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ُالرُ ُِحُقُ ِؿُُ
ُُالرُ ُ َ
ْحُ ُِـُُُ ُ
بُِ ُسُؿُُُاُُِهللُُُُِ ُ
احلؿد هلل ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ.
أما بعد ..
ادُ ُ ُِ
ػ ُ ُُِمُـُ َُُأُُحُ ُ ُِ
ُِ
يثُُ
ؾافعـقان ادختار هلذه افؽؾامت افتل َشتُ ْؾ َؼك إن صاء اهلل تٌَِ ً
اظا خالل هذا إشٌقعُُ« :الـُؿُ ُخُتَُُؾُ ُُُ ُ َُ
الُُطُ َُفُ ُ َُارُ ُِةُ»ُ،وهذه افًـة افعظقؿة افتل جاء هبا حمؿ ٌد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،جاءت فؾتؼيع ،وفٌقان افؼرآن ،فتُ ٌَغ
وت َعؾؿ افـاس إحؽام ،وما يتعؾؼ بذفؽ مـ أخٌار يقم افؼقامة وصػة اجلـة وافـار ،وافذي هيتؿ بف َم ْـ
افؼرآنُ ،
يتؽؾؿ ذم خمتؾِػ احلديث ،إصؾ أهنؿ يتؽؾؿقن إما ذم أحاديث افعؼائد ،وإما ذم أحاديث إحؽام ،وهذه
إحاديث افعظقؿة ادختؾػة ،اجتفد افعؾامء ذم معرؾتفا ،وبقان دٓفتِفا اجتفادا ِ
ؾائ َؼ افـظر ،ويتؿثؾ هذا ذم حتديد
ً
دٓفة أفػاطفا ،وذم حتديد دٓفة أحؽامفا ،هذه افًـة ادٌارـة افعظقؿة ُ
شٌب مـ أشٌاب حصقل
تعؾؿفا ؾضقؾة ،بؾ ٌ
أجر افعؾؿ ،وؾروظفا ـثرةُ .
وفؽِـ افذي كحـ بِ َص َد ِد ِه ُ
بقان خمتؾِػ أحاديث افطفارة ،وإٓ ؾفـاك أحاديث ِذم افعٌادات خمتؾػة ،وأحاديث
قل ِ
ذم شائر أحؽام افػؼف ،اجتفد إئؿة ذم بقاهنا ،ؾقوعقا فذفؽ « ِظ ْؾؿ ُأ ُص ِ
وظؾؿ أصقل افػؼف مـ مفام ِف
افػ ْؼ ِفش،
ُ
َ
ِ
حؽام ،ؾنن هذا افعؾؿ ؾقف بقان فؽقػقة
معرؾة افتقؾقؼ بغ ادُ ْختَؾػ مـ حديث رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ِذم إ
بؾػظ خاص ،مـفا ما يليت بدٓفة مـْ ُط ِ
ٍ
ًــ ما يليت ٍ
افتقؾقؼ بغ افًــٕ :ن مـ اف ِ
قؿ ِف ،ومـفا ما يليت
بؾػظ ظام وآخر
َ

ٍ
ٍ
شقاق
شقاق فف معـك ،ووروده ذم
بدٓفة ذم ادػفقم ،بؾ هـاك ما هق أـثر مـ كقع افؾػظ وشقاؿف ،ورود افؾػظ ذم
ٍ
آخر فف معـًك وافؾػظ واحدٌ ،
آخر صار فف معـك.
فػظ
ٌ
واحد إذا ووع ذم شقاق صار فف معـك ،وإذا ووع ذم شقاق َ
أرضب فؽؿ ً
َ
مثآ ظذ هذا افـقعٕ :كف ؿؾ أن َي ِر َد ظذ إذهان ،كجد ـؿثال فتغر دٓفة افؾػظ افقاحد
وف َعع
ُ
غ  ،واخلػ ِ
إمر بادَ ًْ ِح ظذ اخلُػ ْ ِ
إذا اختؾػ ُ
ان معروؾان ظـد افعرب ،وهق ما يغطل
شقاؿ ُف ؾؼد جاء ذم افًـة:
ُ
ُ
ِ
ٍ
أشؾقب ُيًؿك أشؾقب
اء أشػؾ افؼدم حتك افؽعٌغ  -جاء إمر بادًح ظذ اخلػغ ذم
أشػؾ افؼدم  -ـ ًَ ُ
( )1

اإلثٌات  -أشؾقب إثٌات احلؽؿ ظذ اخلػغ  -هذا كقع وهق ورود آشؿ ويؼال :آشؿ ادطؾؼ ،داذا مطؾؼ؟ ٕن
افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دا أمر بادًح ظذ اخلػغ مل يؼؾ :امًحقا ظذ اخلُػ ْ ِ
غ ادُ َخر َؿ ْغ ،ـام أكف مل ُيؼ ْؾٓ :
( )1أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب ادًح ظذ افـاصقة وافعاممة (.)572
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ظار َظـ اف ِ
تًؿحقا ظذ اخلُػ ْ ِ
غ ادُ َخرؿغ ،إذن ورد اشؿ اخلػ ٍ
ؼقد ٓ ،بـػل افؼقد وٓ بنثٌاتف ،إذن أمر افـٌل صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿ بادًح ظذ اخلػغ ،ؾًؿقا هذا إثٌات ،ما معـك إثٌات؟ إثٌات احلؽؿ ظذ اخلُػ ،بؿعـك مؼوظقة
يقصػ اخلػ ِ
ِ
ادًح ظذ اخل ُػ ْ ِ
ان ٓ بتَ ْخ ِر ٍيؼ وٓ بغره ،هذا شقاق ورود آشؿ ادطؾؼ ذم شقاق اإلثٌات،
غ ،فؽـ مل
وادراد باإلثٌات :إثٌات احلؽؿ ظذ اخلػ.
مؼابؾ اإلثٌات افـػل ،جاء بـفل ادُ ِ
ُ
حرم ظـ َفٌس
دائام
جاء ذـر اخلُػان ذم شقاق آخر ،وهق شقاق افـػلٕ :كف ً
اخلُػ ْ ِ
فؾؿ ِ
مـفل أن يؾٌس اخلػ ،وادتقول
حرم؟ ادُ ْح ِر ُم
ٌ
غ إذا َو َج َد افـعؾغ ،هؾ اخلػاف وردت ذم شقاق افـفل ُ
مؼوع فف أن يؿًح ظذ اخلػ ،أشؾقبان خمتؾػان وافؾػظ واحد .هؾ دٓفة افؾػظ ِذم افً َق َاؿ ْ ِ
غ واحدة أو هل
خمتؾػة؟ وأيـ كجد هذا ادعـك وهذا افتػريؼ؟ افؾػظ واحد ،وافًقاق خمتؾػ ،وإحؽام خمتؾػة.
ؾنن ِذ ْـر اخلػ ِذم اإل ِ
ثٌات ؿافقاُ :يؿؾ ظذ افؽامل ،ما معـك افؽامل؟ ِ
أي أن اخل ُػ افؽامؾ ،ؾـلخذ مـف حؽؿ،
ُ
وهق ظدم جقاز ادًح ظذ ادُ َ
ـف ؾقف َظـ اد ِ
ًح ظذ
خرق ،مـ أيـ أخذكا هذا احلؽؿ؟ مـ فػظ اخل ُػ افذي مل ُي َ
ادُ َخرق ،فؽـ إشؾقب افذي ورد ؾقف أشؾقب إثٌات ،وافؾػظ ادطؾؼ إذا ورد ِذم اإل ِ
ثٌات ُيؿؾ ظذ افؽاملٕ :ن
افعرب مل تصـع خػاؾفا خمرؿة ،إكام صـعت اخلػاف شؾقؿة .هذا دفقؾ َمـ يرى ظدم جقاز ادًح ظذ اخل ُػ
ِ
ي َؿ ُؾ ظذ افؽامل.
ادُ َخرق ،ـقػ اشتدفقا؟ ؿافقا :فقرود افؾ ْػظ ادطؾؼ ذم شقاق اإلثٌات ؾفق ُ ْ
ِ
قصا مـ اد ِ
ُك َؼر ُب فؽؿ ادًلفة ،افـاس ذم تعامالهتؿ افققمقة ،ؿد يشسي اإلكًان ً
حؾ ،هذا
صام ًخا أو َؿؿ ً
بشتا أو َ
افؼاء ُكًؿقف إثٌات احلؽؿ ظذ افؼؿقصٕ :ن افؼؿقص تؿ ظؾقف إثٌات افٌقع وافؼاء ،ؾفؾ يؾزمؽ أهيا ادشسي أن
ـًاء ،هؾ تشسط ظذ َم ْـ
شؾقام وٓ يؽقن خمر ًؿا أو ٓ يؾزم؟ أكت تشسي
تشسط ظذ افٌائع أن
َ
ً
افؼؿقص يؽقن ً
شؾقام؟ ؾنن تؿ افؼاء ومل تشسط ،ؾٌان افؼؿقص خمر ًؿا ؾام احلؽؿ؟ تذهب ترد ُه ظذ
َيٌِ ُ
قع َؽ أن يؽقن هذا افؽًاء ً
شؾقام ،يؼقل ادشسى :وأكت مل
افٌائع ،ؿال افٌائع :أكت مل تشسط ظع افًالمة ،وما ذضت أن افؼؿقص يؽقن ً

تشسط ظع أن افؼؿقص خمر ٌق ،وفق اصسضت ما اصسيت ،أكا أريد أن أفٌس واـتًك ،ؾذهٌتام إِ َػ افؼضاء ِ
ؾؾ َؿ ِـ
احلجة؟ افؼايض شقحؽؿ برد ادعقب وفق مل يشسط ظؾقؽ افٌائع ،داذا؟ ً
أخذا مـ افؼاظدة افتل ذـرهتا
احلؽؿ؟ وما ُ
ِ
قب ،إذن ما ادخرج فؾٌائع؟ أن
ؾرد ادَع ُ
فؽؿ ،اشؿ مطؾؼ مـ افقصػ ثٌت ظؾقف احلؽؿ ،ؾإصؾ ؾقف افًالمةَ ُ ،
ِ
ِ
قب صح افٌقع.
قب ،ؾؾق اصسط أكف َمع ٌ
يشسط ظؾقؽ أكف َمع ٌ
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معقٌة ،ثؿ بان افعقبِ ،
ٌ
ؾؿ ْـ حؼؽ أن تردٕ :ن إصؾ أكؽ أثٌت
شقارة ومل يشسط ظؾقؽ أهنا
فق اصسيت
ً
َْ ُ
احلؽؿ وهق افٌقع ظذ ظغ مل تقصػ .ؾفذه افؼاظدة إصقفقة تـػعـا ذم أحاديث افعٌادات وذم أحؽام ادعامالت.
ظ اخلػ افقارد ِذم اف ِ
مثال فِ َؾ ْػ ِ
هذا ٌ
ًـة مطؾؼ ،مل يقصػ اخلػ ادؿًقح ظؾقف ٓ بتخريؼ وٓ بعدمف .إذن:
احلديث يدل ظذ أكف ٓ جيقز ادًح ظذ ادخرق ،ومل يؼؾ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ امًحقا ظذ ادخرق.
َودُِ ْع َ ِس ٍ
ض أن يؼقل :ومل يؼؾ ٓ :متًحقا ظذ ادخرق ،كؼقل :صحقح مل يؼؾ ،فؽـ ورود افؾػظ ذم شقاق
اإلثٌات يغـل ظـ كػل احلؽؿ ظذ ادخرق ،يعـل :دا جاء افؾػظ ِذم اإل ِ
ثٌات ـلن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿالٓ :
متًحقا ظذ ادخرق ،هق مل ي ُؼ ْؾفا ،فؽـ ؾفؿـا مـ ثٌقت احلؽؿ ظذ ادطؾؼ ِذم اإل ِ
ثٌات افًالمة.
َ َ
ادثال ادخافػ هلذا وهق افـفل ،ظـدما تؼقل فشخص ٓ ِ
تشس ُخػا ،وفؼد هنك افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ
ُفٌ ِ ِ
فؾؿ ِ
ـػل ،إذا جاء آشؿ ِذم اف ِ
حرم ،هذا َشؿ ْق ُه ورود آشؿ ِذم اف ِ
ـػل ؾنكف يدل ظذ افعؿقمَ ٓ ،ت ْش َ ِس
ْ
س اخل َػاف ُ
صامخا ،ؾؾق اصسى صام ًخا ،أو ُخػا ،أو شقارة معقٌة أو شؾقؿة ؾفق ظايصٕ :كؽ هنقتف ظـ اف ِ
ً
ؼاء،
ُخػا ٓ تشسي
َ
َ
ِ
شؾقام ؾقجدتف معقًٌا ،كؼقل :ـؾف يدخؾ ِذم اف ِ
ـفل،
يؼقل :أكت مل تؼؾ ٓ
تشس ،أكا ؾفؿت مـ ـالمؽ ٓ تشسي ً
وفذفؽ كص إئؿة ظذ َأن ادُ ِ
حرم ٓ جيقز أن يؾٌس اخلػ ادخرق وادؼطقع وافًؾقؿ ظذ َحد شقاء ،داذا َوح ُدوا
إحؽام افثالثة؟ ٕن افؾػظ افـٌقي جاء ذم شقاق افـفل ،ؾنذا جاء افؾػظ ادطؾؼ ِذم اف ِ
ـفل صار مـ أفػاظ افعؿقم،
وإذا جاء افؾػظ ادطؾؼ ِذم اإل ِ
ثٌات صار مـ أفػاظ افؽامل.
هذه ادعاين أهيا إخقة مفؿة فطافب افعؾؿ :حتك يعرف ـقػ يًتـٌط مـ شـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وؿعدوا هذه افؼقاظد ،ؾام ظؾقـا إٓ ْ
شٌ َؼـ َا أئؿة اإلشالم َ
فـػف َؿ شـة كٌقـا حمؿد صذ
أن َكـْ َف َؾ مـ ظؾؿفؿ َ
وشؾؿ ،وؿد َ
اهلل ظؾقف وشؾؿ.
ًقاؿ ْ ِ
هـاك َم ْـ ٓ ُي َػر ُق بغ ورود افؾػظ ادطؾؼ ِذم اف َ
غ :ؾرى ثٌقت احلؽؿ ظذ اخلػ ادخرق ،وجقاز ادًح
ظذ اخلػ ادخرق وظذ ؽر ادخرق ،ويؼقل :ظذ مـ مـع ادًح ظذ ادخرق ،ظؾقف افدفقؾ ،ـقكف يطؾب افدفقؾ
مـ حؼفٕ :كف ٓ ؿقل إٓ بدفقؾ ،فؽـ هؾ افدفقؾ معدوم أو مقجقد؟ ظـدما تٌحث ِذم اف ِ
ًـة وذم مصادرها
يـف افـٌل ،فؽـ مـ أيـ ظرؾـا؟ مـ
ادختؾػة ٓ دمد أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال ٓ :متًحقا ظذ ادخرق ،ومل َ
شقاق افقرود.
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إذن :ثٌت بافدفقؾ ظـ ضريؼ اشتـٌاط افؼاظدة إصقفقة ،ؾنكـا إذا ظرؾـا ـقػ كتعامؾ مع شـة رشقل اهلل صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿ بؼقاظد افػفؿ وؿقاظد آشتـٌاطٕ :ن أصقل افػؼف هل ؿقاظد افػفؿ ،ـقػ تػفؿ؟ ٓ تػفؿ هؽذا
ٍ
جمتؿع ؾقف ،إكام تػفؿ بؼقاظد ،هـاك أحاديث َت ِر ُد وحتتاج إػ
ـقػام ات َػ َؼ ،أو تػفؿ ظذ إشؾقب افذي أكت ِظ ْش َت ذم
مزيد ظـاية ،وشـلخذ إن صاء اهلل إمثؾة ذم إيام افؼادمة.
هـاك حديث ي ِرد ِ
يتؿ ُؾ أـثر مـ معـًك ،وطاهره ٓ يتؿؾ إٓ معـك واحد ،حديث حمػقظ وأفػاطف طاهرة،
َ ُ
ُِ ُِ
ُالسُ ُ ُِ
اقُ» ِ
اإل َز ُار معروف ،وكصػ افًاق معروف ،هؾ
ُرُةُُُاُُُدُُ ُمُ َُمُ ُِـُ ُإُُُِ ََُلُ ُكُُ ُصُػُ ُُُ ُ
ـؼقل افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :إُُِزُ َُ
وكظَ ٍر
ُرُ ُةُ ُاُُدُُ ُمُ َُمُ ُِـُ) ُيتاج إػ َتلم ٍؾ َ
هذا احلديث جاء فٌقان حؽؿ افـصػ إظذ أو افـصػ إشػؾ؟ ؿقفف( :إُُِزُ َُ
ُِ ُِ
ـش ُػ ُف وهق افـصػ إظذ مـ اف ِ
ُالسُ ُ ُِ
ًاق ً
اقُ)ُهؾ جاء احلديث فٌقان ما ُيؽره ْ
محاية فؾعقرة ،أو
َ
وت َػف ٍؿ( .إُُِ ََُلُُكُُ ُصُػُُُُ ُ
ِ
متعار َو ْ ِ
ِ
غٕ :ن
أمر ْي ِـ
فٌقان ما ُيًتحب ـشػف وهق افـصػ إشػؾ مـ افًاق؟ إِ ْذ إن افدفقؾ افقاحد ٓ يدل ظذ َ
( )1

دمد أن هذا يتاج إػ
ـشػ افـصػ إظذ مؽروه ،ؾفؾ ـشػ افـصػ إشػؾ مًتحب مـ هذا احلديث؟ ُ
تلم ٍؾ ،داذا كتلمؾ؟ فِـُ َؼقي ادَ َؾ َؽ َة ِ
افػ ِ
ؼفقة ،ادؾؽة افػؼفقة حتتاج إػ تدريب ،إذن :هؾ هذا احلديث جاء فٌقان حؽؿ
افـصػ إظذ مـ اف ِ
ًاق ،أم فٌقان حؽؿ افـصػ إشػؾ؟ أي :هؾ هق فٌقان ما يصؾح ْ
ـش ُػ ُف ،أو فٌقان ما
شس ُه؟ أترك اجلقاب فتلمالتؽؿ ومتابعتؽؿ.
يًتحب ْ ُ
إذن :هذه إحاديث افؽريؿة كحتاج ؾقفا إػ ظؾؿ ُيعقـُـَا بعد اهلل تعاػ ظذ َؾ ْفؿ ُشـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ ،وؿد رأيتؿ ـقػ أن ْف َػظَ ًة واحدة ختتؾػ دٓفتفا بحًب شقاؿفا ،وهل ـؾؿة حؽؿ ،ؾنِ ْن وردت ِذم اإل ِ
ثٌات
ـػل ؾؾفا دٓفة ،وافؾػظ واحد ،يًؿك مطؾؼ إما ِذم اإل ِ
ثٌات أو ِذم اف ِ
ؾؾفا دٓفة ،وإن وردت ِذم اف ِ
ـػل.
أظرف أن بعض ضالب افعؾؿ ربام َظ َؾ َؼ ذم ذهـف أك ُف ٓ دفقؾ ظـد َم ْـ يرى ظدم جقاز ادًح ظذ ادخرق ،يؼقل:
ٓ يقجد دفقؾ ،وؿد ُشٌؼ إػ هذا ،فؽـ هؾ ؾِ ْع ًال مل َي ِر ِد افدفقؾ ،أم أن اإلصؽال ذم اشتـٌاط افدفقؾ؟ اإلصؽال ذم
اشتـٌاط افدفقؾ ،ؾلئؿة اإلشالم دَا ووعقا ؿقاظد آشتـٌاط ؿصدوا مـفا ـقػقة افقصقل إػ ؾفؿ افًـة.
ٌ
وت َار ًة َت ِر ُد بافتؼرير،
وت َار ًة َت ِر ُد بإؾعالَ ،
مثالَ :ي ِر ُد َظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َأ ْن َت ِر َد افًـة بإؿقال َت َار ًةَ ،

( )1أخرجف أبق داود ذم ـتاب افؾٌاس -باب ذم ؿدر مقوع اإلزار ( ،)3994وابـ ماجف ذم ـتاب افؾٌاس -باب مقوع اإلزار أيـ هق
( ،)4274وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش.
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وت َار ًة َت ِر ُد بافس َ
وـات -افسك -هذه افسوـات هل مـ افدٓفةِ ،م َـ إمقر افتل بغ هبا افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
َ
افؼيعةٕ :هار .بقان افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ تارة بافؼقل ،وتارة بافػعؾ ،وتارة بافتؼرير ،وتارة بافسك ،وافسك
ِ
مًتؼال ،هذه ِحل ْؽؿْ ،
إذ فق ُبغ افػعؾ ِذم افؼقل ٓختؾ
ؿًام
كقع مـ أكقاع افػعؾ :فذفؽ بعض أهؾ افعؾؿ ٓ جيعؾف ً
افتؼيع ،وما بقـَف افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بافػعؾ فق بقـَف بافؼقل حلصؾ إصؽال ،ؾؾام بقـَف بافػعؾ ات َػ َؼ ِ
ت
ُ
ُ
ُ
ٍ
افؼيعةُ ،
حلؽؿة ،وهل بقان
وؾ ِف َؿ ْت ،وحصؾ ادراد ،ؾتـق ُع افدٓٓت أهيا اإلخقة مـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
افؼيعة.
ِ
َأ ْ ِ
ب فؽؿ ً
ؿائام  ،وإصؾ ِذم اف ِ
ـفل ما هق؟
رض ُ
مثآ :ورد َظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افـفل َظـ افٌقل ً
( )1

افتحريؿ ،هذا هق إصؾ ،ؾؾق ؿال افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿُ :ب ُ
ؿقاما ،ومل ْ َي ُؼ ْؾ ،كؼقل :فق اؾسوـا أن افرشقل
قفقا ً
ؿائامَ ،ف ِؼ َقؾ هذا مـ باب افـًخ  -كًخ احلؽؿ  -وادراد أن َ
افٌقل
ظؾقف افصالة وافًالم أراد َأ ْن ُيٌَ َ
غ جقاز افٌقل ً
مـفل ظـف ،إذن ما ادـاشب فف؟ ادـاشب أن ُيٌَقـَ ُف بِافػعؾ ،وهذا ما حصؾ ،ؾؾؿ َي ِرد َظـ افـٌل صذ اهلل
ؿائام يٌؼك
ٌ
ً
ِ
ؿائام ،ودَا أراد افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ْ
ػ
ُيػ َ
أن ُ َ
ؿقاما ،فؽـ ورد ظـف افـفل َظـ افٌقل ً
ظؾقف وشؾؿ أكف ؿال :بقفقا ً
ؿائام.
احلؽؿ َبقـَ ُف بافػعؾ ،ؾٌال ً
إذن :ما ادراد مـ وجقد افػعؾ هـا؟ ادؼصقد تـزيؾ افـفل مـ افتحريؿ إِ َػ افؽراهة ،واحلؽؿ أول ما جاء افـفل
ػ َظـ إ ِ
مة ،ـقػ تؽقن وشقؾة افتخػقػ؟ إذ فق ؿال ظؾقف
ُيػ َ
ظذ افتحريؿ ،ثؿ أراد ظؾقف افصالة وافًالم أن ُ َ
افصالة وافًالمُ :ب ُ
ٌ
وكاشخ فؾـفل ،ؾؾام مل
أمر
ؿائامٕ :ن هـا ٌ
ؿقاماُ ،فرب َام ؿال أحد مـ أهؾ افعؾؿ :أكف جيب افٌقل ً
قفقا ً
ؿائام ،ؿافقا إن افػعؾ ٓ َيـْ ًَ ُخ افؼقل ،وإن افـفل افقارد ِذم
ي ُص ْؾ هذا ،إكام حصؾ أكف ظؾقف افصالة وافًالم بال ً
َْ
يٌؼ ظذ دٓفة افتحريؿ ،فقجقد افػعؾ :ؾـزل افـفل مـ افتحريؿ إِ َػ افؽراهة ،ـقػ حصؾ هذا؟
احلديث إول مل َ
ظـ ضريؼ ورود افػعؾ.
إذن :ورود إؾعال ٕجؾ تـظقؿ افتؼيع ،وهذا ما حصؾ ً
ؾعال واشتـٌطف أهؾ افعؾؿ :إذ فق ُو ِو َع بدل افػعؾ
مـفل ظـف ظـ ضريؼ افؽراهة .ربام أحدـؿ يًلل ويؼقل :هؾ يػعؾ
ؿائام
ٌ
ؿقل حلصؾ ؽر ادراد ،ؾصار إذن افٌقل ً

( (1أخرجف ابـ ماجف ذم ـتاب افطفارة -باب ذم افٌقل ؿاظدا ( ،)498وابـ حٌان ذم «صحقحفش ( .)1354ووعػف إفٌاين ذم «وعقػ
ابـ ماجفش.
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ؿائام مؽروه ،وؿد ؾعؾف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،
افـٌل ظؾقف افصالة وافًالم ادؽروهات؟ ما دمتؿ تؼقفقن :بلن افٌقل ً
ؾفؾ افـٌل يػعؾ ادؽروه؟ كؼقل :هق ظؾقف افصالة وافًالم ٓ يػعؾ ادؽروه ،بؾ هق ملجقر ظؾقف افصالة وافًالم:
اتٌاظا فؾًـة ،فقس فؽ هذا،
ؿائام ً
ٕن هذا افػعؾ جاء مـ باب افتؼيع ،وفقس فؽ أكت أن تػعؾ ،تؼقل :أكا أبقل ً
داذا؟ ٕن افؼقل أؿقى ،وافـفل ِذم إصؾ فؾتحريؿ ،ثؿ كزل مـ افتحريؿ إِ َػ افؽراهة ،ؾٌؼل افٌقل بافـًٌة فألمة
دائام مؽروه .أما بافـًٌة فؾـٌل ظؾقف افصالة وافًالم ؾنكف مل يػعؾ مؽروه ،داذا؟ ٕكف فؾتؼيع ،ؾفق ظؾقف افصالة
ً
وافًالم ملجقر ظذ ؾعؾف.
إذن كحـ فـا تعامؾ مع افػعؾ ،ـام فـا تعامؾ مع افؼقل ،وفقًت حافـا ـحال افرشقل ظؾقف افصالة وافًالم
ؾعال ؾفق تؼيع ،وأكت إذا ؾعؾت ً
ذم ـؾ حال :إذ إكف ظؾقف افصالة وافًالم فـام ؾعؾ ً
ؾعال ٓ تلخذ أجر افتؼيع،
ِ
مؽروها بافـًٌة
تؼيع ،إذن ؿؾـا :بلكف ملجقر ظؾقف افصالة وافًالم ،وٓ يػعؾ
أفقس ـذفؽ؟ فقس فؽ حؼ ِذم اف
ً
ففٕ :ن ظؿؾف ظؿؾ افتؼيع ظؾقف افصالة وافًالم.
وأمثؾة ـثرة ذم مثؾ هذا ،ــفقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ اشتؼٌال افؼٌؾة بِ َغائِ ٍ
ط ،أَ ْو َب ْق ٍل ثؿ اشتؼٌؾ ً
ؾعال،
( )1

ؿائام ثؿ َ ِ
وــفقف ظؾقف افصالة وافًالم َظـ اف ِ
ؿائام  ،ؾتليت تروـات ،فقًت ً
ؾعال بؾ يسك ،ومعؾقم أن
ذب ً
ؼب ً
( )3

( )2

جزءا مـ افؼيعة ترك ،وهذا يتحؼؼ ذم رــ افصقام :ؾنن افصقام ما هق إٓ إمًاك َظـ اف ِ
ػعؾ -ظـ إـؾ
ً
وافؼب وتـاول ادػطرات -ؾافصقام ترك ،افصائؿ فقس ـادصع ،افصالة أؿقال ،وأؾعال .إذن افصقام تروـات،
تارة افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يسك.
ِ
هنقا،
مثافف :ترك افقوقء مما َمًت افـار  ،إذ فق ؿال افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :تقوئقا أو ٓ تتقوئقا فصار ً
( )3

وحتريامً .
إذا ما احلؾ ادتصقر
ؾسك .ترك افـٌل ظؾقف افصالة وافًالم أـؾ افضب  ،إذ فق ؿال ٓ تلـؾقا فصار هنقًا
ً
( ُ )5

( )1أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب آشتطابة (.)565
ؿائام (.)5952
( )5أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب إذبة -باب ـراهقة افؼب ً
ؿائام (.)5957
( )4أخرجف افٌخاري ذم ـتاب احلج -باب ما جاء ذم زمزم ( ،)1647ومًؾؿ ذم ـتاب إذبة -باب ذم افؼب مـ زمزم ً
( (3أخرجف أبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب ذم ترك افقوقء مما مًت افـار ( ،)195وافـًائل ذم ـتاب افطفارة -باب ترك افقوقء مما
ؽرت افـار ( .)182وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش.
( )2أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افذبائح وافصقد -باب افضب ( ،)2246ومًؾؿ ذم ـتاب افصقد وافذبائح وما يمـؾ مـ احلققان -باب إباحة
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ً
ؾًؿل هذا مـ باب افسوـات.
ظؼال؟ أٓ يػعؾ ،ؾؾؿ يلـؾ افضب ظؾقف افصالة وافًالم ُ
إذن معرؾة أكقاع افًـة ،ومعرؾة افتقؾقؼ بغ دٓٓهتا مػتاح افقصقل إِ َػ اف ِ
تقؾقؼ بغ ادختؾػ مـ احلديث،
تارة يؽقن اإلصؽال ذم ؾفؿ احلديث ،وتارة يؽقن اإلصؽال ذم تعارض حديث مع حديث ،وشقلتقـا إن صاء اهلل ِذم
ِ
حارضة افؼادمة أمثؾة هلذا.
اد
إذن :ؾفؿـا أن افًـة حتتاج معرؾتفا إػ ؿقاظد ،وؿد شؾؽ هذا إئؿة ،شؾؽقا هذه افؼقاظد وؿعدوها ،بؾ
ِ
ختؾػ مـ احلديث مصـػات ،ومـ أوائؾ مـ صـػ اإلمام افشاؾعل رمحف اهلل ذم ـتاب فف فقس
وصـػقا ِذم اد
ؾح َؼة بـ«إُمش ،هذه افرشافة ؾتح ؾقفا رمحف اهلل
بافؽٌر «خمتؾػ احلديثش أو «اختالف احلديثش ،فإلمام رشافة ُم َ
وذاح احلديث يتحدثقن َظـ اف ِ
تقؾقؼ ،فؽـ
مػتاح افتقؾقؼ بغ افًــ مـ حقث افتصـقػ ،وإٓ ؾنن افػؼفاء ُ
ً
مًتؼال ذم هذا افػـ.
ـتابا
صـػ اإلمام افشاؾعل رمحف اهلل ً
ِ
حؽام َو ِذم
ـام صـػ ابـ ؿتقٌة «تلويؾ خمتؾػ احلديثش وؿد ووع فف مؼدمة ،وبغ أن افـاس اختؾػقا ِذم إ
اف ِ
عؼائد بـاء ظذ اختالؾفؿ ذم ؾفؿ افًـة ،ثؿ ذـر أحاديث متًؽ هبا اخلقارج ،وأحاديث متًؽ هبا ادرجئة،
وأحاديث متًؽ هبا افؼدرية ،وأحاديث متًؽ هبا افراؾضة ،ؾاجتفد رمحف اهلل وأجاب ظـ هذه إحاديث حديثًا
حديثًا.
وهذا يدفـا ظذ أمهقة معرؾة مـفج أهؾ افًـة واجلامظة وشؾػ إمة ذم ؾفؿ افًـة ،وفذفؽ يؼال ظـ أحد
ضقائػ أهؾ إهقاء يلخذون حديثًا وٓ يردوكف إِ َػ احلديث أخر ،يلخذون شـ ًة وٓ يردوهنا إػ ـتاب اهلل،
ؾًؿقا أهؾ إهقاء ،وأما شؾػ إمة َؾفؿ أهؾ احلؼ .وابـ ؿتقٌة رمحف اهلل مـ اف ِ
دظاة إػ مـفج أهؾ احلؼ.
ُ
ُ
ـذفؽ جاء اإلمام افطحاوي رمحف اهلل ِذم اف ِ
ؼرن افرابع وصـػ ـتابف «مشؽؾ احلديثش وهق ـتاب وخؿ
َ
ويقؾؼ بقـفا ،ظذ أصقفف -أصقل احلـػقةٕ :-ن فؽؾ مدرشة أصقل،
ـٌر ،اجتفد ؾقف رمحف اهلل ،جيؿع
أحاديث ُ
وؿد اجتفد رمحف اهلل وأجاب ظـ جمؿقظة ـٌرة مـ إحاديث افتل طاهرها اإلصؽال وافتعارض.
ـاشخ وادـًقخش ِذم اف ِ
ـذفؽ جاء ِذم اف ِ
ؼرن افًادس احلازمل وصـػ ـتابف «آظتٌار ِذم اف ِ
ؼرن افًادس ظاش
رمحف اهلل وتقذم ؾقف ،هذه جفقد فألئؿة ذم بقان ما َأ ْصؽؾ مـ اف ِ
ًـة.
افضب (.)1934
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وؿؾت فؽؿ :إن مػتاح افػفؿ ذم ؿقاظد إصقلَ ،م ْـ مل يعرف أصقل افػؼف ،وٓ أظـل بلصقل افػؼف ما يتٌادر
ُ
ِ
ـؼاصات افعؼؾقة ،إكام ادؼصقد بف افؼقاظد ادروقةِ ،م ْـ معرؾة افتقؾقؼ بغ افعام واخلاص ،مـ
فٌعض اإلخقان مـ اف
معرؾة دٓفة إفػاظ ،وهذا مـ أهؿ ما ذم أصقل افػؼف ،دٓفة إفػاظ ْ
ف إفػاظ افعامة واخلاصة ،وتعرف
أن َت ْع ِر َ
ما افذي يدل ظؾقف احلديث وـقػ ُتقؾؼ ،هذه ؿقاظد مفؿة.
إئؿة افػؼفاء اجتفدوا ذم مصـػاهتؿ افػؼفقة ٓ ظذ شٌقؾ آشتؼالل ،إكام يذـرون ِذم اف ِ
ٌاب ما يعارض ما
فام .ومـ اد ِ
يريدوكف مـ أحاديث ،هذه مـ اد ِ
أيضا ذم ؾفؿ افًـة افـٌقية معرؾة افؾغة افعربقة ،فقس معرؾتفا بلكـا
فام ً
انُ ُ َعُ َُرُ ُِِبُ ُ ُُمُبُِ ٍُ
ب كتعامؾ ؾقام بقــا ،فؽـ معرؾتفا باظتٌار أهنا فغة افؼرآن ،ورد افؼرآن ﴿بُِؾُُِ َُسُ ُ ٍُ
نيُ﴾ُ  ،تعرف حدود
َظ َر ٌ
ُ
ِ
افؾغة ،حتك تػفؿ افًـة ،وحتك تػفؿ افؼرآن ،وبعض آختالؾات ِذم اف ِ
ختالف ذم ؾفؿ فػظ
ػتقى ُربام مردها إِ َػ آ
( )1

افؼرآن ،أو ؾفؿ فػظ افًـة.
بحثت أيـ دمد هذه افؾغة افتل ُيػفؿ هبا افؼرآن وتػفؿ هبا افًـة؟ هل مقجقدة ذم ـتب افتػًرَ ،و ِذم
ؾؾق
َ
ؽتب ادصـػة ِذم افؾغة افعربقةَ ،و ِذم اف ِ
اف ِ
ؽتب ادصـػة ذم ؽريب افؼرآن ،وادصـػة ذم ؽريب احلديث ،إذن هذه أربع
مصـػات حتتقي ظذ افؾػظ افعريب افذي إذا ؾفؿتف بنذن اهلل هتتدي إػ ؾفؿ افًـة وؾفؿ افؼرآن ،إذن ـتب افتػًر،
ـتب ؽريب احلديث وهل ـثرة ،ـتب افؾغة افعربقة ،وادؽتٌات مؾقئة ،ؽريب افؼرآن افؽريؿ.
ِ
ـثرا فتحؾقؾ إفػاظ افعربقة ،دمد ـؾؿة يتٌايـ هبا افـاس ذم ؾفؿفؿ ،وفق
ظ ْؾ ًام بلن ُذاح احلديث يتعروقن ً
(ش َػ َر)
(ش َػ َر) وردت ِذم افؼرآن افؽريؿ ،وردت َ
ردوها فؾًان افعرب َٓ ْك َحؾ اإلصؽال .وأذـر فؽؿ مثال :ـؾؿة َ
ت هبام أحؽام افؼك
وربط هبا اإلؾطار ،وافصالة ربطت بافيب ،واإلؾطار ربط بامذا؟ بافًػر ،إذن فػظان ُربِ َط ْ
وافػطر ِذم اف ِ
ًػر ،فػظ افيب ذم حؽؿ افؼك ،وفػظ افًػر ذم حؽؿ ماذا؟ ذم حؽؿ [افًػر]  ،ما هق افًػر؟
( )2

وكحـ أبـاء افؾغة افعربقة ـام كدظل ،أفقس ـذفؽ؟ أخذكا افؾغة افعربقة ظـ أهؾـا وجمتؿعـا واحلؿد هلل ،فؽـ ما ادراد
بافًػر ادذـقر ِذم افؼرآن؟ هذه افؽؾؿة أدرـفا أصحاب افؼرون ادػضؾة مـ افصحابة ريض اهلل ظـفؿ وأئؿة
اإلشالمَ ،
ت ظذ بعض ادتلخريـ ِذم إُم ِة ،أؿقل :خػقت ظذ بعضفؿ ،وربام يؼرأ ضافب افعؾؿ ذم ـتب
وخ ِػقَ ْ

( )1شقرة افشعراء.192 :
( )5هؽذا ذـرها افشقخ -حػظف اهلل ،-وافصقاب( :اإلؾطار) ـام هق معؾقم مـ ـالمف افًابؼ.
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ظؾام أن هذه افؽتب افػؼفقة مقروثة ظـ ظؾامء
افػؼفاء ؾقؼقل :هذا ـتاب مذهٌل وٓ يؾتػت دا ؾقف مـ حتريرً ،
ِ
ؼرون ادػضؾة؟
افؼرون ادػضؾة ،ؾتجد أن إربعة أصحاب اددارس ادشفقرة ،ذم أي زمـ ظاصقا؟ أفقًقا ِذم اف
إذن ظؾؿفؿ ادقجقد ،ادقجقد افػؼفل أن ِذم إصؾ مـًقب فعؾامء افؼرون ادػضؾة.
ؾتجد ِذم ادذهب ً
مثال يؼقل :افًػر مًاؾة يقمغ ؿاصديـ ،ويليت مـ يليت مـ ادتلخريـ ويؼقل :افًػر
ف ،هذا وراد أم ؽر وارد؟ وربام رجح أـثرـؿ أكف افعرف ،وؿؾة ربام ؿافقا :بلكف مًاؾة يقمغ ؿاصديـ.
افع ْر ُ
ُ
ؾؿ ْـ شاؾر ؾؾف أن يػطر،
ؾعـدكا إذن ـؾؿة ِذم افؼرآن افؽريؿ جعؾفا اهلل احلد جلقاز افػطر ،وهل مـ حدود اهللَ ،
وم ْـ مل يًاؾر فقس فف أن يػطر ،ما هذه افؽؾؿة؟ أي ما معـاها؟ هؾ معـاها مًاؾة يقمغ ،أو معـاها افعرف.
َ
إن ؿؾتؿ افعرف ؿؾـا :أيـ أظراف افًابؼغ؟ هؾ دمدون ذم ـتب أهؾ افػؼف ظذ خمتؾػ ادذاهب أحد حدد فؽؿ
ف أهؾ إؾريؼقا ـذا،
وظ ْر ُ
وظ ْر ُ
وظ ْر ُ
افعرف؟ ؾؼالُ :ظ ْر ُ
ف أهؾ افعراق ـذاُ ،
ف أهؾ افقؿـ ـذاُ ،
ف أهؾ افشام ـذاُ ،
ٓ يقجد أحد يدد ،أيـ هذا؟ ٓ ظـد ادافؽقة ،وٓ افشاؾعقة ،وٓ احلـػقة ،وٓ احلـابؾةٕ :ن هذه ادذاهب إربع
ف؟ ٓ كجد ٓ ظـد افًابؼغ وٓ ظـد
افع ْر ُ
هل ادؼتًؿة فؾعامل اإلشالمل ،أفقس ـذفؽ؟ هل ادؼتًؿة ،أيـ ُ
افالحؼغ ،إذن أيـ إظراف؟ حتك ادتلخر دمد ـؾ إكًان فف ظرف خاص بف ،بقـام ذم ـالم ادتؼدمغ ربطقها
يقما ،وافشاؾعقة واحلـابؾة يقمغ ،واحلـػقة ثالثة أيام ،هذه يػفؿفا افعامة أم ٓ يػفؿفا افعامة؟
بإيام :ؾادافؽقة ً
وافعرف؟
ف .إذن اخلالف وارد
كحـ ذم هذا ادًجد -ما صاء اهللَ -مج ٌع مٌارك مـ ضؾٌة افعؾؿ كختؾػ ،ـؾ إكًان فف ُظ ْر ُ
بغ ظؾامء ادًؾؿغ ،وكحـ كريد أن كحؾ مـ افؾغة افعربقة ،حتك كرؾع اخلالف ؿدر ادًتطاع ،وكـظر أي إؿقال
ِ
صحراء ،بؾ ظـدكا
أصقب ،إذا ؾتحتؿ ـتاب «فًان افعربش ووجدتؿ ـؾؿة شػر ،وافًػر فقس جمرد ادق ِذم اف
احلطاب ،وظـدكا افراظل ،وظـدكا ادـٌت افضائع ،وظـدكا افصقاد ،وظـدكا افرائد ،أشامء متعددة ،ـؾفؿ يؿشقن ِذم
ِ
صحراء ،واهلل ربط احلؽؿ دـ؟ ِذم اف ِ
ًػر ،إذن ما هق افًػر؟
اف
يؼقل أهؾ افؾغة ذم «فًان افعربش :افًػر ؿصد ؿطع ادًاؾة ،تؼصد أن تًر تؼطع مًاؾة ،ما تؼصد رظك
افغـؿ وٓ افٌحث َظـ اف ِ
صقد واحلطب ،إذن افًػر ؿصد ؿطع ادًاؾة .ما هل ادًاؾة؟ ؿافقا :ادًاؾة هل ادػازة ،ما
هل ادػازة؟ ؿافقا :ادػازة كػًفا تليت بؿعـك ادفؾؽة ،أي ؿصد ؿطع ادًاؾة افتل ُ ْهت ِؾ ُؽ اإلكًان إذا تاه ،ؾًؿ ْقها
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ؾاش ُؿفا ظذ افتشاؤم ادفؾؽة ،إذن ؿصد ؿطع ادًاؾة ،ادًاؾة ما هل؟ ادػازة ،ما هل
ادػازة مـ باب افتػاؤل ،وإٓ ْ
ادػازة؟ ـؾفا ِذم اف ِ
ؾغة ،ـؾفا ذم «فًان افعربش ،أبقاب تـتؼؾ مـ باب إػ باب ،ؿافقا :ادػازة هل ربع ورد اإلبؾ،
ِ
وؽب ورد افغـؿ ،اإلبؾ ترد فثامن وافغـؿ ترد فققمغ ،إذن ـؿ تؽقن؟ مًاؾة يقمغ ،هذه ـتب افؾغة افتل حتدد
دٓفة (شػر) ،افذي ُربِط احلؽؿ ؾقف بافؼرآن.
ف؟ ٓ وجقد فف .ارجع
افع ْر ُ
وهذا شٌقؾ مـ شٌؾ معرؾة افؽتاب وافًـة ،معرؾة دٓفة إفػاظ ،إذن أيـ ُ
فؾصحابة ،دمد ابـ ظٌاس ريض اهلل ظـف يؼقل :يا أهؾ مؽة ٓ ،تؼكوا إػ ظرؾة ،إذا خرجتؿ إػ ظرؾة ٓ تؼكوا،
ِ
طائػ أو ُظًػان .وذم رواية :أو جدة ،ووجدوا أن هذه ادًاؾة افتل ؿدرها ابـ ظٌاس هل مًرة يقمغ.
إكام إِ َػ اف
سجقح َو ِذم اف ِ
ِ
ػفؿ.
ؾافؾغة افعربقة معرؾتفا تعطقؽ ؿقة ِذم اف

أذـر فؽؿ ً
آخر وهق ـؾؿة (إزار) ،ما هق اإلزار؟ اإلزار ظـد افعرب هق ادِ ْؾحػة ،ما هل ادِ ْؾحػة؟ ادِ ْؾحػة
مثآ َ

هل ادُالءة ،هذا ـؾف مـ ـالم أهؾ افؾغة ،ادالءة مًتخدمة ذم مك ،وهل كقع مـ أكقاع إفًٌة -ـًاء -ما هل
ادالءة؟ ؿافقا :ادالءة هل افري َطة ،إذن ؿد اكتؼؾـا ِذم اف ِ
ؾغة مـ باب اإلزار إػ ـؾؿة حلػ ،إػ ـؾؿة مأل ،إػ ـؾؿة
ْ
َر َي َط ،هذه ـؾامت مرـٌة ،ما افريطة؟ ؿال :هل اإلزار ؽر ادخقط ،إذن اإلزار ما هق؟ كًتخرج مـ هذه افؽؾامت
إربع أكف ؽر ادخقط ،إذن ٓ جيقز اإلحرام بنزار خمقطٕ :ن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿالَُ « :وُلُقُُ ُحُ ُِرُمُ َُُأُُ َُحُ ُُُد ُكُؿُ ُُُِِفُُ
نيُ» ظرؾـا اإلزار مـ اف ِ
إُُِ َزُُ ٍُارُُ َُُوُ ُِرُ َدُُ ٍُاءُُ َُُوُ َكُعُ َؾُ ُ ُِ
ؾغة.
ناويؾ وؿد جاءت بؾػظُُ« :الَّسُُ ُِاوُ ُ َُيَلُ ُِ
ِ
تُش  ،ما هل افناويالت؟ ؿافقا:
ثؿ هنك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ اف
ُ َُ
افناويالت أربعة أكقاع ،ـؾفا هاويؾ ،وافؼؿقص كقع واحد ،بؾ جاء ِذم احلديث اجلؿع افناويالت ،أربعة
( )1

( )5

قرة ،افـًاء يؾًٌقن افتـاكر،
أكقاع هاويؾ :إول ذا افًاؿغ افذي كحـ كؾًٌف ،افثاين هاويؾ افـًاء ،ما هق؟ افتـ َ
ؾغة ٓ دمد ـؾؿة تـقرة ،ـؾؿة تـقرة ـلهنا حمدثة ،وجدت ِذم اف ِ
هذه افتـقرة ظـد افعرب اشؿفا ُكؼٌةِ ،ذم اف ِ
ؼرن افًابع
ُ
( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افعؾؿ -باب مـ أجاب افًائؾ بلـثر مما شلفف ( ،)143ومًؾؿ ذم ـتاب احلج -باب ما يٌاح فؾؿحرم بحج أو
ظؿرة وما ٓ يٌاح (.)1177
( )5أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افعؾؿ -باب مـ أجاب افًائؾ بلـثر مما شلفف ( ،)143وذم ـتاب احلج -باب ما يـفك مـ افطقب فؾؿحرم
وادحرمة ( ،)1848وذم ـتاب افؾٌاس -باب افزاكس ( ،)2894ومًؾؿ ذم ـتاب احلج -باب ما يٌاح فؾؿحرم بحج أو ظؿرة وما ٓ يٌاح
(.)1177
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اهلجري ،ـؾؿة تـقرة ذـرها ابـ بطقضة ذم رحؾتف ،وـاكت مـ أفًٌة افصقؾقة أول إمر ،افـُؼٌة هل كػس افتـقرة
فؽـ هلا َتؽة ،وافتؽة معروؾة ،ؾنن مل يؽـ هلا تؽة ؾفل كطاق ،وافـطاق وافـ ُؼٌة مـ أفًٌة كًاء افـاس ِذم اجل ِ
اهؾقة
واإلشالم ،يؼال :أول مـ فٌس افـطاق أم إشامظقؾ ،وافصحابقات ُــ َي ْؾٌِ ًْ َـ افـؼٌة ،فؽـ افتل تًؿك أن تـقرة.
وافػرق بغ افـطاق وافـؼٌة أن افـطاق فقس فف تِؽة ُيربط باحلٌؾ ،يعـل مثؾ افؽقس مػتقح مـ أظاله وأشػؾف،
حرم بافناويؾ؟ أو ُك ِ
حرم ،هؾ ُك ِ
وت َعؾ ُؿـَا ـقػ ُك ِ
حرم باإلزار؟ إذا
وتثٌتف ادرأة باحلٌؾ .هذه ـؾامت ُت َػف ُؿـا افًـةُ ،
ؾتحت ـتب افؾغة ٓ دمد صػات اإلزار إٓ بعد أربعة أبقاب ،إزار مؾحػة ،مؾحػة مالءة ،مالءة ريطة ،ريطة إزار.
هذه معاين يا إخقان تـػع ضافب افعؾؿ ذم ؾفؿ ـتاب اهلل وذم ؾفؿ شـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وهل مـ
أشٌاب ؾفؿ خمتؾػ احلديث.
***
ُ
األسئؾةُ
السمالُ:ماُمؼدارُمسافةُالققمني؟ُُ
اجلقابُ:مًاؾة افققمغ ُت َؼد ُر ظـد افعرب بام َي ْؼ ُرب افثامكغ وزيادة ،بعضفؿ يقصؾفا إػ تًعغٕ :ن مًاؾة
افققمغ ِذم اف ِ
غـؿَ ،ت ْؼ َط ُع ـؾ يقم أربعغ ـقؾق ،ؾفؾ افعزة بـػس افققم أو بادًاؾة؟ ابـ ظٌاس اظتز ادًاؾة ،ؿال:
ِ
ٍ
مخس
مجع مـ أهؾ افعؾؿ افعزة بؿًاؾة افققمغ ،وهل ما يؼرب مـ تًعغ أو
إِ َػ افطائػ وإػ ظًػان ،ؾرجح ٌ
وثامكغ أو ثامكغ باختالف افتؼديرات ،فؽـ هذا هق افذي يـضٌط ،وـؾ افـاس يعرؾف ،أما افعرف ُيتؾػ وٓ
يـضٌط ،وفذفؽ آهتامم بؾغة افعرب وبؼقاظد افػفؿ تعغ ضافب افعؾؿ بنذن اهلل تعاػ ظذ ؾفؿ حديث رشقل اهلل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
ُِ ُِ ٍُ ُِ
ُُوُالُُقَُ ُقُمُُُُِ
السمالُ:أالُتعدُمسرةُيقمُولقؾةُسػرُُ ُُ ُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ
ا؛ُحلديثُالـبلُصذُاهللُعؾقفُوسؾؿَُ«ُُُ:الُ ُ َُُيُ ُؾُ ُُالُمُ َُرُ َُأُةُ ُ ُتُ ُُمُمُ ُُـُ ُبُِاُهللُُِ َُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ ًُ
اآلخُ ُِرُُ ُتُ ُِ ُِ
ُ ُ ُِ
يَُمُ َُرُ ٍمُش ؟
ُُوُلَُقُ َُؾ ٍُةُُإُُُُِالُُ َُُمُ َُعُُُذُُِ ُُ َُُ
ُسُافُُ ُُرُُ َُُمُسُ َُرُةَُُُُ َيُ ُقُمٍُُ َُ
َُ
( )1

)  (1بؾػظَُ« :الُ ُ ُتُ ُِ
ُُرُ ٍمُ»ُأخرجف افٌخاري ذم ـتاب احلج -باب حج افـًاء ( ،)1865ومًؾؿ ذم ـتاب احلج -باب شػر
ُامُ َُرُ َُأُةٌُُُُإُُِالُُ َُُمُ َُعُُ ُُِذُ ُُ َ
يَُمُ َُ
ُسُ ُافُ ُِرُُُ ُ
َُ
ُسُ ُافُُِ ُرُ ُ َُُمُ ُِسُ َُرُةَُُُُ َيُ ُقُ ٍمُ ُ َُُوُ َلُقُ َؾُ ٍُةُ» ُأخرجف افٌخاري ذم ـتاب تؼصر افصالة –
ادرأة مع حمرم إػ حج وؽره ( ،)1431وورد ذم «افصحقحش بؾػظَُ« :الُ ُ ُتُ َُ
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مشقا ،ثؿ
شػر يقم وفقؾة َش َػ ٌر ،اؾسض أهنا ذاهٌة إػ مؽة ً
اجلقاب :مًرة يقم وفقؾة ٓ يدل ظذ حتديد أن َ
ذهٌت أو شاؾرت بال حمرم ،ؾفذا ٓ يعـل أن مًاؾة افققم وافؾقؾة هل كػًفا شػر ،وإٓ ؾقليت َم ْـ يؼقل ثالثة أيام،
يؿًح ادًاؾر ثالثة أيام ،ؾفذه إحاديث فقًت مـطؾؼ افتحديد ،إكام مـطؾؼ افتحديد هق افؾغة افعربقة ،وإٓ ؾنهنا
ً
ضقيال ،هؾ يصح هذا ادعـك أم ٓ يصح؟ يصح هذا ادعـك مـ شػر ضقيؾ ،وفقس معـاه
شػرا
ؿد تًاؾر يقم وفقؾة ً
أن افققم وافؾقؾة شػر ،وإن ـان ؿال بف مجاظة مـ أهؾ افعؾؿ ـادافؽقة.
ِ
مفرا ،ؾفؾ كؾزمؽ بعرف افرياض ،أو كؼقل:
ؾـًتدل هبذا ِذم افعادات ،أكت تزوجت أكت امرأة ومل تعطفا ً
ِ
ف افًقدان ،ؾإظراف ِذم افتع ِ
امؾ بغ افـاس ،أما ذم حدود اهلل ﴿تُُُِؾُ َُ
ؽُُ
أكت مـ أي بؾد؟ مـ اف
ًقدان ،إذن ُظ ْر ُ
ُُحُ ُُُدوُ ُدُ ُاُُهللُُِ﴾ُ ظـدما كؼقل فػظَ :حد اهلل ،ـؾ مـا يضع فف حد ،أم هق حد واحد؟ حد اهلل ،أما إظراف ؾإصؾ
( )1

ِ
تعامؾ بغ افـاس ،وفذفؽ يؼقل بعض افػؼفاء :ادعروف ً
ظرؾا ـادؼوط ذضًا ِذم اف ِ
ٌقع ،هذا ِذم
ؾقفا ؽافًٌا ِذم اف
ٌققع ،إذا تقاضموا افـاس ظذ أوصاف معقـة ِذم اد ِ
اف ِ
فر ،تعطقفا ادفر افذي ظؾقف اجلامظة ،وٓ كؾزمؽ ذم بؾد آخر.
ِ
ختالف وكرجح ،وإن اختؾػ افصحابة ظذ ؿقفغ كٌحث َظـ افدفقؾ.
وظذ ـؾ حال كـظر ِذم آ
هذا وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغُ.
ُ
*ُ*ُ*ُ

باب ذم ـؿ يؼك افصالة ( )1988ومًؾؿ ذم ـتاب احلج – باب شػر ادرأة مع حمرم إػ احلج وؽره (.)4445
( )1شقرة افٌؼرة.187 :
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ُالرُ ُِحُقُ ِؿُُ
ُُالرُ ُ َ
ْحُ ُِـُُُ ُ
بُِ ُسُؿُُُاُُِهللُُُُِ ُ
بًؿ اهلل ،واحلؿد هلل ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ.
أما بعد:
اخلالف افقارد ذم افصالة ظذ اف َغ َِائب ،وهذه مًلفة مشفقرة ظـد أهؾ افعؾؿ ،وافذي ظؾقف مشاُيـا
ؾؿعؾق ٌم
ُ
هق مؼوظقة افصالة ظذ افغائب إذا ـاكقا ِمـ أهؾ اف َػ ْض ِؾ و َمـ هلؿ َحـؼ ظـذ ادًـؾؿغ ،وافصـالة ظـذ ادقـت
مؼوظة ،وٓ خالف ؾقفا بغ ادًؾؿغ .وافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َثٌ َت أكف صذ ظـذ افـج ِ
ـار  ،وهـذا أمـر
َ
َ
أيضا َؾ ْض ٌؾ ذم ِخدْْ َمة ادًؾؿغ ،وظذ ـؾ ؾادًلفة
معؾقم ،إكام هؾ افصال َة ظؾقف مـ أجؾ أكف مل ُي َصؾ ظؾقف أو ٕن فف ً
( )1

خالؾقةُ .
ِ
اخلالف ،وإٓ فق مل َك ُؼؾ :إكف مل يرؾع اخلالف ما اشـتؼرت
ومـ ادؼرر ظـد أهؾ افعؾؿ أن ُح ْؽْؿ احلاـؿ َيرؾع
َ
واِل ِ
إحؽام فؾ ُؼضاة وٓ ؽرهؿ ،ؾنذا رأى ِ
َـرك
أمر ادًؾؿغ رأ ًيا وؾقف خالف ؾنن ظـذ َمــ يـدخؾ ذم وٓيتـف َت ْ
خالف ذم ادجتؿع ،هذا َي َرى ـذا ،وهذا َي َرى ـذا ،ويذهب أثر افقاِل،
اخلالف ،وإخذ بام رآه احلاـؿ وإٓ حلَ َص َؾ
ٌ
وهذا ؽر صحقح ،بؾ إن ُح ْؽْؿ احلاـؿ َيرؾع اخلالف وهذا معؾق ٌم ذم افؼضاء  -ذم اخلصقمات بغ افـاس -ؾنن ما
خالف ما َح َؽ ََؿ بف افؼايض ؾعؾقف أن يسك ،ويلخـذ بحؽـؿ افؼـايض
ُيؼرره افؼايض وإن ـان أحدُُ اخلصؿغ يعتؼد
َ
رؾ ًعا فؾخالف .ؾافتعامؾ مع افقٓة ُيتؾػ ذم افتعامؾ ذم شائر إحقال ،ؾؾق مل َي ْصدُُ ر ً
ـر بافصـالة فؼؾــا:
مـثال أ ْم ٌ
داخؾ حتت مظؾة اخلالفَ ،أ َما وؿد َصدََ َر أمر ؾنن ظذ ادًؾؿغ آشتجابة دؾ ًعا فؾخالف .وتعؾؿقن أن ظٌد اهلل بـ
مًعقد ريض اهلل ظـف دا َحج مع ظثامن وـان مـ ؿٌؾف َي ْؼ ُكون افصالة وفؽـ ظثامن ريض اهلل ظـف َأ َمتفـا ذم ِمـََـك،
ؾ َع ِؾؿ ظٌد اهلل بـ مًعقد وهق ذم َخ ْقؿتف أن ظثامن أتؿ افصال َة ؾؼام ابـ مًعقد وأمتفا ،ؿافقا :ـقػ؟ ؿال :اخلـالف
ذ  .ؾؾربام رأيـا أحد اإلخقة ُيرج مـ بغ ادصؾغ ويـحاز وٓ يصع ،ؾفذا يتاج إػ أن ِ
يراجع رأي ابـ مًعقد.
( )5

واإلمام وؾؼف اهلل كٌفـا إػ صدور إمر وؿد ظؾؿت بذفؽ ذم وشائؾ اإلظالم.

( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب اجلـائز  -باب مـ صػ صػغ أو ثالثة ظذ اجلـازة ( ،)1417ومًؾؿ ذم ـتاب اجلـائز -باب ذم افتؽٌر ظذ
اجلـازة (.)925
( )5أخرجف أبق داود ذم ـتاب ادـاشؽ -باب افصالة بؿـك (.)1969
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أمر ؽر مرؽقب ؾقف .ؾفذا ابـ
أمر يرؾع اخلالف ،وافظفقر بؿظفر آختالف بغ ادصؾغ ٌ
ؾام يؽؿ بف افقاِل ٌ
بعقدً ا ظـ ظثامن وفقس مـ ِوؿـ اجلامظة افتل تصع خؾـػ ظـثامن ،وفؽــ دـا ظؾـؿ أن أمـر
مًعقد وهق يصع ً
ادممـغ أتؿ افصالة أمتفا ،مع أكف يرى ظدم مؼوظقة اإلمتام فؾؿًاؾر ذم افصالة.
مج ِع افش ْؿؾ وافؽؾؿة ،وهذا مـ
وضافب افعؾؿ َيتقجس مـ ـالم افًؾػ و َظ َؿ ِؾفؿ ،ما يؽقن َمـْْدوح َة فف ذم َ ْ
تعقغ إئؿـة .واإلمـام
إذاف ظؾقفا ومـ ادَفام
طفقر مظفر آختالف .وادًاجد ـام تعؾؿقن ُمؼا َمة ،وفؾقٓة
ٌ
ُ
ادُ َعغ صاحب ُش ْؾطة ذم مًجده ،وفؾـاس أن ُيتاروا إؿرأ ،مثؾ فق صؾقا ذم شػر ،إذا صؾقا ذم شـػر يتخـرون
إؿرأ ،فؽـ إذا ـان إمام ذم مًجد ُم َع ٍ
حلػاظ ،ؾال يؼ فؾجامظة أن يمخروا هذا اإلمام ويتجـقا
غ وحي أحد ا ُ
ُُُ َؼُقُ َمُ َُأُُقُ َرُؤُُُ ُهُؿُُلُُِؽُِتَُُ ِ
َابُُاُُهللُُِ» ُ.
بؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ «ُ :يُ ُمُمُُال
( )1

ثؿ إن اإلمام ذم افصالة فف أحؽام فقجقد إمامتف ،ؾتجد أن افصالة ٓ تصح فق صؾقت وحدك أو ابتدا ًء ،إٓ
جافًـا أو
ووجـدت اإلمـام
دخؾت ذم مجاظة مًـجد
بلن ُتُؽز فإلحرام وتؼرأ افػاحتة وترـع و ُت َُرتٌفا ،فؽـؽ إذا
َ
َ
ً
ؾـافقٓة وإئؿـة
شاجدًً ا تدخؾ معف ذم افًجقد بعد تؽٌرة اإلحرام ،داذا هذا افتجقز؟ ٕجؾ أٓ
َ
ختافػ اإلمامُ .
ؾلكت تسك افؼقام ودمؾس بؿجرد تؽٌرة اإلحـرامٕ :ن اإلمـام جـافس وفـق
هلؿ أحؽام ،وهذا كؾؿًف ذم افصالة َ
وؾعؾت هذا افعؿؾ فؼؾـا :افصالة باضؾة.
صؾقت وحدك
َ
ؾعذ ضالب افعؾؿ أن يًتػقدوا مـ أحؽام افؼيعة ،وأن يـظروا إػ أن فؾقٓة حؼ ،حتـك وٓيـة افصـالة،
وؿد ظؾؿتؿ ـقػ يؽقن افدخقل مع اإلمام إذا وجد َتَف شاجدًً ا ُتُؽز وتًجد معف ،بقـام هـذا ٓ يصـح فـق صـؾقت
ُجُ ِعُ َؾُُاُُ ِإلُ َمُاُمُُلُُِ ُقُمُ َتَُؿُُبُِ ِفُُ» هؽذا ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ .أشال اهلل افتقؾقـؼ
ابتدا ًء ،داذا َصح؟ دقاؾؼة إئؿة«ُ .إُِكُ ََمُُ ُ
( )5

وأن يرزؿـا وإياـؿ افػؼف ذم افديـ.
ُشئؾت ظام ؿؾتف فؽؿ مـ أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َيػعؾ أؾعال ف ُق ٌَغ معـك إؿقال ،وفق أكـف ؿـال بـدل
افػعؾ ً
ؿائام  ،وؿد هنك ظـ افؼقام  ،وبقفف ظؾقف افصـالة
ذبِف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ً
ؿقٓ ٓختؾ ادراد ،وذفؽ مثؾ ُ ْ
( )4

( )1

( )1أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب ادًاجد -باب مـ أحؼ باإلمامة (.)674
( )5أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افصالة -باب افصالة ذم افًطقح وادـز واخلشب ( ،)478ومًؾؿ ذم ـتاب افصالة -باب ائتامم ادلمقم
باإلمام (.)311
ؿائام (.)5952
( )4أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب إذبة -باب ـراهقة افؼب ً
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ؿائام  .ؿال إخ –وؾؼف اهلل :-أٓ يشؽؾ ظذ هذا ؿقل افـٌـل صـذ اهلل ظؾقـف
ؿائام  ،وؿد هنك ظـ افٌقل ً
وافًالم ً
اب ِز َي َار ِة اف ُؼٌُ ِ
ُُُ ُؼُبُُ ُ ِ
اشتِ ْحٌَ ِ
ـؽ َؾ َؼ َ
قرَ ،و َظؾ َؾ َذفِ َ
ـالَ «ُ :فُنَُِنُ َـاُُُ
تُُ ََُنُ َقُتُُؽُُؿُُ َعُـُُ ُِزُ َيُ ُ َارُ ِةُُال
وشؾؿ«ُ :إُِ يِّنُُ ُكُُـُ ُ
ورُ َهُاُُ»َ .دل َظ َذ ْ
قرُُ َفُزُ ُ ُ
ُتُ َُذُ يكُيرُُُ ُ ِ
ُاآلخُ َرُ َةُُ»  ،ؾؾق ؿال افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُبق ُفقا ؿقا ًما ،أو اذبقا ؿقا ًما ،أٓ يؽقن ادعـك واحدًً ا؟
ُ
اجلقاب ٓ :يؽقن ادعـك واحدًً إ ،ن إمر بعد احل ْظر يدل ظذ اإلباحة ،وهذه مـ صق ِار ِ
ف إمر ،إمـر
َ َ
َ
( )5

( )4

( )3

ِ
كف ظـ افقجقب ذم أربعة ظؼ وج ًفا ،هذا مـفا :ورود إمر بعد
َير ُد ذم افؼيعة وإصؾ ؾقف افقجقب ،فؽـف ُي ْ َ
ُُُ ُؼُ ُبُ ُ ِ
ورُ َهُاُُ» أمـر ،فـق مل َي ِ
ـرد افـفـل
تُُ ََُنُ َقُتُُؽُُؿُُ َعُـُُ ُِزُ َيُ ُ َارُ ِةُُال
حل ْظرُُ ،
«ُ ُكُُـُ ُ
ورُ َهُاُُ» ؾؼقفف ظؾقف افصالة وافًالمَ «ُ :فُزُ ُ ُ
قرُُ َفُزُ ُ ُ
ا َ
افًابؼ فؽاكت افزيارة واجٌة ،فؽـ افـٌل هنك ظـ افزيارة ً
أوٓ ثؿ أباحفا ثاك ًقا ،ؿافقا :يدل ظذ أن افزيارة مٌاحة .دا
هنك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ افٌقل ؿائام ؾؼال«ُ :الُُُ َتُبُقُلُُ ُُُ ِ
ؿائام؟ ظذ ؿاظـدة ورود
ُ
قاُقُ َقُ ُ ًامُاُُ»  ،ماذا يؽقن ُح ْؽْؿ افٌقل ً
ً
( )2

ؿـائام بعـد افـفـل أن يؽـقن افٌـقل
إمر بعد افـفل يؽقن مٌاحا؟ إذن كًتـٌط مـ ورود إمر وهق إمر بافٌقل ً
ؿـائام
مٌاحا .وافشارع احلؽقؿ ٓ يريد أن يؽقن افٌقل ً
ً
مٌاحا ،إكـام أراد ظؾقـف افصـالة وافًـالم أن يؽـقن افٌـقل ً
مؽروها ،وـقكف مؽروها ـقػ يؽقن دفقؾ س ِ
ف إمر مـ افتحريؿ إػ افؽراهة؟ ٓ يؽقن ظـ ضريؼ افؼقل إكـام
ً
َ ْ
يؽقن ظـ ضريؼ افػعؾ .هؽذا اشتـٌط أئؿة اإلشالم مـ أحاديث رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ؾـنذا ورد بعـد
مٌاحا ،أما إذا ورد افػعؾ بعد افـفل ؾنكف
افـفل إول ظذ أكف مٌاح ،بدٓ مـ أن ـان
محؾقا
افـفل ؿقل َ َ
حمظقرا صار ً
ً
َ
َ
َ
ؿـائام مٌـاح ،فؽــا
افؼقل ،وافػعؾ ٓ َيـْ ًَْ ُخ
ي َؿؾ ظذ افؽراهة ،داذا؟ ٕن افؼقل َيـْ ًَْ ُخ
افؼقل ،ؾؾق ؿؾـا بلن افٌقل ً
ُْ
وؾر ٌق
أفغقـا ـؾ دٓفة افـفل ،وهذا ؽر مراد ،ودخؾـا باب افـ ًْخ ،فؽـ دا جاء افػعؾ صار مـ باب افتخصقصْ ،
ً
مـًقخا وبغ أن يؽقن خمُُ َص ًصا ،داذا؟ ٕن إؾعال ٓ َتـْ ًَْـخ إؿـقال ،فؽــ ُتٌَـغ
بغ أن يؽقن احلديث إول

ؿائام (.)5957
( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب احلج -باب ما جاء ذم زمزم ( ،)1647ومًؾؿ ذم ـتاب إذبة -باب ذم افؼب مـ زمزم ً
( )5أخرجف مافؽ ذم «مقضئفش ( ،)993وابـ أيب صقٌة ذم «مصـػفش (.)1455
( (4أخرجف ابـ ماجف ذم ـتاب افطفارة -باب ذم افٌقل ؿاظدا ( ،)498وابـ حٌان ذم «صحقحفش ( .)1354ووعػف إفٌاين ذم «وعقػ ابـ
ماجفش.
صقئا
) (3أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب إواحل -باب هنل مـ دخؾ ظؾقف ظؼ ذي احلجة وهق مريد افتضحقة أن يلخذ مـ صعره أو أطػاره ً
( ،)1977وافسمذي ذم «جامعفش :ـتاب اجلـائز -باب ما جاء ذم افرخصة ذم زيارة افؼٌقر ( ،)1923وافؾػظ فف.
( )2اكظر «ــز افعاملش (.)665/9
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إؿقال .ؾجاءت شــ ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دائر ًة ما بغ إمر وافـفل ،ما بغ افؼقل وافػعـؾ وافتؼريـر
وافس ِك :فٌقان افؼيعة ،وأهؾ افعؾؿ يعتـقن هبذه ادعاين ويلخذوهنا بدؿة .وبتقؾقؼ اهلل َؾ ِؼفقا افؼيعة.
ْ
وفذفؽ ِ
يقيص افؽثر مـ أئؿة اإلشالم ،يؼقفقن :خذوا مـ حقث أخذكا ،ما معـك هذه افعٌارة؟ هل وصقة
مـ افًؾػ َ
بعضفؿ فٌعض ظذ هذا ادـفج .وأذـر
فؾخ َؾػ ،معـاها أكؽ تػفؿ ـقػ ؾفؿقا ،وأئؿة اإلشالم َيشفد ُ
فؽؿ ظٌارة ؿاهلا اإلمام ابـ افعريب ادافؽل ادعروف صاحب «أحؽام افؼرآنش ،و«ذح افًـةش «شـــ افسمـذيش،
تـازع افعؾامء ؾقفا :ؾـًُُب ؿقل ٕمحد وظطاء رمحفؿ اهللَ ،ي َرى ابـ افعـريب ادـافؽل أن ؿـقل ظطـاء
يؼقل ذم مًلفة َ
ز
ـًب إفقف ،فؽـ افؼقل ادـًقب [فعطاء] يؼقل :أكا ٓ أرى أكف يصح كًٌة افؼقل ٕمحد داذا؟ ٕكف َش َ َ
يؿؽـ أن ُي َ
مـفج افرجؾغ ،يعـل ظطاء بـ أيب رباح وأمحد بـ حـٌؾ ،ؾؼال :أما ظطاء ؾ َق ِف ُؿ ذم افػتقى ،أي ٓ يضٌط ـؾ مًائؾ
( )1

َؾ ْف ِؿ احلديث ،أما أمحد ؾعذ ساط مًتؼقؿ ،وهق مل يؽـ حـٌؾقا وفؽـف مافؽل ادذهب .ؾلئؿـة اإلشـالم يعرؾـقن
مًار إئؿة ؾطافب افعؾؿ يعرف مًار إئؿة ذم َؾ ْف ِؿ افًـة ،وهذا أمر مفؿ.
بؼل مًلفة ـثرا ما تؽقن شٌٌا فالختالف ذم َؾ ْف ِؿ افًـة ،وهل مًلفة افعؿؾ بادػفقم.
ادػفقم ُيؼًؿف افعؾامء إػ ؿًؿغ رئقًقغ:
افؼًؿ إول :مػفقم ادقاؾؼة وهذا ٓ ِخالف ؾقف ،هنك اهلل ظـ افتلؾػ فؾقافد ْيـ ؾافيـب أوػ مــ بـاب
افتحريؿ ،ؾفق مػفقم مقاؾؼة دل افـص ظؾقف ،ؾنن اهلل تعاػ َذ َـ ََر إ ْد َكَك وهق افتلؾػ ؾقؽقن افيب مـ باب أوػ
ذم افتحريؿ ،هذا حمؾ اتػاق بغ إئؿة .حمؾ اخلالف مػفقم ادخافػة ،ومػفقم ادخافػة يؼًؿقه إػ أربعة أؿًـام:
مػفقم افصػة ،مػفقم افؼط ،مػفقم افعدد ،مػفقم افؾ َؼب .وٓ أضقؾ ذم بقان هذه ادػفقماتٕ :كف ؿد يؽقن مـ
ادٌتدئغ ذم افعؾؿ َمـ يشؼ ظؾقف َؾ ْفؿ هذا افؽالم ،فؽـ أؿقى ادػفقمات مػفقم افصػة ،وأوعػفا مػفقم افؾ َؼـب،
ؿال مجفقر افعؾامء مـ ادافؽقة وافشاؾعقة واحلـابؾة ذم هذه ادػفقمات :إن ادػفقم ُحجة ،ظذ تػصقالت دؿقؼة ؾـقام
بقـفؿ رمحفؿ اهلل ،وخافػ افظاهرية واحلـػقة ؾؼافقا بعدم آحتجاج بادػفقم .تلتقـا أمثؾة تطٌقؼقة وهذا هق ادفؿ،
ؿد ٓ يتـٌف ضافب افعؾؿ فدٓفة ادػفقم ويػقتف ،ؾال يتج بادػفقم وهذا يؽقن شًٌٌا إلوعاف رأيف .وأرضب فؽـؿ

( )1هؽذا ؿال افشقخ ،وافصقابٕ :محد.
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اتُُلُُِؾُ ُػُ َؼُ َرُُ ِاءُُ َُوُُادَُ َسُ ُاكُِ ِ
نيُ﴾  ،ؿافقا :افالم ٓم افتؿؾقؽ ؾفـل
مثآً مـ افؼرآن افؽريؿ ذم ؿقل اهلل تعاػ﴿ :إُِكُ ََمُُُُ
ُالصُدََُ َقُ ُ ُ
( )1

فؾػؼراء إحقاءٕ :ن افػؼر احلل هق افذي يؿ ِؾؽ ،وادقت ٓ ي ِ
ؿؾؽ ،ؾؿػفقم افؾػظة أكف ٓ تصـح دؾـع افزــاة ذم
َ
َْ
شداد ديقن إمقات ،ؾادقت ٓ ُيًدد ديـفٕ :ن مػفقم افؾػظة فؾػؼراء أهنا فؾتؿؾقؽ ؾؿػفقمف أن مـ ٓ يؿؾؽ ٓ
ِِ
نيُُ َعُ َؾُقُ َفُاُ﴾ ؾؿػفقم ـؾؿة افعامؾغ يدل ظذ ُح ْؽْؿ ،ومـطقق افعامؾغ يـدل
تدؾع فف افزـاة ثؿ ؿال تعاػَ ﴿ :وُالُُ َعُ ُامُؾُ َ
ظذ ُح ْؽْؿ ،ادـطقق هق ما ورد ذم فػظ أية ،جقاز دؾع افزـاة فؾعامؾ ظؾقفا ،وفقس افعامؾ افذي ُتُدؾع فف ُأ ْجـرة،

بؾ افعامؾ افذي ٓ ُتُدؾع فف ،وافقاِل هق افذي ُيدد ما يًتحؼ أن يلخذ .إ ًذا مـطقق أية َد ْؾـع افزــاة فؾعـامؾغ،
ِِ
نيُُ َعُ َؾُقُ َفُاُ﴾ وافعامـؾ ظـذ
ؾؿػفقم أية ظدم جقاز دؾع افزـاة فؾعامؾغ ظذ ؽرها ،داذا؟ ٕن اهلل ؿالَ ﴿ :وُالُُ َعُ ُامُؾُ َ
ؽرها مـ مػفقم أية ،يلخذ أو ٓ يلخذ؟ ٓ يلخذٕ :ن أية سية ذم مؼوظقة أخذ افزـاة فؾعامؾ ظؾقفا ،فقس
ـؾ ظامؾ مطؾ ًؼا يلخذ ،ؾٌـاء ظذ هذا ادػفقم ٓ يصح دؾع افزـاة فؾعامؾ ذم جمال افـدظقة ،أو حتػـقظ افؼـرآن ،أو
خدمة ادًجد ،أو إمامة افصالة ،داذا؟ ٕن ادػفقم يدل ظذ أكف ٓ حؼ ٕي ظامؾ مـ اف ُعامل مـ افزـاة إٓ افعامؾ
ظؾقفا ،هذا ما ؿرره مجفقر إئؿة ،وخافػ آخرون ؾؼافقا :إن ذم ؿقل اهلل تعاػَ ﴿ :وُ ِِفُُ َُسُبُِ ُ ِ
قؾُُاُُهللُِ﴾ُ ،ظام فؽؾ ما هق
وحم َػظ افؼرآن ذم شٌقؾ اهللِ ،
وباين ادًجد ٌ
وُيدم ذم
ظامؾ ذم افٌـاء ذم شٌقؾ اهلل ،وؽرهؿ ممـ َيعؿؾ َ
ذم شٌقؾ اهللُ ،
شٌقؾ اهلل ،ذم َظ َؿ ِؾ اف ُؼ َرب افتل ٓ مافؽ هلا إٓ اهلل ،ؾعؿؿقا أية وجعؾقا ﴿ َوُ ِِفُُ َُسُبُِ ُ ِ
قؾُُاُُهللُِ﴾ فؽؾ ظامؾ يعؿـؾ ذم
ِخدْْ َمة افديـ ـافدظاة ،ومعؾؿ افؼرآن ،وأئؿة ادًاجد .إذن ظـدكا دٓفتان :مـطقق ظام ،ومػفقم ،تعاروتا ،مـاذا
ُي ِْرج مـ شٌقؾ اهلل ــؾ افعـامؾغ
ُيَصص افعؿقم ،ؾؿػفقم :افعامؾغ ظؾقفاْ ُ ،
كصـع؟ ـقػ ُكُطٌؼ؟ ؿافقا :ادػفقم ُ َ
ظذ ؽر افزـاة .وفربام شؿعـا مـ ُيػتل بجقاز َد ْؾع افزـاة فتحػقظ افؼرآن ،ويؼقل :فقس ظـد ادـاكعغ مــف دفقـؾ،
بحجة أكف فقس ؾقف دفقؾ ،بقـام افقاؿع أن افدفقؾ ذم كػس أيـة ،فؽــ
ودم َؿع َ
ُْ
افز َـ ََقات و ُتُد َؾع فؾعامؾغ ذم افدظقة ُ
ُي ِْرج افعامؾغ ظذ ؽر افزـاة ،وفذفؽ جاء مجفقر
افذ ْهـ أحقا ًكًا ؿد َيغقب ظـف تصقر افدفقؾ ،ؾافعامؾغ ظذ افزـاة ُ ْ
كوه ظذ اجلفاد ،وهلؿ أدفة أخرى ذم هذا مــ افًــة .فؽــ
افعؾامء ؾ َؼ َكوا ذم شٌقؾ اهلل ظذ اجلفاد ذم شٌقؾفَ ،ؿ َ ُ
افذي أريد أن ُأ َبقـََف فؽؿ أن اظتٌار ادػفقم وآحتجاج بف هق مذهب اجلؿفقر  ،وأن احلُجة ذم كػس أية .وؿد ترى
ما ٓ ُيراد ذم دفقؾ ،وإصؾ ؾقف أكف ُمرا ٌد ،ؾنذا ؿؾت ٓ ُيراد ،أظطـا احلُجة .فؽـ هـا جاءت احلجة ظذ أكف مراد ،مـ
( )1شقرة افتقبة.69 :
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فؾح ْك ،أدا ُة َح ْ ٍ
ك ،إكام ُم َؽَقكة مـ
اتُُلُُِؾُ ُػُ َؼُ َرُُ ِاءُُ ُ ُ
أيـ كلخذه مـ ؿقل اهلل تعاػ﴿ :إُِكُ ََمُُُُ
ُالصُدََُ َقُ ُ ُ
ُ ﴾ُ...أية  ،ؾؽؾؿة إكام َ
ٍ
فؾح ْكـ .ؾؼقفـف
إثٌات و َك ْػ ٍل( ،إن) فإلثٌات ،و(ما) فؾـػل ،واجتامع افـػل واإلثٌات ذم فػظ واحد يدل ظذ أكـف َ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ«ُ :إُِكَُمُُُُاألَُعَُمُ ُلُُبُِالُُـُيقيُ ُ ِ
اتُُلُُِؾُ ُػُ َؼُ َرُُ ِاءُ﴾ ،حمصقرة وتـقػ
اتُُ» ؾال ؿٌقل فعؿؾ إٓ بـِقة ﴿إُِكُ ََمُُُُ
ُالصُدََُ َقُ ُ ُ
َ
َ
( )1

( )5

حل ْ ِ
حل ْ ِ
ك ذم َصدْْ ر أية ُتـَ َِاذم أن يؽقن ﴿ َوُ ِِفُُ َُسُبُِ ُ ِ
ك ،ــام أن
قؾُُاُُهللُِ﴾ ظاما ،وإٓ ما َط َف َر معـك ا َ
اهلل ؿًؿتفا ،ؾلداة ا َ

إكام َدفت ظذ أن ادػفقم ُمرا ٌدٕ :كف َح َك فؾعامؾغَ ،ح َك فؾػؼراءَ ،ح َك فؾؿًاـغ ،إػ بؼقة إكقاع افثامكقة.

وهذا افـقع مـ افتؼيع ُيًؿك افعام افذي ُأ ِريدََ بف اخلُصـقصٕ :ن افعؿـقم أكـقاع ،مـفـا ظـام ٍ
بـاق ظـذ

ظؿقمف ،وظام َو َر َد فف خمصص ،وظا ٌم ِجلء بف بصقغة افعؿقم فؽـ ُيراد بف اخلصقص ،وافعؿـقم افـقجفل .هـذه

ؿقم خمصقص ،ظؿـقم ٍ
ُيَـص.
بـاق مل ُ َ
جفل ،ظؿق ٌم ُأ ِريدََ بف اخلصقصُ ،ظ ٌ
أربعة أكقاع مـ أكقاع افعؿقمُ ،ظؿق ُم َو ْ
ـؾفا هلا أمثؾة ظـد ظؾامء إصقل.
إذن ادػفقم تار ًة ُيرا ُد وتارة ٓ ُيراد ،وإصؾ ؾقف أكف ُمراد ،وؿد ٓ ُيراد ،وأذـر بعض إمثؾة.
هـاك أحاديث بؾ وآيات ؿرآكقة ادػفقم ؾقفا ؽر مر ٍ
ُحُ ُجُ ُ ِ
قرُ ُكُُؿُ﴾
اد ،مثؾ آية افر َب ِائبَ ﴿ :وُ َرُ َبُائُُِبُُؽُ ُُؿُُُُ
ُالَلُ ِِتُُ ُِِفُُ ُ
َُ
ُ
احلجر جيقز اجلؿع بقـفا وبـغ ُأمفـا ،ؾؼـافقا :ادػفـقم هــا ؽـر مـر ٍ
ِ
اد فميـة
َْ ُ
مػفق ُم أية أن افربِقٌَ َة إذا مل تؽـ ذم ْ
ُ َ

( )4

إخرى ،وهذا ادَثَ ُؾ تؽؾؿ ظؾقف أهؾ افعؾؿ ذم ُـتُُب تػًر إحؽام .مـ افعؿقم ؽر ادُ َراد َؿ ْق ُل افـٌل صذ اهلل ظؾقف
قرُُ َُمُ ُاؤُُُ ُهُُ»  ،مػفقم احلديث أن ماء ؽر افٌحر ٓ ُي َطف ْرٕ :كـف َح َص َ
ـؾ افتطفـر بـامء
وشؾؿ ذم ماء افٌحرُ «ُُ:هُ َقُُُُ
ُالطُ ُفُ ُ ُ
افٌحر ،ؾؿػفقمف أن أي ٍ
ماء ؽر ماء افٌحر ٓ ي َطفر ،ؿافقا :هـا ادػفقم ؽر م ٍ
راد باإلمجاع :دا جاء ذم افؼرآن افؽريؿ
ُ
ُ
ُ
( )3

( )1شقرة افتقبة.69 :
( ) 5أخرجف افٌخاري ذم ـتاب بدء افقحل -باب بدء افقحل ( ،)1ومًؾؿ ذم ـتاب اإلمارة -باب ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :إُِكََُُُمُ ُُُاألَُُ ُعََُُمُُُلُُ
بُِالُُـُي َقُ ُِةُ» (.)1997
( )4شقرة افـًاء.54 :
( )3أخرجف أبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب افقوقء بامء افٌحر ( ،)84وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء ذم ماء افٌحر أكف ضفقر ()69
وؿال افسمذي« :حديث حًـ صحقحش ،وافـًائل ذم ـتاب افطفارة -باب ماء افٌحر ( ،)29وـتاب ادقاه -باب افقوقء بامء افٌحر (،)445
وـتاب افصقد وافذبائح -باب مقتة افٌحر ( ،)3429وابـ ماجف ذم ـتاب افطفارة -باب افقوقء بامء افٌحر ( ،)486وصححف إفٌاين ذم
«صحقح أيب داودش.
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َجس افذ ِ
ِ
ِ
ات ،تلو َل ُ
أهـؾ افعؾـؿ
مـ َض َفارة شائر ادقاه .ؿافقا :حديث«ُ :إُِنُُاُُدُُسُؾُ َؿُُ َُالُُ َيُـُ ُجُ ُسُُ» مػفقمف أن افؽاؾر َك ِ ُ
بلن ادُراد ٓ يـْْجس كجاش ًة حؽؿقة وفقًت َظقـِق ًة ،حديث :هنك « َأ ْن َكًَتَـْ ِْجل بِ َل َؿؾ ِمــ َث َال َث ِ
ـة َأ ْح َج ٍ
ـارش  ،ؿـافقا:
ْ
ْ
ُ
َ ُ
َ
ْ
ََ
احلجارة ،ؾؿػفقمف أن ؽـر ِ
ؾذ ْـْر إحجار يدل ظذ أكف ٓ يـػع إٓ ِ
ِ
احلجـارة ٓ ُتُطفـرُ .رد هـذا مــ أدفـة كػـس
َ
ُ
ُؾح ُؼفا بام ِهنل ظـف؟ أو ُك ِ
ؽقت ظـفا ؾفؾ ُك ِ
احلديث :أكف هنك ظـ افع ْظ ِؿ وافرو ِ
ُؾح ُؼفا
ث  ،ؾؿعـاه أكف هـاك أصقاء َم ًْ ٌ
ْ
َ
ُ َ
ََ
( )1

( )5

( )4

ِ
حل َؼفا اجلؿفقر بام ُيطفر ،فقرود افـفل ظـ اثـغ و َب ِؼل ما ظداه مل ُيـْ َف ظـف.
بام ُأذ َن ؾقف؟ بـا ًء ظذ أن إصؾ افتطفر ؾ َل َ
ِ
ِ
بافز وافش ِعر
افز ُ
صقر ذم افًتةُ :
َي َرى اب ُـ َح ْزم وهق رأي ص ٌْف خمصقص فف ،وظؾقف ؿؾة مـ أهؾ افعؾؿ ،أن افربا حم ٌ
بافشعر وافتؿر بافتؿر وافذهب وافػضة  .شتة ،وأيـ افٌاؿل؟ ؾؾؿ َي َر أن ادعـك َي ِ
ني إػ ؽر افًتة ،وخافػف أئؿة
( )3

اإلشالم ومجفقر أهؾ افعؾؿ مـ ادذاهب إربعة وؽرهؿ ،داذا؟ ٕن هذه افًتة هلا مػفقم – مع أكف ٓ َي َرى ادػفقم
– فؽـ مػفقمفا مػفق ُم َف َؼ ٍ
ب وهق وعقػ ،ؾال يصح آحتجاج :وٕن اهلل تعاػ َحرم افربا وأباح افٌقع ﴿ َوُ َأُ َحُـؾُُ
ُالرُ َبُاُ﴾ ؾافٌقع جاء بإفػ وافالم ،وافربا جاء بإفػ وافالم ،إذن ـؾ أكقاع افربا ُحمَرمـة ،وــؾ
اُهللُُُال
ُُُُبَُقُ َعُُ َُوُ َحُرُ َمُُُُ ي
( )2

ك فمية أو أن افًتة مـ باب افتؿثقؾ ٓ مـ باب افتحـريؿ ،ؾـاجلؿفقر
أكقاع افٌقع حالل ،ؾفؾ هذه افًتة هل َح ْ ٌ
ـرى أن
َي َر ْون أكف مـ باب افتؿثقؾٕ :ن إصؾ حتريؿ افربا بؽؾ أكقاظف :فقرود إفػ وافالم ظؾقف ،وابــ حـزم َي َ
ِ
ي َؿـؾ ظـذ
افًتة فؾتحديد ،و ُي َرد ظؾقفؿ بؼاظدة أصقفقة وهل أن ِذ ْـْر
بعض أؾراد افعام ذم ُح ْؽ ٍؿ ٓ ُيافػ افعـام ُ ْ
افتؿثقؾ ٓ ظذ افتخصقص .أي أن ِذ ْـ َْر بعض أؾراد افعام ذم ُح ْؽ ٍؿ ٓ ُيافػ افعام ُيراد بف افتؿثقؾ ٓ افتخصـقص،
وهذه هلا ؿقاظد ومـاؿشات بغ أهؾ افعؾؿ .افشاهد مـ هذا وجقب افعـاية بادػفقم وهق تارة ُي َرا ُد وتارة ٓ ُي َرا ُد.
أمثؾة ادػفقم ادُ َراد :حديث اف ُؼؾتَ ْ ِ
َغ ُ«إُِ َذُاُُُ َكَُاُ َنُُاُُدَُ ُاءُُ ُقُؾُتَُ ِ
َنيُُ ََُلُُ َُيُ ِؿُ ِؾُُُ َ
ُاخلُ َبُ َ
َـغ
ثُُ» ُ،إذن مػفقمف :أن ما دون اف ُؼؾتَ ْ
ُ
( )6

( )1أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب احلقض -باب افدفقؾ ظذ أن ادًؾؿ ٓ يـجس (.)475
( )5أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب آشتطابة (.)565
( )4أخرجف افٌخاري ذم ـتاب ادـاؿب -باب ذـر اجلـ (.)4869
كؼدا
( )3أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افٌققع -باب بقع افتؿر بافتؿر ( ،)5179ومًؾؿ ذم ـتاب ادًاؿاة -باب افكف وبقع افذهب بافقرق ً
(.)1286
( )2شقرة افٌؼرة.572 :
( )6أخرجف أبق داود ذم افطفارة -باب ما يـجس اداء ( ،)64وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب مـف آخر ( ،)67وافـًائل ذم ـتاب افطفارة-
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ي ِؿؾ اخلٌََ َث ،وهذا شـتطرق إفقف إن صاء اهلل مع احلديث ظـ اختالف أحاديث ادقاه ،إذن تارة َي ِر ُد دفقـؾ ظـذ أن
َْ
ادػفقم ؽر ُم َراد ،وتارة َي ِرد دفقؾ ظذ أن ادػفقم ُم َراد ،وتارة يٌؼك ظـذ إصـؾ ،وهـق أن ادػفـقم ُحجـة .هـذه
قجزة ظـ أمهقة دٓفة ادػفقم ،ورأيتؿ ـقػ َأ َث ُرها ذم حتديد مصـارف افزــاة ،وفـق مل كعـرف إٓ بعـض
إفـ َام َحة ُم َ
ِ
أمـر مطؾـقب فطافـب افعؾـؿ ،إذن إِ ْظ َـام ُل
افتطٌقؼات فؽان ذم هذا َك ْػ ٌعٕ :ن افؼؾقؾ َجيؾب افؽثر و َت َػتؼ إذهـان ٌ
أمر ُم ِفؿ.
ادػفق ِم وإدرا ُـُف ٌ
ِ
ُ
ـاءُُ
متعاروة:
ور َد ْت ذم اداء
معـا مـ إحاديث ادختؾػة ذم ـتاب افطفارة مخًة أحاديث َ
حـديث«ُ :إُِنُُاُُدَُ ُ َ
قرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ» هذا احلـديث
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
َصُ ُفُ ُ ٌ
قرُ ُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ» هذا احلديث مشفقر بحديث بِ ْئر ُب َضا َظة«ُ ،إُِنُُاُُدَُ ُ َ
ِ
َ
قرُُ»
افؼؾقؾ ويشؿؾ
قرُُ» يشؿؾ ماذا؟
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
افؽثر ،اداء يشؿؾ ما ذم افؽلس ،ويشؿؾ اف َغَد َير ُ«إُِنُُاُُدَُ ُ َ
ظام ُ«إُِنُُاُُدَُ ُ َ
َ
ؾت ظذ اداء ؾفق ظام.
اءُُ» إفػ وافالم َد َخ ْ
وؿد جاء احلديث هذا ذم ماء بئر ُ«إُِنُُاُُدَُ ُ َ
( )1

اءُُ» وذم رواية«ُ :الَُُيُبُقُلَُـُ َُأُُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُاُُدَُ ُ ِ
حديث«ُ :إُِ َذُاُُُبُ ُ َالُ َُأُُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُاُُدَُ ُ ِ
اءُُ» خاص أم ظـام؟ ظـام ،يشـؿؾ
َ
َُ
َ
َ
حـدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُاُُدَُ ُ ِ
َ
ـاءُُ
ـ َُُُأ َُ
افؼؾقؾ .إذن ظـدكا حديثان حديث اداء مطؾ ًؼا ٓ َيـْ ُْج ْس ،وحديث اداء مطؾ ًؼا َيـْ ُْجس«ُ ،الَُُ َيُ ُبُ ُقلَُ ُ
َ
افؼؾقـؾ
يُ ُُُ،ثُؿُُ َيُغُتَُ َِسُ ُؾُُُفُِ ُ ِقفُُ» حديث افـ ْف ِل ظـ افٌقل فقس ذم افؼؾقؾ دون افؽثر ،وفؽـف َيشـؿؾ
ُُُ ِذُيُُُالَُُ ََُيُ ِرُ ُ
ُُالدُائُُِ ِؿُُال
ِ
َ
َ
متعاروان ،أحدمها
افؼؾقؾ وافؽثر .إذن حديثان ظامان
يشؿؾ
قرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ»
و َيشؿؾ
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
افؽثر«ُ ،إُِنُُاُُدَُ ُ َ
َ
( )4

( )5

( )3

أن اداء ُيـََج ًُف ُ
افٌقل ،وافثاين ٓ ُيـََج ًُف ر ٌء.
ُُُ َؽَُؾُبُُ ُِِفُُإُُِ َكُ ُ ِ
ذ ِهبؿ ،وإصؾ ذم
َاءُ َُأُُ َحُ ِدُ ُكُُؿُُ»  ،واإلكاء يؽقن
اُوُلَُغََُ ُال ُ
حديث«ُ :إُِ َذُُُ َ
صغرا َيًتخدمف افـاس ذم ُ ْ
ً
( )2

افطفارة -باب افتقؿقت ذم اداء ( ،)25وصححف إفٌاين ذم «صحقح اجلامعش (.)316
( )1أخرجف أبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء ذم بئر بضاظة ( ،)66وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء أن اداء ٓ يـجًف رء
( )66وؿال افسمذي« :هذا حديث حًـش ،وافـًائل ذم ـتاب ادقاه -باب ذـر بئر بضاظة ( ،)456وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش.
( )5مل أظثر ظؾقف.
( )4أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افقوقء -باب افٌقل ذم اداء افدائؿ ( ،)549ومًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب افـفل ظـ افٌقل ذم اداء افراـد
(.)585
( )3أخرجف أبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء ذم بئر بضاظة ( ،)66وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء أن اداء ٓ يـجًف رء
( )66وؿال افسمذي« :هذا حديث حًـش ،وافـًائل ذم ـتاب ادقاه -باب ذـر بئر بضاظة ( ،)456وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش.
( )2أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب حؽؿ وفقغ افؽؾب (.)579
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ِ ِ
إواين أهنا فقًت ـٌرة ،فقًت ِ ِ
َص ذم كجاشة اداء افؼؾقؾ ،مل َي ُؼؾ افـٌل
اُوُلَُغََُ ُال
بُُ ُِِفُُإُُِ َكُ َُاءُ َُأُُ َحُدُ ُكُُؿُُ» َك ٌ
ُُُ َؽَُؾُ ُ
ـافزك«ُ ،إُِ َذُُُ َ
َ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :إذا َو َف َغ افؽؾب ذم اداء ،فق ؿال :ذم اداء مطؾ ًؼا ،فؼؾـا بلن احلديث ظـام فؽــف ؿـال :ذم إكـاء،
ؾإصؾ ذم ماء إواين أن تؽقن ؿؾقؾ ًة ،هذا هق إصؾ أن يؽـقن مـا ُء إواين ؿؾـق ً
الً ،إذن هـذا َكَـص ذم كجاشـة
افؼؾقؾ.
اُاسُتَُقَُ َؼُ َظُ َُأُُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِمُـُُ َكَُقُ ِمُ ِفَُ ُُُ،فُ ََلُُيُغُ ِؿُسُُيُدََُ هُُ ُِِفُُُ ِ ِ
ُ
إصؾ أن هذا ذم ماء
ُحُتُكُُُ َيُغُ ِسُ َؾُ َفُاُُُ َثُ ََلُ ًثُاُُ»
حديث«ُ :إُِ َذُُُُ
ُاإلُ َكُ َُاءُُ َ
َ ُ
َ
َ
إواين افتل تؽقن ذم افٌققت ٓ ،ي ْغ ِْؿًفا ُ« َفُ ََلُُيُغُ ِؿُسُُيُدََُ هُُ ُِِفُُُ ِ ِ
ُحُتُكُُُ َيُغُ ِسُ َؾُ َفُاُُُ َثُ ََلُ ًثُ ُاَ ُُُ،فُنُِكُفُُ َُالُُ َيُـدُ ِرُ َ
ــُُ َبُاُ َتَُـتُُ
يُأ
ُُُيُ َ
ُاإلُ َكُ َُاءُُ َ
َ ُ
َ
َ
( )1

َيُدُُُ ُهُُ».
قرُُ َُالُُ ُيُ َـُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ» ،حديث ُ«إُِ َذُاُُُ َبُ ُ َالُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
هذه مخًة أحاديث ،حديث اف ُؼؾ َت َْغ ذـركاه ،حديث ُ«اُدَُ ُ َ
ِِفُُاُُدَُ ُ ِ
ُالدُائُُِ ِؿُُ» ،حديث اف ُق ُفق ِغِ ،حديث آشتقؼاظ .هذه مخًة أحاديث خمتؾػة.
اءُُُُ
اختؾػ إئؿة ذم َؾ ْف ِؿفا.
افعؿؾ ظذ حديث«ُ :الَُُيُبُقُلَُـُ َُأُُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُاُُدَُ ُ ِ
ُ
ُالدُائُُِ ِؿُُ»
اءُُُُ
رون اف َع َؿ َؾ بادػفقم – ؿافقا:
َ
َُ
ؾؼال احلـػقة – وهؿ ٓ َي ْ
ـر ًةً،
ـرا أو ُب َح ْ
اف َع َؿ ُؾ ظؾقف ،وهق حديث ذم افص َحاح ،و َك َُرد ـؾ إحاديث إفقف .ؿقؾ هلؿ :اداء افدائؿ ؿد يؽقن َب ْح ً
افؼؾقؾ مـ افؽثر؟ ؿافقا :كـظر ِ
فؾحؽؿة ،ما هل احلؽؿة؟ احلؽؿة :أكـت َمـْ ِْفـل أ ْن َتٌُ َ
َ
ـقل ذم ادـاء
ؾؽقػ حتددون
ِ
اشتََؽ ،واحلؽؿة طاهرة هـا.
افدائؿ :فئال ُتٌَاذ َك ََج َ
ِ
داذا َهن َ َ
اذ افـجاشةَ .ت ٌُ ُ
قل ثؿ َت َْر َؾ ُع افـجاشـ َة
اك افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ افٌقل ذم اداء افدائؿ؟ فئال ُت ٌَ َ
ِ
ـقل ذم ادـاء
ظذ َرأشؽ وظذ َط ْف ِرك وتغتًؾ ،ٓ ،هذا ؽر ُم َراد ،إذن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إكام َهن َاكا ظــ اف ٌَ ْ
ِ
ًَتخدم افـجاشة ،وهذه احلؽؿة طاهر ٌة يؿؽـ أن ُيعؾؾ هبا احلديث ،إذا ـاكت هـذه احلؽؿـة ؿـافقا:
افدائؿ :فئال َك
ِ
كـ ُظر هؾ افعؼؾ ُ ِ
يقؾ؟ يؼقل فؽ افعؼؾ :إن هذا اداء َك ِ
ُ
ًَتخد ْمف ،وهذا اداء تًتخدمف ،ؾنذا َأ َح َ
افعؼـؾ
ـال
َجس ٓ َت
اشتخدام افـجاشة ؾنكف ضاهر ،وإذا مل ُ ِ
ُ
حترك
يؾ
افعؼؾ ؾنكف كجس .ؿربقا فـا ،ؿافقاُ :مم ِؽـ أن كتصقر هذا *** أو ُ َ
َ
ٌ
َ
رجـؾ يٌـقل ذم زاويـة ،أفـقس ادـاء
افٌـقل،
ف اداء ثؿ تـظر إػ ادَ ْقج أيـ يـتفلٕ :ن ادَ ْق َج هق افـذي َيؿـؾ
َض َر َ
شقتحرك؟ ذم حترـف َي ِؿؾ َذر ِ
ات افٌقل .هلؿ اجتفادات رمحفؿ اهلل .ؾاحتـاضقا فطفـارة ادـاء ،وهـؿ أـثـر إئؿـة
( )1أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب ـراهة ؽؿس ادتقوئ وؽره يده ادشؽقك ذم كجاشتفا ذم اإلكاء ؿٌؾ ؽًؾفا ثالثا (.)578
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احتقا ًضا ذم هذا افٌاب ؾؼد صددوا ذم إمر ،بحقث أكؽ إذا ب ْؾ َت ذم مؽان تظـ أن ادَقج ٓ َيؿؾ َؿ َط ِ
رات افٌَ ْقل إػ
ْ َ
ُ
اجلفة افثاكقة معـاها أكؽ مل ُتٌ ِ
لت مـ ِ
اذ افـجاشة.
اجلفة افثاكقة ،إذا تقو َ
َ
افشاؾعقة واحلـابؾة اظتؿدوا ظذ حديث اف ُؼؾتَ َْغ  ،ؾؼافقا :إن حديث اف ُؼؾتَ َْغ يدل ظذ افتػريؼ بـغ افؽثـر
وافؼؾقؾ ،وهؿ ُي ِ
مائتل فِ ْس،
ؼاربقن احلـػق َة مـ ِج َف ٍة ،فؽـ حددوا ادا َء افؼؾقؾ افذي َيـْ ُْجس باف ُؼؾتَ َْغ ،واف ُؼؾتَ َْغ تؼري ًٌا
ْ
ِ
مائتل فسُ ،أ َؿر ُب فؽؿ ادعـكَ ،ب َر ِام ُقؾ افز َبا َفة هذه ادـشقرة ِم ْؾ ُم َهـا أو أؿـؾ
بعض ادؼايقس ،ؿربقها إػ
تؼريب
هذا
ُ
ْ
مائتل فِ ْس ،هـذا
افز ِمقؾ ادقجقد ادـتؼ ذم إحقاء هذا ،حتك ُيؼرب فؽؿَ ،ي ِص ُؾ أو يزيد ظذ
ْ
ؿؾقؾ مها ُؿؾتانٕ ،ن ِ ْ
بافتؼريب ادعاس .إذا َب َؾغ اداء اف ُؼؾتَ ْ ِ
َغ ٓ َيؿؾ افـجاشة ،يعـل ما يظفر ؾقفا افـجاشةَ ،ت َِضق ُع ،ودوكـف تظفـر ؾقـف
( )1

افـجاشة ،ؾاظتؿدوا ظذ حديث اف ُؼؾ َت ْ ِ
َـغ َيــْ ُْجس،
ؾؿـْ ُطق ُؿـف أن مـا دون اف ُؼؾ َت ْ
َغ ،وؿافقا :إن فف مػفق ًما و َمـطق ًؿاَ ،
يـف
عؿف أو ْفق ُكُف أو ِر ُ
ومػفق ُمف أن ما َؾ ْقق اف ُؼؾتَ َْغ ٓ َيـْ ُْجس ،ما مل يتغر َض ْع ُؿف أو َف ْقكف أو ريفٕ :ن اداء إذا تغر ض ُ

َج ٌس بنمجاع ادًؾؿغ ،باإلمجاع َك ِ
ؾفق َك ِ
َجس ،اخلالف ؾقام إذا مل تظفر افـجاشة ظذ إوصاف.
إذن ظـدكا احلـػقة اظتؿدوا ظذ حديث ُ«الَُُ َيُبُُقُلَُـُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ».
احلـابؾة وافشاؾعقة اظتؿدوا ظذ حديث اف ُؼؾتَ َْغ.

قرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ» ُ ،ؾؼال ادافؽقة :مفام َي َؼ ُع ؾقف مـ كجاشـة ٓ
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
ادافؽقة اظتؿدوا ظذ حديث«ُ :إُِنُُاُُدَُ ُ َ
يـْْجس إٓ إذا َطفر ظذ َفقكف أو ريف أو ضعؿف ،وردوا بؼقة إحاديث إفقف – ردوا بؼقة إحاديث إػ هذا – ِ
ومــ
ْ
َ ُ
َ
َ
ََ
ُُُ َؽَُؾُبُُ ُِِفُُإُُِ َكُ ُ ِ
ؽريب ِ
َاءُ َُأُُ َحُ ِدُ ُكُُؿُُ َفُؾُ ُ ِرُقُفُُ ُثُـؿُُلُُِقَُغُ ِسُـؾُفُُ َُسُـبُ َعُُ
اُوُلَُغََُ ُال ُ
افق ُفقغ – ٕن احلديث سيح«ُ :إُِ َذُُُ َ
ؿقهلؿ ذم حديث ُ
ِ ْ
ِمُ َرُُ ٍارُُ» – ؿافقا :هذا َتَعٌدٌٌ وفقس فؾـجاشةٕ :ن هذا احلديث َ ِ
يح ُي ْش ِؽؾ ظذ ادافؽقة ،وظذ َمـ ؿـال بؼـقهلؿ،
س ٌ
ُ( )ُ2

( )4

قرُُ َُالُُ ُيُـَُ يجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ»ُ ،فؽـ كؼقل :ـؾ إحاديث صحقحة ،حتك ٓ كدخؾ
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
وهق حديث أصح مـ حديث«ُ :اُدَُ ُ َ
ٍ
خالف مع أئؿة إحاديث ،ؾؽؾ إما ٍم فف تصقر ،ؾادافؽقة وبعض ادعاسيـ مـ احلـابؾـة يلخـذون بحـديث:
ذم
( )1أخرجف أبق داود ذم افطفارة -باب ما يـجس اداء ( ،)64وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب مـف آخر ( ،)67وافـًائل ذم ـتاب افطفارة-
باب افتقؿقت ذم اداء ( ،)25وصححف إفٌاين ذم «صحقح اجلامعش (.)316
( )5أخرجف أبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء ذم بئر بضاظة ( ،)66وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء أن اداء ٓ يـجًف رء
( )66وؿال افسمذي« :هذا حديث حًـش ،وافـًائل ذم ـتاب ادقاه -باب ذـر بئر بضاظة ( ،)456وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش.
( )4أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب حؽؿ وفقغ افؽؾب (.)579
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ُ«اُدَُ ُاءُُ َصُفُ ُقرُُ َُالُُيُـََُجُسُفُُ ََُشُءُُ»ُ ،هذا ي ْش ِؽؾ ظؾقفؿ حديث«ُ :الَُُيُبُقُلَُـُ َُأُُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُاُُدَُ ُ ِ
ُالدُائُُِ ِؿُُ» ُ؛ ٕن اداء مــف ؿؾقـؾ
اءُُُُ
َ
َُ
ُ
َ ُ ٌ ُ ي ُ
ٌ
( )1

ومـف ـثر ،وما ؿال افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ ٓ :يٌُق َفـ أحدـؿ إٓ إذا ؽر ُ
يف ،ما َذ َـ ََر هذاُ ،جم َرد
ضعؿف ور َ
افٌقل َ
مح ُؾقه ظذ أكف َتعٌد ،وإصؾ أكف مػفقم ِ
افعؾةٕ :ن افـٌل أمر باف َغ ًَْ ِؾ
افق ُفقغ ،ماذا ُيصـََع بفَ َ ،
َ
افٌقل َي ْؿـَ ُعؽ ،حديث ُ
ؾادغًقل اإلكاء فـجاشتف ،واداء ادُر ُاق َك ِ
ِ
ُ
َج ٌسٕ :كف ٓ ُي َطفره ر ٌء.
وباإل َرا َؿ ِة،
َ
ُ
خالف ذم دٓفتف.
اُاسُتَُقَُ َؼُ َظُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِمُـُُ َكَُقُ ُِم ِفُُ»  ،هذا ؾقف
حديث ُ«إُِ َذُُُُ
ٌ
( )5

ُـقر ُد
ـقرُُ»ُ ،ت َ
ـاءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
افشاهد مـ هذا أن ظـدكا أحاديث مخًة ،ظـد ادافؽقة اف ُع ْؿدََ ُة حديث بِئْ ِر ُب َضا َظة ُ«إُِنُُاُُدَُ ُ َ
ظؾقفؿ إحاديث إخرى«ُ ،الَُُ َيُ ُبُقُلَُـُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ» هق اف ُع ْؿدة ظـد َمـ؟ احلـػقة .حديث اف ُؼؾتَ َْغ هق اف ُع ْؿدََ ة ظـد َمـ؟
اُاسُـتَُقَُ َؼُ َظُُ
افشاؾعقة واحلـابؾة ،وفذفؽ دمد أن حديث اف ُؼؾ َت َْغ دمتؿع ؾقف إدفة ـؾفا ،ــؾ إدفـة دمتؿـعٕ :ن ُ«إُِ َذُُُُ
َـاءُ َُأُُحُ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـدُ ُكُُؿُُ» أي ادـاء دون
اُوُلَُـغََُ ُال
ـبُُ ُِِفُُإُُِ َكُ ُ َ
ُُُ َؽَُؾُ ُ
َأُ َحُدُُُ ُكُُؿُُُمُـُُ َكَُقُمُفَُ ُُُ،فُ ََلُُ َيُغُؿُسُُ َيُدََُ ُهُُ» ذم اداء افذي دون اف ُؼؾتَ َْغ«ُ ،إُِ َذُُُ َ
اءُُُُ ِ
اف ُؼؾتََغ«ُ ،الَُُيُبُقُلَُـُ َُأُُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُاُُدَُ ُ ِ
ِ
ـقرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُـفُُ ََُشُ ٌءُُ» ،وشـلبغ فؽـؿ َو ْجـف
َ
َُ
ـاءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
ْ
ُالدُائُُ ِؿُُ» دون اف ُؼؾتَ َْغ«ُ ،إُِ ُنُاُُدَُ ُ َ
افتقؾقؼٕ :ن هذا ُي ِ
َ
حديث اف ُؼؾتَ َْغ ،أما إحاديث إخرى ؾتَـْْدََ ِر ُج حتت حديث اف ُؼؾتَ َْغ.
عارض
قرُُ» ؿافقا :دل بؿـطقؿف ظذ أن اداء ٓ َيــْ ُْجس ،إٓ إذا تغـر فق ُكُـف أو َض ْع ُؿـف أو
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
أما ادُ َ
عاروة ؾـُ«إُِنُُاُُدَُ ُ َ
ِ
َـغ َيــْ ُْجس ،بـادػفقم ٓ
َـغ يـدل ظـذ أن مـا دون اف ُؼؾتَ ْ
يفٕ :ن اإلمجاع ُمـْ َعؼدٌٌ ظذ هذا ،وؿافقا :حديث اف ُؼؾتَ ْ
ر ُ
َنيُُ ُُ َ ِ
ُُُ َبُ َؾُغََُ ُاُُدَُ ُاءُُ ُقُؾُتَُ ِ
ي ِؿـؾ ،وافؼؾقـؾ؟ ادـطـقق تعـرض ٕي رء؟ فؾؼؾقـؾ أو
بادـطققُ «ُ ،إذاُ
ُالُيُؿُ ُؾُُ»ُأي افؽثر ٓ َ ْ
ُ
َ
ٌ
ادـطقق ظذ ادػفـقم ،ؾقـسجح
مـطقق ومػفق ٌم َؿدمـا
افؽثر؟ فؾؽثر ،ادػفقم فؾؼؾقؾ ،ؾؼال بعضفؿ :إذا تعارض
حديث بِئْ ِر ُب َضا َظ ًة مـطق ًؿا ومػفقما ،أهيام ُيؼدم؟ ادـطقق ،هؽذا ؿال بعضفؿ ،وهق ُمدََ و ٌن ذم افؽتب.
فؽـ اجلؿفقر ُي َػصؾقن ،يؼقفقن :ادـطقق تارة يؽقن ظامـا ،وتـارة يؽـقن خاصـا ،ؾـادـطقق اخلـاص إذا
ُ
ـاءُُ
ظارض ادػفق َم َؿدمـا ادـطقق اخلاص ظذ ادػفقم ،إذا ـان
ادـطقق ظاما ؾنن ادػفقم ُ َ
َ
ُيَصصف ،وادـاء ذم ُ«إُِنُُاُُدَُ ُ َ
َ
افؽثـر ،حـديث اف ُؼؾتـغ خـاص،
افؼؾقؾ ويشـؿؾ
قرُ ُ َُالُ ُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ» مـطقق ظام أم خاص؟ ظام ،يشؿؾ
َصُ ُفُ ُ ٌ
َ
( )4

( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افقوقء -باب افٌقل ذم اداء افدائؿ ( ،)549ومًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب افـفل ظـ افٌقل ذم اداء افراـد
(.)585
( )5أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب ـراهة ؽؿس ادتقوئ وؽره يده ادشؽقك ذم كجاشتفا ذم اإلكاء ؿٌؾ ؽًؾفا ثالثا (.)578
( )4أخرجف أبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء ذم بئر بضاظة ( ،)66وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء أن اداء ٓ يـجًف رء
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ُيَصص افعؿق َم ،وظذ هذا أمثؾة ذم افؼيعة ٓ ،يًتطقع ادخافِػ أن َيـْ َػؽ مـفا ،يمـد
ادػفقم ذم افؼؾقؾ ،ؾادػفقم ُ َ
اُمُـُُُصُ ُ ِ
ِ
احُ ِ
وجقب افزـاةَ ،مـ ظـده ثالث يؼال :صـاحب
يُحُؼُ َفُاُُ» هذا ذم
ُ
بُُإُُِبُِ ٍؾُُ َُالُُ ُيُ َمُ يدُ ُُ َ
هذا ادعـك حديثَ «ُُ:مُ ُُ َ
ٍ
ُصُدََُ َقُ ٌةُُ»  ،ؿافقا :افذ ْو ُد ُيط َؾؼ مـ افثالث
إبؾ ،و َمـ ظـده أربع يؼال :صاحب إبؾ ،وهذه فغة افعربِِ «ُ ،فُُ ُكُ يُؾُُ َذُوُدُُ َ
( )1

( )5

ؾلـثر ،صاحب اإلبؾ ثالث ؾلـثر ،إذن جمؿقظة أحاديث تدل ظذ أن ذم ـؾ ثـالث مــ اإلبـؾ صـدؿة ،جـاءت
ختصقصا بادػفقم ،ما مـ صاحب إبؾ مخًغ ،مائـة ،ؾقفـا زــاة أم فـقس ؾقفـا
صت ،كريد
أحاديث أخرى ؾخص ْ
ً
زـاة؟ ؾقفا زـاة ،فؽـ ُكُؿثؾ بقشائؾ افـؼؾ( ،افتؽاد) أو ادرشقدس افتل ُي َؿؾ هبا إثؼال مـ بؾد إػ بؾد ،ؾاكقـة
معؾقؾة ٓ ترظك ،هؾ ؾقفا زـاة؟ فؾعقامؾ .رجؾ ظـده َمخس مـ اإلبؾ ظقامؾ ذم افـ ْضح ِ -
يًؼل ظؾقفا زرظـف -
ٌ
أو ظـده مخًغ ويـؼؾ ظؾقفا إمتعة ،هؾ ؾقفا زـاة؟ ٓ ،داذا؟ معؾقؾة ،ؿافقإ :ن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال:
ُ« ِِفُُاُُ ِإلُبُِ ِؾُُُُ ِ ِ
ُصُدََُ َقُ ٌةُُ» ؽر افًائؿة؟ هؾ ؾقفا صدؿة؟ مـ أيـ احتَ ََج ْجـا؟ بادػفقم.
ُالسُائُُ َؿُةُُ َ
( )4

ؾا ْك َضٌَ َطَ ،خؾ َؽ ـاإلمام أمحد ،وٓ تؽـ تارة تعؿؾ بادػفقم ،وأخرى ٓ تعؿؾُ ،ـ ْـ ظذ ساط مًتؼقؿ ،إن
ِ
افػؼف ِدي ٌـ ذم خمُُ ت َؾػ إبقابْ ٓ ،
ؾتضطرب .إذن ذم
تؼؾ مر ًةً :هذا ادػفقم وعقػ ،ومر ًة تؼقل :هذا ادػفقم ُحجة،
اإلبؾ افًائؿة َصدََ ؿ ٌة ،مػفقمف أن ؽر افً ِائؿة -وهل ادَ ْع ُؾقؾة -فقس ؾقفا صدؿةُ.
ُ«إُِ َذُاُُُ َكَُاُ َنُُاُُدَُ ُاءُُ ُقُؾُتَُ ِ
َنيُُ ََُلُُ َُيُ ِؿُ ِؾُُُ َ
ثُُ» مػفقمف أن ما دون افؼؾتغ َي ِؿؾ اخلٌََ َ
ُاخلُبَُ َ
احتججـت بحـديث
ـث .ؾـنذا
َ
ُ
افً ِائؿة ،ؾاحتج بحديث اف ُؼؾتَ َْغ ،حتك تـضٌِط ظذ مـفج ُم َعغ ،وتصٌح ؾؼق ًفا ذم َؾ ْف ِؿ ُشــة رشـقل اهلل صـذ اهلل
( )3

ظؾقف وشؾؿ.
إذن هبذا كؽقن ؿد أدرــا أن إحاديث ذم ادقاه مخًة.
َ
قرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ»ُ.
ادافؽقة ومـ ؿال بؼقهلؿ مـ متلخرة احلـابؾة ،اظتؿدوا
اءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
حديث ُ«إُِنُُاُُدَُ ُ َ
( )66وؿال افسمذي« :هذا حديث حًـش ،وافـًائل ذم ـتاب ادقاه -باب ذـر بئر بضاظة ( ،)456وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش.
( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افزـاة -باب إثؿ ماكع افزـاة ( ،)1395ومًؾؿ ذم ـتاب افزـاة -باب إثؿ ماكع افزـاة (.)987
ونُُ ََُخُ ُِ
ُسُُ َذُ ُوُ ٍُدُُ َُصُ َُُد َقُ ٌةُ» أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افزـاة -باب فقس ؾقام
( )5مل أؿػ ظؾقف هبذا افؾػظ ،وفعؾ افشقخ يؼصد حديث « َُوُ َلُ ُقُ َُسُُفُُِ َُُقَمُُ ُدُ ُ َُ
دون مخًة أوشؼ صدؿة (.)1392
( )4أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افزـاة -باب زـاة افغـؿ ( )1323بـحقه.
( )3تؼدم خترجيف.
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احلـابؾة وافشاؾعقة احتجقا بحديث ُ«إُِ َذُاُُُ َكَُاُ َنُُاُُدَُ ُاءُُ ُقُؾُتَُ ِ
نيُُ»ُ.
ُ
احلـػقة احتجقا بحديث ُ«الَُُ َيُبُُقُلَُـُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ»ُ.
ظؾام ،همٓء هؿ أئؿة اإلشالم اجتفدوا ذم َؾ ْف ِؿ ُشـة رشقل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف
ما صاء اهلل ،زادين اهلل وإياـؿ ً
وشؾؿ ،ؾام ظؾقـا إٓ أن كتػؼف ـقػ تػؼفقا.
جل ْؿ ِع ما اظتَ ََؿ َدَ ظذ حديث اف ُؼؾتَ َْغٕ :كـف
احلـػقة ردوا إحاديث إػ ُ«الَُُ َيُ ُبُقُلَُـُُ َأُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ»ُ ،ؾؼؾـا بلن َأ ْر َج َح ا َ
َاءُ َُأُُحُ ِدُ ُكُُؿُُ»ُُُ،إذا ـان ؿؾـقال ؾقــْْجس ٓ ،كؼـقلَ :تعٌ ِ
ِ
ِ
ـدي ،ؾاوـطر ادافؽقـة إػ أن
اُوُلَُغََُ ُال
َ
َ ُ
بُُ ُِِفُُإُُِ َكُ ُ َ
ُُُ َؽَُؾُ ُ
ٓ ُُيافػ ُ«إُِ َذُُُ َ
ؿرأت حديث ُو ُفقغ افؽؾب ٓ يظفر فؽ
يؼقفقا :حديث َت َعٌدي ،كؼقل ،ٓ :إكام ُ ِهن َل ظـف .وهذا متٌا َدر فؾذ ْهـ ،إذا
َ
مـ ِش َق ِ
ِ
عؼقل ادعـك ،ؿؾـا :بؾ معؼقل ادعـكٕ :كف َو َر َد ؾقف إراؿـ ُة
اق افؾغة أكف فؾـجاشة ،ؿال ٓ :هذا َت َعٌ ِدي ،ؽر َم
وورد ؾقف َؽًَ ُؾ اإلكاء ،وبافساب ذم زيادةٕ :ن افؽؾب هق َـ ْؾبِ ،
ؾعـده مرض اف َؽ َؾ ِ
ـب ،وٓ يؼطعـف إٓ افـساب،
ٌ
ََ َ
ْ
اُاسُتَُقَُ َؼُ َظُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِمُـُُ َكَُقُ ِمُ ِفُُُُ،
افساب ظؾقف .تاله بعد ذفؽ حديث«ُ :إُِ َذُُُُ
ؾؾزيادة ذم افـجاشة ،وفزيادة ذم اديةُ ،أ ْد ِخ َؾ
ُ
ِ
ِ
َـغ ،ؾ َتَــدََ ِرج ودمتؿـع ذم
َفُ ََلُُ َيُغُؿُسُُ َيُدََُ ُهُُ»ُذم اداء افذي دون اف ُؼؾتَ َْغ«ُ«ُ ،الَُُ َيُبُُقُلَُـُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُاُُدَُ ُاءُُ»ُافذي دون اف ُؼؾ َت ْ
حديث اف ُؼؾتََغ ،أما ُ«ُادُ ِ ُاءُُ َصُفُ ُقرُُ» ؿؾـا :بلكف ظام ُُيصصف ادػفقم ـام َخصصـا بحديثِِ «ُ :فُُاُُ ِإلُبُِ ِؾُُُُ ِ ِ
ُصُـدََُ َقُ ٌةُُ»
ُالسُائُُ َؿُةُُ َ
ْ
ُ ُ ٌ
ْ
ٍ
اُمُـُُُصُ ُ ِ
ِ
ـاحُ ِ
بُُإُُِبُِ ٍ
ـؾُُ»ُِِ «ُُ،فُُ ُكُ ي
ُصُـدََُ َقُ ٌةُُ» ُ ،وــؾ
ُـؾُُ َذُوُدُُ َ
مػفقمف أن ؽر افًائؿة ٓ صدؿة ؾقفا ؾتُ َُخرج أحاديثَ «ُ :مُ ُُ َ
( )1

إحاديث افعامة ُ َ
ختَصص بؿػفقم حديث افًائؿة.
هذا ما أحٌٌت بقاكف فؽؿ.
***
ُ

ونُُ ََُخُ ُِ
ُسُُ َذُ ُوُ ٍُدُُ َُصُ َُُد َقُ ٌةُ» أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افزـاة -باب فقس ؾقام
( )1مل أؿػ ظؾقف هبذا افؾػظ ،وفعؾ افشقخ يؼصد حديث « َُوُ َلُقُ َُسُُفُُِ َُُقَمُُ ُدُ ُ َُ
دون مخًة أوشؼ صدؿة (.)1392
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األسئؾةُ
عتزُهذاُ
ُُُ
سُحؾؼةُحتػقظُوحصؾُعذَُشءُمـُادالُهؾُُُ ُيُ ُُ ُُ ُ
ُُُ َدُرُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ
حُلفُبالعؿؾُإذاُ
السمالُ:هؾُالطالبُغرُادنُ ُُُ ُُُُُ ُ ُ ُُُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُ
مـُالعؿؾ؟ُ
ُ ُُُُ ُ ُ ُ ُ
ؾؼرا ُيع َطك فػ ْؼره ٓ فتدريًف ،ـابـ افًٌقؾ تؼطعت بف افً ٌُؾ ،واهلل ؿد َذ َـ ََر ابـ افًٌقؾ ذم
ُ ُ ُُ ُ ُ
اجلقاب :إذا ـان ً
ِ
يػظ أوٓ َد افــاس ويـدؾعقن
افؼرآن ،ؾ ُقع َطك فػ ْؼره ،وإن َظؿ َؾ بافتحػقظ ُيع َطك مـ افصدؿات ٓ مـ افز َـ ََقاتَ ُ ،
َز َـ ََق ِاهتؿ فتعؾقؿ أبـائفؿ؟ ٓ َيص ُؾح هذا ،هؾ آيت بؿعؾؿ ُيعؾؿ أبـائل وأبـاء جراين وأدؾع فف َز َـ ََق ِايت؟ ٓ َيص ُؾحٕ :ن

ِِ
نيُ﴾ ْ ،
وخصقصا مـ يؼقم بتعؾقؿ وظؿؾ اخلر،
ؾلخ َر َج افعامؾغ ظذ ؽرها ،وهذه كؼطة مفؿة
اهلل ؿالَ ﴿ :وُالُُ َعُ ُامُؾُ َ
ً
سؾت ظـ أصحاب افًجقن وهؿ َأحقج افـاس فدُُ ي ِ
افز َـ ََقات ُ ِ
قهنؿ و ُأظطِ َقت ددارس افتحػقظ،
وفذفؽ دمد أن َ
ُ
ْ َ
ؾلي افص ْ ِ
رى أن يٌؼك ذم افًجـ وظـده
ـػغ َأ ْو َػ :افػؼراء ذم افًجـ ،وؽافب مـ ذم افًجـ ؾؼراء .ما مـ أحد َي َ
( )1

ِ
ظؿره بامفف ،اهلل ادًتعان.
مافف ،ؾقَػدي َ
السمالُ:ماُمعـكُُ« ََلُُ َُيُ ِؿُؾُُُ َ
ُاخلُبَُ َ
ثُُ»ُ؟ُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ

ِ
اجلقاب :حديث اف ُؼؾتَ َْغ«ُُ:إُِ َذُاُُُ َكَُاُ َنُُاُُدَُ ُاءُُ ُقُؾُتَُ ِ
َنيُُ ََُلُُ َُيُ ِؿُ ِؾُُُ َ
ُاخلُبَُ َ
ي ِؿؾ ،أي تظفـر ظؾقـف،
ُ ُ ُُ ُ ُ
ثُُ» َيعـل دون اف ُؼؾتَ َْغ َ ْ
ُ
( )5

َت ْط َػح ظؾقفَ ،ت ََرى افـجاشة ،ؾاحلديث مػفق ُمف طاهر ادعـكُ.
ُُُُ ُؼُؾُتََُنيُ؟ُُ
السمالُ:ماُمؼدارُال
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ
ِ
ِ
افز ِامقـؾ افتـل ذم
ُ ُ ُُ ُ ُ
اجلقاب :ؿؾت :اف ُؼؾتَ َْغ مائتل ف ْس تؼري ًٌا ،وهذه ُـُت َ
ب ؾقفا رشائؾ .وأؿرب ما رأيـت أهنـا َ
افشقارع .و َب َر ِامقؾ افزيقت مائتل فس .وهذه افزامقؾ ادـتؼة ذم إحقاء تؼري ًٌا إذا امتألت يؿؽــ أن تزيـد ظـذ
مائتل فس ،ومائتل فس ذم افزامقؾ ادعٌلة بافزيقت.
أصـافُالرباُ،وقدُأ ِ
السمالُ:قؾتؿُ:إنُالرسقلُصذُاهللُعؾقفُوسؾؿُقدُذكرُ ُ ُُُ ُُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ
ُجقامعُالؽؾؿُ،فؽـانُأوُ ََلُُ
وِتُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ
ُُُ ُ َ
ُالؼقلُ،فؾَمذاَُلُُُ ُيُ َعُ يؿُ ُؿ؟ُُ
تعؿقؿُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ
ُ ُ ُُ ُ
اجلقاب ٓ ،ٓ :فقس مـ حؼـا أن كعسض ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وكؼقل :دـاذا مل يؼـؾ ــذا،
ُ ُ ُُ ُ ُ

( )1شقرة افتقبة.69 :
( )5تؼدم خترجيف.
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فقس هذا فـا ،كحـ َك َْج َؿع بغ ـالم اهلل وـالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وٓ كؼقل :داذا افرشقل مل يؼؾ ـذا،
إذا مل يؼؾ ـذا ما ؿؾـا ـذا ٓ ،كؼؾ هذا ،فقس فـا اظساض ظذ ـالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وفؽــ كتػؼـف
افعؾة ،وفذفؽ ابـ ح ْزم يـْ ِْػل افؼقاس وٓ يراه وٓ ي ِ
هؾ افربا ذم افًتة ؾؼط أو ؾقام هق أظؿ مما جيتؿع معف ذم ِ
دخؾ ذم
ُ
َ
َ َ
ـثـر مــ إحؽـام ذم افؼـيعة ظــده
ؾت
ـثر مـ إحؽام ،تعط ْ
ٌ
هذه افًتة ؽرهإ :كف فقس ظـده ؿقاس ؾػاتف ٌ
بًٌب ظدم أخذه بافؼقاس ،وفذفؽ بعض أهؾ افعؾؿ ٓ َي ُعد َ
ػ ذم أمر ُجم َؿع
ؿقل ابـ حزم َُي ِر ُق اإلمجاعٕ :كف خا َف َ
ؾؿـ ٓ َي َرى افؼقاس ادجؿع ظؾقف افقارد ذم ـتاب اهلل وذم شــة رشـقل اهلل صـذ اهلل
ظؾقف ،وهق افعؿؾ بافؼقاسَ ،
ظؾقف وشؾؿ وتعا َمؾ بف افصحابة ـقػ يؽقن ُحجة ظذ اجلؿفقر ،ؾافـٌل ظؾقف افصالة وافًالم ُيدد ويليت بـلؿقال
وبلفػاظ ،متك؟ دا شئؾ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ما يؾٌس ادُح ِرم؟ ؿال«ُ :الَُُيُؾُبُسُُالُُ َؼُ ِؿُ ُقصُ ُُُ،وُالَُُُُ ِ
ُالعُ ََمُ َمُ َةُُ» وٓ ـذا وٓ
َ َ
َ َ ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
سكا طاهرية ٓ كؼـقس ،وإن ؿؾــا:
فؾح ْك أو فؾتؿثقؾ ،إِ ْن ؿؾـاَ :
ـذا ،أكقاع حمددة :هؾ ذ ْـ ُْر إمثؾة هذه َ
فؾح ْك ْ
( )1

فؾتؿثقؾ ؾؽؾ صـاظة يليت هبا أفًٌة مـ افقابان أو ؽرها ،وأفًٌة ٓ كعرؾفا ،يعرؾفا ؽركا ،معـاه أهنا تدخؾ ذم ــؾ
خمََ ِ قط ،وفذفؽ َكَص إئؿة ظذ حتريؿ ـؾ ادَ ِ
خقط ،وهق ما ِخ َ
قط ظذ افٌدن ،أو ظذ ُجزء مـ أجزائـف ،ؾتـليت أمثؾـة
ُالصُقُاُ ِمُ﴾ ـؿ َذ َـَر اهلل ِمــ افـذي َ ِ
ِ
يـؾ؟ ثالثـة :اجلـامع وإــؾ
َ
فؾتؿثقؾ ـام ذم ؿقل اهلل تعاػُ ﴿ :أُحُؾُُلَُؽُُؿُُلَُقُ َؾُ َةُُُُ ي َ
( )5

وافؼب ،هؾ إـؾ وافؼب واجلامع ؾؼط ،أو يؾ فؽؿ ـؾ ما ذم فقؾة افصقام مـ شائر ادػطرات؟ كعـؿ اف ُؽُـؾ،
وهلذا اختؾػقا ذم إمر افثاين وهق ماذا يصقم ظـف ادًؾؿ؟ هؾ ؾؼط يصقم ظـ إـؾ وافؼب وما ـان بؿعـاه؟ أو
يصقم ظـ إـؾ وافؼب وـؾ ُمدْْ َخ ٍؾ إػ افٌدن؟ ؾاجلؿفقر ظذ أن افصقام بؿعـك اإلمًاك وٓ يددوكف بإـؾ
وافؼب ،بؾ هق أظؿ مـ ذفؽِ ،
ؾذ ْـْر إـؾ وافؼب ؿافقا :فؾتؿثقؾ ٓ فؾتحديد :وٕن اهلل َذ َـ ََر هذه افثالثة دفق ً
ال
ِ
فؾح ْظر ،وٓ يؽقن ُ
ُالصُـ َقُاُ ِمُ﴾ دفقـؾ
دفقؾ اإلباحة َظ ْ َ
حل ْظ ِر .اكتٌف هلذه ادًلفة ﴿ ُأُحُؾُُلَُؽُُؿُُلَُقُ َُؾـ َةُُُُ ي
فإلباحة ٓ َ
غ دفقؾ ا َ
أيضا ُحمرم ذم افـفار؟ ؿافف ابـ حزم ،وخافػف مجفقر إئؿـة إربعـة ؾؼـافقا :بـؾ
إباحة ،هؾ هذا ادٌاح بافؾقؾ هق ً
افصقم كلخذه مـ فػظ افصقام ٓ مـ إمثؾة ادذـقرة ذم افؾقؾ ،ؾؼافقا :افصقام هق اإلمًـاك شـقاء ــان بؿعــك

( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افعؾؿ -باب مـ أجاب افًائؾ بلـثر مما شلفف ( ،)143ومًؾؿ ذم ـتاب احلج -باب ما يٌاح فؾؿحرم بحج أو
ظؿرة وما ٓ يٌاح (.)1177
( )5شقرة افٌؼرة.187 :
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إـؾ وافؼب .إمًاك ُمت ْ ًِؽ َبدََ َكَؽ ،ؾافصقم ـؾف َت َْر ٌك.
ِ
افؼ ِجقة جيقز اشتخدامفإ :هنا فقًت
ؾرى اب ُـ حزم ومعف مجاظة أن ا ُ
واختؾػقا ذم ا ُ
حل ْؼـََة َ
افؼجقةَ َ :
حل ْؼـََة َ
فؾح ْ ِ
ً
ك ،واجلؿفقر ؿافقا ،ٓ :فؾتؿثقؾ ،وافصقم
ؾج َع َؾ إمثؾة افثالثة َ
أـال وٓ ُذ ًبا ،وٓ بؿعـك إـؾ وافؼبَ ،
ٌ
إدخـال
هق اإلمًاك ظـ اإلدخال شقاء أدخؾ اإلكًان مـ بدكف ذم أظاله أو ذم أشػؾف ،وفذفؽ صار اجلامع وهـق
مػطر وفقس ً
أـال وٓ ذ ًبا.
ؾٌعضفؿ ؿال :إذا ـاكت ُم َغَذية ُتُػطر ،وإذا ـاكت ؽر ُم َغَذية
حل َؼـ افطٌقةُ ،
وفذفؽ اختؾػقا ذم ادػطرات مـ ا ُ
َ
ٓ ُتػطر ،بقـام تعريػ افصقام ظـد مجفقر افعؾامءُ :يػطر ُ
ـؾ ما َي ُ
داخؾ افٌدنٕ :هنؿ متًؽقا بؼقل اهلل تعـاػ:
دخ ُؾ
﴿ َفُ َؿُ ُُ َ
ُالشُفُ َرُُ َفُؾُ َقُ ُصُؿُفُ﴾ ؾافعزة بؽؾؿة َص ْقمِ ٓ ،ذ ْـ ُْر إـؾ وافؼب ،ؾنن ِذ ْـ َْر إـؾ وافؼب جاء
ـُشُ ِفُدََُ ُ ُِمُـُؽُ ُُؿُُُُ
ُالصُقُاُ ِمُ﴾ ِ ،
ِ
وذ ْـ ُْر افصقم ذم افؼرآن جاء ذم ثـتل ظؼ مقوـ ًعا ،ومل يـرد
ظذ شٌقؾ افتؿثقؾ فؾؿٌاحُ ﴿ ،أُحُؾُُلَُ ُؽُؿُُلَُقُ َؾُ َةُُُُ ي َ
( )1

( )5

ِذ ْـ ُْر إـؾ وافؼب إٓ مر ًة واحدة ،وجاء ظذ شٌقؾ اإلباحة ٓ ظذ شٌقؾ احلَ ْظ ِر ،وجاء افصق ُم ظذ شـٌقؾ احلَ ْظ ِ
ـر ٓ
ظذ شٌقؾ اإلباحة .ؾالبد مـ افتػريؼ بغ ما ورد فؾتؿثقؾ وما ورد فؾتحديد ،وهـا يليت اف َػر ُق بـغ ؾِ ْؼ ِ
ـف مجفـقر افعؾـامء
ََ َ
ََ َ
ْ
وؾِ ْؼ ِف ابـ َح ْز ٍم.
وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿدُ.
واهلل أظؾؿ ،وصذ اهلل َ
*ُ*ُ*ُ

( )1شقرة افٌؼرة.182 :
( )5شقرة افٌؼرة.187 :
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ُالرُ ُِحُقُ ِؿُُ
ُُالرُ ُ َ
ْحُ ُِـُُُ ُ
بُِ ُسُؿُُُاُُِهللُُُُِ ُ
واحلؿد هلل ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد ،وظذ آفف وصحٌف أمجعغ..
َأما َب ْعدُُ ..
حتدثـا بإمس ظـ بعض إحاديث ادختؾػة ذم ـتاب افطفارة ،و َمر معــا مـا ورد ذم ادقـاه ،وأهنـا مخًـة
أحاديث .وافققم شلحتدث –بنذن اهلل -ظـ حديثغ متعاروغ ذم افت َقؿـ ذم افقوقء.
ُاألَُوُ ُلُُُُُ:
ـف وشـؾؿُ -يـب افتقـامـ ِذم َتـََع ِؾ ِ
ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َظـْ َفاَ -ؿا َف ْتَ :ـَا َن َر ُش ُ
ـف،
َ ُ
قل اهللِ َ -صـذ اهللُ َظ َؾ ْق َ َ َ
َظ ْـ َظائ َش َة َ -ر َ
َو َت ََرج ِؾ ِفَ ،و ُض ُف ِ
قر ِهَ ،و ِذم َص ْلكِ ِف ُـُؾ ِفُُُ ُ.مت َػ ٌؼ َظ َؾ ْق ِف  ،إذن ظائشة -ريض اهلل ظـفا -حتؽل ؾِ ْعـؾ رشـقل اهلل -صـذ اهلل
وذـرت أكف يب افتقَؿ َـ ،إذا َفٌِ َس افـعال بدأ بافقؿغ ،وإذا ترجـؾ أصـؾح ِمـ ْـ صـلكف بـدأ بافشـؼ
ظؾقف وشؾؿ،-
ْ
( )1

( )5

ِ
افرجؾ افقنىُ ،ثـؿ
إيؿـ ،وـذا ذم افقوقء يٌدأ بادقامـ بافقد افقؿـك ؿٌؾ افقنى ،ويغًؾ افر ْجؾ افقؿـك ؿٌؾ
ؿافت :وذم صلكف ـؾف ،هذا حديث ِم ْـ ؾِ ْعؾ رشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ترويف ُأم ادممـغ ،أما احلديث افثاين
ْ
ادُ ِ
عارض هلذا احلديث ؾفق ما رواه أبق هريرة –ريض اهلل ظـف -أن افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿال«ُ :إُِ َذُاُُُلَُبُِسُتُُُؿُُ
( )4

( )1ظائشة بـت أيب بؽر افصديؼة بـت افصديؼ أم ادممـغ ،زوج افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وأصفر كًائف ،تزوجفا رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ بؿؽة ؿٌؾ اهلجرة بًـتغ ،وهل بـت شٌع ،وابتـل هبا بادديـة وهل ابـة تًع ،وـان رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد أري ظائشة ذم
بؽرا
ادـام ذم هؿة مـ حرير ؾؼال« :إن يؽـ هذا مـ ظـد اهلل يؿضفش ؾتزوجفا بعد مقت خدجية بثالث شـغ ،ومل يـؽح صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ً
ؽرها ،وتقذم ظـفا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهل بـت ثامن ظؼة شـة وـان مؽثفا معف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ تًع شـغ .ؿال افزهري :فق مجع ظؾؿ
ظائشة إػ ظؾؿ مج قع أزواج افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وظؾؿ مجقع افـًاء فؽان ظؾؿ ظائشة أؾضؾ .تقؾقت شـة ثامن ومخًغ ،ودؾـت بافٌؼقع.
اكظر :آشتقعاب (ُ ،)119–198/5أ ْشد افغابة ( ،)482-484/4اإلصابة (.)59-16/8
( ) 5أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افقوقء ،باب :افتقؿـ ذم افقوقء وافغًؾ ( )168ومً ؾؿ ذم ـتاب افطفارة ،باب :افتقؿـ ذم افقوقء وؽره
(.)568
ً
ً
ً
وعقػا ذم
يتقام
حػظا فؾحديث
( )4هق :ظٌد افرمحـ بـ صخر افدود ،ادؾؼب بليب هريرة :صحايب ،ـان أـثر افصحابة
ورواية فف .كشل ً
ً
حديثا ،ووِل إمرة
اجلاهؾقة ،وؿدم ادديـة ورشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بخقز ،ؾلشؾؿ شـة  7هـ ،وفزم صحٌة افـٌل ،ؾروى ظـف 2473
ادديـة مدة .وـان أـثر مؼامف ذم ادديـة وتقذم ؾقفا شـة 29هـ( .هتذيب افؽامل.)466/43 :
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ُوإُِ َذُاُُُ َتَُقُضُلُ ُتُُؿَُ ُُُ،فُابُُدََُ ءُواُ ِ ِ
ـر:
َ
ُُُبُِ َؿُقَُ ُامُـُؽُُؿُُ» ظزاه إػ أهؾ افًــ بؾػظ افؼقل ،مع أكف ظـد افسمذي وافـًائل  .ؾقـف أ ْم ُ
ُ
(إُِ َذُاُُُلَُبُِسُتُُُؿُُُوإُِ َذُاُُُ َتُ ََقُضُلُ ُتُُؿُ )ُ،وإصؾ ذم إمر ما هق؟ افقجقب ،جيب افتقـامـ ذم افؾٌـاس :بؿعــكُ :تُـدْْ ِخ ُؾ يـدك
( )5

( )1

افقؿـك ذم اف ُؽُؿ َؿٌْؾ افقنى ،تؾٌس اخلػاف ؾتٌدأ بافقؿغ ،وـذا افـعال :إذن إصؾ ذم إمر افقجقب ،وهذا أ ْم ٌر،
غ حديث افػعؾ افدال ظذ اشتحٌاب افت َقا ُم ِـ ،هذه
غ حديث إمر و َب ْ َ
ـذفؽ ذم افقوقء ،ؾام احلؽؿ؟ ـقػ ُك َُقؾ ُؼ َب ْ َ
غ أهؾ افًـة واجلامظة ِم ْـ مذاهب إئؿة إربعة وؽرهؿ .إن حديث إمر حمؿقل ظذ
ادًلفة فقس ؾقفا خالف َب ْ َ
آشتحٌاب بدفقؾ ؾِعؾ افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :-حقث إكف ـان يب ؾدل ظذ أكف ٓ ي ِ
ـذم ،وخـا َفػ بعـض
ُ
ْ
أهؾ إهقاء :ؾذهب افراؾضة وافزيدية إػ وجقب افت َقا ُمـ ذم افقوقء -وجقبـف ذم افقوـقء -وــلهنؿ يعـدون
افت َقا ُم َـ ِم ْـ ذوط افقوقء ،ـقػ اجلقاب؟
احلديث طاهر متًؽقا بلصؾ احلديث َف ِؽ ْـ اجلقاب ما هق؟
قب ظـ هذا احلديث بدٓفة آؿسان ،ما هل دٓفة آؿسان؟
ُأ ِج َ

س ،وافتقـام ِـ ِذم افقو ِ
ـقء ،افؾـٌْ ُس فـقس ظٌـادة،
ُ ُ
جاء أ ْمر افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -بِافتقَـا ُم ِـ ِذم افؾـٌْ ِ َ َ ُ

غ ما هق ظٌادة ،وؿد أمجع افـاس حتك أهؾ إهقاء بلكف ٓ جيب
غ ما هق مٌاح و َب ْ َ
وافقوقء ظٌادة ،ؾاؿسن إمر َب ْ َ
افتقَا ُم ُـ ذم افؾٌاس.
إذن يؼال هلؿ :أكتؿ أخذتؿ بجزء احلديث :ؾلوجٌتؿ افتقَـا ُم َـ ذم افقوـقء َ
ومل ْ تقجٌـقا افتقَـا ُم َـ ذم افؾٌَـاس،
ؾدٓفة آؿسان هـا تدل ظذ ما دل ظؾقف ؾِ ْعؾ افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،-وتضا ُؾر إدفـة ذم ادًـلفة افقاحـدة
ِ
حلجة.
وارد ،ؾنن وجقد أـثر م ْـ دفقؾ ظذ ؾرض افدفقؾ افدال ظذ وجقب آشتحٌاب هذا ُي َؼقي ا ُ
إذن كـتٌف إػ هذه ادًلفة ادفؿة :وهل أ ْن يؼسن ذم ؾِ ْعؾ افعٌادة أ ْمر بام فقس ؾقف ظٌادة وهق افؾ ٌَاس ،افؾ ٌَـاس
ِ
وه ْؿ ٓ يؼقفقن بقجقب افت َقا ُم ِـ ذم
س افعقرة بلي ضريؼة -ؾنذا فًٌتؿ ؾتقامـقاُ ،
م ْـ حقث هق مٌاح -يعـل جيب َش ْ ُ
افؾٌَ ِ
اس ،ؾقُـْ َؼ ُض ظؾقفؿ افؼقل بقجقب افتقَا ُم ِـ ذم افقوقء بدٓفة آؿسان وبامذا؟ وبِ ِػ ْعؾ رشـقل اهلل -صـذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ ،-ؾقـزل إمر ِمـ افقجقب إػ آشتحٌاب ،وؾقف ؿاظدة ظـد أهؾ ِ
افع ْؾؿ أن أحاديث أداب -وهـاك
َ

( )1أخرجف ابـ ماجف ـتاب افطفارة وشــفا -باب افتقؿـ ذم افقوقء ( ،)395وصححف إفٌاين ذم «صحقح ابـ ماجفش.
( )5أخرجف افسمذي ذم ـتاب افؾٌاس -باب ما جاء ذم افؼؿص ( ،)1766وافـًائل ذم «افًــ افؽزىش (.)9669
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ُـتُُب ذم أحاديث أداب -أحاديث أداب ـإمر بنضػاء ادصٌاح ،وإمر بعرض افع ِ
قد ظذ اإلكاء ادؽشـقف،
ُ
َْ
ِ
ب ذم
وافـفل ظـ افـقم ذم افصػ افذي فقس فف حجاب ،وإمر بنضػاء افـار ،هذه أحاديث آداب وؽرها ،وؿد ُـُت َ
ـر :وفـذفؽ ظـدها أهـؾ
أداب ُـتُ ٌ
ُب ،ؿافقا :وإصؾ ذم أحاديث أداب أهنا فالشـتحٌاب :وإ ْن ــان ؾقفـا أ ْم ٌ
إصقل وؿافقا :إن مما يكف إمر ظـ افقجقب إػ آشتحٌاب ذم َـ َْقكف ِم ْـ أحؽام أداب ـإمر بافت َقا ُم ِـ ذم
افؾ ٌْس وهق ِم َـ أداب ،وإمر بِافت َقا ُمـ ذم ُف ٌْ ِ
س افـعال ،داذا سؾقا ُـُؾ أوامر أداب إػ آشتحٌاب؟ وخافػقا
ِ
تُُ ُِألَُُتََُ ي َؿُُ
ؿقل افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ«ُ :-إُِكُ ََمُُ ُبُ ِعُثُ ُ
إصؾ م ْـ أن إصؾ ذم إمر افقجقب؟ ؿافقإ :دفة مـفا ْ
َمُ َؽُ ُ ِ
َارُ َمُ ُُُاألَُخُ ََلُ ِقُُ» إخالق مقجقدة ِم ْـ ؿ ٌْؾ ذم اجلاهؾقة ،مقجقدة ومعروؾة ،افعرب فدهيؿ أخالقَ :ف ِؽ ْـ فـقس
( )1

فدهيؿ ُـُؾ إخالق ،ومعؾقم أن ادقروث ِم ْـ أخالق اجلاهؾقة ٓ جيب ٓ ،جيب ظؾقؽ أ ْن تػعؾ هذإ :كف مقروث
ِم َـ اجلاهؾقة َف ِؽ ْـ فؽقكف ُخ ُؾ ًؼا حًـًًا َؾقُ ًْتَ ََحب ؾِ ْع ُؾ ُف ،داذا؟ ٕن افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أؿـره ،وؿـال(ُ :إُِكُ َـَمُُ
تُ ُ ُِألَُُتََُ ي َؿُ ُ َُمُ َؽُ ُ ِ
ي َؿ ُؾ ظذ آشتحٌاب .أحلؼقا
ُبُ ِعُثُ ُ
َارُ َمُ ُُُاألَُخُ ََلُ ِقُُ)ُؾلي ُخ ُؾ ٍؼ جاء بف افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾفق ُ ْ
وإٓ ؾربام يؼرأ ضافب ِ
بإخالق أدابّ ،
افع ْؾؿ أحاديث ذم إخالق وأداب و ُي ْش ِؽ ُؾ ظؾقف دـاذا سؾـقا؟ دـاذا
خافػقا إصؾ ذم إوامر؟
ف إػ آشتحٌابٕ :ن افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿال:
ك ُ
إذن إمر إذا ورد ذم أداب وإخالق ؾقُ ْ َ
تُُ ُِألَُُتََُ ي َؿُُ َُمُ َؽُ ُ ِ
َارُ َمُُُُاألَُخُ ََلُ ِقُُ)ُُ؛ُؾاخلُ ُؾ ُؼ مـف أخالق جاهؾقة أؿرها اإلشالم ،ومـف أخالق جلء هبا ،ومـف أخالق
ُ(إُِكُ ََمُُ ُبُ ِعُثُ ُ
جاهؾقة ُصح َح ْت ،إذ إن اخلُ ُؾ َؼ افؽريؿ ادقروث ظـ افعرب وادقروث ظـ افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -هذه ٓ
حت َؿ ُؾ ظذ آشتحٌاب.
حت َؿ ُؾ ظذ افقجقب :إكام ُ ْ
ُْ
إ َذن هذا احلديث ـام ترون اؿسن ذم احلديث افثاين ذم شقاؿف ما يدل ظذ ظدم وجقبف ،وفعؾؽـؿ اشـتظفرتؿ
ِ
ي َؿ ُ
ـؾ هـذا
هذا ادعـك م ْـ ك ْػس احلديث :ؾؿجلء(ُ :إُِ َذُاُُُلَُبُِسُ ُتُُؿُُ) دل ظذ أن افت َقا ُم َـ ذم افؾ ٌْس فقس بقاجـب ،إ َذ ْن ُ ْ
احلُ ْؽ ُْؿ إػ ما اؿسن بف ِم ْـ فػظ ،وهق ظدم افقجقب ذم افتقَا ُم ِـ ذم افقوقء مع ورود إمر بفَ ،ف ِؽ ْـ فدٓفة آؿسان:
ي َؿ ُؾ جزء مـف ظذ افقجقب واجلزء أخر ظذ آشتحٌاب.
إذ احلديث افقاحد ٓ ُ ْ
ُصُالُُُِ َُحُ ُُُ ُ
تُ ُ ُِ ُ
ُاألَُ ُخُ ََُلُ ُِقُ» أخرجف أمحد ذم «مًـدهش ( ،) 481/5مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف ،وؿال صعقب
( )1بؾػظ« :إُِكََُُُمُ ُ ُبُ ُِعُثُ ُُ
ُألُُ ََُُتُي َُؿُ ُ َُ
إركموط« :صحقحش.
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وأهؾ ِ
ـغ
افع ْؾؿ هلؿ ـالم ذم دٓفة آؿسان ،فؽـفا ِم َـ افشقاهد ،ؾٌفـذا كؽـقن ؿـد أدرـــا ـقػقـة اجلؿـ ِع َب ْ َ
ي َؿ ُؾ هؽذا.
احلديثغ واشتػدكا ؾائدة أكف َي ِرد باحلديث افقاحد ما يػن بف بؼقة احلديث ،ويدل ظذ أكف ُ ْ
هـاك حديثان متعاروان آخران ،ما مها؟
ِ ِ
ؿقل افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ«ُ :-إُِ َذُاُُُ َكَُاُ َنُ َُأُُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُُصُ ََلُ ٍةُُ َفُقُجُدََُ ُ ُِرُ ِ
ـؿُ َعُُ
يُ ُُاُمُـُُ َكَُػُسُفُُ َفُ ََلُُ ََُيُ ُرُجُُ َ
َ َ
َ
َ
ً
ُحُتُـكُُُ َيُسُ َ
ُُُوُُ ََُيُِدََُ ُ ُِرُيُاُش وذم روايةَ «ُ :الُُُوُ ُضُ ُقءُُإُُِالُُ ُِمُـُُُصُقُ ٍ
َصُقُ ًتُ َ
تُ َُأُُوُُ ُِرُ ُيحٍٍُُُُ» هذا احلديث يدل ظذ أن افقوقء ٓ ُيـْتَ َؼ ُض
ًاُأ
َ
ُ
ً
َ
ٍ
ِ
يُاُ) ؾفؾ افـقاؿض حمصقرة ذم اخلارج
ّإٓ إذا خرج رء م َـ افد ُبر ٓ ،ووقء( ،إُِ َذُاُُُ َكَُاُ َنُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُ َ
ُصُ ََلُةُُ َفُ َقُ َجُدََُ ُ ُِرُ ً
ِم َـ افًٌقؾغ؟ وبإخص ذم افريح وما يؾحؼ بذفؽ ِم ْـ َب ْقل وؽائط ،أو أن افـقاؿض أظؿ ِم ْـ ذفؽ؟ ؾـنذا ـاكـت
أظؿ ِم ْـ ذفؽ :ؾام اجلقاب ظـ هذا احلديث؟
( )5

( )1

كيب ً
مثآ دا اختؾػ ؾقف إئؿة بًٌب هذا احلديث :خروج افدم ،هؾ هق كاؿض أو فقس بــاؿضَ ،مـ ْـ
كظر إػ هذا احلديث ؿال :افدم ٓ يـؼضٕ :كف فقس بريح وٓ بصقت ،ومم ْـ ؿال بعدم ك ْؼض افقوقء بافدم مطؾ ًؼا:
ادافؽقة ،ؾال يرون اكتؼاض افقوقء بافدمِ ،
وم ْـ أدفتفؿ هذا احلـديث ،ؾنكـف ٓ ووـقء ّإٓ ِمـ ْـ صـقت أوريـح،
ِ
ػرج ،داذا؟
وواؾؼفؿ افشاؾعقة ،ؾؼافقا :افدم ٓ يـؼض ّإٓ إذا خرج م َـ اف ْ
افٌقل -أـرمؽؿ اهلل ٓ -أن افدم بذاتف كاؿض ،داذا؟
ؿقاشا ظذ ْ
ؿافقا ً
ِ
ِ
ػـرج
ػرج ،ؾؼاشقا ظذ افٌقل خروج افدم ،ؾنذا خرج افدم مـ َـ اف ْ
ٕن إصؾ ٓ :يـؼض ّإٓ ما خرج م َـ اف ْ
ِ
جل ْرح ؾنكف ٓ يـؼض ،وبعض ادعاسيـ ِمـ َـ احلـابؾـة
افػرج ـافر َظاف وا ُ
ؽر ْ
ؾنكف يـؼض افقوقء ،وإذا خرج م ْـ ْ
رجح هذا افرأي ،فعؾؽؿ شؿعتؿ ذم هذا أو حػظتؿقهَ « :أن افد َم َٓ َيـْ ُؼ ُض إِٓ إِ َذا َخ َر َج ِم َـ اف َػ ْر ِجشْ ،
أخ ًذا ِم ْـ ِمثْؾ
هذا احلديث ،وأن إصؾ أن افطفارة باؿقة ما َمل ْ َي ِر ْد دفقؾ ظذ افـ ْؼض ،ؾؼال افشـاؾعقة بافؼقـاسَ ،
ـر ادافؽقـة
ومل ْ َي َ
افؼقاس :ؾؼافقا بعدم افـؼض مطؾ ًؼا ،واوح هذا آشتدٓل وهذا افتلصقؾ ِم ْـ همٓء افًادة إئؿة -رمحفؿ اهلل،-
وخافػفؿ احلـابؾة واحلـػقة ،داذا؟

( )1أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب احلقض -باب افدفقؾ ظذ أن مؽـ تقؼـ افطفارة ثؿ صؽ ذم احلدث ؾؾف أن يصع بطفارتف تؾؽ (.)465
( (5أخرجف افسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء ذم افقوقء مـ افريح ( ،)73ؿال افسمذي« :حديث حًـ صحقحش ،وابـ ماجف ذم
ـتاب افطفارة -باب ٓ ووقء إٓ مـ حدث ( ،)212وصححف إفٌاين ذم «صحقح افسمذيش.
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اكُُ ِ
ؿافقا حلديث آشتحاوة ،وهق حديث ذم افٌخاري ؿال«ُ :إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
ُعُرُ ٌقُُ» حديث ادًتحاوـة معـروف،
حديث ادًتحاوة يعارض حديثَ «ُ :الُُُوُ ُضُ ُقءُُإُُِالُُ ُِمُـُُُصُقُ ٍ
تُ َُأُُوُُ ُِمُـُُ ُِرُ ُيحٍٍُُُُ»  ،بقـفام تعارض ،ؾافذيـ ؿافقا بدٓفة
َ
ُ
َ
ِ
ػـرج .أمـا احلـابؾـة
حك افـقاؿض بامذا؟ بام خـرج مـ َـ اف ْ
( َٓ ُو ُوق َء) ظرؾتؿقهؿ وظرؾتؿ احلجة ذم ذفؽ ،وهق ْ ُ
ُعُرُ ٌقُُ َفُتََُقُضُئُِلُلِ
اكُُ ِ
واحلـػقة :ؾؼافقا :كتؿًؽ بؼقل افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -فؾؿًتحاوة« :إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
ُصُ ََلُ ٍةُش
ُُُؽُ يُؾُُ َ
َ
( )1

( )5

( )4

غ احلـابؾة واحلـػقة خالف ذم َمـْ َْزع آشتدٓل وهق دؿقؼ:
إذا ـان إمر هؽذا :ؾنن افقوقء جيب بخروج افدمَ .ب ْ َ
اكُُ ِ
ؾفؾ هذا احلديث ِم ْـ باب افؾػظ افعام (إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
ُعُرُ ٌقُ) أو أكف ِم ْـ باب افؼقاس ادـصقص ظذ ظؾتف؟ -ادُ َعؾؾ يعـل
ِ
ِ
اس ظؾقف شائر افعروق ،داذا
ما هق ظؾة افقوقء -هؾ فؽقكف دم ظ ْر ٍق ؾقشؿؾ افعروق ـؾفا؟ أو فؽقكف دم ظ ْر ٍق ؾ ُق َؼ ُ
ِ ِ
ؽر احلقض ،احلقض دم
افػرج ؾادرأة مًتحاوة ،ومعؾقم أن آشتحاوة ْ
ؿافقا هؽذا؟ ٕن احلديث َو َرد ذم ظ ْرق ْ
يتجؿع خالل واحد وظؼيـ يقما ذم دمقيػة افر ِحؿ ويـشل ـاحلٌَُقٌَْات ؾنذا تؿ كشء افدم افصافح فؾطػؾ فؾغـذاء،
مح ٌؾ خالل واحد وظؼيـ يق ًما بدأ اجلـغ يتغذى ِم ْـ هذا افدم ادُتََؾٌد ظذ جقف افـر ِحؿ ،وإ ْن َمل ْ يؽــ
ؾن ْن ُو ِجدََ َ ْ
ـذفؽ مل حتؿؾ ختؾص افر ِحؿ ِم ْـ هـذا افـدم واشـتخرجف ذم شـٌعة أيـام :إذ ْن جيؿعـف ذم واحـد وظؼـيـ يق ًمـا
ويًتخرجف ذم شٌعة أيام ،هذا دم احلقض ِم ْـ صػاتف أكف ٓ يتجؿد.

ويؼال ٓ :يتجؾط ،وافتجؾط افتحجر ،أما دم آشتحاوة :ؾفل ـًائر افدماء تتجؾط ،وجيد اإلكًـان ِمـ ْـ

ك ْػًف إذا أرظػ حلظات وإذا بافدم صار ُـتَ ًَالَ ،و ُت ًَُؿك هذه افعؿؾقة بعؿؾقة افتجؾط.
ِ
ِ
ِ
افػرجٕ :هنا مًتحاوة وافدم ُيرج ِم ْـ ْؾرجفا ،ؾفؾ هذا
افشاهد م ْـ هذا :اتػؼـا أن افع ْر َق ادُ َشار إفقف ظ ْر ُق ْ
ِ
افػرج ؾقؼاس ظؾقف شائر افعروق ،أو أن هذا ظام ف ُؽُؾ ِظ ْرق؟ افـتقجة ظـد احلـابؾة واحلـػقة واحد ،إكام
خاص بع ْرق ْ
اختؾػقا ذم افتعؾقؾ ،وأكا ذـرت هذا فؽؿ ذم افتـٌقف ظذ أمهقة افقؿقف ظذ ـالم أهؾ ِ
افع ْؾؿ ،يرون أن افدماء تـؼض
ُعُرُ ٌقُ) ،ودم ِ
اكُُ ِ
ِ
ػرج :هلذه افؾػظة ادٌارـة (إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
افع ْرق ُيتؾػ ظــ دم احلـقض :احلـقض -ــام
وفق َمل ْ خترج م َـ اف ْ
تعؾؿقن -يؿـع افصالة ،ويؿـع اجلامع ،وجيب ظـد افطفارة آؽتًال ،وـذا افصقم ،بخالف آشتحاوـة :ؾـال
( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب احلقض -باب ظرق آشتحاوة ( ،)457ومًؾؿ ذم ـتاب احلقض -باب ادًتحاوة وؽًؾفا وصالهتا
(.)443
( )5تؼدم خترجيف.
( )4ما ؿٌؾف بحديث.
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متـع افصقم وٓ افصالة وٓ اجلامع وٓ جيب آؽتًال مـفا :إكام جيب افقوقء ظـد ُـُـؾ صـالة ــام ذم «ص ِ
ـح ِ
قح
َ
افٌُ َخ ِ
اريش.

ٍ
ِ
أصـح« :إُِ َذُاُُُ َكَُـاُ َنُُ
ُصُقُتُ َُأُُوُُ ُِرُ ُيحٍٍُُُُ»ُوافؾػظة إخرى افتـل هـل َ
قءُُإُُِالُُُمُـُُ َ
ـقػ ُك َُقؾؼ ْبغ حديثَ «ُ :الُُ ُُوُ ُضُ ُ َ
اكُُ ِ
َأُحُدُُُ ُكُُؿُُ ُِِفُُُصُ ََلُ ٍةُُ َفُقُجُدََُ ُ ُِرُ ِ
ُصُقُ ًتُ َ
يُاُش وحديث« :إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
ُعُرُ ٌقُش؟
ًاُأ
ُحُتُكُُُ َيُسُ َؿُ َعُُ َ
يُ ُُاُمُـُفُ؛ُُُ َفُ ََلُُ ََُيُ ُرُجُُ َ
َ َ
َ
َ
ُُُوُُ ََُيُِدََُ ُ ُِرُ ً
ً
ُيَق ُؾ إفقف ذم افغافب -افت ْخ ِق ُقؾ إكـام يصـؾ ذم طــ
غَُ -
احلديث إول محؾقه ظذ أكف جاء ذم حال ادُ َق ْش ِق ِش َ

ـت ،ؾـفـاه افـٌـل -صـذ اهلل ظؾقـف
خروج افريحَ ،خق َؾ إفقف ،يليت افشقطان فؾؿؼعدة ؾ ُق َخق ُؾ إفقف أن صـالتف ا ْكتُ ُِؼ َض ْ
ِ
يا ،أو شؿع صق ًتًاَ :ف ِؽـ افشخص افذي َش ِؾقؿ ِم َـ افقشقاس ،ويعؾـؿ
وشؾؿ -أ ْن ُيرج م َـ افصالة ّإٓ إذا َصؿ ر ً
أهنا خرجت افريح َ
ومل ْ يًؿع صق ًتًاَ ،و َمل ْ ُ
يا :ؾفؾ يٌؼك ذم صالتف؟ هذا شؾقؿ :إ َذ ْن هذا احلديث ؿافقا :خرج
يشؿ ر ً
ِ
ٍ
ػرج ،بؾ هذا احلديث إكام جاء
ذم حال دون حال :ؾال َي ْص ُؾح افتعؿقؿ ،ويؼال ٓ :يـؼض افقوقء ّإٓ ما خرج م َـ اف ْ
حلال دون حال ،ما هذه احلال؟ حال ادصاب بافقشقاس ،وما أـثـرهؿ ذم هـذا افزمـان يشـتؽقن ،وربـام بؽـك
ؾؿ ْـ ظـده بقادر
بعضفؿ مما جيد ِم َـ إثر افـػز فتالظب افشقطان :ؾافـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ووع
ً
حاجزاَ :
ِ
يا.
ويس م ْـ كػًف ؾعؾقف بافعزيؿة حتك يًؿع صق ًتًا أو َي ُشؿ ر ً
َُ
أما افًؾقؿ :ؾنن احلديث ٓ يدل ظؾقف بدٓفة أن اإلكًان إذا خرج مـف افٌقل ُيـْتَ َؼ ُض ،وإذا خرج مـف افغائط
ُيَق ُ
ـؾ
ُيـْتَ َؼ ُض ،ؾؾقس آكتؼاض
حمصقرا بافصقت أو افريح أو افشؿ :بؾ ؿافقا :هذا احلديث جاء فٌقان حال َمـ ْـ ُ َ
ً
إفقف ،أما افًؾقؿ :ؾنن خروج أي رء ِم َـ اف ُؼ ٌُؾ أو افد ُبر ؾنكف كاؿض.
وبغ حديث ادًتحاوة :ؾادًتحاوة أ َم َرها افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشـؾؿ -بافقوـقء
تعارض بقـف ْ
إ َذ ْن ٓ ُ
اكُ ُ ِ
وؿال« :إِك َام ُ َذُُ َ
ُعُرُ ٌقُش يعـل دم ِظ ْر ٍق وفقس دم حقض ،صحقح أن افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أراد بؼقفف :إكـام
ذاك دم ظرق :ف ُق َػرق هلا ْبغ احلقض وآشتحاوةَ ،ف ِؽ ْـ مع ذفؽ أ َم َرها بافقوقء خلروج افدم ِم ْـ أي مؽان؟ ِم َـ
اف ِع ْر ِق.
اكُُ ِ
إ َذ ْن :وافٌَدََ ن ـؾف ظروق :ؾلي دم ُيرج ِم َـ اف ِع ْر ِق ؾفق كاؿضٕ :ن افؾػظ ظام (إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
ُعُرُ ٌقُ) َ
ومل ْ َي ُؼ ِؾ افـٌل
ِ
ِ
افػـرج كؼـض؟
ـر ُق ْ
بافػرج ،داذا؟ داذا ؿال إذا ــان ظ ْ
افػرجُ ،ه ْؿ خصقه ْ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :-إكام ذاك ظ ْر ُق ْافشاؾعقة ً
أصال ٓ يلخذون بإحاديث ،يلخذون بافؼقاسَ ،ف ِؽ ِـ احلـابؾة واحلـػقة افذيـ يرون صحة احلديث ،وأكف
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إما ِم ْـ باب افؾػظ افعام أو ِم ْـ باب افؼقاس ادـصقص ظذ ظؾتف ،احلديث يؾزمفؿ ،داذا؟ ٕن افـٌل -صذ اهلل ظؾقف
ِ
ِ ِ ِ
ـر ٍجش ِمـ ْـ
وشؾؿَ -مل ْ َي ُؼ ْؾ :إكام ذاك ظ ْر ُق ْؾر ٍج ،يؼقفقن :يـتؼض إذا خرج م ْـ ظ ْرق اف َػ ْرج ،كؼقل :تؼققده بؽؾؿة « َؾ ْ
ِ
ِ
أيـ؟ ِم ْـ أيـ ُأ ِ
افػرج ،أدرــا هذا؟ افدم دم ْؾرج،
افػرج ،افًٌب هق ْ
ور َد ْت؟ أورودها م ْـ َـ َْقكف ،م ْـ وجقد شٌب ْ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ػـرج،
افػرج ،أفقس ـذفؽ؟ خروج افع ْرق ،دم افع ْرق ،م ْـ أيـ افع ْر ُق؟ م َـ اف ْ
وما شٌب افؼصة؟ خروج دم ظ ْرق ْ
ِ
ِ ِ ِ
ب.
افػرج .واوح هذا يا إخقان ،أو ُأظقدُُ ُه فؽؿ؟ واوح؟ ..ضق ْ
ؾخصقا افـؼض بخروج افدم م ْـ ظ ْرق ْ
ِ
ِ ِ
افػرجٕ :ن افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿال( :إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
اكُُ
افع ْر ُق إ َذن افقارد ذم احلديث أول ما يتجف إػ ظ ْرق ْ
ِ
ِ
ٍ
ِعُرُ ٌقُُ َفُتََُقُضُئُِلُلِ
افػـرج دون بؼقـة
ُُُؽُ يُؾُُ َ
َ
ُصُ ََلُةُ) يعـل :ظ ْر ٌق أخرج افدم :ؾفؾ ادراد ُـُؾ ظروق اف ٌَدََ ن ،أو ادراد ظ ْر ُق ْ
حصؾت هلذه ادرأة -ريض اهلل
ظروق اف ٌَدََ ن؟ افؾػظ ِم ْـ حقث هق ظام ؾخصقه ذم افًٌب ،داذا؟ ٕن ادُ ْش ِؽؾة افتل
ْ
حصؾت بًٌب خروج دم ِظر ِق افػرج ،أفقس ـذفؽ؟ ؾفؾ كربط احل ْؽْؿ بًٌٌف؟ ؿرر أهؾ ِ
افع ْؾؿ ؿاظدة:
ظـفا -إكام
ْ
ُ
ْ
ْ

هؾ افعزة بعؿقم افؾػظ أو بخصقص افًٌب؟ هلؿ ؿقٓن :اجلؿفقر يـرون افعـزة بعؿـقم افؾػـظ ٓ بخصـقص
ِ
ِ
ـر ِق ْؾرجفـا،
افًٌبٕ :ن افًٌب َمل ْ يؽـ م ْـ ؿقل افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -حادثة حد َث ْت :امرأة خرج دم ظ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـر َق
وجاء إمر بافقوقء م ْـ دم افع ْرق :ؾفؾ افعزة بعؿقم افؾػظ ،وهـق ؿـقلَ ( :دُمُُُِِعُـرُ ٍقُ) ،أو افعـزة بؽقكـف ظ ْ
افػرج؟ َم ْـ يٌـل ظذ ؿاظدة افعزة بعؿقم افؾػظ ٓ بخصقص افًٌب يؼقل :بلن افقوقء مـ أى ِظ ْر ٍق ِم َـ افٌَدََ ن:
ْ
إذ ٓ َم ِزية فِ ِع ْر ٍق ظذ ِظ ْر ٍق ،داذا؟
افعر ِق ،ظرؾتؿ احلقض ما هق؟ أما دم ِ
ِ
افع ْر ِق ؾفق ُيرج ِم َـ افؼ ْؾب ،افؼ ْؾب يضخ افدم
ادَ ِزية فؾحقض ظذ دم ْ

ِ
ِ
ِ
ب افدم ِم ْـ أظذ اف ٌَدََ ن أو أشػؾف .يٌؼك ظؿؾقة ضٌقة هؾ
ذم افعروق ـؾفا :ؾال َم ِزية فدم ظ ْر ٍق ظذ ظ ْر ٍق ،شقاء ُشح َ
هق ؿٌؾ ذم أول افضخ أو افدم افراجع أو افدم هذه َ ُ
ختُص إضٌاءَ ،ف ِؽـ إصـؾ أن افـدماء واحـدة ،افتؿقـز فـدم
احلقض :ؾنذا خرج افدم ِم ْـ أي ِظ ْر ٍق ـان ِم َـ اف ٌَدََ ن ،ؾحديث ادًتحاوة يدل ظذ وجقب افقوقءٕ :ن افعـزة
بعؿقم افؾػظ ٓ بخصقص افًٌب ،صحقح أن افًٌب خاص هق امرأة خرج دمفا ِم ْـ ِظ ْر ِق ْؾرجفـا :ؾـال كـربط
احلُ ْؽْؿ ذم هذا.

ُي َمـدُُ ذفؽ أن افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿال دَِ ْـ ا ْكتُ ُِؼ َض ووقءه أثـاء افصالة :فقضع يده ظذ أكػـف ُثـؿ

فقخرجَ ،مر معؽؿ احلديث.
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هذا احلديث يا إخقان :يدل ظذ أن إمر ُم ِ
ػ ا ْكتُ ُِؼ َض ْت صالتف :وفذفؽ أ َمـر
شتفر ْبغ افصحابة أن َم ْـ َر ُظ َ
افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -بل ْن يظفر اإلكًان بؿظفر افر َظافٕ :كف ربام يًـتحل أ ْن يـكـف إذا ــان بًـٌب
اكطالق افريحَ ،ف ِؽ ْـ ٓ يًتحل أ ْن يـكف إذا ـان بًٌب افر َظاف ذم أكػًـإ :ن خروج افريح مما يًـتحل مــف
ِ
ِ
قب بف اإلكًان يتلذىَ ،ف ِؽ ْـ فقس فف ؾقف إرادة ،ؾدل حديث إمر بِ َؿ ًْ ِؽ إكػ دَِ ْـ
اإلكًانَ ،فؽ ْـ افرظاف إذا ُأص َ
مشفقرا بقـفؿ بلن افدم يـؼض.
خرج مـف افريح أثـاء افصالة ظذ أن أ ْم ًرا
ً
ِ
ؾتاوى بعض افصحابة :ـابـ ظؿر وؽره -ريض ُ
افؾ ظـفِ -م َـ افؼـقل بــؼض
ُي َمـد ذفؽ ً
أيضا ما جاء م ْـ َ
افقوقء بخروج افدم.
ِ
اب ظـ
وجي ُ
ُي ْشؽ ُؾ ظذ بعض افـاس حديث ظؿر -ريض اهلل ظـف -أكف ـان يصع ،وـان ُج ْرحف َيثْ َع ُ
ب د ًماَ ُ .
ؾؿ ْـ بف ش َؾ ُس افٌقل :ؾنكف يصع ظذ حافف ،ؾاتؼقا اهلل ،أو ظـده إضالق
ـؿ ْـ بف ش َؾ ُس افٌقلَ ،
هذا بلن هذا ُم ْض َطرَ :
ٍ
ف ذم دمف،
ريح يصع ظذ حافف .ؾحديث ظؿر -ريض اهلل ظـف -وؽره إكام ُمحِ َؾ ظذ ماذا؟ ظذ أكف ـان فقس فف تك ٌ
َف ِؽـ إكًا ًكًا ُيرج مـف افدمُ ،ثؿ يؼػُ ،ثؿ يذهب ويصع وٓ يؼقل بافـؼض :هذا هق َحم َؾ اخلالفَ ،ك َع ْؿ :هـاك َمـ ْـ
أؾتك ِم َـ افصحابة بلن افقًر ِم َـ افدم ٓ يـؼض ،وذم هذا مقؿقؾات ظـ افصحابة -ريض اهلل ظـفؿ -هل :هــاك
ؿاظدة أوردها افٌخاري ذم «صحقحفش ذم ـتاب افصقام ظـ أيب هريرة -ريض اهلل ظـف -أكف ؿال :افػطر مما يـدخؾ
افػطر ،وافقوقء مما ُيرج ،هذه افؼاظدة أوردها أبق هريرة -ريض اهلل ظـف -وواؾؼف ظؾقفا ابـ ظٌاس وظٌد اهلل بـ
ؾؿ ْـ ؿال بلن افدم فقس بـاؿض هؾ
مًعقد :ؾؼافقا :إصؾ ؾقام ُيرج أكف كاؿض :ما َمل ْ َي ُؼ ْؿ دفقؾ ظذ ظدم افـؼضَ ،
افدفقؾ ظؾقف أو ظذ َم ْـ ؿال افدم كاؿض؟
ؿؾت أن «افدم كاؿضش أظطـل ً
دفقال ،وأكا أؿقل فؽ« :افد ُم
ُـُؾ واحد يطؾب افدفقؾ ،أكت تؼقل ٕخقؽ :إذا َ
َك ِ
َاؿ ٌضش ؾلظطـل ً
دفقال ظذ ظدم افـؼض ،ؾفؾ افدفقؾ يؾزم فِـ َؿ ْـ ؿال بافـؼض أو دَِ ْـ َمل ْ َي ُؼ ْؾ بف؟
تصقركا يا إخقان ،ذم جقابَ ،م ْـ ؿال بافـؼض ،ؿقل افصحابة -ريض اهلل ظـفؿ ،-افثالثـة ؿـقهلؿ ذم هـذه
ِ
ِ
مرويـة،
افؼاظدة افقوقء مما خرج واإلؾطار مما دخؾ ،هذه ؿقاظد تـػع ضافب افع ْؾؿ – ُت ًُْـعػف ،-وهـذه افؼاظـدة ْ
وبقب ظؾقفا افٌخاري -رمحف اهلل -ذم «صحقحفش ،أشـد ظـ أيب هريرة ورواه مقؿقؾا ظـ ابـ ظٌاس ،وأورد ابــ
أيب صقٌة ذم «افـؿصـ ِ
مجع احلاؾظ -رمحف اهلل -ذم «اف َػتْ ِْحش« :افقوقء مما خرج ،واإلؾطار
ػش ظـ ابـ مًعقد ،وؿد َ َ
ُ َ
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مما دخؾش .هذه افؼاظدة يا إخقان ؿاظدة ظظقؿة ،وؿد اظتؿد إئؿة إربعة ذم افصقام ؾؼافقاُ :ـُؾ داخؾ ذم افٌَـدََ ن
ؾفق ُم ْػطِ ٌر إ ّٓ بدفقؾ.
اخ ٍؾش إصؾ ظـدهؿ إصؾ « ُـُؾ د ِ
وهذه تـػعؽؿ أهيا اإلخقة ذم تؼرير إحؽامُ « ،ـُؾ د ِ
اخ ٍؾ ِذم افٌَدََ ِن َؾ ُف َق
َ
َ
قؾشِ ،مثْؾَ :م ْـ أ َـَؾ أو ِ
ُم ْػطِ ٌر إِٓ بِدََ فِ ٍ
ذب كاش ًقا ،إصؾ ذم إـؾ وافؼب أكف كاؿض ،وهق داخؾَ ،ف ِؽ ْـ دَا جـاء
ِ
َز ؾل َـَؾ ِ
وذب ذم رمضان أو وهـق
احلديث افدال ظذ أن َم ْـ أ َـَؾ كاش ًقا َم ْع ُػق ظـف خافػـا افؼاظدة وؿؾـاَ :م ْـ َك َ
( )1

ِ
افدفقؾ.
صائؿ :ؾنن صقمف ٓ ُيـْتَ َؼ ُض فقجقد

دخؾ ٓ مما خرج .واحد يؼقلِ :
احل َجا َمة خارجة .ؿؾـاَ :ك َعؿ ،خارجة بدفقؾّ ،
إ َذن افصقم مما َ
وإٓ ؾإصؾ أن
ما ُيرج ِمـ افٌدََ ن ٓ يـؼض ّإٓ إذا جاء دفقؾ ـادَـِل ،اشتخراج ادَـِـلِ ،
احل َجا َمـة ،افؼـلء ،أرى خالؾـا ذم ثٌـقت
َ َ
إدفةَ ،ف ِؽـ هذه افؼاظدة تـػعؽؿ.
ؾإصؾ ذم افصق ِم أكف مما َ
دخؾ ٓ مما خرج ،وإصؾ ذم افقوقء افعؽس متا ًما :مما خرج ٓ ممـا دخـؾ ،ؿـد
ٍ
بدفقؾَ ،ف ِؽـ إصؾ ذم ُـُؾ
يؼقل افقاحد مـاَ :حلْ ُؿ اجلَ ُزور داخؾ ،كؼقل :بدفقؾ :ؾافداخؾ ذم افقوقء ظؾقؽ أ ْن تليت

حل ْؽْؿ ،ما افقاجب ظؾقؽ يا أخـل؟
خارج افدفقؾ ظذ َم ْـ ؿال فقس بـاؿض :ؾافدم خارج مع افؼاظدة ماذا يؽقن ا ُ
أ ْن تليت بدفقؾ أكف فقس بـاؿض ومع أن افزاءة إصؾقة كؼقل :افزاءة إصؾقة فقًت فؽ بؾ ُتـَ َِاؿ ُض ؿقفؽ ،فـقس
ِ
ِ
حل ْؽْؿ افعك ،ؾإصؾ ذم افقوقء أكف مما خرج و ُـُؾ
ُم ْط َؾؼ افزاءة إصؾقة ُت ُْم َخ ُذ بعؿقمفاَ :فؽ ْـ ف ُؽُؾ ُح ْؽْؿ براءة ُ
خارج ُيرج ظؾقؽ بافدفقؾ أكف فقس بـاؿض ّ
وإٓ ؾإصؾ أكف كاؿض ،هذه افؼقاظد تـػعؽؿ يا إخقان ذم ـثر ِمـ ْـ
ؿضايا ِ
افع ْؾؿ.
مثال آخر :شجقد افًفق ؾق َؿ ْـ يرى ؿ ٌْؾ افًالم ،و َم ْـ يرى بعد افًالم ،وإ ْن ـان ظـ زيادة ؾؾف ُح ْؽْؿ ،وإ ْن
ـان ظـ ك ْؼص ؾؾف ُح ْؽ ٌْؿ ،وربام ُي ْش ِؽ ُؾ ظذ اإلمام ـقػ يتكف ذم شجقد افًفق :أفقس ــذفؽ؟ هـؾ هـق ظــ
زيادة؟ هؾ هق ظـ كؼصان؟ هؾ زاد تًؾقؿة؟ هؾ زاد ِج ْؾ ًَة؟ ُ
وخ ْذ ما صاء اهلل ِم ْـ وجقه اإلصؽال وآختالف،
َف ِؽ ْـ ظـد اإلمام أمحد ؿاظدة -تـػعؽؿ بن ْذن اهلل -يرى اإلمام أمحد -رمحـف اهلل -أن إصـؾ ذم أؾعـال افصـالة أ ْن

كاشقا ( ،)1944ومًؾؿ ذم ـتاب افصقام -باب أـؾ افـاد وذبف
( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افصقم -باب افصائؿ إذا أـؾ أو ذب ً
ومجاظف ٓ يػطر (.)1122
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تؽقن ؿٌْؾ افًالمُ ،ـُؾ أؾعال افصالةُ ،ـُؾ افًجقد :حلديث حتريؿفا افتؽٌر وحتؾقؾفا افتًؾقؿ هذه ؿاظـدةُ ،ـُـؾ
( )1

افًجقد إصؾ ؾقف يؽقن ماذا؟ ؿٌْؾ افًالمٕ :ن افًالم يتحؾؾ ،وافذي َمل ْ يًجد فؾًفق َمل ْ يتحؾؾ.
إ َذن ؿاظدة :أن ُـُؾ أؾعال افصالة تؽقن ؿٌْؾ افًالم :حلديث« :حتريؿفا افتؽٌر وحتؾقؾفا افتًـؾقؿش :ؾلكـت
تتحؾؾ ؾال تتحؾؾ ّإٓ بعد أ ْن أتقت ب ُؽُؾ أحؽامفا ،ؿالّ :إٓ ذم مًلفتغ :وارد ؾقفام دفقؾ ،وهق َم ْـ شؾؿ ظـ كؼص
وما اكٌـك ظذ افقؼغ ،أما ما ظدا ذفؽ ؾ ُؽُؾف ؿ ٌْؾ افًالم.
افذيـ ؿافقا :إ ْن ـان ظـ زيادة ؾ ٌَعد افًالم ،وإ ْن ـان ظـ ك ْؼص ؾؼ ٌْؾ افًالم :ما دفقؾفؿ؟ دفقؾفؿ افعؼؾ ،ما
هق افعؼؾ؟ افؼقاس ،ؿافقا :حتك ٓ جيتؿع ذم افصالة زيادتان :ؾؿعـا دفقؾ ظ ْؼؾ ودفقؾ ك ْؼؾ ،دفقؾ افعؼؾ ما هق؟ ٓ
ـؿ ..افـ ْؼـؾ :وفـذفؽ
دمتؿع ذم افصالة زيادتان ،ودفقؾ افـ ْؼؾ حتؾقؾفا افتًؾقؿ ،أي افدفقؾغ ْأوػ بل ْن كلخذ بـف؟ َك َع ْ
ترجح مذهب اإلمام أمحد -رمحف اهلل -ظذ ؿقل ادافؽقةٕ :ن إصؾ ذم ادافؽقة ٓ :جيتؿع ذم افصالة زيادتان ،هذا
اشتعامل فؾؼقاسَ ،ف ِؽ ْـ إذا ْ
ورد دفقـؾ :ؾإخـذ
أخذكا بؼاظدة إصؾ ذم ُـُؾ افصالة أ ْن تؽقن ؿٌْؾ افًـالم ّإٓ إذا َ
ورد ؾقف دفقؾ.
بعؿقم احلديث :حتريؿفا افتؽٌر وحتؾقؾفا افتًؾقؿ ،ؿؾـا ٓ :تسك أي رء ّإٓ إذا َ
وافؼقاس هـا ٓ يصؾح فؾتخصقص ،ؾقؽقن ما ذهب إفقف أمحد ِم َـ افتزا ِم افًجقد افقارد ذم افًـة ْأوػ ِمـ َـ
ادعتؿد ظذ افؼاظدة افعؼؾقة ،هذه ؿقاظد تـػع ضافب ِ
ِ
افع ْؾؿ.
افؼقاس
ب ،واحد يؼقل :يا أخل ُيرج ،كؼقلَ :ك َع ْؿ ،إذا خـرج ؾعؾقـؽ افـدفقؾ،
إصؾ ذم افصقام أكف مما ُيرجَ ،ضق ْ
َف ِؽـ افداخؾ إصؾ أكف ُم ْػطِ ٌر ،ؾن ْن ؿ ْؾ َت :ؽر ُم ْػطِ ٍر ،أظطـا ً
افؼجقة :ظـد إئؿة
دفقال ،وفذفؽ اختؾػقا ذم ا ُ
حل ْؼـََة َ
ِ
ِ
ِ
ؾؿـ ْـ
افؼجقة ٓ ُت ْػط ُر ،داذا ؿافقا؟ أيـ افدفقؾ؟ َ
افؼجقة ُت ْػط ُر ،ظـد مجاظة م َـ ادتلخريـ :ا ُ
إربعة :ا ُ
حل ْؼـَ ُة َ
حل ْؼـََة َ
حل ْؼـَ َِة ظؾقف افدفقؾ ،كؼقل :بافعؽسَ :م ْـ ؿال بعدم افـؼض ظؾقف افدفقؾ ،داذا؟ ٕن معـا أصؾ افصقام،
ؿال بـؼض ا ُ
ِ
ؽر ُم ْػطِ ٍر إ ّٓ بدفقؾ :وفذفؽ
وهق اإلمًاك ظـ اإلدخال ،ؾ ُؽُؾ ُمدْْ َخ ٍؾ ُم ْػط ٌر ّإٓ بدفقؾ ،وإصؾ ذم اإلخراج أكف ْ
احلجامة :ؾؿـ َثٌت احلديث ٕن إخراج احلجامة ؿال :ومـ َمل يثٌِْ ِ
ِ
ت احلديث ؿال بعدم افـؼض.
َ ْ ُْ
اختؾػقا ذم َ َ َ ْ
افق ُوق ُء ِمما َخ َر َج َٓ ِمما َد َخ َؾش ،ما ؾائدة هذه افؼاظدة؟
ْس افصقَا ِم َمت َا ًماُ ،
افق ُوق ُء َظ ْؽ ُ
« ُ

( )1أخرجف أمحد ذم «مًـدهش ( ،)154/1وأبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب ؾرض افقوقء ( ،)61وافسمذي ذم ـتاب افطفارة -باب ما جاء
ذم أن مػتاح افصالة افطفقر ( ،)4وابـ ماجف ذم ـتاب افطفارة وشــفا -باب مػتاح افصالة افطفقر (.)572
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ـر ُج ٓ
افػائدة أكؽ ؿ ْؾ َت هذا ،ما افدفقؾ؟ ؿؾـا :افدفقؾ ظؾقؽٕ :كف داخؾ خمُُ ْ َر ٌجٕ :كف خمُُ ْ َر ٌج ؾن ْن ؿ ْؾ َ
ـت :ادُ ْخ َ
يـؼض :ظؾقؽ افدفقؾَ ،م ْـ ؿال بلن افدم ٓ يـؼض مـا كؼـقل إصـؾ افًـالمة ،ٓ ،إصـؾ أكـف كـاؿض فؼاظـدة
افصحابة ،وفقس هلؿ خماف ًػا ،ؿال ؾقفا َثالثة ِم َـ افصحابة :افقوقء مما خرج ،فقس فف ُم َع ِ
ـار ٌض ،ؾـنذا أ ْثٌَـت هـذه
ؾؿ ْـ ؿال فؽ :أيـ افدفقؾ ظذ أن افدم كاؿض؟ ُؿ ْؾ :أكت أيـ افدفقؾ ظذ أن افدم فقس بـاؿض؟
افؼاظدة َ
جل ُز ِ
ور ٓ يـؼض ْأو ِرد ظؾقف افدفقؾ،
حل َؿ ا َ
داذا؟ متًؽ هبذه افؼاظدة :أن افقوقء مما خرجَ ،م ْـ ؿال فؽٕ :ن َ ْ
ِ
ّ
ؾؿ ْـ ؿال بـؼض افداخؾ ظؾقف
وإٓ ؾإصؾ ظـده أكف متؿًؽ بافؼاظدة ،إصؾ ذم اف
داخؾ :أكف ٓ يـؼض افقوقء َ
بافدفقؾ.
واوح –إ ْن صاء اهلل -هذه افؼقاظد افثالث؟
أرجق أ ْن تؽقكقا ؿد ؾفؿتؿقها :ؾفل تـػع ضافب ِ
افع ْؾؿ ذم ـقػقة ؾؼف أئؿة افًؾػ -رمحفؿ اهلل -وهبذا كتػرغ
فإلجابة ظـ إشئؾة ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد.
***
ُاألَُُ ُسُئُُِ َؾُةُُ
بُُ َدُ ًمُ ُا؟ُُُُ
ُ:ماُهقُجقابُفضقؾتؽؿُعـُصَلةُُُعُ َؿُ َرُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ -
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ
ريضُاهللُعـفَ ُ-وُ ُجُرُ ُحُفُُ َيُثُ َعُ ُ
ُ َ
أجٌت ظـ هذإ :ن ظؿر -ريض اهلل ظـفِ -مثْؾ َم ْـ بف ش َؾ ُس افٌقل ،أكت دَا ترظـػ يصـدر مــ
ابُُ ُُُ:
اجلُ َقُُ ُ
اوـ ُطر إػ
أكػؽ تـؼقط افدم تصع ،اتؼقا اهلل ما اشتطعتؿَ ،م ْـ بف ش َؾ ُس بقل ؾإحاديث افقاردة ذم هذا هـل دَِـ ْـ ْ
ذفؽ ؾفؾ كؼقل تًؼط افصالة فقجقد واحد ظـده ش َؾ ُس بقل ضقل حقاتف ما يصع؟ كؼقس ظذ حال ظؿر -ريض
فًت ـعؿر :ظؿر فف حال وأكت فؽ حال:
اهلل ظـفَ ،-ف ِؽ ْـ َم ْـ خرج مـف افدم ُثؿ َجػ -ما صاء اهلل -كؼقل :تقولَ ،
ِ
ً
ؽـر
ؾاشتؿر يـزف د ًما :ؾال َت َِؼ ْس
ظؿر -ريض اهلل ظـف -ما ضاب ُج ْر ُحف ،مات ِم ْـ ُج ْرحف،
أحقآ ظذ حال مـ ْـ ْ
َ
إتؼان افؼقاس.
افؼقاس فف َؾـ ِ
وظ ْؾ ٌؿ وظؼقل تدرـف يا إخقان ؾال دمعؾ كػًؽ ـعؿر ،وٓ أكت كػًؽ ظؿـر ،أكـت فًـت
يا متقت ِم ْـ ُج ْرحؽُ ،ج ِر ْح َت ؾطاب اجلُ ْرح ؾقؿػ افدم ،وفذفؽ ظؿر -ريض اهلل ظـف -يؾحـؼ ذم افقوـقء
جر ً
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ف ُؽُؾ صالة ـام ـاكت ادًتحاوة -ريض اهلل ظـفا وأرواهاَ ..-ك َع ْؿ.
ُِفُمُدُرُسُ ٍةُُإُُِسُ ََلُ ِمُقُ ٍةُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ِ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُُ َ
ُُُنُُُُخخُُُ َ
ُُُِ َؽَُـقُ ِنُُ
ـذُ َهُاُل
ُزكاةُادسؾؿنيُ،ففؾَُيـقزُُُ َُأ
ُ،فؽانُراتبلُمُـُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ
ُ:كـتُأ
ُُُدُ ُرُ ُسُُ ُُ َ َ َ
ُُُهللُِِ؟ُُُُ
ُِفُسبقؾُا
َعُ َؿُ ِِلُُ ُُ ُُُ
أج ٌْـا ظـ هذا يا إخقان وبقـاه ،وؿؾـا :ذم شٌقؾ اهلل ِم َـ اجلفاد :ؾفذا افطافب إذا َمل َ ِ
ُ َ
جيـدْْ َمـ ْـ يـػـؼ
ابَُ ُُُ:
اجلُ َقُُ ُ
ْ
ـمج ُرو َن
ظؾقف ِم َـ افصدؿات ظؾقف أ ْن يعؿؾ بـ ْػًف ،وهذا ما يػعؾف ـثر ِم َـ افشٌاب :يشتغؾقن بجزء ِم َـ افـفـارُ ،ي َ
أكػًفؿ و َيدْْ رشقن بؼقة وـان اإلمام أمحد يػعؾ هذا ذم صـعاء بؼل اإلمام أمحد ذم صـعاء أربع شـقات ـان يغزل
ٕخذ افزـاة ِ
افصقف ويٌقع ِمـ َـَد يده ما ـان يلخذ افزـاة ويطؾب ِ
افع ْؾؿ ،أما أ ْن يتػرغ ْ
وافع ْؾـؿ ؾـال ٓ ،تصـؾح
ْ
فؼقي ُم ْؽ َت ًَِ ٍ
ب ،هذا ؿقي ،وجاء ذم احلديثُُ«ُ :الزُ َكَُاُةُُُ َُُالُُ َتَُصُ ُؾُ ُحُُلُُِ َؼُ ِقُيُُ ُُمُؽُ َتُ َِسُ ٍ
بُُ»  ،واوح إ ْن صاء اهلل؟َ ..ك َع ْؿ.
ُُُُُ َعُ ِ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُُُ َ
حلجامةُتغرت؟ُُ
ُُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ
؛ُألنُصريؼةُا
نُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ
ُِفُهذاُال
ُ:هؾُاحلُجُاُمُُ ُيُػُطُِ ُرُُ ُُ ُ
ِ
ُ َ
بافؼرن ِم ْـ
اجلُ َقُُ ُ
ابُ ،ُُُٓ:هق ادراد احلجام ،ما ـان ظذ ظفد رشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -م ْـ أكف ي ْل َتقن ْ
( )1

وح ْؾؼف افطعؿ أو َمظِـ ٌة ،أما أن ،ظــ ضريـؼ أفـة:
ؿرن افٌؼرة ،ويشػط وهق أفة ،ؾقطر إػ ؾؿف َ
ؿرن افشاة أو ْ
ْ
ؾؾقس فف ظالؿة بػطر ادحجقم دون احلاجؿ .أما إذا ـان احلاجؿ ظـ ضريؼ افطريؼ افذي ظذ ظفـد رشـقل اهلل -
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ -ؾـَ َع ْؿ ..واوح إ ْن صاء اهللَ ،ف ِؽ ْـ ُيػطِ ُر أن َم ْـ يًتخدم افٌخاخات -بخاخات افر ْب ِقِ َ -
جيدُُ
ضعؿفا ويٌؾعفا وهل ِمثْؾ احلاجؿِ ٓ ،مثْؾ ادحجقمَ ..ك َع ْؿ.
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُُُُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ َ
ُُُ َثُ ٌرُُُفُِؼُ ِفُ ٌّلُ؟ُُُُ
ُ:ماُالػرقُبنيُتؼسقؿُادقاهُإَلُقسؿنيُأوُثَلثةُ،وهؾُلذلؽُأ
ُ َ
ابُُُُ:أكا َمل ْ أتعرض فتؼًقؿ افثالثة ،إكام تعر ْو ُت ٕصؾ افتؼًقؿ :وهق :هؾ ادقاه آكذاك ؾقفا ـثر وؿؾقؾ
اجلُ َقُُ ُ
وبح ٌث آخر َمل ْ أتعرض ففَ ..ك َع ْؿ.
أ ْم ٓ؟ أما إؿًام افثالثة إخرى :ؾؾفا أدفة أخرى ْ

ُواألَُمُ ِرُُبُِ َتُ ِ
َحُقُ ِةُُاُُدَُسُ ِجُ ِدُ؟ُُُُ
ُُُُُفُ ِلُُ ُُ
صَلةُِفُأوقاتُالـ
ِفُال ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ
ُُُُُفُلُُُِ ُُُُ
ُ:وهذاُيؼقلُكقػُاجلؿعُبنيُأحاديثُالـ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ
ِ
وافتل ربام تقؿـػ ؾقفـا بعـض أهـؾ
هذا مقوقع يطقل ،وهق ِم ْـ ـتاب افصالة ،وهق ِم َـ ادًائؾ افدؿقؼة
ِ
افع ْؾؿ ،وؿد شؾؽقا أربعة مًافؽَ ،ف ِؽ ْـ ِم َـ ادًافؽ :افتقؿػ ،وهذا ما صـعف اإلمام افش ْق َـ ِ
َاين -رمحف اهلل ،-ؾؼـد

( )1أخرجف أمحد ذم «مًـدهش ( ،)553/3وأبق داود ذم «شــفش :ـتاب افزـاة -باب مـ يعطل مـ افصدؿة وحد افغـل ( ،)1644وافـًائل ذم
«ادجتٌكش :ـتاب افزـاة -باب مًلفة افؼقي ادؽتًب (.)5298
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ومل ْ يًتطع افتقؾقؼّ ،
أصؽؾ ظؾقف إمر َ
رأي :وهق تؼديؿ افـفل ظـذ إمـر ،ؾؼـال:
وإٓ ؾنن احلـابؾة واحلـػقة هلؿ ٌ
إوؿات ٓ يصذ ؾقفا ،وافشاؾعقة أخ ذوا بافؼقاس ،ؾؼاشقا ذوات إشٌاب ،وافظاهرية كًخق أحاديـث افـفـل،
ِ
ب ؾقفا رشافة َت ْؼ ُر ُب ِم ْـ جمؾد فدراشة إحؽام افـقاردة ذم
كًخقها ،ؿافقا :مـًقخة ،ؾفذه مًلفة تطقل ،وؿد ُـُت َ
صالة افـفل ،افصالة ذم إوؿات ِ
ادـفل ظـفا ،فؽـفا ِم َـ ادًائؾ افدؿقؼة افتل ؾقفا أحاديث أمثؾة ِم ْـ ظؿقم افقجف،

ُالشُؿُ ُسُُ»
ُحُتُكُُُ َتَُطُ ُؾُ َعُُُُ
ُصُ ََلُةَُُ َُِمُـُُ َبُعُ ِدُُال
ُُُ َػُجُ ِرُُ َ
جل ُؿق ِعِ :ؾنن ؿقل افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ «ُ :-الُُ َ
وهق أ َدق أكقاع ا ُ
ؿافقا ظام ِم ْـ وجف ،خاص ِم ْـ وجف ،خاص ذم إوؿات ،ظام ذم افـفل ظـ افصؾقات ،إوؿات وؿت حمـدد ِمـ ْـ
ضؾقع افػجر فطؾقع افشؿسِ ،م ْـ صالة افعك إػ ؽروب افشؿس ،خاص ذم إوؿات ،ظام ذم افـفل ظــ ُـُـؾ
ُُُ ُـؿُسُ ِجُدََُ ُ َفُ َ ِ
ُحُتُـكُُُ ُيُ َصُ ِـِلُُ َُرُكُ َعُ َتُ ِ
َـنيُُ» ؿـافقا :ظؽًـف ،ظـام ذم
ـَلُُ ََُيُؾُـسُُ َ
افصؾقات ،وحديث«ُ :إُِ َذُاُُُ َدُخََُ َؾُ َُأُُ َحُدُُُ ُكُ ُُؿُُال َ
َ
إوؿات ،خاص ذم افصؾقاتِ ،
وم ْـ هذا افٌاب اختؾػ إئؿة ذم افتقؾقؼ بقـفا ،هؾ هذا ْم ْـ باب افسجقح ،أو ِم ْـ
ـزم أو
باب اجلؿع ،أو ِم ْـ باب افـًخ ،أو ِم ْـ باب افتقؿػ ،ؾافشاؾعقة مجعقا ،واحلـابؾة واحلـػقة رجحقا ،وابـ َح ْ
َاين تقؿػِ ،
افظاهرية كًخقا ،وافشقخ افش ْق َـ ِ
وافع ْؾؿ ظـد اهللَ ..ك َع ْؿ.
يثُ«ُُُُ:الُُ ُؼُؾُتَُ ِ
ُحُ ِدُ ُ ُ
ؾُحُ ِدُ ُ ُ
ُالدُائُُِ ِؿُُ» ُ ُ َ
؟ُُ
َنيُُ» ُُ
يثُُُ«ُُُُ:الُـ ََمُ ِءُُُُ
َيُ يصُ ُصُفُُ َ
ُ:هُ ُُ َ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ َ
ِ
ُالدُائُُِ َؿُ ـثر وؿؾقؾ ،وافـٌل
اءُُُُ
َك َع ْؿ ،هذا افذي ؿؾتف فؽؿ بإمس ،ؿ ْؾ ُتَ :رد إحاديث حلديث اف ُؼؾتَ َْغٕ :ن اُدَُ ُ َ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ -هنك ظـ افٌقل ذم اداء افدائؿ افؽثر وافؼؾقؾ ،ؾام ادخرج َرد إحاديث إػ حديث اف ُؼؾتَ ْ َِغ
َ
ِ
ِ
قب بـجاشة ِم ْـ بقفف إ ْن َمل ْ يتغر ضعؿف أو فقكف أو ريف ٓ ُيـْ ِْج ُس ،هذا
وبف دمتؿعَ ،فؽ ْـ أ ْن كؼقل بلن افؼؾقؾ وفق ُأص َ
َحم َؾ إصؽالُ ،ي ْش ِؽ ُؾ ظؾقف حديث افٌقل ذم اداء افدائؿُ ،ت ْؾ َغَك افدٓفة مطؾ ًؼا ،و ُي ْش ِؽ ُؾ ظؾقف حديث افقفقغ ،وفذفؽ
( )1

)(5

( )3

( )4

( )1أخرجف افٌقفؼل ذم «افؽزىش ( .)326/5
( )5أخرجف افٌخاري ذم ـ تاب صالة افؼك ،باب :ما جاء ذم افتطقع مثـك مثـك ( ) 1997ومًؾؿ ذم صالة ادًاؾريـ ،باب :اشتحٌاب حتقة
ادًجد (.)713
( )4أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افقوقء -باب افٌقل ذم اداء افدائؿ ( ،)549ومًؾؿ ذم ـتاب افطفارة -باب افـفل ظـ افٌقل ذم اداء افراـد
(.)585
( )3أخرجف أبق داود ذم ـتاب افطفارة -باب ما يـجس اداء ( ،)64وافـًائل ذم ـتاب افطفارة -باب افتقؿقت ذم اداء ( ،)25وافسمذي ذم
ـتاب افطفارة -باب مـف آخر ( ،)67وصححف إفٌاين ذم «صحقح اجلامعش (.)316
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او ُطر أ ْن يؼقل تعٌد فقس معؼقل ادعـك ،وافٌحث ذم هذا واشعَ ..ك َع ْؿ.
ْ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُُ ُُ ُُ ِ
اَُيُصُ ُصُُبُِاُدَُـُطُُ ُ ِ
ُإذاُكانُادػفقمُعامُ ُُ ُ َ
ُاخلاص؟ُُُُ
ققُُُ ُُ ُ
ُ:كريدُمُثَُ ُ ًاالُُُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ًّ
ُ َ
ص ِمـْفا حديث ؿقل افـٌل -صذ اهلل ظؾقـف وشـؾؿِِ « :-فُُ ُكُ ي
ُـؾُُ َزُوُجٍٍُ ُ
ابُُُُ:هذا ـثر ،ادـطقق ظام ُ َ
ُيَص ُ
اجلُ َقُُ ُ
صُدََُ َقُ ٌةُش « ،فُِ ُقَمُ ُُسُ َؼُ ِ
مخ ٍ
س ِم َـ اإل ِ
بؾ صاه،
ُالسُ ََمُ ُءُ ُال
تُ ُُُ
شُش خصص هذان احلديثان احلديث إول خصف ذم ُـُؾ َ ْ
َ
َ َ
ُُُ ُعُ ُ
ؾٌؼل إربع فقس ؾقفا زـاة ،خصص ؿقل افـٌل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ«ُ :-فُِ ُقَمُُُسُ َؼُ ِ
شُُ».
ُالسُ ََمُ ُءُُال
تُُُُ
َ َ
ُُُ ُعُ ُ
سؼُصُدََُ قُ ٌةُ ُُُ،وُ َالُُُفُِ ُقَمُُدُوُ َنُُ ََُخُ ِ ٍ
ؿقفف -ظؾقف افصالة وافًالم«ُ :-لَُقُ َسُُُفُِ ُ َقَمُُ ُدُوُ َنُُ ََُخُ ِ
ُ،وُ َالُُُفُِ ُ َقَمُُ
ُصُدََُ َقُ ٌةُ ُُ َ
سُُ َذُوُدُُ َ
َ ُ
َ
سُ َُأُُ َوُ ُ ُ َ
( )5

( )1

سُ َُأُُوُسُ ٍؼُُُصُدََُ َقُ ٌةُُ» خاص(ُ ،فُِ ُقَمُُُسُ َؼُ ِ
ُالسُ ََمُ ُءُُ) ظام ،ؾخص ْصـا ادـطقق افعام بؿـطقق خاص ،واوـح ذم
تُُُُ
ُدُوُ َنُُ ََُخُ ِ ُ َ
َ َ
هذا؟ وفعؾ -إ ْن صاء اهلل -افًائؾ مقجقد ،ويـتٌف إػ ما ؿؾتف فف ذم هذا ،ؾإمثؾة ـثرة ،وفقلخذ مثافغ ِم ْـ ـتـاب
( )4

افزـاة.
وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿدُ.
*ُ*ُ*ُ

( )1مل أؿػ ظؾقف.
( ) 5أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افزـاة ،باب افعؼ ؾقام يًؼك مـ ماء افًامء وباداء اجلاري (.)1384
( )4أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افزـاة -باب ما أدي زـاة ؾؾقس بؽـز ( ،)1392ومًؾؿ ذم ـتاب افزـاة (.)979
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ُالرُ ُِحُقُ ِؿُُ
ُُالرُ ُ َ
ْحُ ُِـُُُ ُ
بُِ ُسُؿُُُاُُِهللُُُُِ ُ
واحلؿد هلل ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد ،وظذ آفف وصحٌف أمجعغ ..
أما بعدُُ ..
فعـدكاُِفُهذهُالؾقؾةُمـُادخالػات« :خمافػة رأي افراوي فـام رواهش ،يروي افـراوي حـديثًا ثـؿ ُيافػـف ،ؾـام
ُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ
افعؿؾ؟ هؾ هق ظذ ما َروى ،أو ظذ ما رأى؟
هذهُادسللةُاختؾػُأهؾُالعؾؿُفقفاُعذُققلنيُُ:
ُ ُ ُُُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ
قالقاُ:افعزة بام روى.
مجاعةُ ُُُ ُُ ُُ
ُُ ُ ُُ
وقالُخخرون :افعزة بام رأى.
ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ
ؾفذه إذن ؿضقة مفؿة ،وهلا أمثؾة ،مـ أمثؾتفا حديثان:
َـاءُ َُأُُحُ ِ
ِ
ـدُ ُكُُؿُ؛ُُُ
اُوُلَُغََُ ُال
بُُ ُِِفُُإُُِ َكُ ُ َ
ُُُ َؽَُؾُ ُ
( )1روى أبق هريرة ريض اهلل ظـف ،أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ؿال«ُ :إُِ َذُُُ َ
َفُؾُقَُغُ ِسُؾُفُُ َُسُبُ ًعُاُُ»  ،ؾحدد افغًؾة بًٌعِ ،
وزيد افساب ،وٓ إصؽال ذم افـساب هـؾ هـق ؽًـؾة مًـتؼؾة أو تابعـة،
( )1

( )5

ذم اشتخدام اداء ،اداء مل يرد ،مخس ؽًالت ،أو ثالث ،أو شت ،إكام ورد ظـ ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشـؾؿ أكـف
حدد بافًٌع ،وافًٌع رؿؿ معروف ٓ ُيتؾػ افـاس ذم ؾفؿف ،فؽـ افراوي أبق هريرة ريض اهلل ظـف أؾتـك بجـقاز
ؽًؾ افثالث ،وؿال بجقاز ؽًؾ افثالث ،ؾفؾ افعزة برأيف ،أو بروايتف؟
وقالقإ :ن افصحايب ريض اهلل ظـف أظؾؿ بام روى ،وهق ُمممتـ ظذ روايتـف:
ذهبُاحلـػقة :إػ اظتٌار افرأيُ ُُ ُُُ ُ ،
ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ
كظرا فعدافتف ،وٕكف أظؾؿ بام روى ،ؾـؼدم رأيف ظذ روايتـف،
ٕكف ظدل ،ؾؾق فـؿ كلخذ برأيف :فؾزمـا فزومات ،إذنً :
وشاروا ظذ هذا ،وخافػفؿ اجلؿفقر ،فؽـ رأي اجلؿفقر يتاج إػ افتػصقؾ ،وهذا افذي ربام يغقب ظـذ أذهـان
بعض ضؾٌة افعؾؿ..
ً
ً
ً
وعقػا ذم
يتقام
حػظا فؾحديث
( )1هق :ظٌد افرمحـ بـ صخر افدود ،ادؾؼب بليب هريرة :صحايب ،ـان أـثر افصحابة
ورواية فف .كشل ً
ً
حديثا) ،ووِل إمرة
ا جلاهؾقة ،وؿدم ادديـة ورشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بخقز ،ؾلشؾؿ شـة  7هـ ،وفزم صحٌة افـٌل ،ؾروى ظـف (2473
ادديـة مدة .وـان أـثر مؼامف ذم ادديـة وتقذم ؾقفا شـة 29هـ .اكظر«[ :هتذيب افؽاملش.])466/43( :
( )5أخرجف افٌخاري ذم ـتاب افقوقء  -باب :اداء افذي يغًؾ بف صعر اإلكًان ( ،)175ومًؾؿ ذم ـتاب افطفارة ـ باب :حؽؿ وفقغ
افؽؾب (.)579
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قالُاجلؿفقر :إذا خافػ افراوي روايتف ،ؾؾف أحقال:
ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
وكـتبفُهلذهُالؽؾؿة« :ؽـر ؿابؾـة فؾتلويـؾش،
ـ ؾنن ـاكت افرواية سية ،واوحة افدٓفة ،ؽر ؿابؾة فؾتلويؾُ ُ ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُُُُ ،
ِ
ـؿ؟ ؿافقإ :ن رأي ؽر ادعصقم ،أو افصحايب خافػ افرواية ظــ ادعصـقم ظؾقـف
ؾافعزة بام روى ٓ ،بام رأى ،ف َ
افصالة وافًالم ،وٓ وجف فؾتلويؾ ،ؾقؾزم إخذ بروايتف ،مـ باب تؼديؿ افدفقؾ إؿقى ذم افدٓفة ،ؾؿــ بـاب
تؼديؿ إؿقى ذم افدٓفة ؿدمـا افرواية ظـ ادعصقم صذ اهلل ظؾقف وشؾؿٕ :ن افراوي مع أكـف ظـدل ،فؽــف ؽـر
معصقم ،ؾؿـ ادحتؿؾ أن يؽقن ؿد كز ،ؾتؼديؿ افرواية ظـ ادعصقم أوػ مـ إخذ بؽالم ؽـر ادعصـقمٕ :ن
أهؾ افعؾؿ ُجيؿعقن ظذ أن افعصؿة فؾـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خاصة..
إذن :هذه حافة ،وهل حافة ما إذا ـاكت افرواية ٓ حتتؿؾ افتلويؾ ،ـام ذم شٌع ؽًالت ،ؾنن افًٌع ٓ حتتؿؾ
أن تؽقن شتا ،وٓ أن تؽقن ثال ًثا ،إذا تعارض ؿقل ادعصقم صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مع ؿقل َمـ يتؿؾ ـالمف اخلطل،
ؾـُُؼدم افرواية إؿقى ظذ ما دوهناُ ،كُؼدم ما ٓ يتؿؾ افتلويؾ ظذ ما يتؿؾ افتلويؾ ..هذه حافة.
قجبُكَلمُاجلؿفقر ُ:أن افرواية إذا ـاكت حتتؿؾ افتلويؾ،
ـ إذا ـاكت افرواية حتتؿؾ افتلويؾ ،ؾامذا كصـع؟ ُمُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ
ؾنكـا ُكُؼدم ـالم افراوي ،داذا؟ ٕكف أظؾؿ بام روايتف ،راوي روى حديث يتؿؾ افتلويؾ ،ورأى ما طـاهره ُُيـافػ
فؼالقا :يؾزم إخذ برأي افراويٕ :كف تػًر فروايتف ،هق فـؿ ُُيافػ ما روى ،ؾحؿؾقا رأي افراوي ظذ
افروايةُ ُُ ُُُ ُ ،
افتػًر فـام روى ،إذن :اخلالف بغ َمـ؟ بقــا كحـ وهذا افصحايبٕ :ن افصحايب فـؿ ُيافػ ـالم ادعصقم صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿ ،إذن :هذه حافة ثاكقة ،وهل ؾقام إذا رأى افراوي رأ ًيا طاهره ُيافػ افرواية ،فؽـ افروايـة كػًـفا
حتتؿؾ افتلويؾ ،ؾفـا جيب تؼديؿ رأي افصحايبٕ :كف أظؾؿ بػفؿ روايتف ،وهق فـؿ ُُيافػ ـالم ادعصقم صـذ اهلل
غ ادؼال..
ظؾقف وشؾؿ إكام ؾن فـا ـالم ادعصقم ،بادثال ُي ٌَ ُ

ْـت بِ َػ َت ََخ ٍ
ـات،
ُُُ ُُ ُُ ُ ُ
مثالُذلؽ :ما روت ظائشة ريض اهلل ظـفا ،ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،أهنا ؿافتَ « :ت ََزيـْ ُ
( )1

( ) 1ظائشة بـت أيب بؽر افصديؼة بـت افصديؼ أم ادممـغ ،زوج افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وأصفر كًائف ،تزوجفا رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ بؿؽة ؿٌؾ اهلجرة بًـتغ ،وهل ب ـت شٌع ،وابتـل هبا بادديـة وهل ابـة تًع ،وـان رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد أري ظائشة ذم
بؽرا
ادـام ذم هؿة مـ حرير ؾؼال« :إن يؽـ هذا مـ ظـد اهلل يؿضفش ؾتزوجفا بعد مقت خدجية بثالث شـغ ،ومل يـؽح صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ً
ؽرها ،وتقذم ظـفا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهل بـت ثامن ظؼة شـة وـان مؽثفا معف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ تًع شـغ .ؿال افزهري :فق مجع ظؾؿ
ظائشة إػ ظؾؿ مجقع أزواج افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وظؾؿ مجقع افـًاء فؽان ظؾؿ ظائشة أؾضؾ .تقؾقت شـة ثامن ومخًغ ،ودؾـت بافٌؼقع.
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َؾ َؾٌِ ًْتُ ُفـ ِم ْـ َو ِر ٍقش ،هذه افػتخات ،تؼقلَ « :و َـَا َن ِِل َو ِر ٌقَ ،ؾ َصـَ ْعتُ ُفـ َخ َقاتِ َؿَ ،ؾ َؾٌِ ًْ ُت َه ِذ ِه ْ
َـزي َـ ِ َهبـا
اخلَ َقاتِ َؿَ َِٕ :ت َ
ِ
ِ
ِ
ـتَ « :صــَ ْعتُ ُفـ
اُهُ َذُاُُُ َيُاُُُ َعُائُُِ َشُـةُ؟ُُ»َُ ،ؿا َف ْ
فؾـٌِل َصذ اهللُ َظ َؾقْف َو َشؾ َؿَ ،ؾ َؾام َر َ
آها افـٌِل َظ َؾقْف افص َال ُة َوافً َال ُمَ ،ؿ َالَ «ُ :مُ ُُ َ
َاَتُـُ؟ُُ»َُ ،ؿا َف ْتَٓ « :شَ ،ؿا َل«ُ :هُـُُُحُسُبُ ِ
ُُُُ ُ ِ
َِٕ َت ََزي َـ َف َؽ ِهبِـ َيا َر ُش َ
ارُُ» .
ؽُُ ُِمُ َـُُالـ
ُ َ ُ
قل اهللِشَ ،ؿ َالَ «ُ :أُ ُتُ َُمُ يدُ ُ َ
يـُُ َزُ َكُ ُ َ ُ
( )1

حلع زـاةٕ :هنا أول ما فًٌت احلـع ذم أول
هذا احلديث ،وفف أدفة أخرى ـ بؿعـك صقاهد ـ تدل ظذ أن ذم ا ُ
فقؾة رأى افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظؾقفا تؾؽ افػتخات ،ؾًلهلا ظـ شٌب افؾٌس ،ؾٌقـت أكـف مــ أجـؾ افزيــة،
َاَتُـُ؟ُُ) ،ؿافتٓ« :ش ،ؿال(ُ :هُـُُُحُسُبُ ِ
ُُُُ ُ ِ
ارُُ).
ؽُُ ُِمُ َـُُالـ
ُ َ ُ
ؾؼالَ (ُ :أُ ُتُ َُمُ يدُ ُ َ
يـُُ َزُ َكُ ُ َ ُ
ُعذُأنُِفُاحلِلُزكاةُ،أيُزكاة؟ُماُهلُالزكاة؟ُُُُ
فاحلديثُيدلُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُ
ُُ ُ ُُ ُُُ ُ
ادؼدارُادعنيُمـُادالُادخصقصُبشوطُمعقـةُ»؟
ـ هؾ هل افزـاة ادعروؾة فدى افػؼفاءُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ «ُ :
ـ أو افزـاة ما هق أظؿ مـ ذفؽ؟
هؾ فػظة «زـاةش مـ افكيح افذي ٓ يتؿؾ افتلويؾ ،ـؾػظ «شٌعةش صـٌغ ثـالث؟ أو فػـظ «افزــاةش مــ
ِ
ـحُُ َُمُــُُُ
فؾتلويؾ؟ فػظ «افزـاةش وردت ذم افؼرآن افؽريؿ ذم آيات ظديدة ،يؼقل ـ تعاػ ـُ :
ادجؿؾ افؼابؾ
﴿ َقُـدُ َُأُُفُ َؾُ َ
َاةُُ َفُ ُ ِ
﴿وُالُُ ِذُ ُيـُُهُؿُُلُُِ ُؾزُ َكُ ُ ِ
﴾ ما ادراد بافزـاة؟ «افتطفرش،
اعُ ُؾُقُ َنُ ُ
اهُاُ ُ
َ ُ
افـػسش ،ويؼقل ـ شٌحاكف ـَ ُ :
﴾ زـك ماذا؟ « َ
َزُكُ ُ َ
اتُُلُُِؾُ ُػُ َؼُ َرُُاءُُُ
﴿إُِكُ ََمُُُُ
تطفر فؾٌدن ،وؿد جاء افؾػظ افدال ظذ دؾع جزء مـ افـامل بؾػظ افصدؿة ،ؿال ـ تعاػ ـُ :
ُالصُدََُ َقُ ُ ُ
﴿وُخُ ُتُُقاُُُُحُؼُفُُيُقُمُُُحُصُ ُ ِ
ـؿُ َسُ ُاكُِ ِ
﴾  ،ؾؾػظ «افزــاةش سيـة ذم
ادُ ِهُ ُ
نيُ ُ
َ َ َ َ َ
﴾  ،وجاء بؿعـك احلؼ ،يؼقل ـ شٌحاكف ـَ ُ :
َوُالُُ ُ َ
( )4

( )5

( )2

( )3

اكظر«[ :آشتقعابش 198/5( :ـ  ،)119و«أشد افغابةش 484/4( :ـ  ،)482و«اإلصابةش 16/8( :ـ .])59
ُُُـُ َُُأُُيُ ُقبُُُُ،عُـُ ُ ُِ
ُالرُبُِقُ ِعُ ُُبُُ ُِـُ ُ َُص ُ ُِ
ُرُ َُ
ُجُعُ َػُ ٍُ
ُُؿُ ُ َُد ُُبُُ َُـُُ
ُ،أ
ُ،حُ ُدُ َثُـُُاَُُُ َعُ ُؿُ ُُرُوُُب
ُ،حُ ُدُ َثُـَُُُ َُ
ُُُ ُنُ ُ ُ َ
( )1بؾػظَُ :حُ ُدُ َثُـَُُُ ُ َ
ُعُ َبُقُدُ ُاُُهللُُُُبُُِ ُِـُ َُُأُُ ُِِبُ ُ َُ
َُ َ ُ ُُ
ُاُيُ َقُكُُب ُُ
ارُ ٍُقُ ُُ َُ
يُ ُُ َُ
ُالرُُ ُِازُ ُ
ُُؿُ ُُُد ُُبُُ ُُـُ ُإُِدُ ُِرُ ُ َُ
َُمُ ُ
ُُُ ُُـُ ُُُ ُ
يسُ ُُُ ُ
ُاَُمُ ُ
ُِ
ُاهلُ ُ ُِ
ُُُ ُخُزُهُُُُ،عُـُ ُعُبُ ُِدُ ُاُُهللُُُبُُِ ُِـُ ُ َُُشُ ُدُُ ُِ
ُُُ ُِـُ ُعُ َطُ ُ ٍُ
ادُ َُ
اءُ َُ
ادُ ُُبُُ ُِـُ ُُ َُ
تَُ ُُُ:دُ َُخُ َُؾُ ُ َعُ َُ ُِلُ ُ َُُرُ ُُسُ ُُُ
قلُُ
ُوُ ُِجُ ُال ُـ
ُ،أ
ُُعُ َؾُ ُقُ ُِفُ ُ َُُوُ َُسُؾُ َُؿَُ ُُُ،فُ َؼُاُ َلُ ُ
ُصُ ُذُ ُاُُهللُُُ َُ
ُُُُبُِ ُيلُ ُ َُ
ُُُكُفُ ُ َقُ َُُالَُ ُُُ:دُ َُخُؾُـُُاَُُُ َعُ َُذُ ُ َعُائُُ َُشُ َُةَُ ُُُ،زُ ُ
ُ
ُ،أ َُ َُ ُ َ ُ َ
َعُ ُؿُ ُِرُوُُب َ
ىُِفُ ُيُ َُُديُ ُ َفُ َتُ ُ َُ ٍُ ُِ
ُِ
اُرُ ُُسُ َُُ
يـُُ
اُهُ َُذُاُُُ َيُاُُُ َعُائُُُِ َُشُةُ؟ُ»َ ُُُ،فُ ُؼُؾُ ُُ
قلُ ُاُُهللَُُِ ُُُ،قُ َُُالَُُ «ُُُ:أُ ُتُ َُُمُ يدُ ُ َُ
تُ ُُ َُ
ُخ ُاتُ ُُمُ ُـُ ُ َُُوُ ُِرُ ٍُقَُ ُُُ،فُ َؼُ َُُالَُُ «ُُُ:مُ ُُ َُ
ُُصُ ُذُ ُاُُهللُُُُُ َعُ َؾُقُفُ ُ َُُوُ َُسُؾُ َُؿُ ُ َفُ َُرُ َُأُ ُُُِ َ ُ
اُهللُُِ َُ
ُ:صُـَُعُ ُتُ ُُُفُ ُـُ َُُأُُ َتُ َُُُزيُ ُُـُ ُ َلُ َُؽُ ُ َيُ ُُ َُ
ُُُُ ُ ُِ
ُ:الُ َُ
تُ َُُُ
ُُُ ُوُ ُ َُُمُ ُُ َُ
ُارُ» .أخرجف أبق داود ،ذم ـتاب« :افزـاةش ـ باب« :افؽـز ما هق ،وزـاة احلعش
ُحُ ُسُ ُبُ ُِؽُ ُ ُُِمُ َُـُ ُالـ
ُ،أ
ُاَتُ ُـُ؟ُ»ُ ُُُ،قُؾُ ُُ
اءُ ُاُُهللَُُُ ُُُ،قُ َُُالُُُ «ُُُ:هُ َُقُ ُ َُ
اُشُ ُ َُ
َُُز َكُ ُ َُ ُُ
( ،)1262وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش].
) (5شقرة افشؿس.)9( :
) (4شقرة ادممـقن.)3( :
) (3شقرة افتقبة.)69( :
) (2شقرة إكعام.)131( :
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لػظُالزكاةُحتتؿؾ :ضفـارة افٌـدن ،وضفـارة افثـقب،
﴾ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ،
اتُُلُُِؾُ ُػُ َؼُ َرُُاءُ ُ
﴿إُِكُ ََمُُُُ
افؼرآن افؽريؿ بؿعـك افصدؿةُ ،
ُالصُدََُ َقُ ُ ُ
حتتؿؾ افزـاة بؿعـك افـامء ،كام افزرع ،ؾؾػظ «افزـاةش فػظ جمؿؾ ،يتاج إػ بقان ،مثؾ ؿـقل افـٌـل صـذ اهلل ظؾقـف
اُمُـُُُصُ ُ ِ
ِ
احُ ِ
ا ،ُ »ُُ..ما ادراد باحلؼ؟ هؾ ادراد بف افزـاة ذات إكصٌة؟ أم ما هق أظؿ
يُحُؼُ َفُ ُ ُ
بُُإُُِبُِ ٍؾُُ َُالُُ ُيُ َمُ يدُ ُُ َ
وشؾؿَ «ُ :مُ ُُ َ
( )1

مـ ذفؽ؟ُ
اجلقاب :أن افصحابة ريض اهلل ظـفؿ فـؿ يعرؾقا ـؾؿة «احلؼش ،خاضٌفؿ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بؾػظ فـؿ
ُ ُ ُُ ُ ُ
ِ
ـارُةُُُ
ـرُُ ُاقُُ َفُحُؾُ َفُ ُ ُُ َ
ـاُ،وُإُِ َعُ ُ َ
يعرؾقه ،وإذا شلفقا ظـف ،ؾؼافقا« :وما حؼفا؟ش ،يعـل :ما هق افقاجب ذم اإلبؾ؟ ؿـال«ُ :إُِصُ َ
اُ،وُ َحُؾُ ُبُ َفُاُُُ َيُقُ َمُُ ُِوُرُ ِدُ َهُاُُ»ُُُ،إذن :هـاك أفػاظ ذم افؽتاب وافًـة ٓ كػفؿ مـفا ما اظتدكا ظؾقف مــ أشـؾقب ،ومـا
َدُلُ ِقُ َهُ ُ ُُ َ
أفػـاه ،بؾ يتاج إػ افتحديد وإػ ـالم أهؾ افعؾؿ ،ؾؼقل افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ (ُ :أُ ُتُ َُمُ يدُ ُ ِ
َـاَتُـُ؟ُُ)ُ ،يػفـؿ
يـُُ َزُ َكُ ُ َ ُ
ِ
مشؽؾ ظذ هذا افتػًر ،داذا؟
مـفا أن ادراد بافزـاة :افزـاة ذات إكصٌة ،واحلديث كػًف
ٕن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َت ََقظدََ ها بافـار ذم أول فقؾة تؾٌس احلع ،أول ما رأى افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
احلع ظذ ظائشة شلهلا ما هذا يا ظائشة؟ أتظـ أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ شقًلهلا هذا افًمال وهـل هلـا َشــة
تؾًٌفا؟ ٓ هذا إمهال إذن مـ افزوج ،ؾافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان حػل بلهؾف ،ـان ذا خؾـؼ ظظـقؿ ،وتػؼـد
ِ ِِ
ُ،وُ َأُ َكُ ُُاُخََُ ُرُ ُكُُؿُُ ُِألَُهُ ِِلُُ» ُ ،ؾلكت فق ترى ظذ زوجتؽ ُحع مــ
ٕهؾف ظؾقف افصالة وافًالم«ُ ،خََُ ُرُ ُكُُؿُُُخََُ ُرُ ُكُُؿُُُألَُهُؾُفُ ُُ َ
( )5

افعام ادايض وهل تؾًٌف ،ثؿ تًلل ظـف هذه افؾقؾة ،ؾامذا شتؼقل؟ شقؼع ذم كػًفا إصؽالٕ ،كؽ ما اهتؿؿت هبـا،
إذن أول فقؾة فًٌتف ،شلهلا افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ما هذا يا ظائشة؟ ؾلخزتف افًـٌب وأكـف مــ أجـؾ افتـقدد
َاَتُـُ؟ُُ) افزـاة ادعروؾة ذات إكصٌة ٓ دمـب إٓ بعـد ظـام،
وافتزيـ فزوجفا ظؾقف افصالة وافًالمَ (ُ ،أُ ُتُ َُمُ يدُ ُ َ
يـُُ َزُ َكُ ُ َ ُ
أفقس ـذفؽ؟ وافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أوجب افزـاة ذم أول فقؾة؟ هؾ أديتل؟ ؿافت ،ٓ :وهذه افػتخـات ٓ
تصؾ إػ افـصابٕ ،ن كصاب افػضة ( 292جرام) ،وهذه افػتخات ؿؾقؾةِ ،حؾقة ،ؾفـل ٓ تصـؾ إػ افـصـاب،
ؾليـ احلَ ْقل وأيـ افـصاب؟ مل يردا ذم احلديث ،إذن :احلديث َمـ أوػ بػفؿف؟ افراوية ادخا َضٌة ريض اهلل ظـفا:

( )1أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب« :افزـاةش ـ باب« :إثؿ ماكع افزـاةش (.)988
( )5أخرجف أبق داود ذم ـتاب« :إدبش ـ باب« :ذم افـفل ظـ شب ادقتكش ( ،)3899وافسمذي ،ذم ـتاب« :ادـاؿبش ـ باب« :ؾضؾ أزواج
افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿش ( ،) 4892وافؾػظ فف ،مـ حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا ،وصححف إفٌاين ذم «صحقح اجلامعش.])4413( :
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ٕكـا كحـ إذا تلمؾـا ؾقف وجدكا تًاؤٓت ما ُكُجقب ظـفا ،إذن هلا رأي ريض اهلل ظـفا ،وهذا ثابت ظـفا ،أهنا ٓ ترى
حلع زـا ًةً ،وهل ريض اهلل ظـفا
زـاة احلع ،أفقس رأهيا خمافػ فروايتفا مـ حقث افظاهر؟ احلديث يدل ظذ أن ذم ا ُ
إنُقؾـا :افعزة بروايتفا :أوجٌــا افزــاةُُ ُُ ،
وإنُ
ٓ ترى افزـاة ،إذن خافػت روايتفا ،ؾفؾ افعزة برأهيا أم بروايتفا؟ ُ ُُ ُ ُُُ ُ
قؾـا :افعزة بام رأت :خافػـا رأيـا ذم حديث ؽًالت افؽؾب ،حديث أيب هريرة ،ما ادخرج؟ ُ
ُ ُُُ ُ
ادخرجُهق :جعؾ أحاديث خمافػة افراوي دا روى ظذ ؿًؿغ:
ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ
ـُالروايةُالتلُالُحتتؿؾُالتلويؾُ :كُؼدم افرواية ظذ افرأيٕ :ن تعارض ـالم ادعصقم صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مع
ُُُُ ُ ُُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُ
ـالم مـ يتؿؾ ـالمف اخلطل.
ِ
افراوي ،فـامذا؟ ٕكف
الزكاةُ،واحلؼُ»ُ :ؾنكف جيب افعؿؾ برأي
ـُوإذاُكاكتُالروايةُحتتؿؾُالتلويؾُ،مثؾُلػظُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ «ُُ:
ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ
أظؾؿ بام روى.
وافزـاة يا إخقان هل مـ إفػاظ ادجؿؾة باتػاق أهؾ إصقل ،واحلؼ افقارد ذم ما دمب ؾقف افزـاة ـان حؼا
ً
جمؿال ،شلل افصحابة ريض اهلل ظـفؿ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
هذاُالؽَلمُيتؼررُفقف :متك جيب تؼديؿ ـالم افصحايب ،ومتك جيب تؼديؿ ادروي ادرؾقع ظـ افـٌل صـذ اهلل
ُ ُُُُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ
ظؾقف وشؾؿ؟..
ؾعذ ضافب ِ
افعؾؿ إذا وؿػ ظذ أحاديث ؾقفا خمافػة افراوي فـام روى ٓ يتنع باحلؽؿ :ؾؾقُؿعـ افـظر ،ويـظر
ذم إفػاظ ،هؾ هل مـ َؿٌقؾ ادُجؿؾ افذي ٓ ُيػفؿ معـاه مـ فػظف ،وإكام يتاج إػ تػًر ،مثؾ ما َؾن افـٌل صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿ «احلؼش افقارد ذم اإلبؾ وافٌؼر وافغـؿ ،أو أهنا مـ إفػاظ افصـرية افتل ٓ ُيتؾػ أحد ذم بقاهنا،
وهذا مما يـٌغل فطافب افعؾؿ أن يعر َؾف ذم فغة افًـة ،يتعؾؿ ـقػ يعؾؿ إفػاظ.
كَمءُ»ُُ!ُُ
ولقسُُ« ُ ُ ُ
كؼصُ»ُ ُُُ ُُ
والزكاةُِفُاألصؾُياُإخقانُهلُُ« ُ ُ ُ
ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ
كؼص :باظتٌار مٌاذة افػعؾ..
ُ ُ ُُ
وكَمء :باظتٌار إثر.
ُُ ُ ُ
ِ
ُصُ َُدَ َقُ ٍةُُ» ُ ،هذا احلديث معـاه صحقح ،فؽـ حغ مٌاذة إداة
يؼقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ «ُ :مُاُُُ َكُ َؼُ َصُُ َُمُ ُ ٌالُُُمُـُُ َ
( )1

ُصُ َُُد َقُ ٌةُ ُ ُُِمُ ُـُ ُُمُ ُ ٍُ
الُش أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب« :افز وافصؾة
( )1أخرجف افطزاين ذم «إوشطش ،)5579( ،)473 /5( :وبؾػظَُ « :مُاُ ُ َكُ َؼُ َُصُ ُ
تُ ُ َُ
َُ
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هؾ ادال افذي ذم حًابؽ يـؼص أو يزيد؟ يـؼص ،وفق فـؿ يؽـ ادال يـؼص :فزـك افـاس ـؾفؿ ،ؾؿــ كظـر إػ
وؿت إداءَ :ب ُخ َؾ ،ومـ كظر إػ افعاؿٌةَ :ـ َُر َم ذم دؾع افزـاة.

ِ
ُصُدََُ َقُ ٍةُُ» ،بؾ
ؾافزـاة هل كامء باظتٌار ادآل ،ومصداق ذفؽ ؿقل افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ «ُ :مُاُُُ َكُ َؼُ َصُُ َُمُ ُ ٌالُُُمُـُُ َ

تزده ،بؾ تزده ،وهذا حؼ ،ؾنن أداء افزـاة يػظ ادًؾؿ ذم حقاتف وبعد مماتف.
ؾافزـاة ـ ـام تعؾؿقن ـ مؽاكتفا ذم اإلشالم ظظقؿة ،فؽـ هؾ زـاة احلع ذم هذا احلديث دمب ،وأن افعزة بـام
فاجلؿفقر ،ـاإلمام أمحد وؽره ،وافشاؾعل ،ومافؽ يرون أكف ٓ زــاة ذم
روت ٓ بام رأت ،هذا هق حمؾ افٌحثُ ُ ُ ُ ُ ُُ ،
حلع ،وأن حديث ظائشة يتؿؾ افتلويؾ ،وهـاك َمـ يرى وعػف ،فؽـ افراجح أكف حًـ فغـره ،فشـقاهده ،وٓ
ا ُ
إصؽال ذم حتًقـف ،إكام اإلصؽال ذم ؾفؿف ،ؾؽؾ حديث خافػ راويف افرواية ،كعروفا ظذ ظؾؿ أصقل افػؼف ،ؾنن
ـاكت افرواية ٓ حتتؿؾ افتلويؾ :ؾؼدم افرواية ظذ افرأي ،وإن ـاكت افرواية حتتؿؾ افتلويؾ :ؾؼـدم افـرأيٕ :كـف
تػًر فؾرواية ،وهذا مـ باب تؼديؿ ـالم افًؾػ ظذ ـالم اخلؾػ ،ظـدكا ؿاظدة« :يـٌغل تؼديؿ ـالم افًـؾػش،
وشؾػ إمة افصحابة ريض اهلل ظـفؿ ،ؾلكت إذا رأيت صحايب خافػ روايتف ٓ تنع ذم احلؽؿ ،بؾ تلمؾ ،واكظر
ذم فغة احلديث ،ؾفؾ هذا احلديث مـ باب ادُجؿؾ أو مـ باب افصـريح افذي ٓ يؼٌؾ افتلويؾ؟ فعؾـا أدرــا هذه
ادًلفة وهل مفؿة دـ يـظر ذم أحاديث إحؽام.
ُُُُُ ُُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ
ولـاُمثالُخخرُِفُداللةُأخرى:
جاء ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم احلديث ادتػؼ ظؾقف أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـر بؼـزيـ ،ؾؼـال:
ُ،وُ َمُاُُُ ُيُ َعُذُ َبُ ُ ِ
ُ«إَُِنُ َُمُُلَُ ُقُ َعُذُ َبُ ُ ِ
ُُُمُ َ
انُُ ُِِفُُ َكُبُِ ٍرُ َ
 »ُُ...احلديث.
ُُُ َبُقُ ِلُ ُ ُ
ُهُ ُاَ ُُُ،فُ َؽَُاُ َنُُ َُالُُ َيُسُتَُـَُ ِزُ ُهُُ ُِمُ َـُُال
اُأ
ُ،أ
انُ ُُ َ
ُُُ َحُدُُُ ُ َ
َ
( )1

هذا احلديث طاهر معـاه هق أن هذا ادقت ٓ يًتـزه مـ افٌقل ،يطر ظؾقف افرذاذ ٓ ،يلبف فؼطرات مـ افٌقل،
شقا ٌء ذم فٌاشف ،أو بدكف ،وؿد ظؾؿتؿ صدة افعذاب ،كًلل اهلل افًالمة وافعاؾقة ،ؾنن ظدم آشتـزاه مـ افٌقل مــ
أشٌاب ظذاب افؼز ،كًلل اهلل أن يرمحـا وإياـؿ مجق ًعا ،هذا احلديث جاء افٌـقل بؾػـظ إفـػ وافـالم «افٌـقلش،

وأدابش ـ باب« :اشتحٌاب افعػق وافتقاوعش ( ،)5288مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف.
( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب« :افقوقءش ـ باب« :مـ افؽٌائر أن ٓ يًتس مـ بقففش ( ،)516ومًؾؿ ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :افدفقؾ
ظذ كجاشة افٌقل ،ووجقب آشتزاء مـفش.])595( ،
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وافؾػظ آشؿ إذا دخؾ ظؾقف إفػ وافالم ماذا يؽقن معـاه؟ «افعؿقمش ٓ ،يًتـزه مـ افٌقل ،بـقل اإلكًـان ،أو
بقل احلققان ،ـؾ َمـ ٓ يًتـزه مـ افٌقل :ؾًقعذب ذم ؿزه ،هذا ما ؾفؿف احلـػقة ،وبعض افشاؾعقة ،احتجقا هبذا
ظذ كجاشة بقل احلققاكات وبقل اإلكًان بافؾػظ افعام افذي دخؾ ظؾقف إفػ وافالم وـؾ فػظ دخؾ ظؾقف (أل)،
ؾفق مـ أفػاظ افعؿقم ٓ ،يًتـزه مـ افٌقل ،خافػفؿ آخرون ،وهؿ احلـابؾة ،وادافؽقة ،ؾؼـافقا :إن بـقل احلقـقان
ضاهر ،داذا؟ حلديث اف ُع َركقغ :أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أمرهؿ أن يؾحؼقا بنبؾ افصدؿة ،ؾقؼبقا مـ أبقاهلـا
وأفٌاهنا ،إذن ظـدهؿ فٌـ يغـقفؿ ،فؽـف ظؾقف افصالة وافًالم أمرهؿ أن ُيؾطقا هذا افؾٌـ بافٌقلُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ،
فؼالُاجلؿفـقر:
قؾ ُ:بلن هذا فؾيورة ،ؾـُُػقت افيورةٕ :ن افـٌل صـذ اهلل ظؾقـف
إن هذا يدل ظذ أن أبقال احلققاكات ضاهرة ،قُِ ُ ُ
وشؾؿ أخرجفؿ مـ ادديـة افتل هـؿ ؾقفـا بغـر رضورة ،وأحلؼفـؿ بافصـحراء ،ؾفـؾ إؾضـؾ أن ُيؾحؼفـؿ بـام
شقضطروا إػ اشتخدام افـجاشات ،أو أن إصؾ أكف ُيؾحؼفؿ ظؾقف افصالة وافًالم باشتخدام ما هق مٌاح؟
اجلقاب :افثاين ،ؾافـٌل ظؾقف افصالة وافًالم أرشؾفؿ ٓشتخدام إبقال.
ُ ُ ُُ ُ ُ
فعـدكاُإذنُالؾػظُاألولُلػظُعام ٓ« :يًتـزه مـ افٌقلش.
ُ ُُ ُُُُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ
كاُالؾػظُالثاِّنُلػظُخاص« :وهق ذب إبقالش ،مع أهنؿ مؽتػقن بافؾٌـ ،باحلؾقب ،ؾؾقًـت رضورة
وعـد ُُُُُ ُ ُ ُُُُُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ
ُ ُُ ُ
يدؾعقن هبا اهلؾؽة.
إذن :أبقال اإلبؾ خاصة ،أـدوا ظذ ذفؽ بام جاء ذم افصالة ذم مرابض افغـؿ ،ؾلذن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
بافصالة ذم مرابض افغـؿ ،وافغـؿ ذم مرابضفا تٌقل ،إذن :افراظل حقـام ُيصع ذم مربض ؽـؿف ،ؾً ُقصع ظذ بقل،
ؾدل هذا ظذ أن أبقال احلققاكات ادلـقفة ضاهرة.
زادوا ظذ ذفؽ افؼقاس ،ؾنن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أذن هلؿ بشـرب فٌـ اإلبؾ وافٌقل ،وهـل حققاكـات
ملـقفة ،وأذن ظؾقف افصالة وافًالم بافصالة ذم مرابض افغـؿٕ :هنا ملـقفة ،ؾؼافقا :إن هذيـ احلديثغ يدٓن ظذ
ً
ملـقٓ ،ؾقدخؾ ؾقف بقل افٌؼر وبقل افصقد ادٌاح أـؾفٕ :ن افـٌل
أن افعؾة ذم إباحة أو ضفارة إبقال ـقن احلققان
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فـام أباح ذب افؾٌـ وافصالة بادرابض ؿال هذا يدل ظذ ظؾة افؼقاس ،ما ظؾة افؼقاس؟ هل
ـقن هذه احلققاكات ملـقفة ٓ ،ـقهنا أفقػة ،ؾنكـا كجد احلؿر أفقػة ،وافؽالب مـفا إفقػ ،وفؽـ أبقاهلا كجًة،
ً
ملـقٓ.
إذا اشتـٌطقا مـ هذيـ احلديثغ افعؾة ،ظؾة اإلباحة ،وهل ـقن احلققان
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أخرون َؿق ْوا رأهيؿ بام جاء ذم افـفل ظـ افصالة ذم معاضـ اإلبؾ ،ؿافقا :يشفد فؽؿ جزء ،ويشفد فـا اجلزء
أخر.
ُأجقب ظـ هذا بلن افـفل ظـ افصالة ذم معاضـ اإلبؾ ٓ مـ أجؾ افـجاشـة ،فؽــ مــ أجـؾ أن افشـقاضغ
تتجؿع ذم معاضـ اإلبؾ ٓ ،مـ أجؾ افـجاشة ،وهبذا يؽقن رأي احلـابؾة وادافؽقة أرجح :إذ ٓ يصح محؾ حديث
اف ُع َركقغ ظذ افيورة :إذ ٓ ُيتصقر أن ُُيرجفؿ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ َر َؽ ِد افعقش ذم ادديـة إػ ادفؾؽة ذم
افصحراء ،وٕن ظـدهؿ مـ حؾقب اإلبؾ ما يؽػـقفؿ ظــ أبقاهلـا ،وافــاس افقـقم ربـام تطٌٌـقا بـلبقال اإلبـؾ،
وبإخص ذم أمراض افؽٌد ،ؾنن مـ ظالج أمراض افؽٌد أبقال اإلبؾ ،وهـاك دراشات أـدت ما أصار إفقف افـٌل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وما كصح بف اف ُع َركقغ مـ افتداوي بلبقال اإلبؾ وأفٌاهنا ،ؾٌفذا ظرؾـا افتقؾقؼ بـغ احلـديث
افعام ،وبغ احلديث اخلاص.
وهذا يـدرج حتت شمال إخ بإمس :مثال فؾؿـطقق افعام افذي خصصف مـطقق خاص؟ افٌقل ذم ظذاب
إمـر
افؼز مـطقق ظام ،يشؿؾ بقل اإلكًان ويشؿؾ بقل احلققان ،وهق ما ذهب إفقف بعض أهـؾ افعؾـؿ ،وأمـا
ُ
بافؼب مـ أبقاهلا وأفٌاهنا ،ؾنن افٌقل خاص ِ
ِ
ِ
ُ
ادـطقق اخلاص ُيصص افعؿقم ،وفعؾــا كعـرج
اإلبؾ ،ؾفذا
بٌقل
ظذ إشئؾة أو ظذ بعضفا إن صاء اهلل.
وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد..
*ُ*ُ*ُ
ُ
األسئؾةُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ
السمالُ:الرجؾُالذيُكانُيصِلُ،وأصقبُبلكثرُمـُسفؿُأثـاءُصَلتفُ،ولـؿَُيرجُمـفاُحتكُأكؿؾُصَلتفُ،
اُإلكَملُالصَلة؟ُُُُ
حقثُإكفُلـؿُيؽـُمضطرُُُ ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُ
ُُ ُُُُ ُُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ً
ً
مقصقٓ ظـد افٌقفؼـل،
وروي
ُ ُ ُُ ُ ُُ
اجلقابُ:هذا احلديث رواه افٌخاري ُمعؾ ًؼا بصقغة افتؿريض ،وؾقف افقاؿديُ ،
وفؽـ ؾقف َمـ هق مطعقن ذم روايتف ،ؾفق ٓ يصح مـ حقث افًٌب ،وإيراد افٌخاري فـف ظـذ شـٌقؾ افتؿـريض،
أيضا جمفقل ،وهق «ابـ جـابرش ،ؾـال يصـح افؾػـظ
وافرواية ادقصقفة ؾقفا َمـ هق متفؿ ،وهق «افقاؿديش ،وؾقفا ً
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شـدًً ا ،ثؿ ٓ يصح ً
شفام بعد شفؿ وهق ٓ
ظؼال ،أو ضٌقع ًة ،ؾنن هذا احلديث يدل ظذ أن افًفام تتقاػ ظذ افرجؾ ً
ـثر مـ ِ
أهؾ
يتلفـؿ ،هذا ُيافػ افػطرة افٌؼية ،ؾنن اهلل ـ تعاػ ـ ؿد جعؾ ذم اإلكًان اإلحًاس ،اشتـؽره ً
أيضا ٌ
افثقب :ؾؼد تـجس حتـك
صقب ثقا َبف ،وافد ُم إذا أصاب
ـقػ تؽقن افًفام تسا وافد ُم
ُ
افعؾ ِؿ ،وؿافقا َ
ُ
يتدؾؼ ،وٓ ُي ُ
ِ
مشـؽؾ،
ظـد افشاؾعقة افذيـ ٓ يرون أن افدم كاؿض ،وفذا اشتـؽره بعض ظؾامء افشاؾعقة ،وؿافقا هـذا احلـديث
شفا ٌم تسا ،ودماء تـزف ،وُيرج افدم وٓ يصقب افثقب ،هؾ هذا متصقر ً
ظؼال؟
ٍ
ٍ
تصقر ً
مقاؾـؼ فؾطٌقعـة ،ؾؿثـؾ هـذا احلـديث ٓ ُيعـارض
ظؼال ،وؽر
ؾفذا احلديث ٓ يصح شـدًً ا ،وؽر ُم
إحاديث افصحقحة ،ؾػقف إذن ظؾة ذم افًـد ،وظؾة ذم افتصقر افعؼع ،وهق أن افدماء تـزف ،وأن افثقاب ضاهرة
فـؿ تتـجس ،ثؿ ؾقف خمافػة فؾػطرة افٌؼيةِ ،زد ظذ ذفؽ أن ؾقف إمهال فؾحراشة ،رجؾ ُووع فقحرس ،وافعدو ظذ
ذؾات اددخؾ ويرمقف ويسـف ،ؾػل هذا إصؽال ،ومع هذا ـؾف ،فق ؾروـا احلديث صحقح وأكـف مؼٌـقل ً
ظؼـال،
وأكف ٓ ُُيافػ افػطرة افٌؼية ،وٓ ُيمثر ظذ أداء إماكة ،ؾنكف ؿد ؾعؾ هذا وهق ؽائب ظـ افـٌـل صـذ اهلل ظؾقـف
وشؾؿ ،وفـؿ يرد أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َظ ِؾؿ بذفؽ وأؿرهٕ :كـل وؿػت ظذ أؿقال بعض أهؾ افعؾؿ يؼقل
وادصطؾحُالعؾؿلُِفُالسـةُالتؼريرية :أن ُتُػعؾ بغ يدي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:
هذا مـ إحاديث افتؼريريةُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ،
ؾقُ ِؼرها ،ـلـؾ افضبُ ،أـؾ ظذ مائدتف ظؾقف افصالة وافًالم ،أو إكف ُيـؼؾ إفقف ما حصؾ ،ـام ُكُؼؾ إفقف ظؾقف افصالة
افًالم اختالف افصحابة ذم افصالة ؿٌؾ بـل ؿريظة ،ؾٌعضفؿ صذ ؿٌؾ ادغرب ،وبعضفؿ صذ بعد ادغرب ،ؾلؿر
افـٌل ظؾقف افصالة وافًالم افػريؼغ ،وهذه كؼطة مفؿة ذم افًـة افتؼريرية ٓ ،تؼؾ ٕي حديث هذا شـة تؼريريـة
إٓ بقاحد مـ وجفغ:
القجفُاألول :أن ُتُػعؾ بغ يدي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ـام ذم أـؾ افضب.
ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ
القجفُالثاِّن :أن ُتُـؼؾ إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ؾ ُق ِؼره ،ـام ُكُؼؾ فف افصالة ذم بـل ؿريظة.
ُُ ُ ُ ُُُُُُ ُ ُ
أما جمرد رواية فـؿ يرد أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظؾؿ هبا ـ هذا فق ؾروـا أهنا صح شــدًً ا ،وصـح ً
ظؼـال،
فَلُبدُأنُيؼقلُلـاُالراوي« :حد ْثـََا افـٌل صذ
وفـؿ ُيافػ افطٌقعة افٌؼية ،ومل يمثر ظذ أداء إماكة ـاحلراشة ـ ُ ُ ُ ُُ ُُُُُُُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُُُ ُ ،
اهلل ظؾقف وشؾؿ بذفؽش ،وؿد تتٌعت ضرق احلديث ؿدر ادًتطاع ،ؾؾؿ أجد ما يدل ٓ ظذ صحتف إٓ بًٌقؾ ُحًـ
افظـ بام ُروي ذم افٌخاري ُمعؾ ًؼا بصقغة افتؿريض ،ؾفق فـؿ يصححف ،أورده ذم صحقحف بصقغة افتؿريض ،ؾؿثؾ
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اكُُ ِ
ُعُرُ ٌقُُ»  ،ؾفق مروي ذم افصحقح بنشـاد ُم ٍ
هذا احلديث ،وهق ظذ هذه افشاـؾة ٓ ُيعارض حديث«ُ :إُِكُ ََمُُ َذُُ َ
تصؾ،
( )1

افق ُوقء مما خرج ،ـام ؿافف ابـ ظٌاس ،وابـ مًعقد ،وأبـق هريـرة ريض اهلل ظــفؿ ،ظـرؾتؿ افؼاظـدة افتـل
وٕن ُ
افقوقء مما خرج ،ؾإصؾ ذم اخلارج أكف يـؼض إٓ بدفقؾ ،وفـؿ يلتقا بدفقؾ ظذ أكف ٓ
بإمس :ؾاشتػقدوا مـفاُ ،
يـؼض إكام ؿافقا ظدم افدفقؾ ،وظدم افدفقؾ ٓ يـاؿض مثؾ هذه افؼاظدة ،واهلل أظؾؿ.
السمالُ:حديثُابـُعؿرُريضُاهللُعـفَمُباألمرُبنعػاءُالؾحقةُ،وثبتُعـفُأكفُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ
أخذُبؿؼدارُقبضةُ،ففؾُهذاُمـُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ
الذيُيتؿؾُالتلويؾ؟ُُ
بابُالنيحُأُوُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُ
ُُ ُُُُ ُُ ُُُ
اجلقابُ:إن ابـ ظؿر فـؿ ُيافػ إظػاء افؾحقة ،وفـؿ يؽـ مـ ظادتف ريض اهلل ظـف ؿصفا وتتٌعفا ذم ـؾ زمان،
ُ ُ ُُ ُ ُُ
ومـ ؾفؿ ؾؼد أخطل افػفؿ ،ؾعٌد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـف تلول أية ،وفعؾف ؾفؿ بعقد ظـ بعض إذهـان .ابــ
﴿َُ ِ
وسُ ُؽُؿُُ َُوُ ُمُ َؼُ ي ِ
﴾  ،ؾلراد أن يتصػ بافقصـػغ ُحمؾـؼ
يـُ ُ
ظؿر ريض اهلل ظـف يؼرأ ؿقل اهلل ـ تعاػ ـُ :
َمُ يؾُؼُ َ
نُ ُ َ
نيُُ ُُرُؤُُُ ُ َ
ُ( )ُ2

و ُمؼك ،ؾحؾؼ رأشف وؿك حلقتف ٓ مـ باب خمافػة ما ُروي ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ إظػاء افؾحقة ،وٓ
مـ باب أكف يرى افؼ ص ذم ـؾ افعام ،وفذفؽ ؿال بعض ادافؽقة ،أو ادافؽقة باشتحٌاب أخذها ذم احلـج خاصـة،
وخافػفؿ اجلؿفقر ،ؾؼافقا بعدم اشتحٌاب ذفؽ ،وفقس مـ ادـاشؽ ،داذا؟ ٕن تـلو َل ابــ ظؿـر ريض اهلل ظــف
ِ
فميةِ َ ُ «ُ :
ُ،...وُ ُمُ َؼُ ي ِ
حلـاهؿ ٓ ُيؼكـوهنا خاصـة ذم
َمُ يؾُؼُ َ
نُ ُ َ
نيُ ُ ُ ُ ُُ َ
يـُُ»ُ؛ ؾ ُريد أن يـال افقصػغ ،وأن افذيـ ُيؼكون َ
ادـاشؽ ،وإكام ُيؼكوهنا ُمطؾ ًؼا ،ؾخافػقا ابـ ظؿر ،وخافػقا افًـة ،أفقس ـذفؽ؟
فـؿ يلخذوا ٓ بؼقل ابـ ظؿر ،وٓ بافًـة ،ؾابـ ظؿر ؾعؾف خاصة ذم افـًؽٕ :كف ُيريد أن يؿتثـؾ ؿـقل اهلل ـ
﴿َُ ِ
نيُُ ُُرُؤُُُ وُ َسُؽُُؿُُ َُوُ ُمُ َؼُ ي ِ
﴾ ،ؾرأى بعض ادافؽقة اشتحٌاب افتؼصر ذم احلج خاصة ،ويرى اجلؿقـع
يـُ ُ
تعاػ ـُ :
َمُ يؾُؼُ َ
نُ ُ َ
ظدم مؼوظقة افتؼصر ،وابـ ظؿر فـؿ يؼك ضقل افعام ،ؾال يتج أحد بؼقل ابـ ظؿر وهق فـؿ يدرك مؼصد ابـ
ظؿر ،ؾال يؽقن هذا مـ باب خمافػة ما روى إكام مـ باب تلو ِل أية ،واجلؿفقر فـؿ ُيقاؾؼ ابـ ظؿـر ذم افتلويـؾ،
﴿َُ ِ
وسُ ُؽُؿُُ َُوُ ُمُ َؼُ ي ِ
﴾ رءوشؽؿ،
يـُ ُ
وفـؿ يعدوا تؼصر افؾحقة ذم ادـاشؽ ،إكام افتؼصر فؾرأس أو احلؾؼُ ،
َمُ يؾُؼُ َ
نُ ُ َ
نيُُ ُُرُؤُُُ ُ َ

( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب« :احلقضش ـ باب« :ظرق آشتحاوةش ( ،)457ومًؾؿ ذم ـتاب «احلقضش ـ باب« :ادًتحاوة وؽًؾفا
وصالهتاش (.])443
) )5شقرة افػتح.)57( :
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ؾؾؽ أن تؼك ،وفذفؽ بعض أهؾ افعؾؿ ؿال باشتحٌاب افتؼصر فؾعؿرة إذا ــت متؿت ًعا يًتحب أن تؼصــر ٓ
مجفقر ادًؾؿغَ ،مـ حـج
حتؾؼ :فؼرهبا مـ احلج ،وحتؾؼ ذم احلج ،ؾتجؿع بغ إمريـ ذم ُكًُؽغ ،وهذا ما يػعؾف
ُ
متؿتعا ؾنكف يؼك فؾعؿرة ،ويؾؼ فؾحج ،ؾقؽقن ؿد ِ
ظؿؾ إمريـ م ًعا .بؾ إن مجفقر أهؾ افعؾؿ فـؿ يًتحٌقا وفـؿ
ُ
ُ ً
جيعؾقه مـ افًـة أخذ صعر اإلبطغ بعد افـًؽ ،وتؼصر إ ٓ دـ احتاج إػ ذفؽ ،إذن :ؿص إطػار وإزافة افشعر
ؽر ادرؽقب ؾقف بعد افتحؾؾ إكام هق فؾحاجة ،وهق مٌاحٕ :كف جاء ذم أية ذم ؿقل اهلل ـ تعـاػ ـُُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ :
﴿ثـؿُلقؼضـقاُ
تػثفؿ﴾ ُ.
ُ ُُ ُ ُ ُ
( )1

بعض ـالم افصـحابة ظـذ ؽـر
ن ُ
ؾظفر فـا ؾفؿ ابـ ظؿر أكف فـؿ َير افتؼصر ضقال افعام ،ومشؽؾة حقـام ُي َػ ُ
وجفف .واهلل أظؾؿ.
السمالُ:ذكرتُِفُالدروسُاداضقةُأنُاألحاديثُادشؽؾةُِفُبابُادقاهَُخسةُأحاديثُ،ومـفاُحديثلُ «ُُ:وُلُُقُ ُغُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُُ ُ ُُ
ُاإلُ َكُ ُ ِ
ُاإلُ َكُ ُ ِ
ُُُقَُدََُ يُ ِـُُ َقُبُ َؾُُ َغَُؿُ ِسُ ِفُ ََمُُ ُِِفُُُ ِ
بُُ ُِِفُُُ ِ
الُُ َؽَُؾُ ِ
ُذكرُهاُِفُاإلشـؽالُ،مـعُُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ
أنُداللـتفَمُ
ُ،فلشؽؾُعِلُُ ُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ
َاءُُ» ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ
ُ،وُ« َغَُسُ ُؾُُال
َاءُُ» ُُ ُ
ُ( )ُ3

ُ( )ُ2

واحدةُ.
ُُ ُ ُ ُ ُ
ٓ يا أخل افؽريؿ مها حديثان فقًا بؿ ِ
شؽؾغ إذا ُووع ـؾ حديث وحده ،ـؾ حديث تلخذه وحـده فـقس
ُ
ِ
ِ
ـقرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُـفُُ ََُشُ ٌءُُ»  ،تضـعف بجـقار
ُمشؽؾ ،وما أحد ؿال هذا ُمشؽؾ ،فؽـ ظـدما تضؿف إػ ؽره«ُ ،الُُ ُ َـَمُ ُءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
ـاُوُلَُـغََُ ُُفُِ ُ ِ
ِ
ـبُُ» ُ ،أو تعؿـؾ
قـفُُال
ُُُ َؽَُؾُ ُ
حديث إمر بنراؿة ما وفغ ؾقف افؽؾب  ،هذا ُمشؽؾ ،هؾ تعؿؾ بحـديثَ «ُ :مُ ُُ َ
( )3

( )1

( )2

( (1شقرة احلج.)59( :
ُُُ َؽُؾُبُُُُِِفُُاُُ ُِإل َكُ ُ ُِ
ُاءُش .أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :حؽؿ وفقغ افؽؾبش (.])589
اُوُ َلُ َُُغُال ُُ
( (5بؾػظ« :إُِ َذُُُ َُ
( )4أخرجف مًؾؿ ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ـراهة ؽؿس ادتقوئ وؽره يده ادشؽقك ذم كجاشتفا ذم اإلكاء ؿٌؾ ؽًؾفا ثالثاش (.)578
( )3أخرجف أمحد ذم «مًـدهش ،)86 ،41/4( :وأبق داود ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ما جاء ذم بئر بضاظةش ( ،)67 ،66وافسمذي ،ذم
ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ما جاء أن اداء ٓ يـجًف رءش ( ،)66وافـًائل ،ذم ـتاب« :ادقاةش ـ باب« :ذـر بئر بضاظةش ( ،)457 ،456وابـ
أيب صقٌة ذم «مصـػفش ،)46995 ،1292( :وابـ اجلارود ذم «ادـتؼكش ،)37( :وافطحاوي ذم «ذح معاين أثارش ،)11/1( :وافدارؿطـل ذم
«شــفش59/1( :ـ ،)41وافٌقفؼل ذم «افًــ افؽزىش ،)527/1( :وأورده افزيؾعل ذم «كصب افرايةش.])115/1( :
( (2بؾػظ :وُحُ ُدُ َثُـُُِلُُعُُِِلُُبُـُُحُجُ ٍُرُُُُ ُِ
ُِ
ُِ َُ
زُ َكُُاُُُُاألَُُعُ َُؿُ ُُشَُُ ُُ،عُ ُـُُ َُأُ ُِِبُُ َُرُ ُِزُ ُ ٍُ
يـَُُ ُُ،وُ َُأُ ُِِبُُ َُصُالُُُِ ٍُحَُُ ُُ،عُ ُـُُ َُأُ ُِِبُُ ُُهُ َُرُيُ َُرُ َةَُُ ُُ،قُ َُُالَُ ُ:قُ َُُالُُ َُرُ ُُسُ ُُُ
قلُُ
السُعُدُ ُ
َُ َُ
َ ُ ُُ ُُ ُ ُ
يَُُ ُُ،حُ ُدُ َثُـُُاَُُ َعُ ُِلُُبُ ُُـُُ ُُمُ ُسُفُ ٍُرُُُ،أُ ُخُ َُ َُ
ُاءُُ َُأُحُ ُِدُ ُكُُؿُُ َفُؾُ ُِرُقُفُُ ُثُؿُُ ُِلُقُغُ ُِ
ُِ
ُِ
ُسُؾُفُُ َُسُبُ َُعُُ ُِمُ َُرُُ ٍُارُ»ُ.أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :حؽؿ وفقغ
اُهللُُِ َُصُ ُذُُاُهللُُُ َُعُ َؾُقُفُُ َُوُ َُسُؾُ َُؿُ«ُ:إُِ َذُاُُ َُوُ َلُغَُُُُُا ُلُُ َُُؽؾُ ُُ
بُُُِِفُُإُِ َكُ ُ َُ ُ ُُ ُُ ُ َ
افؽؾبش (.])579
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ؾدائام يا إخقان إذا ُمجعت إحاديث ذم ادقوع افقاحد
قرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُ»ُ  ،أو تقؾؼ بقـفامً ،
بحديث«ُ :الُُ ُ َـَمُ ُءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
أوجدت اإلصؽال ،وفؽـ داذا ؿال ادافؽقة بحديثُ «ُ :وُلُُقُغُُِاُُِلُ َؽَُؾُ ِ
بُُ» بافتعٌد ،أصؽؾ ظؾقفؿ اجلقاب ،وافتقؾقؼ مع
( )5

حديث«ُ :بُِئُ ِرُُ ُبُ َضُاُ َعُ َةُُ»  ،ؾحؿؾقه ظذ افتعٌد ،وأخرجقه ً
أصال مـ باب افـجاشات ،ومـ باب كجاشة ادقاه ،وهذا
( )4

ً
إصؽآ،
حمؾ إصؽال ،ؾنن فـؿ يؽـ فديؽ إصؽال ،ؾلكت فـؿ تعرف اإلصؽال ،فقس معـك هذا أكؽ إذا فـؿ َتر ؾقف
أكف ٓ ُيقجد إصؽال ،وفؽـ ٕكؽ ً
أصال ما ظرؾت اإلصؽال ،وإٓ ؾاإلصؽال وارد ظذ إئؿة ،وأكا مجعـت فؽـؿ
حؽـام معقـًًـا أن جيؿـع ــؾ
إحاديث اخلؿًة :فتؼريـب افٌعقـد ،وأن إوػ بطافـب افعؾـؿ إذا أراد أن يـدرس
ً
إحاديث افقاردة ؾقف ٓ يلخذ حديثًا ويسك أخرٕ :ن هـاك مـ أهؾ افعؾؿ مـ يؼـقل« :ادـاء افـذي وفـغ ؾقـف
افؽؾب :ضاهرش  ،وأن اداء ٓ يتـجس ،وفق وؿعت ؿطرات مـ بقل ذم ماء ؿؾقؾ ،وفـؿ يتغر ضعؿف ،وٓ فقكـف ،وٓ
ريف :ؾفق ضاهر ،ويػتل بف بعض أهؾ افعؾؿ ،وهذا حمؾ إصؽال.
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ
أنُكؾُخارجُيـؼضُويػطر؟ُُ
رُادرضعةُ،باعتبارُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ
ُالقضقءُ،ويػُطُي ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُُُ ُُُُ
السمالُ:هؾُإرضاعُالطػؾُيـؼضُُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ
اجلقاب ،ُٓ:فـؿ يؼؾ أهؾ افعؾؿ ذفؽ ،وفـؿ أجد ذم ـتب أهؾ افعؾؿ أن اإلرواع ُيػطر ،أو يـؼض ،وافطرح
ُ ُ ُُ ُ ُُ
جقد ،فؽــل فـؿ أجد أكف مـ كقاؿض افصقم ،أو كقاؿض افقوقء ،أما كقاؿض افصقم :ؾال إصؽال ؾقفٕ :ن افصقم
مـ اإلدخال ٓ مـ اإلخراج ،ؾال إصؽال ذم افصقم ،افًمال افذي يرد ذم افقوقء ،هؾ ُيعد ـخروج اف َع َر ِق ،مقاه
خترج مـ اإلكًان ،أو افؾعاب ،أو افتـخؿ ،أو ادخاط ،إصقاء افتل ٓ تـؼض؟ ؾافظاهر أن هذا ُمؾحـؼ هبـا ،واهلل
أظؾؿ.
السمالُ:حديثُعائشةِ «ُُ:هُلُُُحُسُبُ ِ
ُُُُ ُ ِ
ة؟ُُ
ُعذُوجقبُالصدقُ ُ ُُ
ُيدلُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ
ارُُ» ُ َأُ َالُُُ ُ
ؽُُ ُِمُ َـُُالـ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ َ َ ُ
ُ()ُ4

( )1تؼدم خترجيف.
( )5تؼدم خترجيف.
ُِ ُِ
ٍُ
ُِ ُِ
( )4بؾػظ :حُ ُدَُُثـُُاَُُعُبُدُُُُُُُُالصُؿُ ُِدُُبُـُُعُبُ ُِدُُا ُلُُقُُ ُِارُ ُِ
قبُ ُُ،
ثَُُ ُُ،حُ ُدَُُثـُُاَُُ َعُبُدُُُُُُا ُلُُ َعُ ُِزُ ُ ُِيزُُبُ ُُـُُ ُُمُ ُسُؾُُِ ٍُؿَُ ُُ،ق َُُالَُُ ُ:حُ ُدَُُثـُُاَُُ ُُمُ َُط ُيرُ ٌُ
فَُُ ُُ،عُ ُـُُ َُخُالُُدُُبُ ُِـُُ َُأُ ُِِبُُ َكُ ُُقُفَُُ ُُ،عُ ُِـُُ َُسُؾُ ُقطُُبُ ُِـُُ َُأُيُ ُ َُ
ُ َُ ُُ َ َُ
َ
َُ
ُِ
ُُُبُِلُ ُصُ ُذُ ُاُ ُ ُِ
عُـُ ُابُُ ُِـُ ُ َُأُ ُِِبُ ُسُ ُِعُ ُ ٍُ
قدُ ُُ ُُ
تَُُُ:يُا ُ َُرُ ُُسُ َُُ
قلُ ُاُهللُِ ُ َتُ َُُقُ ُضُ ُُلُ ُ ُِمُـُ َُُفُ ُاُُ،
اعُ َُةَُ ُ ُ،فُ ُؼُؾُ ُُ
يَُ ُ ُ،عُ ُـُ ُ َُأُبُِ ُ ُِقفَُ ُ ُ،قُ َُُالُُ:اُكُُ َتُ َُُفُ ُقُ ُُ
هللُ ُ َعُ َؾُ ُقُفُ ُ َُوُ َُسُؾُ َُؿُ ُ َُوُ ُُهُ َُقُ َُُيُ َتُ َُُقُ ُضُ ُُلُ ُمُ ُـُ ُبُِئُ ُُِرُ ُ ُبُ َُضُ ُ َُ
تُ ُإُِ ََُلُ ُال ُـ ُي َُ
اخلُ ُدُ ُِرُ ُي
َُ ُ
َُ
ُُُتُ ُِ
َشُ ٌُءُ» .أخرجف أمحد ذم «مًـدهش ،)11119( )199 /17( :وأبق داود ذم «شــفش،
َُوُ ُِهُ َُلُُ ُيُؾُ َؼُكُُفُُِ ُ َُقفُاُُ َُمُاُُ ُيُؾُ َؼُكُُ ُِمُ َُـُُالـُ
ُـَُ ُُ،فُ َؼُ َُُالُ«ُ:إُِ ُنُُا ُلُُ َُُـَمُ َُءَُُُالُُ ُيُـَُ ُي
ُجُ ُُسُفُُ َُ ُ
ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ما جاء ذم بئر بضاظةش (.])66
( )3تؼدم خترجيف.
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أمتؿت
اجلقابُ:ؿؾـا هذا يا إخقان أن احلديث يدل ظذ وجقب افزـاة ،فؽـ أي زـاة ،هذه كؼطة يؿؽـ أكا ما
ُ ُ ُُ ُ ُُ
ُ
افؽالم ؾقفا ،افزـاة محؾ بعض أهؾ افعؾؿ ظذ أن افزـاة مـ أجؾ افؾٌسٕ :ن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ما رآها ؿد
فًٌت ،ؿافقا :هؽذا ـان ذم أول اإلشالم وزـاة ادؾٌقس هل مـ جـس ما صـع فف وهق افعاري ُة ،وهذا يـدخؾ ذم
﴾  ،ؾنن هذه أية افعظقؿة أوجٌت ظذ ادًؾؿغ إظـارة ادـقاظغِ ،ؿـدر
ُُُ ُ َـَمُعُقُ َنُ ُ
﴿ َوُ َيُؿُـَُ ُعُقُ َنُُال
ؿقل اهلل ـ تعاػ ـُ :
( )1

﴿ َوُ َيُؿُـَُ ُعُـقُ َنُُ
افعشاء ،افػلس ،افدفق افقارد ذم حديثَ «ُ :وُإُِ َعُ ُ َارُةُُُ َدُلُ ِقُ َهُاُ»ُ  ،ؾنظارة دفقها ،مثؾ ؿـقل اهلل ـ تعـاػ ـُ :
( )5

﴾ُ ،وؿافقا :إن افزـاة ذم أول اإلشالم مـ جـس ما ُيًتخدم فف ،أتمديـ زـاهتـ بؿعـك هؾ ُتُعرهيـ أم ٓ؟
الُُ ُ َـَمُعُقُ َنُ ُ
﴾ ؾقؿـعقن اداظقن :هذه وردت ذم احلؼقق افعامة ،وؿد ؿرر أهؾ افعؾؿ« :أكـف ٓ زــاة بعـد
ُُُ ُ َـَمُعُقُ َنُ ُ
﴿ َوُ َيُؿُـَُ ُعُقُ َنُُال
ُ
﴾،
ــَمُعُقُ َنُ ُ
﴿ َوُ َيُؿُ َـُ ُعُـقُ َنُُال
ؾروقة افزـاةش ،ؾافزـاة افقاردة ادؼررة ذ ًظا ذات إكصٌة كًخت افقجقب افقارد ذم ُ
ُُُ ُ َ
﴾ واجب ذم اإلشالم ،ثؿ كًخ هذا افقجقب بإكصٌة ،ؾجاز فؽ أن ٓ ُتُعر
ُُُ ُ َـَمُعُقُ َنُ ُ
﴿ َوُ َيُؿُـَُ ُعُقُ َنُُال
ؾؼد ـاكت آيةُ :
ِؿدر مطٌخؽ ،وٓ ُتُعر شقارتؽ ،ما جيب ،وٓ ُتُعر افدفق وافػلس أو افًؽغ ،وـان ذم أول اإلشالم دمب افعرية،
ثؿ ُكًُخ افقجقب بتؼرير ؾروقة افزـاة ،ؾاظتزوا حديث ظائشة مـ هذا افٌاب ،وأكف ـان ذم أول اإلشالم فؾزــاة
﴾ ،واهلل أظؾؿ.
ُُُ ُ َـَمُعُقُ َنُ ُ
﴿ َوُ َيُؿُـَُ ُعُقُ َنُُال
مـ جـس ما يًتخدم فف ،وهق داخؾ ذم ظؿقم ؿقفف ـ تعاػ ـُ :
ُوضحتؿُلـاُمعـكُزكاةُالػتخات؟ُُُُ
السمالُ:هؾُُ ُ ُ ُُ ُُُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ
اجلقابُ:افػتخات ادراد بف ُحع إصابع ،أن افـاس ُيًؿقهنا افدبؾة أو خقاتؿ ،ؾافدبالت معروؾة فؾجؿقع
ُ ُ ُُ ُ ُُ
هل كقع مـ أكقاع اخلقاتؿ ،يعـل ما ُيؾٌس ذم إصابع ،وفقس افذي ُيؾٌس ذم افًاظد ،ؾػتخات ُحع إصابع.
السمالَ «ُُ:فُؾُ َقُغُ ِسُؾُفُُ َُسُبُ ًعُاُُ» َ
اُادرادُبفُالغسؾُاجلقدُولقسُالعدد؟ُُُُ
تؿؾُالتلويؾ؛ُألنُالغسؾُسبُُ ًعُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُ
ُُُ َالُُ ُُيُ ُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ
ُ،أ
ُُ ُ ُُ ُ ُُ
ُ( )ُ3

اجلقاب ،ٓ ُ:ؿال أهؾ افعؾؿ هق كصٕ :ن هذا افعدد مـ افرؿؿ افذي ٓ يتؿؾ افتلويؾ ،مثؾ ؿقل افـٌل صذ
ُ ُ ُُ ُ ُُ
سُُ ُِمُ َـُُُ ِ
اهلل ظؾقف وشؾؿِِ «ُ :فُُ ُكُ يُؾُُ ََُخُ ٍ
ُاإلُبُِ ِؾُُ َشُاُ ٌةُُ»  ،ما تؼقل أربعةٕ :ن افعدد ؽر مرادٕ ،ن افعدد مراد أو ؽر مراد
( )3

فف ؿاظدة ،تارة افعدد ؽر مراد ،وتارة افعدد مراد ،افعدد مراد ذم إكصٌة ذم ـؾ أربعغ صاة صـاة ،مـا تؼـقل،ٓ :
( )1شقرة اداظقن.)7( :
( )5أخرجف أبق داود ،ذم ـتاب« :افزـاةش ـ باب« :ذم حؼقق ادالش ( ،)1661وصححف إفٌاين ذم «صحقح أيب داودش.
( )4تؼدم خترجيف.
شُ ُ ُِ
) (3بؾػظُِِ« :فُ َُُأُُرُبُِعٍُُ ُِ
وَنَُ ُُُِ
ُؾُُ ََُُخُ ٍُ
اُِفُُكُ ُي
ُسُُ َُُشُاُ ٌةُ» .أخرجف افٌخاري ذم ـتاب« :افزـاةش ـ باب« :زـاة افغـؿش (.])1323
يـُُُمُ َُـُُاُُ ِإلُبُِ ُِؾُُ َفََُُمُُ ُدُ ُ َُ
ُُوُعُ ُ ُِ َُ
ُ َُ
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مخس وثالثغ أو مخًغ ٓ ،بافعد ،وتارة افعدد ؽر مراد ،مثؾ«ُ :سُبُعُُ ُِمُـُُاُُلُ َػُقُُ ِاسُ ِؼُُيُؼُتََُؾُـُُ ُِِفُُُ ِ
ُاحلُ ي
ــحُ َرُ ِمُُ» ُ،
ـؾُُ َُوُالُُ ُ َ
ُ َ
َ ٌ َ َ
ُ( )ُ1

شٌع مـ افػقاشؼ ،ؿافقا :هؾ افًٌع اختؾػت إحاديث ذم ظدها ،وحمصؾ جمؿقع افعد افقارد بإحاديث تًـ ٌع،
ؿافقا :ؽر مراد افعد ،ؾنذا اختؾػت حقثقات افعد صار ؽر مراد.
مثالُالعددُغرُادراد :صالة افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إحدى ظؼ رـعة ،هؾ هل مرادة ،أم ؽر مرادة؟ وما
ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ
افدفقؾ؟
مخًا ،وصذ شٌ ًعا ،وصـذ تًـ ًعا ،وصـذ إحـدى
هذا افعدد ؽر مرادٕ :ن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ صذ ً
ظؼ ،وصذ ثالثة ظؼ ،ؾؾامذا تظؾؿقن افـاس ذم إحدى ظشـر ،ودمعؾقن افزيادة بدظة ،أو ؽر مؼوظة ،وتـفقن
ُِالؾُقُ َؾُُإُُِالُُ َقُؾُِ ُ ًقَلُ﴾ُ ُُ،
﴿ ُقُؿُُُُِ
ظـ افصالة ذم افؾقؾ ،واهلل ذم افذيـ يـفقن ظـ افصالة ،ؾال جيقز ذم ادصؾغ ،واهلل ؿالُ :
( )5

ُ،يعـل :ؽافب افؾقؾ يصؾقن ،وكجد مـ يذم ادؽثريـ مــ افصـالة ذم ؿقـام
﴾ ُُُ ُُ ُ ُ
اَُيُ َجُ ُعُقُ َنُ ُ
ُُُ َقُؾُِ ُ ًقَلُُ يُمُ َـُُُُ
﴿ َكَُاُ ُكُُقاُ
ُ
ُالؾُقُ ِؾُُ َُمُ ُُ َ
( )4

افؾقؾ ،ويتؿًؽ بؾػظة« :افعدد ؽر مرادش ،فقؼغ ،فؼقل ظثامن« :صالة افؾقؾ مثـك مثـكش ،ؾػؼف إظداد يتاج إػ
﴾ ُ ،ياف اإلكًان واهلل حقـام يػجع واحد يصـع بافؾقـؾ،
اُصُذُ ُ
َ ُ)ُ9عُبُدًًُ اُإ
ُُُ ِذُيُُُ َيُـُ َفُكُُُُ( ُ
تُُال
ؾؼف يا إخقانُ ،
﴿ َأُ َرُ َأُيُ َ
ُُُِ َذُُُ َ
( )3

يؼقلَ :مـ هذا افصقت ،ؾافعدد تارة يراد وتارة ٓ يراد ،أرجق أن تؽقن افرشافة ؿد ووحت فؽؿ.
ِ
ُ(سُبُعُُ ُِمُـُُال ِ
قالقا :ؽر مرادٕ :ن افروايات اختؾػـت ذم افعـدد ،ؾؿجؿـقع
ـحُ َرُ ِمُُ)ُُ ُُ ُُُ ،
ُُُ َػُ َقُُاسُ ِؼُُ ُيُؼُتََُؾُ َـُُ ُِِفُُُُاحلُ يؾُُ َُوُالُُ ُ َ
َ ٌ َ
افروايات زادت ظـ افًٌع.
وصالة افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اختؾػت ،بؾ آخر صالة مات ظؾقفا ظؾقف افصالة وافًالم تًع ،وفقًـت
إحدى ظؼ ،وافؼرآن فـؿ يتعرض فؾعدد ،إكام تعرض فطقل افقؿت ،ؾاؾؼفقا ـتاب ربؽؿ ،ما ذم افؼرآن ظدد ،ؾقـف
مدح فؾذيـ ُيطقؾقن افؼقامُ ،يؽثرون افؼقامُ ،يؽثرون افًجقد ،أظـل ظذ كػًـؽ بؽثـرة افًـجقد ،وأكـا أؿـقل ٓ
تًجد إٓ شجدات إحدى ظؼ ،خافػقا افًـة وٓ ما خافػقا؟ هؿ أرادوا افتؿًؽ بافًـة ،ؾػاتتفؿ ُشـة ،وفذفؽ
قاسُ ٌُؼُُُُ،يُ ُؼ َتُ ُؾـُُُُِِفُُُ ُِ
ُالدُوُُابُُ ُكُ ُؾ ُُفُـُُ َُف ُُ ُِ
()1بؾػظََُ « :خُ ُِ
ُاحلُ ُيؾُُ َُُوُُ َُ
احلُ َُرُ ُِمش .أخرجف افٌخاري ذم ـتاب« :احلجش ـ باب« :ما يؼتؾ ادحرم مـ افدوابش
ُ َُ
ُ
ُسُُُمُ َُـُُُُ ُ َُ ُي
ٌُ
( ،)1858ومًؾؿ ذم ـتاب «احلجش ـ باب« :ما يـدب فؾؿحرم وؽره ؿتؾف مـ افدواب ذم احلؾ واحلرمش (.])1198
) (5شقرة ادزمؾ.)5( :
) (4شقرة افذاريات.)17( :
) (3شقرة افعؾؼ.)19 ،9( :
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ؿؾت فؽؿ ذم حديث ادقاه ،ما تعرف احلؽؿ إٓ إذا مجعت ـؾ إحاديـث ،أيـات افؼرآكقـة ،إحاديـث افـٌقيـة
جمتؿعة تؽقن ؾؼقفا ـ بنذن اهلل تعاػ ـ  ،أما تلخذ بعض افًـة وتسك افٌعض أخر ،ؾقـؼصؽ مـ افػؼف بؿؼدار ما
كؼصؽ مـ إحاديث .واوح إن صاء اهلل.
أحًـ اهلل إفقؽؿ ،وكػع بؽؿ ،وكػعـا بعؾؿؽؿ...
وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ..
ُ
*ُ*ُ*ُ
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ُالرُ ُِحُقُ ِؿُُ
ُُالرُ ُ َ
ْحُ ُِـُُُ ُ
بُِ ُسُؿُُُاُُِهللُُُُِ ُ
واحلؿد هلل ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـا ُحمؿد ،وظذ آفف وصحٌف و َمـ َو َآه ..
أما بعدُُ ..
ؾؽـت حتدثت فؽؿ ظـ ما ُشئؾ ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف مـ أخذه مـ حلقتف ،وبقـت فؽؿ افًـٌب ،ويٌؼـك
ظـدكا ؿضقة ُمتعؾؼة بادقوقع ،وهل حؽؿ أخذ ؽر صعر افرأس أثـاء اإلحرام ،ـؼص إطػار ،وأخذ افشعر ؽر
يرم أخذه ـحرمة صعر افرأس أو ٓ يرم؟
ادرؽقب ؾقف مـ افٌدن ،هؾ ُ
مجاهر افعؾامء ظذ ُحرمتف ،ومـ باب أوػ أخذ رء مـ افؾحقة ،ؾنذا ـان أخذ افشعر مـ افشارب ،أو اإلبط،
أو افعاكة ،أو ؿص إطػار ٓ ،جيقز ،ؾؿـ باب أوػ حتريؿ أخذ رء مـ افؾحقة :إٓ أكف ُوجد ذم أوكة إخرة ـ
وفعؾ بعضؽؿ وؿػ ظذ رء مـ هذا ـ َمـ ٓ يرى حرمة أخذ افشعر ؽر صعر افرأس ،وهذا ربام يؽقن مقجق ًدا
ذم بعض ادراجع افتل ُتُتداول ذم هذا افعك.
ُعؾقفُ،وفقفُحؽَمنُُُ:حؽؿ افتحريؿ أثـاء اإلحرام ،وحؽؿ وجقب إخـذ مــف مــ
أماُشعرُالرأس؛ُفؿُجُ َؿُ ٌعُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ
ُ ُُُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ
أجؾ افتحؾؾ ،أما بافـًٌة فؾتحريؿ ؾؿحؾ إمجاع ،حتريؿ إخذ ،أما افقجقب ؾاجلامهر ظذ وجقبف ،وفؾامفؽقة رأي
ذم هذا وأكف إضالق مـ حمظقر ،فقس هذا حمؾ افتـٌقف ،إكام حمؾ افتـٌقف :ما حؽؿ أخذ شائر افشعقر أثـاء اإلحرام؟
ووجد ذم هذا افعك َمـ يرى بلن صعر افٌدن ؽر صعر افرأس ،وـذا إطػار فقس مـ
اجلامهر ظذ افتحريؿُ ،
ادحظقرات ،بقـام افػؼفاء يعدون شائر صعر افٌدن وإطػار مـ ادحظقرات ،ما دفقؾف؟ ؿال ظدم افدفقؾ ،يؼـقل:
مـ ؿال بافتحريؿ ظؾقف ماذا؟ افدفقؾ ،ومـ فـؿ ِ
يلت بدفقؾ ،ؾدََ ل ظذ وعػ رأيف ،وهذا افرأي شٌؼ إفقف ابـ حزم
ذم «ادُحذش ،وافًمال هق :أيـ افدفقؾ ظذ حتريؿ أخذ شائر افشعقر أثـاء اإلحرام؟
افدفقؾ ما جاء ذم ؿقل اهلل ـ تعاػ ـ  ،وهل أية افتل ــت وظدتؽؿ هبا ،فعؾ بعضؽؿ يذـر هذاُ ُ﴿ :ثُؿُُلُُِ َقُؼُ ُضُقاُ
ُُُ
َتُ َػُثَُ ُفُؿُ﴾ُ ُ ،ثؿ :فؾساخل ،ظاضػة مع افساخل ،وؿد جاءت بعد إمر باحلظر :ؾدََ ل ظذ أن أخذ شائر افشعقر أثـاء
ُُُ َتُ َػُثَُ ُفُؿُ﴾ُ ،إذن معـك
ثؿُ» ،يعـل :بعد أن يتحؾؾقا ﴿لُُِقَُؼُ ُضُقاُ
اإلحرام ٓ جيقزٕ :ن اجلقاز إكام جاء فؾتحؾؾ ،فؼقففُ ُ «ُ :
( )1

والتػث :فػظة فـؿ ترد ذم افؼرآن إٓ ذم مقوع واحد ،وؿد كص أهؾ افؾغة ظذ أن
أية أكف ؿٌؾ «حال ثؿش ٓ جيقزُ ُ ُُُُ ،
) (1شقرة احلج.)59( :
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ادراد بافتػث :أوشاخ اإلكًان مـ ُطػر وصعر.
قا﴾ُ
قا﴾ُ أمر ،وإمر بعد احلظر يؽقن داذا؟ فإلباحة ،ؾال كؼقلُ ُ﴿ :ثُؿُُلُُِ َقُؼُ ُضُ ُُ
ؾأية إذن ؾقفا إباحة ﴿ُ ُثُؿُُلُُِ َقُؼُ ُضُ ُُ
ٍ
وـؾ ٍ
أمر ،وإمر فؾقجقبٕ :كف جاء بعد احلظرُ ،
حظر :ؾفق فإلباحة..
أمر بعدََ
ٌ
إذن :افدفقؾ ظذ اظتٌار شائر صعر افٌدن مـ حمظقرات اإلحرام هق افؼرآن افؽريؿ ،وؿد ؾات اب َـ حز ٍم رمحـف
آشتدٓل بأية ،فؽـ أية ٌ
ُ
طاهر ،وؿد َتَؽؾؿ أهؾ افؾغة بؽالم كػقس ،و ُيؿؽـ افرجقع إفقـف
دفقؾ
اهلل و َمـ تابعف
ٌ
ذم «فًان افعربش.
إذن :هذه ادـاشٌة ..افًمال ظـ ؾعؾ ابـ ظؿر ،وأكف ـان يػعؾ افؼص بعد افت َحؾ ِؾ :فِقجؿـ َع بـغ مـاذا؟ بـغ
«احل ْؾ ِؼ وافت ِ
ؼصرش ،وفقس مـ باب خمافػة افراوي فِ َـام رواه ،وفذا ُوجد مـ بعض أهؾ افعؾؿ َمـ يًتحب هذا ؾؼط
َ
ظـد افتحؾؾ ،واجلؿفقر ظذ ظدم متابعة ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف ظذ ذفؽ فالختالف ذم تػًر أية ،هذه أية هل
افتل ــت وظدتؽؿ هبا وهل مفؿةٕ :هنا تدُُ ل دفقؾ ظـذ حمظـقرات ،ظـذ أن أخـذ صـعر افٌـدن وإطػـار مــ
حمظقرات اإلحرام ،وهل فقًت طاهرة ـؿ مـ إكًان يؼرؤها وٓ يظفر فف احلؽؿ؟ فؽـ هذا مـ ِ
افعؾـؿ افـذي
كص
اشتـٌطف افعؾامء ،وإٓ :ؾلكت تؼرأ أية وحتػظفا ،ويؼال :أيـ افدفقؾ؟ ؾال دمد افدفقؾ ،داذا؟ ٕن أية فقًت ّ
ذم ادقوقع ،بؾ يتاج ادًُتـٌِ ُط مـفا ؾفؿ افؼرآن ،ؾفؿ أية.
أمر ظظقؿ ،وؿد أمر اهلل بافتدبر وافستقؾ مـ أجؾ اشتـٌاط إحؽامٕ :ن هذا افؼـرآن
وؾفؿ افؼرآن يا إخقان ٌ
افعظقؿ إكام جاء فؾعؿؾ واهلداية.
﴾ ٌ
دفقؾ ظذ أن افشعر مـ حمظقرات اإلحرام ،كعؿ ذم صعر افٌـدن حؽـؿ
ُُُ َتُ َػُثَُ ُفُؿُ ُ
﴿ ُثُؿُُلُُ َقُؼُ ُضُقاُ
إذن هذه أيةُ :
واحد بخالف صعر افرأس ،افرأس فف حؽامن :افتحريؿ أثـاء اإلحرام ،ووجقب إخذ مـ أجؾ افت َحؾؾ :فـذفؽ
إمـر بعـد افـفـل
مٌـاحٕ :ن
ٌاح بعد ذفـؽ،
ؾؿ
ٌ
حظقر أثـاء اإلحرامُ ،م ٌ
َ
ٌ
ظدوه ُك ًُُ ًؽًا ،أما أخذ شائر صعر افٌدنَ :
فإلباحة ..واوح إن صاء اهلل؟ ظذ برـة اهلل.
أحاديث ،وردت متعاروة ذم حؽؿ آؽتًال مـ اجلامع ،جاء مـ حديث ُأ َيب ْب ِـ َـ ْع ٍ
َ
ب
وبعد هذا كـتؼؾ إػ

( )1

(  ) 1هق :افصحايب اجلؾقؾ أيب بـ ـعب بـ ؿقس بـ ظٌقد بـ زيد بـ معاوية بـ ظؿرو بـ مافؽ بـ افـجار ،شقد افؼراء ،أبق مـذر ،إكصاري،
وظرض ظذ
أيضا :أبا افطػقؾ .صفد افعؼٌة
وبدرا ،ومجع افؼرآن ذم حقاة افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُ
افـجاري ،اددين ،ادؼرئ ،افٌدري ،ويؽـك ً
ً
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ِ
ريض اهلل ظـف ،أكف ؿالَ « :يا َر ُش َ
ـؿُرُ َأُةَُُ َُِمُـُفُُ ُُُ،ثُؿُُ
اُمُسُُال
ُُُ ُ َ
ـؿ ْر َأ َةََ ،ؾ َؾ ْؿ ُيـْ ِْز ْل؟شَ ،ؿ َالَ «ُ :يُغُسُ ُؾُُ َُمُ ُُ َ
قل اهللِ إِ َذا َجا َم َع افر ُج ُؾ ا ْف َ
ٌ
ْ
إكـزال :أكـف ٓ يؾز ُمـف
يصـؾ فـف
[متػؼ ظؾقف] ،هذا احلديث ؾقف دفقؾ ظذ أن َمـ جامع وفــؿ
ُ،وُ ُيُ َصُ يِلُُ»
ٌ
َيُتَُ ََقُضُلُُ ُُ َ
ُ
ُُُ ُ َـَمُ ِءُُ» ُ.
ُُُ ُ َـَمُ ُءُُ ُِمُ َـُُال
أيضا«ُ :إُِ يكُ َيَمُُال
آؽتًال ،ويشفد هلذا حديث ذم «افصحقحش ً
ِ
يعـل :ذـره ،ثؿ يتقول ُو ُوق َء افصالة..
ـؿُرُ َأُةَُُ َُِمُـُفُُ)ُ ُ ُُ ُ ،
اُمُسُُال
ُُُ ُ َ
إذ ْن :هذا احلديث افذي كصفَ (ُ :يُغُسُ ُؾُُ َُمُ ُُ َ
ُ( )ُ1

( )4

ُ( )ُ2

ُِوُ َمُسُُ
نيُُ ُُشُ َعُبُِ َفُ ُُُ
ُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ
اُجُ َؾُ َسُُ َبُ َ
اُاألَُرُ َبُعُُِ َ
هذاُاحلديثُقدُخالػفُحديثُخخر ،وهق ؿقل افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :إُِ َذُُُ َ
ُاخلُتََُـاُنُُُ ِ
ادرأة ،وُ(وُمُسُُُ ِ
ِ
ِ
ِ
ُاخلُتََُـاُ َنُُ)ُُُ،
وادرادَ :مت َؽ ُـ افرجؾ مـ
ُُُ ُغُُسُ ُؾُُ»  ،وهق ذم «مًؾؿشُ ُ ُُ ُ ُُ ،
بُُال
ُاخلُتَُاَُنُُُُاخلُتَُاَُ َنُ؛ُُُ َفُ َؼُدُُ َُوُ َجُ َ
ََ
ِ
حل َش َػ ِة ،وأما مقوع اخلتان مــ ادـرأة ؾؿؼدمـة
ُ ُادراُُ ُدُُُُبفُ:
ُ
إيالج َح َش َػة افذـرٕ :ن مقوع اخلتان مـ افرجؾ بعد ا َ
اإلكزال ،ؾؿجرد إيالج احل َش َػ ِة ٍ
َ
ـاف ذم
اف َػ ْر ِج ،ؾال يصؾ مس اخلتان فؾختان إٓ بعد إيالجف ،واحلديث فـؿ يذـر
ُ
َ
( )3

وجقب آؽتًال.
ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ
أهؾُالعؾؿُاختؾػقاُِفُاجلؿعُبنيُهذيـُاحلديثني..
مـًقخ ،وهق ُ
َ
َ
ٌ
ؽًؾ ما مس ادرأ َةَ ،ما افـاشخ؟ احلديث افثاين :وفـذا
إول
احلديث
فذهبُاجلؿفقرُإَل :أن
ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ
آؽتًال وفق فـؿ ْ
ُ
يـزل ،وهذا ما ظؾقف افػتـقى بـغ افــاس ،وفؽــ احلـديث
جيب
ؾقجب ظذ ؿقهلؿ :إذا جامع ُ
ُ
َ
ِ
بافـًخ ما جاء ظـ أيب هريـرة ريض اهلل ظــف ،أن
افؼقل
وقالقاُ :يمـد
ادخافِػ مقجق ٌد ،محؾقه ظذ أكف مـًقخُ ُُ ُُُ ُ ،
( )2

ً
رأشا ذم افعؾؿ وافعؿؾ ريض اهلل ظـف .ؿال فف افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :لقفـؽُالعؾؿُأباُ
ظؾام
مٌارـا ،وـان ً
افـٌل ظؾقف افًالم وحػظ ظـف ً
ادـذر» .مات شـة اثـتغ وثالثغ.
اكظر«[ :آشتقعابش ،ص 35( :ترمجة  ،)5و« ُأ ْشد افغابةش 168/1( :ترمجة .])43
( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب «افغًؾش ،باب« :ؽًؾ ما يصقب مـ ؾرج ادرأةش ( ،)594ومًؾؿ ذم ـتاب« :احلقضش ـ باب« :إكام اداء مـ
اداءش (.])436
( )5هؽذا ؿال افشقخ ،وافصقاب :ذم «صحقح مًؾؿش.
( )4أخرجف مًؾؿ ،ذم ـتاب« :احلقضش ـ باب« :إكام اداء مـ اداءش ( ،)434مـ حديث أيب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف.
( )3أخرجف مًؾؿ ،ذم ـتاب« :احلقضش ـ باب« :كًخ اداء باداء ووجقب افغًؾ بافتؼاء اخلتاكغش (.)439
ً
ً
ً
وعقػا ذم
يتقام
حػظا فؾحديث
( )2هق :ظٌد افرمحـ بـ صخر افدود ،ادؾؼب بليب هريرة :صحايب ،ـان أـثر افصحابة
ورواية فف .كشل ً
ً
اجلاهؾقةَ ،
حديثا) ،ووِل إمرة
وؿ ِد َم ادديـة ورشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بخقز ،ؾلشؾؿ شـة 7( :هـ) ،وفزم صحٌة افـٌل ،ؾروى ظـف (2473
ادديـة مدة .وـان أـثر مؼامف ذم ادديـة وتقذم ؾقفا شـة (29هـ) .اكظر«[ :هتذيب افؽاملش.])466/43( :
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ِ
ِ
ِ
ُُُ ُغُُسُ ُ
ــؿُُ
ـؾَُ ُُُ،وُإُِنُُلَُ ُ
بُُال
نيُُ ُُشُ َعُبُِ َفُ ُُُ
اُجُ َؾُ َسُُ َبُ َ
ُِوُ َمُسُُُُاخلُتَُاَُنُُُُاخلُتَُاَُ َنُ؛ُُُ َفُ َؼُدُُ َُوُ َجُ َ
اُاألَُرُ َبُعُُِ َ
افـٌِل َصذ اهللُ َظ َؾقْف َو َشؾ َؿَ ،ؿ َال« :إُِ َذُُُ َ
ِ
ِ
ُُُ ُغُُسُ ُؾُُ» فـؿ يذـر اإلكزال ،وهـا كص ظؾقف
بُُال
ُيُـُ ِزُلُُ»  ،هذه افؾػظة ذم «مًؾؿش ً
؛ُوُ َجُ َ
اُمُسُُُُاخلُتَُاَُنُُُُاخلُتَُاَُ َنُ ُُ َ
أيضا«ُ ،إُِ َذُُُ َ
( )5

( )1

افصالة وافًالم ظذ أكف وفق فـؿ يـزل :وجب اف ُغ ًُْ ُؾ ،و ُيمـد ذفؽ أن اف ُػتقـا ذم ظفـد افصـحابة ريض اهلل ظــفؿ
ُُُ ُ َـَمُ ِءُُ» ُ ،رخصة ذم أول اإلشالم :يعـل هذا ؾقف تدرج ذم افتؼيع ،ثؿ ُأ ِمر
ـاكقا يذهٌقن إػ أن حديث«ُ :الُُ ُ َـَمُ ُءُُ ُِمُ َـُُال
( )4

بآؽتًال بعدها.
هذا هق افؼقل إول :محؾقا احلديث إول ظذ أكف مـًقخ.
ؾؿـ يؼرأ
ذهبُمجاعةُمـُالصحابةُريضُاهللُعـفؿُ،والظاهريُُةُُُ ُ
ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ
ُإَل ُ:أكف ٓ جيب آؽتًال إٓ إذا وؿع اإلكزالَ ،
ــَمُ ِءُُ) ،وحـديث(ُ :الُُ ُ ِ
ــَمُ ِءُُ) متعـارض مـع
ــُُال
ٓبـ حزم :يرى هذا افرأي :حجتفؿ حديث(ُ :الُُ ُ َـَمُ ُءُُ ُِمُ َـُُال
ــَمُ ُءُُُمُ َ
ُُُ ُ َ
َ
ُُُ ُ َ
ُُُ ُ َـَمُ ِءُُ) هق ؽـر مـًـقخ ،وإن ؿقـؾ بلكـف
والتقفقؼُبنيُاحلديثني :أن حديث(ُ :الُُ ُ َـَمُ ُءُُ ُِمُ َـُُال
حديثَ (ُ :وُإُِنُُلَُ ُـؿُُ ُيُـُ ِزُلُُ)ُ ُ ُُُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُُ ،
مـًقخ ،ؾغر مـًقخ ،داذا؟ ٕن وجقب اداء مـ اداء مًتؼر ذم اإلشالم :ؾؽؾ يرى أكف إذا أكـزل اإلكًـان ظؾقـف
آؽتًال.
ٍ
مـطقق ،وافعؿـؾ ظؾقـف ُ
ٌ
حمـؾ
ُُُ ُ َـَمُ ِءُُ) هذا
مـطقق ،ودٓف ُة مػفق ٍم(ُ .الُُ ُ َـَمُ ُءُُ ُِمُ َـُُال
إذن؛ُاحلديثُلفُداللتان :دٓف ُة
ُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ
َ
إمجاع ،فؽـ ادػفقم ما هق؟ أكف إذا فـؿ يصؾ ٌ
ُ
مـطققَ (ُُ:وُإُِنُُلَُ ُـؿُُ ُيُـُ ِزُلُُ)ُ ،ومـطـقق:
وتعارض
اؽتًال،
إكزال :ؾال
َ
ُُُُتَُ َؼُ ُُُ ِ
ُُُ ُ َـَمُ ِءُُ)ُ؛ ؾلهيام ُيؼدم؟ ؿافقاُ :يؼدم ادـطقق ،داذا؟ أ َما ؿؾـا بلن ادػفـقم
كُاخلُتَُاَُ َكُ َُانُُ)  ،مع مػفقم(ُ :الُُ ُ َـَمُ ُءُُ ُِمُ َـُُال
ُ(إُِ َذُاُال
( )3

ص اف ُعؿق َم؟ إذا ـان ادـطقق ظام :ؾنن ادػفقم ُيصصف ،وإذا ـان ادـطقق خاصا ٓ ظؿق َم ؾقف :ؾنكف ُيؼدم ظذ
َُ
ُيَص ُ
فقم ،حديثُُ«ُُ:الُُ ُؼُؾُ َتُ ِ
َـنيُش  ،خصصــا بـف
مثالُادػ ُ ُ ُ ُ
ماذا؟ ظذ ادػفقم ،مرت معـا أمثؾة ،خص ْصـا افعؿق َم بادػفق ِمُ ُ ُُُ ُُُ :
( )2

( )1أخرجف مًؾؿ ،ذم ـتاب« :احلقضش ـ باب« :كًخ اداء مـ اداء ،ووجقب افغًؾ بافتؼاء اخلتاكغش (.)438
( )5أخرجف مًؾؿ ،ذم ـتاب« :احلقضش ـ باب« :كًخ اداء باداء ووجقب افغًؾ...ش (.)438
( )4تؼدم خترجيف.
) (3أخرجف أبق داود ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ذم اإلـًالش ( ،)513وافسمذي ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :إذا افتؼك اخلتاكان :وجب
افغًؾش ( ،)119وابـ ماجف ،ذم ـتاب« :افطفارة وشـفاش ـ باب« :ما جاء ذم وجقب افغًؾ إذا افتؼك اخلتاكانش ( ،)699وصححف إفٌاين ذم
«صحقح أيب داودش].
( )2أخرجف أبق داود ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ما يـجس اداءش ( ،)64وافـًائل ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :افتقؿقت ذم اداءش (،)25
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قرُُ َُالُُ ُيُـَُ يَجُ ُسُفُُ ََُشُ ٌءُُ» ُ؛ فؽـ هـا إمر خمافػ ؾؼدمـا ادـطقق هـا ظذ ادػفقم ،داذا؟ ٕكف ٓ ُيؿؽـ
ظؿقم«ُ :الُُ ُ َـَمُ ُءُُ َصُ ُفُ ُ ٌ
ُاخلُتَُاَُنُُُ ِ
ذاُجُ ُاوُ َزُُُ ِ
ُاخلُتَُاَُ َنُُ
اجلؿع ،افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َفـام ؿالَ (ُ :وُإُِنُُلَُ ُـؿُُ ُيُـُ ِزُلُُ) ،هذا ٓ يتؿؾ أكـا كخصصف« ،إُِ ُُُ َ َ
ُُُ ُغُُسُ ُؾُش  ،ؾنن فػظةَ (ُ :وُإُِنُُلَُ ُـؿُُ ُيُـُ ِزُلُُ) سيةٕ :هنا مـطقق خاص ،ؾقُ َؼد ُم ظذ ادػفقم.
بُُال
َوُ َجُ َ
( )1

( )5

واجلؿع بغ إدفة أهيا إخقة ،تارة يؽقن بافتقؾقؼ ،بؿعـك أكؽ تعؿؾ بافدفقؾغ م ًعا ،وتـارة يؽـقن بتؼـديؿ
ادـطقق ظذ ادػفقم إذا ـان ادـطقق خاصا ،وأهيام أؿقى ادـطقق أو ادػفقم؟ ظـد افتعارض ادـطـقق ،دـاذا؟ ٕن
ـؾامت افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دفت ظؾقف :فؽـ ادػفقم يػفؿف ادخا َضب مـ أشؾقب ادُتؽؾؿ :وفذفؽ تارة يؽقن
ً
مـًقخا.
ادػفقم ؽر مراد ،وتارة يؽقكقا مرا ًدا ،فؽـ ادـطقق ـؾف مرا ٌد إن فـؿ يؽـ
ؾنذا تعارض مـطقق مع مـطقق إن فـؿ ُك َُقؾؼ بقـفام :كؼقل بافـًخ ،وإذا تعارض مـطقق خاص مع مػفقم ٓ
كؼقل بافـًخ :كؼقل بافتؼديؿ ،ما افًٌب؟ أن ادـطقق مع ادـطقق ؿقهتام ذم افدٓفـة واحـدة ،هـذا مـطـقق ؿقتـف
طاهرة وذا ؿقتف طاهرة ،إذن ادـطقق مع ادـطقق افؼقة واحدة ،وٓ ُيؿؽـ اجلؿع :ؾالبد مـ ادصر إػ افـًخ.
أما إذا تعارض مـطقق خاص مع ادػفقم :ؾنن ادـطقق أؿقى ،ؾال كؼقل بافـًخ ،داذا؟ ٕكـا فق ؿؾــا بافـًـخ
جلعؾـا ادػفقم يـًخ ادـطقق ،وهذا ٓ يصح :ؾنن ادػفقم أوعػ ذم افدٓفة مـ ادـطقق ،ؾنذا تعـارض مـطـقق
خاص :ؿدمـا ادـطقق ،وٓ يؿؽـ أن كؼقل :إن ادـطقق مـًقخ ،أو ادػفقم مـًقخ ٓ ،يدخؾ افـًخ بغ تعارض
مـطقق ومػفقم :إكام يدخؾ افـًخ بغ مـطقؿات خاصة ،ؾنذا فـؿ ُيؿؽـ اجلؿع :ؿؾـا بافـًخ بعد معرؾة افتاريخ،
أو ما يدل ظذ كًخف ،ـؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ (ُ :وُإُِنُُلَُ ُـؿُُ ُيُـُ ِزُلُُ)ُ .طاهر إن صاء اهلل هذا ادعـك؟ كعؿ.
ؾقف حديث يتؿؾ افدٓفة :وهق ما جاء ذم تطفر مقوع افـجاشة مـ ادًجد ،وجاء ذم حديث إظرايب افذي
ـؿُ َسُ ُ ِ
ُُُُ َبُـقُ ِلُُ
اجُدََُ ُُالُُ َتَُصُ ُؾُ ُحُُلُُِ َمُ ٍءُُ ُِمُـُُ َُهُ َذُاُال
بال ذم ادًجد أن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دظاه ،ثؿ ؿال«ُُ:إُِنُُ َُهُ ِذُ ِهُُال
ُُُ ُ َ
وافسمذي ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :مـف آخرش ( ،)67وصححف إفٌاين ذم «صحقح اجلامعش (.])316
(  )1أخرجف أمحد ذم «مًـدهش ،)86 ،41/4( :وأبق داود ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ما جاء ذم بئر بضاظةش ( ،)67 ،66وافسمذي ،ذم
ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ما جاء أن اداء ٓ يـجًف رءش ( ،)66وافـًائل ،ذم ـتاب« :ادقاهش ـ باب« :ذـر بئر بضاظةش ( ،)457 ،456وابـ
أيب صقٌة ذم «مصـػفش ،)46995 ،1292( :وابـ اجلارود ذم «ادـتؼكش ،)37( :وافطحاوي ذم «ذح معاين أثارش ،)11/1( :وافدارؿطـل ذم
« شــفش 59/1( :ـ  ،)41وافٌقفؼل ذم «افًــ افؽزىش ،)527/1( :وأورده افزيؾعل ذم «كصب افرايةش.)115/1( :
( )5أخرجف افسمذي ،ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :ما جاء ذم افتؼك اخلتاكان وجب افغًؾش ( ،)199وصححف إفٌاين ذم «صحقح افسمذيش.
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ُُُِ ِذُكُ ِرُُاُُهللُُِعُزُُُوُجُؾُُُوُُُالصُ ُ ِ
ُُُِكَُمُُ ِ
ُُُ ُؼُرُ ُ ِ
َوُالُال ِ
خنُُ» ُ.
َلةُُ َُوُقُِ َرُُ َاءُ ِةُُال
ُهُلُل
َ َ َ َ
ُُُُ َؼُ َذُرُُ،إ َ
( )1

احلديثُأَياُاألخقةُفقفُحؽَمنُ،بقانُحؽؿنيُُ:
ُ ُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ
احلؽؿُاألولُ:ما ٓ يصؾح ذم ادًاجد.
ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ
واحلؽؿُالثاِّن :ما ُبـقت ادًاجد مـ أجؾف.
ُُ ُ ُ ُُُُُُ ُ ُ
ؾافٌقل وافؼذر جيب تـزيف ادًاجد مـفام ،وذـر اهلل وافصالة وؿراءة افؼرآن ُبـقت ادًاجد مــ أجؾفـا ــام ذم
احلديث.
إذن :هـاك أمقر مـفل ظـفا ،وأمقر ُبـقت ادًاجد مـ أجؾفا ،وهـاك أمقر مًؽقت ظـفـا ،ؾـافـٌل صـذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ ذـر صـػغ ،هؾ هذان افصـػان اشتغرؿا ـؾ ما يصؾ ذم ادًجد؟ اجلقاب ،ٓ :داذا؟ ٕكف هـاك أصقاء
ُتُشٌف ادـفل ظـفا ،ـافؼذى وافٌصاق ،افٌصاق ؽر افـخامة ،افـخامـة مـفـل ظـفـا ،ورؾـع افصـقت ذم ادًـجد،
واخلصقمات ،وافٌقع وافؼاء ،وشائر افعؼقد ،ظؼقد اإلجيارة ،وإكشاد افضافة مـفل ظـفا ،وافؽـالم افـذي فـقس
بذـر ،ومجقع إمقر افتل ٓ ضاظة ؾقفا ،هذه تؾحؼ بامذا؟ بادـفل ظـف.
ومـفا ما ُيشٌف إمقر افتل ُبـقت ادًاجد مــ أجؾفـإ :هنـا مــ أظـامل افطاظـات :ــاجلؾقس ذم ادًـجد
افعؾؿ ،افؼرآن ورد :فؽـ ِ
فالظتؽاف ،وافذـر ،وؿراءة ِ
افعؾؿ فـؿ ير ْد ذم احلديث ،وشامع ادقظظـة ،وكحـق ذفـؽ:
ََ
ؾف ذه إمقر ،وإن فـؿ تدخؾ ذم ادحصقر ؾقف :فؽـ ؿد أمجع ادًؾؿقن ظذ جقازها ،ـام حؽاه افـقوي.
إذن؛ُعـدكاُدالالتُ:أصقاء مـفل ظـفا ،وأصقاء ملمقر هبا ،ؾام ُيشٌف ادلمقر هبا حمؾ إمجاع أهنا مشــروظة :ؾـال
ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ
يؿؽـ أحد يعسض ظذ دروس افعؾؿ ذم ادًاجد :ؾفذه مـ إصقاء ادُجؿـع ظؾقفـا .ؿـافقا :ؾقخصـص مػفـقم
ـؿُ َسُ ُ ِ
اجُدُُُ ُإُُِكُ ََمُُعُ ِؿُ َرُتُُلُُِ ِذُكُ ِرُُاُُهللُُِ» ُ ،ؾفؾ احلك خاص ،أو ُأريد بف
احلك افقارد ذم احلديث ،احلديث يؼقلَ «ُ :هُ ِذُ ِهُُال
ُُُ ُ َ
ُ( )ُ2

حتديد ما ُيؿؽـ أن يدخؾ ذم افطاظة؟ هذا افذي ظؾقف اجلؿفقر.
ُعرض ـتـب ،صـحقح هـق بقـع
أما إمقر افتل ٓ ضاظة ؾقفا :ؾفل حمؾ ادـع ،مثؾ افٌقع وافؼاء ،افعرضُ :ت َ

( )1أخرجف افٌخاري ذم ـتاب« :افقوقءش ـ باب« :صب اداء ظذ افٌقل ذم ادًجدش ( ،)551ومًؾؿ ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :وجقب
ؽًؾ افٌقل وؽره مـ افـجاشاتش (.])582
( )5أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب« :افطفارةش ـ باب« :وجقب ؽًؾ افٌقل وؽره مـ افـجاشاتش (.)582
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ـتب ِظؾؿ ،فؽـ إصؾ أهنؿ يريدون ماذا؟ افربح ،خالف افؽتب افتل تقوـع فإلهـداء .وؿـد ُيقجـد ذم بعـض
ادًاجد ـتب فؾٌقع ،وهذا ٓ يصح ،واإلظالكات ،إظالكات فؾتًجقؾ ذم اددارس ،أو دظايـة مـدارس :يضـعقن
حؽؿة ،ويضعقن اشؿ اددرشة وافتؾقػقن ،داذا يضع اشؿ اددرشة؟ مدرشة أهؾقة بػؾقس؟ إذن :جعـؾ ادًـجد
حمؾ دظاية ددارشفؿ ومراـزهؿ ودماراهتؿ ،وهذا ٓ جيقزٕ :هنا إكام ظؿرت فذـر اهلل تعاػ .
مذـقرا بلداة احلصـر ؿاشـقا
إذن :هذه هؾ أداة احلك ادقجقدة ذم احلديث ظذ باهبا ،أو أهنؿ ؿاشقا ،ما جاء
ً
ظؾقف ما أصٌفف :مـ باب إحلاق إحؽام بافؼقاسٕ :ن ؿقفف ظؾقف افصالة وافًالم«ُ :إُِكَُمُُ ِ
ُُُِ ِذُكُ ِرُُاُُهللُُِ»ُ(ُ ،إُِكُ ََمُ) تدل
ُهُلُل
َ
ظذ احلك ،ؾفؾ ادػسض أهنا كؾتزم هبذه إكقاع ادذـقرة مـ ذـر اهلل وؿراءة افؼرآن وافصالة ؾؼط؟ أو أكـا ُك ِ
ُؾحؼ
هبا ما يشٌففا؟ ٕن احلديث جاء فٌقان ما ُبـقت ادًاجد ٕجؾف ،وما ٓ جيقز أن يدخؾ ذم ادًاجد .وذفؽ ُي ْش ِؽؾ
ظذ افت َؽًَ ِ
ب ذم ادًاجد ،يًلل ذم ادًجد ويتؽًب ،هذا يشؽؾ ظذ إمر ،كعؿ.
أيضا متعاروان ذم افسجؾ :ظـ َظٌْدُُ اهللِ ْب ُـ ُمعؼ ٍؾ ريض اهلل ظـف ،ؿالَ « :هن َك َر ُش ُ
قل اهللِ َصذ
هـاك حديثان ً
ِ
افسج ِؾ إِٓ ِؽٌاش «رواه اخلؿًةش ،وافسجؾ معـاه تصػقػ افشعر ،إصالح صعر افرأس وؽره
اهللُ َظ َؾقْف َو َشؾ َؿ َظ ِـ َ
مـ صعقر ـشعر افؾحقة ِؽٌا ،هذا حديث ؾقف حك افسجؾ يقم بعد يقم ،يعـل ما يضقع اإلكًان وؿتف ذم ـؾ يقم
( )1

( )5

يسجؾ ،إن جاز فؾـًاء ؾال يؾقؼ بافرجال ،بلن يضقعقا أوؿاهتؿ :إكام ِؽٌا مـ أجؾ أن يظفـر بؿظفـر حًــ ،فؽــ
جلؿة ادراد هبا افشعر افذي فـؿ يصؾ أو وصؾ إػ
خافػف حديث أيب َؿتََا َد َة ريض اهلل ظـف أكف ـاكت فف ُمجة وخؿة ،ا ُ
( )4

( )1هق :ظٌد اهلل بـ مغػؾ بـ ظٌد ؽـؿ ،وؿقؾ :ظٌد هنؿ بـ ظػقػ بـ أشحؿ بـ ربقعة بـ ظدي ،وؿقؾ :ظدي بـ ثعؾٌة بـ ذؤيب ،وؿقؾ :دويد
بـ شعد بـ ظداء بـ ظثامن بـ ظؿرو بـ أد بـ ضابخة ا دزين أبق شعقد وأبق زياد ،وظـ بعض وفده أكف ـان يؽـك هبام ،فف صحٌة شؽـ افٌكة
وهق أحد افٌؽائغ ذم ؽزوة تٌقك وصفد بقعة افشجرة ثٌت ذفؽ ذم افصحقح ،وهق أحد افعؼة افذيـ بعثفؿ ظؿر فقػؼفقا افـاس بافٌكة ،وهق
أول مـ دخؾ مـ باب مديـة تًس ومات بافٌكة شـة تًع ومخًغ.
اكظر«[ :اإلصابةش/535/3( :ترمجة  ،)3972و«أشد افغابةش.])399/4( :
ؽٌاش (،)1726
( )5أخرجف أبق داود ،ذم ـتاب« :افسجؾش ( ،)3129وافسمذي ذم ـتاب« :افؾٌاسش ـ باب« :ما جاء ذم افـفل ظـ افسجؾ إٓ ً
ؽٌاش ( ،)2922وصححف إفٌاين ذم «صحقح اجلامعش.])6879( :
وافـًائل ذم ـتاب« :افزيـةش ـ باب« :افسجؾ ً
أحدا واحلديٌقة ،وفف
( )4هق :افصحايب اجلؾقؾ احلارث بـ ربعل ،أبق ؿتادة ،إكصاري ،افًؾؿل ،ؾارس رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ صفد ً
ظدة أحاديث .اشؿف :احلارث بـ ربعل ظذ افصحقح ،وؿقؾ :اشؿف افـعامن .وؿقؾ :ظؿرو .ؿال افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ « :خُُُ ُ ُُرُ ُفُُِ ُُر َُسُُاكُُُِـَُ ُ َُُُ
اُ:أُُ ُبُقُ
ُِ
اُ:سُ َؾُ َُؿُةُُُب ُُـُُُُاألَُُُك َُقُ ِعُ»  .اختؾػ ذم وؿت وؾاتف :ؾؼقؾ :مات بادديـة شـة أربع ومخًغ .وؿقؾ :بؾ مات ذم خالؾة ظع بافؽقؾة،
َقُ َتُاُ َدُ َةُ ُُ َُ
ُ،وُ َخُُُ ُ ُُرُُ ُِرُ ُجُاُ َلُتُ َـُ ُ ُُ َُ
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حد إـتاف ،يعـل مرشؾ فشعره ،ويؽره زيادتف أو إكزافف ظـ إـتاف ،ـان صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إذا وصؾت ُمجتف
إػ ـتػقف ؿصفا إػ حد صحؿة إذكغ :فؽـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال فف :أمره أن يًـ إفقفا وأن يسجؾ ـؾ
يقم .
ُ( )ُ1

إذنُعـدكاُحديثانُ:حديث افسجؾ ـؾ يقم ،وحديث « ِؽٌاش :ؾٌلي احلديثغ كعؿـؾ؟ واوـح افتعـارض :ذم
ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُُُُ ُ ُُ
احلديث إول افـفل ظـ افسجؾ إٓ ِؽٌا ،وافثاين ورود ؾقف إمر ذم افسجؾ ـؾ يقم ،وهـا ٓ يؿؽـ محؾ ادطؾـؼ
ظذ ادؼقد ،وؿد ذهب افشقـاين إػ افسجقح ،ترجقح رواية ظذ رواية ،فؽـ اجلؿع ممؽـ ،يرى افشقـاين رمحف اهلل
ظدم إمؽان اجلؿعٕ :ن حديث يؼقلِ « :ؽٌاش وحديث« :ـؾ يقمش ،واجلؿع ممؽـ ،مـا وجـف اجلؿـع؟ ظـذ تعـدد
إحقال ،ظذ تعدد إحقال ،ما معـك تعدد إحقال؟ احلديث جاء ذم افسجؾ ،واحد ؿالَ «ُ :تُ ََرُجُؾُُُغُ ًّبُاُش ،وآخر
بافسجؾ ـؾ يقم ـان صاحٌف فف ُمجة ـثقػة وخؿة :ؾجاء إمـر واإلذن بـام
ؿالَ «ُ :تُ ََرُجُؾُُ ُكُُؾُُ َيُقُ ٍمُُ» ،افذي ُأمر ؾقف َ
يـاشب حافف بام يـاشب احلالٕ :ن هذه اجلؿة ،ربام حصؾ ؾقفا أذى ،وذاك صاحب ِ
افغب ُمجتُُف أؿؾ :ؾاجلؿع بـغ
ُ
احلديثغ ٓ ظـ شٌقؾ افسجقح :فؽـ ظـ شٌقؾ تـزيؾ ـؾ حديث ظذ حافف ،ؾؿـ ـاكت فف ُمجة وخؿة ويتاج إػ
يسجؾ يق ًما بعد يقم ،ويتػؼ مًار إحاديـث
افسجؾ يقمقاُ :أذن فف ؾقفا ،ومـ فـؿ تؽـ فف مجة وخؿة :ؾعؾقف أن َ َ
َ
ما كؼقل« :هذا احلديث يعارض هذا احلديث ،هؾ كحتاج إػ افـًـخ ،كحتـاج إػ افسجـقحش ،وإكـام ُيقوـع ــؾ
جلؿة افضخة يتاج إػ أن يسجؾ ــؾ يـقم ،وصـاحب
حديث ظذ حًب ما ورد ؾقف مـ حال :ؾحال صاحب ا ُ
اجلؿة اخلػقػة يؽػقف أن يسجؾ يق ًما بعد يقم.
وكرى افػروق بغ افـاس ذم حلاهؿ ،وذم صعر رؤوشفؿُ ،يقجد َمـ فف ُمجة وخؿة إن فـؿ ُيرجؾفا يقمقا :ؾربام
آذتف ،أو أطفرتف بؿظفر ٓ يرؽب أن يؽقن هق ؾقف :ؾتليت أحاديث ُ
وحتؿؾ ظذ تعـدد إحـقال ،وهـذا مــ هـذا
جلؿة افتل ُت َُرجؾ يقمقا ظذ مـاذا؟
افٌاب :مـ باب تعدد إحقال ،ويؽقن ذم هذا مجع بغ إحاديث ،وهق محؾ ا ُ
ظذ اجلُؿة افضخؿة ،واوح إن صاء اهلل؟ وأما اجلُؿة اخلػقػة ؾقسجؾ هبا يق ًما بعد يقم.

شٌعا.
وهق ابـ شٌعغ شـة ،وصذ ظؾقف ظع ،وـز ظؾقف ً
ً
مطقٓ ترمجة .])4198 ،357
خمتكا ،وص832 :
اكظرُ «[ :أ ْشد افغابةش 519/3( :ترمجة  ،)4951و«آشتقعابش ،ص136( :
ً
( )1أخرجف مافؽ ذم «مقضئفش ( ،)1769وافـًائل ،ذم ـتاب« :افزيـةش ـ باب« :تًؽغ افشعرش (.)2547
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وإحاديث ـ يا إخقان ـ ذم افطفارة وؽرها افتل ؾقفا افتعارض ـثرة ،وهل شٌب مـ أشٌاب آختالف بغ
وآخر يلخذ بحديث آخر ،وهؽذا :ؾقحصؾ ضافب افعؾؿ ظذ تـقع ذم
افػؼفاء :وفذفؽ دمد أن إما ًما يلخذ بحديث،
َ
افػفؿ ،واتًاع ذم اددارك :ؾافـظر وآجتفاد ذم ؾفؿ ـالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُيقفـد اخلـر وافػؼـف ذم
افديـ.
وفعؾ ما ؿدمتف فؽؿ ذم هذه إيام اخلؿًة ُييضء افطريؼ ـ بنذن اهلل ـ فـؿـ أراد ادقاصؾة ذم افتػؼف ذم أحاديث
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وش ُلجقب ذم هذا افققم ظذ إشئؾة ؿدر ادًتطاع ،وفعـؾ هـذا آخـر فؼـاء بقــل
وبقـؽؿ ،إػ إن صاء اهلل فؼاء آخر جيؿعـا اهلل بؽؿ ذم مًتؼٌؾ إيام.
***
ُ
األسئؾةُ
صصُققلُالـبلُصذُاهللُعؾقفُوسؾؿ؟ُ
عؾُالصحاِبَُيُ ُ ُُ ُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُُ
ُ:هؾُفُِ ُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُ
إصؾ أن ؾِعؾ افصحايب ُمًتـٌط مـ ـالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ويؽقن ؿد اشتـٌطف وؾفؿف ،ــام
أن إصؾ ذم إحاديث افـٌقية أهنا مًتـٌطة مـ ـتاب اهلل :ؾنن افًـة ؿد بقـت افؼرآن.
ـغ
ؾاهلل أمر بافصالة وافزـاة وافصقام واحلج ،أيـ كجد افتعافقؿ هلذه إرـان؟ ذم افًــة افـٌقيـة :ؾافًــة ُتٌَ ُ
افؼرآن افؽريؿ ،وافصحابة ريض اهلل ظـفؿ يًتـٌطقن مـ ـالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وفذفؽ ؿـافقآ :
جيقز تؼديؿ ادقؿقف ظذ اد رؾقع ٓ ،جيقز تؼديؿ ادقؿقف ظـذ ادرؾـقع ،ادرؾـقع فؾـٌـل صـذ اهلل ظؾقـف وشـؾؿ،
وادقؿقف ظذ افصحابة :فؽـ كجد أن ـالم افصحابة ريض اهلل ظـفؿ ُيػن ،وإذا اختؾػ افصـحابة ظـذ ؿـقفغ:
وجب افٌحث ظـ افدفقؾ ،كعؿ.
ؼدمُققلـفُعؾقـفُُُ
اُ،أمُُُ ُيُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ
طؾُ ًؼُ ُ ُُُ
ؾُيؿؾُعذُاجلقازُمُ ُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ
ُ:إذاُتعارضُققلُالـبلُصذُاهللُعؾقفُوسؾؿُوفعؾفُهُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ
ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ
الصَلةُوالسَلمُعذُفعؾف؟
هذا ُيتؾػ :هؾ هـذا افػعـؾ تػًـر أو ختصـقص؟ افـٌـل صـذ اهلل ظؾقـف وشـؾؿ َفــام ؿـال«ُ :خُُُ ُ
ُُُ َعُـُييـلُُُ
ـذُواُ
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ِ
ُُُ َكََُمُ ُ َُرُ َأُيُتُُ ُُؿُ ُ ِ
قِّنُ ُُأُُ َصُ يِلُُ» ُ ،أحال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إػ أؾعافف ،ؾصارت أؾعافف حجـة ،وإٓ
َمُـََُُاسُ َؽُؽُُؿُُ» ُُُ،وُ« َصُؾُقاُ َ
( )1

( )5

ؾإصؾ أن افػعؾ فقس بحجة ،داذا؟ ٕن اهلل جعؾ كٌقـا أشقة كؼتدي بف ظؾقف افصالة وافًالم :ؾإشـقة ختتؾـػ
ظـ دٓفة إمر ،وهذا ُيتؾػ مـ حال إػ حال :إذا ـان مـ باب افتعارض ،ؾنكف جيؿع بقـفا ،وإذا ـان مــ بـاب
افتعارض افذي ٓ ُجيؿع ٓ ،يؿؽـ اجلؿع :كحؿؾ إؾعال ظذ اخلصقصقة ،كؼقل :هذه خاصة برشقل اهلل صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿٕ :ن إصؾ ذم افؼقل أكف تؼيع ،ؾؾقس مـ إؿقال ما هق خاص بافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :إكام ذم
إؾعالُ ،حتؿؾ ظذ اخلصقصقة ،وهـاك أؾعال خصقا هبا رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿٕ :كـف ٓ ُيؿؽــ اجلؿـع
بقـفا وبغ افؼصد ،ؾال إؾعال تـًخ إؿقال :إكام ُتٌُغ ،وإن فـؿ يؿؽـ افتقؾقؼ :ؾـحؿؾ افػعؾ ظذ اخلصقصـقة:
وهلذا افػـ ـتب ـتٌفا افعؾامء ذم إحاديث ذم إؾعال ادحؿقفة اخلصقصقة ،كعؿ.
طؾؼُمعُُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ
أمثؾةُإنُأمؽـ؟
جؿؾُوالعامُواُُدُُ ُ ُ ُُ ُ
ُُُدُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ
ُ:ماُالػرقُبنيُا
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُُُُُ ُ ُ ُُُ
هذاُيتاجُإَلَُمارضاتُ،هذاُيتاجُإَلُكتبُ،لؽـُبنَيازُ:
ُ ُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُ
اُمُـُُُصُ ُ ِ
ِ
ـاحُ ِ
بُُإُِبُِ ٍ
يُحُؼُ َفُـاُُ» ُ،
ُ ُ ُ ُ ُ ُُ
ـؾُُ َُالُُ ُيُ َ
ـمُ يدُ ُُ َ
ادجؿؾُ:افؾػظ افذي ٓ ُيػفؿ معـاه مـف ،فـام ؿال افرشقل «حؼشَ «ُ :مُ ُُ َ
)(4

ؿافقا :ما ظرؾف افصحابة ،ؾؽؾ فػظ ٓ ُيعرف معـاه مـف ،ويتاج تػًره إػ فػظ آخر ،شؿقه جمؿؾ ،ـؾػظ افزـاة،
وهـاك فػظ اشؿف ادشسك :ـؾػظ افصالة ؾافصالة مـ باب ،وافزـاة مـ باب آخـر ،افزــاة مــ بـاب ادجؿـؾ،
وافصالة مـ باب ادشسك.
أماُالعامُ،ففق :افؾػظ افدال ظذ جمؿقظة أؾراد ،ظذ جمؿقظة أؾراد :حي افطالب ،إفػ وافـالم فؾعؿـقم،
ُ ُُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ
افطالب ،ـؾ افطالبَ ،
ا﴾ اف ٌُققع ـؾفا حالل ،وافربا ـؾف حرام ،دخؾ ظؾقـف إفـػ
ُالرُ َبُ ُ ُ
﴿أُُ َحُؾُُاُُهللُُُال
ُُُُ َبُقُ َعُُ َُوُ َحُرُ َمُُُُ ي
( )3

وافالم .كعؿ ،وأكصح إخ أن يتعامؾ مع ـتب أصقل افػؼف.
راـٌا وبقان ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :لُُِتُ ُُلَُ ُُخُ ُُذُواُ
ُُُ
( )6372أخرجف مًؾؿ ،ذم ـتاب« :احلجش ـ باب« :اشتحٌاب رمل مجرة افعؼٌة يقم افـحر ً
ُِ
ُؿُ» (.)1597
َُمُـَُُُاسُ َُُؽ ُُؽ ُ
) (5أخرجف افٌخاري ،ذم ـتاب« :إذانش ـ باب« :إذان فؾؿًاؾر إذا ـاكقا مجاظةش ( ،)641ومًؾؿ ،ذم ـتاب« :ادًاجدش ـ باب« :مـ أحؼ
باإلمامةش (.)673
بُُُوَُُالُُُفُُِ ُضُ ٍُةَُُُُالُُيُ َُمُدُ ُُ ُِ
( )4بؾػظ« :إُِكُفُُ ُُُ ُِ
ُصُاُ ُِحُ ُِ
اُحُؼُ َُفُاُش .أخرجف مًؾؿ ذم ـتاب« :افزـاةش ـ باب« :إثؿ ماكع افزـاةش (.])1637
يُمُـُ َُُفُ ُُ َُ
ُ ي
بُُ َذُ َُهُ ٍُ َُ
ُماُمُ ُـُُ َُ
) (3شقرة افٌؼرة.)527( :
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مـاُزالُالصـحابةُ
ُ:أحسـُاهللُإلقؽؿُ،سماالنُعـُالدمُ،يؼقلُ:كقػُكػفؿُققلُاحلســُالبنـيُ ُُُ ُ ُُُُ ُُ ُُُ «ُُُُ:
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُُُُ ُ ُ
يصؾقنُودماؤهؿُتؼطرُ» ُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُ ُ
ُأمسُمسللةُكجاسةُالدم؛ُألنُالـبلُصذُاهللُعؾقفُوسـؾؿُكـانُُُ
ُُُشُؽُِ َؾُُ َعُ َِلُُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ
ُ،وهذاُيؼقلُ:أ
ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ
يدفـُالشفداءُِفُدمائفؿُ.
ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ
بجرح ٓ يؼػ ُيصع ظذ حافف ،ـادًتحاوة ،ادًتحاوة امرأة ٓ
هذا ٓ إصؽال ؾقف ،كحـ كؼقلَ :مـ أصقب ُ
يؼػ دمفاُ :تُصع ذم جراحفا وٓ ما تصع؟ ُتُصع ،وافدم َيؼطر ُتُصع ،ومـ بف شؾس بقل ،ـالم احلًـ واوـح،
يعـل ما ـاكقا جيعؾقن اشتدامة خروج افـاؿض ماكع مـ افصالة ،افٌعض يؼقل :ما مادام افدم يؼطر ٓ أصع ،وهذا
ي ِ
شؽؾ ظؾقف حال بعض ادرى ذم ادًتشػقات ،يؼقل :ما ظـدي ما أتطفر بف ،ؾقسك افصـؾقات ،ظــده جـروح ـ
ُ
أـرمؽؿ اهلل وادالئؽة وظاؾاكا اهلل وإياـؿ ـ هـاك َمـ يؿؾ ـقس فػضالتفُ ،يقجد أو ٓ ُيقجـد؟ هـذا ــؾ حقاتـف
كاؿض فؾقوقءُ ،يصع أو ٓ ُيصع؟ دفقؾـا ماذا؟
ـالم احلًـ افٌكي« :يصؾقن ذم جراحاهتؿش ،وفقس معـك ذفؽ أكؽ ٓ تتقول :يتقوـمون فؽـؾ صـالة،
وهذا افذي ي ؿؾ افؽقس فػضالتف ظؾقف أن يتقول فؽؾ صالة ،وٓ كؼقل :باشـتدامة خـروج افــاؿض مـاكع مــ
افصالة :ؾقُػفؿ ـالم احلًـ ظذ ؽر مراد احلًـ« ،ما زال افـاس يصؾقن ذم جراحتفؿش هذا حؼ ،وما زال افـاس
يصؾقن ذم زماكـا وافعذر دائؿ :امرأة مًتحاوة ،واحد ظـده كزيػ ،يؿؾ ـقس فػضالتف ،ؽر ذفؽ ،ظـده أكابقب
فؾجرحُ ،يرج افدم باشتؿرار يصع أو ٓ يصع؟
افدفقؾ ـالم احلًـ ،احلًـ ٓ يريد أكؽ ٓ تتقول ،احلًـ يريد أن ُيٌـغ ريض اهلل ظــف ورمحـف أن صـحابة
افرشقل ظؾقف افصالة وافًالم يصؾقن ذم جراحاهتؿ ،وهذا حؼ ،وٓ أحد ُُيافػف ،هؾ شؿعتؿ أحد يؼـقل افـذي
ظـده ظذر دائؿ يسك افصؾقات ،ظـده شؾس بقل ،كؼقل :يتجـب ادًجد :ؾتًؼط ظـف صالة اجلامظة إذا ـان هذا
افٌقل ُيرج ويـجس ادًجد ،فؽـ يصع أو ٓ يصع؟ إذن ما ذم تعارض.
اإلصؽال يا إخقان أن ـالم احلًـ ُيؿؾ ظذ ؽر مراد احلًـ ،وإٓ ؾنن افػتقى أن ؿائؿة ظذ ما ُيػتـل بـف
افصحابة ريض اهلل ظـفؿ ،فؽـ ماذا ُيؼال؟ ت تقول فؽؾ صالة ،هذا هق افػرق يا إخقان ،هذا افـذي معـف احلـدث
ادًتديؿ ويؿؾ افؽقس إما فؾٌقل أو فغره ،كؼقل ،ٓ :ما يـتؼض ووقؤك :صؾ ظدة صؾقات بقوقء واحد ،أو
كؼقل حافؽ حافة رضورة :فؽؾ صالة ووقء ،وإن صؼ ظؾقؽ :ؾامجع افصالتغ دمؿع افظفر مع افعك وادغرب
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مع افعشاء ،إذا ـان يشؼ ظؾقؽ ،أما أن تظـ أكـا كخافػ ـالم احلًـ وافصحابة :ؾفذا ؽر صحقح ،اإلصؽال يـا
إخقان ذم ؾفؿ ـالم احلًـ ،فعع أجٌت ظذ اإلصؽال.
ٓ يا أخل ٓ ،يا أخل ،جراحاهتؿ جراحاهتؿ ،دم مًتؿر ،ما فف ظالؿة بافذي وؿػ.
ُ:هؾُالرضوراتُاخلؿسَُمصقرةُِفُهذاُالعددُ،أمُأَناُمـُبابُالتؿثقؾ؟ُُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُُُ ُ ُُُُ ُُُُُ ُُُ ُ
ما هل؟
افيورات اخلؿس.
ٓ أظرف ،هذه ما وردت ذم ـالم افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،هذا اشتـٌاط مـ أهؾ افعؾؿ مـ مدارك افؼيعة،
أن افؼيعة جاءت فتحػظ مخًة أمقر دمتؿع هبا إصقاء :اف ِعرض ،افدم ،ادال ،افـػس ،هـذه ٓ تؼٌـؾ ..افتؿثقـؾ
وظدمف ؾقام ورد ذم افؼرآن ظد ،وما ورد ذم افًـة ظد ،هؾ هذا افعد مـ باب افتؿثقؾ أو مـ باب احلك؟ وٓ تلخذ
ـالم افػؼفاء وتؼًقامهتؿ وخترج ظـ دائرة كصقص افؽتاب وافًـة.
ادراد بافعد أو مراد أو ؽر مراد ؾقام ورد ذم ـتاب اهلل وؾقام ورد ذم ُشـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقـف وشـؾؿ مــ
اتُُلُُِؾُ ُػُ َؼُ َرُُ ِاءُُ
افعدد ،هؾ ادراد هبذا :افتؿثقؾ ،أو ادراد :بف احلك؟ ادراد احلصـر مثؾ ؿقل اهلل ـ تعاػ ـ ﴿ :إُُِكُ ََمُُُُ
ُالصُدََُ َقُ ُ ُ
ـؿُ َسُ ُاكُِ ِ
 ُ﴾...ـؿ كقع؟ ثامكقة ،حمصقرة ٓ كزيد وٓ كـؼص ،واوح يا إخقان؟
نيُ ُ ُ ُ
َوُالُُ ُ َ
( )1

ؾتارة يراد احلك ،وتارة يراد افتؿثقؾِ ُ ،
ُِالرُ َفُ ُ
ـثُُإُُِ ََلُُكُُ ِ َسُـائُُِؽُُؿُ﴾ُ ،ثـؿ ؿـالَ ُ﴿ :فُؽُ ُؾُـقاُ
ُُُ
ُالصُـ َقُاُمُُُُِ
﴿أُُحُؾُُلَُؽُُؿُُلَُقُ َؾُ َةُُُُ ي

قا﴾ُ هذه افثالثة هؾ ادراد هبا حك ادػطرات افتل جيقز إتقاهنا ذم افؾقؾ أو أهنا مـ باب افتؿثقـؾ؟ جيـقز أن
اْشُ ُبُ ُُ
َوُُ َ
تػعؾ ـؾ ادػطرات وافصقام ذم افؾقؾ ؽر افثالثة ،إذن ُذـر أظذ ادػطرات مـ باب افتـٌقف ظذ أدكاها ،واوـح إن
صاء اهلل.
بلنُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ
يؼقلُ:حؽؿُاحلاكؿُيرفـعُاخلـَلفُهـؾُهـقُخـاصُ
ُحؽؿُاحلاكؿُيرفعُاخلَلفُُ ُُ ُُُ،
ـُفَّسُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ
ُ:هؾُمُ ُُ ُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُُ َ
ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ
بالؼايضُفؼط؟
أيضا حؽؿف يرؾع ،وفف ــالم ظــد أهـؾ
هذا خاص بافؼايض وافقاِل ،افذي ُيعغ افذي يؿؾؽ تعقغ افؼايض ً
افعؾؿ كعؿ.
) (1شقرة افتقبة.)69( :
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اتُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ادطؾؼة؟
رفُالُيدخؾُِفُالعبادُُ ُ
ُُُُ ُعُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُُُ
ُ:هؾُال
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ
هق إصؾ ،افعرف ؾقام تعارف ظؾقف افـاس ذم أحقاهلؿ ،أما افعٌادات ؾنهنـا جـاءت بـصـقص مــ افؽتـاب
وافًـة ،واهلل ـ تعاػ ـ جعؾ هلذه افعٌادات حدود ،وافؼرآن افؽريؿ جاء بؾًان ظريب ُمٌِغ ،وأرشؾ اهلل كٌقف :فِقٌَُغ
فؾـاس ما ُكُزل إفقفؿ ،وإظراف ذم إصؾ ؾقام تعارف ظؾقف افـاس ؾقام بقـفؿ ٓ ،أن كرد افؼيعة فعـرف افــاس:
ؾؿعـاه تتغر إحؽام ،ظرف افزمـ افًابؼ ؽر أظراؾـا كحـ ،ؾفؾ افؼيعة تتغر ،أو أحؽام مًـتؼرة ذم افؽتـاب
وافًـة؟
ُ:حؽؿُاألكؾُِفُادسجد؟ُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ
مـ احتاج إػ ذفؽ ،ؾنكف جيقز ،مـ احتاج إػ إـؾ فؾحاجة :بؼط أن ٓ يمثر ظذ ادًجد ،وإٓ ؾإَ ْو َػ أن
ُيػصؾ مقوع افطعام ظـ مقوع افصالة ،فـامذا؟ فقجقد إمـا افٌؼايـا أو افــػح وافرائحـة وافزؾـر ،وإصـؾ ذم
ادًاجد أن ُتُطقب ،وـان ذم ظفد افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ رجؾ مًمول ظـ دمؿر ادًجد :حتك ؿافقا :ادُجؿر،
وكًب ابـف وؿال :ابـ ادُجؿر ،صاحب مٌخرة ،ـان ُجيؿر ادًجد ويليت بافٌخقر ،ؾادًـاجد مقوـع ،وإذا ــان،
أيضا بادـاشٌة إذا ـان ووع افًػرة ذم ادًجد شقجعؾ افـاس يؾغطقن ذم افؽالم ؾؾـُُجؿر ذم افـاس :إكام فؾحاجـة
ً
ـؿـ احتاج فؾـقم كعؿ ،فغر ادُعتؽػ ،أما ادُعتؽػ ؾال ـالم ؾقف.
ُلفُعؾقفُالصَلةُوالسَلمُُُ
ُحديثُاألعراِبُالذيُجاءُالـبلُصذُاهللُعؾقفُوسؾؿُ،وبنيُُُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ
نيُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُُ
ُ:كقػُُُ ُكُ َُقُ يفُؼُُ َبُ َ
ُصُدََُ َقُُ» ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُُ
معُأنُهذاُ
األركانُ،فؼالُاألعراِب ُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ
ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ
ُ:الُأزيدُعؾقفُوالُأكؼصُ،فؼالُالـبلُصذُاهللُعؾقفُوسؾؿَ «ُُ:أُفُ َؾُ َحُُإُُِنُُ َ
( )1

ُُُُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ
ِفُالظاهرُيتعارضُمعُواجباتُوفرائضُأخرى؟
أيضا إػ إضافة ،فؽـ مـ كِعؿ اهلل ظذ إمة حديث إظـرايب :حـديث ظظـقؿ يـا
هذا مقوقع احلؼقؼة يتاج ً
إخقان ،وبغ فـا ؾقف افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ما هق افقاجب مـ افصؾقات :ؾافقاجب افػروض اخلؿًة أكت ما
تـػؾت ٓ ؿٌؾ ادغرب وٓ بعده وٓ بعد افعشاء وٓ صؾقت افقتر ،هؾ أكت آثؿ؟ فقٓ حديث إظرايب فربام ؿؾــا
بافقجقب :وفذفؽ دمد مثال أن احلـػقة يقجٌقن افقتر ،وأن بعض أهؾ افظاهر ُيقجٌقن رـعتل دخـقل ادًـجد،

) (1أخرجف افٌخاري ،ذم ـتاب« :اإليامنش ـ باب« :افزـاة مـ اإلشالمش ( ،)36ومًؾؿ ،ذم ـتاب« :اإليامنش ـ باب« :بقان افصؾقات افتل هل
أحد أرـان اإلشالمش (.)11
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وهـاك مـ ُيقجب رـعتل افطقاف ،فؽـ حديث إظرايب دل ظذ أن ـؾ هذه افصؾقات ؽـر اخلؿـس ٓ دمـب:
ؾفذا احلديث افعظقؿ ؾرح بف افصحابة ،ؾرح بف أهؾ اإليامنٕ :كف بقان فؾتخػقػ ٓ جيب ظؾقؽ ذم افققم وافؾقؾ إٓ
مخًة ؾروض ،مـ أيـ ظرؾـاها؟ مـ حديث إظرايب وفقس هـاك ؾرض جيب ،كعؿ ،وجد خالف مقجقد :هـاك
َمـ يرى وجقب صالة افقتر ،هـاك مـ يرى وجقب حتقة ادًجد ،هـاك مـ يرى وجقب رـعتل افطقاف ،فؽــ
افصقاب أن حديث إظرايب يدل ظذ أن هذه افصؾقات ـؾفا ؽر واجٌة ،ؾال تعارض ،بؾ هق افػقصؾ ،وكًـلل
اهلل ادزيد مـ ؾفؿ فؽالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
ُ:هؾُيدخؾُِفُالـفلُتعؾقؼُاإلعَلكاتُالتجاريةُعذُجدرانُادسجدُمـُاخلارجُأوُِفُساحتف؟ُُُُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُُُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ
اخلارج فقس مًجد  ،افؽالم ذم افداخؾ ،أما اخلارج ؾؾقس ذم ادًجد ،ؾؾق اظتؿد واحد ظـذ اجلـدار ،وبـدأ
يتحدث بافدكقا :ما كؼقل فف :يا أخل ابعد ظـ جدار ادًجد ،ادراد ادًجد ادٌـل ادعؿقر ،داخؾ أبقاب ادًـجد،
واوح إن صاء اهلل؟
ُ:هؾُهـاكُكتبُِفُجمالُهذاُالدرسُلَلستػادةُمـفا؟ُ
ُُالسُ َمُُ ُالُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ
كعؿ ـتب ـثرة ،مـ هذه افؽتب :ـتاب «كقؾ إوضارش ،فؾشقـاين ،ؾؾفا اهتامم هبذا افػـ ،وافعـايـة فؾتقؾقـؼ
خمتكـا فظفـرت ؾائدتـف ،ؾؿــ أراد أن يًـتػقد مــ اجلؿـع بـغ
بغ إحاديث .صحقح أكف ُمطقل ،وفق ــان
ً
إحاديث ،ؾؾقؼرأ ذم «كقؾ إوضارش :افًٌب ذم هذا أن اهلل ؿد مجع فؾشقـاين ظؾقم ظدة:
العؾؿُاألولُ:إمام ذم أصقل افػؼف ،وفف ـتاب ذم هذا.
ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ
العؾؿُالثاِّن :إمام ذم افػؼف ،وفف ـتاب ذم هذا مـ افؽتب افـػقًة ،وهق تؼققؿ مذهب افزيدية ذم ـتابف ادعروف
«افًقؾ اجلرار ادتدؾؼ ظذ حدائؼ إزهارش ،وفف ـتاب ذم افتػًر ـ وافتػًر يعـل افؾغة ـ  ،وهق ـتاب ظظقؿ
«افػتح افؼديرش ،وفف ـتاب ظظقؿ ذم احلديث وهق «كقؾ إوضارش :ؾافشقـاين صخصقة اجتؿعت ؾقفا ظدة ظؾقم
رمحف اهلل ،وؿد كػع اهلل ادًؾؿغ بعؾؿف.
ـثرا مـ «ؾتح افٌاريش :فؽـف ذم مقاضـ ُجيقد أصقاء ؽر
ؾآشتػادة مـ ـتب افعؾامء ،صحقح أكف اشتػاد ً
خصقصا ما يتعؾؼ بافتقؾقؼ بغ إحاديث ،ؾاشتػقدوا مـ هذا افؽتاب ،كعؿ.
مقجقدة ذم «ؾتح افٌاريش
ً
كًلل اهلل أن جيزي صقخـا خر اجلزاء ،وأن جيعؾ ما ؿال ذم مقزان حًاكف ،وأن كراه ذم افعام افؼادم –إن صاء
ً
خراُ.
اهلل-
مشارـا ذم هذه افدورة ،وجزاـؿ اهلل ً
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