٕمٞمٜمف .ـمٌٕم٤م هٜم٤م أٟم٤م ذيمرت آشمٗم٤مق.
إذنُ :م٤م سمدأٟم٤م سم٤مًمٗمروق ..اًمٗم٤مرق إول :أن يمٚمٞمٝمام ىمد يٙمقن ديٜمٞم٤م وىمد يٙمقن دٟمٞمقي٤م :يٕمٜمل ومروض إقمٞم٤من هٜم٤مك
ديٜمل وهٜم٤مك دٟمٞمقي ،وومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م.
ومٗمروض إقمٞم٤من اًمديٜمل ُمثٚمام ُمر ،وومروض إقمٞم٤من اًمدٟمٞمقي٦مُ :مثؾ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد ،واًمٕم٘مقد ،واًمنموط اًمتيل
يٚمتزم ِب٤م اعمٙمٚمػ ،وُمثؾ أداء إُم٤مٟم٤مت ،وُمثؾ رد اًمقدائع ،يمؾ هذه شمٕمتؼم ُمـ ومروض إقمٞم٤من اًمدٟمٞمقي٦م.
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ْومرض اًمٙمٗم٤مي٦م َُمثَّ ْٚمٜم٤م ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمديٜمٞم٦م ،ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمدٟمٞمقي٦مُ :مثؾ :شمٕم ّٚمؿ اًمٕمٚمقم اًمتيل
ضمدَّ تُ :مثؾ قمٚمقم احل٤مؾم٥م وٟمحق هذا ..ومٝمذه شمٕمتؼم ُمـ
حتت٤مضمٝم٤م إُم٦مُ :مثؾ :اًمٓم٥م ،واهلٜمدؾم٦م ُمثال ،أو اًمٕمٚمقم اًمتل َّ
ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت.
اًمٗم٤مرق اًمث٤مين أو طمتك أن ُم٤م سمدأٟم٤م سم٤مًمٗمروق هذا اًمت٤مسمع عم٤م يتٗم٘م٤من ذم أُمريـ.
ُمر قمٚمٞمٜم٤م :أن ومرض اًمٕملم اعمّمٚمح٦م اًمٗم٤مقمؾ ،وومرض اًمٙمٗم٤مي٦م اعمّميٚمح٦م ًمٚمٛمجتٛميع ،وُمّميٚمح٦م
اًمٗم٤مرق إولَّ :
اًمٗم٤مقمؾ شمٙمقن َشم ٌَ ًٕم٤م.
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اًمٗم٤مرق اًمث٤مين :أن ومرض اًمٕملم يتٙمرر وومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ىمد ٓ يتٙمررُ :مثؾ إٟم٘م٤مذ اًمٖمريؼ ىمد ٓ يتٙمرر ،وإؾميٕم٤مف
اعمريض ىمد ٓ يتٙمرر.
اًمٗم٤مرق اًمث٤مين :أن َُم ْـ َشم ََر َك ومرض اًمٕملم ُُيؼم قمٚمٞمف هم٤مًمًٌ٤م وُمـ شمرك ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ٓ ُُيؼم قمٚمٞمف هم٤مًمًٌ٤مٟ ،مٙمتٗمل ِبذا.
امه٤م :ار ُشم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُٙمٌَ ْ٧م َأ َظم ُّٗم ُٝم َام َُم ْٗم ًَدََ ًة.
َوإِ َذا َشم ََز َ َ
َمه٤مَ ،أ ْو َُم ْٗم ًَدََ َشمَ٤من َٓ ُسمدََّّ ُم ْـ وم ْٕم ِؾ إِ ْطمدََ ُ َ ْ
امح ْ٧م َُم ّْم َٚم َحتََ٤منُ :ىمد َم َأ ْقمالَ ُ َ
ِ
٥م أظم ُّٗمٝمام).
ىم٤مل( :وإذا شمزامح٧م ُمّمٚمحت٤منُ :ىمد َم أقمالمه٤م أو ُمٗمًدشم٤من ٓ سمد ُمـ ومٕمؾ إطمدامه٤مْ :ار ُشمُٙم َ
هذه اًم٘م٤مقمدة شمًٛمك قمٜمد اًمٕمٚمامء :ىم٤مقمدة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ،وىم٤مقمدة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد هل٤م صميالث صيقر ،ذيمير
اًمِمٞمخ صقرشملم ،وشمرك اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م.
اًمّمقرة إومم :أن شمتزاطمؿ ُمّمٚمحت٤من ،واًمتزاطمؿ ُمٕمٜم٤مه اًمتٕم٤مرض سملم أُمريـ ٓ يٛمٙمـ اجلٛميع سمٞميٜمٝمام ،ومٕمٜميدٟم٤م
ُمّمٚمحت٤من وٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ،وٓ سمد أن ٟمٗمٕمؾ ُمّمٚمح٦م واطمدة :ومام احلٙمؿ؟!
ىم٤مل اًمِمٞمخ :إٟمف خيت٤مر أقمغم اعمّمٚمحتلمُ :مثؾ ؿمخص اضمتٛمع قمٚمٞمف ديـ وٟمٗم٘م٦م ُمًتحٌ٦م :يمّمدىم٦م ،وم٘مْم٤مء اًميديـ
ُمّمٚمح٦م ،واًمٜمٗم٘م٦م اعمًتحٌ٦م قمغم اًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم ُمّمٚمح٦م ،وم٠مهيام ُي َ٘مد ُم؟ ي٘ميدم ىمْمي٤مء اًميديـٕ :ن ىمْمي٤مء اًميديـ
واضم٥م ،هذا أن شمٕم٤مرض سملم ُمّمٚمحتلم إطمدامه٤م واضمٌ٦م وإظمرى ُمًتحٌ٦م.
ـمٞم٥مً ..مق شمٕم٤مرو٧م ُمّمٚمحت٤من واضمٌت٤منُ :مثؾ صالة ٟمذر وصالة ومرضُ ،ي٘ميدم صيالة اًمٗميرض قميغم صيالة
اًمٜمذرٕ :ن اًمٗمرض صمٌ٧م سم٠مصؾ اًمنمع ،واًمٜمذر أوضمٌف اعمٙمٚمػ قمغم ٟمٗمًف ،وذم اًمٜمٗم٘م٦م اًمالزُم٦م ًمٚمزوضم٤مت وإىم٤مرب
ُشم َ٘مدََّّ ُم ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٤مت صمؿ إىم٤مرب ،إذا شمٕم٤مرض قمٜمد اًمزوضم٦م أُمر أسمقهي٤م وأُمر زوضمٝم٤مُ :ي َ٘مدََّّ ُم أُمر زوضمٝم٤مٟٕ :مف آيمد.
إذا اضمتٛمٕم٧م ُمّمٚمحت٤من ُمًٜمقٟمت٤منُ :ىمد َم أومْمٚمٝمام ،وي٘مدم ُم٤م ومٞمف ٟمٗمع ُمتٕمد ،ومٚمق شمٕم٤مرض قمٜمد إٟمً٤من ـمٚم٥م قمٚمؿ
وصالة ٟمٗمؾ :ي٘مدم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ .شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ ُمع صالة ٟمٗمؾ ،شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ ،اعم٘مّمقد ُمـ هذا :أن إقمغم ذم اعمّم٤مًمح
خيتٚمػ ُمـ ُمّمٚمح٦م إمم أظمرى.
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وُمـ إدًم٦م قمغم اظمتٞم٤مر أقمغم اعمّمٚمحتلمُ :م٤م ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يميام
ذم طمدي٨م اسمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م َىم َ٤ملَ « :ي٤م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م! ًَم ْقَٓ َىم ْق ُُم ِؽ َطم ِد ٌ
ي٧م
ي٨م َقم ْٝمدُُ ُه ْؿش ىم٤مل اسمـ اًمزسمػم :سمِ ُٙم ْٗم ٍرًَ « ،مٜمَ َ٘م ْْم ُ
ِ
ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ َ٦مَ ،وم َج َٕم ْٚم ُ٧م َهل٤م َسم٤م َسم ْ ِ
خي ُْر ُضمق َنش .
٤مب َ ْ
َّ٤مس َو َسم ٌ
٤مب َيدْْ ُظم ُؾ ُمٜمْ ُف اًمٜمَّ ُ
لمَ :سم ٌ
َ
( )73

( )74

أظمػ وأؾمٝمؾ
ومٝمٜم٤م قمٜمدٟم٤م ُمّمٚمحت٤من :اعمّمٚمح٦م إولٟ :م٘مض اًمٙمٕمٌ٦م وضمٕمؾ هل٤م سم٤مسملم ،وإذا يم٤من هل٤م سم٤مسم٤من يٙمقن
َّ
ُمـ يمقن اًمٜم٤مس يدظمٚمقن وخيرضمقن ُمع سم٤مب واطمد ،واعمّمٚمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :شم٠مًمٞمػ ىمٚمقب ىمريشٕ :هنؿ ٓ يزاًمقن طمدصم٤مء
قمٝمد سمٙمٗمر ،ومامذا ىمدم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ اعمّمٚمحتلم؟ ىمدم اعمّمٚمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وهل شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب.
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا اضمتٛمٕم٧م ُمٗمًدشم٤من :ارشمٙم٥م أظمٗمٝمام ،وُمـ أدًم٦م هذا وأُمثٚمتفُ :م٤م ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح
طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :ضم٤مء أقمرايب ومٌ٤مل ذم اعمًجد ومزضمره اًمٜمي٤مس ،ومٜمٝمي٤مهؿ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ ،-ومٚمام ىم٣م سمقًمف أُمر سمذٟمقب ُمـ ُم٤مء وم٠مريؼ قمٚمٞمف .
( )75

اًمٌقل ذم اعمًجد ُمٗمًدة ،وآؾمتٛمرار قمغم اًمٌقل ُمٗمًدة ،واًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أرادوا أن ي٘مٓمٕمقا قمغم
اًمرضمؾ سمقًمف ،يٕمٜمل أرادوا أن ٓ يًتٛمر اًمٌقل .واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أراد أن يًتٛمر اًمٌقل.
إذن :اًمٌقل ذم اعمًجد ُمٗمًدة ذم طمد ذاهت٤م ،واؾمتٛمرار اًمٌقل ُمٗمًدة ،وم٠مراد اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن
ظم٤مرج اعمًجدً ،مٙمـ اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف
ي٘مْمقا قمغم آؾمتٛمرار ،ومٜمََٝمقا هذا اًمرضمؾ ٕضمؾ أن ي٘مقم و ُيٙمٛمؾ سمقًمف
َ
وؾمٚمؿ -هن٤مهؿ .عم٤مذا؟ ٕن ىمٓمع اًمٌقل ُمٗمًدشمف أقمٔمؿ ُمـ ُمٗمًدة آؾمتٛمرار ،واًمٌقل ذم اعمًجد ،ويمقٟمف يًتٛمر قمغم

( ) 73قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزي ،اًم٘مرر ،إؾمدي .أسمقه طمقاري رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،-
وأُمف سمٜم٧م اًمّمديؼ ،وضمدشمف صٗمٞم٦م قمٛم٦م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمٛم٦م أسمٞمف ظمدُي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ،وهق أول ُمقًمقد وًمد
ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سمٕمد اهلجرة .طمٜمٙمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وؾمامه سم٤مؾمؿ ضمده ،ويمٜم٤مه سمٙمٜمٞمتف ،وأطمد ُمـ َو ِ َزم اخلالوم٦مُ .ىمتؾ -ريض اهلل
قمٜمف -ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 138/3شمرمج٦م  ،)2947اإلص٤مسم٦م ( 89/4شمرمج٦م .)4685
(ُ ) 74متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُمـ شمرك سمٕمض آظمتٞم٤مر خم٤موم٦م أن ي٘مٍم ومٝمؿ سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمف ومٞم٘مٕمقا ذم أؿمد ُمٜمف
( ،) 126واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م  ،سم٤مب ٟم٘مض اًمٙمٕمٌ٦م وسمٜم٤مئٝم٤م (.)1333
(ُ )75متٗمؼ قمٚم ٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب شمرك اًمٜمٌل واًمٜم٤مس إقمرايب طمتك ومرغ ُمـ سمقًمف ذم اعمًجد (،)6125 ،221 ،219
وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب :وضمقب همًؾ اًمٌقل وهمػمه ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت إذا طمّمٚم٧م ذم اعمًجد وأن إرض شمٓمٝمر سم٤معم٤مء ُمـ همػم
طم٤مضم٦م إمم طمٗمره٤م ( )285 ،284سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أٟمس.

أصول الفقه
سمقًمف هذا أهقن ،ويمقٟمف ي٘مقم وخيرج هذا أقمٔمؿ ،وم٤مر ُشم ِ
ُٙم ٌَ ْ٧م أدٟمك اعمٗمًدشملم وأظمػ اعمٗمًدشملمٟٕ :مف إذا ىم٤مم ؾميٞمٙمقن
ْ
هٜم٤مك صمالث ُمٗم٤مؾمد:
ِ
ي.
اعمٗمًدة إومم :طمٌس اًمٌقل ،واإلٟمً٤من إذا أراد أن يٌقل َ
وطمٌَ َس اًمٌقل هذا ُُم ّ
اعمٗمًدة اًمث٤مٟمٞم٦م :أٟمف ؾمٞمٜمجس أيمؼم سم٘مٕم٦م ُمـ اعمًجد ،وسمقًمف يم٤مٟم٧م سم٘مٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمي٤م يٕمٜميل شمزييد قميغم سمْميٕم٦م ُميـ
اًمًٜمتٞمٛمؽماتً ،مٙمـ إذا ىم٤مُمقا وـمردوه ؾمٞمٙمقن هٜم٤مك رء ُمـ اًمٌقل خيرج هذه ُمٗمًدة صم٤مٟمٞم٦م.
اعمٗمًدة اًمث٤مًمث٦م :أن صمٞم٤مسمف ؾمتتٜمجسً ،مٙمـ إذا سم٘مل اًمٌقل سم٤معمًجد طمّمؾ ؾمتتالؿمك اعمٗم٤مؾمد هذه.
إذن :اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عمََّ٤م هن٤مهؿ أراد ارشمٙم٤مب أدٟمك اعمٗمًدشملم ذم ُم٘م٤مسمؾ أقمالمه٤م.
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :إذا شم٘م٤مسمٚم٧م ُمّمٚمح٦م وُمٗمًيدة ويم٤مٟمي٧م اعمٗمًيدة أقمٔميؿ ..اٟمٔمير أن اًمّميقرة إومم قمٜميدٟم٤م
ُمّمٚمحت٤من ،واًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ُمٗمًدشم٤من ،واًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م قمٜمدٟم٤م ُمّمٚمح٦م وُمٗمًدة ،وًمٙمـ اعمٗمًدة أقمٔمؿ ،وميام
احلٙمؿ؟ ُي٘مدم دومع اعمٗمًدة و ُيؽمك حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦مٕ :ن درء اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم قمغم ضم ْٚم٥م اعمّم٤مًمح.
وُمـ أدًم٦م هذا ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :وَٓ َشمًٌَقا ا ًَّم ِذيـ يدْْ ُقمق َن ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َوم َٞم ًُ ٌُّقا اهللََّ َقمدْْ ًوا سمِ َٖم ْ ِ
َػم ِقم ْٚم ٍؿ﴾  ،ؾميٌقا
ُ
َ َ
َ ُ ُّ
( )76

آهل٦م اعمنميملم هذه ُمّمٚمح٦م ،وهل حت٘مػم ديٜمٝمؿ وقمٌ٤مدهتؿ ،وؾم٥م اهلل -شمٕم٤ممم -هذه ُمٗمًدة ،وعم٤م يم٤من ؾمٞمؽمشم٥م قميغم
هذه اعمّمٚمح٦م اًمتل هل ؾم٥م آهل٦م اعمنميملم ؾمٞمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمٗمًدة وهل ؾم٥م اهلل -شمٕم٤مممُ -شمُريم٧م هذه اعمّمٚمح٦م ،ىم٤مل
شمٕم٤ممم﴿ :وٓ َشمًٌَقا ا ًَّم ِذيـ يدْْ ُقمق َن ُِمـ د ِون اهللَِّ َومٞمَ ًٌُُّقا اهللََّ َقمدْْ ًوا سمِ َٖم ْ ِ
َػم ِقم ْٚم ٍؿ﴾.
ُ
َ َ
َ ُ ُّ
وُمـ إُمثٚم٦م قمغم هذا ُم٤م ورد ُمـ َز َّو َارات اًم٘مٌقر  ،ومزي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜمً٤مء ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ،وهل آشمٕم٤مظ وًمٙمـ
( )77

ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م أقمٔمؿ وهل ُمٗمًدة ومتٜم٦م إطمٞم٤مء ُمـ ضمٝم٦م ،وإيذاء إُمقات ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وم ُ٘مد َم درء اعمٗمًيدة قميغم
ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م.

) (76إٟمٕم٤مم.118 :
( )77صحٞمح:أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 8671 ،8452 ،8449واًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜمً٤مء (،)1156
وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ صحٞمح ،واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ زي٤مرة اًمٜمً٤مء ًمٚم٘مٌقر (ُ )1576مـ طمدي٨م
أيب هر يرة .وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م.

أصول الفقه
ف ذم ُمٚمٙمف إذا َأ َّدى إمم اإلضار سمج٤مره ،ومٙمقن اجل٤مر يتٍمف ذم سمٞمتف
ٍَم َ
وُمـ إُمثٚم٦م ً
أيْم٤م ُمٜمْْع اجل٤مر ُمـ أن َيتَ َ َّ
هذه ُمّمٚمح٦م ،وًمٙمـ يمقٟمف يي اجل٤مر هذه ُمٗمًدة.
يٕمٜمل ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م يٌٞمع اًمٖمٜمؿ ،وىم٤مل :احلقش سمٕمٞمد قمٜمل ،وؾم٠مضمٕمؾ اًمٖمٜمؿ قمٜميدي سم٤مًمٌٞمي٧م ،ومقويٕمٝمؿ ذم سمٞمتيف،
وسمج٤مٟمٌف ضمدار ضم٤مره ،يمقٟمف أن َىم َّر َب اًمٖمٜمؿ ًمف ذم سمٞمتف ُمّمٚمح٦م ًمف ،وًمٙمـ ضم٤مره شم٠مذى ُمـ رائح٦م اًمٖمٜمؿ هذه ُمٗمًدة
أهيام اًمذي ُي َ٘مد ُم؟ ُي٘مدم درء اعمٗمًدةٟ ،مٙمتٗمل ِبذا اًم٘مدر واهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أقمٚمؿ.
يً٠مل أطمد اإلظمقة :ي٘مقل :يمٞمػ ٟمجٛمع سملم ىم٤مقمدة "اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد" وسملم ىم٤مقمدة "اًمٖم٤مي٦م ٓ شميؼمر
اًمقؾمٞمٚم٦م"؟
ُ
اًمًي١مال ،وم٘مي٤مًمقا :اًمقؾميٞمٚم٦م هيل ُمي٤م شمقصيؾ إمم
أوٓ :اًمٕمٚمامء يٗمرىمقن سملم اًمقؾمٞمٚم٦م وسملم اًمذريٕم٦م ،وىمد ذيمرين
اعم٘مّمقد ىمٓمٕم٤م أو فمٜم٤م ،واًمذريٕم٦م ىمد ٓ ُشمُقصؾ إمم اعم٘مّمقد.
اعمث٤مل اًمذي يقوحُ :مّم٤مطمٌ٦م ؿمخص ُمٜمحرف أو ُمّم٤مدىم٦م وحمٌي٦م ؿميخص ُمٜمحيرف ،أهييام أسمٚميغ ذم اًمتي٠مصمر؟
اعمّم٤مدىم٦م واعمحٌ٦م أسمٚمغ ذم اًمت٠مصمر :إذنٟ :م٘مقل :اعمّم٤مدىم٦م هذه وؾمٞمٚم٦م ،وجمرد ُمّم٤مطمٌ٦م سمٓمريؼ ُمثال هذه شمٕمتؼم ذريٕم٦م.
وم٤مًم٘مقل هٜم٤م سم٠من اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م هذا قمٙمس ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامءٕ :ن اًمٕمٚمامء ُم٤م ي٘مقًمقن :اعم٘م٤مصد هل٤م
أطمٙم٤مم اًمقؾم٤مئؾ .إذن ٓ ُيٜمٔمر إمم اًمٖم٤مي٦م سمحٞم٨م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م أو ُم٤م شمؼمره٤م :وإٟمام ُيٜمٔمر إمم اًمقؾمٞمٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م هؾ ُشمُ١مدي
إمم هذا اعم٘مّمقد أو ٓ.
صمؿ إن ىمْمٞم٦م اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م ىمد ُيًتدل ِبذا قمغم اًمتٓمرق إمم إُمقر اعمحرُم٦م ،سمٞمٜمام ىمْمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم
ًمقج هذا اًمٌ٤مب ،هذا اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.
اعم٘م٤مصد هذه َمتٜمع ُو َ
أيْم٤م :هؾ اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد قمغم إـمالىمٝم٤م؟ ٕٟمٜم٤م ٟمرى أن اًمقوم٤مء سمٜمذر اًمٓم٤مقمي٦م واضمي٥م ُميع أن
ي٘مقل ً
وؾمٞمٚمتف -وهق اًمٜمذرُ -مٙمروه٦م ،ومام شمقضمٞمٝمٙمؿ؟
ُمً٠مًم٦م اًمٜمذر هذه ُمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ،هق ؾم٠مل قمـ اًمٜمذر؟
أي ٟمٕمؿ.
هذه ومٞمٝم٤م ظمالف سملم اًمٕمٚمامء هؾ اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر واضم٥م أو ُمًتح٥م أو حمرم؟
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اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ قمغم اًم٘مقل سم٠من اسمتداء اًمٜمذر ،وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر واضم٥م ذم اًمٓم٤مقمي٦مً ،مٙميـ
اسمتداء اًمٜمذر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل" :إٟمف ُمٙمروه" ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل" :إٟمف ُمًتح٥م" ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُميـ
ىم٤مل" :إٟمف حمرم".
وم٤مٕىمقال صمالصم٦م ذم اسمتداء اًمٜمذر وهذا ُيِمٙمؾ قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ومٕمالًًٟٕ :مف قمغم اًم٘مقل سم٠من اسمتداء اًمٜميذر ُمٙميروه،
يمٞمػ يّمػم اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر واضمٌ٤م؟! هذا يٕمتؼمه اًمٕمٚمامء ُمًتثٜمك ُمـ اًم٘م٤مقمدة ،واًمًٌ٥م ذم هذا أٟمف ورد أطم٤مدي٨م شمٜمٝميك
قمـ اًمٜمذر :يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -هنك قمـ اًمٜمذر وىم٤مل« :إِ َّٟم ُف َٓ َي ْ٠م ِيت سمِ َخ ْ ٍ
يػمَ ،وإِ َّٟم ََّيام
يًتَ َْخرج سمِ ِف ُِمـ ا ًْمٌ ِ
خ ِ
ٞمؾش  ،وضم٤مءت أدًم٦م أظمرى ذم اعم٘م٤مسمؾ شمقضم٥م اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر.
َ َ
ُ ْ َ ُ
( )78

وم٤محل٤مصؾ ُمـ هذا أن اًم٘م٤مقمدة ًمٞمً٧م قمغم إـمالىمٝم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م عمً٠مًم٦م اًمٜمذر ،وهلذا اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا" :إن ُمًي٠مًم٦م اًمٜميذر
ُشم ُِْم ِٙم ُؾ :يمٞمػ ُيٜمٝمك قمـ اًمٌمء ،صمؿ يّمػم اًمقوم٤مء سمف واضمٌ٤م؟!
اًمي ِ
٤مح سمِ٤معمُْ َح َّر ِم ِذم َهم ْ ِ
َػ َقمٜمْ ُٝم َام.
٥م ا ًْم َٙم ُّ
ورةَ :و َضم َ
َوإِ َذا ْاؿمتٌََ َف اعمٌَُْ ُ
َػم َّ ُ َ
إذا اؿمتٌف اعمٌ٤مح سم٤معمحرم :-ومٝمذه ُمً٠مًم٦م ُي َٕمٜمْ َْق ُن هل٤م سمٕمدة قمٜم٤مويـ ،ومٞم٘م٤مل :اؿمتٌ٤مه اعمٌ٤مح سم٤معمحرم ،وي٘م٤مل :اظميتالط
ِ
ِ
اعمحرم إٓ سم٤مضمتٜم٤مسمف.
اعمٌ٤مح
سم٤معمحرم ،وي٘م٤ملْ :شمرك ُم٤م ُطمٔم َر ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ُأُم َر سمف ،وي٘م٤ملُ :م٤م ٓ يتؿ اضمتٜم٤مب ّ
ّ
يمؾ هذه اًم٘مقاقمد شمدور قمغم هذا اعمٕمٜمك ،وهذه اعمً٠مًم٦م يٛمثؾ هل٤م إصقًمٞمقن سمٛمث٤مًملم:
اعمث٤مل إولُ :م٤م إذا اؿمتٌٝم٧م أظمتف ُمـ اًمرو٤مع سم٤مُمرأة أضمٜمٌٞم٦م :يٕمٜمل ؿمخص ًمف أظم٧م ُمـ اًمرو٤معً ،مٙميـ هيذه
إظم٧م اؿمتٌٝم٧م سم٤مُمرأة أضمٜمٌٞم٦م َيؾ ًمف اًمزواج ُمٜمٝم٤م ،ومٝمذا ُمٌ٤مح وهل إضمٜمٌٞم٦م ،وهذا حمرم وهل أظمتف ُمـ اًمرو٤مع.
واعمث٤مل اًمث٤مينُ :م٤م إذا اؿمتٌٝم٧م ؿم٤مة ُُمذيم٤مة سمِم٤مة ُمٞمت٦م ،وم٤محلٙمؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ُمثٚمام ذيمر اًمِمٞمخ :ىم٤مل( :وإذا اؿمتٌف
اًمٙمػ قمٜمٝمام) ،وم٢مذا اؿمتٌٝم٧م أظمتف سم٠مضمٜمٌٞم٦م :وضم٥م قمٚمٞمف شمريمٝمام ُمٕم٤م ،هذه اًمتل
اعمٌ٤مح سم٤معمحرم ذم همػم اًميورة :وضم٥م
ّ
هل أظمتف ُمـ اًمرو٤مقم٦م يمٝمٜمد ،وإضمٜمٌٞم٦م يمحٗمّم٦م ،ومٚمٞمس ًمف أن يتزوج ٓ ِبٜمد وٓ سمحٗمّم٦م.
أُم٤م قمٚم٦م اعمٜمع ُمـ طمٗمّم٦م اًمتل هل أظمتف :ومٝمق اًمتحريؿ ،وأُم٤م قمٚم٦م اعمٜمع ُمـ طمٗمّم٦م أو هٜمد اًمتيل هيل إضمٜمٌٞمي٦م:
ومٝمل قمٚم٦م آؿمتٌ٤مه .ومٝمذا َطم ُر َم ًمٕمٚم٦م اًمتحريؿ ،وهذا َطم ُر َم ًمٕمٚم٦م آؿمتٌ٤مه.

(ُ ) 78متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب إًم٘م٤مء اًمٜمذر اًمٕمٌد إمم اًم٘مدر (ُ ،)6693 ،6692 ،6618مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمذر  ،سم٤مب
اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمذر وأٟمف ٓ يرد ؿمٞمئ٤م ( )1639واًمٚمٗمظ ًمف.

أصول الفقه
حت ُر ُم ًمذاهت٤م :أي ًمٙمقهن٤م ُمٞمت٦م واعمذيم٤مة حترم ًمٕمٚم٦م آؿمتٌ٤مهٟٕ :مف ٓ ُيٛمٙميـ
وُمثؾ هذا اًمِم٤مة اعمٞمت٦م سم٤معمذيم٤مة ،وم٤معمٞمت٦م َ ْ
أيْم٤م اًمِم٤مة اعميذيم٤مة ،وٓ يٛمٙميـ أن
اضمتٜم٤مب اعمحرم إٓ سم٤مضمتٜم٤مب اعمٌ٤محُ ،م٤م يٛمٙمـ أن ُيتٜم٥م اًمِم٤مة اعمٞمت٦م إٓ إذا شمرك ً
ُ
َُيتٜم٥م أظمتف ُمـ اًمرو٤مع إٓ إذا اضمتٜم٥م اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م.
هذا ُمٕمٜمك ىم٤مقمدةُ :م٤م ٓ يتؿ اضمتٜم٤مب اعمحرم إٓ سمف ،وهذه اًم٘م٤مقمدة راضمٕم٦م إمم اًم٘م٤مقمدة اًمتيل أظميذٟم٤م ذم اًميدرس
اعم٤ميض ،وهلُ :م٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف :ومٝمق واضم٥م :يٕمٜمل أن هذا اًمؽمك ْ -شمرك إضمٜمٌٞم٦م ٓ -يتؿ إٓ سمؽمك أظمتف ُمـ
اًمرو٤مع ،ومٞمٙمقن شمرك إضمٜمٌٞم٦م واضمٌ٤م .وشمرك اًمِم٤مة اعمٞمت٦م ٓ يتؿ إٓ سمؽمك اعمذيم٤مة ومٞمٙمقن شمريمٝم٤م واضمٌ٤م ،هذا ُمٕمٜمك هذه
اًم٘م٤مقمدة.
ِ
طمٍمه ،وم٢مٟمف
ًمٙمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْٛمٞمَّ َ٦م ًمف اؾمتثٜم٤مء ذم هذه اًم٘م٤مقمدة ،وهل ُم٤م إذا اؿمتٌف اعمحرم سمٌمء ٓ يٛمٙمـ ْ
ِ
سمٜمً٤مء سمٚمدة يمٌػمة ُمثؾ اًمري٤مض ُمثال ،ؿمخص ًمف سم٤مًمري٤مض
َي ُر ُم ذم هذه احل٤ملُ :مثؾً :مق اؿمتٌٝم٧م أظمتف ُمـ اًمرو٤مع
ٓ َْ
أظم٧م ُمـ اًمرو٤مع ًمٙمـ ٓ يٕمٚمؿ أيـ هل ،وٓ يٕمٚمؿ قمٞمٜمٝم٤م ،ومٕمغم رأي اًمِمٞمخ :إٟمف ٓ حترم قمٚمٞمف ٟمً٤مء اًمٌٚمدٕ :ن هيذا
ٌ
ٍم ومام ٟمًٌ٦م أظمتف ُمـ اًمرو٤مع سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ٟمً٤مء هذا اًمٌٚمدً ،مٙمـ إذا يم٤مٟم٧م اُمرأة
آؿمتٌ٤مه سمٌمء ٓ َيّمؾ :يٕمٜمل ٓ ُ ْ
َي َ ُ
واطمدة أضمٜمٌٞم٦م واُمرأة واطمدة هل أظمتف ُمـ اًمرو٤مع ي٠ميت أن اضمتٜم٤مب اعمِمتٌف.
َوإَ ُْم ُر َي ْ٘متَ َِيض ا ًْم َٗم ْق ِر َّي َ٦م
أُم٤م اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ومٝمل :اىمتْم٤مء إُمر اًمٗمقري٦م قمٜمدٟم٤م ُمّمٓمٚمح٤من اًمٗمقري٦م واًمؽماظمل ،اًمٌدء سم٤مًمٗمٕمؾ ذم أول وىم٧م
اإلُمٙم٤من ،إذا إٟمً٤من ُمثال قمٚمٞمف يمٗم٤مرة يٛملم ،وسمٛمجرد ُم٤م طمٜم٨م ذم يٛمٞمٜمفَ :يم َّٗم َر ،ومٞم٘م٤مل :إن اًمٙمٗم٤مرة هٜم٤م طمّميٚم٧م قميغم
اًمٗمقر .أُم٤م اًمؽماظمل :ومٝمق شم٠مظمػم اًمٗمٕمؾ قمـ أول وىم٧م اإلُمٙم٤من.
واقمٚمؿ أن صٞمٖم٦م إُمر سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٗمقر واًمؽماظمل هل٤م صمالث صقر:
اًمّمقرة إومم :أن ُي َ٘مٞمَّدََ إُمر سمام ُيٗمٞمد اًمٗمقرُ :مثؾ ًمق ىم٤مل إب ٓسمٜمف :ؾم٤مومر أن ،ومٝمذا أُمر ُيراد سمف اًمٗمقرٟٕ :مف
ُو ِضمدََ ىمريٜم٦م وهذا ُم٤م ومٞمف ظمالف.
ِ
إُمير
اًمِميٝمر ،ومٞمَٙميقن
رأس
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :أن ُي َ٘مٞمَّدََ
إُمر سمام ُيٗمٞمد اًمؽماظمل :يمام ًمق ىم٤مل إب ٓسمٜميف :ؾمي٤مومر َ
ُ
ُ
ظمالف ومٞمف.
ًمٚمؽماظمل وهذا ٓ
َ
اًمؽماظمل .هذه هل اًمتل ومٞمٝم٤م اخلالف سملم اًمٕمٚمامء.
اًمٗمقر أو
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :أن شمٙمق َن اًمّمٞمٖم ُ٦م ُمٓمٚم٘م ً٦م َقم َّام ُيٗمٞمد
َ
َ
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وم٤مًم٘مقل إول -وهق اًمذي ُمِمك قمٚمٞمف اًمِمٞمخ -أن صٞمٖم٦م إُمر قمٜمد اإلـمالق ُيراد ِبي٤م اًمٗميقر ،وهيق اعمٌي٤مدرة
سم٤مًمٗمٕمؾ ذم أول وىم٧م اإلُمٙم٤من.
و َي ًْتدل ه١مٓء سم٠مدًم٦م:
اًمدًمٞمؾ إول :اًمٕمٛمقُم٤مت اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمداًم٦م قمغم إُمر سم٤معمً٤مرقم٦م إمم أؾمٌ٤مب اعمٖمٗمرة ،واًمٜمّمقص اًمداًم٦م
قمغم إُمر سم٤مٓؾمتٌ٤مق إمم اخلػمات واًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم اًمثٜم٤مء قمغم ُمـ ُيً٤مرقمقن ويً٤مسم٘مقن إمم اخليػمات :يميام ذم
ٍ
ِ ٍ
ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َؾم ِ
ات َوإَ ْر ُض﴾  ،ومي٠م َُمر اهلل -شمٕمي٤ممم-
اًمً َيام َو ُ
ُيؿ َو َضمٜمََّّي٦م َقم ْر ُوي َٝم٤م َّ
٤مر ُقمقا إِ َمم َُم ْٖمْٗم َرة ُمـ َّرسم ُٙم ْ
( )79

٤مؾميتٌََِ ُ٘مقا
سم٤معمً٤مرقم٦م إمم اعمٖمٗمرة ،واعمً٤مرقم٦م إمم اعمٖمٗمرة ُمٕمٜم٤مه٤م :اعمً٤مرقم٦م إمم أؾمٌ٤مب اعمٖمٗمرة ،وُمٜمٝم٤م ىمقًمف -شمٕمي٤مممَ ﴿ :وم ْ
اخلػم ِ
ات﴾  :يٕمٜمل شمً٤مسم٘مقا إًمٞمٝم٤م وشمٜم٤مومًقا ،وُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم اًمثٜم٤مء قمغم اًمّمٗمقة اعمخت٤مرة ُميـ قمٌي٤مد اهلل:
َْْ َ
اخلػم ِ
ِ
ِ
ِ
ات َو ُه ْؿ َهل َ٤م َؾم٤مسمِ ُ٘مق َن﴾  ،ومٝمذه اًمٜمّمقص شمدل قمغم إُمر سم٤معمً٤مرقم٦م وإُمر سم٤معمًي٤مسم٘م٦م
﴿ ُأو ًَمئ َؽ ُي ًَ٤مر ُقمق َن ذم ْ َ ْ َ
( )81

( )81

إمم اخلػم مم٤م يٗمٞمد أن أواُمر اًمنمع يٜمٌٖمل أن شمٙمقن قمغم اًمٗمقر.
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مينُ :م٤م ورد ذم ىمّم٦م احلديٌٞم٦م عمََّ٤م ُمٜمع اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ دظمقل ُمٙم٦م أُمير أصيح٤مسمف
٤مطم ِٚم ُ٘مقا َوا ْٟم َْح ُرواشً ،مٙمـ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-وًمٕمؾ اًمّميح٤مسم٦م -ريض اهلل
سم٤محل ْٚمؼ واًمٜمحر ،وم٘م٤ملُ « :ىمق ُُمقا َوم ْ
وطميل
قمٜمٝمؿُ -م٤م ىمّمدوا قمدم اعمٌ٤مدرة سم٤مًمٕمّمٞم٤من ،وًمٙمـ يٌدو -واهلل أقمٚمؿ -أهنؿ ىمّمدوا سمٕمدم اعمٌ٤مدرة ًمٕمٚمف َيٜميزل
ٌ
أطمرُمقا سمف ،وهق اًمٕمٛمرة.
يٖمػم ُمـ إُمرٕ :هنؿ يم٤مٟمقا ذم ّ
أؿمدّ اًمِمقق إمم إِمت٤مم اًمٜمًؽ اًمذي ْ
وم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل َيتٛمؾ هذا إُمر ُمٜمٝمؿ ،ومج٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم همػم اًمّمحٞمحلم أٟميف -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -دظمؾ قمغم أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُُ -م ْٖم َْْمًٌ٤م وىم٤ملَ « :أ َمل َشم ََر ْي إِ َمم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مس آ ُُم ُر ُه ْؿ سمِي٤مَٕ ُْم ِر َوميالَ
ْ
َي ْٗم َٕم ُٚمق َنش وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م :ويم٤مٟم٧م ذا قم٘مؾ وإدراكْ « :
احلي٤مًمِ َؼ
اظم ُر ْج َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َوَٓ ُشم َٙمَٚم ْؿ َأ َطميدًً ا َوا ْد ُع ْ َ
َي ِٚم ُؼش ،ومخرج اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ودقم٤م احل٤مًمؼ َيٚمؼ رأؾمف .ي٘مقل اًمراوي :وم٘م٤مم سمٕمْمٝمؿ َيٚمؼ سمٕمْم٤م،
َْ

) (79آل قمٛمران.33 :
) (80اًمٌ٘مرة.148 :
) (81اعم١مُمٜمقن.61 :

أصول الفقه
طمتك يم٤مد ي٘متؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م يٕمٜمل ُمـ ؿمدة احلرص قمغم اعمٌ٤مدرة سم٤محل ْٚمؼ  :إذ ًمق يم٤من إُمر قمغم اًمؽماظملُ :م٤م دظمؾ
( )82

اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم أم ؾمٚمٛم٦م ُمٖمْمٌ٤م ،وًمٙم٤من اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م أُمير اًمّميح٤مسم٦م
سم٤محلٚمؼ وُم٤م سم٤مدروا سم٤محلٚمؼٟ ..مٕمؿ ،يم٤من اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يتّمقر أهنؿ ؾمٞمحٚم٘مقن سمٕمد ؾم٤مقم٦م ،ؾم٤مقمتلم،
صمالث ،أو أيمثرً ،مٙمـ عمََّ٤م همْم٥م عمََّ٤م مل يٌ٤مدروا سم٤محلٚمؼَ :د َّل قمغم أن إُمر ي٘متيض اًمٗمقري٦م.
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٚمٖم٦م :ي٘مقل قمٚمامء اًمٚمٖم٦م :إن اًمًٞمد ًمق أُمر قمٌده سم٠مُمر ،ومل يٌ٤مدر اًمٕمٌيد سم٤مُٓمتثي٤مل ُُميدََّّ ِقم ًٞم٤م أ َّن
إُمر ًمٚمؽماظملُ :م٤م يم٤من ْ
قمذره ُم٘مٌقٓ ،وًمق َقم٤م َىم ٌَف اًمًٞمد قمغم قمدم اعمٌ٤مدرةً :مٙم٤من قم٘م٤مسمف ُم٘مٌقٓ.
أيْم٤م اًمٚمٖم٦م شمدل قمغم اًمٗمقر.
ومٜم٘مقل :يمام أن اًمنمع دل قمغم اًمٗمقر ً
اًم٘مقل اًمث٤مين ذم اعمً٠مًم٦م :أ َّن صٞمٖم٦م إُمر ًمٞمً٧م ًمٚمٗمقر ،سمؾ هل ىمدر ُمِمؽمك سملم اًمٗمقر واًمؽماظمل ،وم٘ميد شم٘متيضي
اًمٗمقر وىمد شم٘متيض اًمؽماظمل .وه١مٓء هلؿ شمٕمٚمٞمؾ :ي٘مقًمقنٕ :ن اًمزُمـ اًمذي ُيٛمٙمـ إي٘م٤مع اًمٗمٕمؾ ومٞمف َز َُم ٌـ ُمتًع ،وم٘مد
ُيق َىم ُع اًمٗمٕمؾ ذم أوًمف ،وىمد يقىمع ذم آظمره ،وىمد يقىمع ذم وؾمٓمف ،و َي ّْمدُُ ُق قمغم اعمٙمٚمػ أٟمف اُمتثؾ.
ومٝم١مٓء ٟمٔمروا إمم اًمزُمـ ،واًم٘مقل إول هق إفمٝمر ،وهذا اخلالف ًمف صمٛمرة ُمقضمقدة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ،ومٛميثال ذم
احل٩م اظمتٚمٗمقا هؾ احل٩م قمغم اًمٗمقر أو قمغم اًمؽماظمل؟ وذم إظمراج اًمزيم٤مة سمٕمد احلقل اظمتٚمٗمقا هؾ إظمراج اًمزيم٤مة قميغم
أيْم٤م ىمْم٤مء اًمٗمقائد :هؾ يٚمزم ىمْم٤مؤه٤م قمغم اًمٗميقر ُميـ جميرد زوال اًمٕميذر -
اًمٗمقر أو قمغم اًمؽماظمل؟ وُمـ اعمً٤مئؾ ً
اًمٜمقم ،اًمٜمًٞم٤من -أو يٙمقن اًم٘مْم٤مء قمغم اًمؽماظمل؟ يمؾ هذه طمّمؾ اخلالف ومٞمٝم٤م ،وُم٤م هق اًمًٌ٥م ذم اخلالف؟
اًمًٌ٥م ذم اخلالف هق اًمًٌ٥م ذم اخلالف ذم صٞمٖم٦م إُمر ،هؾ صٞمٖم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر أو قمغم اًمؽماظمل؟
ِ
ِ
احل ْٙمْٛم ُ٦م َّ ِ
ِ
ِ
٥م ا ًَّم ِذي ُ ِ
احل ْٙم ُْؿ َٕ ْضم ِٚم ِف.
اًمنمقمٞمَّ ُ٦م َ -و ُي َ٘م ُ٤مل َهل َ٤م :ا ًْمٕم َٚم ُ٦م -ه َل :اعمَْ ْٕمٜمََك اعمُْٜمََ٤مؾم ُ
ذ َع ْ ُ
َو ْ َ
ْ
ص إِ َذا ُقم ِٚم َؿ ِقم َّٚمتُ ُف.
احل ْٙمْؿ سمِ ُٕم ُٛمق ِم ِقم َّٚمتِ ِف َيم ََام َأ َّن اًم َّٚم ْٗم َظ ا ًْم َٕم٤م َّم ُ َ
خي ََّّم ُ
َو ُي َٕم ُّؿ ْ ُ
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلٙمٛم٦م واًمٕمٚم٦م :ي٘مقل اًمِمٞمخ( :واحلٙمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م -وي٘م٤مل هل٤م :اًمٕمٚمي٦م -هيل :اعمٕمٜميك
اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي ُذع احلٙمؿ ٕضمٚمف).

( )82أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 18928 ،18911سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م اعمًقر سمـ خمرُم٦م وُمروان سمـ احلٙمؿ .وهق قمٜمد اًمٌخ٤مري :يمت٤مب
اًمنموط ،سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب (.)2732
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اًمٕمٚم٦م يمام شمٕمٚمٛمقن هل أطمد أريم٤من اًم٘مٞم٤مس -يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ،-وهل إصؾ ،واًمٗمرع ،واحلٙمؿ ،واًمٕمٚم٦م.
واًمٕمٚم٦م ذم اًمٚمٖم٦م هل ُم٤م اىمت٣م اًمتٖمػمُ :مثؾ اعمرض قمٚم٦مٟٕ :مف اىمت٣م شمٖمػم احل٤مل ُمـ اًمّمح٦م إمم اعمرض ،وهٙميذا
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًم٘مٞم٤مس اًمٕمٚم٦م َشمَ٘متيض اًمتٖمػمّ ٕ :ن اًمٗمرع ًمٞمس ًمف طمٙمؿ ذم أول إُمر .ومٚمام حت٘م٘مٜم٤م اًمٕمٚمي٦م ذم اًمٗميرعٟ :م٘مٚمٜمي٤م
طمٙمؿ إصؾ إمم اًمٗمرع ،ومّم٤مر اًمٗمرع ًمف طمٙمؿ .إذن :شمٖمػم طمٙمٛمف أو شمٖمػم ووٕمف.
وقمغم أي طم٤مل اًمٕمٚم٦م ذم اًمٚمٖم٦م هل اًمتٖمػم ،أُم٤م ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :ومٙمام ىم٤مل اًمِمٞمخ( :هل اعمٕمٜميك اعمٜم٤مؾمي٥م
اًمذي ذع احلٙمؿ ٕضمٚمف)ُ ،مثؾ اإلؾمٙم٤مر هذا ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾم٥م ذع ُمـ أضمٚمف حتريؿ اخلٛمر ،وإُي٤مب ُم٤مذا؟ ٟم٘مقل احلد
أم اًمٕم٘مقسم٦م؟ ٟمٕمؿ ،اًمٕم٘مقسم٦م ،عم٤مذا؟ ٕن قم٘مقسم٦م اخلٛمر ومٞمٝم٤م ظمالف ،ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقل" :إن اًمٕم٘مقسمي٦م طمديي٦م"،
وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل" :إهن٤م قم٘مقسم٦م شمٕمزيري٦م" ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :إن اًمٕم٘مقسم٦م طمديي٦مً ،مٙميـ دميقز اًمزيي٤مدة" .اعم٘مّميقد إن
اًمتٕمٌػم سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ّ
أدق.
ضمدًّ ا ًمتحريؿ اخلٛمر وذقمٞم٦م اًمٕم٘مقسم٦مٕ :ن اإلؾمٙم٤مر ُي١مصمر قميغم
وم٤مٔن اإلؾمٙم٤مر ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين ،وهق ُمٜم٤مؾم٥م ًّ
اًمٕم٘مقل ،وم٤مًمًٙمر ًمف آصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م قمغم اًمٌدنً ،مٙمـ ذم ُم٘مدُم٦م هذه أصم٤مر شم٠مصمػمه قمغم اًمٕم٘مؾ.
إذنٟ :م٘مقل :إن اإلؾمٙم٤مر هٜم٤م قمٚم٦م عم٤مذا؟ ٕٟمف ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾم٥م ًمنمقمٞم٦م احلٙمؿ.
طمرُم٤من اًم٘م٤مشمؾ ُمـ اًمقصٞم٦م ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾم٥م ،طمرُم٤من اًم٘م٤مشمؾ ًمٚمٛمقيص طمرُم٤مٟمف ُمـ اًمقصٞم٦م هذا ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾم٥مً :مئال
يتجرأ اعمقص ًمف قمغم اًم٘متؾ ٓ ،ؾمٞمام إذا يم٤من ِ
اعمقيص ًمف أُمقال قمٔمٞمٛم٦م ،هذا ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾم٥م.
اًمٜمٝمل قمـ اًمٌٞمع يق َم اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٜمداء اًمث٤مين ِقم َّٚمتُُف :اًمتٕمقيؼ قمـ طمْمقر اجلٛمٕم٦م أو شمٗمقيتف ،وهذا ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾم٥م.
واعم٘مّمقد :أن اًمٕمٚمؾ اًمتل ُسمٜمِ َٞم ْ٧م قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م أوص٤مف ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمنمقمٞم٦م احلٙمؿ.
هذا ُمٕمٜمك اًمٕمٚم٦م قمغم ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ.
ًمٙمـ فم٤مهر يمالم اًمِمٞمخ أن اًمٕمٚم٦م واحلٙمٛم٦م سمٛمٕمٜمك واطمد ،وإُمر ًمٞمس يمذًمؽ قمغم اإلـمالق :ومي٢من إصيقًمٞملم
ُي َٗمر ُىمقن سملم احلٙمٛم٦م واًمٕمٚم٦مٕ :ن احلٙمٛم٦م هل اعمّمٚمح٦م اًمتل َىم َّمدََ اًمنمع حت٘مٞم٘مٝم٤م ُمـ ذقمٞم٦م احلٙمؿ.
إذن :اًمٕمٚم٦م ُمٕمٜمك ،واحلٙمٛم٦م ُمّمٚمح٦م .واحلٙمٛم٦م قمغم هذا ختتٚمػ قمـ اًمٕمٚم٦مٕ :ن اًمٕمٚم٦م هل اعمٕمٜمك اًمذي ُسمٜمِ َل قمٚمٞمف
احلٙمؿ :أي ُسمٜمِ َل قمٚمٞمف شمنميع احلٙمؿ .أُم٤م احلٙمٛم٦م :ومٝمل اعمّمٚمح٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ُ ِ
ذ َع احلٙمؿ.
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ومٛمثالِ :
ذ َع حلٙمٛم٦م :وهل طمٗمظ اًمٜمٗمقس واحلٞم٤مة ،وحتريؿ اًمنىم٦م وىمٓمع يد اًمً٤مرق ُ ِ
اًم٘مّم٤مص ُ ِ
ذع حلٙمٛمي٦م:
وهل طمٗمظ إُمقال ،وحتريؿ اخلٛمر وإُي٤مب اًمٕم٘مقسم٦م ذع ًمٕمٚم٦م :وهل اإلؾمٙم٤مر ،وًمتح٘مٞميؼ طمٙمٛمي٦م :وهيل طمٗميظ
اًمٕم٘مقل ،ومّم٤مر هٜم٤مك ومرق سملم احلٙمٛم٦م وسملم اًمٕمٚم٦م.
قمغم أهيام ُشم َٕم َّٚم ُؼ إطمٙم٤مم؟ هذا ؾم١مال ُمٝمؿ.
هؾ إطمٙم٤مم ُمٕمٚم٘م٦م قمغم احلٙمؿ أو قمغم اًمٕمٚمؾ؟
ِ
ًمذات اعمرض وًميذات اًمًيٗمر ،أو ُي٘مي٤مل :إٟميف ًميدومع
ُمث٤مل يقوح :اًمٗمٓمر ًمٚمٛمريض واعمً٤مومر ،إُم٤م أن ُي٘م٤مل :إٟمف
اعمِم٘م٦م ،اعمرض واًمًٗمر قمٚم٦م ،ودومع اعمِم٘م٦م طمٙمٛم٦م .ي٘مقل إصقًمٞمقن :اًمنمع مل يٕمٚمؼ إطمٙم٤مم سم٤محلٙمؿ ،وإٟميام قمٚميؼ
إطمٙم٤مم وسمٜمك إطمٙم٤مم قمغم اًمٕمٚمؾ .عم٤مذا؟ ٕن احلٙمٛم٦م همػم ُُمٜمْمٌٓم٦م ،واًمٕمٚم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م.
ومٛمثال :إذا ىمٚمٜم٤م :قمٚم٦م اًمٗمٓمر ًمٚمٛمً٤مومر هل اًمًٗمر ،هذه قمٚم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م :أي ُمً٤مومر ًمف أن ُيٗمٓمر ؾمقاء طمّمؾ
ًمف ُمِم٘م٦م أو ُم٤م طمّمؾ .ومٚمق أن إٟمً٤مٟم٤م ؾم٤مومر قمغم اًمٓم٤مئرة ذم ؿمدة اًمِمت٤مء عمدة ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م :ضم٤مز ًمف أن يٗمٓمر .عم٤مذا؟ ٕن
اًمٕمٚم٦م ُوضمدت وهل اًمًٗمرً ،مٙم ّـ اعمِم٘م٦م همػم ُُمٜمْمٌٓم٦م ،ىمد َيٙمقن ُمثال أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص ذم ؾمٞم٤مرة ؾم٤مومروا ،وواطمد ُمي٤م
ِ
٥م.
يم٠مٟمف ؾم٤مومر ،وٓ طمّمؾ ًمف أي ُمِم٘م٦م ،وواطمد صم٤من َشمَٕم َ
إذن :ي٘مقل اًمٕمٚمامء :إن ىمْمٞم٦م اعمِم٘م٦م همػم ُُمٜمْمٌٓم٦م ختتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال وإؿمخ٤مص وإزُمٜم٦م.
يؼ
أرأيتؿ ي٤م إظمقان اعمِم٘م٦م ذم اًمًٗمر ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا هؾ هل يم٤معمِم٘م٦م ذم اًمًٗمر ذم إزُمٜم٦م اًم٘مديٛم٦م؟ ٓ :إذ ًميق ُقمٚم َ
اًمٗمٓمر ُمثال سم٤معمِم٘م٦م :يم٠من يٙمقن اًمٗمٓمر سم٤مٕزُمٜم٦م اًم٘مديٛم٦م أيمثر ُمـ اًمٗمٓمر ذم هذه إزُمٜم٦م ُمع أٟمٜم٤م ٟم٘ميقل :إ ّن اًمٗمٓمير ذم
هذا اًمزُم٤من سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل ُمثؾ اًمٗمٓمر ذم إزُمٜم٦م اًم٘مديٛم٦م قمغم طمد ؾمقاءٕ :ن اًمٗمٓمر ُمٕمٚمؼ سم٤مًمًٗمر ،ومٗميل
اًمزُمـ اًم٘مديؿ ؾمٗمر ،وإن يم٤من ومٞمف ُمِم٘م٦م ،وذم هذا اًمزُمـ ؾمٗمر ،وىمد ٓ َيّمؾ ومٞمف ُمِم٘م٦م .إذنُ :م٤م اًمٗمرق سملم اًمًيٗمر
واعمِم٘م٦م؟ اًمًٗمر وصػ ُمٜمْمٌط ،وُمثٚمٝم٤م اعمرض ،أُم٤م اعمِم٘م٦م :ومٝمل وصػ همػم ُمٜمْمٌط.
وهلذا ي٘مقل قمٚمامء إصقل :إن إطمٙم٤مم ُشمٌُٜمك قمغم اًمٕمٚمؾ ،وٓ شمٌٜمك قمغم احلٙمؿٕ :ن اًمٕمٚميؾ أوصي٤مف فمي٤مهرة
ُمٜمْمٌٓم٦مِْ ،
واحل َٙمَؿ همػم ُمٜمْمٌٓم٦م.
هؾ ُمٕمٜمك هذا أن اًمٕمٚم٦م ُم٤م ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م طمٙمٛم٦م وأن احلٙمٛم٦م ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٚم٦م؟
اجلقاب:
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احلٙمٛم٦م إذا ص٤مرت ُمٜمْمٌٓم٦مَ :ص َّح أن شمًٛمك قمٚم٦م ،أًمٞمس يمالُمٜم٤م ييدور طميقل آٟمْميٌ٤مط؟ سميغم ،ومي٢مذا يم٤مٟمي٧م
احلٙمٛم٦م ُمٜمْمٌٓم٦مَ :ص َّح أن ُشم ًَُ َّٛمك قمٚم٦مُ :مثؾ طمٗمظ احلٞم٤مة ،يّمح أن ٟم٘مقل :إن طمٗمظ احلٞم٤مة قمٚم٦م اًم٘مّم٤مصُ ،ميع أٟمٜمي٤م
ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ :إن طمٗمظ احلٞم٤مة هل احلٙمٛم٦م ُمـ ذقمٞم٦م اًم٘مّم٤مص ،عم٤مذا ؾمٛمٞمٜم٤م احلٙمٛم٦م قمٚمي٦م؟ ٕن احلٙمٛمي٦م صي٤مرت
وصٗم٤م ُمٜمْمٌٓم٤م ،وقمغم هذا يّمح أن ُشم ًَُ َّٛمك احلٙمٛم٦م قمٚم٦م ِبذا اًم٘مٞمد.
ومحٗمظ احلٞم٤مة قمٚم٦م وطمٙمٛم٦م ذم آن واطمدً ،مٙمـ د ْومع اعمِم٘م٦م طمٙمٛم٦م وًمٞمً٧م سمٕمٚم٦مٕ :هن٤م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م ،وًمٕمٚمف ِبيذا
اشمْمح يمالم اًمِمٞمخ.
صمؿ ىم٤مل( :ويٕمؿ احلٙمؿ سمٕمٛمقم قمٚمتف) :هذا ُيًٛمك قمٜمد إصقًمٞملم قمٛمقم اًمٕمٚم٦مُ ،م٤م اعمراد سمٕمٛمقم اًمٕمٚم٦م؟
قمٛمقم اًمٕمٚم٦م :أن َيٙمؿ اًمنمع سمحٙمؿ ذم حمؾ ،صمؿ يٕمٚمٚمف سمٕمٚم٦م ،ومٞمٙمقن احلٙمؿ قم٤مُم٤م ذم يمؾ ُمقوع ُشمُقضمد ومٞمف اًمٕمٚم٦م.
هذا ُمٕمٜمك( :ويٕمؿ احلٙمؿ سمٕمٛمقم قمٚمتف).
قه َّـ
ُمـ إُمثٚم٦م ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -خم٤مـمٌ٤م
٤مؾمي َ٠م ًُم ُ
أزواج اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ﴿ :وإِ َذا َؾم َ٠م ًْمتُ ُُٛم ُ
َ
قه َّـ َُمتََ٤م ًقم٤م َوم ْ
٤مب َذًمِ ُٙم ُْؿ َأ ْـم َٝم ُر ًمِ ُ٘م ُٚمقسمِ ُٙم ُْؿ َو ُىم ُٚم ِ
ُِمـ َو َر ِاء ِطم َج ٍ
قِبِ َّـ﴾ .
( )83

وم٤مٔي٦م ومٞمٝم٤م إُمر سم٤محلج٤مب وومٞمٝم٤م اًمٕمٚم٦م :وهل أن اًمً١مال ُمـ وراء طمج٤مب أدقمك إمم أـمٝمري٦م ىمٚميقب اًمرضمي٤مل
همػمهـ ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء
وىمٚمقب اًمٜمً٤مء .هؾ هذه اًمٕمٚم٦م ظم٤مص٦م سم٠مزواج اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمحٞم٨م إن َ
ًمٞمًقا سمح٤مضم٦م إمم أـمٝمري٦م ىمٚمقِبؿ أو أن اجلٛمٞمع سمح٤مضم٦م إمم إـمٝمري٦م؟ ٓ ؿمؽ أن اجلٛمٞمع سمح٤مضم٦م إمم إـمٝمري٦م.
إذنٟ :م٘مقل :إن هذا احلٙمؿ اًمذي ضم٤مء ذم أي٦م -وهق اًمً١مال ُمـ وراء طمج٤مب :إٟمف يٕمؿ ،عمي٤مذا يٕميؿ؟ ًمٕمٛميقم
قمٚمتف.
صمؿ ىم٤مل( :يمام أن اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم خيّمص إذا قمٚمؿ ِقم َّٚمتُُف) ،وذم سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت (إذا ُقم ِٚمؿ ُظمّمقص ِقم َّٚمتِ ِ
يف)ٕ :ن
َ ُ ُ
اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ُمٕمٜم٤م هذه هل٤م قمدة ٟمًخُ ،مٜمٝم٤م ٟمًخت٤من سمخط اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -ومٗمل ٟمًخ٦م ضم٤مءت يمٚمٛم٦م ظمّميقص،
وذم ٟمًخ٦م أظمرى ُم٤م ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م ظمّمقص ،ويٌدو أن يمٚمٛم٦م ظمّمقص أووح.

) (83إطمزاب.53 :
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واعمٕمٜمك :أن اًمٕم٤مم ٓ يٕمؿ إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م ظم٤مص٦مُ :مثؾ :اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ،قمٚمتف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمً٤مومر اًمًٗمر ،وقمٚمتف
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمريض اعمرض .هذه قمٚم٦م ظم٤مص٦م ،ومٚمق ُو ِضمدََ ؿمخص َي ْٙمْدََ ُح ـمقال اًمٜمٝم٤مر وطمّمؾ ًميف ُمِمي٘م٦م ،هيؾ ُييقز
اًمٗمٓمر ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اعمريض؟ ٕٓ :ن اًمٕمٚم٦م -قمٚم٦م اعمرض -ظم٤مص٦م سم٤معمريض ،وٓ شمتٕمدى إمم همػمه ،يمام أن قمٚمي٦م اًمًيٗمر
ظم٤مص٦م سم٤معمً٤مومر ٓ شمتٕم٤مده إمم همػمه .هذا اخلّمقص.
واًمًٌ٥م هق ا ًَّم ِذي ي ْٚم َزم ُِمـ وضم ِ
قد ِه ُو ُضمق ٌدَ ،و ُِم ْـ َقمدََ ُِم ِف ا ًْم َٕمدََ ُم ًمِ َذاشمِ ِف.
َ ُ ْ ُ ُ
َ َّ َ ُ ُ َ
اًمنم ُط َٓ ي ْٚم َزم ُِمـ َقمدََ ُِم ِف ا ًْمٕمدََ م ،وَٓ ي ْٚم َزم ُِمـ وضم ِ
قد ِه ُو ُضمق ٌد َوَٓ َقمدََ ٌم ًمِ َذاشمِ ِف.
َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ
َ ُ ْ
َو َّ ْ

اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م :ذم سمٕمض إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م ،وُمر قمٚمٞمٜم٤م أن احلٙمؿ اًمقوٕمل هيق ُمي٤م وويٕمف اًمنميع ؾميٌٌ٤م ،أو
ذـم٤م ،أو ُم٤مٟمٕم٤م :أي :ؾمٌٌ٤م حلدوث رء ،أو ذـم٤م حلّمقل رء ،أو ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ طمّمقل رء.
وُمـ إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م :ىم٤مل اًمِمٞمخ( :واًمًٌ٥م هق اًمذي يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد وُمـ قمدُمف اًمٕمدم ًمذاشميف):
أي أن اًمًٌ٥م ًمف شم٠مصمػم ذم طم٤مًم٦م اًمقضمقد وذم طم٤مًم٦م اًمٕمدم ،سمخالف اًمنمط يمام ؾمٞم٠ميت.
وُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م هٜم٤م :يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد :أي أن وضمقده قمالُم٦م قمغم وضمقد احلٙمؿ ،واٟمتٗم٤مءه قمالُم٦م قمغم اٟمتٗم٤مء
احلٙمؿ .ومٛمثال :اًمزوال ؾمٌ٥م ًمقضمقب صالة اًمٔمٝمر ،وإن يم٤من أصؾ اًمقضمقب ُمـ اًمنمعً ،مٙميـ ًميقٓ اًميزوالُ :مي٤م
ف اًمٜم٤مس ُمتك يّمٚمقن اًمٔمٝمر ،وهٙمذا سم٘مٞم٦م إوىم٤متٕ :ن اعم٘مّمقد اًمتٜمٗمٞمذ ،وم٤مًمزوال إذن ؾمٌ٥م يٚمزم ُمـ وضمقده
َقم َر َ
اًمقضمقد -يٕمٜمل وضمقد اًمّمالة ،-ويٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم ،إذا مل َشم َُز ِل اًمِميٛمسٟ ٓ :مّميكم اًمٔمٝميرٕ :ن اًمًيٌ٥م ُمي٤م

طمّمؾ .وقمغم هذا :وم٤مًمًٌ٥م ي١مصمر وضمقدا وقمدُم٤م ،ي١مصمر وضمقدا سمقضمقد احلٙمؿ ،وي١مصمر قمدُم٤م سمٕمدم احلٙمؿ.
ُمث٤مل آظمر :رؤي٦م اهلالل ؾمٌ٥م ًمقضمقب اًمّمقم ،وقمدم رؤي٦م اهلالل ؾمٌ٥م ًمٕمدم اًمّمقم ،هذا واوح.
ِ
ِ
اًمًٌ٥م ،وهذه اًمٚمٗمٔم٦م سمٕمض إصقًمٞملم ي٘مقل ٓ :داقمل هل٤م ،ويٙمٗمل أن ٟم٘مقلُ :مي٤م
ًمذات
وىمقًمفً( :مذاشمف) :أي:
يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد وُمـ قمدُمف اًمٕمدم ،وىم٤مل آظمرون :سمؾ هل٤م وم٤مئدة :وهل :سمٞم٤من طمٙمؿ اًمًٌ٥م إذا ُوم ِ٘مدََ اًمنمط أو
َي ِؾ احلقلُ :م٤م َأ َّصم َر اًمًيٌ٥م أم ٓ؟! هيؾ يميقن
ُو ِضمدََ اعم٤مٟمع :،يم٤مًمٜمّم٤مب ذم اًمزيم٤مة ٌ
ؾمٌ٥م ًمقضمقب اًمزيم٤مةً ،مٙمـ ًمق مل َ ُ
اًمًٌ٥م ُم٤م َأ َّصمر ًمذاشمف أم ًمٗم٘مدان اًمنمط؟ ًمٗم٘مدان اًمنمط ،هذا ُمٕمٜمك ُم٘م٤مرٟم٦م اًمًٌ٥م وم٘مدا َن اًمنمط.
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وىمد ي٘م٤مرن اًمًٌ٥م -أطمٞم٤مٟم٤م -وضمقد اعم٤مٟمعُ :مثؾ :اًمٜمّم٤مب ؾمٌ٥م ًمقضمقب اًمزيم٤مةً ،مٙمـ ًمق ُوم ِر َض أن اًمذي قمٜمده
ٟمّم٤مب قمٚمٞمف ديـُ ،م٤م َ ِ
٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة قمغم اخلالفً ،مٙمـ هؾ ُم٤م وضمٌ٧م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة سمًٌ٥م اًمًٌ٥م أم سمقضمقد ُم٤مٟمع؟
دم ُ
سمقضمقد ُم٤مٟمع.
وقمغم هذا :وم٤مًمًٌ٥م ٓ ي١مصمر ذم طم٤مًمتلم:
احل٤مًم٦م إومم :أن ُيٗم َ٘مد اًمنمط.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن ُيقضمد اعم٤مٟمع.
أُم٤م اًمنمط :وم٘م٤ملُ( :م٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم ،وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد وٓ قمدم ًمذاشمف).
اًمنمط ٓ ي١مصمر إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمٕمدم ،اًمنمط ٓ ي١مصمر ذم طم٤مًم٦م اًمقضمقد ،اًمنمط ي١مصمر ذم طم٤مًمي٦م اًمٕميدم ،اًمنميط ٓ
ي١مصمر ذم طم٤مًم٦م اًمقضمقد.
ذ ٌط ًمّمح٦م اًمّمالة ،يٚمزم ُمـ قمدم اًمٓمٝم٤مرة قمدم اًمّمالة ،ومال ُيٛمٙمـ أ َّن اإلٟمً٤من يّمكم
ومٕمٜمدك ُمثال :اًمٓمٝم٤مرة ْ
ذط ًمّمح٦م اًمّمالة يٚمزم ُمـ قمدم اًمقىم٧م قمدم اًمّمالةً ،مٙمـ هؾ يٚمزم ُمـ وضميقد
إٓ وهق ُمتٓمٝمر ،دظمقل اًمقىم٧م ْ
وىم٧م ٍ
هنل ومال يّمكم ،أو
اًمٓمٝم٤مرة وضمقد اًمّمالة؟ ىمد يٙمقن اإلٟمً٤من ُمتٓمٝمرا ،وًمٙمـ يقضمد ُم٤مٟمع :يم٠من يٙمقن اًمقىم٧م َ
ىمد يٙمقن اإلٟمً٤من ُمتٓمٝمرا ،وًمٙم ْـ اظمتؾ قمٜمده ذط آظمر ،وهق ُمثال ؾمؽم اًمٕمقرة.
إذن :اًمنمط هؾ ي١مصمر ذم اًمقضمقد؟ ٓ ي١مصمر ذم اًمقضمقد ،اًمنمط ُمتك شم٠مصمػمه؟ ذم طم٤مًم٦م اًمٕمدم ،وهق اًمذي إذا ُوم ِ٘مدََ
اًمنمطُ :وم ِ٘مدََ اعمنموط.
وهلذا ي٘مقًمقنُ :م٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم ًمٙمـ هؾ يٚمزم ُمـ وضمقده وضمق ٌد؟ ٟمٕمؿ ٓ ،يٚمزم ُمـ وضميقده وضميقد،
وهذا يمام ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُخي٤مًمػ اًمًٌ٥م ،وم٤مًمًٌ٥م ي١مصمر وضمقدا وقمدُم٤م ،اًمًٌ٥م ي١مصمر قمدُم٤م وٓ ي١مصمر ُم٤مذا؟ وضمقدا.
زيمقي
ىم٤ملُ( :م٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم)ُ :مثؾ :طمقٓن احلقل ذط ًمقضمقب اًمزيم٤مةً ،مق أن إٟمً٤مٟم٤م قمٜمده ٟمّم٤مب
ّ
هذا اًمًٌ٥مً ،مٙمـ ُم٤م طم٤مل قمٚمٞمف احلقل ،دم٥م اًمزيم٤مة؟ ٓ دم٥مٟٕ :مف َ َ
ػ اًمنمط طم٤مل احليقل دمي٥م اًمزيمي٤مةٕ :ن
خت َّٚم َ
اًمًٌ٥م ُم١مصمر ُمع وضمقد اًمنمط.
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ىم٤مل (ُم٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم ،وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده وضمقد)ُ :مثٚمام ىمٚمٜم٤م ٓ :يٚمزم ُمـ وضمقد اًمنمط وضميقدٓ ،
يٚمزم ُمـ اًمٓمٝم٤مرة صالة ،وٓ يٚمزم ُمـ دظمقل اًمقىم٧م صالة ،ىمد يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمقىم٧م وهق همػم ُمتٓمٝمر ،أو همػم ؾم٤مشمر
ًمٚمٕمقرةً ،مٙمـ إذا مل يدظمؾ اًمقىم٧م :ومال صالة ،وإذا مل يتٓمٝمر :ومال صالة.
ىم٤مل( :وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده وضمقد) :هذا اطمؽماز ُمـ اًمًٌ٥مٕ :ن اًمًٌ٥م يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد .ىم٤مل( :وٓ
قمدم) هذا ُخيرج اعم٤مٟم َعٕ :ن اعم٤مٟم َع َيٚمزم ُمـ وضمقده اًمٕمدم ،أُم٤م اًمنمط :ومال يٚمزم ُمـ وضمقده اًمٕمدمً ،مٞمس ًمف قمالىمي٦م
سم٤مًمٕمدم اًمنمط ،واعم٤مٟمع ًمف قمالىم٦م سم٤مًمٕمدم :احلٞمض يٛمٜمع ُمـ وضمد اًمّمالة.
وىمقًمفً( :مذاشمف) ،سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل" :هذا ًمٚمتقوٞمح واًمٌٞم٤من"ُ ،مثٚمام ىمٞمؾ ذم اًمًٌ٥م ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ،ٓ :هذا اطميؽماز
ُمـ ُُم٘م٤مرٟم٦م اًمنمط وضمقد اًمًٌ٥م ،أو ُمـ ُم٘م٤مرٟم٦م اًمنمط وضمقد اعم٤مٟمع إذا ىم٤مرن اًمنمط اًمًٌ٥م :يّمػم اًمقضمقدٕ :ضمؾ
اًمًٌ٥م ،وإذا ىم٤مرن اًمنمط اعم٤مٟمع يّمػم آُمتٜم٤مع ٕضمؾ ُم٤مذا؟ اعم٤مٟمع.
ومٛمثال :اًمّمالة ىمد دم٥م ٓ ًمذات اًمٓمٝم٤مرة وًمٙمـ ًمٚمزوال ،إذن هؾ وضمٌ٧م اًمّمالة هٜمي٤م ًمقضميقد اًمنميط وهيق
اًمٓمٝم٤مرة؟ ٓ ،وضمٌ٧م اًمّمالة ًمقضمقد اًمًٌ٥م ،ومٞم٘مقل إصقًمٞمقن" :إذا ىم٤مرن اًمنمط اًمًٌ٥م :يّمػم اًمت٠مصمػم ًمٚمًٌ٥م".
ٓ يٚمزم ُمـ وضمقد اًمّمالة قمدم ،قمدم اًمّمالة يٕمٜمل ٓ يٚمزم ُمـ وضمقد اًمٓمٝم٤مرة قمدم اًمّمالة ًميذات اًمٓمٝمي٤مرة،
وىم٧م ٍ
هنل.
وًمٙمـ ىمد َيٚمزم ُمـ وضمقد اًمٓمٝم٤مرة قمد ُم اًمّمالة ًمقضمقد ُم٤مٟمعُ :مثؾ :يمقن اًمقىم٧م َ
هٜم٤مك دىم٦م ذم هذا اعمقوقعً ،مٙمـ ًمق َضم َر ْيٜمََ٤م قمغم إولٓ :ؾمؽمطمٜم٤م وأرطمٜم٤م.
ِ
ضر ِ
ٞمؾ َذ ِقمل َظم ٍ
٤مل َقم ْـ ُُم َٕم ِ
اضم ٍح.
٤مر ٍ َ
َوا ًْم َٕم ِز َ
ييٛم ُ٦م ُطم ْٙم ٌْؿ َصم٤مسمِ ٌ٧م سمِدََ ًم ٍ ْ
ِ
اًمر ْظم َّم ُ٦م.
َوودُُّّ َه٤م ُّ
اًمٜم٘مٓم٦م ىمٌؾ إظمػمة سم٘مل ُمـ شمقاسمع اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م اًمٕمزيٛم٦م ،واًمرظمّم٦م .واعمِمٝمقر قمٜمد إصقًمٞملم أن اًمٕمزيٛمي٦م
واًمرظمّم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦مٕ :ن اًمٕمزيٛم٦م شمرضمع إمم يمقن اًمِم٤مرع ضمٕميؾ إطميقال اًمٕم٤مديي٦م ًمٚمٛمٙمٚمٗميلم ؾميٌٌ٤م
ًمٚمٕمزيٛم٦م وإطمقال اًمٕم٤مرو٦م ؾمٌٌ٤م ًمٚمرظمّم٦م .هذا يمقٟمف ُمـ إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م :يٕمٜمل شمرضمع إمم يمقن اًمِم٤مرع ضمٕميؾ
إطمقال اًمٕم٤مدي٦م ًمٚمٛمٙمٚمٗملم ؾمٌٌ٤م ًمٚمٕمزيٛم٦م ،وضمٕمؾ إطمقال اًمٕم٤مرو٦م ؾمٌٌ٤م ًمٚمرظمّم٦م.
وٛمػمه
اًمٕمزيٛم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٕمزم ،وهق اًم٘مّمد اعم١ميمد ،ي٘م٤مل :قمزم قمغم اًمٌمء قمزُم٤م وقمزيٛم٦م ،إذا قم٘مد
َ
ضمدًّ ا يمام ؾمٞمتٌلم.
قمغم ومٕمٚمف واإلشمٞم٤من سمف .واًمٕمالىم٦م سملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وآصٓمالطمل ًمٚمٕمزيٛم٦م واوح ًّ
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ص اًمًيٕمر إذا شمراضميع وؾميٝمؾ اًمنمياء ،هيذا ُمٕمٜميك
أُم٤م اًمرظمّم٦م :ومٝمل ذم اًمٚمٖم٦م :اًمٞمن واًمًٝمقًم٦مُ ،ي٘م٤ملَ :ر ُظم َ
اًمرظمّم٦م واًمٕمزيٛم٦م ذم اًمٚمٖم٦م.
أُم٤م ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :وم٤مًمٕمزيٛم٦م ُمثٚمام ذيمر اًمِمٞمخ (طمٙمؿ صم٤مسم٧م سمدًمٞمؾ ذقمل ظم٤مل قمـ ُمٕم٤مرض راضمح).
وم٘مقًمف( :طمٙمؿ صم٤مسم٧م سمدًمٞمؾ ذقمل) هذا يدل قمغم أن اًمٕمزيٛم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمنميقمٞم٦م وًمٞمًي٧م ُميـ إطمٙمي٤مم
اًمٕم٘مٚمٞم٦م.
راضمح يمام ؾمٞمتٌلم.
ُمٕم٤مرض
وىمقًمٜم٤م( :ظم٤مل قمـ ُمٕم٤مرض راضمح) هذا ُخيرج اًمرظمّم َ٦مَّ ٕ :ن اًمرظمّم٦م ُو ِضمدََ ومٞمٝم٤م
ٌ
ٌ
ُمث٤مل اًمٕمزيٛم٦م :حتريؿ اعمٞمت٦م قمٜمد َقمدََ ِم اعمخٛمّم٦م :يٕمٜمل قمٜمد اعمج٤مقم٦م ،ومتحريؿ اعمٞمت٦م طمٙميؿ ذقميل صمٌي٧م سميدًمٞمؾ
ذقمل ،وهق ىمقل اهلل -شمٕم٤مممُ ﴿ :طمر َُم ْ٧م َقم َٚمٞمْ ُٙم ُُؿ اعمَْٞمْتَ ُ٦م﴾  ،وهذا احلٙمؿ اًمنمقمل سمدًمٞمٚمف مل يقضميد أُم٤مُميف ُمٕمي٤مرض
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راضمح ،سمحٞم٨م إٟمف يٖمٚم٥م قمٚمٞمف.
أُم٤م اعمٕم٤مرض اعمً٤موي أو اًمذي أىمؾ :ومٝمذا ٓ ي١مصمر ،أُم٤م اًمرظمّم ُ٦م ومٝمل -يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ :ود اًمٕمزيٛم٦م :-ومٝمل ُم٤م
صمٌ٧م قمغم ظمالف دًمٞمؾ ذقمل عمٕم٤مرض راضمح.
ىمقًمٜم٤م ُم٤م صمٌ٧م هذا ومٞمف إؿم٤مرة ُمٝمٛم٦م إمم أن اًمرظمّم٦م ٓ سمد أن شمٙمقن صم٤مسمت٦م ،ومٚمٞمً٧م اًمرظمّم٦م سمٛمحض اًمتِمٝمل ،سمؾ
ٓ سمد أن شمٙمقن صم٤مسمت٦م سمدًمٞمؾٕ :هن٤م إذا مل شمثٌ٧م :مل ُي ِز اإلىمدا ُم قمٚمٞمٝم٤م ،إذ ًمق أىمدم قمٚمٞمٝم٤مً :مؽميمي٧م اًمٕمزيٛمي٦م ،واًمٕمزيٛمي٦م

صمٌت٧م سمدًمٞمؾ ٍ
ظم٤مل قمـ ُمٕم٤مرض راضمح.

وىمقًمٜم٤م" :عمٕم٤مرض" هذا ومٞمف سمٞم٤من ؾمٌ٥م اًمرظمّم٦م ،واعمٕم٤مرض قمٜمد إصقًمٞملم هق ْ
اًمٕمذر اًميذي ىمي٤مم سمي٤معمٙمٚمػ،
واًمتٞمًػم ،هذا ُمٕمٜم٤مه اعمٕم٤مرض.
اًمتخٗمٞمػ
واىمت٣م
َ
َ
واًمرظمّم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء ٕ-ضمؾ أن شمتْمح اًمّمقرة أيمثر أُم٤مُمٜم٤م -اًمرظمّم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء صمالصم٦م أٟمقاع:
اًمٜمقع إول :إسم٤مطم٦م ْشمرك اًمقاضم٥مُ :مثؾ :اًمتٞمٛمؿ رظمّم٦م يٕمدل قمٜمف َُم ْـ ٓ يًتٓمٞمع اًمقوقء ،إُمي٤م ًمٗم٘ميد اعمي٤مء أو
عمرض ،واًمٗمٓمر ومٞمٝم٤م رُمْم٤من ًمٚمٛمً٤مومر واعمريض واًمرظمّم٦م ،وإٓ :وم٤مًمّمٞم٤مم واضمي٥م ،شميرك اًم٘مٞمي٤مم ذم صيالة اًمٗميرد
ًمٚمٕم٤مضمز رظمّم٦م ،وإٓ :وم٤مٕصؾ هق اًم٘مٞم٤مم .هذا اًمٜمقع إول شمرك اًمقاضم٥م.

) (84اعم٤مئدة.3 :
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اًمٜمقع اًمث٤مين :إسم٤مطم٦م اعمحرم ًمٕمذر اًميورة ،وهذا يمام ُمثٚمٜم٤م ًمٚمٛمٞمت٦م ًمٕمذر اًميورة ،وهل اعمخٛمّم٦م :ىم٤مل شمٕمي٤ممم:
ِ
او ُٓمر ِذم خمََ ْٛمّم ٍ٦م َهمَػم ُمتََج٤مٟمِ ٍ
ػ ِ
ٞمؿ﴾  ،وم٤معمٞمت٦م شمٌ٤مح وقمغم هذا اًمٜمقع اًمث٤مين شم٠ميت ىم٤مقمدة
َ َ َْ ُ َ
قر َّرطم ٌ
إل ْصم ٍؿ َوم٢مِ َّن اهللََّ َهم ُٗم ٌ
﴿ َوم َٛم ِـ ْ َّ
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"اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات" ،إذن ىم٤مقمدة "اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات" هذه ُمتٕمٚم٘م٦م سمٌ٤مب اًمرظمّم٦م.
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع اًمرظمص :شمّمحٞمح سمٕمض اًمٕم٘مقد اًمتل َيت٤مضمٝم٤م اًمٜم٤مسُ ،مع اظمتالل ُم٤م شمّمح سمف :ختٗمٞمٗمي٤م
ص ومٞمٝم٤م :اظمتؾ سمٕمض وقاسمٓمٝم٤م،
ص ومٞمٝم٤م اًمنمع ُمع أن اًمنمع عمََّ٤م َر ّظم َ
وشمٞمًػماُ .مٕمٜمك هذا أن هٜم٤مك سمٕمض اًمٕم٘مقد َر َّظم َ
واًمنمع يٕمٚمؿ أٟمف سمٕمض اًمْمقاسمط اظمتؾً ،مٙمـ عم٤مذا اًمنمع رظمص ُمع اظمتالل سمٕمض اًمْمقاسمط؟ ُميـ سمي٤مب اًمتٞمًيػم
واًمتخٗمٞمػ قمغم اًمٜم٤مس.
ظمذ ُمث٤مًملم:
اعمث٤مل إولُ :مً٠مًم٦م اًمٕمراي٤م ،شمٕمرومقن ُمً٠مًم٦م اًمٕمراي٤م أٟمف ُي َّ
رظمص ًمٚمِمخص اًمذي ُم٤م قمٜمده دراهؿ وًمٙمـ قمٜمده متر
ضم٤مف ُمـ اًمٕم٤مم اعم٤ميض ،وأن أي٤مُمٜم٤م هذه أىمٌؾ ُمقؾمؿ اًمتٛمقر ،ومٝمذا اًمِمخص ي٘مقل :أٟم٤م أريد أن َأ َشم َٗم َّٙم َف ُمثٚمام يتٗمٙميف
اًمٜم٤مس ،وأوٓدي يِمٖمٚمقين ي٘مقًمقن ه٤مت مترا ُمثؾ اًمٜم٤مس مترا ضمديدا ،وأٟم٤م ُم٤م قمٜمدي دراهؿ ،أٟم٤م قمٜمدي متر ُمـ اًمٕم٤مم
اعم٤ميض .اٟمٔمر إمم هذه اًمنميٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ىم٤مًم٧م هلذا اًمِمخصُ :يقز ًمؽ أن شمِمؽمي ِبذا اًمتٛمر اجل٤مف اًمذي قمٜميدك
شمِمؽمي سمف رـمٌ٤مُ ،مع أن اًمتً٤موي سملم اًمرـم٥م وسملم اًمتٛمر اجل٤مف هذا ُمٗم٘مقد ُم٤م سمٞمٜمٝمام َشم ًََ ٍ
٤مو ،واًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚمامء ذم
هذا اعمقوقع شم٘مقل" :اجلٝمؾ سم٤مًمتً٤موي يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ".
يٕمٜمل يمام أٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن هٜم٤مك شمٗم٤موال ،وم٢مذا ضمٝمٚمٜم٤م أن هٜم٤مك شمً٤موي٤م :يمذًمؽُ .م٤م هل اًم٘م٤مقمدة؟ اجلٝميؾ سم٤مًمتًي٤موي
يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ ،وُمع هذا رظمص اًمنمع ذم ُمقوقع اًمٕمراي٤م.
اًمً َٚمؿ ،سمٞمع ُمٕمدوم ،ي٠ميت ُمثال اًمٗمالح ًمٚمت٤مضمر واًمٗمالح سمح٤مضم٦م ًمدراهؿ يٜمٗمؼ قمغم ُمزرقمتف ًمٙمـ
اعمث٤مل اًمث٤مين :سمٞمع َّ
قم٘مدَ َؾم َٚم ٍؿ ،واًمٜمخؾ مل يٓمٚمع أن ،ومٞم٘مقل ًمٚمت٤مضمر :أٟم٤م أريد ُمثال أن أسمٞميع
ُم٤م قمٜمده دراهؿ ي٠ميت إمم اًمت٤مضمر ،ويٕم٘مد ُمٕمف َ
قمٚمٞمؽ ُمثال ُمئ٦م يمٞمٚمق ؾمٙمري سم٠مًمػ ري٤مل أؾمٚمٛمٝم٤م ًمؽ ذم ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من ،أن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف اًمذي هق اًمًيٙمري وىمي٧م
اًمٕم٘مد ُمقضمقد أم ُمٕمدوم؟ ُمٕمدوم ،وٓ ُيقز سمٞمع اعمٕمدوم ُمثؾ ُم٤م ورد قمٚمٞمٜم٤م ًمق سم٤مع سمٓمٜم٤م ذم محؾ ،أو ىم٤مل :اًمِم٤مة هيذه
ؾم٠مرؾمٚمٝم٤م ًمٚمٗمحؾ ،وم٢مذا محٚم٧م :أسمٞمع ًمؽ احلٛمؾ اًمذي ذم سمٓمٜمٝم٤م ،ومٝمذا ُمٕمدوم.

) (85اعم٤مئدة. 3 :

أصول الفقه
ٞمح قم٘مد اًمًٚمؿ ُمع أٟمف وىمع اًمٕم٘مد ومٞمف قمغم ُمٕمدوم.
إذن :سمٞمع اعمٕمدوم ٓ ُيقزً ،مٙمـ عمّمٚمح٦م اًمٜم٤مس ُأسمِ َ
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أؾمٌ٤مب اًمرظمص :وم٤مًمرظمص هل٤م أؾمٌ٤مب يمثػمةً ،مٙمـ ُِم ْـ أمهٝم٤م إؾمٌ٤مب اًمتيل شميدقمق اًمنميع أو
ص:
اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمنمع ُي ِرظم ُ
اًمًٌ٥م إول :وٕمػ اخلٚمؼ ،وهلذا ؾم٘مٓم٧م اًمتٙم٤مًمٞمػ قمـ اًمّمٖم٤مر ،وقمـ اعمج٤مٟملمُ ،
ػ قمـ اًمٜمً٤مء ،ومٚمٞمس
وظمٗم َ
قمٚمٞمٝمـ مجٕم٦م ،وٓ مج٤مقم٦م ،وٓ ضمٝم٤مد ،يمؾ هذا ًمْمٕمػ اخلٚمؼ.
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :اًمًٗمر.
اًمًٌ٥م اًمث٤مًم٨م :اعمرض.
ن قمغم سمٕمض اعمٙمٚمٗملم آٟمٗمٙم٤مك قمٜمٝم٤م :يمٛمـ سمف َؾمي َٚم ُس
اًمًٌ٥م اًمراسمعُ :قم ُٛمقم ا ًْم ٌَ ْٚم َقى ،وهذا ذم إُمقر اًمتل َي ْٕم ُ ُ
يرظمص ًمٖمػمه :سمًٌ٥م قمٛمقم اًمٌٚمقى.
ص ًمف اًمنمع ذم ـمٝم٤مرشمف ُم٤م مل
ْ
سمقل ،أو َُم ْـ سمف ُظمروج ِريح ،ومٝمذا َر َّظم َ
ِ
ِ
َّ٥م َقم َغم ومِ ْٕم ِٚم ِٝم ْؿ َوم ًَ٤م ُد ِقم ٌَ٤م َد ٍةَ ،وَٓ إِ ًْم َزا َم َهل ُ ْؿ سمِ َٕم ْ٘م ٍد.
ؽم َّشم ُ
َواًمٜمََّّ٤مد َواعمُْ ْخٓم ُئ َواعمُْ ْٙم َْر ُه َٓ إِ ْصم َؿ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،وَٓ َي َ َ
َّ٤مد واعمُْ ْخٓمِئ ي ْْمٛمٜمَ ِ
واًمٜمَّ ِ
قس َوإَُم َق ِ
َ٤من َُم٤م َأ ْشم َٚم َٗم٤م ُِم َـ اًمٜمُّ ُٗم ِ
ال
َ
َ
ْ
ُ َ َ
اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة ذم ُمقوققمٜم٤م :سمٕمض ُمقاٟمع اًمتٙمٚمٞمػ ،واًمِمٞمخ -رمحف اهلل -ذيمر ُميـ ُمقاٟميع اًمتٙمٚمٞميػ صمالصمي٦م:
اًمٜمًٞم٤من ،واخلٓم٠م ،واإليمراه .وٟمٔمرا ًمتداظمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت ،وم٠مطم٤مول أن أخلّمٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ ٟم٘م٤مط ُمرىمٛم٦م وم٠موٓ اًمٜمًٞم٤من:
 -1شمٕمريٗمف :اًمٜمًٞم٤من هق ود اًمذيمر وود احلٗمظ ،وُمٕمٜم٤مه :اًمذهقل قمـ رء ُمٕمٚمقم ،ـمٌٕم٤م هذا همػم اجلٝمؾٕ :ن
اًمٜم٤مد قمٜمده قمٚمؿ ،وًمٙمٜمف َُم َّر قمٚمٞمف أٟمف ذهؾ قمـ هذا اًمذي ىمد قمٚمٛمف ،هذا يًٛمك ٟمًٞم٤من اًمذيمر ،وىمد يًيٛمك ٟمًيٞم٤من
احلٗمظ إذا يم٤من ىمد طمٗمظ ،وًمٙمـ و٤مع طمٗمٔمف.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمٜمًٞم٤من قمذر ذم إؾم٘م٤مط اإلصمؿ وقمدم اعم١ماظمذة إظمروي٦م :أوًٓ :مٕمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ« :إِ َّن اهللََّ َو َو َع َقم ْـ ُأ َُّمتِ َل ْ
اؾمتُ ْٙم ِْر ُهقا َقم َٚمٞمْ ِفش  ،وووع اخلٓم٠م ٓ ُيراد سميف أ َّن اهلل -ضميؾ
اخلَ َٓم َ٠مَ ،واًمٜم ًْٞمَ٤م َنَ ،و َُم٤م ْ
( )86

وقمال -أًمٖمك اخلٓم٠م قمـ اًمٜم٤مس واًمٜمًٞم٤من ،ٓ ،اخلٓم٠م ُمقضمقد ،واًمٜمًٞم٤من ُمقضمقد ،وًمٙمـ هذا يمام ي٘ميقل اًمٕمٚميامء قميغم

( ) 86صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ـمالق اعمٙمره واًمٜم٤مد ( ) 2145سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس .وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٛمر وقم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر وأيب ذر وهمػمهؿ.

أصول الفقه
طمذف ُمْم٤مف ٓ سمد ،واًمت٘مدير :إن اهلل ووع قمـ أُمتل إصمؿ اخلٓم٠م ،واًمٜمًٞم٤من ،وإٓ :وم٤مخلٓم٠م ُم٤م ُو ِوي َع قميـ اًمٜمي٤مس،
ُمقضمق ٌد وؾمٞمًتٛمر ُمقضمق ًدا ،وهٙمذا اًمٜمًٞم٤من.
َص إئٛم٦م
وهذا احلدي٨م أظمرضمف مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ :يم٤مسمـ ُم٤مضمف واسمـ طمٌ٤من واحل٤ميمؿ ،وًمٙمٜمف طمدي٨م وٕمٞمػَٟ ،م َّ
اًمٙمٌ٤مر أُمث٤مل اإلُم٤مم أمحد وأيب طم٤مشمؿ وهمػممه٤م قمغم أن هذا طمدي٨م وٕمٞمػ ٓ يثٌ٧م ،وًمف ـمرق يمٚمٝمي٤م ويٕمٞمٗم٦م ،سمٞميٜمام
ضمرى قمغم حتًٞمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ :أُمث٤مل :احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ،واسمـ طمجر وهمػممه٤م.
ًمٙمـ اًمٙمالم هٜم٤م ًمألئٛم٦م اًمٙمٌ٤مر ،وُمع هذا احلدي٨م ًمف ؿمقاهد شمدل قمغم ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًمًٜم٦م ،ومٛمثال ىمقل
َ٤مح ومِ َٞمام َأ ْظم َٓم ْ٠م ُشمُؿ ِسمف َو ًَم ِٙمـ َُّم٤م َشم َٕم َّٛمدََ ْت ُىم ُٚمق ُسم ُٙم ُْؿ﴾  .أٓ شم١ميد أي٦م ُمٕمٜميك احليدي٨م؟
اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَمٞمْ َس َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ ُضمٜمَ ٌ
( )87

سمغم.
وُمثٚمف أيْم٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَُ ﴿ :مـ َيم َٗم َر سمِ٤مهللَِّ ُِمـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِ ِف إَِّٓ َُم ْـ ُأ ْيم ِْر َه َو َىم ْٚمٌُ ُف ُُم ْٓم َٛم ِئ ٌّـ سمِ ِ
٤مإل َيام ِن﴾  ،وُمٜمف أيْم٤م
ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َٟمَ٤م َم َقم ْـ َصالَ ٍَة َأ ْو َٟم ًَِٞمَ َٝم٤مَ :وم ْٚمٞمُ َّمٚم َٝم٤م إِ َذا َذ َيم ََر َه٤مَ َٓ ،يم َّٗم َ٤مر َة َهل َ٤م إَِّٓ َذًمِ َؽش.
( )88

وم٤معم٘مّمقد ِبذا :أن هذا احلدي٨م ًمف ُم٤م ي١ميد ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًمًٜم٦م.
ي٤مممَ ﴿ :ر َّسمٜمََي٤م َٓ
َيز َل َىم ْق ًُمي ُف َ -شم َٕم َ
أيْم٤مُ :م٤م ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :عمََّي٤م َٟم َ
وُمـ اًمِمقاهد ً

ُشم َُ١م ِ
اظم ْذ َٟمَ٤م إِن َّٟم ًَِّٞمٜمََ٤م َأ ْو َأ ْظم َٓم ْ٠م َٟمَ٤م﴾ َ :ىم َ٤مل اهللَُّ َ -شم َٕم َ٤مممَ « :ىمدْْ َوم َٕم ْٚم ُ٧مش .
( )89

( )91

وقمـ اًمٕمالء قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أهن٤م عم٤م ٟمزًم٧م ىم٤ملٟ« :مٕمؿش  ،صحٞمح أهنام ُمقىمقومي٤من قميغم
( )91

اسمـ قمٌ٤مس وقمغم أيب هريرة ،وًمٙمٜمٝمام ذم ُطمٙمؿ اًمرومعٕ :ن ُمثؾ ذًمؽ ٓ ُي٘م٤مل سم٤مًمرأي.

) (87إطمزاب.5 :
) (88اًمٜمحؾ.116 :
) (89اًمٌ٘مرة.286 :
( ) 90أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يٙمٚمػ إٓ ُم٤م يٓم٤مق (.)126
( ) 91أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يٙمٚمػ إٓ ُم٤م يٓم٤مق (.)125

أصول الفقه
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦مُ :مـ ومٕمؾ حمرُم٤م ٟم٤مؾمٞم٤م :ومال رء قمٚمٞمفُ :مثؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم صالشمف ٟم٤مؾمٞم٤م ،أو أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞم٤م ،أو
شمٓمٞم٥م ذم اإلطمرام ٟم٤مؾمٞم٤م ،أو همٓمك رأؾمف ٟم٤مؾمٞم٤م ،ومٛمـ ومٕمؾ حمرُم٤م ٟم٤مؾمٞم٤م :ومال إصمؿ قمٚمٞمفٕ :ن اإلصمؿ -ي٤م إظمقانُ -م ٌ
رسمقط
ِ
سم٤مًم٘مّمد واًمٜمٞم٦م ،واًمٜم٤مد ٓ َىم ّْمدََ ًمف وٓ ٟمٞم٦م.
وهذا شمٕمٚمٞمؾ يْم٤مف إمم إدًم٦مَّ ٕ -ن اإلصمؿ ُمرسمقطأُم٤م ُمـ شمرك واضمٌ٤م ٟم٤مؾمٞم٤م :ومال رء قمٚمٞمف َ
طم٤مل ٟمًٞم٤مٟمفً ،مٙم ْـ إذا زال اًمٜمًٞم٤من :ومٕمٚمٞميف أن ُيي١مد َي هيذا اًمقاضمي٥م:
ًم٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َٟمَ٤م َم َقم ْـ َصالَ ٍَة َأ ْو َٟم ًَِ َٞم َٝم٤مَ :وم ْٚم ُٞم َّمٚم َٝم٤مش إٓ ُم٤م ورد اؾمتثٜم٤مؤه.
( )92

اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة :اًمٜمًٞم٤من ًمٞمس قمذرا ذم طم٘مقق اعمٙمٚمٗملم ،أو ذم طم٘مقق اًمٕمٌ٤مد ،ومال َيٛمٜمع ُمـ وامن ُم٤م ُي٥م َو َام ُٟمُف
يرض ص٤مطم٥م احلؼ سم٢مؾم٘م٤مط طم٘مف.
إذا مل َ
ومٚمق أن ؿمخّم٤م أقمٓمك ؿمخّم٤م قمنمة آٓف ري٤مل ،وىم٤مل :هذه أُم٤مٟم٦م قمٜمدك طمتك أرضمع إًمٞميؽ ،هيذا اًمِميخص
ِ
اًمِميح
َز هذه إُم٤مٟم٦م ذم ُمقو ٍعٍ ،ومذهٌ٧م ،ومٝمؾ يٕمذر سم٤مًمٜمًٞم٤من؟ ٓ يٕمذر ،عم٤مذا؟ ٕن طم٘ميقق اًمٕمٌي٤مد ُمٌٜمٞمي٦م قميغم
ّ
َٟم َ
ِ
٤مهت٤م ،وم٤مٔن سمام أن ُوضميد اًمًيٌ٥م -
واعمٓم٤مًمٌ٦م ،وٕن إُي٤مب اًمْمامن ذم طم٘مقق اًمٕمٌ٤مد ُمٌٜمل قمغم رسمط إؾمٌ٤مب سمِ ُٛم ًٌٌََ َ
وهق اإلشمالف :-يؽمشم٥م قمٚمٞمف اعمًٌ٥م ،وهق اًمْمامن ،وم٤مًمْمامن ُمًٌٌف ٟم٤مشم٩م ُمـ أيـ؟ ُمـ اإلشمالف.
وم٤محلٙمٛم٦م -واهلل أقمٚمؿ -هق حت٘مٞمؼ اًمٕمدل ورقم٤ميي٦م ُمّمي٤مًمح اًمٕمٌي٤مد ،وإٟٓٓ :متنميت اًمٗميقى وآويٓمراب
ويتٕمٚمؾ اعمتٕمٚمٚمقن سم٤مًمٜمًٞم٤من.
اًمٜمقع اًمث٤مين :اخلٓم٠م.
 -1شمٕمريٗمف :اخلٓم٠م ود اًمٕمٛمد ،وهق ُم٤م يّمدر ُمـ ُمٙمٚمػ ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ ُمـ همػم ىمّمد.
صم٤مٟمٞم٤م :اخلٓم٠م ْ
قمذر ذم رومع اإلصمؿ ،وؾم٘مقط اعم١ماظمذة إظمروي٦م ،واًمدًمٞمؾ شم٘مدم.
ُمٕمٗمق قمٜمفُ :مثؾ ًمق اضمتٝمد إٟمً٤من ذم اًمًٗمر وصغم إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م
صم٤مًمث٤مُ :م٤م ي٘مع ُمـ اخلٓم٠م ذم طمؼ اهلل -شمٕم٤ممم -ومٝمق
ّ
ظمٓم ً٠م ،ومام احلٙمؿ؟ صالشمف صحٞمح٦م ،وظمٓم١مه ُمٖمٗمقر ًمف ،وُمثؾ هذا أيْم٤م ًمق أن اعمجتٝمد أومتك سمٕمد آضمتٝمي٤مد ،وًمٙمٜميف
ُمٕمٗمق قمٜمف ،وهق ُم٠مضمقر قمغم اضمتٝم٤مده.
أظمٓم٠م ذم اًمٗمتقى ،ومٝمذا اخلٓم٠م
ّ

( ) 92أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤مء اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحٌ٤مب ىمْم٤مئٝم٤م ( )681سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.

أصول الفقه
ِ
ِ
يم٘متؾ اخلٓم٠م يً٘مط قمٜمف اإلصميؿً :مٙمقٟميف هميػم ُمتٕمٛميدً ،مٙمٜميف
سمح٘مقق اًمٕمٌ٤مد ومٚمٞمس اخلٓم٠م قمذرا:
راسمٕم٤مُ :م٤م يتٕمٚمؼ
ُم١ماظمذ ذم اجلٛمٚم٦م ،وهلذا أوضم٥م اهلل -شمٕم٤ممم -اًمدي٦م ذم ىمتؾ اخلٓم٠م .أُم٤م إذا صدر ُمـ اعمخٓمئ رء ُمـ إىمقال اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤مًمٕم٘مقد :يم٤مًمٌٞمع ،واًمٓمالق واًمٜمٙم٤مح :وم٤مجلٛمٝمقر قمغم أهن٤م يمٚمٝم٤م شمٍموم٤مت سم٤مـمٚم٦م ٓ ُي١ماظمذ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٚميق ـمٚميؼ زوضمتيف
ظمٓم٠م أراد أن ي٘مقل :زوضمتل ـم٤مًمٌ٦م أي٤مم آُمتح٤مٟم٤مت ،وم٘م٤مل :زوضمتل ـم٤مًم٘م٦م ،ومٝمذا ظمٓم٠مٟٕ :مف ُم٤م ىمّمد اًمٓمالق ومٞمٙمقن
ُمٕمذورا
اإليمراه -وقمغم وزان اًمٜم٘م٤مط اًمتل ُمرت أُمس:
اًمٜم٘مٓم٦م إومم:
محؾ همػمه قمغم ىمقل أو ومٕمؾ ٓ ،يرو٤مه ًمق ُظم َكم سمٞمٜمف وسمٞمٜمف.
اًمتٕمريػ :اإليمراه :هق ْ
اعمٙمره هق ُمـ َُيٛميؾ
هذا شمٕمريػ اإليمراه :محؾ همػمه قمغم ىمقل أو ومٕمؾ ٓ ،يرو٤مه ًمق ظمكم سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ،سمٛمٕمٜمك أن َ
قمغم ىمقل وٓ يرى هذا اًم٘مقل ،سمحٞم٨م أٟمف ًمق يم٤من إُمر قم٤مئدا قمٚمٞمفُ :م٤م ىم٤مل هذا اًم٘مقل ،واإليمراه محؾ اعمٙمره قميغم
ومٕمؾ ٓ يرو٤مه ،سمحٞم٨م إٟمف ًمق يم٤من إُمر راضمٕم٤م إًمٞمف ُم٤م أىمدم قمغم هذا اًمٗمٕمؾ.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:
اإلصمؿ واعم١ماظمذ َة إظمروي َ٦م ،وىمد شم٘مدُم٧م إدًم٦م وهل ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
اإليمراه قمذر ُيً٘مط َ
«إِ َّن اهللََّ َو َو َع َقم ْـ ُأ َُّمتِ َل ْ
اؾمتُ ْٙم ِْر ُهقا َقم َٚمٞمْ ِفش  ،وُمر اًمٙمالم قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمّمح٦م احلدي٨م .وُميـ
اخلَ َٓم َ٠م َواًمٜم ًْٞمَ٤م َن َو َُم٤م ْ
يد إِيامٟمِ ِ
ِ
ِ
يف إَِّٓ َُمي ْـ ُأ ْيم ِ
ْير َه َو َىم ْٚمٌُي ُف ُُم ْٓم َٛم ِيئ ٌّـ
إدًم٦م -وهذا ٟمص ذم اعمقوقع -ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَُ ﴿ :مـ َيم َٗم َر سمِي٤مهللَِّ ُميـ َسم ْٕم َ
( )93

سمِ ِ
٤مإل َيام ِن﴾ .
( )94

واًم٘مٚم٥م ُمٓمٛمئ ٌّـ سم٤مإليامن :وميام
ووضمف آؾمتدٓل أن اهلل -ضمؾ وقمال -إذا ؾمٛمح وقمٗم٤م قمـ اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر
ُ
دون اًمٙمٗمر مم٤م ُيٙمره قمٚمٞمف اعمٙمٚمػ ُمـ سم٤مب أومم أن ٓ ي١ماظمذ سمف ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعم١ماظمذة ُمٜمتٗمٞم٦م قمـ اعمٙمٚمػ ومٞمام يتٕمٚميؼ
سم٤مًمٙمٗمر :وم٤مٟمتٗم٤مؤه٤م ومٞمام دون اًمٙمٗمر هذا أومم.

( ) 93صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ـمالق اعمٙمره واًمٜم٤مد (ُ ) 2145مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس .وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٛمر وقم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر وأيب ذر وهمػمهؿ.
) (94اًمٜمحؾ.116 :

أصول الفقه
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م:
اإليمراه اعمتٕمٚمؼ سمح٘مقق اهلل -شمٕم٤مممُ -يٕمذر ومٞمف اعمٙمٚمػ َ
طم٤مل اإليمراه ،ومٛمـ أيمره قمغم شمرك واضم٥م -يمؽمك صالة
ُمثالً و ُُمٜمع ُمـ أدائٝم٤م :-ومال رء قمٚمٞمف طم٤مل اإليمراهً ،مٙمـ إذا زال اإليمراه :وم٢مٟمف ي٘ميض ،ويٙميقن يم٤مًمٜمي٤مد واًمٜمي٤مئؿ
اعمٓم٤مًم٥م سم٤مًم٘مْم٤مء سمٕمد زوال ْ
قمذره .وهٙمذا إذا أيمره قمغم ومٕمؾ حمرم :ومٚمٞمس قمٚمٞمف رءٕ :ن اًم٘مّمد ُمـ شمٕم٤مـمل اعمحرم
واإلىمدام قمغم اعمحرم ُمٜمْتَ ٍ
َػ ،يمام ًمق أيمره قمغم أن يٜمٓمؼ سم٤مًمٙمٗمر ،أو أن يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ أومٕم٤مل أهؾ اًمٙمٗمر ،يمام ًمق أيميره
ُ
قمغم اًمًجقد ًمّمٜمؿ ،أو ُمـ أيمره قمغم أُمر يمٗمري :يمتٛمزيؼ ُمّمحػ ُمثالًً :وم٢من هذا يٕمذر ًمٚمدًمٞمؾ اعمت٘مدم.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م:
أىمقال اعمٙمره وأومٕم٤مًمف :أُم٤م أىمقال اعمٙمره :وهل قم٘مقدهُ ،مثيؾ :سمٞمٕميف ،وىمرويف ،وٟمٙم٤مطميف ،وـمالىميف ،ورضمٕمتيف،
وؿمٝم٤مدشمف ،وٟمحق هذا :ومٙمٚمٝم٤م أىمقال سم٤مـمٚم٦م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م رء ،ومٚمق أيمره قمغم سمٞمع ٓ ُيريده :مل ي٘مع اًمٌٞمعٕ :ن اًمٌٞمع
دم َ٤مر ًة َقمـ َشم ََر ٍ
اض ُمٜم ُٙم ُْؿ﴾ .
ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمرو٤م :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إَِّٓ َأن َشم ُٙمُق َن ِ َ
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أو أيمره قمغم ـمالق سمٖمػم طمؼ -يٕمٜمل أيمره قمغم أن يٓمٚمؼ زوضمتف ومٜمٓمؼ سم٤مًمٓمالق :-وم٢من ىمقًمف ٓ ٍغ ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف
رء .وهٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمرضمٕم٦م ًمق أضمؼم قمغم أن يراضمع زوضمتف وهق ٓ يريده٤م ومٜمٓمؼ سمٚمٗمظ اًمرضمٕم٦م :وم٢من ىمقًمف ٓغ ٓ
يؽمشم٥م قمٚمٞمف رء .وهٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٌ٤مىمل اًمٕم٘مقد ،وأيمثر هذه اعمً٤مئؾ ُجم ْ َٛم ٌع قمٚمٞمٝم٤م.
أُم٤م ُم٤م يتّمؾ سم٤مٕومٕم٤مل :ومام يتٕمٚمؼ سمح٘مقق اًمٕمٌ٤مد ُمـ إومٕم٤ملُ :مثؾ ًمق أشمٚمػ ُم٤مل إٟمً٤من ُُم ْٙم َْره٤م :وم٢من اًمْمامن قمغم
ِ
اعمٙمره ،أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ًم٘متؾ ،سمحٞم٨م أن ُيٙمره قمغم اًم٘متؾ ومٞم٘متؾ :وم٢مٟمف ي٠مصمؿً ،مٙمـ هؾ ي٘ميتص ُمٜميف؟
اعمٙمره وًمٞمس قمغم َ
هذا ُمقوع ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤ملُ " :ي٘متض ُمٜمف" ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤ملُ " :ي٘متص ُمـ اعمٙميره"،
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤ملُ " :ي٘متص ُمٜمٝمام" :يٕمٜمل ُمـ ِ
واعمٙمره ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل" :يً٘مط اًم٘مّمي٤مص" ،ومتٙميقن إىميقال
اعمٙمره
َ

ِ
إىمقال.
اًمٕمٛمكم ُم٤م َيٛمٞمؾ إًمٞمف ُمـ هذه
أرسمٕم٦م ،واًم٘م٤ميض ُي َرضم ُح قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ
ّ

اعمٙمره ومٞمام يتٕمٚمؼ سمح٘مقق اًمٕمٌ٤مد ومٞمف شمٗمّمٞمؾ سملم ُمقوقع اًم٘متؾ وسملم ُم٤م قمدا اًم٘متؾ ُميـ إُميقر
و ِبذا َيتٌََ َّ ُ
لم أن َ
إظمرى ،وهل اإلشمالف ،وهلذا اىمتٍم اًمِمٞمخ قمغم اًمٜم٤مد واعمخٓمئ ،وىم٤مل( :إهنام َيْمٛمٜم٤من ُم٤م أشمٚمٗمي٤م ُميـ اًمٜمٗميقس
اعمٙمره ،وًمٕمؾ ؾمٙمقشمف قمٜمفً :مٙمقن اعمً٠مًم٦م شم٘متيض شمٗمّمٞمال.
وإُمقال) ،وؾمٙم٧م قمـ َ

) (95اًمٜمً٤مء.29 :

أصول الفقه
اًمًٜمَّ ُ٦مَ :ىم ْق ُل اًمٜمٌََِّّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -وومِ ْٕم ُٚم ُف َوإِ ْىم َر ُار ُه.
ُّ
درؾمٜم٤م اًمٞمقم ذم إصؾ اًمث٤مين ُمـ إصقل إرسمٕم٦م- :وهل اًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع ،واًم٘مٞم٤مس .وىمد شم٘ميدم
ْ
ذيمر هذه إصقل إمج٤مٓ ومل يتٙمٚمؿ اعم١مًمػ -رمحف اهلل -قمغم اًمٙمت٤مب يمالُم٤م ُمًت٘مالٟٕ :مف يرى أن مجٞمع ُم٤م ُييذيمر ذم
إصقل ُمـ اًمٙمالم قمغم َدٓٓت إًمٗم٤مظ :يم٤مًمٕم٤مم ،واخل٤مص ،اعمٓمٚمؼ واعمٌلم يتٜم٤مول اًمٙمت٤مب.
أُم٤م إصؾ اًمث٤مين -وهق اًمًٜم٦م :-وم٘مد أومرد هل٤م هذا اًمٗمّمؾ اًمذي ُمٕمٜم٤م ،ويٌ٘مك إصيؾ اًمث٤مًمي٨م وهيق اإلمجي٤مع
وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ،صمؿ إصؾ اًمراسمع اًم٘مٞم٤مس وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف -إن ؿم٤مء اهلل.
واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م قمدة ٟم٘م٤مط:
اًمٜم٘مٓم٦م إومم :شمٕمريٗمٝم٤م.
اًمًٜم٦م ذم اًمٚمٖم٦م هل :اًمًػمة واًمٓمري٘م٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م محٞمدة أم يم٤مٟم٧م ُمذُمقُم٦م ،ي٘مقل اًمِم٤مقمر:
ٍ
ُمٕمنم َؾمٜمَّ َّْ٧م هلؿ آسم٤مؤهؿ *** وًمٙمؾ ىمق ٍم ُؾمٜمّ ٌ٦م وإُم٤م ُُمٝم٤م
ُمـ
يريد اًمِم٤مقمر سم٤مًمًٜم٦م اًمٓمري٘م٦م أو اًمًػمة.
أُم٤م اًمًٜم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م آصٓمالطمل :ومٚمٝم٤م أرسمٕم٦م ُمٕم٤من:
اعمٜمدوب ،وهذا ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء ،ومٞم٘مقًمقن :اسمتداء اًمًالم
اعمٕمٜمك إول :اًمًٜم٦م ُم٤م ُي٘م٤مسمؾ اًمقاضم٥م ،ويرادف
َ
ؾمٜم٦م ،ورده واضم٥م.
آصٓمالح اًمث٤مين :اًمًٜم٦م ُم٤م ُي٘م٤مسمؾ اًمٌدقم٦م ،ومٞمُ٘م٤مل :هذه ؾمٜم٦م ،وهذه سمدقم٦مُ :مثؾ :شمٚم٘ملم اعمٞم٧م سمٕميد دومٜميف سمدقمي٦م،
وشمرك اًمتٚم٘ملم هذا هق اًمًٜم٦م :إ ْذ مل يرد أن اعمٞم٧م ُيٚم َّ٘مـ ،واًمذي ورد أن اعمٞم٧م سمٕمدُم٤م ُيدومـ :يقىمػ قمغم ىمؼمه ،ويدقمك ًمف
سم٤مًمثٌ٤مت أو سم٤مًمتثٌٞم٧مً ،مٙمـ مل يرد أٟمف يٚم٘مـ اًمِمٝم٤مدة وُم٤م يتٌٕمٝم٤م.
اإلـمالق اًمث٤مًم٨م :أ ّن اًمًٜم٦م شمٓمٚمؼ ويراد ِب٤م احلٙمٛم٦م ،وهذا إذا وردت ُم٘مروٟم٦م ُمع اًمٙمت٤مب ذم اًم٘مرآن :يم٘مقًميف -
شمٕم٤ممم﴿ :و َأ َٟمز َل اهللَُّ َقم َٚمٞم َؽ ا ًْم ِٙم َتَ٤مب و ِْ
احل ْٙم َْٛم َ٦م َو َقم َّٚم َٛم َؽ َُم٤م َمل ْ َشم ُٙمُـ َشم ْٕم َٚم ُؿ َو َيمَ٤م َن َوم ْْم ُؾ اهللَِّ َقم َٚم ْٞم َؽ َقمٔمِ ًٞمام﴾ .
َ َ
ْ
َ
( )96

) (96اًمٜمً٤مء.113 :

أصول الفقه
وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أ ّن اعمراد سم٤محلٙمٛم٦م اًمًٜم٦م ،ذيمر هذا اعمٗمنون :يم٤مسمـ يمثػم وهميػمه ،سميؾ ىمي٤مل اًمِمي٤مومٕمل ذم
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يمت٤مسمف "اًمرؾم٤مًم٦م"" :ؾمٛمٕم٧م ُمـ أرى ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن :إن احلٙمٛمي٦م اعميراد ِبي٤م اًمًيٜم٦م" ،يٕمٜميل إذا وردت ذم
اًم٘مرآن.
اإلـمالق اًمراسمع :أن اعمراد سم٤مًمًٜم٦م ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًم٘مرآن ،وإذا يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًم٘مرآن :ومٝمل أىميقال اًمرؾميقل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأومٕم٤مًمف وشم٘مريراشمف ،وهٜم٤م ي٘مػ إصقًمٞمقن ،أُم٤م اعمحدصمقن ومٞمزيدون ٟمققم٤م راسمٕم٤م وهق اًمقصػ،
أوص٤مف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اخلٚم٘مٞم٦م واخلٚم٘مٞم٦م.
أُم٤م إصقًمٞمقن :ومال يذيمرون إوص٤مفٕ :ن إصقًمٞملم يذيمرون اًمًٜم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م دًميٞمال ذقمٞمي٤م َُييت٩م سميف،
وأوص٤مف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمتل ًمٞمً٧م ُمـ ومٕمٚمف ًمٞمً٧م دًمٞمال ذقمٞم٤م ،هذا وضمف يمقن إصقًمٞملم ٓ
يذيمرون إوص٤مف ،وي٘متٍمون قمغم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمت٘مرير .صمؿ إن اعمحدصملم هؿ أهيؾ اًمٕمٜم٤ميي٦م سمروايي٦م إظمٌي٤مر،
وهذه وفمٞمٗمتٝمؿ وهؿ يٗمّمٚمقن أيمثر مم٤م يٗمّمؾ إصقًمٞمقن.
َوم َ٘مق ًُمف و ِ
او ٌح.
ْ ُ َ
ِ ِ
ِ
اخلّم ِ
وبَ ،و َىمدْْ َشم ْ ِ
ٍَم ُوم ُف ا ًْم َ٘م ِريٜمَ ُ٦م إِ َمم ا ًْم ُق ُضم ِ
قص َّٞم ِ٦م :إَِّٓ َأ ْوم َٕم٤م ًَم ُف ا ًَّمتِيل ُقم ِٚم َ َ
قب َأ ِو ْ ُ ُ
َووم ْٕم ُٚم ُف :إَ ْص ُؾ ومٞمف َأ َّٟم ُف َُمٜمْْدُُ ٌ
يؿ أ َّٟمَّي ُف َمل ْ
ِ
ٍ
َّنمي ِعَِ :يمَ٤مُُٕم ِ ِ
َي ْٗم َٕم ْٚم َٝم٤م َقم َغم َو ْضم ِف اًم َّت ْ ِ
٤مطم ً٦م.
قر ا ًَّمتل َي ْٗم َٕم ُٚم َٝم٤م اشم َٗم٤م ًىم٤م ِسمالَ َىم ّْمد ِجلٜمًْْ َٝم٤مَ :وم٢مِ َّهن َ٤م َشم ُٙمُق ُن ُُم ٌَ َ
ُ
َوإَ ْص ُؾ َأ َّن ُأ َُّمتَ ُف ُأ ْؾم َق ٌة ًَم ُف ِذم إَ ْطم َٙمَ٤م ِم ُيمُٚم َٝم٤م :إَِّٓ َُم٤م َظم َّّم ُف اًمدََّّ ًمِ ُٞمؾ.
( )98

ِ
اجلَ َق ِاز :إَِّٓ سمِدََ ًمِ ٍ
ر ٍء َيدُُ ُّل َقم َغم ْ
ٞمؾ.
َوإ ْىم َر ُار ُه َقم َغم َ ْ
َو ُي َ٘مدََّّ ُم َىم ْق ًُم ُف َقم َغم ومِ ْٕم ِٚم ِف
اًمًٜم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚم٘مرآن شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىمً٤مم:

( ) 97إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وقء سمـ درع اًم٘مرر اًمٌٍمي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،أسمق اًمٗمداء قمامد اًمديـ ،احل٤مومظ اعم١مرخ اًمٗم٘مٞمف .وًمد
ذم ىمري٦م ُمـ أقمامل سمٍمى اًمِم٤مم ،ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦مً .مف اًمٕمديد ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػُ :مٜمٝم٤م
اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،واًمتٗمًػم ،وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت .اٟمٔمر :ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ( ،)38/1ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ( 261/1شمرمج٦م .)313
) (98أي :سمف.

أصول الفقه
ِ
وضمقب اًمّمالةُ ،مع أن
اًم٘مًؿ إول :أن شمٙمقن اًمًٜم٦م ُم١ميمدة عم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآنُ :مثؾ يمقن اًمًٜم٦م ضم٤مءت سمذيمر
وضمقب اًمّمالة ىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ،ومٞمٙمقن هذا ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد.
اًمٜمقع اًمث٤مين :أن شمٙمقن اًمًٜم٦م ُُمٗمنة وُمٌٞمٜم٦م عم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآنُ :مثؾ شمٗمًػم صٗم٦م اًمّمالة :شمٗمًيػم صيٗم٦م احلي٩م،
وٟمحق هذا.
اجلدّ ة ،هذا ورد ذم اًمًٜم٦م ُم٤م ورد ذم
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :أن شمٙمقن ؾمٜم٦م اؾمت٘مالًمٞم٦م زائدة قمغم ُم٤م ذم اًم٘مرآنُ :مثؾ ُمػماث ّ
اًم٘مرآن ،وُمثؾ أطمٙم٤مم ُّ
اًمِمٗمٕم٦م ،هذه ضم٤مءت ذم اًمًٜم٦م وًمٞمس هل٤م ذيمر ذم اًم٘مرآن وإٟمقاع ُمتٕمددة.
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :اًمًٜم٦م هل ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )-هذا ٟمقع( ،وومٕمٚمف) ،وهذا ٟمقع( ،وإىمراره) وهذا
ٟمقع صم٤مًم٨م.
صمؿ سمدأ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وم٘م٤مل( :وم٘مقًمف واوح) ُم٤مذا يريد اًمِمٞمخ سم٤مًمقوقح؟ ََيتٛمؾ أُمريـ :إُم٤م أن ىمقًمف واوح سم٤مًمٜمًٌ٦م
ًمٚمحج ّٞم٦م ،وهق أ ّن ىمقًمف طمج٦م ُي٥م اشمٌ٤مقمٝم٤م ،سمخالف أومٕم٤مًمف :ومٗمٞمف ُم٤م ُي٥م اشمٌ٤مقمف ،وومٞمف ُم٤م ُيًتح٥م اشمٌ٤مقمف ،وومٞمف ُم٤م ٓ
ُينمع اشمٌ٤مقمف.
إذن :يم٠من اًمِمٞمخ ي٘مقل :إن إومٕم٤مل حتت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾً ،مٙم ّـ إىمقال ٓ حتت٤مج إمم شمٗمّميٞمؾ :ومي٤مٕىمقال ظمٓمي٤مب
قضمف إمم إُم٦م.
ُُم َّ
وَيتٛمؾ أن اًمِمٞمخ يرى أن إىمقال ًمٞمس هل٤م ُمٌ٤مطم٨م ختّمٝم٤م ،سمؾ ُمٌ٤مطم٨م اًمٕمي٤مم واخلي٤مص ،واعمٓمٚميؼ واعم٘مٞميد،
واعمجٛمؾ واعمٌلم ،واعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم ،يمام هل ُمٌ٤مطم٨م شمٜمٓمٌؼ قمغم اًم٘مرآن شمٜمٓمٌؼ أيْم٤م قمغم اًمًٜم٦م .ومٙم٠مٟميف ي٘ميقل :إن
ختّمٝم٤م ،وإٟمام اًمذي ًمف ُمٌ٤مطم٨م ختّميف و ُأ ْوم ِ
ير َد ًميف ُمّميٜمٗم٤مت ُمًيت٘مٚم٦م
اًمًٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م واوح٦مٟٕ :مف ًمٞمس هل٤م ُمٌ٤مطم٨م ّ
اًمٗمٕمؾ.
وهلذا :مل ُيٗمرد اًمٕمٚمامء اًمًٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م سم٤مًمذات ُم١مًمٗم٤مت ُمًيت٘مٚم٦مً ،مٙميـ إومٕمي٤مل أومردوهي٤م سمٛمّميٜمٗم٤مت ُمًيت٘مٚم٦م.
وم٤معم٘مّمقد ُمـ ىمقل اًمِمٞمخ( :إن اًم٘مقل واوح) يٓمرىمف هذان آطمتامٓن.
(وومٕمٚمف إصؾ ومٞمف أٟمف ُمٜمدوب) ،اعمراد سم٤مًمٗمٕمؾ هٜم٤م ُم٤م ومٕمٚمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -قميغم وضميف اًم ُ٘مرسمي٦م
واًمٓم٤مقم٦مُ :مـ صالة أو صدىم٦م ،أو أي ومٕمؾ يّمدر قمـ اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٗمٕمٚميف قميغم وضميف اًمٓم٤مقمي٦م
ٟميص ،ويٛمثيؾ
واًمت٘مرب إمم اهلل -شمٕم٤ممم -سمنمط أن يٙمقن هذا ُمـ اًمٗمٕمؾ اعمجرد .واعمراد سم٤معمجرد اًمذي ًميٞمس ُمٕميف ّ
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إصقًمٞمقن هلذا سمام ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ :أن قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ -ؾمئٚم٧م سم٠مي رء يم٤من يٌدأ اًمٜمٌل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إذا دظمؾ سمٞمتف؟ ىم٤مًم٧م« :سمِ٤مًمًق ِ
اكش ٟٕ :مف ؾمٞمدٟمق ُمـ أهٚميف ،ويتٕم٤مُميؾ ُمٕمٝميؿ سمي٤مًمٙمالم ،ومٙمي٤من َيٌيدأ
َ
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سم٤مًمًقاكٕ :ضمؾ أن شمٙمقن اًمرائح٦م ـمٞمٌ٦م.
وم٤مًمًقاك قمٜمد دظمقل اًمٌٞم٧م ًمٞمس ومٞمف إٓ اًمٗمٕمؾ اعمجرد :يٕمٜمل ًمٞمس هٜم٤مك ىمقل ،وُم٤م ورد أن اًمرؾمقل -صغم اهلل
أسمدً اً ،مٞمس ومٞمف إٓ اًمٗمٕمؾ.
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ :مـ دظمؾ سمٞمتف :ومٚمٞمًتؽ ُمثالًًً ،مٞمس ومٞمف ىمقل ً
وم٤مٕومٕم٤مل اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم وضمف اًمتٕمٌد واًمٓم٤مقم٦م أو اًم٘مرسم٦م ،هذه ومٞمٝم٤م ظميالف
سملم إصقًمٞملم ًمٙمـ قمغم أرضمح إىمقال أهن٤م ُمٜمدوسم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألُم٦م ،ومٞمًتح٥م هل٤م أن شمت٠مؾمك سمٜمٌٞمٝم٤م -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -ذم هذا.
واًم٘ميدْ ر اعمِميؽمك سميلم
همػم ظم٤مرضم٦م قمـ اعمٜمدوب واًمقاضمي٥م،
ْ
ووضمف شمرضمٞمح اًمٜمدب أن اًم٘مرسم٦م ـم٤مقم٦م ،واًمٓم٤مقم٦م ُ
شمرضمٞمح اًمٗمٕمؾ قمغم اًمؽمك ،وشمرضمٞمح اًمٗمٕمؾ قمغم اًمؽمك هق طم٘مٞم٘م٦م اعمٜمدوب هذا وضمف شمرضمٞمح.
اًمقاضم٥م واعمٜمدوب
ُ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل" :وُم٤م ومٕمٚمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم وضمف اًمتٕم ٌّد :ومٝمق قمٌ٤مدة،
ختّمٞمّمف شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مدة ؾمٜم ً٦م" :أي سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألُم٦م .ىم٤مل:
ص ُمٙم٤مٟم٤م أو زُم٤مٟم٤م سمٕمٌ٤مدة :يم٤من
ُ
ُينمع اًمت٠مد سمف ومٞمف ،وم٢مذا َظم َّّم َ
ِ
اًمقضمقب.
"وىمد شمٍمومف اًم٘مريٜم٦م إمم اًمقضمقب" :يٕمٜمل ىمد يقضمد ىمريٜم٦م ودًمٞمؾ َيٍمف اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٜمدب إمم
إومٕم٤مل اًمتل ضم٤مءت ِ
وًمٕمؾ اًمِمٞمخ ِ
ِ
َ
اعمجٛمؾ :إذ ًمٞمس هٜم٤مك أومٕم٤مل واضمٌ٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألُم٦م ذم همػم ُم٤م
ًمٌٞم٤من
ي٘مّمد ِبذا
ومٕمٚمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم وضمف اًمتٕمٌد واًمٓم٤مقم٦م ،إٓ ُم٤م ضم٤مء سمٞم٤مٟم٤م عمجٛمؾ.
لم اعمجٛمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ وسم٤مًم٘مقل ،وسمٞم٤م ُن اعمجٛمؾ سم٤مًم٘مقلُ :مثيؾ:
وُمـ اعمٕمٚمقم :أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -سم َّ َ
لم اًمّمالة سم٤مًم٘مقل ،وم٤مًمّمالة ُسمٞمٜمَ َْ٧م سم٤مًمٗمٕمؾ وسم٤مًم٘مقلً ،مٙمـ سمٞم٤من اًمّمالة سم٤مًم٘مقل هذا ٓ سمح٨م ًمٜم٤م ومٞميفٟٕ :مٜمي٤م ٓ
يمقٟمف َسم َّ َ
لم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م سم٤مًمٗمٕمؾ ،ومام
لم اًمّمالة سم٤مًمٗمٕمؾ ،و َسم َّ َ
ٟمٌح٨م أن ذم إىمقالً .مٙمـ اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -سم َّ َ
طمٙمؿ هذا اًمٗمٕمؾ اًمذي ضم٤مء سمٞم٤مٟم٤م عمجٛمؾ؟
ُ
اعمجٛمؾ واضمٌ٤م :ص٤مر اًمٗمٕمؾ واضمٌ٤م ،وإن يم٤من اعمجٛميؾ
اعمِمٝمقر قمٜمد إصقًمٞملم :أ ْن ُيٜمٔمر إمم اعمجٛمؾ ،وم٢من يم٤من
ُمٜمدوسم٤م ص٤مر اًمٗمٕمؾ ُمٜمدوسم٤م .وم٤معمِمٝمقر قمٜمد إصقًمٞملم أن سمٞم٤من اًمّمالة اًمقاردة ذم اًم٘ميرآن أن هيذه إومٕمي٤مل شمٙميقن

( )99أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمًقاك (.)253
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واضمٌ٦مً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ص ُّٚمقا َيمَام ر َأ ْيتُُٛم ِ
قين ُأ َصكمش  ،وُمثؾ ُمي٤م ورد أن اًمرؾميقل -صيغم اهلل
َ َ ُ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« -مًح َمجِٞمع ر ْأ ِؾم ِفش  :سمٞم٤مٟم٤م ًم٘مقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :واُمًحقا سمِرء ِ
وؾم ُٙم ُْؿ﴾ ٕ :ن اعمًح ىمد يٙميقن ًمٙميؾ
َ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ُ
َ َ
( )111

( )112

( )111

اًمرأس وىمد يٙمقن ًمٌٕمض اًمرأس.
وُمـ إُمثٚم٦م أيْم٤م ُمقافمٌ٦م اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمّمالة اًمًالم -قمغم ُظمٓمٌتل اجلٛمٕم٦م ،طمتك إٟمف ٓ ُيٕمرف أن اًمرؾمقل -
٤مؾم َٕم ْقا إِ َمم ِذ ْيم ِ
ْير اهللَِّ﴾  ،وأ ّن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -شمرك اخلٓمٌ٦م وٓ ُمرة واطمدة .ىم٤مًمقا هذا سمٞم٤من ًم٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ْ
( )113

ذط ًمّميح٦م اًمّميالة :ي٘مقًميقن" :إن
اعمراد سمذيمر اهلل هٜم٤م اًمّمالة واخلٓمٌ٦م ،وهذا يًتدل سمف ُمـ يرى أن اخلٓمٌتيلم ْ
اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سملم أي٦م سمٗمٕمٚمف".
ومٕمغم أي طم٤مل :اًمٌٞم٤من عمجٛمؾ واضم٥م :يٙمقن اًمٗمٕمؾ واضمٌ٤م ،واًمٌٞم٤من عمجٛمؾ ُمٜمدوب :يٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٜمدوسم٤م ،وىمد
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ُُم َّم ًّغم﴾  ،ومٙمقٟمٜم٤م ٟمتخذ ُمـ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم ٓ
ُمثٚمقا ًمٚمٛمٜمدوب سم٘مقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّاخت ُذوا ُمـ َُّم َ٘م٤م ِم إِ ْسم َراه َ
( )114

ٟمدري ُم٤م اعم٘مّمقد :هؾ ٟمّمغم قمٜمد اعم٘م٤مم اًمّمٚمقات اخلٛمس؟ صمؿ ُم٤م ُم٘مدار اًمّمالة اًمتل شمّمغم قمٜمد اعم٘م٤مم؟ هؾ ٟمّمكم
ريمٕمتلم؟ هؾ ٟمّمكم أرسمٕم٤م؟ هؾ ٟمّمكم أيمثر؟
إذن :أي٦م ومٞمٝم٤م إمج٤مل ،ومل ُيٌَ َّ ِ
لم اعمرا ُد ُمٜمٝم٤م ،واًمدًمٞمؾ قمغم أن ومٞمٝم٤م إمج٤مٓ أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سملم
وىم٧م اًمٌٞم٤من .وم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م ىم٣م ـمقاومف -يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر  :-ادمف إمم
اعمراد وشمال أي٦م َ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ُُم َّم ًّغم﴾ ،صمؿ صغم ريمٕمتلم قمٜمد اعم٘م٤مم .
اعم٘م٤مم وشمال ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّاخت ُذوا ُمـ َُّم َ٘م٤م ِم إِ ْسم َراه َ
( )115

( )116

(ُ ) 100متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان ًمٚمٛمً٤مومر إذا يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م واإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ ( )7246 ،6118 ،631واًمٚمٗمظ
ًمفُ .مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )674مـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث.
(ُ ) 101متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ُمًح اًمرأس يمٚمف (ُ ،)199 ،197 ،192 ،191 ،186 ،185مًٚمؿ :يمت٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم ووقء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )235مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ إٟمّم٤مري.
) (102اعم٤مئدة.6 :
) (103اجلٛمٕم٦م.9 :
) (104اًمٌ٘مرة.125 :
( ) 105ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ
إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين  ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ويم٤من ُمٗمتل
اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف

أصول الفقه
إذن :اشمْمح اعمراد ُمـ أي٦م أنً ،مٙمـ َذ َيم ََر ُ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ُ-مٜمٝمؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗميتح :أن صيالة ريمٕمتيل
ٍ
سمقاضمٌ٦م ،وأٟمف ًمق صغم ريمٕمتل اًمٓمقاف ذم أي ُمٙم٤من ُمـ اعمًجد سميؾ ًميق صياله٤م ظمي٤مرج
اًمٓمقاف قمٜمد اعم٘م٤مم ًمٞمً٧م
اعمًجد َص َّح ْ٧م صالشمف ،سمؾ ًمق صاله٤م ذم اًمِم٘م٦م اًمتل يًٙمـ ومٞمٝم٤م.
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ُُم َّم ًّغم﴾ أُمر ُيراد سمف اًمٜمدب.
إذن :هذا سمٞم٤م ٌن عمٜمدوبٕ :ن إُمر ذم ىمقًمف ﴿ َو َّاخت ُذوا ُمـ َُّم َ٘م٤م ِم إِ ْسم َراه َ
ًمٙمـ هٜم٤م ىمد يرد ؾم١مال ومٞم٘م٤مل :إٟمف ىمد ُيٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمٙمالم اًمذي ؾمٛمٕمٜم٤مه أن مجٞمع أومٕم٤مل اًمّمالة واضمٌ٦مُ ،مع أن
أومٕم٤مل اًمّمالة يمام يذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق واضم٥م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمًتح٥مً ،مق شمريمٝم٤م ُُم َّمؾُ :م٤م أظمؾ سمّمالشمفُ :مثؾ:
سمٕمض إومٕم٤مل :يمرومع اإلصٌع ذم اًمتِمٝمد -قمغم اخلالف :هؾ َيرك أو ٓ َيرك ،-ومٚميق أن ُمّميٚمٞم٤م صيغم ومل يروميع
صح٧م صالشمف :ومٝمذا يٕمتؼمه اًمٕمٚمامء ُمـ ُؾمٜمـ إومٕم٤مل ،وؾمٜمـ إىمقال أيمثر ،ومٙمٞمػ اجلقاب قمـ
أصٌٕمف ذم اًمتِمٝمدَّ :
هذا اًمً١مال؟
اجلقاب :أن ٟم٘مقل :إن فم٤مهر يمالم إصيقًمٞملم أن اًمٌٞمي٤من اًميقارد ًمٜمّميقص اًمّميالة ذم اًم٘ميرآن يمٚميف ي٘متيضي
اًمقضمقب.
ًمٙم ّـ اًمتح٘مٞمؼ ذم هذا أن اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ،وأن أومٕم٤مل اًمّمالة ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق واضم٥م وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق همػم واضم٥م،
واًمْم٤مسمط ذم هذا أن ُم٤م وافم٥م قمٚمٞمف اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -وٟم٘مٚمف َُم ْـ وصٗمقا صيالة اًمرؾميقل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومل ُ ِ
خي ُّٚمقا سمٌمء ُمٜمف أن هذا ًمٚمقضمقبُ :مثؾ :اًمريمقع ،واًمًجقد ،واجلٚمقس ،هذا وافم٥م قمٚمٞمف اًمٜمٌل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومل ُيٜم٘مؾ أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -أ َظم َّؾ سمٌمء ُمٜمف.
أُم٤م ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أطمٞم٤مٟم٤م ،ويؽميميف أطمٞم٤مٟمي٤م ،أو أن اًميذيـ ٟم٘مٚميقا صيٗم٦م صيالة
اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٕمْمٝمؿ يٜم٘مؾ هذا وسمٕمْمٝمؿ ٓ يٜم٘مٚمف ،ومٝمذا ًمٞمس ًمٚمقضمقب ،وإٟمام هق حمٛمقل قميغم
آؾمتحٌ٤مب ،ويّمػم ُمٕمٜمك ىمقًمف -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿَ « :صي ُّٚمقا َيمَيام ر َأ ْي ُتُٛم ِ
يقين ُأ َصيكمش
َ َ ُ

( )117

يتٜمي٤مول اًمقاضمٌي٤مت

ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص:
 - 114شمرمج٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492 /1شمرمج٦م .)647
( ) 106أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)1218
( )107ؾمٌؼ خترُيف.

أصول الفقه
واعمًتحٌ٤مت ،ومٜمحـ ُم٠مُمقرون سم٠من ٟمّمكم يمام يّمكم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٗميل اًمقاضمٌي٤مت قميغم ؾميٌٞمؾ
اًمقضمقب ،وذم اعمًتحٌ٤مت قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتحٌ٤مب.
ىم٤مل( :أو اخلّمقصٞم٦م) :يٕمٜمل أن سمٕمض إومٕم٤مل ُوضمد ومٞمٝم٤م ىمرائـ أو أدًمي٦م شميدل قميغم اخلّمقصيٞم٦م .وإومٕمي٤مل
اعمختّم٦م سم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -ميٞمس ًمألُمي٦م أن شمت٠مؾميك سميف ومٞمٝمي٤م ،وإًٓ :ميذه٥م ُمٕمٜميك اخلّمقصيٞم٦م.
وظمّم٤مئص اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمثػمة ،وهلذا أومرده٤م اًمٕمٚمامء سمٛمّمٜمٗم٤مت ُمًت٘مٚم٦م.
ومٛمـ ظمّم٤مئص اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :أن ًمف أن ُيٛمع سملم أيمثر ُمـ أرسمع ُمـ اًمٜمً٤مء :يٕمٜمل أن ُيٛمع ذم
قمّمٛمتف مخس ٟمً٤مء أو أيمثر.
وُمـ ظمّم٤مئّمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن ًمف أن يتزوج سمٚمٗمظ اهلٌ٦م :يٕمٜمل سمدون إُي٤مب وٓ ىمٌقل ،سمٛمجرد اهلٌ٦م
شمٙمقن اًمقاهٌ٦م زوضم ً٦م ًمٚمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وُمـ ظمّم٤مئص اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم اخلالف :اًمقص٤مل ذم اًمّمٞم٤ممً :م٘مقًمفَ « :و َأ ُّي ُٙم ُْؿ ُِمثْ ِكم؟ش .
( )118

تص سم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٙمقن هذا ٓ ُينمع
واًمقص٤مل ومٞمف ظمالفً ،مٙمـ قمغم َُم ْـ يرى أن اًمقص٤مل خمُُ ّ
ّ٠مد سمف ومٞمف ،ومٝمذه إومٕم٤مل ُخمُ تّم٦م سم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وًمٞمس ٕطمد أن يٗمٕمؾ ُمثؾ ومٕمٚمف.
اًمتّ ّ
ًمٙمـ اًمِمٞمخ ذيمر ومٞمام سمٕمد أٟمف ًمٞمس إصؾ ذم أومٕم٤مل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هيق اخلّمقصيٞمّ٦م ،وإٟميام
إصؾ هق اًمت٠مد.
َ
َ
اعمحٛمقل قميغم اخلّمقصيٞم٦م
اًمٗمٕمؾ
إذنٟ :محـ ٟمٕمٛمؾ سم٠مصؾ اًمت٠مد طمتك يرد اًمدًمٞمؾ اًمٜم٤مىمؾ ،وهلذا اقمتؼم اعم١مًمػ
اقمتؼمه حمت٤مضم٤م إمم ىمريٜم٦م :إذ ًمق مل يٙمـ هٜم٤مك ىمريٜم٦مً :مٙم٤من إصؾ هق اًمت٠مد .وؾم٠مقمقد إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م سمٕمد ىمٚمٞمؾ قمٜمد
ُمقوٕمٝم٤م.
إذن :أن أظمذٟم٤م ُمـ إومٕم٤مل صمالصم٦م أٟمقاعُ :م٤م ومٕمٚمف قمغم وضمف اًمٓم٤مقم٦م واًم٘مرسم٦م هذا طمٙمٛمف اًمٜمدبُ .م٤م ومٕمٚميف قميغم
ذيميرت
وضمف اًمٌٞم٤من إن يم٤من سمٞم٤مٟم٤م ًمقاضم٥م :ومٝمق واضم٥م ،وإن يم٤من سمٞم٤مٟم٤م عمٜمدوب :ومٝمق ُمٜمدوب ،قمغم اًمتٗمّميٞمؾ اًميذي
ُ
خمتّم٤م سمف.
ًمٙمؿ .واًمٜمقع اًمث٤مًم٨مُ :م٤م ومٕمٚمف قمغم وضمف اخلّمقصٞم٦م :ومٝمذا يٙمقن ّ

(ُ ) 108متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب اًمتٜمٙمٞمؾ عمـ أيمثر اًمقص٤مل (ُ ،)7242 ،6851 ،1965مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب
اًمٜمٝمل قمـ اًمقص٤مل ذم اًمّمقم (ُ ) 1113مـ طمدي٨م أيب هريرة .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وأٟمس وهمػمهؿ.

أصول الفقه
ىم٤مل قمـ اًمٜمقع اًمراسمع( :إٓ أومٕم٤م ًَمف اًمتل ُقمٚمؿ أٟمف مل يٗمٕمٚمٝم٤م قمغم وضمف اًمتنميع :يم٤مُٕمقر اًمتيل يٗمٕمٚمٝمي٤م اشمٗم٤مىمي٤م سميال
ىمّمد جلٜمًٝم٤م ،وم٢مهن٤م شمٙمقن ُمٌ٤مطم٦م).
هذا اًمٜمقع ُمـ إومٕم٤مل يِمٛمؾ ٟمققملم:
ُم٤م ومٕمٚمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٛم٘مت٣م اجلٌٚم٦م ،وسمٛم٘مت٣م يمقٟميف سمنميا :يم٤مٕيميؾ واًمنميب واًمٜميقم
واًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد ،ومٝمذا اًمٗمٕمؾ ُ-مثٚمام ىم٤مل اعم١مًمػً -مٞمس ُمـ سم٤مب اًمتنميع ،وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ ،وقمغم هيذا ٓ
يتٕمٚمؼ سمف أُمر وٓ هنلّ ٕ :ن يمؾ ذي ُروح ُمـ اًمٌنم َيٗمٕمؾ هذه إومٕم٤مل .وم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -يٗمٕمٚمٝم٤م
ىمّمدا جلٜمًٝم٤م أو ُمـ سم٤مب اًمتنميع ًمألُم٦م ،وإٟمام يٗمٕمٚمٝم٤م سمٛم٘مت٣م ِضمٌِ َّٚمتِف وسمنميتف ،ومٝمذه ٓ يتٕمٚمؼ ِب٤م طمٙمؿ ذقمل :أي
طمٙمٛمٝم٤م اإلسم٤مطم٦مً ،مٞمس ومٞمٝم٤م أُمر أو هنل ،إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة :وهل ُم٤م إذا يم٤من اًمٗمٕمؾ ًمف صٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦مُ :مثؾ صٗم٦م ىمٕمقد
اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مأليمؾ ،أو صٗم٦م ٟمقم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومٝمذا يٙمقن ُمٓمٚمقسمي٤م ُميـ
هذه احلٞمثٞم٦م -يٕمٜمل ُمـ طمٞمثٞم٦م اًمّمٗم٦م.
شم٠مؾمٞم٤م سم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟٕ :-ميف ي٠ميميؾ.
أُم٤م سم٤مقمتٌ٤مر إصؾ :ومال ي٘مقل إٟمً٤من ُمثالً :أريد أن آيمؾ ّ
ٟم٘مقل ،ٓ :اًمرؾمقل ُم٤م يم٤من ي٠ميمؾ ُمـ أضمؾ أن ينمع ًمألُم٦م إيمؾ ،وهلذا وم٤مًمٙم٤مومر ي٠ميمؾ .واعم٘مّمقد :أن هذه إومٕمي٤مل
ًمٞمس هل٤م طمٙمؿ ذقمل ،وإن ؿمئ٧م :وم٘مؾ :طمٙمٛمٝم٤م اإلسم٤مطم٦م ٓ ،يتٕمٚمؼ ِب٤م أُمر وٓ هنل.
وُمثؾ هذا ُم٤م يم٤من اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -يٌف أو يٙمرهف َـمٌْ ًٕم٤م ،ومٙم٤من -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -يي٥م
احلٚمق اًمٌ٤مرد  ،ومال ي٘مقل إٟمً٤من :أٟم٤م أريد أن أذب احلٚمق اًمٌ٤مرد :شم٠مؾمٞم٤م سم٤مًمرؾمقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿٕ :-ن
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ي٥مٕ :ن اًمرؾميقل -صيغم اهلل
يٕمقد إمم ـمٌع اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أو ُمثال أن ي٘مقل إٟمً٤من :أٟم٤م أيمره َّ
اًمْم َّ
٥مٟ :م٘مقل :اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٙمره اًمْم٥مً :مٓمٌٕمف وىمي٤ملَ « :مل َي ُٙمُي ْـ سمِي َ٠م ْر ِ
ض
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٙمره َّ
اًمْم َّ
ْ
َىم ْق ُِمل َوم َ٠م ِضمدُُ ِين َأ َقم٤م ُوم ُفش .
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ِ
اًمنماب يم٤من أطم٥م إمم رؾمقل
أي
( )109صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)24129 ،24111واًمؽمُمذي :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُّ
اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،) 1895( -مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ
قمٌ٤مس ،واًمزهري ُمرؾمال.
(ُ ) 110متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل ي٠ميمؾ طمتك يًٛمك ًمف ومٞمٕمٚمؿ ُم٤م هق (،)5537 ،5411 ،5391
ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ احلٞمقان ،سم٤مب إسم٤مطم٦م اًمْم٥م (ُ )1946مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.
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وم٤معم٘مّمقد :أن ُمثؾ هذه إومٕم٤مل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -يٗمٕمٚمٝم٤م ىمّمدا هل٤م ،واًمذي ٓ يٗمٕمؾ ىمّميدا
ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتنميع ،وإٟمام اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٗمٕمٚمٝم٤م سمٛم٘مت٣م ِضمٌِ َّٚمتِف وسمنميتف.
اًمٜمقع اًمث٤مينُ :م٤م يم٤من اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٗمٕمٚمف سمٛم٘مت٣م اًمٕم٤مدة ،وهذا اًمٜمقع يدظمؾ ومٞميف اًمٚمٌي٤مس،
ومٚمٌ٤مس اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هق اإلزار واًمرداء واًمٕمامُم٦م ،وىمد يٚمٌس أطمٞم٤مٟم٤م أؿمٞم٤مء أظمرىً ،مٙمـ اًمٚمٌ٤مس
َػم ًمٌ٤مؾمف اًميذي يمي٤من
ُمٜمٔمقر ومٞمف إمم اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف اإلٟمً٤من ،وهلذا اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م َهم َّ َ
يٚمًٌف ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ،ومٚمٌ٤مؾمف ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م هق اًمذي سمٕمد اًمٌٕمث٦م ،مم٤م يدل قمغم أن اًمٚمٌ٤مس ُيٜمٔمر ومٞمف إمم قم٤مدة اعمجتٛمع اًميذي
يٕمٞمش ومٞمف اإلٟمً٤من ،سمنمط أن يٙمقن هذا اعمجتٛمع ُُمتَ َ٘مٞمدًً ا سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اًمتل ووٕمٝم٤م اإلؾمالم ذم هذا اًمٌي٤مب،
ومال ُي ًٌِْ ُؾ اإلٟمً٤من :ي٘مقلٟٕ :مٜمل أقمٞمش ذم جمتٛمع ُيًٌؾ اًمٚمٌ٤مسٟ ،م٘مقل ،ٓ :اإلؾمٌ٤مل وقمدُمف ومٞمف ويقاسمط ذقمٞمي٦م،
وطم َّر َُمف ،وضم٤مء اًمققمٞمد قمغم اإلؾمٌ٤ملً .مٙمـ ُمثالً ًمٌس اًمٕم٘م٤مل ُم٤م ومٞميف رء ،هيذا يٕميقد إمم
وم٤مًمنمع هنك قمـ اإلؾمٌ٤مل َ
اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف اإلٟمً٤من.
وهلذا أذيمر أن اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامن
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ضميدًّ ا ،ويمي٤من ؾميٌ٥م
-رمحف اهللً -مف رؾم٤مًم٦م ذم هذا اعمقوقع مجٞمٚم٦م ًّ

اًمرؾم٤مًم٦م أٟمف ُؾمئؾ قمـ ًمٌس اًمٕم٘م٤مل ،ويٌدو أٟمف أول ُم٤م فمٝمر اًمٕم٘م٤مل يم٤من هٜم٤مك أٟم٤مس يٙمرهقٟمفً ،مٙمـ ًميٞمس ومٞميف رء،
َيد ْد ٟمققم٤م ُمـ اًمٚمٌ٤مس ٓ ُيقز ختٓمٞمف ،إٟمام اإلؾمالم وويع ويقاسمط ،وهليذا شمالطمٔميقن أن
عم٤مذا؟ ٕن اإلؾمالم مل ُ َ
اًمٚمٌ٤مس َخيتٚمػ ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد ،ومٜمحـ ُمثال هٜم٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ًمٌ٤مؾمٜم٤م ُمثال اًمثقب وهمٓم٤مء اًمرأس ،وهليذا َٟمًَيتٝمجـ ُميـ
سمٕمض اًمِمٌ٤مب أٟمف خيرج ِ
زي سمٚمده اًمذي يٕمٞمش ومٞمفً ،مٙمـ اًمذي ًمٞمس ُميـ قم٤مدشميف وويع
طم٤مه اًمرأسٟٕ :مف ظم٤مًمػ ّ
َ
همٓم٤مء اًمرأس ُم٤م يٚمزم سم٠مٟمف يْمع همٓم٤مء اًمرأس.
وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامء ذم اًمّمالة :إن زيٜم٦م ُمرضمٕمٝم٤م إمم زيٜم٦م ّ
يمؾ ىمقم ،وم٤مًمذيـ ًمٞمس ُمـ قم٤مدهتؿ ووع همٓمي٤مء اًميرأس
ُيّمٚمقن سمدون همٓم٤مء ،هذه زيٜمتٝمؿً ،مٙمـ اًمذيـ قم٤مدهتؿ ووع همٓم٤مء اًمرأس قمغم رأؾمف ُمثؾ اًمٖمؽمة واًمِمامغ ،صمؿ يّمكم
أصٚمع ًمٞمس قمٚمٞمف ـم٤مىمٞم٦م وٓ همؽمة وٓ ؿمامغ هذا ٓ يّمٚمح.

( ) 111ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامن سمـ ُمّمٚمح اخلثٕمٛمل ،وًمد -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم وُمئتلم سمٕمد إًمػ ُمـ هجرة اعمّمٓمٗمك -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم -ذم ىمري٦م اًمً٘م٤م ُمـ ُمٚمح٘م٤مت أِب٤م قم٤مصٛم٦م قمًػم ،وشمقوم٤مه اهلل قمغم رأس اًمثامٟملم ؾمٜم٦م شمًع وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م سمٕمد
إًمػ .وشمقمم اًمٙمت٤مسم٦م ًمإلُم٤مم قمٌد اهلل سمـ ومٞمّمؾ سمره٦م ُمـ اًمزُمـ ،صمؿ شمٗمرغ ًمٚمٕمٚمؿ .وصٜمػ يمتٌ٤م ورؾم٤مئؾ .اٟمٔمر إقمالم ًمٚمزريمكم
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َ
وقاسمط يت٘مٞمد ِب٤م اًمٜم٤مس
اعم٘مّمقد ِبذا :أن اإلؾمالم ُم٤م ووع ٟمققم٤م حمددا ُمـ اًمٚمٌ٤مس َيتَّ َِّحدُُ ومٞمف إُم٦م ،وإٟمام ووع
ِ
ُمراقم٤مة اًمْمقاسمط.
ذم أًمًٌتٝمؿ ،وإٓ :وم٤مإلؾمالم َيٕمؽمف سمنمقمٞم٦م ًمٌ٤مس يمؾ ىمقمً ،مٙمـ ُمع
ومٝمذان اًمٜمققم٤من ُ-م٤م يٗمٕمٚمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٛم٘مت٣م اجلٌٚم٦م ،وُم٤م يٗمٕمٚمف سمٛم٘مت٣م اًمٕم٤مدة -هذان
اًمٜمققم٤من طمٙمٛمٝمام اإلسم٤مطم٦مٕ :ن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمدُم٤م ومٕمٚمٝمامُ :م٤م ومٕمٚمٝمام سمٛم٘مت٣م اًمتنمييع :إذ ًميق
َػم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٌ٤مؾمف سمٕمد اًمٌٕمث٦م :طمتك ُيٕمرف أن اًمٚمٌ٤مس اًمذي سمٕمد
ومٕمٚمٝمام سمٛم٘مت٣م اًمتنميعًَ :م َٖم َّ َ
اًمٌٕمث٦م هق اًمٚمٌ٤مس اًمنمقمل.
صمؿ ىم٤مل( :وإصؾ :أن أُمتف أؾمقة ًمف ذم إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م) :هذا أن هق إصؾ ،وهق اًمت٠مد سمي٤مًمٜمٌل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم مجٞمع أومٕم٤مًمفُ ،م٤م مل يدل اًمدًمٞمؾ قمغم اخلّمقصٞم٦م.
وهلذا ٟم٘مقل :إن إصؾ هق اًمت٠مد وًمٞمس اخلّمقصٞم٦م :سمدًمٞمؾ أٟمٜم٤م ذم اًمت٠مد ٓ ٟمً٠مل قمـ اًمدًمٞمؾً ،مٙمـ قمٜميدُم٤م
َٟمَحٙمؿ سم٤مخلّمقصٞم٦م ٟمحٙمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ ،وهلذا اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚمامء -وهذه اًم٘م٤مقمدة أيمثر ُم٤م شمٙمقن قمٜمد اًمٜمحقيلم -شم٘مقل:
"ُم٤م ضم٤مء قمغم أصٚمف ٓ ُيً٠مل قمـ قمٚمتف ،وُم٤م ضم٤مء قمغم همػم أصٚمف ُيً٠مل قمـ قمٚمتف".
عم٤م يم٤من إصؾ ذم إؾمامء اإلقمرابُ :م٤م يً٠مل عم٤مذا شمٕمرب إؾمامءً ،مٙمـ عم٤م يم٤من اًمٌٜم٤مء ومرقم٤مُ :ي٘مي٤مل :عمي٤مذا شمٌٜميك
إؾمامء؟
إذنٟ :م٘مقلُ :م٤م ٟمً٠مل قمـ أصؾ اًمت٠مد -أي قمـ دًمٞمؾ اًمت٠مدً -مٙمـ ٟمً٤مل قمـ دًمٞمؾ اخلّمقصٞم٦م ،واًمدًمٞمؾ قمغم
هذا ىمقًمف -ؾمٌح٤مٟمفًَ ﴿ :م َ٘مدْْ َيمَ٤م َن ًَم ُٙمُؿ ِذم رؾم ِ
قل اهللَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَيٜمَ ٌ٦م﴾  ،وإؾميقة واإلؾميقة اًم٘ميدوةُ ،ي٘مي٤مل :أؾميقة
ْ َ ُ
سم٤مًمْمؿ ،وي٘م٤مل :إؾمقة سم٤مًمٙمن ًمٖمت٤من وىمراءشم٤من َؾم ٌْ ِٕم َّٞمت٤من ،وم٘مد ُىمرئ ذم اًمًٌٕم٦م :أؾمقة ،و ُىمرئ :إؾمقة.
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ومٝمذه أي٦م -يمام ي٘مقل اًمٕمٚمامء -هل دًمٞمؾ اخلّمقصٞم٦م ،ي٘مقل اسمـ يمثيػم -رمحيف اهلل -ذم اًمتٗمًيػم" :هيذه أيي٦م
اًمٙمريٛم٦م أصؾ يمٌػم ذم اًمت٠مد سم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف".
وُمـ إدًم٦م أيْم٤م ىمقًمف -ؾمٌح٤مٟمف﴿ :واُمر َأ ًة ُم ْ١م ُِمٜمَ ً٦م إِن وهٌ ْ٧م َٟم ْٗمًٝم٤م ًمِٚمٜمٌََِّّل إِ ْن َأراد اًمٜمٌََِّّل َأن يً َت ِ
َٜمٙم َح َٝم٤م َظم٤مًمِ َّمي ً٦م
َ َ
َ ََ
َ َ ُّ َ ْ
َ ْ َ ُّ
ًَّم َؽ ُِمـ د ِ
لم﴾  ،ذم ىمقًمفَ ﴿ :ظم٤مًمِ َّم ً٦م﴾ أوم٤مد أن إصؾ هق اًمت٠مد :إذ ًمق يم٤من إصؾ هق اخلّمقصٞم٦مُ :م٤م
ون اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ُ
( )113

) (112إطمزاب.21 :
) (113إطمزاب.51 :

أصول الفقه
يم٤من ًم٘مقًمفَ ﴿ :ظم٤مًمِ َّم ً٦م﴾ وم٤مئدة ،ومٚمام ضم٤مء ًمٗمظ ﴿ َظم٤مًمِ َّم ً٦م﴾ :دل قمغم أن إصؾ هق اًمتي٠مد سمي٤مًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ.
اٟمتٝمٞمٜم٤م أن ُمـ إومٕم٤مل ،وسم٘مل ٟم٘مٓمت٤من:
اًمٜم٘مٓم٦م إومم :اإلىمرار.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ.
أُم٤م اإلىمرار :ومتٕمريٗمف :هق شمرك اإلٟمٙم٤مر قمغم ُم٤م َقم ِٚم َؿ سمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ.
اًمت٘مرير ُمـ أىمً٤مم اًمًٜم٦م يمام قمٚمٛمتؿ ،وهق طمج٦م ودًمٞمؾ ،وىمد ٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر -رمحف اهلل -اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء
( )114

قمغم أ ّن اًمت٘مرير طمج٦م ذقمٞم٦م ُيًتدل ِب٤م ،واًمدًمٞمؾ قمغم طمجٞم٦م اًمت٘مرير أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٕمّمقم ُمـ
أن ُي ِ٘م َّر أطمدا قمغم ظمٓم٠م أو ُمٕمّمٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمنمع.
واًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :أٟمف ٓ ُيقز ُِم َـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن ي١مظمر اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦مٕ :ن ُم٤م ُوم ِٕم َ
يؾ
ذقملً :مزم َسم َٞم٤م ُٟمُف ،وٓ ُيٛمٙمـ أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يؽمك شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من
همػم
ّ
أُم٤مُمف أو ىمٞمؾ أُم٤مُمف ًمق يم٤من َ
قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م.
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٕمٜمل َيٕمٚمؿ سمقىمقع اًمٗمٕمؾ أو اًم٘مقل يمٞميػ يٕمٚميؿ
ذط طمجٞم٦م اًمت٘مرير أن َيٕمٚمؿ سمف ّ
سمف؟ إُم٤م أن ُيٗمٕمؾ سمحيشمف أو ُيٗمٕمؾ ذم َز َُمٜمِف ويٜمتنم اٟمتِم٤مرا يٌٕمد ُمٕمف أن ٓ يٕمٚمؿ سمف ،إُم٤م أن ُيٗمٕمؾ سمحيشمف أُم٤مُميف أو
ُيٗمٕمؾ ذم زُمٜمف ،وًمٙمـ ًمٞمس سمحيشمف ،وًمٙمـ َي ٌْ ُٕمدُُ أن ٓ َيٕمٚمؿ سمفً :مٙمقن هذا اًمٗمٕمؾ اٟمتنمي اٟمتِمي٤مرا سمٞمٜمي٤م هيذا ذط
طمجٞم٦م اًمت٘مرير.

( ) 114أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ طمجر ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل .ىم٤ميض
اًم٘مْم٤مة ،طم٤مومظ زُم٤مٟمفٟ .مِم٠م يتٞمام ،وأيمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن ذم اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمر ،وصغم اًمؽماويح سم٤مًمٜم٤مس ذم احلرم اعمٙمل وًمف اصمٜم٤م قمنم قم٤مُم٤م.
رطمؾ طمٌ٤م ذم اًمٕمٚمؿ وشمٓمٚمٌ٤م ًمٚمِمٞمقخُ .مـ أسمرز ؿمٞمقظمف :اسمـ اعمٚم٘مـ ،واًمناج اًمٌٚم٘مٞمٜمل ،وأسمق احلًـ اهلٞمثٛملُ .مـ أسمرز شمالُمٞمذه:
اًمًخ٤موي ،اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ،اسمـ شمٖمري سمرديً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤من :أمهٝم٤م" :ومتح اًمٌ٤مري" ،و"ًمً٤من اعمٞمزان" ،و"اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م" .وًمد ؾمٜم٦م
صمالث وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمٜمتلم ومخًلم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع ( 36 /2شمرمج٦م  ،)114وطمًـ اعمح٤مضة (/1
 363شمرمج٦م  ،) 112وًمف شمرمج٦م ُمققمٌ٦م ذم اجلقاهر واًمدرر ًمتٚمٛمٞمذه اًمًخ٤موي.

أصول الفقه
وأُم٤م ُم٤م ٓ َيٕمٚمؿ سمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :-وم٤معمِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمامء أٟمف طمج٦م ،وًمٙمـ ًمٞمس ًمت٘مرير اًمٜمٌيل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟٕ :-مف مل يٕمٚمؿ سمف ،وًمٙمٜمف طمج٦م :إلىمرار اهلل -شمٕم٤ممم -وهذه اًمٜم٘مٓم٦م ومٞمٝم٤م ظميالف سميلم اًمٕمٚميامء،
ُ
رؾم٤مئؾ ُمًت٘مٚم٦م وهل ُمً٠مًم٦م إىمرار اهلل -شمٕم٤ممم.
وومٞمٝم٤م يمالم ،و ُأ ْوم ِر َد ومٞمٝم٤م
ُمـ أُمثٚم٦م اًمت٘مرير :أن أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمفُ -ؾمئؾ يمٞمػ يمٜمتؿ شمّمٜمٕمقن وأٟمتؿ ذم اًمٓمريؼ إمم قمروم٦م؟
ىم٤ملُِ « :مٜمََّّ٤م اعمُْ َٙم ِ
َؼم َٓ ُيٜمْ َٙم َُر َقم َٚم ْٞم ِف َواعمُْ َٚمٌل َٓ ُيٜمْ َٙم َُر َقم َٚم ْٞم ِفش .
َؼم َوُمٜمََّّ٤م اعمُْ َٚمٌلَ ،وم٤معمُْ َٙم ُ
ُ
( )115

( )116

ىم٤مًمقا :هذا ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُُيٛمع ذم يقم قمروم٦م سملم اًمتٙمٌػم "اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم" وسملم اًمتٚمٌٞم٦م ،واًمرؾمقل -صغم اهلل
َؼم وأن هذا ُي َٚمٌل ،وم٠مٟمس اؾمتدل قمغم إسم٤مطم٦م هذا وهذا سمٙميقن
قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مع إُم٦م ،ويٌٕمد أٟمف ٓ يًٛمع أن هذا ُي َٙم ُ
اعمٙمؼم ُم٤م ُأ ْٟمْٙمر قمٚمٞمف واعمٚمٌل ُم٤م أٟمٙمر قمٚمٞمف.
٥م قمغم ُم٤مئدشمف ،أيمؾ اًمْمي٥م ذم سمٕميض
وُمـ أُمثٚم٦م اًمت٘مرير :شم٘مرير اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم أيمؾ ّ
اًمْم ّ
اًمرواي٤مت ورد سم٠مُمر ذم ىمقًمفُ « :يم ُٚمق ُهَ :وم٢مِ َّٟم ُف َطمالَ ٌَلشً .مٙمـ اؾمتدًٓمٜم٤م سم٘مّم٦م ظم٤مًمدٕ :ن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
ؼم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمِ َ٠م َّن هذا حلؿ و٥م ،ىم٤مل « َأ ِضمدُُ ِين َأ َقم٤م ُوم ُفش ،وشمريمف .ىم٤مل
عمََّ٤م ُىمد َم ًمف اًمٓمٕم٤مم واًمٚمحؿُ :أ ْظم ِ َ
ؽم ْر ُشم ُف َو َأ َيم ْٚم ُ٧مَ ،واًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يٜمْ ُٔم ُر إِ َ َّزمش .
ظم٤مًمدَ « :وم ْ
٤مضم َ َ
( )117

( ) 115أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ،
اعمحدث ،راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة آٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمً٤مء،
وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ
ووًم ِد َ
وًمده َ
َ
وًم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م ْٟمٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م
.)277
(ُ ) 116متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمتٙمٌػم أي٤مم ُمٜمك وإذا همدا إمم قمروم٦م (ُ ،) 971مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمتٚمٌٞم٦م
واًمتٙمٌػم ذم اًمذه٤مب ُمـ ُمٜمك إمم قمروم٤مت (.)1285
(ُ ) 117متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -ي٠ميمؾ طمتك يًٛمك ًمف ومٞمٕمٚمؿ ُم٤م هق (، 5391
ُ ،) 5537 ،5411مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح ،سم٤مب إسم٤مطم٦م اًمْم٥م (ُ )1946مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.

أصول الفقه
إذن :هذا احلدي٨م ىمّم٦م ظم٤مًمد يدل قمغم أن أيمؾ حلؿ اًمْم٥م طميالل :سميدًمٞمؾ إىميرار اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
( )118

وؾمٚمؿ -قمغم أيمٚمف ،وًمق يم٤من همػم طماللُ :م٤م أىمره قمغم أيمٚمف.
وُمـ إُمثٚم٦م هذه يمٚمٝم٤م إىمرارات قمغم إومٕم٤مل هذا إىمرار قمغم اًمٗمٕمؾ ،وإول إىمرار قمغم اًم٘مقل.
وُمـ إُمثٚم٦مُ :م٤م ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ يمقن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أىمر ضم٤مري٦م قميغم ىمقهلي٤م« :اهللَُّ ِذم
اًمً َام ِءش  :أن اإلٟمً٤من إذا ىم٤مل :اهلل ذم اًمًامءُ :يقزُ .مع أن اًمٔم٤مهر أن "ذم" ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م هق ُمٕمٜم٤مه٤م؟ ُمٕمٜم٤مه٤م
َّ
( )119

اًمٔمرومٞم٦مً ،مٙمـ إىمرار اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اجل٤مري٦م قمغم هذا ٌ
دًمٞمؾ قمغم أن هذا ضم٤مئز.
اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة :شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،سمٛمٕمٜمك أ ّن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٜمٝمك قمـ رء صمؿ يٗمٕمؾ
ُ
ُ
واًمٗمٕمؾ ،واًم٘مقل واًمٗمٕمؾ هذه ُمـ اعمً٤مئؾ إصقًمٞم٦م اًمتل َأ ْوَٓ َه٤م إصقًمٞمقن سمحث٤م
اًم٘مقل
هذا اًمٌمء ،ومٞم٘م٤مل َشم َٕم َ٤مر َض
واؾمٕم٤م ،وأومردوا ومٞمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت ُمًت٘مٚم٦م.
ُمقوع ِظم ٍ
لم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ هذا ِ
الف سملم اًمٕمٚمامء ،اًمِمٞمخ -رمحف اهللَُ -م َِمك قميغم ىميقل ذم اعمًي٠مًم٦م:
اًمتٕم٤مرض َسم ْ َ
وهق أٟمف إذا شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾُ :ي َ٘مدََّّ ُم اًم٘مقل.
اًمنم ِ ِ
اًمنم ِ
يل َقم ِ
يب
ير اًمٜمٌََِّّ ُّ
يب َىمي٤مئ ًامش  ،وذم ًمٗميظَ « :ز َضم َ
يـ ُّ ْ
ومٛمثال اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « -هن َك َقم ِـ ُّ ْ
( )121

َىم ِ٤مئ ًامش  .هذا اًمٜمٝمل واحلدي٨م رواه ُمًٚمؿ .اًمٗمٕمؾ َصمٌَ َ٧م ذم اًمّمحٞمح أن اسمـ قمٌ٤مس ؾمي٘مك اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
ِ
وؾمٚمؿُ -مـ زُمزم وهق ىم٤مئؿ  .وورد أيْم٤م طمدي٨م اًمٜمَّ ََّّيزال سمـ ؾمؼمة ىم٤ملُ « :أ ِ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -قم َغم َسمي٤م ِ
ب
َ
يت َقم ٌّكم َ -ر َ
( )121

( )122

( )123

( ) 118ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ حمزوم اًم٘مرر اعمخزوُمل ،ؾمٞمػ اهلل أسمق ؾمٚمٞمامن .أُمف ًمٌ٤مسم٦م اًمّمٖمرى سمٜم٧م احل٤مرث
سمـ طمرب اهلالًمٞم٦م .يم٤من أطمد أذاف ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وهق ؾمٞمػ ُمـ ؾمٞمقف اهلل صٌف اهلل قمغم اًمٙمٗم٤مر .ذيمر أٟمف ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ،وإيمثر
قمغم أٟمف ُم٤مت سمحٛمص (اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 586/1شمرمج٦م  ،)1399اإلص٤مسم٦م ( 251/2شمرمج٦م )2213
( )119أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟمًخ ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف (ُ )537مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م
سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل.
( ) 120أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئام (ُ ) 2125مـ طمدي٨م أٟمس ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وأيب
هريرة.
( )121أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئام (ُ )2124،2125مـ طمدي٨م أٟمس ،وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
(ُ ) 122متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم زُمزم (ُ ،)5617 ،1637مًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب ذم اًمنمب ُمـ
زُمزم ىم٤مئام (.)2127

أصول الفقه
اًمرطمٌ ِ٦م -أي ذم اًمٙمقوم٦مٍ -
ِ
ِ
سمامءَ ،وم َ ِ
يل -
َّ ْ َ
نم َب َو ُه َق َىم٤مئ ٌؿَ ،وإِين َر َأ ْي ُ٧م اًمٜمٌََِّّ َّ
نم َب َىم٤مئ ًامَ ،وم َ٘م َ٤مل :إ َّن َٟم ً
َ٤مؾم٤م َي ْٙم َْر ُه َأ َطمدُُ ُه ْؿ َأ ْن َي ْ َ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َوؾم َّٚمؿَ -وم َٕم َؾ َيمَام ر َأ ْيتُُٛم ِ
قين َوم َٕم ْٚم ُ٧مش .
َ َ ُ
َ َ
( )124

وم٤مًمِمٞمخ ي٘مقلُ ( :ي٘مدم اًم٘مقل قمغم اًمٗمٕمؾ) ،ومٕمغم رأي اًمِمٞمخ اًمنمب ىم٤مئام ٓ ُيقز :اؾمتدٓٓ سم٠مطم٤مدي٨م اًمٜمٝميل.
ووضمٝم٦م ٟمٔمر ه١مٓء ي٘مقًمقن :إن اًم٘مقل ظمٓم٤مب ًمألُم٦م واًمٗمٕمؾ َشم ْٓم ُر ُىمف آطمتامٓت ،وأىمقى آطمتامٓت اخلّمقصٞم٦م،
وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م" :ي٘مدم اًم٘مقل ،واًمٗمٕمؾ يٙمقن حمٛمقٓ قمغم اخلّمقصٞم٦م"ً ،مٙميـ هٜمي٤م اظمتٍمي:
ىم٤مل( :ي٘مدم اًم٘مقل قمغم اًمٗمٕمؾ) .هذا اًم٘مقل إول ،وهذا اًم٘مقل هذا وٕمٞمػ ُٕمريـ:
إُمر إول :أن إصؾ اًمت٠مد ،وٓ َُيٛمؾ اًمٗمٕمؾ قمغم اخلّمقصٞم٦م إٓ سمدًمٞمؾ ،سمؾ إن قمٜمدٟم٤م ُم٤م يدل قميغم قميدم
اخلّمقصٞم٦م ،وهق ومٕمؾ قمكم -ريض اهلل قمٜمف -ومٚميق أن قمٚمٞمّي٤م -وهيق أومٝميؿ ُِمٜمََّّي٤م ًمٜمّميقص اًمنميعً -ميق قمٚمٞمًّي٤م ومٝميؿ
اخلّمقصٞم٦م :عمَ٤م َ ِ
ذ َب وهق ىم٤مئؿ وعمَ٤م أٟمٙمر قمغم اًمذيـ ُيٜمٙمرون قمغم ُمـ ذب وهق ىم٤مئؿ :إذن :اًم٘ميقل سم٤مخلّمقصيٞم٦م
وٕمٞمػٕ :ن إصؾ قمدم اخلّمقصٞم٦م.
إُمر اًمث٤مين :أن اًم٘مقل سم٤مخلّمقصٞمّ٦م ُي١م ّدي إمم إًمٖم٤مء اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م وآىمتّم٤مر قميغم اًمًيٜم٦م اًم٘مقًمٞمي٦م ،وشمٕمروميقن
اًم٘م٤مقمدة أٟمف ُمتك أُمٙمـ اجلٛمع سملم اًمدًمٞمٚملم :يم٤من أومم .هذا هق اعمٜمٝم٩م إول وهق احلٛمؾ قمغم اخلّمقصٞم٦م.
اًم٘مقل اًمث٤مين :اًمٜمًخ :ىم٤مًمقا :أطم٤مدي٨م اجلقاز ٟم٤مؾمخ٦م ٕطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل ،وه١مٓء ىم٤مًمقا :إن اسمـ قمٌ٤مس ؾم٘مك اًمٜمٌل
طمج٦م اًمقداع ،ويم٠من ه١مٓء َي َر ْو َن أ َّن ُمٕمٔمؿ إومٕم٤مل أو
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ زُمزم ومنمب ىم٤مئام  ،وهذا ذم ّسمٛمٕمٜمك أووح ُمٕمٔمؿ إطمٙم٤مم اًمتل وىمٕم٧م ذم طمج٦م اًمقداع ص٤مرت أطمٙم٤مُم٤م ُحم ْ َٙم ََٛم ً٦م ُم٤م ضم٤مء سمٕمده٤م ُم٤م َيٜمْ ًَْ ُخٝم٤مً :مِ ِ٘م َ ِ
ٍم
( )125

اعمدة اًمتل قم٤مؿمٝم٤م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٕمد طمج٦م اًمقداع ،ومٝمي١مٓء ي٘مقًميقن سم٤مًمٜمًيخ :ي٘مقًميقن :أطم٤مديي٨م
اجلقاز ٟم٤مؾمخ٦م ٕطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل.

( ) 123اًمٜمزال سمـ ؾمؼمة اهلالزمُ ،مـ سمٜمل هالل سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م .ذيمره ُم ًٚمؿ واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ اًمت٤مسمٕملم .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل:
شم٤مسمٕمل يمٌػم ،ويمذا ذيمره ذم اًمت٤مسمٕملم اًمٌخ٤مري ،واسمـ أيب طم٤مشمؿ ،واسمـ طمٌ٤من وآظمرون .ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :ذيمروا أٟمف رأى اًمٜمٌل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وٓ أقمٚمؿ ًمف رواي٦م إٓ قمـ قمكم واسمـ ُمًٕمقد وهق ُمٕمدود ذم يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم .اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 538/4شمرمج٦م ،)5212
اإلص٤مسم٦م ( 494/6شمرمج٦م .)8862
( ) 124أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب اًمنمب ىم٤مئام (.)5616 ،5615
( )125ؾمٌؼ خترُيف.

أصول الفقه
اعمٜمٝم٩م اًمث٤مًم٨م -وهق اًمّمقاب :اجلٛمع سملم إدًم٦م ،وهق أن ُحتٛمؾ أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمغم اًمتٜميزيف ،ومٞمٙميقن اًمٜمٝميل
ٍ
قمـ اًمنمب ىم٤مئام َهن ْ َل َأ َد ٍ
وإرؿم٤مدّ ٕ :ن اًمنمب ىم٤مقمدا أٟمٗم ُع ُمـ اًمنمب ىم٤مئام ،ومٝمق َأ ْر َي ُح ًمٚمٌدن وأطمًـ ذم اهلٞمئي٦م،
ب
ومتٙمقن أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل حمٛمقًم ً٦م قمغم اًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م ،أو ىمؾ :اعم٘مّمقد ِب٤م إدب واإلرؿم٤مد ،واًمدًمٞمؾ اًمّم٤مرف هق
ومٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وذيمرت ًمٙمؿ هذا -ذم سم٤مب اًمٜمٝمل -عمََّ٤م درؾمٜم٤م ظمروج اًمٜمٝمل ُمـ اًمتحريؿ إمم همػمه :ىمٚمٜم٤م :إن ُمـ اًم٘ميرائـ اًمتيل
ُ
شمٍمف اًمٜمٝمل ُمـ اًمتحريؿ َ
ومٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وأقمٓمٞمتٙمؿ اعمث٤مل هذا ،وىمٚم٧م :إٟميف ؾميٞم٠ميت اًمٙميالم
قمٚمٞمف ذم ُمقوٕمف ،وضم٤مء اًمٙمالم أن واحلٛمد هلل.
هذا اعمٜمٝم٩م هق اًمراضمح ووضمف اًمؽمضمٞمح :أ ّن اجلٛمع سملم إدًم٦م ُُم َ٘مدََّّ ٌم قمغم اًم٘ميقل سم٤مًمٜمًيخ وُم٘ميدم قميغم اًم٘ميقل
اًمٜميقوي ذم ذطميف قميغم ُمًيٚمؿ وأـمي٤مل ذم
سم٤مخلّمقصٞم٦مٕ :ن اجلٛمع ومٞمف قمٛمؾ سمٙمال اًمدًمٞمٚملم ،ورضمح هذا اعميٜمٝم٩م
ُّ
ور َّضم َح هذا اًم٘مقل ُمـ سمٕمده احل٤مومظ اسمـ طمجر واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
شمرضمٞمحف ،واقمتؼم اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ سم٠مٟمف َهم َٚم ٌط وم٤مطمش َ
لم ،وقمغم رأي اًمِمٞمخ أن
هٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م َسم ِ٘م َل ٟم٘مٓم٦م ذيمرشمٜمل ِب٤م ،ىمْمٞم٦م شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤ملً ،مٞمس هل٤م و٤مسمط ُُم َٕم َّ ٌ
اًمّمقاب أن يمؾ شمٕم٤مرض ََيتي٤مج إمم
شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل ًمف ُمٜمٝم٩م واطمد وهق شم٘مديؿ اًم٘مقل قمغم اًمٗمٕمؾً ،مٙم َّـ
َ
َٟم َٔم ٍر ُمًت٘مؾّ ٕ :ن سمٕمض اًمتٕم٤مرو٤مت ىمد ٟمٙمقن ُُم ْٚم َجئلم إمم اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ،وسمٕمْمٝم٤م ىمد يٙمقن قمٜمدٟم٤م دًمٞميؾ ومٜمََحٛميؾ
قمغم اخلّمقصٞم٦م وسمٕمْمٝم٤م ٓ ُيٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ أو سم٤مخلّمقصٞم٦م ،ومٜمٚمج٠م إمم اجلٛمع سملم اًمدًمٞمٚملم.
وهلذا أطمًـ ُم٤م ي٘م٤مل :إن يمؾ شمٕم٤مرض سملم إىميقال وإومٕمي٤مل َيتي٤مج إمم ٟمٔمير ُمًيت٘مؾ قميغم ويقء اًم٘مقاقميد
إصقًمٞم٦م ،صمؿ ُي ْٕم َٓمك احلٙمؿ اعمٜم٤مؾم٥م.
ُمً٠مًم٦م اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘مٌ٤مهل٤م ورد ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ً ،مٙمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ىم٤مل اًمٕمٚميامء :إٟميف يٓمرىميف
( )126

اطمتامٓت قمديدة ،سمٕمْمٝمؿ ـمٌٕم٤م ىم٤مل :اخلّمقصٞم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ،ٓ :هٜم٤مك قمذر :يمْمٞمؼ اعمٙم٤من ،وسمٕمْميٝمؿ ىمي٤مل:
ٓ ،إن هذا يٙمقن خمّمّم٤م شمٙمقن طم٤مًم٦م اًمٌٜمٞم٤من ُمًتثٜم٤م ًة.

(ُ ) 126متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ُمـ شمؼمز قمغم ًمٌٜمتلم (ُ ،)3112 ،149 ،148 ،145مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب
آؾمتٓم٤مسم٦م (.)266

أصول الفقه
وم٤معم٘مّمقد :أن شم٠مظمذوا ىم٤مقمدة أي شمٕم٤مرض ؾمقاء يم٤من شمٕم٤مرو٤م يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م َيت٤مج إمم دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م وإمم ٟمٔمير
ُمًت٘مؾ ،وٓ يٛمٙمـ أن ُيٕمٓمك اجلٛمٞمع ىم٤مقمدة واطمدة.
ي٘مقل اًمً٤مئؾُ :م٤م هق اعمتـ اًمذي شمٜمّمحٜم٤م سمحٗمٔمف ويٙمقن قمٛمدة ًمٜم٤م ذم أصقل اًمٗم٘مف؟
اعمتقن ذم أصقل اًمٗم٘مف يمثػمة ،ومٝمٜم٤مك ُمتق ٌن صٖمػمة وهٜم٤مك ُمتقن ُمتقؾمٓم٦م وهٜم٤مك ُمتقن يمٌػمة ،وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمتقن
اعمتقؾمٓم٦م :ومٝمٜم٤مك اًمٜمٔمؿ ،وهٜم٤مك اًمٜمثر ،واعمِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤م أهنؿ يٌدؤون سمحٗميظ "ُميتـ اًمقرىمي٤مت"،
وذ َح ًمف هيذا اعميتـ
هذا هق اعمِمٝمقر ،و"ُمتـ اًمقرىم٤مت" ضمٞمد ،وم٢مذا ُووم َؼ اًمٓم٤مًم٥م ذم هذا اعمتـ إمم ؿمٞمخ ُمتخّمص َ َ
ومقائدَ قمٔمٞمٛم ً٦م ذم إصقل.
ذطم٤م ُمٜم٤مؾمٌ٤م :اؾمتٗم٤مد اًمٓم٤مًم٥م
َ
أُم٤م اًمٜمٔمؿ :ومٛمـ أين اًمٜمٔمؿ ومٞمف يمثػم ُمٜمٔمقُم٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٙمـ هٜم٤مك "ٟمٔمؿ اًمقرىم٤مت" ًمِ ْٚم ِٕم ْٛم ِريٓمِل  ،هذا
( )127

أيْم٤م ُمتقن أظمرىً ،مٙمـ ُمـ
ٟمٔمؿ مجٞمؾ وضمٞمد وؾمٝمؾٕ :ن ُمٜمٔمقُم٤مت اًمٕمٛمريٓمل يمٚمٝم٤م شمتّمػ ِبذه اًمّمٗم٦م ،وهٜم٤مك ً
أراد أن يدرس إصقل ٓ سمد ًمف ُمـ ُُمدََ ر ٍ
س وسم٢مُمٙم٤مٟمف أن يًتٜمػم سمرأي هذا اعمدرس ًمٞمحدد ًمف اعمتـ اعمٜم٤مؾم٥م.
وهٜم٤مك ُمـ اعمتقن اعمختٍمة يمت٤مب اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ صي٤مًمح اًمٕمثٞمٛميلم-رمحيف اهلل

( )128

اًميذي ُييدََ َّر ُس ذم اعمٕم٤مهيد

اًمٕمٚمٛمٞم٦م "إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل" هذا ُمكمء سم٤مًمٗمقائد ،وؾميٌؼ زم أن درؾميتف ذم اعمٕمٝميد اًمٕمٚمٛميل ذم سمرييدة قميدة
ُمدرد صٖمػمً ،مٙمٜمف ُمٗمٞمد.
ضمدًّ ا هذا اًمٙمت٤مبُ ،مع أٟمف ُمتـ
ؾمٜمقات ،وومٞمف ومقائد همزيرة ًّ
ّ

(َ ) 127يٞمك سمـ ُمقؾمك سمـ رُمْم٤من سمـ قمٛمػمة اًمٕمٛمريٓملُ ،مـ ىمري٦م قمٛمريط سم٤مًمنمىمٞم٦م ُمـ ُمٍم (ذف اًمديـ) وم٘مٞمف ،أصقزمٟ ،م٤مفمؿ .شمقذم ذم
طمدود ؾمٜم٦م شمًٕملم وصمامن ُمئ٦م (اٟمٔمر ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 13شمرمج٦م  ،)234إقمالم (.)175/8
) (128أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم اًمقهٞمٌل اًمتٛمٞمٛمل ،اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمتٗمٜمّـ .ىمرأ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ضمده ُٕمف،
صمؿ ادمف إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومتٕمٚمؿ اخلط واحلً٤مب ،وسمٕمض ومٜمقن أداب .ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي "خمتٍم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"،
و"ُمٜمٝم٤مج اًمً٤مًمٙملم" ،و"أضمروُمٞم٦م"" ،إًمٗمٞم٦م" ،وشم٠مصمر سم ف يمثػما .وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز "صحٞمح اًمٌخ٤مري" ،وسمٕمض رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ .قملم ُمدرؾم٤م ذم ُمٕمٝمد قمٜمٞمزة اًمٕمٚمٛمل ،صمؿ شمقمم إُم٤مُم٦م اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمتدريس ذم يمٚمٞمتل اًمنميٕم٦م وأصقل
وقمرض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٠مسم٤مهً .مف ُم١مًمٗم٤مت وذوح ًمٚمٛمتقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م :ذح "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،وذح "زاد
اًمديـ سم٤مًم٘مّمٞمؿُ .
سمٕمٜمَ ْٞم َز َة ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،وشمقذم ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م
اعمًت٘مٜمع" .وًمد ُ
إطمدى وقمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ إصمر إص٤مسمتف سمنـم٤من اًم٘مقًمقن .اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمٚمِمٞمخ ( ،)9 /1ويمت٤مب "اسمـ قمثٞمٛملم
اإلُم٤مم اًمزاهد".

أصول الفقه
وُمـ ومقائده :أن اًمِمٞمخ -رمحف اهللَ -ؾم ٌَ َٙمَف سم٠مؾمٚمقب ُمًٌط ضمدا :اًمتٕم٤مريػ ؾمٝمٚم٦م ،وشمقوٞمح إُمثٚمي٦م ؾميٝمؾ،
واًمنموط ِصٞمٖم٧م سم٠مؾمٚمقب ؾمٝمؾ ..وهٙمذا ،وهٜم٤مك ُمتقن يمثػمة ،وٟمٙمتٗمل ِبذا.
ي٘مقل اًمً٤مئؾُ :مـ يم٤من ُمـ ىمقم ٓ يٖمٓمقن رؤوؾمٝمؿ واٟمت٘مؾ إمم سمٚمد ىمقم يٖمٓمقن رؤوؾمٝمؿ ومٝمؾ يٚمزُمف اًمتٖمٓمٞم٦م؟
ٓ شمٚمزُمف اًمتٖمٓمٞم٦مٕ :ن هذه هل زيٜمتف ،واًمٕمٚمامء يذيمرون أن هٞمئ٦م اإلٟمً٤من ىمٌؾ اًمّمالة هل هٞمئتف سمٕمد اًمّميالة،
ُمع ُمراقم٤مة ﴿ ُظم ُذوا ِزيٜمَتَ ُٙم ُْؿ﴾ .ومٝمٞمئ٦م اإلٟمً٤من ىمٌؾ اًمّمالة ُمثالً ـمري٘متف سم٤مًمٖمؽمة أو اًمِمامغ أن يًدًمف أُم٤مُمف طمٞمٜمام يّمكم
ًمف صٗم٦م ظم٤مص٦م يّمكم يمام هقُ ،مثال ضم٤مء يّمكم ىمٌؾ اًمّمالة ووع اًمٖمؽمة سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمْمٝم٤م إذا ضم٤مء يّمكم ُم٤م يٚمزم أن
يٖمػم هٞمئتف ،سمؾ يًتٛمر قمغم هٞمئتف ..وهٙمذا اًمذي يم٤مٟم٧م قم٤مدهتؿ وزيٜمتٝمؿ قمدم ووع همٓم٤مء ًمٚمرأس يًتٛمرون قمغم هذا
طمتك ذم اًمّمالة.
قمكم.
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :هؾ يقضمد ذم اًم٘مرآن جم٤مز؟ أرضمق شمقوٞمح اعمً٠مًم٦م وم٘مد أؿمٙمٚم٧م ّ
أُم٤م ىمْمٞم٦م اًمتقوٞمح :ومٝمذه حتت٤مج إمم درس ُمًت٘مؾٕ :ن اخلالف وىمع سملم اًمٕمٚمامء ذم وىميقع اعمجي٤مز وٓ وىميقع
أيْم٤م اخلالف ذم اًم٘مرآن هؾ ومٞمف جم٤مز أو ًمٞمس ومٞمف جم٤مز؟
اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م هؾ اًمٚمٖم٦م ومٞمٝم٤م جم٤مز أو ًمٞمس ومٞمٝم٤م جم٤مز ،ووىمع ً
واًمذي ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أ ّن اًم٘مرآن ومٞمف جم٤مز ذم همػم آي٤مت اًمّمٗم٤مت ،ومآي٤مت اًمّميٗم٤مت ًميٞمس ومٞمٝمي٤م جمي٤مز ،ومل
يدظمؾ اعمج٤مز إٓ قمـ ـمريؼ ُٟمُٗم٤مة اًمّمٗم٤متٕ :هنؿ أرادوا أن َيتَ ََذ َّرقمقا سمٜمٗمل اعمج٤مز إمم ٟمٗمل اًمّمٗم٤متً ،مٙمـ ُمـ ي٘ميقل
سم٢مصمٌ٤مت اعمج٤مز ذم اًم٘مرآن ُي ْٖم ِْٚم ُؼ اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ.
ي٘مقل :أوٓ :أين أؾمتثٜمل آي٤مت اًمّمٗم٤مت ،اًمٌمء اًمث٤مين :أٟمف يٛمٙمـ أن أومًد اعمًٚمؽ اًمذي متِمقن قمٚمٞميف دون أن
أجل٠م إمم ٟمٗمل اعمج٤مز ،وم٤مًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن ومٞمف جم٤مز ذم همػم آي٤مت اًمّمٗم٤مت هذا اًم٘ميقل ومٞميف وضم٤مهي٦م ،واعمًي٠مًم٦م شم٘متيضي
شمٗمّمٞمال أـمقل ًمٙمـ اًمقىم٧م ٓ َيتٛمؾ.
ي٘مقل اًمً٤مئؾُ :م٤م أومْمؾ يمت٥م إصقل ذم آؾمتدٓل واًمؽمضمٞمح؟
أوٓ :يٕمٜمل يمت٤مب ُمٕملم ذم آؾمتدٓل واًمؽمضمٞمح هذا يتجف ومٞمف اًمٓم٤مًم٥م إمم يمت٥م اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م ،اعمٙمتٌي٦م
ُمٍميي أفمٜميف احلٗمٜمي٤موي أو
ومٞمٝم٤م يمت٥م اؾمؿ اًمٙمت٤مب "اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح" أو طمقل اًمٕمٜمقان ومٝمٜم٤مك يمت٤مب ًمقاطميد
ّ
طمقل آؾمؿ هذا اؾمٛمف "اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح" جمٚمد ،واعم٘مّمقد أن اًمٙمت٤مب اًمذي يٌح٨م ذم آؾمتدٓل واًمؽمضميٞمح
هق اًمٙمت٥م اًمتل ُشم َٕمٜمْ َْق ُن سمٕمٜمقان اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م ،وإٓ :ومٙمت٥م إصقل ُشم ِ
ُيقزم هيذا اعمقويقع قمٜم٤ميي٦م
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ضمدًّ ا ،واًمٖم٤مًم٥م أن اًمٌح٨م ذم اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح يٙمقن ذم آظمر يمتي٥م إصيقل:
يمٌػمة ،وشمٗمرده سمّمٗمح٤مت يمثػمة ًّ
ٕٟمف َيت٤مج إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف أو إصقزم إذا اٟمتٝمك ُمـ دراؾم٦م إدًم٦م ُيلء ُمقوقع اًمتٕم٤مرض وُيلء ُمقوقع اًمؽمضمٞمح.
وم٤معمٝمؿ أن هٜم٤مك يمتٌ٤م ًمق ذهٌ٧م إمم اعمٙمتٌ٤مت ُ-مٙمتٌ٦م اسمـ رؿمد واسمـ اجلقزي -شم٘ميقل ًميف :أرييد يمت٤مسمي٤م ذم اًمتٕمي٤مرض
واًمؽمضمٞمحُ :يٕمٓمٞمؽ سمٜمٗمس اًمٕمٜمقانٕ :ن اًمٕمٜمقان هذا هق اًمذي َيٛمٚمف اًمٙمت٤مب.
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :إذا ُىم ِر َٟم ِ
َ٧م اًمٕمٚم٦م سمٗمٕمؾ اًمِمٞمٓم٤من :ومٝمؾ شمٜمٍمف إمم اًمتحريؿ؟ وهؾ شمٕمتؼم هذه ىم٤مقمدة؟
هذا هق إىمرب :أن ُم٤م ُىم ِر َن سمٗمٕمؾ اًمِمٞمٓم٤من َيدُُ ّل قمغم اًمتحريؿ ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا أ ّن اًمٕمٚمامء ًمألظمذ واإلقمٓمي٤مء
سم٤مًمِمامل ُم٤م ىم٤مًمقا :إٟمف ًمٚمتحريؿ ،ىم٤مًمقا :إٟمف ًمٚمٙمراه٦مٟٕ :مف ُم٤م ُىم ِر َن سم٤مًمتِمٌفً ،مٙمـ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إيمؾ واًمنمب :ىم٤مًمقا :إٟمف
ًمٚمتحريؿ :سمدًمٞمؾ أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن َّ
نم ُب سمِ ِِم َامًمِ ِفش  ،وٕ ّن اًمرؾميقل
اًمِمٞمْ َٓم٤م َن َي ْ٠م ُيم ُُؾ َو َي ْ َ
يؽش :ىمي٤مل ٓ :أؾميتٓمٞمع ،ىمي٤مل ًميفَٓ« :
أيْم٤م قمغم اًمذي مل يٛمتثؾ ،وعمََّ٤م ىم٤مل ًمف « ُيم ْ
ُيؾ سمِ َٞم ِٛمٞمٜمِ َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -دقم٤م ً
( )129

اؾمتَ َٓم ْٕم َ٧مش .
ْ
( )131

ي٘مقل اًمً٤مئؾُ :م٤م طمٙمؿ احلٚمقي٤مت اعمّمٜمققم٦م ُمـ ِضمالشملم سم٘مر ُمّمٜمقع ذم سمالد أهٚمٝمي٤م ًمٞمًيقا أهيؾ يمتي٤مب ُمثيؾ
اًمّملم أو ُم٤م سمحقًمٜم٤م؟
ُمً٠مًم٦م اًمذسم٤مئح وُم٤م ُيِمتؼ ُمٜمٝم٤م هذا ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ،وُمٕمروف أن اًمٕمٚمامء يٗمّمٚمقن سملم ُم٤م يذسمحف يمت٤ميب أو همػم يمت٤ميب،
ًمٙمـ أٟم٤م ذم رأيل أن ىمْمٞم٦م اًمٜمٔمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م همػم ىمْمٞم٦م اًمٜمٔمرة اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ،وهلذا َ ِ
دمدُُ سمٕمض اًمٕمٚمامء إذا ُؾم ِئ َؾ قمـ ُمثؾ هذه
إؾمئٚم٦م قمـ اًمٚمحقم وٟمحقه٤م :ي٘مقل :إن يم٤من ..وإن يم٤من ،..هذا ىمد ٓ يٗمٞمد اًمً٤مئؾ ؿمٞمئً٤م ٓ ،زال اًمً٤مئؾ حمت٤مرإ :ن
اعمً٠مًم٦م ظمّمقص٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ُمرضمٕمٝم٤م إمم اًمتٓمٌٞمؼ وإمم اًمتٜمٗمٞمذ وإٟمف هؾ ومٕمؾ اًمٌالد اًمتل ومٞمٝمي٤م يمتي٤مسمٞمقن هيؾ هيؿ
َػم.
َػم ،إُمر اًمذي يٌدو أن إُمر أن َشم َٖم َّ َ
يذسمحقن وومؼ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمذيم٤مة اًمنمقمٞم٦م أو أن إُمر َشم َٖم َّ َ
وهلذا :ذيمر اًمٕمٚمامء أٟمف طمتك أن ُمـ َي َتَدََ َّيٜمُُقن سمديـ أهؾ اًمٙمت٤مب ،مل يٕمقدوا ُمٚمتزُملم سم٠مطمٙم٤مم اًمٙمت٤مب ،وم٤معم٘مّمقد
ِبذا أن هذه اعمً٠مًم٦م هل٤م ٟمٔمرة قمٚمٛمٞم٦م وهل٤م ٟمٔمرة شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ،واًمٜمٔمرة اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م أصٕم٥م ،هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚمحقم
وُم٤م يِمتؼ ُمٜمٝم٤م.

( ) 129أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام (ُ )2119مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمٜمحقه.
( ) 130أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام (ُ )2121مـ طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع.
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ىم٤مل اعم١مًمػ همٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمف:
مج٤مع إُُم ِ٦م َقم َغم طم ْٙم ٍؿ َذ ِقمل طمج ٌ٦م َىم٤مـمِٕم ٌ٦مِ َ َٓ ،
مج٤م ٍع َُم ْٕم ُٚمق ٍمَ ،وَٓ ُسمدََّّ َأ ْن َي ًْتََٜمِدََ ِ
َي ُّؾ َٕ َطم ٍد خمُُ َ٤م ًَم َٗمتُ ُف ِ
مجي٤م ُع
اإل ْ َ
إل ْ َ
َ
ُ َّ
ُ
( َوإِ ْ َ ُ َّ
ْ
َقم َغم َدًمِ ٍ
ذ ِقمل َي ْٕم َٚم ُٛم ُف َو ًَم ْق َسم ْٕم ُض اعمُْ ْجتَ َِٝم ِدي َـ.
ٞمؾ َ ْ
درؾمٜم٤م اًمٞمقم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:
أوٓ :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ،وهق ذم إصؾ اًمث٤مًم٨م ،وهق اإلمج٤مع.
واًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ذم شم٘مًٞمؿ اخلؼم سم٤مقمتٌ٤مر وصقًمف إًمٞمٜم٤م.
واًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م :ذم ىمقل اًمّمح٤ميب.
واًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م :ذم ُمً٠مًم٦م خم٤مًمٗم٦م اًمراوي َعمِ٤م روى.
اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة :ذم ُمً٠مًم٦م إُمر سم٤مًمٌمء واًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء ،إُمر سم٤مًمٌمء هنل قمـ وده واًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر
سمي٠مطمد أوداده.
أُم٤م اعمً٠مًم٦م إوممُ :مً٠مًم٦م اإلمج٤مع :ومتٕمريػ اإلمج٤مع :اإلمج٤مع ذم اًمٚمٖم٦م ُيٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم:
اعمٕمٜمك إول :آشمٗم٤مق ،ي٘م٤مل :اشمٗمؼ اًم٘مقم قمغم اًمًٗمر :أي أمجٕمقا قمٚمٞمف.
واعمٕمٜمك اًمث٤مين :اًمٕمزم ،شم٘مقل َقم َز ُْم ُ٧م اًمًٗمر ،وقمزُم٧م قمغم اًمًٗمر :أي :أمجٕم٧م قمٚمٞمف،
واًمٗمرق سملم اًمٕمزم وآشمٗم٤مق :أن آشمٗم٤مق ٓ يٙمقن إٓ ُمـ مج٤مقم٦م .أُم٤م اًمٕمزم :وم٘مد يٙمقن ُمـ مج٤مقم٦م ،وىمد يٙميقن
ُمـ ؿمخص واطمد.
ذقمل ،أو ىمؾ :اشمٗمي٤مق اعمجتٝميديـ قميغم طمٙميؿ
أُم٤م اإلمج٤مع ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :ومٝمق :آشمٗم٤مق قمغم طمٙمؿ
ّ
ذقمل.
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :وإمج٤مع إُم٦م) :أي جمتٝمدي إُم٦م (قمغم طمٙمؿ ذقمل طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م) ،وُمٕمٜمك طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م :أٟميف
دًمٞمؾ ُي٥م اًمٕمٛمؾ سمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ.
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ِ
اًمر ُؾم َ
يػم
قل ُِمـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
وُمـ إدًم٦م قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُمـ ُي َِم٤مىم ِؼ َّ
لم ًَم ُف ْاهل ُدََ ى َو َيتٌََِّّ ْع َهم ْ َ
َؾمٌِ ِ
لم ُٟم َُقًم ِف َُم٤م َشم ََق َّمم َو ُٟم ُّْم ِٚم ِف َضم َٝمٜمَّ ََّؿ َو َؾم٤م َء ْت َُم ِّم ًػما﴾  .وووضمف آؾمتدٓل :أن اهلل -ضمؾ وقمالَ -شم ََق َّقمدََ ُمـ
ٞمؾ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
( )131

ظم٤مًمػ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم سم٤مًمٕمذاب ،ومدل قمغم وضمقب اشمٌ٤مع ؾمٌٞمٚمٝمؿ ،وُم٤م وضم٥م ؾمٌٞمٚمٝمؿ إٓ ٕٟمف طمج٦م.
دمتَ َِٛم ُع ُأ َُّمتِل َقم َغم
وُمـ إدًم٦م قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤معُ :م٤م ورد ذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملْ َ َٓ« :
َوالَ ًَم ٍ٦مش  .ووضمف آؾمتدٓل :أن احلدي٨م َٟم َٗمك وضمق َد اًمْمالًم٦م ،واخلٓم٠م والًم٦م ،وم٢مذا ُٟم ُِٗم َل إمج٤م ُقمٝمؿ قمغم اًمْمالًم٦م:
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طمؼ ،ومقضم٥م إشمٌ٤مقمف.
َد َّل قمغم أن إمج٤مقمٝمؿ قمغم ّ
وإصقًمٞمقن ي٘مًٛمقن اإلمج٤مع إمم ىمًٛملم :اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل ،واإلمج٤مع اًمٔمٜمل.
اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل :هق اًمذي ُيٕمٚمؿ وىمققمف ُمـ إ َُّم٦م سم٤مًميورة ،وُمٕمٜمك "سم٤مًميورة" أٟمف ٓ ََيت٤مج إمم ٟمٔمر وٓ إمم
شم٠مُمؾ .هذا يًٛمك سم٤مإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل :هق ُم٤م ُيٕمٚمؿ وىمققمف ُمـ إُم٦م سم٤مًميورة ُمثؾ اإلمج٤مع قمغم وضميقب اًمّميٚمقات
اخلٛمس ،وقمغم وضمقب اًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ،وُمثؾ اإلمج٤مع قمغم حتريؿ اًمز َٟمَ٤م وقم٘مقق اًمقاًمديـ ،وهميػم هيذا ُميـ
اعمً٤مئؾ اًمتل َٟمَ٘مٓمع سم٠من إُم٦م أمجٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م.
وهذا اًمٜمقع ُمـ اإلمج٤مع هق اًمذي َيٕمٜمٞمف اًمِمٞمخ سم٘مقًمف :إٟمف (ٓ حتؾ خم٤مًمٗمتف) ،وم٤مإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل هق اًميذي ُيي٥م
اشمٌ٤مقمف وحترم خم٤مًمٗمتف.
أُم٤م اإلمج٤مع اًمٔمٜمل -وهق اًمٜمقع اًمث٤مين :-ومتٕمريٗمف :هق اًمذي ُيٕمٚمؿ سم٤مًمتتٌع ،أو ىمؾ :هق اًمذي ُيٕمٚميؿ سم٤مٓؾميت٘مراء،
سمٛمٕمٜمك أن اًمٕم٤ممل َيتَتَ ٌَّ ُع أىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وم٢مذا مل َ ِ
ُيدْْ أطمدا ظم٤مًمػٟ :م٘مؾ اإلمج٤مع ،يمٞمػ شمقصؾ إمم اإلمج٤مع؟
قمـ ـمريؼ شمتٌع وآؾمت٘مراء ٕىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ .هذا يًٛمك قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤مإلمج٤مع اًمٔمٜمل.
واإلمج٤مع اًمٔمٜمل ىمد ي٘مع وىمد ٓ ي٘مع ،وهذا اًمٜمقع ٓ ُي٘م٤مل إٟمف ٓ حتؾ خم٤مًمٗمتف ٓ ،ؾمٞمام إذا يم٤من اعمخ٤مًمػ ًمإلمجي٤مع
اًمٔمٜمل ُمٕمف ُقم ُٛمق ٌم ُمـ دًمٞمؾ يمت٤مب أو دًمٞمؾ ؾمٜم٦م.
واعم٘مّمقد :أن ىمْمٞم٦م اإلمج٤مع طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م ،وأن اإلمج٤مع ٓ دمقز خم٤مًمٗمتف هذا يٜمٍمف إمم اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل.

) (131اًمٜمً٤مء.115 :
( )132صحٞمح :أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (ُ ) 552 ،599/4مـ طمدي٨م ىمداُم٦م سمـ قمٌد اهلل سمـ قمامر اًمٙماليب .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اجل٤مُمع ( :)1848صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٌ٤مس واسمـ قمٛمر.
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اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ وىم٤مل( :وٓ سميد أن َيًيتٜمد اإلمجي٤مع إمم دًمٞميؾ ذقميل يٕمٚمٛميف وًميق سمٕميض
ُي ِٛم ُٕميقا قميغم طمٙميؿ ذقميل
اعمجتٝمديـ) :هذا ومٞمف سمٞم٤من أن اإلمج٤مع ٓ سمد ًمف ُمـ ُمًتٜمد ،وأن اعمُْجٛمٕملم ٓ ُييقز أن ُ ْ
سمٛمحض آرائٝمؿ واضمتٝم٤مدهؿٕ :ن هذا ُمـ اًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ.
وم٤مإلمج٤مع ٓ سمد ًمف ُمـ ُمًتٜمد ،وىمد ٟمص قمغم هذا يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشم ْٞم ِٛم َّٞمي َ٦م -رمحيف
اهلل -وم٢مٟمف ىم٤ملُ" :م٤م ُمـ ُمً٠مًم٦م ُجمٛمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ وومٞمٝم٤م ٟمص"ً ،مٙم ّـ هذا اًمٜمص ىمد َُيٝمٚمف سمٕمض اعمجتٝميديـ ،أُمي٤م يميقن
اًمٜمص ي٘مقل اسمـ َشم ْٞم ِٛم َّٞم َ٦م" :أُم٤م يمقن اًمٜمص خيٗمك قمغم مجٞمع اعمجتٝمديـ :هذا ٓ يٛمٙمـ" ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :إن اإلمجي٤مع
ٓ سمد ًمف ُمـ ُمًتٜمد .وهذا يدل قمغم أن اإلمج٤مع ًمٞمس دًمٞمال ُمًت٘مال ،وإٟمام هق شم٤مسمع ًمٚمٙمتي٤مب أو اًمًيٜم٦م ،وم٘ميد يٙميقن
ُمًتٜمد اإلمج٤مع ُمـ اًم٘مرآن ،وىمد يٙمقن ُمًتٜمد أهؾ اإلمج٤مع ُمـ اًمًٜم٦م.
ًمٙمـ ىمد َي ِر ُد ؾم١مال ومٞم٘مقل اًمً٤مئؾ :إذا يم٤من اإلمج٤مع ٓ سمد ًمف ُمـ ُمًتٜمد ،وميام وم٤مئيدة اإلمجي٤مع ُميع يميقن اًمٕمٛميؾ
سم٤معمًتٜمد؟ شم٘مقل ذم اجلقاب قمغم هذا اًمً١مال :اإلمج٤مع ًمف وم٤مئدة وًمق يم٤من ُمًتٜمدا إمم دًمٞمؾ ومٛمـ اًمٗمقائد:
أن اإلمج٤مع يدل قمغم أن اًمٜمص همػم ُمٜمًقخٟٕ :مف ٓ يٛمٙمـ أن دمتٛمع إُم٦م قمغم دًمٞمؾ ىمد ُٟم ًُِ َخ أسمدا ،وم٢مذا قمرومٜم٤م أن
إُم٦م أمجٕم٧م قمغم هذا اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآنٟ :م٘مٓمع سم٠مٟمف همػم ُمٜمًقخ ،أو هذا اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦م ٟم٘مٓمع سم٠مٟمف همػم ُمٜمًقخ،
هذه وم٤مئدة وهل سمٞم٤من أن اًمدًمٞمؾ همػم ُمٜمًقخ.
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م :شم٘مقي٦م اًمدًمٞمؾ ،اًمدًمٞمؾ اًمذي ُيٛمع قمغم ُم٘متْم٤مه ي٘مقى سم٤مإلمج٤مع ،ظمذ ُمثال ىمقل اًمٜمٌل -صيغم اهلل
لم اعمَْ ْر َأ ِة َو َظم٤م ًَمتِ َٝم٤مش  .هيذا ظميؼم آطمي٤مدً ،مٙميـ أمجيع اًمٕمٚميامء قميغم
لم اعمَْ ْر َأ ِة َو َقم َّٛمتِ َٝم٤مَ ،وَٓ َسم ْ َ
ُي َٛم ُع َسم ْ َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿْ ُ َٓ« :
ُُم٘متْم٤مه ،ومٚمام أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ُم٘متْم٤مهَ :ىم ِق َي ،ومل يٙمـ ُمثؾ طمدي٨م آطم٤مد مل ُيٛمع اًمٕمٚمامء قمغم ُم٘متْم٤مه.
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لم ،سمِ َنم ِ
ب َو ْ ِ ِ
ط َأ ْن َيٜمْ ُ٘م َٚم ُف َقمدََ ٌد َٓ ُي ْٛم ِٙم ُـ َشم ََقا ُـم ُ١م ُه ْؿ َقم َغم ا ًْم َٙم َِذ ِ
َو ْ
ؼم اعمُْتََقاشمِ ُر ًَم ْٗم ًٔم٤م َأ ْو َُم ْٕمٜمًًك ُي ِٗمٞمدُُ ا ًْم َٞم ِ٘م َ
اخلَ َ ُ
ْ
اخلَ َٓم٠مَ ،وم٢م َذا َمل ْ
ِ
ِ
آطم٤م ٌد.
َي ٌْ ُٚم ْغ َه َذه اًمدََّّ َر َضم َ٦م :ىم َٞمؾ ًَم ُفَ :
٤مر أطم ِ
َػ سمٌَِ ْٕم ِ
٤مد ُِم َـ ا ًْم َ٘م َر ِائ ِـ َُم٤م ُي ِٗمٞمدُُ َُم َٕم َٝم٤م ا ًْم َ٘م ْٓم َع.
َيتَ ُّ
ض َأ ْظمٌَ ِ َ
َو َىمدْْ َ ْ

(ُ ) 133متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ شمٜمٙمح اعمرأة قمغم قمٛمتٝم٤م (ُ ،)5111 ،5119مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب حتريؿ
اجلٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م أو ظم٤مًمتٝم٤م ذم اًمٜمٙم٤مح (ُ ) 1418مـ طمدي٨م أيب هريرة .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس وقمكم واسمـ قمٛمر واسمـ
قمٛمرو وهمػمهؿ.
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اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم درؾمٜم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمًٜم٦م ،وهق أن اًمًٜمـ سم٤مقمتٌ٤مر وصقهل٤م إًمٞمٜم٤م وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمـ ـمري٘ملم:
اًمٓمريؼ إول :اًمتقاشمر.
اًمٓمريؼ اًمث٤مين :أطم٤مد.
ومٜم٘مقل :يٜم٘مًؿ اخلؼم سم٤مقمتٌ٤مر وصقًمف إًمٞمٜم٤م إمم ىمًٛملمُ :متقاشمر ،وآطم٤مد.
واعمتقاشمر ذم اًمٚمٖم٦مُ :مٕمٜم٤مه اعمُْتَتََ٤مسمِع ،وم٤مًمتقاشمر ُمٕمٜم٤مه اًمتت٤مسمع ،وىم٤مًمقاَ :شم ََقا َشم ََر اعمٓمر :أي :شمت٤مسمع ٟمزوًمف سمدون ومّمؾ.
أُم٤م اعمتقاشمر ذم اصٓمالح اعمحدصملم :ومٝمقُ :م٤م رواه مج٤مقم٦م َيًتحٞمؾ ذم اًمٕم٤مدة أن َيتَ ََقا ُـم ُ١موا قمغم اًمٙمذب ،وأؾمٜمدوه
إمم رء حمًقس.
وهذا اًمتٕمريػ اؿمتٛمؾ قمغم ذوط اعمتقاشمر اًمثالصم٦م:
وم٤مًمنمط إول :أن َي ْر ِو َيف مج٤مقم٦م يمثػمون وسملم اًمٕمٚمامء ظمالف ـمقيؾ ذم حتديد هذا اًمٕمدد ،وهق ظمالف ٓ ـم٤مئؾ
حتتفٟٕ :مف اؾمتٜمد إمم أدًم٦م ًمٞمً٧م ذم حمؾ اًمٌح٨م ،وم٤معم٘مّمقد أ ّن اعمتقاشمر يٜم٘مٚمف مج٤مقم٦م أو يٜم٘مٚمف قمدد ُي ْٓم َٛم َ٠م ُّن إمم ظميؼمهؿ
و ُيقصمؼ سمخؼمهؿ.
ِ
ٓمٛم٠م ّن قمـ إمم قمددهؿ ،وىمد يٜم٘مٚمف مج٤مقم٦م
واعمتقاشمر -يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشم ْٞمٛم َّٞم َ٦م -ىمد يٜم٘مٚمف مج٤مقم٦م يمثػمون ُي َ
ٓ يٙمقٟمقن يمثػميـ وًمٙمـ يٓمٛم٠من إمم صٗم٤مهتؿ ووٌٓمٝمؿ وقمداًمتٝمؿ .وم٤معم٘مّمقد :أن اًمٕمدد ًمٞمس ًمف طمد ُمٕميلم ،وإٟميام
اعم٘مّمقد اًمٙمثرة.
أُم٤م اًمنمط اًمث٤مين :ومٝمق :أن ي١مُمـ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب أو قمغم اًمٖمٚمط ،وهذا اًمنمط ٓ سمد ُمٜمف ،وٓ ُيٖمٜمل قمٜميف
اًمنمط إول .وم٘مد ُيقضمد ُمـ إطم٤مدي٨م َُم ْـ يرويف ُمثال قمنمة أو يزيدون ،وًمٙمـ قمٜمد اًمتٗمتٞمش ُو ِضمدََ ومٞمٝمؿ اًمٙمذب،
أو وضمد اًمٖمٚمط :ومٛمثؾ هذا ٓ يٙمقن ُمـ اعمتقاشمر.
٤مف إمم اًمٙمثرة وصػ إُمـ ُمـ اًمتقاـم١م
إذن :هؾ ىمْمٞم٦م اًمٙمثػمة شمٙمٗمل ذم اًمقصػ سم٤مًمتقاشمر؟ ٓ ٓ ،سمد أن َيٜمْ َْْم َ
قمغم اًمٙمذب أو إُمـ ُمـ وىمقع اًمٖمٚمط.
اًمنمط اًمث٤مًم٨م :أن ُيًٜمدوا اخلؼم اًمذي يٜم٘مٚمقن إمم رء حمًقسُ :مثؾ :ؾميٛمٕمٜم٤م ،رأيٜمي٤م ،سمخيالف اإلؾميٜم٤مد إمم
اًمرأي أو إمم آضمتٝم٤مد ،ومٝمذا ٓ ُيٗمٞمد اًمتقاشمرً ،مق ىم٤مل :رأيٜم٤م يمذا ،أو :هذا اضمتٝم٤مدٟم٤م ذم يمذا :ومٝمذا ٓ يٜمٗمع ،ومال سميد أن
سم٤محلس إُم٤م سم٤مًمًامع :ؾمٛمٕمٜم٤م ،أو سم٤معمِم٤مهدة :رأيٜم٤م.
ؼم إمم ُم٤م ُيدْْ َر ُك
ّ
ُيًٜمدوا اخل َ
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وهٜم٤مك حمًقؾم٤مت أظمرىً ،مٙمـ ٓ شمدظمؾ ُمٕمٜم٤مُ :مثؾ :اًمِمؿ ،أو اًمذوق ،هذا يدظمؾ ذم اًمتقاشمر ،وم٤معم٘مّميقد :أن
ضمدًّ ا ،وأيمثر إطم٤مدي٨م اًمقاردة
اعمتقاشمر ٓ سمد ومٞمف ُمـ هذه اًمنموط أو إوص٤مف اًمثالصم٦م ،وإطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة ىمٚمٞمٚم٦م ًّ
هل ُمـ ىمٌٞمؾ أطم٤مد.
وىمد أؿم٤مر اًمِمٞمخ ذم يمالُمف إمم أن اعمتقاشمر ٟمققم٤منٟٕ :مف ىم٤مل( :واخلؼم اعمتقاشمر ًمٗمٔم٤م أو ُمٕمٜمك).
اًمٜمقع إول :اعمتقاشمر اًمٚمٗمٔمل :وهقُ :م٤م اشمٗمؼ اًمرواة قمغم ًمٗمٔمف ،و َُمثَّ َؾ اًمٕمٚمامء هلذا سمحيدي٨مَُ « :مي ْـ َيم َ
يكم
َيذ َب َقم َ َّ
ُُمتَ َٕمٛمدًً اَ :وم ْٚمٞمَتٌََ َّق ْأ َُم ْ٘م َٕمدََ ُه ُِم َـ اًمٜمَّ َِّ٤مرش  .وم٘مد روى هذا احلدي٨م أيمثر ُمـ ؾمتلم صح٤مسمٞم٤م ،يمٚمٝمؿ اشمٗم٘مقا قمغم ًمٗمظ واطمد،
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ضمدًّ ا.
واعمتقاشمر اًمٚمٗمٔمل ٟم٤مدر ًّ
اًمٜمقع اًمث٤مين :اعمتقاشمر اعمٕمٜمقي :وهقُ :م٤م اشمٗمؼ اًمرواة قمغم ُمٕمٜم٤مه دون ًمٗمٔمف ،ويٛمثؾ اًمٕمٚمامء هلذا سم٠مطم٤مدي٨م اعمًيح
َ
طمدي٨م آطم٤مد ،وًمٙمـ سم٤مضمتامقمٝمي٤م واشمٗمي٤مق
اعمس قمغم اخلٗملمً :مّم٤مر
قمغم اخلٗملم ،ومٚمق أظمذٟم٤م يمؾ طمدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م ّ
أيْمي٤م أطم٤مديي٨م احليقض ،أطم٤مديي٨م
اًمرواة قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م ص٤مر ُمقوق ُع اعمس قمغم اخلٗملم مم٤م صمٌي٧م سمي٤مًمتقاشمر ،وُمثٚميف ً
اًمِمٗم٤مقم٦م ،ي٘مقل اًمٜم٤مفمؿ:
ِمم َّ٤م َشم ََقا َشم ََر َطم ِد ُ
٥م
اطمتَ ًََ ْ
ي٨مَُ :م ْـ َيم ََذ ْب *** َو َُم ْـ َسمٜمََك هللِ َسم ْٞمتًً٤م َو ْ
احل ْق ُض *** َو َُم ًْ ُح ُظم َّٗم ْ ِ
لم َو َه َذي َسم ْٕم ُض
َو ُر ْؤ َي ٌ٦م َؿم َٗم٤م َقم ٌ٦م َو ْ َ
اعم٘مّمقد :أن إطم٤مدي٨م هذه يمٚمٝم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمتقاشمر إُم٤م اًمٚمٗمٔمل أو اعمٕمٜمقي.
اًمٞم٘ملم و َُم ْٕمٜمََك أٟميف يٗمٞميد اًمٞم٘ميلم
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم اعمقوقع ُم٤مذا يٗمٞمد اعمتقاشمر؟ :اعمتقاشمر يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ،أو ىمؾُ :يٗمٞمد
َ
هق :اًم٘مٓمع سمّمح٦م ٟمًٌتف إمم ُمـ ىم٤مًمف .وم٤مٕطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة ٟم٘مٓمع وٟمجزم سم٠من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمد ىم٤مهل٤م،
ومٛمثال طمدي٨مُ« :مـ يمذب قمكم ُمتٕمٛمداش هذا ُمروي ُمـ ـمريؼ اًمتقاشمر ،ومتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م أٟمٜم٤م ٟمجزم وٟم٘مٓمع سم٠من اًمٜمٌل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمد ىم٤مل هذا احلدي٨م .هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :إن إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ،أو شمٗمٞميد اًمٞم٘ميلم،
وهق اًم٘مٓمع سمّمح٦م ٟمًٌتٝم٤م إمم ُمـ ىم٤مهل٤م وهق اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

(ُ ) 134متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب إصمؿ ُمـ يمذب قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)118( -مًٚمؿ :ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب
شمٖمٚمٞمظ اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )3( -مـ طمدي٨م أٟمس.
وذم اًمٌ٤مب قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،واًمزسمػم وأيب هريرة وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمثػم ،وهق ُمٕمدود ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة.
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سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أطم٤مدي٨م اًمًٜم٦م ىم٤مل( :سمنمط أن يٜم٘مٚمف قمدد ٓ يٛمٙميـ شمقاـمي١مهؿ) :يٕمٜميل اشمٗمي٤مىمٝمؿ (قميغم اًمٙميذب
واخلٓم٠م) يمام ُمر( .وم٢مذا مل يٌٚمغ هذه اًمدرضم٦م :ىمٞمؾ ًمف :آطمي٤مد) وٓ واؾميٓم٦م :ومي٤مخلؼم إُمي٤م ُمتيقاشمر أو آطمي٤مد .ومي٢من رواه
يمثػمون :ومٝمق ُمتقاشمر ،مل َي ْر ِو ِه يمثػمون :ومٝمق آطم٤مد.
وىمد ئمـ سمٕمض اًمٓمالب أن أطم٤مد ُم٤م رواه واطمد ،وهذا ًمٞمس ُمرادا ،وم٘مد َيروي أطم٤مد مخً٦م أو ؾمت٦مُ ،ميثال،
وم٤مًمْم٤مسمط ذم أطم٤مد هق اًمذي مل يدظمؾ ذم وصػ اعمتقاشمر ،ومام دام أن احلدي٨م مل يّمؾ إمم درضم٦م اًمتقاشمر :ومٝمق طمدي٨م
آطم٤مد.
وقمغم هذا :وم٤مٔطم٤مد ذم اًمٚمٖم٦م :مجع أطمدُ :مثؾ أضمؾ وآضم٤مل ،مجع أطمد ،وأطمد سمٛمٕمٜمك واطمد.
أُم٤م ذم آصٓمالح :وم٤مٔطم٤مد ُم٤م مل يٌٚمغ ُمٌٚمغ اًمتقاشمر ،ومام دام أن احلدي٨م مل ييدظمؾ ذم درضمي٦م اًمتيقاشمر ،ومل ييروه
يمثػمون ُي ْٓم َٛم َ٠م ّن إًمٞمٝمؿ ًمْمٌٓمٝمؿ وقمداًمتٝمؿ وقمدم شمقاـم١مهؿ ُمـ اًمٙمذب واخلٓم٠م :ومٝمذا َي ّْمدُُ ُق قمٚمٞمف أٟمف آطم٤مد.
أطم٤مد ي٘مقل اًمِمٞمخ( :وىمد ََيتػ سمٌٕمض أظمٌ٤مر أطم٤مد ُمـ اًم٘مرائـ ُم٤م ُيٗمٞمد ُمٕمٝم٤م اًم٘مٓمع) :هذه اجلٛمٚم٦م أوم٤مدشمٜمي٤م
وم٤مئدشملم:
اًمٗم٤مئدة إومم :أن أظمٌ٤مر أطم٤مد ٓ ُشمُٗمٞمد اًم٘مٓمع ذم إصؾ وإٟمام شمٗمٞمد اًمٔمـ ،واعمراد سمف اًمٔمـ اًميراضمح واًمٕمٛميؾ
سم٤مًمٔمـ اًمراضمح ُُمٕمتؼم ذقم٤م ،وم٠مظمٌ٤مر أطم٤مد ٓ ُشمُٗمٞمد اًم٘مٓمع ،وإٟمام ُشمُٗمٞمد اًمٔمـ اًمراضمح.
اًمتٕمٚمٞمؾ :أن اًمراوي خلؼم أطم٤مد وإن يم٤من صم٘م٦م ومٝمق همػم ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ،وإذا يم٤من همػم ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ومال
ُمٕمٜمك ًمٚمجزم واًم٘مٓمع سمّمح٦م روايتف ،واًمذي ُُيزم سمّمح٦م روايتف هق َُم ْـ ُقم ِّم َؿ ُمـ اخلٓم٠م ،واًمٕمّمٛم٦م ُمـ اخلٓم٠م هيل
ذم اًمتقاشمر .وًمذا اؿمؽمـمٜم٤م ذم اًمتقاشمر أ ْن يرويف مج٤مقم٦م يمثػمون ،وأن ُي١مُمـ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب واخلٓم٠م.
أُم٤م طمدي٨م يرويف واطمد أو اصمٜم٤من ُمثال ذم مجٞمع ـمٌ٘م٤مت اًمًٜمد :ومٝمذا ٓ ُي١مُمـ قمٚمٞمف اخلٓم٠م :ومٝميق هميػم ُمٕمّميقم،
يمقن اًمراوي ًميٞمس ُمٔمٜمي٦م اخلٓمي٠م وٓ
ومتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م أٟمف ٓ ُي٘مٓمع سمّمح٦م ظمؼمهٕ :ن اًم٘مٓمع سمّمح٦م اخلؼم ُُم َٗم َّر ٌع قمغم ْ
ُمٔمٜم٦م اًمٙمذب ،هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٕمٚمامءً ،مٙمقن أظمٌ٤مر أطم٤مد ٓ شمٗمٞمد اًم٘مٓمع ،وإٟمام شمٗمٞمد اًمٔمـُ ،م٤م ُمٕمٜميك اًمٔميـ؟ شميرضمٞمح
صح٦م ُمـ ُٟم ًٌَُِ ْ٧م إًمٞمفُ .م٤مذا ىمٚمٜم٤م ذم اعمتقاشمر؟ اًم٘مٓمع سمّمح٦م اًمٜمًٌ٦مً ،مٙمـ ذم أطم٤مد ٟم٘مقل ُم٤مذا؟ شمرضمٞمح صح٦م اًمٜمًٌ٦م،
ومٗمل اعمتقاشمر ىم ْٓمعً ،مٙمـ ذم أطم٤مد رضمح٤من .وهذا هق اعمذه٥م اعمٕمتٛمد قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.
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وقمغم هذا :أطم٤مدي٨م أطم٤مد ؾمٜم٦م ُمٕمٛمقل ِب٤م ٓ ،ومرق ذم هذا سملم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم وأطم٤مدي٨م اًمٕم٘م٤مئدً :مٕمٛمقم
إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ُطمج َّٞم ِ٦م أطم٤مدي٨م أطم٤مد.
وإدًم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م ُم٤م صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمير -ريض اهلل قميٜمٝمام -ذم حتقييؾ اًم٘مٌٚمي٦م ًمٌٞمي٧م
اعم٘مدس إمم اًمٙمٕمٌ٦م :أن أطمد اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مء وهؿ يّمٚمقن إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ،وم٘م٤مل« :إِ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ-
ِ
ُأ ْٟم ِْز َل َقم َٚم ْٞم ِف اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م ُىمرآ ٌن ِذم ِ ِ
لم قمغم اًمٕمٛمؾ
٤مؾمتََدََ ُاروا َو ُه ْؿ ِذم َصالَ َِهتِ ْؿش  .ومٝمذا دًمٞمؾ َسم ٌ
٤مؾمتَ ْ٘مٌِ ُٚم َ
قه٤مَ ،وم ْ
اؾمت ْ٘م ٌَ٤مل ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ٦مَ :وم ْ
ْ
ْ
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سمخؼم اًمقاطمد ،ومام ىم٤مًمقاٟ ،ٓ :مٙمٛمؾ اًمّمالة ،وسمٕمد اًمّمالة ٟمذه٥م إمم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وٟمتثٌ٧م ُميـ
إُمر ،سمؾ قمٛمٚمقا سمخؼم اًمقاطمد وهؿ ذم صالهتؿ.
لم
أيْم٤م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من َيٌٕم٨م اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -إمم أوم٤مق ُُم َٕمٚم ِٛم َ
وُمـ إدًم٦م ً
و ُُم ٌَ ِ
نمي َـ و ُُمٜمْ ِْذ ِري َـ ،ومٚمقٓ أٟمف ُي٥م إظمذ سم٘مقهلؿ واًمٕمٛمؾ سم٘مقهلؿُ :م٤م يم٤من ًمٌٕمثٝمؿ وم٤مئدة.
اعم٘مّمقد :أن إدًم٦م يمثػمة ،وهل شمدل دًٓم٦م واوح٦م قميغم وضميقب اًمٕمٛميؾ سمخيؼم أطمي٤مد ،ؾميقاء ُمي٤م يتٕمٚميؼ
سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئد ،ظمال ًوم٤م عمـ يٗمرىمقن سمٞمٜمٝمام ذم آؾمتدٓل ،هذه اًمٜم٘مٓم٦م إومم.
ىمٚم٧م ًمٙمؿ :إن ىمقل اًمِمٞمخ ٟمًتٗمٞمد ُمٜمف وم٤مئدشملم ،أو ييدل قميغم ٟم٘مٓمتيلم :إومم :أن ظميؼم أطمي٤مد ُيٗمٞميد اًمٔميـ
اًمراضمح.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن ظمؼم أطم٤مد ىمد يّمؾ إمم درضم٦م اًم٘مٓمع ،إذا اطمتػ -أي أطم٤مط -سمف ىمرائـ .وهٜم٤مك ىمرائـ ُشمُ٘مقي
ُمتقاشمرا ذم آصيٓمالح ،وهيذه اًم٘ميرائـ
اًم٘مقة ،وإن مل يٙمـ
ظمؼم أطم٤مد ،ودمٕمٚمف ذم َُم َّم٤مف إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة ذم ّ
ً
ُمِمٝمقراً ،مف ـمرق يمثػمة ،ؾم٤معم٦م ُمـ اًمْمٕمػ وُمـ اًمٕمٚمؾ.
يمثػمةً ،مٙمـ ُمٜمٝم٤م يمقن احلدي٨م
ً
وُمـ اًم٘مرائـ :يمقن احلدي٨م ُمًٚمًالً سم٤مٕئٛم٦م اًمٙمٌ٤مر ،يم٠من يٙمقن احلدي٨م ُمـ رواي٦م أمحد قميـ اًمِمي٤مومٕمل قميـ
ُم٤مًمؽ.
وُمـ اًم٘مرائـ :يمقن احلدي٨م ُمرو ًّي٤م ذم اًمّمحٞمحلم :جلالًم٦م اًمِمٞمخلم وشمٚم٘مل إُم٦م ًمٙمت٤مسمٞمٝمام سم٤مًم٘مٌقل.

(ُ ) 135متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٌٚم٦م وُمـ مل ير اإلقم٤مدة قمغم ُمـ ؾمٝم٤م (، 4491 ،4491 ،4488 ،413
ُ ،) 7251 ،4494 ،4493مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمـ اًم٘مدس إمم اًمٙمٕمٌ٦م (ُ )526مـ طمدي٨م اسمـ
قمٛمر ،سمٜمحقه.
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وُمـ اًم٘مرائـ :أن إُم٦م شمتٚم٘مك احلدي٨م سم٤مًم٘مٌقلُ ،
ودمٛمع قمٚمٞمف ،وإُم٦م ٓ دمٛمع قمغم والًم٦مُ ،مثيؾ طميدي٨مَٓ« :
و ِصٞم َ٦م ًمِق ِار ٍ
ثش .
َ َّ َ
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خيْ٤مًمِ ْٗمف َهمَػمه ُِمـ ُ ْ ِ
ِ
ِ
اًمؽم ِضم ِ
ٞمح.
اًمّم َح ِ٤ميب إِ َذا َمل ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ
َو َىم ْق ُل َّ
َػم ُهُ :رضم َع إِ َمم َّ ْ
مج َٚم٦م ْ ُ
احل َج ِ٩مَ ،وإ َذا َظم٤م ًَم َٗم ُف َهم ْ ُ
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم درؾمٜم٤م :ىمقل اًمّمح٤ميب.
ىمقل اًمّمح٤ميب هذا ُمـ إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ،واعمراد سم٘مقل اًمّمح٤ميب ُم٤م ُأصمِ َر قمـ أطمد صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ ىمقل أو ومٕمؾ ،ذم أُمر ُمـ أُمقر اًمديـ.
وم٘مقل إصقًمٞملم" :ىمقل اًمّمح٤ميب" ٓ يريدون سمف اًم٘مقل وم٘مط ،وإٟمام ُيريدون سمف ُم٤م َيِمٛمؾ اًمٗمٕمؾ ،وهلذا سمٕمْمٝمؿ
يٕمؼم سميُ" :مذه٥م اًمّمح٤ميب" سمدل ىمقل اًمّمح٤ميبٕ :ن هذا أقمؿ.
واًمّمح٤ميب ذم اصٓمالح اعمحدصملمُ" :مـ صح٥م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وًمق ؾمي٤مقم٦م ،أو رآه ُم١مُمٜمًًي٤م سميف،
وُم٤مت قمغم ذًمؽ".
وٓ ي٘م٤مل :إن اًمّمح٤ميب ُمـ رأى اًمٜمٌل :وم٘مد يٙمقن اًمّمح٤ميب أقمٛمك :يمٕمٌد اهلل سمـ أم ُمٙمتقم.
إذنٟ :مٕمؼم إُم٤م سم٤مًمّمحٌ٦م ،أو سم٤مًمّمحٌ٦م واًمرؤي٤م ُم ًٕم٤م ،هذا شمٕمريػ اعمحدصملم.
ًمٙم ّـ إصقًمٞملم هلؿ ِوضمٝم٦م ٟمٔمر طمقل هذا اًمتٕمريػ ،وم٤مٕصقًمٞمقن ٓ يٙمتٗمقن سمٛمجرد اًمّمحٌ٦م وًمق ؾم٤مقم٦مٕ :ن
إصقًمٞملم يتحدصمقن قمـ ىمقل اًمّمح٤ميب ُمـ ضمٝم٦م احلجٞمّ٦م.
يب ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م ،ومٚمٝمذا اعمحدصمقن ي٘مقًمقن" :وًمق ؾم٤مقم٦م هق صح٤ميب"ً ،ميق عمحي٦م
ّ
واعمحدّ صمقن قمـ ىمقل اًمّمح٤م ّ
سمٍم يرى اًمرؾمقل -صغم اهلل قمكم وؾمٚمؿَ -ي ّْمدُُ ُق قمٚمٞمف أٟمف صح٤ميبً :منمف اًمّمحٌ٦م ،وٓ يٚمزم ُمـ هيذا أن ُيٓمٞميؾ
جم٤مًمً َ٦م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

( ) 136صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقصٞم٦م ًمٚمقارث ( ،)2871واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ
وصٞم٦م ًمقارث ( ،) 2121ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ صحٞمح ،واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ٓ :وصٞم٦م ًمقارث (ُ )2713مـ
طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ قمٛمرو سمـ ظم٤مرضم٦م وقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس وأٟمس سمـ
ُم٤مًمؽ وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وهمػمهؿ.
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َّ٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ ،ووصقل
ؽم َّشم ُ
أُم٤م إصقًمٞمقن :ومٞم٘مقًمقن ٓ :سمد ُمـ إِداُم٦م اًمّمحٌ٦مٕ :ن إداُم٦م اًمّمحٌ٦م َي َ َ
اًمّمح٤ميب إمم درضم٦م آضمتٝم٤مد .وم٤مٕصقًمٞمقن يٗمرىمقن سملم صح٤ميب ضمٚمس ُمع اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾم٤مقم٦م
صمؿ ذه٥م ،ومل يرضمع ُمرة أظمرى ،وسملم ُم٤م َُم ْـ هق ُمالزم ًمٚمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٠مظمذ قمٜمف ،ومٗمرق سملم هذا
وهذا.
اعمحدّ صمقن
وحم َ ُّط اًمتٗمريؼ -يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ -هق أن إصقًمٞملم َيذيمرون ىمقل اًمّمح٤ميب قمغم أٟمف ُمـ احلج٩م .سمٞمٜمام
ّ
َ
يؼ إٓ قميغم ُميـ ٓزم
يذيمرون ىمقل اًمّمح٤ميب قمغم أٟمف ُمـ سم٤مب اًمرواي٦م ،ومٕمغم هذا َي َر ْو َن أن وصػ اًمّمحٌ٦م ٓ َيٜمْ َٓمٌِ ُ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مدة شمٙمٗمل ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ قمٚمؿ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وظمٚم٘مف وؾمػمشمف .وٕهنؿ
يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ -يتحدصمقن قمـ اًمّمح٤ميب اًمذي يثٌ٧م ًمف وصػ آضمتٝم٤مد ،ووصػ اًمت٘مٚمٞمد ،يٕمٜمل يمقٟمف ُي١مظمذ سمرأيفو ُي٘م َّٚمد.
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :وىمقل اًمّمح٤ميب إذا مل خي٤مًمٗمف همػمه ُمـ مجٚم٦م احلج٩م).
ىمقل اًمّمح٤ميب ًمف أرسمع صقر ،صقرة هل حمؾ اًمٜميزاع ،وصمالث صقر ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمزاع:
ْيام ،يميام ًميق ىمي٤مل
ىمقل اًمّمح٤ميب ومٞمام ٓ جم٤مل ًمٚمرأي ومٞمف ،هذا ٓ ظمالف ومٞمف أٟمف طمج٦مٟٕ :مف ُمـ ىمٌٞمؾ اعمرومقع ُطم ْٙم ً
اعمج٤مل َ
ُ
جم٤مل اضمتٝم٤مد.
اًمّمح٤ميب ذم اًمٕمٌ٤مدات أو ذم اًمت٘مديرات ىمقًٓ ٟمجزم سم٠مٟمف ًمٞمس ًمٚمرأي ومٞمف جم٤مل ،وًمٞمس
اًمث٤مين :ىمقل اًمّمح٤ميب إذا ظم٤مًمٗمف صح٤ميب آظمر ،أو سمٛمٕمٜمك آظمر :إذا ظم٤مًمٗمف همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،هذا ًمٞمس سمحجي٦م
قمغم همػمه.
اًمث٤مًم٨م :ىمقل اًمّمح٤ميب إذا اؿمتٝمر ،ومل ُخي٤مًمػ ،وهذا اًمٜمقع هق اإلمج٤مع اًمًٙمقيت.
يب ُمـ اخلٚمٗمي٤مء إرسمٕمي٦م :يمي٠ميب سمٙمير
ظمقض اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمً٠مًم٦م ،أو يٙمقن اًمّمح٤م ّ
وآؿمتٝم٤مر ىمد يٙمقن سمٙمثرة ْ
وقمٛمر ،واعمً٠مًم٦م ِمم َّ٤م َشم ُٕم ُّؿ ِ َِب٤م ا ًْم ٌَ ْٚم َقى ،وم٘مقل اًمّمح٤ميب إذا اؿمتٝمر ومل خي٤مًمٗمف همػمه ،هذا يٕمتؼم ُمـ سم٤مب اإلمج٤مع اًمًٙمقيت،
وهذا ًمٞمس ُمـ حمؾ اًمٜمزاعُ :مثؾ ُم٤م ورد أن قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -سمٕمد ُُم ِيض ُمدة ُمـ ظمالومتف ،ضمٕمؾ اًمٓمالق اًمثالصم٦م
سمٚمٗمظ واطمد ضمٕمٚمف صمال ًصم٤م  ،ومٝمذا مم٤م اؿمتٝمرٕ :ن قمٛمر ُمـ اخلٚمٗم٤مء -ريض اهلل قمٜمف ،-وٕن هذا مم٤م شمٕمؿ سميف اًمٌٚميقى
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ويٙمثر وىمققمف.

( )137أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ـمالق اًمثالث (ُ )1472مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.
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اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م :ىمقل اًمّمح٤ميب ومٞمام قمدا اًمّمقر اًمثالصم٦م ،يٕمٜمل شمّمػم اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م َ
ىمقل اًمّمح٤ميب ومٞمام ٓ جم٤مل
ًمٚمرأي ومٞمف ،ومل خي٤مًمٗمف همػمه ،ومل َيِمتٝمر.
وِبذا يتٌلم أن هذه اًمّمقرة هل اًمّمقرة اعمخت َٚمػ ومٞمٝم٤م ،واًمِمٞمخ -يمام شمالطمٔمقن -اىمتٍم قمغم ضمزئٞم٦م واطميدة:
ٟمّم٤م" .وم٘مقل اًمّمح٤ميب
وم٘م٤مل( :وىمقل اًمّمح٤ميب إذا مل خي٤مًمٗمف همػمه)ٟ .م٘مقل" :أو يٙمقن ُمـ ُمً٤مئؾ آضمتٝم٤مد ومل خي٤مًمػ ًّ
إذا مل خي٤مًمٗمف همػمه ،واعمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ آضمتٝم٤مد ،ومل شمِمتٝمر ،هذه اًمّمقر اًمثالصم٦م اًمتل شمّمقر ًمٜم٤م اعمً٠مًم٦م اًمتيل ومٞمٝمي٤م
اًمٜمزاع.
أُم٤م ىمقل اًمّمح٤ميب اًمذي ًمٞمس ًمٚمرأي ومٞمف جم٤مل هذا ًمٞمس ومٞمف ظمالف ،وىمقل اًمّمح٤ميب اًمذي ظم٤مًمٗمف همػمهً ،ميٞمس
سمحج٦م هذا اًم٘مقل قمغم همػمه ،وىمقل اًمّمح٤ميب اًمذي اؿمتٝمر ومل ُخيي٤م ًَمػ يميذًمؽ ،سميؾ هيذا ُميـ اإلمجي٤مع اًمًيٙمقيت،
واإلمج٤مع اًمًٙمقيت ومٞمف اخلالف.
ٍ
ُمً٠مًم٦م ًمٚمرأي ومٞمٝم٤م ٌ
ومٞمٌ٘مك ّ
يب آظمر ،ومل َيِمتٝمر هذا اًم٘مقل،
حمؾ اًمٜمزاع ذم ىمقل اًمّمح٤ميب ذم
جم٤مل ،ومل خي٤مًمٗمف صح٤م ٌّ
ومٝمؾ يٙمقن ىمقًمف طمج٦م أو ٓ؟
هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ىمقٓن:
اًم٘مقل إولُ :م٤م ُمِمك قمٚمٞمف اًمِمٞمخ ،وهق أن ىمقل اًمّمح٤ميب طمج٦م ،وهذا ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًميؽ ،وأيب طمٜمٞمٗمي٦م،
وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ ،ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وٟمٍمه٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ.
وه١مٓء -اًمذيـ ي٘مقًمقن :إن ىمقل اًمّمح٤ميب طمج٦م -اؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م يمٚمٝم٤م قمٛمقُمي٤مت ،وُمٜمٝمي٤م ىميقل اهلل -شمٕمي٤ممم:
َّ٤مس َشم ْ٠مُمرو َن سمِ٤معمَْٕمر ِ
ِ
ٍ
وف َو َشمٜمْ َٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜم َٙم َِر﴾  ،وضمف آؾمتدٓل أن هذا ظمٓم٤مب أول
ُْ
﴿ ُيمُٜمتُ ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمٚمٜمَّ ِ ُ ُ
ُمي٤م ييدظمؾ ومٞمييف اًمّميح٤مسم٦م -ريض اهلل قمييٜمٝمؿ ،-وومٞميف سمٞميي٤من أن ُمي٤م يي٠مُمرون سمييف ُمٕميروفٟٕ :مييف ىمي٤ملَ ﴿ :شمي ْ٠م ُُم ُرو َن
( )138

سمِ٤معمَْٕمر ِ
وف﴾  ،أن ُم٤م ي٠مُمرون سمف ُمٕمروف ،واعمٕمروف ُي٥م ىمٌقًمف ،هذا وضمف آؾمتدٓل.
ُْ
( )139

َ
اًمتٜمزيؾ ،وٟم٤مل ذف
٤مهدََ
يب جمتٝمد ،واضمتٝم٤مد اًمّمح٤ميب أىمرب إمم اًمّمقابٟٕ :مف َؿم َ
وُمـ إدًم٦م ىم٤مًمقا :إن اًمّمح٤م ّ
وُم٘مّمدً ا ،ومٞمٙمقن ىمقهلؿ أىمرب إمم اًمّمقاب.
ومٝمام
ً
اًمّمحٌ٦م ،واًمّمح٤مسم٦م أدرى ُمٜم٤م سمٜمّمقص اًمنمع ً

) (138آل قمٛمران.111 :
) (139آل قمٛمران.111 :

أصول الفقه
اًم٘مقل اًمث٤مين ذم اعمً٠مًم٦م :أن ىمقل اًمّمح٤ميب ًمٞمس سمحج٦م ،وهذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد ،ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد،
واظمت٤مره مجع ُمـ إصقًمٞملم :يم٤مًمٖمزازم  ،وأُمدي  ،واسمـ احل٤مضم٥م
( )141

( )141

( )142

وآظمريـ.

دًمٞمؾ ه١مٓء أن اهلل -ضمؾ وقمال -مل ُيٕمؾ ىمقل أطمد ُمـ اًمٜم٤مس طمج٦م إٓ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ،-
واًمّمح٤ميب ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد ،واعمجتٝمد ُيقز قمٚمٞمف اًمٖمٚمط واًمًٝمق.
يمٜمص ُمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن ،أو ُمـ ٟمّميقص
واًمذي ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أن ىمقل اًمّمح٤ميب ًمٞمس سمحج٦م ُمٚمزُم٦م ّ
ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞميؾ -أىميرب إمم اًمّميقاب ،اطميتامل
اًمًٜم٦م ،وإٟمام هق اضمتٝم٤مد ُيٕمد ذم أقمغم ُمراشم٥م آضمتٝم٤مدٟٕ :مف -يمام ْ
ضمدًّ اٟٕ :مف -يمام ىمٚمٜم٤م -ؿم٤مهد اًمتٜمزيؾ ،ووىمػ قمغم طمٙمٛم٦م اًمتنميع ،وٟم٤مل ذف
اًمّمقاب ذم اضمتٝم٤مد اًمّمح٤ميب ىمري٥م ًّ
اًمّمحٌ٦م وٓزم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
أطمدَ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ،واعمً٠مًم٦م مم٤م شمٕمؿ ِب٤م اًمٌٚمقى ،ومٞم٘مقى
يب َ
وي٘مقى إظمذ سم٘مقل اًمّمح٤ميب ومٞمام إذا يم٤من اًمّمح٤م ّ
اًم٘مقل سم٤مٕظمذ سمرأي اًمّمح٤ميب.
ٟمّمي٤م:
ٟمّم٤م ،وأن ٓ ُيٕم٤مروف صح٤ميب آظمر ،ومي٢من ظمي٤مًمػ ًّ
وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء ًمألظمذ سم٘مقل اًمّمح٤ميب أن ٓ خي٤مًمػ ًّ
وم٤معمُْ َٕم َّقل قمغم اًمٜمص ،وإن ظم٤مًمٗمف صح٤ميب آظمر يرضمع إمم اًمؽمضمٞمح :وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ( :وإذا ظم٤مًمٗميف هميػمهُ :رضميع إمم
اًمؽمضمٞمح).

( ) 140زيـ اًمديـ أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٓمقد ،اًمِم٤مومٕمل ،اًمٖمزازم ،اإلُم٤مم اًمٌحر ،طمج٦م اإلؾمالم ،أقمجقسم٦م اًمزُم٤من،
ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ،واًمذيم٤مء اعمٗمرط وًمد سم٘مري٦م "همزاًم٦م" اًم٘مريٌ٦م ُمـ ـمقس ُمـ إىمٚمٞمؿ ظمراؾم٤من ؾمٜم٦م مخًلم وأرسمع ُمئ٦م ،وشمقذم يقم آصمٜملم
اًمراسمع قمنم ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م مخس ومخس ُمئ٦م ،ودومـ سمٔم٤مهر ىمّمٌ٦م ـم٤مسمران ،وىمٞمؾ :ذم مج٤مدى إومم سمٛمديٜم٦م ـمقس .اٟمٔمر :ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء ( 322/19شمرمج٦م  ،)214ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 191/6شمرمج٦م .)694
( ) 141قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمثٕمٚمٌل اإلُم٤مم أسمق احلًـ ؾمٞمػ اًمديـ أُمدي .إصقزم اعمتٙمٚمؿ أطمد أذيمٞم٤مء اًمٕم٤ممل .يم٤من ذم سمداي٦م
طمٞم٤مشمف طمٜمٌكم اعمذه٥م ،صمؿ ص٤مر ؿم٤مومٕمٞم٤م .وًمد ذم ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم ومخس ُمئ٦م سمٛمديٜم٦م آُمد ،وشمقذم ذم راسمع صٗمر يقم اًمثالصم٤مء ؾمٜم٦م إطمدى
وصمالصملم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 346/22شمرمج٦م  ،)231وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 316/8شمرمج٦م .)1217
( ) 142قمثامن سمـ قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سمـ يقٟمس اًمٙمردي ،مج٤مل اًمديـ أسمق قمٛمرو اسمـ احل٤مضم٥م ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،اعم٘مرئ ،إصقزم اًمٗم٘مٞمف اًمٜمحقي،
اعم٤مًمٙمل ،أ طمد إقمالم .اًمدويٜمل إصؾ إؾمٜم٤مئل اعمقًمد .ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم ومخس ُمئ٦م ،أو ؾمٜم٦م إطمدى سم٠مؾمٜم٤م ُمـ سمالد
اًمّمٕمٞمد ،وشمقذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 264/23شمرمج٦م  ،)175ذيؾ اًمت٘مٞمٞمد (171/2
شمرمج٦م .)1373

أصول الفقه
وُمـ إُمثٚم٦م ُم٤م ورد أن قمٚم ًّٞم٤م

( )143

واسمـ قمٌ٤مس

( )144

-ريض اهلل قمٜمٝمام -ي٘مقٓن :سمي٠من اعمتيقرم قمٜمٝمي٤م احل٤مُميؾ شمٕمتيد

زوضمٝم٤م وُمدة اًمقوع أـمقل :اقمتدت ِب٤م ،يم٠من يٛمقت زوضمٝم٤م ويٌ٘مك قمغم ووٕمٝم٤م ؾمٌٕم٦م أؿميٝمر،
إضمٚملم ،وم٢من ُم٤مت ُ
شمّمػم اًمٕمدة يمؿ؟ ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر ،وإن ُم٤مت زوضمٝم٤م وىمد سم٘مل قمغم ووٕمٝم٤م ؿمٝمران ،شمٕمتد أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنما.
وهذا اًم٘مقل ىمقي ،شمالطمٔمقن أن سمٕمض إُمثٚم٦م ىمد يٓمقل اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ي٤م إظميقانً ،مٙميـ ٓ سميد أن شميدريمقا أن
أصقل اًمٗم٘مف إذا ُم٤م ُدقم َؿ سم٤مُٕمثٚم٦م :شمٙمقن اعمٕمٚمقُم٤مت ضم٤موم٦م ٓ ،سمد ُمـ إُمثٚم٦م ،هذا اًم٘مقل ىمقيٕ :ن آي٦م اًمٌ٘مرة شم٘مقل:
ِ
ِ
ِ
ٍ
نما﴾  ،ومآيي٦م اًمٌ٘ميرة قم٤مُمي٦م سم٤محل٤مُميؾ
﴿ َوا ًَّمذي َـ ُيتَ ََق َّوم ْق َن ُمٜم ُٙم ُْؿ َو َي َذ ُرو َن َأ ْز َو ً
اضم٤م َي َ َ
ؽم َّسم ّْم َـ سمِ َ٠مٟم ُٗمً ِٝم َّـ َأ ْر َسم َٕم َ٦م َأ ْؿم ُٝمر َو َقم ْ ً
( )145

وهمػم احل٤مُمؾ :أن اًمٕمدة أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنما.
مح ِ
مح َٚم ُٝم َّـ﴾  ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م احل٤مُمؾ ُمتقرم قمٜمٝم٤م أو هميػم
٤مل َأ َضم ُٚم ُٝم َّـ َأن َي َْم ْٕم َـ َ ْ
آي٦م ؾمقرة اًمٓمالق ﴿ َو ُأوَٓ ُت إَ ْ َ
( )146

ُمتقرم قمٜمٝم٤م ،ومٙم٠من هذيـ اًمّمح٤مسمٞملم أرادا اجلٛمع سملم آي٦م اًمٌ٘مرة وآي٦م ؾمقرة اًمٓمالق.
ًمٙمـ ُيِمٙمؾ قمغم هذا اًم٘مقل أٟمف ورد ٟمص ذم اعمقوقع ،وهق طمدي٨م ُؾمٌَٞمْ َٕم َ٦م إؾمٚمٛمٞم٦م

( )147

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أهن٤م

ووٕم٧م سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م سمٚمٞم٤مل ،وم٠مومت٤مه٤م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أهن٤م ظمرضم٧م ُمـ اًمٕمدة وأن هل٤م أن شمتزوج .
( )148

ٟمّم٤م :ومٝمق يمام ي٘مقل اسمـ يمثػم -رمحف اهلل -ي٘مقل" :هذا ىميقل
ٟمّم٤م ،وًمق ُم٤م قم٤مرض ًّ
إذن :ىمقل اًمّمح٤ميب قم٤مرض ًّ
ٟمّم٤م ،ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٜمص.
ىمقي ضمدا"ً ،مٙمـ سمام أٟمف قم٤مرض ًّ

( )143أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ( ،)11714اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ()17392 ،17386 ،17385
( )144أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ( ،)11725 ،11723 ،11712اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ()17389 ،17377
) (145اًمٌ٘مرة.234 :
) (146اًمٓمالق.4 :
( ) 147ؾمٌٞمٕم٦م سمٜم٧م احل٤مرث إؾمٚمٛمٞم٦م .صمٌ٧م ذيمره٤م ذم اًمّمحٞمحلم ،وذم اعمقـم٠م أهن٤م َو ًَم َدت سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م ،وم٤مٟم٘مْم٧م قمدهت٤م .ىم٤مل اسمـ قمٌد
اًمؼم :روى قمٜمٝم٤م وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م ووم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م .اٟمٔمرأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 137/6شمرمج٦م  ،)6971اإلص٤مسم٦م ( 692/7شمرمج٦م .)11272
مح ِ
مح َٚم ُٝم َّـ﴾ (ُ )5321مـ طمدي٨م اعمًقر سمـ خمرُم٦م.
٤مل َأ َضم ُٚم ُٝم َّـ َأن َي َْم ْٕم َـ َ ْ
﴿و ُأوَٓ ُت إَ ْ َ
( )148أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب َ
واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ؾمقرة اًمٓمالق (ُ ،) 5318 ،4919مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب اٟم٘مْم٤مء قمدة
اعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وهمػمه٤م سمقوع احلٛمؾ (ُ ) 1485مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ،سمٜمحقه ،وذم اًمٌ٤مب قمـ ؾمٌٞمٕم٦م ،واسمـ أرىمؿ.

أصول الفقه
(إذا ظم٤مًمٗمف همػمه) يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ ،ىم٤مل( :رضمع إمم اًمؽمضمٞمح) ،وُمث٤مًمف :صٞم٤مم يقم اًمثالصملم ُمـ ؿميٕمٌ٤من إذا طمي٤مل
دون رؤي٦م اهلالل همٞمؿ أو ُمٓمرُ ،ر ِو َي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أٟمف ُيّم٤مم ،وُمٜمٝمؿ اسمـ قمٛمر ،وروي قمـ صح٤مسم٦م آظمريـ
أٟمف ٓ ُيّم٤مم.
إذن :ىمقل اسمـ قمٛمر قم٤مروف ىمقل صح٤ميب آظمرُ ،م٤م احلٙمؿ؟ ٟمرضمع إمم اًمؽمضمٞمح ،وم٢مذا رأيٜم٤م ىمقل اًمٜمٌل -صيغم اهلل
لمش  ،هذا ي١ميد ىمقل َُم ْـ ىم٤مل :إٟمف ٓ ُيّم٤ممٕ :ن اسمـ قمٛمر
قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم٢مِ ْن ُهم َُّؿ َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿَ :وم َ٠م ْيم ِْٛم ُٚمقا ِقمدََّّ َة َؿم ْٕم ٌَ٤م َن َصمالََصمِ َ
ن ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم٤م ْىمدُُ ُروا ًَم ُفش أو « َوم٤م ْىم ِد ُروا ًمفش سم٤مًمْمؿ واًمٙمن ،قمغم ُمٕمٜمك وٞم٘مقا قمٚمٞمف،
ُي َٗم ُ
( )149

( )151

واًمتْمٞمٞمؼ قمغم ؿمٕمٌ٤من أٟمف ُيٕمؾ شمًٕم٦م وقمنميـ ،هذه وضمٝم٦م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف.
اًمر ِاوي ِر َوا َيتَ ُفُ :قم ِٛم َؾ سمِ ِر َو ِايتِ ِف ُدو َن َر ْأ ِي ِف.
َوإِ َذا َظم٤م ًَم َ
ػ َر ْأ ُي َّ
اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م ىمٌؾ إظمػمة :إذا ظم٤مًمػ رأي اًمراوي روايتفُ :قم ِٛم َؾ سمروايتف دون رأيف.
هذه اًم٘م٤مقمدة ذيمره٤م إصقًمٞمقن ،وم٤مجلٛمٝمقر ُمـ إصقًمٞملم قمغم أن اًمّمح٤ميب إذا روى طمديثً٤م صمؿ ظمي٤مًمػ هيذا
احلدي٨م :وم٢مٟمف ُيٓمرح رأيف ،و ُيٕمٛمؾ سمروايتف ،هذا ىمقل اجلٛمٝمقر.
قرون سم٤مشمٌ٤مع رواي٦م اًمث٘م٦م وإظمذ ِب٤م ،وُم٤م ُأ ُِم ْرٟم٤م َىم ُّط أن ٟم٘مٚمد اًمث٘م٦م ذم رأيف ،ؾمقاء أيمي٤من
اًمتٕمٚمٞمؾ :ي٘مقلٟٕ :مٜم٤م َُم٠م ُُم ُ
صح٤مسمٞم٤م أم همػمه ،هذا رأي اجلٛمٝمقر.
احلٜمٗمٞم٦م ظم٤مًمٗمقا اجلٛمٝمقر :ىم٤مًمقا :اًمّمح٤ميب إذا ظم٤مًمػ روايتف ُي١مظمذ سمرأيف :و ُشمُؽمك روايتف ،ي٘مقًمقنٕ :ن اًمراوي
ىمدطم٤م ذم
قمدل ٓ :يٛمٙمـ أن خي٤مًمػ ُم٤م رواه إٓ وهق قم٤ممل سم٠مٟمف ُمٜمًقخ :إذ ًمق شمرك ُم٤م رواه ُمع قمدم ٟمًخفً :مٙم٤من هذا ً
قمداًمتف.
احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن :إن اعمخ٤مًمٗم٦م دًمٞمؾ قمغم أن اًمرواي٦م ُمٜمًقظم٦م ،وٓ يٛمٙمـ أن خي٤مًمػ اًميراوي ُمي٤م رواه ُميع قميدم
اًمٜمًخ ،وإًٓ :م٘مدح هذا ذم قمداًمتف.

(ُ )149متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل :إِ َذا ر َأي ُتؿ ْ ِ
اهل َ
قُمقا (ُ ،)1919مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب
ال َل َوم ُّم ُ
َ ْ ُ
وضمقب صقم رُمْم٤من ًمرؤي٦م اهلالل (ُ )1181مـ طمدي٨م أيب هريرة.
(ُ ) 150متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب هؾ ي٘م٤مل رُمْم٤من أو ؿمٝمر رُمْم٤من وُمـ رأى يمٚمف واؾمٕم٤م (،)1916 ،1911
ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب وضمقب صقم رُمْم٤من ًمرؤي٦م اهلالل (ُ ) 1181مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.

أصول الفقه
أُم٤م اجلٛمٝمقر :ومٞم٘مقًمقن ،ٓ :اعمُْ َٕم َّق ُل قمغم اًمرواي٦م ،هذا رأي إصقًمٞملم.
اعمحدصمقن ،وهؿ أهؾ اًمّمٜم٤مقم٦م ٓ ي٘مقًمقن ِبذا ،اعمحدصمقن يٕمتؼمون خم٤مًمٗم٦م اًمراوي عم٤م روى قم ّٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمؾ اًمتيل
ُي ِٕم ُّٚمقن ِب٤م احلدي٨م ،يمام يٕمٚمقن اعمقصقل سم٤معمرؾمؾ ،يٕمٜمل إذا ُروي احلدي٨م ُمقصقًٓ ،وروي ُمرؾمالً ُم٤مذا ي٘م٤مل قميـ
اإلرؾم٤مل؟ قمٚم٦م .أو روي احلدي٨م ُمرومق ًقم٤م ،وروي ُمقىمق ًوم٤م ،اعمقىمقف قمٚم٦م ،أو اًمقىمػ قمٚم٦م ،واإلرؾم٤مل قمٚم٦م.
ومٝمٙمذا ي٘مقًمقن سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م ،ي٘مقًمقن :اعمخ٤مًمٗم٦م ٟمٕمتؼمه٤م ُمـ سم٤مب اًمٕمٚمؾ ،وإذا يم٤مٟم٧م ُمـ سم٤مب اًمٕمٚمؾ ،ومٞمٜمٔمر
ًمٙمؾ خم٤مًمٗم٦م قمغم ِطمدََ ٍة ،وم٠مطمٞم٤م ًٟمً٤م يٕمٚمقن اًمرواي٦م ،وي٘مدُمقن اًمرأي ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٕمٚمقن اًمرأي ،وي٘مدُمقن اًمرواي٦م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م ٓ
يٕمٚمقن اًمرأي وٓ اًمراوي٦م ،قمغم هذا ٟمٔمرة اعمحدصملم ختتٚمػ قمـ ٟمٔمرة إصقًمٞملمٕ :ن اعمحدصملم يٌحثقن اعمً٠مًم٦م ُميـ
سم٤مب اًمّمح٦م ،وقمدُمٝم٤م ،وإصقًمٞمقن يٌحثقن اعمً٠مًم٦م ُمـ سم٤مب احلجٞم٦م وقمدُمٝم٤م.
ومٚمٝمذا اعمحدصمقن يٌحثقن أوًٓ ذم اًمّمح٦م وقمدم اًمّمح٦م ،صمؿ يرشمٌقن قمغم هذا اًم٘مٌقل أو قمدم اًم٘مٌقل.
أيْم٤م ٓ سمد أن ٟمٜمتٌف ًمف ،وهق أن إصقًمٞملم خيّمقن اعمً٠مًم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمّميح٤ميب َعمِي٤م رواه ،أُمي٤م
وهٜم٤مك ومرق آظمر ً
أقمؿ ،يريدون سم٤مًمراوي اًمّمح٤ميب ،أو اًمت٤مسمٕمل ،إذا ضم٤مء ذم اإلؾمٜم٤مد اًمت٤مسمٕمل وظم٤مًمػ ،سمؾ يٕمتؼمون
اعمحدصمقن ومٜمٔمرهتؿ ّ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هق اًمراوي ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م .وم٢مذا روى اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طميديثً٤م-
ىمدؾمٞم٤م صمؿ ظم٤مًمٗمف ،وىم٤مًمقا :إن اًمراوي ظم٤مًمػ روايتف ،واعمً٠مًم٦م ىمد ٓ شمتًع ًمًٌط اعمً٠مًم٦م ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًمي٦م ُميـ ضمٝمي٦م،
وٕٟمف سم٘مل قمٜمدٟم٤م ٟم٘مٓم٦م أظمرى ُمـ ضمٝم٦م أظمرىً .مٙمـ أيمتٗمل سمٛمث٤مل واطميد ،روى اإلُمي٤مم أمحيد وأصيح٤مب اًمًيٜمـ
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َذ َر َقم ُف ا ًْم َ٘م ْل ُءَ :ومالَ َىم َْم٤م َء َقم َٚمٞمْ ِفَ ،و َُم ِـ
اؾمتَ َ٘م٤م َءَ :وم ْٚمٞمَ ْ٘م ِ
ضش .
ْ
( )151

اًمراوي هلذا احلدي٨م أسمق هريرة -ريض اهلل قمٜمف ،-ذيمر اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة أٟميف ىمي٤مل –اٟمٔمير،
خي ِْر ُج َوَٓ ُيقًمِ ُ٩مش  .يٕمٜميل ُمي٤م ًميف
رأي ٕيب هريرة :-ىم٤مل« :إِ َذا َىم٤م َءُ َٓ :ي ْٗمٓمِ ُر ،إِ َّٟمَّام ُه َق ُ ْ
اًم٘م٤مئؾ أسمق هريرة :إذن :هذا ٌ
( )152

ُمٕمٜمك أٟمف يٗمٓمر ،هق أن ُم٤م يدظمؾ رء إمم سمٓمٜمف ،وإمم ُمٕمدشمف ،سمحٞم٨م ي٘م٤مل :أيمؾ ،هق أن خيرج.

( )151صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 11463وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب اًمّم٤مئؿ يًت٘مل قمٛمدا ( ،)2381اًمؽمُمذي :يمت٤مب
اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ اؾمت٘م٤مء قمٛمدا ( ،)721وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّم٤مئؿ ي٘ملء
( ،) 1676وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح .ىمٚم٧م :هق ذم اًمٜمً٤مئل اًمٙمؼمى ٓ اًمّمٖمرى.
ً
ُمٕمٚم٘م٤م.
( )152ذيمره اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب احلج٤مُم٦م واًم٘ملء ًمٚمّم٤مئؿ

أصول الفقه
إذن :أسمق هريرة ظم٤مًمػ روايتف ،اعمحدصمقن أقمٚمقا اًمرواي٦م ،وممـ أقمؾ اًمرواي٦م اًمٌخي٤مري ،وم٢مٟميف ذم يمت٤مسميف اًمتي٤مريخ
اًمٙمٌػم ىم٤مل :مل يّمح .وذم اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذي ،ىم٤مل ٓ :أراه حمٗمق ًفم٤م.
وىمدَّ م اًمرأي.
اًمٌخ٤مري أقمؾ ُم٤مذا؟ أقمؾ اًمرواي٦مَّ ،
أيْم٤م :اإلُم٤مم أمحد ،واًمدارُمل ،وأسمق داود ،واًمؽمُمذي ،وآظمرون ًمٙمـ قمغم رأي إصيقًمٞملم
وممـ أقمؾ اًمرواي٦م ً
يٙمقن اًمٕمٛمؾ قمغم اًمرواي٦م ،ويؽمك اًمرأي.
ُمث٤مل آظمر -هق أٟم٤م ىمٚم٧م أيمتٗمل سمٛمث٤مل واطمد -أو ُيقز اًمٜمًخ؟! ـمٞم٥م ضم٤مء ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌيػم ًمٚمٌخي٤مري ذم
ير إَه ِٚمٞم ِ
شمرمج٦م اًمزسمػم سمـ ّ
ي٦مش :أي أن قمٚم ًّٞمي٤م ُيٗمتيل
احل ُٛم ِ ْ َّ
حليق َم ْ ُ
اًمِم ْٕم َِم٤مع قمـ أسمٞمف اًمِمٕمِم٤مع أٟمف ؾمٛمع قمٚم ًّٞم٤م ي٘مقلُ « :يم ُْؾ ُ ُ
ِ
سمجقاز أ ْيمْؾ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م ،ي٘مقل اًمٌخ٤مري :وٓ يّمحٕ :ن قمٚم ًّٞم٤م هق اًمذي روى قمـ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
( )153

ِ ِ
وؾمٚمؿ -أٟمف « َطم َّر َم ُحلُق َم ْ
ؼمش  ،وم٤مًمٌخ٤مري ُم٤مذا قمٛمؾ ،أقمؾ اًمرأي ،وىمدم قمٚمٞمف اًمرواي٦م.
احلُ ُٛم ِر إَ ْهٚمٞمَّ٦م َي ْق َم َظمٞمْ َ َ
( )154

ِ
ِ ِ
اًمٌم ِء َأ ُْم ٌر سمِ َْمد ِه
٤مًمٌمء َهن ْ ٌل َقم ْـ ودهَ ،واًمٜمَّ ْٝم ُل َقم ِـ َّ ْ
َوإَ ُْم ُر سمِ َّ ْ
اًمٜم٘مٓم٦م إظمرى ىمقًمف( :وإُمر سم٤مًمٌمء هنل قمـ وده ،واًمٜمٝمل قمـ رء أُمر سمْمده).
اًمْمدان قمٜمد اعمٜم٤مـم٘م٦م :أُمران ٓ ُيتٛمٕم٤من ،وىمد يرشمٗمٕم٤من ،هذا شمٕمريػ اًمْمديـُ :مثيؾ اًم٘مٞمي٤مم واًم٘مٕميقد ،اًم٘مٞمي٤مم
واًم٘مٕمقد ٓ ُيتٛمٕم٤منً ،مٙمـ ىمد يرشمٗمٕم٤من ،سم٠من يٙمقن اإلٟمً٤من ُُم َّْم ِج ًٕم٤مٕ :ن اعمْمٓمجع ٓ َي ّْمدُُ ُق قمٚمٞمف أٟمف ىم٤مقمد ،وُمثؾ
اًمقضمقب واًمتحريؿ ٓ ُيتٛمع اًمقضمقب واًمتحريؿً ،مٙمـ ىمد يرشمٗمٕمي٤من ذم أن يٙميقن احلٙميؿ آؾميتحٌ٤مب ُميثالًً ،أو
اإلسم٤مطم٦م .هذان مه٤م اًمْمدان.
أُم٤م اًمٜم٘مٞمْم٤من :ومال ُيتٛمٕم٤من وٓ يرشمٗمٕم٤من ،يٕمٜمل ٓ سمد أن يقضمد واطمد ُمٜمٝمامُ ٓ .يتٛمٕم٤من ،هذا ذم اإلُي٤مب ،وٓ
يرشمٗمٕم٤من هذا ذم اًمًٚم٥مُ :مثؾ اًمقضمقد واًمٕمدم ،وم٤مًمِمخص إُم٤م ُمقضمقد ،أو ُمٕمدومً ،مٙمـ هؾ يّمػم ُمقضمقد وُمٕمدوم
ذم آن واطمد؟ ٓ ،وٓ يّمػم ٓ ُمقضمقدا وٓ ُمٕمدوُم٤م ذم آن واطمد.

( )153ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمف ()1385/417/3
(ُ ) 154متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب هنل رؾمقل اهلل قمـ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م آظمرا ( ،)5115وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب
ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م وسمٞم٤من أٟمف أسمٞمح صمؿ ٟمًخ صمؿ أسمٞمح صمؿ ٟمًخ واؾمت٘مر حتريٛمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م (.)1417

أصول الفقه
ِ
اًمز َيمَي٤م َة َو َأـمِٞم ُٕميقا
اًمّميالَ َة َوآ ُشمُيقا َّ
ٞمٛمقا َّ
هذه اعمً٠مًم٦م ،إُمر سم٤مًمٌمء هنل قمـ ودهُ ،مث٤مهل٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأىم ُ
اًمر ُؾم َ
قل﴾  ،وم٤مٕول أُمر سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة هنل قمـ شمريمٝم٤م ،واًمث٤مين أُمر سم٢ميت٤مء اًمزيم٤مة هنل قميـ شمريمٝمي٤م ،واًمث٤مًمي٨م أُمير
َّ
( )155

سمٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهنل قمـ ُمٕمّمٞمتف.
ُمث٤مل آظمر :إُمر سم٤مًم٘مٞم٤مم ذم صالة اًمٗمرض هنل قمـ اًمْمد ،وهق اجلٚمقس ،ومٚمق ضمٚمس ذم اًمٗمرض ُمـ همػم قمذر:
سمٓمٚم٧م صالشمف.
إُمر سم٤مًمٌمء َهن ْل قمـ وده ،هؾ هق قمـ ـمريؼ اًمٚمٗمظ أو قمـ ـمريؼ اًمٚمزوم؟ أُمي٤م قميـ ـمرييؼ اًمٚمٗميظ ٕٓ :ن
اؾمٙمـ ًمٞمً٧م ود ،اًمْمد ٓ شمتحرك ،هؾ ًمٗمظ "اؾمٙمـ" هق ًمٗمظ "ٓ شمتحرك"؟ ٓ .إذنً :مٞمس إُمر سم٤مًمٌمء هنٞمً٤م قمـ
وده قمـ ـمريؼ اًمٚمٗمظٕ :ن هذا ًمف ًمٗمظ ،وهذا ًمف ًمٗمظ ،إٟمام هق هنل قمـ وده قمـ ـمريؼ اًمٚمزوم :إذ ٓ ُيٛمٙمـ اًمتزام
إُمر إٓ سم٤مًمتخٚمص ُمـ اًمْمد .ومٚمق ىمٞمؾ ًمِمخص :اؾمٙمـ ،وسمدأ يتحركُ :م٤م ي٘م٤مل :إٟمف اُمتثيؾّ ٕ :ن اًميذي ىمي٤مل ًميف:
اؾمٙمـ يٜمٝم٤مه قمـ اًمْمد اًمذي هق اًمتحرك ،وقمغم هذا ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ سم٤مب دًٓم٦م آًمتزام.
وُمثؾ ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :وإِ َذا ُىم ِر َئ ا ًْم ُ٘مرآ ُن َوم٤مؾمتَ َِٛمٕمقا ًَمف و َأ ِ
٤مؾمتَ َِٛم ُٕمقا ًَمي ُف
ٟمّمتُُقا ًَم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ ُشم ُْر َ ُ
ْ ُ ُ َ
َ
محق َن﴾  ،وم٘مقًمفَ ﴿ :وم ْ
ْ
( )156

و َأ ِ
ٟمّمتُُقا﴾ هذا أُمر ،هنل قمـ اًمْمد ،وهق ىمراءة اعم٠مُمقم ،يٙمقن اعمي٠مُمقم ُمٜمٝمٞمًّي٤م قميـ اًم٘ميراءةٕ :ن أُميره سم٤مٓؾميتامع
َ
٤محت ِ
ِ
ي٦م
واإلٟمّم٤مت أ ُْمر ًمف قميـ
ّ
ير ْأ سمِ َٗم ِ َ
اًمْميدّ  :إٓ قميغم رأي ُميـ ُخيّميص اًمٕمٛميقم ،ذم طميدي٨م «َٓ َصيالَ َة عمَي ْـ َمل ْ َي ْ٘م َ
وشم٘مدم أين ذيمرت هذا ًمٙمؿ.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده.
ومٛمثالً ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ َشم ْ٘م َر ُسمقا اًمز َٟمَك﴾  ،هذا َهن ْل قمـ اًمزٟم٤م ،يٕمٜمل هنل قمـ ُىم ْرب اًمزٟم٤م ،وأُمر سميام ٓ َييتِ ُّؿ
( )158

آؾمتٕمٗم٤مف إٓ سمف ،يمٞمػ يتؿ اًمٌٕمد قمـ اًمزٟم٤م؟ إُم٤م سم٤مًمٜمٙم٤مح ،أو سم٤مًمّمقم ،أو سم٤مًمؽمك ،شمرك اًمزٟم٤مً ،مق أٟمف ُمي٤م شميزوج وٓ
ص٤مم .إذن هذا اًمٜمٝملَ ﴿ :وَٓ َشم ْ٘م َر ُسمقا اًمز َٟمَك﴾ ًمف ود واطمد ،أم أيمثر ُمـ ود؟ أيمثر ُمـ ود ،وهلذا اعمً٠مًم٦م ي٤م إظمقان

) (155اًمٜمقر.56 :
) (156إقمراف.214 :
(ُ )157متٗمؼ قمٚمٞم ف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :ذم يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م (ُ ،)756مًٚمؿ :يمت٤مب
اًمّمالة ،سم٤مب وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م (ُ )394مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.
) (158اإلهاء.32 :

أصول الفقه
ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ،إن يم٤من اًمٜمٝمل ًمٞمس ًمف إٓ ود واطمدٓ :زم شمرك اًمْمد ،وإن يم٤من اًمٜمٝمل ًمف أيمثر ُمـ ودٟ ،مٕميؿ يتي٠مشمك
آُمتث٤مل سمؽمك ود واطمد.
واو َج َع ،ي٘م٤مل :إٟمف اُمتثؾ ،وًمق ضمٚمس :اُمتثؾ.
وقمغم هذا ًمق ىمٞمؾ ًمِمخص ٓ :شم٘مؿَّ ،
إذن :إذا يم٤من اًمٜمٝمل ًمف قمدة أوداد :يّمػم ُمـ سم٤مب اًمقاضم٥م اعمخػم.
وهلذا :يٛمٙمـ أن َٟمَّمقغ اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٕمٌ٤مرة اًمت٤مًمٞم٦م ،ومٜم٘مقل :إُمر سم٤مًمٌمء هنل قمـ وده ،واًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمير
ِ
سم٠مطمد أوداده ،وطمتك إُمر ىمد يٙمقن ًمٚمٜمٝمل ومٞمف قمدة أودادِ ،
ًمٙمـ اعمً٠مًم٦م ُمّميقرة ذم اًمٜمٝميل ،واهلل شمٕمي٤ممم أقمٚميؿ،
وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ي٘مقل اًمً٤مئؾ :هؾ خم٤مًمٗم٦م اًمقاطمد أو آصمٜملم ًمإلمج٤مع شمٜم٘مْمف أو شمٌٓمٚمف؟
إصقًمٞمقن ذيمروا أن خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع وًمق ُمـ واطمد َشم ْ٘مدََ ُح ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع ،سمنمط أن يٙمقن هذا اعمخ٤مًمػ ُمـ
أهؾ آضمتٝم٤مد ،يٕمٜمل ممـ ُي١مظمذ سم٘مقًمف ووم٤م ًىم٤م أو ظمال ًوم٤م.
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :هؾ هٜم٤مك يمت٤مب ذم أصقل اًمٗم٘مف ُُمدََ َّقم ٌؿ سم٤مُٕمثٚم٦م ًمٙمؾ ىم٤مقمدة؟ ٕٟمف هم٤مًم ًٌ٤م ىمقاقمد ىمد ٓ ُشمُٗمٝمؿ إٓ إذا
ُضب هل٤م ُمث٤مل.
اًمٖم٤مًم٥م أن يمت٥م إصقل اًمتل َأ ًَّم َٗمٝم٤م اعمت٠مظمرون ،و ُأًمٗم٧م ذم هذه اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة ،اًمٖم٤مًم٥م أن ُم١مًمٗمٞمٝم٤م َ ْهيتَ َُّٛمقن

سم٘مْمٞم٦م إُمثٚم٦م ،سمٞمٜمام يمت٥م اعمت٘مدُملم ىمد ُشم ْٕم ِق ُز َه٤م إُمثٚم٦م ،وٓ ٟم٘مقل :يمتي٥م اعمت٘ميدُملم ُمي٤م ومٞمٝمي٤م أُمثٚمي٦مً ،مٙميـ يمتي٥م
اعمت٠مظمريـ أيمثر :وقمغم هذا :وم٠مي يمت٤مب أًمػ ذم هذا اًمٕمٍم وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف ُمدقمؿ سم٤مُٕمثٚم٦م قمغم َطم ًَ ِ
٥م ٟمص اًمً٤مئؾ.
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :هؾ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة هق إمج٤مع ىمٓمٕمل أم فمٜمل؟

ٓ أذيمر ذم هذا ؿمٞم ًئ٤مٟٕ :مف ىمد ٟمقزع ذم اًمٕمٌ٤مرة اًمتل وردت قميـ قمٌيد اهلل سميـ ؿمي٘مٞمؼ  ،أىميقل :ىميد ٟميقزع ذم
( )159

َدًٓمتٝم٤م ،وأذيمر أن سمٕمض اعمٕم٤مسيـ أًمػ رؾم٤مًم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ ِبذه اًمٕمٌ٤مرة.

( ) 159قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ اًمٕم٘مٞمكم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ ،وي٘م٤مل :أسمق حمٛمد اًمٌٍميُ .مـ سمٜمل قم٘مٞمؾ سمـ يمٕم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ
صٕمّمٕم٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ومٞمف ٟمّم٥م .اٟمٔمر اجلرح واًمتٕمديؾ ( 81/5شمرمج٦م  ،)376هتذي٥م اًمٙمامل
( 89/15شمرمج٦م .)333

أصول الفقه
ومٕمغم هذا اًم٘مقل اًمذي ُمِمك قمٚمٞمف ص٤مطم٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م أن هذا ًمٞمس إمج٤م ًقم٤م ىمٓمٕم ًّٞم٤م ،أن إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم يمٗمر
شم٤مرك اًمّمالة ،وأن أصح٤مب رؾمقل اهلل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ ٓ -ييرون ؿميٞم ًئ٤م ُميـ إقميامل شمريميف يمٗمير هميػم
اًمّمالة  ،أن هذا ًمٞمس ُمـ اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل.
( )161

أُم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم فم٤مهر اًمٕمٌ٤مرة ،وم٘مد ُي٘م٤مل :إن هذا ُمـ سم٤مب اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕميل ،وًمٕميؾ اًمًي٤مئؾ يرضميع إمم هيذه
اًمرؾم٤مًم٦مُ ،مقضمقدة يٛمٙمـ هٜم٤م ذم اعمٙمتٌ٤مت ،يٓم٤مًمع ومٞمٝم٤م.
ي٘مقل اًمً٤مئؾُ :م٤م اًمٗمرق سملم اإلمج٤مع وآشمٗم٤مق؟ وهؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت طمج٦م؟
ٓ أذيمر ومر ًىم٤م ذا شم٠مصمػم سملم اإلمج٤مع وآشمٗم٤مقُ ،م٤م َييين ذم هذا رء ،أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اإلمج٤مع اًمًٙمقيت :وم٤مًميذي
ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ًمٞمس سمحج٦م.
واًمتََّّح ِرييؿ إِ ْن رضمع َقم َغم َذ ِ
ات ا ًْم ِٕم ٌَ٤م َد ِة َأ ْو َذـمِ َٝم٤مَ :وم ًَدََ ْتَ ،وإِ ْن َر َضم َع إِ َمم َأ ُْم ٍر َظم ِ
٤مر ٍج َقم ْـ َذًمِ َؽَ :طم ُر َمَ ،و َمل ْ َشم ْٗم ًُدْْ .
َ ْ ُ َ َ َ
ْ
درؾمٜم٤م اًمٞمقم ذم أرسمع ٟم٘م٤مط:
اًمٜم٘مٓم٦م إومم :ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف ،أو قمدم ومً٤مده.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ذم اًمٕم٤مم وصٞمغ اًمٕمٛمقم.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م :ذم اًمتخّمٞمص.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م :ذم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد.
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜم٘مٓم٦م إومم :وم٢من اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -ذيمر أن اًمٜمٝمل صمالصم٦م أٟمقاع ،إُم٤م أن يٕمقد إمم اًمذات ،وإُمي٤م أن
يٕمقد إمم اًمنمط ،وإُم٤م أن يٕمقد إمم أُمر ظم٤مرج ،وظمّمص اًمٙمالم سم٤مًمٕمٌ٤مدة :ىم٤مل( :اًمتحريؿ -أي واًمٜمٝمل -إن رضميع
إمم ذات اًمٕمٌ٤مدة أو ذـمٝم٤م :ومًدت ،وإن رضمع إمم أُمر ظم٤مرج قميـ ذًميؽ -أي ظمي٤مرج قميـ اًميذات ،ظمي٤مرج قميـ
اًمنمط :-طمرم -يٕمٜمل اًمتٚمٌس اعمٜمٝمل قمٜمف ،-ومل شمٗمًد اًمٕمٌ٤مدة.
ُمث٤مل اًمٜمٝمل اًمذي يٕمقد إمم ذات اًمٕمٌ٤مدة ،أو إمم قمٞمٜمٝم٤م :اًمٜمٝمل قمـ صقم اًمٕمٞمديـ ،يميام صمٌي٧م ذم اًمّميحٞمحلم أن
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :هن َك َقم ْـ َص ْق ِم َي ْق ِم ا ًْم ِٗم ْٓم ِرَ ،و َي ْق ِم اًمٜمَّ َّْح ِرش  ،ومٝمذا اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمق
( )161

( ) 161صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمرك اًمّمالة ( ،)2622وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

أصول الفقه
ص٤مم يقم اًمٕمٞمد وم٢من صقُمف همػم صحٞمحٕ :ن اًمٜمٝمل قم٤مئد إمم اًمذات ،واًمٜمٝمل اًمٕم٤مئد قمغم اًمذات ٓ ُيٛمٙمـ أن يٙميقن
صحٞمح٤م سمح٤مل ُمـ إطمقال.
ً
صحٞمح٤م سمح٤مل ُمـ إطمقال ،ومٛمـ ص٤مم يقم اًمٕمٞمد
هذا ُمٕمٜمك يمقن اًمٜمٝمل يٕمقد قمغم اًمذات ٓ ،يٛمٙمـ أن يٙمقن
ً
صقُمف وم٤مؾمد ،ؾمقاء يم٤من صقُمف ٟمٗمالً أو صقُمف ىمْم٤م ًء ،أو صقُمف قمـ ٟمذرٕ :ن اًمٜمٝمل قم٤مئد قمغم اًمذات.
ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ،واًمٜمٝمل قم٤مئيد قميغم اًميذات ،سمٛمٕمٜميك أ ّن
وىم٧م اًمٜمٝمل ،ومٝمذه
أيْم٤م صالة اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ َ
وُمـ إُمثٚم٦م ً
ّ
وىم٧م اًمٜمٝمل ،سمخالف اًمٜمٗمؾ اعم٘مٞمد :يمتحٞم٦م اعمًجد ُمثالًً ،أو ريمٕمتل اًمقويقء قميغم اخليالف،
اًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ ٓ َي ِّم ّح َ
ًمٙمـ قمغم اًم٘مقل سم٤مجلقاز دمقز ،أُم٤م قمغم اًم٘مقل سم٤مًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م قمغم اًم٘مقل اًمث٤مين ومٝمل ٓ شمّمح وىم٧م اًمٜمٝملً .مٙم َّـ اًمٜمٗميؾ
ٍ
سمح٤مل ُمـ إطمقالُ :مثؾً :مق صغم سمٕمد اًمٗمجر ٟمٗمالً ُمٓمٚم ً٘م٤م ،أو سمٕمد اًمٕمٍمي ٟمٗميالً
اعمٓمٚمؼ هذا ٓ يّمح ذم وىم٧م اًمٜمٝمل
ُمٓمٚم ً٘م٤م.
أُم٤م اًمٜمٝمل اًمٕم٤مئد قمغم اًمنمطَ :وم َٛمثَّ َؾ ًمف اًمٕمٚمامء سمام ًمق ؾمؽم قمقرشمف سمثقب طمرير ،وم٤مًمٜمٝمل ُم٤م ضم٤مء قمـ ؾمؽم اًمٕميقرة،
اًمٜمٝمل ضم٤مء قمـ ًمٌس احلريرً ،مٙمـ عم٤م يم٤من ؾمؽم اًمٕمقرة أطمد ذوط اًمّمالة ،ص٤مر ؾمؽم اًمٕمقرة سمثقب احلرير مم٤م يٕمقد
ومٞمف اًمٜمٝمل إمم اًمنمط.
ومتٗمًد صالة َُمـ َص َّغم وىمد ؾمؽم قمقرشمف سمثقب طمرير :هلذا اعمٕمٜمك.
اعمٜمٝمل قمٜمف ،سمٛمٕمٜمك أن اًمٗمٕمؾ ُمٓمٚمقب ُمـ ضمٝم٦م وُمٜمٝمل
قم٤مئدً ا إمم أُمر ظم٤مرج قمـ
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :أن يٙمقن اًمٜمٝمل ً
ّ
قمٜمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وًمٞمس هلذا قمالىم٦م ٓ سم٤مًمذات وٓ سم٤مًمنمطُ :مثؾ ًمق صغم وىمد ًمٌس همؽمة طمرير ُميثالًً ،ومي٤محلرير
ُؽم ُة -أي همٓم٤مء اًمرأسً -مٞمس ُمـ ذوط اًمّمالة ،وم٢مذا ًمٌس همؽمة احلرير :ي٘م٤مل :إن اًمٜمٝمل قم٤مد
ُمٜمٝمل قمـ ًمًٌف ،وا ًْم ُٖم ْ َ
ّ
إمم أُمر ظم٤مرج قمـ اًمّمالة ،وىمد ذيمر اًمِمٞمخ أن هذا اًمٜمقع َيرم ومٞمف اًمٗمٕمؾ وشمّمح اًمٕمٌ٤مدة.
أيْم٤مً :مق صغم وقمٚمٞمف ظم٤مشمؿ ذه٥م :صح٧م صالشمفُ ،مع إصمؿ ًمٌس اًمذه٥م.
وُمثؾ هذا ً
أيْم٤م ًمق طمج ِ
٧م اعمرأة سمدون َحم ْ َر ٍم :ىم٤مل اًمٕمٚمامء :يّمح طمجٝم٤مٕ :ن ذوط احل٩م ُمقضميقدةً ،مٙميـ
وُمـ إُمثٚم٦م ً
َ َّ
قمٚمٞمٝم٤م إصمؿ اًمًٗمر سمدون حمرم.

(ُ ) 161متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب صقم يقم اًمٗمٓمر (ُ ،) 1991مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صقم يقم اًمٗمٓمر
ويقم إوحك (ُ ،) 1138مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وذم اًمٌ٤مب قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وأيب هريرة ،وقم٤مئِم٦م وهمػمهؿ.

أصول الفقه
ويمذًمؽ ًمق شمٙمٚمؿ اًمّم٤مئؿ سمٙمال ٍم حمر ٍم ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م :صح صقُمف ،وقمٚمٞمف إصمؿ ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف.
َو ُِم ْـ ِصٞمَ ِغ ا ًْم ُٕم ُٛمق ِم:
" َُم ْـَ ،و َُم٤مَ ،و َأ ُّيَ ،و َأ ْي َـ"َ ،و َٟم َْح ُق َه٤م.
َواعمَْ ْق ُصقَٓ ُت.
ِ
َوإَ ًْم َٗم٤م ُظ َّ ِ
مه٤م.
ييح ُ٦م ِذم ا ًْم ُٕم ُٛمق ِمَ :يمَيُ " :يم ُّؾ"َ ،و" َأ ْ َ
اًمٍم َ
مجع"َ ،و َٟم َْح ِق َ
ِ
ِ
اجل ُٛمق ِع َوإَ ْضمٜمَ ِ
َ٤مس.
َو َُم٤م َد َظم َٚم ْ٧م َقم َٚم ْٞمف " َأ ًْمي" ُم َـ ْ ُ
ف سمِ٤مًمالَّ ِم َهم ْ ِ
َػم ا ًْم َٕم ْٝم ِد َّي ِ٦م.
َواعمُْ ْٗم َر ُد اعمُْ َٕم َّر ُ
٤مف عمَِ ْٕم ِر َوم ٍ٦م.
َواعمُْ ْٗم َر ُد اعمُْ َْم ُ
طَ ،أ ِو ِ
اًمنم ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
آ ْؾمتِ ْٗم َٝم٤م ِم.
َواًمٜمََّّٙم َر ُة ذم ؾم َٞم٤مق اًمٜمَّ ْٗم ِلَ ،أو اًمٜمَّ ْٝم ِلَ ،أو َّ ْ
ُٕمرف اًمٕم٤مم ،اًمٕم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م هق :اًمِم٤مُمؾ ،ي٘م٤مل :قمٛمٝمؿ اعمٓمير،
صمؿ ىم٤مل( :وُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقمُ :مـ ،وُم٤م) .أوًُٟٓ :م ّ
أوَ :قم َّؿ اعمٓمر اًمٌٚمد :أي :ؿمٛمؾ مجٞمع أضمزاء اًمٌٚمد ،واًمٕمٛمقم ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب يٕمٜمل اًمِمٛمقل ،واإلطم٤مـم٦م ،وآؾمتٞمٕم٤مب.
ِ
طمٍم.
أُم٤م اًمٕم٤مم ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :ومٝمق :اًمٚمٗمظ اعمُْ ًْتَ ْٖم ِْر ُق َعم٤م َيّمٚمح ًمف سمقوع واطمد سمال ْ
هذا أطمًـ شمٕمريػ ًمٚمٕم٤ممٕ :ن قمٌ٤مرات إصقًمٞملم اظمتٚمٗم٧م ذم شمٕمريػ اًمٕم٤ممً ،مٙمـ هذا ُمـ أؿميٛمٚمٝم٤مٟ :م٘ميقل:
هق اًمٚمٗمظ اعمًتٖمرق عم٤م يّمٚمح ًمف ُمـ ووع واطمد سمال طمٍم.
وم٘مقًمٜم٤مً( :مٗمظ) ،هذا يدل قمغم أن اًمٕمٛمقم ُمـ صٗم٤مت إًمٗم٤مظ ،وُمـ قمقارض إًمٗم٤مظ يمام ي٘مقًمقن ،ومٞم٘م٤ملً :مٗمظ
قم٤مم ،وًمٗمظ ظم٤مص ،يمٚمٛم٦م قم٤مم صٗم٦م ًمٚمٗمظ ،يمٚمٛم٦م ظم٤مص صٗم٦م ًمٚمٗمظ ،أُم٤م اعمٕمٜمك ومٞمقصػ سم٤مٕقمؿ وإظمص :ي٘مي٤مل:
أظمص ،هذا اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.
أقمؿ ،أو هذا ُمٕمٜمك
ّ
هذا ُمٕمٜمك ّ
وىمقًمٜم٤م( :اعمُْ ًْ َت ْٖم ِْرق) ،آؾمتٖمراق ُمٕمٜم٤مه اًمِمٛمقل وآؾمتٞمٕم٤مب .وىمقًمٜم٤م( :عم٤م يّمٚمح ًمف) :أيً :مٙميؾ ُمي٤م يتٜم٤موًميف
اًمٚمٗمظ ًمٖم٦م أو ُقم ْر ًوم٤م.
وىمقًمٜم٤م( :سمقوع واطمد) :أي :إن اًمٚمٗمظ سمٛمجرده يدل قمغم اًمٕمٛمقم وآؾمتٞمٕم٤مب ،وهذا ُخيرج اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل:
ىمرء.
ُمثؾ ًمٗمظ :اًم٘مرءُ ،مٗمرد اًم٘مروء أو إىمراء ،وم٤مٕىمراء أو اًم٘مروء ُمٗمرده٤م ْ
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وىمرء ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٓمٝمر ويٓمٚمؼ قمغم احلٞمضً ،مٙمـ إـمالىمف قمغم اًمٓمٝمر وقمغم احلٞمض ًمٞمس سمقوع واطمد ،وم٠مٟم٧م إذا
ْ
واطمدً ا -مجٞمٕم٤م يٕمٜمل ،-سمؾ ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٓمٝمر شم٤مرة ،ويٓمٚمؼ قمغم
ىمٚم٧م :ىمرءُ ،م٤م يٓمٚمؼ قمغم اًمٓمٝمر وقمغم احلٞمض إـمال ًىم٤م
ً
احلٞمض شم٤مرة أظمرى.
ومٛمثالً ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :واعمُْ َٓم َّٚم َ٘م٤مت ي َؽمسمّمـ سمِ َ٠مٟم ُٗم ًِ ِٝمـ َصمالَ َصم َ٦م ُىمر ٍ
وء﴾
َّ
ُ َ َ َّ ْ َ
َ
ُ

( )162

ُم٤م ي٘م٤مل :إن اعمراد احلٞمض واإلـمٝم٤مر

ذم آن واطمد ،إُم٤م أن اعمراد احلٞمض ،وإُم٤م أن اعمراد إـمٝم٤مر.
إذن :هٜم٤مك ْومرق سملم اًمٕم٤م ّم وسملم اعمِمؽمك ،اًمٕم٤مم َيتٜم٤مول مجٞم َع إومراد سمٚمٗمظ واطمد ،أُم٤م اعمِمؽمك :ومال َيتٜم٤مول مجٞمع
إومراد ٍ
سمٚمٗمظ واطمد ،وذم يمؾ ومرد ًمف إـمالق ،إذا ىمٚم٧م :اًم٘مرء :ومال يٓمٚمؼ قمغم احلٞمض واًمٓمٝمر ذم آن واطمد ،وم٢مُمي٤م أن
ي٘م٤مل :شمريد اًمٓمٝمر ،أو شمريد احلٞمض.
وقمغم هذاٟ :مًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل :إ َّن اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل ُيِم٤مرك اًمٕم٤م ّم ذم اًمدًٓم٦م قمغم أيمثر ُمـ واطميدً ،مٙميـ ُخيي٤مًمػ
اًمٕم٤مم ذم أ ّن اًمٕم٤مم يًتققم٥م مجٞمع ُم٤م يّمٚمح ًمف سمٚمٗمظ واطمد ،أُم٤م اعمِمؽمك :ومال يًتققم٥م ،ومتٓمٚميؼ اعمِميؽمك قميغم هيذا
اعمٕمٜمك ،أو شمٓمٚم٘مف قمغم اعمٕمٜمك أظمرً ،مٙمـ يمقٟمؽ شمٓمٚمؼ اعمِمؽمك قمغم اعمٕمٜمٞملم مجٞم ًٕم٤م ذم آن واطمد ،هذا همػم وارد :وهلذا
إُم٤م أن ٟمٗمن اًم٘مرء سم٠مٟمف احلٞمض ،وإُم٤م أن ٟمٗمن اًم٘مرء سم٠مٟمف اًمٓمٝمر.
ًمٙمـ يمقٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إن اًم٘مرء هق اًمٓمٝمر واحلٞمض مجٞمٕم٤مً ،ٓ :مٙمـ ُمثؾ ًمٗمظ "اًمٓمالب" هذا ُميـ صيٞمغ اًمٕمٛميقم،
ومٝمذا يّمدق قمغم زيد ،وسمٙمر وقمٛمرو وظم٤مًمد إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ًمف ُميـ اًمٓميالب سمٚمٗميظ واطميد ،وإـميالق واطميد ،أُمي٤م
اعمِمؽمك :ومال ُيٓمٚمؼ قمغم مجٞمع إومراد إـمالىم٤م واطمدا ،ومٝمٛمتؿ هذا؟ سمؾ يمؾ إـمالق -سمؾ ُمِمؽمكً -مف ًمٗمٔمف ،ومي٤محلٞمض
ًمف اًم٘مرء ،واًمٓمٝمر ًمف ىمرء ،ومٞمُٓمٚمؼ قمغم هذا شم٤مرة و ُيٓمٚمؼ قمغم هذا شم٤مرة ،أُم٤م اًمٕم٤مم :ومال ،يٓمٚمؼ إـمالىم٤م واطمدا ويًتققم٥م
مجٞمع إومراد.
وىمقًمٜم٤م( :سمال طمٍم) :هذا خيرج أؾمامء اًمٕمددُ ،مثؾ ُمئ٦م ،وأًمػ ،وُمٚمٞمقن ُمثالًً ،أؾمامء إقمداد ومٞمٝم٤م ؿميٌف سم٤مًمٕمي٤مم
اًمتل يًتققم٥م وشمًتٖمرق ًمٙمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمدد خترج قمٜمد طمد ُمٕملم ،واًمٕم٤مم سمال طمٍم ٓ ي٘مػ قمٜمد طميد ُمٕميلم ،هيذا
اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.

) (162البقرة.228 :
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ىم٤مل اًمِمٞمخ( :وُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقمَُ :مـ) ،سمام أن اًمٕمٛمقم ُمـ ؾمٞم٤مق إًمٗم٤مظ إذن ٓ سمد ًمف ُميـ صيٞمغ ًمٗمٔمٞمي٦م شميدل
قمٚمٞمف.
(ُمـ)ُ" ،مـ" صمالصم٦م أٟمقاع ،ىمد شمٙمقن اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م ،وىمد شمٙمقن ذـمٞم٦م ،وىمد شمٙمقن ُمقصقًم٦م.
ُي َز سمِ ِف﴾  ،ومي " َُمـ" هٜمي٤م ُميـ صيٞمغ اًمٕمٛميقم :يم٠مٟميف ىمي٤مل :أي
اًمنمـمٞم٦م يم٘مقل اهلل -شمٕم٤مممَُ ﴿ :مـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُؾمق ًءا ُ ْ
( )163

ؿمخص يٕمٛمؾ ؾمق ًءاُُ :يزى سمف ُمـ ذيمر أو أٟمثكُ ،مـ طمر أو قمٌد ،وُمٜمف ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿَُ « :مي ْـ
َأ ْطمٞمَك َأ ْر ًو٤م َُمٞمْتَ ً٦مَ :وم ِٝم َل ًَم ُفش  ،هذه اًمنمـمٞم٦م.
( )164

آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م يم٘مقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٛمـ َي ْ٠مشمِٞم ُٙمُؿ سمِ َام ٍء َُم ِٕم ٍ
لم﴾  ،ومي "ُمـ" صٞمٖم٦م قمٛميقم :يٕمٜميل أن أي ؿميخص
( )165

ُمٝمام يم٤من ي٠مشمٞمٙمؿ سمامء ُمٕملم ،هذا ٓ يٛمٙمـ.
ِ ِ
خي َِْمك﴾  :يٕمٜمل ًمٚمذي خيِمك.
ؼم ًة َعمِـ َ ْ
أو ُمقصقًم٦م يم٘مقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن ِذم َذًم َؽ ًَمٕم ْ َ
( )166

و(ُم٤م) ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذـمٞم٦م يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َشم ْٗم َٕم ُٚمقا ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َي ْٕم َٚم ْٛم ُف اهللَُّ﴾  ،وميي"ُمي٤م" هٜمي٤م اؾميؿ
( )167

وصي ُٖم َُر ،أو شمٙميقن
ذط ،وهل شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم وآؾمتٞمٕم٤مبٕ :ن قم ْٚمؿ اهلل -ضمؾ وقمال -حمٞمط سمٙمؾ رءُ ،مٝميام َد َّق َ
ُمقصقًم٦م يمام ذم ىمقل اهلل –شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م ِقمٜمدََ اهللِ َظم ْ ٌػم ًمألَ ْسم َر ِار﴾  :يٕمٜمل واًمذي قمٜمد اهلل ،واًمذي قمٜمد اهلل ٓ يٛمٙميـ
( )168

اؾمتٞمٕم٤مسمف واإلطم٤مـم٦م سمف.
لم﴾ .
أو اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َذا َأ َضمٌْتُ ُُؿ اعمُْ ْر َؾم ِٚم َ
( )169

) (163اًمٜمً٤مء.123 :
( )164صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 15181واًمؽمُمذي :يمت٤مب إطمٙم٤مم ،سم٤مب ذم إطمٞم٤مء أرض اعمقات ( ،)1379ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ
صحٞمحُ .مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد وهمػمه.
) (165اعمٚمؽ.31 :
) (166اًمٜم٤مزقم٤مت.26 :
) (167اًمٌ٘مرة.197 :
) (168آل قمٛمران.198 :
) (169اًم٘مّمص.65 :

أصول الفقه
ىم٤ملُ( :مـ ،وُم٤م ،وأي)" :أي" هذه ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم ،وهل سمِ َح ًَ ِ
٥م ُم٤م شمْم٤مف إًمٞمف ،وم٢من أوٞمٗم٧م إمم أؿمخ٤مص:
أوم٤مدت ُقم ُٛمق َم إؿمخ٤مص ،وإن ُأ ِوٞم َٗم ْ٧م إمم أزُمٜم٦م :أوم٤مدت قمٛمقم إزُمٜم٦م ،وإن ُأ ِوٞم َٗم ْ٧م إمم أُمٙمٜمي٦م :أومي٤مدت قمٛميقم
إُمٙمٜم٦م.
وم٢مذا ىم٤مل ُمثالً :أي ـم٤مًم٥م شمّم٤مدق :أص٤مدق ،هذا قمٛمقم ذم إؿمخ٤مص ،وإذا ىم٤مل :أي يقم شمً٤مومر :أؾم٤مومر ،هذا ذم
إزُمٜم٦م ،وإذا ىم٤مل ُمثالً :أي سمٚمد شمًٙمـ ،هذا ذم إُمٙمٜم٦م .ومي "أي" يتحدد اعمراد ِب٤م ُمـ اعمْم٤مف إًمٞمٝم٤م.
وُمـ أُمثٚمتٝم٤م :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َّي َام إَ َضم َٚم ْ ِ
لم َىم َْمٞمْ ُ٧م َومالَ ُقمدْْ َوا َن َقم َ َّكم﴾  ،ومي "أي" هٜم٤م ذـمٞم٦م ،وُمٜميف ىميقل
ِ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أيام اُمر َأ ٍة َٟم َٙمَح ْ٧م سمِ َٖم ِ ِ ِ
َ٤مطم َٝم٤م َسم٤مـمِ ٌؾش  ،هذا قمٛمقم :أي يِمٛمؾ اعميرأة
َػم إِ ْذن َوًمٞم َٝم٤مَ :ومٜم َٙم ُ
َ
ْ
ُّ َ ْ َ
( )171

( )171

اًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمة ،واًمٌٙمر واًمثٞم٥م ،إمم همػم هذا مم٤م يًتققمٌف اًمٚمٗمظ.
(أيام) ،وإذا اشمّمٚم٧م "ُم٤م" سمي "أي" :أوم٤مدت ؿمدة اًمٕمٛمقم ،وىمقة اًمٕمٛمقم.
و(أيـ) هذه ًمٚمٛمٙم٤من :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠م ْيٜمَ ََام ُشم َُق ًُّمقا َومثَ َّؿ َو ْضم ُف اهللَِّ﴾  ،يٕمٜمل إمم أي ضمٝم٦م ُمـ اجلٝمي٤مت
( )172

شمّمٚمقنَ :ومثَ َّؿ وضمف اهلل.
أيْم٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْيٜمَ ََام َشم ُٙمُق ُٟمُقا ُيدْْ ِريم ُّٙم ُُّؿ اعمَْ ْق ُت﴾ .
وُمـ إُمثٚم٦م ً
( )173

ىم٤مل( :وٟمحقه٤م) :يٕمٜمل ُمثؾُ" :متك" ،و"ُمتك" ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم ،إذا ىمٚم٧م ًمزُمٞمٚمؽُ :متك شمً٤مومر :أؾم٤مومر ،يٙميقن
اعمراد :ذم أي وىم٧م شمً٤مومر :أؾم٤مومر :إذن ومٞمٝم٤م قمٛمقم ذم إزُمٜم٦مٕ :ن "ُمتك" ًمٚمزُم٤من.
ير
ىم٤مل( :واعمقصقٓت)ٕ :ن إؾمامء اعمقصقًم٦م ،اًمتل يًٛمٞمٝم٤م اًمٜمحقيقن اعمقصقٓت :اخل٤مص٦مُ :مثؾ "ُمـ" و َُم َّ
قمٚمٞمٜم٤م أهن٤م ُمقصقًم٦م ،و(ُم٤م) ُمر قمٚمٞمٜم٤م أهن٤م ُمقصقًم٦م ،ومي "ُمـ" و"ُم٤م" ُمـ إؾمامء اعمقصقًم٦م ،يمام ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ:174

) (171اًم٘مّمص.28 :
( ) 171صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ذم اًمقزم ( ،) 2183اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم (.)1112
ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ .اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم (ُ ) 1879مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب
داود :صحٞمح.
) (172اًمٌ٘مرة.115 :
) (173اًمٜمً٤مء.78 :

أصول الفقه
َو َُم ْـ َو َُم٤م َو َأ ْل ُشم ًَُ ِ
٤موي َُم٤م ُذ ِيم ْر *** َو َه َٙم ََذا ُذو ِقمٜمْْدََ َـمل ٍء ُؿم ِٝم ْر
إذن :ي٘مّمد اعم١مًمػ سم٤معمقصقٓت اًمتل يًٛمٞمٝم٤م اًمٜمحقيقن اعمقصقٓت اخل٤مص٦م :اًمتل هل :اًمذي ًمٚمٛمذيمر ،واًمتل
ًمٚمٛم١مٟم٨م ،واًمٚمذان واًمٚمت٤من واًمذيـ واًماليت ،هذه ُشمًٛمك ُمقصقٓت ظم٤مص٦مٕ :ن "اًمذي" ٓ شمًتٕمٛمؾ إٓ ًمٚمٛمذيمر،
واًمتل ُم٤م شمًتٕمٛمؾ إٓ ًمٚمٛم١مٟم٨مً ،مٙمـ "ُمـ" اعمقصقًم٦م دملء ًمٚمٛمذيمر واعم١مٟم٨م ،اعمٗمرد ،اعمثٜمك ،اجلٛمع ،وُمثؾ ُم٤م ،وهلذا
ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ:
َو َُم ْـ َو َُم٤م َو َأ ْل ُشم ًَُ ِ
٤موي َُم٤م ُذ ِيم ْر *** ........................
ُم٤م ُمٕمٜمك "شمً٤موي ُم٤م ذيمر"؟ يٕمٜمل شمًتٕمٛمؾ اؾمتٕمامل "اًمذي" و"اًمتل" ،واًمٚمذان ..إًمخ.
ِ
نم ُب ِذم آٟمِٞمَ ِ٦م
ومٕمغم هذا :إؾمامء اعمقصقًم٦م ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم :يمام ذم ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ًَّمذى َي ْ َ
ِِ
ا ًْم ِٗم َّْم ِ٦م إِ َّٟمَّام ُ ِ
ٟمي٤مر
ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ،أو ُ
ٟم٤مر ضمٝمٜمؿُ ،يقز اًمٜمّم٥م واًمرومع ،إٟمام ُيرضمر ذم سمٓمٜمف َ
َ٤مر َضم َٝمٜمَّ ََّؿش أو ُ
ُي ْرضم ُر ِرم َسم ْٓمٜمف َٟم َ
َ َ
( )175

ضمٝمٜمؿ.
ِ
ٟم٤مر
ومي "اًمذي" اؾمؿ ُمقصقل قم٤م ّم ،يٕمٜمل أي ؿمخص ُم ْـ ذيمر أو أٟمثك َينمب ذم آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م :وم٢مٟمام ُُيرضمر ذم سمٓمٜمف َ
ضمٝمٜمؿ.
ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ،ىمتٙمقن ٟمي٤مر هيل
أُم٤م إذا ىمرأٟم٤مه٤م سم٤مًمرومع :ومٛمٕمٜمك ُيرضمر سمٛمٕمٜمك ُي َّمق ُت ،يٕمٜمل :وم٢مٟمام ُشم َُّمق ُت ذم سمٓمٜمف ُ
اًمٗم٤مقمؾ ،ومٝمل ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم.
ًمٙمـ ُم٤م يٚمزم ي٤م إظمقان أن إؾمامء اعمقصقًم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم ،اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقمً ،مٙميـ
يد ُيمُؿ ؾميٌِ َٞمؾ اًمر َؿم ِ
ِ ِ
ِ
ي٤مد﴾ ،
َّ
أطمٞم٤م ًٟمً٤م ىمد ٓ شمٙمقن ًمٚمٕمٛمقم :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َىم َ٤مل ا ًَّمذي آ َُم َـ َي٤م َىم ْقم ا َّشمٌَِّ ُٕمقن َأ ْه ْ َ
( )176

( ) 174حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ مج٤مل اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين اًمٜمحقي ،اًمٕمالُم٦م إوطمدٟ ،مزيؾ دُمِمؼ .يم٤من إُم٤مُم٤م ذم
جلف .وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :إًمٗمٞم٦م ذم اًمٜمحق ،وذح اًمتًٝمٞمؾ ،وُٓمٞم٦م إومٕم٤مل .وًمد
اًمٚمٖم٦م ،وأُم٤م اًمٜمحق واًمتٍميػ :ومٙم٤من ومٞمٝمام سمحرا ٓ ُيِمؼ ُ ُّ
ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمئ٦م ،وىمٞمؾ :إطمدى وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمٜمتلم وؾمٌٕملم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمر :سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( 131/1شمرمج٦م  ،)224وٟمٗمح اًمٓمٞم٥م
( 222 /2شمرمج٦م .)144
(ُ )175متٗمؼ قمٚمٞمف :أظم رضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م (ُ ،) 5634مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤مء
اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم اًمنمب (ُ )2165مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م.
) (176هم٤مومر.38 :

أصول الفقه
وم٘مقًمف﴿ :و َىم َ٤مل ا ًَّم ِذي آُمـ﴾ ،هق ؿمخص واطمد ،ويمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :هق ا ًَّم ِ
يؼ ًَم ُٙمُيؿ َُّمي٤م ِذم إَ ْر ِ
ض
يذي َظم َٚم َ
َُ
َ َ
َ
َمجِٞم ًٕم٤م﴾  ،شمدل هٜم٤م قمغم اًمٕمٛمقم "اًمذي"؟ ٓ شمدل ،اعمراد اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
( )177

(وإًمٗم٤مظ اًمٍمَي٦م ذم اًمٕمٛمقم :يمي "يمؾ" ،و"أمجع" ،وٟمحقمه٤م) ،هذه يًٛمٞمٝم٤م إصقًمٞمقن ُم٤م دل قمغم اًمٕمٛميقم
سمامدشمف ،وُمٕمٜمك "ُم٤م دل قمغم اًمٕمٛمقم سمامدشمف" :أي َد ّل قمغم اًمٕمٛمقم سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مهً .مٙمـ ُمثؾ "ُمـ" ٓ شمدل قمغم اًمٕمٛميقم
سمٚمٗمٔمٝم٤م :ومي "ُمـ" ىمد ُيراد ِب٤م ؿمخص واطمد ،وم٢مذا ىمٚم٧م ُمثالً :ضم٤مء ُمـ ُأقمٓمل ضم٤مئزة ،واًمذي أقمٓمل ضم٤مئزة ؿميخص
واطمد :يّمح اًمتٕمٌػم ،وهلذا -وهذه وم٤مئدة شمًتٗمٞمدوهن٤مُ" -مـ" ىمد يراد ِب٤م اعمٗمرد ،وىمد يراد ِب٤م اجلٛمع ،واًمذي يٛمٞميز
هذا ُمـ هذا هق ُمرضمع اًمْمٛمػم ،وىمد اضمتٛمع ذم آيتلم ُمتت٤مًمٞمتلم ذم ؾمقرة يقٟمس ذم ىمقل اهلل -شمٕمي٤مممَ ﴿ :و ُِميٜمْ ُٝمؿ َُّميـ
ٟم٧م ُشمًُ ِٛمع اًمّمؿ و ًَمق َيمَ٤م ُٟمُقا َٓ يٕم ِ٘م ُٚمق َن ﴿ ﴾42و ُِمٜمْٝمؿ ُمـ يٜم ُٔمر إِ ًَمٞم َؽ َأ َوم َ٠م َ ِ
ِ
يق
يل َو ًَم ْ
َ ُ َّ َ ُ ْ
َْ
َي ًْ َتَٛم ُٕمق َن إِ ًَم ْٞم َؽ َأ َوم َ٠م َ ْ ُ ُّ َّ َ ْ
ٟم٧م َ ْهتدي ا ًْم ُٕم ْٛم َ
ِ
ٍمو َن﴾  ،ومٛمرضمع اًمْمٛمػم هق اًمذي َيدد اعمراد.
َيمَ٤م ُٟمُقا َٓ ُيٌْ ُ
( )178

اعم٘مّمقد ِبذا :أن "يمؾ" و"مجٞمع" و"ىم٤مـمٌ٦م" و"يم٤موم٦م" ،و"أمجع" ،هذه صٞمغ قمٛمقم ،شمدل قمغم اًمٕمٛميقم سمامدهتي٤م،
ُيؾ َٟم ْٗم ٍ
يٕمٜمل سمٚمٗمٔمٝم٤م وُمٕمٜم٤مه٤م ،و َيٕمتؼمون "يمؾ" ُميـ أىميقى صيٞمغ اًمٕمٛميقم ،وُمٜميف ىميقل اهلل -شمٕمي٤مممُ ﴿ :يم ُّ
يس َذ ِائ َ٘مي ُ٦م
ِ
ِ
يؿ
اعمَْ ْقت﴾  .أُم٤م أمجع :وم٢مهن٤م ُشمًُتٕمٛمؾ ذم اًمتقيمٞمد سمٕميد "يميؾ" :يميام ذم ىميقل اهلل -شمٕمي٤مممَ ﴿ :وم ًَ َ
يجدََ اعمَْالََئ َٙمَي ُ٦م ُيم ُّٚم ُٝم ْ
( )179

مج ُٕمق َن﴾ .
َأ ْ َ
( )181

َ٤مك إَِّٓ َيمَ٤م َّوم ً٦م ًمِٚمٜمَّ ِ
ىم٤مل( :وٟمحقمه٤م)ُ :مثؾ يم٤موم٦مَ ﴿ ،و َُم٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ َ
َّ٤مس﴾  ،أو ىم٤مـمٌ٦م ،ضم٤مء اًمٓمالب ىم٤مـمٌ٦م.
( )181

واًمٖم٤مًم٥م أن هذه إًمٗم٤مظ ُشمًُتٕمٛمؾ ذم اًمتقيمٞمد :يٕمٜمل شمقيمٞمد اًمِمٛمقل وآؾمتٞمٕم٤مب.
(وُم٤م دظمٚم٧م قمٚمٞمف "أل" ُمـ اجلٛمقع وإضمٜم٤مس) .اعمراد سمي "أل"" ،أل" آؾمتٖمراىمٞم٦م ،هذه ُمـ صيٞمغ اًمٕمٛميقم،
وقمالُمتٝم٤م صح٦م وىمقع "يمؾ" ُمقىمٕمٝمي٤م ،وُمثي٤مل اجلٛميقع أو اجلٛميع ىميقل اهلل شمٕمي٤مممَ ﴿ :وإِ َذا َسم َٚمي َغ إَ ْـم َٗم ُ
ي٤مل ُِميٜم ُٙم ُُؿ

) (177اًمٌ٘مرة.29 :
) (178يقٟمس.43 – 42 :
) (179إٟمٌٞم٤مء.35 :
) (181احلجر.31 :
) (181ؾمٌ٠م.28 :

أصول الفقه
احل ُٚم َؿ﴾  ،وم٤مٕـمٗم٤مل صٞمٖم٦م قمٛمقمُ ،مـ أيـ ضم٤مء اًمٕمٛمقم؟ ُمـ دظمقل "أل" قمٚمٞمٝم٤م ،ومٙم٠مٟمف ىم٤مل :يمؾ ـمٗمؾ سمٚمغ احلٚمؿ
ُْ
( )182

ومٚمٞمًت٠مذن.
وُمثٚمف ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :واعمُْ َٓم َّٚم َ٘م٤مت ي َؽمسمّمـ سمِ َ٠مٟم ُٗم ًِ ِٝمـ َصمالَ َصم َ٦م ُىمير ٍ
وء﴾ ،اعمٓمٚم٘مي٤مت صيٞمٖم٦م قمٛميقم ،يٕمٜميل يميؾ
َّ
ُ َ َ َّ ْ َ
َ
ُ
ُمٓمٚم٘م٦م ،وهلذا اؾمتثٜمل اعمٓمٚم٘م٦م همػم اعمدظمقل ِب٤م .وم٤مٓؾمتثٜم٤مء ،ي٘مقل اًمٕمٚمامءُ" :مٕمٞم٤مر اًمٕمٛمقم" ،وأىمّمد سم٤مٓؾمتثٜم٤مء هٜمي٤م
اًمتخّمٞمص.
ىم٤ملُ( :مـ اجلٛمقع) ،و(إضمٜم٤مس) :يٕمٜمل اؾمؿ اجلٜمس اًمذي ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م
َّ٤مس ِطم٩م ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾  ،ومٚمٗمظ اًمٜم٤مس اؾمؿ ضمٜمس ًمٞمس ًمف ُمٗمرد ُمـ ًمٗمٔميف،
َّ٤مس ا َّشم ُ٘مقا َر َّسم ُٙم ُُؿ﴾ َ ﴿ ،وهللَِّ َقم َغم اًمٜمَّ ِ ُّ َ ْ
َأ ُّ َهي٤م اًمٜمَّ ُ
و"أل" اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمف ُشمُٗمٞمد اًمٕمٛمقم ،وًمقٓ أهن٤م ُشمُٗمٞمد اًمٕمٛمقم :عم٤م ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممُ﴿ :م ِـ اؾمتَ َٓم٤مع إِ ًَمٞم ِ
يف َؾميٌِٞمالً﴾ ،اهلل -
َ ْ
َ ْ
( )183

( )184

َّ٤مس ِطم٩م ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾ً ،مق يم٤مٟم٧م أي٦م هٙمذا (سمال ىمٞميد)ً :مّمي٤مر احلي٩م واضم ًٌي٤م قميغم قمٛميقم
شمٕم٤ممم -ي٘مقلَ ﴿ :وهللَِّ َقم َغم اًمٜمَّ ِ ُّ َ ْ
اؾمتَ َٓم٤م َع﴾ اقمتؼم ختّمٞمّم٤م ُمـ اًمٕمٛمقم ،ومّم٤مر احلي٩م واضم ًٌي٤م قميغم
اًمٜم٤مس ،اعمًتٓمٞمع وهمػم اعمًتٓمٞمعً ،مٙمـ ىم٤ملَُ ﴿ :م ِـ ْ
اعمًتٓمٞمع يمام ؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
أيْم٤م هل "أل" آؾميتٖمراىمٞم٦مٕ :ن "أل" آؾميتٖمراىمٞم٦م شميدظمؾ قميغم
ىم٤مل( :واعمٗمرد اعمٕمرف سم٤مًمالم) اعمراد سم٤مًمالم ً
اجلٛمقع وقمغم إضمٜم٤مس ،وقمغم إومراد :يٕمٜمل قمغم اعمٗمردات :يمام ذم ىميقل اهلل -شمٕمي٤مممَ ﴿ :و َأ َطم َّ
ير َم
يؾ اهللَُّ ا ًْمٌَٞمْي َع َو َطم َّ
أيْمي٤م ىميقل اهلل -شمٕمي٤ممم:
اًمر َسم٤م﴾  ،ومٚمٗمظ اًمٌٞمع صٞمٖم٦م قمٛمقم ،ومجٛمٞمع اًمٌٞمقع طمالل ،إٓ ُم٤م ورد اؾميتثتٜم٤مؤه ،وُمٜميف ً
( )185

اًمً ِ
اًمً ِ
أيْم٤م دظمٚم٧م قمٚمٞمف "أل" ،ومٙمؾ ؾم٤مرق شم٘مٓمع يده ،ويمؾ ؾم٤مرىم٦م شم٘مٓمع يده٤م.
٤مر َىم ُ٦م﴾  ،هذا ُمٗمرد ً
٤مر ُق َو َّ
﴿ َو َّ
( )186

ىم٤مل اًمِمٞمخ( :همػم اًمٕمٝمدي٦م) :يٕمٜمل "أل" اًمٕمٝمدي٦م ُم٤م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقمً ،مٙمـ ًمٞمً٧م اعمً٠مًم٦م قمغم إـمالىمٝم٤م ،وإٟمام اعميراد
سمي "أل" اًمٕمٝمدي٦م اًمتل َُمدْْ ُظم ُ
ظم٤مصي٤م ،إذا
قهل٤م ظم٤مصٕ :ن "أل" اًمٕمٝمدي٦م ىمد يٙمقن اعمٕمٝمقد قم٤م ًُم٤م ،وىمد يٙميقن اعمٕمٝميقد ً

) (182اًمٜمقر.59 :
) (183اًمٜمً٤مء.1 :
) (184آل قمٛمران.97 :
) (185اًمٌ٘مرة.275 :
) (186اعم٤مئدة.38 :

أصول الفقه
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
يقل﴾  ،وم٤مًمرؾميقل هٜمي٤م
ٟمٔمرت إمم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :يم ََام َأ ْر َؾم ْٚمٜمََ٤م إِ َمم وم ْر َقم ْق َن َر ُؾمقًٓ ﴿َ ﴾15وم َٕم ََم وم ْر َقم ْق ُن َّ
( )187

ظم٤مص ،اعمراد سمف ُمقؾمك -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
إذن :دظمٚم٧م "أل" هٜم٤م قمغم اؾمؿ ُمٕمٝمقدُ ،م٤م ُمٕمٜمك ُمٕمٝمقد؟ أي َشم َ٘مدََّّ َم ًمف ِذ ْيم ٌْر ،آؾمؿ اًمذي شم٘مدم ًمف ذيمير و ُيٕمي٤مد
ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ،يًٛمك ُمٕمٝمق ًدا ،وهذا يًٛمك اًمٕمٝمد اًمذيمري.
وُمـ سم٤مب اًمٗم٤مئدة اًمٕمٝمد صمالصم٦م أٟمقاع :قمٝمد ذيمري ،وقمٝمد طمْمقري ،وقمٝمد ذهٜمل.
اًمٕمٝمد اًمذيمري :أن يٙمقن آؾمؿ شم٘مدم ًمف ذيمر.
طم٤مضاُ :مثؾ ًمق ىمٚمٜم٤م :اًمٞمقم ٟمنمح سم٤مب اًمٕم٤مم ،أي
اًمٕمٝمد احلْمقري :أن يٙمقن آؾمؿ اًمذي دظمٚم٧م قمٚمٞمف "أل"
ً
يقم؟ احل٤مض .إذن "أل" ذم اًمٞمقم ًمٚمٕمٝمد احلْمقري ،وُمٜمف ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :ا ًْمٞمَ ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُ٧م ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ﴾  ،اًمذي
( )188

هق يقم قمروم٦م اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف أي٦م.
اًمٕمٝمد اًمذهٜمل :أن يٙمقن ُمدظمقل "أل" ُمٕمرو ًومي٤م سمٞمٜميؽ وسميلم اعمخ٤مـمي٥م :يمي٠من شم٘ميقل ًمزُمٞمٚميؽ :هيؾ يمتٌي٧م
اعمح٤مضة؟ ٓ ي٘مقل ًمؽ :أي حم٤مضة؟ عم٤مذا؟ ٕن اعمح٤مضة هذه ُمٕمٝمقدة وُمٕمرووم٦م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ،هذه ٟم٘مٓم٦م ظم٤مرضم٦م
قمـ اعمقوقع ًمٙمـ سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م ذيمرهت٤م ًمٙمؿ.
اعم٘مّمقد أن آؾمؿ اًمذي شمدظمؾ قمٚمٞمف "أل" اًمٕمٝمدي٦م ًمٞمس قم٤م ُّم٤م قمغم إـمالىمف يمام شمٗمٞمد قمٌ٤مرة اًمِمٞمخ ،وإٟمام هق ىميد
ظم٤مص٤م ،وم٢من دظمٚم٧م قمغم ظم٤مص ،أوم٤مدت اخلّمقص ،ومل ُي ِٗم ِد اًمٕمٛمقم ،وإن دظمٚم٧م قمغم قم٤مم،
يٙمقن قم٤م ًُم٤م ،وىمد يٙمقن ً
يٕمٜمل شم٘مدم اؾمؿ قم٤مم :وم٢مهن٤م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم .يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ ْذ َىم َ٤مل َر ُّسم َؽ ًمِ ْٚم َٛمالَ َِئ َٙم َِ٦م إِين َظم٤مًمِ ٌؼ َسم َنما ُِميـ ـمِ ٍ
يلم
ً
﴿َ ﴾71وم٢مِ َذا ؾمقيتُف و َٟم َٗم ْخ ُ٧م ومِ ِٞمف ُِمـ ر ِ
وطمل َوم َ٘م ُٕمقا ًَم ُف ؾم ِ
٤مضم ِدي َـ ﴿َ ﴾72وم ًَ َجدََ اعمَْالَ َِئ َٙم ُ٦م﴾ ُ ،مـ اعمالئٙم٦م؟ اًميذيـ
َ َّ ْ ُ َ
َ
ُّ
( )189

أيْمي٤م
ذيمروا ذم أول أي٦م ﴿ َوإِ ْذ َىم َ٤مل َر ُّسم َؽ ًمِ ْٚم َٛمالَ َِئ َٙم َِ٦م﴾  ،وم٤معمالئٙم٦م هٜم٤م ًمٗمظ قم٤مم ،وم٢مذا دظمٚمي٧م قمٚمٞميف "أل" يٙميقن ً
( )191

ًمٚمٕمٛمقم.

) (187اعمزُمؾ .16 – 15
) (188اعم٤مئدة.3 :
) (189ص.73 - 71 :
) (191اًمٌ٘مرة.31 :

أصول الفقه
إذن :اعمٕمٝمقد اًمٕم٤مم شمٙمقن آل ًمٚمٕمٛمقم ،واعمٕمٝمقد اخل٤مص شمٙمقن آل ًمٚمخّمقص وٓ شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم.
يقه٤م﴾
ىم٤مل( :واعمٗمرد اعمْم٤مف عمٕمروم٦م) :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِن َشم ُٕمدُُّّ وا ٟمِ ْٕم َٛمي َ٦م اهللَِّ َٓ ُ ْ
حت ُّم َ
ٟمٕمٛم٦م ،أي ٟمٕمٛم٦م هٜم٤م؟ أي ٟمٕمٛم٦م ﴿ َوإِن َشم ُٕمدُُّّ وا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللَِّ﴾ يٕمٜمل مجٞمع اًمٜمٕمؿ ،وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ-
٤مؤه ِْ
احل ُّؾ َُم ْٞم َٞمتُ ُفش  ،ومامء اًمٌحر يمٚمف ـم٤مهر ،وُمٞمت٦م اًمٌحر يمٚمٝم٤م طمالل.
قر َُم ُ ُ
ذم اًمٌحرُ « :ه َق اًم َّٓم ُٝم ُ
( )191

أييـ اعمٗميرد؟

( )192

ىم٤مل( :واًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل أو اًمٜمٝمل أو اًمنمط أو آؾمتٗمٝم٤مم) ،اًمٜمٙمرة ذم هذه اًمًٞم٤مىم٤مت إرسمع ُشمُٕمتيؼم ُميـ
وريمٌَ ْ٧م ُمٕمٝم٤م :يمام ذم اًمٜمٗمل ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :ومالَ َر َوم َ
ي٨م
صٞمغ اًمٕمٛمقم ،واعمراد ِبذا اًمٜمٙمرة اًمتل دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م "ٓ" ُ
ِ
َوَٓ ُوم ًُ َ
احل٩م﴾  ،ومي "ٓ" هٜم٤م ريمٌ٧م ُمع اًمٜمٙمرة وأوم٤مدت اًمٕمٛمقم ،واعمراد ِب٤م اًمٜمٗملٕ :ن "ٓ" هٜم٤م
قق َوَٓ ضمدََ َال ِذم ْ َ
( )193

ٟم٤مومٞم٦م ،وٓ يريم٥م ُمع اًمٜمٙمرات إٓ "ٓ" اًمٜم٤مومٞم٦م ،ويًٛمٞمٝم٤م اًمٜمحقيقن "ٓ اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس"ُ :مثؾ ًمق ىمٚم٧م ٓ :ـم٤مًم٥م ذم
اًمٗمّمؾ ،ومٜمٗمٞم٧م مجٞمع أٟمقاع اًمٓمالب ،أو ًمق ىمٚم٧م ُمثالً ٓ :ـم٤مًم٥م ذم اعمدرؾم٦م ،هيذه صيٞمٖم٦م قمٛميقمُ ،ميـ أييـ ضمي٤مء
اًمٕمٛمقم؟ ُمـ ٓ اًمٜم٤مومٞم٦م اعمريمٌ٦م ُمع اًمٜمٙمرة ،هذه ٓ اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس ،وُمٜمف يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ٓ إًمف إٓ اهلل.
أطميدً ا"
هذا إول ،اًمث٤مين :اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ومالَ َشمَدْْ ُقمقا َُم َع اهللَِّ َأ َطمدًً ا﴾  ،ومي " ً
( )194

ٟمٙمرة ،ضم٤مء سمٕمد هنل ،وم٢مذا ضم٤مءت اًمٜمٙمرة سمٕمد اًمٜمٝمل ص٤مرت ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم.
(أو اًمنمط) :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِن َأ َطمدٌٌ ُم َـ اعمُْ ْ ِ
اؾم َت ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطم َّتَّك َي ًْ َٛم َع َيمالَ َم اهللَِّ﴾  ،ومي
نم ِيم َ
لم ْ
( )195

"أطمد" ٟمٙمرة ،ضم٤مءت سمٕمد اًمنمط ،ومٝمل ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم ،واعمٕمٜمك :أن ُمـ اؾمتج٤مرك ُمـ ذيمير أو أٟمثيك ،أو طمير أو
قمٌد ًمٞمًٛمع يمالم اهلل وم٠مضمره .ومٝمذا ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم.

) (191إسمراهٞمؿ.34 :
( )192صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 9199 ،8912 ،8735 ،7233أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوقء سمامء اًمٌحر (،)83
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُم٤مء اًمٌحر أٟمف ـمٝمقر( ،) 69ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اعمٞم٤مه ،سم٤مب اًمقوقء
سمامء اًمٌحر ( )332اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوقء سمامء اًمٌحر ( ،) 386وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح
ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،واسمـ اًمٗمراد وهمػممه٤م.
) (193اًمٌ٘مرة.197 :
) (194اجلـ.18 :
) (195اًمتقسم٦م.6 :

أصول الفقه
ِ
َػم اهللَِّ َي ْ٠مشمِٞم ُٙمُؿ سمِ ِف﴾ ُ ﴿ ،ىم ْؾ َأ َر َأ ْيتُ ُْؿ إِن َضم َٕم َؾ اهللَُّ
(أو آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري) :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَُ ﴿ :م ْـ إ ًَم ٌف َهم ْ ُ
قم َٚمٞم ُٙمُؿ اًم َّٚمٞم َؾ هُم ا إِ َمم يق ِم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م ُمـ إِ ًَمف َهمَػم اهللَِّ ي ْ٠مشمِٞم ُٙمُؿ سمِ ِْمٞم ٍ
٤مء﴾  ،ومي "ُمـ إًمف" يٕمٜميل أي إًميف ،ومٞمِميٛمؾ مجٞميع
َ ْ ُ ْ َ ْ َ دًً
َ
َ َ َ ْ ٌ ُْ َ
َْ
( )196

( )197

أهل٦م.
أيْم٤م قمغم هذه اًمّمٞمغ :ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َٓ« :صالَ َة عمَِـ َمل ي ْ٘مر ْأ سمِ ُ٠مم ا ًْم ُ٘مر ِ
آنش ٓ ،
وُمـ إُمثٚم٦م ً
َ
ْ
ْ َْ َ
( )198

صالة :يٕمٜمل ٓ صالة ُمقضمقدة ،أو ٓ صالة صحٞمح٦م ،أو ٓ صالة يم٤مُمٚم٦م.
ي٘مقًمقن :اًمٜمٗمل اًمنمقمل أول ُم٤م يراد سمف ٟمٗمل اًمّمح٦م ،هذا هق إصؾ ،وٓ يٍمف ًمٜمٗمل اًمٙمامل إٓ سمدًمٞمؾ ،أُم٤م
ٟمٗمل اًمقضمقد ومال داقمل ًمفٟٕ :مٜم٤م إذا ٟمٗمٞمٜم٤م اًمّمح٦م ،ومٙم٠من اًمّمالة ُم٤م وضمدت ،إذن ٓ صالة صحٞمح٦م إٓ سم٠مم اًم٘ميرآن،
أي صالة ُمٝمام يم٤مٟم٧م ،يٕمٜمل ُمٝمام ُأـمٞمؾ ذم ريمققمٝم٤م أو ؾمجقده٤م أو ظمِمققمٝم٤م ،إمم آظمره ًمٞمً٧م صالة ،إذا مل ي٘مرأ ومٞمٝم٤م
سم٠مم اًم٘مرآن.
سم٘مل ٟم٘مٓمي٦م أظميػمة ذم اًمًيٞم٤مىم٤مت ،اًمٜمٙميرة ذم ؾميٞم٤مق آُمتٜمي٤من ،اًمٜمٙميرة ذم ؾميٞم٤مق اًمٜمٗميل واًمٜمٝميل ،واًمنميط،
أيْم٤م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقمٕ :ن آُمتٜم٤من واًمتٗمْمؾ ُمـ اهلل -ضميؾ وقميالُ -مي٤مذا يٜم٤مؾميٌف؟ يٜم٤مؾميٌف
وآؾمتٗمٝم٤مم ،وآُمتٜم٤من ً
اًمٕمٛمقم :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :ومِ ِٞمٝمام َوم ِ
٤ميم َٝم ٌ٦م َو َٟم ْ
َخ ٌؾ َو ُر َُّم٤م ٌن﴾  ،وم٤ميمٝم٦م ُيٗمٞمد اًمٕمٛمقم؟ يٗمٞميد اًمٕمٛميقمٕ :ن أيي٦م
َ
ِ
ِ
ؾمٞم٘م٧م َُم ًَ َ
قرا﴾  ،ومي
اًمً َامء َُم٤م ًء َـم ُٝم ً
٤مق آُمتٜم٤من قمغم أهؾ اجلٜم٦م ِبذا اًمٜمٕمؿ ،ويمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ َٟمز ًْمٜمََ٤م ُم َـ َّ
( )199

( )211

"ـمٝمقر" يٗمٞمد اًمٕمٛمقمٟٕ :مف يٗمٞمد آُمتٜم٤من.
٤مًمنم ِ
وَْ ِ
اًمِم ِ
ط َأ ِو اًمّم َٗم ِ٦م َأ ْو َٟم َْح ِق َه٤مَ ،ومٞمُ ْٕم َٛم ُؾ سمِ َذًمِ َؽ ِذم َيمالَ ِم َّ
لم.
٤مر ِعَِ ،و ِذم َيمالَ ِم اعمُْ َٙم َّٚم ِٗم َ
ختّْم ُ
َ
ٞمص ا ًْم ُٕم ُٛمق ِم َي ُٙمُق ُن سمِ َّ ْ
ٟمٜمت٘مؾ أن إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م ىمٌؾ إظمػمة ،وهل اًمتخّمٞمص ،اًمتخّمٞمص ُمرشمٌط سم٤مًمٕم٤مم ،اًمتخّمٞمص ذم اًمٚمٖمي٦م
ؿمخّم٤م أو ؿمخّملم سمٛمٙم٤موم٠مة ومٛمٕمٜمك هذا أٟمؽ أومردهتام ِب٤م.
هق اإلومراد ،وم٢مذا ظمّمّم٧م
ً

) (196إٟمٕم٤مم.46 :
) (197اًم٘مّمص.71 :
(ُ ) 198متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات (ُ ،)756مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ( )394واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.
) (199اًمرمحـ.68 :
) (211اًمٗمرىم٤من.48 :

أصول الفقه
أُم٤م اًمتخّمٞمص ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :ومٝمق :إظمراج سمٕمض أومراد اًمٕم٤مم ،وم٢مذا ىمٚم٧م ُمثالً :أيمرم اًمٓمالب ،ومٚمٗمظ
"اًمٓمالب" هذا ًمٗمظ قم٤مم ،يًتققم٥م قمدد اًمٓمالب سمال طمٍم ،وسمال هن٤مي٦مً ،مٙمـ إذا ىمٚمٜم٤م :أيمرم اًمٓمالب اعمُْ ِجدّّ يـ ،وم٠مٟم٤م
ُم٤مذا ومٕمٚم٧م؟ أظمرضم٧م سمٕمض أومراد اًمٕم٤مم ،ومّم٤مر هٜم٤مك ُأٟم٤مس يٙمرُمقن ،وهٜم٤مك ُأٟم٤مس ٓ يٙمرُمقن ،اًمذي ؾمٞمٙمرم هيق
اعمُْ ِجدّّ  ،واًمذي هق همػم جمد أيـ هق؟ سم٘مل ذم اًمٕمٛمقم ،يٕمٜمل ُم٤م ُيٙمرم ،وًمق يم٤من ؾمٞمٙمرم اعمجد وهمػم اعمجيدُ :مي٤م يمي٤من
ًم٘مقل اعمتٙمٚمؿ :اعمجديـ وم٤مئدة.
ُمث٤مل آظمر :إذا ىمٞمؾ :أيمرم اًمٓمالب إٓ اعمٝمٛمٚملم ،ومٛمٕمٜمك هذا أن اإليمرام ؾمٞمتٜم٤مول مجٞمع اًمٓمالبً :مٙمـ اؾميتثٜمٞمٜم٤م
ُمٜمٝمؿ اعمٝمٛمٚملم ،ه١مٓء أومردٟم٤مهؿ ومٚمؿ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ وصػ اًمٕم٤مم ،اًمذي هق اإليمرام.
وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :إظمراج سمٕمض أومراد اًمٕم٤مم .عم٤مذا خترج أومراد سمٕمض اًمٕم٤مم؟ ًمئال يِمٛمٚمٝم٤م طمٙميؿ اًمٕمي٤مم ،وًميقٓ
ِ
وه هذا اإلظمراج
اإلظمراجً :مّم٤مر طمٙمؿ اًمٕم٤مم ؿم٤مُمالً ًمٚمجٛمٞمع .هذا ُمٕمٜمك اًمتخّمٞمص ،إظمراج سمٕمض أومراد اًمٕم٤ممّ ،
أن اعمخرج أريد سمف أن ٓ يِمٛمٚمف طمٙمؿ اًمٕم٤مم.
واًمتخّمٞمص ٓ يٙمقن سمِ ُٛم َخّم ٍ
ص ،ومٜمحـ ٟمتٕم٤مُمؾ سم٤مًٕمٗم٤مظ ٓ سم٤معمٕم٤مين ،وإصقًمٞمقن ُي٘مًيٛمقن اعمخّميص إمم
ُخمُ ّمص ُمتّمؾ ،وخمّمص ُمٜمٗمّمؾ ،اعمخّمص اعمتّ ِّّمؾ هقُ :م٤م يم٤من ُمع اًمٕم٤مم سمٚمٗمظ واطمد ،يٕمٜمل اًمٕم٤مم واعمخّميص
ذم ًمٗمظ واطمد ،هذا ُمتّمؾُ ،مثٚمام ُمثّٚمٜم٤م :أيمرم اًمٓمالب ،هذا قم٤مم ،اعمجديـ ،هذا ظم٤مص :إذن :اًمٕم٤مم واخل٤مص سميٜمص
واطمد .أيمرم اًمٓمالب إٓ اعمٝمٛمٚملم ،إٓ اعمٝمٛمٚملم ،اًمٕم٤مم واخل٤مص سمٚمٗمظ واطمد.
اًمٜمقع اًمث٤مين يًٛمك اعمخّمص اعمٜمٗمّمؾ ،وقمغم اؾمٛمف ُمٜمٗمّمؾ ،وهق أن يٙمقن اًمٕم٤مم ذم ٟمص ،واخلي٤مص ذم ٟميص
آظمرُ ،مثؾ ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :ي ِ
قصٞم ُٙم ُُؿ اهللَُّ ِذم َأ ْوَٓ ِد ُيم ُْؿ﴾ صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم؟ "أوٓديميؿ" ُميـ أي أٟميقاع اًمّميٞمغ؟
ُ
ث اعمًُْ ِٚمؿ ا ًْم َٙمَي٤مومِر ،وَٓ ا ًْم َٙمَي٤مومِر اعمًُْ ِ
يٚم َؿش  ،ومٝميذا
َ َ
ُ ْ
أطمًٜم٧م ،مجع أوٞمػ ،ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« :ي ِر ُ ْ ُ
( )211

( )212

ص قمٛمقم أي٦مً .مق ص٤مر ومٞمف وًمد يم٤مومر :ومٛم٘مت٣م أي٦م أٟمف يرثً ،مٙمـ ُم٘مت٣م احلدي٨م إٟميف ٓ ييرث،
احلدي٨م َظم َّّم َ
وهذا خمّمص ُمٜمٗمّمؾ.

) (211اًمٜمً٤مء.11 :
(ُ ) 212متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري:يمت٤مب اًمٗمرائض ،سم٤مب ٓ يرث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ (ُ ،)6764مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٗمرائض
(ُ ،)1614مـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد.

أصول الفقه
اًمِمٞمخ مل يتٙمٚمؿ قمغم اعمخّمص اعمٜمٗمّمؾ ،ذيمر ٟمققملم ُمـ اعمخّمص اعمتّمؾ ،وم٘م٤مل :وختّمٞمص اًمٕمٛميقم يٙميقن
سم٤مًمنمط أو اًمّمٗم٦م ،وأطم٤مل قمغم اًمٌ٘مٞم٦م سم٘مقًمف( :أو ٟمحقه٤م) :إذن :مل يذيمر اعمٜمٗمّمؾ ومل يذيمر سم٘مٞم٦م اعمتّمؾ ،وم٤مىمتٍم قمغم
ٟمققملم.
أوًٓ :اًمنمط ،اًمنمط هق شمٕمٚمٞمؼ رء سمٌمء ،سمي "إن" أو إطميدى أظمقاهتي٤م .إذن :اعميراد سم٤مًمنميط هٜمي٤م اًمنميط
اًمٚمٖمقي ،اًمذي ُشمًُتٕمٛمؾ ومٞمف أدوات اًمنمط ،وم٢مذا ىمٚمي٧م ًمِميخص :إن ضمئتٜميل :أيمرُمتيؽ ،ومٞميف ختّميٞمص اإليميرام
سم٤معمجلء.
إذن :اًمنمط يٗمٞمد اًمتخّمٞمص ،ؾمقاء أيم٤من ُمت٘مد ًُم٤م يمٝمذا اعمث٤مل :إن ضمئتٜمل :أيمرُمتؽ ،هٜم٤م اًمنمط ُمت٘مدم ،أو يم٤من
ُمت٠مظمراُ :مثؾ ًمق ىمٚم٧م :أيمرُمؽ إن ضمئتٜمل ،وم٤مًمنمط ُيٗمٞمد اًمتخّمٞمصُ :مثٚمام ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم يمالم اهلل -شمٕم٤ممم،-
اًمنمط
ً
وذم يمالم اعمُْ َٙم َّٚم ِٗملم.
ِ
ِ
ض ْسمتُ ُْؿ ِذم إَ ْر ِ
اًمّميالَ َِة﴾  ،ومٞميف
ٍميوا ُمي َـ َّ
ض َوم َٚميٞمْ َس َقم َٚميٞمْ ُٙم ُْؿ ُضمٜمَ ٌ
َي٤مح َأن َشم ْ٘م ُ ُ
ومٗمل يمالم اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإ َذا َ َ
( )213

ختّمٞمص اًم٘مٍم َطم٤م ًَم َ٦م اًميب ذم إرض ،واًميب ذم إرض ُمٕمٜم٤مه اًمؼموز واًمًٗمر ،وًمقٓ اًمتخّمٞمصُ :م٤م ص٤مر
ظم٤مص٤م سم٤مًمًٗمر ،وًمٙم٤من ُمٓمٚم٘م٤م أو قم٤م ًُم٤م سمٛمٕمٜمك آظمر.
اًم٘مٍم ّ
أيْم٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :وإِن ُيمـ ُأوَٓ ِ
مح ٍؾ َوم َ٠م ِٟمٗم ُ٘مقا َقم َٚم ْٞم ِٝم َّـ﴾  ،هذا ذم اعمٓمٚم٘م٤مت ،يٕمٜمل أن اعمٓمٚم٘م٦م إذا
ت َْ
وُمٜمف ً
َّ
َ
يم٤مٟم٧م ذات محؾ :وضم٥م اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ،وًمقٓ اًمنمط ﴿وإِن ُيمـ ُأوَٓ ِ
مح ٍؾ﴾ً :مٙم٤من اإلٟمٗم٤مق ًمٙمؾ ُُم َٓم َّٚم َ٘م ٍ٦م ؾميقاء
ت َْ
َّ
َ
َ َ َ
( )214

أيم٤مٟم٧م طم٤مُمالً أو همػم طم٤مُمؾ .اٟمٔمر يمٞمػ أن اًمنمط أوم٤مد ذم يمالم اهلل -شمٕم٤ممم ،-وهلذا ًمق أن اعمٓمٚم٘م٦م رومٕم٧م زوضمٝم٤م إمم
اًم٘م٤ميض وهل همػم طم٤مُمؾ شمٓم٤مًمٌف سم٤مإلٟمٗم٤مقٕ :ومت٤مه٤م اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف ًمٞمس هل٤م ٟمٗم٘م٦مٕ :ن اًمٜمٗم٘م٦م ظم٤مص٦م سم٤محل٤مُمؾ .واًمنميط
هٜم٤م شم٘مدم.
اضم ُٙم ُْؿ إِن َّمل ْ َي ُٙمُـ َّهل ُ َّـ َو ًَمدٌٌ ﴾  ،اهلل -ضمؾ وقمال-
واعمت٠مظمر :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم ُٙم ُْؿ ٟمِ ّْم ُ
ػ َُم٤م َشم ََر َك َأ ْز َو ُ
( )215

ومرض ًمٚمزوج اًمٜمّمػ ُمـ ُم٤مل زوضمتف إذا ُم٤مشم٧م ،سمنمط أن ٓ يٙمقن ًمٚمزوضم٦م وًمد ،وقمغم هذا ًمق يم٤من اًمزوج ي٠مظميذ

) (213اًمٜمً٤مء.111 :
) (214اًمٓمالق.6 :
) (215اًمٜمً٤مء.12 :

أصول الفقه
اًمٜمّمػ ُمٓمٚم ً٘م٤م ُم٤م يم٤من ًمٚمنمط وم٤مئدة .اٟمٔمر وم٤مئدة اًمنمط يمٞمػ ضمٕمٚم٧م ُمػماث اًمزوج اًمٜمّمػ .وهلذا إذا يم٤من ًمٚمزوضم٦م
وًمد يٜمزل اًمزوج ُمـ اًمٜمّمػ إمم اًمرسمع ،هذا ُمٕمٜمك شم٘مٞمٞمد ُمـ اًمٜمّمػ إمم اًمرسمع ،هذا ُمٕمٜمك اًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمنمط.
وُمٜمف ذم يمالم اعمٙمٚمٗملم :شم٘مٞمٞمد اًمٓمالق سم٤مًمنمط يمام يذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ،ومٞمام ًمق ىم٤مل ًمزوضمتف :إن دظمٚم٧م اًمدار :وم٠مٟمي٧م
ـم٤مًمؼ ،أو :إن ظمرضم٧م إمم اًمًقق :وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،وهق ي٘مّمد إي٘م٤مع اًمٓمالق ،ومال ي٘مع اًمٓمالق طمتك يتح٘مؼ اًمنميط:
ص .هذا ُمٕمٜمك اًمتخّمٞمص سم٤مًمنمط ،ومٝمق شمٕمٚمٞمؼ رء سمٌمء.
ٕٟمف مل ُي َٕمٛم ْؿ ،ومٚمؿ ي٘مؾ :أٟم٧م ـم٤مًمؼ ،وؾمٙم٧م ،سمؾ َظم َّّم َ
وهذا اًمٜمقع ُمـ اعمخّمّم٤مت هق اًمذي يذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٓمالق وذم اًمٕمتؼ ،وذم همػممه٤م ،ومٞم٘مقًمقن" :اًمٓميالق
اعمٕمٚمؼ سم٤مًمنمط" ،و"اًمٕمتؼ اعمٕمٚمؼ سم٤مًمنمط".
اًمٜمقع اًمث٤مين :اًمّمٗم٦م.
اًمٜمٕم٧م اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف قمٜمد اًمٜمحقيلم ،ومي٤مًمٜمحقيقن ،قمٜميدهؿ أن اًمٜمٕمي٧م واًمّميٗم٦م
ٓ يريد إصقًمٞمقن سم٤مًمّمٗم٦م
َ
سمٛمٕمٜمك واطمد ،أُم٤م إصقًمٞمقن :وم٤مًمدائرة قمٜمدهؿ أوؾمع ،اًمٜمٕم٧م صٗم٦م ،واحل٤مل صٗم٦م ،واًمٌدل صٗم٦م ،يميؾ هيذه ُميـ
اًمّمٗم٤مت قمٜمد إصقًمٞملم ،وهلذا يٕمرومقن اًمّمٗم٦م شمٕمري ًٗم٤م يِمٛمؾ اجلٛمٞمع ،ومٞم٘مقًمقن :اًمّمٗم٦م ُم٤م أؿمٕمر سمٛمٕمٜمًًك خيتص سميف
سمٕمض أومراد اًمٕم٤مم.
اٟمٔمرُ :مٕمٜمكُ ،م٤م أؿمٕمر سمٛمٕمٜمًًك خيتص سمف سمٕمض -أو "يتّمػ" أطمًـ -سمف سمٕمض أومراد اًمٕم٤ممُ ،مـ ٟمٕم٧م ،أو ٍ
سمدل،
أو ٍ
طم٤مل.
وُمث٤مل اًمٜمٕم٧م ،ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َر َسم ِ٤مئٌُ ُٙم ُُؿ اًمالَّ َِّيت ِذم ُطم ُج ِ
قر ُيمُؿ ُمـ ٟم ًَ ِ٤مئ ُٙم ُُؿ اًمالَّ َِّيت َد َظم ْٚمتُُؿ ِِبِ َّـ﴾ .
( )216

وم٘مقًمف" :اًماليت" صٗم٦م ًم٘مقًمفُِ ﴿ :مـ ٟم ًَ ِ٤مئ ُٙم ُُؿ﴾ أوم٤مد أن أم اًمرسمٞمٌ٦م ٓ حترم إٓ إذا َد َظم َ
يؾ سمي٤مٕم ،اعميراد سم٤مًميدظمقل
سم٤مٕم اجلامع -يٕمٜمل اًمقطء ،-واًمرسمٞمٌ٦م -يمام هق ُمـ ذيػ قمٚمٛمٙمؿ -هل سمٜم٧م اًمزوضم٦م ُمـ همػمه .إذا شمزوج اُمرأة وهل٤م
سمٜم٧م ،وم٤مًمٌٜم٧م هذه شمًٛمك رسمٞمٌ٦م ،واًمرسمٞمٌ٦م ٓ حترم إٓ إذا َقم َ٘مدََ قمغم إم و َد َظم َؾ ِب٤م ،وـمئٝم٤م ،وم٢مذا دظمؾ سم٤مٕم َو َوـمِ َئٝم٤م:
َطم ُر َُم ْ٧م قمٚمٞمف اًمٌٜم٧مً ،مٙمـ ًمق قم٘مد قمغم إم و َـم َّٚم َ٘مٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقلَ :طم َّؾ هل٤م أن يتزوج اًمٌٜم٧مٕ :ن اهلل ىم٤مل﴿ :اًميالَّ َِّيت

) (216اًمٜمً٤مء.23 :

أصول الفقه
َد َظم ْٚمتُُؿ ِِبِ َّـ﴾ ،إذن هٜم٤مك ختّمٞمص ،وًمق يم٤مٟم٧م اًمرسمٞمٌ٦م حترم سم٤مًمٕم٘مد أو سمي٤مًمقطءُ :مي٤م يمي٤من ًم٘مقًميف﴿ :اًميالَّ َِّيت َد َظم ْٚميتُ ُْؿ
ِ ِِب َّـ﴾ وم٤مئد ٌةٌ ،هذا ختّمٞمص سم٤مًمٜمٕم٧م.
( )217

وُمٜمف ذم يمالم اعمُْ َٙم َّٚم ِٗملمً :مق ىم٤مل :هذا وىمػ قمغم أوٓد ومالن اعمحت٤مضملمُ :يٕمٓميك هميػم اعمحتي٤مضملم؟ ٓ يٕمٓميقن:
ًمٚمتخّمٞمص سم٤مًمٜمٕم٧م.
ِ
اًمٌدل :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :-وهللَِّ َقم َغم اًمٜمَّ ِ ِ
اؾمتَ َٓم٤م َع إِ ًَمٞمْ ِف َؾمٌِٞمالً﴾  ،ومي "ُمـ" ٌ
سمدل ُميـ
َ
َّ٤مس طم ُّ٩م ا ًْمٌَٞمْ٧م َُم ِـ ْ
( )218

اًمٜم٤مس ،أوم٤مد أن وضمقب احل٩م ظم٤مص سم٤معمًتٓمٞمع ،وًمقٓ اًمٌدلً :مٙم٤من اًمقضمقب قم٤م ُّم٤م.
وُمثٚمف ًمق ىم٤مل :هذا و ْىمػ قمغم أوٓد ومالن اعمحت٤مضملم ُمٜمٝمؿ ،اعمحت٤مضملم سمدل ،واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف سمدل :جمل ُء اًمراسمط
سملم اًمٌدل واعمٌدل ُمٜمفً ،مق حتذف يمٚمٛم٦م "ُمٜمٝمؿ" :ص٤مر ٟمٕم ًتً٤م ،وم٢مذا أشمٞم٧م سمٙمٚمٛم٦م ُمٜمٝمؿ :ص٤مر سمدًٟٕٓ :مف سمدل سمٕمض ُمـ
يمؾ ،وسمدل اًمٌٕمض ُمـ يمؾ ٓ سمد ًمف ُمـ وٛمػم.
احل٤مل اًمذي هق اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم ضمزاء اًمّمٞمدَ ﴿ :و َُم ْـ َىمتَ َٚم ُف ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ ُُمتَ َٕمٛمدًً ا َوم َج َزا ٌء﴾ ،
ُمتٕمٛمدً ا" طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ "ىمتؾ" ،وهق ختّمٞمص اجلزاء سم٤مًمٕم٤مُمد ،سمخالف اعمخٓمئ اًمذي رُميك اًمّميٞمد ظمٓمي ً٠م ،أو
ومي "
ً
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اًمذي ٟمز أٟمف ُحم ْ ِر ٌم :ومٝمذا قمغم اًمراضمح ُمـ ىمقزم أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمس قمٚمٞمف ضمزاء.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َٛم ُؾ َقم َغم اعمُْ َ٘مٞمَّ ِد ِذم َُم ْق ِو ٍع َ
٤مضم ِ٦م
احل َ
آظم َر :إَِّٓ إِ َذا َشم ََْم َّٛم َـ َذًم َؽ َشم ْ٠مظم ُػم ا ًْمٌَٞمَ٤من َقم ْـ َو ْىم٧م ْ َ
َواعمُْ ْٓم َٚم ُؼ ُم َـ ا ًْم َٙمالَ ِم ُ ْ
يٛم َـ
اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م وإظمػمة ذم درؾمٜم٤م ،ىم٤مل( :واعمٓمٚمؼ ُمـ اًمٙمالم َُيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد ذم ُمقوع آظمر ،إٓ إذا َشم ََْم َّ
ذًمؽ شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م).
يؼ سمرسمي٤مط،
اعمٓمٚمؼ :هق :اًمٚمٗمظ اعمٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م يدور طمقل ُمٕمٜميك آٟمٗمٙمي٤مك ،ي٘مي٤مل :سمٕميػم ُمٓمٚميؼ :أي :مل ُيق َصم ْ
واإلـمالق ذم اًمٚمٖم٦م ،يٕمٜمل :آٟمٗمٙم٤مك .أُم٤م ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :ومٝمق :اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم ومرد ُمٕملم ،أو أومراد هميػم
ُمٕمٞمٜملم .وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :أيمرم ـم٤مًم ًٌ٤م ،ويم٤من ذم اعمدرؾم٦م أًمػ ـم٤مًم٥م :ومٚمـ ُيٙمرم إٓ ـم٤مًم٥م واطمد وم٘ميط ،اٟمٔمير اًمٗميرق سميلم
اًمٕم٤مم ،وسملم اعمٓمٚمؼ.

( )217اًمٜمً٤مء.23 :
( )218آل قمٛمران.97 :
( )219اعم٤مئدة.95 :

أصول الفقه
ُمٕملم ،أو أومراد همػم ُُم َٕم ّٞمٜملم ،ومٞمام ًمق ىمٞمؾ :أيمرم ـمال ًسم٤مٕ :ن اجلٛمع اعمٜم ّٙمّر ٓ
إذن :اعمٓمٚمؼ يدل قمغم ومرد واطمد همػم ّ
يٗمٞمد اًمٕمٛمقم قمغم اعمِمٝمقر قمٜمد إصقًمٞملم يٙمقن ُمـ سم٤مب اعمٓمٚمؼ.
ُمٕملم ،أو أومراد همػم ُُمٕمٞمّٜملم ُمع اىمؽماٟمف سمّمٗم٦م ُحتدّّ د اعمراد ،وىمقًمٜم٤مُ" :مع اىمؽماٟمف
اعم٘مٞمد هق اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم ومرد همػم ّ
سمّمٗم٦م حتدد اعمراد" هذا اًمت٘مٞمٞمد ،وًمقٓ اًمت٘مٞمٞمدً :مّم٤مر ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٓمٚمؼ :يمٓم٤مًم٥م جمتٝمد ،أو ـمالب جمتٝمديـ.
شم٘مٞمٞمدُ هٕ :ن اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واضم٥م ،قمغم
طم ْٙمْؿ اعمٓمٚمؼ :أٟمف ُيٕمٛمؾ سمف قمغم إـمالىمف ،طمتك يثٌ٧م ُ
ُم٤م شم٘متْمٞمف دًٓمتٝم٤م ُمـ إـمالق أو شم٘مٞمٞمد.
هذه ي٤م إظمقان ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمدا ُي ْٗم َز ُع إًمٞمٝم٤م ذم ّ
يمؾ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف :أ ّن إصيؾ أن ُيٕمٛميؾ سمي٤معمٓمٚمؼ قميغم
إـمالىمف ،طمتك يثٌ٧م شم٘مٞمٞمده.
واضم٥م قمغم ُم٤م َشمَ٘متْمٞمف َدًٓمتٝم٤م ُمـ إـميالق أو شم٘مٞمٞميد .وًمِميٞمخ
اًمتٕمٚمٞمؾَّ ٕ :ن اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
ٌ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -رؾم٤مًم٦م ذم هذا ،ذيمر ومٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ إًمٗم٤مظ اًمتل ضمي٤مءت ذم اًمٙمتي٤مب واًمًيٜم٦م ُُمٓمٚم٘مي ً٦م،
وشمٙمٚمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم شم٘مٞمٞمده٤مُ :مثؾ :اعمًح قمغم اخلٗملم ،وُمثؾ احلٞمض ،وُمثؾ اًمًٗمر ،وُمثؾ اإلـمٕم٤مم ذم يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم،
وٟمحق هذا مم٤م ضم٤مء ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وضم٤مء شم٘مٞمٞمده ذم سمٕمض اًمٜمّمقص ًمٙمـ ضم٤مء شم٘مٞمٞمده سمام ًمٞمس قمٚمٞميف دًمٞميؾ ،ومٞمٙميقن اًمٕمٛميؾ
سم٤معمٓمٚمؼ ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م.
ىم٤مل( :واعمُْ ْٓم َٚم ُؼ ُمـ اًمٙمالم َُيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد ذم ُمقوع آظمر) ،ذيمر اًمِمٞمخ هٜم٤م ُمً٠مًم٦م ،وهيل ُمي٤م إذا ورد اًميٜمص
واطمدً ا ،وُمٕمٜمك َُيٛمؾ
ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم ُمقوع ،صمؿ ورد ُُم َ٘م َّٞمدًً ا ذم ُمقوع آظمر :وم٢مٟمف َُيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،إذا يم٤من ُطم ْٙم ُْٛمٝمام
ً
ومٝميام
اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،يٕمٜمل ُيٗمٝمؿ اعمٓمٚمؼ ُم٘مٞمدا ،هذا ُمٕمٜمك احلٛمؾ ،ومال يٗمٝمؿ اعمٓمٚمؼ قمغم إـمالىمف ،سمؾ يٗمٝمؿ اعمٓمٚميؼ ً
ُمرسمق ًـم٤م سم٤معم٘مٞمد.
اؾمتَ َِْم ِٝمدُُ وا َؿم ِٝمٞمدََ ْي ِـ ُِم ْـ ِر َضم٤مًمِ ُٙم ُْؿ﴾
وُمـ إُمثٚم٦م :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-و ْ
شم٘مٞمٞمده ذم آي٦م أظمرى ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-و َأ ْؿم ِٝمدُُ وا َذ َو ْي َقمدْْ ٍل ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ﴾  ،واحلٙمؿ واطمد ،وهق وضمقب اإلؿمٝم٤مد،
( )211

هذا ُمٓمٚمؼ ،ومل ي٘مٞمد سم٤مًمٕمداًم٦م ،ضم٤مء

( )211

وم ُٞمحٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،و ُشمُِمؽمط اًمٕمداًم٦م ذم قم٘مد اًمٌٞمع يمام ُشمُِمؽمط ذم اًمٓمالق ،أو ذم اًمرضمٕم٦م.

( )211اًمٌ٘مرة.282 :
( )211اًمٓمالق.2 :

أصول الفقه
أيْم٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممُِ ﴿ :-مـ سمٕم ِد و ِصٞم ٍ٦م ي ِ
قيص ِ َِب٤م َأ ْو َد ْي ٍـ﴾  ،اًمقصٞم٦م هٜم٤م ُمٓمٚم٘م٦مُ ،م٤م ُىمٞمدت ٓ ،سم٘مٚمٞمؾ
وُمٜمف ً
ْ َ ْ َ َّ ُ
وٓ سمٙمثػم ،ضم٤مء اًمت٘مٞمٞمد ذم طمدي٨م ؾمٕمد :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :اًمثُّ ُٚم ُ٨م ،واًمثُّ ُٚم ُ ِ
يػمش  ،وميدل
َ
ي٨م َيمَث ٌ
( )212

( )213

أن اًمقصٞم٦م ٓ دمقز سم٠ميمثر ُمـ اًمثٚم٨م.
ىم٤مل اًمِمٞمخ( :إٓ إذا شمْمٛمـ ذًمؽ شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م) :أؿم٤مر اًمِمٞمخ إمم ذط واطمد ُمـ ذوط محؾ
اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،وهق أن ٓ يتْمٛمـ هذا احلٛمؾ شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمفُ :مثٚمام ورد ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ
طمدي٨م اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ظمٓم٥م ذم اعمديٜم٦م ذم سمٞم٤من ُم٤م يٚمٌس اعمحرم وُم٤م ٓ يٚمٌس :ىم٤ملَُ « :م ْـ
لمَ ،و ًْم َٞم ْ٘م َٓم ْٕم ُٝم َام َأ ْؾم َٗم َؾ ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ ْ ِ
لمَ :وم ْٚم َٞم ْٚم ٌَ ْس ُظم َّٗم ْ ِ
ُيدْْ َٟم ْٕم َٚم ْ ِ
َمل َ ِ
لمش  ،هذا ُم٘مٞمدًُ ،مٌس اخلٗملم ُىمٞميدََ سمي٤مًم٘مٓمعٕ :ضميؾ شمٙميقن
ْ
اخلػ قمغم هٞمئ٦م اًمٜمٕمؾ إذا ُىمٓمٕم٧م.
( )214

ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم أقمٔمؿ جمٛمع ذم يقم قمروم٦مُ« :مـ مل ُيد ٟمٕمٚملم ،ومٚمٞمٚمٌس ظمٗملمش  ،هذا ُمٓمٚميؼ،
( )215

ـمٞم٥م ًمق محٚمٜم٤م اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،اًمذيـ طميوا ُمٕمف ذم قمروم٦م ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُم٤م طمي ذم اعمديٜم٦م ،وٓ ؾمٛمٕمقا ىمقل اًمرؾمقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-ومٚمٞم٘مٓمٕمٝمامش .( )216

ًمق ىمٚمٜم٤مَُ :يٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد :شمرشم٥م قمغم ذًمؽ أن اًم٘مٞمد ُذ ِيم َر ذم اعمديٜم٦م ومل ُيذيمر ذم قمروم٦م ،وطم٤مضم٦م اًمٜمي٤مس ذم
قمروم٦م أيمثر ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اًمٌٞم٤من ذم اعمديٜم٦م ،ومٚمق محٚمٜم٤م اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،وص٤مر ُمٕمٜمك هذا أن اًمذيـ ذم قمروم٦م ٓ سميد
أن يٗمٝمٛمقا أن اًمذي يٚمٌس اخلػ ٓ سمد أن ي٘مٓمٕمٝمام ،واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م ىم٤مل هذا ذم قمروم٦م .يّميػم
شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م.
َّ٥م قمٚمٞمف
ُمٕمٜمك هذا أٟمٜم٤م عمََّ٤م محٚمٜم٤م
َ
اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمدَ :شم ََر َّشم َ
ُ

( )212اًمٜمً٤مء.11 :
(ُ ) ) 213متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب أن يؽمك ورصمتف أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن يتٙمٗمٗمقا (، 4419 ،3936 ،2744 ،2742
ُ ،) 5659 ،5354مًٚمؿ :يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م (ُ ) 1628مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس.
(ُ ) 214متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ٓ يٚمٌس اعمحرم ُمـ اًمثٞم٤مب ( ،)1542وُمًٚمؿ ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٌ٤مح
ًمٚمٛمحرم سمح٩م أو قمٛمرة وُم٤م ٓ يٌ٤مح (.)1177
(ُ ) 215متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ًمٌس اخلٗملم ًمٚمٛمحرم إذا مل ُيد اًمٜمٕمٚملم ( ،)1841وُمًٚمؿ ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م
يٌ٤مح ًمٚمٛمحرم سمح٩م أو قمٛمرة وُم٤م ٓ يٌ٤مح (ُ )1178مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )216ؾمٌؼ خترُيف.

أصول الفقه
ُم٘مٞمدً ا ،ىم٤مل« :وًمٞم٘مٓمٕمٝمامشً ،مٙمـ ذم قمرومي٦م،
أن -ي٤م إظمقان -اًمرؾمقل عمََّ٤م شمٙمٚمؿ ذم اعمديٜم٦م ،شمٙمٚمؿ ذم ًمٌس اخلٗملم ً
ىم٤ملُ« :مـ مل ُيد ٟمٕمٚملم :ومٚمٞمٚمٌس ظمٗملمش ومل َي ِ
ذيمر اًم٘مٞمد ،اًمذي سمٕمروم٦م -وهؿ قمرب ومّمح٤مءُ -م٤مذا ؾميٞمٗمٝمٛمقن؟ أٟميف
اًم٘مٞمدَ  ،اًم٘مٞمد ذيمره ذم اعمديٜم٦مً ،مق ىمٚمٜم٤م ٟمحـ :إٟمف ٓ سمد ُمـ أن َُيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قميغم
ُمٓمٚمؼٕ :هنؿ مل يًٛمٕمقا ُمـ اًمرؾمقل َ
اعم٘مٞمدًَ :مّم٤مر ُمٕمٜمك هذا شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ ِ
يلم ًمٚمٜمي٤مس ذم
وىم٧م احل٤مضم٦م :أي أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م َسم َّ َ
َ َ
ومؽم َك اًم٘مٓمع ،وطم٤مؿم٤م أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ييؽمك اًمٌٞمي٤من قميـ وىمي٧م
قمروم٦م أهنٜمف ٓ ّ
سمدّ ُمـ اًم٘مٓمعَ َ ،
احل٤مضم٦م.
وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامء -يم٤مإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل" :-إن اًم٘مٓمع ُمٜمًقخ"ُ .مـ أيـ أظمذ أٟمف ُمٜمًقخ؟ أن اًمرؾمقل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يذيمره ذم قمروم٦م.
ًمٙمـ ًمق ضم٤مء ؿمخص آظمر ي٘مقل ،ٓ :أٟم٤م ٓ أىمقل ُمٜمًقخ ،وؾم٠ممحؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمدٟ ،م٘مقل :يؽمشم٥م قمغم محٚمؽ
حمٔمقر :وهق أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَّ -
أظمر اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ،وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن.
هذا
ٌ
لم ذم اعمديٜم٦م اعم٘مٞمد :يم٤من ُمٕمف قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وعمََّ٤م شمرك اًمٌٞمي٤من ذم
وم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمدُم٤م َسم َّ َ
قمروم٦م :يم٤من ُمٕمف مجٞمع اًمٜم٤مس ،ومٚمق محٚمٜم٤م اعمٓمٚمؼ ذم قمروم٦م قمغم اعم٘مٞمد ذم اعمديٜم٦مً :مّم٤مر ُمٕمٜمك هذا شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م
احل٤مضم٦م إًمٞمف ،وهذا همػم صحٞمحٟ .مٙمتٗمل ِبذا ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
إؾمئٚم٦م:
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هذا ؾم١مال يتٕمٚمؼ سم٤مًمدرس اعم٤ميض :ي٘مقل :هؾ ُيِمؽمط ذم شمٕمريػ اًمّمح٤ميب أن
ٓ َيتََخٚمٚمف ِردة؟
ىم٤مًمقاُ ٓ ،ٓ :يِمؽمط هذاً ،مٙمـ سمنمط أن يٛمقت قمغم اإليامنً ،مٙمـ إن ارشمد وُم٤مت قمغم ردشمف :مل يٙمـ صح٤مسم ًّٞم٤م،
ًمٙمـ ًمق ُوم ِر َض أٟمف ارشمد صمؿ رضمعَ :سم ِ٘م َل ًمف وصػ اًمّمحٌ٦م ،وهذا ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمٜم٤مُ" :م١مُمٜمًً٤م سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ".
ؾم١مال قمـ اعمٓمٚمؼ واًمٕم٤مم.
ومٙمثػما ُم٤م ُيِمٙمؾ قمغم اًمٓمالب اًمٗميرق سميلم اًمٕمي٤مم واعمٓمٚميؼ،
احل٘مٞم٘م٦م َذ َّيم ََّرين هذإ :ين رأي٧م أن اًمقىم٧م اٟمتٝمك،
ً
ويمثػما ُم٤م يً٠مل اًمٓمالق قمـ هذا ،سمٞمٜمٝمام ومرق ذم اعمٕمٜمك واحلٙمؿ ،وـمٌ ًٕم٤م اعمٕمٜمك ُُمًتٗم٤مد ُمـ اًمتٕمريػ ،وهق أ ّن اًمٕمي٤مم
طمٍم ،واًمٕم٤مم ّ
يدل قمغم ْومرد همػم ُمٕملم :إذن :دائرة اًمٕم٤مم أوؾمع ُمـ دائرة اعمٓمٚمؼ
يدل قمغم آؾمتٖمراق واًمِمٛمقل سمال ْ
سمٙمثػم.

أصول الفقه
اعمث٤ملً :مق ىمٞمؾ :أيمرم اًمٓمالب ،ومٙمؿ ٟمٙمرم؟ مجٞمع اًمٓمالب ُمٝمام َسم َٚم َغ اًمٕم٤مم ،وٓ ي٘مقل يمؾ واطميد ُميـ اًمٓميالب:
ُحمتٛمؾ أٟم٤م اًمذي ؾم٠ميمرم ،ٓ ،ؾم َٞمٗمٝمؿ مجٞمع اًمٓمالب أهنؿ يمٚمٝمؿ ؾمٞمٙمرُمقنً .مٙمـ ًمق ىمٞمؾ ًمٚمٛمدرس :أيمرم ـم٤مًم ًٌ٤م :ومي٢من
أسمدً اً ،مٙمـ
هذا ٓ يتٜم٤مول إٓ ـم٤مًم ًٌ٤م
واطمدً ا ،هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مًمؽ أٟمف همػم ُُم َٕم ّلم ،وم٤مًمٓمالب ًمـ يٗمٝمٛمقا أهنؿ ؾمٞمٙمرُمقن يمٚمٝمؿ ً
ً
يمؾ واطمد ُمـ اًمٓمالب َيتَ َٓم َّٚم ُع إمم أٟمف هق اًمذي ؾمٞمٙمرم ،وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :شم٘مدم ي٤م ظم٤مًمد ظمذ اجل٤مئزةَ :أ ِي َس اجلٛمٞمع ،عم٤مذا؟ ٕٟمف
اٟمتٝمك ُم٘مت٣م اًمٚمٗمظ.
قزم ،واعمٓمٚمؼ قمٛمقُمف َسمدََ ِ ّزم ،ي٤م إظمقان اعمٓمٚمؼ ومٞمف قمٛمقمٟٕ :مٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م:
وهلذا ي٘مقل إصقًمٞمقن :اًمٕم٤مم ُقم ُٛمقُمف ُؿم ُٛم ِ ّ
قزم ،يميؾ
يٛم ِ ّ
أيمرم ـم٤مًم ًٌ٤م :ومٙمؾ واطمد ُمـ اًمٓمالب ؾمٞمتّمقر أٟمف هق اًمذي ؾمٞمٙمرم ،هذا اًمٕمٛمقمً ،مٙمـ اًمٕم٤م ّم قمٛمقُمف ُؿم ُ
اًمٓمالب ؾم ُٞمٙمرُمقن ،اعمٓمٚمؼ قمٛمقُمف َسمدََ ِ ّزم ،وُمٕمٜمك َسمدََ ِ ّزم أٟمف إذا أيمرم ـم٤مًم٥م واطمدً :مـ ُيٙمرم ـم٤مًم٥م آظمر ،هذا ُمٕمٜميك
اًمٚمٗمٔم٦م.
٥م قمغم اعمٕمٜمك :أٟمف ذم اًمٕم٤مم ٓ شمؼمأ اًمذُم٦م إٓ سمٗمٕمؾ اجلٛمٞمعً ،مق ؿمخص ُمثالً ىم٤مل :واهلل
ؽمشم ٌ
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمحٙمؿ ،ومٝمق ُُم َ َ
َٕ َشم ََّمدََّّ َىم َّـ قمغم ُمً٤ميملم اًمٌٚمد ٓ :سمد أن يٕمؿ اعمً٤ميملمٕ :ن اًمٚمٗمظ قم٤ممً ،مٙمـ ًمق ىم٤مل :واهلل ٕشمّمدىمـ قميغم ُمًيٙملم:
شمؼمأ اًمذُم٦م سمٛمًٙملم واطمد.
ىم٤مل اعم١مًمػ همٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمف:
واعمُْجٛم ُؾ واعمُْ ِْمتٌََِف َُيٛم ُؾ َقم َغم اعمُْح َٙم ِؿ ا ًْمق ِ
او ِح اعمٌَُْ ِ
لم ِذم َُم ْق ِو ٍع َ
آظم َر.
َ
ْ
َ ْ َ َ
ُ َْ
درؾمٜم٤م اًمٞمقم يتٕمٚمؼ سمدًٓم٦م إًمٗم٤مظ ،وهل :اعمجٛمؾ ،واعمتِمي٤مسمف ،واًمٔمي٤مهر ،واعمٜمٓميقق واعمٗمٝميقم ،واًمٌحي٨م ذم
دٓٓت إًمٗم٤مظ ُمـ أهؿ اعمٌ٤مطم٨م ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مفٕ :ن اًمٗم٘مٞمف ٓ يٛمٙمـ أن يًيتٜمٌط إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م ُميـ
سمدَ ٓٓت إًمٗم٤مظ ،وقمرف ـمري٘م٦م آؾمتدٓل.
إدًم٦م اؾمتٜمٌ٤م ًـم٤م
صحٞمح٤م إٓ إذا َأ َمل َّ َ
ً
وأول هذه اًمدٓٓت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمجٛمؾ ،واعمجٛمؾ ذم اًمٚمٖم٦م هق اعمٌُْْ َٝم ُؿ ،واعمجٛمقع ،شم٘مقل :أمجٚم٧م احلً٤مب ،إذا
مجٕمتف ،وي٘م٤مل :هذا يمالم جمٛمؾ :أي مل َيتٌََ َّ ِ
لم اعمراد ُمٜمف.
أُم٤م اعمجٛمؾ ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :ومٝمقُ :م٤م يتقىمػ وم ْٝمؿ اعمراد ُمٜمف قمغم همػمه.
وهذا اًمتٕمريػ يدل قمغم أن اعمجٛمؾ ٓ ُيٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اعمراد ُمٜمف ُمـ ٟمٗمس اًمٚمٗمظ ،وٓ ُميـ آضمتٝمي٤مد ذم شمٗمًيػم
اًمٚمٗمظ ،سمؾ ٓ سمد ُمـ ُُم ٌَ ٍ
لم يقوح اعمراد.

أصول الفقه
واإلمج٤مل ًمف أؾمٌ٤مب ،وُمـ أؾمٌ٤مب اإلمج٤مل :قمدم ُمٕمروم٦م اعمراد سمًٌ٥م آؿمؽماك ذم اًمدًٓم٦م ،يٕمٜمل يٙمقن اًمٚمٗمظ ًمف
أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ،وم٢مذا يم٤من اًمٚمٗمظ ًمف أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك :ضم٤مء اإلمج٤مل :إذ ٓ ُيدرى ُم٤م اعمٕمٜمك اعمراد ،هؾ هق هذا اعمٕمٜمك ،أو
اعمٕمٜمك اًمث٤مين ،إذا يم٤من ًمف أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك.
وُمـ إُمثٚم٦م :ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :-إَِّٓ َأ ْن َي ْٕم ُٗمق َن َأ ْو َي ْٕم ُٗم َق ا ًَّم ِذي سمِ َٞم ِد ِه ُقم ْ٘مدََ ُة اًمٜم َٙم ِ
َي٤مح﴾  ،وم٤مًميذي سمٞميده قم٘ميدة
( )217

اًمٜمٙم٤مح حمتٛمؾ أٟمف اًمقزم -وزم اعمرأةٕ :-ن اًمقزم سمٞمده قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح ،سمٛمٕمٜمك أٟمف هق اًمذي يٕم٘مد ًمٚمٛميرأة ،وَيتٛميؾ أن
اًمذي سمٞمده قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح هق اًمزوجٕ ،ن اًمزوج سمٞمده اًمٜمٙم٤مح ،سمٛمٕمٜمك دوام اًمٕم٘مد واؾمتٛمراره.
ومٝمذه أي٦م ومٞمٝم٤م إمج٤ملٟ ،مٗمس ًمٗمظ أي٦م ٓ ُيًتٗم٤مد ُمٜمف حتديد ٓ :اعمٕمٜمك إول وٓ اعمٕمٜمك اًمث٤مين ،وم٢مذا أراد اًمٗم٘مٞمف
أطمدَ اعمٕمٜمٞملم قمغم أظمر :ومال سمد أن َيًتٕملم سم٤معمٌلم ،وهق اًمدًمٞمؾ اخل٤مرضمل.
رضمح َ
أن َُيدد اعمٕمٜمك اعمراد ،أو ُي ّ
وُمـ اعمجٛمؾ :ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :-واعمُْ َٓم َّٚم َ٘م٤مت ي َؽمسمّمـ سمِ َ٠مٟم ُٗم ًِ ِٝمـ َصمالَ َصم َ٦م ُىمر ٍ
وء﴾ " ،اًم٘مرء" -يمام ُمير قمٚمٞمٜمي٤م-
ُ َ َ َّ ْ َ ْ
َّ
َ
ُ
( )218

ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٓمٝمر وقمغم احلٞمض ،ومٝمذا ُمـ َىمٌِ ِ
ٞمؾ اعمجٛمؾ ،وإرادة اًمٓمٝمر أو احلٞمض ٓ يدل قمٚمٞمف ًمٗمظ أي٦م ،وإٟمام َيت٤مج
إمم ُمٌلم.
وم٤معم٘مّمقد :أن ُمـ أؾمٌ٤مب اإلمج٤مل :آؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل :وهق أن يٙمقن اًمٚمٗمظ ًمف أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ،ومي٠مي ًمٗميظ ًميف
أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك يٙمقن هذا ُمـ ىمٌٞمؾ اعمجٛمؾ.
وُمٜمف ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-واًم َّٚمٞمْ ِؾ إِ َذا َقم ًْ َٕم َس﴾  ،ومي "قمًٕمس" شم٠ميت سمٛمٕمٜمك أدسمر ،وشم٠ميت سمٛمٕمٜمك أىمٌؾ ،ويميال
( )219

اعمٕمٜمٞملم داظمؾ ذم هذا اًمٚمٗمظ ،وحمتٛمؾ أن يراد هذا أو يراد هذا .هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :اعمجٛمؾ ُم٤م َيتقىمػ ومٝمؿ اعمراد ُمٜميف
ُمرت.
قمغم همػمه ،إُم٤م ذم َشمَٕمٞمٞمٜمف ،وهذا قمٜمد قمدم ُمٕمروم٦م اعمراد ،يمام ذم إُمثٚم٦م اًمتل ّ
ِ
اًمّمالَ َة﴾  ،ومٝمذه أي٦م ُمـ
ٞمٛمقا َّ
وىمد يٙمقن ؾمٌ٥م اإلمج٤مل قمدم ُمٕمروم٦م اًمّمٗم٦م :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-و َأىم ُ
( )221

ىمٌٞمؾ اعمجٛمؾٟٕ :مؽ إذا ىمرأت أي٦م ٓ يتٌلم ًمؽ صٗم٦م اًمّمالة.

( )217اًمٌ٘مرة.237 :
( )218اًمٌ٘مرة.228 :
( )219اًمتٙمقير.17 :
( )221اًمٌ٘مرة.43 :

أصول الفقه
لم اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -صيٗم٦م
إذنُ :مـ أيـ ضم٤مء اإلمج٤مل ذم أي٦م؟ ُمـ قمدم ُمٕمروم٦م اًمّمٗم٦م ،وىمد َسم َّ َ
اًمّمالة :سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مقل شم٤مرة ،وسم٤مًمٗمٕمؾ شم٤مرة أظمرى.
وُمـ أؾمٌ٤مب اإلمج٤مل :قمدم ُمٕمروم٦م اعم٘مدار ،وم٢مذا ىمرأت ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :-وآ ُشمُقا طم َّ٘مف يقم طمّم ِ
٤مد ِه﴾
َ َُْ َ َ َ
َ

( )221

ذم زيم٤مة

احلٌقب ،أي٦م ٓ شمدل قمغم اعم٘مدار :إذن :أي٦م ومٞمٝم٤م إمج٤ملُ ،مـ أيـ ٟمِم٠م؟ ُمـ قمدم ُمٕمروم٦م اعم٘مدار.
اعم٘مدار اًمذي ُي٥م إيت٤مؤه .هذه
ف
أيْم٤م ومٞمف إمج٤مل :إذ ٓ ُي ْٕم َر ُ
اًمز َيمَ٤م َة﴾  ،ومٝمذا ً
وُمٜمف ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وآ َشم َُقا َّ
ُ
سمٕمض ُمـ اًمٜمّمقص اعمُْ ْج َٛم َٚم ِ٦م.
( )222

وِبذا يتٌلم أن اعمجٛمؾ ًمف وصٗم٤من:
اًمقصػ إول :أٟمف ٓ يٕمرف اعمراد ُمـ ٟم ْٗمس اًمٚمٗمظ.
اًمقصػ اًمث٤مين أن اعمجٛمؾ ٓ يٛمٙميـ آضمتٝمي٤مد ذم ٟمٗميس اًمٚمٗميظ ًمٚمتقويٞمح ،ومٛمٝميام اضمتٝميد اًمٗم٘مٞميف ذم ًمٗميظ:
ِ
ٞمٛمقا﴾ ٓ ،يًتٓمٞمع أن يّمؾ إمم صٗم٦م اًمّمالة ُمـ ٟمٗمس اًمٚمٗمظ ،وُمٝمام اضمتٝمد ذم ًمٗمظَ ﴿ :وآ َشم َُقا﴾ ٓ يٛمٙميـ أن
﴿ َو َأىم ُ
ي٘مػ قمغم ُم٘مدار اًمزيم٤مة.
إذن ٓ :سمد ذم اعمجٛمؾ ُمـ ُُم ٌَلم ُيقوح اعمراد ،وهلذا إصقًمٞمقن إذا شمٙمٚمٛمقا قمغم اإلمج٤مل :شمٙمٚمٛمقا سم٤معم٘م٤مسمؾ قميغم
اًمٌٞم٤من ،وهلذا اًمِمٞمخ ي٘مقل( :واعمجٛمؾ واعمِمتٌف َيٛمؾ قمغم اعمحٙمؿ اًمقاوح اعمٌلم ذم ُمقوع آظمر).
وُمٕمٜمك ( َُيٛمؾ) ،يٕمٜملَُ :ي٤مل ،ومال يٛمٙمـ إزاًم٦م اإلمج٤مل إٓ سمقاؾمٓم٦م اعمٌلم ،وطمٙمؿ اعمجٛمؾ اًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ،
طمتك َيّمؾ اًمٌٞم٤من.
ٍ
وىمي٧م َحتتي٤مج ومٞميف
لم ُٕمتف أصقل اًمنميٕم٦م وومروقمٝم٤م ،ومل يؽمك اًمٌٞمي٤من ذم
واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمد َسم َّ َ
إُم٦م إمم ٍ
سمٞم٤من ،ومؽمك إُم٦م قمغم ُمثؾ اًمٌٞمْم٤مءً :مٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م.
ّ
أُم٤م اعمِمتٌف -واعمراد سمف :اعمتِم٤مسمف :-ومٝمقُ :م٤م ظمٗمل ُمٕمٜم٤مه ،ووده اعمحٙمؿُ :م٤م اشمْمح ُمٕمٜم٤مه .واعمتِم٤مسمف ىمٚمٞمؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م
ِ
ِ
٤مت ُحم ْ َٙم ََام ٌت ُه َّـ ُأ ُّم ا ًْم ِٙم َت ِ
ير
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
إمم اعمحٙمؿٕ :ن اهلل -ضمؾ وقمال -ىم٤ملُ ﴿ :ه َق ا ًَّمذي َأ ْٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙم َت َ
َي٤مب َو ُأ َظم ُ

( )221إٟمٕم٤مم.141 :
( )222اًمتقسم٦م.5 :

أصول الفقه
٤مت﴾  ،وم٤مقمتؼم اعمحٙمؿ هق إم ،ووصػ اعمتِم٤مسمف سم٠مٟمف ُأ َظم ُر .ىم٤مًمقا :هذا دًمٞمؾ قمغم أن اعمحٙمؿ هق إصيؾ،
٤مِب ٌ
ُُمتَ ََِم ِ َ
( )223

وأ ّن اعمتِم٤مسمف ىمٚمٞمؾ ،واعمتِم٤مسمف ىمد يٙمقن ُمتِم٤م ًِب٤م ٟمًٌٞم٤م ،وىمد يٙمقن ُمتِم٤م ًِب٤م ُيمُٚم ًّٞم٤م ،اعمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل هق اًمذي خيٗمك قميغم
أطمد دون أطمد ،يٕمٜمل ىمد يٙمقن هذا اًمٜمص ُمـ اعمتِم٤مسمف قمٜمد هذا اًمٕم٤ممل ،وىمد ٓ يٙمقن ُمـ اعمتِم٤مسمف قمٜمد قم٤ممل آظمر.
أُم٤م اعمتِم٤مسمف اعمٓمٚمؼ :ومٝمق :اًمذي خيٗمك قمغم يمؾ أطمد ،واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اعمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل يٛمٙمـ شمقويٞمحف ،يمٞميػ
يٛمٙمـ شمقوٞمحف؟ يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ سم٠من َُي٤مل إمم اعمحٙمؿ ،وم٢مذا أطمٞمؾ إمم اعمحٙمؿ :اشمْمح اعمراد.
أُم٤م اعمتِم٤مسمف اعمٓمٚمؼ :ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ شمقوٞمحف ،سمؾ هق مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل -شمٕم٤ممم -سمٕمٚمٛميف ،و َُمثَّ َ
يؾ اًمٕمٚميامء ًمٚمٛمحٙميؿ
اعمٓمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٦م آي٤مت اًمّمٗم٤مت ،ومآي٤مت اًمّمٗم٤مت ،أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م.
أُم٤م يمٞمٗمٞمتٝم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اهلل -شمٕم٤ممم :-ومٝمل يمام ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل" :-آؾمتقاء ُمٕمٚمقم"

( )224

يٕمٜمل ذم ًمٖم٦م

اًمٕمربٕ :ن آؾمتقاء ُمٕمٜم٤مه اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع ،أُم٤م اًمٙمٞمػ :ومٝمق جمٝمقل :إذن :يمٞمٗمٞم٦م آي٤مت اًمّمٗم٤مت ،هذا ُميـ ىمٌٞميؾ
اعمتِم٤مسمف اًمذي ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ُمٕمرومتف.
أيْم٤م :طم٘مٞم٘م٦م اًمروح ،وطم٘مٞم٘م٦م ُم٤م أظمؼم اهلل -شمٕم٤ممم -سمف قمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م ،وقمذاب اًمٜم٤مر ،يمؾ هذا ُمـ اعمتِم٤مسمف
وُمٜمف ً
اًمذي ٓ َ
ؾمٌٞمؾ إمم ُمٕمرومتف.
اًمٜمًٌل :ومٝمذا ُمتٙمـ ُمٕمرومتفُ ،
ومتٙمـ إزاًمي٦م اًمتِمي٤مسمف سم٢مطم٤مًمتيف إمم اعمحٙميؿ ،وهليذا ىمي٤مل -شمٕمي٤ممم -ذم
أُم٤م اعمتِم٤مسمف
ّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اعمتِم٤مسمفَ ﴿ :وم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
يؿ َشم ْ٠م ِوي َٚمي ُف إَِّٓ اهللَُّ
قِبِ ْؿ َز ْي ٌغ َومٞمَتٌََِّّ ُٕمق َن َُم٤م َشم ََِم٤م َسم َف ُمٜمْ ُف ا ْسمت َٖمَ٤م َء ا ًْمٗمتْٜمََ٦م َوا ْسمت َٖمَي٤م َء َشم ْ٠م ِويٚميف َو َُمي٤م َي ْٕم َٚم ُ
اًمر ِاؾم ُخق َن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َي ُ٘مق ًُمق َن آ َُمٜمََّّ٤م سمِ ِف ُيم ٌُّؾ ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد َرسمٜمََ٤م﴾ .
َو َّ
( )225

إذن :هذه ـمري٘م٦م اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ :أن ُم٤م يٛمٙمـ ُمٕمرومتف َُيٞمٚمقٟمف إمم اعمحٙمؿ ،وُم٤م ٓ متٙميـ ُمٕمرومتيف َيٞمٚميقن
قمٚمٛمف إمم اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-

( )223آل قمٛمران.7 :
( )224صحٞمح :أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم "ذح أصقل اشم٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م" ( ،)398/2واًمٌٞمٝم٘مل ذم "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" ()151-151/2
و"آقمت٘م٤مد" صي  ،56واًمدارُمل ذم "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" صي ،33وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "احلٚمٞم٦م" ( ،)326-325/6صححف اًمذهٌل ذم اًمًػم
( ،)91،95-89/8واًمٕمٚمق (ص.)114-113
( )225آل قمٛمران.7 :

أصول الفقه
ُمـ أُمثٚم٦م اعمتِم٤مسمف اًمذي ُمتٙمـ ُمٕمرومتف :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممُ ﴿ :-ي ِْم ُّؾ َُم ْـ َي َِم٤م ُء َو َ ْهي ِدي َُم ْـ َي َِم٤م ُء﴾  ،ومٝمذه أيي٦م
شمِمتٌف قمغم َُم ْـ ئمـ أن إوالل اهلل -شمٕم٤ممم -وهدايتف ًمإلٟمً٤من ًمٞمس هل٤م ؾمٌ٥مٟٕ :مف ىم٤ملُ ﴿ :ي ِْم ُّؾ َُم ْـ َي َِم٤م ُء َو َ ْهي ِدي َُم ْـ
( )226

َي َِم٤م ُء﴾ ،ومٕمٜمدُم٤م ي٘مرأ اإلٟمً٤من هذه أي٦م ٕول وهٚم٦م :يتٌ٤مدر إمم ذهٜمف أن هداي٦م اهلل -شمٕم٤ممم -وإويالل اهلل -شمٕمي٤ممم-
ًمٞمس هلام ؾمٌ٥م ُمـ ِىمٌَ ِؾ اًمٕمٌد ،سمٞمٜمام ضم٤مءت آي٤مت أظمر أزاًم٧م هذا آؿمتٌ٤مه ،وسمٞمٜم٧م أن هداي٦م اهلل هل٤م ؾمٌ٥م ،وإوالل
ِ ِ
اًمًيالَ ِم﴾  ،وميدََ ًَّم ْ٧م قميغم أ ّن اشمٌي٤مع
اهلل ًمف ؾمٌ٥م :ىم٤مل -شمٕم٤مممْ َ ﴿ :-هيدي سمِف اهللَُّ﴾ ُمـ؟ ﴿ َُم ِـ ا َّشمٌَ َع ِر ْو َ
يقا َٟم ُف ُؾميٌُ َؾ َّ
( )227

روقان اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-هذا هق ؾمٌ٥م هداي٦م اهلل -شمٕم٤مممً -مٚمٕمٌد ،وومٞمام ضم٤مء ذم اإلويالل :ىمي٤مل -شمٕمي٤ممم:-
ِ
اًمِمٞم٤مـمِ َ ِ ِ
اًمْمالَ ًَم ُ٦م إِ َّهن ُ ُؿ َّ َ
َي ًٌَُق َن َأ َّهن ُ ْؿ ُُم ْٝمتََيدُُ و َن﴾ ،
﴿ َوم ِري ً٘م٤م َهدََ ى َو َوم ِري ً٘م٤م َطم َّؼ َقم َٚمٞمْ ِٝم ُؿ َّ
اخت َُذوا َّ َ
لم َأ ْوًمٞمَ٤م َء ُم ْـ ُدون اهللَِّ َو َ ْ
( )228

وم٤مخت٤مذهؿ اًمِمٞم٤مـملم أوًمٞم٤م َء ؾمٌ٥م ُمٜمٝمؿ أدى إمم إوالل اهلل -شمٕم٤ممم -هلؿ ،وُم٤م رسمؽ سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد.
اًمٌلم ،ومٞمتْمح اعمراد ،هذا اعمتِم٤مسمف.
وم٤معم٘مّمقد :أن اعمتِم٤مسمف
اًمٜمًٌل َُي٤مل إمم اعمحٙمؿ اًمقاوح ّ
ّ
شمٓمٌٞم٘مل ،سمٞميٜمام اعمجٛميؾ
قمٛمكم
ويم٤من إَ ْو َمم أن ٓ ُيذيمر اعمتِم٤مسمف ذم أصقل اًمٗم٘مفٕ :ن اعمتِم٤مسمف ٓ يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ
ّ
ّ
ومٛمتَ َٕم َّٚم ُ٘ميف آقمت٘مي٤مد ،ومٙمي٤من
يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ قمٛمكم
شمٓمٌٞم٘مل ،وهلذا ىمٚمٜم٤م :إن اعمجٛمؾ ٓ ُيٕمٛمؾ سمف ىمٌؾ سمٞم٤مٟمف ،أُم٤م اعمتِم٤مسمف ُ
ّ
إَ ْو َمم أن ٓ ُيذيمر ذم أصقل اًمٗم٘مف وٓ ؾمٞمام اعمختٍماتً .مٙم ّـ إصقًمٞملم يذيمروٟميف ُميـ سمي٤مب إمتي٤مم اًمٙميالم قميغم
َدٓٓت إًمٗم٤مظ ،وهؿ َُيٌقن أن يٙمقن اًمٙمالم واوم ًٞم٤م ويم٤مُمالًً ،ومٞمذيمرون اعمتِم٤مسمف.
وِبذا يتٌلم ًمٜم٤م اًمٗمرق سملم اعمتِم٤مسمف واعمجٛمؾ ،وهق أن يمال ُمٜمٝمام ومٞمف ظمٗم٤مء ،وومٞمف قمدم ووقح ًمٚمٛمرادً ،مٙمـ سمٞمٜمٝمؿ
ومرق ُمـ وضمٝملم :إول :أن اعمجٛمؾ ممٙمـ سمٞم٤مٟمف ،أُم٤م اعمتِم٤مسمف :ومٛمٜمف ُم٤م هق ممٙمـ سمٞم٤مٟمف ،وُمٜمف ُم٤م هق ٓ يٛمٙميـ سمٞم٤مٟميف.
واًمٗمرق اًمث٤مين :أن اعمجٛمؾ يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم سمخالف اعمتِم٤مسمف.
ُي٥م ا ًْمٕمٛم ُؾ سمِ٤مًم َّٔم ِ
٤مه ِر َوَٓ ُي ْٕمدََ ُل َقمٜمْ ُف إَِّٓ سمِدََ ًمِ ٍ
ٞمؾ.
َو َ ِ ُ َ َ
صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ إمم اًمٔم٤مهر واعم١مول ،وم٘م٤مل( :وُي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر وٓ ُيٕمدل قمٜمف إٓ ًمدًمٞمؾ) ،هذا يمالم خمتٍم
ضمدا.

( )226اًمٜمحؾ.93 :
( )227اعم٤مئدة.16 :
( )228إقمراف.31 :
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وم٠موًُٓ :م٤م هق اًمٔم٤مهر؟ اًمٔم٤مهر ذم اًمٚمٖم٦م :اًمقاوح اًمٌلم ،وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء :إن ًمٗمٔمف ُيٖمٜمل قمـ شمٕمريٗميفً ،مٙمي ْـ
ضم٤م َّدة اًمٕمٚمامء أهنؿ يٌٞمٜمقن طمتك اًمقاوح٤مت ،وىمد ي٘مقل ىم٤مئيؾ :إن اًمٔمي٤مهر قميغم اؾميٛمف فمي٤مهر :إذن :يمٞميػ شمٕميرف
اًمٔم٤مهر ،اعم٘مّميقد :إن اًمٔمي٤مهر ذم اًمٚمٖمي٦م هيق اًمقاويح اًمٌيلم ،هيذا سم٤مًمٜمًيٌ٦م إمم اًمٚمٖمي٦مً ،مٙميـ سم٤مًمٜمًيٌ٦م إمم اعمٕمٜميك
اًمٚمٖميقي،
آصٓمالطمل قمٜمد إصقًمٞملم ٓ ،ي٘م٤مل :إٟمف واوح ٓ :سمد ُمـ شمٕمريٗمف ،إٟمام اًمقويقح سم٤مًمٜمًيٌ٦م إمم اعمٕمٜميك
ّ
وم٤مًمٔم٤مهر ذم اصٓمالح إصقًمٞملمُ :م٤م اطمتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم هق ذم أطمدمه٤م أفمٝمر ُمـ أظمر ،هذا هق شمٕمريػ اًمٔم٤مهر.
وصٗملم:
هذا اًمتٕمريػ يدل قمغم اًم ّٔم٤مهر ٓ سمد ًمف ُمـ ْ
اًمّمٗم٦م إومم :أ ّن اًمٔم٤مهر ٓ يتَ َ٠م َّشمَّك إٓ ذم ِ
ًمٗمظ ًمف أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ،اًمٚمٗمظ اًمذي ًمٞمس ًمف إٓ ُمٕمٜمك واطمد ًمٞمس ُمـ
َ
ِ
ِ
احل٩م َو َؾميٌْ َٕم ٍ٦م
َىمٌٞمؾ اًمٔم٤مهر ،هذا ُمـ َىمٌٞمؾ اًمٜمص ،وم٠مٟم٧م ُمثالً إذا ٟمٔمرت إمم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-ومّمٞمَ٤م ُم َصمال َصم٦م َأ َّي٤م ٍم ِذم ْ َ
َ٤مُم َٚم ٌ٦م﴾  ،هؾ ﴿شمِ ْٚم َؽ َقم َنم ٌة َيم ِ
إِ َذا رضمٕمتُُؿ شمِ ْٚم َؽ َقم َنم ٌة َيم ِ
َ٤مُم َٚم ٌ٦م﴾ ًمف اطمتامل آظمر؟ ُم٤م ًمف اطمتامل آظمير ،هيذا ُميـ ىمٌٞميؾ
َ َ ْ ْ
َ
َ
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اًمٜمص ،أُم٤م اًمٔم٤مهر :ومٚمف ُمٕمٜمٞم٤من.
أفمٝمر ُمـ أظمر ،ومال يتً٤موي٤من ،واًمٔمٝمقر ًمف أؾمٌ٤مبُ :ميـ أؾميٌ٤مب
اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ :سمد أن يٙمقن أطمد اعمٕمٜمٞملم َ
أؾميدً ا ،أؾميد َيتٛميؾ
اًمٔمٝمقر :يمقن اًمٚمٗمظ ًمف طم٘مٞم٘م٦م وجم٤مز ،هذا ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٔمٝمقر ،وم٢مذا ىمٚمي٧م ًمِميخص :رأيي٧م
ً
ُمٕمٜمٞملم؟ احلٞمقان اعمٗمؽمس ،واًمرضمؾ اًمِمج٤مع ،هق ذم أي اعمٕمٜمٞملم أفمٝمر؟ ذم احلٞميقان اعمٗميؽمس عمي٤مذا؟ ٕن هيذا هيق
احل٘مٞم٘ميل ،هيذا ُميـ أؾميٌ٤مب
احل٘مٞم٘مل :إذن :اًمٚمٗمظ اًمذي ًمف طم٘مٞم٘م٦م أو جم٤مز ،يٙمقن فم٤مهرا ذم أهيام؟ ذم اعمٕمٜمك
اًمٚمٗمظ
ّ
ّ
اًمٔمٝمقر.
وُمـ أؾمٌ٤مب اًمٔمٝمقر :اإلـمالق وقمدم اًمت٘مٞمٞمد ،وم٘مقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مرَ ﴿ :ومتَ َْح ِر ُير َر َىمٌَ ٍ٦م ُِم ْـ َىمٌْ ِؾ َأ ْن
ِ
اعمتٌ٤مدر ،وحمتٛمؾ أهن٤م ُم٘مٞمدة سم٘مٞمد اإليامن ،هل ذم أي ُمٕمٜمٞملم أفمٝمر،
َيتَ ََام َّؾم٤م﴾  ،اًمرىمٌ٦م هٜم٤م حمتٛمؾ أهن٤م ُمٓمٚم٘م٦م ،هذا هق
( )231

ذم اإلـمالق وقمدم اًمت٘مٞمٞمد :إذن :احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز ،اًمٔمٝمقر ذم احل٘مٞم٘م٦م ،اإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد اًمٔمٝمقر ذم اإلـمالق.
ِ
ًمٙميـ
أيْم٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٔمٝمقر :اًمٕمٛمقم ،وم٠مًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم فم٤مهرة ذم اًمٕمٛمقم ،واطمتامل اًمتخّمٞمص ،هذا ممٙمـ،
ً
احلٛمؾ قمغم اًمتخّمٞمص َيت٤مج إمم دًمٞمؾ ،وم٠مٟم٤م إذا ىمٚم٧مٟ :مجح اًمٓمالب ،حمتٛمؾ أن هٜم٤مك ـمالسم٤م رؾمٌقاً ،مٙمـ ٓ أمحيؾ

( )229اًمٌ٘مرة.196 :
( )231اعمج٤مدًم٦م.3 :

أصول الفقه
اًمٚمٗمظ قمغم أن هٜم٤مك ـمالسم٤م رؾمٌقا إٓ سمدًمٞمؾ ،وإٓ :وم٤مٕصؾ أن مجٞمع اًمٓمالب ىمد ٟمجحقا :إذن محؾ أًمٗمي٤مظ اًمٕمٛميقم
قمغم اًمٕمٛمقم هذا ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٔم٤مهر.
ُمـ أُمثٚم٦م اًمٔم٤مهرُ :مث٤مل ُمر قمٚمٞمٜم٤م وهق ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :-شمَق َّو ُ ِ
حليق ِم ِ
اإلسمِ ِ
يؾش ،
َ
ي١موا ُمي ْـ ُ ُ
( )231

"شمقو١موا" ًمف ُمٕمٜمٞم٤منُ ،مٕمٜمك فم٤مهر وهق أن اعمراد همًؾ إقمْم٤مء إرسمٕم٦مٕ :ن اًمٚمٗمظ ورد قمغم ًمً٤من اًمنميع ،وًميف
ُمٕمٜمك ُمرضمقح أن اًمقوقء سمٛمٕمٜمك اًمٜمٔم٤موم٦م ،ومٕمغم أي اعمٕمٜمٞملم َُيٛمؾ؟ َيٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر.
ُم٤م طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر؟ اًمِمٞمخ ي٘مقلُ( :ي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر)ُ ،ي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر عم٤م يكم:
أوًٓ :أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،ومٝمؿ يٕمٛمٚمقن سمٔمقاهر إًمٗم٤مظ ُم٤م مل ييرد سف اًمٚمٗميظ قميـ
فم٤مهره إذن يًتّمحٌقن إصؾ ،وُم٤م هق إصؾ؟ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر.
إذا ضم٤مؤوا إمم ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-شمقو١موا ُمـ ُحلقم اإلسمؾش ،محٚمقا اًمقويقء قميغم أن اعميراد
اًمقوقء اًمنمقمل.
اًمتٕمٚمٞمؾ اًمث٤مين :أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر أطمقط وأسمرأ ًمٚمذُم٦مٕ :ن َُم ْـ قمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر ٓ ُيالم :وم٘مد قمٛمؾ سم٤مٕطمقط.
اًمتٕمٚمٞمؾ اًمث٤مًم٨م :أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر َأ َد ُّل قمغم اًمٓم٤مقم٦م وآٟم٘مٞم٤مدٕ :ن اًمذي قمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر مل يٍمف اًمٚمٗميظ قميـ
فم٤مهره سمدون ُم ِ
قضم٥م ،أُم٤م اًمذي يٍمف اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره سمدون ُمقضم٥م :ومٝمذا ي٘م٤مل :إٟمف مل يًٚمؽ اًمٓمريؼ اًمذي شمؼمأ
ُ
سمف اًمذُم٦م ،وٓ اًمٓمريؼ اًمذي يدل قمغم ىمقة اًمٓم٤مقم٦م وآٟم٘مٞم٤مد ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقل اًمِمٞمخ( :وُي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر).
صمؿ ىم٤مل( :وٓ يٕمدل قمٜمف إٓ سمدًمٞمؾ) :يٕمٜمل ٓ يٕمدل قمـ اًمٔم٤مهر سمحٞم٨م إن اًمٚمٗمظ َيٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اعمرضمقح إٓ
سمدًمٞمؾ.
أؾمدً ا ،إصؾ أن اعمراد احلٞمقان اعمٗمؽمس ،ومٝميذا هيق اعمٕمٜميك اًميراضمح،
ٟمرضمع إمم اعمث٤مل إول اًمذي هق :رأي٧م ً
اعمٕمٜمك اًمراضمح ي٘م٤مسمؾ ُمٕمٜمك ُمرضمقحٟٕ :مٜمل ىمٚم٧م ًمٙمؿ ٓ :يٛمٙمـ اًمٔم٤مهر إٓ ذم ٍ
ًمٗمظ ًمف ُمٕمٜمٞم٤منُ ،مٕمٜمك ُمتٌي٤مدر ،هيذا
اًمراضمح ،وُمٕمٜمك سمٕمٞمد هذا هق اعمرضمقح.

( ) 231أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ (ُ )361مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة.

أصول الفقه
وإصؾ محؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اًمراضمح ،ومحؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اًمراضمح هذا ٓ َيت٤مج إمم دًمٞميؾً ،مٙميـ محيؾ
اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اعمرضمقح هذا ٓ سمد ًمف ُمـ دًمٞمؾ ،ويًٛمك اًمت٠مويؾ :إذن :اًمت٠مويؾ ُم٠مظمقذ ُميـ إَ ْو ِل ،وإَ ْو ُل هيق
اًمرضمقع ،يم٠مين شمريم٧م اعمٕمٜمك اًمراضمح ورضمٕم٧م إمم اعمٕمٜمك اعمرضمقح ،وإٟمام ص٤مر اعمٕمٜمك اعمرضمقح رضمق ًقم٤مٕ :ن اعمٕمٜميك
ِ
ِ
اعمتٌ٤مد َر ،ورضمع إمم اعمٕمٜمك اعمرضمقح.
اًمراضمح
تٙمٚمؿ َشم ََر َك اعمٕمٜمك
َ
اعمرضمقح ظمالف اعمٕمٜمك اًمراضمح اعمتٌ٤مدر ،ومٙم٠من اعم َ
إذن اًمت٠مويؾ ُمٕمٜم٤مه :سف اًمٚمٗمظ اًمٔم٤مهر ُمـ ُمٕمٜم٤مه اًمراضمح إمم ُمٕمٜم٤مه اعمرضمقح ًمدًمٞمؾ ،هذا اًميدًمٞمؾ ىميد يٙميقن
وم٤مؾمدً ا ،إذا ضم٤مء
وم٤مؾمدً ا أو ٓ يقضمد دًمٞمؾ ،ومٞمٙمقن اًمت٠مويؾ
صحٞمح٤م ،وىمد يٙمقن اًمدًمٞمؾ
صحٞمح٤م ،سم٠من يٙمقن اًمت٠مويؾ
ً
ً
ً
ً
أؾمدً ا يرُمل ،هؾ أن ؾمٜمحٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اًمراضمح ،اًمذي هق احلٞمقان اعمٗمؽمس ،أم قميغم
إٟمً٤من وىم٤مل :رأي٧م ً
اعمٕمٜمك اعمرضمقح اًمذي هق اًمرضمؾ اًمِمج٤مع؟ هق يمذًمؽ :عم٤مذا ؾمٜمحٛمٚمف قمغم اعمٕمٜمك اعمرضمقح؟ ٕن قمٜمدي دًمٞمال ،وهق
ىمقًمٜم٤م :يرُمل :إذن :هذا شم٠مويؾ صحٞمح.
واًمت٠مويؾ اًمّمحٞمح هق اًمذي يدل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح ،واًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد هق اًمذي ًمٞمس قمكم دًمٞمؾ أصالًً ،أو
ِ
اًمّم يالَ َِة َوم٤م ْهم ًِْ ي ُٚمقا
قمٚمٞمييف دًمٞمييؾ همييػم صييحٞمح :ومٛمييثالً ىمييقل اهلل -شمٕميي٤مممَ ﴿ :-ييي٤م َأ ُّ َهييي٤م ا ًَّمييذي َـ آ َُمٜمُييقا إِ َذا ُىم ْٛم يتُ ُْؿ إِ َمم َّ
ِ
ُمتٌ٤مدر ،واعمٕمٜمك :وىم٧م ىمٞم٤مُمٙمؿ ًمٚمّمالة شمقو١موا ،هذا ُمٕمٜمك
قه ُٙم ُْؿ﴾  ..إًمخ ،ىم٤مل اًمٕمٚمامء :هذه أي٦م هل٤م ًمٗمظ
ُو ُضم َ
( )232

ُمتٌ٤مدر ،وومٞمف ُمٕمٜمك ُمرضمقح :إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة ،يٕمٜمل إذا أردشمؿ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمّمالة ،وأيي٦م حمٛمقًمي٦م قميغم اعمٕمٜميك
ًمّميالَ َِة﴾ ،
اعمرضمقح ،واًمدًمٞمؾ أن اًمقوقء ٓ يٙمقن وىم٧م اًم٘مٞم٤مم ،وإٟمام يًٌؼ اًم٘مٞم٤مم :إذن ُمٕمٜميك ﴿إِ َذا ُىم ْٛميتُ ُْؿ إِ َمم ا َّ
( )233

يٕمٜمل إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ،إذا ىم٤مم اعم١م ّذن ويمٜم٤م ضم٤مًمًلم ،وىمٗمٜم٤م أن :يّمدق قمٚمٞمٜم٤م أٟمٜم٤م ىمٛمٜم٤م إمم اًمّميالة ،هيؾ وىمي٧م
اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًم٘مٞم٤مم هق وىم٧م اًمقوقء؟ ٓ ،إٟمام اًمقوقء يًٌؼ اًمّمالة ،وهلذا شمٕمرومقن أن اًمٗم٘مٝم٤مء يٗمرىمقن سملم اًمنموط
وسملم إريم٤من ،ي٘مقًمقن إريم٤من داظمؾ اعم٤مهٞم٦م ،سمٞمٜمام اًمنموط َشمتَ َ٘مدََّّ ُم قمغم اعم٤مهٞم٦م ،يًؽم اًمٕمقرة ،يتقو٠مَ ،يدد اًم٘مٌٚمي٦م،
هذا ُمتك؟ ىمٌؾ اًمتَّ َٚمٌُّس سم٤مًمّمالة ،ومت٠مويؾ ﴿ ُىم ْٛمتُ ُْؿ﴾ إذا أردشمؿ ،يٕمٜمل إمم ىمقًمٜم٤م أردشمؿ ،هذا ُم٤مذا؟ شم٠مويؾ صحٞمح.
٤مؾم َت َِٕم ْذ سمِ٤مهللَِّ﴾  ،إذا ىمرأت فم٤مهر أي٦م :اٟمتٝمٞم٧م ُمـ اًم٘مراءة:
وُمثٚمف ً
أيْم٤م :أي٦م اًمٙمريٛم٦مَ ﴿ :وم٢مِ َذا َىم َر ْأ َت ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َوم ْ
( )234

ٕ ّن "ىمرأت" ومٕمؾ ُم٤مضً ،مٙمـ اعمراد إذا أردت اًم٘مراءة ،وإن يم٤من سمٕمض اًمٕمٚمامء أسم٘مك أي٦م قمغم فم٤مهره٤م ،وىمي٤مل :إذا

( )232اعم٤مئدة.6 :
( )233اعم٤مئدة.6 :
( )234اًمٜمحؾ.98 :

أصول الفقه
اٟمتٝمٞم٧م ُمـ اًم٘مراءة شمًتٕمٞمذ ٕضمؾ أن شمٌ٘مك أصمر اًم٘مراءةُ ،مثٚمام ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )235

ذم "إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من"ً ،مٙميـ اجلٛمٝميقر

قمغم أ ّن اعمراد إذا أردت اًم٘مٞم٤مم.
وُمـ اًمت٠مويؾ اًمّمحٞمح :ختّمٞمص اًمٕم٤مم :ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ َطم َّ
يؾ اهللَُّ ا ًْمٌَٞمْي َع﴾

( )236

ًميق أظميذٟم٤م أيي٦م قميغم

فم٤مهره٤مً :مّم٤مر اعمٕمٜمك :يمؾ سمٞمع طمالل ،هذا همػم صحٞمح.
إذن :أي٦م دظمٚمٝم٤م اًمتخّمٞمص سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ُمٜمٕم٧م أٟمقا ًقم٤م ُمـ اًمٌٞمقع ،وِبذا يتٌلم أن ختّمٞمص اًمٕم٤مم داظمؾ
ذم اًمت٠مويؾ ،وشم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ داظمؾ ذم اًمت٠مويؾ.
أُم٤م اًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد :ومٛمـ أُمثٚمتف :شم٠مويؾ اعمٕم ّٓمٚم٦م ًمٜمّمقص إؾمامء واًمّمٗم٤مت ،يميام ذم ىميقهلؿ قمٜميد ىميقل اهلل -
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾم َت ََقى﴾
اًمر ْ َ
ش ْ
شمٕم٤مممَّ ﴿ :

( )237

سمٛمٕمٜمك :اؾمتقمم ،ومٝمذا شم٠مويؾ وم٤مؾمد.

ِ
وُمٜمف شم٠مويؾ احلٜمٗمٞم٦م ًم٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أيام اُمر َأ ٍة َٟم َٙمَح ْ٧م سمِ َٖم ِ ِ ِ
َ٤مطم َٝم٤م َسم٤مـمِ ٌؾش .
َػم إِ ْذن َوًمٞم َٝم٤مَ :ومٜم َٙم ُ
َ
ْ
ُّ َ ْ َ
( )238

ي٘مقل احلٜمٗمٞم٦م :إن اعمراد سم٤معمرأة هٜم٤م اًمّمٖمػمةٕ :ضمؾ أن َيتَ ََٛم َِّمك ُمع ُمذهٌٝمؿ اًمذي ٓ يِمؽمـمقن ومٞمف اًمق َّزمُ ،مع أن
محؾ اعمرأة قمغم اًمّمٖمػمة ،هذا شم٠مويؾ وم٤مؾمد يرده اًمًٞم٤مق ،وم٠موًٓ :اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ىمي٤مل« :أييامش ،أي،
و"أي" ُ-مثٚمام ُمر قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمدرس اعم٤ميضُ -مـ صٞمغ اًمٕمٛمقم.
اًمٌمء اًمث٤مين :أٟمف أشمك سمي "ُم٤م" ،و"ُم٤م" إذا ُأ ْد ِظم َٚم٧م قمغم صٞمغ اًمٕمٛمقم :أوم٤مدت شمقيمٞمد اًمٕمٛمقم.

( ) 235حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
) (236اًمٌ٘مرة.275 :
) (237ـمف.5 :
( )238صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 24372أسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ذم اًمقزم ( ) 2183اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ( ) 1112وىم٤مل :طمدي٨م طمًـ ،اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم (ُ ) 1879مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م .ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.

أصول الفقه
اًمٌمء اًمث٤مًم٨م :أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمي٤مل« :اُميرأةش ،واًمّميٖمػمة ٓ يٓمٚميؼ قمٚمٞمٝمي٤م أهني٤م اُميرأة،
اعم٘مّمقد أن هذا ُمـ اًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد.
ظَ ،ومٞمدْْ ُظم ُؾ ِذم ُمٜمْ ُٓم ِ
قق ي َٓم٤مسمِ ُؼ ًَم ْٗم َٔمفَ ،أو يدْْ ُظم ُؾ اعمَْٕمٜمََك ِذم ِوٛم ِـ اًم َّٚم ْٗم ِ
قىم ِفَ .و ًَم ُف َُم ْٗم ُٝمق ٌمَ ،و ُه َق اعمَْ ْٕمٜمََك
َ
ْ
ُ ْ َ
َوا ًْم َٙمالَ ُم ًَم ُف َُمٜمْ ُٓم ٌ ُ
َ
ْ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ي٤محل ْٙم ِؿ ُِمي َـ
ا ًَّم ِذي َؾم َٙم َ
ْيؿ َقم َٚم ْٞميف َأ ْو َمم سمِ ْ ُ
احل ْٙم ُ
٤محل ْٙم ِؿ ُم َـ اعمَْٜمْ ُٓمقق سمِفَ :يمَ٤م َن َُم ْٗم ُٝمق َم ُُم َقا َوم َ٘م٦مَ ،ي ُٙمُق ُن ْ ُ
َ٧م َقمٜمْ ُف ،إِ ْن َيمَ٤م َن َأ ْو َمم سمِ ْ ُ
يف ،سمِ َنم ِ
قق سمِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
احل ْٙمْؿ ومِ ِٞمف خمُُ َ٤مًمِ ًٗم٤م ًمِ ْٚم ُح ْٙم ِؿ ِذم اعمَْٜمْ ُٓم ِ
يط َأ ْن َٓ
اعمَْٜمْ ُٓمقق سمِفَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن ظمالَ ُوم ُف :ىم َٞمؾ ًَم ُفَُ :م ْٗم ُٝمق ُم خمُُ َ٤م ًَم َٗم٦مَ ،وم َٞم ُٙمُق ُن ْ ُ ُ
ْ
٤من طم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
٥م ،وَٓ ي ُٙمُق َن ضمقاسم٤م ًمًِ َ١م ِ ِ
ِ
٤مد َصم ٍ٦م ا ْىمتَ ََْم ْ٧م َسم َٞم٤م َن
َْ
ال َؾم٤مئ ٍؾَ ،وَٓ ؾم َٞمؼ ًمٚمتَّ ْٗمخٞم ِؿَ ،أ ِو آ ُْمتٜمََ٤منَ ،وَٓ َسم َٞم َ
خي ُْر َج خمََ ْ َر َج ا ًْم َٖمَ٤مًم ِ َ َ
َ َ ً ُ
احل ْٙم ِؿ ِذم اعمَْ ْذ ُيم ِ
ُقر
ُْ
ٟمٜمٓمٚمؼ إمم آظمر سمح٨م قمٜمدٟم٤م اًمٞمقم ،وهق :اعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم.
اعمٜمٓمقق :اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ ٟمٓمؼ إذا شمٙمٚمؿ ،وم٤معمٜمٓمقق هق اعمٚمٗمقظ سمف ،واعمٜمٓمقق ُم٤م دل قمغم احلٙمؿ ذم حمؾ اًمٜمٓمؼ،
وُم٤م هق حمؾ اًمٜمٓمؼ؟ هل اًمٕمٌ٤مرة اًمتل َٟم َٓم َؼ ِب٤م اعمتٙم ّٚمؿ.
ِ
اًمّميالَ َة﴾
ٞمٛميقا َّ
إذن :اعمٜمٓمقق يدل قمغم احلٙمؿ ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل ٟمٓمؼ ِب٤م اعمتٙمٚمؿ ،وم٘مقل اهلل -شمٕمي٤مممَ ﴿ :و َأىم ُ

( )239

اًمز َيمَ٤م َة﴾ وضمقب إيت٤مء اًمزيم٤مةَ ﴿ ،ومالَ َشم ُ٘مؾ َّهل ُ َام ُأف﴾
اعمٜمٓمقق وضمقب إىم٤مُم٦م اًمّمالةَ ﴿ ،وآ ُشمُقا َّ
ِ
اؾم ُؿ اهللَِّ َقم َٚم ْٞم ِف﴾  ،اعمٜمٓمقق اًمٜمٝمل قمـ إيمؾ ُمـ ُمؽموك اًمتًٛمٞم٦م .هذا يمٚميف ُميـ
اًمت٠مومٞمػَ ﴿ ،وَٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا مم َّ٤م َمل ْ ُي ْذ َيم َِر ْ
( )240

اعمٜمٓمقق اًمٜمٝميل قميـ

( )241

ىمٌٞمؾ اعمٜمٓمقق :إذن :اعمٜمٓمقق هق احلٙمؿ اًمذي ي١مظمذ ُمـ إًمٗم٤مظ.
وي٘مًؿ إصقًمٞمقن اعمٜمٓمقق إمم ىمًٛملم :ومٞم٘مقًمقن :اعمٜمٓمقق اًمٍميح ،واعمٜمٓمقق همػم اًمٍميح:
اعمٜمٓمقق اًمٍميح هقُ :م٤م ووع ًمف اًمٚمٗمظ ودل قمٚمٞمف ،إُم٤م سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م أو سم٤مًمتْمٛمـ ،هذا اعمٜمٓمقق اًمٍميح :هقُ :مي٤م
ووع ًمف اًمٚمٗمظ ودل قمٚمٞمف إُم٤م سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م أو اًمتْمٛمـ.
ظم٤مرضمل
همػم اًمّمحٞمح :هق :اًمذي مل يقوع ًمف اًمٚمٗمظ ،وإٟمام يدل قمٚمٞمف سم٤مًٓمتزام ،سمٛمٕمٜمك أن اًمٚمٗمظ َد َّل قمغم ُمٕمٜمًًك
ّ
ٓز ٍم ًمف.

) (239البقرة.43 :
) (241اإلهاء.23 :
) (241إٟمٕم٤مم.121 :

أصول الفقه
وأضمدين هٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم سمٞم٤من أٟمقاع اًمدًٓم٦م ،وهل دًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ،ودًٓم٦م اًمتْمٛمـ ،ودًٓم٦م آًمتزام ،وُم٤م ُٟمُٛمثيؾ
سمف ُمـ أٟمقاع اًمدًٓم٦م يمٚمف ُمـ َىمٌِٞمؾ اعمٜمٓمققٟٕ :مٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م :إن دًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م واًمتْميٛمـ اعمٜمٓميقق اًمٍمييح ،ودًٓمي٦م
آًمتزام اعمٜمٓمقق همػم اًمٍميح.
دًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م :هل :دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم َمت َ٤مم ُم٤م ُووع ًمفُ :مثْؾ :دًٓم٦م اًمّمالة قمغم مجٞمع أومٕم٤مل اًمّمالة ،أو قمغم ُمي٤م
شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة ُمـ أىمقال أو أومٕم٤مل.
وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :اًمّمالة شمدل قمغم ريمقع وؾمجقد ،وىمٞم٤مم ،وضمٚمقس ،وشمِم ّٝمد ،وأذيم٤مر ،هذه شمًٛمك دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م.
ِ
اًمّمالَ َة﴾ ُم٤م دًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م؟ وضمقب
ٞمٛمقا َّ
إذن :دًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م هل :دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم مت٤مم ُم٤م ووع ًمف اًمٚمٗمظ ﴿ َأىم ُ
إىم٤مُم٦م اًمّمالة.
دًٓم٦م اًمتْمٛمـ :هل :دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم ضمزء ُم٤م ووع ًمفُ :مثؾ :دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اًمريمقع واًمًجقد ،ومي٢مذا ىمٚمٜمي٤م:
اًمّمالة :شمدل قمغم ُو ُضمقب اًمريمقع واًمًجقد ومال شمّمػم دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦مٕ :ن ُم٤م ذيمرت مجٞمع إومٕم٤مل اًمتيل شمتْميٛمٜمٝم٤م
اًمّمالة ،إٟمام ذيمر ضمزء ُمـ إومٕم٤مل ،وم٢مذا ذيمرت اًمريمقع ،أو اًمًجقد ،أو اًم٘مٞم٤مم ،أو اجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد ،دًٓم٦م اًمّمالة
قمغم هذه إؿمٞم٤مء ُمـ ىمٌٞمؾ دًٓم٦م اًمتْمٛمـ.
ِ
اخل٤مرج اًمالز ِم ،ومام شمتؿ سميف اًمٕمٌي٤مدة ُميـ اًمنميوط
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :دًٓم٦م آًمتزام :وهل :دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك
واعمتٛمامت يٕمتؼم هذا ُمـ دًٓم٦م آًمتزام :يمدًٓم٦م اًمّمالة قمغم اًمٓمٝم٤مرة ،أو دًٓم٦م اًمّمالة قمغم ؾميؽم اًمٕميقرة ،ومدًٓمي٦م
اًمّمالة قمغم ؾمؽم اًمٕمقرة ًمٞمً٧م دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦مٕ :ن اًمّمالة همػم ؾمؽم اًمٕمقرة ،ودًٓم٦م اًمّمالة قمغم ؾمؽم اًمٕمقرة ًمٞمً٧م
دًٓم٦م شمْمٛمـٕ :ن ؾمؽم اًمٕمقرة ًمٞمس ضمز ًءا ُمـ أومٕم٤مل اًمّمالة ،وًمٙمـ ؾمؽم اًمٕمقرة ٓزم ًمّمح٦م اًمّميالة ،واًمٓمٝمي٤مرة
ٓزُم٦م ًمّمح٦م اًمّمالة.
إذن :دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اخل٤مرج اًمالزم ،هذه دًٓم٦م اًمتزام .وقمغم هذا :ومدًٓم٦م اًمّميالة قميغم مجٞميع أومٕمي٤مل
اًمّمالة ُمٜمٓمقق سيح ،ودًٓم٦م اًمّمالة قمغم سمٕمض إضمزاء ُمٜمٓمقق سيح ،ودًٓم٦م اًمّمالة قمغم وضميقب اًمٓمٝمي٤مرة
وقمغم ؾمؽم اًمٕمقرة هذا ُمٜمٓمقق همػم سيح.

أصول الفقه
وُمـ إُمثٚم٦م﴿ :إِ َّن اهللََّ ي ْ٠مُمر ُيمُؿ َأن ُشم َُ١مدوا إَُم٤م َٟم ِ
َ٤مت إِ َمم َأ ْه ِٚم َٝم٤م﴾  ،ومدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ذم هذه أيي٦م وضميقب أداء
ُّ
َ
َ ُُ ْ
( )242

إُم٤مٟم٦م يم٤مُمٚم٦م همػم ُمٜم٘مقص٦م ،هذه دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م قمغم مت٤مم اعمٕمٜمك.
شمْمٛمـٕ :ن قمدم اًمتٖمٞميػم ،أو
دًٓم٦م أي٦م قمغم قمدم اؾمتٕم٤مرة إُم٤مٟم٦م ،أو قمغم قمدم اًمتٖمٞمػم ذم إُم٤مٟم٦م ،هذه دًٓم٦م ّ
قمدم آؾمتٕم٤مرة ضمزء ُمـ ﴿ َأن ُشم َُ١مدوا إَُم٤م َٟم ِ
َ٤مت إِ َمم َأ ْه ِٚم َٝم٤م﴾ٕ :ن أداء إُم٤مٟم٦م َيًتدقمل أؿمٞم٤مء يمثػمة ،وٓ يٛمٙميـ أداء
ُّ
َ
إُم٤مٟم٦م إذا اؾمتٕم٤مره٤م اإلٟمً٤من ،يٕمٜمل إٟمً٤من ىمد يقدقمؽ قمنمة آٓف ري٤مل ،ومٛمـ اًمٖميد حتتي٤مج أٟمي٧م اًميدراهؿ هيذه
وشم٠مظمذه٤م ،ي٠مشمٞمؽ هق سمٕمد ٍ
همد ،وي٘مقل ًمؽ :أقمٓمٜمل اًمدراهؿ ،شم٘مقل :واهلل اًمدراهؿ أٟم٤م اؾمتٚمٗمتٝم٤م وًميٞمس سمٞميدي رء
أن ،إذن ُم٤م يٛمٙمـ أن شم١مدي إُم٤مٟم٦م أنٟٕ :مؽ اؾمتٕمرهت٤م.
ِ
سمحٗمظ إُم٤مٟم٦م :إذن:
إذن :اؾمتٕم٤مرة إُم٤مٟم٦م ضمزء ،طمٗمظ إُم٤مٟم٦م هذا دًٓم٦م اًمتزامٟٕ :مف ُم٤م يٛمٙمـ أداء إُم٤مٟم٦م إٓ
احلٗمظ ٓزم ًمألداء ،وُمـ ًمقازم إداء :احلٗمظٕ :ن َُمـ ٓ َيٗمظ إُم٤مٟم٦م :وم٢مٟمف ُيْمٞمٕمٝم٤م ،وإذا َوي َّٞم َٕمٝم٤م ٓ ُيٛمٙميـ أن
ُي١مد َهي٤م.
إذن :دًٓم٦م أي٦م قمغم وضمقب إداء يم٤مُمٚم٦م همػم ُمٜم٘مقص٦م ،هذه دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م ،ودًٓم٦م أي٦م قمغم قميدم اؾميتٕم٤مرة
إُم٤مٟم٦م ،هذه دًٓم٦م شمْمٛمـ ،ودًٓم٦م أي٦م قمغم طمٗمظ إُم٤مٟم٦م ،يٕمٜمل ووٕمٝم٤م ذم ُمٙم٤من طمّملم ،هذه دًٓم٦م اًمتزامٕ :ن
أي٦م ُم٤م ذيمرت احلٗمظ :ىم٤مًم٧م أي٦مُ ﴿ :شم َُ١م ُّدوا﴾ُ ،مثؾ :أىمٞمٛمقا اًمّمالة ومال شمذيمر أي٦م اًمٓمٝم٤مرةً ،مٙمـ يٚمزم ُميـ إىم٤مُمي٦م
اًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة ،يمام أن إداء يٚمزم ُمٜمف احلٗمظ.
اًمٜمقع اًمث٤مين :اعمٗمٝمقم.
َ٧م قمٜمف اًمٚمٗمظ ،وإن ؿمئ٧م :وم٤مقمٙمس شمٕمريػ اعمٜمٓمققٟ ،محـ ىمٚمٜم٤م:
اعمٗمٝمقم ٟمققم٤من ،واعمٗمٝمقم هق اعمٕمٜمك اًمذي َؾم َٙم َ
إن اعمٜمٓمقق ُم٤م دل قمٚمٞمف احلٙمؿ ،أو ُم٤م دل قمغم احلٙمؿ ذم حمؾ اًمٜمٓمؼ :إذن :يٙمقن اعمٗمٝمقم ُم٤م دل قمغم احلٙمؿ ذم همػم حمؾ
اًمٜمٓمؼ ،أو ىمؾ اًمتٕمريػ إول ،هق اعمٕمٜمك اًمذي ؾمٙم٧م قمٜمف اًمٚمٗمظ.
ذيمر اًمِمٞمخ أن اعمٗمٝمقم ٟمققم٤من (ُمٗمٝمقم ُمقاوم٘م٦م ،وُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م) ،ىم٤مل( :وًمف ُمٗمٝمقم ،وهق اعمٕمٜمك اًميذي ؾميٙم٧م
قمٜمف) ؾمٙم٧م قمٜمف اًمٚمٗمظ( ،إن يم٤من أومم سم٤محلٙمؿ ُمـ اعمٜمٓمقق سمف :يم٤من ُمٗمٝمقم ُمقاوم٘م٦م ،يٙمقن احلٙمؿ قمٚمٞمف أومم سمي٤محلٙمؿ

) (242اًمٜمً٤مء.58 :

أصول الفقه
ُمـ اعمٜمٓمقق ،وإن يم٤من ظمالومف) :مل يٙمـ أومم سم٤محلٙمؿ (ىمٞمؾ ُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م ،ومٞمٙمقن احلٙمؿ ومٞمف خم٤مًمٗم٤م ًمٚمحٙمؿ ذم اعمٜمٓمقق
سمف) ،هذا يمالم خمتٍم.
اعمٗمٝمقم ٟمققم٤من:
اًمٜمقع إول :يًٛمك ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ،واًمث٤مين :يًٛمك ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م.
َ
اعمٜمٓميقق ذم احلٙميؿٓ :ؿميؽمايمٝمام ذم اًمٕمٚمي٦م :إذنُ :مٗمٝميقم اعمقاوم٘مي٦م أ ّن
اعمًٙمقت قمٜمف
ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦مُ ،م٤م واومؼ
ُ
اعمًٙمقت قمٜمف يٙمقن ُمقاوم ً٘م٤م ًمٚمٛمٜمٓمقق ذم احلٙمؿ.
هذا حتتف صقرشم٤من ،اًمّمقرة إومم أن يٙمقن اعمًٙمقت قمٜمف أومم سم٤محلٙمؿ ُمـ اعمٜمٓمقق ،واًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م أن يٙمقن
اعمًٙمقت قمٜمف ُمً٤مو ًي٤م ًمٚمٛمٜمٓمقق.
ُمـ إُمثٚم٦م :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ومالَ َشم ُ٘مؾ َّهل ُ َام ُأف﴾ُ ،مٜمٓمقق أي٦م ُم٤م هق؟ حتريؿ اًمت٠مومٞمػ ،اعمٗمٝمقم :يٕمٜمل إذا ُهنل
قمـ يمٚمٛم٦م "أف" :وم٤مًمً٥م ،واًمِمتؿ ،واًمٚمٕمـ هذا ُمٗمٝمقم.
وم٠مهيام أومم سم٤مًمتحريؿ؟ اعمٜمٓمقق اًمذي هق جمرد يمٚمٛم٦م "أف" أم اعمٗمٝمقم اًمذي هق اًمٚمٕمـ وُم٤م يِم٤مِبف؟ اعمٗمٝمقم أومم،
هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :أن يٙمقن اعمًٙمقت قمٜمف أومم سم٤محلٙمؿ ُمـ اعمٜمٓمقق.
قز ِذم إَ َو ِ
٤مطملش
دم ُ
وُمثٚمف ً
أيْم٤م ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ ْر َسم ٌع َٓ َ ُ

( )243

يلم
يق َرا ُء ا ًْمٌَ ُ
وذيمير ُمٜمٝمي٤م «ا ًْم َٕم ْ

َقم َق ُر َه٤مش ،وم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٕمقراء ،هذا ُمٜمٓمقق ،وُمٗمٝمقُميف :أن اًمٕمٛمٞمي٤مء ُميـ سمي٤مب أومم ،ومٞمٙميقن احلٙميؿ ذم
اعمًٙمقت قمٜمف أومم .وهذا اًمٜمقع يًٛمٞمف إصقًمٞمقن "ىمٞم٤مس إَ ْو َمم".
وقمغم هذا :حتريؿ اًمٚمٕمـ واًمً٥م واًمِمتؿ ،إُم٤م أن يٙمقن ُمـ سم٤مب ُمٗمٝميقم اعمقاوم٘مي٦م ،وإُمي٤م أن يٙميقن ُميـ سمي٤مب
اًم٘مٞم٤مس ،وهق ىمٞم٤مس ُم٤م َيت٤مج إمم سمح٨م وٓ إمم ٟمٔمر.

( )243صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 18667أسمق داود :يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمْمح٤مي٤م( ،)2812اًمؽمُمذي :يمت٤مب
إو٤مطمل ،سم٤مب ُم٤م ٓ ُيقز ذم إو٤مطمل ( ،)1497وىم٤مل :طمًـ صحٞمح ،واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م ،سم٤مب اًمٕمرضم٤مء ( ،)4371اسمـ
ُم٤مضمف يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب ُم٤م يٙمره أن يْمحك سمف ( )3144وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول الفقه
أُم٤م يمقن اعمًٙمقت قمٜمف ُمً٤موي٤م ًمٚمٛمٜمٓمقق :ومٛمثؾ ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن ا ًَّم ِذي َـ َي ْ٠م ُيم ُٚمق َن َأ ُْم َق َال ا ًْم َٞمتََ٤م َُمك ُفم ْٚم ًيام إِ َّٟم ََّيام
َي ْ٠م ُيم ُٚمق َن ِذم ُسم ُٓم ِ ِ
َ٤مرا َو َؾم َٞم ّْم َٚم ْق َن َؾم ِٕم ًػما﴾ ُ ،مٜمٓمقق أي٦م :حتريؿ أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿُ .مٗمٝمقم أي٦م :حتيريؿ إشميالف
قهن ْؿ َٟم ً
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ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ سم٤مًمٚمٌس ،أو سم٤مإلهمراق ،أو سم٤مإلطمراق ،أو سمٖمػم هذا.
ـمٞم٥م ،هؾ اعمًٙمقت قمٜمف ُمثؾ اعمٜمٓمقق ذم احلٙمؿ أو َأ ْو َمم؟ ُمثؾ اعمٜمٓمقق ذم احلٙمؿ ،وم٢مشمالف ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ سم٠ميمؾ أو
سمنمب ،وٓ سمٚمٌس ،أو سم٢مهمراق ،أو سم٢مطمراق ،يمٚمف واطمد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٞمتٞمؿُ ،م٤مًمف وراح قمٚمٞمف ،ؾمقاء أيم٤من اًمذي قمٜمده هذا
اعم٤مل أيمٚمف ،أو ذسمف ،أو اؿمؽمى سمف ؾمٞم٤مرة ،أو أ ْهمرىمف ،أو أطمرىمف ،يمؾ اعمٕم٤مين واطمدة ،وهلذا ي٘م٤مل :إن اعمًيٙمقت قمٜميف
ٍ
ُمً٤مو ًمٚمٛمٜمٓمقق ذم احلٙمؿ ،وهذا يًٛمٞمف إصقًمٞمقن" :ىمٞم٤مس اعمً٤مواة"ٕ :ن اًمٗمرع ،اًمذي هق اإلطمراق ُميثالً ُمثْيؾ
إصؾ ،اًمذي هق إيمؾ ذم احلٙمؿ وهق اًمتحريؿ ،واًمٕمٚم٦م هل اإلشمالف.
ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ُطمج٦م سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء ،ومل خي٤مًمػ ومٞمف إٓ اًمٔم٤مهري٦م ،ومٝمؿ اًمذيـ ٓ ي٘مقًمقن سمف ،وهلذا ي٘ميقل ؿميٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
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-رمحف اهلل" :إن إٟمٙم٤مر ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ُميـ سمِيدََ ِع اًمٔم٤مهريي٦م ،اًمتيل مل َيًيٌ٘مٝمؿ ِبي٤م أطميد ُميـ

اًمًٚمػ".
َ
اعمٜمٓمقق ذم احلٙمؿُ ،مٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦مُ :م٤م
أُم٤م ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م -وهق اًمٜمقع اًمث٤مين :-ومٝمقُ :م٤م ظم٤مًمػ اعمًٙمقت قمٜمف
واومؼُ ،مٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦مُ :م٤م ظم٤مًمػ ،يٕمٜمل يٙمقن اعمٜمٓمقق ًمف طمٙمؿ ،وود هذا احلٙمؿ يثٌ٧م ًمٚمٛمٗمٝمقم.
ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف أٟمقاع يمثػمة ،أيمتٗمل سمٜمققملم:
ًٛمك ُمٗمٝمقم اًمّمٗم٦م ،وهق :ختّمٞمص احلٙمؿ سمٌٕمض إوص٤مف اًمتل َشم ْٓم َر ُأ وشميزولُ :مثيؾ ىميقل
اًمٜمقع إولُ :ي َّ
وصػ ًمٚمٖمٜمؿ ،وهيق وصيػ هميػم ُميالزم
اًمً ِ٤مئ َٛم ِ٦م َّ
اًمز َيمَ٤م ُةش " ،اًمً٤مئٛم٦م" ْ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ « :ذم ا ًْم َٖمٜمَ ِؿ َّ
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احل ْقل .وم٤محليدي٨م
أيمثر ْ َ
ًمٚمٖمٜمؿ ،اًمٖمٜمؿ ىمد شمٙمقن ؾم٤مئٛم٦م ،وىمد ٓ شمٙمقن ؾم٤مئٛم٦م ،واًمً٤مئٛم٦م يمام شمٕمٚمٛمقن هل اًمتل َشم َْر َقمك َ

) (244اًمٜمً٤مء.11 :
احلراين ،صمؿ
( ) 245شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف
أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت:
اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( ) 246أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب زيم٤مة اًمٖمٜمؿ (ُ )1454مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمٛمٕمٜم٤مه.

أصول الفقه
ُمٜمٓمقىمف :أن اًمزيم٤مة ٓ دم٥م ذم اًمٖمٜمؿ إٓ إذا يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٛم٦م ،شمرقمك أيمثر احلقل ،وُمٗمٝمقُمف :إذا يم٤مٟم٧م همػم ؾم٤مئٛم٦م -يٕمٜمل
ُمٕمٚمقوم٦م :-ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة ،يٕمٜمل ُم٤م ومٞمٝم٤م زيم٤مة ِبٞمٛم٦م إٟمٕم٤ممً ،مٙمـ يمقهن٤م ًمٚمتج٤مرة ،هذا سم٤مب آظمر.
إذن :هذا احلدي٨م «ذم اًمٖمٜمؿ اًمً٤مئٛم٦م اًمزيم٤مةشٟ ،مجد أن اعمًٙمقت قمٜمف ،وهل اًمٖمٜمؿ اعمٕمٚمقومي٦م ظم٤مًمٗمي٧م اعمٜمٓميقق
اًمذي هق اًمً٤مئٛم٦م ،ظم٤مًمٗمتٝم٤م ذم احلٙمؿ ،اًمً٤مئٛم٦م ومٞمٝم٤م زيم٤مة ،اعمٕمٚمقوم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م زيم٤مة ،وُمـ أيـ ضمي٤مءت اعمخ٤مًمٗمي٦م؟ قميـ
ـمريؼ اًمّمٗم٦م.
وُمٜمف ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾَ ﴿ :ومتَ َْح ِر ُير َر َىمٌَ ٍ٦م ُُّم ْ١م ُِمٜمَ ٍَ٦م﴾
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ُمٗمٝمقُمف :إن اًمرىمٌ٦م همػم اعم١مُمٜم٦م ٓ ُدميزئ ذم

يمٗم٤مرة اًم٘متؾ.
اًمث٤مينُ :مٗمٝمقم اًمنمط :هق :شم٘مٞمٞمد طمٙمؿ اعمٜمٓمقق سمنمط ،سمحٞم٨م يثٌ٧م ٟم٘مٞمض احلٙمؿ قمٜمد اٟمتٗم٤مء اًمنمط.
وُمٜمف ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -يمام ُمر قمٚمٞمٜم٤م﴿ :وإِن ُيمـ ُأوَٓ ِ
مح ٍؾ َوم َ٠م ِٟمٗم ُ٘مقا َقم َٚم ْٞم ِٝم َّـ﴾  ،ومٝمذه أي٦م دًمي٧م سمٛمٜمٓمقىمٝمي٤م
ت َْ
َّ
َ
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قمغم أن اعمٕمتدة اعمٓمٚم٘م٦م إذا يم٤مٟم٧م طم٤مُمٚم٦م ُيٜمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤مُ :مٗمٝمقُمف :إن يم٤مٟم٧م همػم طم٤مُمؾ ٓ يٜمٗميؼ قمٚمٞمٝمي٤مُ .ميـ أييـ ضمي٤مء
اعمٗمٝمقم؟ ضم٤مء اعمٗمٝمقم سمًٌ٥م شم٘مٞمٞمد اعمٜمٓمقق سم٤مًمنمط ،وًمقٓ ىمقًمف﴿ :وإِن ُيمـ ُأوَٓ ِ
مح ٍؾ﴾ً :مٙم٤مٟم٧م اعمٕمتيدة ُيٜمٗميؼ
ت َْ
َّ
َ
قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ؾمقاء أيم٤مٟم٧م طم٤مُمالً أو همػم طم٤مُمؾ .إذن :أي٦م هل٤م ُمٜمٓمقق وضمقب اإلٟمٗم٤مق قمغم اعمٕمتدة احل٤مُميؾ ،وهلي٤م
ُمٗمٝمقم خم٤مًمػ اعمٕمتدة همػم احل٤مُمؾ ًمٞمس هل٤م ٟمٗم٘م٦م.
ي٧م؟ش ،ىمي٤ملَٟ « :مٕميؿ ،إِ َذا ِهيل ر َأ ِ
ِ
أيْم٤م احلدي٨م اًمّمحٞمحَ « :ه ْؾ َقم َغم اعمَْي ْر َأ ِة ُِمي ْـ ُهم ًُْ ٍ
ت
اطمتَ َٚم َٛم ْ
وُمٜمف ً
يل ْ
َ َ
َ ْ
يؾ إِ َذا ه َ
اعمَْ٤م َءش .
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إذن :اعمٜمٓمقق وضمقب اًمٖمًؾ قمغم اعمرأة إذا اطمتٚمٛم٧م ورأت اعم٤مء ،وُمٗمٝمقُمٝم٤م اعمخ٤مًمػ :أهن٤م إذا اطمتٚمٛم٧م ومل َشمر
اعم٤مء :ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م همًؾ.

) (247اًمٜمً٤مء.92 :
) (248اًمٓمالق.6 :
(ُ )249متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضم ف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب احلٞم٤مء ذم اًمٕمٚمؿ (ُ ) 131مًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب وضمقب اًمٖمًؾ قمغم اعمرأة
سمخروج اعمٜمل ُمٜمٝم٤م ( )313اًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م.

أصول الفقه
وُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م هذا ُطمج٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ووضمف آطمتج٤مج سمف أن اًم٘مٞمقد اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمرد ذم
اًمٜمّمقص ٓ سمد أن شمٙمقن ًمٗم٤مئدة ،وهذه اًمٗم٤مئدة هل ختّمٞمص احلٙميؿ سم٤معميذيمقر ،وٟمٗمٞميف قميام قميداه ،هيذه ىم٤مقميدة:
"ختّمٞمص احلٙمؿ سم٤معمذيمقر وٟمٗمٞمف قمام قمداه".
واًمن ذم اؿمؽماط هذه اًمنموطً :مئال يتقؾمع ذم ُمٗمٝمقم
آظمر ٟم٘مٓم٦م ،ذيمر اًمِمٞمخ ذوط اًمٕمٛمؾ سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م،
ّ
اعمخ٤مًمٗم٦م ،وم ُٞمدظمؾ ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف.
اًمنموط اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ هل يمام يكم:
ِ
ير َج اًمٖم٤مًمي٥م:
أوًٓ :أن ٓ يٙمقن اًم٘مٞمد اًمذي ُىمٞمدََ سمف اعمٜمٓمقق َظم َر َج خمََ ْ َر َج
اًمٖم٤مًم٥م ،وم٢مذا يم٤من ُ
اًم٘مٞمدُ ىميد ظميرج خمََ ْ َ
ومٚمٞمس ًمف ُمٗمٝمقمُ .م٤م ُمٕمٜمك "ًمٞمس ًمف ُمٗمٝمقم"؟ هق ًمف ُمٗمٝمقم ذم اًمقاىمعً ،مٙمٜمٜم٤م ٓ َٟم ْٕم َٛم ُؾ سمٛمٗمٝمقُمف :سمٛمٕمٜمك آظمرُ :ي َٕم َّٓم ُؾ
ُمٗمٝمقُمف .وهلذا دمد أٟمف يتٙمرر ذم اًمنموح ،ي٘م٤ملُ" :م٤م ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥م :ومال ُمٗمٝمقم ًمف".
وُمث٤مًمف ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم اعمحرُم٤متَ ﴿ :و َر َسم ِ٤مئ ٌُ ُٙم ُُؿ اًمالَّ َِّيت ِذم ُطم ُج ِ
قر ُيمُؿ﴾  ،وم٤مًمرسمٞمٌ٦م -يمام َُم َّر أُميس قمٚمٞمٜمي٤م-
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سمٜم٧م اًمزوضم٦م ُمـ زوج آظمر ُحم َ َّر َُم٦م قمغم اًمزوج -زوج إم .وُمر قمٚمٞمٜم٤م أُميس أن اًمرسمٞمٌي٦م حتيرم سم٤مًمٕم٘ميد قميغم إم أم
سم٤مًمدظمقل؟ ُمر قمٚمٞمٜم٤م أهن٤م حترم سم٤مًمدظمقل ،ـمٞم٥م اهلل -ضمؾ وقمالَ -ىم َّٞم َدَ اًمرسمٞمٌ٦م سم٘مقًمف﴿ :اًمالَّ َِّيت ِذم ُطم ُج ِ
قر ُيمُؿ﴾ ،وُمٕمٜمك
ذم طمجقريمؿ ،يٕمٜمل أ َّن اًمرسمٞمٌ٦م شمرسمٞمٝم٤م أُمٝم٤م ذم َطم ْجر اًمزوج ،يٕمٜمل ذم سمٞم٧م اًمزوج ،يٕمٜمل إن اًمٌٜم٧م ُمع أُمٝمي٤م ذم سمٞمي٧م
اًمزوج.
حت ُر ُم
ومٔم٤مهر أي٦م أن اًمرسمٞمٌ٦م ُم٤م حترم إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمع أُمٝم٤م ذم سمٞم٧م اًمزوضمٞم٦مً ،مق يم٤مٟم٧م اًمرسمٞمٌ٦م ذم سمٞم٧م جم٤مور :ومال َ ْ
قمغم اًمزوجٕ ،هن٤م ًمٞمً٧م ذم طمجر اًمزوجً ،مٙمـ اجلٛمٝمقر مل يٕمٛمٚمقا سم٤معمٗمٝمقم.
ي٤م إظمقان! ُمٜمٓمقق أي٦م حتريؿ اًمرسمٞمٌ٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم طمجر اًمزوجُ ،مٗمٝمقم أي٦م :إسم٤مطم٦م اًمرسمٞمٌ٦م إذا مل شمٙمـ ذم طمجر
اًمزوج ،هؾ هذا اعمٗمٝمقم ُمٕمٛمقل سمف؟ ٓ ،اجلٛمٝمقر مل َيٕمٛمٚمقا ِبذا اعمٗمٝمقم ،ي٘مقًمقن :حترم اًمرسمٞمٌ٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م
أيْم٤م حترم قمغم اًمزوج :إٓ اًمٔم٤مهري٦م ٓ ي٘مقًمقن ِبذا.
ذم سمٞم٧م اًمزوج أو ذم سمٞم٧م آظمر ،طمتك ًمق شم٘مٞمؿ ذم ُمديٜم٦م أظمرى ً
اعم٘مّمقد :عم٤مذا ُم٤م قمٛمٚمٜم٤م سم٤معمٗمٝمقم هٜم٤م؟ ٕٟمف ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥مٕ :ن اًمٖم٤مًم٥م أن اعمرأة إذا شمزوضم٧م وهلي٤م سمٜمي٧م،
اًمٖم٤مًم٥م أن سمٜمتٝم٤م ُم٤م شمٜمٗمرد قمٜمٝم٤م ،اًمٖم٤مًم٥م أن سمٜمتٝم٤م شمٙمقن ُمٕمٝم٤م.

) (251اًمٜمً٤مء.23 :

أصول الفقه
اًمنمط اًمث٤مين ىم٤مل( :وٓ يٙمقن ضمقا ًسم٤م ًمً١مال ؾم٤مئؾ) ،يٕمٜمل يِمؽمط إٟمف ُم٤م يٙمقن اًم٘مٞميد ظميرج خميرج اجليقاب
ًمً١مال إٟمً٤من ،وُمث٤مًمف :ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :صالَ ُة اًم َّٚم ْٞم ِؾ َُمثْٜمََك َُمثْٜمََكش

( )251

ُم٤م هيق اعمٜمٓميقق؟ اعمٜمٓميقق

صالة اًمٚمٞمؾ ريمٕمت٤من ريمٕمت٤من ،هٙمذا أم ٓ؟ ُمـ أي أٟمقاع اًمدًٓم٦م ،دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م.
ـمٞم٥مُ :مٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م :إن صالة اًمٜمٝم٤مر ًمٞمً٧م ُمثٜمك ُمثٜمكً ،مق صغم ذم اًمٜمٝم٤مر أرسم ًٕم٤م أو ؾمتًًّّ٤م ضم٤مز ،اًمذي هق ُمثٜمك
ُمثٜمك ذم صالة اًمٚمٞمؾ .أُم٤م اعمٗمٝمقم اعمخ٤مًمػ :صالة اًمٜمٝم٤مر ًمٞمً٧م ُمثٜمك ُمثٜمكً .مٙمـ ىمي٤مل اًمٕمٚميامء :إن هيذا اعمٗمٝميقم ٓ
يٕمٛمؾ سمفٕ :ن هذا اًم٘مٞمد «ُمثٜمك ُمثٜمكش ضم٤مء ضمقا ًسم٤م ًمً١مال ؾم٤مئؾ ،وهق يمام ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ،وهيق طميدي٨م
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :أن رضمالً ؾم٠مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ي٘مقل اسمـ قمٛمر ُمـ ؿمدة ويٌٓمف ،وأٟمي٤م سمٞمٜميف وسميلم
اًمً٤مئؾ  ،يٕمٜمل اسمـ قمٛمر سملم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وسملم اًمً٤مئؾ ،وم٘م٤مل :ي٤م رؾميقل اهلل! يمٞميػ صيالة
( )252

اًمٚمٞمؾ؟ إذن اًمً١مال هؾ هق قمـ اًمّمالة قمٛمق ًُم٤م؟ ٓ ،اًمً١مال قمـ صالة اًمٚمٞمؾ إهن٤م ُمثٜمك ُمثٜمك ،يمٞمػ صيالة اًمٚمٞميؾ؟
ىم٤ملُ« :مثْٜمََك ُمثْٜمََكَ ،وم٢مِ َذا َظم ٌِم َأطمدُُ ُيمُؿ اًمّمٌحَ :أو َشمَر سمِق ِ
اطمدََ ٍةش  ،ومٚمام يم٤من اًمً١مال قمـ صيالة اًمٚمٞميؾ :صي٤مر اًم٘مٞميد
َ َ ْ ُّ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
( )253

خمتّم٤م سمّمالة اًمٚمٞمؾ ،ـمٞم٥م وصالة اًمٜمٝم٤مر؟ ىم٤مل :صالة اًمٜمٝم٤مر ُمًٙمقت قمٜمٝم٤م ،ومال ٟمٕمٛمؾ -إذن -سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ذم
ّ
ِ
ٍ
ؾم٤مئؾ ،واًمً٤مئؾ مل يً٠مل قمـ اًمّمالة قمٛمق ًُمي٤م ،ومٚميق
ؾم١مال
هذا احلدي٨مٕ :ن اًم٘مٞمد اًمقارد ذم احلدي٨م ورد سمٜم٤مء قمغم
ؾم٠مل قمـ اًمّمالة قمٛمق ًُم٤م وىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! يمٞمػ اًمّمالة؟ وم٘م٤مل :اًمرؾمقل« :صالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمكش ،ومال شمّمػم
صالة اًمٜمٝم٤مر ُمثٜمك ُمثٜمكً ،مٙمـ عم٤م يم٤من اًمً١مال ُُمٜمْ َّْمًٌّ٤م قمغم صالة اًمٚمٞمؾ ،واًمرؾمقل ىم٤مل« :صالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمكش :دل
قمغم أن هذا اًم٘مٞمد ضم٤مء ـمٌ ً٘م٤م ًمٚمً١مال.

(ُ ) 251متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب احلٚمؼ واجلٚمقس ذم اعمًجد (ُ ،)472مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م،
سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك ،واًمقشمر ريمٕم٦م ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ ( )749قمـ اسمـ قمٛمر.
( ) 252هذا اًمٚمٗمظ اٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ اسمـ قمٛمر ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك،
واًمقشمر ريمٕم٦م ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ (.)749
( )253ؾمٌؼ خترُيف.

أصول الفقه
اًمنمط اًمث٤مًم٨م :ىم٤مل( :وٓ ؾمٞمؼ ًمٚمتٗمخٞمؿ) :يٕمٜمل أن ٓ يٙمقن اًم٘مٞمد اعميذيمقر ُم٘مّميقدا سميف اًمتٗمخيٞمؿ ،وشم٠ميمٞميد
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
يق ٍم
يػم َة َي ْ
احل٤ملُ :مثؾ ىمقل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿََ َٓ« :ي ُّؾ ٓ ُْم َر َأة ُشم ُْ١مُم ُـ سمِ٤مهللِ َوا ًْم َٞم ْق ِم أظمير َأ ْن ُشم ًَُي٤موم َر َُمً َ
َو ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ِإَّٓ َو َُم َٕم َٝم٤م ُطم ْر َُم ٌ٦مش يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت :أي :حمرم.
()254

وم٤مًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمٞمقم أظمر ٓ ُمٗمٝمقم ًمفً ،مٞمس ُمٕمٜم٤مه أن اًمتل ُم٤م شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أهن٤م شمً٤مومر سمدون حمرم ،وإٟمام هيذا
اًم٘مٞمد ضم٤مء ًمٚمح٨م وشمٗمخٞمؿ إُمر ،وشمٕمٔمٞمؿ إُمر ،وأن ُمـ ؿم٠من وًمقازم اإلييامن سمي٤مهلل واًمٞميقم أظمير :أن اعميرأة ٓ
شمً٤مومر.
إذن :هذا اًم٘مٞمد ًمٞمس ًمف ُمٗمٝمقمٕ :ن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م ؾم٤مىمف ُمـ أضمؾ اعمٗمٝمقم :وإٟمام إَي٤مءات
أًمٗم٤مظ احلدي٨م شمدل قمغم أن هذا اًم٘مٞمد ِؾم َٞمؼ ُمً٤مق اًمتٗمخٞمؿ ،وشم٠ميمٞمد إُمر ،واحل٨م ،وسمٞم٤من أن ُمـ ًمقازم اإليامن قمدم
هذا اًمتٍمف.
ىم٤مل :اًمنمط اًمراسمع( :أو آُمتٜم٤من)( ،وٓ ؾمٞمؼ ًمٚمتٗمخٞمؿ أو آُمتٜمي٤من) ،وٓ ُمي٤مذا؟ اًميذي سمٕميده قمٜميديمؿ (وٓ
ًمٌٞم٤من) ،ؾم٤مىمٓم٦م اًمالم ،وٓ ًمٌٞم٤من.
ِ
ِ
ِ
حل ًيام َـم ِر ًّيي٤م﴾ ،
ـمٞم٥م اًمنمط اًمراسمع آُمتٜم٤منُ ،مث٤مًمف ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُه َق ا ًَّمذي َؾم َّخ َر ا ًْم ٌَ ْح َر ًمتَ ْ٠م ُيم ُٚمقا ُمٜمْْي ُف َ ْ
( )255

حلام ـمري٤م" وصػُ ،مٜمٓمقق أي٦م أن اهلل -شمٕم٤ممم -أسم٤مح ًمٜم٤م اًمٚمحؿ اًمٓمري ُمـ اًمٌحر ،أي٦م هل٤م ُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م إن همػم
" ً
اًمٓمري ،اًمذي هق جمٗمػ ُمـ أـمٕمٛم٦م اًمٌحر أٟمف همػم طماللٟٕ :مف يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾُ :م٤م وم٤مئدة اًم٘مٞميد ،أو اًم٘مٞميقد
اًمنمقمٞم٦م؟ ختّمٞمص احلٙمؿ سم٤معمٜمٓمقق ،وٟمٗمٞمف قمام قمداه :إذن "ـمري٤م" وم٤مئدهت٤م ختّمٞمص إيمؾ سميام ُي١مظميذ ُميـ اًمٌحير
ًمٙمقٟمف ـمر ّي٤م ،وٟمٗمل احلٙمؿ قمام قمداه اًمذي هق اعمجٗمػ.
ًمٙمـ ىم٤مل اًمٕمٚمامء :هذا اعمٗمٝمقم ٓ ُيٕمٛمؾ سمفٟٕ :مف ؾمٞمؼ ُمً٤مق آُمتٜم٤من ،سمٛمٕمٜمك أن اهلل -شمٕم٤ممم -اُميتـ قمٚمٞمٜمي٤م سميام
ي١مظمذ ُمـ اًمٌحر ،ومٞم١ميمؾ وهق ـمريٕ :ن آُمتٜم٤من سم٤مًمٓمري همػم آُمتٜم٤من سم٤معمجٗمػ ،وًمٕمٚمٙمؿ شمذيمرون اًمدرس اًمذي

(ُ )254م تٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ذم يمؿ ي٘مٍم اًمّمالة ( ) 1188واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ؾمٗمر اعمرأة
ُمع حمرم إمم احل٩م وهمػمه (ُ )1339مـ طمدي٨م أيب هريرة.
) (255اًمٜمحؾ.14 :

أصول الفقه
أظمذٟم٤مه أُمس ،أن اًمّمٞمغ اًمتل شمدل قمغم آُمتٜم٤من شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم :إذن :شمّمػم أي٦م :أن اهلل -شمٕم٤ممم -أسم٤مح ًمٜم٤م ُم٤م ي١مظميذ
ُمـ اًمٌحر :اًمٓمري ،واعمجٗمػ ،وٓ يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ أي٦م قمغم هذا اعمٕمٜمك إٓ إذا ىمٚمٜم٤م :إن اعمٗمٝمقم ٓ يٕمٛمؾ سمف.
اًمنمط إظمػم :ىم٤مل( :وٓ ًمٌٞم٤من طم٤مدصم٦م اىمتْم٧م سمٞم٤من احلٙمؿ ذم اعمذيمقر)ُ :مث٤مًمف :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ
آ َُمٜمُُقا َٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا اًمر َسم٤م َأ ْو َٕم٤م ًوم٤م ُُّم َْم٤م َقم َٗم ً٦م﴾ ُ ،مٜمٓمقق أي٦م :اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ اًمرسم٤م أوٕم٤م ًوم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م ،يٕمٜمل اًمرسم٤م قمنمة
( )256

ري٤مٓتُ ،يٕمٚمف اًمت٤مضمر قمنميـ ،صمؿ ُيٕمٚمف صمالصملم ،هذا اعمٜمٓمقق.
وُمٗمٝمقم أي٦م :إن اًمرسم٤م إذا يم٤من ىمٚمٞمالً وًمٞمس أوٕم٤م ًوم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م ُيٌ٤مح ،هذا ُمٗمٝمقم أي٦مً ،مٙمـ هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم
ؿمخّم٤م ديٜمًً٤م ،وضم٤مء وىم٧م اًمًداد :ىم٤مل ًمف إُمي٤م أن شم٘ميضي
واىمع يم٤من قمٚمٞمف أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،يم٤من اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ إذا أقمٓمك
ً
يب .وم٤مًمديـ ُمثالً قمنمة آٓف ،ي٘مقل :إُم٤م أن شم١مدي اًمٕمنمة أن أو شمٙمقن اًمٕمنمة اصمٜمل قمنم أًم ًٗم٤م ،ومتجلء
وإُم٤م أن ُشم ُْر ِ َ
اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ي٘مقل :إُم٤م شم١مدي أو شمريب ،وشمٙمقن آصمٜم٤م قمنم مخً٦م قمنم ،هذا ُمٕمٜمك أي٦م ﴿َٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا اًمر َسمي٤م َأ ْوي َٕم٤م ًوم٤م
ُُّم َْم٤م َقم َٗم ً٦م﴾ ،إذن :أي٦م هل٤م ُمٜمٓمقق وهل٤م ُمٗمٝمقمً ،مٙمـ هذا اًم٘مٞمد اًمذي ضم٤مء ذم أي٦مَ ﴿ :أ ْوي َٕم٤م ًوم٤م ُُّم َْمي٤م َقم َٗم ً٦م﴾ هيؾ ًميف
ُمٗمٝمقم يٕمٛمؾ سمف؟ ٓ ُيٕمٛمؾ سمف ،واًمًٌ٥م هق أن هذا اعمذيمقر ضم٤مء ًمٌٞم٤من طمٙمؿ واىمٕم٦م ظم٤مصي٦م ،وهيل ُمي٤م قمٚمٞميف أهيؾ
اجل٤مهٚمٞم٦م ،واهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أقمٚمؿ.
ىم٤مل اعم١مًمػ همٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمف:
لم اًمٜمَّ ََّّّم ْ ِ
اًمنم ِقمل سمِدََ ًمِ ٍ
ذ ِقمل ُُمتَ َ٠مظم ٍر َقمٜمْ ُفَ ،وَٓ ُي َّم ُ٤مر إِ ًَمٞمْ ِف إَِّٓ َسم ْٕمدََ َشم َٕم ُّذ ِر ْ
( َواًمٜمَّ ًَّْ ُخ ُه َقَ :ر ْوم ُع ْ
يلم
اجلَ ْٛم ِع َسم ْ َ
ٞمؾ َ ْ
احلُ ْٙم ِؿ َّ ْ
ُِم ْـ ُيمُؾ َو ْضم ٍف.
درؾمٜم٤م اًمٞمقم ،ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:
أوًٓ :اًمٜمًخ.
صم٤مٟم ًٞم٤م :ذم اًم٘مٞم٤مس.
صم٤مًمثً٤م :ذم اًمدظمقل إمم سمٕمض اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخٕ :ن اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -أدظمؾ ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م
همدً ا إن ؿم٤مء اهلل.
ذم أصقل اًمٗم٘مف إطمدى قمنمة ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦مٟ ،مٌدأ ِب٤م اًمٞمقم ،وٟمٙمٛمٚمٝم٤م ً

) (256آل قمٛمران.131 :

أصول الفقه
اًمٜمًخ ذم اًمٚمٖم٦م هق :اإلزاًم٦م ،شم٘مقلٟ :مًخ٧م اًمِمٛمس اًمٔمؾ :أي أزاًمتف .أُم٤م ذم آصٓمالح :ومٙمام قمروميف اًمِميٞمخ
خمتٍما ،وم٘م٤مل( :واًمٜمًخ هق :رومع احلٙمؿ اًمنمقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمت٠مظمر قمٜمف).
شمٕمري ًٗم٤م
ً
ُ
اعمٜمًقخ .هذا ُمٕمٜمك رومع احلٙميؿ :سمٞمي٤من أن
اعمراد سمرومع احلٙمؿ :سمٞم٤من اٟمتٝم٤مء اًمٕمٛمؾ سم٤محلٙمؿ اًمذي َد َّل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ
اًمٕمٛمؾ ِبذا احلٙمؿ ىمد اٟمتٝمك ،واعمراد سم٤محلٙمؿ :اًمذي يم٤من ىمد صمٌ٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمذي ىمد ُٟم ًُِ َخ ،ومتٖميػم احلٙميؿ ُميثالً ُميـ
إُي٤مب إمم إسم٤مطم٦م ،أو ُمـ حتريؿ إمم إسم٤مطم٦م.
وم٤مًمّمدىم٦م سملم يدي اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤مٟم٧م واضمٌ٦م ذم أول إُمر :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِ
يذي َـ
َ ُّ َ
اًمر ُؾم َ
لم َيدََ ْي َٟم َْج َقا ُيم ُْؿ َصدََ َىم ً٦م﴾  ،صمؿ ُٟم ًُِ َخ هذا اًمقضمقب إمم اإلسم٤مطم٦م ،ومّم٤مر شم٘ميديؿ
قل َوم َ٘مد ُُمقا َسم ْ َ
آ َُمٜمُُقا إِ َذا َٟم َ
َ٤مضمٞمْتُ ُُؿ َّ
( )257

ِ
ٍ
ٞمٛمقا
ُمٌ٤مطم٤مَ ﴿ ،أ َأ ْؿم َٗم ْ٘متُ ُْؿ َأن ُشم َ٘ميد ُُمقا َسم ْ َ
يقا ُيم ُْؿ َصيدََ َىم٤مت َومي٢مِ ْذ َمل ْ َشم ْٗم َٕم ُٚميقا َو َشمَي َ
يلم َييدََ ْي َٟم َْج َ
اًمّمدىم٦م ً
٤مب اهللَُّ َقم َٚميٞمْ ُٙم ُْؿ َومي َ٠مىم ُ

اًمّمالَ َة﴾
َّ

( )258

يػم،
 .وسمٕمْمٝمؿ يرى أن اًمٜمًخ هٜم٤م هق إمم سمدل وهق آؾمتحٌ٤مب ،ومٕمغم ّ
أي طم٤مل احلٙمؿ اًمً٤مسمؼ ىميد ُهم َ

اًمذي هق اًمقضمقب.
أيْم٤م ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :يمٜمْ ُْ٧م َهنٞمْتُ ُٙم ُْؿ َقم ْـ ِز َي َ٤مر ِة ا ًْم ُ٘مٌُ ِ
اًمٜمٝمل قمـ
وه٤مش  ،ومٜمُ ًُِ َخ
وُمٜمف ً
ور َ
ُ
قرَ :وم ُز ُ
َ
ِ
سم٤مًمًٜم٦م.
اًمث٤مسم٧م
زي٤مرة اًم٘مٌقر
ُ
( )259

وىمد يٙمقن اًمتٖمٞمػم ُمـ إسم٤مطم٦م إمم حتريؿ :يمام ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ىمي٤مل:
«إِين ُيمٜمْْ٧م َىم َأ ِذٟمْ٧م ًَم ُٙمُؿ ِذم آؾمتِٛمتَ٤م ِع ُِمـ اًمٜمً ِ
٤مءش -يٕمٜمل ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦مَ « -وإِ َّن اهللََّ َىمدْْ َطم َّر َم َذًمِ َؽ إِ َمم َيق ِم ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م َُم ِ٦مش ،
ْ َْ
ُ دْْ ْ ُ
َ َ
ْ
( )260

ُمًت٘مرا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م :هق رومع احلٙمؿ اًمنمقمل.
ومٜمًُُخ٧م إسم٤مطم٦م ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م ،وسم٘مل هذا اًمتحريؿ
ّ
وىمقًمف( :سمدًمٞمؾ ذقمل) ،هذا ومٞمف سمٞم٤من أ َّن اًمٜم٤مؾمخ ٓ سمد أن يٙمقن دًمٞمالً ذقم ّٞم٤م ،اعمراد سمف إُم٤م اًمٙمت٤مب ،أو اًمًٜم٦م.
ومال سمد أن يٙمقن اًمٜم٤مؾمخ دًمٞمال ُمـ اًم٘مرآن أو دًمٞمالً ُمـ اًمًٜم٦م ،وم٤مإلمج٤مع ُم٤م َيٜمًخ ،واًم٘مٞم٤مس ُم٤م َيٜمًخ ،اًمذي يٜمًخ هق
ٌ
دًمٞمؾُ :مثٚمام َُم َّر سم٤مُٕمثٚم٦م اًمتل َذ َيم َْر ُت ًمٙمؿ ،اًمٜم٤مؾمخ ذم اعمث٤مل إول ُمـ اًم٘مرآنَ ﴿ :أ َأ ْؿم َٗم ْ٘م ُت ُْؿ﴾ ،اًمٜم٤مؾمخ ذم اعمث٤مل اًمثي٤مين

) (257اعمج٤مدًم٦م.12 :
) (258اعمج٤مدًم٦م.13 :
( )259أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إو٤مطم ل ،سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ حلقم إو٤مطمل (ُ )1977مـ طمدي٨م سمريدة إؾمٚمٛمل.
( ) 261أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م وسمٞم٤من أٟمف أسمٞمح صمؿ ٟمًخ(ُ )1416مـ طمدي٨م ؾمؼمة سمـ ُمٕمٌد اجلٝمٜمل.

أصول الفقه
أيْم٤م ،وهق ىمقًمف« :وإن اهلل ىمد طمرمش ،هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م:
ُمـ اًمًٜم٦م« :ومزوروه٤مش ،واًمٜم٤مؾمخ ذم اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمًٜم٦م ً
(سمدًمٞمؾ ذقمل).
وىمقًمٜم٤مُ( :مت٠مظمر قمٜمف) ،هذا ومٞمف سمٞم٤من أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن اًمٜم٤مؾمخ ُمت٠مظمرا قمـ اعمٜمًقخ ُمؽماظمٞمً٤م قمٜمف ،يٕمٜميل يٙميقن
اعمٜمًقخ ضم٤مء ذم زُمـ وسمٕمد زُمـ آظمر ضم٤مء اًمٜم٤مؾمخُ ،م٤م يّمػم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم وىم٧م واطمد ،هذا ًمٞمس سمٜمًخ ،هذا
َ
اًمٜم٤مؾمخ ٓ سمد أن يٙمقن
ختّمٞمص .وهلذا ي٘مقًمقن ُمـ اًمٗمروق ٕ-ن اًمتخّمٞمص يِمٌف اًمٜمًخً -مٙمـ ُمـ اًمٗمروق :أن
ُمت٠مظمرا ،يٕمٜمل ُمؽماظم ًٞم٤م ،أُم٤م اًمتخّمٞمص :وم٢مٟمف يٙمقن ُمتّمالًً ،وهلذا ُمر قمٚمٞمٜم٤م ذم درس ُم٣م ىمقل اهلل -شمٕمي٤مممَ ﴿ :وهللَِّ
ً
ِ
ِ
َقم َغم اًمٜمَّ ِ ِ
اؾمتَ َٓم٤م َع إِ ًَم ْٞم ِف َؾمٌِٞمالً﴾ رومع وضمقب احل٩م قميـ هميػم
اؾمتَ َٓم٤م َع إِ ًَم ْٞمف َؾمٌِٞمالً﴾  ،ىمقًمفَُ ﴿ :م ِـ ْ
َّ٤مس طم ُّ٩م ا ًْم ٌَ ْٞم٧م َُم ِـ ْ
( )261

ُمت٠مظمرا ،وإن ؿمئ٧م :ىمٚم٧م :أن يٙمقن
اعمًتٓمٞمعً ،مٙمـ ٓ ٟم٘مقل :إٟمف ٟم٤مؾمخٟٕ :مف ضم٤مء ُمتّمالًً ،وذط اًمٜم٤مؾمخ أن يٙمقن
ً
ُمؽماظمٞمً٤م ،هذا شمٕمريػ اًمٜمًخ.
ِ
يل ًميفَّ ٕ :ن اًمٖم٤مًمي٥م أن
واًمٜمًخ َيمثُ َر يمالم إصقًمٞملم ومٞمف ،وأـم٤مًمقا ذم شمٗمريٕم٤مشمف وشمٗمّمٞمالشمف ،ويمؾ هيذا ٓ َداقم َ
اًمٜمًخ ُم٤م َُيت٤مج إًمٞمف إٓ قمٜمد اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م ،وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ( :وٓ يّم٤مر إًمٞمف إٓ سمٕمد ّ
شمٕمذر اجلٛمع) ،وم٤مًمٖم٤مًم٥م
أن اًمٜمًخ ُيٚمج٠م إًمٞمف قمـ اًمتٕم٤مرض ،هذه ٟم٘مٓم٦م.
صمؿ ٟم٘مٓم٦م أظمرى :اًمٜمًخ أُمر ىمد اٟمتٝمك و ُوم ِر َغ ُمٜمفٕ :ن اًمٜمًخ ظم٤مص سمحٞم٤مة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وسمٕمد
ووم٤مة اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٞمس هٜم٤مك ٟمًخُ ٓ :مـ ىمرآن ،وٓ ُمـ ؾمٜم٦م.
وقمغم هذا :وم٤معمٝمؿ ذم اًمٜمًخ ٟم٘مٓمت٤من أؾم٤مؾمٞمت٤من:
ٟمّمي٤م،
اًمٜم٘مٓم٦م إومم :ذوط اًمٜم٤مؾمخ ،وذوط اًمٜم٤مؾمخ َُم َّر اؾمتٜمٌ٤مـمٝم٤م ُمـ اًمتٕمريػ ،وهل :أن يٙمقن اًمٜم٤مؾميخ ً
ُمت٠مظمرا ،وهٜم٤مك ذط صم٤مًم٨م ُمٝمؿ ،وهق أن يٙمقن اًمٜم٤مؾمخ ذم ىمقة اعمٜمًقخ أو أىميقى
اًمنمط اًمث٤مين :أن يٙمقن اًمٜم٤مؾمخ
ً
ُمٜمف :ومال يٙمقن أوٕمػ.
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٝمٛم٦م ذم اًمٜمًخ :هلُ :مٕمروم٦م ُصمٌقت اًمٜمًخ ،سمٛمٕمٜمك اًمٓمرق اًمتل َيثٌ٧م ِبي٤م اًمٜمًيخ :يمي٠من يٙميقن
ٟمص واطمد ،أو أن خيؼم اًمّمح٤ميب سم٤مًمٜمًخ :ي٘مقل" :هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م" ..إمم همػم هيذا
اًمٜم٤مؾمخ ُمتّمالً سم٤معمٜمًقخ ذم ّ
ُمـ اًمٓمرق ،ومال ٟمريد اًمدظمقل ذم هذه اًمتٗم٤مصٞمؾٕ :ن اًمِمٞمخ مل يتٕمرض هل٤م.

) (261آل قمٛمران.97 :

أصول الفقه
ي٘مقل( :وٓ يّم٤مر إًمٞمف إٓ سمٕمد شمٕمذر اجلٛمع سملم اًمٜمّملم ُمـ يمؾ وضمف)ُ .مٕمٜمك هذا أن ذط اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ قمدم
ِ
اًمٔم٤مهر ،وإٟمام ٟم٘مقل" :ذم اًمٔم٤مهر"ٟٕ :مف ذم إصؾ ٓ يقضمد شمٕم٤مرض سميلم
إُمٙم٤من اجلٛمع سملم اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم ذم
٥م ٟمٔمر اعمجتٝمد ،إُم٤م ٍ
ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وإٟمام هق شمٕم٤مرض فم٤مهر ي٘مع سمِ َح ًَ ِ
ًم٘مٚم٦م ذم قمٚمٛمف ،أو ظمٚميؾ ذم ومٝمٛميف،
وإٓ :وم٤مٕصؾ أٟمف ٓ يقضمد شمٕم٤مرض.
ًمٙمـ إذا وىمع اًمتٕم٤مرض وم٠مول ـمريؼ ُيٚمج٠م إًمٞمف ًمٚمخروج ُمـ اًمتٕم٤مرض هق اجلٛميع سميلم اًميدًمٞمٚملم ،إُمي٤م سمت٠موييؾ
اًمدًمٞمٚملم ،يٕمٜمل محؾ هذا اًمدًمٞمؾ قمغم رء ،وهذا اًمدًمٞمؾ قمغم رء آظمر ،أو سمت٠مويؾ أطمدمه٤م ،هذا ُمٕمٜمك اجلٛمع.
جل٠مٟمي٤م إمم اًمٜمًيخ :وم٢مٟمٜمي٤م ؾميٜمٕمٛمؾ
وإٟمام ُىمد َم اجلٛمعٕ :ن اجلٛمع قمٛمؾ سمٙمال اًمدًمٞمٚملم ،سمخالف اًمٜمًخ :وم٢مٟمٜم٤م ًميق َ َ
سم٤مًمٜم٤مؾمخ ،وٟمٚمٖمل اعمٜمًقخ ،وؾم٠مذيمر ُمث٤مًملم :اعمث٤مل إول إلُمٙم٤من اجلٛمع ،واعمث٤مل اًمث٤مين ًمٕمدم إُمٙم٤من اجلٛمع واًمٚمجقء
إمم اًمٜمًخ:
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :أَٓ

ورد احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي رواه ُمًٚمؿ ،طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد
اًمِم َٝمدََ ِاء؟ ا ًَّم ِذي َي ْ٠م ِيت سمِ َّ
ؼم ُيم ُْؿ سمِ َخ ْ ِػم ُّ
٤مًمِم َٝم٤م َد ِة َىمٌْ َؾ َأ ْن ُي ًْ َ٠م َهل َ٤مش  ،ومٝمذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم ظمػمي٦م اًمِم٤مهد اًمذي ُيدزم
ُأ ْظم ِ ُ
( )262

( )263

سمِمٝم٤مدشمف ىمٌؾ أن ُشمُٓمٚم٥م ُمٜمف اًمِمٝم٤مدة.
ٌ
طمدي٨م آظمر ،وهق طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم
وقم٤مروف
ِ
ِ
ِ
يق ٌم َي ِْمي َٝمدُُ و َن َوَٓ ُي ًْتَ َِْمي َٝمدُُ و َنش  ،وُمٕمٜميك «يِميٝمدون وٓ
قهن ُ ْؿُ ،صم َّؿ َيي ْ٠م ِيت َىم ْ
قهن ُ ْؿُ ،صم َّؿ ا ًَّمذي َـ َي ُٚم َ
َىم ْرينُ ،صم َّؿ ا ًَّمذي َـ َي ُٚم َ
( )264

يػم ُيم ُْؿ
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ىمي٤ملَ « :ظم ْ ُ
( )265

يًتِمٝمدونش :يٕمٜمل يدزم اًمقاطمد سم٤مًمِمٝم٤مدة ،واًمِمٝم٤مدة ُم٤م ُـمٚمٌ٧م ُمٜمف ،ومٔم٤مهر احلديثلم أهنام ُمتٕم٤مرو٤من.

ً
اظمتالوم٤م يمثػما :وم٘مٞمؾ :أسمق زرقم٦م ،وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ:
( ) 262زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل اعمدٟمك ،اظمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف وذم وىم٧م ووم٤مشم ف وؾمٜمّف
أسمق ـمٚمح٦م .يم٤من ص٤مطم٥م ًمقاء ضمٝمٞمٜم٦م يقم اًمٗمتح .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وهق اسمـ مخس وصمامٟملم .وىمٞمؾ :سمؾ ُم٤مت سمٛمٍم ؾمٜم٦م
مخًلم ،وهق اسمـ صمامن وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ :شمقذم سم٤مًمٙمقوم٦م ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ،وىمٞمؾ :شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمٌٕملم ،وهق اسمـ مخس وصمامٟملم
ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ،وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 249 :شمرمج٦م  ،)815واإلص٤مسم٦م ( 613/2شمرمج٦م
.)2897
( ) 263أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سم٤مب سمٞم٤من ظمػم اًمِمٝمداء (.)1719
( ) 264قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسم ق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ هق وأسمقه
وأسمق هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ َيٚمػُ :م٤م ىمدم

أصول الفقه
مجع اًمٕمٚمامء سمٞمٜمٝمام سمٕمدة شم٠مويالتً ،مٕمؾ ُمـ أىمرِب٤م -سمؾ وأطمًٜمٝم٤م يمام ي٘مقل اسمـ قمٌد اًمؼم
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ومج٤مقم٦م -أن طمدي٨م

ٌ
ص٤مطم٥م احلؼ .إذا يم٤من ُمي٤م يٕمٚميؿ ،هيؾ يٛمٙميـ أن ُييلء إمم
حمٛمقل قمغم َُم ْـ قمٜمده ؿمٝم٤مدة ٓ يٕمٚمؿ ِب٤م
زيد سمـ ظم٤مًمد
ُ
اًمِم٤مهد ،وي٘مقل ًمٚمِم٤مهد :شمٕم٤مل ،وم٤مؿمٝمد زمُ ،م٤م يٛمٙمـٟٕ :مف مل يدْْ ِر سم٤مًمِمٝم٤مدة ،وىمد يتقىمػ قمغم هذه اًمِميٝم٤مدة طم ْٗميظ
طمؼ أظمٞمؽ اعمًٚمؿ.
ّ
إذنُ :مـ اخلػم وُمـ اعمّمٚمح٦م أٟمؽ شم٠ميت و ُشمُ١مدي هذه اًمِمٝم٤مدات ،وًمق أهن٤م ُم٤م ـمٚمٌ٧م ُمٜمؽٕ :ن صمٌقت احلؼ ىميد
َيتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ،وٕن أظم٤مك اًمذي هق سمح٤مضم٦م إمم هذه اًمِمٝم٤مدة ًمٞمس قمٜمده قمٚميؿ أٟميؽ طمي٤مض اعمقىميػ :إذن :أٟمي٧م
ممدوحٟٕ :مؽ أشمٞم٧م سم٤مًمِمٝم٤مدة ىمٌؾ أن ُشمُٓمٚم٥م ُمٜمؽ.
ص٤مطم٥م احلؼ ،أُم٤م اًمث٤مين :ومٝمق حمٛمقل قمغم ؿمٝم٤مدة
هذا محؾ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد ،حمٛمقل قمغم ؿمٝم٤مدة ٓ َيٕمرومٝم٤م
ُ
َيٕمرومٝم٤م ص٤مطم٥م احلؼ ،وِبذا يٙمقن اًمتٕم٤مرض ىمد زال.
وسمٕمض اًمٕمٚمامء محؾ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد قمغم طم٘مقق اهلل -شمٕم٤ممم -اًمتل ٓ ُُمٓم٤مًم٥م هل٤مُ ،م٤م يقضمد أطميد يٓم٤مًمي٥م
ًممدُمل إن أراد اًمِمٝم٤مدة ضم٤مء ًمٚمِم٤مهدُ ،م٤م أراد اًمِميٝم٤مدة
احلؼ
ِب٤م ،ومحؾ طمدي٨م قمٛمران قمغم طم٘مقق أدُمٞملمٕ :ن ّ
ّ
هق اًمذي شمريمٝم٤م.
وم٢من مل يٛمٙمـ اجلٛمعٟ :مٚمج٠م إمم اًمٜمًخ ،وُمـ إُمثٚم٦م:
َ٧م َي ِٛمٞمٜمُ َُؽ ِمم َّي٤م َأ َومي٤م َء اهللَُّ
قر ُه َّـ َو َُم٤م َُم َٚم َٙم ْ
ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م اًمٜمٌََِّّ ُّل إِ َّٟمَّ٤م َأ ْطم َٚم ْٚمٜمََ٤م ًَم َؽ َأ ْز َو َ
اضم َؽ اًمالَّ َِّيت آ َشمٞمْ َ٧م ُأ ُضم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
٤مضم ْر َن َُم َٕم َؽ﴾  ،ومٝمذه أي٦م شمدل قميغم
َقم َٚم ْٞم َؽ َو َسمٜمََ٤مت َقمٛم َؽ َو َسمٜمََ٤مت َقم َّامشم َؽ َو َسمٜمََ٤مت َظم٤مًم َؽ َو َسمٜمََ٤مت َظم٤مَٓشم َؽ اًمالَّ َِّيت َه َ
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قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب
(ص 521 :شمرمج٦م  ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرمج٦م .)4148
(ُ ) 265متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر إذا أؿمٝمد (ُ )2651مًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م،
سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ -صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ (.)2535
( )266يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ ،أسمق قمٛمر اًمتجٞمٌل اًمٜمٛمري إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجقدُ .مـ ِ
أضم َّٚم٦م
اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ،ؿمٞمخ قمٚمامء إٟمدًمسُ ،م١مرخ أدي٥مُ ،مٙمثر ُمـ اًمتّمٜمٞمػ .رطمؾ رطمالت ـمقيٚم٦م .وًمد سم٘مرـمٌ٦م ؾمٜم٦م
صمامن وؾمتلم وصمالث ُمئ٦م ،وشمقذم سمِم٤مـمٌ٦م صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦مً .مف اعم١مًمٗم٤مت احلً٤منُ :مٜمٝم٤م :آؾمتذيم٤مر ،واًمتٛمٝمٞمد ،وضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ
وومْمٚمف .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 153/18شمرمج٦م  ،)85واًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 365/2شمرمج٦م  )18ط :دار اًمؽماث.
) (267إطمزاب.51 :

أصول الفقه
أن اهلل -ضمؾ وقمال -أسم٤مح ًمٚمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمزواج ُمـ سمٜم٤مت قمٛمف ،أو سمٜم٤مت قمامشمف ،أو سمٜم٤مت ظم٤مًميف ،أو
سمٜم٤مت ظم٤مٓشمف ،سمنمط أن يٙمـ ىمد ه٤مضمرن ُمع اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
هذه أي٦م ذم ؾمقرة إطمزاب قم٤مروتٝم٤م ذم اًمٔم٤مهر أي٦م اًمتل سمٕمده٤م ،وهيل ىميقل اهلل -شمٕمي٤مممِ َ َٓ﴿ :
َي ُّ
يؾ ًَم َ
يؽ
اًمٜمً٤مء ُِمـ سمٕمدُُ ﴾ ٓ َيؾ ًمؽ إٓ اًمٜمً٤مء اًماليت ُمٕمؽِ َ َٓ﴿ ،
َي ُّؾ ًَم َؽ اًمٜم ًَ٤م ُء ُِمـ َسم ْٕمدُُ َوَٓ َأن َشم ٌَدََّّ َل ِِبِ َّـ ُِم ْـ َأ ْز َو ٍ
اج﴾،
َ ُ َْ
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ُشم َٓمٚم ُؼ واطمدة شمتزوج همػمه٤م؟ َٓ ﴿ ،و ًَم ْق َأ ْقم َج ٌَ َؽ ُطم ًْٜمُ ُٝم َّـ﴾ َظم ْٚم ً٘م٤م أو ُظم ُٚم ً٘م٤م :ومٚمٞمس ًمؽ هذا إُمر :إذن :فم٤مهر أيي٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م أهن٤م قم٤مرو٧م أي٦م إومم.
ومٛمـ إوضمف اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م اًمٕمٚمامء اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ،وهق أن أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٟم٤مؾمخ ٌ٦م ًممي٦م إومم ،سمٛمٕمٜمك أ ّن اإلسم٤مطمي٦م
اٟمتٝم٧م ،واؾمت٘مر إُمر قمغم أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -يتزوج قمغم أزواضمف ،عم٤مذا؟ ُُمٙم٤موم٠م ًة هلـَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م اًمٜمٌََِّّ ُّل
ِ
اطم٤م َمجِٞمالً ﴿َ ﴾28وإِن ُيمُٜمتُ َّـ ُشم ُِر ْد َن
احل َٞم٤م َة اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤م َو ِزيٜمَتَ َٝم٤م َومتَ َٕم٤م ًَم ْ َ
ه ً
ُىم ْؾ َٕ ْز َواضم َؽ إِن ُيمُٜمتُ َّـ ُشم ُِر ْد َن ْ َ
لم ُأ َُمت ْٕم ُٙم َّـ َو ُأ َه ْطم ُٙم َّـ َ َ
أظمر َة َوم٢مِ َّن اهللََّ َأ َقمدََّّ ًمِ ْٚمٛمح ًِٜمَ ِ
اهللََّ ورؾمق ًَمف واًمدََّّ ار ِ
َ٤مت ُِمٜم ُٙم َّـ َأ ْضم ًرا َقمٔمِٞم ًام﴾  ،وم٤مظمؽمن اهلل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة،
ُ ْ
َ
ََ ُ ُ َ َ
ومٙم٤موم٠مهـ اهلل قمغم هذا اًمّمٜمٞمع اًمٓمٞم٥م ،واًمٕمٛمؾ اجلٛمٞمؾ أن اهلل ىم٤مل ًمٜمٌٞمفِ َ َٓ﴿ :
َي ُّؾ ًَم َ
يؽ اًمٜم ًَي٤م ُء ُِميـ َسم ْٕميدُُ ﴾ ،أفمٜميف
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فم٤مهرا.
ً
َ٧م ا ًْم ِٕم َّٚمي ُ٦م و ِ
قص َقم َٚمٞم ِف إِ َذا َيمَ٤م َٟم ِ
ِ
ِ
٤مسَ :وم ُٝم َق َشم ًَْ ِق َي ُ٦م َوم ْر ٍع َهم ْ ِ
َػم َُمٜمْ ُّْم ٍ
ي٨م َٓ
اطميدََ ًةً :سمِ َحٞمْ ُ
َ
قص َقم َٚمٞمْف سمِ َ٠م ْص ٍؾ َُمٜمْ ُّْم ٍ ْ
َو َأ َُّم٤م ا ًْم٘مٞمَ ُ
َي ُٙمُق ُن َسمٞمْٜمَ ُٝم َام َوم ْر ٌق.
لم اعمُْتَ ََخ٤مًمِ َٗم ْ ِ
لمِ ِذم ْ
َو َه َذا َُمٌْٜمِ ٌّل َقم َغم ْ
لم.
احلُ ْٙم ِؿَ ،واًمتَّ ْٗم ِر ِيؼ َسم ْ َ
لم اعمُْتَ ََامصمِ َٚم ْ َ
اجلَ ْٛم ِع َسم ْ َ
مج ُٝم ِ
٤مو ًشمً٤م َيمَثِ ًػما ِذم ُىم َّقشمِ ِف َو َو ْٕم ِٗم ِف.
قر إُ ُصقًمِٞم َ
َو ُه َق ُطم َّج ٌ٦م ِقمٜمْْدََ ُ ْ
٤مو ُت َشم َٗم ُ
لمَ ،و َيتَ َٗم َ
ىم٤مل( :وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس :ومٝمق :شمًقي٦م ومرع همػم ُمٜمّمقص قمٚمٞمف سم٠مصؾ ُمٜمّمقص قمٚمٞمف إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م واطمدة ،سمحٞم٨م
ٓ يٙمقن سمٞمٜمٝمام ومرق).
اًم٘مٞم٤مس هق اًمدًمٞمؾ اًمراسمع ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ُشمٌُٜمك قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم ،ويٜمٌٖمل أن َٟمَٕمٚمؿ أن اًم٘مٞم٤مس ًمٞمس دًمٞمالً
ُمًت٘مال سمذاشمف ،وإٟمام هق دًمٞمؾ ُمًتٜمد إمم اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦مٕ :ن احلٙمؿ ىمد يثٌ٧م سمٓمريؼ اًمٜمص أو سمٓمريؼ احلٛمؾ قميغم

)(268إطمزاب.52 :
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أصول الفقه
اضمتٝمي٤مدي ذم طميدود ٟمّميقص
اًمٜمص .واحلٛمؾ قمغم اًمٜمص هق اًم٘مٞم٤مس ،وهلذا يّمٚمح أن ٟم٘مقل :إن اًم٘مٞم٤مس ُمًٚمؽ
ّ
اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م.
اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م ُمٕمٜم٤مه :اًمت٘مدير ،واعمً٤مواة ،شم٘مقلِ :ىمً٧م اًمثقب سم٤مًمذراع ،إذا َىمدّّ ْر َشمَف سمف ،وشم٘مقل :وميالن ُي٘مي٤مس
٤موى سمف و ُيامصمؾ سمف.
سمٗمالن ،أيُ :ي ًَ َ
أُم٤م اًم٘مٞم٤مس ذم اصٓمالح إصقًمٞملم :وم٘مد شمٕمددت قمٌ٤مراهتؿ و َشمٜمَ ََّق َقم ْ٧م ،واًمتٕمريػ اًمذي ُمِمك قمٚمٞمف اًمِمٞمخ ،هق
ُمـ أووح اًمتٕم٤مريػ وأؾمٝمٚمٝم٤م( :اًم٘مٞم٤مس شمًقي٦م ومرع سم٠مصؾ ذم طمٙمؿ ًمٕمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝمام) ،هيذا شمٕمرييػ اًم٘مٞمي٤مس،
شمًقي٦م ومرع سم٠مصؾ ذم طمٙمؿ ًمٕمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝمامُ ،مـ هذا اًمتٕمريػ يتٌلم أن اًم٘مٞم٤مس ٓ سمد ومٞمف ُمـ أرسمٕم٦م أريم٤من :وميرع،
وأصؾ ،وطمٙمؿ ،وقمٚم٦م.
اًمؼم ُيري ومٞمف اًمرسم٤م ،ومال ُيٌ٤مع ٌّسمر سمؼم إٓ سمنمط
ُمـ إُمثٚم٦م أن إطم٤مدي٨م -يمحدي٨م قمٌ٤مدة وهمػمهَ -د ًَّم ْ٧م قمغم أن ُ ّ
اًمتامصمؾ واًمت٘م٤مسمضً ،مٙمـ إذا ِضمئٜم٤م إمم إرز ،أو اًمذرة ،أو اًمٕمدس ،هذه ُم٤م ومٞمٝم٤م ٟمّمقص شمدل قمغم ضمري ِ
٤من اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م،
َََ
ومٞم٠ميت اعمجتٝمد و ُيٕمٛمؾ ذهٜمف ،ومػمى أن اًمٕمٚم٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ضمرى اًمرسم٤م ذم اًمؼم ُمقضمقد ٌة ذم إرز ،ؾمقاء ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٚم٦م
هل اًمٙمٞمؾ ،أو ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٚم٦م هل اًم ّٓمٕمؿ ،هذا ـمٕم٤مم وهذا ـمٕم٤مم ،أو ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٚم٦م هيل آدظمي٤مر .ومي٤مًم٘مٛمح ،واًميؼم
ُيدظمر ،ؾمٜم٦م ؾمٜمتلم ُم٤م ييه ،إرز يدظمر ؾمٜم٦م ؾمٜمتلم ٓ ييه ،سمؾ ي٘مقًمقن :إن إرز يمٚمام شم٠مظمر أطمًـ :إذنُ :م٤م دام
أن اًمٕمٚم٦م ُمقضمقدة ذم إرز :إذنُ :ي٘م٤مس قمغم اًمؼم.
ومٜم٘مقلُ :ي٘م٤مس إرز قمغم اًمؼم ذم ضمري٤من اًمرسم٤م ،سمج٤مُمع اًمٙمٞمؾ واًمٓمٕمؿ ُمثالًًّ ٕ :ن اًمٕمٚم٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م ،وم٤مًمؼم أصؾ،
وإرز ومرع ،وضمري٤من اًمرسم٤م طمٙمؿ ،واًمٓمٕمؿ أو اًمٙمٞمؾ أو آدظم٤مر هذه قمٚم٦م.
واًمٗمرع هق ّ
وم٤مٕصؾ هق ّ
إصمٌ٤مت احلٙمؿ ومٞمف سم٤مًم٘مٞم٤مس ،واحلٙمؿ هق
اعمحؾ اًمذي ُيراد
اعمحؾ اًمذي صمٌ٧م ومٞمف احلٙمؿ،
ُ
ْ
ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٜمص ،واًمٕمٚم٦م هل اعمٕمٜمك اجل٤مُمع سملم إصؾ وسملم اًمٗمرع.
وسمٕمْمٝمؿ يًٛمل اًمٕمٚم٦م اًمقصػ اجل٤مُمع ،وىمد شم٘مدم ًمٜم٤م اًمٙمالم قمغم اًمٕمٚم٦م.
أؿم٤مر اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -إمم سمٕمض اًمنموط :ىم٤مل( :وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس :ومٝمق :شمًقي٦م ومرع همػم ُمٜمّمقص قمٚمٞمف) ،هذا
ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمف :ومال داقمل
ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمف ،وم٢من يم٤من
ومٞمف إؿم٤مرة إمم ذوط ُمـ ذوط اًمٗمرع ،وهق أن ٓ يٙمقن اًمٗمرع
ً
ً
ًمٚم٘مٞم٤مسٕ :ن اًمٜمص أىمقى ُمـ اًم٘مٞم٤مس.
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إذن :ذط اًمٗمرع أن ٓ يٙمقن ومٞمف ٟمص ،ومجري٤من اًمرسم٤م ذم إرز ًمٞمس ومٞمف ٟمص :إذن :يًت٘مٞمؿ ومٞمف اًم٘مٞم٤مسً ،مٙميـ
ُمٜمّمقص٤م قمغم طمٙمٛمف ،واؾمتٕمٛمؾ اعمجتٝمد اًم٘مٞم٤مس :يّمػم هذا ُمـ سم٤مب شمٕمي٤مرض إدًمي٦م ،سمحٞمي٨م إ ّن
إن يم٤من اًمٗمرع
ً
شمٕم٤مود إدًم٦م :ومٚمٞمس ومٞمف ُم٤مٟمعً ،مٙميـ ُميـ سمي٤مب
اعمجتٝمد ي٘مقل :إن هذا اًمٗمرع َد َّل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًم٘مٞم٤مسُ ،مـ سم٤مب ُ
إصمٌ٤مت احلٙمؿ ،وم٤مًم٘مٞم٤مس ًمٞمس ًمف طم٤مضم٦مٟٕ :مف يٙمٗمل إصمٌ٤مت احلٙمؿ سمقاؾمٓم٦م اًمٜمص ،وهلذا ي٘ميقل اًمٕمٚميامء :إٟميف يٜمٌٖميل
اًمٌح٨م قمـ اًمٜمص ىمٌؾ اؾمتٕمامل اًم٘مٞم٤مس.
ىم٤مل( :سم٠مصؾ ُمٜمّمقص قمٚمٞمف) ،هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم ذ ٍ
ط ُمـ ذوط إصؾ ،وهق أن يٙمقن طمٙمؿ إصيؾ ىميد
ْ
صمٌ٧م سم٤مًمٜمصُ ،مثٚمام ُمر قمٚمٞمٜم٤م ىمٞم٤مس إرز قمغم اًمؼم ،إصؾ اًمذي هق اًمؼم صمٌ٧م سم٤مًمٜمص ،عم٤مذا اًمنمط؟ ىم٤مل( :إلظمراج
ٍ
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم إرز ،سمج٤مُمع اًمٙمٞمؾ واًمٓمٕميؿ ،أو
اًم٘مٞم٤مس قمغم
أصؾ صمٌ٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس)ُ :مثؾً :مق ىمٚمٜم٤م ُيري اًمرسم٤م ذم اًمذرةً :
آدظم٤مر.
اًم٘مٞم٤مس هذا همػم صحٞمحٟٕ :مٜمل ُم٤م ِىمً٧م قمغم أصؾ ٍ
صم٤مسم٧م سم٤مًمٜمص :إٟمام ىمً٧م قمغم أصؾ صم٤مسم٧م سم٤مًم٘مٞمي٤مس ،ومٝميذا
اًم٘مٞم٤مس همػم صحٞمحُٕ :مريـ:
إُمر إول :أٟمف ىمد يٙمقن إصؾ اًمذي ىمً٧م قمٚمٞمف همػم صحٞمحٕ :ن اًم٘مٞم٤مس قمرو٦م ًمٚمّمقاب واخلٓم٠مً :مٙمـ
اًمٜمص اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمص ُي٘م٤مل :إٟمف قمرو٦م ًمٚمّمقاب واخلٓم٠م؟ ٓ.
إُمر اًمث٤مين :أن هذا ومٞمف شمٓمقيؾ :يم٠مين أىمقل :أىمٞمس اًمذرة قمغم إزر ،اًمذي هق َُم٘مٞمس قمغم اًمؼم ،هذا ومٞمف شمٓمقيؾ:
ومٚمامذا ٓ أىمٞمس قمغم إصؾ إول ،ويٜمتٝمل إُمر؟! أىمٞمس اًمذرة قمغم اًمؼم.
ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمف ،وىمقل اًمِميٞمخ:
اعم٘مّمقد :أن ذوط إصؾ أن يٙمقن طمٙمٛمف ىمد صمٌ٧م سم٤مًمٜمص ،يٕمٜمل أن يٙمقن
ً
ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمف) ،هذا سم٤مقمتٌ٤مر إصؾ ،وإٓ ًمق يم٤من إصؾ ىمد صمٌ٧م طمٙمٛمف سم٤مإلمج٤معً :مٙمٗمكُ ،مثيؾ :ىمي٤مم
(أن يٙمقن
ً
اإلمج٤مع قمغم حتريؿ احلِمٞمش ،أو احلِمٞمِم٦م ،وهل اعم٤مدة اعمًٙمرة ،ومٞمجلء اعمجتٝمد وي٘مٞمس قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مت ،وم٤محلِمٞمِم٦م ُم٤م
ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب وٓ ُمـ ؾمٜم٦م ،إٟمام صمٌ٧م ومٞمٝم٤م ،يٕمٜمل ذم طمٙمٛمٝم٤م ،صمٌ٧م ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع ،وهذا قمغم اًم٘ميقل سم٠مهني٤م هميػم
مخ ٍر َطم َرا ٌمش ً ،مٙمـ قمغم ومرض هذا ،أو ُمـ سم٤مب اًمتٕم٤مودٕ :ن اإلمج٤مع ىم٤مم
مخ ٌرَ ،و ُيم ُُّؾ َ ْ
داظمٚم٦م ذم قمٛمقمُ « :يم ُُّؾ ُُم ًْ ِٙم ٍر َ ْ
( )271

قمغم حتريؿ احلِمٞمِم٦م ،ومٞم٘م٤مل :إن إصؾ هٜم٤م صمٌ٧م طمٙمٛمف سم٤مإلمج٤مع ،ومٞمّمح اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف.
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صمؿ ىم٤مل( :إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م واطمدة سمحٞم٨م ٓ يٙمقن سمٞمٜمٝمام ومرق)ً :مٕمؾ اًمِمٞمخ ي٘مّمد ِبذا أن يِميػم إمم ذط ُميـ
ذوط اًم٘مٞم٤مس ،وهق أن شمٙمقن اًمٕمٚم٦م ُمقضمقدة ذم اًمٗمرع ،يمقضمقده٤م ذم إصؾ سمدون شمٗم٤موتُ ،مثؾ ىمٞم٤مس إرز قمغم
اًمؼم .وم٢من ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٚم٦م هل اًمٙمٞمؾ :وم٤مٕرز ُمٙمٞمؾ ،واًمؼم ُمٙمٞمؾ ،وإن ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٚم٦م هل اًمٓمٕمؿ :ومٝمذا ُمٓمٕمقم ،وهذا
ُمٓمٕمقم ،وإن ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٚم٦م هل آدظم٤مرٟ ،مٕمؿ :هذا ُمدظمر وهذا ُمدظمر.
شمٗم٤موتٟ :مٔمرٟم٤م
إذن :صح اًم٘مٞم٤مسٕ :ن اًمٕمٚم٦م ُمقضمقدة ذم اًمٗمرع يمقضمقده٤م ذم إصؾ ،سمدون شمٗم٤موت ،وم٢من ُوضمد
ٌ
ٍ
زي٤مدة ذم ِقم ّٚم٦م اًمٗمرع :ومٝمذا ٓ ي١مصمر ،يٕمٜمل شمّمػم اًمٕمٚم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٗمرع أىمقى وأوويح
إن يم٤من اًمتٗم٤موت قمـ ـمريؼ
ُمـ اًمٕمٚم٦م اعمقضمقدة ذم إصؾ ،هذا ٓ ي١مصمر ،سم٤مًمٕمٙمس هذا ُي٘مقي اًم٘مٞم٤مسُ :مثؾ ىمٞم٤مس ضب اًمقاًمديـ قمغم اًمت٠مومٞمػ
ذم اًمتحريؿ سمج٤مُمع اإليذاء ،أيـ إصؾ؟ أيـ اًمٗمرع؟ اًميب ،إصؾ :اًمت٠مومٞمػ ،احلٙمؿ :اًمتحريؿ ،اًمٕمٚم٦م :اإليذاء.
واًمٕمٚم٦م وضمقده٤م ذم اًمٗمرع ،اًمذي هق اًميب ،هق يمقضمقده٤م ذم إصؾ اًمذي هق اًمت٠مومٞمػ ؾمقاء؟ أم أن اًمٗمرع أؿمد؟
سمؾ اًمٗمرع أؿمد ،هذا ٓ ي١مصمر قمغم اًم٘مٞم٤مس ،وم٢من يم٤من اًمتٗم٤موت قمـ ـمريؼ زي٤مدة قمٚم٦م اًمٗمرع :ومال ي١مصمر.
أُم٤م إذا يم٤من اًمتٗم٤موت وآظمتالف قمـ ـمريؼ ٟم٘مّم٤من قمٚم٦م اًمٗمرع قمـ قمٚم٦م إصؾ ،سمحٞم٨م شمٙميقن اًمٕمٚمي٦م ًمٞمًي٧م
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم
ُمقضمقدة ذم اًمٗمرع ،أو ُمقضمقدة وًمٙمـ ومٞمٝم٤م وٕمػ :ومال يّمح اًم٘مٞم٤مسُ :مثؾ ًمق ىم٤ملَُ :يري اًمرسم٤م ذم اًمتٗم٤محً :
اًمؼم ،سمج٤مُمع اًمٙمٞمؾٟ ،م٘مقل هذا اًم٘مٞم٤مس همػم صحٞمحٕ :ن اًمٕمٚمي٦م وهيل اًمٙمٞميؾ ُمقضميقدة ذم إصيؾ وًمٙمٜمٝمي٤م هميػم
ُمقضمقدة ذم اًمٗمرع.
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُم٤مل اًمٌ٤مًمغ ،سمج٤مُمع أن يمال ُمٜمٝمام يٛمٚميؽ ُم٤مًميف .هيذا
ُمث٤مل آظمرً :مق ىمٞمؾ :دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل اًمّمٌلً ،
اًمٗمرع ٟم٘مص قمـ قمٚم٦م إصؾ ،اًم٘مٞم٤مس هق ُم٤مذا؟ دم٥م اًمزيم٤مة ،هذا احلٙميؿ ،ذم ُمي٤مل
اًم٘مٞم٤مس همػم صحٞمحٕ :ن قمٚم٦م ْ
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُم٤مل اًمٌ٤مًمغ ،هذا إصؾ ،سمج٤مُمع أن يمالًّ ُمٜمٝمام يٛمٚمؽ ُم٤مًمف ،هذه اًمٕمٚم٦م.
اًمّمٌل ،هذا ُم٤مذا؟ اًمٗمرعً ،
ٟم٘مقل :إن اًمٕمٚم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٗمرع أٟم٘مص ُميـ اًمٕمٚمي٦م اعمقضميقدة ذم إصيؾٕ :ن اًمٌي٤مًمغ يٛمٚميؽ ُم٤مًميف سمي٤مًم٘مقة
وسم٤مًمٗمٕمؾ ،اًم٘مقة يٕمٜمل اًمتٛمٚمؽ ،واًمٗمٕمؾ يٕمٜمل اًمتٍمف .واًمّمٌل يٛمٚمؽ ُم٤مًمف سم٤مًم٘مقة اًمتٛمٚمؽ ،إٟمف ُمٚمؽ ًمفً ،مٙميـ ُمي٤م
يٛمٚمٙمف سم٤مًمٗمٕمؾ ،أيـ ُم٤مل اًمّمٌل قمٜمد ُمـ؟ قمٜمد اًمقزم ،إذن هذا اًمّمٌل يتٍمف ذم ُم٤مًمف :إذن :ص٤مر هٜم٤مك وميرق سميلم
قمٚم٦م إصؾ وقمٚم٦م اًمٗمرع.
قمٚم٦م إصؾ أن اًمٌ٤مًمغ يًتٓمٞمع أن يتٍمف ،وقمٚم٦م اًمٗمرع أن اًمّمٌل ٓ يًتٓمٞمع أن يتٍمف :إذن :ص٤مرت اًمٕمٚم٦م
أٟم٘مص ،ومال يّمح اًم٘مٞم٤مس.
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ي٘مقل( :وهذا َُم ٌْٜمِ ّل قمغم اجلٛمع سملم اعمتامصمٚملم ذم احلٙمؿ ،واًمتٗمريؼ سملم اعمتخي٤مًمٗملم) ي٘مّميد اًمِميٞمخ أن اًم٘مٞمي٤مس
ُمقاومؼ ًمٚمنميٕم٦مُ ٓ ،خي٤مًمٗمف سمح٤مل ُمـ إطمقالٕ :ن اًمنميٕم٦م ضم٤مءت سم٤مجلٛمع سملم اعمتامصمٚملم ،واًمتٗمريؼ سملم اعمتخ٤مًمٗملم،
وهذا هق اًم٘مٞم٤مسٕ :ن اًم٘مٞم٤مس ُيٛمع سملم إصؾ واًمٗمرع ٓشمٗم٤مىمٝمام ،وم٢من يمي٤من هٜمي٤مك وميرق سميلم إصيؾ واًمٗميرع:
وم٤مًمنميٕم٦م ٓ شم٘مقل سم٤مًم٘مٞم٤مس.
إذن ٓ :يقضمد ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م مجع سملم خمتٚمٗملم ،وٓ شمٗمريؼ سملم ُمتامصمٚملم ،وم٤مًمِمٞمخ ي٘مّميد ِبيذا أن اًم٘مٞمي٤مس
ُمقاومؼ ًمٚمنميٕم٦م ،وُمٓم٤مسمؼ ٕطمٙم٤مُمٝم٤مٕ :ن اًمنميٕم٦م دمٛمع سملم اعمتامصمٚملم ،وشمٗمرق سملم اعمختٚمٗملم.
وهلذا ىمرر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
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رمحف اهلل -ذم ُمقاو َع يمثػمة ُمـ يمتٌف ،وشمٌٕمف قمغم هذا اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،ىمرر( )272

أٟمف ٓ يقضمد ذم اًمنميٕم٦م رء ُخي٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس ،وأن ُم٤م ي٘مقًمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ أن هذه اعمً٠مًم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس ،أو هذا
آدم٤مه خم٤مًمػ ًمٚم٘مٞم٤مس ،هذا همػم صحٞمح ،وم٤مًمنميٕم٦م ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م رء خم٤مًمػ ًمٚم٘مٞمي٤مس ،سميؾ يميؾ ُمي٤م ذم اًمنمييٕم٦م
ٟمٔمرا ًمٚمتٕمٚمٞمؾ اًمذي ؾمٛمٕمتؿ.
ُمقاومؼ ًمٚم٘مٞم٤مس ً
آظمر ٟم٘مٓم٦م ذم اعمقوقع ،أو ىمٌؾ اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة ،ىم٤مل( :وهق طمج٦م قمٜمد مجٝمقر إصقًمٞملم) ،يٕمٜميل أن اًم٘مٞمي٤مس
دًمٞمؾ ُيٗمزع إًمٞمف طمٞم٨م ٓ دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب وٓ ُمـ ؾمٜم٦م ،وٓ ُمـ إمج٤مع.
ور ُّدوه،
واقمٚمؿ أن اًمٜم٤مس ذم اًم٘مٞم٤مس ،يٕمٜمل اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مٞم٤مس ـمروم٤من ووؾمط ،ومٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء أٟمٙمروا اًم٘مٞم٤مس َ
ُمع أن إِٟمٙم٤مرهؿ ًمٞمس سمّمحٞمحٕ :هنؿ وىمٕمقا ذم اًم٘مٞم٤مس ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون ،وم٤مؾمتٕمٛمٚمقه ،وـم٤مئٗم٦م أظمرى سم٤مًمٖمي٧م
ذم اًم٘مٞم٤مس ،واؾمتٕمٛمٚم٧م اًم٘مٞم٤مس ذم ُمقاوع ٓ يٜمٌٖمل ومٞمٝم٤م اؾمتٕمامل اًم٘مٞم٤مس ،وطمّمؾ اًمتقؾمع ذم اؾمتٕمامًمف.

احلراين ،صمؿ
( )271شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم ٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف
أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت:
اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر :اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( ) 272حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611

أصول الفقه
اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمًٚمػ اًمذيـ شمقؾمٓمقا ذم اًم٘مٞم٤مس ،وم٤مؾمتٕمٛمٚمقه اؾمتٕمامًٓ ُمٕم٘مقًٓ وومؼ صمالصم٦م وقاسمط ووٕمقه٤م:
اًمْم٤مسمط إول :أن ٓ يقضمد دًمٞمؾ -أيٟ :مص ،-وم٢مذا ُوضمد ٟمص :ايمتٗمقا سمف.
اًمْم٤مسمط اًمث٤مين :أن يّمدر اًم٘مٞم٤مس ُمـ قم٤ممل ُم١مهؾ ،وهق اعمجتٝمد ،ومال يّمدر اًم٘مٞم٤مس ُمـ يمؾ ؿمخص.
صحٞمح٤م ىمد اؾمتقرم اًمنموط.
اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م :أن يٙمقن اًم٘مٞم٤مس ذم ٟمٗمًف
ً
وم٤معم٘مّمقد أن اًم٘مٞم٤مس طمج٦م ،وىمد دل قمغم طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م ،أُم٤م اًمٙمتي٤مب :وم٘ميد
ورد ذم اًم٘مرآن آي٤مت يمثػمة َطم َّم َؾ ومٞمٝم٤م شمٜمٔمػم رء سمٌمء ،شمٜمٔمػم إطمٞم٤مء إُمقات سم٢مطمٞم٤مء إرض سمٕمد ُمقهتي٤م :ىمي٤مل -
ِ
َّؽ َشمَرى إَر َض َظم ِ
ِِ
ِ
٤مهي٤م عمَُ ْح ِٞميل
َيز ْت َو َر َسم ْ
٤مؿم َٕم ً٦م َومي٢مِ َذا َأ َٟمز ًْمٜمََي٤م َقم َٚمٞمْ َٝمي٤م اعمَْي٤م َء ْاهتَ َّ
ي٧م إِ َّن ا ًَّميذي َأ ْطمٞمَ َ
ْ
شمٕم٤مممَ ﴿ :وُم ْـ آ َي٤مشمف َأ َّٟم َ َ
اعمَْ ْق َشمَك﴾  ،ومٙم٠من أي٦م شم٘مقل ًمٜم٤م :اؾمتدًمقا قمغم إُمٙم٤من إطمٞم٤مء اهلل -شمٕم٤مممً -مألُميقات سم٢مطمٞمي٤مء إرض سمٕميد ُمقهتي٤م،
( )273

وهذا قمٞمٜمف هق اًم٘مٞم٤مس.
َؼموا َيي٤م ُأ ِ
وزم
وُمـ إدًم٦م ذم اًم٘مرآن -وإن يمي٤من إومم أٟمٜمي٤م ٟمٙمتٗميل سميدًمٞمؾ واطميد :ىميقل اهلل -شمٕمي٤مممَ ﴿ :ومي٤م ْقمتَ ِ ُ
إَ ْسم َّم ِ
٤مر﴾  ،وآقمتٌ٤مر هق اًمٕمٌقر وآٟمت٘م٤مل ُمـ رء إمم رء آظمر ،واًم٘مٞم٤مس ومٞمف اقمتٌ٤مرٕ :ن اعمجتٝمد يٜمت٘مؾ ُمـ
( )274

ومٞمف ُمـ إصؾ إمم اًمٗمرعٕ :ضمؾ إصمٌ٤مت احلٙمؿ.
أُم٤م اًمًٜم٦م :ومٗمٞمٝم٤م أدًم٦م يمٌػمة ،سمؾ إن سمٕمض اًمٕمٚمامء أومرد إىمٞمً٦م ذم اًمًٜم٦م سمٛمّمٜمػ ُمًت٘مؾُ ،مـ ذًمٙمؿ ُمي٤م ورد ذم
احلدي٨م اًمّمحٞمح :أن رضمالً ضم٤مء إمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٘م٤مل :وًمد زم همالم أؾمقد -يٕمٜمل هيذا اًمرضميؾ
أؿمٙمؾ قمٚمٞمف إُمر -ويم٠مٟمف أسمٞمض واُمرأشمف سمٞمْم٤مءً ،مٙمـ ضم٤مء همالم أؾمقد ،وم٠مؿمٙمؾ قمٚمٞمف ،وم٤مًمرؾمقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -اًمذي ُأ ْقمٓمِ َل ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ُم٤م أىمٜمٕمف قمـ ـمريؼ اًمٜمّمح واًمتقضمٞميف ،وشميرك اًمقؾمي٤موس ،ٓ ،دظميؾ ُمٕميف ذم
ُمً٠مًم٦مٟ ،مٕمؿُ ،م٤م ٟم٘مقل ي٘متٜمع ِب٤م ،هق اًمذي أضم٤مب قمٚمٞمٝم٤م ،ىم٤مل اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ « :قمٜمْْدََ َك إِ َسم ٌؾ؟ش ،ىمي٤مل:

محر ،ىم٤ملَ « :ه ْؾ ومِٞم َٝم٤م ُِم ْـ َأ ْو َر َق؟شُ ،مثٚمام ٟم٘مقل :رُم٤مدي ،ومٞمف ؾميقاد وسمٞمي٤مض خميتٚمط،
ٟمٕمؿ ،ىم٤ملَُ « :م٤م َأ ًْم َق ُاهن َ٤م؟ش ،ىم٤ملْ ُ :
ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ومٞمٝم٤م أورق .ويم٠من إورق ُمتامصمؾ ُمـ هذه اإلسمؾ احلٛمر ،ىم٤ملَ « :أ َّٟمَّك َذًمِ َؽ؟ش ،يٕمٜمل ُمـ أييـ ًميؽ إورق
هذا؟ ىم٤ملً :مٕمٚمف ٟمزقمف قمرق ،يٕمٜمل ىمد شمٙمقن اإلسمؾ احلٛمر هذه ،ىمد يٙمقن أطمد ومحقهل٤م اًمً٤مسم٘م٦م ُمثالًً ،ىمد يٙمقن أورق،

) (273ومّمٚم٧م.39 :
) (274احلنم.2 :

أصول الفقه
ومحرا ،وُمرة وًمدت هذا اجلٛمؾ إورق ،أو أٟمتجي٧م هيذا اجلٛميؾ إورق ،اٟمٔمير يمٞميػ
محراً ،
محرا ً
ومتٜم٤مؾمٚم٧م إسمالً ً
اًمرضمؾٟ ،مٕمؿ ،أضم٤مب ًمً١مال ٟمٗمًف ،أضم٤مب سم٠من هذا اجلٛمؾ إورق ًمٕمٚمف ٟمزقمف قمرق ىمديؿ .ىم٤مل اًمرؾمقل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :م َٕم َّؾ ا ْسمٜمَ ََؽ َٟم ََز َقم ُف ِقم ْر ٌقش  ،ومامذا اؾمتٕمٛمؾ اًمرؾمقل ُمع اًمرضمؾ؟ اؾمتٕمٛمؾ ُمٕميف اًم٘مٞمي٤مس ،يٕمٜميل ىمي٤مس
( )275

اظمتالف إًمقان ذم سمٜمل آدم قمغم اظمتالف إًمقان ذم ِبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم ،وُم٤م هق اجل٤مُمع؟ اجل٤مُمع أن يمالّ ُمٜمٝمام ىمد يٜمزقمف
قمرق.
.أُم٤م قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م :وم٢من اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل -ذم "أقمالم اعمقىمٕملم" ؾم٤مق أىمقآً يمثػمة ًمٚمّمح٤مسم٦م اؾمتٕمٛمٚمقا ومٞمٝم٤م
اًم٘مٞم٤مس ،وأمجٕمقا -يمام ي٘مقل اعمزين  -قمغم أن ٟمٔمػم احلؼ طمؼ ،وٟمٔمػم اًمٌ٤مـمؾ سم٤مـمؾ.
( )276

يمثػما ذم ىمقشمف
اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة ذم ُمقوقع اًم٘مٞم٤مس :شمٗم٤موت اًم٘مٞم٤مس ،ي٘مقل اًمِمٞمخ -رمحف اهلل( :ويتٗم٤موت شمٗم٤مو ًشمً٤م ً
ووٕمٗمف) ،يٕمٜمل أن اًم٘مٞم٤مس ًمٞمس قمغم درضم٦م واطمدة ذم اًم٘مقة واًمْمٕمػ ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن اًم٘مٞم٤مس ىمقي٤م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙميقن
اًم٘مٞم٤مس وٕمٞم ًٗم٤م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن اًم٘مٞم٤مس همػم صحٞمح ،واًمٖم٤مًم٥م أ ّن َُم َر َّد وٕمػ اًم٘مٞم٤مس أو ىمقشمف إمم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:
أوًٓ :اًم٘مٞم٤مس اًم٘مقي ًمف صمالث صقر :أن شمٙمقن اًمٕمٚم٦م صمٌت٧م سم٤مًمٜمص ،أن شمٙمقن اًمٕمٚم٦م صمٌت٧م سم٤مإلمجي٤مع ،أن ُي٘مٓميع
اجليكم ،وم٤مًم٘مٞمي٤مس اجليكم ُميـ أىميقى أٟميقاع
وُيزم سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق سملم إصؾ واًمٗمرع .وهذا ُيًٛمٞمف اًمٕمٚمامء :اًم٘مٞمي٤مس
ُ
ّ
اًم٘مٞم٤مس ،وهق ُم٤م َصمٌَتَ َْ٧م قمٚمتف سمٜمص أو إمج٤مع ،أو ىمٓمع ومٞمف سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق سملم إصؾ واًمٗمرع.
ُمث٤مل اًمٕمٚم٦م اًمتل صمٌت٧م سم٤مًمٜمص :أٟمتؿ شمٕمرومقن أن اًمٕمٚم٦م ىمد شمٙمقن صمٌت٧م سم٤مًمٜمص ُمـ اًمنمع وهذا ىمٚمٞميؾ ،أو شمٙميقن
اًمٕمٚم٦م صمٌت٧م سم٤مٓؾمتٜمٌ٤مط ،وهذا هق اًمٙمثػم ،أيمثر اًمٕمٚمؾ اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس هل قمٚمؾ ُمًتٜمٌٓم٦م.

(ُ ) 275متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب إذا قمرض سمٜمٗمل اًمقًمد( ،) 5315واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمٕم٤من (ُ )1511مـ
طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 276إؾمامقمٞمؾ اسمـ َيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ ُمًٚمؿ ،أسمق إسمراهٞمؿ اعمزين ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اعمٚم ٦م ،قمٚمؿ اًمزه٤مد اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف ،شمٚمٛمٞمذ
اًمِم٤مومٕمل .يم٤من قم٤معم٤م جمتٝمدا ُمٜم٤مفمرا حمج٤مضم٤م همقاص٤م قمغم اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م .صٜمػ يمتٌ٤م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،واجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،و
اعمً٤مئؾ اعمٕمتؼمة ،واًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :اعمزين ٟم٤مس ُمذهٌل .وًمد ذم ؾمٜم٦م ُمقت اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم وُمئ٦م،
وشمقذم ذم رُمْم٤من -وىمٞمؾ :ذم رسمٞمع إول -ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 492 /12شمرمج٦م  ،)181وـمٌ٘م٤مت
اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 93 /2شمرمج٦م .)21

أصول الفقه
ورد ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ـمٚم٥م ُمـ اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -أن يي٠ميت ًميف سمثالصمي٦م
أطمج٤مر يًتٜمجل ِبام ،ذه٥م اسمـ ُمًٕمقد مل ُيد إٓ طمجريـ ،ومٔمـ أن اًمٕمدد ُمٓمٚمقب ،ومقضمد روصم٦م  ،وورد ذم ؾمٜمـ
( )277

اسمـ ُم٤مضمف أهن٤م روصم٦م مح٤مر  ،وم٠مظمذه٤م ُمع احلجريـ وأشمك ِب٤م إمم اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ ،-وم٤مًمرؾميقل أظميذ
( )278

ْسش  ،أي َٟم ََجس :إذن :اًمٕمٚم٦م ًمٜمج٤مؾم٦م اًمروصم٦م ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م.
احلجريـ ،واًمروصم٦م أًم٘م٤مه٤م ،وىم٤مل« :إِ َّهن َ٤م ِر ْيم َ
( )279

ِ
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم آؾمتجامر سم٤مًمروصمي٦مُ ،مي٤م هيل
َي ُر ُم آؾمتجامر سم٘مٓمٕم٦م اًمدم
ومٞمجلء
ُ
اًمٜمجس اجل٤مفً :
اعمجتٝمدُ وي٘مقلْ َ :
اًمٕمٚم٦م؟ اًمٜمج٤مؾم٦م ،هذه اًمٜمج٤مؾم٦م اؾمتٜمٌٓمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف أم هل ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م؟ ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م.
اًمٕمٚم٦م اًمتل صمٌت٧م سم٤مإلمج٤مع ُمٜمْْع اًم٘م٤ميض ُمـ اًم٘مْم٤مء َ
طم٤مل اًمٖمْم٥م ،أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمٕمٚم٦م هل شمِمقيش اًمٗمٙمر
َ
ؼمد
واٟمِمٖم٤مل اًمذهـ ،ومٞمجلء اعمجتٝمد وي٘مٞمس قمغم اًمٖمْم٥م اجلقع اعمٗمرط ،أو
احلر اعمٗمرط ،أو اًم ْ
اًمٕمٓمش اعمٗمرط ،أو ّ
اعمٗمرط ،أو اخلقف ،أو همػم هذا.
أي ومروع ُمـ هذه اًمٗمروع قمغم اًمٖمْم٥م ،واًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م أن يمال ُمٜمٝمام ُيِمقش اًمذهـ و ُيِميٖمؾ اًمٗمٙمير،
ومٞمَ٘مٞمس ّ
ىمٞم٤مس ُمـ أووح اًم٘مٞم٤مس.
اًمٜمص ،وًمٙم ْـ ىم٤مم اإلمج٤م ُع قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمذا ٌ
ومٝمذه اًمٕمٚم٦م مل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م ّ
ِ
اًمٗم٤مرق ،هذا ُمث٤مًمف َشم َ٘مدََّّ َم ذم درس ُمٗمٝمق ِم اعمقاوم٘م٦م اًمذي ُمر أُمس ،وهيق ُمٗمٝميقم
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :أن ُي٘مٓمع سمٜمٗمل
اعمقاوم٘م٦م اعمً٤موي اًمذي ؾمٛمٞمٜم٤مه ىمٞم٤مس اعمً٤مواةُ ،مـ يذيمر اعمث٤مل؟ شمٗمْمؾٟ ،مٕمؿ ،أطمًٜم٧م ،ىمٞم٤مسٟ ،مّمقر اًم٘مٞم٤مس أهع
وٟمٛمٌم ،ىمٞم٤مس إشمالف ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ سم٤مًمٚمٌس قمغم إشمالف ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ سم٤مٕيمؾ ،سمج٤مُمع اإلشمالف ذم يمؾ.
وُيزم سم٠مٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ومرق سملم اًمٕمٚم٦م ذم
أن إصؾ إيمؾ ،واًمٗمرع اًمٚمٌس ،واًمٕمٚم٦م :اإلشمالفَ ،ي٘مٓمع اعمجتٝمد َ
إصؾ واًمٕمٚم٦م ذم اًمٗمرع ،اًمٞمتٞمؿ وو٤مع قمٚمٞمف ُم٤مًمف ،ؾمقاء أيم٤من اًمذي وٞمع اعم٤مل وأظمذ اعم٤مل أيمؾ اعم٤مل ،أو ًمٌس سم٤معم٤مل،
أيْم٤م ُميـ أىميقى أٟميقاع
أو اؿمؽمى ؾمٞم٤مرة سم٤معم٤مل ،ي٘مٓمع اعمجتٝمد سم٠مٟمف ُم٤م ومٞمف ومرق سملم إصؾ وسملم اًمٗمرع ،ومٝمذا ُيٕمتؼم ً
اًم٘مٞم٤مس.

( )277أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ٓ يًتٜمجك سمروث (.)156
( )278مل ٟمجده٤م ذم اعمٓمٌقع ُمـ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،وأظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف (.)71
( )279ؾمٌؼ خترُيف.

أصول الفقه
اًمْمٕمػ ،ويًٛمقٟمف اًم٘مٞم٤مس اخلٗمل ،أن ٓ ُي٘مٓمع سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق ،سملم إصؾ وسميلم
أُم٤م اًم٘مٞم٤مس اًمذي َيتَ َٓم َّر ُق إًمٞمف
ُ
اًمٗمرع ،سم٠من يٙمقن اخلّمؿ ،أو سم٠من ي٘مقل اخلّمؿ :هٜم٤مك ومرق ،إذا ىم٤مل اخلّمؿ :هٜم٤مك ومرق وٕمػ اًم٘مٞمي٤مسُ ،مثيؾ إذا
ىمًٜم٤م إؿمٜم٤من ،إؿمٜم٤من ٟمقع ُمـ اًمٜمٌ٤مت ُيًتٕمٛمؾ ذم اًمزُمـ اًم٘مديؿ ًمٖمًٞمؾ اعمالسمس ،وؿميجر إؿميٜم٤من ُمثيؾ ؿميجر
اًمرُمس ،شمٕمرومقن اًمرُمس أٟمتؿ؟ اًمرُمس هذا اعمقضمقد ذم اًمؼم ،ورائحتف ـمٞمٌ٦م ويًتٕمٛمؾ ذم اًمقىمقد ،يِمي٥م سميف اًمٜمي٤مر،
ورائحتف ـمٞمٌ٦م ،إذا أوىمدت سمف اًمٜم٤مر ُيِمؿ رائحتف اإلٟمً٤من ُمـ ُمً٤موم٦م سمٕمٞميدة ،وهليذا سمٕمْميٝمؿ ي٘ميقل اًميرُمس ـمِٞمي٥م
اًمٗم٘مراء ،ورائحتف ـمٞمٌ٦م ،وم٤مٕؿمٜم٤من ؿمٌٞمف سمف ،ي١مظمذ ،ويدق ،وشمٖمًؾ سمف اعمالسمس ،ومٞمجلء وم٘مٞمف ،ومٞم٘مقلُ :يري اًمرسم٤م ذم
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمؼم ،سمج٤مُمع اًمٙمٞمؾ ،صحٞمح اًم٘مٞم٤مس إمم هٜم٤مً ،مٙمـ ىمد ي٘م٤مل :إٟمف هٜم٤مك ومرىم٤م سملم اًمٗمرع وإصؾ،
إؿمٜم٤منً ،
ػ اًم٘مٞم٤مس.
وهق :اًمؼم ُمٓمٕمقم ،وإؿمٜم٤من همػم ُمٓمٕمقم ،وم٢مذا ضم٤مء اًمٗمرق سملم إصؾ واًمٗمرعَ :ي ْْم ُٕم ُ
إذن :اًم٘مٞم٤مس اًمذي يٛمٙمـ أن يٕمرف ومٞمف ومرىم٤م سملم اًمٗمرع وإصؾ ،يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٘مٞم٤مس اًمْمٕمٞمػ.
و ُِمـ ا ًْم َ٘مق ِ
لم َٓ َي ُز ُ
ول سمِ َّ
٤مًمِمؽ
اقم ِد اعمُْ َ٘م َّر َر ِة َأ َّن :ا ًْم َٞم ِ٘م َ
َ َ َ
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :وُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة أن :اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ) ،يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ذم أول اًمٙمالم ،اًمِمٞمخ -رمحف
اهلل -ذيمر قمد ًدا ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ويم٠م ّن اًمِمٞمخ عمََّ٤م ذيمر هذا ،يرى أن اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ َقم َٛم ِ
يؾ إصيق ّزم ،وإٓ
خت َّّمص اًمٗم٘مٝم٤مءْ ،
وم٤معمِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمامء أن اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٞمً٧م ُمـ َخت ّّمص إصقًمٞملم ،وإٟمام هل ُمـ َ َ
٥م
واخلَ ْٓم ُ
ذم هذا ؾمٝمؾ ،اعمٝمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة؟
ُ
ُمً٤مئؾ وم٘مٝمٞم ٌ٦م يمثػمة ،هذا ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة ،مجٚمي٦م ُميقضمزة يٜميدرج حتتٝمي٤م
اًم٘م٤مقمدة هل :مجٚم٦م ُُمقضمزة َيٜمْْدََ ِر ُج حتتٝم٤م
ُمً٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م يمثػمةُ ،مـ أسمقاب ُمتٕمددة.
وهذا سمخالف اًمْم٤مسمط اًمٗم٘مٝمل :وم٢من اًمْم٤مسمط اًمٗم٘مٝمل -قمغم ِ
ىمقل اجلٛمٝمقر -ظم٤مص سمٌي٤مب واطميد ُميـ أسميقاب
ّ
أقمؿ ُمـ اًمْم٤مسمط ،اًم٘م٤مقمدة ذم مجٞميع إسميقاب ،واًمْمي٤مسمط ذم
اًمٗم٘مف :إذن :اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط :أن اًم٘م٤مقمدة ّ
سم٤مب واطمد.

أصول الفقه
وُمـ أُمثٚم٦م اًم٘م٤مقمدة :اًم٘مقاقمد اًمتل ُمٕمٜم٤م (اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ) ،اًم٘م٤مقمدة ظم٤مص٦م سمجٛمٞمع إسمقاب :ويمام ىمي٤مل
اًمًٞمقـمل(- )281رمحف اهلل" :إن هذه اًم٘م٤مقمدة يدظمؾ حتتٝم٤م صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٗم٘مف أو أيمثر"ً ،مٙمـ ُمثالً يمؾ ُمٞمت٦م ٟمجً٦م،
وأدُمل قمغم اًم٘مقل اًمراضمح.
إٓ اًمًٛمؽ واجلراد سم٤مإلمج٤مع،
ّ
ىم٤مقمدة أم و٤مسمط؟ و٤مسمطٕ :ن هذه اًم٘م٤مقمدة ظم٤مص٦م سمٌ٤مب اًمٜمج٤مؾم٤مت وم٘مط ،شمقضمد اًم٘م٤مقمدة هذه ذم سم٘مٞم٦م أسميقاب
اًمٗم٘مف؟ ٓ شمقضمد ،وُمع هذا اًمتٗمريؼ وم٢من سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمد َيتَ ًََ٤م َُم ُح ومٞمٓمٚمؼ اًم٘م٤مقمدة و ُيريد ِب٤م اًمْم٤مسمط ،وُمـ ه١مٓء اسمـ
رضم٥م احلٜمٌكم( ،)281وم٢مٟمف ذم يمت٤مسمف "اًم٘مقاقمد" ىمد أـمٚمؼ سمٕمض اًم٘مقاقمد قمغم سمٕمض اًمْمقاسمط.
ُمـ اًم٘مقاقمد" :اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ" .اًمٞم٘ملم هق آقمت٘م٤مد اجل٤مزم ،أو اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م .واًمِمؽ ُمٓمٚمؼ اًميؽمدد،
ؾمقاء اؾمتقى اًمٓمروم٤من ،أو َشم ََر َّضم َح أطمدمه٤م قمغم أظمر.
ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة :أ ّن ّ
يمؾ أُمر َصمٌَ َ٧م سمدًمٞمؾ ىم٤مـمع أو سمٔم ّـ فم٤مهر :وم٢مٟمف َُيٙمؿ سمٌ٘م٤مئف ،وٓ ُيزيٚمف قمـ ذًمؽ إٓ ي٘ميلم ٓ
َّ
اًمٞم٘مٞمٜمل ٓ ُيٕم٘مؾ أن ُيزيٚمف ُم٤م هق أوٕمػ ُمٜمف ،اًمذي يزيٚمف إُم٤م ُمثٚمف أو أىمقى ُمٜمف.
ؿمؽ ومٞمفٕ :ن إُمر
ّ
دًمٞمؾ هذه اًم٘م٤مقمدة ،هل٤م أدًم٦م ًمٙمـ ٟمٙمتٗمل سمدًمٞمؾ واطمد ،وهيق ُمي٤م ورد ذم اًمّميحٞمح ُميـ طميدي٨م قمٌيد اهلل سميـ
خي َّٞم ُؾ إًمٞمف أٟمف ُيد اًمٌمء ذم اًمّمالة :ىم٤ملَ َٓ« :يٜمْ َٗمتِ ُؾ
زيد( )282أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -ؿمٙمل إًمٞمف اًمرضمؾ ُ َ
فَ -طم َّتَّك َي ًْ َٛم َع َص ْق ًشمً٤م َأ ْو َ ِ
– َأ ْوَ َٓ :يٜمْ َ ِ
ييح٤م()283ش.
ٍْم ُ
ُيدََ ِر ً

( )280قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ ٟمٍم سمـ اخلي سمـ اهلامم ،أسمق اًمٗمْمؾ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل .وًمد ُمًتٝمؾ
رضم٥م ؾمٜم٦م شمًع وأرسمٕملم وصمامن ُمئ٦م .أصٚمف ُمـ أؾمٞمقط ،وٟمِم٠م سم٤مًم٘م٤مهرة .يم٤من قم٤معم٤م ؿم٤مومٕمٞم٤م ُم١مرظم٤م أ ديٌ٤م ،ويم٤من أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف سمٕمٚمؿ
احلدي٨م وومٜمقٟمف واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م .وُم١مًمٗم٤مشمف سمٚمٖم٧م اعمئ٤متُ :مٜمٝم٤م :مهع اهلقاُمع ،إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم
اًم٘مرآن ،وشمدري٥م اًمراويُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة وشمًع ُمئ٦م .اٟمٔمر :طمًـ اعمح٤مضة ًمف ( 335 /1شمرمج٦م  ،)77واًمٌدر اًمٓم٤مًمع (ص:
 367شمرمج٦م .)229
( )281قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،زيـ اًمديـ ،اًمِمٞمخ ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .مجع ٟمٗمًف
قمغم اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمٌ٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمٌخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر:
إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر ( 461 /1شمرمج٦م  ،)16واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرمج٦م .)296
( )282قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُمٌذول سمـ قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري اخلزرضمل ،صمؿ
اعم٤مزين .يٕمرف سم٤مسمـ أم قمامرة ،ويٙمٜمك أسم٤م حمٛمد .روى ًمف اجل امقم٦م .ؿمٝمد أطمدا وهمػمه٤م ومل يِمٝمد سمدرا ،وؿم٤مرك وطمٌم سمـ طمرب ذم ىمتؾ
ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب .شمقذم سم٤محلرة ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 415 :شمرمج٦م  ،)1381واإلص٤مسم٦م ( 98 /4شمرمج٦م .)4691

أصول الفقه
ومٝمذا احلدي٨م دًمٞمؾ سملم ،قمغم أن اًمٞم٘ملم ٓ يزول سمٛمجرد اًمِمؽ ،وأن اًمِمؽ ٓ ي١مصمر قمغم اًمٞم٘ملم ،هذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ
اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م ،واًمتل ٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف ،سمؾ يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذيمر اًمًٞمقـمل
أن صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٗم٘مف أو يمٚمٝم٤م داظمٚم٦م حت٧م هذه اًم٘م٤مقمدة ،هذه ٟم٘مٓم٦م.
اًمٜم٘مٓم٦م صم٤مٟمٞم٦م :هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمرمح٦م سم٤مًمٕمٌ٤مدٕ :ن هذه اًم٘م٤مقمدة ومٞمٝم٤م إزاًم٦م اًمِمٙمقك اًمتل شمٓمرأ ذم
اًمٖم٤مًم٥م ُمـ اًمقؾم٤موس ،وٓ ؾمٞمام ذم سم٤ميب اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالةٕ :ن اعمقؾمقؾملم -قم٤موم٤مين اهلل وإي٤ميمؿ ُميـ اًمقؾميقاس-
أؾم٤مس هل٤م ُمـ اًمّمح٦م .وم٤مًم٘م٤مقمدة هذه ُمـ أٟمٗمع ُم٤م
هم٤مًم٥م ُم٤م قمٜمدهؿ أو يمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمِمٙمقك ،اًمتل ٓ
َ
يٙمقن ذم ُمٕم٤مجل٦م اًمقؾم٤موس.
ـمٞم٥م ُمـ اًمٗمروع داظمٚم٦م حت٧م اًم٘م٤مقمدة :اعمٜمتٔمر ًمٚمّمالة ذم اعمًجد إذا ٟم٤مم وهق ىم٤مقمد ،صمؿ ؿمؽ هيؾ ظميرج ُمٜميف
رء أو ٓ؟ٟ ،م٘مقل :إصؾ هق اًمٓمٝم٤مرة ،وٓ يٜمت٘مؾ قمٜمٝم٤م إٓ سمٞم٘ملمٕ :ن اًمٓمٝم٤مرة صم٤مسمت٦م ذم إصؾ ومال ُيزيٚمٝم٤م اًمِمؽ.
ّ
اًمِم٤مك ذم ـمٚمقع اًمٗمجر ُيقز ًمف إيمؾ واًمنمبٕ :ن إصؾ سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ ،وٓ يزول هذا إصؾ اًمٞم٘مٞمٜمل
اًمّم٤مئؿ
إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف ٓ ،يزول سم٤مًمِمؽ.
ًمق ؿمؽ ذم وىمقع اًمٓمالق ،أو ؿمؽ ذم قمدد اًمٓمالق -هذه ىم٤مقمدة -إذا ؿمؽ ذم وىمقع اًمٓمالق :وم٤مٕصؾ قمدُمف،
وإذا ؿمؽ ذم قمدد اًمٓمالق :أظمذ سم٤مٕىمؾ ،إذا ؿمؽ ـمٚمؼ صمالصم٦م أو اصمٜمتلمٟ :م٘مقل :اصمٜمتلم ،ؿمؽ هؾ هق ـمٚمؼ أو مل يٓمٚمؼ؟
ٟم٘مقلً :مٞمس هٜم٤مك ـمالق ،إصؾ سم٘م٤مء اًمٜمٙم٤مح ،وُم٤م دام أن اًمٜمٙم٤مح صمٌ٧م سمٞم٘ملم :ومال يزيٚمف اًمِمؽ.
َوإَ ْص ُؾ َُم٤م َيمَ٤م َن َقم َغم َُم٤م َيمَ٤م َن
اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م :إصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤من ،هذه ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ،وهذه -ي٤م إظمقان ىم٤مقمدة -وم٘مٝمٞم٦م أصقًمٞم٦م ذم
ٍ
آن واطمد ،وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء َيذيمروهن٤م شمٌٕم٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمًي٤مسم٘م٦م :اًمٞم٘ميلم ٓ ييزول سم٤مًمِميؽ ،وإصيقًمٞمقن ييذيمروهن٤م ذم سمي٤مب
صحٞمح٤م.
آؾمتّمح٤مب ،سمؾ ًمق ىمٞمؾ :إن آؾمتّمح٤مب قمٜمد إصقًمٞملم هق سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤منً :مٙم٤من اًمتٕمريػ
ً

( )283متفق عليه :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ٓ يتقو٠م ُمـ اًمِمؽ (ُ ،)2156 ،177 ،137مًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب قمغم أن
ُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة صمؿ ؿمؽ ذم احلدث ومٚمف أن يّمكم سمٓمٝم٤مرشمف شمٚمؽ (.)361

أصول الفقه
ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة هذه :دوام احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ُم٤م مل ُيقضمد ُم٤م ُيٖمػمه ،دوام احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ُم٤م مل يقضميد ُمي٤م يٖميػمهُ ،ميـ
ومروقمٝم٤م إصؾ سم٘م٤مء اًمٓمٝم٤مرة ،طمتك يثٌ٧م ُم٤م يٖمػمه٤م ،إصؾ سم٘م٤مء ـمٝم٤مرة اعم٤مء ،طمتك ٟمتٞم٘مـ ُم٤م يزيٚمٝم٤م ،إصيؾ سم٘مي٤مء
اًمّمالة ذم ذُم٦م اعمٙمٚمػ ،وم٢مذا ؿمؽ هؾ صمالصم٦م أو اصمٜمتلم؟ ضمٕمٚمٝم٤م اصمٜمتلمٕ :ن إصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤من.
ًمق ادقم٧م اعمرأة اًمٓمالق :وم٢من إصؾ قمدم اًمٓمالقّ ٕ :ن إصؾ سم٘م٤مء اًمزوضمٞم٦م ،وم٤مٕصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يمي٤من قميغم ُمي٤م
يم٤من ،طمتك يثٌ٧م ُم٤م يٖمػمه.
إصؾ سمراءة اًمذُم٦م ُمـ اًمدََّّ ْي ِـٕ :ن إصؾ ومرا ُغ اًمذ َُم ِؿٟ ،مٙمتٗمل ِبذا اًم٘مدر ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

أصول الفقه
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ..
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ! أٟم٤م ُمٌتدئ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومٌ٠مي اًمٙمت٥م أو اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٜمّميحقٟمٜمل سمي٤مرك اهلل
ومٞمٙمؿ؟
ٟمٜمّمحؽ ِبذه اًمرؾم٤مًم٦م ،ومٝمذه اًمرؾم٤مًم٦م رؾم٤مًم٦م أىمقل :ضمٞمدة ،وهل شمٜم٤مؾم٥م اًمٓمالب اعمٌتدئلم ،وإذا ىمرأت يمتي٤مب
ذح اًمقرىم٤مت ،أو يمت٤مب اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم

( )284

-رمحف اهلل -اعم٘مرر ذم اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م "إصقل ُميـ

قمٚمؿ إصقل" يمؾ هذه اًمرؾم٤مئؾ ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚمٓمالب اعمٌتدئلم.
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هؾ صحٞمح أٟمف ورد أن اسمـ طمزم

( )285

ُيًٛمل اًم٘مٞم٤مس هق اًمٓم٤مهمقت؟

ٓ أذيمر هذه اًمتًٛمٞم٦مً ،مٙمٜمٜمل أذيمر أن اسمـ طمزم ىم٤مل :إٟمف أول ُمـ ىم٤مس إسمٚمٞمس ،إسمٚمٞمس هيق أول ُميـ اؾميتٕمٛمؾ
َ٤مر َو َظم َٚم ْ٘متَ ُف ُِم ْـ ـمِ ٍ
اًم٘مٞم٤مسٟٕ :مف ىم٤ملَ ﴿ :أ َٟمَ٤م َظم ْػم ُِمٜمْ ُف َظم َٚم ْ٘متََٜمِل ُِم ْـ َٟم ٍ
لم﴾  ،أُم٤م هذه اًمتًٛمٞم٦م :ومال أذيمره٤م.
ٌ
( )286

( ) 284أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم اًمقهٞمٌل اًمتٛمٞمٛمل ،اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمتٗمٜمّـ .ىمرأ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ضمده ُٕمف،
صمؿ ادمف إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومتٕمٚمؿ اخلط واحلً ٤مب ،وسمٕمض ومٜمقن أداب .ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي "خمتٍم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"،
و"ُمٜمٝم٤مج اًمً٤مًمٙملم" ،و"أضمروُمٞم٦م"" ،إًمٗمٞم٦م" ،وشم٠مصمر سمف يمثػما .وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز "صحٞمح اًمٌخ٤مري" ،وسمٕمض رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ .قملم ُمدرؾم٤م ذم ُمٕمٝمد قمٜمٞمزة اًمٕمٚمٛمل ،صمؿ شمقمم إُم٤مُم ٦م اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمتدريس ذم يمٚمٞمتل اًمنميٕم٦م وأصقل
وقمرض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٠مسم٤مهً .مف ُم١مًمٗم٤مت وذوح ًمٚمٛمتقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م :ذح "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،وذح "زاد
اًمديـ سم٤مًم٘مّمٞمؿُ .
سمٕمٜمَ ْٞم َز َة ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،وشمقذم ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م
اعمًت٘مٜمع" .وًمد ُ
إطمدى وقمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ إصمر إص٤مسمتف سمنـم٤من اًم٘مقًمقن .اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمٚمِمٞمخ ( )9 /1ط :دار اًمثري٤م ،ويمت٤مب
"اسمـ قمثٞمٛملم اإلُم٤مم اًمزاهد" ط :دار اسمـ اجلقزي.
( )285اإلُم٤مم إوطمد ،اًمٌحر ،ذو اًمٗمٜمقن واعمٕم٤مرف ،أسمق حمٛمد ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم سمـ هم٤مًم٥م سمـ ص٤مًمح سمـ ظمٚمػ سمـ ُمٕمدان سمـ
ؾمٗمٞم٤من سمـ يزيد اًمٗم٤مرد إصؾ ،صمؿ إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٞمزيدي ُمقمم إُمػم يزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب إُمقي -ريض اهلل قمٜمف-
اعمٕمروف سمٞمزيد اخلػمٟ ،م٤مئ٥م أُمػم اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص قمٛمر قمغم دُمِمؼ ،اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ،اعمتٙمٚمؿ ،إدي٥م ،اًمقزير اًمٔم٤مهري ،ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م سم٘مرـمٌ٦م ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .ومٜمِم٠م ذم شمٜمٕمؿ وروم٤مهٞم٦م ،ورزق ذيم٤مء ُمٗمرـم٤م ،وذهٜم٤م ؾمٞم٤مٓ ،ويمتٌ٤م ٟمٗمٞمً٦م
يمثػمةُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم وأرسمع ُمئ٦مً .مف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت" :اعمحغم" ذم اًمٗم٘مف ،و"اإلطمٙم٤مم" ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
( 184/18شمرمج٦م  ،)99و"اسمـ طمزم وم٘مٝمف وآراؤه" ًمٚمِمٞمخ /حمٛمد أسمق زهرة.
) (286ص.76 :

أصول الفقه
ُمقومقرا ،هيؾ ُيي٥م قمٚمٞمٝمي٤م أن شمٖمًيؾ اًمْميٗمػمة قمٜميد
هذا ؾم١مال ظم٤مرج قمـ اعمقوقع :قمـ ؿمٕمر اعمرأة إذا يم٤من
ً
اًمٖمًؾ؟
ٟمٕمؿ ،همًٚمٝم٤م ٓ سمد ُمٜمف ،إٟمام اخلالف سملم اًمٕمٚمامء ذم ٟم٘مْمفٟ ،م٘مض اًمْمٗم٤مئر قمٜمد اًمٖمًيؾ ،واًمٕمٚميامء ُي َٗمر ُىميقن سميلم
همًؾ احلٞمض ،وهمًؾ اجلٜم٤مسم٦م ،وإطمقط ًمٚمٛمرأة أهن٤م شمٜم٘مض وٗم٤مئره٤م قمٜمد اًمٖمًؾ ،وإٓ :وم٤مخلالف سملم اًمٕمٚمامء وارد
ذم هذا.
٤مًمي ِر
اًمي ُر سمِ َّ َ
َوَٓ ُي َز ُال َّ َ
وىمد ُم٣م اًمٙمالم قمغم ىم٤مقمدشملم ،واًمٙمالم أن ذم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ،وهل ىمقًمف ٓ( :يزال اًمير سم٤مًمير).
ويمقن اًمير يزال هذا دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص يمام ذم ىمقل
هذه اًم٘م٤مقمدة ىمٞمد ًم٘م٤مقمدة أظمرى ،وهل "اًمير ُيزال"ْ ،
ِ
ض َارش  ،هذا احلدي٨م ُمروي قميـ قميدد ُميـ اًمّميح٤مسم٦م -ريض اهلل
ض َر َوَٓ َ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َ َٓ« :
ِ
ِ
ض ًارا
قمٜمٝمؿ ،-وأؾم٤مٟمٞمده يمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقًم٦م ،وًمٙمـ ًمف ؿمقاهد شم١ميده ،وُمـ ؿمقاهده ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ ُمت ًْي ُٙم ُ
ُقه َّـ َ
ًمِتَ ْٕمتََدُُ وا﴾  ،ومٜمٝمك -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمـ اإلضار ذم اًمرضمٕم٦م ذم اًمٜمٙم٤مح.
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ِ ِ ٍ
ِ
يػم ُُم َْمي٤مر﴾  ،ومٜمٝميك اهلل -ؾميٌح٤مٟمف
وُمـ ؿمقاهده٤م :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممُ﴿ :م ْـ َسم ْٕمد َوصٞمَّ٦م ُي َ
قص ِ َِب٤م َأ ْو َد ْي ٍـ َهم ْ َ
( )289

وشمٕم٤ممم -قمـ اإلضار ذم اًمقصٞم٦م ،اإلضار ذم اًمديـ.
واعم٘مّمقد :أن ىم٤مقمد َة "اًمير يزال" ،هذه ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم ٌ٦م ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦مً ،مٙمـ ىمد يزال اًمير وي٠ميت ضر
يز ُال
آظمر ،إُم٤م ُمثٚمف ،أو أىمؾ ،أو أيمثر ،ومج٤مءت هذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل ُمٕمٜم٤م ُم٘مٞمدة هليذا اإلـميالق ،وهيل أن اًميير ٓ ُي َ
سم٤مًميرٟٕ :مف ُمٝمام يم٤من اًمير واضم٥م اإلزاًم٦م :وم٢مٟمف ٓ ُيزال سمير أو سمٛمٕمٜمك أدق :وم٢مٟمف ٓ يزال سم٢مطمداث ضر ُمثٚمف،
وُمـ سم٤مب أومم ٓ ُيزال سمير ،أو سم٢مطمداث ضر أيمثر ُمٜمف ،أو أيمؼم ُمٜمف.

( )287صحيح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 2865اسمـ ُم٤مضمف :إطمٙم٤مم ،سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره ( ،)2341ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح ًمٖمػمهُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ،وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وصمٕمٚمٌ٦م سمـ
أيب ُم٤مًمؽ ،وأيب هريرة ،وقم٤مئِم٦م ،وضم٤مسمر وهمػمهؿ.
) (288اًمٌ٘مرة.231 :
) (289اًمٜمً٤مء.12 :

أصول الفقه
ضرا َ
ضر آظمرٓ ،
وظم َٚم َٗمف
وٕن إزاًم٦م اًمير سم٢مطمداث ضر ،أوًٓ :أٟمف ٓ يّمدق أن اًمير ُأزيؾ ،وم٢مذا أزًمٜم٤م
ٌ
ً
يّمدق قمٚمٞمٜم٤م أٟمٜم٤م أزًمٜم٤م اًمير.
وإُمر اًمث٤مين :أن هذا حتّمٞمؾ طم٤مصؾ واؿمتٖم٤مل سمام ٓ يٜمٗمع ،وم٤محل٤مصؾ -إذن -أن اًمير إذا ُأزيؾ ٓ يٜمٌٖمل أن
ٍ
ُمً٤مو وٓ أظمػ.
خي ُٚم َٗم ُف ضر آظمرُ ٓ :مثٚمف وٓ
َْ
وًمٕمؾ هذا هق اًمن ذم يمقن اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -اظمت٤مر ىم٤مقمدة ٓ يزال اًمير سم٤مًمير ،قمغم ىم٤مقمدة اًمير ييزال
سمٛمثٚمف ،أو ىم٤مقمدة اًمير يزالٕ :ن اًم٘م٤مقمدة اًمتل ُمٕمٜم٤م ىمٞمْد ًمٚم٘م٤مقمدة إظمرى.
ُمـ إُمثٚم٦م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة :أٟمف ٓ ُيقز إلٟمً٤من حمت٤مج إمم دومع اهلالك قمـ ٟمٗمًف أن ي٠مظمذ ـمٕم٤مم إٟمً٤من حمتي٤مج
أيْم٤م اًمذي هق صي٤مطم٥م
إًمٞمف ،يٕمٜمل وضمد ؿمخص سمح٤مضم٦م إمم اًمٓمٕم٤مم ،وًمقٓ هذا اًمٓمٕم٤ممَ :هل َ َٚم َؽ ،وومٞمف ؿمخص آظمر ً
اًمٓمٕم٤مم حمت٤مج إمم اًمٓمٕم٤مم ،وًمقٓ اًمٓمٕم٤مم :هلٚمؽُ ٓ ،يقز ًمألول أن ي٠مظمذ ـمٕم٤مم أظمٞمف اًمذي هق سمح٤مضم٦م إًمٞمفٟٕ :مف ًميق
أظمذهٕ :زال اًمير سم٤مًمير.
ُمث٤مل آظمرُ ٓ :يقز عمـ ُأيمره قمغم اًم٘متؾ أن َي٘متؾٕ :ن هذا إزاًم٦م ضر سمير ُمثٚمف ،سمؾ يّمؼم قمغم اًم٘متؾ اؾميتٌ٘م٤م ًء
حلٞم٤مة أظمٞمف اًمذي أيمره قمغم اًم٘متؾً ،مق ىم٤مل ،ٓ :أٟم٤م أسم٘مل طمٞم٤مشمف وأىمتؾ ُمـ ُأيمره٧م قمغم ىمتٚمفً :مّم٤مر ُمٕمٜمك هذا أٟمف أزال
اًمير قمـ ٟمٗمًف سمير آظمر.
قمٞم٥م ىمديؿ ،وًمٙمـ ىمٌؾ أن ُيٕمٞمده اعمِمؽمي إمم اًمٌ٤مئعَ :طمدََ َ
ث قمٜمده قمٞمي٥م ضمدييد،
ُمث٤مل صم٤مًم٨مً :مق فمٝمر ذم اعمٌٞمع ٌ
إٟمً٤من اؿمؽمى ؿم٤مة ُمـ ؿمخص آظمر ،وهذه اًمِم٤مة ُمثالً ذم ضقمٝم٤م قمٞم٥م ،يمي٠من شمٙميقن ُمي٤م حتيؾ إٓ سمييع واطميد،
واًميع أظمر ضم٤مف ،هذا قمٞم٥م يثٌ٧م سمف ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥مً ،مٙميـ ىمٌيؾ أن ُيٕمٞميده٤م إمم اًمٌي٤مئع طميدث ِبي٤م قمٞمي٥م آظمير
ُمًتٜمدً ا إمم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥مٕ :ن اًمٌ٤مئع ؾمٞمتير،
وم٤مٟمٙمنت رضمٚمٝم٤م ،ومٚمٞمس ًمف ذم هذه احل٤مل أن يرد اًمِم٤مة قمغم ص٤مطمٌٝم٤م
ً
وًمٞمس ًمٚمٛمِمؽمي أن يدومع اًمير قمـ ٟمٗمًف ُم٘م٤مسمؾ شمير اًمٌ٤مئع .إذن :وم٢مُم٤م أن يرى اعمِمؽمي سم٤مًمٕمٞم٥م ،أو ُيٕمٞمده٤م إمم
اًمٌ٤مئع وي٠مظمذ ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٘مّم٤من ،يٕمٜمل ي٘مدر أهؾ اخلؼمة ُم٘م٤مسمؾ ٟم٘مّم٤من ضمٗم٤مف اًميع أظمر ،ويدومٕميف ُميـ؟ اًمٌي٤مئع،
َير سمًٌ٥م طمدوث اًمٕمٞمي٥م اجلدييد،
عمـ؟ ًمٚمٛمِمؽميً :مٙمـ يمقن اعمِمؽمي يٕمٞمده٤م ًمٞمس ًمف أن يٕمٞمده٤مٕ ،ن اًمٌ٤مئع َيتَ َ َّ
وًمٞمس ًمٚمٛمِمؽمي أن يدومع اًمير سم٢مطمداث ضر آظمر قمٜمد اًمٌ٤مئع ،أو ذم طمؼ اًمٌ٤مئع.
ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ« :ضر وٓ ضارش ،اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك هذيـ اًمٚمٗمٔميلم ٓ« :ضر
وٓ ضارش ،وم٘مٞمؾ إهنام سمٛمٕمٜمك واطمد ،ومجع سمٞمٜمٝمام ًم٘مّمد اًمتقيمٞمد ،واًم٘مقل اًمث٤مين -وهق إفمٝمر :أهنام ُمتٌ٤ميٜم٤منّ ،
ًمٙمؾ

أصول الفقه
ُمٜمٝمام ُمٕمٜمًًك ،ومٛمٕمٜمك ٓ ضر ٓ :يي اًمرضمؾ أظم٤مه ُُمٌتدئ٤م سم٤مًمير ،هذا ُمٕمٜمك ٓ ضر .يٕمٜمل إٟمً٤من يٌدأ سم٤مإلضار،
أو سم٢مي٘م٤مع اًمير سم٠مظمٞمف ،ي٘م٤مل ًمف ٓ« :ضرش.
يق
وأُم٤م اًميار :ومٝمق ُم٤م ضم٤مء قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٙم٤موم٠مة واعمجي٤مزاة ،سمٛمٕمٜميك إذا ضك أظميقك اعمًيٚمؿ :ومي٤مَٕ ْو َمم أن َشم ْٕم ُٗم َ
و ُشم ًَُ ِ٤مُم َح ،وٓ ُشمُ٘م٤مسم ْٚمف سم٢مطمداث ضر ذم طم٘مف ،إذن اًمير ُمـ ضم٤مٟم٥م واطمد ،واًميار ُمـ ضم٤مٟمٌلم.
ات ُشمٌُِٞمح اعمَْح ُٔمقر ِ
ات
ور ُ
ُ ْ َ
اًمي َ
َو َّ ُ
اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م :اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات.
ِ ِ
اؾم ُؿ اهللَِّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َىمدْْ َوم َّّم َؾ ًَم ُٙم ُْؿ َُم٤م َطم َّر َم َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ
دًمٞمؾ هذه اًم٘م٤مقمدة :ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م ًَم ُٙم ُْؿ َأَّٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا مم َّ٤م ُذيم َر ْ
او ُٓم ِر ْر ُشم ُْؿ إِ ًَمٞمْ ِف﴾  .وم٘مقًمف" :إٓ" اؾمتثٜم٤مء ،ومذيمر اهلل شمٕم٤ممم أن ُم٤م ُيْمٓمر إًمٞمف ُمًتثٜمك ُمـ اعمحرُم٤متٟٕ :مف ىم٤مل:
إَِّٓ َُم٤م ْ
( )291

لم -شمٕم٤ممم -أن اعمْميٓمر إًمٞميف ُمًيتثٜمك ُميـ اًمتحيريؿ.
او ُٓم ِر ْر ُشم ُْؿ إِ ًَم ْٞم ِف﴾َ ،وم ٌَ َّ َ
﴿ َو َىمدْْ َوم َّّم َؾ ًَم ُٙم ُْؿ َُم٤م َطم َّر َم َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ إَِّٓ َُم٤م ْ
وم٤مٓوٓمرار ُيٌٞمح اعمحرم ،وُمٕمٜمك آوٓمرار :أن َي ْٓم َر َأ قمغم اإلٟمً٤من طم٤مًم٦م ُمـ اخلٓمير ،أو اعمِمي٘م٦م اًمِميديدة اًمتيل ٓ
يتحٛمٚمٝم٤م ضمٜمس سمٜمل آدم.
واًمٕمٚمامء ي٘مًٛمقن اًميورات إمم ىمًٛملم:

ضورات راشمٌ٦م ،وُمٕمٜمك راشمٌ٦م :أهن٤م ُقمرو٦م ٕ ْن حتّمؾ ًمإلٟمً٤من ذم أي وىم٧م ،وًمٞمس هل٤م وىم٧م حمدد ،وهذه ُمثؾ
ِ
اًمٖمّم٦م ،أو آوٓمرار إمم اعم٤مء اًمٜمجس ذم
آوٓمرار إمم اعمٞمت٦م ذم طم٤مًم٦م اعمَْ َج٤م َقم٦م ،أو آوٓمرار إمم اخلٛمر ذم طم٤مًم٦م دومع ّ
طم٤مًم٦م اًمٕمٓمش اعمُْ ْٗم ِيض إمم اهلالك ..وٟمحق ذًمؽ ،هذه ُشمًُٛمك اًميورات اًمراشمٌ٦م.
اًميورات اًمٕم٤مرو٦م :وهل :اًمتل شمٕمرض ًمًٌ٥م وشمزولُ :مثؾ اًميورات اًمتل شمٕمرض ذم طم٤مًم٦م اإلطمرامُ :مثؾ
ضمرح ذم رأؾمف :إذن هق أن سمح٤مضم٦م إمم طمٚمؼ رأؾمفٕ :ضمؾ أن ُخيي٤مط هيذا اجليرحٟٕ :ميف ٓ
ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م طمّمؾ ًمف ْ
يٛمٙمـ أن ُخي٤مط اجلرح ُمع وضمقد اًمِمٕمر ،ومٞمٌ٤مح ًمف احلٚمؼ ُمـ سم٤مب اًميورة ،وٓ يٙمقن احلٚمؼ ذم طم٘مف حمر ًُم٤م ،وقمٚمٞمف
اًمٗمدي٦م ،يمام هق ُمٌلم ذم يمت٥م اًمٗم٘مف.

) (290إٟمٕم٤مم.119 :
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أو أن إٟمً٤مٟم٤م طمّمؾ ًمف ذم ًمٞمٚم٦م اعمزدًمٗم٦م ْسمرد ؿمديدُ ،م٤م اؾمتٓم٤مع أن يتحٛمؾ اًمؼمد ،واوٓمر إمم أن يتٖمٓمك سم٤مًمٚمح٤مف،
وم٢مٟمف يتٖمٓمك ويٙمقن هذا ُمـ سم٤مب اًميورة.
َوا ًْم َٕم ْج ُز ُيً ِ٘م ُط ا ًْم َق ِ
٥م
اضم َ
ْ
سم٘ميدْ رة اًمٕمٌيد
اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُمً٦م :اًمٕمجز ُيً٘مط اًمقاضم٥م ،هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٕمٜم٤مه٤م أ ّن أواُمر اًمنميٕم٦م يمٚمٝمي٤م َُمٜمُُق َـمي ٌ٦م ْ
واؾمتٓم٤مقمتف.
وىمد دل قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة أدًم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م:
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾ .
ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ َُم٤م ْ
( )291

ػ اهللَُّ َٟم ْٗم ًً٤م إَِّٓ ُو ْؾم َٕم َٝم٤م﴾ .
وُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممُ َٓ﴿ :ي َٙمَٚم ُ
( )292

َ٤مه٤م﴾ .
وُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ ُىم ِد َر َقم َٚم ْٞم ِف ِر ْز ُىم ُف َوم ْٚم ُٞمٜمْ ِْٗم ْؼ ِمم َّ٤م آ َشمَ٤م ُه اهللَُّ َٓ ُي َٙمَٚم ُ
ػ اهللَُّ َٟم ْٗم ًً٤م إَِّٓ َُم٤م آ َشم َ
( )293

ِ
وىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :م٤م هنٞمتُ ُٙمُؿ َقمٜمْفَ :وم ِ
اؾميتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿش
َ َ َْ ْ ُ ْ
٤مضمتََٜمٌُق ُهَ ،وإِ َذا َأ َُم ْر ُشم ُٙم ُْؿ سمِ َ٠م ُْم ٍرَ :وم٤م ْئتُُقا ُمٜمْ ُف َُم٤م ْ

( )294

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
وقمغم هذا :إُم٤م أن يٕمجز اعمٙمٚمػ قمـ اًمٕمٌ٤مدة يمٚمٝم٤م ،أو يٕمجز قمـ سمٕمْمٝم٤م ،وم٢مذا قمجز اعمٙمٚمػ قمـ اًمٕمٌ٤مدة يمٚمٝمي٤م:
ؾم٘مٓم٧م يمٚمٝم٤م :يم٤مًمٕم٤مضمز قمـ اًمّمٞم٤مم :عمرض ٓ ُيرضمك ُسم ْر ُؤه ،ومٝمذا يً٘مط قمٜمف اًمّمٞم٤مم ،وم ُٞمٗمٓمر ويٓمٕمؿ قميـ يميؾ ييقم
ُمًتٛمرا :يم٤مًمٙمٌػم ،ومٚمف أن ُيٗمٓمر ويٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜمًً٤م.
قمجزا
ُمًٙمٞمٜمًً٤م ،ويمذا اًمٕم٤مضمز قمـ اًمّمٞم٤مم ً
ّ
وُمثؾ هذا :اًمٕمجز قمـ اًمقوقءً :مقضمقد ُمرض ذم أقمْم٤مء اًمقوقء ،ويمقٟمف ٓ يًتٓمٞمع أن يتقو٠م ،ومٞمً٘مط قمٜميف
اًمقوقء ويٕمدل إمم اًمتٞمٛمؿ.

) (291اًمتٖم٤مسمـ.16 :
) (292اًمٌ٘مرة.286 :
) (293اًمٓمالق.7 :
( )294متفق عليه :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب ،سم٤مب آىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل ( ،)7288وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب
شمقىمػمه وشمرك إيمث٤مر ؾم١ماًمف (.)1337

أصول الفقه
أُم٤م اًمٕمجز اًمٌٕميض :ومٝمذا ي٘م٤مل ومٞمف :يٗمٕمؾ ُم٤م يًتٓمٞمع ويً٘مط قمٜمف ُم٤م ٓ يًيتٓمٞمعُ :مثيؾ إٟمًي٤من يمٌيػم ذم اًمًيـ
يًتٓمٞمع ذم اًمّمالة أن َي٘مقم ذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ،وٓ َيًتٓمٞمع أن َي٘مق َم ذم اًمريمٕمتلم اًمٌ٤مىمٞمتلم ،ومٞم٘مقم ،وذم اًمريمٕمتلم
إظمػمشملم ُيٚمس .ومٛمـ قمجز قمـ رء ُمـ ذوط اًمّمالة أو أريم٤مهن٤م ،أو واضمٌ٤مهت٤م :أشمك سمام ي٘مدر قمٚمٞمف ،وؾم٘مط قمٜمف
َػم أو ُشمُزال:
ُم٤م ٓ َي٘مدر قمٚمٞمف ،إٟمً٤من ُمثالً ٓ يًتٓمٞمع َشمَق ّىمل اًمٜمج٤مؾم٦م ،وٓ يًتٓمٞمع أن يتقىم٤مه٤م ذم سمدٟمف وٓ يٛمٙمـ أن ُشم َٖم َّ َ
يّمكم قمغم َطم ًَ ِ
٥م طم٤مًمف.
َي َّق َل إمم اًم٘مٌٚمي٦م ،ومٝميذا يًي٘مط قمٜميف آؾميت٘مٌ٤مل،
إٟمً٤من ُمثالً ذم اعمًتِمٗمك هيره إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م وٓ يٛمٙمـ أن ُ َ
ويّمكم قمغم طمً٥م طم٤مًمف.
ُمـ ٓ يًتٓمٞمع اعمٌٞم٧م ذم ُِمٜمًًك ًمٙمقٟمف ٓ ُيد ُمٙم٤م ًٟمً٤م :يً٘مط قمٜمف اعمٌٞم٧م ذم ُمٜمك ،وٓ يٚمزم ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا أن يٌح٨م
قمـ اعمٌٞم٧مٟٕ :مف ًمـ َ ِ
ُيدََ اعمٙم٤م َن اًمذي َيٚمٞمؼ سمف ،أُم٤م اعمٌٞم٧م ذم اًمِمقارع ،وقمغم إرصٗم٦م :ومٝمذا ٓ شم٠ميت سمف اًمنميٕم٦مٕ :ن
هذا ًمٞمس ُمٙم٤م ًٟمً٤م ًمٚمٛمٌٞم٧م :وقمغم هذا يً٘مط اعمٌٞم٧م قمٛمـ ًمٞمس ًمف ُمٙم٤من وٓ يٚمزُمف أن يٌح٨م قمـ اعمٙم٤من.
وقمغم أي طم٤مل :اًم٘م٤مقمدة هذه ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ،ومجٛمٞمع ُم٤م أُمر سمف اًمٕمٌد أُمر إُي٤مب ،أو أُمر اؾمتحٌ٤مب ،يمٚميف ُم٘مٞميد
سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م.
واعمَْ َِم َّ٘م ُ٦م َ ْ ِ
٥م اًم َّت ْٞم ًِ َػم
دمٚم ُ
َ
ص اًمًٗمر ُمـ اًمٗمٓمر ،واًم٘مٍمي،
اًم٘م٤مقمدة اًمً٤مدؾم٦م :اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم .هذه ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ،شمدظمؾ حتتٝم٤م ُر َظم ُ
ىمي٤مئام،
واجلٛمع ،واعمًح قمغم اخلٗملم ،يمام يدظمؾ حتتٝم٤م اًمتخٗمٞمػ ذم اًمٕمٌ٤مدات :يمٙمقن اعمريض ٓ يًيتٓمٞمع أن ُيّميكم ً

ىم٤مقمدً ا ومٞمّمكم ُُم َّْم ِج ًٕم٤م.
ىم٤مقمدً ا ،أو ٓ يًتٓمٞمع أن يّمكم ً
ومٞمّمكم ً

يمام يدظمؾ ذم هذا آيمتٗم٤مء سمٜمْمح سمقل اًمٖمالم ،وقمدم ًمزوم همًٚمف ،ويمام أن هذه اًم٘م٤مقمدة شمتٜم٤مول اًمٕمٌ٤مدات شمتٜم٤مول
اًمً َٚمؿ ،ويمقن اًمٕم٤مىمٚم٦م شمتحٛمؾ اًمدي٦م ذم ىمتؾ اخلٓم٠م:
اعمٕم٤مُمالتُ :مثٚمام شم٘مدم ًمٜم٤م ذم درس ًمٜم٤م ُمـ إسم٤مطم٦م اًمٕمراي٤م ،وإسم٤مطم٦م َّ
إمم همػم هذا ُمـ اًمٗمروع.
ودًمٞمؾ هذه اًم٘م٤مقمدة قمٛمقُم٤مت اًمنميٕم٦م :يم٘مقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َضم َٕم َؾ َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ ِذم اًمد ِ
يـ ُِم ْـ َطم َر ٍج﴾ .
( )295

) (295احل٩م.78 :

أصول الفقه
ني﴾  ،وىميد ذيمير َّ
اًمِمي٤مـمٌِِ ُّل
ني َوَٓ ُي ِرييدُُ سمِ ُٙم ُ
وىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ي ِرييدُُ اهللَُّ سمِ ُٙم ُ
ُيؿ ا ًْم ُٕم ْ َ
ُيؿ ا ًْم ُٞم ْ َ
( )296

( )297

-رمحيف اهلل -ذم

"اعمقاوم٘م٤مت" أ َّن إدًم٦م اًمتل َد ًَّم ْ٧م قمغم رومع احلرج قمـ هذه إُم٦م ىمد سمٚمٖم٧م ُمٌٚمغ اًم٘مٓمع.
ُم٤م اعمراد سم٤معمِم٘م٦م اًمتل دمٚم٥م اًمتٞمًػم؟
اقمٚمؿ أن اعمِم٘م٦م ٟمققم٤منُ :مِم٘م٦م ُمٕمت٤مدة ،وُمِم٘م٦م همػم ُمٕمت٤مدة.
اعمِم٘م٦م همػم اعمٕمت٤مدة هل اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدة ،واًمتل شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م اًمٕمٌ٤مدة هم٤مًم ًٌ٤م ،وم٢من ُو ِضمدََ ْت :اىمتْم٧م اًمتٞمًػم.
أُم٤م اعمِم٘م٦م اعمٕمت٤مدة :ومٝمل ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م اًمٕمٌ٤مدة هم٤مًمًٌ٤م ،إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمت٤مدة :ومال شمٜمٗميؽ قمٜمٝمي٤م اًمٕمٌي٤مدة ،وٓ شم٘متيضي
اًمتٞمًػم .أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدة وشمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م اًمٕمٌ٤مدة :ومٝمذه شم٘متيض اًمتٞمًػم.
ُمـ إُمثٚم٦م قمغم اًمٜمققملمُ :م٤م شم٘مدم ُمـ إُمثٚم٦م ذم ُر َظم ِ
٤مت ظم٤مرضم٦م
ص اًمًٗمر :وصالة اعمريض ،وهمػمه٤م ،هذه َُم َِم َّ٘م ُ
قمـ اًمٕم٤مدة ،اعمً٤مومر يٛمر سمف ذم ؾمٗمره أُمقر ٓ يتحٛمٚمٝم٤م إٓ سمٛمِم٘م٦مٕ :ن اًمًٗمر ُمٔمٜم٦م اًمتٕم٥م ُمٝمام يم٤مٟم٧م إطمقال ،وهلذا
وصػ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمًٗمر سم٠مٟمف « ِىم ْٓم َٕم ٌ٦م ُِم َـ ا ًْم َٕم َذ ِ
ابش  ،وم٤مًمًٗمر -إذنُ -مـ أؾمٌ٤مب اًمؽمظميٞمص،
( )298

وهٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمريضً ،مٙمـ ُمثالً اًمقوقء سم٤معم٤مء اًمٌ٤مرد أي٤مم اًمِمت٤مء ،هذا ُم٤م شمٜمٗمؽ قمٜمف اًمٕمٌ٤مدةً ،مق رظمص ًمٚمٜم٤مس
أن َيتَٞمَ َّٛم ُٛمقا ذم اًمِمت٤مءَُ :م٤م َشم ََق َّو َ٠م أطمدً ،مٙمٜمٝم٤م ُمِم٘م٦م ُمٕمتي٤مدة يتحٛمٚمٝمي٤م اإلٟمًي٤من ،ويٛمٙميـ أن يتٕميقد قمٚمٞمٝمي٤م ،اجليقع
واًمٕمٓمش ذم اًمّمٞم٤مم وٓ ؾمٞمام ذم أي٤مم اًمّمٞمػ وـمقل اًمٜمٝم٤مر ،هذه ُمِم٘م٦م ُمٕمت٤مدة :وًمق ُومتح اعمج٤مل ًمٚمٜم٤مس أن ُيٗمٓمروا،
ظمّمقص٤م ذم هذا اًمزُم٤منً ،مٙم٤من يمؾ واطمد ي٘مقل :أٟم٤م أضمقع سم٤مًمٜمٝم٤مر ،أو أٟمي٤م
إذا ضم٤مع اًمقاطمد أو قمٓمشُ :م٤م ص٤مم أطمد
ً
أص٤مب سم٤مًمٕمٓمشً ،مٙمـ هذه ُمِم٘م٦م ُمٕمت٤مدة.
إذن :اعمٕمت٤مدة هل اًمتل شمٙمقن ُم٘مدورة ًمإلٟمً٤من ويٛمٙمـ أن يتحٛمٚمٝم٤م ،سمًٌ٥م أن اًمٕمٌ٤مدة ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م.

) (296اًمٌ٘مرة.185 :
( )297أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمِم٤مـمٌل .اإلُم٤مم إصقزم ،اًمٚمٖمقي ،اًمٜمحقي اًمٌ٤مرع .أًمػ "آقمتّم٤مم"،
و"اعمقاوم٘م٤مت" ،و"اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م" .شمقذم ؾمٜم٦م شمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس ( ،)191/1وإقمالم ًمٚمزريمكم (،)75 /1
وُم٘مدُم٦م اًمديمتقر /حمٛمد أسمق إضمٗم٤من ًمٙمت٤مب "اإلوم٤مدات واإلٟمِم٤مدات".
( )298متفق عليه :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمٕمٛمرة ،سم٤مب اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب (ُ ،)5429 ،3111 ،1814مًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب
اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب (ُ )1927مـ طمدي٨م أيب هريرة.

أصول الفقه
أيْم٤م :اًمتٕم٥م ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩مُ :مٜم٤مؾمؽ احل٩م ذم قمروم٦م ذم ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٓمقاف ،ذم اًمًيٕمل ،ذم رُميل
وُمثؾ هذا ً
اجلامر ،يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م شمٕم٥مً ،مٙمٜمٝم٤م ُمِم٘م٦م ُمٕمت٤مدة يتحٛمٚمٝم٤م اإلٟمً٤من ،وًمق أراد اإلٟمً٤من أن يٜمٔمر إمم هذه اعمِم٘م٦م :عمَ٤م اؾمتٓم٤مع
أن ي١مدي أي رء ُمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،ومٕمغم هذا ىمقًمٜم٤م :اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم ًمٞمس اعمراد يمؾ ُمِم٘م٦م ،وإٟمام اعمراد ِبذا -
يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ -اعمِم٘م٦م اًمزائدة اًمتل ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن يتحٛمٚمٝم٤م إٓ سمٌذل أىمَمي اجلٝميد ،سمحٞمي٨م إهني٤م ُمي٤م ُمتٙميـ
اعمداوُم٦م قمٚمٞمٝم٤م ،وًمق داوم اإلٟمً٤من قمٚمٞمٝم٤مً :مقىمع ذم احلرج اًمٕمٔمٞمؿً .مٙمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ُمثالً يًتٓمٞمع اإلٟمً٤من أن ي٘مقم
ِب٤م وًمق يم٤من َيس سم٤مًمتٕم٥م واعمِم٘م٦م.
واًمرضمقع إِ َمم ا ًْمٕمر ِ
ف ِذم َيمَثِ ٍػم ُِم َـ إُ ُُم ِ
قر
َ ُّ ُ ُ
ُْ
اًم٘م٤مقمدة اًمً٤مسمٕم٦م :اًمرضمقع إمم اًمٕمرف ذم يمثػم ُمـ إُمقر .هذه اًم٘م٤مقمدة وردت سم٠مًمٗم٤مظ ُمتٕميددةً ،مٙميـ سمٕميض
ؼم ِبذا اًمتٕمٌػمٟٕ :مف َىم َّم َدَ آظمتّم٤مر ،وإٓ :وم٤مٕووح ذم هذه اًم٘م٤مقميدة
إًمٗم٤مظ أووح ُمـ سمٕمض ،وًمٕمؾ اًمِمٞمخ َقم َّ َ
أن ي٘م٤ملُ :يم ُّؾ اؾمؿ ًمٞمس ًمف َطمدّّ ذم اًمٚمٖم٦م وٓ ذم اًمنمع :وم٤معمرضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف.
ومٝمذا شمٗمًػم ًمٕمٌ٤مرة اعم١مًمػ :يمؾ اؾمؿ ًمٞمس ًمف طمد ذم اًمٚمٖم٦م ،وٓ ذم اًمنمع :وم٤معمرضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف.
ًمٗمظ آظمرُ :م٤م مل ي٘مدره اًمِم٤مرع :وم٢مٟمف ُيرضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف ،واعمراد سم٤مًمٕمرف ُم٤م اقمت٤مده اًمٜم٤مس و َأًمِ ُٗمقه ُمـ إىمقال
أو إومٕم٤مل ،هذا هق اًمٕمرف.
واعمِمٝمقر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمٕمرف واًمٕم٤مدة سمٛمٕمٜمك واطمد ،هذا اعمِمٝمقر قمٜمدمه٤م ٓ ،يٗمرىمقن سمٞمٜمٝمام .وهمػم اًمٗم٘مٝم٤مء
يٗمرق :ومػمى أن اًمٕم٤مدة أقمؿ ُمـ اًمٕمرف :اًمٕم٤مدة شمٙمقن ذم اًمٗمرد وذم اجلامقم٦م ،واًمٕمرف خمتص سم٤مجلامقم٦م ،وم ُٞم٘مي٤مل قمي٤مدة
قمرف سمٜمل ومالن.
ومالن ،أو قم٤مدة سمٜمل ومالنً ،مٙمـ ذم اًمٕمرف ٓ ي٘م٤مل :قمرف ومالن ،ي٘م٤ملْ :
هذه اًم٘م٤مقمدة -يمام ؾمٛمٕمتؿ -ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م ،ومٙمؾ اؾمؿ ورد ذم اًم٘مرآن أو ذم اًمًٜم٦م وًمٞمس ًمف طمد ذم اًمٚمٖم٦م،
وًمٞمس ًمف طمد ذم اًمنمع ،ومٞمٙمقن اعمرضمع إمم اًمٕمرف.
ُمـ إُمثٚم٦مٟ :مٗم٘م٦م اًمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م ،هذه وردت ذم ٟمّمقص يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن وُميـ اًمًيٜم٦مً ،مٙميـ مل َييدد
ًمٚمٜمٗم٘م٦م ُمٕمٜمًًك ٓ ،ذم اًمٚمٖم٦م ،وٓ ذم اًمنمع ،وقمدم اًمتحديد واهلل أقمٚمؿ ،وراءه طمٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وهل أن اًمٜمٗم٘م٦م ختتٚميػ
ُمـ زُم٤من إمم زُم٤من ،وُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ،وم٤مًمٜمٗم٘م٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا همػم اًمٜمٗم٘م٦م ُمٜمذ أرسمٕميلم ؾميٜم٦م أو مخًيلم أو أيمثير.
واًمٜمٗم٘م٦م هٜم٤م ُ-مثالً ذم اعمٛمٚمٙم٦م -همػم اًمٜمٗم٘م٦م ُمثالً ذم سمالد أظمرى ،ومّم٤مر ُمـ يمامل هذه اًمنميٕم٦م أن اًمٜمٗم٘م٦م يرضمع ومٞمٝم٤م إمم
أيْم٤م ،ويمؾ
اًمٕمرف ،ومٙمؾ ؿمخص يٜمٗمؼ ىمدر ُم٤م يًتٓمٞمع ،ويمؾ ؿمخص يٜمٗمؼ اًمٜمٗم٘م٦م اًمقاردة ذم زُم٤مٟمف ،قمغم اؾمتٓم٤مقمتف ً

أصول الفقه
ؿمخص يٜمٗمؼ اًمٜمٗم٘م٦م اًمقاردة ذم ُمٙم٤مٟمف .ومال يٛمٙمـ ًمٚم٘م٤ميض ذم سمٚمد ُ-مثال -ذم إومري٘مٞم٤م أن َيٙمؿ ًمٚمزوضم٦م سمٜمٗم٘م٦م شمْم٤مهل
أيْم٤م اًمزوج اًمٖمٜمل قمٚمٞمف ٟمٗم٘م٦م ،واًمٗم٘مػم قمٚمٞمف ٟمٗم٘م٦م ،واعمتقؾمط قمٚمٞميف ٟمٗم٘مي٦م ،ومي٤مٟمٔمر
ٟمٗم٘م٦م اُمرأة ُ-مثال -ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،صمؿ ً
يمٞمػ مل حتدد اًمنميٕم٦م ،وإٟمام أرضمٕم٧م إُمر إمم اًم ُٕم ْرف.
ُمـ إُمثٚم٦م اًمتل ُيرضمع ومٞمٝم٤م إمم اًمٕمرف :إـمالق اًمقًمد قمغم اًمذيمر ،قميرف اًمٜمي٤مس أن ُمي٤مذا يرييدون سم٤مًمقًميد؟
أطمدٌ ُمـ اًمٜم٤مس أن ُرزق سمٜمت٤م :وم ُٕمرف اًمٜم٤مس أهنؿ يٓمٚم٘مقن اًمقًميد قميغم
اًمذيمر ،وم٢مذا ىم٤مًمقا :ومالن ُرزق سمقًمد :ومال َيٗمٝمؿ ٌ
اًمذيمر ،ومٝمذا اًمٕمرف ٓ سم٠مس سمف ،و ُيٕمٛمؾ سمف ذم اًمقص٤مي٤م وإوىم٤مف.
وُمـ اًمٕمرف اًمذي ضمرى قمٚمٞمف اًمٜم٤مس :سمٞمع اًمٗمقايمف وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م إذا فمٝمر ومٞمٝم٤م ومً٤مد ،وم٢من يمي٤من يًيػما :ومجيرى
حتٛمؾ هذا اًمٗمً٤مد :يم٠من يِمؽمي اإلٟمً٤من يمرشمقٟم٤م ومٞمف ـمامـمؿ أو ومٞمف شمٗمي٤مح أو سمرشم٘مي٤مل ،ومٞمجيد واطميدة أو
اًمٕمرف قمغم ّ
اصمٜمتلم إذا يم٤من اًمٙمرشمقن ُمثال ومٞمف مخًقن طمٌ٦م ،ومٞمجد اصمٜمتلم أو صمالصم٤م ومٞمٝم٤م ومً٤مد ،ومجرى قمرف اًمٜم٤مس أهنؿ ٓ ُيرضمٕمقن
ف اًمٜمي٤مس قميغم أن هيذا
اًمٙمرشمقن ،ومال ي٘مقل :ي٤م أظمل! هذا اًمؼمشم٘م٤مل ومٞمف واطمدة وم٤مؾمدة ،ه٤مت همػمه٤م ،ٓ ،وم٘مد َشم َٕم َ٤مر َ
ُيتَ ًََ٤مُمح ومٞمف .أُم٤م إذا يم٤من ؿمٞمئً٤م زائدا قمغم ذًمؽ :يم٤مًمثٚم٨م ُمثال :ومٚمف أن ُيٕمٞمده وي٠مظمذ درامهف ،ومتٕم٤مرف قمغم هذا اًمٜمي٤مس
وٓ َُم٤مٟمِ َع ومٞمٝم٤م.
وُمـ اًمرضمقع إمم اًمٕمرف :سمٞم٤من ُم٘مدار اًمٕمٞم٥م ذم اًمًٚمٕم٦م أو اًمتدًمٞمس ،اًمنمع مل َُيدد قمٞمٌ٤م ُمٕمٞمٜم٤م ُشمُٕم٤مد ومٞمف اًمًٚمٕم٦م،
وإٟمام اعمرضمع ذم هذا إمم اًمٕمرف ،واًمٕمرف قمغم طمً٥م ّ ِ
قمرف ،وأهؾ
َ َ َ
يمؾ صٜمْْػ ُمـ أصٜم٤مف اًمتج٤مر ،وم٠مهؾ ا ًْم َٖمٜمََؿ هلؿ ْ
ُير ُّد سميف
قمرف ،وأهؾ اًمٗمقايمف واخليوات هلؿ قمرف ،ومام شمٕم٤مرومقا أٟميف قمٞمي٥م ُشم َ
اًمتّّٛمر هلؿ قمرف ،وأهؾ اعمالسمس هلؿ ْ
اًمٕمرف.
اًمًٚمٕم٦م ،وُم٤م ضمرت قم٤مدهتؿ أٟمف ًمٞمس سمف قمٞم٥م :ومٚمٞمس ًمٚمٛمِمؽمي أن ُيٕمٞمد اًمًٚمٕم٦م ،وم٤معمرضمع ذم هذا إمم ْ
وإقم٤مدة اًمٜم٤مس إمم اًمٕمرف دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص :يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم -ذم احل٘ميقق اًمزوضمٞمي٦مَ ﴿ :و َهل ُي َّـ ُِمثْ ُ
يؾ
ا ًَّم ِذي َقم َٚمٞم ِٝمـ سمِ٤معمَْٕمر ِ
وف﴾  ،ومٚمؿ َُيدد اهلل -ضمؾ وقمال -واضمٌ٤مت اًمزوج وٓ واضمٌ٤مت اًمزوضم٦مٕ :هن٤م ختتٚمػ ،وإٟمام
ْ َّ ْ ُ
٤مذوهـ سمِ٤معمَْٕمر ِ
ِ
وف﴾  ،هؾ هٜم٤مك وقاسمط ُمٕمٞمٜم٦م عمٕم٤مذة اًمزوج ًمزوضمتف؟
أطم٤مهل٤م قمغم اًمٕمرف ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َقم ُ ُ َّ ْ ُ
( )299

( )300

اًمٕمرف.
ٓ يقضمد وقاسمط ُمٕمٞمٜم٦م ،وإٟمام اعمرضمع ذم هذا إمم ْ

( )299اًمٌ٘مرة.228 :
( )311اًمٜمً٤مء.19 :
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قد ًَمف ِر ْز ُىمٝمـ و ِيمًق ُهتـ سمِ٤معمَْٕمر ِ
ِ
وف﴾  ،اعمُْروٕم٦م ُي٥م هل٤م اًمٓمٕم٤مم واًمٙمًقةً ،مٙمٜمٝم٤م
وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َقم َغم اعمَْ ْق ًُم ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
( )301

ًمٞمً٧م حمددة سمٌمء ُُم َٕم َّلم.
وُمـ ومروع هذه اًم٘م٤مقمدة :اًمٓمٕم٤مم ذم اًمٙمٗم٤مرةُ :مثؾ يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ًمٞمً٧م حميددة ،ومي٤معمرضمع إمم اًمٕميرف ،وم٤مًميذي
ـمٕم٤مُمٝمؿ إرز ُي ْٓم ِٕم ُؿ إرز ،واًمذي ـمٕم٤مُمٝمؿ اخلٌز يٓمٕمؿ اخلٌز ،واًمذي ـمٕم٤مُمٝمؿ اًمذرة يٓمٕمؿ اًمذرة .وم٤مًمٙمٗم٤مرة ًمٞمً٧م
ىمدْ را.
ُُم َ٘مدََّّ َر ًةً ٓ :ضمٜمًْْ٤م ،وٓ َٟم َْققم٤م ،وٓ ْ
اًمًٛمؽ ،وم٢مذا ىم٤مًمقا :اذه٥م ًمٜم٤م وم٤مؿمؽم حلام ٓ :يٛمٙمـ أن يي٠ميت
وُمـ ومروع هذه اًم٘م٤مقمدة :إـمالق ْ
اًمٚمحؿ قمغم َهم َْػم ّ
ف اًمٜم٤مس أهنؿ إذا أـمٚم٘مقا اًمٚمحؿ :أرادوا ُمثيؾ اإلسميؾ ،أو حليؿ اًمٌ٘مير ،أو حليؿ
حلؿً ،مٙم َّـ ُقم ْر َ
سمًٛمؽٕ :ن اًمًٛمؽ َ ْ
اًمٖمٜمؿ ،وٓ يريدون سمف اًمًٛمؽ.
وقمغم هذاً :مق أن إٟمً٤مٟم٤م ىم٤مل :واهلل ٓ آيمؾ حلام ،وم٠ميمؾ ؾمٛمٙم٤م ،و ُقم ْرومٝمؿ أٟمف ٓ ُيٓمٚمؼ اًمٚمحؿ قمغم اًمًٛمؽ :وم٢مٟمف ٓ
ََيٜم٨م ذم يٛمٞمٜمف ،وهذه ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمداُ :مٗم٤مده٤م :أ ّٟمّف ٓ ُيقز ًمٚمٛمٗمتل أ ْن ُيٗمتل ذم سم٤مب اإلىمرار أو ذم سم٤مب اًمقصي٤مي٤م،
قمرف اًمٌٚمد اًمذي ُمٜمف اًمً٤مئؾ.
أو ذم سم٤مب إيامن :إٓ إذا يم٤من يٕمرف ْ
(وإَص ُؾ ِذم ا ًْم ِٕمٌ٤مد ِ
ات اعمَْٜمْ ُعَ :ومالَ ُي ْ ِ ِ
ذ َع اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف).
َ َ
َ ْ
نم ُع ُمٜمْ َٝم٤م إَّٓ َُم٤م َ َ
َ
هذه اًم٘م٤مقمدة هل ُمٕمٜمك ىمقل اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل -وهمػمه ُمـ إئٛم٦م" :إن إصؾ ذم اًمٕمٌ٤مدات اًمتقىمٞميػ"،
ذ َقمف اهلل ورؾمقًمف".
وم٤مًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن" :اًمٕمٌ٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ :ينمع ُمٜمٝم٤م وٓ ُيتٕمٌد إٓ سمام َ َ
ذ ُقمقا َهل ُؿ ُم َـ اًمد ِ
يـ َُم٤م َمل ْ َي ْ٠م َذن
ذ َيمَ٤م ُء َ َ
وقمغم هذا :وم٤مٕصؾ ذم اًمٕمٌ٤مدات اعمٜمع واحلٔمر :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْم َهل ُ ْؿ ُ َ

سمِ ِف اهللَُّ﴾  ،ومٝمذه أي٦م ؾمٞم٘م٧م ُمً٤مق آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري.
( )302

وىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َقم ِٛم َؾ َقم َٛمالً ًَم ْٞم َس َقم َٚم ْٞم ِف َأ ُْم ُر َٟمَ٤مَ :وم ُٝم َق َر ٌّدش  ،وذم رواي٦مَُ « :م ْـ َأ ْطمدََ َ
ث ِذم
َأ ُْم ِر َٟمَ٤م َه َذا َُم٤م ًَم ْٞم َس ُِمٜمْ ُفَ :وم ُٝم َق َر ٌّدش  ،وىمد ورد قمـ ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
( )303

()304

( )305

( )311اًمٌ٘مرة.233 :
( )312اًمِمقرى.21 :
( )313أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمٌ٤مـمٚم٦م (ُ )1718مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.

أصول الفقه
ي٨م ِيمتََ٤مب اهللِِ ،و َظمػم ْاهلدْْ ِي هدْْ ي ُحم َٛم ٍ
احل ِد ِ
يد َ -ص َّ
يغم اهللُ
ُ
َ ُ َّ
وؾمٚمؿ -ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف يقم اجلٛمٕم٦مَ « :أ َُّم٤م َسم ْٕمدُُ َ :وم٢مِ َّن َظم ْ َػم ْ َ
َ َْ َ
قر ُحم ْْدََ ُصم٤مهت٤مَ ،و ُيم َُّؾ سمِدْْ َقم ٍ٦م َوالَ ًَم ٌ٦مش ،أوَ « :و َذ إُ ُُم ِ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -و َذ إُ ُُم ِ
٤مهت٤مَ ،و ُيم ُُّؾ سمِدْْ َقم ٍ٦م َويالَ ًَم ٌ٦مش رواه
قر ُحم ْْدََ َصم ُ َ
ُّ
َّ
( )306

ُمًٚمؿ.
وم٤مًمٕمٌ٤مدة هل ُم٤م أُمر سمف اًمنمع ،أُمر إُي٤مب أو أُمر اؾمتحٌ٤مب ،ومام ظمرج قمـ هذا :ومٚمٞمس سمٕمٌي٤مدة ،سميؾ هيق سمدقمي٦م
واًمٌدقم٦م ٟمققم٤من:
اًمٜمقع إول :أن َينمع أو َخيؽمع قمٌ٤مدة ًمٞمس هل٤م أصؾ ذم اًمنمع :يم٠مذيم٤مر ُم٤م هل٤م أصؾ ،أو صيٚمقات هلي٤م أصيؾ،
وُمـ هذا اًمٜمداء ًمّمالة اًمٕمٞمد ،أو اًمٜمداء ًمّمالة آؾمتً٘م٤مء ،هذا ًمٞمس ًمف أصؾ ذم اًمنمعٕ :ن اًمرؾميقل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم اًمٕمٞمد سمدون ٟمداء وصغم آؾمتً٘م٤مء سمدون ٟمداءً ،مٙمـ ذم اًمٙمًقف ومٞمٝم٤م ٟمداء ،عم٤مذا؟ ٕن اًمٙمًقف
ي٘مع ومج٠مةً ،مٙمـ اًمٕمٞمد يٕمٚمؿ سمف اًمٜم٤مس ،آؾمتً٘م٤مء خيؼمون سمف.
اًمٜمقع اًمث٤مين :أن يٌتدع اًمٕمٌ٤مدة قمغم وضمف يٖمػم ُم٤م ذقمف اهلل ورؾمقًمفُ :مثؾ :اًمقوقء أيمثر ُمـ صمالث ُمرات هيذا
ًمٞمس ًمف أصؾ ،وإٓ وم٤مًمقوقء ًمف أصؾ ،وُمثؾ اًمتٚمحلم اًمزائد ذم إذان ،ومتحًلم اًمّمقت ذم إذانً ،مٙمـ اًمتٚمحلم
واًمتٛمٓمٞمط اًمزائد ًمٞمس ًمف أصؾ ،وُمثؾ هذا إذيم٤مر اجلامقمٞم٦م ،أو اًمتٙمٌػم اجلامقمل.
(إَص ُؾ ِذم ا ًْمٕم٤مد ِ
ات ِ
َي َر ُم ُِمٜمْ َٝم٤م إَِّٓ َُم٤م َطم َّر َُم ُف اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف).
اإل َسم َ
َ َ
ْ
٤مطم ُ٦م َومالَ ُ ْ
اًمٕم٤مداتُ :م٤م اقمت٤مده اًمٜم٤مس ومٞمام َيت٤مضمقٟمف ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ،وأُمقر اعمآيمؾ واعمِم٤مرب واعمالسمس واًمقٓئؿ ..إمم همػم هذا
مم٤م هق ذم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس ،ومٝمذه إصؾ ومٞمٝم٤م اإلسم٤مطم٦مً :م٘مقل اهلل -شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّم ِذي َظم َٚم َؼ ًَم ُٙمُؿ َُّم٤م ِذم إَ ْر ِ
ض َمجِٞم ًٕم٤م﴾ ،
( )307

ود ( ،)2697وُمًٚمؿ يمت٤مب إىمْمٞم٦م،
٤مًمّم ْٚم ُح َُم ْر ُد ٌ
اص َٓم َٚم ُحقا َقم َغم ُص ْٚم ِح َضم ْق ٍر َوم ُّ
(ُ )314متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب إِ َذا ْ
سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمٌ٤مـمٚم٦م (ُ )1718مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 315ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ
إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمًٚمٛم ل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل
اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف
ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم  .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص:
 114شمرمج٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492 /1شمرمج٦م .)647
( )316أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمٌ٦م (.)867
( )317اًمٌ٘مرة.29 :

أصول الفقه
٤مد ِه واًم َّٓمٞمٌ ِ
ِِ ِ
ِ
٤مت ُِم َـ اًمر ْز ِق﴾  ،وىم٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َأ َر َأ ْيتُُؿ َُّم٤م
وىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َُم ْـ َطم َّر َم ِزيٜمَ َ٦م اهللَِّ ا ًَّمتل َأ ْظم َر َج ًمٕم ٌَ َ َ
ِ
ٍ
ؽمو َن﴾ .
َأ َٟمز َل اهللَُّ ًَم ُٙمُؿ ُمـ ر ْزق َوم َج َٕم ْٚمتُُؿ ُمٜمْ ُف َطم َرا ًُم٤م َو َطمالًٓ ُىم ْؾ آهللَُّ َأذ َن ًَم ُٙم ُْؿ َأ ْم َقم َغم اهللَِّ َشم ْٗم َ ُ
( )308

( )309

يٖمػم ؿمٞمئً٤م ُمٜمٝمي٤م إٓ سميدًمٞمؾ :إذن:
ومٝمذه أي٤مت ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أن إصؾ ذم اًمٕم٤مدات اإلسم٤مطم٦م ،وًمٞمس ٕطمد أن ّ
ٟمًتّمح٥م اإلسم٤مطم٦م ،هذا هق إصؾ ،ومٕم٤مدة اًمٜم٤مس ذم اعمآيمؾ واعمِم٤مرب ،وإىم٤مُم٦م اًمقٓئؿ ،واؾمت٘مٌ٤مل اًمْمٞمػ ،وقم٤مدة
أيْم٤م ذم اًمتح٤مي٤م اًمزائدة قمغم اًمًالمُ :مثيؾ إذا ىمي٤مل ُميثال :اًمًيالم قمٚميٞمٙمؿ ،صيٌحؽ اهلل سمي٤مخلػم ،أو يمٞميػ
اًمٜم٤مس ً
أصٌحتؿ ،أو يمٞمػ أُمًٞمتؿ ،أو ُمثال اًمتٝم٤مين ذم إقمٞم٤مد أو ذم اعمٜم٤مؾمٌ٤مت ،يمؾ هذه ٓ طمرج ومٞمٝمي٤مٕ :ن إصيؾ ومٞمٝمي٤م
اإلسم٤مطم٦م ،واعمراد ِبذا هق اًمٕم٤مدات اًمّمحٞمح٦م اًمتل مل شمٕم٤مرض ٟمّم٤م.
طمرُمف اًمِم٤مرع قمٚمٞمٜم٤م أو هن٤مٟم٤م قمٜمف إُم٤م سم٤مًمٜمص أو سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت :ومٝمذا ًمٞمس ًمٚمٜم٤مس شمٕم٤مـمٞمف وًمق شمٕم٤مرومقا قمٚمٞمف:
أ ُّم٤م ُم٤م ّ
إذ ٓ قمؼمة سمٕم٤مدات شمٕم٤مروٝم٤م اًمنميٕم٦م ،وهلذا اًمٕمٚمامء ي٘مًٛمقن اًمٕم٤مدات إمم ىمًٛملم :قم٤مدات صحٞمح٦م ،وقم٤مدات همػم
صحٞمح٦م ،واعمُْ َٕم َّقل ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمٜمققملم قمغم اًمنميٕم٦م ،ومٛمثال شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس ذم سمٕمض إُم٤ميمـ قمغم إىم٤مُم٦م جمي٤مًمس
ًمٚمٕمزاء شمْم٤مء شمٕمٛمؾ اًمنادىم٤مت وشمْم٤مء إٟمقار وىمد شم٘مدم إـمٕمٛم٦م وىمد يٙمقن هذا ُمـ ُمي٤مل اعمٞمي٧م وىميد يٙميقن ذم
ورصم٦م اعمٞم٧م ىمٍم ،يمؾ هذا ٓ ُيقزٕ :ن هذا ُمـ سم٤مب اإلهاف وسمذل اعم٤مل ومٞمام ٓ َيؾ ،وىمد يٙمقن ذم اًمقرصم٦م ىمٍمي
ًمٞمس ٕطمد أن يتٍمف ذم ُم٤مهلؿ ذم همػم إطمظ هلؿ.
وُمثؾ ًمق شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمغم آىمؽماض ُمـ اعمّم٤مرف اًمرسمقي٦م ومال ٟم٘مقل هذه قم٤مدة شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وإصؾ
ذم اًمٕم٤مدات احلؾٟ ،م٘مقل هذا ٓ ُيقزٕ :ن ٟمّمقص اًمنميٕم٦م متٜمع ُمـ هذا.
وُمثؾ هذا ُم٤م شمٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ذم هذا اًمزُم٤من ُمـ اًمًٝمر ،إُم٤م إمم ؾم٤مقم٦م ُمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمؾ ،أو ـميقال اًمٚمٞميؾ،
هذا ظمالف اًمًٜم٦م ،سمؾ ظمالف ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اًمٙمقنٕ :ن اهلل -ضمؾ وقمال -ضمٕمؾ اًمٜمٝم٤مر ُمٕم٤مؿم٤م وضمٕمؾ اًمٚمٞمؾ
ؾمٙمٜم٤م وًمٌ٤مس ،اعم٘مّمقد ُمـ إقمرف واًمٕم٤مدات اًمتل خت٤مًمػ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م هذه ٓ شمدل ذم هيذا إصيؾ اًميذي
ُمٕمٜم٤م.
( ُيم ُُّؾ ُم٤م د َّل َقم َغم ُم ْ٘مّم ِ
ال َوإَ ْوم َٕم ِ
لم ُِم َـ إَ ْىم َق ِ
قد اعمُْتَ َٕم ِ٤مىمدََ ْي ِـ َواعمُْتَ َٕم ِ٤مُم َٚم ْ ِ
٤مل ا ْٟم َٕم َ٘مدََ ْت سمِ ِف ا ًْم ُٕم ُ٘مق ُد)
َ ُ
َ َ

( )318إقمراف.32 :
( )319يقٟمس.59 :

أصول الفقه
هذه اًم٘م٤مقمدة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مقدُ :مـ اًمٌٞمع ،واإلضم٤مرة ،واهلٌ٦م ،واًمٜمٙم٤مح ،وهمػم هذا.
وهذه اًم٘م٤مقمدة شمّم٤مغ سم٠مؾمٚمقب آظمر :ومٞم٘م٤مل" :شمٜمٕم٘مد اًمٕم٘مقد سمٙمؾ ُم٤م دل قمغم اعم٘مّمقد ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ" ،وُمٕمٜمك
هذا أن ُم٤م يتٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمـ أًمٗم٤مظ أو أومٕم٤مل :وم٢من اًمنمع يٕمؽمف ِب٤م طمتك ًمق أن هذه إًمٗم٤مظ ًمٞمس
هل٤م أصؾ ذم اًمٚمٖم٦م ،وطمتك إن هذه إًمٗم٤مظ ًمٞمس هل٤م أصؾ ذم اًمنمع أصال ،ومام دام أن اًمٜم٤مس شمٕم٤مرومقا قمغم هذه إًمٗم٤مظ
ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،ذم سمٞمٕمٝمؿ وذائٝمؿ وإضم٤مرهتؿ وزواضمٝمؿ ،وهل شمدل قمغم اعم٘مّمقد :وم٢من اًمِم٤مرع ٓ ُيامٟمع ُمٜمٝم٤م.
وُمـ اعمالطمظ :أن أًمٗم٤مظ اًمٕم٘مقد ختتٚمػ ُمـ سمٞمئ٦م إمم أظمرى ،وُمـ هلج٦م إمم أظمرى ،وم٠مًمٗم٤مظ اًمٌٞمع ُمثال ذم اعمٛمٚمٙم٦م
ىمد ختتٚمػ قمـ أًمٗم٤مظ اًمٌٞمع ذم ُمٙم٤من آظمر ،ىمد خيتٚمػ اًمٜمٓمؼ ،ىمد ٓ َشمَٗمٝمؿ أن هذا سم٤مع إمم هذا يميام ذم اًميٌالد اًمتيل ٓ
َٟمَٕمرف ًمٖمتٝم٤م ،وم٤مًمنمع مل َُيدد أًمٗم٤مفم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ٓ ُيقز َ َ
ختَٓمٞمٝم٤م ،سمؾ َشم ََر َك هذا إمم ُم٤م يتٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٜم٤مس سمنمط أن يٙمقن
يدل قمغم اعم٘مّمقد ،وذم ّ
ّ
يمؾ ُم٤م دل قمغم اعم٘مّمقد -يٕمٜمل قمغم ُم٘مّمقد اعمتٕم٤مىمديـ -اٟمٕم٘ميد سميف اًمٌٞميع ،أو اٟمٕم٘ميدت سميف
اإلضم٤مرة ،أو اٟمٕم٘مد سمف اًمٜمٙم٤مح ،ومٚمق يم٤من ُمثال ذم سمٞمئ٦م ٓ يًتٕمٛمٚمقن ًمٗمظ :أٟمٙمحتيؽ وىمٌٚمي٧م ،أو :زوضمتيؽ وىمٌٚمي٧م،
ويًتٕمٛمٚمقن أًمٗم٤مفم٤م أظمرى ّ
شمدل قمغم اعم٘مّمقد َيٕمؽمف ِب٤م اإلؾمالم ،وهٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٌٞمع.
أي قم٘مد يم٤من سم٠مي ًمٗمظ يدل قمغم ُم٘مّمقد اعمتٕم٤مىمديـ وٓ َيدد أًمٗم٤مفم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ٓ
وم٤معم٘مّمقد :أن اإلؾمالم ُُيٞمز اٟمٕم٘م٤مد ّ
ُيقز ختٓمٞمٝم٤م.
ُم٤م اًمدًمٞمؾ؟ اًمدًمٞمؾ :أوٓ :أن اهلل -ضمؾ وقمال -ىم٤ملَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا َأ ُْم َقا ًَم ُٙم ُْؿ َسمٞمْٜمَ ُٙمُؿ سمِ٤م ًْمٌَ٤مـمِ ِؾ إَِّٓ
دم َ٤مر ًة َقمـ َشم ََر ٍ
اض ُمٜم ُٙم ُْؿ﴾  ،وم٤معمٝمؿ اًمؽمايض ،يمام دًم٧م قمٚمٞمف أي٦م ومل َيدد اًمِم٤مرع أًمٗم٤مفم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمؽمايض،
َأن َشم ُٙمُق َن ِ َ
( )310

ومٛمتك شمراى اعمتٕم٤مىمدان ذم سمٞمع أو ذاء أو إضم٤مرة أو همػم هذا ُمـ اًمٕم٘مقد :صح اًمٕم٘مد واٟمٕم٘مد ،وهذه أي٦م ذم ضمٜمس
اعمٕم٤موو٤مت.
إذن :أي ُمٕم٤موو٦م سملم ؿمخّملم شمٜمٕم٘مد سم٠مي ًمٗمظ يم٤من ،دًمٞمؾ أي٦م ذم قم٘مقد اًمتؼمقم٤متُ ،مثؾ اهلٌ٦م ُمثال ،أو اهلدي٦م،
ِ ِ
ر ٍء ُمٜمْ ُف َٟم ْٗم ًً٤م َوم ُٙم ُٚمق ُه َهٜمِٞم ًئ٤م َُّم ِري ًئ٤م﴾  ،ومل َيدد اهلل -شمٕم٤مممً -مٗمٔم٤م ُمٕمٞمٜم٤م ًمٙمقن
ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢من ـم ٌْ َـ ًَم ُٙم ُْؿ َقمـ َ ْ
( )311

( )311اًمٜمً٤مء.29 :
( )311اًمٜمً٤مء.4 :
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َ
َ
َ
قمٚمٞمؽ ،أهدي٧م ًمؽ ،وم٠مي ًمٗمظ يدل
شمّمدىم٧م
أسمحتؽ،
أقمٓمٞمتؽ،
اعمرأة شمٓمٞم٥م ٟمٗمًٝم٤م سمٌمء ُمـ اًمّمداق ،ومٚمق ىم٤مًم٧م:
ُ
قمغم ضمٜمس اًمتؼمع يٙمٗمل ،وهذه أي٦م ذم ضمٜمس اًمتؼمقم٤مت.
إُمر اًمث٤مين :أن اًمنمع ذيمر اًمٕم٘مقد ،واًمٕم٘مقد ًمٞمس هل٤م طمد ٓ ذم اًمٚمٖم٦م وٓ ذم اًمنمع ،ومٕمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل شم٘مدُم٧م
يٙمقن اعمرضمع إمم اًمٕمرف.
إُمر اًمث٤مًم٨م :أ ّن اًمٕم٘مقد ًمٞمً٧م قمٌ٤مرات ُمٕمٞمٜم٦م ُمثؾ أًمٗم٤مظ اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة واًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞميد واًمتٝمٚمٞميؾ،
هذه قمٌ٤مرات ُمٕمٞمٜم٦م ،يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن َُي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م يت٘مٞمد ِب٤م ،ومٛمثال سمٕمد اًمًالم ُمـ اًمّمالة :أؾمتٖمٗمر اهلل ،أؾميتٖمٗمر
اهلل ،أؾمتٖمٗمر اهلل ،سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل :أؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ اجلٚمٞمؾ اًمٙمريؿ اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،اعمٕمٜمك صحٞمحً ،مٙمـ هذا
ظمالف اًمًٜم٦م مل شمرد هذه اًمّمٞمٖم٦م ،سمٕمض اًمٜم٤مس ُمثال ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم شمٌ٤مريم٧م وشمٕم٤مًمٞم٧م ي٤م ذا
اجلالل واإليمرام

( )312

"شمٕم٤مًمٞم٧م" اعمٕمٜمك صحٞمح اهلل -ضمؾ وقمالً -مف مجٞمع أٟمقاع اًمٕمٚمقً ،مٙمـ "شمٕم٤مًمٞم٧م" ًمٞمس هل٤م أصؾ،

ومل شمرد .ومٗمل إًمٗم٤مظ اًمتل وردت قمـ اًمنمع ٟمت٘مٞمد ِب٤مً ،مٙمـ اًمٕم٘مقد مل يرد ومٞمٝم٤م أًمٗم٤مظ ،ومٚمٞمً٧م قمٌ٤مدات ُيتَ َ٘م َّٞمدُُ ومٞمٝمي٤م
سم٠مًمٗم٤مظ ،واًمٕم٘مقد ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٤م يٌلم اعم٘مّمقد ،وم٠مي ًمٗمظ يٌلم اعم٘مّمقد يٙمٗمل.
وُمـ ومروع هذه اًم٘م٤مقمدة :أن اًمٌٞمع يتؿ سمٙمؾ ُم٤م َقمدََّّ ه اًمٜم٤مس سمٞمٕم٤م ،وسمٞمع اعمٕم٤مـم٤مة اٟمتنم ذم هذا اًمزُم٤من سمخالف ُمي٤م
يم٤من قمٚمٞمف ذم زُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،أن ذم إؾمقاق اعمريمزي٦م ،إؾمقاق اًمٙمٌػمة يدظمؾ اإلٟمً٤من ويٛمر ي٠مظمذ "قمرسمٞم٦م" ويٛمٌم
يٛمر قمغم اعمقاد أو إؿمٞم٤مء اًمتل يريده٤م يمؾ رء قمٚمٞمف ؾمٕمره ي٠مظمذ ويْمع قمغم اًمٕمرسم٦م ،وُيلء إمم ُمٙم٤من اعمح٤مؾميٌ٦م ٓ
ي٘مقل :هذا سمٙمؿ؟ وهذا سمٙمؿ؟ ي٘مقل :هذا سمٕمنمة ،ي٘مقل :اؿمؽمي٧م سمٕمنمة ،أسمداً ،مق إن اًمذي اؿمؽمى أسمٙمؿ ٓ ييتٙمٚمؿ
واًمٌ٤مئع أسمٙمؿ ٓ يتٙمٚمؿ ،يتؿ اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمؿ ،ي٠مظمذ هذا اًمًٚمع ويٛمر سمف قمغم اإلؿم٤مرة اًمْمقئٞم٦م وينيده٤م قميغم اجلٝمي٤مز،
وي٘مقل ُمثالُ :مئ٦م ري٤مل ،أىمؾ ،أيمثر.
إذن :شمؿ اًمٌٞمع سمدون إُي٤مب وسمدون ىمٌقل ،هذا أُمر شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمٚمٞمف أن ،وهلذا ىمديام يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمً٤موُم٦م،
ي٘مقل :سمٙمؿ اًمٕمٚمٌ٦م هذه؟ ي٘مقل :سمٕمنمة ،ي٘مقلً ،ٓ :مٕمٚمٝم٤م شمّمػم سمتًٕم٦م ،ي٘مقل :طمً ٌـ ،اضمٕمٚمٝم٤م شمًٕم٦م.

( )312أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اعمً٤مضمد ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة (ُ .) 591مـ طمدي٨م صمقسم٤من .سمدون ذيمر شمٕم٤مًمٞم٧م .وأظمرضمف اسمـ
ؾمٛمٕمقن ذم أُم٤مًمٞمف ( ،)22أسمٜمقد ذم ُمِمٞمختف ( ،) 153اسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ (ُ)323/56مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ُمٓمٚم٘م٤م دون شم٘مٞمٞمد
سم٤مًمّمالة.

أصول الفقه
وأن إؾمقاق اعمريمزي٦م ًمٞمس هٜم٤مك جم٤مل ًمٚمٛمً٤موُم٦م ،وم٤مًمٜم٤مس وراءك يمٚمٝمؿ َُي٤مؾمٌقن وم٢مذا ؾم٤موُم٧م أٟمي٧م ،وميال
سمٕمدُ قمغم ُم٤م أدظمؾ ُمـ إرىم٤مم اًمتل ذم اجلٝم٤مز .وهلذا دمد سمٕمْمٝمؿ ُ-مـ
ُيٓمٞمٕمؽ ،وٕٟمف ُُمٓم٤م ًَم٥م سم٤مجلٝم٤مز وَي٤مؾم٥م ُمـ ُ
اًمِمدّ ة -يٙمقن احلً٤مب أًمػ ري٤مل وٟمّمػ ري٤مل ،ومٞم٘مقل ًمؽ :ه٤مت اًمٜمّمػ إولٟٕ :مف إذا شمرك ًمؽ ٟمّمػ ري٤مل،
ّ
وهذا ٟمّمٗم٤م ،وضم٤مؤوا َي٤مؾمٌقٟمف قمغم اجلٝم٤مز ومٞمٙمقن هق اعمٓم٤مًم٥م.
اعم٘مّمقد ِبذا :أن هذا اًمٌٞمع شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،وُمثٚمف سمٕمض اًمّمٞمغ اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٜمي٤مس ذم اًمٌٞميع ،ي٘ميقل:
اؿمؽمي٧م إرض ،ىم٤ملٟ :مّمٞمٌؽٟ" ،مّمٞمٌؽ" هذه ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سم٤مب اًمٌٞمقع سمٛمٕمٜميك "ىمٌٚمي٧م"،
ًمٙم ْـ شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ،أو ُمثال ي٘مقل :اؿمؽمي٧م إرض ،ىم٤مل :اهلل يرسمحؽ ،إذا ىم٤مل :اهلل يرسمحؽَ :وم ِٝم َؿ اعمتٕم٤مىمدان
أٟمف اًمٌٞمع شمؿ .ويمٚمٛم٦م "اهلل يرسمحؽ" هذه مجٚم٦م دقم٤مئٞم٦م ،وًمٞمً٧م سمٍمَي٦م ذم اإلُي٤مب أو ذم اًم٘مٌقل ،هذا ُمٕمٜمك :أن يمؾ
ُم٤م دل قمغم ُم٘مّمقد اعمتٕم٤مىمديـ شمٜمٕم٘مد سمف اًمٕم٘مقد.
َت َيمَام ُشمٕمتََؼم ِذم ا ًْم ِٕمٌ٤مد ِ
ِ
(اعمَْ َ٘م ِ
ات).
٤مصدُُ َواًمٜم َّٞم ُ
َ َ
َؼم ِذم اعمُْ َٕم٤م َُمالَ َ ْ َ ُ
٤مت ُشم ْٕمتَ َ ُ
ُمٕمٜم٤مه٤م :أ ّن احل ْٙمْؿ اًمذي يؽمشم٥م قمغم وم ْٕمؾ اعمٙم ّٚمػ ُيٜمٔمر ومٞمف إمم ٟمِٞمّتف وىمّمده ،هذا ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة ،ومٕمغم َطم ًَ ِ
٥م ٟمٞم٦م
اعمٙمٚمػ وىمّمد اعمٙمٚمػ يؽمشم٥م اًمثقاب أو اًمٕم٘م٤مب ،أو اًمّمح٦م أو اًمٗمً٤مد ،أو اًمتٛمٚمؽ أو قمدم اًمتٛمٚمؽ ،هيذا ُمٕمٜميك
اًم٘م٤مقمدة.
وُمـ أدًم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة :ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّٟمَّام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمٞم ِ
٤متش .
َّ
َ
َ
( )313

وىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُسم ُٕمق ًَمتُ ُٝم َّـ َأ َطم ُّؼ سمِ َرد ِه َّـ ِذم َذًمِ َؽ إِ ْن َأ َرا ُدوا إِ ْصالَ ًَطم٤م﴾  ،وم٤مٔي٦م ٟمص سييح ذم أن اهلل -
()314

ضمؾ وقمالَُ -م َّٚم َؽ اًمرضمٕم٦م سمٕمد اًمٓمالق اًمرضمٕمل َُم َّٚم َٙم َٝم٤م عمـ أراد اإلصالح واًمّمالح :إذن :ص٤مرت إسم٤مطم٦م اًمرضمٕم٦م ًمف
سمٙمقٟمف يريد اإلصالح.
ُم٘مٞمدة ْ

(ُ )313متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل (،)6953 ،6689 ،5171 ،3898 ،2529 ،54 ،1
اًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م (.)1917
( )314اًمٌ٘مرة.228 :

أصول الفقه
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
قص ِ َِبي٤م َأ ْو َد ْي ٍ
يػم
وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ ُمت ًْ ُٙم ُ
ض ًارا ًمتَ ْٕمتََدُُ وا﴾  ،وىم٤مل -شمٕم٤مممُ﴿ :مـ َسم ْٕمد َوص َّٞم٦م ُي َ
يـ َهم ْ َ
ُقه َّـ َ
( )315

ُُم َْم٤مر﴾  ،وم٤مًمت٘مٞمٞمد سم٤مإلضار واعمْم٤مرة دًمٞمؾ قمغم أ ّن اعم٘م٤مصد واًمٜمٞم٤مت ُُمٕمتيؼمة ذم اًمٕم٘ميقد :أي ذم اعمٕمي٤مُمالت وذم
( )316

اًمٌٞمقع.
ِِ
َيتَ ًَِ ٌُ َٝم٤مَ :وم ُٝم َق
اًمر ُضم ُؾ َقم َغم َأ ْهٚمف َ ْ
وىمد َو َر َد ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َأ ْٟم َٗم َؼ َّ
َصدََ َىم ٌ٦مش  ،وُم٤م أيمثر ُمـ يٖمٗمؾ قمـ ُمٕمٜمك هذا احليدي٨م! اًمرضميؾ ُمٓم٤مًمي٥م سم٤مإلٟمٗمي٤مق إذا ذهي٥م إمم اًمًيقق وأشميك
( )317

ٟمقي٧م إن ِبذه سم٤محل٤مضم ّٞم٤مت صدىم٦م قمغم أوٓدي وقمغم زوضمتيلُ :حتتًي٥م ًميف
سم٤محل٤مضم ّٞم٤مت ،وم٢مذا ىم٤مل -ذم ىمرارة ٟمٗمًف:
ُ
صدىم٦مٕ :ن اعم٘م٤مصد واًمٜمٞم٤مت ُمٕمتؼمة ،واحلدي٨م ٟمص قمغم أٟمؽ إذا ٟمقي٧م اًمّمدىم٦م أهن٤م شمّمػم صدىم٦م ُشمُث٤مب قمٚمٞمٝم٤م هذا
ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة وهذه أدًمتٝم٤م.
ىم٤مل اًمِمٞمخ( :شمٕمتؼم ذم اعمٕم٤مُمالت يمام شمٕمتؼم ذم اًمٕمٌ٤مدات) ،إُمثٚم٦م ًمٚمٕمٌ٤مداتُ ،مثؾ ؿميخص اهمتًيؾ ًمٚمتيؼمد ُمي٤م
يث٤مب قمغم هذا اًمٖمًؾٕ :ن اًمٜمٞم٦م ذم اًمٕمٌ٤مدة ُمٕمتؼمةً ،مٙمـ ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م ٟمقى سمٖمًؾ اًمتؼمد اًمتّ َ٘م ّقي قمغم اًمٕمٌ٤مدة :يمّمالة
أو شمالوة ىمرآن أو ضمٚمقس ذم اعمًجد ،وٓ ؾمٞمام ذم رُمْم٤من ُمثال سمٕمد صالة اًمٕمٍم وىمٌؾ أن ُيلء ًمٚمٛمًجد اهمتًيؾ
ًمٚمتؼمد ،وًمٙمٜمف ٟمقى أن هذا اًمٖمًؾ ُي َ٘م ّقيف قمغم اجلٚمقس ذم اعمًجد يث٤مب أم ٓ يث٤مب؟ يث٤مبٕ :ن اعم٘م٤مصيد واًمٜمٞمي٤مت
ُمٕمتؼمة ذم اًمٕمٌ٤مدات.
ـمٞم٥مً ..مق أقمٓمك إٟمً٤م ٌن اًمٗم٘مػم هٌ٦م أو هدي٦م ومل ِ
يٜمق اًمزيم٤مة ،ومال شمّمػم ُمـ اًمزيم٤مة ،إٟمًي٤من ُميثال وي٤مع ًميف رء
سم٤محلرم ،واؾمتٛمر يدور قمغم اًمٙمٕمٌ٦م ؾمٌع ُمرات يدور قمغم احل٤مضم٦م اًمتل ؾم٘مٓم٧م ُمٜمف هيؾ ُيٕمٓميك أضمير اًمٓميقاف؟ ٓ
ُيٕمٓمك أضمر اًمٓمقافٟٕ :مف مل ِ
يٜمق اًمٓمقاف.
إذن :هؾ ذم اًمٕمٌ٤مدات ُيٜمٔمر إمم اًمٕمٛمؾ جمردا أم ٓ سمد أن ُيرسمط سم٤مًمٜمٞم٦م ٓ ،سمد أن ُيرسمط سم٤مًمٜمٞم٦م.
وهلذا ي٘مقل اًمٕمٚمامء" :اًم٘مرسم٤مت يمٚمٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٜمٞم٤مت" ،ذم اعمٕم٤مُمالت ًمق أظمذ اًم ُّٚم َ٘م َٓم٦م سم٘مّمد طمٗمٔمٝم٤م وشمٕمريٗمٝم٤م،
صمؿ َشم َٚم َٗم ْ٧م :ومال َو َام َن قمٚمٞمفٟٕ :مف أُملم ،وًمق أظمذه٤م سم٘مّمد اًمتٛمٚمؽ :ومٝمق هم٤مص٥م ،وم٢مذا شمٚمٗم٧م :ومٕمٚمٞميف اًمْميامن ،عمي٤مذا

( )315اًمٌ٘مرة.231 :
( )316اًمٜمً٤مء12 :
( )317احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت (ُ ،)5351 ،4116 ،55مًٚمؿ ذم اًمزيم٤مة سم٤مب
ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م واًمّمدىم٦م قمغم إىمرسملم (ُ )1112مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد.

أصول الفقه
اظمتٚمٗم٧م ُمً٠مًم٦م اًمْمامن ذم اًمّمقرشملم؟ سمًٌ٥م اًم٘مّمد واًمٜمٞم٦م ،يمٞمػ أن اًم٘مّمد همػم احلٙمؿ ،إٟمً٤من أظميذ ًُم َ٘م َٓمي٦م سمٜمٞمي٦م
شمٕمريٗمٝم٤م وطمٗمٔمٝم٤م ،وًمٙمـ ىمٌؾ أن يٌدأ سم٤مًمتٕمريػ َىمدّّ َر اهلل -ضمؾ وقمال -أ ّن هذه اًمٚم٘مٓم٦م شمٚمٗم٧م سمٞمده ًمٞمس قمٚمٞمف وامن:
ٕٟمف أُملم.
ٓ َي َ٘م ُع ـمالق اًمًٙمران واعمجٜمقنٕ :هنام ٓ َيٕمٚمامن وٓ َيٗمٝمامن ُم٤م َي٘مقٓن ،واًمٕم٘مقد ُمٕمتؼمة سم٤مًم٘مّمقد واًمٜمٞمي٤مت،
اًمًٙمران قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ سمٚمٗمظ اًمٓمالق أو اعمجٜمقن قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ سمٚمٗمظ اًمٓمالق هق شمٙمٚمؿ أن سم٤مًمٚمٗمظ ًمٙمـ هؾ َيٕم٘مؾ ُم٤م
َيٕمٜمٞمف هذه اًمٚمٗمظ؟ ٓ يٕم٘مؾ ُم٤م يٕمٜمٞمف :إذن ٓ :ي٘مع ـمالىمف.
٤مت ُم٤م ي ِّمػم سمِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يف ُُم ًَ ِ
ِ
و ُي ْٕم َٛم ُؾ ِقمٜمْْدََ اًمتَّ َٕم ُ٤مر ِ
ي٤مو ًي٤م
ض سمِ َ٠م ْىم َقى اعمُْ َرضم َح٤متَ ،وًم َذًم َؽ َىمدْْ َي ْٕمر ُض ًم ْٚم َٛم ْٗم ُْمقل ُم َـ اعمُْ َرضم َح َ َ ُ
ًمِ ْٚم َٗم ِ
٤مو ِؾ َأ ْو َأ ْوم َْم َؾ ُِمٜمْ ُف.
َشم ََّؿَ ،و ْ
احلَ ْٛمدُُ هللِ َو ْطمدََ ُهَ ،و َص َّغم اهللَُّ َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد َو َقم َغم آًمِ ِف َو َص ْحٌِ ِف َو َؾم َّٚم َؿ.
سم٘مل ٟم٘مٓم٦م أظمػمة ظمتؿ ِب٤م اًمِمٞمخ اًمرؾم٤مًم٦م ،وهل ُمقوقع اًمؽمضمٞمح ذم اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م:
ٍ
ُمّمٜمٗم٤مت ُمًت٘مٚم٦م ،وٓ سمد أن َٟمَٗمٝمؿ أوٓ
أوٓ :اًمتٕم٤مرض ُمـ اعمٌ٤مطم٨م اًمتل اهتؿ ِب٤م إصقًمٞمقن ،سمؾ أومردوا ومٞمٝم٤م
أ ّٟمّف ٓ ُيقضمد -وىمد أذت إمم هذا ومٞمام شم٘مدم -ذم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م شمٕم٤مرض ذم احل٘مٞم٘م٦م ،إٟمام اًمتٕم٤مرض ي٘مع سمحًي٥م
ٟمٔمر اعمجتٝمد ،إُم٤م ًمِ ُ٘م ُّم ٍ
قر ذم قمٚمٛمف أو َظم َٚم ٍؾ ذم ومٝمٛمفً ،مٙمـ اًمتٕم٤مرض أُمره قمٔمٞمؿٕ :ن اعمجتٝمد ٓ يًيتٓمٞمع أن ُيٗمتيل
ُمع وضمقد شمٕم٤مرض سملم إدًم٦م ،ومٝمق سمح٤مضم٦م إمم ُـم ُر ٍق َخيرج ِب٤م ُمـ هذا اًمتٕم٤مرض:
وم٠موُٓ :م٤م ُمٕمٜمك اًمتٕم٤مرض؟ اًمتٕم٤مرض ُمٕمٜم٤مه :اًمت٘م٤مسمؾ واًمتامٟمع ،وذم اصٓمالح إصقًمٞملم :شم٘م٤مسمؾ اًمدًمٞمٚملم سمحٞم٨م
ُيٕم٤مرض أطمدهؿ أظمر :يم٠من يٙمقن هذا اًمدًمٞمؾ يدل قمغم اإلسم٤مطم٦م ،وهذا ّ
يدل قمغم اًمتّّحريؿ ُمثال.
وًمٚمخروج ُمـ اًمتٕم٤مرض صمالث ـمرق -وُمر سمٜم٤م ـمري٘م٤من:
اًمٓمريؼ إول :اجلٛمع.
اًمٓمريؼ اًمث٤مين اًمٜمًخ ،وىمد ُمر سمٜم٤م ذم سم٤مب اًمٜمًخ وُمرت إُمثٚم٦م.
اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م :اًمؽمضمٞمح ،وهذا اًمذي َقمٜمََ٤مه اًمِمٞمخ سم٘مقًمف( :و ُيٕمٛمؾ سم٠مىمقى اعمرضمح٤مت) ،ومٜمٕمٛمؾ قمٜمد اًمتٕم٤مرض
سم٠مىمقى اعمرضمح٤مت.

أصول الفقه
أطمدَ اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم قمغم أظمرَ :عمِي٤م ومٞميف ُميـ ُم ِزي ٍ
ي٦م ُمٕمتيؼمة ،هيذا ُمٕمٜميك
اًمؽمضمٞمح ُمٕمٜم٤مه شم٘مديؿ اعمجتٝمد َ
َ َّ
اًمؽمضمٞمح ،شم٘مديؿ اعمجتٝمد أطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم قمغم أظمر عم٤م ومٞمف ُمزي٦م ُمٕمتؼمة.
واًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚمامء :أٟمف ٓ ُيٕمدل إمم اًمؽمضمٞمح إٓ إذا َشم َٕم َّذ َر اجلٛميعٕ :ن اًمؽمضميٞمح ُمٕمٜمي٤مه أٟميف ؾميٞمُؽمك
ُ
أطميدُ
اًمدًمٞمٚملمً ،مٙمـ ذم اجلٛمع ؾم ُٞمٕمٛمؾ سمٙمال اًمدًمٞمٚملم ،واعمرضمح٤مت يمثػمة ضمدا ،و ُي َ٘مً ُٛمٝم٤م إصقًمٞمقن إمم أىمً٤مم قمدييدة،
ٍ
سمٌمء يًػمٟ :مٔمرا ًمٙمقن اًمقىم٧م ىم٤مرب قمغم آٟمتٝم٤مء.
وًمٕمكم أيمتٗمل
ِ
اًمّمقر قمٜمد إصقًمٞملم :شمرضمٞمح اًمٕم٤مم اعمحٗمقظ قمغم اًمٕم٤مم اعمخّمقص ،اًمٕمي٤مم اعمحٗميقظ اًميذي مل يدظمٚميف
ُم َـ ّ
اًمتخّمٞمص ،واًمٕم٤مم اعمخّمقص اًمذي د َظم َٚمف اًمتخّمٞمص .ي٘مقل إصقًمٞمقن :اًمٕم٤مم اًمذي سم ِ٘مل قمغم ُقمٛم ِ
قُمف أىمقى ُِم َـ
َ
ُ
َ َ
اًمتخّمٞمص.
اًم َٕم٤م ّم اًمذي َد َظم َٚمف
ُ
ُمث٤مًمف :ورد ذم اًمّمحٞمح أ ّن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا د َظم َؾ َأطمدُُ ُيمُؿ اعمًَْ ِجدََ َ :وميالَ َ ِ
يس َطمتََّّيك
ُيٚم ْ
َ
ََ َ
ْ
َ ْ ْ
ُي َّمكم َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمش  ،هذا احلدي٨م ومٞمف قمٛمقمُ ،م٤م هق قمٛمقُمف؟ أ ّن حتٞم٦م اعمًجد ُشم َُّم َّغم ذم أي وىمي٧م ييدظمؾ اإلٟمًي٤من،
َ
( )318

اًمّميٌْ ِح َطمتََّّيك َشم ْٓم ُٚمي َع
دظمؾ سمٕمد اًمٗمجر :يّمكم ،دظمؾ سمٕمد اًمٕمٍم :يّمكم ،ضم٤مء طمدي٨م آظمر قم٤مروفَ َٓ« :صالَ َة َسم ْٕمدََ ُّ
اًمِم ْٛم ُسَ ،وَٓ َصالَ َة َسم ْٕمدََ ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم َطمتََّّك َشم ْٖم ُْر َب َّ
َّ
اًمِم ْٛم ُسش .
( )319

إذن :هذا احلدي٨م ًمق أظمذٟم٤م سمفً :مّم٤مر ُمٕمٜمك هذا أٟمٜم٤م ٓ ٟمّمكم حتٞم٦م اعمًجد ٓ ،سمٕمد اًمّمٌح وٓ سمٕمد اًمٕمٍم.
ومج٤مء اًمٕمٚمامء ًمٚمخروج ُمـ هذا اًمتٕم٤مرض ،اًمذي يدظمؾ أن اعمًجد سمٕمد اًمّمٌح أو سمٕمد اًمٕمٍم هؾ يّمكم قمٛمال
يٌؼ
سم٤محلدي٨م إول ،أو ٓ يّمكم قمٛمال سم٤محلدي٨م اًمث٤مين؟ ٟمٔمر اًمٕمٚمامء ومقضمدوا أن طمدي٨م «ٓ صالة سمٕمد اًمّمٌحش ،مل َ
قمغم قمٛمقُمف ،و ُأ ْظم ِر َج ُمٜمف صٚمقاتُ :مثؾ ىمْم٤مء اًمٗم٤مئت٦مً ،مق أن إٟمً٤مٟم٤م اؾمتٞم٘مظ سمٕمدُم٤م اٟمتٝمك اًمٜم٤مس ُمـ صالة اًمٗمجير،

(ُ ) 318متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتٝمجد ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٓمقع ُمثٜمك ُمثٜمك (ُ ،)444 ،1163مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ،
سم٤مب اؾمتحٌ٤مب حتٞم٦م اعمًجد ريمٕمتلم (ُ )714مـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة.
(ُ ) 319متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة سمٕمد اًمٗمجر طمتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس (ُ ،)5819 ،588 ،584مًٚمؿ:
يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ ،سم٤مب إوىم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م (ُ) 825مـ طمدي٨م أيب هريرة .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد
اخلدري ،وقمٛمر وهمػممه٤م.

أصول الفقه
ومٞم٘مقل ٓ :صالةٕ ،ن اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م؟ ٕٓ :ن هٜم٤مك دًمٞمال يدل قمغم أٟمؽ شمّميكم أنَُ « :مي ْـ َٟمَي٤م َم َقمي ْـ َصيالَ ٍَة َأ ْو
ِ
ص طمدي٨م «ٓ صالةش.
َٟمًَ َٞم َٝم٤مَ :وم ْٚم ُٞم َّمٚم َٝم٤م إِ َذا َذ َيم ََر َه٤مش  :إذن :هذا احلدي٨م َظم َّّم َ
( )320

وإقم٤مدة اجلامقم٦م ،إٟمً٤من ُمثال قم٤مدشمف أٟمف يدرس ذم ُمًجد آظمر صغم سمٛمًجده وأظمذ يمتٌيف وذهي٥م إمم اعمًيجد
أظمر ـمٌٕم٤م هق يقم صغم اًمٕمٍم ُمـ ُمًجده سمدأ وىم٧م اًمٜمٝمل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف ،عم٤م ضم٤مء ًمٚمٛمًجد أظمر إذا اًمٜم٤مس يّمٚمقن،
ُيٚمس ي٘مقل ،ٓ :أٟم٤م ٓ أصكم ،واًمقىم٧م وىم٧م هنلٟ ،م٘مقل ،ٓ :صؾ ُمٕمٝمؿ ،ي٘مقل :اًمقىم٧م وىم٧م هنلٟ ،م٘مقل :وًمق يم٤من
وىم٧م هنلٕ :ن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ذم طمدي٨م يزيد سمـ إؾمقد يمام ذم ُمًجد اخلٞميػ ذم ُمٜميك
َ
صغم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمّمٌح وم٢مذا هق سمرضمٚملم مل يّمٚمٞم٤م ُمع اًم٘مقم ،ىم٤ملَ « :قم ِ َّكم ِِبِ َامش ومجلء ِبام َشم َْر ُقمدُُ
َوم ِر ِائ ًُ ُٝم َام ،وم٤مًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مف هٞمٌ٦م ،واًمٗمريً٦م هل اًمٚمحؿ اًمتل ذم اجلٜم٥م هذه اًمٚمحٛم٦م هذه شمتحرك
( )321

ُمـ اخلقف ،ىم٤ملَُ « :م٤م َُمٜمَ َٕم ُٙم َُام َأ ْن ُشم َُّمٚمٞمَ٤م َُم َٕمٜمََ٤مش ىم٤مٓ :صٚمٞمٜم٤م ذم رطم٤مًمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ،ىمي٤ملَ َٓ« :شم ْٗم َٕميالََ ،إِ َذا َصي َّٚمٞمْتُ ُْام ِذم
ِرطم٤مًمِ ُٙمُام و َأ َشمٞمتُُام ُمً ِجدََ َ َ ٍ
َ٥م ًَم ُٙم َُام َٟمَ٤مومِ َٚم ً٦مش .
مج٤م َقم٦مَ :وم َّمٚمٞمَ٤مُ :شم ْٙمتَ ْ
َ َ َ َْ َ ْ
( )322

ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم أٟمؽ إذا دظمٚم٧م اعمًجد واًمٜم٤مس يّمٚمقن ،ومتّمكم ُمٕمٝمؿ وًمق ذم وىم٧م اًمٜمٝمل ،ومٞمّمػم هذا
احلدي٨م خمّمّم٤م حلدي٨م «ٓ صالةش.
أيْم٤م :ريمٕمت٤م اًمٓمقاف إذا ـم٤مف اإلٟمً٤من سمٕمد اًمٕمٍم أو سمٕمد اًمٗمجر يّمكم ريمٕم٦م اًمٓمقاف وٓ ي٘مقل :أن اًمقىم٧م
ً
هنلً ،مٚمحدي٨م اًمقارد« :ي٤م سمٜمِل َقمٌ ِد ُمٜمَ ٍ
َ٤مفش  ..إًمخ.
َ َ
ْ َ
( )323

(ُ ) 321متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ٟمز صالة :ومٚمٞمّمؾ إذا ذيمر وٓ يٕمٞمد إٓ شمٚمؽ اًمّمالة (،)597
ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤مء اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحٌ٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م ( )684سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أٟمس.
( ) 321يزيد سمـ إؾمقد ،وي٘م٤مل :اسمـ أيب إؾمقد اًمٕم٤مُمري ،وي٘م٤مل :اخلزاقمل طمٚمٞمػ ىمريش .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدُ :مدين ،وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م :ؾمٙمـ
وًمده ،وطمديثف ذم
اًمٓم٤مئػ .روى قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف صغم ظمٚمٗمف ،ومٙم٤من إذا اٟمٍمف :اٟمحرف .روى قمٜمف ضم٤مسمر سمـ يزيد ُ
اًمًٜمـ اًمثالصم٦م ِبذا وهمػمه ،وصححف اًمؽمُمذي .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 762 :شمرمج٦م  ،)2755واإلص٤مسم٦م ( 648/6شمرمج٦م .)9235
( )322صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 17479 ،17476 -17474أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومٞمٛمـ صغم ذم ُمٜمزًمف (،)575
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ يّمكم وطمده ( ،)219ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب
إقم٤مدة اًمٗمجر ُمع اجلامقم٦م ( ،)858ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 323متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب هؾ يدظمؾ اًمٜمً٤مء واًمقًمد ذم إىم٤مرب ( ،)4771 ،3527 ،2753وُمًٚمؿ
يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ  :وأٟمذر قمِمػمشمؽ إوًملم.)214( 

أصول الفقه
إذن :طمدي٨م ٓ« :صالة سمٕمد اًمّمٌح طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمسش هؾ هق سم٤مق قمغم قمٛمقُمف أو دظمٚمف اًمتخّمٞمص؟
أيْم٤م سمتحٞم٦م اعمًجد ،ومٜمُُدظمؾ حتٞم٦م اعمًجد ِو ْٛم َـ إطم٤مدي٨م اًمتل ُمرتٟ .م٘مقل إذا دظمؾ اإلٟمً٤من
إذنٟ :مخّمّمف ً
سمٕمد اًمٕمٍم أو سمٕمد اًمّمٌح يّمكم حتٞم٦م اعمًجد.
إذن :ص٤مر طمدي٨م ٓ« :صالةش قم٤م ٌم همػم حمٗمقظ ،وطمدي٨م حتٞم٦م اعمًجد قم٤مم حمٗمقظ ،عم٤مذا حمٗمقظ؟ ٕٟمف مل يدظمٚمف
اًمتخّمٞمص ،شمّمكم حتٞم٦م اعمًجد ذم أي وىم٧م.
هذا ُمـ أُمثٚم٦م اًمتٕم٤مرض.
ُمـ ـمرق اًمؽمضمٞمح :شمرضمٞمح اًمٜم٤مىمؾ قمـ اًمؼماءة إصٚمٞم٦م قمغم اعمٌُْْ ِ٘مل قمغم اًميؼماءة إصيٚمٞم٦م) ،يٕمٜميل إذا شمٕمي٤مرض
قمٜمدٟم٤م دًمٞمالن :دًمٞمؾ يٌ٘مك قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م اعمراد سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م طم٤مًم٦م اعمٙمٚمػ ىمٌؾ ور ِ
ود اًمنمعُ ،م٤م هل طم٤مًمي٦م
ُُ
اًمنمع ىمٌؾ ورود أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م؟ ًمٞمس ُُم َٓم٤م ًَم ًٌ٤م سمٌمء ،ومٝمذه ُشم ًَُ َّٛمك اًمؼماء َة إصٚمٞم٦م ،صمؿ ضم٤مءت اًمنميٕم٦م وأوضمٌ٧م
يٌؼ اًمِمخص قميغم اًميؼماءة إصيٚمٞم٦م.
وؾمٜمَّ َِّ٧م اعمًتحٌ٤مت ،وطمرُم٧م اعمحرُم٤مت ،ومٜم٘مٚم٧م اًمِمخص ،ومٚمؿ َ
اًمقاضمٌ٤مت َ
وم٠مطمٞم٤مٟم٤م يتٕم٤مرض قمٜمدٟم٤م دًمٞمالن :دًمٞمؾ ُيٌ٘مل قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،ودًمٞمؾ يٜم٘مؾ.
ُمث٤مًمف :ورد ذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف أصح٤مب اًمًٜمـ ،طمدي٨م سمنة سمٜمي٧م صيٗمقان

()324

-ريض اهلل قمٜمٝمي٤م -أن

اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َُم َّس َذ َيم ََر ُهَ :وم ْٚمٞمَتَ ََق َّو ْ٠مش  ،قم٤مروف ذم اًمٔم٤مهر طمدي٨م آظمر :هيق وطميدي٨م
( )325

ـمٚمؼ سمـ قمكم

( )326

يق إَِّٓ
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٛمس ذيمره أقمٚمٞمف ووقء؟ ىمي٤ملَ « :ه ْ
يؾ ُه َ

( ) 324سمنة سمٜم٧م صٗمقان سمـ ٟمقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م سمٜم٧م أظمل ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ وأظم٧م قم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط
ُٕمف .يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٌ٤ميٕم٤مت .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 879 :شمرمج٦م  ،)3223وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 38 /7شمرمج٦م .)6779
( )325صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 27336 ،27334أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،)181واًمؽمُمذي
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة قمـ رؾمقل اهلل ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،) 82ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،واًمٜمً٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب
اًمقوقء ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،) 163اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،)479ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب
داود :صحٞمح.
( ) 326ـمٚمؼ سمـ قمكم سمـ ـمٚمؼ سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :ـمٚمؼ سمـ قمكم سمـ اعمٜمذر سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اًمٕمزي سمـ ؾمحٞمؿ سمـ
ُمرة سمـ اًمدؤل سمـ طمٜمٞمٗم٦م ،اًمًحٞمٛمل ،احلٜمٗمل ،اًمٞمامُمل أسمق قمكم .خمرج طمديثف قمـ أهؾ اًمٞمامُم٦م ،وي٘م٤مل :ـمٚمؼ سمـ صمامُم٦م ،وهق واًمد ىمٞمس سمـ
ـمٚمؼ اًمٞمامُمل .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 368 :شمرمج٦م  ،)1289أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 91 /3شمرمج٦م .)2636

أصول الفقه
َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُِمٜمْ َْؽش  ،واًم ٌَْمٕم٦م سم٤مًمٗمتح :اًم٘مٓمٕم٦م :يٕمٜمل أ َّن اًمذيمر قمْمق ُمـ أقمْم٤مء سمدٟمؽ ،ومال ومرق سملم أن متًف أو متيس
( )327

سم٘مٞم٦م أقمْم٤مء اًمٌدن.
هذان طمديث٤من شمٕم٤مرو٤م ،اظمتٚمٗم٧م وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٕمٚمامء اًمٓمريؼ ًمٚمخروج ُمـ هذا اًمتٕم٤مرض ومٌٕمْمٝمؿ ىم٤مل سم٤مًمٜمًخ،
وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :إن طمدي٨م ـمٚمؼ ُمٜمًقخ ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل سم٤مجلٛمع ،وأن طمدي٨م سمنى حمٛمقل قمغم آؾمتحٌ٤مب ،وـمٌٕم٤م
اجلٛمع واًمٜمًخ ٓ يٕمٜمٞمٜم٤م سمدرؾمٜم٤م أنٕ :ن اًمٌح٨م ذم اًمؽمضمٞمح ،واعمًيٚمؽ اًمث٤مًمي٨م ُمًيٚمؽ اًمؽمضميٞمح ،وم٘مي٤مًمقا :إن
نى سمٜم٧م صٗمقان أرضمح ُمـ طمدي٨م ـمٚمؼ سمـ قمكم:
طمدي٨م ُسم ْ َ
نيى
أوٓ :أ ّن ُُمّمححٞمف أيمثر ،يٕمٜمل وإن يم٤من طمدي٨م ـمٚمؼ صحٞمح٤مً ،مٙم ّـ اًمٕمٚمام َء اًمذيـ صححقا طميدي٨م ُسم ْ َ
أيمثر ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ صححقا طمدي٨م ـمٚمؼ.
َ
ُ
أطمقط ،ومال ؿمؽ أٟمف إذا يم٤من هٜم٤مك طمدي٨م" :شمقو ْ٠م" ،وطمدي٨م ٓ" :شمتقو٠م" ،صمؿ شمقوي٠مت
اًمٕمٛمؾ سمف
اًمث٤مين :أ ّن
قمٛمٚم٧م سم٤مٕطمقط.
ُم٤مذا شمٙمقن؟
َ
طمدي٨م ـم ْٚمؼ مل ِ
ي٠مت سمٌمء ضمديدٟٕ :ميف ُُم ٌْ ٍ
َ
يؼ قميغم اًميؼماءة إصيٚمٞم٦م،
ىمٚم٧م :-أن
اعمرضمح اًمث٤مًم٨م -وهق اًمذي ُ
وطمدي٨م سمنى سمـ صٗمقان ٟم٤مىمؾ قمـ اًمؼماءة إصٚمٞم٦مٟٕ :مف أشمك سمحٙمؿ ضمديد وهق اًمقوقء ،وم٤مًمذيـ ي٘مقًمقن :إن ُمـ
أٟمقاع اًمؽمضمٞمح :شمرضمٞمح اًمٜم٤مىمؾ قمـ اًمؼماءة قمغم اعمٌ٘مل قمغم اًمؼماءة يٕمٛمؾ أو ي٠مظمذ ِبذا احلدي٨م.
وأظمػما :اقمٚمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمتٕم٤مرض سملم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قميغم وضميف ٓ يٛمٙميـ ومٞميف اجلٛميع أو اًمٜمًيخ أو
اًمؽمضمٞمح ،وم٢م ّن اعمجتٝمد ًمـ يٕمدم واطمدا ُمـ هذه إُمقر اًمثالصم٦م :إ ُّم٤م أن ُيق ّومؼ إمم اجلٛمع ،أو ُيق ّومؼ ًمٚم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ،أو
هن٤مي٦م اعمٓم٤مف َُيتٝمد ذم اًمؽمضمٞمح.
وقمغم هذا وم٠مىمؾ أطمقال درء اًمتٕم٤مرض هق اًمؽمضمٞمح ،واًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمؽمضمٞمح ومٞمُٚمجي٠م إمم اًمتّّقىميػ ،ومي٢من
سمٕمض إصقًمٞملم َيذيمر اجلٛمع واًمٜمًخ واًمؽمضمٞمح واًمتقىمػ ،اًمتقىمػ ومٞمف ٟمٔمر فم٤مهرٕ :ن اًمٖم٤مًم٥م أن اعمجتٝميد ًميـ
َيٕمدم شمرضمٞمح٤م إُم٤م قمـ ـمريؼ اإلؾمٜم٤مد وإُم٤م قمـ ـمريؼ اعمتـ.

( )327صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16295 ،16286أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)182اًمؽمُمذي :يمت٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمرك اًمقوقء ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،) 85اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمرك اًمقوقء ُمـ ذًمؽ ( ،)165اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب
اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)483ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول الفقه
و َوم َّر َع اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -قمغم هذه اعمً٠مًم٦م ُمً٠مًم٦م أظمػمة ،وم٘م٤مل( :وًمذًمؽ ىمد يٕمرض ًمٚمٛمٗمْمقل) يٕمٜمل اًمٕمٛميؾ
اعمٗمْمقلُ( ،مـ اعمرضمح٤مت ُم٤م يّمػم سمف ُمً٤موي٤م ًمٚمٗم٤موؾ أو أومْمؾ ُمٜمف).
ٍ
أقمامل وم٤موٚم٦م ،ووم٤مئدة
٤مو ُؾ ومٌٕمض إقمامل اعمٗمْمقًم٦م ىمد ي٘مؽمن ِب٤م أؾمٌ٤مب ُشم َُّم ُػمه٤م إمم
ُمٕمٜمك هذا أن إقمامل َشمتَ َٗم َ
هذا اعمقوقع -ي٤م إظمقان -أن اإلٟمً٤من إذا قمرف أن إقمامل شمتٗم٤موؾ :يٙمقن ـمٚم٥م إومْمؾ هق إيمٛمؾ.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )328

-رمحف اهلل -ذم يمت٤مسمف "اعمدارج"" :إومْمؾ ذم يمؾ وىم٧م وطمي٤مل إيثي٤مر ُمروي٤مة اهلل ذم ذًميؽ

اًمقىم٧م واحل٤مل ،وآؿمتٖم٤مل سمقاضم٥م ذًمؽ اًمقىم٧م ووفمٞمٗمتف وُم٘متْم٤مه ،وه١مٓء هؿ أهؾ اًمتٕمٌد اعمٓمٚمؼ".
إومْمؾ ُمـ إقمامل يتٜمقع سم٤مٕؾمٌ٤مب اًمت٤مًمٞم٦م:
أوٓ :أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اعمٗمْمقل ُم٠مُمقرا سمف ذم ظمّمقصف ذم وىم٧م ُمٕملمُ :مث٤مًمف :أذيم٤مر اًمّمالة :يم٤مًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمرومع
ُمـ اًمريمقع ،وذم اًمريمقع وذم اًمًجقد ،هذه ُطمد َد ُمٙم٤مهن٤م ،وٓ ؿمؽ أن أذيم٤مر اًمّمالة سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم شمالوة اًم٘مرآن شمٕمتؼم
ُمٗمْمقًم٦مً ،مق أن إٟمً٤مٟم٤م ىم٤مل ،ٓ :أٟم٤م ٓ أريد اعمٗمْمقل ،أٟم٤م أريد اًمٗم٤مويؾ ،أٟمي٤م أرييد أن أىميرأ ذم اًمريميقع واًمًيجقد
واجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ،أٟم٤م أريد إقمامل اًمٗم٤موٚم٦مٟ :م٘مقل :هذا ظمٓم٠مٕ :ن هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي هيق إذيمي٤مر صي٤مرت
أقمامٓ وم٤موٚم٦م عمََّ٤م طمدد اًمِم٤مرع ُمٙم٤مهن٤م.
سمٕمد اًمًالم ُمـ اًمّمالة ي٠ميت دور إذيم٤مر ،إٟمً٤من قمغم ـمقل َؾم َّٚم َؿ ُمـ اًمّمالة أظمذ اعمّمحػ وسمدأ ي٘مرأ ،وإٟمً٤من
آظمر سمٕمد اًمّمالة سمدأ ذم إذيم٤مر :أؾمتٖمٗمر اهلل ،اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم ٓ ،إًميف إٓ اهلل ،أي اًمٕمٛمٚميلم أومْميؾ ذم إصيؾ؟
شمالوة اًم٘مرآن أومْمؾً ،مٙمـ شمالوة اًم٘مرآن ذم هذا اعمقوقع ص٤مرت ُمٗمْمقًم٦م ،واًمٕمٛمؾ اعمٗمْمقل ذم هذا اعمقوع صي٤مر
وم٤موالٟٕ :مف ُو ِضمدََ ُمرضمحُ ،م٤م هق اعمرضمح؟ أن اًمنمع طمدد هذه إذيم٤مر سمٕمد آٟمٍماف ُمـ اًمّميالةَ ﴿ ،و َُمي٤م َيمَي٤م َن
ِ
نم َع ًمٜم٤م قميغم
َر ُّسم َؽ َٟمًَ ًّٞم٤م﴾  ،ومٚمؿ َُيدد اًمنمع إذيم٤مر هذه سمٕمض اًمّمالة إٓ ٕهن٤م أومْمؾ ُمـ شمالوة اًم٘مرآن ،وإٓ ًَم َ َ
( )329

ـمقل ٟمًٚمؿ ُمـ اًمّمالة وٟمٌدأ سمتالوة اًم٘مرآن وشمّمػم إذيم٤مر اًمتل ُمرت قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمّمالة شمٙمٗملً ،مٙمـ ٓ.

( )328حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
(ُ )329مريؿ.64 :

أصول الفقه
ذم قمروم٦م ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م ُمثال قمِمٞم٦م قمروم٦م ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمػ إمم أن اٟمٍمف ُمٕمف اًم٘مرآن ي٘ميرأ ،اًم٘ميرآن أومْميؾ ًمٙمٜميف
ُمٗمْمقل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٞمقم قمروم٦مٕ :ن يقم قمروم٦م إومْمؾ ومٞمف هق اًمدقم٤مء واًمذيمر ،واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مي٤م
ىم٤مل أومْمؾ ُم٤م ذم يقم قمروم٦م شمالوة اًم٘مرآن :ىم٤ملَ « :أ ْومْم ُؾ قم ِ
٤مء ُد َقم٤م ُء َي ْق ِم َقم َر َوم َ٦مَ ،و َظم ْ ُػم َُم٤م ُىم ْٚم ُ٧م َأ َٟمَ٤م َواًمٜمٌََِّّ ُّٞمق َن ُِم ْـ َىم ٌْ ِكم:
َ اًمدُُّّ َ
َٓ إًِم َف إٓ اهللُ َو ْطمدََ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
يؽ ًَم ُفش .
( )330

ُمثال ذم ُمزدًمٗم٦م :إٟمً٤من سمٕمدُم٤م صغم اًمٗمجر ذم ُمزدًمٗم٦م أظمذ اعمّمحػ وسميدأ ي٘ميرأٟ ،م٘ميقل :صيحٞمح هيذا قمٛميؾ
وم٤موؾً ،مٙمٜمف أن ُمٗمْمقلٕ :ن اًمذي ومٕمٚمف اًمرؾمقل ذم ُمزدًمٗم٦م ُم٤م هق شمالوة اًم٘مرآن ،اًمرؾمقل اؾمتٖمؾ اًمقىمي٧م سمٕميد
صالة اًمٗمجر إمم أن أؾمٗمر سم٤مًمذيمر واًمدقم٤مء ،وم٤معم٘مّمقد سم٠م ّن إقمامل اعمٗمْمقًم٦م اًمتل ُطمد َد هل٤م ُمقـمـ ُمٕملم سمًٌ٥م حتديد
اعمقـمـ شمٜم٘مٚم٥م إمم أقمامل وم٤موٚم٦م.
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ يِمتٛمؾ قمغم ُمّمٚمح٦م ٓ شمٙمـ ذم اًمٗم٤موؾُ :مثؾ اًمٜمٗمع اعمتٕميدي ،ومٕمٜميدك ـمٚمي٥م
اًمٕمٚمؿ وصالة اًمٜمٗمؾ ،صالة اًمٜمٗمؾ ذم إصؾ أومْمؾً ،مٙمـ إذا شمٗم٤موٚم٧م ُمع ـمٚم٥م قمٚمؿ َيّمػم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي هيق
اعمٗمْمقل أومْمؾّ ٕ :ن اًمّمالة ًمإلٟمً٤من -أي إٟمً٤من يّمكم -ومام ُيٗمٞمد همػمهً ،مٙمـ اإلٟمًي٤من إذا ـمٚمي٥م اًمٕمٚميؿ ؾمي ُٞمٗمٞمد
همػمه.
َ
رواشم٥م يّمكم اًمْمحك ُمثال صمؿ اًمريمٕم٤مت ،ذم يقم ُمـ إيي٤مم
ويمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمٕمٚمؿ ًمق ومرض أ ّن هذا اعمٕمٚمؿ ًمف
ُ
دار إُمر سملم أن يّمكم أو ُي َٕمٚمؿ اًمٓمالب اًمذيـ َأ َشم َْقا ،سمحٞم٨م ًمق صغمً :مذه٥م اًمٓمالبٕ :ن وىمتٝمؿ حميدد ،وًميق ُمي٤م
صغم :قمٚمٛمٝمؿ ،ومامذا يٕمٛمؾ؟ يؽمك اًمّمالة ،ويٕمٚمٛمٝمؿٕ :ن هذا اًمٕمٛمؾ اعمٗمْمقل ص٤مر أومْمؾ ُميـ اًمٗم٤مويؾ ًمقضميقد
ؾمٌ٥م ،وهق اًمٜمٗمع اعمتٕمدي وُمثؾ هذا اجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،اؾمت٘مٌ٤مل اًمْمٞمػ وهمػم هذاً ،مق أن
ػ ويّمكم ،وضم٤مء إٟمً٤من ودظمؾ قمٜمده ،وهيق
إٟمً٤مٟم٤م ُمثال ٟمزل سمف وٞمػ وًمٞمس قمٜمده أطمد سم٤مًمٌٞم٧م وهؿ ُمتقوئ َي ِّم ّ
سملم يروح يّمكم أو يٕمٛمؾ اًم٘مٝمقة ًمٚمْمٞمػ ويٙمرم اًمْمٞمػُ ،م٤مذا يٕمٛمؾ؟ يؽمك اًمّمالة ،ويٙمرم اًمْمٞمػٕ :ن إيميرام
اًمْمٞمػ سم٤محل٤مًم٦م هذه حتقل إمم قمٛمؾ وم٤موؾ.

( )330طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات قمـ رؾمقل اهلل ،سم٤مب ذم دقم٤مء يقم قمروم٦م ( )3585سمٜمحقه ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـُ .مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو.

أصول الفقه
َص قمٚمٞمٝم٤م
اًمًٌ٥م اًمث٤مًم٨م :أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اعمٗمْمقل َأ ْز َي َدَ ُمّمٚمح ً٦م ًمٚم٘مٚم٥م ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤موؾ .وهذه اًم٘م٤مقمدة َٟم َّ
اإلُم٤مم أمحد عمََّ٤م ُؾمئؾ قمـ سمٕمض إقمامل :ىم٤مل" :اٟمٔمر ُم٤م هق أصٚمح ًم٘مٚمٌؽ وم٤مومٕمٚمف"  ،ومٌٕمض اًمٜم٤مس ىمد يٙمقن اًمذيمر
( )331

واًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر أٟمٗمع ًمف ُمـ شمالوة اًم٘مرآنٟٕ :مف إذا ىمرأ َيًٝمق ،وييروح يٛمٞمٜمي٤م وؿميامًٓ ،مٙميـ إِ َذا سميدأ سم٤مًميذيمر
وآؾمتٖمٗم٤مرَ :شم ََذ َّيم ََّر ذٟمقسمف ،ومحٚمف هذا قمغم اًمتقسم٦م ودمديد اًمتقسم٦م ،وهلذا اإلُم٤مم أمحد ُم٤مذا ىم٤مل ًمٚمذي ؾم٠مًمف؟ ىم٤مل" :اٟمٔمر
ُم٤م هق أصٚمح ًم٘مٚمٌؽ وم٤مومٕمٚمف" ،هذا ٓ ُي َٓمٌَّ ُؼ قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ،ومٌٕمض اًمٜم٤مس ىمد شمٙمقن اًمتالوة أومْميٚمفٟٕ ،ميف يٗمٝميؿ
اًم٘مرآن ويٕمٞمش ذم فمالل اًم٘مرآن ويت٠مُمؾ ذم اًم٘مرآنً ،مٙمـ إٟمً٤من آظمر ُم٤م يٕمرف ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وينمد ذهٜمف قمٜمد شمالوة
اًم٘مرآنً ،مٙمٜمف ؾمٌح٤من اهلل إذا سمدأ سم٤مًمذيمر وآؾمتٖمٗم٤مر واًمدقم٤مء َُيدث ًمف هذا شمقسم٦م ،ومٞمّمػم اًمٕمٛمؾ هذا اعمٗمْمقل أطمًـ
ًمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤موؾٕ :ن هذا أزيد ُمّمٚمح٦م ًم٘مٚمٌف.
إظمػم :أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اعمٗمْمقل ٓ يٛمٙمـ شمداريمفُ :مثؾ شميرك اًم٘ميراءة ًميرد اًمًيالم أو شمِميٛمٞم٧م اًمٕمي٤مـمس،
ومٙمقٟمؽ شمًتٛمر سمتالوة اًم٘مرآن ُمثال ،هذا قمٛمؾ وم٤موؾ ٓ يٕم٤مدي اًمتٚمٗمظ سم٘مقًمؽ :يرمحؽ اهلل ،أو ٟمحق هيذا ،ومٞمٙميقن
ىمّمدي اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٗم٤موؾ واعمٗمْمقل:
شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس ورد اًمًالم سمقضمف قم٤مم وإٓ ومخٙمٛمف هٜم٤م اًمقضمقبً ،مٙمـ ْ
ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد ي٘مقل ،ٓ :أٟم٤م ٓ أىمٓمع اًم٘مراءة ،اًم٘مراءة أومْمؾ يمٞمػ أىمٓمع اًم٘مراءة ًمٙمالم أدُمٞملم :يرمحؽ اهلل،
أو :قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ،ومٝمذا ظمٓم٤مب آدُمٞملم أٟم٤م أؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٤موؾٟ ،م٘مقل :إن هذا اًمٕمٛمؾ اعمٗمْمقل يذه٥م وىمتف ،واًمٕمٛمؾ
اًمٗم٤موؾ ٓ يذه٥م وىمتف يٛمٙمـ أن شم٘مقل :وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،وشمرضمع إمم اًمتالوة وٓ يٗمقشمؽ رء،
وحتّم ُؾ احلًٜمٞملم.
َُ
هذه سمٕمض ُمـ إؾمٌ٤مب اًمتل يتحقل ِب٤م اًمٕمٛمؾ اعمٗمْمقل إمم قمٛمؾ وم٤موؾ ،وِبذا ٟمٙميقن ىميد هنٞمٜمي٤م ذح هيذه
اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مٞمٛم٦م واعمًامة "صٗمقة أصقل اًمٗم٘مف اعمٜمتخٌ٦م ُمـ خمتٍم اًمتحرير" .واهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أقمٚمؿ ،وصغم اهلل
قمييييغم ٟمٌٞمٜميييي٤م حمٛمييييد وقمييييغم آًمييييف وأصييييح٤مسمف أمجٕمييييلم ،وأؾمييييتقدقمٙمؿ اهلل ،واًمًييييالم قمٚمييييٞمٙمؿ.

( ) 331أداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح (.)338/2

أصول الفقه
اًمًحر سمٛمثٚمف اؾمتدل ِب٤م؟
سُ:م٤م اًمْم٤مسمط ذم ىم٤مقمدة أن اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقراتّ ٕ :ن ُمـ أسم٤مح َوم َّؽ ّ
ج:هل اًم٘م٤مقمدة ىمد يٙمقن هل٤م سمٕمض اعمًتثٜمٞم٤مت اًم٘م٤مقمدة ىمد يٙمقن هل٤م سمٕمض اعمًتثٜمٞم٤متً ،مٙميـ هيذه ُمًيتثٜمٞم٤مت
ْومردي٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٌ٤مح قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس .ي٤م إظمقان! سمٕمض إؾمئٚم٦م اًمتل شمقضمف ًمٚمٛمح٤مضيـ إذا يم٤مٟم٧م حم٤مضة أو
ذم اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م قمغم اعمألٕ :ن سمٕمض إؾمئٚم٦م ىمد ختتٚمػ ُمـ ؿمخص إمم آظمر ،يٕمٜمل
ُمثال ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م ضم٤مء يً٠مل قمـ طم٤مئض ُم٤م شمًتٓمٞمع ـمقاف اإلوم٤مو٦م ُم٤م يٙمقن اجلقاب واطمد ىمد دمٞم٥م ؿمخص سم٠مهن٤م
شمتحٗمز شمٓمقف وىمد دمٞم٥م ؿمخص آظمر سم٠من ُم٤م ُيقز شمٓمقف سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال إُم٤م أهن٤م شمٌ٘مك أو شمذه٥م وشم٠ميت.
ٍ
ومٕمغم هذا ُمـ أسم٤مح ّ
سمًحر ٓ ي٘م٤مل :إن هذا ُمـ سم٤مب اًميورةً ،مٙمـ هذا يرضمع إمم رأي اعمٗمتل اًمذي
طمؾ اًمًحر
درس هذه احل٤مًم٦م ودرس هذه اًمقاىمٕم٦م ،وإٓ :وم٤مٕصؾ أن ُمثؾ هذا اًميذي يتٕمٚميؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئيد أٟميف ٓ ييدظمؾ ذم هيذه
اًم٘م٤مقمدةٕ :ن اًم٘م٤مقمدة هذه شمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م.
س:ىمٚمتؿ -طمٗمٔمٙمؿ اهلل -ذم ىم٤مقمدة "يمؾ اؾمؿ ًمف َطمدّّ ذم اًمٚمٖم٦م وٓ ذم اًمنمع :وم٤معمرضمع ومٞمف إمم اًم ُٕم ْرف"ً ،مٙمـ ًمٗمظ
اًمقًمد أًمٞمس ًمف أصؾ ذم اًمنمع واًمٚمٖم٦م؟
ف قمٚمٞمف
ج:هق ذم اًمنمع ٓ ؿمؽ ٟمحـ ُم٤م أوردٟم٤مه سم٤مًم٘م٤مقمدة هذه ،إٟمام أوردٟم٤مه ذم اًمٕم٘مقد أهن٤م شمٜمٍمف إمم ُم٤م َيتَ َٕم َ٤مر ُ
اًمٜم٤مس ،وإٓ :ومال ؿمؽ اًمقًمد ذم اًمنميع يِميٛمؾ اًميذيمر وإٟمثيكٕ :ن اهلل -ضميؾ وقميال -ىمي٤مل ذم آيي٦م اعمقاريي٨م:
﴿ي ِ
ٚمذ َيم َِر ُِمثْ ُؾ َطمظ إُٟمثَٞمَ ْ ِ
قصٞم ُٙم ُُؿ اهللَُّ ِذم َأ ْوَٓ ِد ُيم ُْؿ ًمِ َّ
لم﴾ ً ،مٙم َّـ اًمٜم٤مس شمٕم٤مرومقا ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا قمغم أن اًمقًمد ٓ ُيٓمٚمؼ
ُ
أسمدً ا ،ومتٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمغم هذا ومٝمذا اًمٕمرف ٓ
قمغم اًمٌٜم٧م ،ومٚمق ىمٞمؾ :ومالن ُر ِز َق وًمدا ُم٤م يٛمٙمـ أطمد يٗمٝمؿ أٟمف ُر ِز َق سمٜمت٤م ً
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ُم٤مٟمع ُمٜمف.
س :هؾ رؾم٤مًمتٙمؿ اًمتل ُقمٜمْ ِْق َن هل٤م اخلالص٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف ضم٤مُمٕم٦م عمً٤مئؾ إصقل؟
ج:اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل قمٛمٚمتٝم٤م ذم أصقل اًمٗم٘مف أٟم٤م ؾمٛمٞمتٝم٤م "ظمالص٦م إصقل" واًمرؾم٤مًم٦م هذه ُم٤م ُـمٌٕم٧مٟٕ :مٜمل ًمً٧م
راوٞم٤م قمٜمٝم٤م طمتك أن ،وٓ زًم٧م ُأ َقمد ُل ومٞمٝم٤م طمتك هل ُمٕمل أن أقمدل ومٞمٝم٤م ويمؾ ُم٤م ُمر قمٚمٞمٝم٤م ضمزئٞم٤مت ذم ذطميل
هلذه اًمرؾم٤مًم٦م رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -ىمد أؾمتٗمٞمد سمٕمض اجلزئٞم٤متً ،مٙمـ هل ُمقضمقدة ذم اعمقىمع ًمٙمٜمل ُم٤م ـمٌٕمتٝم٤م إمم
أن ٕٟمٜمل أرى أهن٤م سمح٤مضم٦م إمم زي٤مدة متحٞمصً ،مٙمٜمٝم٤م ٓ سم٠مس ِب٤م ،أُم٤م يمقهن٤م واومٞم٦م وؿم٤مُمٚم٦م :وم٘مْمٞم٦م اًمقوم٤مء واًمِمٛمقل

( )332اًمٜمً٤مء.11 :

أصول الفقه
٥م ُم٤م أردت أٟم٤م ،أٟم٤م أردت أن شمٙمقن واومٞم٦م سم٤معمراد يٕمٜمل
هذه ىمْمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م ختتٚمػ ُمـ ؿمخص إمم آظمرً ،مٙمـ قمغم َطم ًَ َ
واومٞم٦م سمٙمؾ ُم٤م َيت٤مج إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ُمـ أصقل اًمٗم٘مفٟٕ :مف يمام شمٕمٚمٛمقن أصقل اًمٗم٘مف أدظمؾ ومٞمف ُمً٤مئؾ يمثيػمة ًميٞمس هلي٤م
قمالىم٦م سم٤مٕصقل وٓ يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف.
س:وهؾ هل أمجع ُمـ اًمقرىم٤مت ورؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم اًمًٕمدي -رمحف اهلل ؟
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يْم٤م ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمًٕمديٕ :ن اًمقرىم٤مت ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء ُشمُريم٧م ،أؿمٞم٤مء يمثػمة
جٟ:مٕمؿ ،هل أمجع ُمـ اًمقرىم٤مت وأمجع أ ً
ضمدًّ ا ،اًمقرىم٤مت قمغم اؾمٛمٝم٤م ورىم٤مت ،واًمِمٞمخ أيْم٤م -رمحف اهلل -ذم رؾم٤مًمتف هذه ُم٤م اؾمتقرم مجٞمع اعمً٤مئؾ إصيقًمٞم٦م،
ًّ
ومؽمك ُمً٤مئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمةُ .مثال ذوط اًمٜمًخ ،ـمرق ُمٕمروم٦م اًمٜمًخ ُمثال ،ذوط اًم٘مٞم٤مس ،ذوط إصؾ واًمٗمرع،
ذوط اًمٕمٚم٦م ،وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمدٓٓت إًمٗم٤مظ طم٤مٓت محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد إمم آظمره يمؾ هذه شمٕمرض هل٤م اًمِمٞمخ.
س :هؾ يٛمٙمـ ذيمر سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل ومٞمٝم٤م ـمري٘م٦م اًمؽمضمٞمح سملم اعمتٕم٤مرض ُمـ إدًم٦م؟
ج:يمت٥م اًمتٕم٤مرض أفمـ ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ هذا إن ذم اعمٙمتٌ٤مت يمتٌ٤م اؾمٛمٝم٤م اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م ،وسمٕميض اًمٙمتي٥م
اؾمٛمف اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح ٟمٗمس اًمٕمٜمقان هذا ،ىمٚم٧م أٟم٤م هذا ،وًمٕمٚمٙمؿ شمرضمٕمقن إًمٞمف شمذيمرون ذم ٟم٘مٓمي٦م احل٘مٞم٘مي٦م أٟمي٤م
يمٜم٧م ٟمًٞم٧م أن أذيمره٤م ذم وىمتٝم٤م ىمٚم٧م ًمٕمكم أذيمره٤م ذم ُمقوقع اًمؽمضميٞمح ُميرت قمٚمٞمٜمي٤م ،اًمتيل هيل شمٕمي٤مرض ىميقل
اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :-شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،شمذيمرون عم٤م ُمثٚمٜم٤م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم أن اًمرؾميقل -
اًمنم ِ
ب َىم ِ٤مئ ًامش  ،وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم أن اًمرؾمقل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ-
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :-هن َك َقم ِـ ُّ ْ
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َ
ُمً٤مًمؽ اًمٕمٚمامء أن سمٕمض اًمٕمٚمامء يرى اًمٜمًيخ وسمٕميض اًمٕمٚميامء ييرى اجلٛميع ،وأن
ذب وهق ىم٤مئؿ  ،ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ
( )335

( )333قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مس آل ؾمٕمدي ُمـ ىمٌٞمٚم٦م متٞمؿ ،وًمد ذم اًم٘مّمٞمؿ ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ حمرم قم٤مم ؾمٌٕم٦م وصمالث ُمئ٦م
وأًمػٟ .مِم٠م يتٞمام ،وىمرأ اًم٘مرآن وأشم٘مٜمف وقمٛمره أطمد قمنم قم٤مُم٤م ،صمؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمتٕمٚمؿ قمغم قمٚمامء سمٚمده ،ومجد طمتك ٟم٤مل احلظ إوومر ُمـ يمؾ
ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿُ .مـ شمالُمٞمذه اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملمً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ" ،و"اًم٘مقاقمد
احلً٤من ًمتٗمًػم اًم٘مرآن" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .اٟمٔمر :اًمِمٞمخ قمٌداًمرمح ـ اًمًٕمدي طمٞم٤مشمف وقمٚمٛمف ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم
ًمٕمٌد اًمٕمزيز اًمٕمامر.
( )334أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئام (ُ ) 2125مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة،
وأٟمس.
(ُ )335متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم زُمزم ( ،)5617 ،1637وُمًٚمؿ يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب ذم اًمنمب ُمـ زُمزم
ىم٤مئام (ُ .) 2127مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.

أصول الفقه
أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل حمٛمقًم٦م قمغم اًمٙمراه٦م وإدب ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ذب وهيق
ىم٤مئؿ ،احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م ٟمًٞم٧م أ ْن أذيمره٤م ،وهل أٟمف ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ قمغم ضمقاسمؽ هذا وقمغم يمالُمؽ هذا أٟمف ُمٕمٜم٤مه أن
اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٕمؾ اعمٙمروه!
واجلقاب قمغم هذا أن ٟم٘مقل :إن ومٕمؾ اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ٓ -يقصػ سم٠مٟمف ُمٙمروهٕ :ن اًمرؾمقل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٟمام ذب ىم٤مئام ًمٌٞم٤من اجلقاز ،ومٚمٕم ّٚمٙمؿ إذا ومٝمٛمتؿ هيذه اًمٜم٘مٓمي٦م أن ُشمُٚمح٘مقهي٤م ذم ُمقويٕمٝم٤م أو
اًمدرس اًمذي ُم٣م.
سُ:متك يم٤من شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي -رمحف اهلل -هلذه اًمرؾم٤مًم٦م؟ هؾ يم٤من ىمٌيؾ اًمرؾمي٤مًم٦م
اًمٚمٓمٞمٗم٦م أو سمٕمده٤م؟ وُم٤م رأيٙمؿ ًمق مجٕمتؿ -طمٗمٔمٙمؿ اهلل -يمال اًمرؾم٤مًمتلم وأظمرضمتؿ هل٤م ذطمي٤م واطميدا؟ ضميزايمؿ اهلل
ظمػما.
ً
ج:هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمت٘مدُم٦م قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ،ومٝمذه اًمرؾمي٤مًم٦م أًمٗمٝمي٤م اًمِميٞمخ ؾميٜم٦م أًميػ وصميالث ُمئي٦م ومخيس
ومخًلم ،أُم٤م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م :وم٠مًمٗمٝم٤م اًمِمٞمخ -رمحف اهلل -سمٕمد اًمًٌٕملم ٓ أذيمر أن وضمف اًمتحديد ًمٙمـ قمغم وضميف
اًمت٘مري٥م سمٕمد اًمًٌٕملم ،واًمِمٞمخ -رمحف اهللُ -م٤مت ؾمٜم٦م أًمػ وصمالث ُمئ٦م وؾم٧م وؾمٌٕملم ،هذه وىم٧م ووم٤مة اًمِمٞمخ.
ومٕمغم هذا اًمرؾم٤مًم٦م هذه ُمت٘مدُم٦مً ،مٙمـ ومٞمٝم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ واًمٜمٙم٤مت ُمي٤م ًميٞمس ذم اًمرؾمي٤مًم٦م اًمٚمٓمٞمٗمي٦م ،وميآظمر ُمًي٠مًم٦م
ُمً٠مًمتٜم٤م ىمْمٞم٦م اًمتٗم٤موؾ سملم إقماملٟ ،مٕمؿ هذه ًمٞمً٧م ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ،وُمً٤مئؾ أظمرى ُمرت وأفمـ ذيمرت ًمٙمؿ
سمٕمْمٝم٤م ومٞمام ُم٣م ،اًمرؾم٤مًم٦م هذه هل٤م ْأرسمع خمٓمقـم٤مت ،خمٓمقـمت٤من سمخط اًمِمٞمخ ،اًمِمٞمخ يمت٥م اًمرؾم٤مًم٦م هذه ُمرشملم وسملم
اعمخٓمقـمتلم اظمتالف يًػم وومٞمٝم٤م ٟمًخ٦م صم٤مًمث٦م سمخط اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ -طمٗمٔمف اهلل -هق اًمذي ٟمًخٝم٤م ٟمًخ٦م
صم٤مًمث٦م ومٞمف ٟمًخ٦م راسمٕم٦م سمخط اًمِمٞمخ قمكم اًمّم٤محلل -رمحف اهلل .واعم٘مّمقد ِبذه أن هذه رؾم٤مًم٦م ُمت٘مدُم٦م ىمْمٞم٦م اجلٛمع أو
اًمنمح ُيٛمع سمٞمٜمٝمـ هذا همػم واردٕ :ن ُمٕمٜمك هذا ؾمٜمتٍمف ذم اًمرؾم٤مًمتلم وٟمدُم٩م سمٕمْمٝمام ُمع سمٕميض ،وهيذا هميػم
واردً ،مٙمـ ضم٤مءين سمٕمض إؾمئٚم٦م يمام ذيمر إخ ؾمٕمد سمٕمض إؾمئٚم٦م ضم٤مء اإلظمقان يٓمٚم٥م ُمٜم٤م أن ٟمٓمٌع اًمنمح اًمذي
ؾمٛمٕمتٛمقه ويٕمٜمل ُم٤م هٜم٤مك قمزم وضمزم قمغم ـمٌ٤مقم٦م اًمنمحً ،مٙمـ اعمً٠مًم٦م أىمقل ىمٞمد اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ.
ٟمٙمتٗمل ِبذا اًم٘مدر واهلل -شمٕم٤ممم -أقمٚمؿ ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل.

