َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ َِنَََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،صغم اهلل
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد َأ ْن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد َأن ً
يمثػما إمم يقم اًمد ِ
يـ.
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وؾمٚم َؿ
ً
شمًٚمٞمم ً
ُصمؿ أُم٤م سمٕمد..
ٟم٤مس اًمًٕم ِدي يًٛمك سمِـ« َؿَوََ َِ
ٍ
اظَ َََد َ ُمَ ََِٓ ََّ ٍَََٜ
خمتٍما َأًم َٗم ُف اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ
وم٢مٟمٜم٤م ذم هذه إي٤مم َٟمتَ َذ َايم ُر يمت٤م ًسم٤م
ََ
ْ
ُ َ
ً
ذطم٤م قمغم
ََوَ َؾَ ََوَائَََِ َََد َ ََََجَ ٍََ،»َٜوهذا اًمٙمت٤مب َىم ٌْ َؾ َأ ْن ٟمٌدأ ذم ذح أًمٗم٤مفمف َو َطمٚم َٝم٤م ئمٝمر َ -واهللُ َأ ْقم َٚم ُؿَ -أن ُُم َ١مًم َٗم ُف ىمد ضمٕمٚمف
ً
َََىَ ََِبَ ََِ َ َٜؿَوََ َِ
ٍ
يمت٤مب آظمر  -يمم ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م سمٕمد ٍ
اظَ َََد َ ُمَ ََِٓ ََّ ًَََ َ َٜوَ ََضَ ََوَاَبَِ ََطَ َ ََََجَ ً ،َٜومٚمٞمس
ىمٚمٞمؾ  -طمٞمٜمم ي٘مقلَ :ؾََََِِّ٘نَ َ َؿَ ََْد َََأََ َْمَ َََِْٔ َُ
َ َٝظَ ََذَ َاف َ ََ
ٍ
ٍ
ً
ؾم٤مسمؼ ًمفَ ،وسمِ َت َ٠مُم ِؾ سمٕمض إضمزاء ُِم ْـ هذا
يمت٤مب
وشمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم
ذطم٤م
يمت٤مسم٤م ُُم َ١مًم ًٗم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ آسمتداء ،وإٟمم َضم َٕم َٚم ُف
ً
ً
اًمٙمت٤مب ٟمجد َأن هذا اًمٙمت٤مب ومٞمف سمٕمض آظمتّم٤مر ُم٘م٤مر ًٟم٦م سمٙمتٌف إظمرى اعمُتَٕمٚم َ٘م ِ٦م سم٤مًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وهذا ىمد ي ِ
قىم ُع
ُ
َ
ذم اًمٜم ْٗم ِ
س فمٜمً٤م َأن هذا اًمٙمت٤مب إٟمم هق ُُم ًْق َد ٌة ََل ْ َشمتِؿ :وي١ميمد هذا اًمٔمـ أٟمف ذم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل اًمِمٞمخ رمحف اهلل
شمٕم٤ممم-:
ثََ َؿَوََ َِ
ٚظَ َََدةَََافثَ َِ
افََ َََ َ َِ
اظَ َََدََ.
َ،وَ َيَ ََْد ََُخ َُلََ ََ ْ
ََتَتََ َََََٓ َََٚثَ ََالَ َُ ََ
ََََََُ ََ َُٜ ََٔ ََٕٚ

سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذم اًمذهـ أو ُِم َـ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٙمت٤مب اًمذي ىمٌٚمف.
ومٚمؿ َي ْذ ُيم ِر اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ً
ىم٤مقمدةُ ،مٜمٝم٤م اخلٛمس اًمٙمؼمى اعمِمٝمقرة ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد
وهذا اًمٙمت٤مب َذ َيم َر ومٞمف اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم اصمٜمل قمنمة
ً
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
وم٘مٝمٞم٦م ذيمره٤م اًمِمٞمخ
ُمتٗمرقم٦م قمـ هذه اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى ،واًمٌ٤مىمل هل ىمقاقمد ووقاسمط
صمالث
ىمٚمٞمؾ ،وُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدشم٤من أو
ُمع اًم٘مقاقمد إظمرى.
َِ
َيَ ََُ ََُ
ْحَ ُهََاَهللََُ َتَ ًََ َ ََٚػََ:
ولََََ َ
افنََ َْٔ ُخََََ ََرَ َ
احلَرَاَمَََ َ،وَيََّسَ َفََـَٓمَ َََ َِ
ََََ َِذَيَ َ ََََشَحَ َفَََِ ًََِبَ َٚدََِ َِهَ َ َؿَوََ َِ
ف َفََـ ََُٓ َُمَ ََ ََ
«َ ََ
َنَ َََ
اظَ َََد َََإَََ َْحَ َََُِ َٚمَََََ َ َ،وَأَََ َْوَ ََضَ ََحَ َ َََوَ َـَ ََ
َافًَ َِْمََ
احلَ َّْ ََُد َهللَِ َاف
ََ
ََ ََ َ
َاحلَ ََالَََلَ َ َََوََ ََ ََ ََ َ َ ََ َُ َُ
َِ
َََْحَ ََُدهََظَ ََذًََََََِٕ ََِّ َِهََََ َِ
ََ،وَ ََأَ َْصَ َُُ ََُرَ ُهََظَ ََذََ ََِمََََََِْْ َِهَََ َِ
ََوَافََ ًَََّ ََلََبَِ َِدَيَ َِنَاََ َِإل َْشَ ََالَ ِمَ ََ
ََافذَ َُٕ َ َِ
َوبََإَََِفَََْٔ َِهََ ََِمَ َْنََ ََََجَََِٔعََََِ َ
َوبََ
ََ،وَ ََأَ َْشَتََ ٌٍَََْ َُرَ ُهََ ََوَ ََأَ ُتَ َ َُ
َاجلَ ََسَِ َٚمَ ََ ََ
َافًَيََِ َٚمَ ََ ََ
َ
ََ،أ َْ َ ُ
ََََسَ َِدَ َ َََيد ََؾََِ ََٔمَ َ ََؿهَ ََْد ُتَهَ ََوَ ََأَرَدَ ُتَهَََ َََ،ؾَََِٕ٘هَ َََََٓ َيَتََِمَ َََأََمَرَ ََوََََٓ ََمَ ََْهَوَدَ َإَََََِٓ َبَََِِ٘ظََ َََِٜ ََٕ َٚاََدََََِِ َِ
ََ،وَ َُأَ ََصَ َعََ
كَ َاف
َََ ًََ َالَ ِمَ ََ ََ
ُ َ َْ ٌَ ََ ََ َُ ٌ
ََ ََ ُ ََ ََ ْ ُ
ََوََأَََثِ َٚمَ ََ ََ
ََ،وَ ََأَ َْشََََٖفََ ُهَ َاََ َِإلظََََ َ ََٜ ََٕ َٚوَافت َْ
ََََِ َِهَََوَ ََأَصَحََٚبَِ َِهَََوَافت َِ
ٍَ َِ
اصَ َِلََََإَََ ْظَ ََوَاَ ِمَََََ.
غََ ََََُلَ ْمََظَ ََذََ َََمَ َََد َََ
ٚحَاف
ََ،وَ َِمَ َْهَبََ َ ََِ
َََََٚبًََِ ََ
ََوَ َتَ َََوََ َُ
ىَإَََيََٚمََِ ََ
ََ،وَظَ ََذََآف ََ َْ ََ ََ
َََيَ ََالَ ِمَ ََ ََ
ََوَ َُأَ ََشَ َِ ُمََظَ ََذََ َُُمََََ ََّدََ َََشََٔدََََإَََََِٕ ََٚمَ ََ ََ
ََأَ َمََ َََٚبَ ًَْدََََََُ..
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َٚجَ َإَََِ ََػَ َ َتَ ََْوَ َِضَ َٔحٍََََ َ ََوَ َتَبَْ َ ٍَ
َ َٝظَ ََذَ َاف َِ َِ َِ
ََتَََ ََُ ََََََٓٚ
َؾََََِِّ٘نَ َ َؿَ ََْد َََأََ َْمَ َََِْٔ َُ
ٔغَ َ َََوَ ََأَ َْمَثََِ ََِ ٍََ َُ َ َٜ
َرَ َََأََ ََّنَ َْ ََ َ َٚ
ََتَتَََ َُ
َََىَ ََِبَََ َ َٜؿَ ََوََاظَ َََد َ ُمََٓ ََّ ًَََ َ َٜوَ ََضَ ََوَاَبَِ ََطَ َ ََََجَ ًَ َ،َٜؽَ َْ ََ
َِ
َِ
َِ
وَ َتَ َُْ َِ
ََ َٝاََهللَََََ َتَ ًََ َ ََٚػَ َ َََوَ َََشَ ْظَ َُ َِ
َنَ ٍَُ َََٓ ََ َ َ،ٚؾَ ََسََََٖفَُ َ َِ
اَافؼَ ََِحَ
ٚشَتََ ًَََْْ َُ
ََ
وِّنَ َََأََ ْنَ َأَََََ ََضَ ََعَ َظَ ََِ َْٔ ََََٓ َ َٚتَ ًَََِْٔ ًَََ َٚفََىََٔ ًٍَْ ََ َ َٚ
ََيَ َُهَ َُلَ َبَِهَ َاََدََ ََْ َُهَوَ ُدََ َ َ،ؾَ َ َْ
ََِ َٝفَ َ َََهَ ََذَََََ َ َْ
ََ
َِ
َِ
َِ
َََََُ َِ
َحَ َْوَََلََ َََوَََََٓ ُؿَ َوَةَََإَََََََِٓبََِٚهللَِ»َ.
ََٝاََهللَََاف
َ،ٚوَ ََشََََٖفَْ َُ
َرَيَمَ َََأََ ْنََ ُيًََ ََ
َ،وَََََٓ ََ
َّسَ ُهَ ََ ََ
اَدَُبََ َ ََٚرَكََظَ َََِْٔ َََٓ َ ََ ََ
غََظَ ََِ َْٔهََ َََوَ ُيَ ََٔ َ ََ
َََىَ ََِبَ ََِ ََٜؿَوََ َِ
ٍ
ًمٙمت٤مب
إؿم٤مرة
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ًَََ ََٜوَ ََضَ ََوَاَبَِ ََطََ ََََجَ ًَٜش ،هذه اإلؿم٤مرة
ٌ
ىمقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم« :إَََِِّنََ َؿَ ََْد َََأََ َْمَ َََِْٔ َُ
ََٝظَ ََذََاف َ ََ

آظمر همػم هذا اًمٙمت٤مب :وًمذًمؽ َوم٢مِن اًمٓم٤مسمع هلذا اًمٙمت٤مب ذم ـمٌٕمتف إظمػمة ذم اعمجٛمقع اظمت٤مر ًمف اؾمؿ « َىمق ِ
اقم َد ُُم ِٝمٛم ٍ٦م
َ
و َوقاسمِ َط ََج ٍ٦مشُ ،مع َأن اًمِمٞمخ ََل يًٛم ِف هبذا آؾمؿ ،وإٟمم ؾمٛمل ذم اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م ًمف سم٤مؾمؿ « ِرؾم َ٤مًم ٍ٦م ِذم اًم َ٘مق ِ
اقم ِد
َ
َ َ
َ
ُ َ
َُْ
ِ
لم ًمٚمٜمًخ٦م
اًمٗم ْ٘م ِٝمٞم ِ٦مش ،وهذا َي ُدًمٜم َ٤م قمغم َأن هذا آؾمؿ اًمذي ُو ِو َع هلذا اًمٙمت٤مب إٟمم هق ُِم ْـ ووع أو اظمتٞم٤مر ُاعم َح٘م ِ٘م َ

اًمث٤مٟمٞم٦م دون إومم.
ِ
ٍ
ُ »َٝصمؿ َذ َيم َر أهن٤م
ُمقوقع قمغم
أيْم٤م ٟمًتٗمٞمد َأن هذا اًمٙمت٤مب
يمت٤مب َىمٌْ َٚم ُف يمم ىم٤ملََ « :ؿ ََْد َََأََ َْمَ َََِْٔ َُ
وُم ْـ يمالم اًمِمٞمخ ً
ٌ
شمقوٞمحَ ،
ٍ
وأن هذا ُِم ْـ سم٤مب اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م.
حتت٤مج إمم
ٌ
اَدََ َْسََََٖفََ َُ َٜافثَ
ُمً٠مًم٦م َأن اًمِمٞمخ َذ َيم َر َأن هذا اًمٙمت٤مب ُقمٜمِ َل ومٞمف
ََََٚفَََِثََ ُ َ:َٜومٞمم يتٕمٚمؼ سمٙمالم اًمِمٞمخ ُصمؿ ٟمٜمتٝمل سمف ،وهل
ِ ِ
يمثػم ضمدا ُمثؾ :ذح اًم٘مقاقمد
سمتقوٞمح اًم٘مقاقمد سم٤مُٕمثٚم٦م ،وأهمٚم٥م ذوح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُشم ْٕمٜمَك سمِذ ْيمر إُمثٚم٦م ،وهذا ٌ
اعمقضمقد ذم آظمر « ُُم ْٖمٜمِل َذ ِوي إَ ْوم َٝم ِ
يمثػم ُِم َـ
٤ممش ًمٞمقؾمػ سمـ قمٌد اهل٤مدي ،وم٢مٟمف إٟمم يم٤من ذطمف سمٓمري٘م٦م إُمثٚم٦م ،وهٙمذا ٌ
ٌ
أُمثٚم٦م ،وًمذًمؽ ؾمٞمٙمقن ذطمٜم٤م -
٥م طمٞمٜمم َشم َرى َأن أهمٚم٥م ُم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب إٟمم هل
اًمنموطم٤مت ،وًمذًمؽ ٓ َشم ْٕم َج ْ

ِ ِ
ٌ
وشمقؾمع
زي٤مدة قمغم َُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ،
وشمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م
ذح ًمٚم٘م٤مقمدة
ٌ
ٌ
سمِ َٛمِمٞمئَ٦م اهللِ َقمز َو َضمؾ  -اًم٘مقاقمد شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملمٌ ،
سمذيمر إُمثٚم٦م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م اًمتل َسمٞمٜمَ َٝم٤م اًمِمٞمخ ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
ً
ً
ُمٝمٛم٦م ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م واؾمتثمره٤م
ُم٘مدُم٦م
ىمٌؾ َأ ْن أسمدأ سم٤مًم٘م٤مقمدة إومم ؾم٠مذيمر
آؾمتثمر اعمٗمٞمد ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿَ ،وم َ٠م ْسمتَ ِد ُئ ً
أوٓ سم٤محلدي٨م قمـ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
افَٚظدةَافٍَٓٔ :ٜهل اعمً٤ملؾ اعمٝمٛم٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ،وسمقاؾمٓمتٝم٤م ُي ْٛمٙمِ ُـ ًمف َأ ْن يًتٜمٌط إطمٙم٤مم يمم ؾمٞم٠ميت
ُمٕمٜم٤م سمٕمد ٍ
ٌ
ُمٗمؽمو٤م ذم
أصقل وم٢مٟمف يٙمقن
ىمٚمٞمؾ .واًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدُم٤م ي٘مقًمقن :إِن اًمٗم٘مٞمف إذا ََل ْ شمٙمـ ًمف
ً
أيْم٤م إصقل ،قمٚمؿ إصقل اًمذي ُي ًْتَٜمٌَْ ُ
اضمتٝم٤مده :وم٢مهنؿ َي ْٕمٜمُ ُ
ط سمقاؾمٓمتف
قن سم٤مٕصقل اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ويٕمٜمقن هب٤م ً
إطمٙم٤مم :إذ قمٚمؿ إصقل ُي ًْتَٜمٌَْ ُ
ط سمقاؾمٓمتف إطمٙم٤مم ُِم َـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وإدًم٦م اعمرقمٞم٦مَ ،و ِقم ْٚم ُؿ ىمقاقمد اًمٗم٘مف
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ط ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم يمم ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م سمٕمد ٍ
ُي ًْتَٜمٌَْ ُ
ىمٚمٞمؾ.
ِ
ِ
ّمقص قمٚمٞمف ذم يمت٤مب اهلل َو ُؾمٜم ِ٦م
ىمديم ،سمؾ هق ُمٜم
وُمٝمؿ ،وهق
ٞمؿ
ٌ
ٌ
ُمقضمقد ً
ٌ
إذن قم ْٚم ُؿ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م قم ْٚم ٌؿ قمٔم ٌ
ِ
قص قمٚمٞمٝم٤م ،وسم٤مىمل اًم٘مقاقمد اًمتل ََل ْ ُيٜم َص قمٚمٞمٝم٤م إٟمم
يمثػما ُم َـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م َُمٜمْ ُّم ٌ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وم٢من ً
ِ
اًمق ْطم َٞم ْ ِ
لم َو ُِم َـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمثػمة ،وًمذًمؽ وم٢من ُمٕمروم٦م
اؾمتٜمٌٓمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُم ْـ ٟمّمقص َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خمتٚمػ.
ُمًٚمؽ همػم
واطمدَ ،و ُُمت ًِ ً٘م٤م قمغم
ـمريؼ
اًم٘مقاقمد مم٤م يْمٌط اضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٞمف ،وجيٕمٚمف ُُمت ًِ ً٘م٤م قمغم
ٍ
ٍ
خمتٍم ي٘مقًمقن :إِن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل ٌ
َجٚم٦م
سمتٕمريػ
واًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدُم٤م ي٘مقًمقن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م وم٢مهنؿ يٕمرومقهن٤م
يمثػمة ،ي٘مقًمقن :إِن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل ٌ
ومروع وم٘مٝم ٌٞم٦م
خمتٍمة يٜمدرج حتتٝم٤م
َجٚم٦م
ومروع وم٘مٝم ٌٞم٦م
خمتٍمة يٜمدرج حتتٝم٤م
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يمثػمة ،هبذا احلجؿ اًمذي ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل ٟمٕمرف أن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمِمتٛمؾ قمغم أُمريـ :شمِمتٛمؾ قمغم ضم٤م ٍ
ٟم٥م
ٌ
ؿمٙمكم وآظمر ُمقوققمل.
وم٠مُم٤م اجل٤مٟمٌل اًمِمٙمكم ومٞمٝم٤م :أن شمٙمقن ً
خمتٍمة ،وًمذًمؽ ي٘مقًمقن :إن اًم٘م٤مقمدة قمٜمدهؿ هل ُم٤م يم٤مٟم٧م قمغم هٞمئ٦م
َجٚم٦م
ً
ِ
ٍ
ٍ
حمٙمٛم٦م :ومتٙمقن ً
ٌ
خمتٍمة ،وهذه
َجٚم٦م
ًمي ُر ُي َز ُال ،اًمٕم٤مدة
ً
ض َار ،ا َ
ض َر َو َٓ َ
َجٚم٦م خمتٍمة :إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤مَ َ َٓ ،
وأطمٞم٤مٟم٤م شمٙمقن
هٞمئ٤مت ذم صٞم٤مهمتٝم٤م ،وم٘مد شمٙمقن أطمٞم٤م ًٟم٤م قمغم هٞمئ٦م اعمٌتدإ واخلؼم :يم٤مًمٕم٤مدة ُحم َٙم َٛم ٌ٦م،
اجلٛمٚم٦م اعمختٍمة هل٤م
ً
ٌ
ِ
ٍ ٍ
َجٞمٕم٤م أهن٤م ٌ
َجٚم٦م
قمغم صٞمٖم٦م ُيمٚمٞم٦م ،يم٠من ي٠ميت ذم أوهل٤م سمٚمٗمظ يمؾ وَجٞمع ،وهل٤م همػم ذًمؽ ُم َـ اًمّمٞمغ ،وجيٛمع هذه اًمّمٞمغ ً
خمتٍمة.
ٌ
ٍ
إذن هذا هق اجل٤مٟم٥م إول ومٞمٝم٤م ،وهق اجل٤مٟم٥م اًمِمٙمكم ومٞمٝم٤م أهن٤م شمٙمقن قمغم هٞمئ٦م ٍ
خمتٍمةَ ،و ِمم٤م يتٕمٚمؼ
َجٚم٦م
سم٤مجل٤مٟم٥م اًمِمٙمكم ذم اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م أٟمف ٓ سمد َأ ْن ُي َٗمر ُق اعمرء سملم اًم٘م٤مقمدة وسملم احلٙمؿ اًمنمقمل :وم٢من اًم٘م٤مقمدة ذم
يمثػمة ،وأُم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل وم٢مٟمف ٓ يٜمدرج حتتف إٓ ُم٤م َد َظم َؾ حت٧م ُُم ًَم ُه وم٘مط،
ومروع
ؿمٙمٚمٝم٤م ٓ سمد أن يٜمدرج حتتٝم٤م
ٌ
ٌ
يمثػم ِمم ْـ ُي ْٕمٜمَك سمجٛمع اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُِم ْـ ُيم ُت ِ
ً
ذقمٞم٦م فم٤مٟم٤م أهن٤م ىمقاقمد
أطمٙم٤مُم٤م
ُيٓمِ ُئَ ،ومٞمُ ْد ِظم ُؾ
٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُ ْ
ً
وًمذًمؽ ٌ
ٌ
وم٘مٝمٞم٦م وًمٞمً٧م يمذًمؽ.
ُمقوققمل ،واجل٤مٟم٥م اعمقوققمل ومٞمٝم٤م َأ ْن
ضم٤مٟم٥م
َََََ َ َِِّٚنَِ َ:مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م َأن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل٤م
َإَََ َْمَ َُرََافث
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يمثػمة يدل قمغم أهن٤م
وم٘مٝمٞم٦م
ومروع
يمثػمة ،وقمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :إهن٤م
وم٘مٝمٞم٦م
ومروع
ٟم٘مقل :أٟمف يٜمدرج حت٧م صٞم٤مهمتٝم٤م وُمٕمٜم٤مه٤م
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ً
ٌ
ُمٕمدودة ذم اًم٘م٤مقمدة ،ومٚمق أَن ْاُم َر ًأ ً
وم٘مٝمٞم٦مٟٕ :مف ٓ
ىم٤مقمدة
مخً٦م ،ومٝمذه ٓ ُشم ًَٛمك
ُمثال ىم٤مل :أريم٤من اإلؾمالم
ًمٞمً٧م
ً
ً
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يٜمدرج حتتٝم٤م إٓ ُم٤م ُٟمص ومٞمٝم٤م وهل إُمقر اخلٛمً٦م ،قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :اًمنموط يمذا ،قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :أريم٤من ومِ ْٕم ِؾ يمذا
ىم٤مقمدةٟٕ :مف ٓ يٜمدرج حت٧م هذا اعمذيمقر إٓ ُم٤م ُذيمِ َر ومٞمف مم٤م ُقمد ذم صٞم٤مهمتٝم٤م ،ومال شمًٛمك
قمدده٤م يمذا ،هذه ٓ ُشم ًَٛمك
ً
ٌ
يمثػمة.
وم٘مٝمٞم٦م
ومروع
ىم٤مقمدة إٓ َأ ْن يٜمدرج حتتٝم٤م
اًم٘م٤مقمدة
ٌ
ً
ٌ
إذن قمرومٜم٤م هذيـ إُمريـ ،وسمٕمض أهؾ ِ
ىم٤مقمدة ُِم َـ اًم٘مقاقمد ،وم٢مٟمف يٜمٍمف
اًمٕم ْٚم ِؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمم َي ْذ ُيم ُر
ً
ً
ـمقيٚم٦م ضمدا ىمد شمّمؾ إمم ؾمت٦م
ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة قمٜمده ًمٚمج٤مٟم٥م اعمقوققمل دون اجل٤مٟم٥م اًمِمٙمكم ،ومتجد اًم٘م٤مقمدة قمٜمده
اًم٘مق ِ
ٍ
ٍ
صممٟمٞم٦م ،وأىمرب ٍ
ٍ
ٍ
رضم٥م
اقم ِدش ٕيب اًمٗمرج زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ
ؾمٌٕم٦م أو
أؾمٓمر أو
ُمث٤مل ذم ذًمؽ يمت٤مب « َ َ
اًمدُمِم٘مل اعمتقرم ؾمٜم٦م ُِ 795م ْـ هجرة اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ٍ
اًم٘مق ِ
وم٠مٟم٧م إذا ىمرأت ذم يمت٤مسمف « َ ِ ِ
صٗمح٦م
اقم ِدش وضمدت َأن سمٕمض اًم٘مقاقمد ومٞمف َشم ِّم ُؾ إمم
اًم٘م َقاقمدش اعمًٛمك سمـ« َشم ْ٘م ِر ِير َ َ
يم٤مُمٚم٦م ذم صٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمًٝم٤مِ ،مم٤م يدل قمغم َأن سمٕمض أهؾ ِ
ٍ
اًمٕم ْٚم ِؿ طمٞمٜمم َي ْذ ُيم ُر اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُي ْٕمٜمَك سم٤مجل٤مٟم٥م
ٌ
وُي ِٛم ُؾ اجل٤مٟم٥م اًمِمٙمكم ،وهذا ٓ َو ْ َػم ومٞمف،
وم٘مٝمٞم٦م
ومروع
اعمقوققمل ومٞمٝم٤م ُِم ْـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ،وأٟمف يٜمدرج حتتٝم٤م
ٌ
ٌ
يمثػمةْ ُ ،
احل ْٗم ِ
س وأؾمٝمؾ ذم ِ
ٍ
سم٠مًمٗم٤مظ ٍ
ٍ
خمتٍمة ٓ ؿمؽ أٟمف أوىمع ذم اًمٜم ْٗم ِ
وًمٙمـ َيم ْق ُن اًم٘م٤مقمدة ُُم َّم َ
ظ ُِم ْـ َأ ْن شمٙمقن
وَجَ ٍؾ
٤مهم ً٦م
ىمٚمٞمٚم٦م ُ
ٌ
صٕمقسم٦م ذم احلٗمظ أو ذم اؾمتٔمٝم٤مر دًٓم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م .هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمر إول.
أـمقلَ :وم٢مِن اًمٓمقيٚم٦م ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م
أيْم٤م سمتٕمريػ اًم٘م٤مقمدة ،أٟمٜمل ذيمرت ًمٙمؿ ىمٌؾ ٍ
ىمٚمٞمؾَ :أن اًم٘م٤مقمدة ُِم ْـ صٞم٤مهمتٝم٤م أهن٤م شمٙمقن
َإَََ َْمَ َُرََافث
َََََ َ َِِّٚنَ َ:ومٞمم يتٕمٚمؼ ً
ٍ
ٌ
ً
ٌ
ذط ومٞمٝم٤م ُِم ْـ ضم٤مٟم٥م اًمِمٙمؾ ،ومال يّمح َأ ْن شمٙمقن
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وهذا
صٞمغ ُي ْ١م َشمك هب٤م ذم اًم٘مقاقمد
ٞمعش
يمٚمٞم٦م :ومـ« ُيمؾش و« َِج ُ
اًم٘م٤مقمدة ُِم ْـ طمٞم٨م اًمّمٞم٤مهم٦م ًمٞمً٧م ُيمٚمٞم ً٦م ،ومٞمج٥م َأ ْن شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُِم ْـ طمٞم٨م اًمّمٞم٤مهم٦م ُيمٚمٞم ً٦م ،أُم٤م ُِم ْـ طمٞم٨م

ٌ
أهمٚمٌٞم٦م.
ىم٤مقمدة ُيمٚمٞم ٌ٦م ،سمؾ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م هم٤مًمٌٝم٤م إِ ْن ََل ْ يٙمـ يمٚمٝم٤م إٟمم هل ىمقاقمد
اٟمدراج إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م َوم َ٘مٚم َم شمقضمد
ٌ
وًمذًمؽ وم٢من ُِمـ أؿمٝمر يمت٥م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م :يمت٤مب «آقمتِٜمَ ِ
٤مءش ًمِ َٚمٌ ْٙم ِري ُِم ْـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وم٢مٟمف ذم يمت٤مب
ْ
ْ
« ِ ِ
ٍ
ٍ
اؾمتثٜم٤مءات ،ومٞم٘مقل هذه اًم٘م٤مقمدة ُصمؿ َي ْذ ُيم ُر سمٕمده٤م آؾمتثٜم٤مءات،
وي ْذ ُيم ُر سمٕمده٤م
ْ
آقمتٜمَ٤مءش يم٤من َي ْذ ُيم ُر يمؾ ىم٤مقمدة َ
وم٘مٝمٞم٦م ُِمـ اًم٘مقاقمد سمال اؾمتث ٍ
وق وآؾمتِثْٜمَ ِ
وًمذًمؽ ؾمٛمك يمت٤مسمف « ِ ِ
ٍ
ٍ
٤مًمٗمر ِ
ٜم٤مء ،إٓ وهل٤م
ىم٤مقمدة
٤مءش ،وًمذًمؽ ُم٤م ُِم ْـ
ْ
َ
َ ْ
آقمتٜمَ٤مء سمِ ُ ُ
َ
وظم٤مرضم٦م قمـ اعمَٜمَ ِ
ِ
ٌ
ٌ
٤مط اًمذي َد َظم َٚم ْ٧م ومٞمف ،وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م َيٜمْٔمُ ُر اعمرء
أُمقر ُُم ًْتَثْٜم َ ٌ٤مة ُمٜمٝم٤م
أُمقر
ظم٤مرضم٦م قمـ َُمٜمَ٤مـم َٝم٤م ،هٜم٤مك ٌ
ٌ
ص اًم٘مقل ومٞمف ٟم٘مقلَٟ :م َٕم ْؿ،
ذم يمالم اسمـ اًمًٌٙمل وهمػمه قمٜمدُم٤م يتٙمٚمٛمقن :هؾ اًم٘م٤مقمدة شمٙمقن يمٚمٞم٦م أو أهمٚمٌٞم٦م؟ ُُم َٚمخ ُ
ِ
هل ٓ سمد أن شمٙمقن ً
ىم٤مقمدة
قضم ُد
ٌ
قضم ُدَ ،ىمٚم َم ُم ْـ سم٤مب اًمٗمرض اًمذهٜملَ ،ىمٚم َم ُي َ
يمٚمٞم٦م ذم صٞم٤مهمتٝم٤م وًمٙمـ قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ َىمٚم َم ُشم َ
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اؾمتثٜم٤مءاتُِ ،م ْـ أىمرب ٍ
ُمث٤مل ًمٜم٤م وؾمٜمذيمره سمٕمد ٍ
ٌ
ٌ
ىمٚمٞمؾ.
أهمٚمٌٞم٦م ٓ ،سمد َأ ْن يٙمقن هل٤م
يمٚمٞم٦م وإٓ وم٢من أهمٚم٥م اًم٘مقاقمد ىمقاقمد
ٌ
اًم٘م٤مقمدة اًمتل َٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م ُقم َٛم َر ذم «اًمّم ِح ِ
ٞمحش طمٞمٜمم ىم٤مل« :إَََََََِٕمََ
ََََٔ َ َِ
ىم٤مقمدة أظمرى ،وهل َأن إُمقر سم٤معم٘م٤مصد ،هذه اًم٘م٤مقمدة ُِم ْـ أىمقى اًم٘مقاقمد:
ٚتَ» َأ َظم َذ ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء
ً
َإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
( )1

( )2

ؽم ُ
ط هل٤م اًمٜمٞم ُ٦مَ ،ذ َيم َر اًمِمٞمخ سمٕمْمٝم٤م
ٕهن٤م َُمٜمْ ُّم ٌ
ؽم ُط هل٤م اًمٜمٞم ُ٦مُُ ،م ًْتَثْٜمَ ً٤مة ٓ ُشم ِْم َ َ
أُمقرا ٓ ُي ِْم َ َ
قص قمٚمٞمٝم٤م ،وُمع ذًمؽ وم٢من هٜم٤مك ً
وؾمٜمزيد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ٍ
ىمٚمٞمؾ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ.
إذن قمرومٜم٤م أن اعمً٠مًم٦م إومم وُم٤م يتٗمرع قمـ هذه اعمً٠مًم٦م ،وهق ُم٤م ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦مَ ،
وأن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م
ٌ
خمتٍمة ،وقمرومٜم٤م صٞم٤مهمتٝم٤م أهن٤م ٓ سمد َأ ْن شمٙمقن ُيمٚمٞم ً٦م ،وقمرومٜم٤م سمٕمض أًمٗم٤مظ
صٗم٦م ؿمٙمٚم ٌٞم٦م ،أهن٤م شمٙمقن
هل٤م صٗمت٤من:
ً
رضم٥م وهمػمه ُِمـ أهؾ ِ
وأن هذا اًمنمط اًمِمٙمكم سمٕمض أهؾ ِ
ٍ
اًمٙمٚمٞم٤متَ ،
اًمٕم ْٚم ِؿ.
اًمٕم ْٚم ِؿ يتً٤مهؾ ومٞمف ،وذيمرت ًمٙمؿ يم٤مسمـ
ْ
ٌ
وم٘مٝمٞم٦م يمثػم ٌةٓ ،
ومروع
حت٘م ِ٘م ِف وذًمؽ سم٠من يٜمدرج حت٧م اًم٘م٤مقمدة
َََََ َ َِِّٚنَ َ:قمرومٜم٤م أهن٤م هل٤م
َإَََ َْمَ َُرََافث
ضم٤مٟم٥م ُمقوققمل ٓ سمد ُِم ْـ َ َ
ٌ
ٌ
سمد َأ ْن يٙمقن يمذًمؽ.
َََََ َ َِِّٚنَ َ:سمٕمدُم٤م قمرومٜم٤م ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،إذا أراد اعمرء َأ ْن يتّمقر ؿمٞمئً٤م ُم٤م ومالسمد َأ ْن يٕمرف أىمً٤مُمف ،ومٙمٚمم
َإَََ َْمَ َُرََافث
ف اعمرء أىمً٤مم ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُمتٕمددة وشم٘م٤مؾم ٍ
ُمتٜمققم٦م ًمف :يمٚمم يم٤من شمّمقره هلذا اًمٌمء َأ َشمؿ وأيمٛمؾ ،وأضب ًمؽ
ٞمؿ
سمٓمرق
رء
َقم َر َ
ً
ً
وصٗم٤م
ُمث٤مٓ :ومٚمق أين ؾم٠مًمتؽ قمـ هذا اعمًجد اًمذي ٟمحـ ومٞمف وهق ضم٤مُمع ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ومٚمق وصٗمتف
ٍ ِ
ٍ
ً ِ
ٟم٤مىمّم٤م ،وًمٙمـ ًمق ٟمٔمرت إًمٞمف ُِم َـ اجل٤مٟم٥م اًمٖمريب
واطمدا ُم ْـ ضمٝم٦م واطمدة ُم َـ اجلٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،وم٢من شمّمقرك ًمرسمم يم٤من ً
واًمنمىمل واًمِممزم واجلٜمقيب ِ
وُم َـ اًمزواي٤م إرسمع إظمرى ،وم٢من شمّمقرك وٟمٔمرك هلذا اعمًجد وشمّمقيرك ًمف ًمٖمػمك
ُمً٠مًم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُِمـ اًمٕم٘مقل أو يم٤مٟم٧م ُِمـ أي ٍ
ٍ
ضمزء ُِم ْـ ضمزلٞم٤مت
يٙمقن َأ َشمؿ وأيمٛمؾٟ ،مٗمس اًمٌمء قمٜمدُم٤م َشم ْذ ُيم ُر أي
ْ
َ
ٌ
اًمٕمٚمقم ،يمٚمم ٟمٔمرت ذم أىمً٤مُمف أيمثر يمٚمم قمروم٧م شمّمقر هذا اًمٗمـ أيمثر.
وًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمذيمر سمٕمد ٍ
سمٕمْم٤م ُِم ْـ شم٘مًٞممت اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،سمٛمٕمٜمك َأن هذه اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م َجٞمٕمٝم٤م
ىمٚمٞمؾ ً
( )1هق :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م .أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمديم وه٤مضمر إمم
سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووزم اخلالوم٦م قمنم ؾمٜملم ومخً٦م أؿمٝمر
اعمديٜم٦م ىمٌؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمٝمد ً
وىمتؾ يقم إرسمٕم٤مء ٕرسمع سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م وهق أول ُمـ اختذ اًمدرة( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)814/1 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اًمقطمل -سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ،)1وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إََََََِٕمَ َََإَََ َْظََََمََُلََ
َََ ََٔ َِ.)1997( »َٜ
بَِٚفَْ
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ٍ
ٍ
أىمً٤مم أظمرى
أيْم٤م إمم
أيْم٤م إمم ىمًٛملم آظمريـ
سم٤مقمتٌ٤مر آظمر ،وشمٜم٘مًؿ يمٚمٝم٤م ً
شمٜم٘مًؿ يمٚمٝم٤م إمم ىمًٛملم ،وشمٜم٘مًؿ يمٚمٝم٤م ً
ٍ
ٍ
شم٘مًٞمؿ ُِم ْـ هذه إَ ْىم ًِ َٛم ِ٦م.
سم٤مقمتٌ٤مرات أظمرى ،إذن ومٝمذه إىمً٤مم اًمتل أذيمره٤م ًمٙمؿ يمؾ اًم٘مقاقمد شمدظمؾ ذم يمؾ
اقمتٌ٤مر ذم شم٘مًٞمؿ اًم٘مقاقمد َأ ْن ٟم٘مقل :إِن اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٜم٘مًؿ سم٤مقمتٌ٤مر ِ
ٍ
اهب٤م إمم ىمًٛملم ،اعمراد
أول
اؾمتٜم ْ َد ِ َ
ْ

ِ
ِ
ِ
سمِ ِ
اؾمتُ ِٛمد ْت؟ وم٤مًم٘مًؿ إول ُِم َـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م :اًم٘مقاقمد اًمتل يم٤مٟم٧م
اهب٤م أيُ :م ْـ أيـ ُأظم َذ ْت؟ َوُم ْـ أيـ ْ
٤مؾمتٜمْ َد ِ َ
ْ
يمثػمة :ومٙمثػم ُِمـ اًم٘مقاقمد إٟمم ُأ ِظم َذ ْ ِ
اًمق ْطم َٞم ْ ِ
لم ،وضسم٧م
اؾمتِ ْٛم َد ُاد َه٤م ُِم َـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وهذه
ٌ
ت ُم ْـ ٟمّمقص َ
ٌ َ
ْ
ََََٔ َ َِ
ََََٔ َ َِ
ُمثال ىمٌؾ ٍ
ًمٙمؿ ً
ٚتَ» وُمٜمٝم٤م ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
ٚتَ» أو «َإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
ىمٚمٞمؾ ذم طمدي٨م« :إَََََََِٕمَ َََإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
( )1

ٍ
وؾمٚمؿََ َ« :
يمثػمة.
ٚفوََََمَ َِنَ»  ،وهمػم ذًمؽ ُِم ْـ أطم٤مدي٨م
اجََبَِ ََ َ
اخلَ ََرََ َُ
٤مت ٟمقع ُِمـ أٟمقاع اًم٘مقاقمد ،ومجٛمع يمت٤مسم٤م ذم اًم ُٙمٚمٞم ِ
وىمد َجع سمٕمض اًمٕمٚممء واعم٘مري يمت٤مسم٤م ذم اًم ُٙمٚمٞم ِ
٤مت
٤متَ ،و ُ
ً
اًمٙمٚمٞم ُ ٌ ْ
ً
ِ
يمثػم ُِم ْـ هذه
اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ،وَجع ً
يمت٤مسم٤م ذم اًم ُٙمٚمٞم٤مت اًمتل َٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،و ٌ
اًمٙمٚمٞم ِ
أيْم٤م ذم همػم اًمٗم٘مف ُِم َـ أداب وإظمالق
٤مت اًمتل َذ َيم َر َه٤م اعم٘مري إٟمم هل ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م وهل٤م
ُ
خترجي٤مت ً
ٌ
( )2

وإطمٙم٤مم إظمرى.
إذن هٜم٤م قمرومٜم٤م َأن اًم٘مقاقمد إذن ىمًمن :اًم٘مًؿ إول ُِم ْـ طمٞم٨م آؾمتٛمداد ،اًم٘مقاقمد اعمًتٛمدة سمٜمّمٝم٤م ُِم َـ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم ِ٦م.
ٍ
ٍ
َََ َََوََ َِ
ََََوَعَ َافث َِ
ٍ
يمثػمة،
وم٘مٝمٞم٦م
ومروع
اظَ َِدَ َ:ىم٤مًمقا :اًم٘مقاقمد اعمُ ًْتَٜمْ ٌَٓمَ ُ٦م ،ويٙمقن اؾمتٜمٌ٤مط اًمٗم٘مٝم٤مء هل٤م ُِم ْـ ُمٕمروم٦م
َََََ َ َِِّٚنَ َمَ ََنَ َاف ََ
افْ َْ ُ
ٍ
يمثػمة ذم اًمٜم َٗم َ٘م ِ٦م ،واقمتؼمه٤م ذم ٍ
ُمٕمٞمٜم٦مً :مِٜم َ ُ٘م ْؾ ً
ً
ً
يمثػم
ف ذم أؿمٞم٤مء
ُمً٠مًم٦م
ومٞمتتٌع اًمٗم٘مٝم٤مء
اًمٕم ْر َ
ُمثالَ :أن اًمنمع اقمتؼم اًمٕم٤مدة َو ُ
ُِم َـ إطمٙم٤مم ،ومج٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء ومٜمٔمروا اقمتٌ٤مر اًمنمع ًمٚمٕمرف ذم ٍ
ىم٤مقمدة
يمثػم ُِم َـ إطمٙم٤مم ،وم٤مؾمتٜمٌٓمقا ُِم ْـ هذا إُمر
ً
وهل َأن اًمٕم٤مدة ُحم َٙم َٛم ٌ٦مً ،
ُمثال ،إذن اؾمتٜمٌٓمقه٤م ُِم ْـ أيـ؟ ُِم َـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
َُشَ ٌَََََٗالََََ:مَٚؾٚئدةَهذاَافتَسٔم؟َ
ٌ
ُمٝمٛم٦م ضمدا.
وم٤ملدة
ابََََ:وم٤ملدة هذا اًمت٘مًٞمؿ
ٌ
ََجَ ََوََ ٌَ
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
ِ
٤مؾم َت ْٕم َٛم َٚم ُف ُصمؿ َو َضم َد سمِ ِف َقم ْٞم ًٌ٤م ،واًمٜمً٤ملل ( )4499يمت٤مب اًمٌٞمقع  -سم٤مب
ؽمى َقم ٌْ ًدا َوم ْ
ٞمٛم ِـ ْاؿم َ َ
( )2أظمرضمف أسمق داود ( )3519يمت٤مب اإلضم٤مرة  -سم٤مب وم َ
اخلراج سم٤مًمْممن ،واًمؽمُمذي ( )1286أسمقاب اًمٌٞمقع  -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ يِمؽمي اًمٕمٌد ويًتٖمٚمف صمؿ جيد سمف قمٞمٌ٤م ،واسمـ ُم٤مضمف ( )2243يمت٤مب
اًمتج٤مرات سم٤مب اخلراج سم٤مًمْممنَ .جٞمٕمٝمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤ملِم٦م وطمًٜمف إًمٌ٤مين رمحف اهلل.

6

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

وهل ً
أوٓ :أٟمٜم٤م ٟم٘مقل َأن اًم٘مقاقمد اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م واعمًتٛمدة ُِم َـ اًمٜمّمقص شمٙمقن أىمقى ُِم َـ اًم٘مقاقمد
ِ
ِ
اطمتج٤مج سمٜمص
قص ِ٦م هق
ٌ
احلجٞم٦م وهذا ٓ ؿمؽ ومٞمفٕ :ن آطمتج٤مج سم٤مًم٘مقاقمد اعمَٜمْ ُّم َ
اعمًتٜمٌٓم٦م ،شمٙمقن أىمقى ُم ْـ طمٞم٨م ُ
وؾمٜم ِ٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وؾمٜمذيمر سمٕمد ٍ
ىمٚمٞمؾ ذم ىمْمٞم٦م آؾمتدٓل سم٤مًم٘مقاقمد.
يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ُ
ً
٤مص َٚم ً٦م ذم ذاهت٤م ،وإِ ْن يم٤من
َََََ َ َِِّٚنَ َ:أٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ َأن اًم٘مقاقمد اعمٜمّمقص٦م ٓ َشم ْ٘م ٌَ ُؾ
َإَََ َْمَ َُرَ َافث
وُم َٗم َ
ظمالوم٤م وٓ َشم ْ٘مٌَ ُؾ ُُم َ َ
٤مد ًَم ً٦م ُ
اؾمتثٜم٤مء سمٕمض اًمّمقر ومٞمٝم٤م َشم ْ٘م ٌَ ُؾ إظمذ واًمرد  -يمم ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م سمٕمد ٍ
ىمٚمٞمؾ ،وأُم٤م اًم٘مقاقمد اعمُ ًْتَٜمْ ٌَٓمَ ُ٦م اًمتل يم٤من اًمدًمٞمؾ
ٜم٤مء قمغم اؾمت٘مرالف ،وأظمر
قمٚمٞمٝم٤م آؾمت٘مراء وم٘مد َي ْ٘م ٌَ ُٚم َٝم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وىمد َي ُرد َه٤م همػمهؿ ،سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء َي ْ٘مٌَ ُؾ هذا سم ً
راضمٕم٤م إمم اًم٘مّمقر ذم آؾمت٘مراء ،يم٠من يٙمقن
ىمد َي ُرد َه٤م ،ومًٌ٥م آظمتالف ذم اًمٜمقع اًمث٤مين ُِم َـ اًم٘مقاقمد إُم٤م َأ ْن يٙمقن
ً
ِ
ٍم ذم اؾمت٘مرالف يٙمقن ُخم ْٓمِ ًئ٤م ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتل َىمٕم َد َه٤م واحلٙمؿ اًمذي َسمٜمَ ُ٤مه ،هذا
إول َأ َشمؿ
ً
اؾمت٘مراء ُم َـ اًمث٤مين :وم٤مًمذي َىم َ
ٍ
ٍ
ٍ
وم٘مٝمٞم٦م ضم٤مٟم٥م
وومروع
ٕطمٙم٤مم
إُمر إول ،يٕمٜمل ؾمٌ٥م اخلٓم٢م ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،إُمر اًمث٤مين :ىمد يٙمقن آؾمت٘مراء
ص٤مطمٌٝم٤م اًم٘مقل اًمراضمح :وًمذًمؽ دمد هذه اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمَ ْذ َهٌِٞم َ٦م إٟمم هل ُِم َـ اًمٜمقع اًمث٤مين وًمٞمً٧م ُِم َـ اًمٜمقع
إول.
ٞمد َه٤م ُِم ْـ ُمٕمروم٦م أصؾ اًم٘م٤مقمدة واؾمتٛمداده٤مٟ :مٕمرف ُم٤م هل اًم٘م٤مقمدة اعمُت َٗم ُؼ قمٚمٞمٝم٤م
إذن اًمٗم٤ملدة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل َٟم ًْتَ ِٗم ُ
ٍ
إؿمٙم٤مل ،وأُم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمتل يم٤من َدًمِ ُٞمٚم َٝم٤م
ػ ومٞمٝم٤مَ ،وم٢من اًم٘م٤مقمدة اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ُُمت َٗم ٌؼ قمٚمٞمٝم٤م سمال
واًم٘م٤مقمدة اعمُ ْختَ َٚم ُ
٤مء قمغم ؾمٌٌلم :اخلٓم٠م
َو ُُم ًْتَٜمَ ُد َه٤م آؾمت٘مراء َو َشمتٌَ َع اًمٗمروق اًمٗم٘مٝمٞم٦م :وم٘مد شمٙمقن ُُمت َٗم ً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م وىمد شمٙمقن ُخم ْتَ َٚم ًٗم٤م ومٞمٝم٤م ،سمِٜم َ ً
صمٛمرة
اؾمتُ ْ٘م ِر َئ ُمٜمف ،إذن ُمٕمروم٦م َأن اًم٘مقاقمد شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ًمف ٌ
ذم آؾمت٘مراء ،أو قمدم اًمؽمضمٞمح ًمٚمٗمرع اًمٗم٘مٝمل اًمذي ْ
ٌ
ويمٌػمة ،وؾمٞم٠ميت هل٤م سمٕمض اًمتقوٞمح سمٕمد ذًمؽ.
قمٔمٞمٛم٦م ضمدا
ٌ
َََ َََوََ َِ
َِ
َإَََمَرَ َافث َِ
ٍ
أىمً٤مم ،وإِ ْن
وا َ:شمٜم٘مًؿ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مر َُم٤م يٜمدرج حتتٝم٤م إمم صمالصم٦م
اظَ َِدَ َ َؿََٚفَُ ََ
َََََ َ َِِّٚنَ َمَ َْنَ َ َتَ ََْسََٔ ِمَ َاف ََ
َْ َُ
ٍ
سمخالف ،يٕمٜمل يٙمقن ومٞمٝم٤م ِإ ٌ
يمٌػم:
ؿمئ٧م ٟم٘مقل :ىمًٛملم
ؿمٙم٤مل ٌ
ََ َِ
افََ َْسَ َُمَ َََإَََ َوََُلَ َ:اًم٘مقاقمد اًمتل يٜمدرج حتتٝم٤م يمؾ أسمقاب اًمٗم٘مف ،يٕمٜمل يمؾ أسمقاب اًمٗم٘مف أو ُضمٚمٝم٤م ،ومم ُِم ْـ ٍ
سم٤مب ُِم ْـ
وومرع أو أيمثر ُِم ْـ ومرع ٓ سمد أن يتخرج قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ،وهذه اًم٘مقاقمد اًمتل شمٙمقن يٜمدرج حتتٝم٤م
أسمقاب اًمٗم٘مف إٓ
ٌ
سمدء ُِم َـ اًمًٞمُقـمِل وىمٌؾ اسمـ اعمُ َٚم٘م ِـ
ؼمى أو شمًٛمك ىمقاقمد ُيمٚمٞم ً٦مً ،
ـمٌٕم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس ً
ُضمؾ أسمقاب اًمٗم٘مف شمًٛمك ىمقاقمد ُيم ْ َ
اًمٙمٚمٞم ُ٦م ومٞمٜمدرج حتتٝم٤م
ؼمى يٜمدرج حتتٝم٤م َجٞمع أسمقاب اًمٗم٘مف ،وأُم٤م ُ
ؼمى َسم٠من ُ
اًمٙمٚمٞم ِ٦م َو ُ
أفمـَ ،ومر ُىمقا سملم اًم٘مقاقمد ُ
اًمٙم ْ َ
اًمٙم ْ َ
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أهمٚم٥م أسمقاب اًمٗم٘مف.
ىمّم٦م ًمٓم ً
ػ ذم َقمد َه٤م ،وىمد ذيمروا ومٞمٝم٤م ً
ؼمى ْ
ٞمٗم٦م ،ومذيمروا َأن أول َُم ْـ أراد َأ ْن ُي ْر ِضم َع اًمٗم٘مف
هذه اًم٘مقاقمد ُ
اظمتُٚمِ َ
اًمٙم ْ َ
لم اعمَ ْر َو ِزي ،اعمتقرم ؾمٜم٦م ُِ 465م ْـ هجرة اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمقا:
إمم أرسمع ىمقاقمد يم٤من اًم٘م٤ميض ُطم ًَ ْ ُ
يـ ُِم ْـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م َ -أ ُفمـ اًمِم ُٞم َ
قخ
ومجٛمع اًم٘مقاقمد أو َجع اًمٗم٘مف حت٧م أرسمع ىمقاقمدُ ،صمؿ زاد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اعمُتَ َ٠مظم ِر َ
ً
ً
ؾم٤مدؾم٦م قمٚمٞمف وهل َأ ْن اعمٞمًقر ٓ يً٘مط سم٤معمٕمًقر.
ظم٤مُمً٦مُ ،صمؿ زاد سمٕمْمٝمؿ
ىم٤مقمدة
اًمٕم َال ِلل-
ً
َ
ػ ذم هذا اًمٙمت٤مب ،وهذا ُمم ْ ِٙم ٌـ َأن اًمِمخص َي ًْتَ ْٔم ِٝم ُر َه٤م
هذه اًم٘مقاقمد ُ
ؼمى اخلٛمس هل اًمتل َذ َيم َر َه٤م اعمُ َّمٜم ُ
اًمٙم ْ َ
وي ْٕم ِر ُوم َٝم٤م ،وأول هذه اًم٘مقاقمدَ :أن إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م ،واًمث٤مٟمٞم٦مَ :أن اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ ،واًمث٤مًمث٦مَ :أن اعمِم٘م٦م دمٚم٥م
َ

اًمتٞمًػم ،واًمراسمٕم٦م :هل اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمرهت٤م ىمقاقمد اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة ُُمٜم ْ َد ِر َضم ٌ٦م حت٧م ىم٤مقمدة :اًمير ُي َز ُال ،وإِ ْن ضمئ٧م
َِ
ََضََ ََارَش ومٝمق َأ ْو َمم َو َأ ْطم َرى ،واخل٤مُمً٦مَ :أن اًمٕم٤مدة ُحم َٙم َٛم ٌ٦م.
ََضَ ََرََ َََوَََََٓ ََ
سمحدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿََ ََ ََََٓ« :
ٌ
ُمٌ٤مًمٖم٦مً ،مٙمـ ٟم٘مقل :إٟمف ُم٤م ُِم ْـ
ٜمدرج حتتٝم٤م ،هذا ومٞمف
هذه إُمقر اخلٛمس ،سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمغ وم٘م٤مل :إِن اًمٗم٘مف يمٚمف ُم ٌ
( )1

ٍ ِ
ؼمىَ ٓ ،أن اًمٗم٘مف يمٚمف
يمثػم ُِم ْـ ومروقمف شمٜمدرج حت٧م هذه اًم٘مقاقمد :وًمذًمؽ ُؾمٛمٞمَ ْ
٧م ُيم ْ َ
سم٤مب ُم ْـ أسمقاب اًمٗم٘مف ،إٓ و ٌ
يٜمدرج حتتٝم٤م.
ظم٤مص٦م ٍ
ً
سمٌ٤مب أو سمِ ُر ْسم ٍع ُِم ْـ أرسم٤مع
َََََ َ َِِّٚنَُِ َ:م َـ اًم٘مقاقمد سم٤مقمتٌ٤مر َُم٤م يٜمدرج حتتٝم٤م ىم٤مًمقا :اًم٘مقاقمد اًمتل شمٙمقن
َََ ََْوَ ُعَ َافث
افْ
مخ ِ
اًمٗم٘مف ،وم٢مِن اًمٗم٘مف ي َ٘مًؿ ِىمًٛم ً٦م رسم ِ
ٍ
أىمً٤مم :اًمٕمٌ٤مدات ،واعمٕم٤مُمالتَ ،وإَ ْٟم ِٙم َح ِ٦م،
٤مؾمٞم ً٦م َو ُي ْ٘م ًَ ُؿ إمم صممٟمٞم٦م
٤مقمٞم ً٦مَ ،و ُ َ
ُ ُ ْ َ َُ
قص َٚمٝم٤م إمم صمم ٍ
واجلٜم٤مي٤مت ،وإَ ْىم ِْمٞم ِ٦م ،وسمٕمْمٝمؿ يزيد ذًمؽ طمتك ي ِ
سمٌ٤مب ُُم َٕم ٍ
ٟمٞم٦م ،ومم يم٤من ُِم َـ اًم٘مقاقمد يتٕمٚمؼ ٍ
لم أو
َ
ُ
َ
َ
ٍ
ٍ
ً
ٍ
قهن َ٤م
وم٘مٝمٞم٦م َو ُظمّم٧م
ىم٤مقمدة
ضمزء ُمٜمف ،وم٢مهن٤م ُشم ًَٛمك
سمرسمع ُِم ْـ أرسم٤مع اًمٗم٘مف أو
يتٕمٚمؼ
ً
سم٤مؾمؿ آظمر ،وم٠مصٌحقا ُي ًَٛم َ
سم٤مًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
ظم٤مص٦م ٍ
سمٌ٤مب ُِم ْـ أسمقاب اًمٗم٘مف ،وًمٞمً٧م ً
ً
ٌ
قم٤مُم٦م قمغم يمؾ
وم٘مٝمٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م
إذن اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م هل؟ هل ىمقاقمد
أسمقاب اًمٗم٘مف ،وهذا هق اًمذي قمٚمٞمف اؾمتخدام اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ٍ ِ
ىمًٞمم ًمٚم٘م٤مقمدة ،ذم
يمثػم ُم َـ إطمٞم٤منَ ،أهن ُ ْؿ جيٕمٚمقن اًمْم٤مسمط ً
ٍ
ٍ
ٍ
سم٠مسمقاب ُمٕمٞم ٍٜم٦م ُِم َـ
وخمّمقص٤م
حمّمقرا
واطمد ،وهق أٟمف يٙمقن
ضم٤مٟم٥م
ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وًمٙمٜمف يٗمرق قمٜمف ذم
ً
ً

( )1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ( )2349يمت٤مب إطمٙم٤مم  -سم٤مب َُم ْـ َسمٜمَك ذم َطم٘م ِف ُم٤م َي ُي سمِ َج ِ
٤مر ِه ُمـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ،وأمحد
( ،)22778( )37/438وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)7517
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اًمٗم٘مف دون ُم٤م قمداه٤م.
ٍ
أضب ً
ُمثالً ،مِٜم َ ُ٘م ْؾ ً
ىم٤مقمدة وم٘مٝم ٍٞم٦م ً
ُمثال :إِن ُِم َـ اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمددة،
ُمث٤مٓ ،طمٞمٜمم ٟم٘مقل قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل أي
ٍ
ًمِٜمَ ُ٘م ْؾ :ذم اًمّمالة ً
ؾمجقد وم٢مهن٤م ُشم ْر َوم ُع
ؾمجقد وٓ َي ْٚم َح ُ٘م َٝم٤م
شمٙمٌػمة ُِم ْـ شمٙمٌػمات اًمّمالة ٓ َي ًٌِْ ُ٘م َٝم٤م
ُمثالٟ :م٘مقل :إِن يمؾ
ٌ
ٌ
ٞمد َه٤م:
ومٞمٝم٤م اًمٞمدان ذم اًمتٙمٌػمُ ،أ ِقم ُ
ٍ
ؾمقاء
شمٙمٌػمة ُِم ْـ شمٙمٌػمات اًمّمالة،
اًمٙم ِ٤مذمش ،ي٘مقل :إِن يمؾ
هذه اًم٘م٤مقمدة َذ َيم َر َه٤م اعمُ َقوم ُؼ اسمـ ُىم َد َاُم َ٦م ذم يمت٤مب « َ
ٌ
ٍ
اٟمت٘م٤مل أو شمٙمٌػمة اإلطمرام ،هذه اًمتٙمٌػمات هؾ ُشم ْر َوم ُع ومٞمٝم٤م اًمٞمدان أم ٓ َشم ْر َوم ُع؟ ىم٤مل :اٟمٔمر هذه اًمتٙمٌػمات
يم٤مٟم٧م شمٙمٌػمة
ٍ
ٍ
ؾمجقد وًمٞمس َه ٍ
ؾمجقد وم٢مٟمف ُشم ْر َوم ُع ومٞمٝم٤م
٤مو إمم
راومٕم٤م ُِم ْـ
ؾمجقد وًمٞمس سمٕمده٤م
إِ ْن ََل ْ يٙمـ ىمٌٚمٝم٤م
ؾمجقد أيً :مٞمس ً
ٌ
ٌ
ٍ
شمٙمٌػمات ًمِ َٞم ّْم ُد َق قمٚمٞمٝم٤م أٟمف ًمٞمس
اًمٞمدان ،وًمق شم٠مُمٚم٧م ذم اًمّمالة همػم اجلٜم٤ملز وهمػمه٤م َعمِ٤م وضمدت ذم اًمّمالة إٓ أرسمع

ؾمجقد ،وهل شمٙمٌػمة اإلطمرام وشمٙمٌػمة اهل ُ َقي واًمريمقع واًمرومع ُمٜمف وطملم اًمرومع ُِم َـ
ؾمجقد وًمٞمس سمٕمده٤م
ىمٌٚمٝم٤م
ٌ
ٌ
اًمتِمٝمد إول.
ٍ
ظم٤مص٦م ٍ
اٟمٔمرً :مِٜمُ َٓمٌ َؼ قمغم هذه اًم٘م٤مقمدةً ،
ٌ
ٌ
واطمد،
سمٌ٤مب
قم٤مُم٦م ذم يمؾ أسمقاب اًمٗم٘مف أم
أوٓ هذه اًم٘م٤مقمدة هؾ هل
ً
ٌ
واطمد ،اٟمٔمر :إُمر اًمث٤مين :هذه
ؼمى .هذا
ٞمٝم٤م
ىم٤مقمدة أو
ٞمٝم٤م
ٌ
ً
ً
و٤مسمٓم٤م وم٘مٝمٞمً٤م ،وٓ ُٟم ًَٛم َ
ظم٤مص٦م إذن ُٟم ًَٛم َ
ىم٤مقمدة ُيمٚمٞم ً٦م وٓ ُيم ْ َ
ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وإٟمم ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر
ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م أم ُُم ًْتَٜمٌَْ َٓم ٌ٦م َو ُُم ًْتَ ْ٘م َر َأ ٌة؟ هل ًمٞمس
اًم٘م٤مقمدة هؾ هل
ً
ٌ

( )1

ريض اهلل قمٜمٝمم َأن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يرومع يديف ذم اًمتٙمٌػم ذم صمالصم٦م ُمقاوع واحلدي٨م ذم
ٍ
«اًمّم ِح ِ
طمدي٨م آظمر  ،ومٜمٔمر اًمٕمٚممء ذم هذه اعمقاوع إرسمع ومقضمدوا هل٤م هذه
ٞمحش ،وضم٤مء طملم اًمرومع ذم اًمتِمٝمد ذم
( )2

( )3

اؾمتِ ْ٘م َر ُاؤ ُه ْؿ ٌ
يم٤مُمؾ ذم هذه اًمّمقرة.
اؾمتَ ْ٘م َر ُؤ َه٤م
اؾمت٘مراءَ ،و ْ
ً
اًم٘م٤مقمدة وهذا اًمْم٤مسمط ْ
ٌ
وم٘مٝمٞم٦م ،اٟمٔمر ذم اًمّمٞم٤مهم٦مً ،مق ىمٚم٧م :إِن
ومروع
شمٓمٌٞمؼ ًمٚمتٕمريػ :هؾ يٜمدرج حت٧م هذه اًم٘م٤مقمدة
اٟمٔمر هلذه اعمً٠مًم٦م:
ٌ
ٌ
طمٙمم وم٘مٝمٞمً٤مٟٕ :مف ٓ يٜمدرج حتتف إٓ َُم٤م
طمٙمم أم
ً
ىم٤مقمدة؟ ً
رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػم ٓ ُي ْر َوم ُع إٓ ذم أرسمع ُمقاوع أصٌح ً
( )1هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوى اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر أُم ف زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛمحٞم٦م وًمد ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي ومٞمم
ضمزم سمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ىم٤مل :ه٤مضمر وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ويمذا ىم٤مل اًمقاىمدي طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصممٟملم روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن وهمػمهؿ وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مسمر واسمـ قمٌ٤مس وهمػممه٤م( .اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)181/4 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )735يمت٤مب إذان -سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػمة إومم ُمع آومتت٤مح ؾمقاء..
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )739يمت٤مب إذان – سم٤مب رومع اًمٞمديـ إذا ىم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم.
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ٍ
ٍ
أرسمٕم٦م.
حمّمقر قمغم إُمر
ىم٤مقمدة وم٘مٝم ًٞم٦م ،همػم
ُذ ِيم َر ومٞمف ،وًمٙمـ ًَمـم ُص ْٖمٜمَ ُ٤مه هبٞمئ٦م اًم٘م٤مقمدة أصٌح
ً
خترجي٤م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة شمٙمٌػمة اجلٜم٤مزة أو شمٙمٌػمات اجلٜم٤مزة إرسمع أو اًمً٧م أو اخلٛمس َ -قم َغم َطم ًَ ِ
٥م
أذيمر
ً
ف اًمرواي ِ
اظمتِ َال ِ
ْ
ؾمجقد َأ ْم ٓ؟ ٓ ،إذن قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل َدًمِٞم ُٚم َٝم٤م
ؾمجقد َو َي ْٚم َح ُ٘م َٝم٤م
٤مت  -هذه اًمتٙمٌػمات هؾ يًٌ٘مٝم٤م
ٌ
ٌ
َ َ
آؾمت٘مراء ،وم٢مٟمؽ ؾمؽمومع يديؽ ذم اًمتٙمٌػم ،وىمد ضم٤مء قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يرومٕمقن
أيدُيؿ ذم اًمتٙمٌػم قمٜمد صالة اجلٜم٤مزة ،إذن َُم٤م َدًمِ ُٞمٚمٜمَ٤م قمغم أٟمف يرومع اًمٞمديـ ذم شمٙمٌػمة اجلٜم٤مزة أُمران:
َإَََ َْمَ َُرََََإَََ َوََُلَ َ:ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وٓ ؿمؽ أٟمف أىمقى.
اؾمت٘مرالل وؾمٞم٠ميت سمٕمد ٍ
ََََ َ َِِّٚنَ َ:اًمدًمٞمؾ آؾمت٘مرالل ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ٍ
ََوََإَََ َْمَ َُرََافثَ
ىمٚمٞمؾ ىمْمٞم٦م
ىمٚمٞمؾ ،ومٝمق دًمٞمؾ
ٌ
آطمتج٤مج سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
ٚظَ َََدةََِ َََ َِ َِ
َََ َََ َ َِ
ؾمٌٕم٤م،
َآخ َُرَ َظَ ََذَ َ َََهَ َِذَهََِ َاف
يَََ ََ َٟ
مخً٤م أو ً
ََ َْتَ ََِرَ َ ٌَ
َافٍَ ََْ َََِٓٔ َ:َٜاًمتٙمٌػمات اًمزوالد ذم صالة اًمٕمٞمديـ اًمتٙمٌػمات اًمزوالد ً
ؾمجقد؟ ٓ ،ومٕمغم اًم٘م٤مقمدة أٟمف ُشم ْر َوم ُع ومٞمٝم٤م اًمٞمدان ،ومٜم٘مقل:
ؾمجقد أو َي ْٚم َح ُ٘م َٝم٤م
اًمًٌع ُمع شمٙمٌػمة اإلطمرام :هؾ َي ًٌِْ ُ٘م َٝم٤م
ٌ
ٌ
َج ٍع ُِمـ أهؾ ِ
ُمِمٝمقر هلؿََ ،ل ْ ي٠مت َٟمص قمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ
اًمٕم ْٚم ِؿ وهق
أهن٤م ُشم ْر َوم ُع ومٞمٝم٤م اًمٞمدان وهق ىمقل َ ْ ْ
ٌ
ِ
ِ
ؽم سم٤مٓؾمت٘مراء ،وسمحً٥م ىمقة آؾمت٘مراء وؾمالُمتف ُِم َـ
ٓ سمِ٤مًمر ْوم ِع وٓ ِ َسمٜمْٗم ِٞمف ،ومٜم٘مقل :إِن آؾمتدٓل هبذه اًم٘م٤مقمدة ُُم ًْتَ ٌ
٤مقم َد ِ
اًم٘م ِ
ُمقضمقد ذم حمٚمف ،إذن قمرومٜم٤م أن اًمٗمرق سملم َ
ات
اًمٜمقاىمص ،وم٢مٟمف يٙمقن َأ َشمؿ وأيمٛمؾ ،واحلدي٨م سم٤مٓؾمت٘مراء
ٌ
اقم َد ُِمـ طمٞم٨م ُم٤م يٜمدرج حتتٝم٤م ،وُمٕمروم٦م هذا اًمٗمرق أو هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمٝمؿ ضمدا ًمٓم٤مًم٥م ِ
و َىمق ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ.
ْ
َ َ
ٌ
َ
ذ ُت ًمف ىمٌؾَ ،أ ْن ٟم٘مقل :إِن اًم٘مقاقمد شمٜم٘مًؿ سم٤مقمتٌ٤مر آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م
افْوع َافثٚف :ٞهق اًمًٝمؾ ضمدا ورسمم أَ َ ْ
وآظمتالف ومٞمٝم٤م إمم ىمًٛملم :شمٜم٘مًؿ إمم ىمقاقمد ُمت َٗم ٍؼ قمٚمٞمٝم٤م وىمقاقمد ُخم ْتَ َٚم ٍ
ػ ومٞمٝم٤م ،ؾمٌ٥م آشمٗم٤مق وؾمٌ٥م آظمتالف
ُ

ِ
ِ
آؾمتِ ْ٘م َر ِاء اًم٘مقي ،وم٢مٟمف يٙمقن ُُمت َٗم ً٘م٤م قمٚمٞمف ،وُم٤م يم٤من همػم
آؾمتٜم ْ َد ُ
اب ،ومم يم٤من ُم َـ اًمٜمص أو ْ
ُم٤م هق؟ ؾمٌ٥م آشمٗم٤مق هق ْ

ذًمؽ وم٢مٟمف رسمم يم٤من ُخم ْ َت َٚم ًٗم٤م ومٞمف ُمثؾ اًم٘م٤مقمدة اًمتل َذ َيم ْر ُ َهت٤م ىمٌؾ ٍ
ػ ومٞمٝم٤م.
ىمٚمٞمؾ ،هذه ُخم ْ َت َٚم ٌ
وم٢مِن َأسم٤م طمٜمِ َٞمٗم َ٦م اًمٜمٕمم َن سمـ ٍ
صم٤مسم٧م قمٚمٞمف رمح٦م اهلل اإلُم٤مم وأصح٤مسمف ٓ يرون هذا إُمر :وم٢مِن َأ َسم٤م َطمٜمِ َٞمٗم َ٦م يم٤من ٓ َي َرى
َ َ
َْ
رومع اًمٞمديـ إٓ ِقمٜمْ َد شمٙمٌػمة اإلطمرام وم٘مط .أريد َأ ْن أىمػ هٜم٤م ً
ؼمى أو اًمٙمٚمٞم٦م َوم٢مِن
ُمثال أٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :اًم٘مقاقمد ُ
اًمٙم ْ َ
ؼمى أو ُيمٚمٞم ً٦م إٓ سمقصٗملم:
اًم٘مقاقمد ٓ ُشم ًَٛمك ُيم ْ َ
افوَ َْصَ ََُ
فَََإَََ َوََُلََ َََ:أ ْن شمٙمقن يدظمؾ حتتٝم٤م أهمٚم٥م أسمقاب اًمٗم٘مف.
ََ ََ
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ؼمى يمم ُمِمك قمٚمٞمف اًمًٞمُقـمِل وُم٤مت
ؼمى ُُمت َٗم ٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ،واًم٘مقاقمد ُ
ُ
اًمٙمٚمٞم َ٦م
َََََ َ َِِّٚنََ َ َ:أن اًم٘مقاقمد ُ
َإَََ َْمَ َُرَ َافث
اًمٙم ْ َ
واًمٙم ْ َ
واًمٙمٚمٞم َ٦م أرسمٕمقن ،وًمذًمؽ يٕمٜمل ُم٤م َىمً َؿ
مخسُ ،
ُُمتَ َ٠مظم ًرا ويمؾ َُم ْـ سمٕمد اًمًٞمُقـمِل يمؾ قمغم ـمري٘متفَ ،أن اًم٘مقاقمد ُ
ؼمى ٌ
اًمٙم ْ َ
اًمٙمٚمٞم ِ
٤مت أرسمٕملم ُمِمك قمٚمٞمف اًمٙمثػمون ضمدا سمٕمده ،قمنمات اًمٕمٚممء اًمذي ٟمٔمٛمقا اًم٘مقاقمد أو يمتٌقا ومٞمٝم٤م
اًمًٞمُقـمِل ُ
اًمٙمٚمٞم ِ٦م أرسمٕمقن.
ُمِمقا قمغم ـمري٘م٦م أَن ُ
اًمٙمٚمٞم ِ٦م ومٞمٝم٤م وصٗم٤من :اًمقصػ إول :أهن٤م يٜمدرج حتتٝم٤م أهمٚم٥م أسمقاب اًمٗم٘مف ،إُمر اًمث٤مين :أهن٤م ُُمت َٗم ٌؼ
إذن اًم٘مقاقمد ُ
ٍ
أسمقاب َُم٤م ٓ يدظمؾ ذم اًم ُٙمٚمٞم ِ٦م.
ؼمى أؿمٛمؾ ُِم َـ اًم ُٙمٚمٞم ِ٦م ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م ُِم ْـ
قمٚمٞمٝم٤م ،ويمذًمؽ اًمٙمؼمى ،وًمٙمـ ُ
اًمٙم ْ َ
اًمت٘مًٞمؿ إظمػم وسمف ٟم٘مػ قمٜمد اًمت٘مًٞمؿ ُصمؿ ٟمٜمت٘مؾ ًمٚمٛمً٠مًم٦م اًمتل هل أهؿ ،وهق شم٘مًٞمؿ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مر
اعمٜم٤مؾمٌ٦م ومٞمٝم٤م ،وٟمٕمٜمل سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م هل وضمقد اًمراسمط سملم احلٙمؿ وسملم هذه اًم٘م٤مقمدةَ ،أ ْن يقضمد را ٌ
سمطَ ،أ ْن يقضمد هٜم٤مك
ُمٕمٜمك يرسمط سملم اًم٘م٤مقمدة وسملم احلٙمؿ.
ً

ٌ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ،وىمد َذ َيم َر اًمِمٞمخ َص ِٗمل
واًم٘مقاقمد شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ،سمٕمْمٝم٤م شمقضمد ومٞمف ُمٜم٤مؾم ٌٌ٦م وسمٕمْمٝم٤م ٓ يقضمد ومٞمف
لم ذم َشم ْ٘م ِٕم ِ
اًمديـ قمٚمٞمف رمح٦م اهللَ :أن ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ِ
ٞمد اًم٘مقاقمد :وم٢مِن
اؾم٤مٟمِٞم َ
اًمٕم َر ِاىمٞم َ
لم ختتٚمػ قمـ ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اخل ُ َر َ
لم ُِمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م يم٤مٟمقا يٕمٜمَق َن سمٓمريؼ اًمٓمر ِد ،يٓمردون ُِمـ همػم قم ٍ
اًمٗم٘مٝم٤مء اخلر ِ
ٜم٤مي٦م سم٤مًمت٠مصمػم ،اًمت٠مصمػم هل
ْ
ُْ ْ
اؾم٤مٟمٞم َ َ
ْ
َُ َ
اعمٜم٤مؾمٌ٦مََ ،ل يٌح٨م قمـ اعمٕمٜمك اعمِمؽمك سملم اًم٘م٤مقمدة وسملم احلٙمؿُ ،م٤م هل احلٙمٛم٦م ومٞمف ،وُم٤م هل ِ
اًمٕمٚم ُ٦مَُ ،م٤م هق اعمُ َ١مصم ُر؟
َ
َ
ْ
ِ
ؿٚفوا :وأُم٤م ِ
أظمريـ وم٢مِهنؿ ُي ْٕمٜمَ َ
قن سمِ٤مًمت٠مصمػم ،ىم٤مل :وهذه هل ـمري٘م٦م وم٘مٝم٤مء احلدي٨م :وم٘مٝم٤مء احلدي٨م يٕمٜمقن
ـمري٘م٦م

ٌ
ٌ
ُمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م.
ُمٕمٜمك
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ،هٜم٤مك
دالم َأن اًم٘م٤مقمدة يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م وسملم إطمٙم٤مم اعمٜمدرضم٦م سمٞمٜمٝم٤م
ً
ً
ٌ
ُمِمؽمك ،عم٤مذإَ :ن اًمذي
ُمٕمٜمك
اج سمِ٤مًمْم َم ِنش ومٞمف
ًمق ٟمٔمرت ذم أهمٚم٥م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمِمٝمقرة :ومٞمف ُمٕمٜمك «اخلَ َر ُ
ً
ظمً٤مرة قمغم ُم٤م حت٧م يده« ،إَ ْقمم ُل سمِ٤مًمٜمٞم ِ
٤متش ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٞم ِ٦م ،اًمٜمٞم ُ٦م ُِم ْـ
يْمٛمـ اًمذي َي ْر َسم ُح هق اًمذي ُين إِ ْن وىمع
ٌ
َ

ٌ
ُمِمؽمك ومٞمف.
ُمٕمٜمك
أقممل اًم٘مٚم٥م ُِم ْـ قمٛمٚمؽ ،ومٕمٛمٚمؽ ذم ٟمِٞمتَ َؽ ُم١م ٌصمر ذم صح٦م قمٛمٚمؽ وذم اإلصم٤مسم٦م قمٚمٞمف :إذن هٜم٤مك
ً
ٌ
ت ىمٌؾ
ُمٕمٜمك ُُم َ١مصم ٌر ومٞمٝم٤م وٓ
هٜم٤مك سمٕمض اًم٘مقاقمد ٓ ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م ٓ ُمٜم٤مؾمٌ٦م ومٞمٝم٤مٓ ،
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ُِمثْ ُؾ اًم٘م٤مقمدة اًمتل ُذيمِ َر ْ
ً
ٍ
ٌ
ٌ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م.
شم٠مصمػم ،أو ٓ شمقضمد ومٞمٝم٤م
ىمٚمٞمؾَُ :م٤م قمالىم٦م اًمًجقد سمرومع اًمٞمديـ؟ ٓ شمقضمد
قمالىم٦م ،ومٝمٜم٤م ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ٌ
إذن وم٤مًم٘مقاقمد شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم :ىمقاقمد ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمت٠مصمػم واعمٜم٤مؾمٌ٦م ،وىمقاقمد ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ذًمؽ .وم٤ملدة هذا
ٜم٤مؾمٌ٦م أىمقى سم ٍ
ٌ
ُمٝمؿ ضمدا :أٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ َأن اًم٘مقاقمد اًمتل ومٞمٝم٤م ُم ٌ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ومٞمٝم٤م :وًمذًمؽ
ٙمثػم ُِم َـ اًم٘مقاقمد اًمتل ٓ
اًمت٘مًٞمؿ ٌ
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قمٜمدُم٤م شمتٕم٤مرض قمٜمدك ىم٤مقمدشم٤من  -وُم٤م َأ ْيمثَر ُم٤م َشمتَٕم٤مر ُض ا ًَم٘مق ِ
اًمٗم ِ٘م ِٞمف  -وم٢مٟمؽ ُشم َ٘مد ُم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ومٞمٝم٤م ُم ٌ
اقم ُد ِقمٜم ْ َد َ
ٜم٤مؾمٌ٦م
َ
َ َ َ َ
َ َ
وخت ٌ
َْ
ٞمٞمؾ قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م هذا اعمٕمٜمك.
ٍ
سمٛمٕم٤من ُم َٕمٚم َٚم ٍ٦م ،وٓ َيٜمْتَ ِ٘م ُؾ ًمٚمٛمٕم٤مين همػم اعمُ َٕمٚم َٚم ِ٦م إٓ ذم ٍ
ٟمٓم٤مق ٍ
وٞمؼ ضمدا :وم٤مٕصؾ
واًمنم ُع ي٠ميت ذم أهمٚم٥م أطمٙم٤مُمف
ُ
ْ
ِ ِ
ِ
اؾمتِٜمٌَْ٤مـمِ َٝم٤م هق اًمٜمٔمر ذم اعمٜم٤مؾمٌ٦م واًمِم ٌَ ِف وٟمحق ذًمؽ.
ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م أهن٤م ُُم َٕمٚم َٚم ٌ٦مُ ،م ْـ ُمً٤مًمؽ اؾمتخراج اًمٕمٚم٦م َو ْ
ُمٗمٞمد ضمدا ذم شمّمقر اًم٘مقاقمد وأٟمقاقمٝم٤م ،وقمغم ذًمؽ
إذن قمرومٜم٤م أىمً٤مم اًم٘مقاقمد وُمٕمروم٦م هذه إىمً٤مم إرسمع ٌ
٤مص ِدي ِ٦م ،اًم٘مقاقمد اعمَ َ٘م ِ
ٟمتذيمر قمٜمدُم٤م َشم َٙمٚمٛمٜم َ٤م قمـ اًم٘مقاقمد اعمَ َ٘م ِ
ٌ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م أم ًمٞمس ومٞمٝم٤م
٤مص ِدي ُ٦م هؾ هل ُِم َـ اًم٘مقاقمد اًمتل ومٞمٝم٤م
ْ
ٜم٤مؾمٌ٦م ،واًم٘مقاقمد اعمَ َ٘م ِ
ً
ُمٜم٤مؾمٌ٦م؟ هل ُِم َـ اًم٘مقاقمد اًمتل ومٞمٝم٤م ُم ٌ
ٌ
وم٘مٝمٞم٦م،
٤مص ِدي ِ٦م سمٕمْمٝم٤م ىمقاقمد ومِ ْ٘م ِٝمٞم ٌ٦م وسمٕمْمٝم٤م ًمٞمً٧م ىمقاقمد
وإٟمم ُِم ْـ سم٤مب آؾمتحً٤من.

يٌ٘مك قمٜمدٟم٤م ُمً٠مًمت٤من ُصمؿ ٟمٜمت٘مؾ ًمٙمالم اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ِذ ْيم ِر اًم٘م٤مقمدة إومم ،وه٤مشم٤من اعمً٠مًمت٤من ُمٝمٛمت٤من
ضمدا ،ومه٤م ُمتٕمٚم٘مت٤من ذم ىمْمٞم٦م هذه اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمدُم٤م حتٗمٔمٝم٤م وشمٕمرومٝم٤م يمٞمػ َشم ًْتَثْ ِٛم ُر َه٤م وشمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م؟ وهق
ىمْمٞم٦م يمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُِم َـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،هذا اعمقوقع اًمْمخؿ.
اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ شمتّمقر أهن٤م ٌ
ىمٚمٞمٚم٦م ،سمؾ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤معمئ٤مت سمؾ سم٤مًٕمقف سمؾ سمٕمنمات إًمقف ،اًم٘مقاقمد
ومٝمم
اًمٗم٘مٝمٞم٦م
ٌ
يمثػمة ضمدا ،واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ََل ْ ُي َدو ْن إمم أن ،ومٞمٛمٙمـ ًمٌٕمْمٙمؿ  -إِ ْن َر َز َىم ُف اهلل قمز وضمؾ ً
ً
طمديث٤م ُُم ًْتَ ِ٘مال ،وًمٙمـ أىمقل :رسمم يٙمقن ُِم َـ اًمٗم٘مٝم٤مء
ـمٌٕم٤م ًمـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ يمٞمٗمٞم٦م اؾمتخراج اًم٘مقاقمد :وم٢من ًمذًمؽ
وقمٚممً ،
ً
ُمقضمقد ،وىمد وىمٗم٧م قمغم سمٕمض اعمٕم٤مسيـ رسمم
يـ َُم ْـ يٛمٙمٜمف َأ ْن يًتخرج ىمقاقمد ََل ْ ُي ًْ ٌَ ْؼ إًمٞمٝم٤م ،وهذا
ٌ
اعمُتَ َ٠مظم ِر َ
اؾمتٜمٌط ىمقاقمد ُِمـ قمٜمده ِ،ـمٌٕم٤م وًمٙمـ يمٚمم شم٠مظمر اًمزُم٤من يمٚمم أصٌح ِ
اًمٕم ْٚم ُؿ أىمؾ :ومال يًتٓمٞمع اًمِمخص َأ ْن يًتٜمٌط إِٓ
ً
ْ

اإلُم َٙم ِ
ضمديدة -
٤من اؾمتٜمٌ٤مط ىمقاقمد أيمثر :ومٌ٤مإلُمٙم٤من َأ ْن شمًتٜمٌط ىمقاقمد
ً
ىمقاقمد أىمؾ ،وأُم٤م اًمزُم٤من إول وم٢مٟمف يم٤من ذم ِ ْ
ٞمؾ َ :-أن اًم٘مقاقمد ومٞمٝم٤م ٟمقع ٍ
َو َيم َم ُىم ْٚم ُ٧م َو َؾم َٞم ْ٠م ِيت َُم َٕمٜمَ٤م َسم ْٕم َد َىم ِٚم ٍ
دًمٞمؾ ،وىمد اٟمٕم٘مد اإلَج٤مع َ
ػ ذم ذًمؽ إٓ أسمق ُحم َٛم ٍد
ُي٤مًم ِ ْ
وَل ْ ُ َ
سمـ َطم ْز ٍم قمٚمٞمف رمح٦م اهللَ :أن اًمدًمٞمؾ جيقز شمقريده ،واًم٘مقاقمد ُِم َـ إدًم٦م َ -يم َم َؾمٞمَ ْ٠م ِيت َُم َٕمٜمَ٤م َسم ْٕم َد َىم ِٚم ٍ
ٟمقع ُِم ْـ
ٞمؾ  ،-أٟمف ٌ
أٟمقاع إدًم٦م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
إذن ىمّمدي ُِم ْـ هذا إُمر َأن اًم٘مقاقمد اًمٙمثػمة هذه يمٞمػ شمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م وشمًتثٛمره٤م وشمًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم؟
حيتَ٩م سم٤مًم٘م٤مقمدة؟ َي ْٕمٜمِل َأ ْن ُشم َٕمٚم َؾ هب٤م
حيتَ٩م سم٤مًم٘م٤مقمدة َأ ْم ٓ؟ يمٞمػ ُ ْ
قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ُمً٠مًمت٤من ،اعمً٠مًم٦م إومم :هؾ يٛمٙمـ َأ ْن ُ ْ
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ََ
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ُمثال :ضم٤مءك ٌ
ٟمجً٤م ،وإذا يم٤من ً
ُشم َٕمٚم َؾ سم٤مًم٘م٤مقمدةً ،
ىمٚمٞمال وم٢مٟمف يٙمقن َُم ْٕم ُٗمقا قمٜمف،
يمثػما وم٢مٟمف يٙمقن ً
رضمؾ وم٘م٤مل :اًمدم إذا يم٤من ً
ِ
ِ
ِ
ؼم ُة سمِ٤مًمِم ْ ِؼم ،وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ىم٤مل:
ُم٤م َدًم ُٞمٚم َؽ؟ ُم٤م ُم٘مدار اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم؟ ُم َـ اًمٗم٘مٝم٤مء َُم ْـ ىم٤مل :إِن اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم اًمٕم ْ َ
ِ
اًمد ْر َه ُؿ اًمٌَ ْٖم ِكمْ ،
ٟمقع ُِم ْـ أٟمقاع اًمدراهؿ ،وىمٞمؾ :إِن اًمد ْر َه َؿ اًمٌَ ْٖم ِكم هق
واظمتُ ِٚم َ
ػ ذم شم٘مدير اًمد ْر َه ِؿ اًمٌَ ْٖمكم ،وم٘مٞمؾ :إٟمف ٌ
٥م اًمٌِ َٖم ِ
اًمً َق ُاد اًمذي يٙمقن ذم ُر َيم ِ
اًمٌ ْٖم َؾ ُمٝمم َشم َٖم َػم يٕمٜمل طمجٛمف أو ِؾمٜم ُف
ؼم يٙمقن َسم ْٖم ًال ،يٙمقن َأن َ
٤ملَ ٕ :ن َ
اًمٌ ْٖم َؾ ُمٝمم َيم ُ َ

أو ٟمققمف ،وم٢من ذم ُر ْيمٌَتِ ِف ً
ٟم٘مٓم٦م ؾمقداء ٓ يتٖمػم طمجٛمٝم٤م يمٞمػ يٙمقن ذًمؽ؟ أٟم٤م ٓ أدري وًمٙمـ َذ َيم َر ذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء،
ي٠ميت سمٕمض أهؾ ا ِ
ًمٕم ْٚم ِؿ وهق اًمّمحٞمح ً
ف،
اًمٕم ْر ُ
دًمٞمال ،وهق ىمقل وم٘مٝم٤مء احلدي٨مَ :أن اًمٗمرق سملم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ُ
ُي َٗمك َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ -ىم٤مل :اًمٙمثػم ُم٤م َوم ُح َش ذم ٟمٗمًؽ ،وًمٙمـ ًمق ضم٤مء
واًمدًمٞمؾ ُِم ْـ طمٞم٨م اًمٜمص ىمقل اسمـ قمٌ٤مس َ -يم َم ٓ َ ْ
ؿمخص وىم٤ملِ :إن اًم٘مٚمٞمؾ اعمَ ْٕم ُٗمق قمٜمف ،هق ُم٤م يم٤من ىمٚم ًٞمال ذم اًمٜم ُٗم ِ
قسَٕ :ن اًمٕم٤مدة ُحم َٙم َٛم ٌ٦م.
ٌ
اٟمٔمر هٜم٤م .اؾمتدل سممذا؟ سم٤مًم٘م٤مقمدة ،إذن هؾ يّمح ًمؽ َأ ْن شمًتدل سم٤مًم٘م٤مقمدة أم ٓ؟ ٟم٘مقل ً
أوٓ :اًم٘م٤مقمدة إذا يم٤مٟم٧م
ٌ
اؾمتدٓل سمٜمّمقص
قص ً٦م ومال ؿمؽ أٟمف يّمح آؾمتدٓل هب٤م ،سمؾ يٚمزم آؾمتدٓل هب٤مَ ٕ :ن آؾمتدٓل هب٤م
َُمٜمْ ُّم َ
اًمق ْطمٞمَ ْ ِ
لم ُِم َـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم ِ٦م ،إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمقع إول وهق اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م.
َ
ِ
ِ
ٍ
٤مه٤م؟ ىمٚم٧م:
ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمٝم٤م همػم
وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة ًمٞمس
اؾمتَٜمٌَْ ْٓمٜمَ َ
ً
ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م هق َدًم ُٞمٚم َٝم٤م؟ ُم ْـ أيـ ْ

ىمٌؾ ٍ
ىمٚمٞمؾ ُِم َـ آؾمت٘مراء ،يٕمٜمل يم٤من َدًمِ ُٞمٚم َٝم٤م ُم٤مذا؟ واؾمتْ ِٛم َد ُاد َه٤م ُم٤مذا؟ آؾمت٘مراء ،إذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة ُُم ًْتَ ْ٘م َر َأ ًة وم٢مٟمف
قل ِ
يّمح آؾمتدٓل هب٤مَٕ :ن دًمٞمؾ آؾمت٘مراء ُطمج ٌ٦م ،وىمد َذ َيمر اسمـ ُم ّْم ِٚم ٍح ذم يمت٤مسمف « ُأ ُص ِ
اًمٗم ْ٘م ِفش َأن اًمّمحٞمح ُِم َـ
ُ
َ
صحٞمح
َجٞمٕم٤مَ :أن آؾمت٘مراء دًم ٌٞمؾ
ٌ
إىمقال ذم ىمْمٞم٦م آطمتج٤مج وهق ىمقل َجٝمقر اًمٕمٚممء ُمذهٌٝمؿ واعمذاه٥م إرسمٕم٦م ً
وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
إذن اٟمتٌف هلذه اًمٕمٌ٤مرة :آؾمتدٓل ًمٞمس سم٤مًم٘م٤مقمدة :وإٟمم سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة آؾمتدٓل ًمٞمس سم٤مًم٘م٤مقمدة ،وإٟمم سمٛمٕمٜمك
اًمٗم ُت ِ
اًم٘م٤مقمدةٟ ٓ ،مًتدل سم٠مصٚمٝم٤م وإٟمم ٟمًتدل سمٛمٕمٜم٤مه٤م :وًمذًمؽ ي٘مقل اًم٘م٤ميض َشم ِ٘مل اًمديـ اسمـ اًمٜمج٤مر ُ
قطمل قمٚمٞمف رمح٦م
ٍ
ِ ِ
اًمٙم ْق َيم ِ
ً
اهلل يمٚم ً
٥م
ذ ُح َ
ٛم٦م
ضمٚمٞمٚم٦م ي٘مقل :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمِمٌف إدًم٦م وًمٞمً٧م سم٠مدًم٦م ،ويمذًمؽ ذم اًمنمح «اًمت ْحرير َ ْ
سم٠مدًم٦م ًمٙمـ صمٌ٧م ُمْمٛمقهن٤م سم٤مًمدًمٞمؾ ومّم٤مر ي٘م٣م هب٤م ذم اجل ْز ِلٞم ِ
اعمُٜمِػمش ي٘مقل :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمِمٌف إدًم٦م وًمٞمً٧م ٍ
٤مت.
ُ
ُ
َجٞمٚم٦م ضمدا ،ي٘مقل :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمِمٌف إدًم٦م وًمٞمً٧م ٍ
ٌ
ٌ
سم٠مدًم٦م وًمٙمـ صمٌ٧م ُمْمٛمقهن٤م سم٤مًمدًمٞمؾ :صمٌ٧م ُمٕمٜم٤مه٤م
يمٚمٛم٦م
ص أو آؾمت٘مراء ،صمٌ٧م ُمْمٛمقهن٤م سم٤مًمدًمٞمؾ ومّم٤مر ُي ْ٘م َ٣م هب٤م ذم
سم٤مًمدًمٞمؾُ ،م٤م هق اًمدًمٞمؾ اًمذي صمٌ٧م ُمْمٛمقهن٤م سمف؟ إُم٤م اًمٜم ُ
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اجل ْز ِلٞم ِ
٤مت ،يٕمٜمل ُي ْ٘م َ٣م هب٤م ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
ُ
ٍ
ٍ
وم٤ممه٤م ًمٚمٛمٕمٜمك ٓ
وم٘مٝمٞم٦م ومٜم٘مقل :إِن َشم ْٕم ِٚم َٞمٚم َؽ
ىم٤مقمدة
ؿمخّم٤م ُي َٕمٚم ُؾ ذم
إذن إذا وضمدت
ٌ
ً
صحٞمح سمنمط أن شمٙمقن ً
شمًتدل سم٤مًمٜمص ،اًمذي اؾمتدل سمِٜمَّم ِف سم٤مًمٔم٤مهر سمدًٓم٦م اًمٜمص اًمذي ومٞمف هق َٟمص اًمٙمت٤مب واًمًٜم ِ٦م ،أُم٤م اًم٘مقاقمد ِ
اًمٗم ْ٘م ِٝمٞم ُ٦م
ومال شمًتدل سمِٜم ِّم َٝم٤م ،وإٟمم َشمًتَ ِدل سمٛمٕمٜم٤مه٤م ،وًمذًمؽ ومٝمؿ ُمٕم٤مين اًم٘مقاقمد َوُمًتْثَٜمْٞمِ َ٤م ِهت٤م َو ُحم ْ َ ِ
ُمٝمؿ ضمدا،
اهت٤م وأىمً٤مُمٝم٤م ٌ
ؽم َز َ
َ
َ
ُ ْ
ْ
آؾمتِ ْد َٓ ِل سم٤مًم٘مقاقمد.
وهذا اًمذي ؾمٜمٌدأ ومٞمف إِ ْن ؿم٤مء اهلل .إذن قمرومٜم٤م أن ىمْمٞم٦م ْ
ِ
ِ ِ
ـمٌٕم٤م ًمٚمٗم٤ملدة ،ىمٌؾ َأ ْن أذيمر يمالم اعمٕم٤مسيـُِ ،م َـ اًمٕمٚممء إوالؾ
سمٕمض أهؾ اًمٕم ْٚم ِؿ ُم َـ اًمٜم٤مس ُم َـ اعمٕم٤مسيـ ً
ٍ
وم٘مٝمٞم٤م شمٗمتحف إٓ
يمت٤مسم٤م ً
ىمٌؾ أهؾ قمٍمٟم٤م ََل ْ يتٙمٚمٛمقا :هذه اًم٘م٤مقمدة ُطمج ٌ٦م أم ًمٞمً٧م سمِ ُحج٦م؟ وإٟمم قمٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمف َىمٚم َم دمد ً
ٍ
أٟمقاع :اؾمتدٓل أ ٍ
ً
ٍ
صؾ،
وم٘مٝمٞم٦م ،وًمذًمؽ ي٘مقل ِإن آؾمتدٓل ذم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م صمالصم٦م
شمٕمريٗم٤م ًم٘مقاقمد
ودمد ومٞمف
َو َو ْص ٍؾَ ،و َوم ّْم ٍؾ.

اؾمتدٓل سم٘مٞم٤مس ِ
ٌ
ٌ
ٌ
يمثػم ضمدا ذم يمت٥م
اؾمتدٓل سم٘مٞم٤مس اًمِمٌَ ِف ،وإُم٤م
اًمٕمٚم ِ٦م ،وإُم٤م
إُم٤م
اؾمتدٓل سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦مٌ ،
ِ
ؼمىش.
٤موى ُ
اًمٗم٘مف ٓ ُشمتَ َّمق ُر َيمثْ َر ُشم ُفَ .أ ْص ُؾ َو َو ْص ُؾ َو َوم ّْم ُؾ هذه قمٌ٤مرة اًمِمٞمخ َشم٘مل اًمديـ ذم «اًم َٗمتَ َ
اًمٙم ْ َ

إوالؾ ََل ْ يتٙمٚمٛمقا قمـ اًم٘مْمٞم٦م هؾ هل ُطمج ٌ٦م أم ٓ؟ وإٟمم قمٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وذيمرشمف ذم يمت٤مب اسمـ اًمٜمج٤مر ،همػم َأن
يمالُم٤م ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ َي ِٕمٞمٌُ َ
اؾمتَ َدل سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦مَٟ ،م َ٘م ُٚمقا قمـ إُم٤مم احلرُملم
قن ومٞمف َُم ِـ ْ
سمٕمض اعمٕم٤مسيـ وضمدوا ً
ِ
أيْم٤م َأن اسمـ ٍ
سمِمػم ص٤مطم٥م
اجل َق ْيٜم ِل ذم يمت٤مسمف «اًمر َي٤مءش أٟمف قم٤مب قمغم َُم ِـ اؾمتدل سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ذيمروا ً
أيب اعمٕم٤مزم ُ
«اًمتٜمٌِْ ِٞمفش ُِم َـ اعم٤مًمٙمٞم٦م قمٞم٥م قمٚمٞمف يمم ٟم٘مؾ اسمـ َد ِىم ِٞمؼ اًمٕمٞمد ،قمٞم٥م قمٚمٞمف ذم « ِيمتَ ِ
٤مب اًمتٜمٌِْ ِٞمفش أٟمف يم٤من َي ًْتَٜم ٌِْ ُ
ط ُِم َـ اًم٘مقاقمد
ُمٌ٤مذة ،إُمر اًمث٤مًم٨مَُ :م٤م ذيمره اسمـ اًمز ْي ِـ ذم «اًم َٗم َق ِال ِد اًمز ْيٜمِٞم ِ٦مش ًمف ٓسمـ زيـ اًمديـ اسمـ ُٟم َجٞمْ ٍؿ ذم «اًم َٗم َقالِ ِد اًمز ْيٜمِٞم ِ٦مش ًمف
ً

ُمٌ٤مذة ،أو ُمٗمٝمقم يمالم اسمـ ُٟم َجٞمْ ٍؿ.
َأن اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٕمٜمل ٓ ُي ْ١م َظم ُذ ُمٜمٝم٤م احلٙمؿ
ً
احل٘مٞم٘م٦م َأن ه١مٓء اًمثالصم٦م ََل ْ ي٘مقًمقا :إِن اًم٘مقاقمد ٓ يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم ،وإٟمم قم٤مسمقا ُمًٚمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس،
ٌ
صمالصم٦م ،ه١مٓء قم٤مسمقا ُمًٚمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس ،ـمري٘متٝمؿ ذم
قم٤مسمقا ُمًٚمٙمٝمؿ وم٘مط ،اسمـ َد ِىم ٍٞمؼ واَجلُ َق ْيٜم ِل واسمـ اًمزيِـ
ٍ
ىمٚمٞمؾ ،وهل ُم٤م هل ذوط آؾمتٜمٌ٤مط ُِم َـ
آؾمتٜمٌ٤مط :وًمذًمؽ هذه هل اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ؾم٠مشمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد
اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م؟
َََ َٛأََ ْنَ َ ََٕ ََُ َََ
صٕم٥م ٟمٗمل اخلالف يمم ىم٤مل أمحدٟ ،م٘مقل ٓ :إؿمٙم٤مل سملم
ولَ ٓ َ:إِؿمٙم٤مل ٓ أىمقلٟ ٓ :مزاع،
ٌ
إََِ َذَ ْنَ َ ََََيََِ َُ
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ت ُِم ْـ ٍ
اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اؾمتخداُمٝمؿ َأن اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُي ًْتَ َدل هب٤مً ،مٞمس ٕهن٤م ٌ
دًمٞمؾ ،إُم٤م
دًمٞمؾ ذم ذاهت٤م :وإٟمم ٕهن٤م ُأ ِظم َذ ْ
ٍ
ٍ
صحٞمح أو ىمقي.
اؾمت٘مراء
ُِم ْـ َٟمص أو ُِم ِـ
ََََََ َُٜ ََٔ َََِٕٚاََدَُ ََِٓ ََّ َََُ َٜأَنَ ،وهل ُم٤م هل ذوط آؾمتٜمٌ٤مط ُِم َـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،سمحٞم٨م إذا اظمتؾ أطمد هذه
اَدََ َْسََََٖفََ َُ َٜافث
خمٓمئ يمم ىم٤مل ه١مٓء إلٛم٦م اًمثالصم٦م :وم٤مًمنموط هذه
اًمنموط وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمٞم٥م قمغم َُم ِـ اؾمتٜمٌط إطمٙم٤مم وٟم٘مقل :إٟمؽ
ٌ
يمثػمة ضمدا ُمٜمٝم٤م ُم٤م يرضمع ًمٚمِمخص ٟمٗمًفًَ ،مـ أشمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م يم٘مْمٞم٦م أٟمف يٙمقن ُِمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ وآضمتٝم٤مد ومٞم٠ميت ًمٙمؾ
ٌ
ْ
ْ
َ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ُمً٠مًم٦م.
ُمٝمٛم٦م ،اإلٟمً٤من جي٥م قمٚمٞمف أَ ْن ُي َ١مد َب ٟمٗمًف أٓ جيتٝمد ذم يمؾ
ُمً٠مًم٦م
جيتَ ِٝم َد ،وهذه
أطمد َأ ْن َ ْ
ٍ
ث سمحدي٨م اسمـ ُمً ٍ
وًمذًمؽ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ًَمـم ُطمد َ
ُمًٕمقدَُ :م ْـ
ٕمقد ريض اهلل قمٜمف ،طمٞمٜمم ىم٤مل اسمـ
ٌ
ُمٜمقن .ىم٤ملًَ :مٞمْ َس َُم٤م َقمٚمِ ْٛمٜمَ٤م ِ َهب َذا ُِم ْـ ُٟم ٌُ ٍ
قغ.
أضم٤مب قمـ يمؾ َُم٤م ُؾم ِئ َؾ وم٢مٟمف
اعمًٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف َأ ْن يت٘مل اهلل قمز وضمؾ وُي٤مومفِ ،
وُم ْـ أقمٔمؿ اعمً٤ملؾ ىمْمٞم٦م آضمتٝم٤مد ذم اًم ِٕم ْٚم ِؿ ،أٟم٤م ٓ أىمقل :إِن
ٍ
ُمٗمتقح وٓ ؿمؽ ومٞمف ،وًمٙمـ جي٥م قمغم
صحٞمح :سمؾ اٟمٕم٘مد اإلَج٤مع قمغم َأن سم٤مب آضمتٝم٤مد
اًمٌ٤مب ُُم ْٖم َٚم ٌؼ ،هذا همػم
ٌ
ِ
٤محل ْد ِ
س ،وم٢مذا يم٤من
اًمِمخص َأ ْن ُي َقـم َـ ٟمٗمًف قمغم اخلقف ُم َـ اهلل قمز وضمؾ َأ ْن ي٘مقل ذم ذع اهلل قمز وضمؾ سمِ٤مًمٔمـ وسمِ َ
ٍ
ِ
أسمق ٍ
ٌ
ُمٕمرووم٦م ذم ًمً٤من اًمٕمرب :يم٤من أطمدمه٤م
﴿وَ َؾَ َٚـََِ َََٓ ًَََ ََٜوَ ََأَبَ َ َ﴾ٚوهل
سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمم ًَمـم ُؾمئ َال َقم ْـ آي٦م وهل َ ََ
( )1

 وهق َأسمق سم ْٙم ٍر  -ي٘مقلَ :أي ٍؾممء ُشمٔمِٚمٜمِل وأَي َأ ْر ٍ
ض ُشم ِ٘مٚمٜمِل إِ ْن ىمٚم٧م ذم يمت٤مب اهلل َُم٤م ٓ َأ ْقم َٚم ُؿ؟! وقمٛمر ًَمـم ُؾم ِئ َؾ قمٜمٝم٤م
َ َُ ُ َ

ىم٤ملَ :و ْي َح قمٛمر وأسمٞمف وأُمف إِ ْن ىم٤مل ذم يمت٤مب اهلل َُم٤م ٓ َي ْٕم َٚم ُؿ.
ِ
اًمٜم٤مس ُِم ْـ طملم شم٠مشمٞمف اعمً٠مًم٦م ٓ يٕمرف ومٞمٝم٤م ُطم ْٙم ًم ً
ؾم٤مسم٘م٤مَ ،و ََل ْ َي ًْتَ ْ٘م ِر ِئ إدًم٦م واًمٜمّمقص ذم اعمً٠مًم٦م -
وسمٕمض
يًتٕمجؾ ذم احلٙمؿ ومٞمٝم٤م ،ويًتٕمجؾ اإلٟمٙم٤مر قمغم أهؾ ِ
ـمٌٕم٤م هذه اعمً٠مًم٦م أظمذٟم٤مه٤م قمغم
اًمٕم ْٚم ِؿ َىم ٌْ َٚم ُف ،وهذا
ظمٓمػم ضمداً ،
ٌ
ٌ
ظم٤مرضم٦م.
اهل٤مُمش وإٓ هل
يمثػمة ضمدا ًمـ أشمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤مً ،مٙمـ ؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م٤مقمدة،
إذن اًمنموط اًمتل شمتٕمٚمؼ سمذات اًمِمخص
ٌ
ُمٌ٤مذة:
قمٜمدي ذـم٤من ُُم ِٝمم ِن ؾم٠مظمتؿ هبم ًمٙمل ٟمٌدأ سم٤مًم٘م٤مقمدة
ً
ِ
ِ
وحم ْ َ ِ
يمثػم ُِم َـ
وُم ًْتَثْٜمَٞمَ َ
ؽم َزاهتَ٤م ُ
افؼَ َُطََََإَََ َوََُلَ َ:أٟمف ٓ سمد ُم ْـ ُمٕمروم٦م اًم٘م٤مقمدة ُ َ
٤مهت٤مُ ،مٕمروم٦م اًم٘م٤مقمدة أي َي ْٗم َٝم ُؿ ُمٕمٜم٤مه٤م ،و ٌ
ََ َ َْ
ٍ
اـم ِ١م ذم اًمٚم ْٗم ِ
اًم ِ
سمٌمء ٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مهُِ ،م ْـ أُمث٤مل :آؿمؽماك اًمٚم ْٗمٔمِل ،أو اًمت َق ُ
ظ ،وهمػم ذًمؽ.
ٜم٤مس َي ًْتَ ِدل

( )1ؾمقرة قمٌس.31 :
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ٍ
ف ُحم ْ َ ِ
سمتٕمريػ ذم ٍ
َ
قٟم ُف ذم اًمٌ٤مب أظمر ُِمثْ ُؾ يمٚمٛم٦م اًمْممن ،ومالسمد َأ ْن
اهت٤م :وم٘مد ي٠ميت اًمٗم٘مٝم٤مء
سم٤مب ٓ َي ْٕمٜمُ َ
ؽم َز َ
وأ ْن َي ْٕم ِر َ َ
ىم٤مقمدة إٓ وهل٤م ِ
ٍ
ف اعمٗمردات ويٕمرف آؾمتثٜم٤مءات ،وهذا اًمذي ىمٚم٧م ىمٌؾ ٍ
ات ،ووٌط هذه
ىمٚمٞمؾ :ومم ُِم ْـ
َي ْٕم ِر َ
٤مء ٌ
اؾمتثْٜم َ َ
ْ
آؾمتِثْٜمَ٤مء ِ
ات هل ُِم ْـ يممل اًمٗم٘مف ،سمؾ رسمم يم٤مٟم٧م أدق ُِم ْـ شم٘مٕمٞمد اًم٘م٤مقمدةُ ،مٕمروم٦م اعمُ ًْتَثْٜمَك أدق ُِم ْـ شم٘مٕمٞمد اًم٘م٤مقمدة:
ْ َ
وًمذًمؽ اًمٙمت٥م اًمتل ُقمٜمِٞمَ ْ٧م سمِ ِذ ْيم ِر اًمٗمروق وآؾمتثٜم٤مءات ،يذيمرون اًمٗمروق ُِم ْـ همػم ِذ ْيم ِر َُمٜمَ٤مـمِ َٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ،اًمذي
ٞمده هق إَ َشمؿ ،ويٜم ْ ُ٘م ُؾ َقمـ سمٕمض أهؾ ِ
ُِ
اًمٕم ْٚم ِؿ أٟمف يم٤من ي٘مقل :إِن ُمٕمروم٦م اجلٛمع واًمٗمرق ،اجلٛمع اعمً٤ملؾ اعمتِم٤مهب٦م هذه
ْ
ََ
جي ُ ُ
ف اجلٛمع
اجلٛمع اعمً٤ملؾ اعمتِم٤مهب٦م وهل اًم٘م٤مقمدة ،واًمٗمرق اعمُ ًْتَثْٜمَك ُِم ْـ هذه اًم٘م٤مقمدة  -هل اًمٖم٤مي٦م ذم اًمٗم٘مف :ومٛمـ َقم َر َ

وم٘مٞمٝم٤م يم٤مُمؾ اًمٗم٘مف ،اجلٛمع واًمٗمرق :اعمً٤ملؾ اعمِمتٌٝم٦م اعمجتٛمٕم٦م َو َُمٜمَ ُ
٤مـم َٝم٤م هق هذا ،اًمٗمرق ُم٤م
واًمٗمرق وم٢مٟمف ىمد أصٌح ً
ِ
٧م هذه اًمّمقرة ُِم ْـ هذه اعمً٠مًم٦م؟
اؾمتُ ْخ ِر َضم ْ
هق؟ اًمٗمروق ُم٤م اًمذي ُي ًْ َت ْخ َر ُج ُم ْـ هذه اًم٘م٤مقمدة ،سممذا ْ
ً
ُمً٠مًم٦م ذم آؾمتثٜم٤مءات ذم اًمٗمروع.
أذيمر
اًمٗمر ِ
ٍ
وقش قمٜمدُم٤م
يٕمٜمل ُم٤م اًمٗمروق؟ اعمِمٙمٚم٦م اًمٗمروق
ٌ
يمثػمة ضمداً ،مٙمـ أول ومرق قمٜمد ؟؟؟؟؟؟؟ ذم يمت٤مب « ُ ُ
ُمثالَ :أن ر ْومع احل َد ِ
ي٘مقًمقن ً
ـمٝم٤مرة ،إول َُم ْـ ٟمز ُصمؿ
ث ذم اًمقوقء هق َشم َٓمٝم ٌر ،وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م هق َشم َٓمٝم ٌرك يمالمه٤م
ٌ
َ َ َ
صغم ُأ ُِمر سم٤مإلقم٤مدة سم٤مشمٗم٤مق أهؾ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿَ ٓ :ي ْ٘مٌَ ُؾ اهلل صالة أطمديمؿ إذا َأ ْطم َد َ
ث طمتك يتقو٠م ،طمدي٨م أيب هريرة ذم
َ
ِ
ٞمح ْ ِ
لمش .
«اًمّمح َ
( )1

( )2

ِ
ِ
ـمٌٕم٤م
ز اًمٜمج٤مؾم٦مُ ،مٕمٜمك ـمٝم٤مرة َٟم ْٗم ُس احلٙمؿ ،ومٛمـ أهؾ اًمٕم ْٚم ِؿ ً
اًمث٤مٟمٞم٦م :وهق َُم ْـ ٟمز اًمٜمج٤مؾم٦م ذم صمقسمفَُ ،م ْـ َٟم َ
ِ
ِ
ِ
ٞمح ً -
دًمٞمال أٟمف
ُمِمٝمقر اعمذه٥م ي٘مقل :أٟمف ٓ ُي ْٕم َذ ُر سم٤مًمٜمًٞم٤من ومٞمٝم٤م َوم ُٞم ِٕم َ
ٞمد اًمّمالة ،وًمٙمـ ُم ْـ أهؾ اًمٕم ْٚم ِؿ َ -و ُه َق اًمّمح ُ
ِ
ً
ز اًمٜمج٤مؾم٦م ذم صمقسمف ومّمغمَ ،
ضم٤مهال ٓ ومرقَٕ ،ن اعمذه٥م
ؾمٞم٤م أو
ف إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمّمالة:
وَل ْ َي ْٕم ِر ْ
ؾمقاء يم٤من ٟم٤م ً
ٌ
َُم ْـ َٟم َ
ي َٗمر ُق سملم اًمٜم ِ
٤مد واجل ِ
٤مه ِؾ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إٟمف َُم ْٕم ُٗمق قمٜمف ،واًمدًمٞمؾ طمدي٨م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞمٜمم صغم وذم
ُ
َ

ً
ً
ً
وٕمٞمٗم٤م ذم
يتٞمم
طمٗمٔم٤م ًمٚمحدي٨م
( )1هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ صخر اًمدود ،اعمٚم٘م٥م سم٠ميب هريرة :صح٤ميب ،يم٤من أيمثر اًمّمح٤مسم٦م
ورواي٦م ًمفٟ .مِم٠م ً
ً
طمديث٤م ،ووزم إُمرة
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وىمدم اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخٞمؼم ،وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  7هـ ،وًمزم صحٌ٦م اًمٜمٌل ،ومروى قمٜمف 5374
اعمديٜم٦م ُمدة .ويم٤من أيمثر ُم٘م٤مُمف ذم اعمديٜم٦م وشمقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 59هـ( .هتذي٥م اًمٙممل.)366/34 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )135يمت٤مب اًمقوقء – سم٤مب ٓ شم٘مٌؾ صالة سمٖمػم ـمٝمقر ،وُمًٚمؿ ( )225يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  -سم٤مب وضمقب اًمٓمٝم٤مرة
ًمٚمّمالة.
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ٌ
ٟمج٤مؾم٦م َوم َخ َٚم َٕم ُٝم َم .
َٟم ْٕم ِٚم ِف
ٍ
واطمدة جي٥م َأ ْن ٟم٘مقل إِن يمؾ ُمنم ٍ
ٌ
ذط ُِم ْـ ذوط اًمّمالة إذا
ذط ،إِن يمؾ
وط هذا
عم٤مذا َومر ْىمٜمَ٤م ُمع إِن اًم٘م٤مقمدة
ٌ
ٍ
ِ
ز وم٢مٟمف ٓ ُي ْٕم َذ ُر ومٞمف وم٘مط ِص َ
يمثػمة ،عم٤مذا اؾمتثٜمٞمٜم٤م إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م؟ هذا ُِم َـ
صٞمٖم٦م ،صٞمغ هذه اًم٘م٤مقمدة
ٞمٖم َٝم٤م سم٠مي
ٌ
ُٟم َ
ٌ
ُمقضمقدا اًمنموط ،إُم٤م َأ ْن شمٙمقن
ُمٕمدوُم٤م وٓ جيٕمؾ اعمٕمدوم
ؾمٝمٚم٦م ضمداَ ،أن اًمٜمًٞم٤من جيٕمؾ اعمقضمقد
اًمٗمرق ،اًم٘م٤مقمدة
ً
ً
( )1

ٍ
ِ
٤مد َه٤م ًمٚمٓمٝم٤مرة.
جي ُ
ز قمدم إًمٖم٤مء ٟمج٤مؾم٦م وإُم٤م إِ َ
َٟم َ
ومم ي ِْم َؽم ُ ِ
٤مد ُه ُمثؾ اًمٓمٝم٤مرة ومال ُي ْٕم َذ ُر ومٞمف سم٤مًمٜمًٞم٤من ،وُم٤م يم٤من ُِم َـ اًمنموط اعمٓمٚمقب إزاًمتف وشمريمف
جي ُ
ط ُم َـ اًمنموط إِ ْ َ
ُ َ
اًمٗم ْر ِقَ ،
اؾمتثٜم٤مء ،يمٞمػ قمروم٧م هذا آؾمتثٜم٤مء؟ ُِم ْـ ـمري٘م٦م َ
اًمٗم ْر ُق هذا إذا قمرومتف وم٠مٟم٧م ىمد
َوم ُٞم ْٕم َذ ُر ومٞمف سم٤مًمٜمًٞم٤من ،هذا
ٌ
ً
ً
قم٤مًمٞم٦م ضمدا ،وًمذًمؽ طمٞمٜمم أىمقل ًمٙمؿ اًم٘مقاقمد أنٟ ،محـ اًم٘مقاقمد
درضم٦م
وصٚم٧م اعمُٜمْ َت َٝمك ذم اًمٗم٘مف َُمٜمْ ِز ًَم ً٦م ،يٕمٜمل
حيت٤مضمٝم٤م اعمٌُْتَ ِد ُئ َواعمُتَ َقؾم ُ
يمثػما ُمً٠مًم٦م اًمنمط إول ،وهق ُمٕمروم٦م
ط وٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م اعمُٜمْتَ ِٝملٟ ،مٙمقن سمذًمؽ ىمد ـم٤مًمٕمٜم٤م ً
ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة َو ُحم ْ َؽم َز ِاهت٤م َواؾمتِثْٜمَ ِ
ُمٝمؿ.
اهت٤م وهذا ٌ
٤مء َ
َ َ ْ َ
ُمٝمؿ ضمدا ،وهق َأن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ يّمح آؾمتدٓل هب٤م سمدون ُمٕمروم٦م اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ ،سمد
افؼَ َُطَ َافث
َََََ َ َِِّٚنٌَ َ:
ََ َ َْ
ىمٌؾ َأ ْن شمًتدل سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م َأ ْن شمٜمٔمر ذم ظمالف أهؾ ا ِ
ًمٕم ْٚم ِؿ ىمٌٚمؽ ،وشمٜمٔمر ذم يمالُمٝمؿٟٕ :مؽ رسمم اؾمتدًمٚم٧م
ٍ
ومٙمثػم ،ومٕمٜمدك ه١مٓء اًمذيـ
يمثػم ضمدا ،وأُم٤م ذم أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م
ٌ
سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م وم٠مشمٞم٧م سم٘مقل ََل ْ ُشم ًٌَْ ْؼ إًمٞمف ،وهذا ٌ
قص أهؾ ِ
يًتدًمقن سم٤معمّمٚمح٦م ،يًتدل سم٤معمّمٚمح٦م سم٠مؿمٞم٤مء ُشم ًْتَ ْٖم َر ُب ضمدا ،ومٕمٜمدُم٤م شم٠ميت إذا سمف ُي َٕم ِ
٤مر ُض سمِٜم ُ ُّم ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ
اعمُ َخ٤مًمِ ِ
ػ ًمف.
إذن ُمٕمروم٦م اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُُمثٌِْ ُ٧م ُم٤مذا :إُمر إول أٓ ُي٤مًمػ ىمقًمؽ اًمذي اؾمتٜمٌٓمف ُمـ اًم٘م٤مقمدة أٓ ُي٤مًمػ
إَج٤مقم٤م أو ظمالوم٤م ُمتٗم٘م٤م قمٚمٞمف :طمٞمٜمم يٙمقن اخلالف قمغم ىمقًملم ،هؾ جي٥م ًمؽ أن شمقرد ىمقٓ صم٤مًمثً٤م؟ ٟم٘مقلُ ٓ :م٤مٟمع ،إٓ
أن يٙمقن اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ومٞمف شمٗمريؼ سملم اًم٘مقًملم ،إذن ُمٕمروم٦م اخلالف ُمثٛمر ُمٝمؿ ضمداً :مٙمل ٓ ُي٤مًمػ هذا ُمـ ضمٝم٦م.
اًمٗم٤ملدة اًمث٤مٟمٞم٦م عمٕمروم٦م اًمٗمروق عمـ أراد أن يًتٜمٌط ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ىم٤مًمقاً :مٙمل يٕمرف ومٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء هلذه
اًم٘م٤مقمدة :وم٢من هذه اًم٘م٤مقمدة ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ،يٕمٜمل ُمذيمقرة ذم يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ،ومتٕمرف رسمم يم٤من هذا ُمـ
سم٤مب آؾمتثٜم٤مء رسمم يم٤من هذا ُمـ سم٤مب قمدم دظمقًمٜم٤م ذم اعمٜم٤مط وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمً٤ملؾ ،وًمذًمؽ ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمالء

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمالة  -سم٤مب اًمّمالة ذم اًمٜم ْٕم ِؾ (.)659
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اًمديـ اعمرداوي قمٚمٞمف رمح٦م اهلل اعمتقرم ؾمٜم٦م  885يمٚمٛم٦م َجٞمٚم٦م ذم اًمتحٌػم ي٘مقل :جي٥م قمغم يمؾ ُمـ أراد إطمٙم٤مم قمٚمؿ أن
يْمٌط ىمقاقمده .هذه ذيمره٤م ذم أول اًمدرس ،صمؿ  -اٟمتٌف ًمٚمٕمٌ٤مرة هذه  -صمؿ ي١ميمده سم٤مٓؾمتٙمث٤مر ُمـ طمٗمظ اًمٗمروع:
ًمػمؾمخ ذم اًمذهـ ٓ .سمد ُمـ ومروع ،ىم٤مل :صمؿ ي١ميمده سم٤مٓؾمتٙمث٤مر ُمـ طمٗمظ اًمٗمروع ًمػمؾمخ ذم اًمذهـ .وًمذًمؽ عم٤م شمٙمٚمؿ
أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ ىمْمٞم٦م سم٠مُيم يٌدأ :هؾ يٌدأ سمتٕمٚمؿ إصقل ،إصقل شمِمٛمؾ أصقل اًمٗم٘مف واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،أُم٤م يٌدأ
سمٛمٕمروم٦م اًمٗمروع :أهمٚم٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل شمٌدأ سمٛمٕمروم٦م اًمٗمروع يمٞمػ ذًمؽ؟ يٕمٜمل َجع أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم
وهمػمه ،شمٌدأ سمٛمٕمروم٦م اًمٗمروعٕ :ن ُمٕمروم٦م اًمٗمروع ُمٝمؿ ضمدا واًمٗمروع اًمتل ؾمتٙمً٥م اًمِمخص اعمٚمٙم٦م ،وشمٙمًٌف اًمٗمٝمؿ
اًمدىمٞمؼ ًمٚمٛمً٤ملؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
إذن ٟمٙمقن سمذًمؽ ىمد يٕمٜمل وإن يمٜم٧م أـمٚم٧م سمٕمض اًمٌمء ذم اًم٘مقاقمد ذم ُم٘مدُم٦م اًم٘مقاقمد وًمٙمـ أسمدأ ذم اًم٘م٤مقمدة
إومم.
وػََََإََُمَ َورََبََِّ َََ َ َِ
ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم«َ:افََ َََ َ َِ
ٚصَ َِدَ ََهَ.»َٚ
ٚظَ َََدةَََُ
ََإََُ َ ََ َُ َُ ََ
َِ
َِ
َِ
َِ َِ َِ
َََََ ٍَْ ِعَََََ،ـََثَََِ ََرَةَََُ ََ
َٚحَ َِدَ َ َُ
ََٝ
َّٔ َُ َٜافْ
َ:شَ ََِّ ًَْ َُ
ََاجلَ ََّْ ِعَََ َََ،دَفََٔ َُِ َََٓ ََ ََ
ِضَ َاََهللََََُظََْْ ُهَ ََ ََ
ي٘مقل اًمِمٞمخ«َ :اَ ْظَ ََِ ْمَ َََأََنَ َ َََهَذَهَ َ َؿَ َٚظَ َََد ٌةَ َظَيَ َ ََ
يُ َ َٞظََّ ََرَ َ ََرَ ََ
ولَ«َََ:إَََََِٕمََََإَََظََمََُلََبَِٚفَْ َِ
َِ
َ،وَإَََََََِٕمََفَََِ َُُ َ
َامَ َِرَ ٍَئََ َََمََََ ََٕ َََٚوَىَ» َ َُمَتَ ٍََ ٌَقََظَ ََِ َْٔ َِهَ»َ.
افَْ
َََََٔ َٚتَ ََ ََ
َََبَِ َيََ ََ
َلَََ َْ
ْ ََ
َصَ َذََاََهللََََُظَ ََِ َْٔهََ َََوَ ََشََِمََ َيَ ََُ ََُ ََ
( )1

( )2

ً
ٌ
ٌ
ٞمؿ ،وهق طمدي٨م ُقم َٛم َر ريض اهلل قمٜمف
اؾمتُٜمٌِْٓمَ ْ٧م ُمٜمف
ىم٤مقمدة
أوٓ هذه اًم٘م٤مقمدة
ٌ
طمدي٨م قمٔم ٌ
قمٔمٞمٛم٦م ،واحلدي٨م اًمذي ْ
ََََٔ َ َِ
ِ
ٞمح ْ ِ
ٌ
ٚتَ»َوضم٤مء ذم سمٕمض
لمش ُِم ْـ طمدي٨م قمٛمر أَن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إَََََََِٕمََََإَََ ْظََََمََُلََبَِٚفَْ
طمدي٨م ذم «اًمّمح َ
ََََٔ َ َِ
ٚتَش.
اًمرواي٤متَ« :إَََ ْظََََمََُلََبَِٚفَْ
وىمٌؾ َأ ْن ُأ َىم ِ
لم َأن هذا احلدي٨م ُِم َـ إطم٤مدي٨م
٤مر َن سملم َٟمص اًم٘م٤مقمدة َ
ػم ُه اًمٗم٘مٝم٤مء ،أَ َود َأ ْن ُأ َسم َ
وٟمص احلدي٨م وَل َهم َ
اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اًمديـ :وم٘مد َذ َيمر احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل ذم «ُمٕم ِر َوم ِ٦م احل ِد ِ
ي٨مش ىم٤مل :أٟمٜم٤م ُرويٜمَ٤م قمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد َأن أسم٤مه
َْ
َ
َ

ٍ
طمٜمٌؾ ىم٤مل :إِن ُمدار هذا اًمديـ قمغم صمالصم٦م أطم٤مدي٨م :وذيمر ُِم ْـ هذه إطم٤مدي٨م اًمثالصم٦م طمدي٨م قمٛمر« :إَََََََِٕمََ
أمحد سمـ
ََََٔ َ َِ
ٚتَش وٟم٘مؾ اسمـ ُِم ْـ؟؟؟ قمـ أيب داود اًمً ِج ًْتَ ِ٤مين وهق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد اًمقاصمؼ قمٜمف أٟمف ىم٤مل :أٟمٜمل ؾمٛمٕم٧م
َإَََ ْظََََمََُلََبَِٚفْ َ
ٍ
ٍ
طمدي٨م واٟمت٘مٞم٧م ُمٜمٝم٤م
طمدي٨م أو ىم٤ملٟ :محق مخًمل٦م أًمػ
ُِم َـ إطم٤مدي٨م أو قمٚمٛم٧م ُِم َـ إطم٤مدي٨م ٟمحق أرسمٕممل٦م أًمػ

( )1شم٘مدُم٧م شمرَجتف.
( )2ؾمٌؼ خترجيف.

18

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ٍ
ً
طمدي٨م ذم هذا اًمٙمت٤مب يٕمٜمل «اًمًٜمَ َـشُ ،صمؿ وضمدت َأن ُمدار إطمٙم٤مم قمغم مخً٦م أطم٤مدي٨م
وصممٟمٞم٦م وصممٟممل٦م
أرسمٕممل٦م
َََََٔ َ َِ
ٚتَش.
وم٘مط ،وذيمر ُمٜمٝم٤م طمدي٨م« :إَََََََِٕمََََإَََ ْظََََمََُلََبَِٚفْ
ٍ
ُمً٠مًم٦م إٓ ويدظمؾ
ويم٤من اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ي٘مقل :إِن هذا احلدي٨م يدظمؾ ذم ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ ،ومم ُِم ْـ
٥م  -هذا احلدي٨م ،وهذه اًم٘م٤مقمدة «إُُمقر سمِٛم َ٘م ِ
ومٞمٝم٤م ِ -ذم اًم َٖم٤مًمِ ِ
٤مص ِد َه٤مش َأ ْص ُٚم َٝم٤م ُِم ْـ سم٤مب هذا احلدي٨م اًمذي ذيمرٟم٤مه
ُ ُ َ

ىمٌؾ ٍ
ٌ
ٌ
ُمٝمٛم٦م ضمدا ،هذه
ُمً٠مًم٦م
ىمٚمٞمؾ ،وهذا ُمٕمٜمك يمالم اًمِمٞمخَ :أن هذه اًم٘م٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمٗمع يمثػمة اجلٛمع ،وًمذًمؽ هل
اًم٘م٤مقمدة.
ىم٤مقمدة أظمرى« ،إٟم َمش :إِن ودظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م « َُم٤مش اًمٙم٤موم٦مَُ « ،م٤مش اًمٙم٤موم٦م
اًمٗم٘مٝم٤مء َطمق ُروا َٟمص احلدي٨م ،اؾمتٜمٌٓمقا ُمٜمف
ً
شمٙمػ قمٛمٚمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م شمٗمٞمد ُمٕمٜمك احلٍم :ومال قمٛمؾ إٓ سمِٜم ِٞم ٍ٦م :وًمذًمؽ أظمذ سمٕمْمٝمؿ َأ ْن ٓ قمٛمؾ إٓ سمِٜمِٞم ٍ٦مُ ،ه ْؿ ٟم٘مٚمقا يمٚمٛم٦م
اًمٜمٞم ِ
ٌ
ُمت٘م٤مرسم٦م َٟم َٕم ْؿ ،وًمٙمٜمٝمؿ أرادوا َأ ْن جيٕمٚمقا ُمٕمٜمك أؿمٛمؾ:
٤مت ضمٕمٚمقه٤م ُم٘م٤مصد ،وإُمقر إقممل ،إُمقر وإقممل
َ
َٕن إقممل ىمد ُي َٔمـ أهن٤م أقممل اجلقارح وم٘م٤مًمقاً :مٙمل شمِمٛمؾ أقممل اجلقارح وأقممل اًم٘مٚمقب ٟم٘مقل :إُمقر ،وًمٙمـ
واطمد.
اعمٕمٜمك
ٌ
َََ َََ َْهَ َِدَ؟َََ ََٕ ََُ ََُ
َََََََ ًَْ َِدَ َ ََ
ولَََ:
َََََْٔ َََِٜإََِ ََػََاف
يلََ َِمَ ََنََاف
اَ َْٕيَُ َْرََفََََِـَََمَ َذَاَََ ََٕ َََ َُِواَافت
ََأَ َوًَََٓ َ:إصؾ أٟمف ٓ َوم ْر َق سملم اًمٜمٞم ِ٦م واًم٘مّمد هذا إصؾ ذم اؾمتخدام اًمٗم٘مٝم٤مء أَن اًم٘مّمد هق اًمٜمٞم ُ٦م ،إصؾ أٟمف ٓ
أطمٞم٤مٟم٤م سم٤مًم٘مّمد ،وًمٙمـ ذم َُمٜم ْ ِز ًَم ٍ٦م يمؾ
طمٞم٤مٟم٤م سمِ٤مًمٜمٞم ِ٦م وحيٙمقن
َوم ْر َق سملم اًمٜمٞم ِ٦م واًم٘مّمد ،وإٟمم ُمٕمٜم٤ممه٤م
ً
واطمد ،ومٞمحٙمقن أ ً
ٌ
ؼم قمـ أظمر ،وًمٙمـ اًمتٕمٌػم اًمٗم٘مٝمل اًمدىمٞمؼ ُي َٗمر ُق سملم اًمٜمٞم ِ٦م واًم٘مّمدَ :وم٤مًمٜمٞم ُ٦م أؿمٛمؾ ُِم َـ اًم٘مّمد :وم٢مِن اًمٜمٞم َ٦م شمِمٛمؾ
ُي َٕم ُ
اًم٘مّمد واًمٌ٤مقم٨م قمٚمٞمف ،اًم٘مّمد هق قمٜمد ومٕمؾ إُمر أو اًمٕمٛمؾ ُم٤م هق ىمّمدك ُمٜمف؟ إذن اًم٘مّمد قمٜمده ،اًمٌ٤مقم٨م قمغم
اًم٘مّمد هق اًمً٤مسمِ ُؼ ًمفَ ،أ ْن يٙمقن اًم٘مّمد ومٞمف وضمف اهلل قمز وضمؾ :وًمذًمؽ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :إٟمم سمحثٜم٤م ذم اًم٘مّمد دون
اًمٌ٤مقم٨مَٕ :ن اًمٌ٤مقم٨م اًمٌح٨م ومٞمف ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤ملد :احلدي٨م قمـ اًمٜمٞم ِ٦م ،احلدي٨م قمـ اًمت ِْم ِٙم ِ
ٞمؽ ذم اًمٜمٞم ِ٦م ذم يمت٥م
اًمٕم٘مٞمدة وذم يمت٥م اًمتقطمٞمد وذم يمت٥م اعمقاقمظ ،وأُم٤م يمت٥م اًمٗم٘مف وم٢مٟمم يتٙمٚمٛمقن قمـ اًم٘مّمد اعمُ َ٘م ِ
٤مر ِن ًمٚمٗمٕمؾ ،وًمٞمس
اًمٌ٤مقم٨م قمٚمٞمف اًمً٤مسمؼ ىمٌٚمف.
وًمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ٟم٘مٚمقا هذه اًم٘م٤مقمدة ُِم ْـ ًمٗمظ اًمٜمٞم ِ٦م ،وٓ ؿمؽ َأن طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق إَ َشمؿ
وإَ ْيمٛم ُؾ وإَ ْؿمٛم ُؾ ،وًمٙمٜمٝمؿ أرادوا َأ ْن ي٘مقًمقا :إِن هذا اًمتٕمٌػم «إُُمقر سمِٛم َ٘م ِ
٤مص ِد َه٤مش ظم٤مص سم٤معمً٤ملؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وأُم٤م
َ َ
َ
ُ ُ َ
َ
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ََََٔ َ َِ
ٚتَش ومٞمِمٛمؾ إُمقر اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويِمٛمؾ إُمقر اًمٕم٘مدي٦م ،ويِمٛمؾ اإلصم٤مسم٦م وهمػمه٤م ،أُم٤م ِ
اإل َصم َ٤مسم ُ٦م َوم ِٕم ْٚم ُٛم َٝم٤م قمٜمد
«َإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
لم اًمٜمٞم َ٦مٕ :هن٤م ُُم ِٝمٛم ٌ٦م ،اًمٜمٞمَ ُ٦م
رسمٜم٤مٟ ،محـ ٟمتٙمٚمؿ قمغم إُمقر اًمٔم٤مهرة ،وًمذًمؽ ىمٌؾ َأ ْن أٟمت٘مؾ عمً٤ملؾ اًم٘مّمد ٓ سمد َأ ْن ُأ َسم َ
ُم٠مُمقر ًمٙمل ُي ْ١م َضم ُر َأ ْن يٙمقن ىمّمده ُِم َـ اًمٕمٌ٤مدة واًمٕمٛمؾ وضمف اهلل قمز
اًمتل سمٛمٕمٜمك اًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمٗمٕمؾ ،اًمِمخص
ٌ
ٌ
صمالصم٦مٌ :
ٌ
ورضمؾ َشم َّمد َق ًمِ ُٞم َ٘م َ٤مل َضم َق ٌاد،
ىم٤مرئ،
رضمؾ ىمرأ اًم٘مرآن ًمِٞمُ َ٘م َ٤مل
وضمؾ ،وًمذًمؽ وم٢مِن أول َُم ْـ ُشم ًَٕم ُر هبؿ اًمٜم٤مر
ٌ
ِ
يء .
واًمث٤مًم٨م ىم٤مشمؾ ًم ُٞم َ٘م َ٤مل َضم ِر ٌ
( )1

َِ
َِ َِ َِ
ََََْ َ َِ
َافوَ َثَ ِنََ
بَََِِفََاف
َٚرََ َؿَبَْ ََلََ ُظَبَ َٚدََََ ََ
ََوَظَ َ َِِٚلٌَََبًََِ ََِّْهََ َََِلَََْ َيَ ًَْ َََّ ََِ َْنََ***َ ُيَ ًََ َذَ َُ
ُمقضمقدا ُِم ْـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمٗمً٤مدً ،مٙمـ اًمٌ٤مقم٨م اًمٜمٞم َ٦م سمٛمٕمٜمك
إذن ه١مٓء قمٛمٚمقا إقممل ىمّمدهؿ ىمد يٙمقن
ً

اًمِم٤مُمؾ همػم ُمقضمقد ،ومٚمذًمؽ ُقمذ ِ
ب اًمذي ُي َ٘م٤مسمِ ُؾ اًمٜمٞم َ٦م ُهٜم َ٤م سمٛمٕمٜمك اًمٌ٤مقم٨م أُمران إذا ْ
اظم َتال وم٢مٟمف ُي َ٘م٤مسمِ ُٚم ُف أطمد أُمريـ :إُم٤م
ِ
٤مء أو اًمت ْ ِ
٤مء هق َأ ْن ي٘مّمد سمٕمٛمٚمف همػم وضمف اهلل قمز وضمؾ ،واًمذي قمٚمٞمف اعمُ َح٘م ُ٘م َ
نم ُ
قن َ -يم٤مًمِمٞمْ ِخ
يؽ ذم اًمٜمٞم٦م ،اًمر َي ُ
اًمر َي ُ
ِ
٤مء وذم ُمٕمٜم٤مه اًمت ْ ِ
َشم ِ٘مل اًمد ِ
٤مًمٙمٚمٞم ِ٦مُ ٓ ،ي ْ١م َضم ُر قمٚمٞمف ص٤مطمٌف ﴿إَََِنََاََهللَََََ
نم ُ
ََََٓ
يؽُ ،مم ْ ِح ٌؼ ًمٚمٕمٛمؾ ُُمٌْٓمِ ٌؾ ًمف سمِ ُ
يـ َو َهم ْ ِػمه َ -أن اًمر َي َ
يَ ٌَْ ٍَََِرَ َََأََ ْنََيَ َْؼَ ََكَ َبَِ َِهَََوَيَ ٌَْ ٍَََِرَ ََمََََٚدَوَنَ َ ََذفََِ ََ َِ
٤مء ً
ذيم٤م  ،ومٝمق ٓ ُي ْٖم َٗم ُر،
ََ َ َُ ََ ُ
ٚءَ﴾َ واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َؾمٛمك اًمر َي َ
كَ ََدََ َْنََ َيَ ََنَ َ َُ
َ َُ ُ ََ
اًمٕم ْٚمؿ ذم ىمّمد اًمري ِ
سمؾ هق ُم٠مْ ُزور قمغم ومٕمٚمف اًمّمالح أو ِ
٤مء.
َ
َ
َ ٌ
ػ اًمٜمٞم َ٦م ىم٤مًمقا :اًمت ْ ِ
يؽ ،وهق َأ ْن ي٘مّمد سمٕمٛمٚمف َ -ذ َيم َر ُه اًمِمٞمْ ُخ َشم ِ٘مل اًمد ِ
َََ ََْوَ ُعََافثَ
نم ُ
يـ َأ ْي ًْم٤م  -وضمف
افْ
ُي٤مًمِ ُ
ََََ َ َِِّٚنَ َ:اًمذي ُ َ
( )3

( )2

ِ
يؽ ذم اًمٜمٞم ِ٦م ٓ يٌٓمِ ُؾ اًمٕمٛمؾ سمِ ُ ِ
اهلل قمز وضمؾ ويريد طمٔم٤م ُِم َـ اًمدٟمٞم٤م ،اًمت ْ ِ
نم ُ
ص إضمر :إِ ْن أراد وضمف اهلل
٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وإٟمم ُيٜمْ٘م ُ
ُْ
وأراد ً
طمٔم٤م ذم اًمد ْٟم َٞم٤م :وًمذًمؽ ذم « َص ِح ِ
ٞمح ُُم ًْ ِٚم ٍؿش ُِم ْـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمم َأن اًمٜمٌل صغم اهلل
( )4

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ( )1995يمت٤مب اإلُم٤مرة  -سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م اؾمتحؼ اًمٜم٤مر ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء.48 :
( )3أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ( )3989يمت٤مب اًمٗمتـ  -سم٤مب ُمـ شمرضمك ًمف اًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إنَيسرَافريٚءَ
َشك» احلدي٨م ًمٙمـ ؾمٜمده وٕمٞمػً ،مٙمـ احل٤ميمؿ أظمرج هذه اًمٚمٗمٔم٦م «اًمٞمًػم ُمـ اًمري٤مء ذكش وىم٤مل :هذا طمدي٨م صحٞمح وَل ُيرج ذم
«اًمّمحٞمحلمش وىم٤مل اًمذهٌل« :صحٞمح وٓ قمٚم٦م ًمفش «اعمًتدركش (.)1 /44
( ) 4قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ والؾ اًمًٝمٛمل اسمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سم ـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م.
اإلُم٤مم ،احلؼم ،اًمٕم٤مسمد ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واسمـ ص٤مطمٌف ،أسمق حمٛمد.وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اًمرمحـ .وىمٞمؾ :أسمق ٟمّمػم اًم٘مرر،
اًمًٝمٛمل .وأُمف :هل رالٓم٦م سمٜم٧م احلج٤مج سمـ ُمٜمٌف اًمًٝمٛمٞم٦م ،وًمٞمس أسمقه أيمؼم ُمٜمف إٓ سم٢مطمدى قمنمة ً
ؾمٜم٦م ،أو ٟمحقه٤م .وىمد أؾمٚمؿ ىمٌؾ أسمٞمف -ومٞمم
سمٚمٖمٜم٤م . -وي٘م٤مل :يم٤من اؾمٛمف اًمٕم٤مص ،ومٚمم أؾمٚمؿ همػمه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمٌد اهلل .وًمفُ :مٜم٤مىم٥م ،وومْم٤ملؾ ،وُم٘م٤مم راؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ،
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قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :مَ ََ َِ
َٚمَ َْنَ َؽَ َ َِ
َََ ُثَ َُِ ََ
َ َٞأََََ َْجَ َِرَ َِهَ َْمَ»  ،هذا ًمٞمس ُِم ْـ سم٤مب اًمٜمٞم ِ٦م ،وًمٙمـ
ٚزَ َيَ ٍََ َ َٜيَ ٌَْ ُزََوَنَ َ َؾَ ََٔ ٌَََْْ َََُّوَنَ َإَََََِٓ َ َتَ ًََ َجَ َُِواَ
ََ
يؽ وسملم اًمري ِ
نم ِ
يؽ ذم اًمٜمٞم ِ٦م :وًمذًمؽ اًمِمٞمخ َشم ِ٘مل اًمديـ ىم٤مل :جي٥م َأ ْن ُٟم َٗمر َق سملم اًمت ْ ِ
ُِم ْـ سم٤مب اًمت ْ ِ
نم َ
٤مء.
َ
ِ
ِ
ٍ
ص ًمألضمر .ىم٤مًمقا ٓ ،اًمذي
٤مء ٟمققم٤من :سمٕمْمف ُمم ْح ٌؼ ًمٚمٕمٛمؾ وسمٕمْمف ُُمٜمْ٘م ٌ
أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم يم٤من ي٘مقل :إِن اًمر َي َ
( )1

ِ
ِ
ِ
ِ
اًمنم ُك اًمت ْ ِ
ص إضمر إٟمم هق اًمت ْ ِ
نم َ
نم ُ
يؽ،
ذ ٌك ُمم ْح ٌؼ ،واًمذي ُيٜمْ٘م ُ
يٛمحؼ اًمٕمٛمؾ هق اًمر َي ُ
يؽ ذم اًمٜمٞم٦مً ،مٞمس ْ
٤مءٟٕ :مف ْ
َِ َِ
اَتَ َََذَ ََمَ َََٗذَ ًَٕ ََََ َِ
أضمرا
ََ َ ََٓٚيَتََخَ َُذَ َظَ ََذَ َََأََ َذَإََهَ َََأََ َْجَ ًَرَاَش اًمذي ُي َ١مذ ُن َو َي ْ٠م ُظم ُذ ً
وًمذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَمـم ىم٤مل ًمر؟؟؟ « ََوََ َ َ َُ
ُم٠مضمقر قمغم أذاٟمف ٓ ؿمؽ ،وًمٙمـ ًمٞمس َأ ْضم ُر ُه َيم َ٠م ْضم ِر اًمذي يتٓمقع ذم قمٛمٚمف ،اًمذي ُي َدر ُس ،اًمذي َي ُ١مم
أو ُضم ْٕم ًال أو ِر ْز ًىم٤م
ٌ
اًم٘مرسم ِ
٤مت ،اًمذي يٗمٕمٚمٝم٤م ُِم ْـ همػم ُأ ْضم َر ٍة ٓ ؿمؽ أٟمف َأ َشمؿ َو َأ ْيم َٛم ُؾ.
اًمٜم٤مس ،اًمذي يتقمم اًم٘مْم٤مء وؾم٤ملر أُمقر ُ ُ َ
ِ
شم٤مم ،وم٢من ضم٤مءه ُمٜم٤مومع ُِم ْـ سم٤مب اًمت ٌَ ِع ومذًمؽ ومْمؾ
اًمذي يذه٥م ًمٚمح٩م وىمّمده احل٩مٟ ،مٞمتُ ُف احل٩م وم٘مط هذا َأ ْضم ُر ُه ٌ
اهللِ ُي ْ١مشمِ ِٞمف َُم ْـ يِم٤مء ،وًمٙمـ اًمذي يذه٥م ًمٚمح٩م واًمتج٤مرة ومٚمٞمس َأ ْضم ُر ُه يمٛمـ ذه٥م ًمٚمح٩م وطمده.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إذن قمرومٜم٤م أن وم٘مط ُِم ْـ سم٤مب اًمت ْٙم ِٛم ِ
ٞمؾ ذم ىمْمٞم٦م َأن اًمٜمٞم َ٦م شمِمٛمؾ اًم٘مّمد وهمػمه ،همػمه اًمذي هق
اًمٌ٤مقم٨م ،اًمٗم٘مٝم٤مء يتٙمٚمٛمقن قمٜمف ،وإٟمم ذيمرشمف ُِم ْـ سم٤مب اًمتتِٛم ِ٦م ،اًم٘مّمد ُم٤م هق؟ جي٥م َأ ْن شمٕمرف هذه اعمً٠مًم٦م ،اًمٗم٘مٝم٤مء
اد اعمَٕم ِ
اًم٘مٞم ِؿ ذم « َز ِ
ؼم قمٜمٝم٤م اسمـ َ
٤مدش ًَمـم شمٙمٚمؿ قمـ اًمّمالة
ىمّمد ًمٚمٗمٕمؾ
ي٘مقًمقن :إِن اًم٘مّمد ٟمققم٤من:
ٌ
ٌ
َ
وىمّمد ًمٚمٜمتٞمج٦مُ ،ي َٕم ُ

ِ
احل ْٙم ِؿ َ
وىمّمد ًمٚمٜمتٞمج٦م أو احلٙمؿ ُمثؾ ُم٤مذا؟
ىمّمد ًمٚمٗمٕمؾ
ٌ
ٞمج ِ٦م ،إذن اًم٘مّمد ٟمققم٤من ٌ
وىم ّْم ُد اًمٜمت َ
ىم٤مل :ىمّمد ُ
ٍ
ٍ
ُمٕملم ىمّمده ًمٚمٙمالم ،اٟمٔمر ىمّمده ًمٚمٙمالم ،هذا ىمّمده ًمٚمٗمٕمؾ ،وىمّمده عمَِ٤م
سمٌمء
ؿمخص ويتٙمٚمؿ
قمٜمدُم٤م ي٠ميت
ٌ
ىم٤مصدا ًمٚمٗمٕمؾ ُي ًَٛمك همٚمٓم٤من أو
ىمّمد ًمٚمٜمتٞمج٦م :وم٤مًمذي ًمٞمس
يؽمشم٥م قمغم اًمٙمالم ُِم َـ اًمزواج وإٟمِم٤مء اًمٕم٘مد ُومثُؿ ُم٤مذا؟
ً
ٌ
َأ ْن يٙمقن ٟم٤ملم .اًمٜم٤ملؿ واًمٖمٚمٓم٤من واعمُ ْخٓمِئ ه١مٓء ًمٞمًقا ىم٤مصديـ ًمٚمٗمٕمؾِ ،
وُم ْـ سم٤مب أَ ْو َمم أهنؿ ًمٞمًقا ىم٤مصديـ
ُ
ً
ًمٚمٜمتٞمج٦م.
احل ْٙم ِؿ ،أطمًـ َُم ْـ شمٙمٚمؿ قمـ هذا اًمت ْٗم ِر ِيؼ اسمـ َ
اًم٘مٞم ِؿ ذم « َز َاد
ىمّمد ًمٚمٗمٕمؾ،
اًم٘مّمد ٟمققم٤من:
ٌ
ٌ
وىمّمد ًمٚمٜمتٞمج٦م أو ُ
َج٤م .يٌٚمغ ُم٤م أؾمٜمد :ؾمٌع ُم٤مل٦م طمدي٨م ،اشمٗم٘م٤م ًمف قمغم ؾمٌٕم٦م أطم٤مدي٨م ،واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري سمثمٟمٞم٦م ،وُمًٚمؿ
قمٚمم ً
محؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
سمٕمنميـ .ويمت٥م اًمٙمثػم سم٢مذن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمرظمٞمّمف ًمف ذم اًمٙمت٤مسم٦م سمٕمد يمراهٞمتف ًمٚمّمح٤مسم٦م أن يٙمتٌقا قمٜمف ؾمقى اًم٘مرآن ،وؾمقغ ذًمؽ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .صمؿ اٟمٕم٘مد اإلَج٤مع سمٕمد اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -قمغم اجلقاز وآؾمتحٌ٤مب ًمت٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م .سمٛمٍم،
ودومـ سمداره اًمّمٖمػمة ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)89-75/5
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ( )1996يمت٤مب اإلُم٤مرة  -سم٤مب سمٞم٤من ىمدر صمقاب ُمـ همزا ومٖمٜمؿ وُمـ َل يٖمٜمؿ.
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اعمَٕم ِ
اًمنم ُب ىمّمد اًمٗمٕمؾ،
٤مدش وذم «إِ ْقم َال ِم اعمُ َقىم ِٕم َ
َ
اًمي ُب ْ
لمشىمّمد اًمٗمٕمؾ هق ىمّمد اًمٗمٕمؾ اًمذي شمٗمٕمٚمف أٟم٧م :اًمٙمالم ْ
اًمنم ِ
نم َب هذا ىمّمد اًمٗمٕمؾ ،ىمّمد اًمٜمتٞمج٦م أٟمؽ ُشم ْٗمٓمِ ُر ذم هن٤مر
ب َأ ْن َشم ْ َ
ىمّمد اًمٜمتٞمج٦م ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا اًمٗمٕمؾ ،ىمّمد ْ
اًمنم َب ؾمٞم١مدي إمم اًم ِٗم ْٓم ِر ذم هن٤مر رُمْم٤من ،وم٤مًمذي ََل
اًمنم ُب هذا ىمّمد اًمٗمٕمؾ ،اًمٜمتٞمج٦م أو ُ
احل ْٙم ُؿ َأن ْ
رُمْم٤من ،اٟمٔمر ْ
ىم٤مصدا اًمٜمتٞمج٦مُ ،خم ْٓمِ ٌئ أو
ىم٤مصدا ًمٚمٗمٕمؾ وًمٞمس
وم٘م٤مصد ًمٚمٜمتٞمج٦م ،اًمذي ينمب ُخم ْٓمِئً٤م هذا ًمٞمس
ىم٤مصدا ًمٚمٗمٕمؾ
َي ُٙم ْـ
ً
ً
ٌ
ً

ً
٤مبً ،مٞمس ىم٤مصد اًمٗمٕمؾ واًمٜمتٞمج٦م ،ىمّمد اًمٜمتٞمج٦م ىمّمد احلٙمؿ إظمػم.
ُمثال دظمؾ ذم ومٛمف ُذ َسم ٌ
سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل إِن إول هق آظمتٞم٤مر واًمث٤مين هق اًمر َو٤م هذا همػم ٍ
دىمٞمؼ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :اٟمٔمر هٜم٤مك ُمً٤ملؾ ذم
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ْٙم ِؿ ومٞم٘مّمد سمف ىمّمد
ؼم ُة سم٘مّمد اًمٜمتٞمج٦م أهمٚم٥م إطمٙم٤مم إذا ُىمّم َد ،إذا ىمٞمؾ ىمّمد ُ
ؼم َة وإيمثر اًمٕم ْ َ
اًمنم ِع ُضمٕم َؾ اًمٕم ْ َ
ْ
اًمٜمتٞمج٦م إٓ أؿمٞم٤مء ُُم ًْتَثْٜمَ ً٤مة ،وهذه إؿمٞم٤مء ُُم ًْ َتثْٜم َ ٌ٤مة ُي ْٙم َت َٗمك ومٞمٝم٤م سم٘مّمد اًمٗمٕمؾ.
* * *َ

22

ْ

َؿَوََ َِ
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َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ َِنَََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
َ:إََُمَ َورََبََِّ َََ َ َِ
َََ َََ َ َِ
ََإََُ َ ََ
ٚصَ َِدَ ََهَ ََ َ]ٚ
ٚظَ َََدةَََُ
[اف
وػَ َََ َُ َُ
( )1

حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،صغم اهلل
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد َأ ْن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد َأن ً
يمثػما إمم يقم اًمديـُ ،صمؿ أُم٤م سمٕمد:
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ
ً
شمًٚمٞمم ً

(إََُمَ َورَ َبََِّ َََ َ َِ
ٚصَ َِدَ ََهَ َ ،َ)ٚوأظمذٟم٤م ُِم ْـ هذه اًم٘م٤مقمدة
وم٘مد يمٜم٤م سم٤مُٕمس ىمد وىمٗمٜم٤م قمٜمد اًم٘م٤مقمدة إومم :وهل ىم٤مقمدة ََ َُ َُ ََ

أوهل٤م ،أو أىمقل :أظمذٟم٤م اؾمتٜمت٤مضمٝم٤م وم٘مط ،وأظمذٟم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ،وذيمرٟم٤م قمٔمٞمؿ ٟمٗمع هذه اًم٘م٤مقمدة ،ويمثػم
اعمً٤ملؾ اعمُٜمْ َد ِر َضم ِ٦م حتتٝم٤م.
ٍ
اًمٗم ْر ِق سملم اًمٜمٞم ِ٦م وسملم َ
ُمً٠مًم٦م أظمرى ،وهل ُمً٠مًم٦م َ
اًم٘م ّْم ِد ،ودقم٤مٟم٤م ًمٚمحدي٨م قمـ اًم َٗم ْر ِق سملم
ويمٜم٤م ىمد وىمٗمٜم٤م قمٜمد
َََََٔ َ َِ
اًمٜمٞم ِ٦م َو َ
ََََٔ َِ »َٜقمغم اظمتالف
اهلل َقم َٚمٞمْ ِف وآًمِ ِف َو َؾمٚم َؿ – هق «َإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفْ
اًم٘م ّْم ِد َأن طمدي٨م اًمٜمٌل – َصغم ُ
ٚتَ» أو «بَِٚفَْ
ت
همػموا هذه اًمٕمٌ٤مرة وٟم٘مٚمقه٤م إمم اعم٘م٤مصد وم٘م٤مًمقا :إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤مَ ،و َذ َيم ْر ُ
اًمرواي٦م ،واًمٗم٘مٝم٤مء َ -ر ِ َ
مح ُٝم ُؿ اهللُ َشم َٕم َ٤مممُ -
مح ُٝم ُؿ اهللُ َشم َٕم َ٤ممم -ذم شمٖمٞمػمهؿ هذه اًمٕمٌ٤مرةَٕ :ن سمحثٝمؿ وٟمٔمرهؿ إٟمم
ًمٙمؿ َأن اًمًٌ٥م اًمٌ٤مقم٨م -ومِ َٞمم ُي َٔمـً -مٚمٗم٘مٝم٤مء َ -ر ِ َ
( )2

( )3

ُمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مّمد ،وأُم٤م اًمٜمٞم ُ٦م وم٢مِن ُمٕمٜم٤مه٤م أؿمٛمؾ ُِمـ يمٚمٛم٦م اًم٘مّمد :إذ ذم اًمٜمٞم ِ٦م ُمٌ ِ
٤مطم ُ٨م أظمرى ٓ يتٜم٤موهل٤م اًمٗم٘مٝم٤مء وإٟمم
هق
ٌ
ََ
ْ
يٌحثٝم٤م اًمٕمٚممء قمٜمدُم٤م يتحدصمقن قمـ ُمً٤ملؾ اًمتقطمٞمد واًمنمك إصٖمر ،ويتٙمٚمٛمقن ذم يمت٤مب أداب قمـ اإلظمالص،
ويتٙمٚمٛمقن ذم يمت٥م اعمقاقمظ وهمػم ذًمؽ.
اهلل َقم َٚمٞمْ ِف وآًمِ ِف َو َؾمٚم َؿ -شمِمٛمؾ صمالصم٦م ٍ
أُمقر:
ٟم٘مقل :إِن اًمٜمٞم َ٦م اًمتل ضم٤مءت ذم طمدي٨م اًمٜمٌل َ -صغم ُ
َإَََ َْمَ َُرََََإَََ َوََُلََََ:هق اًمذي حتدصمٜم٤م قمٜمف ،وهق اًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمٗمٕمؾ ،أو سمٕمٌ٤مرة اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ :هل اًمٜمٞم ُ٦م اًمتل ُي َٗمر ُق
ومٞمٝم٤م سملم اعمٕمٌقد وهمػمه ،ىم٤مل :إِن احلدي٨م – َه َذا – يِمٛمؾ َُم ْٕمٜمَ َٞم ْ ِ
لمُ :مٜمٝم٤م اًمٜمٞم ُ٦م اًمتل ُي َٗمر ُق ومٞمٝم٤م سملم اعمٕمٌقد وهمػمه ،اًمتل
هل سمٛمٕمٜمك اإلظمالص ،واًمتل سمٛمٕمٜمك اًمٌ٤مقم٨م ،وىمٚمٜم٤م سم٤مُٕمس :إٟمف ُي َ٘م٤مسمِ ُؾ هذه اًمٜمٞم َ٦م ُم٤مذا؟ أُمرانَُ :م ْـ ٓ ٟمِٞم َ٦م ًمف سمٛمٕمٜمك
( ) ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم زي٤مدة ًمٞمً٧م ُمـ يمالم اًمِم٤مرحً :مٞمًت٘مٞمؿ ؾمٞم٤مق اًمٙمالم ،وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م اًمنمح.
1

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اًمقطمل  -سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ،)1وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة – سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إَََََِٕمَ َََإَََ َْظََََمََُلََ
بَِٚفََََْٔ َِ )1997( »َٜسمٚمٗمظ«َ:إََََََِٕمََََْ
ََََٔ.»َٜ
َإَََ ْظََََمََُلََبَِٚفَْ
( ) أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليمن – سم٤مب ُم٤م ضم٤مء «إَِ ََن َا ََ
ََََٔ َِ ،)54( »َٜوُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة – سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
َٕ ْظََََمََُلَ َبَِٚف َْ
2

3

ََََٔ َِ.)1997( »َٜ
«إَََََِٕمََََإَََ ْظََََمََُلََبَِٚفَْ
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اًمٌ٤مقم٨م ،سمٛمٕمٜمك َأ ْن يٙمقن ىمد وىمع ذم اًمري ِ
٤مء ،أو ىمد يٙمقن ىمد وىمع ذم اًمتنميؽ ذم اًمٜمٞم ِ٦م ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ وهذا إُمر
َ
ٞمد ُه.
َسمٞمٜمَ ُ٤مه ذم اًمدرس اعم٤ميض ،وٓ ُأ ِقم ُ
ُمٝمٛم٦م ،وهل َأن ـم٤مًم٥م ِ
ٍ
ٍ
ٍ
اًمٕم ْٚم ِؿ جي٥م قمٚمٞمف َأ ْن ُير ِ
اضم َع ٟمٗمًفَ ،
وأ ْن
ُمً٠مًم٦م
دىمٞم٘م٦م قمٜمد
وًمٙمٜمل ؾم٠مىمػ ذم أىمؾ ُِم ْـ
َ
اًمٗمٞمٜمَ ِ٦م وإظمرى :وم٢من ُمـ أُمـ قمغم ٟمٗمًف اًمقىمقع ذم اًمري ِ
ِ ِِ
يٌح٨م ذم قمٛمٚمفَ ،
٤مء وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه
َ
َ ْ
وأ ْن ُي َٗمت َش ذم ٟمٞمتف سملم َ ْ
ُي َِمك قمٚمٞمف اًمقىمقع ومٞمف ،وأُم٤م َُم ْـ ظم٤مومف وم٢مٟمف اًمذي ي٠مُمـ ُمٜمف سم٠مُمر اهلل قمز وضمؾ،
يم٤مًمتنميؽ ذم اًمٜمٞم ِ٦م وم٢مٟمف ُِم ْـ أيمثر َُم ْـ ُ ْ
مح ُف اهللَُُ « :-م٤م َأ ُِم َـ اًمٜم َٗم َ
٤مق إِٓ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼ َو َٓ َظم َ٤موم ُف إِٓ ُُم ْ١م ُِم ٌـش ،وم٤معم١مُمـ سمٓمٌٕمف
يمم ىم٤مل احلًـ سمـ أيب احلًـ اًمٌٍمي َ -ر ِ َ
وـم٤مًم٥م ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ سم٤مخلّمقص قمٚمٞمف – َأ ًْم َزم َ -أ ْن ُير ِ
وأ ْن يت٠ميمد ُِم ْـ هذا إُمرَ ،
اضم َع ىمٚمٌف ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٞم ِ٦مَ ،
وأ ْن ُي ْٙمثِ َر ُِم َـ
َ
اًمت َي ِع هلل قمز وضمؾ سم٠مَ ْن ُ ْ ِ
ص ىمٚمٌف :وًمذًمؽ وم٢من اًمّمح٤مسم٦م – ِر ْو َق ُ
ان اهللِ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ – يمم شمٕمرومقن ذم طمدي٨م حمٛمقد
ُيٚم َ
ٞمد ً :مـم ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل – صغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾمٚمؿ – قمـ ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم اًم ِ
سمـ ًمٌ ٍ
٤مءَ ،قمٚم َٛم ُٝم ُؿ
َ
نمك إصٖمر وهق اًمر َي ُ
ْ َ َ َ
ْ
كََ َِمَ َْنََ ََأَ ْنََ َُٕ َْ َِ
اًمٜمٌل – َصغم اهلل َقم َٚمٞمْ ِف وآًمِ ِف َو َؾمٚم َؿ – َأ ْن ي٘مقًمقا« :افََ َِ ََُٓ َمََإًَََََُِٕ ََٕ ََٚوَ َُذَبَِ ََ
َسَتََ ٌَْ ٍَََِ َُرَ ََكََدَََََََََِٓٚ
َؼَ ََكََبَِكََََََ ََصََْٔئََُ ََُّ ََِ ًَْ ََٕ ًََٚهَ ََ ََ
َ،وَ ََٕ َْ
( )1

ََٕ ًَْ ََِ َْمَ» .
( )2

لم ِذم احل ِد ِ
ِ
ي٨م ِذم َو ْىمتِ ِف – يم٤من قمٜمده اإلُم٤مم أمحدَ ،وم َحد َ
ث يزيد سمـ ه٤مرون
ػم اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ
وضم٤مء أَن يزيد سمـ ه٤مرون – َأُم َ
َََََٔ َ َِ
هبذا احلدي٨م – طمدي٨م ُقم َٛم َر « :إَََََََِٕمَ َََْ
ٚتَ» – ُصمؿ ىم٤مل :إٟمف اإلظمالص .وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد :ي٤م يزيد ،إٟمف
َإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفْ
( )3

( )4

( )1هق :حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد سمـ قم٘مٌ٦م إٟمّم٤مرى إؿمٝمكم اعمدين أسمق ٟمٕمٞمؿُ .وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وَل شمّمح ًمف رؤي٦م وٓ ؾممع ُمـ
وروى قمـ :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وراومع سمـ ظمدي٩م ،وقمثمن سمـ قمٗم٤من ،وقمٛمر
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمد َروى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،
سمـ اخلٓم٤مب ،وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وهمػمهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
وذيمره حمٛمد سمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ممـ ُوًمد قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ويم٤من ًمف قم٘م٥م ،وم٤مٟم٘مروقا ومٚمؿ يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد .وشمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٌع وشمًٕملم .ويم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م ،رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙممل ( - )319 - 399 /27سمتٍمف.
( ) أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)19696واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( )29547قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف.
2

( )3هق :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م .أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمديم وه٤مضمر إمم
سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ص غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووزم اخلالوم٦م قمنم ؾمٜملم ومخً٦م أؿمٝمر
اعمديٜم٦م ىمٌؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمٝمد ً
وىمتؾ يقم إرسمٕم٤مء ٕرسمع سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م وهق أول ُمـ اختذ اًمدرة( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)814/1 :
( ) شم٘مدم خترجيف.
4
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اخلَٜم ُ
٤مق.

ومٚمذًمؽ جي٥م قمغم اعم١مُمـ دالم أَ ْن حيرص قمغم اإلظمالص وقمغم ُمراضمٕم٦م ٟمِٞمتِ ِف ذم يمؾ أقممًمف ،وُمٜمٝم٤م ِ
اًمٕم ْٚم ُؿ
ً
اًمنمقمل :وًمذًمؽ عم٤م ُؾمئِ َؾ أمحد وىمٞمؾ ًمف :ي٤م أسم٤م قمٌد اهللُ :م٤م اًمٜمٞم ُ٦م ذم اًم ِٕم ْٚم ِؿ اًمنمقمل؟ ىم٤ملَ :أ ْن يٜمٗمل اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمًف
َو َأن ُي َٕمٚم َؿ أظمريـ.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍمَ ،و َأ ْن يٙمقن
ٓ يٙمـ ٟمٞمتُ َؽ ُم َـ اًمٕم ْٚم ِؿ َأن شمرىمك وشمرشمٗمع قمغم اًمٜم٤مس ٓ ،شمٙمـ ٟمٞمتُ َؽ ُمـ اًمٕم ْٚم ِؿ َأن ُشم َٗم٤مظم َرَ ،و َأن َشمٜمْتَ َ
قسم٤م.
هم٤مًمٌ٤م وىمقل همػمك َُم ْٖم ُٚم ً
ىمقًمؽ ً

ت َأن هذا ِ
اًمٕم ْٚم َؿ ُسم٨م سملم اًمٜم٤مس
مح ُ٦م اهللِ – عم٤م ىم٤ملًَ :م َق ِد ْد ُ
اٟمٔمر ًمٙمٚمٛم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل – َقم َٚم ْٞم ِف َر ْ َ
رضمك ُِم ْـ يممل إظمالصف ريض اهلل قمٜمف ورمحف :وًمذًمؽ ٟمٗمع اهلل – َقمز َو َضمؾ –
٥م زم ُمٜمف طمرف .اٟمٔمر عم٤م ُي َ
وَل ُيٜمْ ًَ ْ
ٍ
ٕؾمٌ٤مب ُمٜمٝم٤م ُم٤م وىمر ذم ىمٚمٌف ُِم َـ اإلظمالص ُٕمر اهلل قمز وضمؾ ،رمح٦م اهلل قمٚمٞمف وقمغم ؾم٤ملر قمٚممء اعمًٚمٛملم.
سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف
إذن هذا إُمر إول اًمذي حتدصمٜم٤م قمٜمف واٟمتٝمٞمٜم٤م ،ىمٚمٜم٤م :سم٘مل قمٜمدٟم٤م أُمران يِمٛمٚمٝمم ىمًؿ اًمٜمٞم ِ٦م :إُمر اًمث٤مين :هق
اًمٕم ْز ُم.
اًم٘مّمد ،وإُمر اًمث٤مًم٨م :هق َ

ًمٜمٌدأ أن ذم احلدي٨م قمـ اًم َ٘م ّْم ِدُ ،صمؿ ٟمٜمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ ًمٚمحدي٨م قمـ اًم َٕم ْز ِم.

ََََ َ َِِّٚنَ]َ َ
[إَََ َْمَ َُرَ َافثَ
اًم٘م ّْم ُد :اعمراد سمف اًمٜمٞم ُ٦م اًمتل شمٙمقن قمٜمد ومٕمؾ إُمر أو اًمٕمٛمؾ ،ىمّمدك ُمٜمف َو ُُم َر ُاد َك َو َهم٤م َيتُ َؽ ُمـ
ََ
ومٕمٚمف ،وهذا اًم٘مّمد ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ً-مِ َٙم ْل َٟم ْٗم َٝم َؿ :-يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم :أًمٞمس يمذًمؽ؟ َ
اًم٘م ّْم ُد يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملمَ :ىم ّْم ٌد
ًمٚمٗمٕمؾَ ،و َىم ّْم ٌد ًمٚمٜمتٞمج٦م أو احلٙمؿ ،أضب ًمٙمؿ ً
اُمرءا شمٙمٚمؿ
ُمث٤مٓ ىمٌؾ َأ ْن ٟمتٙمٚمؿ قمـ أطمٙم٤مم هذا اًمت٘مًٞمؿً :مق َأن ً
ىم٤مصد ًمِٚم ْٗم ِ
ىم٤مصدا ُ
يد َأن ي٘مقل ًمزوضمتف ً
اًمٗم ْر َىم َ٦م
ظً ،مٙمـ ًمق َل يٙمـ
ـم٤مًمؼ .ومٝمذا
ُمثال :أٟم٧م ٌ
ً
ٌ
سمٚمً٤مٟمف ُي ِريد هذا اًمٙمالمُ :ي ِر ُ
واحل ْٙم ِؿ ،اًمٖمٚمٓم٤من أو اًمٜم٤ملؿٌ ،
ٌ
ـم٤مرق
رضمؾ يريد َأ ْن ي٘مقل ًمزوضمتف :أٟم٧م
سمٞمٜمف وسملم زوضمتف وم٢مٟمف ًمٞمس
ً
ىم٤مصدا ًمٚمٜمتٞمج٦م ُ
ىم٤مصد ًمِٚم ْٗم ِ
ٌ
ىم٤مصد
ظ؟ ٓ ،هؾ هق
ـم٤مًمؼ .هؾ هق
ًمٚمٌ٤مب – سم٤مًمر ِاء – أو
ـم٤مرق ًمٚمرأس .وم٠مظمٓم٠م ذم ًمً٤مٟمف وم٘م٤مل :أٟم٧م ٌ
ٌ
ٌ
ِ ِ
ِ ِ
ٞمجتِ ِف.
ٞمجتِ ِف – ُُم َر َاوم َ٘م ُ٦م َز ْو َضمتِ ِف –؟ ٓ ،إذن هذا ًمٞمس
ً
ىم٤مصدا ًمٚمٗمٕمؾ اًمذي هق اًمٚم ْٗم ُظ وٓ ًمٜمَت َ
ًمٜمَت َ
ىم٤مصد ًمِٚم ْٗم ِ
ىم٤مصد ًمٚمٜمتٞمج٦م؟ َٟم َٕم ْؿ،
ظ؟ َٟم َٕم ْؿ،
يد ُُم َٗم َ٤مر َىمتَ َٝم َ٤م ،هذا
اٟمٔمر اًمث٤مين :رضمؾ ىم٤مل ًمزوضمتف :أٟم٧م ٌ
ٌ
ٌ
ـم٤مًمؼ .وهق ُي ِر ُ
ىم٤مصدا ًمِٚم ْٗم ِ
ىم٤مصدا ًمِٚم ْٗم ِ
ظ واًمٜمتٞمج٦م ومال ظمالف سملم
ظ وٓ ًمٚمٜمتٞمج٦م أو
أطمٙم٤مم ،إذن َُم ْـ َل يٙمـ
ومال ؿمؽ أٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف
ً
ً
ٌ
أهؾ ِ
ىم٤مصدا ،أو ٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمف إِ ْن َل يٙمـ
اًمٕم ْٚم ِؿ ذم َجٞمع اًمّمقر أٟمف إُم٤م َأ ْن شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمف إِ ْن يم٤من
ً
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ىم٤مصدا.
ً
ٍ
ٍ
رضمؾ ي٘مقل ًمزوضمتف:
ىم٤مصد ًمٚمٜمتٞمج٦م أو احلٙمؿُ :مث٤مل
ىم٤مصدا ًمٚمٗمٕمؾً ،مٙمٜمف همػم
اًمّمٕمقسم٦م ذم اًمث٤مًم٨م :طمٞمٜمم يٙمقن
ً
ـم٤مًمؼ .وًمٙمٜمف همػم ُم ِر ٍ
يد َأ ْن يٛمزح ُمع
أٟم٧م ٌ
يد ًمِتَ ْٓم ِٚم ِٞم٘م َٝم٤م ،وإٟمم يم٤من يْمحؽ ويٛمزح ،يًتٝمزئ ،سمٕمض اًمٜم٤مس يٛمزحُ ،ي ِر ُ
ُ
ىم٤مصدا ًمٚمٜمتٞمج٦م.
ىم٤مصد ًمٚمٜمتٞمج٦م؟ ٓ ًمٞمس
ىم٤مصد عم٤مذا؟ ًمٚمٗمٕمؾ ،هؾ هق
ـم٤مًمؼ .هٜم٤م
زوضمتف :ىم٤مل :أٟم٧م ٌ
ً
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ؿمخص ىم٤مل :سمِ ْٕمتُ َؽ هذه
واطمد يٛمزح ُمع
ُمزاطم٤مُ :مثؾ
ُمثٚمف ُي َ٘م ُ٤مل ذم اًمٌٞمع واًمنماء :طمٞمٜمم يٌٞمع اًمِمخص ٔظمر
ً
ىم٤مصد ًمِٚم ْٗم ِ
متثٞمالُ :مثؾ أٟم٤م ُأ َُمث ُؾ ًمؽ ىمٚم٧م :سمِ ْٕمتُ َؽ هذا اجلَق َالً .
اًمًٞم٤مرة .أو ً
ىم٤مصدا ًمٚمٜمتٞمج٦م،
ظً ،مٙمٜمل ًمً٧م
متثٞمال ،أٟم٤م
ً
ٌ
إٟمم أىمّمد اعمزاح ،إٟمم أىمّمد اًمتٛمثٞمؾ ،إٟمم أىمّمد همػم ذًمؽ ُِم َـ إُمقر.
ىم٤مصد ًمِٚم ْٗم ِ
ٍ
يمذًمؽ هٜم٤مك أؿمٞم٤مء ُأ ْظم َرى ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ أُمثٚمتٝم٤م سمٕمد ٍ
إؿمٙم٤مل يؽمشم٥م
ظ واًمٜمتٞمج٦م :سمال
ىمٚمٞمؾ ،اٟمٔمر ُمٕمل:
ٌ
إؿمٙم٤مل ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف أي ٍ
ىم٤مصد ًمِٚم ْٗم ِ
ٍ
ٍ
قمٚمٞمف َجٞمع أصم٤مر ؾمٜمذيمره٤م سمٕمد ٍ
رء ،اًمذي
ظ وٓ ًمٚمٜمتٞمج٦م :سمال
ىمٚمٞمؾ .همػم
رءٕ :ن اًمٕمؼمة سم٤مًمرو٤م :إذ َىم ّْم ُد اًمٜمتٞمج٦م هق اًمرو٤م:
يٙمقن
ً
ىم٤مصدا ًمٚمٗمٕمؾ دون اًمٜمتٞمج٦م وم٤مٕصؾ أٟمف ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٌ
ٍ
ٓزُم٤مٕ :ن ُِم ْـ ذط اًمٌٞمع َأ ْن يٙمقن
اُمرءا ُيزأ ُمع
اُمرئ آظمر ذم اًمٌٞمع واًمنماءٟ ،م٘مقل :اًمٌٞمع ًمٞمس ً
وًمذًمؽ ًمق َأن ً
ٍ
ٍ
وشمٍموم٤مت ُحم َد َد ٍة َو ُُم ًْتَثْٜم َ ٍ٤مة
قم٘مقد
ُم٤مذا؟ َأ ْن يٙمقن راوٞمً٤م مت٤مم اًمرو٤مٓ ،سمد ومٞمف ُِم َـ اًمرو٤م ،وهذا ٓ يتح٘مؼ ،إٓ ذم
ىم٤مصدا ًمٚمٜمتٞمج٦مُِ ،مـ هذه إُمقر – يٕمٜمل شمؽمشم٥م اًمٜمتٞمج٦م َقم َغم ِ
اًمٗم ْٕم ِؾ
وم٢مٟمف ُي ْٙمتَ َٗمك ومٞمٝم٤م سم٘مّمد اًمٗمٕمؾ وإِ ْن َل يٙمـ اعمرء
ً
ْ

قر ُم٤م َذ َيمره اًمٜمٌِل – صغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾمٚمؿ – ِذم احل ِد ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َو ُي ْٙمتَ َٗمك ومِ ِٞمف سمِ َ٘م ّْم ِد َُم َ
ي٨م اًم ِذي
َ
٤مذا؟ َىم ّْمد اًمٗم ْٕم ِؾ – ُم ْـ َهذه إُ ُُم ِ َ َ ُ
َ
ْ َ َ َ
قع َـم ِر َي٘مٞمْ ِف اًم َذ ِ
ُه َق َطم ًَ ٌـَ ِٕ :ن ًَم ُف َأ ْيمثَ َر ُِم ْـ َـم ِر ٍيؼَ ،طم ًَ ٌـ سمِ َٛم ْج ُٛم ِ
يـ َو َر َدا َقم ِـ اًمٜمٌِل َصغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمٚم َؿ – َأٟم ُف َىم َ٤مل:
ثَ َ َِجَ َدَ َُهَ َنَ َ َِجَ َدََََ َ َ،وَ ََهَ ْزَ َُ
افرَ َْجَ ًََ َُ »َٜي ُ٘م ُ
قًم َ
« َثَ ََالَ ٌَ
قر َد ِىم َٞم٘م ٌ٦م
ََلَ َنَ َ َِجَدََََ :افَْ
قنَ :ه ِذ ِه اًمت ٍَم َوم ُ
َََ ََُ َ َُ
٤مت اًمث َال َصم ُ٦م ُأ ُُم ٌ
َٚحََََ َ َ،وَافََىَ ََالَ َُقََََ َ َ،وَََ َ
( )1

٤مط احل ْٙمؿ سمِ َ٘مّم ِد ْاًم ِٗمٕم ِؾ وإِ ْن ََل ي ُٙم ِـ اعمَرء َىم ِ
قد َظمٓمِػم ٌةَ :وًم ِ َذًمِ َؽ اًمِم ِ
اطمتِ َٞم٤مـمً٤م ِٕ َ ُْم ِر ُ
اًمٗم ُر ِ
٤مص ًدا
َْ
ْ َ
وج َوم٢مِٟم ُف َأ َٟم َ ُ َ ْ
٤مر ُع ْ
َو ُقم ُ٘م ٌ
ْ ُ
َ
ِ ِ
ٞمج ِ٦مَ ،وم٢مِ َذا َـمٚم َؼ اعمَ ْر ُء َز ْو َضم َت ُفَ ،ي ْٛم َز ُح ِذم َقم ْ٘م ِد اًمٜمٙم٤مح ْأو ذم اًمرضمٕم٦م ،وم٢مٟمف ي٘مقل :يؽمشم٥م قمٚمٞمف أصمره سمٜمص طمدي٨م
ًمٚمٜمت َ
اًمٕم ْٚمؿ ّإٓ سمٕمض أهؾ ِ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ،وهق ىمقل َج٤مهػم أهؾ ِ
ػ
اًمٕم ْٚمؿ ُِمثْؾ اًمِم ْق َيم ِ٤مينٟٕ :مف َوٕم َ
وىم ّْم ِد اًمٜمتٞمج٦مْ ،
أن ٓ َوم ْرق ْسملم َىم ّْم ِد اًمٗمٕمؾ َ
سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدة قمٜمده ْ
٧م
احلدي٨م ،وىم٤مل :إٟمف َوٕم َ
إذن َقم َر ْوم َ
ػ احلدي٨م ً

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓمالق – سم٤مب ذم اًمٓمالق قمغم اهلزل ( ،) 2194واًمؽمُمذي ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلد واهلزل ذم اًمٓمالق ()1184
1

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ٍ
َ
قم٘مقد َٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.
لم اًمٗمٕمؾ واًمٜمتٞمج٦م ذم صمالصم٦م
اًمٗم ْر َق َسم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ُِم َـ إُمقر اًمتل يٙمقن ُم١مصم ًرا ومٞمٝم٤م َ
اًمٕم ْٛم ِد اًمذي
اًمٗم ْر ُق َسم ْ َ
اًمٕم ْٛمد اًمٕمدوانَ ،ىمتْ ُؾ َ
وىمّمد اًمٜمتٞمج٦م َىمتْ ُؾ َ
لم َىم ّْمد اًمٗمٕمؾ ْ
يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤مذا؟ ِ
قمدواٟم٤مََ ،ل ْ َي ُ٘م ِؾ اًمٗم٘مٝم٤مءَ :ىم ّْم ُد اًم٘متؾ .وإٟمم ىم٤مًمقاَ :ىم ّْم ُد اًمٗمٕمؾ اعمُ َحر ِم
اًم٘م َّم٤مص ،هق َىم ّْم ُد اًمٗمٕمؾ
ً
ويمؾ اًمٜم٤مس يريد ْ
قمدواٟم٤مٕ :ن اعمرء ٓ يٕمرف ُم٤م ذم ْٟمٗمًفَ ،ص ْٕم٥م ،هذه ظمّمقُم٦مُ ،
أن يٜمٗمل قمـ ْٟمٗمًف اًم٘متؾ ،ي٘مقل:
ً
ىم٤مصدا ومِ ْٕم ًال ُحم َر ًُم٤م ُُم ْ١م ِذ ًي٤م ًمٖمػمه ومؽمشم٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾ ويم٤من هذا
أٟم٤م أُمزح ُمع صدي٘مل ،ومٜم٘مقلٟ :مٜمٔمر :إذا يم٤من اعمرء
ً
اًمٗمٕمؾ سمآًم٦م شم٘متؾ هم٤مًمًٌ٤م :وهل آٓت اًم٘متؾ ،وهل اًمت ًْ َٕم ُ٦م ،وىمٞمؾَ :أىمؾ ،وىمٞمؾ :أيمثر ،وًمٙمـ اعمِمٝمقر ذم اعمذه٥م أهن٤م
شمِ ًْ َٕم ٌ٦م ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمحٙمؿ سم٠مٟمف َىم ْت ُؾ َقم ْٛم ٍد َوم ُٞم ْ٘متَص ُمٜمف.
ًدس أو ـمٕمٜمف سمًٙملم هذه آًم٦م ىم٤مشمٚم٦م أم ًمٞمً٧م سم٘م٤مشمٚم٦م؟ ىم٤مشمٚم٦م ،أـمٚمؼ ،هق
ُمث٤مل ذًمؽَ :ر ُضم ٌؾ أـمٚمؼ قمغم آظمر ُِم َـ اعم ّ
ىم٤مصدا ًمٚمٗمٕمؾ ،هؾ هق ومِ ْٕم ٌؾ ُحم َر ٌم؟ َىمتَ َٚم ُف ُِم ْـ همػم وضمف َطمؼْ ،
ض َبْ ،
إذن ٟم٘مقلُ :يمؾ َُم ْـ
إذن
ً
اًمذي أـمٚمؼ ،وهق اًمذي َ َ
ِ
ً
صدي٘م٤م ًمف يٛمزح ُمٕمفٌ ،
أخ ُمع أظمٞمف يٛمزح ي٘مقل:
ؼم قمدوا ًٟم٤م وًمق يم٤من
أـمٚمؼ قمغم همػمه ُم ْـ همػم وضمف َطمؼ َوم َ٘متَ َٚم ُف وم٢مٟمف ُي ْٕمتَ َ ُ
ِ
ٍ
إن اعمُ ًَ ّد َس ِ
٤مص .أظمقه وصدي٘مف وزوضمتف؟! ٟم٘مقل :ومٞمف
وم٤مرغ ،وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٜمفٟ ،م٘مقل :إن هذا َىمتْ ُؾ َقم ْٛمد ومٞمف اًم٘م َّم ٌ
اًمٕم ْٛم ِد ُم٤مذا؟ سم٘مّمد اًمٗمٕمؾ وٓ ُيٜمْ َٔم ُر ًم٘مّمد اًمٜمتٞمج٦م ُِمثْ َؾ اًمٕم٘مقد اًمثالصم٦م.
اًم٘مّم٤مصٕ :ن اًمٕمؼمة ذم َىمتْ ِؾ َ
ُ
ِ
ً
يًتحؼ اًم٘متؾ ْ
ً
ؿمخص يريد ْ
ص٤ملال وُم٤م ذم ُطم ْٙم ِٛم ِف ،ومٜم٘مقل:
سم٠من يم٤من
ختقيٗم٤م ،وذاك اًمذي أُم٤مُمف ٓ
ف آظمر
ُيق َ
أن ُ َ

ُُم َر ُد اًمتخقيػٕ :ن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َهن َك ْ
أن يرومع اعمًٚمؿ قمغم أظمٞمف طمديدة ُُ ،م َر ُد اًمتخقيػ هبذا
ِ
ٍ
اعمُ ًَ ّد ِ
٤مص وًمٞمس ومٞمف يمٗم٤مرة ،سمؾ إصمٛمف قمٜمد اهلل قمز
س يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾٟ ،م٘مقل :هذا َىمتْ ُؾ ُم٤مذا؟ َقم ْٛمد ،ومٗمٞمف اًم٘م َّم ُ
( )1

وضمؾ.
أيْم٤م شمٗمريع ذم سم٤مب اًمٕم٘م٤ملد :وم٢من سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ي٘مقًمقن :إن ُِم َـ إومٕم٤مل ُم٤م َي ْٙم ُٗم ُر سمف ص٤مطمٌف
ُِم ْـ هذه اعمً٠مًم٦م ً
ىم٤مصدا ًمٜمتٞمجتفُُ ،م َرد َىمّم ِد اًمٗمٕمؾُِ ،مثْؾ آؾمتٝمزاء سم٤مهلل وسمآي٤مشمف ،وم ِٛمـ أهؾ ِ
ْ
اًمٕم ْٚم ِؿ َُم ْـ ي٘مقل :إن َُم ِـ
وإن ََل ْ يٙمـ
ً
ْ
ُ ْ
َ ِ ِ
اؾمتٝمزأ سم٤مهلل وسمآي٤مشمف ومٝمق ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ ،ىم٤مصد ًمالؾمتٝمزاءْ ،
وإن يم٤من ىم٤ملََ :ل ْ أ ْىمّمد اًمٙمٗمر سم٤مهلل قمز وضمؾ :وًمذًمؽ ََل ْ
َخ َ َُ
َُ ََٛؿ َْلََ ََأَبََِٚهللََِ ََوَآَ َيَٚتَََِ َِهََ ََوَ ََرَ َُشَوفَََِ َِهََ
ُشم ْ٘مٌَ ْؾ شمقسم٦م اًمٙمٗم٤مر أو اعمٜم٤موم٘ملم طمٞمٜمم اؾمتٝمزءوا سم٤مهلل وسمآي٤مشمف :ىم٤مًمقا﴿ :إَََََََِٕمََـَََََُُْ ََٕ ََٚ
وضََ ََوَ ََٕ َِْ ًََ َُ
َِ
َِ َِ َِ ٍَ
َ،حَتََىَََ َيَ َََد َظَ َُهََ
( ) يِمػم إمم ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملََ « :مَ َْنَ َََأََ ََصَ َ ََٚرََإَِ ََػَ َََأََخَ َٔهََبَِ ََحَدَ َ َََيدةََ َََ،ؾََِ٘ َنََاََ َْدَ ََالَئَ َََُ َََ ََٜتَ َِْ ًََ َُْ ََُهَ ََ ََ
َٚنَ َََأََ ََخَُ َٚهََ َََََِٕبَِ َ َِٔهََ َََوَ َُأَ َمَ َِهَ» أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اإلؿم٤مرة سم٤مًمًالح (.)2616
ََوَإَِ َْنََ َـَ َ ََ
1
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َِ
َِ
َمَ﴾ .
َسَتََ َََْٓ َِزَ ُئََوَنََ(َ َََََٓ)65تَ ًَْتَََذَ َُرَواَََ َؿَدَََََْ َـَ ٍََ َْرَ ُتَ ْمََ َبَ ًَْدََََََإََِ َََيَمََٕ َُُ َْ
َمََ َتَ َْ
ُـََْْتَُ َْ
ِ
ِ
ؼمة سممذا؟ سم٘مّمد اًمٗمٕمؾ هٜم٤مٕ :ن آؾمتٝمزاء هذا
َُم ْد َظم ُؾ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ ذم هذا اًمٌ٤مب هق ٟمٗمس هذه اًم٘م٤مقمدة :أن اًمٕم ْ َ
ُِم ْـ أظمٓمر أٟمقاع اًمٙمٗمر :وًمذًمؽ َىم ّْم ُد اًمٗمٕمؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م أٟمف دال قمغم َىم ّْم ِد اًمٜمتٞمج٦م.
لم أٟمقاع اًمٜمٞم٦م ،وذيمرٟم٤م ٟمققملم :اًمٜمقع إول وهق ُم٤مذا؟
إذن اٟمتٝمٞمٜم٤م أن ُِم َـ اعمً٠مًم٦م إ ُومم وهل ىمْمٞم٦م اًمتٗمريؼ َسم ْ َ
اًمٌ٤مقم٨م وهق اإلظمالص هلل قمز وضمؾ ،و ُشم ًَٛمك اًمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،وإُمر اًمث٤مين ُِم َـ اًمٜمٞم٦م ُم٤مذا؟ اًم٘مّمد ،وسمٞمٜم٤م أن ًمف ٟمققملم.
اًمٗم َق ِال ِدش َوم ْر َىم ْ ِ
اًم٘مٞم ِؿ – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ذم « َسم َد ِال ِع َ
َُهََََْ ََََٚؾَٚئَََِ َََد ٌةَََ َََ:ذ َيم َر ْاسم ُـ َ
لم سملم اًمٜمقع إول واًمٜمقع اًمث٤مين ،ىم٤مل :إن
اعمُ َ١مدى واطمد :وم٢من أطمدمه٤م يِمٛمؾ اًمث٤مين ،ىم٤ملًَ :م ِٙم ْـ ُِم َـ اًمٗمروق اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن اًمِمخص ذم سم٤مب اإلظمالص
إٟمم يتٕمٚمؼ سمٜمٗمًف وٓ يتٕمٚمؼ سمٖمػمه ،وأُم٤م ذم سم٤مب اًم٘مّمد ومٞمتٕمٚمؼ سمف وسمٖمػمهُِ :مثْؾ اًمٕم٘مقد ،اًمٕم٘مقد شمتٕمٚمؼ يب وسمٖمػمي،
( )1

ِ
ىم٤مسا قمغم
دالم يٙمقن
ومٞمؽمشم٥م قمغم اًم٘مّمد أصمر ُُمتَ َٕمد ،وأُم٤م اإلظمالص وهق اًمٜمقع إول ُم ْـ أٟمقاع اًمٜمٞم٦م وم٢مٟمف ً
ً
اًمِمخص.
َ
أُمرا آظمر وم٘م٤مل :إن اًم٘مّمد ٓ يٙمقن ّإٓ ذم اعم٘مدور قمٚمٞمف ،وأُم٤م اإلظمالص أو اًمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمًك قم٤مم وهق
وذ َيم َر ً
أيْم٤م ً
أن يتّمدق وًمٞمس قمٜمده ٌ
اًمٌ٤مقم٨م قمٚمٞمٝم٤م ومتٙمقن ذم اعم٘مدور قمٚمٞمف واعمٕمجقز قمٜمف ،وم٤مًمِمخص رسمم يتٛمٜمك ْ
ُم٤مل ًمٞمتّمدق
سمف ،ومٞمٜمقي أٟمف ؾمٞمتّمدق هبذا اعم٤مل ،ومٜم٘مقل ُم٤مذا؟ ًمؽ إضمر ،ومٝمذا داظمؾ ذم اعمٕمٜمك إول وهق اإلظمالص ،وهق
ُمٕم٤م.
ُمتٕمٚمؼ سم٤معم٘مدور قمٚمٞمف وسم٤معمٕمجقز قمٜمف ً
إذن قمرومٜم٤م أن ُم٤مذا؟ أُمريـ يِمٛمٚمٝمم ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٦م ،وهق اًمٌ٤مقم٨م واإلظمالص ،وإُمر اًمث٤مين اًم٘مّمد.
ََََٚفَََِ َُ
َإَََ َْمَ َُرَ َافثَ
 :َٞوهق َؾم ْٝم ٌؾ ضمدا ًمٙمل ٟمٛمٌم ذم اًمدرس ،وهق اًمٕمزم ،واعمراد سم٤مًمٕمزم :هق اهل َؿ اجل٤مزم سم٤مُٕمر ىمٌؾ
ِ
اًمٕم ْز َم سم٤مًمٜمٞم٦م
وىمققمف ،وهذا اًمٕمزم عم٤مذا ذيمرشمف هٜم٤م؟ ٕٟمف شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م :وم٢من ُم َـ اًمٗم٘مٝم٤مء َُم ْـ ُي ًَٛمل َ
أطمٙم٤مُم٤م يم٤مُمٚم٦م.
أطمٙم٤مُم٤مً ،مٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م
اًمّمٖمرى ،ويرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م
ً
ً
أضب ًمٙمؿ ً
ودالم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ يتْمح اًمنمح ومٞمٝم٤م ّإٓ سم٤مُٕمثٚم٦م ،اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
ُمث٤مًٓ ،
ـَٓ َنَ َ ََوَدَََِ َْنَ َ ََأَ َتََىَ َظَ َََِْٔ ََِٓ َنَ َ َِمَ َْنَ َؽَ َْ َِ
َرَ َِهَ َنَ َ َِِمَ َْنَ َ ََأَ ََرَاَ َدَ ََ ََ
احلَ َََ َ َٟوَافََ ًَُ َّْ ََرَ َةَ» اًمذي يٛمر سم٤معمٞم٘م٤مت
– ىم٤مل ًَمـم َذ َيمر اعمقاىمٞم٧مَُ « :هَ َنَ َفََ َ َُ
( )2

( ) ؾمقرة اًمتقسم٦م.66 ،65 :
1

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احل٩م – سم٤مب ُمٝمؾ أهؾ ُمٙم٦م ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة ( )1524قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم.
2
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ُُمت ِج ًٝم٤م إمم ُمٙم٦م ًمف صمالث طم٤مٓت:
ََ ََ -1
[احلََٚفََ ََََُٜإََُ َ ََ
ـمٌٕم٤م قمغم اًم٘مقل :جيقز
وػَ]َ ٓ :يٙمقن ًمف ٟمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦مً ،مٞمً٧م ًمف ٟمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،عم٤مذا َذ َهٌْ٧م إمم ُمٙم٦م؟ ً
دظمقل ُمٙم٦م ُِم ْـ همػم إطمرام ،وهق اًمّمحٞمح :وم٤مًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ذم طمدي٨م َأ َٟم ٍ
س دظمؾ إمم ُمٙم٦م وقمغم
٧م وؾم٠مذه٥م إمم
٧م ُمٙم٦م؟ ىم٤ملَ :د َظم ْٚم ُ
رأؾمف اعمِ ْٖم َٗم ُر  ،ومدل قمغم أٟمف ًمٞمس سمِ ُٛم ْح ِر ٍم ،إول ًمٞمً٧م ًمف ٟمٞم٦م ُُم ْٓم َٚم َ٘م ٌ٦م ،عم٤مذا َد َظم ْٚم َ
( )1

( )2

ضمدة ،أو قمٜمدي أهكم ذم ُمٙم٦م أو قمٜمدي ُؿم ْٖم ٌؾ ذم ُمٙم٦م ٓ ،أريد َطمج٤م وٓ قمٛمرةُ ،صمؿ ًَمـم وصؾ إمم ُمٙم٦م أو َىم ٌْ َٚم َٝم٤م دون
اعمقاىمٞم٧م َيم َجد َة ً
٧م قمٚمٞمف ٟمٞم٦م اإلطمرامٟ ،م٘مقل :قمغم اًمّمحٞمح اًمراضمحٟٕ :مٜم٤م ًمق َ
ذيم ْر َٟم٤م ُيمؾ ظمالف ـم٤مل قمٚمٞمٜم٤م
ُمثال َقم َر َو ْ
ـَٓ َنََ ََوَفََِـ َََّ َْنَ َ ََأَ َتََىَ َظَ ََِ َْٔ ََِٓ َنَ َ َِمَ َْنَ َؽَ َْ َِ
َرَ َِهَ َنََ
إُمر ،ومٜم٘مقل :سم٤مًمٜمٔمر إمم احلدي٨م :اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤ملَُ « :هَ َنَ َفََ َ َُ
َِِمَ َْنََ ََأَ ََرَاَ َدَََ ََ
يد َطم٩م أو قمٛمرة؟ ُُم ْٓم َٚم ً٘م٤م ٓ يريد َطمج٤م وٓ قمٛمرة ،إذن ٟم٘مقل هلذا اًمرضمؾ ْ
وإن
احلَ َََ َ َٟوَافََ ًَُ ََّْ ََرَ َةَ» هؾ هذا ُُم ِر ُ
ََل يٙمـ ُِمـ أهؾ ُمٙم٦مَ :أطم ِرم يمم ُحي ِرم أهؾ ُمٙم٦م ُِمـ أدٟمك ِ
احلؾُِ :م َـ اًمتٜمْ ِٕم ِ
ٞمؿ أو ُِم َـ اًمنمالع أو ُِم ْـ َقم َر َوم َ٦م وٟمحق ذًمؽ.
ْ
ْ
ْ ُ
ْ ْ
ْ
وإن يم٤من ظم٤مرج احلر ِم َيمجد َة ٟم٘مقل :أطم ِرم ُِمـ ضمد َة .عم٤مذا؟ ٕٟمف وىم٧م ُُم َ٤مو َزشمِ ِف اعمٞم٘م٤مت ََل يٙمـ ُم ِر ً ِ
ْ
حل٩م وٓ قمٛمرة،
َ
ْ ْ ْ َ
َ
يدا َ
ُ
ََ
ْ
( )3

هذه صقرة.
[احلََٚفََ ََُٜافث َِ
ََََََََُ:َُٜ ََٔ َََِٕٚاًمذي يتج٤موز اعمٞم٘م٤مت وهق ٍ
ََ ََ -2
احل٩م أو اًمٕمٛمرة سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد ،أن هق
ورَةَََافث
ََََََ َُٜ ََٔ ََٕٚأََََ َِوَ ََََ َ
ٟم٤مو َ
]َافهَ َ ََ
(أ ِل اًمتٕم ِر ِ
احل٩م؟ قمغم ٟمزاع سمٞمٜمٝمؿ ذم ىمْمٞم٦م َ
يػ) ىم٤مًمقا :هق ْ
أن يٜمقي اًمِمخص أن ُم٤م يم٤من
ْ
ىم٤مصدٟٕ :مف ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٦م ذم َ
ً
ٟم٤موي٤م أو َىم ٌْ َٚم ُف
طمالٓ أصٌح
قمٚمٞمف
طمراُم٤م سمدظمقًمف ذم اًمٜم ًُؽ ،اٟمٔمر ُمٕمل :اًمذي يّمؾ ًمٚمٛمٞم٘م٤مت وقمٜمد اعمٞم٘م٤مت يٙمقن ً
ً
ؼم؟ ُحم ْ ِر ًُم٤م ،إذن هق ُحم ْ ِر ٌمً ،مق ََل ْ يٚمٌس اإلطمرام َ
ًمٙمؾ
وًمٌِ َس ؿمٞمئً٤م ُِم ْـ حمٔمقرات اإلطمرام وم٢من قمٚمٞمف ُ
ومٝمق أن ُم٤مذا ُي ْٕمتَ َ ُ
حمٔمقر ُِم ْـ حمٔمقرات اإلطمرام ومِ ْد َي ً٦م :أًمٞمس يمذًمؽ؟
إن يم٤من ٟم٤موي٤م هذه اًمٜمٞم٦م ،وم٢مذا شمذيمر :دم٤موز اعمٞم٘م٤مت ِ
أن جي٤موز اعمٞم٘م٤مت سمدون إطمرام ْ
حي ُر ُم قمغم اًمِمخص ْ
سمٙم ُٞمٚم َق ْي ِـ
ً
َ
َو َ ْ

( ) 1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر ،اإلُم٤مم،
اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث ،راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري ،اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمراسمتف ُمـ
قمٚمم َج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤مي ع حت٧م اًمِمجرة ،دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ
اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر أصح٤مسمف ً
ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف ً
ووًم ِد َ ِ
ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م َٟم ْٗم ٍ
وًمده َ
َ
سُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53شمرَج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126/1شمرَج٦م .)277
وًمده ً
( ) أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش (.)798
2

( ) شم٘مدم خترجيف.
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ُصمؿ شمٌلم ًمف أن اعمٞم٘م٤مت ىمد دم٤موزه سمِ ِٙم ُٞمٚم َق ْي ِـ :جي٥م قمٚمٞمف ْ
أن يرضمع ًمٚمٛمٞم٘م٤متٟٕ :مف ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمٙمؼمى.
ِ
اًمٕم ْز ُم ْ
يم٠من
اًمٕم ْز ُمً ،مق يم٤من ؿمخص قمٜمده ٟمٞم ٌ٦م ُص ْٖم َرى طم٤مل ُم٤موزشمف اعمٞم٘م٤مت وهل َ
اٟمٔمرُ :م٤م هل اًمٜمٞم٦م اًمّمٖمرى؟ َ
يقُم٤م أو يقُملم أو صمال ًصم٦م ُصمؿ ؾمآظمذ قمٛمرة ،أٟم٤م ُمت٠ميمد ،قمٜمدي ُؿم ْٖم ٌؾ ؾم٠مهنٞمف ذم يقم
ي٘مقل :أٟم٤م ذاه٥م عمٙم٦م ؾم٠مضمٚمس ومٞمٝم٤م ً
ٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم ْٖم َرىٕ :هن٤م َقم ْز ٌم ،ومٞم٘مقًمقن :ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ
اًمٕم ْز ُم – ُي ًَٛم َ
أو يقُملم أو صمالصم٦م ،هذه اًمٜمٞم ُ٦م – َ
وًمٙمـ
يؽمشم٥م قمٚمٞمف َجٞمع إطمٙم٤مم .ومال ٟم٘مقل :قمٚمٞمؽ حمٔمقرات اإلطمرام ،وقمٚمٞمؽ وقمٚمٞمؽٟ ،ٓ .م٘مقل :أٟم٧م طمالل،
ْ
ت اإلطمرام ْ
يد ،واإلرادة شمِمٛمؾ اًمٜمٞم٦م
أن شمرضمع إمم اعمٞم٘م٤متٕ :ن قمٜمدك هٜم٤م أٟم٧م مم ْـ هق ُُم ِر ٌ
أرد َ
جي٥م قمٚمٞمؽ إذا ْ
ِ
واًمتل هل اًم٘مّمد.
اًمٕم ْز ُم واًمٜمٞم٦م اًمٙمؼمى
اًمّم ْٖم َرى اًمتل هل َ
أٟم٤م َأ ْٟم ِ٘م ُؾ ًمٙمؿ ُِم ْـ َسم ْ ِ
٥م ْ
أن أذيمر ًمٙمؿ ُيمؾ اًمٗمروع هل٤م – احل٩م واًمٕمٛمرة – أٟم٧م ٟمٔمرت
لم أسمقاب اًمٗم٘مفَ ،ص ْٕم ٌ
ًمٚمحدي٨م :اًمرؾمقل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤ملََ ( :أَ ََرَاَ َدَ) ْ
حي ِر ُم ُِم ْـ طمٞم٨م ؿم٤مء ُم٤م ََل ْ يٙمـ ُِم ْـ ذات
إن ََل ْ يٙمـ ُُم ِر ً
يدا ُ ْ
احلر ِم َومٞمح ِرم ُِمـ أدٟمك ِ
احلؾْ ،
احل٩م واًمٕمٛمرة ومال ؿمؽ أٟمف جي٥م :وًمذًمؽ ي٘مقل
إن يم٤من ُُم ِر ً
ََ ُ ْ َ ْ
يدا سمٛمٕمٜمك أٟمف َىم َّم َد َ
اًمٗم٘مٝم٤مء :اإلطمرام ر ْيمـِ ،
وُم ْـ واضمٌ٤مشمف ُِم َـ اعمٞم٘م٤مت ،ومٞمج٥م ْ
أن يٙمقن ُِم َـ اعمٞم٘م٤مت ،وشمؽمشم٥م قمٚمٞمف أصم٤مر اعمٕمرووم٦م.
ُ ٌ
احلََٚفَََ َٜافثَ َِ
ََ َ -3
ًمٚمح٩م أن ،وًمٙمٜمف قم٤مزم قمٚمٞمف :ؾم٠مذه٥م إمم ُمٙم٦م ،وسمٕمد
ًمٚمح٩مً ،مٞمس
ً
ىم٤مصدا َ
ٟم٤موي٤م َ
ََََٚفََثََ ًََ َ:ٜمٞمس ً
٥م
يقُملم ،سمٕمد ؾم٤مقم٦م ،سمٕمد يقم :ؾمقف ُأ ْطم ِر ُمَ ( ،ؾم ْق َ
ف) ذم اعمًت٘مٌَؾ ،إذن هق َقم ْز ٌم وًمٞمس َىم ّْم ًدا ،هذا اًمٕم٤مزم ُم٤م ُٟم َرشم ُ
وحي ُر ُم قمٚمٞمؽ يمذاٟ .م٘مقل ،ٓ :أٟم٧م
وحي ُر ُم قمٚمٞمؽ يمذاْ َ ،
حي ُر ُم قمٚمٞمؽ اعمحٔمقراتْ َ ،
قمٚمٞمف َجٞمع أطمٙم٤مم اًم٘م٤مصد ومٜم٘مقلْ َ :
حت ِر َم جي٥م قمٚمٞمؽ ْ
ت ْ
أن شمرضمعٟٕ :مؽ داظمؾ ذم
أن ُ ْ
أرد َ
ًمٙمـ رء واطمد ،أقمٓمٞمٜم٤مك سمٕمض إطمٙم٤مم :إذا ْ
طمرُم٧مْ ،
قمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ –َِِ « :مَ َْنَ َأَََ ََرَاَ َدَ ََ ََ
يد سمٛمٕمٜمك اًمٜمٞم ِ٦م اًمّم ْٖم َرى،
احلَ َََ َ َٟوَافََ ًَُ َّْ ََرَ َةَ»َ وم٠مٟم٧م ُُم ِر ٌ
ودالم
وًمٙمـ هذا ُِم ْـ َأ ْفم َٝم ِر َه٤م ذم هذا اًمٌ٤مبٟٕ :مف واوح
اًمٕم ْز ِم ذم اًمٗم٘مف،
ْ
ـمٌٕم٤م هٜم٤مك أطمٙم٤مم يمثػمة شمؽمشم٥م قمغم ىمْمٞم٦م َ
ً
ً
( )1

ٟمتٓمرق ًمف.
لم ُم٤م حتتٛمٚمف يمٚمٛم٦م اًمٜمٞم٦م ،وىمٚمٜم٤م :إهن٤م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء:
اَدََ َْسََََٖفََ ََُٜافث
ََََََََ:َُٜ ََََِٕٔٚقمٜمدٟم٤م أن اعمً٠مًم٦م إومم ،وهل ُمً٠مًم٦م اًمتٗمريؼ َسم ْ َ
واًمٕم ْز ُم ،أٟم٤م ُأ َيمر ُر قمٚمٞمٙمؿ ًمٙمل ٟمحٗمظ ُم٤م أظمذٟم٤مه وٟمْمٌٓمف.
اًمٌ٤مقم٨م أو اإلظمالص ،واًم٘مّمدَ ،
َإَََ َْمَ َُرََافث َِ
يمثػما ُِم َـ اًمٜم٤مس وىمع ذم يمثػم ُِم َـ اخلٓم٠م واًمز ًَم ِؾ
َََََ َِّٚنََََ:هذه اًمٜمٞم٦م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م؟ وهذه اعمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدإ :ن ً
( ) شم٘مدم خترجيف.
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

اًمٙمٌػم ٓ ًمٌمء ّإٓ سمًٌ٥م أٟمف أظمٓم٠م ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٦م ،طمتك إن سمٕمض اًمٜم٤مس يؽمك سمٕمض إقممل اًمّم٤محل٦م فمٜم٤م ُمٜمف أن
ٟمٞمتَف همػم صحٞمح٦م ،ويمثػم ُِم َـ اًمٜم٤مس إٟمم دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمقؾمقاس ُِم ْـ هذا اًمٌ٤مب.
أن يٙمقن ومٞمف وؾمقاس – أضمٚم٦م ُِمثْ َؾ ُم٤م ُذيمِ َر قمـ أيب إِ ْؾم َح َ
سمؾ إن ألٛم٦م – وهذا ًمٞمس قمٞمًٌ٤م يٕمٜمل ذم اًمِمخص ْ
٤مق

ِ
ٞم٤مٟم٤م وؾمقاس ومٞمم يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٞم٦م وذم اًم َٖم ًْ ِؾ وذم
اإل ْؾم َٗم َرايٞمٜمِل – ُِم ْـ يمٌ٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم سمٖمداد – أٟمف يم٤من ي٠مشمٞمف أطم ً
ِ
يـ –
همػمه ،هذا اًمقؾمقاس ًمٞمس قمٞمًٌ٤مُ ،مثٚمم ىم٤مل َزر ُو ٌق – أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م «ت 899ش – :اًمقؾمقاس أوًمف د ٌ
يدظمؾ قمٚمٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من أو ًٓ ُِم ْـ سم٤مب اًمديـ – وآظمره َُم َر ٌض .ي٠مشمٞمؽ ُِم ْـ سم٤مب اًمد ِ
يـْ ،
٧م سم٤مًمًٜم٦م
ـمرد َشم ُف ومتً ْٙم َ
وم٢من ْ
٧م ِ
٧م أن هذا اًمتِمديد ًمٞمس ُِم ْـ ِد ِ
يـ اهلل ذم رء ذه٥م قمٜمؽْ ،
ْ
وإن متٙمـ ُِم ْـ ٟمٗمًؽ وم٢مٟمف َُم َر ٌض،
سم٤مًمٕم ْٚم ِؿ
وقمروم َ
وحتّمٜمْ َ
وإٟمم يٕم َ٤مًم٩م سمٕمالج اعمرض ،سم٤مًمٕمالج اًمً ُٚم ِ
قيمل ،ورسمم سم٤مًمٕم٘م٤مىمػم وهمػمه٤م.
َُ ُ
ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٞم ِ٦م؟ اًمٜمٞم ُ٦م ؾمٝمٚم٦م ضمدا :وًمذًمؽ اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ََل ْ َي ُ٘م ْؾ وي٠مُمر سم٤مًمٜمٞم ِ٦م ّإٓ ذم طمدي٨م
ََََٔ َ َِ
واطمد« :إَََََََِٕمَ َََْ
ٚتَ» وًمق يم٤مٟم٧م حتت٤مج ُيمؾ هذا اًمتِم٘مٞمؼ واًمتِمديد اًمذي يذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ٕـم٤مل
َإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
( )1

اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – ذم شمٌٞمٞمٜمٝم٤م ،وًمٞمس يمذًمؽ.
اًمٜمٞم ُ٦م سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد يمم َقمؼم اًمِم٤مومٕمل ويمثػم ُِمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ َشم ِ٘مل اًمد ِ
يـ :سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :اًمٜمٞم ُ٦م هل
ْ
َ
اًمٕم ْٚمؿ .اًمٜمٞم ُ٦م اًمتل سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد – اٟمتٌف هٜم٤م – هل ِ
ِ
اًمٕم ْٚم ُؿٟ ،محـ ٟمتٙمٚمؿ أن قمـ اًمٜمٞم ِ٦م سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد ،اًمٜمٞم ُ٦م سمٛمٕمٜمك
ُ
واًمٕم ْز ُم أشمك ُمٕمٜم٤م ذم إُمر اًمً٤مسمؼ ،اًمٜمٞم ُ٦م اًمتل سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد ،ىم٤مًمقا:
اإلظمالص اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤مُ ،يمؾ ذًمؽ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمفَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
صحٞمح٤م
وىمّم ُد ُه
ً
اًمٜمٞم ُ٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕم ْٚم ِؿ ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :اًمٜمٞم ُ٦م َشمتْ ٌَ ُع اًمٕم ْٚمؿُ .م٤م هق اًمٕم ْٚمؿ اعم٘مّمقد؟ اًمِمخص شمٙمقن ٟمٞمتُ ُف ْ
اًمٕم ْٚمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ ِ
وقمٚمِؿ اًمٗمٕمؾِ :
ِ
٧م ُم٤م هق
واًمٕم ْٚم ُؿ سم٤محل٤مل ،وم٘مط ،اٟمتٝمٞمٜم٤م :إذا َقم َر ْوم َ
ُ
إذا َوم َٕم َؾ أُمريـ :إذا َقمٚم َؿ اعمَٜمْ ِقي ُم٤م هق؟ َ َ
اًمٕم ْٚمؿ سمِ٤معمَٜمْ ِقي ِ
اًمٗمٕمؾ اًمذي ؾمتٗمٕمٚمف وُم٤م هل طم٤مًمف اٟمتٝمٞمٜم٤مِ :
واًمٕم ْٚم ُؿ سم٤محل٤مل.
ُ
ؿمخص َوم َتح اعم٤مء وسمدأ يٖمًؾ يديفَ :همً ُٚم َؽ يديؽ ًمق ؾم٠مل أي واطمدُ :م٤مذا شمٗمٕمؾ؟ ي٘مقل :أشمقو٠م .هذا َقم ِ
٤مَل أٟمف
َ
ْ
ِ
ـمٌٕم٤م ٓ ي٠ميت ذم اًمقوقء وإٟمم ي٠ميت ذم اًمّمالة :هؾ هذه ومريْم٦م ْأم ٟم٤مومٚم٦م؟ ًَمـم َي ْٙم ُ ِ
ؼم
يتقو٠م ،هذا َقمٚم َؿ سمِ٤معمَٜمْ ِقي ،سم٤محل٤مل ً
ؿممٓ :عم٤مذا؟ ٕٟمف يٕمٚمؿ سم٠مٟمف ذم صالة ،إذن اًمٜمٞم ُ٦م هل ِ
اًمِمخص ٓ يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜمً٤م وٓ ً
اًمٕم ْٚمؿ ،اٟمتٝمٞمٜم٤م ،يمٚمٛم٦م اًمِم٤مومٕمل
اًمٕم ْٚمؿ سمِ٤معمَٜمْ ِقيِ ،
اًمٕم ْٚمؿ سممذا؟ ِ
اًمٕم ْٚمؿ)ِ ،
خمتٍم ٌة ضمدا( :اًمٜمٞم ُ٦م ِهل ِ
اًمٕم ْٚم ُؿ سم٤مًمّمالة ،أٟمؽ أن ذم صالة ،أٟمؽ ذم صقم،
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
( ) شم٘مدم خترجيف.
1
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واًمٕم ْٚمؿ سم٤محل٤مل أن هذا اًمّمقم واضم٥م ،أن هذا احل٩م واضم٥م ،إذن اًمٜمٞم ُ٦م هل ِ
ِ
اًمٕم ْٚم ُؿ وم٘مطْ ،أُمره٤م َؾم ْٝمؾ ضمدا ومقق ُم٤م
َ
ُ
ىمٓمٕم٤م هق
شمتّمقر ،قمٜمدُم٤م ي٠ميت اًمِمخص وي٘مػ
واوٕم٤م يديف قمغم صدره أو دون صدره ُمع صح٦م احلدي٨م ذم هذاً ،
ً
ِ
٤مَل أٟمف ذم صالة :أًمٞمس يمذًمؽ؟ إذن هذه ٟمِٞمتُ َؽَ .
[أُم٤م َأ ْن] دمٚمس صمالث دىم٤ملؼ شم٘مقلَٟ :م َق ْي ُ٧م ..وُم٤م ذم ُطم ْٙمؿ ذًمؽ:
َقم ٌ
يـ اهلل – َقمز وضمؾ – ذم رء ،إذن اًمٜمٞم ُ٦م هل ِ
هذا ُيمٚمف ًمٞمس ُِم ْـ ِد ِ
اًمٕم ْٚمؿ سمِ َ
لم اًمٕمٌ٤مدات
٤معمٜمْ ِقي وسم٤محل٤مل اًمتل ُي َٗمر ُق هب٤م َسم ْ َ
َ
سمٕمْمٝم٤م ُِم ْـ سمٕمض.

عم٤مذا ُيٓمئ اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٌ٤مب؟ ُيٓمئ اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٌ٤مب ُِم ْـ سم٤مب اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمٜمٞم ِ٦م ،ويٙمقن ظمٓم١مهؿ ذم
واطمد ُِم ْـ صمالصم٦م أُمقر:
اًم٘م ِ
٤ميض ِقمٞمَ ٍ
َ -1إَََ َْمَ َُرَ َََإَََ َوََُلََ َ:طمٞمٜمم ئمـ سمٕمْمٝمؿ أن اًمٜمٞم َ٦م حتت٤مج إمم ٟمِٞم ٍ٦م ،وهذه اًمٕمٌ٤مرة يمٚمٛم٦م َ
اًمٞم ْح ُّمٌِل
٤مض َ
اعم٤مًمٙمل ،وم٢مٟمف ىم٤مل :هذا اًمذي يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس هل ٟمِٞم ُ٦م اًمٜمٞم ِ٦م وًمٞمً٧م ٟمِٞم ً٦مُ .م٤م هل ٟمِٞم ُ٦م اًمٜمٞم ِ٦م؟ قمٜمدُم٤م ي٘مػ اًمِمخص

وإن شمٙمٚمؿ أشمك سمخٓم٠م ٍ
٧م ْ
صم٤من – ْ
ـمٌٕم٤م هق ٓ يتٙمٚمؿ ْ
أن
أن ُأ َص َكم .ذم ٟمٗمًفَٟ ،م َق ْي ُ
وُي٤مـم٥م ٟمٗمًف وي٘مقلَٟ :م َق ْي ُ٧م – ً
٤مض :إهن٤م ٟمِٞم ُ٦م اًمٜمٞم ِ٦م .اًمٜمٞم ُ٦م هل ِ
اًمٕم ْٚم ُؿ ،اٟمتٝمٞمٜم٤مْ ،
أن شمٕمٚمؿ أٟمؽ ذم
أشمقو٠م .هذه ًمٞمً٧م ٟمِٞم ً٦م ،هذه ُم٤مذا؟ ي٘مقل اًم٘م٤ميض ِقمٞمَ ٌ
اًمٕم ْٚمؿ سم٤محل٤مل ،هٜم٤م اًمتٗمرىم٦م ِ
سمذًمتف هق زيم٤مة وًمٞمس صدىم٦م ،وهذا ِ
أن شمٕمٚمؿ أن اعم٤مل اًمذي ْ
هذه اًمٕمٌ٤مدةْ ،
سم٤مًمٕم ْٚمؿ سم٤محل٤مل،
إذن اًمٜمٞم ُ٦م هل ِ
٤مض رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،سمدقم٦م – ٟمِٞم ِ٦م اًمٜمٞم ِ٦م – ْ
أن ي٘مػ اًمِمخص
اًمٕم ْٚمؿٟ ،مِٞم ُ٦م اًمٜمٞم ِ٦م سمدقم٦م يمم ىم٤مل اًم٘م٤ميض ِقمٞمَ ٌ
ويٜمقي سمدقم٦مٟ ،م٘مقل :سمدقم٦م.
ََََ َ َِِّٚنَ]َ ُِم ْـ سم٤مب ْأومم اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم ٟم ِٞم ِ٦م اًمٜمٞم ِ٦م وهق اًمتٚمٗمظ هب٤م ،وهق اًمتٚمٗمظ سمٜم ِٞم ِ٦م اًمٜمٞم ِ٦مْ ،
[إَََ َْمَ َُرََافثَ
سم٠من ي٘مقل اًمِمخص
ََ -2
٧م ْ
أن أصقم رُمْم٤من ،يتٚمٗمظ هب٤م،
٧م [ َأ ْن] ُأ َصكم اًمٔم ْٝمر أرسمع ريمٕم٤مت ،أو َٟم َق ْي ُ
– ُي َٙمٚمؿ ٟمٗمًف ٓ ُي ًْ ِٛم ُع ّإٓ ٟمٗمًف –َٟ :م َق ْي ُ
وهذه ٓ ؿمؽ أهن٤م سمدقم٦م ،وهل أؿمد ٓ ،ؿمؽ أهن٤م أؿمد ُِم ْـ ٟمِٞم ِ٦م اًمٜمٞم ِ٦م اًمتل هل ْ
أن ُي َٙمٚمؿ اًمِمخص ٟمٗمًف ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ
ؿمؽ أهن٤م سمدقم٦م ،وَج٤مهػم أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ أهن٤م همػم ُمنموقم٦م.
َََََٚفَََِ َُ
َََََٚفَََِ َُ
َََ:َٞوهق أؿمد ُِم َـ اًمً٤مسم٘متلم ،وىمد اٟمٕم٘مد اإلَج٤مع قمغم سمدقمٞمتٝم٤م ،اًمث٤مًمث٦م سم٤مإلَج٤مع
ََََََوَ ُعََافث
ََٞأََََ َِوَ]َافْ
[إَََ َْمَ َُرََافث
ََ -3
٧م ْ
أن ُأ َصكم أرسمع ريمٕم٤مت .هذه
أهن٤م سمدقم٦م ،وهق اجلَ ْٝمر سم٤مًمٜمٞم ِ٦م ،اجلَ ْٝمر سم٤مًمٜمٞم٦م ُِمثْؾ ُم٤مذا؟ يتٙمٚمؿ سمّمقت ُمرومقعَٟ :م َق ْي ُ
سم٢مَج٤مع أهؾ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ – يمٚمٝمؿ سمال اؾمتثٜم٤مء – ي٘مقًمقن :هل سمدقم٦م.
ِ
إذن ٟمِٞم ُ٦م اًمٜمٞم ِ٦م َٟمص سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ قمغم سمدقمٞمتٝم٤م يم٤مًم٘م٤ميض ِقمٞمَ ٍ
همػم
٤مض ،واًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م اجلٛمٝمقر قمغم أهن٤م ْ
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همػم ُمنموقم٦م ،وهل سمدقم٦م،
ُمنموقم٦م ،وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض ُمت٠مظمري احلٜم٤مسمٚم٦م ،واًمّمحٞمح أهن٤م ْ
اجل ْٝمر ْ
ً
ورومع اًمّمقت هب٤م
اجل ْٝمر سم٤مًمٜمٞم ِ٦م سم٢مَج٤مع اعمًٚمٛملمََ ،ل ْ يٜمص أطمد ُِم ْـ وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم
ُمٓمٚم٘م٤م قمغم أن َ
إُمر اًمث٤مًم٨م َ
ُمنموع ،وإٟمم هل سمدقم٦م سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ.
إذن هذه إُمقر اًمثالصم٦م هل ُِمـ اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمٜمٞم ِ٦م وًمٞمً٧م ٟمِٞم ً٦م ،اًمٜمٞم ُ٦م هل ِ
اًمٕم ْٚمؿْ ،أُمره٤م َؾم ْٝمؾ ومقق ُم٤م شمتّمقر ،هل
َ
ِ
اًمٕم ْٚمؿ ،اٟمتٝمٞمٜم٤م ُِم ْـ هذه اعمً٠مًم٦م.
ٜم٤مء قمغم ُم٤م ُو ِضم َد قمٜمد ُمت٠مظمرُيؿ وسمٕمض ُمت٠مظمري احلٜم٤مسمٚم٦م قمٜمدُم٤م
سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م – قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل – سم ً
ِ
َكَ َ ََوَفََ ََ
ذسمح إوحٞم٦م ،ومت٘مقل« :افَََِ ََُٓمَ َ َِمََْْ ََ
َ،هَ َِذَهَََِ
كَ ََ ََ
ىم٤مًمقا :إن اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م ُمنموع .ىم٤مًمقا :ويت٠ميمد ذم ُمقوٕملم :قمٜمد ْ
احل٩م ،وٟمحق
احل٩م واًمٕمٛمرة :ومت٘مقلً :مٌٞمؽ َطمج٤م ،أو َطمج٤م وقمٛمرة ،أو قمٛمرة ُمتٛمت ًٕم٤م هب٤م إمم َ
ظَ َْنََ ُؾَ ََالَ ٍَنَ» واًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد َ
( )1

ذًمؽ.
ً
واًمّمحٞمح ْ
همػم اًمٜمٞم ِ٦م واًمٗمٕمؾ ،هل قمٌ٤مدة
ضمٝمرا سم٤مًمٜمٞم ِ٦م
ُمٓمٚم٘م٤م ،سمؾ هذه قمٌ٤مدة أظمرى ُمًت٘مٚم٦م ْ
أن ٟم٘مقل :هذا ًمٞمس ً
ً
احل٩م،
ُمًت٘مٚم٦م ،وهذه داظمٚم٦م ذم اًمتٚمٌِٞمَ ِ٦م :وم٢من اًمت ْٚمٌِٞمَ َ٦م ىمد شمٙمقن
ُمٓمٚم٘م٦م ،وىمد شمٙمقن ُمٜمّمقص٦م قمغم ٟمقع اعمُ َٚمٌك سمف وهق َ
ويمذًمؽ ِذ ْيم ُر اؾمؿ َُم ْـ ًمف اًمٜم ًُ ُؽ ذم طمد ذاشمف ُمنموعً :مٙمل شمٔمٝمر اًمِمٕمػمة – ؿمٕمػمة اًمذ ْسم ِح .إُمران هذان يمم َذ َيم َر
ِ
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،اًمٜمٞم ُ٦م
جي َٝم ُر هب٤م
اًمًٞمُقـمل أهنم مم٤م ُٟمص قمٚمٞمٝممٟ ،م٘مقل ،ٓ :مه٤م قمٌ٤مدشم٤من ُمٜمٗمّمٚمت٤من ،واًم٘م٤مقمدة ُُمٓم ِر َد ٌة أن اًمٜمٞم َ٦م ٓ ُ ْ
ُُمٓم ِر َد ٌة ،وهذان إُمران إٟمم مه٤م قمٌ٤مدشم٤من ُمًت٘مٚمت٤من.
اعمً٠مًم٦م إظمػمة ومٞمم يتٕمٚمؼ سمٛمٕمٜمك اًمٜمٞم ِ٦مُ ،مٕمٜمك اًمٜمٞم ِ٦م َ
ذيم ْر َٟم٤م ومٞمٝم٤م صمالث ُمً٤ملؾَ :ذ َيم ْر َٟم٤م اعمً٠مًم٦م إ ُومم وهل ُمٕمٜمك
ِ
ِ
اًمٜمٞم ِ٦م وأهن٤م ِ
اًمٕم ْٚمؿَ ،
همػم ُمنموقم٦م ،ويمٞمػ شمٙمقن اعمٌ٤مًمٖم٦م؟ سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء.
وذ َيم ْر َٟم٤م اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمٜمٞم٦م وأن اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمٜمٞم٦م ْ
ِ ِ
ِ
ِ
أيْم٤م
احل ْٙم ِٛمٞم ُ٦م ُمٝمٛم٦م ً
احل ْٙمٛمٞم٦م ،واًمٜمٞم ُ٦م ُ
اعمً٠مًم٦م إظمػمة هل ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سمٛمٕمٜمك اًمٜمٞم٦م ،وهل ُم٤م ُي ًَٛمك سمِ٤مًمٜمٞم٦م ُ
ِ
احل ْٙم ِٛمٞم َ٦م ًمٞمً٧م ٟمِٞم ً٦م ومٞم٘مع ذم اخلٓم٠م :وًمذًمؽ
ًمٜم٤م ،وسمحثٜم٤مه٤م ذم ُمً٠مًم٦م ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٦مٕ :ن سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أن هذه اًمٜمٞم َ٦م ُ
َذ َيم ْرٟم٤مه٤م ذم هذا اعمقوع.
ُم٤م هل اًمٜمٞم ُ٦م احلُ ْٙم ِٛمٞم ُ٦م؟ ْ
أن يٙمقن اًمِمخص ذم حلٔم٦م ُم٤م ٟم٤مؾمٞمً٤م ًمٚمٜمٞم ِ٦م أو ًمٞمً٧م قمغم سم٤مًمف ،وُمع ذًمؽ ٟمحٙمؿ أن ًمؽ
ٟمِٞم ً٦م ،اًمٜمٞم ُ٦م احلُ ْٙم ِٛمٞم ُ٦م ُم٤م هل؟ ْ
همػم ُمتذيمر ًمٚمٜمٞم ِ٦م :أًمٞمس اًمِمخص يًٝمق
أن يٙمقن اًمِمخص ذم حلٔم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم أصمٜم٤مء قمٌ٤مدشمف ْ
( ) ىمقًمف« :افَََِ ََُٓ َمََ ََِمََْْ ََ
َكََ َََوَ َفَ ََكَ» أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ذم يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م – سم٤مب ُم٤م يًتح٥م ُمـ اًمْمح٤مي٤م ( )2795قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
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ىمٓمع ًمٚمٜمٞم ِ٦م ،سمؾ اًمٜمٞم ُ٦م ُمقضمقدة ِ
ًمٙم ْـ
ويٜمًك؟ أًمٞمس يمذًمؽ؟ هذه اًمٚمحٔم٦م ُم٤م ٟم٘مقل :اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٜمٞم ُ٦مٟ ٓ ،م٘مقل :إن هذا ْ ٌ
احل ْٙم ِٛمٞم ُ٦م ُيمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن هب٤م ،وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ يتقؾمع ومٞمٝم٤م وسمٕمْمٝمؿ ُي َْمٞم ُؼ ذم سمٕمض
ُطم ْٙم ًم :وًمذًمؽ اًمٜمٞم ُ٦م ُ
صقره٤م.
ِ
ِ
ـمٌٕم٤م ،اًمٜمٞم ُ٦م هل
ُأ ِقم ُ
احل ْٙمٛمٞم ُ٦م ُم٤م هل؟ ٟمحـ ىمٚمٜم٤م اًمٜمٞم ُ٦م ُم٤م هل؟ اًمٕم ْٚمؿ سم٤مًمٌمء ،واًمٜمٞم ُ٦م سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد ً
ٞمد َه٤م ،اًمٜمٞم ُ٦م ُ
أطمٞم٤مٟم٤م يٖمٞم٥م هذا ِ
اًمٕم ْٚمؿِ ،
ِ
اًمٕم ْٚمؿ قمٜمؽ ،وأٟم٧م ذم صالة ؾمٝمقت ،شمٗمٙمر ذم سمٞمٕمؽ وذالؽ :أًمٞمس
اًمٕم ْٚمؿ أٟمؽ ذم صالة،
ً
يمذًمؽ؟ وأٟم٧م ذم أصمٜم٤مء صقُمؽ شمٜم٤مم :هؾ اًمٜم٤ملؿ ًمف ٟمِٞم ٌ٦م؟ ُٓ ،م٤م ًمف ٟمِٞم ٌ٦مٟ ،م٤ملؿٟ ٓ ،مِٞم َ٦م ًمف ،هؾ ٟم٘مقل :إن هذه اعمرطمٚم٦م اًمتل
شمٙمقن ومٞمٝم٤م ىمد ذه٥م ِ
اًمٕم ْٚمؿ سم٤محل٤مل وسم٤معمَٜمْ ِقي قمـ ذهٜمؽ ،هؾ ٟم٘مقل :إٟمف ٓ ٟمِٞم َ٦م ًمؽٟ .م٘مقل ،ٓ :هذه ُشم ًَٛمك اًمٜمٞم َ٦م
قم٤معمِ٤م سم٤محل٤مل وسمِ٤معمَٜمْ ِقيْ ،
احل ْٙم ِٛمٞم َ٦م ،احل٘مٞم٘مٞم٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن ً
وم٢من ٟمًٞمتٝمم أو هم٤مسم٤م قمـ سم٤مًمؽ ُومٞم ًَٛمك هذا ٟمِٞم ً٦م ُطم ْٙم ِٛمٞم ً٦م.
ُ
شم٘مرير اًمٜمٞم ِ٦م احلُ ْٙم ِٛمٞم ِ٦م ُم٤م اًمذي يٗمٞمدٟم٤م ومٞمف؟ يٗمٞمدٟم٤م ذم ُمً٠مًمتلم ُمٝمٛمتلم:
ِ
ِ
اَدََ َْسََََٖفََ ََََُ ٜإََُ َ ََ
ٓزُم٤مُ ،م٤م ُمٕمٜمك
وػََََ:وهل ُمً٠مًم٦م اؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم٦م ،وٟم٘مقل :إن اًمّمحٞمح أن اؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم٦م ًمٞمس ً
ِ
ِ
ٓزُم٤م ،ومقضمقد اًمٜمٞم ِ٦م أول اًمٗمٕمؾ
اؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم٦م؟ يٕمٜمل أٟمؽ دمٕمؾ اًمٜمٞم َ٦م ُمٕمؽ ُم ْـ أول اًمٗمٕمؾ إمم آظمرهً ٓ ،مٞمس ً
ِ
ِ
ٍ
اٟم٘مٓمٕم٧م
ٜمًك ويٖمٓمل رأؾمف :هؾ ٟم٘مقل:
ْ
يم٤مف ،واًمٌ٤مىمل هق ُم ْـ سم٤مب اؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم٦م ،أطمٞم٤م ًٟم٤م اًمِمخص وهق ُحم ْ ِر ٌم ي َ
ِ
ٞم٧م أٟمؽ ُحم ْ ِر ٌم؟ ٍ
ز أٟمف ُحم ْ ِر ٌمِ ،قم ْٚم ُٛمف سم٠مٟمف ُحم ْ ِر ٌم هذه اًمٜمٞم ُ٦م ،ذم حلٔم٤مت يٜمًك أٟمف
ٟمٞمتؽ أن ٕٟمؽ ٟمً َ
ٟم٤مس همٓمك رأؾمفَٟ ،م َ
ِ
ِ
ٓزُم٤م ،وإٟمم
ُحم ْ ِر ٌمُ ،م٤م ٟم٘مقل :اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٜمٞم ُ٦م ٓ ،إذا سمدأت اًمٜمٞم ُ٦م ُم ْـ أول اًمٗمٕمؾ وم٤مؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم٦م ذم أصمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٞمس ً

يًتح٥م اؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم ِ٦م وٓ يٚمزم ،أُمثٚم٦م سم٤مًمٕمنمات سمؾ سم٤معمئ٤مت ،رسم َم
ُمًتح٥م سمٜمص قمٌ٤مرة اًمٗم٘مٝم٤مء :ي٘مقًمقن:
هق
َ
َ
اعمث٤مل ؾمٝمؾً ،مٙمـ اًمّمٞم٤مهم٦م اًمتل شمٕمٓمك ًمٙمؿ ِ
٤مب ا ًِمٗم ْٕم ِؾ) ىمد شمٙمقن هل اًمّمٕمٌ٦م.
(اؾمت ّْم َح ُ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
اًمٗمر ُق سم َ ِ
واحل ْٙم ِٛمٞم ُ٦م ْ
احل ْٙم ِٛمٞم ِ٦م؟ اًمٜمٞم ُ٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ْ
أن
أن يٙمقن قم٤معمً٤م سمِ٤معمَٜمْ ِقيُ ،
لم اًمٜمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمٜمٞم٦م ُ
أقمٞمده٤م :ووح َ ْ َ ْ
يم٠من يٙمقن ٟم٤ملم وهٙمذا ،سم٢مَج٤مع أهؾ ِ
يٙمقن قم٤معمًِ٤م ِسم٤معمَٜمْ ِقي ُصمؿ يٜمً٤مه أو ُصمؿ يٖم٤مب قمـ ذهٜمف ْ
ؿمٞمئ٤م اؾمٛمف
اًمٕم ْٚمؿ أن هٜم٤مك ً
ً
ٟمِٞم ٌ٦م ُطم ْٙم ِٛمٞم ٌ٦م ،سمدًمٞمؾ أن اًمّم٤ملؿ إذا ٟم٤مم ذم أصمٜم٤مء صقُمف ،هم٤مسم٧م ٟمِٞمتُ ُف ،صقُمف صحٞمح.

ُم٤م اًمذي يٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ؟ ُمً٠مًمت٤من ُمٝمٛمت٤من ،شمٜمٌٜمل قمغم ُم٤مذا؟ قمغم شم٘مرير ىم٤مقمدة اقمتٌ٤مر اًمٜمٞم ِ٦م احلُ ْٙم ِٛمٞم ِ٦م:
اَدََ َْسََََٖفََ ََََُ ٜإََُ َ ََ
وػََ َ:أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إن اؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم ِ٦م ذم أصمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ُُم ًْتَ َح٥م وًمٞمس واضمًٌ٤م :إذ ًمق يم٤من واضمًٌ٤م

إذن َسمٓمَ َؾ اًمٗمٕمؾٟ ،م٘مقل :هق ُُم ًْتَ َح٥مُُ ،م ًْتَ َح٥م ًمؽ ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة يمٚمٝم٤م ْ
ٟٓم٘مٓمٕم٧م اًمٜمٞم ُ٦م واًمٜمٞم ُ٦م ُر ْيم ٌـْ ،
أن شمًتِمٕمر
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ِ
وضمؾْ ،
سمنمٟ ،محـ ٟمٜمًك،
أٟمؽ ذم صالة ،وأٟمؽ ُم٘م٤مسمؾ ِ
هلل َقمز َ
وم٢من ٟمًٞم٧م ذم أصمٜم٤ملٝم٤م ،اًمقاطمد يٜمًك ويًٝمقُ ،م٤م ُمٜم٤م ّإٓ َ ٌ
ّ
وإٓ ًمّم٤مومحتٜم٤م اعماللٙم٦م يمم ىم٤مل اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمِمخص ً
يم٤مُمال ذم أومٕم٤مًمف وشمٍموم٤مشمف ،
ِ
ِ
ِ
ًمٚمح ْٙم ِؿ ،ومٜم٘مقل :جيقز،
ىمٓمٕم٤م ًمٚمٜمٞم٦م ،وإٟمم قمدم اؾمتٔمٝم٤مر ًمٚمٜمٞم٦م ،ومٚمً٧م ُُم ًْتَ ّْمحًٌ٤م ُ
ٟمٜمًك ،هذا اًمٜمًٞم٤من هق ُم٤مذا؟ ًمٞمس ً
( )1

شمّمح قمٌ٤مدشمؽ.
اًمّم٤ملؿ إذا ٟم٤مم صقُمف صحٞمحُ ،مع أن اًمٜم٤ملؿ ٓ ٟمِٞم َ٦م ًمف! ٟم٘مقل :هق ًمف ٟمٞم ٌ٦م ُطم ْٙم ِٛمٞم ٌ٦م ،احل٤مج إذا َطم٩م وٟمز وهمٓمك
ِ
ُمثال ٟم٘مقلَ :طمج َؽ صحٞمحْ ،
رأؾمف ً
٥م ًمٚمٜمٞم ِ٦م إصٚمٞم٦م.
وإن ٟمز أٟمف ذم َطم٩مٟٕ .مف ُم٤مذا؟ ُُم ًْتَ ّْمح ٌ
ٞمد؟ اعم٘مّمقد اًمٗمٝمؿّ ،
وإٓ َيمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمقضمقد ذم اًمٙمت٥م يمٚمٝم٤مُ ،م٤م أىمقل ًمٙمؿ ؿمٞمئً٤م ُِم ْـ يمٞمزُ ،يمؾ ُم٤م أىمقل
ُأ ِقم ُ
اًمٕم ْٚمؿ ،أٟم٤م ٟم٤مىمؾُ ،مثٚمم ىم٤مل ِر ْز ُق اهلل اًمت ِٛم ِ
ًمٙمؿ ُِمـ يمالم أهؾ ِ
ٞمٛمل – قمٚمٞمف رمح٦م اهلل – وهق ُِم ْـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًم َ٘م ْرن
ْ
محقا َقم َٚمٞمٜم َ٤مش .وم٤مإلٟمً٤من يٜمً٥م هذا ِ
٥م َأ ْن َشمًتَ ِٗم ُ ِ
اخل٤مُمس اهلجري ،ي٘مقل« :إِن ُِم َـ اًم َٕمٞمْ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ٕهٚمف ،أٟم٤م
ؽم ُ
ْ
ٞمدوا ُمٜم٤م َو َٓ َشم َ َ
ْ
ِ
ِ
اًمٕم ْر ِ
ض.
آظمذ ُم ْـ ُيمتُ٥م أهؾ اًمٕم ْٚمؿ :وًمذًمؽ أٟم٤م ُأ َيمر ُر :اعم٘مّمقد اًمٗمٝمؿ ،وًمٞمس اعم٘مّمقد يمثرة َ
ِ
احل ْٙم ِٛمٞم ِ٦م ،وهذه اعمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدا ،أن اًمٜمٞم َ٦م جيقز ْ
أن شمت٘مدم قمغم اًمٗمٕمؾ
َََََََ ََََِٕٚ
اَدََ َْسََََٖفَََٜافث
َََٔ:ٜاعمٝمٛم٦م ًمٜم٤م ذم ىمْمٞم٦م اًمٜمٞم٦م ُ
أن شمٙمقن اًمٜمٞم ُ٦م ُمقاوم٘م٦م ٕول اًمٕمٛمؾ ٓ ،يٚمزم ْ
يًػما ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يٚمزم ْ
أن شمٙمقن اًمٜمٞم ُ٦م ُمقاوم٘م٦م ٕول اًمٕمٛمؾ.
ؿمٞمئً٤م ً
أٟم٤م أروي ًمٙمؿ ىمّم٦م ُصمؿ ٟمٜمت٘مؾ ًمٗمٝمؿ هذه اعمً٠مًم٦م :سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ًَمـم أظمٓم٠م – قمٚمٞمف رمح٦م اهلل – ومٔمـ أن اًمٜمٞم َ٦م جي٥م
ت ذم ُيمتُ٥م اًمًػم يمـ « َـمٌ َ٘م ِ
ْ
٤مت ْاسم ِـ اًمً ٌْ ِٙملش
ـمٌٕم٤م ُذ ِيم َر ْ
َ
أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ٕول اًمٕمٛمؾ ْأوىمع اًمٜم٤مس ذم شمِمديد ؿمديدً ،
َ
٤مق ِ
وهمػمه٤م أن أسم٤م إِ ْؾم َح َ
اإل ْؾم ِٗم َرايِٞمٜمِ ّل – قمٚمٞمف رمح٦م اهلل – وهق ُِم ْـ يمٌ٤مر يمٌ٤مر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،رسم َم اًمٕمنمة إوالؾ ُِم ْـ

اًمٗمرات – ٕٟمف سم ْٖم َد ِ
ِ
ِ
ادي – ومٙم٤من يٖمًؾ وضمٝمف ُمرةُ ،مرشملمً ،
صمالصم٤م،
ُ
وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،يم٤من يٖمتًؾ ُم ْـ َهن ْ ِر د ْضم َٚم َ٦م أو ُ َ
قمنما ،ومج٤مءه واطمد ُمرة ىم٤مل :ي٤م ؿمٞمخ – وٓ يٕمٚمؿ أٟمف ُِم َـ اًمٗم٘مٝم٤مء – إٟم َم يٙمٗمٞمؽ صمالث ،اًمًٜم٦م
ً
أرسمٕم٤مً ،
مخً٤م ،ؾمت٤مً ،
صمالث ،يٕمٜمل ٓ شمزيد قمـ صمالث ،وم٘م٤مل ًمف أسمق إؾمح٤مقًَ « :مق صح ْ٧م ِزم و ِ
ت َقم َٚم ْٞم َٝم٤مش يم٤من أسمق إؾمح٤مق –
اطم َد ٌة عمَ٤م ِز ْد ُ
َ
ْ َ
ِ
قمٚمٞمف رمح٦م اهلل وهذا ظمٓم٠م وُم٤م ذم أطمد ّإٓ وُيٓمئ – ي٘مقل :إن اًمٜمٞم َ٦م جي٥م ْ
ُمّم٤مطمٌ٦م ٕول اًمٕمٛمؾٟ .م٘مقل :هذا
أن شمٙمقن
٧م قمغم اًمٕمٛمؾ سمٌمء ىمٚمٞمؾ ُصمؿ ٟمًٞم٧م ذم أصمٜم٤مء اًمٌداي٦م وم٠مٟم٧م ُم٤مذا؟ ًمؽ ٟمِٞم ٌ٦م ُطم ْٙم ِٛمٞم ٌ٦مُِ ،م ْـ
همػم صحٞمحٕ :هن٤م ًمق شم٘مد َُم ْ
ْ
أيْم٤م ،اؾمتّمح٤مب احلُ ْٙم ِؿَ ،
ومٚم َؽ ٟمِٞم ٌ٦م ُطم ْٙم ِٛمٞم ٌ٦م :وًمذًمؽ اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤مل:
سم٤مب اؾمتّمح٤مب اًمٜمٞم ِ٦م ً

( ) ًمٕمٚمف يِمػم إمم طمدي٨م طمٜمٔمٚم٦م اعمِمٝمقر :أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م – سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر (.)2759
1
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َِ
افهََََٔٚمَ َ َِمَ ََنََافَِ َْٔ َِلَ َ َؾَ ََالَ َ َِصََََٔٚمَ َفََ ُهَ» َ
٧م اًمّمٞم٤مم ُِم َـ اًمٚمٞمؾ ،شمًحر ُصمؿ ٟم٤مم ،أول اًمّمٞم٤مم ُمتك يٌدأ؟
[وم َٛم ْـ] َسمٞم َ
« ََمَ َْنَ َ ََِلَََْ ُيَبََََٔ ََََٝ
( )1

ٟم٤ملم :هؾ ٟم٘مقل :إن صقُمف صحٞمح ْأم ًمٞمس سمّمحٞمح؟ صحٞمحٟٕ :مف
ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين ،وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر يم٤من ً
أن شمت٘مدم َىمٌْ َؾ اًمٗمٕمؾ سم٘مٚمٞمؾ( ،سمِ َ٘م ِٚم ٍ
ٟمقى َىمٌْؾ اًمٗمٕمؾ سم٘مٚمٞمؾ ،وم٤مًمٜمٞم ُ٦م جيقز ْ
همػم ىمٚمٞمؾ
ٞمؾ) ً
ـمٌٕم٤م ختتٚمػ :اًمّمالة ىمٚمٞمٚمٝم٤م ْ
اًمّمقم ،اًمّمقم ُِم َـ اًمٚمٞمؾُ ،يمؾ اًمٚمٞمؾ ُي ًَٛمك ً
ىمٚمٞمال ،وهٙمذا.
لم أهؾ ِ
ً
اًمٕم ْٚم ِؿ ذم
ت ًمٙمؿ هذه اعمً٤ملؾ؟ ٕن ُيمؾ َُم ْـ ٟمٔمر ذم ُيمتُ٥م اًمٗم٘مف ذم سم٤مب اًمٜمٞم ِ٦م ومٞمجد
اظمتالوم٤م َسم ْ َ
ذيمر ُ
عم٤مذا ْ
ت
وضمد َت قمٜمدهؿ هذا اًمتِمديد ،وعمَ٤م
قمر ْوم َ٧م ـمري٘م٦م وم٘مٝم٤مء أهؾ احلدي٨م سم٤مخلّمقص عمَ٤م
ْ
ْ
وضمد َ
هذه اعمً٤ملؾ ،وإذا َ
ِ
ِ
ػ
يمثػما ُِم َـ اًمٜم٤مس ذم اًمقؾمقاس :طمتك ُأًم َٗم ْ٧م ُيمتُ٥م ذم اًمقؾمقاس ،يمم أًم َ
قمٜمدهؿ هذا اًمتٖمٚمٞمظ ذم اًمٜمٞم٦م اًمذي ُيقىمع ً
اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد اًمد ِ
ويكم ،وهق ُِم ْـ ألٛم٦م اًمٗم٘مف واًمٕم٘مٞمدة رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وم٢مٟمف يم٤من قمغم ُُم ْٕم َت َ٘مد اًمً َٚمػ اًمّم٤مًمح رمحٝمؿ
ِ
طمٙم ِ
وؾمقاؾم٤م سمٙمت٤مسمف هذا
لمش ومزاد اًمٜم٤مس
ٍم ُة ِذم َأ َ
أيْم٤م أسمق اعمَ َٕم ِ٤مزم أًم َ
٤مم اعمُ َق ْؾم ِق ِؾم َ
اهلل شمٕم٤ممم ،وُمٜمٝمؿ ً
ً
ػ يمت٤م ًسم٤م َؾمم ُه «اًمتٌْ َ
ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٞم ِ٦م ،اٟمتٝمٞمٜم٤م أن ُِم َـ احلدي٨م قمـ اعمً٠مًم٦م إُومم.

ِ
ِ
اَدََ َْسََََٖفَََٜافثَ
ه ًدا ،اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف
ََََََ ََََِٕٚ
َََٔ:ٜقمالىم٦م اًمٜمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ ،وقمالىم٦م اًمٜمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ؾم٠مذيمره٤م َ ْ
(إََُمَ َورََبََِّ َََ َ َِ
َإَََظََمََُلََبَِٚفَْ َِ
ٚصَ َِدَ ََهَ َ ،َ)ٚإذن إُمر واعم٘م٤مصد ،هذه اًمّمٞمٖم٦م :ىمقل اًمٜمٌل – صغم
ََََٔ َٚتَ» ََ َُ َُ ََ
وؾمٚمؿ – ىم٤مل« :إَََََََِٕمََََْ ْ ََ
ََََٔ َ َِ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –« :إَََََََِٕمَ َََْ
ٚتَ»َ ُشم ِٗمٞمد احلَ ٍْم :وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :إن اًمٜمٞم َ٦م ُم١مصمرة ذم ُيمؾ قمٛمؾ اؾمتٗمدٟم٤م
َإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
( )2

ذًمؽ ُِم ْـ ٟمص طمدي٨م اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ومٜم٘مقل :إن اًمٜمٞم٤مت ُم١مصمرة ذم إقممل ُِم ْـ أرسمع ضمٝم٤مت:
ِ
اجلََٓ ََََُٜإََُ َ ََ ِ
ٞم٥م قمغم اًمٕمٌ٤مدات،
َ َِ ََ
وػََََُ:م ْـ طمٞم٨م اإلصم٤مسم٦م قمغم اًمٗمٕمؾ ،اًمثقاب قمٚمٞمف ،وٓ ؿمؽ أن اًمٜمٞم َ٦م ُم١مصمرة ،وم٤مًمٜمٞم ُ٦م ُشمث ُ
واًمٜم٤مس ُيتٚمٗمقن ذم ٟمٞم٤مهتؿ ُِم ْـ طمٞم٨م يممل اًم٘مّمد هلل واإلظمالص ُِم ْـ ضمٝم٦م ،و ُِم ْـ طمٞم٨م يممل اعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل
اًمـٛم ًْٜم َ ِد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ –
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٗمٕمؾ :وًمذًمؽ ضم٤مء ذم احلدي٨م ُ
َِ
َ،ٚرَ ُبَ ًَُ َََٓ َُ َََ،ٚثَ َُِثَُ َََََٓٚ
َ،ٚشَ ََُد َُشَ َََٓ َ ََ َُ ُ
افهَ ََالَ َةَ َ ََمَُ َ َٚيَ َُْتََ َُ
ىم٤مل« :إََِنَ َاَفَْ ًََ ْبَدَََََ َفََ َُٔ ََهَ َعَ َََ َ
َسَ َََٓ َ ََ َُ
َُ،ٚخَ َُ
َ،ٚشَ ُبَ ًَُ َََٓ َ ََ َُ
َسَ ًَُ َََٓ َُ َ َ،ٚثَ َََُُّْ ََََٓ َ ََ َُ
ؼَ ََهَ َُ َََ،ٚتَ َْ
ََ َٛفََ ُهَ َمََْْ َََََٓ َٚإََََِٓ َ ُظَ َْ َُ
ؾمقاء ذم أضمر صالهتؿ ُِم ْـ طمٞم٨م اإلصم٤مسم٦م وهل قمٌ٤مدة ،وؾمٌ٥م شمٗم٤موٚمٝمؿ أُمران:
ََِٕ َْهَ ٍَُ َََٓ »َٚومدل قمغم أن اًمٜم٤مس ًمٞمًقا
ً
ِ
ِ
وضمؾ ،وإُمر اًمث٤مين ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿْ ،
اًمٜمٞم ُ٦م وُم٤م َ
وم٢من
وىم َر ذم ىمٚمقهبؿ ُم َـ اًمٜمٞم٦م واإلظمالص هلل َقمز َ
( )3

( ) أظمرضمف اًمٜمً٤ملل ذم «اًمّمٖمرىش  -سم٤مب ذيمر اظمتالف اًمٜم٤مىمٚملم خلؼم طمٗمّم٦م ذم ذًمؽ ( )2334قمـ طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
1

( ) شم٘مدم خترجيف.
2

( ) أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( )18894قمـ قممر سمـ ي٤مه ريض اهلل قمٜمٝمم.
3
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يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم ُ٦م ىمد دظمؾ ومٞمٝم٤م ري٤مء أسمٓمٚم٧م اًمٕمٛمؾْ ،
وإن دظمؾ ومٞمٝم٤م شمنميؽ أٟم٘مّمتْ ُف ،إذن اًمٜمٞم ُ٦م ُم١مصمرة ذم اًمٕمٛمؾ ُِم ْـ طمٞم٨م
اإلصم٤مسم٦م أو ًٓ – اًمثقاب – ىمد شمٜم٘مّمف وىمد ُشم ِزيٚمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.
وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ذات أمهٞم٦م ،وهل هؾ يث٤مب قمغم اًمٜمٞم ِ٦م دون َقمٛم ٍؾ؟ هذه ُمً٠مًم٦م ـمقيٚم٦م ضمدا شمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ،
َ
وًمٙمـ ي٘مقًمقن :إٟمم يث٤مب اعمرء قمغم اًمٜمٞم ِ٦م اًمّم٤محل٦م اًمت٤مُم٦م اًمتل ُشم َقاومِؼ اًمٕمٛمؾً ،مٞمس ُُم َر َد أن اًمقاطمد ضم٤مًمس يٗمٙمر –
ْ
ـمٌٕم٤م هذا يمالم اًمِمٞمخ َشم ِ٘مل اًمد ِ
ومٙمٚمف ًمٞمس ُِم ْـ قمٜمدي – ي٘مقل :ؾمقف أومٕمؾ وأومٕمؾ يٕمٜمل أطمالم ي٘مٔم٦م ،ٓ ،اًمٜمٞم ُ٦م
يـ ُ
ً
ٌ
ص٤مدق ،هذه هل اًمتل يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م اعمرء ،وهل اًمتل ضم٤مءت ذم احلدي٨مً .مٞمس ُُم َر َد اًمتٛمٜمل ،وإٟمم
اًمتل يقاوم٘مٝم٤م َقم ْز ٌم
هم٤مًمٌ٤م اًمٜمٞم ُ٦م اًمت٤مُم٦م يقاوم٘مٝم٤م رء ُِم َـ اًمٕمٛمؾ وًمق سمٗمٕمؾ اًم٘مٚم٥م ُِم ْـ طمٞم٨م اإلىمٌ٤مل ،وومٕمؾ
واًمٕم ْزم ،ي٘مقل اًمِمٞمخً :
اهل َؿ َ
اًم٘مٚم٥م ىمد يٙمقن ٟمقع إىمٌ٤مل قمغم اًمٌمء.
َِ
َِ
َِ
َِ
ٔحَ ، »َٚومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف يم٤من
َ َٛفََ ُهَ َمَثَْ َُلَ َ ََمََ ََٚـَََٚنََ َيَ ًَْ َََّ َُلَ َ َُمَََ ًَََٔمَ َ ََصَحَ َ ًَ
وأُم٤م طمدي٨م« :إََِ ََذاَ َمَ َِرَ ََضََافََ ًََبَْدَََََُ ََأَ َْوَ َ ََشَََ َٚؾ ََرََََ،ـََتَُ ََ
ؽم ُك ُِمثْؾ
نم ُع ْشمريمٝم٤م ذم اًمًٗمر مم٤م يًتقي ومٞمف إُمران إٟمم ُشم ْ َ
يٕمٛمؾ ىمٌْؾ :وًمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اًمر َظمص اًمتل ُي ْ َ
اًمًٜمَـ اًمرواشم٥م عمَِ ْـ يم٤من يٕمٛمٚمٝم٤م ذم احلَ َيَ ،أَل َشم ُ٘مؾ قم٤ملِم٦مََ « :ل َي ُٙم ِـ اًمٜمٌِل َصغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾمٚم َؿ َي َد ُع ِذم َطم َ ِ
ي ِه َو َٓ
ْ
ْ
اًمٗم ْج ِر َو ِ
َؾم َٗم ِر ِه َر ْيم َٕمتَ ِل َ
اًمق ْشم ِرش ُمٗمٝمقم ذًمؽ أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – يم٤من يؽمك همػمه٤م ،وًمذًمؽ ذم
( )1

( )2

اًمٌخ٤مري ُِم ْـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إَ ْؿم َٕم ِري – ريض اهلل قمٜمف – أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤مل« :إََِ َذَاَ َ ََمَ َِرَ ََضََ
َِ
َِ
َِ
َِ
ٔحَْ »َٚ
ومٛم ْـ ََل ْ يٙمـ يٕمٛمؾ ذم َطم َيه اًمًٜم َـ
َ َٛفََ ُهَ َمَثَْ َُلَ َ ََمََ َ َٚـَََٚنَ َ َيَ ًََّْ َُلَ َ َُمَََ ًَََٔمَ َ ََصَحَ َ ًَ
افََ ًََ ْبَدََََُ َ ََأَ َْوَ َ ََشََ َٚؾَ ََرََََ،ـََتَُ ََ
إن يم٤من يٕمٛمٚمفَ ،
( )3

٥م ًمف ذم طم٤مل َؾم َٗمره سمٜمص طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٌخ٤مري.
اًمرواشم٥م وم٢مهن٤م ٓ ُشم ْٙمتَ ُ
ََ َِ
َََََ َ]َُٜ ََََِٕٔٚإُمر إول يًٛمك اإلصم٤مسم٦مَ ،إَََ ْمَ َُرَ َافثَ
ََََ َ َِِّٚنََََ:وهق اعمٝمؿ ،وهق أيمثر ُم٤م يتٜم٤موًمف اًمٗم٘مٝم٤مء وهق ىمْمٞم٦م
[اجلَ َََٓ َُ َٜافث
صحٞمح٤م ٓ يث٤مب قمٚمٞمف ،ىمد
سمٛم ْج ِز ٍئ؟ َٟم َٕم ْؿ أطمٞم٤م ًٟم٤م ىمد يٙمقن
ً
اًمّمح٦م ،صح٦م اًمٗمٕمؾ وإضمزاؤه ،هؾ يٙمقن ُُم ْ ِز ًل٤م ْأم ًمٞمس ُ
ِ
ِ
ًمٙمـ ٓ يث٤مب قمٚمٞمف سمًٌ٥م ُم٤م َ
ًمٙمـ
يٙمقن اًمٗمٕمؾ أو اًمٕمٌ٤مدة
وىم َر ذم اًمٜمٗمس ُم َـ اًمري٤مء وُم َـ اًمتنميؽ ويمذاْ ،
صحٞمح٤م ْ
ً
لم اإلصم٤مسم٦م ،اًمّمح٦م واًمٗمً٤مد ُطم ْٙم ٌؿ َو ْو ِٕمل ،واإلصم٤مسم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤محلُ ْٙم ِؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل ُِم ْـ طمٞم٨م
وسم ْ َ
هٜم٤مك ْومر ٌق ْ َ
سملم اًمّمح٦م َ
اًمقضمقب وقمدُمف.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب يٙمت٥م ًمٚمٛمً٤مومر ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ذم اإلىم٤مُم٦م ( )2996قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف.
1

( ) َل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
2

( ) شم٘مدم خترجيف.
3
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ََ َِ
ََََٚفَََِ َُ
و]َإَََ َْمَ َُرَ َافثَ
َََ:َٞوهذا ُمٝمؿ ،أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إن اًمٜمٞم َ٦م شم١مصمر ذم اًمٕمٛمؾ سمٗمً٤مده ،إُمر اًمث٤مين ُم٤مذا ىمٚمٜم٤م؟
َََََٚفَََِثََ َُ َٜأََََ َ َََ
[اجلَ َََٓ َُ َٜافث
همػم صحٞمح،
همػم ُُم ْ ِز ٍئْ ،
احل ْٙمؿ سمّمحتف ،ي٘م٤مسمٚمٝم٤م قمدم اًمّمح٦م ،قمدم اًمّمح٦م ُم٤م هل؟ أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إن اًمٕمٛمؾ ْ
شم١مصمر ذم ُ
أقمدهََ ،ل ْ َٟم ُ٘مؾ :إٟمف وم٤مؾمد يمٚمٞم٤م ،هٜم٤م ٟم٘مقل :إن اًمٜمٞم َ٦م شم١مصمر ذم اًمٕمٛمؾ سمٗمً٤مده ،ويٙمقن ذًمؽ ذم صقرشملم:

ََإََُ َ ََ
وػََََ:ذم اًمتٍموم٤مت اًمتل ي٘مّمد هب٤م اعمًٚمؿ اًمت َحٞم َؾ قمغم احلرام ،ومٜم٘مقل :إن شمٍمومؽ هذا وم٤مؾمدُ ،مث٤مل
ورَةَََُ
ََ َ
افهَ َ ََ
ِ
ذط اًمزيم٤مة ُم٤مذا؟
ذًمؽ :قمٜمدُم٤م ي٠ميت اًمِمخص يٛمٚمؽ ُم َـ اعم٤مل ُم٤مل٦م ْأًمػ ،يمؿ زيم٤مة اعم٤مل٦م ْأًمػ؟ أًمٗم٤من ومخًمل٦مْ ،
احل ْق ِل سمٞمقم أظمذ ُم٤مًمف هذا ووهٌف ٓسمٜمف ،أقمٓم٤مه اسمٜمف هدي٦م ،هذا شمٍمف:
احل ْق ِل أًمٞمس يمذًمؽ؟ ْ
ىمٌؾ طمقٓن َ
طمقٓن َ

هؾ حيؼ ًمف ْ
ًمٙمـ ًَمـم يم٤من ذم ٟمٞمتف
أن ُي٥م ُم٤مًمف ٓسمٜمف وُم٤م قمٜمده ّإٓ اسمـ واطمد؟ َٟم َٕم ْؿ ،جيقز ،شمٍمومف ذم احل٘مٞم٘م٦م صحٞمحْ ،
ىم٤مصدا اًمتٝمرب ُِم َـ اًمزيم٤مة ٟم٘مقل :هذا اًمتٍمف وم٤مؾمد.
ً
أن شمرده٤م ُم٤ملتلم :طمرام سم٢مَج٤مع أهؾ ِ
ُمث٤مل ٍ
صم٤من :اًمرسم٤م طمرامُ :أ ْىم ِر ُو َؽ ُم٤مل٦م قمغم ْ
اًمٕم ْٚمؿ ،رسم٤م ضم٤مهٚمٞم٦م ،اٟمٔمر ًَمـم أحتٞمؾ
[وم َ٠م ُىم ُ
قمٚمٞمف ،أىمقل ًمؽ :ي٤م حمٛمد .شم٘مقل زمَٟ :م َٕم ْؿَ .
قل ًَم َؽ] :أريد ُمٜمؽ ُم٤مل٦م ْأًمػ ري٤مل .شم٘مقلُ :م٤مذا قمٜمدك ي٤م قمٌد
اًمًالم؟ أىمقل :قمٜمدي هذا اًمٙم٠مس ،ومت٘مقل :اؿمؽميتف ُمٜمؽ سممل٦م أ ًْمػ .أقمٓمٞمؽ اًمٙم٠مس وشمٕمٓمٞمٜمل أٟم٧م اعم٤مل٦م ْأًمػ
ري٤ملُ ،صمؿ هق ي٘مقل :سمٕمتف قمٚمٞمؽ ي٤م قمٌد اًمًالم سمملتل ْأًمػ شمرده٤م زم اًمًٜم َ٦م اًم٘م٤مدُم٦م .وم٠مىمقل ًمؽ :وايمت٥م ورىم٦م أن
حمٛمدا يٓمٚم٥م ُمٜمل ُم٤ملتل ْأًمػ ري٤مل ٕضمؾ اًمًٜم٦م اًم٘م٤مدُم٦مُِ ،م ْـ سم٤مب إضمؾ ،طم٘مٞم٘م٦م إُمر ُم٤م هل؟ أقمٓمٞمتٜمل ُم٤مل٦م
ً
ًمٙمـ ىمّمدي ُِم ْـ هذا اًمٌٞمع
ٕضم ٍؾ ،هذا رسم٤م ،هق ًمق يم٤من ْسمٞم ًٕم٤م
وُم٤مذا؟
صحٞمح٤م ٟم٘مقل :جيقزْ ،
ً
وؾم٠مرد ًمؽ ُم٤ملتلم َ
ُ
َِ
َِ
َهَ َْ َِ
َحَ َِرَ َ ََيرَ ٌةَ» رسم٤مْ ،سمٞمع ِقمٞمٜمَ ٍ٦م ،أصٌح
غََ َََوَ َبَ َََْْٔ ََََََُٓمَ َ ََ
اًمت َحٞم ُؾ قمغم اًمرسم٤م :وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :دَ َْرَ ََهَ ٌمَ َبَِدَ َْرَ ََ َ
هق ِ
اًمٕم ْٞمٜمَ َ٦م.
إذن اًمتٍمف واًمٕمٛمؾ إذا ُىم ِّم َد سمف اًمت َحٞم ُؾ قمغم احلرام ُطم ِٙم َؿ سمٗمً٤مده ،هذا واطمد.
حي َٙم ْؿ سمٗمً٤مدهْ ،
َََََ َ َِِّٚنَ :إذا َىم َّم َد سم٤مًمٗمٕمؾ اإلضار سم٤مًمٖمػم ْ
إن ؿم٤مء اهلل ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م
]َإَََ َْمَ َُرَ َافث
ََََََََُ َُٜ ََََِٕٔٚ
ورَةَََافث
َََ َ
وإن ََل ْ ُ ْ
[افهَ َ ََ
( )1

همدا.
ً
ََ َِ
َافرَاَبَِ َُعَ ذم شمٕمٚمؼ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمٞم ِ٦م :شمٕمٚمؼ اًمٕمٛمؾ سمِ٤مًمٜمٞم ِ٦م ىمٚمٜم٤مً :مف أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مءُِ :م ْـ طمٞم٨م
َافرَاَبَِ ًََ ََُ ٜأََََ َِوَ]َ َََإَََ ْمَ َُرَ َََ َ
[اجلَ َََٓ ََُ َََ ٜ
اإلصم٤مسم٦مُِ ،مـ طمٞم٨م إٟمف ُم١مصمر ذم احل ْٙم ِؿ سم٤مًمّمح٦م ،أٟمف ُم١مصمر ذم احل ْٙم ِؿ سمٗمً٤مد اًمٕم ْ٘مد ُِمثْؾ ِ
احلٞمَ ِؾ َ
وىم ّْم ِد اإلضار سم٤مًمٖمػم،
َ
ْ
ُ
ُ
ً
ُمقىمقوم٤م قمغم اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم :واٟمٔمر «ُمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)432/29
ُمرومققم٤م ،وإٟمم وىمٗم٧م قمٚمٞمف
( ) َل أىمػ قمٚمٞمف
ً
1
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إُمر اًمراسمع أن اًمٜمٞم َ٦م شمٜم٘مؾ ُِم ْـ طم٤مل إمم طم٤مل ،شمٜم٘مؾ ُِم ْـ ُطم ْٙم ٍؿ إمم ُطم ْٙم ٍؿ ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
ُمثال ًَمـم َذ َيمر أن
أطمٞم٤مٟم٤م ُشم َٗمر ُق
لم اعم٘مٞمؿ واعمً٤مومر؟
ً
يقُم٤م وًمٞمٚم٦م  ،يمٞمػ ُشم َٗمر ُق َسم ْ َ
اعمً٤مومر يٛمًح قمغم ُظمٗمف صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ واعم٘مٞمؿ ً
سمِ٤مًمٜمٞم ِ٦م ،أقمٓمٞمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ُصمؿ ُأ َـمٌ ُؼ ًمٙمؿ قمغم اًمًٗمرُ ،
وأ َـمٌ ُؼ ًمٙمؿ ذم اًمزيم٤مة ،وٓ أريد ْ
يمثػما ٕضمؾ اًمقىم٧م.
أن ُأ َُمثؾ ً
( )1

ََََََٔ َ َََََٓ َٜتََْْ ََََِ َُلَ َظَ َِنَ َََإَََصَ َِلَ َإََََِٓ َبًَََِّ ٍَلَََ َ،وَ ُتَ َِ
َاحلَ َُْمَ َفَََِألََ َْصَ َِلَ َبَِ ََُد َ َِ
ونَ َظَ َََّ ٍَلَ ََ
ًََ َ ََُٔد ََ َُ
َََ َْوََ
َ،أ
ُظم ِذ اًم٘م٤مقمدة ،ايمتٌٝم٤مٟ ،م٘مقل( :إَََِنَ َافَْ
َ ََ ََ
َْ
َٚوَ َْحَ َََد ََهَِ َََٚإلَظََ َٚدَةََِ َََإَََ َْصَ َِلَ َبَِ ََُد َ َِ
ُمث٤مٓ ذم اًمًٗمرُ ،صمؿ أقمٓمٞمٙمؿ ً
ونَ َظَ َََّ ٍَلَ)َ ،اٟمتٌف ُمٕمل ،ؾم٠مقمٓمٞمٙمؿ ً
ُمث٤مٓ آظمر ذم
ىَِبَ ََ ََ
ُيَ َُْتََ ٍََ ََ َِ َ

اًمزيم٤مة ،وومٞمٝم٤م قمنمات إُمثٚم٦م.
اٟمٔمر ذم اًمًٗمر :إصؾ أن اًمِمخص ُمً٤مومر أو ُم٘مٞمؿ؟ إصؾ أن اًمِمخص ُم٘مٞمؿً ،مق ٟمقى اًمِمخص أٟمف
ؾمٞمً٤مومرٟ ،م٘مقلُُ :م َر ُد ٟمٞمتؽ أٟمؽ ؾمتً٤مومر ُم٤م شمٜم٘مٚمؽ قمـ إصؾ ،ومال شمؽمظمص سم٠مي رظمّم٦م ُِم ْـ ُر َظمص اًمًٗمرٓ ،
شم٠ميمؾ وشمٗمٓمرَ ٓ ،شم ْ٘م ُ ِ
أن يّم٤مطمٌٝم٤م َقم َٛم ٌؾُ ،م٤م هق اًمٕمٛمؾ؟ ْ
دم َٛم ْع ٓ ،شمٕمٛمؾ أي رءّ ،إٓ ْ
أن خترج ُِم َـ
ٍم اًمّمالةْ َ ٓ ،
اًمٌٚمد ،اًمًٗمر :سمؾ إن َجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اًمِمخص ٓ يؽمظمص ُسمر َظم ِ
ص اًمًٗمر طمتك ُيرج ُِم َـ اًمٌٚمدُِ ،م ْـ

قم٤مُمر اًمٌٚمد ،طمتك يتٕمدى آظمر سمٞم٧م ،وًمق يم٤من يراه ،وإٟمم يتٕمداهُ ٓ ،سمد ُِم َـ اًمٕمٛمؾ ،اعمّم٤مطمٌ٦م.
اًمث٤مٟمٞم٦مً :مق يم٤من هٜم٤مك َقم َٛم ٌؾ سمدون ٟمِٞم٦مُِ :مثْؾ اًمِمخص يريم٥م ؾمٞم٤مرشمف ،وم٢مذا سمف ىمد ضم٤موز اًمٕم٤مُمر :هؾ هذا جيٛمع
ِ ٍ
[ُمثَ ًال]
ٟم٤موي٤م اًمًٗمر ،يم٤من ً
وي٘مٍم أو ٓ جيٛمع وٓ ي٘مٍم وٓ يؽمظمص؟ ُم٤م يؽمظمصٟٕ :مف َقم َٛم ٌؾ سمال ٟمٞم٦مُ ،م٤م يم٤من ً
ٟم٤موي٤م َ
ِ
ٓسمد ْ
يتٛمِمك وم٢مذا سمف يتٕمدى ً
أن يٙمقن هٜم٤مك
ُمثال اًمري٤مض سمخٛمً٦م يمٞمٚمق ،سمٕمنمة يمٞمٚمق ،إذن ٓ شمقضمد ٟمٞم ُ٦م اًمًٗمر قمٜمدهُ ،
وقم َٛم ٌؾ.
ٟمِٞم ٌ٦م َ
٧م ْ
أن أضمٚمس ذم هذا اًمٌٚمد أيمثر ُِم ْـ أرسمٕم٦م أي٤مم،
اٟمٔمر وريمز :ؿمخص ُمً٤مومر ُصمؿ ًَمـم ضمٚمس ذم سمٚمد ُم٤م ،ىم٤ملَٟ :م َق ْي ُ
ِ
ً
ُم٘مٞممٕ :ن اًمٜمٞم َ٦م ُشم ْر ِضم ُع
ؿمٝمرا ،ؿمٝمريـ،
صمالصم٦مُُ ،م َر ُد اًمٜمٞم٦م وم٘مط أٟمف ٟمقى اًمٌ٘م٤مء ذم هذا اًمٌٚمد دمٕمٚمف ُم٤مذا؟ ً
ؾم٠مضمٚمس ً
احل ْٙم َؿ ٕصٚمف سمدون َقم َٛم ٍؾ ٓ ،يقضمد ُمٕمٝم٤م َقم َٛم ٌؾ ،إصؾ أن اًمقاطمد ضم٤مًمسُ ،م٤م هق اًمٕمٛمؾ؟ ُم٤م ذم َقم َٛم ٌؾ ،إصؾ ْ
أن
ُ
يٕمقد اًمِمخص ْ
ُم٘مٞمم.
أن يٙمقن ً
ٌ
قمروو٤م ،هذه
قمروو٤مُ ،يمؾ رء ُي ًَٛمك
ُمث٤مل آظمر شمتْمح سمف هذه اعمً٠مًم٦م :قمٜمدُم٤م ي٘متٜمل اًمِمخص ؿمٞمئً٤م ُي ًَٛمك
ً
ً
أن شمٙمقن قمروض ِىمٜمْٞمَ٦م  ،واعمراد سمٕمروض اًم٘مٜمٞم٦م ْ
اًمٕمروض ىمًمن :إُم٤م ْ
أن يٙمقن اًمِمخص اىمتٜم٤مه٤م ًمٜمٗمًف،

( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة – سم٤مب اًمتقىمٞم٧م ذم اعمًح قمغم اخلٗملم ( )276قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
1

39

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
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ٓؾمتخداُمفٕ ،ي رء ُِم ْـ ؾم٤ملر آؾمتخداُم٤مت .أو قمروض دم٤مرة :يريد ْ
أن يٌٞمٕمٝم٤م ويِمؽمُي٤م ،إصؾ ُم٤م هق؟ اًم٘مٜمٞم٦م
أم اًمتج٤مرة؟ اًم٘مٜمٞم٦م ،اًمٗم٘مٝم٤مء يٜمّمقن يمٚمٝمؿ قمغم أن إصؾ ذم اًمٕمروض أهن٤م ِىمٜمْٞمَ٦م وًمٞمً٧م ًمٚمتج٤مرة ،اٟمٔمر اًم٘م٤مقمدة.
اًمِمخص قمٜمده قمروض دم٤مرة ،قمٜمدي حمؾ دم٤مري ،قمروض اًمتج٤مرة ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ذم ىمقل َج٤مهػم أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ
إَج٤مقم٤م ُمت٘مد ًُم٤م قمغم اسمـ َطم ْز ٍم :وًمذًمؽ دمد ا ْسم َـ َطم ْز ٍم ظم٤مًمػ اإلَج٤مع اعمت٘مدم .قمروض
طم٤مؿم٤م اًمٔم٤مهري٦م ،سمؾ ُطم ِٙم َل
ً
ْ
وضمٕمٚمتُٝم٤م ذم
اًمتج٤مرة أٟم٤م قمٜمدي حمؾ ومٞمف ـم٤موٓت :ومٞمٝم٤م زيم٤مة أم ٓ؟ ومٞمٝم٤م زيم٤مة ،أظمذت ـم٤موًم٦م ُِم ْـ هذه اًمٓم٤موٓت
سمٞمتل :اًمٓم٤موًم٦م اًمتل ْ
ضمٕمٚمتُٝم٤م ذم سمٞمتل ومٞمٝم٤م زيم٤مة أم ٓ؟ ُم٤م ومٞمٝم٤م ٕهن٤م أصٌح٧م قمروض ِىمٜمْ َٞم ٍ٦م.
ؿمخص قمٜمده حمؾ ـم٤موٓتُُ ،م َر َد ْ
أن يٜمقي أن هذه اًمٕمروض اًمتل ذم اعمحؾ ِىمٜمْ َٞم ٌ٦مُُ ،م َر ُد اًمٜمٞم ِ٦م وم٘مط يٙمٗملٟٕ :مف
يٕمٞمده٤م إمم أصٚمٝم٤م ،يٕمٞمده٤م إمم أصؾ ِ
اًم٘مٜمْ َٞم ِ٦م ،يٙمٗمل اًمٜمٞم ُ٦م.
واطمد قمٜمده ؾمٞم٤مرة يٜمقي سمٞمٕمٝم٤مُ ،صمؿ ًَمـم ضم٤مء ذم اًمٚمٞمؾ ىم٤مل :عم٤مذا ٓ َأ ُيمد قمٚمٞمٝم٤م؟ ُم٤م ُمٕمٜمك َأ ُيمد؟ يٕمٜمل أؾمقق قمٚمٞمٝم٤م
وأر ِيم٥م اًمريم٤مب ،إذن ٟمقى ُم٤مذا؟ ِ
اًمٙمدْ ،
أن يًتخدُمٝم٤م هق ،إذن ٟمقى أٟمف يًتخدُمٝم٤م ،سمٛمجرد هذه اًمٜمٞم ِ٦م
اًم٘مٜمْٞمَ َ٦مَ ،
َ
ُْ ُ
احل ْق ُل ٓ ،زيم٤مة ذم هذه اًمًٞم٤مرةُُ ،م َر ُد اًمٜمٞم ِ٦م وم٘مطٕ :هن٤م شمٕمٞمد إصؾ.
اٟم٘مٓمع َ
ِ
ًمٙمـ اٟمٔمر اًمٕمٙمس ،وُم٤م أيمثر اًمٕمٙمس :ؿمخص قمٜمده ؾمٞم٤مرة يًتخدُمٝم٤م ،ذم يقم ُِم َـ إي٤مم ىم٤مل :أريد سمٞمٕمٝم٤م،
ْ
أن يّم٤مطمٌٝم٤م َقم َٛم ٌؾُ ،م٤م هق اًمٕمٛمؾ؟ ْ
أن أضمٕمٚمٝم٤م قمروض دم٤مرةٟ ،م٘مقل ٓ :يٙمقن ومٞمٝم٤م زيم٤مة ّإٓ ْ
ُمٚمٚم ُ٧م ُمٜمٝم٤م ،أريد ْ
أن
ُشم ْٕم َر َض ًمٚمً ْق ِم ،يْمٕمٝم٤م ذم َاعم ْٕم ِر ِ
قمر ُو َٝم٤م ًمٚمٌٞمع ،هذا هق َقم َٛم ُؾ اًمتج٤مرة.
ض ،اًمً ْق ُم ْ
سمذًمؽ ٟمٙمقن ىمد أهنٞمٜم٤م اعمً٤ملؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ هبذه اًم٘م٤مقمدةٟ ،مٛمر سمنقم٦م قمغم يمالم اًمِمٞمخَ [ ،ي ُ٘م ُ
قل اًمِم ْٞم ُخ]( :اََ ْظَ ََِ ْمََ
َِ
َِ َِ َِ
ْ
ىمٌؾ ذًمؽْ ،
وقمرومٜم٤م أمهٞم٦م
قمرومٜم٤م اًمدًمٞمؾ ذم اًمدرس اعم٤ميض،
ََََ ٍَْ ِعَ َ َ ََ
َّٔ ََُٜافَْ
َ َ)َ...هذه اجلٛمٚم٦م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ْ
ََأَنَ َ َََهَذَهَ َ َؿَ َٚظَ َََدةٌََََظَيَ َ ََ
أيْم٤م ُم٤م ُمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة ،وُم٤م يتٗمرع قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمٞم ِ٦م ،وُم٤م يدظمؾ ومٞمٝم٤مُ ،صمؿ ْ
ْ
قمرومٜم٤م ُمٕمٜمك أن
هذه اًم٘م٤مقمدة،
وقمرومٜم٤م ً
اًمٜمٞم َ٦م ُمت َٞم ُز اًمٕم٤مدة ُِم َـ اًمٕمٌ٤مدة ،يمٞمػ شمٙمقن اًمٜمٞم ُ٦م ُم١مصمرة ذم اًمقوقء ُِم ْـ طمٞم٨م متٞمٞمز اًمٕمٌ٤مدة ُِم َـ اًمٕم٤مدة؟ ُِم ْـ طمٞم٨م متٞمٞمز
اًمٖم ًْ َؾ ُِم ْـ سم٤مب اًمٕم٤مدةْ ،
أطمٞم٤مٟم٤م يٗمٕمؾ اًمقوقء أو َ
يم٠من يٖمتًؾ ُِم ْـ سم٤مب اًمت َؼم ِد.
اًمٕمٌ٤مدة ُِم َـ اًمٕم٤مدة ىمد يٙمقن اًمِمخص
ً
ُمٜمٖمٛمً٤م ذم سمِ ْر َيم ٍ٦م وُيرج ُمٜمٝم٤م ،هذا ىمد يٙمقن َىم ّْم ُد ُه اًمًٌ٤مطم٦م ،هذه قم٤مدة ،اًمٜمٞم ُ٦م شم١مصمر
ُمث٤مل آظمر :قمٜمدُم٤م يٙمقن
ً
ومٞمٝم٤م.
إُمر اًمث٤مًم٨م :قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمِمخص حت٧م اعمٓمر ،ومٞم٠مشمٞمف اعمٓمر ومٞمٕمٛمؿ سمدٟمف ،أًمٞمس ُ
اًمٖم ًْ ُؾ شمٕمٛمٞمؿ اًمٌدن؟ سمغم،
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اًمقوقء ُم٤م هق؟ َهم ًْ ُؾ إقمْم٤مء إرسمٕم٦م ،اًمذي حت٧م اعمٓمر هؾ ُشم ْٖم ًَ ُؾ أقمْم٤مؤه إرسمٕم٦م؟ ٟم٘مقلَٟ :م َٕم ْؿ ،ىمد ُشم ْٖم ًَ ُؾ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ؽم ُ
ُمرشمٌ٦مُ ،
ط ًمف اًمٜمٞم ُ٦م
ويمؾ َضم ْر َي٦م قمـ َهم ًْ َٚم٦م ،إذن هٜم٤م متٞمٞمز اًمٕم٤مدة ُم َـ اًمٕمٌ٤مدة ،وَجٝمقر أهؾ اًمٕم ْٚمؿ أن اًمقوقء ُشم ِْم َ َ
ؽم ُ
ومٛم ْـ
ط ًمف اًمٜمٞم ُ٦مَ ،
ًمتٛمٞمٞمزه قمـ اًمٕم٤مدةّ ،إٓ احلٜمٗمٞم٦م :وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م – قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل – وم٢مهنؿ يرون أن اًمقوقء ٓ ُشم ِْم َ َ
ضم َٚمس حت٧م اعمٓمر ومج٤مءشمف أرسمع ضمري ٍ
طمدصمف :وًمذًمؽ وم٢من وم٘مٝم٤مء
٤مت ،أو حت٧م اًمدش ،أو اٟمٖمٛمس ذم اعم٤مء وم٢مٟمف ارشمٗمع َ
َََ
َ
احلٜمٗمٞم٦م قمٜمدُم٤م يذيمرون هذه اًم٘م٤مقمدة – ىم٤مقمدة إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م – يزيدون سمٕمده٤م ىم٤مقمدة ،وجيٕمٚمقهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م هب٤م،
ِ
همػم ُم١مصمرة ذم اًمقوقء ومٞمٝمم ،وإٟمم اًمثقاب وم٘مط،
ومٞم٘مقًمقن ٓ :صمقاب ّإٓ سمٜمٞم٦م ،أُم٤م ُم ْـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمٗمً٤مد وم٢من اًمٜمٞم َ٦م ْ
ؽم ُ
وضمؾ ي٘مقل:
ذيمر َٟم٤مه وًممي٦مٕ :ن اهلل َقمز َ
ط ًمف اًمٜمٞم ُ٦م ًمٚمحدي٨م اًمذي ْ
وًمٙمـ اًمّمحٞمح – ٓ ؿمؽ – أن اًمقوقء ُي ِْم َ َ
َِ َِ
َِ
َمَ﴾ .
َمََإََِ ََػََاف َهَ ََالَةََ َؾَْ َٚؽََسَ َُِواَََ َُوَ َُجَ َ ََ
﴿ َيَََٚأَََ َََُّيَََٚافَََذَ َ ََ
وهَ َُُ َْ
ينََ َ ََآمَ ََُْواَََإََِ َذَاََ ُؿَ ََّْتَُ َْ
اًمٕم ْٚمؿ ،دل قمغم أن اًمقوقء يٙمقن قمٜمد ِ
ٟمحـ ىمٚمٜم٤م :اًمٜمٞم ُ٦م ُم٤م هل؟ ِ
اًمٕم ْٚمؿ سم٤محل٤مل وسمِ٤معمَٜمْ ِقي.
َ
( )1

ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ :اًمقوقء أو اًمٜمٞم ُ٦م ًمتٛمٞمٞمز اًمٕم٤مدة ُِم َـ اًمٕمٌ٤مدة واٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م،
اٟمٔمر إمم اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمقوقءٟ ،محـ ىمٚمٜم٤م ْ
وًمتٛمٞمٞمز اًمٕمٌ٤مدات سمٕمْمٝم٤م ُِم ْـ سمٕمض.
طمد ٌ
ث أصٖمر ،يٕمٜمل أطمد ٟمقاىمض اًمقوقء اًمثمٟمٞم٦م ومٝمؾ اٟمٖممؾمؽ ذم اعم٤مء أو ضمٚمقؾمؽ حت٧م طمٜمٗمٞم٦م
ًمق يم٤من قمٚمٞمؽ َ

ومٛم ِـ
اعم٤مء :هؾ هق راومع ًمٚمحدث أم ًمٞمس ً
راومٕم٤م ًمٚمحدث؟ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٜمٝمؿ َُم ْـ يِمؽمط اًمؽمشمٞم٥م وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ٓ يِمؽمطَ :
أن يٙمقن هٜم٤مك شمرشمٞم٥م ،ويتح٘مؼ اًمؽمشمٞم٥م سم٠مرسمع ضمري ٍ
طمدصمؽ ّإٓ ْ
٤مت ،ومٜم٘مقل :يرشمٗمع
اؿمؽمط اًمؽمشمٞم٥م ي٘مقل ٓ :يرشمٗمع َ
َََ
طمدصمؽ سمنمط اًمٜمٞم ِ٦م ،اجلٚمقس حت٧م اًمدش ُشم َرى اًمٜمٞم ُ٦م هٜم٤م ذم اًمقوقء ،ووح٧م اًمٜمٞم ُ٦م ذم أصمر اًمقوقء ذم متٞمٞمزه اًمٕم٤مدة
َ
ُِم َـ اًمٕمٌ٤مدة .أٟم٤م ـمَق ًْم ُ٧م ومٞمٝم٤م ًمٙمل شمًتٗمٞمد ُمً٤ملؾ وم٘مٝمٞم٦م.
اٟمٔمر ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م أن :يمٞمػ يٙمقن اًمٜمٞم ُ٦م هل٤م أصمر ذم متٞمٞمز اًمٕمٌ٤مدة سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض ذم اًمقوقء؟ [ َىم َ٤مل َسم ْٕم ُض
ٚم٘مْم ِ
ِ
ِ
كم َ
٤مء] [ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف اًمِم ْٞم ُخ ] :أطمًٜم٧م.
يْم َ٦مَ ،وأَ ْن َيت َقو َ٠م ًمِ َ َ
اًمٗم ِر َ
اًمٓم َٚم ٌَ٦مَ :أ ْن َيت َقو َ٠م ًم ُٞم َّم َ
ورضم ٌؾ شمقو٠م وهق ٍ
ؿمخص أراد ْ
ٟم٤مس أٟمف
وصؾ سمف اًمٗمريْم٦مُ ،
ٕضمؾ ىمراءة اًم٘مرآنٟ ،م٘مقل :اىمرأ اًم٘مرآن َ
أن يتقو٠م ْ
وإن يمٜم٧م ٟم٤مؾمٞمً٤م ًمفُ ،مع أٟمؽ ٍ
ىمد أطمدث :ذه٥م ًمدورة ُمٞم٤مهٟ ،م٘مقل :ووقءك هذا يرومع احلدث ْ
ٟم٤مو أٟمف ُُم ًْتَ َح٥مُ ،صمؿ
شمٌلم أٟمف واضم٥م قمٚمٞمؽ ْ
ص ًمٙمؿ اًمٙمالم اًمً٤مسمؼ ُيمٚمف سم٠مؾمٚمقب آظمر.
رومع احلدث ،أٟم٤م ُأ َخل ُ

( ) ؾمقرة اعم٤ملدة.6 :
1
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[َ َؿَ َ َِ
ً
ً
ذـم٤م ًمتٛمٞمٞمز اًمٕمٌ٤مدة قمـ همػمه٤م ،يٕمٜمل
ذـم٤م ًمتٛمٞمٞمز اًمٕمٌ٤مدة قمـ اًمٕم٤مدة ،وٓ شمٙمقن
ٚظَ َََد ٌةََ َ]ََ َ:شمٙمقن اًمٜمٞم ُ٦م
ٞمد اًمٙمالم ُمرة صم٤مٟمٞم٦مٟ ،م٘مقل :اًمٜمٞم ُ٦م ذم اًمقوقء ومٞمٝم٤م رأي٤من :وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م
درضم٤مت اًمٕمٌ٤مدة ،أُم٤م اًمنموط ومٌمء واطمدُ .أ ِقم ُ
ً
ذط
يرون أن اًمٜمٞم َ٦م ًمٞمً٧م ذـمً٤م
ذ ٌط ًمإلصم٤مسم٦م ،واجلٛمٝمقري٘مقل :إن اًمٜمٞم َ٦م ذم اًمقوقء ْ
ُمٓمٚم٘م٤م ذم صحتٝم٤م ،وإٟمم َ ْ
ًمّمحتف ،وًمٙمـ ٓ ي ِْم َ ِ
ط ًمٖمػمهِ ُ ،
ذ ٌ
ذ َع
ؽمط ٟمٞم ُ٦م متٞمٞمز اًمٕمٌ٤مدة سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمضُ ٓ ،ي ِْم َ َ
ْ ُ َ
ؽم ُط :عم٤مذا؟ ٕن اًمقوقء َ ْ
ٕضمؾ همػمه ٓ ًمذاشمف.
ْ
َسَ َُلَ)َ َ
ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،ومّمٚمٜم٤م ومٞمف.
اًمٖم ًْ ُؾ أضم٤مب قمٜمف أظمقٟم٤م ْ
ىم٤ملََ ( :وَافََ ٌَُ َْ
افهَ ََالَ ُةََ)َ اًمّمالة واوح٦م.
(وَََ َ
ىم٤ملََ َ :

لم
لم اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م ،و َسم ْ َ
َٚوَـََِ ٍَََ َٚيَتَُ ََََٓ َ َ)ٚيٕمٜمل أن اًمٜمٞم َ٦م ُم١مصمرة ذم اًمتٗمريؼ َسم ْ َ
َٚوَظَ َْٔ َُْ ََََٓ ََ ََ
َٚوَ ََٕ ٍَْ َُِ َََٓ ََ ََ
ي٘مقل اًمِمٞمخَ َ( :ؾَ ََرَ َُضَ َََٓ ََ ََ

وضمقسم٤م يمٗم٤ملٞم٤م.
يمقهن٤م واضمٌ٦م وضمق ًسم٤م قمٞمٜمٞم٤م وواضمٌ٦م
ً
واطمدا هدي٦م مخًمل٦م ري٤مل
ل َ ََوَ ََٕ ٍَْ َُِ ُهَ) ؿمخص أقمٓمك
ٚفََ َ ََؾ َْرَ َُضَ َافََ َُُ َ َ
افهََُٔ َٚمَ َ ََوََآَ ْظَتََِ ََُ َ ََُ
[ َىم َ٤مل اًمِمٞمْ ُخََ ( ] :وَافََزَ َـََُ َٚةَ َ ََوَََ َ َ
ً
ِ
ورد ذم احلدي٨م – طمدي٨م اًمٕمٌ٤مس – أٟمف جيقز شمٕمجٞمؾ
ُصمؿ ىم٤مل – ىمقل َجٝمقر أهؾ اًمٕم ْٚمؿ وهق اًمّمحٞمح اًمذي َ
))2 ( (1

دومٕمتُف أن زيم٤مة؟ هق َ
ضمٕمٚمف هدي٦مُ ،صمؿ ًَمـم شمٕمداه ىم٤مل :ؾم٠مٟمقُي٤م زيم٤مةُ ،م٤م يّمح:
اًمزيم٤مة – :عم٤مذا ٓ أضمٕمؾ اعمٌٚمغ اًمذي ْ
جي٥م ْ
أن شمٙمقن اًمٜمٞم ُ٦م طم٤مضة قمٜمد أول اًمٗمٕمؾ أو ىمٌٚمف ،ىمٌٚمف قمٜمدُم٤م ُختْ ِر ُج اعم٤مل ومتجٕمٚمف قمغم ضمٜمْ٥م.
آقمتٙم٤مف ًمف صمالصم٦م ذوط :ذوط ذم هٞمئتف ،وذوط ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٞم ِ٦م أٟمؽ شمٜمقي آقمتٙم٤مف ،واًمنمط اًمث٤مًم٨م
ؽم ُط ًمالقمتٙم٤مف زُمـ ومٞمجقز آقمتٙم٤مف وًمق ؾم٤مقم٦م ،وىمقل
يتٕمٚمؼ سم٤مًمزُمـ ،وٟمحـ ىمٚمٜم٤م :إن ىمقل اجلٛمٝمقر أٟمف ٓ ُي ِْم َ َ
( ) 1اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ،أسمق اًمٗمْمؾ ،قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .وًمد ىمٌؾ رؾمقل اهلل
رلٞمً٤م ذم ىمريش ،ويم٤مٟم٧م إًمٞمف اًمً٘م٤مي٦م واًمٕممرة .طمي سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع إٟمّم٤مر ىمٌؾ أن ُيًٚمؿ،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًٜمتلم .يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ً
ِ
ه ،وم٤مومتدى ٟمٗمًف واومتدى اسمـ أظمٞمف قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ورضمع إمم ُمٙم٦م ،وص٤مر يٙمت٥م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل
سمدرا ُمع اعمنميملم ُُم ً
وؿمٝمد ً
ٙمره٤مُ ،وم٠م َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٕظمٌ٤مر ،صمؿ ه٤مضمر ىمٌؾ اًمٗمتح سم٘مٚمٞمؾ ،وؿمٝمد اًمٗمتح ،وصمٌ٧م يقم طمٜملم .وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :مـ آذى قمٛمل وم٘مد آذاين:
ً
وصقٓ ٕرطم٤مم ىمريش حمًٜمً٤م إًمٞمٝمؿ ،ذا رأي
وم٢مٟمم قمؿ اًمرضمؾ صٜمق أسمٞمفش ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٔمٛمف ويٙمرُمف سمٕمد إؾمالُمف ،ويم٤من
ً
ؾمديد وقم٘مؾ همزير ،ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م يٕمرومقن ًمٚمٕمٌ٤مس ومْمٚمف ،وي٘مدُمقٟمف ويِم٤موروٟمف وي٠مظمذون سمرأيف ،ويمٗم٤مه ً
وومْمال أٟمف يم٤من يٕمزى سم٤مًمٜمٌل
ذوم٤م
وأض اًمٕمٌ٤مس ذم آظمر قمٛمره ،وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،وهق اسمـ صممن وصممٟملم ؾمٜم٦م ،ىمٌؾ ُم٘متؾ قمثمن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م ُم٤مت.
ّ
سمًٜمتلم ،وصغم قمٚمٞمف قمثمن ،ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ُ « )71-69/2أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( )77–75/2اإلص٤مسم٦م (.)631/3
( ) أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم يمت٤مب إُمقال ( ،)1886وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «إرواء اًمٖمٚمٞمؾش (.)857
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ط ْ
ؽم ُ
اعم٤مًمٙمٞم٦م وهق إصح ً
يقُم٤م أو ًمٞمٚم٦مٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
أن يٙمقن آقمتٙم٤مف – أىمؾ رء – ً
دًمٞمال أٟمف ُي ِْم َ َ
ً
ً
يمثػما َ
اقمتٙم٤موم٤م
اقمتٙم٤موم٤م ،وأىمؾ ُم٤م َؾمم ُه اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ –
وَل ْ ُي ًَٛم ِف
وؾمٚمؿ يم٤من يٛمٙم٨م ذم اعمًجد ً
اجلَ َ َِ
ٚهََََِِٔ َََِٜأَََ ْنََأَََ ْظَتَََََُِفََََََفََ َْٔ ََِ ًَََِِٜفََاَ َدَ َْسَ َِ
جَ َِدَََ ََ
تَََِِفَََ ََ
احلَ ََرَاَ ِمَ»َ َوذم رواي٦مَ« َيَ َْوَ ًَمَ. َ»َٚ
اقمتٙم٤مف قمٛمر ًَمـم ىم٤مل« :إَََِِّنََ ََٕ ََذَ َْرَ َُ
( )1

( )2

اجلَََٓٚدَ َوَََ َِ
شم٘مريٌ٤مٓ ،
ََََََْدََبَِ َُرَ َ ََوَََافََُِتَََ ََٚبَ ُ )َٜاًمتدسمػم واًمٙمت٤مسم٦م رء واطمد
افًَ ْتَ َُقَ َ ََوَافت
[ ُصمؿ َىم َ٤مل اًمِم ْٞم ُخََ ( :] :وَافٍََََُ َ ََٚرََ َُ
ً
اتَ َ ََوََ َِ ََ ُ ََ
ً
ُمٓمٚم٘م٤م.
ُي ْ١م َضمر قمٚمٞمٝم٤م اًمِمخص ّإٓ إذا يم٤من سمِٜمِٞم ٍ٦م ،وأُم٤م صحتٝم٤م وم٢مهن٤م شمّمح
كَََشَٚئَََِرََاََدَُبَ َ َِ
ىم٤ملَِ َ :
ِ
وضمؾ أو إَج٤مم ْ
اًمٜمٗمس ًمتٜمِمط ًمٚمٕمٌ٤مدة قمغم
ٚحَ َٚتَ)َ إذا ُىمّم َد هب٤م اًمت٘مقي قمغم ـم٤مقم٦م اهلل َقمز َ
(وَ َـَ َََذَفَ ََ ََ َُ َ ََ
ََ
َِ
َمََ ََصَ َََد َؿَ ٌ. َ»َٜ
إيمؾ واًمنمب ،وم٢مٟمف ُي ْ١م َضم ُر قمغم ذًمؽ :يمم ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿََ « :وََِِفََ ُبَ َْوَ ِعََأَََ ََحَدَ ُـَ َْ
( )3

َإَََ َْشَئََِ ََِ ََُٜ

هٔفَاحلٚرََ َََ،ؾ ََؼَعَ َيَ ٌَْ َِ
َََ ْنَ َ ُيَزَ َدَ َ َِ
َاإلخوانَيَولَ:رَ َُجَ ٌَلَ ََ ََ ََ
افسَ َََََُٗالَ ََ
َيديهَووجٓهَورأشهَََ
َسَ َُلَ ََ ََ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ َ
َ:أ
َجَ َْسَ َََّ ُهَ َِفَاف ََ َََ ََ َ ََ َ
َََ ََحَ ََُد ََ َ َ ََ َََ َ َ َ ََ ََ
ََ َ
َيريدَأ َ
َُ َِ
َِ َِ
َافوضوءََُ َ،ث َمَ َؽَ ََ َِ
َوضوئهَََ
َهذاََ َظَ َْنَ َ َ َ ََ
ئَ َ َ
عَ؛َ َ َ َ
ََٕٔ َ َ َ َََ َٜ
َوفٔسَ َََفهَ َََ
َافوضوءَََ َ َ،
َظذَ َ َََهََْٔئََ َََِ َ َ َ َََ َٜ
ََيَ َِزَ ُ
َؾٓلَ َ َُ ْ
َسَ ََلَ ََرَ َْجَ ََِ ُهَ َبََََََِْٔ َٜإَََٔ ُهَ َ َيَتََ َََوَ َضََٖ َفَََُٔ ََهَ َ ََ
ََوَ َيَ َِهَ َحَ؟ََََ
َ ََ
ٞمده سمِٜمِٞم ٍ٦مٕ :هن٤م ٓ ُسمد ْ
همػم صحٞمح ،جي٥م قمٚمٞمف ْ
ىمٌٚمف أو
أن ُي ِٕم َ
أن شمٙمقن ْ
ابََََ:شمٙمٚم ْٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ْ
اجلَ ََوََ َُ
ىمٌؾ ىمٚمٞمؾُ :م٤م رأيٙمؿ؟ ْ
ُمت٘مدُم٦م قمٚمٞمف سم٘مٚمٞمؾََ.
ثََؽََسَ ََالَ ٍَ
ٍَ َِ
ٍَ
ََ َٝ
َ،وَ ََِلََ َتَ ََُ َْلََ َََ:ثَ ََالَ ََ
تَ؟ََ
ٚشََََٚظَ ََذََاف
َ:أ
افسَ َََََُٗالَ َََ:دََََِ َٚذَاَََ ُؿَ َِْ ََ
ثََ ََ
َجَ ََرَ َيََٚتَ ََ ََ
َََ َْرَ َبَ ََعََ ََ
َافسَََْ ََٜثَ ََالَ َُ ََ
َسَ َِلَ َََأََنََََ َ
َََ ٌَُ َْ
َجَ ََرَ َيَ َٚتَ ََ؛َؿَ ََٔ َ ًَ
ََ َ
َ ََ
ابََََٕ:ن إقمْم٤مء أرسمٕم٦م.
اجلَ ََوََ َُ

َََ ْنََََ َ َ ََ َ ََََ َِ
ََََََٔ ََُ َ َ ََٜ
؛َمَٚمَداره؟ََ
َبقءَََ َيَ َِسَ ٍَرَ ََ َََ َ َ ََ ََ
َتتَدمَظذَافٍَ ًَْ َِلَََ َ
ََيوزَأ
افسَ َََََُٗالََ:افَْ
ََ َ
َ ََ
ابََ َََ:
ذيم ْرٟم٤م أٟمف ُيتٚمػ ُِم ْـ قمٌ٤مدة إمم قمٌ٤مدة.
اجلَ ََوََ َُ
ََافسَ َََََُٗالَ ََ ََ ََ ََ َِ
َافـّستَٛظذَافًبٚدة؟ََ
َافنخصَإَََ َْجَ ََرََََ َ َ ََ ََ َ ََََ َََ ََ
َََ َ َ ََََٛ
َ:ـٔفََيَ َتََسَ َُ
ْ
َ
َ َ
ومٕمال يٕمٜمل يم٤من قم٤معمً٤م سمف وم٢من إصؾ أٟمف ُي ْ١م َضم ُرُ ،يمُؾ َُم ْـ َىم َّمدََ ً
ابََََ:إضمرُ :يمُؾ َُم ْـ َىم َّمدََ ً
لم
ومٕمال ،يٕمٜمل َومر َق َسم ْ َ
اجلَ َوََ ُ
اًمٕم ْٚمؿ سمف ،وم٢مٟمف ي ْ١مضمر ُم٤م ََل ِ
اًمٕم٤مدة واًمٕمٌ٤مدة ،وهق ِ
ي٠مت أطمد ٟم٤مىمْملم :اًمري٤مء أو اًمتنميؽ ذم اًمٜمٞم٦م.
ُ َُ
ْ
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إيمن واًمٜمذور – سم٤مب إذا ٟمذر أو طمٚمػ ( ،)6697وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إيمن – سم٤مب ٟمذر اًمٙم٤مومر (.)1656
1

( ) أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إيمن – سم٤مب ٟمذر اًمٙم٤مومر (..)1656
2

( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب سمٞم٤من أن اؾمؿ اًمّمدىم٦م ي٘مع قمغم يمؾ ٟمقع ُمـ اعمٕمروف ( )1996قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف.
3
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ َِنَََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف وصحٌف أَجٕملم.
أُم٤م سمٕمد ..
َافـَّٗفَََ ََُ َِ
ْحَ ُهََاََهللََََُ:
فَ َََرَ َ
َؿَ َََٚلََََ َ َُ
َ،وَهَوَ َافَ َِ
َََ ٍَُ ََََٓ َٚءَ َبَِ ََ َ َِ
َِ
ََ:مَنَ َََإَََ َْصََٔ َ َِ
َِ َِ
ٚءَ َ َََمَ ََََ
َهَ ََُد َإَََِزََاَفََتَُ ُهَ َ ََِوَ َبَ ََرََ ََاءَ ُةَ َََ َ
َافذَ َمَ َََِِ َ َٜمََْْ ُهََََ،
َََذَيَََ ُيَ َ ََ
ٚفسَ َوكَ ََ ََ َُ ََ
« َؾَٚئََ َََد ٌةَ ََ ََ
َ
زَ َظََْْ ُهَ َاف ََ َُ َُ
َزَ َفََ ُهَ ََََٕٔ ٌَََ َ َٜوَ ُيَ ًََ َ َُ
ُ َ ََٓٚيَ ًَْتََ ََ َُ
َإلَزََافَََِتَََََِِٕٓٚ
َ.وَاَهللَ ََ
َََ َْوَ َِ
بََ َََوَافََ ُبَ ََْ ًََ ََِ َََ،َٜؾَََِ٘ ََّنَ َََََ
َََبََ َََد َِنََ َََوَافثَ
ُ َََٓٚتَ َْ
ََأَََُ ْظَ ََِ ُمَ»َ
ٚشَ َََِِ ََٜمَ ََنََاف
َـََََِ٘زَاَفََ َََِٜافْ
سَ َُطََ َِ ِ ََ
ََََٔ ٌََ ََ َٜ
ََََ ََ
َجَ َ ََ
َنَ ََ ََ
َافرَ َِحََٔ ِمَ
ََافرَ َْ َ
ْحَ ِنََََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن ً
يمثػما إمم يقم اًمديـ.
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ
ً
شمًٚمٞمم ً
أُم٤م سمٕمد.
يم٤من سم٘مل قمٜمدٟم٤م َجٚم٦م ىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ قمـ هذه اًمٗم٤ملدة ،وهل ُم٤م ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ،وهل ُمً٠مًم٦م ىمقل اًمِمٞمخ رمحف
اهلل شمٕم٤ممم :إن ذًمؽ  -أي ىمّمد اًمثقاب  -يني إمم َجٞمع اعمٌ٤مطم٤مت إذا ُىم ِّمد هب٤م اًمت٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ سمٜمٞم٦م اًمت َ٘مقي
قمغم ـم٤مقمتف وإَج٤مم اًمٜمٗمس ًمتٜمِمط ًمٚمٕمٌ٤مدة يم٤مٕيمؾ واًمنمب واًمٜمقم إمم آظمر يمالُمف رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ،مـ رمح٦م اهلل قمز
ٞم٤مء َل شمٙمـ ُمٗمتقطم٦م ًمٖمػمهؿ ُمـ إُمؿ:
وضمؾ سم٠مُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ومتح هلؿ ُمـ أسمقاب إُ ُضمقر أؿم َ
ومٝمؿ يث٤مسمقن قمغم سمٕمض اًمٓم٤مقم٤مت إصم٤مسم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م ،يْم٤مقمػ هلؿ اًمثقاب ومٞمف وإضمر واعمثقسم٦م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ هذه ُمـ
ػ هلؿ ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ يمٞمقم اجلٛمٕم٦م ورُمْم٤من وهمػمه:
ضمٝم٦م ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ضمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ هلؿ ُمقاؾمؿ يْم٤م َقم ُ
َََََٔٓوَدََظَ ََذََ ََََشَ ٍَءََ َـَََمَََحَسَ َََد ْتَ َُُمََظَ ََذََيَوَمَََِ َُ َِ
؛َهَ َََداَ ُـَ ُمََاََهللََََُ
ََاجلَ َُّ ًََََ ََ َٜ
َ َْ
َمََاف َ َُ ُ
وًمذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلََ « :مَ ََ ََ
ْ
ََ ََ ََ
َٚحَ ََسَ َََد ْتَ َُُ َُ
َِ
قمٚمم أن ُمقاؾمؿ اًمٗمْمؾ واخلػم هل
ظَزَ َ َََوَ ََجَ َلَ َإَََِفََ َْٔهَ َ َََوَ ََأَ ََضََِ ََُٓ ْمَ َظَ َْْ ُهَ»  :عم٤م ذم هذا اًمٞمقم ُمـ ُمقاؾمؿ اًمٗمْمؾ واخلػمً ،
( )1

َظَ َدَ َةَ َََ َ َِ َِ
ُم َ٘مدرة سمت٘مدير اهلل قمز وضمؾ ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًموات وإرض ﴿إَََِنَ َ َِ
ؼَ َ َََصَ ََْٓرَاًَ َََِِفَ ََـََِتَََ َِ
َٚبَ َاََهللََََِ
ُ
َافنَ ََُٓ َورَ ََظَ َ َََْد َاََهللَََاَََِْثََََََْٚظَ ََ ََ
َِ
َِ
َحَ َُرَ ٌمَ﴾  .ومتحديد اعمقاؾمؿ اًمٗم٤موٚم٦م وإي٤مم اًمٗم٤موٚم٦م يم٤من ؾم٤م ًسم٘م٤م خلٚمؼ
َيَ َْوَمَ َ َََ
َافسَ َََّ ََوََاتَ َ َََوََإَََ َْرَ ََضَ ََمََْْ َََََََٓ َٚأََ َْرَ َبَ ًََ ٌََُ َ ٜ
َخ ََِ ََقَ َََ َ
( )2

( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( )25929( )481/41ىم٤مل اهلٞمثٛمل «ُمٛمع اًمزوالدش ( : ) 24/2ومٞمف قمغم سمـ قم٤مصؿ ؿمٞمخ أمحد وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف
سمًٌ٥م يمثرة اًمٖمٚمط واخلٓم٠م .ىم٤مل أمحد :أُم٤م أٟم٤م وم٠مطمدث قمٜمف وطمدصمٜم٤م قمٜمف ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.36 :

44

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
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اًمًموات وإرض هذا إُمر إول أو إُمر اًمث٤مين ،إُمر اًمث٤مًم٨م مم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ سمف قمغم هذه إُم٦م أهنؿ
يث٤مسمقن قمغم يمثػم ُمـ إقممل اعمٌ٤مطم٦م ،وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م ُؾمئِ َؾ وذم ُسم ْْم ِع أطمدٟم٤م صدىم٦م؟ ىم٤مل:
ََٝإَََِ ْنََ َََوَ ََضَ ًََ َََٓ َََِ
« ََٕ ًََ َْمَ ََ
سمدٟمف ،وم٢مٟمف ُي ْ١م َضم ُر قمغم ذًمؽ ،سمؾ
اعمر ُء َأ ْه َٚم ُف وشمزوج وأيمؾ
َ،أ
ـمٕم٤مُمف وهمذى َ
َََ ََرَأَََ ْيَ ََ
َِٚفََ ََ
َ
َحَ ََرَاَ ٍمَ» وم٢مذا أشمك ْ
( )1

طمتك اًمٜم ْق َُم٦م يٜمقُمٝم٤م ُي ْ١م َضم ُر قمٚمٞمٝم٤م.
وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ذم ىمْمٞم٦م اإلصم٤مسم٦م قمغم هذه إُمقر أن قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل هؾ يٚمزم اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦مً ،مٞمس اعم٘مّمقد سم٤مإلصم٤مسم٦م
ُمًتحيا ًمٚمٜمٞم٦م قمٜمد َٟم ْق َُمتِف ي٘مقل أٟم٤مم ِٕ َ ْضم ِؾ يمذاً ٓ ،مٞمس هذا اعم٘مّمقد ،وإٟمم
اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م سم٠من يٙمقن اًمِمخص
ً
يٖمتٜمل هب٤م قمـ احلرام :وًمذًمؽ اعم١مُمـ إذا
اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ذم هذه إُمقر أن ي٘مّمد هب٤م آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،وأن
َ
شمزوج أو أراد أن يً٠مل اهلل قمز وضمؾ اًمزواج يً٠مًمف اُمرأة شمٖمض سمٍمه وحتٗمظ ومرضمف :ومٞمٙمقن ذم هذه احل٤مًم٦م قمٛمٚمف
ص٤مًمح ُمؼمور ُمث٤مب قمٚمٞمف.
إذن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمٞم٦م هق أن يًتٕملم هب٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م أو آُمتٜم٤مع قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،وًمٞمس اعم٘مّمقد اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م
قمٜمد يمؾ قمٛمؾ :إذ اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م قمٜمد يمؾ قمٛمؾ يٕمتؼم ُمـ ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م أًمٞمس يمذًمؽ؟ ُمـ ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م اًمذي ىمٚمٜم٤م أٟمف ًمٞمس
ُمنموقم٤م.
ً
إذن هذا إُمر إول ،وم٘مط هٜم٤م ذم يمالم اًمِمٞمخ سمٕمض اًمٙمالم اًمذي رسمم حيت٤مج إمم َطمؾ سمٕمض اًمٙمٚممت ،ي٘مقل
واًمق ْط ِء ومٞمف أي اًمٜمٙم٤مح أي اًمٕم٘مدٕ :ن اًمٜمٙم٤مح يٓمٚمؼ ذم
اًمِمٞمخ :يم٤مٕيمؾ واًمنمب واًمٜمقم وايمتً٤مب اعم٤مل واًمٜمٙم٤مح َ
ِ
واًمق ْط ِء ومٝمٛمٜم٤م أن ىمّمده
يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء أطم ً
اًمق ْطء وًمذًمؽ اًمِمٞمخ عم٤م ومرق سملم اًمٜمٙم٤مح َ
ٞم٤مٟم٤م قمغم اًمٕم٘مد وأطمٞم٤م ًٟم٤م يٓمٚمؼ قمغم َ
اًمق ْطء ًمألَ َُم٦م أو حتّمٞمؾ اًمقًمد يمم ضم٤مء ُمـ طمدي٨م
ُمـ اًمٜمٙم٤مح اًمٕم٘مد ٟمٗمًف ،ىم٤مل :وذم إَ َُم٦م إذا ىمّمد هب٤م اإلقمٗم٤مء أي َ
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمم أٟمف ىم٤مل :إٟمف ًمٞمس زم طم٤مضم٦م إمم اًمزواج وًمقٓ طمدي٨م طمدصمتٜمل سمف طمٗمّم٦م ريض
( )3

( )2

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة  -سم٤مب سمٞم٤من أن اؾمؿ اًمّمدىم٦م ي٘مع قمغم يمؾ ٟمقع ُمـ اعمٕمروف (ُ ،)1996مـ طمدي٨م أيب ذر ريض اهلل قمٜمف.
( )2هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوى اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر أُم ف زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛمحٞم٦م وًمد ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي ومٞمم
ضمزم سمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ىم٤مل :ه٤مضمر وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ويمذا ىم٤مل اًمقاىمدي طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصممٟملم روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن وهمػمهؿ وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مسمر واسمـ قمٌ٤مس وهمػممه٤م( .اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)181/4 :
( )3هل :طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب صح٤مسمٞم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ص٤محل٦مُ ،مـ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمدت سمٛمٙم٦م وشمزوضمٝم٤م ظمٜمٞمس سمـ طمذاوم٦م
اًمًٝمٛمل ،ومٙم٤مٟم٧م قمٜمده إمم أن فمٝمر اإلؾمالم ،وم٠مؾمٚمم .وه٤مضمرت ُمٕمف إمم اعمديٜم٦م وممت قمٜمٝم٤م ،ومخٓمٌٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أسمٞمٝم٤م،
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اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ََََفَْ ََوَ ُدَوَ َدََاََفَْ ََوَفَُوَ َدََ َؾََََِِّ٘نََ ََُمَ َََُٚثَََِ ٌَرََبَِ َُُ ْمََََْ
َإََُمَ ََمَ» .
َوَ َُجَواَا
اهلل قمٜمٝم٤م عم٤م شمزوضم٧م وهق ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :تَزَ َ
( )1

وم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م شمٙمقن قمٜمد اًمزواج إُم٤م إقمٗم٤مف اًمٜمٗمس وإُم٤م اًمقًمد ،ويمذًمؽ ؾم٤ملر إقممل ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م سم٤مُٕمس قمـ
سمٕمض اًمٜمٞم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ذم هذا إُمر ،صمؿ ظمتؿ اًمِمٞمخ هذه اًم٘م٤مقمدة سمٗم٤ملدة ُمٝمٛم٦م ،وهل إُمقر اًمتل ٓ يِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م،
وهٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل اًمتل ٓ يِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦مٟ ،م٘مّمد سم٤مًمٜمٞم٦م ٟمٞم٦م اًم٘مّمد .وأُم٤م اًمٜمٞم٦م اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ِ
اإل َصم٤م َسم٦م ومال ؿمؽ أن
٤مطم ٌَتْ َٝم٤م ٟمٞم٦م وم٢مٟمؽ شمث٤مب قمٚمٞمٝم٤م يمم ؾمٌؼ ،وأُم٤م
يمؾ إُمقر شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م طمتك اعمٌ٤مطم٤مت :وم٢مٟمؽ إذا ومٕمٚم٧م إذا يم٤من َص َ
هذه إُمقر وم٢مٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ إُمقر اًمتل حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمّمح٦م ،وأٟمف ٓ شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م اًمتل سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد هل٤م ،وم٘مد
أُمرا وؾم٠مزيد قمٚمٞمف
شمتحّمؾ ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ اًمّمح٦م وإن َل ي٘مّمد اًمِمخص ومٕمٚمٝم٤م ،ذيمر اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ً
أُمقرا أظمرى قمغم سمٕمْمٝم٤م اشمٗم٤مق وذم سمٕمْمٝم٤م اظمتالف ،هذا إُمر اًمذي ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد ىم٤مًمقا :هق
ً
ؽم ِيمف ،ويمؾ أومٕم٤مل اًمؽموك ٓ شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م ،وىمد محؾ سمٕمض
يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ،أي ُم٤م ُأُمر اًمِمخص سمِ َ ْ
ٚتَ» يدظمؾ ذم ٟمّمػ ِ
ََََٔ َ َِ
اًمٕم ْٚم ِؿ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمم ىم٤مل طمدي٨م« :إَََََََِٕمَ َََإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
( )2

قمغم هذا اعمٕمٜمك.
ىمّمدا هق اًمذي يٗمٕمٚمٝم٤م ،أو أُمقر يٜمٙمػ قمٜمٝم٤م ويؽميمٝم٤م،
ؾَٚفوا :إن إومٕم٤مل ٟمققم٤من إُم٤م أومٕم٤مل ي٠ميت هب٤م اًمِمخص
ً
ومم يم٤من يٗمٕمٚمف سمٜمٗمًف اًمٜمٞم٦م ذط ًمّمحتف ،وُم٤م يم٤من يٜمٙمػ قمٜمف ٓ شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ًمّمحتف.
ََ ًَ
مثالَ َ:طمٞمٜمم ٟ-م٘مقل ٟم٠ميت سم٠مُمثٚم٦م ؾمٝمٚم٦م ىمٌؾ أن أذيمر ًمٙمؿ ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمم ٟ-م٘مقل إٟمؽ ُم٠مُمقر
سم٤مٟٓمٙمٗم٤مف قمـ اًمزٟم٤م أًمٞمس يمذًمؽ؟ أٓ شمٗمٕمؾ قمـ اًمزٟم٤م ،اًمزٟم٤م ُم٠مُمقر سم٤مًمٙمػُ .م٤م ٟم٘مقل إن اًمِمخص يٙمقن همػم زاين
٤مف قمـ اًمزٟم٤مَ ،وم ْ٤مٟمٙمِ َٗم ُ٤موم َؽ قمـ اًمزٟم٤م صحٞمح ،وإن َل شمٜمق وإن َل يٙمـ ذم ىمٚمٌؽ ٟمٞم٦مً ،مٙمـ ُمتك شمث٤مب
آٟم ِٙم َٗم َ
إٓ أن يٜمقي ْ
قمـ ْاٟم ِٙم َٗم٤مومِ َؽ قمـ اًمزٟم٤م إذا ـمرأ قمٚمٞمؽ ُم ِ
قضم ٌُف أصٌح أُم٤مُمؽ اًمزٟم٤م ُمتٞمن وًمٙمٜمؽ شمريمتف ىمّمد ُم٤م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ،
ُ
٤مف ،أو شمث٤مب قمغم ُمٓمٚمؼ آ ْٟم ِٙم َٗم ِ
آٟم ِٙم َٗم ِ
٤مف إٟمؽ َل شمزن ،يمم يم٤من سمٕمْمٝمؿ يٗم٤مظمر ُمثؾ سمـ حمٛمد
ومحلم إذن شمث٤مب قمـ ْ
ومزوضمف إي٤مه٤م .واؾمتٛمرت ذم اعمديٜم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أن شمقومٞم٧م هب٤م ؾمٜم٦م ( .45اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى.)81/8 :
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  -سم٤مب اًمٜمٝمك قمـ شمزوي٩م ُمـ َل يٚمد ُمـ اًمٜمً٤مء ( ،)2952واًمٜمً٤ملل ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  -سم٤مب يمراهٞم٦م شمزوي٩م
اًمٕم٘مٞمؿ (ُ ) 3227مـ طمدي٨م ُمٕم٘مؾ سمـ يً٤مر ريض اهلل قمٜمف ،وىم٤مل إًمٌ٤مين :طمًـ صحٞمح.
( ) 2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اًمقطمل -سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ،)1وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إََََََِٕمَ َََإَََ َْظََََمََُلََ
َََ ََٔ َِ.)1997( »َٜ
بَِٚفَْ
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آٟمٙمِ َٗم ِ
٤مف ُشمثَ٤مب قمٚمٞمف إٟمؽ َل ِ
آٟم ِٙم َٗم ِ
٤مف سمٕمٞمٜمف إٟمؽ هبذه
شمزن ًمٙمـ ذم هذا ْ
ي٘مقل ُم٤م طمٚمٚم٧م إزاري قمغم طمرام ُمٓمٚمؼ ْ
ُ
اًمٚمحٔم٦م َل شمزنُ .متك شمث٤مب اًمثقاب؟ ُمتك شمث٤مب؟ إذا يم٤من ىمد قمرض قمٚمٞمؽ ،صمؿ اُمتٜمٕم٧م ُمٜمف رضم٤مء ُم٤م قمٜمد اهلل قمز
دالم ويؽمشم٥م قمغم قمدم ومٕمٚمؽ أٟمف ٓ ي٘م٤مم قمٚمٞمؽ احلد ،هذا
وضمؾ أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م ومال ؿمؽ أٟمف صحٞمح َيم َٗم ُ٤موم َؽ ً
صقرة واوح٦م ضمدا ُمـ صقر اًمؽموكٟ ،مٕمٓمٞمٙمؿ صقرة أظمرى ُمـ صقر اًمؽموك ،اًمٕمدة ،اعمرأة ذم أصمٜم٤مء قمدهت٤م ،قمدة
اًمٓمالق ُم٠مُمقرة سممذا؟ سمٕمدم اًمزواج أًمٞمس يمذًمؽ؟ أي ُم٠مُمقرة سمؽمك اًمزواج ذم أصمٜم٤مء قمدة اًمٓمالق ،ذم قمدة اًمقوم٤مة
ُم٠مُمقرة سمؽمك أُمقر ُمٜمٝم٤م اًمزواج هق اًمذي ٓ يّمح ،وُمٜمٝم٤م أُمقر حمرُم٦م ًمٙمـ ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ومً٤مد قم٘مدُ :مثؾ قمدم
اًمٓمٞم٥م واًمزيٜم٦م وقمدم ًمٌس اًمثقب وقمدم اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م ،اًمٕمدة هل ُمـ صقر اًمؽموك ُم٠مُمقرة سم٤مًمؽمك.
ـمٞم٥م اٟمٔمر هٜم٤م ًمق أن اُمرأة ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م وَل شمٕمٚمؿ سمٓمالىمٝم٤م إٓ سمٕمد ُمرور صمالصم٦م ؿمٝمقر ،أو سمٕمد وٓدهت٤م ،هؾ
اًمٕم ْٚمؿ شم٤مسمٕم٦م ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ أًمٞمً٧م اًمٜمٞم٦م هل ِ
ٟم٘مقل إهن٤م شمًت٠مذن ُمـ طملم ِ
ًمٚمٕم ْٚمؿ ،هؾ ٟم٘مقل إهن٤م شمًت٠مٟمػ ُمـ اًمٌداي٦م ُمـ طملم
ِقم ْٚم ِٛم َٝم٤م؟ أم ٟم٘مقل إن إؿمٝمر اًمثالصم٦م اًمتل ضمٝمٚم٧م ومٞمٝم٤م ووم٤مة زوضمٝم٤م وـمالىمف هل٤م أهن٤م حتتً٥م ُمـ اًمٕمدة؟ ُم٤م رأيٙمؿ؟
اسمتداء ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ،إذن ٓ شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م ،وًمذًمؽ
اًمٕمدة ُم٤م هل؟ ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك وٓ ٓ؟ شمٗمٕمٚمٝم٤م اعمرأة
ً
اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن سم٤مشمٗم٤مق ٓ اظمتالف ذم هذه اعمً٠مًم٦م أٟمف ٓ شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ٓسمتداء اًمٕمدة سمِمتك أٟمقاع اًمٕمدد :ؾمقاء يم٤مٟم٧م
ـمالىم٤م أو قمدة ووم٤مة ،ووح٧م اعمً٠مًم٦م ،إذن ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ِ
ً
ً
اًمٕم َدد ،واعمرأة ُم٠مُمقرة هٜم٤م سم٤مًمؽمك
ومًخ٤م أو
وآٟمٙمٗم٤مف .ـمٞم٥م.
ُمـ صقر أومٕم٤مل اًمؽموك وومٞمٝم٤م ظمالف ،هؾ هل ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك أم ًمٞمً٧م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك؟ وًمٙمـ اًمّمحٞمح
أهن٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ،وهق ىمْمٞم٦م إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت ،يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  -وهق اًمّمحٞمح ذم ُمِمٝمقر اعمذه٥م -
ً
ُمّمٜمٗم٤م وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومال شمِمؽمط
يرون أن إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك وهذا أىمره اًمِمٞمخ هٜم٤م وهق اًمذي يراه
إلزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ٟمٞم٦م ،ومٚمق أن ْاُم َر ًءا وىمع قمغم صمقسمف ٟمج٤مؾم٦م ،صمؿ اٟمًٙم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مء ،وم٠مزال قمٞمٜمٝم٤م ٟم٘مقلٟ :محٙمؿ سم٠من
اًمثقب ىمد ـمٝمر ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م وإن َل يٙمـ اًمِمخص ىمد ٟمقى هق سمٜمٗمًف أن يًٙم٥م اعم٤مء قمٚمٞمٝم٤م.
إذن إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت ٓ يِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م ،واًمًٌ٥م :أن إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك  -قمغم اًمّمحٞمح -
ـمٌٕم٤م اسمـ اًم٘م٤ميض َضم ِدل ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م َذ َيم َر اخلالف هؾ إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك أم ًمٞمً٧م يمذًمؽ؟
ً
واًمّمحٞمح أهن٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك طمتك سم٤مًمٕم٘مؾ شمٕمرومٝم٤م هل ومٕمؾ ُم٠مُمقر سم٤مًمؽمك أٟمؽ شمؽمك اًمٜمج٤مؾم٦م وشمٌتٕمد إذن هذه
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ُمـ إُمقر اًمتل ٓ يِمؽمط هل٤م ُم٤مذا؟ اًمٜمٞم٦مٕ :هن٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ،اٟمٔمر هذه اعمً٠مًم٦م ،وأريدك أن شمٓمٌ٘مٝم٤م قمغم ُم٤م
أىمقل ًمٙمؿ:
قمٜمدُم٤م يٙمقن قمٜمد اًمِمخص مخر وم٢من اخلٛمر شمتخٚمؾ شمّمٌح َظم ًال :إُم٤م سمٗمتح ِهم َٓم ِ٤مل َٝم٤م أو سم٢مو٤موم٦م اعم٤مء إًمٞمٝم٤م أو ٟمحق
ذًمؽَ ،ختٚمؾ اخلٛمر سمقاطمد ُمـ اصمٜملم إُم٤م سمٗمٕمؾ أدُمل أو سمدون ومٕمؾ ُمٜمف ،سمدون ومٕمؾ أدُمل ٟم٘مقل اٟمٕم٘مد اإلَج٤مع أهن٤م
ُم٤مذا؟ ُشم َٓمٝمرٕ :ن ختٚمٚمٝم٤م هذا ُمـ سم٤مب اًمؽموك ،ومٝمٜم٤م ٓ ٟمٞم٦م ُمـ اًمِمخص ،وإٟمم ضم٤مءت وطمده٤م َومتُ َٓمٝمر ،وًمٙمـ ًمق
حتؾ ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل ٓ ُشم َٓمٝمر وٓ َ ِ
حتؾ ،سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل ُشم َٓمٝمر وٓ َ ِ
يم٤مٟم٧م سمٗمٕمؾ أدُمل وم٢مهن٤م ٓ ُشم َٓمٝمر وٓ َ ِ
حتؾ.
ُ
ُ
ُ
واًمًٌ٥م أن ومٞمٝم٤م ومٕمؾ قمٛمؾ ،ومٞمٝم٤م قمٛمؾ هٜم٤م واًمٕمٛمؾ ُم٤م هق؟ أٟمف هق اًمذي ومتح همٓم٤ملٝم٤م ،وهق اًمذي أو٤مف اعم٤مء ،ومٝمٜم٤م
شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ،واًمٜمٞم٦م هٜم٤م اًمتل ضمٕمٚم٧م ىمٚم٥م اخلٛمر إمم ظمؾ ومٕمؾ ُمـ اًمِمخص ،ومٙم٠مٟمف ىمد اؾمتخدم اخلٛمر ذم رء حمرم
ومٚمذًمؽ طمرُم٧م ،قمرومٜم٤م اًمٗمرق سملم آصمٜملم :إومم ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ُمرد شمرك َل ي٘مّمد ؿمٞمئً٤م ،واًمث٤مين :ومٞمف ُمٕمٜمك ومٕمؾ
ومتح همٓم٤ملٝم٤م أو٤مف هل٤م ُم٤مء ،وًمذًمؽ طمرُم٧م وهل شمدظمؾ سمٓمريؼ أو سم٠مظمرى ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة.
هذا إُمر إول واًمذي ٓ يِمؽمط ًمف ٟمٞم٦م وهق ُم٤مذا؟ أومٕم٤مل اًمؽموك وهل٤م صقر يمثػمة ضمدا ذم اًمٗم٘مف.
إمرَافثِّٚنَِمََٓٚتنسطَفهَافَْٜٔؿٚفواُ :م٤م يم٤من ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ،ومٙمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ومال شمِمؽمط
ًمف اًمٜمٞم٦مُ ،مثؾ اإلشمالوم٤مت ،ومٚمق أن ْاُم َر ًءا أشمٚمػ ؿمٞمئً٤م ُمـ همػم ىمّمد ُمٜمف ُمـ همػم أن ي٘مّمد اإلشمالف ٟم٘مقل يؽمشم٥م قمٚمٞمف
ىم٤مصدا ،اٟمٔمر صقرة أظمرى ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب
احلٙمؿ ُمـ طمٞم٨م ًمزوم اًمْممن واًمتٕمقيض  -وإن َل يٙمـ اًمِمخص
ً
إؾمٌ٤مب :اًم٘متؾ اخلٓم٠م ،سم٤مُٕمس شمٙمٚمٛم٧م ًمٙمؿ قمـ اًم٘متؾ اًمٕمٛمد ،وىمٚمٜم٤م :إن اًم٘متؾ اًمٕمٛمد ىمّمد اًمٗمٕمؾ أًمٞمس يمذًمؽ
قمدواٟم٤م ،إذا يم٤من اًمِمخص همػم ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ قمدوا ًٟم٤م ،همػم ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ يٕمٜمل ومٕمؾ ومٕمٚم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمرشم٥م قمٚمٞمف
ً
ىم٤مصدا ًمف يم٠من
ووم٤مة ؿمخص ،همػم ىم٤مصد ومٕمؾ اًمٕمدوانً ،مٙمـ هق ومٕمؾ اًمٕمدوان اًمذي أدى هلذا إُمر ،سمم إٟمؽ ًمً٧م
ً
يٜم٘مٚم٥م ؿمخص طمٗمر طمٗمرة إذا يم٤من ذم ٟمٞمتف قمدوان طمٗمر طمٗمرة ذم ـمريؼ ممٜمقع هذا قمدوان ًمٙمـ ُمـ همػم قمدوان
ومً٘مط ومٞمٝم٤م ؿمخص آظمر ومٜم٘مقل :هذا ُمـ سم٤مب اخلٓم٠م ٕٟمؽ همػم ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ ،اًمٕمدوان هٜم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤مذا؟
اًمْممن وم٘مطٟٕ :مف ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب وًمٞمً٧م ُمـ سم٤مب إومٕم٤مل.
إذن وم٤مًم٘متؾ اخلٓم٠م واجلٜم٤مي٦م اخلٓم٠م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ً
ىمتال أو قمغم ُم٤م دون اًمٜمٗمس ٓ شمِمؽمط ومٞمٝم٤م ىمّمد اًمٗمٕمؾ ،ويؽمشم٥م
قمٚمٞمٝم٤م اًمد َي ُ٦م واًمٙمٗم٤مرة ،وإن َل ي٘مّمد اًمٗمٕمؾٕ :هن٤م ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ،ومٙمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ٓ يِمؽمط ًمف
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اًمٜمٞم٦م.
مثٚلَثٚف ٞعم٤م ٓ يِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ويؽمشم٥م قمٚمٞمف احلٙمؿ ،اًمزيم٤مة ً
ُمثال اًمِمخص ُمتك دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة؟ إذا ُمٚمؽ
طمقُِٓ ،م ْٚم ُؽ اًمٜم َّم٤مب ىمد ٓ يٙمقن ومٞمف اًم٘مّمد ًمؽ ،ىمد ٓ يٙمقن ومٞمف ىمّمد ُمـ اًمِمخص يم٤مًمذي يرث ً
ٟمّم٤مسم٤م ً
ُم٤مٓ،
ً
اًمذي ورث اعم٤مل هؾ هق سمٕمٛمؾ ُمٜمف؟ سمدون قمٛمؾ ُمٜمف سمدون ىمّمد ورث اعم٤مل ومٜم٘مقل ومٞمف اًمزيم٤مة إذا اؾمت٘مر ُمٚمٙمؽ قمٚمٞمف
ً
طمقٓ ً
ٞم٤مٟم٤م ُمـ
يم٤مُمالٕ :ن ُِم ْٚم َؽ اًمٜم َّم٤مب ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ،وًمٞمس ُمـ أقممل اًمِمخص سمٜمٗمًف ،ىمد يٙمقن اًمًٌ٥م أطم ً
ػم قمٛمٚمف َٟم َٕمؿ ،ووح٧م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ٓ يِمؽمط هل٤م ٟمٞم٦م؟ ٓ شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ذم
قمٛمٚمف ،وأطم ً
ٞم٤مٟم٤م ىمد يٙمقن َهم ْ َ
إؾمٌ٤مب :وم٤مٕؾمٌ٤مب يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٞم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م وإن َل يٜمق ص٤مطمٌٝم٤م ىمد يٜمقي وىمد ٓ يٜمقي ،وإن َل يٜمق ص٤مطمٌٝم٤م
سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد ،هذا إُمر اًمث٤مين ،وهذان إُمران ذم اجلٛمٚم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،أو هق ىمقل َجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ.
هٜم٤مك ُمً٠مًمت٤من أظمري٤من ذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن٤م ٓ يِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م وومٞمٝم٤م ظمالف واًمّمحٞمح قمغم ظمالومٝم٤م:
اعمً٠مًم٦م إومم ُم٤م ذيمره وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل أن ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م،
سمخالف اعم٘م٤مصد.
قمٜمدهؿ أن ُم٤م يِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م إٟمم هل اعم٘م٤مصد دون اًمقؾم٤ملؾ ،ورشمٌقا قمغم ذًمؽ اعمً٠مًم٦م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م
سم٤مُٕمس طمٞمٜمم ىم٤مًمقا ً
ُمثال قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :إن اًمقوقء ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦مٕ ،هن٤م وؾمٞمٚم٦م إمم اًمّمالة ذط ًمفً ،مٞمً٧م
اًم٘م ِ
ب َ
٤مقم َد َة فمٗمر ،وأُم٤م َجٝمقر احلٜمٗمٞم٦م وم٘م٤مًمقا ٓ :اًمتٞمٛمؿ يِمؽمط ًمف اًمٓمٝم٤مرةٟٕ :مف سمدل ومخرج قمـ
ض َ
ؾمٌ ًٌ٤م ذطَ َ .
ىم٤مقمدشمٜم٤م سم٘م٤مقمدة أظمرى ،وهق أن اًمٌدل ٓ سمد ًمف ُمـ ٟمٞم٦مٟٕ :مف سمدل قمـ اًمقوقء ،واًمٌدل ٓ سمد ًمف ُمـ ٟمٞم٦م .هذا يمالم
احلٜمٗمٞم٦م ذم شم٘مٕمٞمدهؿ.
يٕمٜمل اوٓمروا أن يًتثٜمقا ُمـ ىم٤مقمدهتؿ إومم ًمٞمخرضمقا اًمتٞمٛمؿٟٕ :مف طمٙمل ومٞمف اشمٗم٤مق ىمٌؾ فمٗمر وسمٕمده .وهذا
اًمّمحٞمح ٟم٘مقل ٓ أن اًمقؾم٤ملؾ واعم٘م٤مصد يمالمه٤م شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ًمّمحتف سم٤مجلٛمٚم٦م وؾمٜمٙمرر هذا اعمث٤مل –إن ؿم٤مء اهلل-
همدا ذم درس اًمٖمد طمٞمٜمم ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمقؾم٤ملؾ واعم٘م٤مصد.
ً
إُمر اًمث٤مين اًمذي ذيمر أٟمف ٓ يِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ُم٤م ذيمره اسمـ رضم٥م ذم «ومتح اًمٌ٤مريش أن اًم٘م٤ميض أسم٤م يٕمغم ذيمر ذم
«يمت٤مب اإليمنش وهذا اًمٙمالم همػم ُمقضمقد ذم يمت٤مب اإليمن اعمٓمٌقع أٟمف ىمد ظمرج سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمالم اإلُم٤مم أمحد
٤مء قمغم ىمْمٞم٦م أن اًمٚمٗمظ اًمٍميح إذا شمٙمٚمؿ سمف ص٤مطمٌف وم٢مٟمم ي٘مع سمف ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف
أن إىمقال ٓ شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م ،سمِٜم َ ً
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ص٤مطمٌف ،وٓ يزاد قمٚمٞمف ،ومٚمق أن ْاُم َر ًءا ىم٤مل ـمٚم٘م٧م اُمرأيت وٟمقى ذم ٟمٗمًف ً
صمالصم٤م ،ومٜم٘مقل :إٟمف ٓ ي٘مع ُمٜمف إٓ ـمٚم٘م٦م
واطمدة وٓ شم٘مع اًمثالث ،ومخرضمقا ُمٜمٝم٤م أن اًم٘مقل ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م وإٟمم يٙمتٗمك سمّمٞمٖمتف ،واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا اًمٙمالم
همػم صحٞمح يمم أىمره اسمـ رضم٥م ردا قمغم اًم٘م٤ميض أيب يٕمغم وهق يمذًمؽٕ :ن ُمـ ىم٤مل اٟمتٌٝمقا ؾم٠مقمٞمد اًمٙمالم اًمذي
يمالُم٤م وهق يريد ظمالومف ٟمحـ سم٤مُٕمس ذيمرٟم٤م
ذيمرشمف ذم إُمسٕ :ن هذا اًمٕمٚمؿ شمراسمط سمٕمْمف ُمع سمٕمضٕ :ن ُمـ ىم٤مل ً
٤مصدا ًمٚمٜمتٞمج٦م وًمٞمس ً
وم٤مقمال ُم٤م
ىمّمد ًمٚمٗمٕمؾ
أن اًم٘مّمد
وىمّمد عم٤مذا؟ ًمٚمٜمتٞمج٦م اًمذي يريد ؿمٞمئً٤م وي٘مقل ظمالومف يٙمقن ىم ً
ٌ
ٌ
ومٕمؾ رء ،إذا ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٜمتٞمج٦م اًمذي ي٘مقل يريد أن يٓمٚمؼ اُمرأشمف ً
صمالصم٤م ،وإٟمم ًمٗمٔمف سيح ذم اًمقاطمدة هق َل
ؿمٞمئ٤م إذن َل يقرد هٜم٤م ومٕمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وًمذًمؽ ٟم٘مقل :اًمّمحٞمح أٟمف ٓ
يٗمٕمؾ أو ي٘مؾ إٓ اًمٓمٚم٘م٦م اًمقاطمدةُ ،م٤مذا َل يٗمٕمؾ ً
ومرق سملم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ومٙمالمه٤م شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ،ووح٧م اعمً٠مًم٦م؟
دٚذاَذـرتَهذهَادسٖفَٜؾٚئدتغَ:
افٍٚئدةَإوػ :أٟمٜم٤م ٟمح٤مول أن ٟمًتققم٥م يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم مم٤م ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م.
وإمرَافثِّٚن :أن ٟمٕمرف ُم٠مظمذ اًمٕمٚممء ذم اًمت٘مٕمٞمد يمٞمػ أهنؿ ذم شم٘مٕمٞمدهؿ ي٠مظمذوٟمف ُمـ اؾمت٘مراء ومروع وم٘مٝمٞم٦م،
وم٤مٟمٔمر إمم هذه اًم٘م٤مقمدة ُُم ًْتَ ْ٘م َر َأ ٌة ُمـ ومرع اًمٗم٘مف أو أيمثر ُمـ ومرع ُمً٠مًم٦م أيب ـم٤مًم٥م وهمػمه ،وعم٤م ٟم٘مدٟم٤م اؾمت٘مرالٝمؿ أسمٓمٚمٜم٤م
ُم٤مذا؟ ىم٤مقمدهتؿٕ :ن آؾمتًالم ًمٚم٘م٤مقمدة ىم٤مقمدة ،قمرومتؿ ىمّمدي ُمـ هذه اعمً٠مًم٦م ،وأرضمق أن شمٙمقن واوح٦م ،ذم
إؿمٙم٤مل قمغم هذه اعمً٠مًم٦م؟ اٟمتٝمٞمٜم٤م اًم٘م٤مقمدة إومم يم٤مُمٚم٦م ىمٌؾ أن ٟمٌدأ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم رء؟ ذم إؿمٙم٤مل يتٕمٚمؼ
سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م؟
ََََٔ َ َِ
ٚتَش وهذه اًمّمٞمٖم٦م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
أقمٞمده٤م سمنقم٦م عمـ أراد أن يٙمت٥م ٟمحـ ىمٚمٜم٤م« :إَََََََِٕمَ َََإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
( )1

وؾمٚمؿ شمٗمٞمد احلٍم عم٤مذا؟ ٕن (إِن) إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م اًمٙم٤موم٦م وم٢مهن٤م شمٗمٞمد احلٍم ،ومم ُمـ قمٛمؾ قمغم
وقمغم آًمف َ
اإلـمالق إٓ واًمٜمٞم٦م ُم١مصمرة ومٞمف ،وًمٙمـ اًمٜمٞم٦م ىمد يٙمقن شم٠مصمػمه٤م ُمـ طمٞم٨م اإلصم٤مسم٦م أو ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م أو اًمٗمً٤مد ،أو ُمـ
شمٖمٞمػم احل٤مل.
ىمّمدا
أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اإلصم٤مسم٦م وم٢مهن٤م شمدظمؾ ذم َجٞمع إقممل طمتك اعمٌ٤مطم٤مت ،وًمذًمؽ اعمٌ٤مح إذا َىم َّم َد سمف اًمِمخص
ً

( )1شم٘مدم خترجيف.
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َِ
ِ
َصَ َََد َؿَ ٌ »َٜوقمرومٜم٤م ُمٕمٜمك اًم٘مّمد ًمٞمس آؾمتحْم٤مر ،وإٟمم آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم
ٞم٥م قمٚمٞمف « ََوََِِفَ َ ُبَ َْوَ ِعَ َأََََ ََحَدَ ُـَ ْمَ َ ََ
ص٤محل٤م ُأصم َ
ً
( )1

اًمٓم٤مقم٦م أو آٟمٙمٗم٤مف هب٤م قمـ احلرام .إذن هذه اإلصم٤مسم٦م شمدظمؾ ذم يمؾ رءً ،مٙمـ اًمٗم٤ملدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ومقالد اًمٜمٞم٦م احلٙمؿ
قمغم اًمٗمٕمؾ سم٤مًمّمح٦م ،واحلٙمؿ قمغم اًمٗمٕمؾ سم٤مًمّمح٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا احلٙمؿ ُمـ آصم٤مر ؾمقاء ُمـ إضمزاء،
ؾمقاء ُمـ شمرك اًمْممن ،شمرك أؿمٞم٤مء أظمرى.
إُمقر  -يمم قمؼم اًمٗم٘مٝم٤مء  -أو إقممل يمٚمٝم٤م ذم إصؾ شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد ًمٞمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمح٦م إٓ
أؿمٞم٤مء ُمًتثٜم٤مة ،ذم أؿمٞم٤مء ضم٤مء اًمٜمص سم٤مؾمتثٜم٤ملٝم٤م ُرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمتٞمج٦م وإن َل ي٘مّمد اًمِمخص هب٤م طم٤مل ومٕمٚمٝم٤م ؿمٞمئً٤م ،هذه
ُمت٠ميمدا أٟمف ًمٞمس ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمم،
إُمقر طم٤مول اًمٗم٘مٝم٤مء أن جيٛمٕمقه٤م ذم ىمقاقمد ومذيمروا سمذًمؽ ىم٤مقمدشملم ًمٜم٘مقل :أٟم٤م ًمً٧م
ً
ً
ظمالوم٤م ومٞمف .وُمً٠مًمت٤من خمتٚمػ ومٞمٝمم .اعمً٠مًمت٤من اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمم أهن٤م ٓ شمِمؽمط ومٞمٝم٤م
أو ىمقل َجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ أقمرف
اًمٜمٞم٦م واؿمؽماط اًمٜمٞم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ُم٤مذا؟ اًم٘مّمد ٓ سمٛمٕمٜمك اإلظمالص ،ويؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمّمح٦م وًمٞمس سمٛمٕمٜمك اإلصم٤مسم٦م،
أُمران إُمر إول ُم٤م يم٤من ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك أي :اًمؽمك ُمٓمٚمؼ اًمؽمك ،وضسمٜم٤م سمذًمؽ ً
ُمث٤مٓ سم٢مزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ،وم٢من إزاًم٦م
سم٤مًمٕم َدد :وم٢من ِ
ُمث٤مٓ آظمر ِ
اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ،وضسمٜم٤م سمذًمؽ ً
أيْم٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمؽموك هذا واطمد.
اًمٕم َدد ً
إُمر اًمث٤مين مم٤م ٓ شمِمؽمط ًمف ٟمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد سمّمحتف وشمرشم٥م أصم٤مر قمٚمٞمف ىم٤مًمقاُ :م٤م يم٤من ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مبَ ،ل
َأ ُىم ْؾ ُمـ اًمنموط ،وإٟمم ٟم٘مقل ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب.
واًمٙمٗم َ٤مرة ،اًمْممن إشمالف
َ
ُمثؾ ُم٤مذا؟ ُمثؾ ؾم٤ملر اإلشمالوم٤مت وم٤مًم٘متؾ اخلٓم٠م إشمالف ،يؽمشم٥م قمٚمٞمف احلٙمؿ سم٤مًمد َي ِ٦م
يم٠مؾم٤م طمتك ًمق يم٤من خمٓم٠م ىمد شمًقق ؾمٞم٤مرشمؽ وًمٙمٜمؽ أظمٓم٠مت ُمـ همػم ىمّمد ،شمّمٚمح
إقمٞم٤من ُمـ أشمٚمػ ًمٖمػمه سمٞمتً٤م ً
ـمٌٕم٤م هٜم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ُمـ وم٤ملدةُ ،مـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يتقؾمؿ  -وهق ُمِمٝمقر اعمذه٥م
اًمًٞم٤مرة اًمتل أُم٤مُمؽً ،
وإن يم٤من اًمّمحٞمح ظمالف  -ومػمون أن سمٕمض إطمٙم٤مم هل ُمـ سم٤مب اإلشمالوم٤مت ،ومػمون قمٜمدهؿ ً
ُمثال أن اجلمع ُمـ
ىم٤مصدا:
سم٤مب اإلشمالوم٤مت ،ومٛمـ ضم٤مُمع اُمرأشمف ذم هن٤مر رُمْم٤من ،أو وهق ُحم ْ ِر ٌم ومًد صقُمف وومًد طمجف وًمق َل يٙمـ
ً
ُمٙمره٤م ،وُمع ذًمؽ قمٚمٞمف يمٗم٤مرة ُم٤م قمٚمتٙمؿ؟ ىم٤مًمقإ :ن اجلمع ُمـ سم٤مب اإلشمالوم٤مت ،وذًمؽ ٓ
سمٛمٕمٜمك أٟمف يم٤من ٟم٤مؾمٞمً٤م أو
ً
يٕمذرون ومٞمف سم٤مًمٜمًٞم٤من وٓ سم٤مإليمراه وٓ سم٤مجلٝمؾ طمتك سم٤محلٙمؿ.
وًمٙمـ اًمّمحٞمح هق اًمرواي٦م ٟمًٌف اعمخت٤مر اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ وقمٚمٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف يٕمذر ذم اًمقطء ذم ىمْمٞم٦م

( )1شم٘مدم خترجيف.
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إومً٤مد اًمّمقم سمف وإومً٤مد احل٩م سم٤مًمٜمًٞم٤من واإليمراه ،ومال يٚمزم هبم يمٗم٤مرة وٓ ىمْم٤مء ووح٧م اعمً٠مًم٦م؟ هذا ُمـ سم٤مب
آومؽماض ذم ُمً٠مًم٦م اإلشمالوم٤مت إؾمٌ٤مب.
إمر َافثٚف :ٞىمٚمٜم٤م ُمث٤مل ُمـ اإلشمالوم٤مت وُمٜمٝم٤م ُِم ْٚم ُؽ اًمٜم َّم٤مبُ ،مٚمؽ اًمٜمّم٤مب هذا ؾمٌ٥م شمٗمًد ًمف اًمٜمٞم٦م ُمـ
إؾمٌ٤مب اٟمٔمر طمٚمػ اًمٞمٛملم ،قمٜمدُم٤م شم٘مقل :واهللِ .اًمٞمٛملم هذا ذط ومتِمؽمط ومٞمف اًمٜمٞم٦مً ،مٙمـ احلٜم٨م ؾمٌ٥م ،احلٜم٨م
ؾمٌ٥م ومال شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م.
ٟم٤مؾمٞم٤م .يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أٟمف دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة وإن
ؿمخص ىم٤مل :واهلل ٓ أدظمؾ سمٞم٧م ومالن ،ومدظمؾ ً
دظمؾ ٟم٤مؾمٞمً٤م ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ٓ يرى ذًمؽ ُمثؾ اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ عم٤مذا ىم٤مل؟ ٕن هذا ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب
ٟم٤مؾمٞم٤م وهٙمذا ،هذان إُمران ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمم ،اعمختٚمػ ومٞمف أُمران قمٜمد
اًمذي هق ُمقضم٥م احلٜم٨م اًمدظمقل ،أيمؾ
ـمٕم٤مُم٤م ً
ً
وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م أهنؿ يرون أن ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ،وُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م،
وهذا همػم صحٞمح ،وإن يم٤من ىم٤مل سمف وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل.
إمرَافثِّٚن ُم٤م ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ذم رواي٦م اإلُم٤مم أمحد أن إىمقال ٓ شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م ،سمٞمٜمم إومٕم٤مل شمِمؽمط
أيْم٤م همػم صحٞمح وإٟمم إىمقال وإومٕم٤مل يمالمه٤م أومٕم٤مل وم٢مهن٤م شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م ،ووح٧م اعمً٠مًم٦م؟.
هل٤م اًمٜمٞم٦م ،وهذا ً
أرسمع أؿمٞم٤مء ،ذم ظم٤مُمس َل أذيمرهٟٕ :مف ذم اإلُمٙم٤من إدراضمف حت٧م إؾمٌ٤مب ىم٤مًمقا :وهق ُم٤م ٓ يٙمقن ُمـ ومٕمؾ
أدُمل يم٠مؿمٞم٤مء ٓ يًتٓمٞمع ومٕمٚمٝم٤م أدُمل ٓ ،يِمؽمط ومٞمٝم٤م ومٕمؾ أدُمل ،واحل٘مٞم٘م٦م أن ُم٤م ٓ يِمؽمط ومٞمف ومٕمؾ أدُمل
يدظمؾ ُمـ سم٤مب اًمؽمك ،وهذا إُمر اخل٤مُمس ذيمره اًمِمٞمخ يٕمٜمل ذم اعمقوعً ،مٙمـ أٟم٤م أفمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م أٟمف داظمؾ ُمـ
سم٤مب إؾمٌ٤مب أو داظمؾ ذم اًمؽمكً ،مق شم٠مُمٚم٧م ومٞمف دمد أٟمف يدظمؾ هٜم٤م وهٜم٤مَٟ .م َٕمؿ.
ثََ َؿَوََ َِ
ٚظَ َََدةَََافث َِ
َؿَ َََٚلََرَ َِْحَهََاَهللَُ«َ:افََ َََ َ َِ
اظَدَََََ»َ
َ،وَ َيَ ََْد ََُخ َُلََ ََ ْ
ََتَتََ َََََٓ َََٚثَ ََالَ َُ ََ
َََََََُ ََ َُٜ ََٔ ََٕٚ
ََ َ ُ
هٜم٤م اًمِمٞمخ سمدأ ذم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ،واحل٘مٞم٘م٦م أن اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م َل يذيمره٤م اًمِمٞمخ ،وإٟمم ذيمر اًم٘مقاقمد اعمٜمدرضم٦م
حتتٝم٤م ،وم٢مٟمف ىم٤مل اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ويدظمؾ حتتٝم٤م صمالث ىمقاقمدَ ،ل يذيمر ُم٤م هل اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ،وهذا اًمذي ذيمرشمف ًمٙمؿ ذم
سمداي٦م اًمدرس ُم٤م يدل قمغم أن هذا اًمٙمت٤مب ،إُم٤م أن يٙمقن ُمًقدة اسمتدأه٤م وَل يتٛمٝم٤م ،أو أهن٤م قمغم يمت٤مب آظمر أراد أن
جيٕمٚمف.
وسم٤مًمرضمقع إمم يمالم اًمِمٞمخ ذم وؾم٤ملٚمف إظمرى وضمدت اًمِمٞمخ أٟمف ذيمر اًم٘م٤مقمدة إومم وسمٕمض اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م
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ُمٜمدرضم٦م حت٧م ىم٤مقمدة ؾممه٤م :اًمقضمقب يتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م يمم ي٘مقل اًمِمٞمخ ،اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م شمٙمقن هبذا اًمٜمص ُمـ
ـحر َم ُمع اًميورة ،هذا ٟمص اًم٘م٤مقمدة
يمت٤مب آظمر ًمف :أن اًمقضمقب يتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م ومال وضمقب ُمع اًمٕمجز ،وٓ ُُم َ
اًمتل ذيمره٤م هق ذم يمت٤مسمف «اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦مش.
أقمٞمد ُمرة أظمرى اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م هل :أن اًمقضمقب يتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م :ومال واضم٥م ُمع اًمٕمجز
ُ
وٓ ُحم َر َم ُمع اًميورة .هذه اًم٘م٤مقمدة ذيمره٤م اًمِمٞمخ ذم يمت٤مسمف «اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦مش صمؿ ومرع قمٚمٞمٝم٤م ُمً٠مًم٦م أن
ـمٌٕم٤م هل شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ؾم٘مقط اًمقاضم٥م سم٤مًمٕمجز واؾمتٌ٤مطم٦م اعمُ َحر ِم قمٜمد
اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقراتً ،
اًميورة ،ؾم٘مقط اًمقاضم٥م سم٤مًمٕمجز :إذا قمجز قمـ واضم٥م ؾم٘مط ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم،
وإُمر اًمث٤مين أن اعمُ َحر َم يًتٌ٤مح  -يٕمٜمل جيقز  -قمٜمد ورود اًميورة.
احل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمرت ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وهل أن اًمقضمقب يتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م هل
ُمٜمدرضم٦م حت٧م ىم٤مقمدة اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم وؾمٞمذيمره٤م اًمِمٞمخ ،هل ضمزء ُمـ شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة وُمتٗمرقم٦م قمٜمٝم٤م وإٟمم ذيمره٤م
هٜم٤م ،وًمذًمؽ ؾمٜمنمح ُم٤م ذيمره وم٘مط ،وأن اجلزء اًمذي يتٕمٚمؼ سم٠من اًمقاضم٥م يً٘مط سم٤مًمٕمجز قمٜمف ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمف إن ؿم٤مء اهلل
ذم اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم.
ورَ َِةَ» ذيمر أٟمف شمٜمدرج حتتٝم٤م صمالث ىمقاقمد واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًم٘مقاقمد اًمتل شمٜمدرج قمٜمٝم٤م
ىمقًمفَََُ َ َََٓ« :
َافَّضَ َ ََ
َُمَ َرَمَ َ َََمَ ََعَ َََ َ َُ
ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م ويتٗمرع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمً٤ملؾ اًمٌمء اًمٙمثػم ،وُمٕمروم٦م وٌط هذه اًم٘مقاقمد اًمثالث ُمٝمؿ ضمدا ،وظم٤مص٦م
أيْم٤م :وم٢من اًمداقمٞم٦م قمٜمدُم٤م يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس حيت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ىمقاقمد
ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي يتّمدر ًمٗمتقى وًمٚمداقمٞم٦م ً
اًميورة وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م.
اتَ َ ُتَبَِ َٔحَ َاََدََحَيَُ َورََ َِ
اَاضَىَُ َرَ َاََدَُ َََُِ ََُ
ََََِ َذََََ َْ
ٚف َظَ ََذَ َ ََٕ ٍَْ َِسَ َِهَ َإَََِ ْنَ َ َََِلَََْ َيَ ٍَْ ًََ َِْ ُهََ
يََ:إ
اتََ،أ
َُمَ َرَ ٍمَ َبََََِٖ ْنَ ََخَََََ َ َََ
ف َفَََِ ٍََِ ًَْ َِلَ َ َََُ
َََََ َْ
ورََ َُ َُ َْ ََ
َ:ٚافَّضَ َ ََ
« ََأَ ََحَ ََُد ََهَ َ ََََ َ َُ
افَّضَ ََرََ،أَ
َََََ ََِ َََ
ٚحََفََ ُهََؾَََِ ًَْ َُِ ُهَ»َ.
ََََ َِوََافت
فَ َََ،ؾََََِٕ٘ ُهََ ُيَبََ َ َُ
ََ َ ََ
سمدأ اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمذيمر ىم٤مقمدة :اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات ،وهذه اًم٘م٤مقمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم قمٚممء
اعمًٚمٛملم سمال ظمالف :أن اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات ،وىمد ٟمص اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٤مسمف ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف
َٚحَ َرَمََظَ َََِْٔ َُُ ْمََإَََََِٓ َََمَ َََ َْ
َمََإَََِفَََْٔ َِهَ﴾َ .
وشمٕم٤مممََ ﴿ :وَ ََؿ ََْدَ ََؾ َهَ ََلََفََ ََُُمَََمَ ََ ََ
َٚاضَىَُ َِرَ َْرَ ُتَ َْ
( )1

( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم.119 :
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ً
طمالٓ ذم طم٘مف ،وهذه اًم٘م٤مقمدة ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل قمز
إذن ومم اوٓمر إًمٞمف اًمِمخص مم٤م هق ُحم َرم يّمٌح
وضمؾ ،وأَجع قمٚمٞمٝم٤م قمٚممء اعمًٚمٛملم سمال ظمالف ،وإٟمم ُمٕمٜمك اًمثالث ُمً٤ملؾ أو إرسمع ُمٝمٛم٦م ضمدا ٓسمد ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م،
وهل ُمـ دىمٞمؼ اعمً٤ملؾ:
ادسٖفَٜإوػُ :م٤م ُمٕمٜمك اًميورةُ ،م٤م اعمراد سم٤مًميورة؟ وُم٤م اًمذي ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُم٤م هق اًمذي يٙمقن أُم٤مم اًميورة،
قمٜمدُم٤م شمريد أن شمٕمرف اًمٌمء ٓ سمد أن شمٕمرف ُم٤م اًمذي ي٘م٤مسمٚمف:
وسمْمده٤م شمتٛمٞمز إؿمٞم٤مء
اًميورة قمرومٝم٤م اًمِمٞمخ سم٠مٟمف :اوٓمرار اعمُ َٙمٚم ِ
ػ أي أدُمل ًمٗمٕمؾ ُحم َر ٍم إن ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف إن َل يٗمٕمٚمف اًمير أو
اًمتٚمػ.
ُم١ميمدا ًمٌٕمض :أن
ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم أقمٞمده سمّمٞمٖم٦م خمتٍمة ىمد شمٙمقن يٕمٜمل إًمٖم٤مء ًمٌٕمض اًمٙمالم اًمذي يٙمقن
ً
شمراع هذه اًميورةُ .م٤م ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم؟
ٟم٘مقل اًميورة هل ُم٤م يٙمقن ؾمًٌٌ٤م ًمٗمقات أطمد اعمّم٤مًمح اًميوري٦م إن َل َ
شمراع سم٤مٟمتٝم٤مك اعمُ َحرم واؾمتٌ٤مطمتف ،أٟم٤م ىمٚم٧م اؾمتٌ٤مطم٦م اعمحرم ُمـ أصٚمٝم٤م
مًْىَهذاَافُالم :أن هذه اًميورة إن َل َ
ُمٌ٤مطم٤م ،وم٢مٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومقات ُمّمٚمح٦م ُمـ اعمّم٤مًمح اًميوري٦م ،وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يتٙمٚمؿ ومٕمد اعمّم٤مًمح اًميوري٦م
ً
مخس :اًمديـ واًمٕم٘مؾ واعم٤مل ِ
واًمٕم ْرض واًمٜم ْٗمس ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل أهن٤م ًمٞمً٧م حمّمقرة ذم هذه اخلٛمس ،سمؾ هل أيمثر،
وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم درس اعم٘م٤مصد ،هذه اعم٘م٤مصد ٟمٛمٌم قمغم ـمري٘م٦م يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدُم٤م ىم٤مًمقا أهن٤م مخس إذا شمرشم٥م
قمٚمٞمف ومقات أطمد هذه إُمقر اخلٛمس وم٤مًمذي يذهٌف يًٛمك ضورة ،إذا شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمقت اًمِمخص ،أو قمْمق ُمـ
أقمْم٤ملف ،وم٢من ُم٤م يذهٌف يًٛمك ضورة ،أو ومقات قم٘مٚمف أو ومقات ُم٤مًمف أو ومقات ِديٜمِف.
إذن قمرومٜم٤م أن ُمٕمٜمك اًميورةُ ،م٤م اًمذي ي٘م٤مسمؾ اًميورة؟ ي٘م٤مسمؾ اًميورة أُمران:
٤مضم٦م وُم٤م ًمٞمس سميورة وٓ سمح٤مضم٦م ،احل٤مضم٦م ُم٤م هل؟ ُمثؾ اًميورة ،هق ُم٤م يٙمقن ؾمًٌٌ٤م ًمٚمٛمِم٘م٦م واحلرج إن َل
احل َ
َ
شمراع ًمٙمـ ٓ يٗمقت أطمد اعم٘م٤مصد واعمّم٤مًمح اًميوري٦م ،يٙمقن ذم طمرج وم٘مط قمغم اًمِمخص طمرج ظم٤مرج قمـ اًمٕم٤مدة،
َ
ومٝمق أىمؾ ُمـ اًميورة ،وُمٕمروم٦م اًمٗمرق سملم اًميورة واحل٤مضم٦م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ذم ذح اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م.
إمرَافثٚف :ٞإن َل يٙمـ هٜم٤مك طمرج ظم٤مرج قمـ اًمٕم٤مدة ومٜم٘مقل هذه ًمٞمً٧م سميورة وٓ سمح٤مضم٦م ،ومال يًتٌ٤مح هل٤م
ِ
شمراع
٥م قمٚمٞمٝم٤م إن َل َ
أي ُحم َر ٍم ُمـ اعمُ َحر َُم٤مت ،إذن قمرومٜم٤م اعمً٠مًم٦م إومم وهل ُمٕمٜمك اًميورة ،اًميورة اًمتل هل َشم َرشم َ
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ومقات أطمد اعمّم٤مًمح اًميوري٦م.
ُم٤م هق ُمقضم٥م اًميورة؟ يٕمٜمل ُم٤م هق اًمذي يٙمقن ؾمًٌٌ٤م ًمٚميورة؟ ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ سم٤مب ُم٤م ورد ذم
يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ :أن ُمقضم٥م اًميورة أطمد أُمريـ:
ىم٤مًمقا :هل اًمتل وردت ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،وهذا اًمٙمالم ذيمره أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم
أيْم٤م ذم «شمٗمًػمهش وم٘م٤مًمقا إن ُمقضم٥م اًميورة إُم٤م اجلقعٕ :ن اهلل قمز وضمؾ أسم٤مح
اجل٤مُمع وذيمره اًمٗمخر اًمرازي ً
ًمٚمٛم ْٙم َره أن يتٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر،
ًمٚمج٤ملع اعمْمٓمر أن ي٠ميمؾ ُمـ اعمٞمت٦م ،وإُمر اًمث٤مين اإليمراه ٕن اهلل قمز وضمؾ أسم٤مح ُ
وم٘م٤مًمقا إن اعمقضم٥م واطمد ُمـ هذه آصمٜملم وم٘مط ومٝمؿ وىمٗمقا قمٜمد ُم٤م ورد ذم اًمٜمص ،وزاد سمٕمض اعمٗمنيـ وهق أسمق سمٙمر
أُمرا صم٤مًمثً٤م وم٘م٤مل :هق اًمٗم٘مر اًمِمديد وٟمص قمغم أن هذه هل إُمقر اًمتل شمٙمقن
سمـ اًمٕمريب ص٤مطم٥م «أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش ً
ُمقضمٌ٦م ًمٚميورة إُم٤م اجلقع أو اًمٗم٘مر أو اإليمراه.
واًمذي قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم يم٤مًمِم٤مـمٌل واًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ،وهق اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف أن َجٞمع يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء
اعمٕم٤مسيـ :أن ُمقضم٥م اًميورة ًمٞمس هذه إُمقر اًمثالصم٦م سمؾ ىمد يٙمقن همػمه٤م سمؾ يمؾ ُم٤م أشمٚمػ أدى إمم اؾمتٌ٤مطم٦م
اعم٤مل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م أو اًمٜمٗمس أو إُمقر اخلٛمس اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وم٢مٟمف يٙمقن ضورة.
ادسٖفَٜافثٚفث :ٜوٟمحـ ُم٤مزًمٜم٤م أن ذم ُمٕمٜمك اًميورة ،ذيمرٟم٤م شمٕمريٗمٝم٤م وُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م وذيمرٟم٤م ُمقضمٌٝم٤م ،واًمّمحٞمح:
أٟمف ًمٞمس يمم ٟمص سمٕمْمٝمؿ أٟمف حمّمقر ذم اصمٜملم أو صمالصم٦م سمؾ هق أيمثر.
إمرَافثٚف :ٞوهق ُمٝمؿ ضمدا وهق ىمْمٞم٦م ُم٤م ذوط اًميورة اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمتل ؾمٜمذيمره٤م سمٕمد
ىمٚمٞمؾُ ،م٤م هل ذوط اًميورة.
ً
ذوـم٤م يمثػمة وًمٙمـ ؾم٠مذيمر صمالصم٦م ذوطٕ :ن هذه اًمنموط اًمثالصم٦م ُمـ أهؿ اًمنموط اًمتل
َٕول :إن ًمٚميورة
ذيمرت ذم اًميورة:
ىم٤ملم سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن
ىم٤ملم ،وأُم٤م إن َل يٙمـ ً
افؼطَإول :أٟمٜم٤م ٓ ٟمحٙمؿ قمغم اًمقصػ أٟمف ضورة إٓ إذا يم٤من ً
ُمزوُم٤م سمف وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ضورة ،ىمد يٙمقن طم٤مضم٦م أو ٓ يٙمقنً ،مٞمس سميورة
ُمتقىمٕم٤م ًمٞمس
ُمٜمتٔمرا أو أن يٙمقن
ً
ً
ً
وًمٞمس سمح٤مضم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمث٤مل ذًمؽ:
ٟمٛمثؾ ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ صمؿ أذيمر ًمٙمؿ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ ،اهلل قمز وضمؾ أسم٤مح ًمٚمٛمْمٓمر أن ي٠ميمؾ

55

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

اعمٞمت٦م ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ ُمتك جيقز ًمٚمٛمرء أن ي٠ميمؾ اعمٞمت٦م؟ ىم٤مًمقا :جيقز ًمف أن ي٠ميمؾ اعمٞمت٦م إذا ظمٌم قمغم ٟمٗمًف اًمثالثً ،مق
حمت٤مضم٤م ًمأليمؾ ،وم٘م٤مل :قمٜمدي اصمٜم٤م قمنم ؾم٤مقم٦م أُم٤مُمل أو أرسمٕم٦م
ؿمخّم٤م أُم٤مُمف ـمريؼ عمدة يقم يم٤مُمؾ ،وهق أن ًمٞمس
أن
ً
ً
وقمنميـ ؾم٤مقم٦م ىمد ٓ أضمد أُم٤مُمل ذم اًمٓمريؼ أيمؾ ،ؾمقف آيمؾ ُمـ أن اعمٞمت٦مٟ ،م٘مقل :سمال إؿمٙم٤مل ٓ جيقز سمال ظمالف
عم٤مذا؟ ٕن هذا ُمتقىمع وُمٜمتٔمر.
همدا ومالن ومألسم٤مدر
اإلـراهَمثِهً :مق أن
ؿمخّم٤م َل يٙمره قمغم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر وًمٙمـ ىم٤مل :ىمد ي٠مشمٞمٜمل ومالن أو ؾمٞم٠مشمٞمٜمل ً
ً
ُمـ أن وآيت سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ٟم٘مقلُ :م٤م جيقز ﴿إََََِٓ َََمَ َْنَ ََُأََ ْـَ ََِرَ َهَ َ َََوَ َؿَ َِْ ُبَ ُهَ َ ُمَىَْ َََّئََِ َنَ َبَِِ َٚ
إلَ َََيَمَ َِنَ﴾َ أي :ذم هذه اًمقىم٧م ،ومال جيقز
( )1

ـمٌٕم٤م
اًميورة اًمتل يًتٌ٤مح هل٤م اعمُ َحرم إٓ أن شمٙمقن اًميورة ىم٤ملٛم٦م جي٥م أن شمٙمقن ىم٤ملٛم٦م ُمقضمقدة ذم ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦مً ،
اًمنمط واوح.
اٟمٔمر يمثػم ُمـ ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمقضمقد ذم يمت٥م اًمٗم٘مف حمٚمف ًمٞمس اعمٜم٤مزقم٦م ذم اًم٘م٤مقمدة واعمٜم٤مط ،وإٟمم اعمٜم٤مزقم٦م ذم
شمٜمزيؾ هذه اعمً٠مًم٦م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ،اًم٘م٤مقمدة ىمد يٙمقن ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤مً ،مٙمـ اٟمٔمر اًمّمقر ومٞمٝم٤م ظمالف ،وأريد أن أذح
ًمٙمؿ وضمف ُمـ ىم٤مل سم٤محلرُم٦م ،وأريد ُمٜمٙمؿ أٟمتؿ أن شمردوا قمغم هذا اًم٘مقل.
سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقلُ :مـ يم٤من ذم ـمريؼ ومقضمد ُمٞمت٦م وظمٌم اهلالك ً -مٞمس أن  -ظمٌم اهلالك سمٕمد يقم ،ومال
جيقز ًمف أن حيٛمؾ ُمٕمف اعمٞمت٦مُ ،م٤م يْمٕمٝم٤م ذم يمٞمس وحيٛمٚمٝم٤م ُمٕمف ٓ جيقز ُم٤م اًمًٌ٥م؟ اًم٘م٤مقمدة ىم٤مًمقإ :ن اًميورة هٜم٤م
ُمتقىمٕم٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمٞمً٧م أن ،ومال جيقز ًمؽ أن شمًتٌٞمح اعمُ َحر َم ،أٟم٤م أىمقل هذا اًم٘مقل همػم صحٞمح.
أىمقل ًمٙمؿ ُمرة أظمرى وهذه جي٥م أن يٕمرومٝم٤م عمـ أراد أن يتٕم٤مُمؾ ُمع اعمً٤ملؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م :اخلالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد
يٙمقن ذم ذات اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وأٟم٤م أذت هل٤م ذم سمداي٦م احلدي٨م ،ىمد شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة خمتٚمػ ومٞمٝم٤م وىمد شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة
ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وًمٙمـ اخلالف ؾمٌٌف اًمتٜمزيؾ :هؾ هذه اًمّمقرة داظمٚم٦م ذم هذه اًم٘م٤مقمدة أم ًمٞمً٧م داظمٚم٦م ومٞمٝم٤م؟ ذم حت٘مٞمؼ
اعمٜم٤مط :هؾ هل داظمٚم٦م أم ًمٞمً٧م داظمٚم٦م؟ يٕمٜمل ختري٩م اعمٜم٤مط وشمقوٞمحف اٟمتٝمٞمٜم٤م اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف سمتخري٩م اعمٜم٤مط ،سمت٘مٕمٞمد
اًم٘م٤مقمدة حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط هؾ هذه اًمّمقرة داظمٚم٦م ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتل شمًٛمك حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط؟ هذا هق ؾمٌ٥م اخلالف ،اٟمٔمر
اًم٘م٤مقمدة ،اًم٘م٤مقمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مذا؟
اًميورة هل ُم٤م يم٤من ذم اعمًت٘مٌؾ أم أن؟ ُم٤م يم٤من ً
طم٤مٓ ،ومم يم٤من ذم اعمًت٘مٌؾ ُم٤م يًٛمقه ضورة ،ىمد يًٛمك

( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ.196 :
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طم٤مضم٦م ىمد ٓ يًٛمك ٓ ضورة وٓ طم٤مضم٦م ،صقرة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٓ جيقز ًمٚمِمخص أن ي٠ميمؾ ىمٌؾ طم٤مضمتفٕ :ن ذم
ومرقم٤م آظمر وم٘م٤مًمقاً :مق أن اًمِمخص ظمٌم
اعمًت٘مٌؾ
ً
ُمٔمٜمقٟم٤م ىمد يقضمد وىمد ٓ يقضمد ًمٞمً٧م ىم٤مقمدة ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ً
ـمٌٕم٤م ٓ جيقز أن أن
قمغم ٟمٗمًف اهلالك سمٕمد يقم سمٕمد اصمٜم٤م قمنم ؾم٤مقم٦م اجلقع ،وًمٞمس قمٜمده ُم٤م ي٠ميمؾ ،وًمٙمٜمف وضمد ُمٞمت٦م ً
ي٠ميمؾٕ :ن سمٕمد اصمٜم٤م قمنم ؾم٤مقم٦م اجلقع ،وأٟم٤م أُمثؾ سم٤مصمٜمل قمنم ؾم٤مقم٦م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل ٓ :جيقز ًمؽ أن حتٛمؾ هذه
اعمٞمت٦م ذم يمٞمس ٓ جيقز أن حتٛمٚمٝم٤م ُمٕمؽ وأٟم٧م متٌم ذم اًمٓمريؼُ ،م٤م اًمًٌ٥م؟ ىم٤مًمقإ :ن اًميورة هٜم٤م ًمٞمً٧م سم٘م٤ملٛم٦م
ومٝمٜم٤م اؾمتٌح٧م اعمُ َحرم سم٠مُمر ًمٞمس سم٘م٤ملؿ هذا يمالُمف.
أٟم٤م أىمقل :هذا همػم صحٞمح ُمـ اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمًٝم٤م ٓ خترج ُمـ اًم٘م٤مقمدة ً
أصالُ ،مـ اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمًٝم٤م ىمؾ زم أن هذا
احل ْٛمؾ ًمٞمس ُحم َرم،
اًمٗمرع همػم ُمٜمدرج ذم هذه اًم٘م٤مقمدة يمٞمػ؟ أن اعمُ َحرم هق إيمؾ وًمٞمس احلٛمؾ ،اعمُ َحرم هق إيمؾَ ،
أٟمتؿ شم٘مقًمقن :أن محٚمف ي١مدي إمم إيمؾ ٓ ،اعمُ َحرم إٟمم هق ُم٤مذا؟ إيمؾ .وًمذًمؽ ٟم٘مقل إذا ظمٌم قمغم ٟمٗمًف ُمـ سم٤مب
اًمٔمـ ومٞمجقز ًمف أن حيٛمٚمٝم٤م ُمٕمف ،احلٛمؾ جيقز ووح٧م اعمً٠مًم٦م ،إذن قمرومٜم٤م اًمنمط إول ،وهق ُم٤مذا ًمٚميورة؟ جي٥م
أن شمٙمقن ىم٤ملٛم٦مُ ،مٕمٜمك أهن٤م ىم٤ملٛم٦م ًمٞمً٧م ُمٔمٜمقٟم٦م وًمٞمً٧م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م.
َ َََ َََ ََ ََ َ ََََ َ َ َ َََ َ ََ َ ََ ًََََ
اَِفَذهْيََ:
َمًٚرصَََ ََ َ ََ َ
منَتىبَٔٚتَهذاَإمرَ،أظىُٔمَمثًَ ََ َ ََٓٚ
ً
طم٤مُمال ومٌ٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن٤م إذا سمٚمغ احلٛمؾ ُم٤مل٦م وقمنميـ يقم ٓ جيقز إؾم٘م٤مـمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ
اعمرأة قمٜمدُم٤م شمٙمقن
اًمٕمٚمؿ سمال ظمالف ،واًمذي قمٚمٞمف اعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن أظمذوا سم٘مقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وسم٤معم٤مًمٙمٞم٦م وهمػمهؿ :أٟمف ٓ جيقز
إؾم٘م٤مط احلٛمؾ ُمـ طملم أن يٙمقن ٟمٓمٗم٦مُ ،مـ طملم أن يٙمقن قمٛمره يقم واطمد.
ٟم٠ميت سم٤معمً٠مًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مل٦م وقمنميـ يقم ٓ :جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمً٘مط محٚمٝم٤م سمٕمد صمالصم٦م أؿمٝمرُ ،متك جيقز
إؾم٘م٤مـمف؟ ىم٤مًمقا ذم طم٤مًم٦م واطمدة إذا يم٤من ذم هذا احلٛمؾ ضر قمغم إم ،ي١مدي إمم ووم٤مهت٤م ومٞمجقز إؾم٘م٤مـمفٕ :ن اجلٜملم
طمٞم٤مشمف ُمْمٛمقٟم٦م وإم طمٞم٤مهت٤م ُمًتٞم٘مٜم٦م ،ومحٗمظ طمٞم٤مة إم أومم ُمـ طمٗمظ طمٞم٤مة اجلٜملم ومٞمجقز إؾم٘م٤مـمف ،ومٝمٜم٤م ضورة،
ٟمٗمً٤م ٟمٗمس ضمٜملم ًمٙمـ ًمٚميورةُ ،م٤م هل اًميورة؟ طمٗمظ طمٞم٤مة إم ومٞمج٥م إؾم٘م٤مط اًمقًمد.
ىمتٚم٧م ً
اٟمٔمر هٜم٤مً :مق أن هذه اًميورة ًمٞمً٧م سم٤مًم٘م٤ملٛم٦م ،سم٠من يم٤من اًمٓمٌٞم٥م اعمداوي أو اًمٓمٌٞمٌ٦م اعمداوي٦م ًمٚمٛمرأة شم٘مقل:
اطمتمل أن يٙمقن هذا احلٛمؾ ي يك ،اطمتمل ًمٞمً٧م ىم٤ملٛم٦م أن اًمير ىم٤ملؿ أن ًمٙمٜمف اطمتمل ،سملم اًمقضمقد واًمٕمدم،
ومٜم٘مقل هٜم٤م ٓ :جيقز اإلؾم٘م٤مط ،سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن اًمير ىم٤ملؿ أن ،أصمره سملم قمغم أُمف ومٜم٘مقل :هٜم٤م جيقز إذن إؾم٘م٤مط
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احلٛمؾ.
افؼطَافثِّٚن :أٟمف ٓ سمد أن يتٕملم ومٕمؾ اعمحٔمقر ٟمٗمًف ٓ ،سمد أن يتٕملمً ،مٞمس ًمف سمديؾ آظمر يتٕملم ذات اعمحٔمقر،
يتٕملم إيمؾ ُمـ اعمٞمت٦م ،يتٕملم ومٕمؾ هذا اًمٌمء سمٕمٞمٜمف ،مم٤م أيمره قمٚمٞمف اًمِمخص يتٕملم ومٕمٚمف ًمٞمس ًمف همػم هذا اًمٌمء ،إذن
هذا اًمنمط وي٘م٤مسمؾ هذا اًمنمط ًمق يم٤من اًمِمخص ٓ يتٕملم قمٚمٞمف هذا اًمٌمء ،سمؾ جيقز ًمف ومٕمؾ هذا إُمر اًمذي
اوٓمرارا هذا واطمد ،وذم ُمثٚمف -
اؾمتٌٞمح سمف اعمُ َحرم وجيقز ًمف همػمه ،ومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٟم٘مقل أن هذه احل٤مًم٦م ٓ يًٛمك
ً
حمت٤مضم٤م إًمٞمف ذم صقرة ُمـ صقره وًمٞمس إمم قمٞمٜمف ،هذا ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف إن ؿم٤مء
ؾمٜمتٙمٚمؿ إن ؿم٤مء اهلل -ذم احل٤مضم٦م ًمق يم٤من
ً
اهلل ذم احل٤مضم٦م.
افؼطَافثٚفَ -َٞوهوَإخرَ :-أهنؿ ي٘مقًمقن :أن يٙمقن إظمذ سم٤مؾمتٌ٤مطم٦م اعمُ َحرم ُم٘مٓمقع سمٜمٗمٕمف أو سم٤معمّمٚمح٦م
ومٞمف ،أو ىمري٥م ُمـ اعم٘مٓمقعٕ :ن ُم٤م ىم٤مرب اًمٌمء أظمذ طمٙمٛمف ،يٚمزم أن يٙمقن ُم٘مٓمقع سمف ُم٘مٓمقع سمٜمٗمٕمف ،وإن َل يٙمـ
اوٓمرارا ،اضب ًمٙمؿ
ٟم٤مومٕم٤م ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يًٛمك
ٟم٤مومٕم٤م وىمد ٓ يٙمقن ً
ُم٘مٓمقع سمٜمٗمٕمف وإٟمم ُمؽمدد ىمد يٙمقن ً
ً
ً
ىمديم أو ُمث٤مًملم يمالمه٤م ذيمرهؿ اًمٗم٘مٝم٤مء:
ُمث٤مٓ ً
قمٓمِم٤مٟم٤م وُيِمك قمغم ٟمٗمًف اًمتٚمػ ومال جيقز ًمف أن ينمب اخلٛمرٕ :ن
ادثٚلَإولَؿٚفوا :اًمٕمٓمِم٤من قمٜمدُم٤م يٙمقن
ً
اخلٛمر ٓ شمدومع اًمٕمٓمش ،وإٟمم شمزيد اًمٕمٓمش .إذن ي٘مقًمقن ٓ :شمدومع سمخالف اًمٖمّم٦م ،ومٞمجقز ذب اخلٛمر دومع
اًمٖمّم٦مٟٕ :مف ُمتٞم٘مـ أو ىمري٥م ُمـ اًمتٞم٘مـ أن اخلٛمر شمدومع ،يمؾ ؾم٤ملؾ يدومع اًمٖمّم٦م اًمتل شمٙمقن ذم احلٚمؼ ومٝمق ُمتٞم٘مـ
ٟمٗمٕمف أو ىمري٥م ُمـ اًمتٞم٘مـ هذه صقرة.
إيرَادسٖفَٜافثَٜٕٔٚوهذهَدؿََٜٔجدََا َ:يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل :إن اًمتداوي ٟمتٞمجتف ًمٞمً٧م ُمْمٛمقٟم٦م ،وسمٜم٤مء قمغم
ََ َ َََ َ َََ ََََََََ ََ َ َ َََ َ ََ َ ََ َ َ
ذًمؽ ،ومٞم٘مقًمقن :إن اًمتداوي ٓ يٙمقن ضورة اًمٌت٦م ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :تَ ََََدَاوَوَََ َِ
اَظَبَََ َٚدََاََهللَََََِ،
ََ َْ
ََوََََٓ َ َتَتََ ََََدَ ََاوَ َْوَاَََبَِ ََحَ ََرَاَ ٍمَ»  .هذا احلدي٨م أؿمٙمؾ قمغم يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،م٤م وضمف إؿمٙم٤مًمف؟ أن اًميورة شمٌٞمح اعمُ َحرم.
( )1

ًمٙمـ اًمرؾمقل هنك قمـ اًمتداوي سم٤محلرام واوح ُمٕمل اإلؿمٙم٤مل ذم احلدي٨م اًمرؾمقل هنك قمـ اًمتداوي سم٤محلرامُ ،مع أن
اًميورة شمٌٞمح يمؾ ُحم َرم ،ومٚممذا ٟم٘مقل إن اًمتداوي ٓ جيقز سم٤محلرام وهمػمه ُمـ اًميورات دمقز؟ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ
ي٘مقل وهذا يمالم اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ذم «اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىش ي٘مقلٕ :ن اًمتداوي يمم ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ًمٞمس ُمتٞم٘مـ

) (1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدواء واحل٨م قمٚمٞمف (.)2938

58

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ٟمتٞمجتف ًمٞمً٧م ُمتٞم٘م ٜم٦م وإٟمم هل ُمٔمٜمقٟم٦م وسمم إهن٤م ُمٔمٜمقٟم٦م وًمٞمً٧م ُمتٞم٘مٜم٦م إذن ُم٤مذا؟ إذن ًمٞمً٧م ُمـ اًميورة وإٟمم هق
ُمـ احل٤مضم٤مت ،ؾمٜمتٙمٚمؿ ُمتك يًتٌ٤مح اعمُ َحرم ذم احل٤مضم٤مت ،هٜم٤مك ُمـ إدوي٦م ُم٤م جيقز سمف اًمتداوي وإن يم٤من ُحم َر ًُم٤مٟٕ :مف
طم٤مضم٦م أُم٤م إيمؾ ومال جيقز ؾمٜمِمػم إًمٞمٝم٤م –إن ؿم٤مء اهلل -ذم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ،ويٜمٌٜمل قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ُمثؾ ُم٤م أذيمر سمٕمد
ىمٚمٞمؾ :أن ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًميورة ومٞمج٥م ومٕمٚمف.
ً
اظمتالوم٤م طمٙمل اشمٗم٤مق أن اًمتداوي ٓ جي٥م ًمِمخص أن يتداوى
وًمذًمؽ ي٘مقًمقن طمٙمل اشمٗم٤مق وإن يم٤من أفمـ ذيمر
ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف أن يتداوىٟ ،مًتٗمٞمد ُمـ هذا أن اًمتداوي ُمٔمٜمقن ،وهذا ٓ جي٥م وٟمًتٗمٞمد ُمـ ذًمؽ ُم٤مذا؟ أن اًمتداوي
ًمٞمس ُمـ اًميوراتٕ :ن اًمّمحٞمح أن ومٕمؾ اًميورة هق واضم٥م وًمٞمس رظمّم٦م خمػم ومٞمٝم٤م ،ووح٧م اعمً٠مًم٦م ووح
اًمنمط اًمث٤مًم٨م؟
افؼطَافثٚف :ٞهق أن يٙمقن هذا إُمر اًمذي اؾمتٌٞمح ُم٘مٓمقع أو ىمري٥م ُمـ اعم٘مٓمقع .اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ىمد شمٙمقن ىمٚمٞمٚم٦م
ضمدا ،ىمٚمٞمؾ ُمـ اعم٘مٓمققم٤مت قمغم اًمٔمـ ضمدا ٟمٗمٕمف ،وذيمرت ًمٙمؿ أُمثٚم٦م وُمٜمٝم٤م اًمتداوي ،اًمتداوي ًمٙمل ٟمجٛمع سملم
ُم٘مٓمققم٤م
احلدي٨م وسملم أي٦م ذم أن اًميورة شمٌٞمح اعمحٔمقرٟ ،م٘مقل :إن اًمتداوي ًمٞمس ُمـ اًميوراتٟٕ :مف ًمٞمس
ً
ً
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ٓ جيقز أيمؾ حلؿ اخلٜمزير ُمـ
ُمٓمٚم٘م٤م ذب اخلٛمر ٕضمؾ اًمتداوي،
سمٗم٤ملدشمف ومال يًتٌ٤مح ًمف اعمُ َحرم ،ومال جيقز
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ٓ جيقز ذب اًمدم ،سمٕمض اًمٜم٤مس يتداوى سم٤مًمدم طمتك سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ دواء شم٘مقل اًمدم
أضمؾ اًمتداوي،
ُم٤م هذا ىم٤مل طمٞمقاٟم٤مت ذم يمؾ سمٚمد طمٞمقان ٓ جيقز ،ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ ُمً٠مًمتلم :اعمً٠مًم٦م إوممُ :م٤م رأيٙمؿ ذم ىمّم٦م اًمٕمرٟمٞملم
اًمذيـ يم٤مٟم٧م أضمً٤مُمٝمؿ وٕمٞمٗم٦م ،ىمد وٕمٗم٧م أضمً٤مُمٝمؿ ومداواهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌقل اإلسمؾ ،واًمٌقل
ٟمجس واًمٜمجس طمرام شمٜم٤موًمف ،ومال يًتٌ٤مح اًمتداوي سم٤محلرام ُم٤م رأيٙمؿ؟
٥م ُمِمٙمٚم٦م ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء،
هذا احلدي٨م ُمع شمداوي اًمٕمرٟمٞملم سمٌقل اإلسمؾ ُمع طمدي٨مََ « :وََََٓ َ َتَتََ ََََدَ ََاوَ َْوَاَََبَِ ََحَ ََرَاَ ٍمَش َؾمٌ َ
وًمٙمـ ـمري٘م٦م وم٘مٝم٤مء احلدي٨م ذم اخلّمقص أهنؿ ي٘مقًمقن :إن ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ سمقًمف ـم٤مهر إذن هذا احلدي٨م ٓ شمٕم٤مروف
سمٞمٜمف وسملم احلدي٨م أظمر ،سمقًمف ـم٤مهر ،ومٚمٞمس ُحم َرم.
إيرَادسٖفَٜافث :ٜٕٔٚسمقل ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ وروصمف ـم٤مهرً ،مق صٚمٞم٧م أٟم٧م وومقق رأؾمؽ مح٤مُم٦م وسمرز احلمم قمٚمٞمؽ،
وقمٌزة ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ :احلمم اًمٖمٜمؿ اًمٌ٘مر اإلسمؾ
ؾم٘مط قمٚمٞمؽ سمٕمض آذاه ،جيقز أن شمّمكم وهق قمغم رأؾمؽ ،سمقل َ
ـم٤مهرة ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضم٤مز اًمّمالة ذم ُمراسمض اًمٖمٜمؿ دون ُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ ٕن ُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ؟ ُمًتثٜم٤مة
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ُمـ أضمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م.
دالم شم٘مع ُمٕمٜم٤م ،أن إدوي٦م اًمتل ٟمتٜم٤موهل٤م هل أدوي٦م يمٞمموي٦م وإدوي٦م اًمٙمٞمموي٦م
اٟمٔمر اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هذه ُمً٠مًم٦م ً
ٓ يٛمتّمٝم٤م اجلًؿ إٓ أن شمٙمقن ذم ُمذي٥م قمْمقي جي٥م أن شمْمع ذم ُمذي٥م قمْمقي يمل يٛمتّمٝم٤م اجلًؿ ،وسمٜم٤مء قمغم
ذًمؽ وم٢من أؾمٝمؾ ُمذي٥م يقوع اًمٙمحقل ،ويمثػم ُمـ إدوي٦م اًمٕمدد إهمٚم٥م ُمـ إدوي٦م ٓ سمد أن يدظمؾ ذم شمريمٞمٌٝم٤م
َِ
ََََِنَ َاََهللَََ ََ
َمَش ُم٤م
طمراُم٤مََ « ،وََََٓ َ َتَتََ ََََدَ ََاوَ َْوَاَََبَِ ََحَ ََرَاَ ٍمَََ،إ
اًمٙمحقل ،ومٝمؾ ٟم٘مقل :إٟمف طمرام أم ًمٞمس
ََيَ ًََ َْلَ َ َدَ ََوََ ََاءَ ُـَ ْمَ ََؾَ ََََٔمَ َ ََ
ََِلَََْ ََ ْ
َحَ َرَمَ َظَ ََِ َْٔ َُُ َْ
ً
( )1

رأيٙمؿ قمغم اًم٘م٤مقمدة؟
عم٤م ذيمرشمٙمؿ هبذه إُمقر وؾم٠مًمتٙمؿ؟ ًمٙمل ٟمٕمرف أن يمؾ ومرع يمٞمػ يدظمؾ ذم اًم٘م٤مقمدة ،واًمتٓمٌٞمؼ هذا ًمٞمس ُمرد
أن حتٗمظ ىمقاقمد ،وإٟمم شمٕمرف يمٞمػ درضم٦م هذه اًم٘مقاقمد َٟم َٕمؿ.
قمغم ىم٤مقمدشمٜم٤م ٓ :جيقز إذن ُم٤م ٟم٠مظمذ هذه إدوي٦م؟ ُم٤م رأيؽ؟ ٟم٘مقل :احل٘مٞم٘م٦م أن هذه إدوي٦م ٓسمد أن ٟمٜمٔمر ذم
ـمٌٕم٤م هل طمالل سمال إؿمٙم٤مل ًمًٌٌلم ،اًمًٌ٥م إول :أٟمف ًمٞمس يمؾ يمحقل ُُم ًْٙمِر ،وم٢من اًمٙمحقل ٟمققم٤من:
طم٘مٞم٘متٝم٤م ً
إيثٞمٚملم وُمٞمثٞمٚملم ،سمٕمْمف ُُم ًْ ِٙمر وسمٕمْمف ٓ ُي ًْ ِٙمر وإٟمم يّمٞم٥م سم٤مًمّمدُم٦م اًمدُمقي٦م ،وم٢مذا أظمذ سمٓمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م أصٌح طمتك
ٟم٤مومٕم٤م ،يم٤مًمًؿ إذا دظمؾ ذم اًمدواء ،إذن هذا واطمد ًمٞمس يمؾ يمحقل ُُم ًْٙمِر.
ُميا وإٟمم يّمٌح ً
ًمٞمس ً
إمر َافثِّٚن :أن اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن  -وهق ُمت٘مرر قمٜمدهؿ  :-أٟمف إذا اؾمتح٤مل أضمزاء اعمُ َحرم سمٙمٚمٞمتف وم٢مٟمف يٙمقن
ً
طمالٓ ،وًمذًمؽ ىم٤مًمقا :إن اخلٞمقط اًمتل ُي٤مط هب٤م ُمـ اخلٜمزير اعمقضمقدة ذم سمٕمض اًمٌٚمدان اًم٘مديٛم٦م ي٘مقل:
ـم٤مهرا أو
ً
أصٌح٧م ُمًتحٞمٚم٦م اؾمتح٤مًم٦م ذم اًمٌمء ومتجقز ،إٟمٗمح٦م إُمٕم٤مء شم٘مٓمع ىمٓمع صٖمػمةٕ :ن إُمٕم٤مء ومٞمٝم٤م سمٙمتػمي٤م
ومتجٕمؾ هذه إٟمٗمح٦م ذم ُم٤مذا؟ ذم اًمٚمٌـ أو ذم احلٚمٞم٥م ،ومتجٕمؾ اًمٚمٌـ أو احلٚمٞم٥م ضمٌٜمً٤م ،قمرومتؿ إٟمٗمح٦م ،إٟمٗمح٦م هل
سمٙمتػمي٤م ي٠مظمذون إُمٕم٤مء وي٘مٓمٕمقهن٤م ىمٓمع صٖمػمة ضمدإ :ن ُم٤م ذم داظمؾ إُمٕم٤مء هل اًمٌٙمتػمي٤م ،هذه إٟمٗمح٦م إذا
يم٤مٟم٧م ُمـ طمٞمقان ذسمحف همػم يمت٤ميب َل يذسمحف ُمًٚمؿ وٓ ُيقدي وٓ ٟمٍماين .إصؾ :ومٞمٝم٤م أهن٤م طمرامُ ،مقد ذسمحٝم٤م
طمرام ،ؾمٚممن سمـ اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م دظمؾ اعمًٚمٛمقن وم٤مرس يم٤من يٗمتل وي٘ميض سمجقاز أيمؾ ضمٌـ اعمجقس
عم٤مذا؟ ٕن إٟمٗمح٦م ضمزء صٖمػم ضمدا دظمؾ سمداظمؾ اجلٌـ اؾمتح٤مل ،أيـ هق ٓ ٟمٕمرف أيـ هق ،وذًمؽ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ

ً
ُمقىمقوم٤م قمغم اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف سمّمٞمٖم٦م اجلزم ذم يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب ذاء احلٚمقاء واًمٕمًؾ سمٚمٗمظ:
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش
«إنَاهللَِلََيًلَصٍٚءـمَؾَٔمَحرمَظُِٔم».
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اًمٙمالم ُمٓمقل ذم هذه اعمً٠مًم٦م وًمٙمـ اعمت٘مرر هق ذًمؽ أٟمف اؾمتح٤مل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،ووح٧م اعمً٠مًم٦م؟
َ:هلََيوزَأـلَدهنَاخلْزير؟ََ
َُشَ ٌَََََٗالَ ََ َ ََ َ َ َََ َ ََ َ َ َََ ََ ََ َ
ـمٕم٤مم وأصٌح ذم ضمزء ومٝمٜم٤م أصٌح ومٞمف ضمزء ومٞمف وهق ُم٘مّمقد ُمـ
ابَ َ:هذا َل يًتحؾٕ :ن دهـ اخلٜمزير هق
ََجَ ََوََ ٌَ
ٌ
ـمٕم٤مُم٤م ،هق ـمٕم٤مم ٓ اٟمت٘مؾ ُمـ رء إمم رء آظمر .أُم٤م اعمٜمٗمح٦م هل سمٙمتػمي٤م هل
اعمٙمقٟم٤مت ،ومال جيقز ٓ يًتحؾ ُم٤م زال
ً
ضمزء صٖمػم ٓ شم٠ميمؾ وإٟمم ضمٕمٚم٧م ذم اًمٚمٌـ وم٤مؾمتح٤مًم٧م ذم يمٚمٞمتف ،هذا هق اًمنمط اًمث٤مًم٨م ذم ىمْمٞم٦م أن يٙمقن حت٘مؼ
إظمذ هب٤م ىمٓمٕمل أو ىمري٥م ُمـ اًم٘مٓمٕمل.
ادسٖفَٜافرابً :ٜوهب٤م يٜمتٝمل يمالم اًمِمٞمخ ،وهل ُمً٠مًم٦م ُم٤م اعمُ َحر َُم٤مت اًمتل شمًتٌ٤مح سم٤مًميورة؟
ٟم٘مقل :إن اعمُ َحر َُم٤مت ًمٞمً٧م ذم درضم٦م واطمدة ،وم٢من سمٕمض اعمُ َحر َُم٤مت أؿمد ُمـ سمٕمض :ومٛمـ اعمُ َحر َُم٤مت ُم٤م ٓ
يًتٌ٤مح سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وُمٜمف ُم٤م يًتٌ٤مح جيقز ًمٞمس قمٚمٞمؽ إصمؿ وًمٙمـ يٌ٘مك طمؼ آدُمل سمف.
أسمدا ىم٤مًمقا :وهق أيمؼم
ٕٖيتَفِْوعَإول :وهق ُم٤م ٓ يًتٌ٤محُ ،م٤م ٓ جيقز ٕي ضورة يم٤ملٜم٦م ُم٤م يم٤من ُم٤م جيقز ومٕمٚمف ً
اًمذٟمقب ،وشمٕمٚمٛمقن أن أيمؼم اًمذٟمقب صمالصم٦م يمم ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من هذه أيمؼم اًمذٟمقب ٓ جيقز طمتك قمٜمد اًميورة
اؾمتٌ٤مطمتفُ .م٤م هل أيمؼم اًمذٟمقب؟ اًمنمك واًمٙمٗمر سم٤مهلل قمز وضمؾ واًم٘متؾ واًمزٟم٤م ،هذه إُمقر اًمثالصم٦م ٓ جيقز اؾمتٌ٤مطمتٝم٤م
سم٤مًميورة طمتك سم٤مًميورةٕ :ن ُمـ أيمؼم اًمٙمٌ٤ملر وأقمٔمؿ اًمذٟمقب ،ومال جيقز ًمِمخص أن يٙمٗمر سم٤مهلل وًمق أيمره اًمذي
جيقز ُم٤مذا؟ اًمتٚمٗمظ﴿ :إََََِٓ َََمَ َْنَ َأَََُ ْـَ ََِرَ َهََ َََوَ َؿَ َِْ ُبَ ُهَ َ ُمَىَْ َََّئََِ َنَ َبََِِ َٚإل َََيَمَ َِنَ﴾َ( ) اًمتٚمٗمظ رء ،وأُم٤م اًمٙمٗمر ٓ جيقز هذا واطمد ،وذًمؽ
1

عم٤م ٟم٘مقل هٜم٤مك ٟمٞم٦م اًم٘مّمد هٜم٤مك يٙمقن ذم اًمتٚمٗمظ هق ىمّمد عم٤مذا؟ ًمٚمٗمٕمؾ دون ىمّمد اًمٜمتٞمج٦م أُم٤م ُمـ ىمّمد اًمٜمتٞمج٦م ٓ
ً
ُمًٚمم أو ُمٕمّمقم اًمدم ُمًٚمؿ أو همػم
ُمٓمٚم٘م٤م ُمٝمم اوٓمررت أن شم٘متؾ
جيقز ٓ ،جيقز أن شم٘مّمد اًمٜمتٞمج٦م اًم٘متؾ ُم٤م جيقز
ً
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ُمثؾ ُم٤مذا يٙمقن ُمْمٓمرُ ،مثؾ ؿمخص ضم٤مءه ؿمخص ىم٤مل ؾم٠مىمتٚمؽ إن َل شم٘متؾ
ُمًٚمؿ ُمـ ُمٕمّمقم اًمدم ٓ ،جيقز
زيدا؟ ُم٤م جيقز ٟمٗمًؽ ًمٞمً٧م أومم ُمـ ٟمٗمس زيد ،وًمق يمٜم٧م أٟم٧م قم٤مَلً ،مق يمٜم٧م شم٘مل وذاك
زيدا ،هؾ جيقز ًمف أن ي٘متؾ ً
ً
طمرامً ،مرسمم يم٤من ذاك أطم٥م وأىمرب هلل قمز وضمؾُ ،م٤م جيقز ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ آصم٤مر ُمـ
ًمٞمس سمت٘مل ٓ جيقز أن شم٘متٚمف
ٌ
إصمم وٓ أطمٙم٤مم دٟمٞمقي٦م.
اًم٘مّم٤مص وُمـ اإلصمؿ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ وؾم٤ملر إُمقر ٓ ،حيي ومٞمف ٓ ً
ؿمخص أقمٓمٞمؽ ً
ومالٟم٤م ٔيمؾ حلٛمف،
ضم٤ملٕم٤م ضمدا وم٘م٤مل ؾمقف أىمتؾ ً
ُمث٤مٓ اذيمر صحٞمح أو ًمٞمس سمّمحٞمح رضمؾ يم٤من ً

( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ.196 :

61

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ـمٌٕم٤م هذا ُم٤م
أو أىمتؾ ً
ومالٟم٤م ٔظمذ ُم٤مًمف :جيقز وٓ ُم٤م جيقز؟ ٓ جيقزٕ :ن ًمٞمً٧م ٟمٗمًؽ اوٓمرارك أومم ُمـ اًمث٤مينً ،
ـمٌٕم٤م هق يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘متؾ ذم ىم٤مقمدة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠من ًمٚمٌٕمض طمٙمؿ اًمٙمؾ ،ىمٓمع اًمٞمد طمٙمٛمف يم٘متؾ
يٛمٙمـ أن يتّمقرً ،
ً
ُمٓمٚم٘م٤مٕ :ن هل٤م طمٙمؿ إصؾ.
اًمٜمٗمس ،اًمتٛمثٞمؾ سم٤معمًٚمؿ يم٘متٚمف ،وم٘مٓمع اًمٞمد ٓ جيقز اؾمتٌ٤مطم٦م سم٠مي وؾمٞمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤ملؾ
إمرَافثٚف :ٞاًمزٟم٤م ومٙمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف اًمزٟم٤م ي٘مقًمقن :اًمرضمؾ دون اعمرأةٕ :ن اعمرأة
إيمراه٤م ،سمؾ شمّمٌح ُمٚمجئ٦م ًمٙمـ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمرضمؾ ي٘مقل ٓ يٕمذر سم٤مإليمراه ٓ ،ضورة ذم
شمٗم٘مد آظمتٞم٤مر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمٞمس
ً
ُمٙمره٤م ،وًمق زٟم٤م وىم٤مل :أٟم٤م ُمْمٓمر أيم٤مد أهٚمؽ إن َل أومٕمؾ
اًمزٟم٤م وهق ُمِمٝمقر اعمذه٥م ،ومٞم٘مقًمقن :إن اًمزٟم٤م ُمـ زٟم٤م وًمق
ً
احلرامٟ ،م٘مقل :هٜم٤مك سمديؾ اًمزواج ُمٌ٤مح وسمديؾ ُمـ سم٤مب احل٤مضم٤مت ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،وهق آؾمتٛمٜم٤مء ،جيقز ذم
ً
ُمٓمٚم٘م٤م
هذه احل٤مًم٦م ومٝمق ُمـ سم٤مب احل٤مضم٦م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد احل٤مضم٤مت إظمص يًتٌ٤مح هل٤م إىمؾ ،وٓ جيقز
وي٘م٤مم قمٚمٞمف احلدُ ،مـ أيمره قمغم اًمزٟم٤م أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد هذا ُمِمٝمقر اعمذه٥م ،وىمقل قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وىم٤مل سمٕمض
ـمٌٕم٤م هلؿ شمٕمٚمٞمالت ًمٞمس هذا حمؾ ذط شمٕمٚمٞمالهتؿ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ٓ :إن اًمزٟم٤م ي٘مٌؾ ومٞمف اإليمراه أو يٕمذر ومٞمف سم٤مإليمراه ً
ًمٚمزٟم٤م سم٤مخلّمقص.
إذن اًمٜمقع إول ُمـ اعمُ َحر َُم٤مت اًمتل ٓ شمًتٌ٤مح سم٤مإليمراه أُمران سم٤مشمٗم٤مق ومه٤م اًمنمك سم٤مهلل واًم٘متؾ ،وإُمر اًمث٤مًم٨م
قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اًمزٟم٤م ،اعمرأة وم٘مدت آظمتٞم٤مر أصٌح اإليمراه ُمٚمجئ ،أُم٤م اًمرضمؾ ٓ ي٘مع قمٚمٞمف اإليمراه
مت٤مُم٤م ،ومٚمف ٟمقع اظمتٞم٤مر ٟم٘مقل ٓ :يٜمتنم وهق ُمٙمره يم٤مُمؾ اإليمراه ،اعمرأة ٓ ُمٕمذورة ٓ ،ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد سم٤مشمٗم٤مق
اعمٚمجئ ً
أهؾ اًمٕمٚمؿ.
إمر َافثِّٚن َمن َادحرمٚت :اعمحرُم٤مت اًمتل يٜمتٗمل ومٞمٝم٤م اإلصمؿ قمٜمد آوٓمرار وًمٙمـ يٌ٘مك طمؼ أدُمٞملم ذم
اًمتٕمقيض ،وهق يمؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف طمؼ آدُمل.
ضم٤ملٕم٤م وم٤مطمت٤مج عم٤مل اُمرئ ُمًٚمؿ ومٞمجقز ًمف أن ي٠ميمؾ ُمٜمفً ،مٙمـ يٖمرم إذا يم٤من قمٜمده ُم٤م يٖمرم سمف يٖمرُمف ًمف،
ُمـ يم٤من
ً
ُمـ اوٓمر أن يذسمح ؿم٤مة عمًٚمؿ ًميورة أو إيمراه أو ٟمحق ذًمؽ ،ومٜم٘مقل :ي٠مظمذه٤م ويٖمرم سمدهل٤م ؿمٞمئً٤م آظمرُ ،مـ أيمره
سم٤مًم٘مقة إٓ شمٙمن زضم٤مج سمٞم٧م ومالن جي٥م أن شمٙمن زضم٤مج سمٞم٧م ومالن ومٜم٘مقل :يٕمٜمل هق ًمٞمس قمٚمٞمف إصمؿ ًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف
همرم ُم٤م أشمٚمٗمف ُمـ إشمالوم٤مت ،هذا إُمر اًمث٤مين.
إمرَافثٚفُ :ٞم٤م يم٤من همػم هذيـ إُمريـ ًمٞمس ومٞمف طمؼ ٔدُمل وًمٞمس ُمـ إُمقر اًمثالصم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وم٢مٟمف يًتٌ٤مح
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اعمُ َحرم ًمٚميورة .جيقز اًمِمخص أن ي٠ميمؾ اعمٞمت٦م ،جيقز أن يًتخدم ً
قمالضم٤م وٟمحق ذًمؽ،
ُمثال اًمذه٥م واًمٗمْم٦م
ً
وهٙمذا ُمـ إُمقر اًمٙمثػمة ضمدا ًمٚميورات ،يٌ٘مك قمٜمدٟم٤م ُمً٠مًم٦م اًميورة اًمٕم٤مُم٦م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م.
﴿وَمَََ َٚجًََ ََلَ َظَ َََِٔ َُُمَ َََِِفَ َََ َ َِ
َّسَ َ َََوَََٓ َ ُيَ َِرَ َ ََُيد َبَِ َُُ ُمََ
َافدَيَ َِن ََمَ َْنَ َ ََ
« َؿَ َََٚلَ َ َتَ ًََ َ ََٚػََ ََ ََ َ َ َ:
ْ ْ
َحَ ََرَ ٍََج﴾َ ََ َ ،وَ َؿَ َْوَفَُ ُهَ َ َتَ ًََ َ ََٚػَُ َ﴿َ َ:يَ َِرَيَ ََُد َاََهللَُ َبَِ َُُ ُمَ َاََفََُْٔ َْ ََ
ََوَ ََجَ َلََ َ﴿ََ:ؾَ َََّ ِنَََ َْ
ََََِ ْثَ ََمََظَ ََِ َْٔ َِهَ﴾َ »َ.
ََوََََٓظَ َٚدٍَََ َؾَالَإ
َرََ َبََٚغٍََ ََ
َّسَ﴾َ ََ َ،وَ َؿَ َْوَفَُ ُهََظَزََ ََ
َاضَىَُ َرََؽَ َْ ََ
اَفَْ ًَُ َْ ََ
( )1

( )3

( )2

هذه إدًم٦م اًمثالصم٦م هل أدًم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،وذم همػمه٤م ُمـ أدًم٦م يمثػمة ُمثؾ ىمقل اهلل قمز
َإلَ ْثَ ٍمَ َ َؾَََِ٘نَ َاََهللَََََؽَ ٍَُ َ َِ
ََمََّهَ ٍََ َٜؽََرَ ََمَتَََجٍََ َََِٕٚ
فَ ََ ِ
وضمؾ ذم ؾمقرة اعم٤ملدةَ ﴿ :ؾَ َََّ ِنَ ََ َْ
ٔمَ﴾َ وهمػم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م
َاضَىَُ َرَ َََِِفَ َ ََ ْ ََ ََ َْ ََ َُ ََ
ورَ َ ََرَحَ َ ٌَ
ٌَ
()4

اعمتقاشمرة ُمٕمٜمًك ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أن اًميورة شمٌٞمح ًمٚمِمخص ومٕمؾ اعمحٔمقر ،واًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ىمقل
َّسَ﴾َ هذا يدًمٜم٤م قمغم أن هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٜمدرضم٦م سم٘م٤مقمدة أن اعمِم٘م٦م
َّسََ َََوََََٓ ُيَ َِرَ َ ََُيدَبَِ َُُ َُ
اهلل قمز وضمؾُ ﴿ :يَ َِرَ َ ََُيدَاََهللََََُبَِ َُُ َُ
َمََاََفَْ ًَُ َْ ََ
َمََاََفََُْٔ َْ ََ
دم٥م اًمتٞمًػم :إذ شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة إٟمم دًمٞمٚمٝم٤م هذه أي٦م ٟمٕمؿ.
َََٝهَ َِذَهَََِاف َِ َِ َِ
َافهَ ََوَ َِرََمَ ََََ
كََفََ ُهَ»َ.
« ََوَ َيَ ََْد ََُخ َُلََ ََ ْ
ََ َََٓٚ
َََ َََ َٚظَ َََدةَََمَ ََنََََ َ
ََتَ ََ ََ
َحَ َْ ََ
قمٛمقُم٤م أن
هذه ي٘مقل اًمِمٞمخ إن هذه اًم٘م٤مقمدة صقره٤م يمثػمة ضمدا ،وًمذًمؽ وُمٝمؿ ضمدا ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًمداقمٞم٦م
ً
يٕمرف ُم٤م هل اًميورات وُم٤م هل ذوـمٝم٤م اًمتل يًتٌ٤مح هل٤م اعمُ َحرمٟٕ :مف رسمم يتقًمد ُمـ هذه اًمّمقر اًمٌمء اًمٙمثػم.
َافَّضَ َ َِ
سَوَ ََٕ َِ َِ
بََاََدََ َ َِ
كََ َـَََََٖ ْـَ َِ َِ
ََََ َِ
َشَ َِ
« ََوَ َذَفََِ ََ
ََيَوَ ُزَ»َ.
ٚءََافْ
َجَ َِ ََ َْ
َلََاََدََ َْٔتَََََ ََ َٜ
ورَةََ َؾََََِٕ٘ ُهََ ََ ُ
َحَ َِوَهَََظََْْ ََََدَََ َ َُ ََ
َ،وَ َُ َْ
يمثػما ،إُمر اًمث٤مين :ذب اعم٤مء اًمٜمجس ،هٜم٤مك
سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕيمؾ اعمٞمت٦م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،وُمثٚمٜم٤م هب٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ً
ىم٤مقمدة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٘مٝمٞم٦م ؾم٠مذيمره٤م ًمٙمؿ ،يٕمٜمل هل ًمٗمٝمؿ هذه اعمً٠مًم٦م ،قمٜمدهؿ ىم٤مقمدة :أن يمؾ ٟمجس حيرم أيمٚمف أو
ذسم٤م أو ً
أيمال ،وهؾ اًمٕمٙمس صحٞمح أم ًمٞمس سمّمحٞمح؟ يمثػم ُمـ اًمذيـ أومتَ ْقا ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م إذا ص٤مغ
شمٜم٤موًمفً :
ًمؽ اًم٘م٤مقمدة قمغم هٞمئ٦م ؾم١مال ،ومٛمٕمٜم٤مه أن اًم٘م٤مقمدة خمتٚمػ ومٞمٝم٤م ُمثؾ *** اعم٤مزري وهمػمه إذا ص٤مهمقا اًم٘م٤مقمدة قمغم هٞمئ٦م
ؾم١مال ُمٕمٜم٤مه أٟمف خمتٚمػ ومٞمف ،قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل إن يمؾ ٟمجس حيرم شمٜم٤موًمف هذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،ىم٤مقمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وهؾ يمؾ ُم٤م
حيرم شمٜم٤موًمف ٟمجس؟ هذا خمتٚمػ ومٞمف وًمذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ضمٕمؾ سمٕمض إؿمٞم٤مء ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت سمٜم٤مء قمغم أٟمف حيرم
( )1ؾمقرة احل٩م.78 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة.185 :
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة.173 :
( )4ؾمقرة اعم٤ملدة.3 :
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أيمٚمٝم٤م وم٘م٤مًمقا إن اعمٞمت٦م ٟمجً٦م يمٚمٝم٤مٕ :ن اعمٞمت٦م حيرم أيمٚمٝم٤م واًمّمحٞمح ٓ ٓ ،يٚمزم ُمـ قمدم طمرُم٦م إيمؾ اًمٜمج٤مؾم٦مٟ ،مٌدأ
ُم٤مء أو همػم ذًمؽ واًمٜمج٤مؾم٤مت شمٕمرومقن أرسمع وهق اًمدم وُم٤م ذم
ذم يمالم اًمِمٞمخ أن يمؾ ٟمجس حيرم أيمٚمف ؾمقاء يم٤من ً
يمثػما ٕٟمف ؾمٞم٠مظمذ
طمٙمؿ اًمدم واعمٞمت٦م ذم طمٙمؿ اًمدم ،إُمر اًمث٤مين يمٞمػ أصٌح٧م اعمٞمت٦م ُمـ طمٙمؿ اًمدم ٟمتٙمٚمؿ ذم اًمٗم٘مف ً
ُمٜم٤م وىم٧م يمٞمػ يم٤مٟم٧م اعمٞمت٦م ذم طمٙمؿ اًمدم؟ ٕن ٟم٘مقل أن أضمزاء اعمٞمت٦م صمالصم٦م أىمً٤مم ىمًؿ ٓ دم ومٞمف يٜمٗمّمؾ ُمثؾ اًمِمٕمر
ُمثؾ اًمريش ُمثؾ اًم٘مرون ومٝمذه ـم٤مهرة ُمـ احلل واعمٞمت٦م ،ومٞمجقز ىمّمٝم٤م ُمـ اعمٞمت٦م وآٟمتٗم٤مع هب٤م ،وضمزء ُمـ أضمزاء اعمٞمت٦م
ىمد ظم٤مًمٓمٝم٤م اًمدم ُمثؾ إطمِم٤مء واًمٚمحؿ واًمِمحؿ ظم٤مًمٓمف اًمدم اًمٕمروق ومٞمف ودم اعمٞمت٦م ٟمجس ،أُم٤م اعمُ َزيم٤مة وم٘مد ظمرج
ٟمجً٤م ،هذا اًمٚمحؿ واًمِمحؿ ٟمجس.
دُمٝم٤م ،واًمٌ٤مىمل ُمٕمٗمق قمٜمف ومٞمّمٌح ً
ومٜمٔمرا عم٘م٤مرسمتف ًمٚمحؿ
افَسمَافثٚف :ٞاًمذي يٙمقن
ً
ُم٘م٤مرسم٤م ًمٚمدم ُم٘م٤مرب ًمٚمدم ًمٙمـ ًمٞمس هق اًمدم ُمثؾ اجلٚمد ،اجلٚمد ً
ومٝمق ٟمجس إٓ أن يدسمغ وم٢مذا دسمغ ـمٝمر ،إذن اعمٞمت٦م إٟمم طمٙمٛمٜم٤م سمٜمج٤مؾمتٝم٤م ٕضمؾ اًمدم اًمذي ومٞمٝم٤مً ،مٞمس ًمذاهت٤مً ،مٞمً٧م
اعمٞمت٦م ٟمجً٦م سمذاهت٤م ،وإٟمم ًمٚمدم وىمًٛمٜم٤م أىمً٤مُمٝم٤م إمم صمالصم٦م أىمً٤مم.
إمرَافثِّٚنَمنَافْجسٚتَظْدهمِ :
ٟمجً٤م.
َ
اًمٕمذ َرة اًمتل شمٙمقن ُمـ أدُمل أو ُمـ همػم ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ وم٢مٟمف يٙمقن ً
إمرَافثٚف :ٞقمٜمدهؿ سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة أن يمؾ ُحم َرم أيمؾ ومٝمق ٟمجس ،ىم٤مًمقا :يمؾ احلٞمقاٟم٤مت اًمتل ٓ جيقز أيمٚمٝم٤م
وم٢مهن٤م ٟمجً٦م ،واًمّمحٞمح :إهن٤م ًمٞمً٧م ٟمجً٦م ،وإٟمم اًمٜمجس اًمدم اًمذي ومٞمٝم٤م وم٘مط ،هق اًمذي حيرم شمٜم٤موًمف.
ٟمجً٤م ُمثؾ احلنمات اًمتل شمتقًمد ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ،أُم٤م
إمر َافرابع :ىم٤مًمقا :اعمتقًمد ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وم٢مٟمف يٙمقن ً
احلنمات اًمتل ٓ شمتقًمد ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وم٢مهن٤م شمٙمقن ـم٤مهرة ،هل يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م عمٕمٜمًك واطمد .هذه إُمقر اًمٜمجً٦م حيرم
اوٓمرارا.
أيمٚمٝم٤م إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة قمٜمدُم٤م يْمٓمر اًمِمخص إًمٞمٝم٤م
ً
َََََُثََِ َِرََاََدَُتَََوََ َِاِلََََِِفََََ َِ
ورَ َِةََ َََ،ؾََََِٕ٘ ُهَََََََٓ ُيَبَْىََِ َُِ ََََٓ.»َٚ
« ََوَ َـََٚفََ ًََ َََّ َِلََاف
َ
ََ
َافَّضَ َ ََ
َافهَ ََالَةََمَ ََعََََ َ َُ
اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم ذم اًمّمالة ٟمققم٤منٟ :مقع يٙمقن ًميورة ،وٟمقع يٙمقن حل٤مضم٦م.
يمثػما ضمدا وم٢مٟمف ٓ يٌٓمؾ اًمّمالة ،وُمث٤مًمف ىم٤مًمقا :طمٞمٜمم أُمر اًمٜمٌل
أُم٤م اًمٜمقع اًمذي يٙمقن ًميورة وم٢مٟمف وًمق يم٤من ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متؾ اًمٕم٘مرب واعمرء ذم صالشمف ومٝمذه سم٤مًميورةٕ :هن٤م ُم١مذي٦م وىمد أُمر سم٘متٚمٝم٤م ،واًمٕم٘مرب  -يمم
يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع  -أهن٤م ُم١مذي٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م وضره٤م ُمتح٘مؼ ،إن َل شمٙمـ ُم١مذي٦م عمـ ضم٤مٟمٌؽ ُمـ ُمّمؾ أو ٟم٤ملؿ أو ٟمحق ذًمؽ،
ومٚمذًمؽ يتحرك اعمرء ٕضمٚمٝم٤م ،وم٤معمرء يتحرك ذم أصمٜم٤مء صالشمف إلٟم٘م٤مذ همريؼ أو إـمٗم٤مء ٟم٤مر وٟمحق ذًمؽ وٓ شمٌٓمؾ صالشمف،

64

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ومٝمٜم٤م اًميورة أسم٤مطم٧م احلريم٦م اًمٙمثػمة اًمتل ٓ شمٌٓمٚمٝم٤م وًمق يم٤مٟم٧م ًميورة ،احل٤مضم٦م أىمؾ ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة
اًمث٤مٟمٞم٦م دمٞمز احلريم٦م ًمٙمـ أىمؾ ،وًمذًمؽ آًمتٗم٤مف ذم اًمّمالة ُمٙمروه ،عم٤م ؾمئؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ آًمتٗم٤مف
َِ
َاختََِ ََالَ ٌَسَ َ ََ ْ
ََيَتَََََِِ َُسَ ُهَ َََ َ
َصَ ََالَةََِ َََأََ ََحَ َِدَ ُـَ ْمَ َ ُيََْْ ََََِ َُصَ َاََهللَُ َبَِ َِهَ َََإَََ َْجَ ََرَ»  ،وًمٙمـ إذا َل يٙمـ
ذم اًمّمالة ىم٤ملَُ « :هَ ََوَ ََ ََْ
َافنَ َْٔىََُ َٚنَ ََمَ َْنَ َ ََ
( )1

آًمتٗم٤مت حل٤مضم٦م وم٢مٟمف جيقز ،قمٜمدُم٤م يٙمقن ُمٕمؽ ـمٗمؾ حتٛمٚمف جيقز ٕضمؾ احل٤مضم٦م ًمٞمس سم٤مًميورة ،ومتٙمقن احلريم٦م
يًػمة وٟمحق ذًمؽ.
َََدَُحَ َِرَمَََجََٚزَََََفََهَََؾًَََِ ََُِٓ ََََ،ٚفََََُِنََ َتَ َِْزََمَهََََ َِ
« ََوَ َـَ َََذَفََِ ََ
اتََاََ ِإلَ َْحَ ََرَاَمَََإَََِِ َذََََ َْ
َافٍَ ََْد َيَ ُ.»َٜ
ورََ َُ
اَاضَىَُ َرََإَََِفَََْٔ ََََٓٚا َْ ُ ََ ُ ْ ََ
َْ َُ ُ
كََ ََُمَََْيَُ َ ََ
ُمت٠مذي٤م ،أو ًمٌس
ٟمٕمؿ حمٔمقرات اإلطمرام ُمثؾ ُم٤مذا؟ ُمثؾ ىمص اًمِمٕمر أو َطم ْٚم ِ٘م ِف ،وُمثؾ ًمٌس اًمثقب عمـ يٙمقن
ً
اعمخٞمط يمم ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وُمثؾ همػم ذًمؽ ُمـ اعمحٔمقرات.
وحمت٤مضم٤م إًمٞمٝم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إٟمف ٓ إصمؿ قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م اإلصمؿً ،مٙمـ
ُمْمٓمرا إًمٞمٝم٤م
هذه اعمحٔمقرات ُمـ ومٕمٚمٝم٤م
ً
ً
ؿمخّم٤م ي٘مقل زم سمٜم٤مء قمغم اًمٙمالم اًمذي ىمٚمتف :عم٤مذا دم٥م اًمٙمٗم٤مرة ُمع وضمقب
ي٘مقًمقن :دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة ،أٟم٤م أريد
ً
آوٓمرار؟ ٕهنؿ يرون أهن٤م ُمـ سم٤مب اإلشمالوم٤مت ،واهلل قمز وضمؾ رظمص عمـ يم٤من سمف أذى ُمـ رأؾمف أن حيٚمؼ ،وًمٙمـ
ضمزاء ُمـ ومدي٦م صٞم٤مم أو صدىم٦م أو ٟمًؽ ،يمم ذم يمٕم٥م سمـ قمجرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م ضم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل
ضمٕمؾ ًمف
ً
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم رأؾمف ىمٛمؾ ىم٤مل« :فََ ًَََِ ُهَ َ ُيَ ََْٗ َِذَ َ ََ
يكَ َ َََهَ ََوََ َامَكَََََ» ومٞم٘مقًمقن :هذا ُمـ سم٤مب اًميورة ،وم٠مضم٤مز ًمف اًمٜمٌل صغم
( )2

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن حيٚمؼ رأؾمفً ،مٙمـ ضمٕمؾ قمٚمٞمف اًمٗمداء وهق اًمٙمٗم٤مرة حت٧م صمالصم٦م أُمقرٟٕ :مف ُمـ سم٤مب اإلشمالوم٤مت.
ًََََََْ َِ
ََََ َََٓ،يَوَ ُزََإَََََََِٓمَعََ َََ َِ
كََََََُِٕ ََٚحَََ َُ َِ َِ
« ََوَ َـَ َََذَفََِ ََ
َََِىَ َْوَ َِلَ»َ.
ََََ ََٝوَظَ َََدمَََاف
َخ َْوَفََاف َ
ََ ََ
َُ
َاحلَ َرََفََ َْألََ ََمَُ ََََ َٜ
احلر ٓ جيقز أن يٜمٙمح َأ َُم ً٦م ممٚمقيم٦م ،وإٟمم جيقز ًمف أُمران إُم٤م أن يتزوج طمرة ،أو أن َيتَ َنى سمِ َ٠م َُم٦م ،يٕمٜمل يِمؽمي هق
ِ
ٍ
ـمٌٕم٤م
حي ُرم قمغم احلُر أن يتزوج َأ َُم٦م يمٞمػ يتزوج أن يذه٥م َٕ َُم٦م قمٜمد ؾمٞمده٤م اًمذي يٛمٚمٙمٝم٤م ً
إَ َُم٦م َ
ويتَ َنى هب٤م .اًمذي َ ْ
ذم اًمٕم٤مَل يمٚمف ٓ يقضمد رق ،وأٟم٤م أيمرر هذه اعمً٠مًم٦م ٓ يقضمد ِرق ،وهذا اًمرق وإن يم٤من اٟمتٗمك ُمـ إُمؿ اعمتحدة ُمـ
ىمراسم٦م ؾمتلم ؾمٜم٦م أو مخًلم ؾمٜم٦م إٓ أٟمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمٗمل ُمـ أيمثر ُمـ مخًمل٦م ؾمٜم٦م ،وم٘مد ذر اسمـ َطم َج ٍر اهلٞمثٛمل وم٘مٝم٤مء
اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم قمٍمه وىمد يم٤من سملم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ :أن اًمرق ذم زُم٤مٟمف يمٚمف ُحم َر ٌم :وم٢من أؾمٌ٤مب اًمرق اًمتل أضم٤مزه٤م
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ) 751ذم يمت٤مب سمدء اًمقطمل :سم٤مب آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالةُ ،مـ طمدي٨م قم٤ملِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،وًمٞمس ومٞمف ىمقًمفُ « :يََْْ ََََِ َُصََاََهللََََُ
بَِ َِهََََإَََ َْجَ ََرَ».
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ) 1815ذم يمت٤مب أسمقاب اًمٕمٛمرة :سم٤مب ىمقل اهلل﴿ :أو صدىم٦م﴾ُ ،مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة ريض اهلل قمٜمف.
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اًمنمع اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م ىمد اٟمتٗم٧م ،وهق ُم٤م يم٤من ُمـ ِرق اجل٤مهٚمٞم٦م ،وُم٤م َشم َقًم َد قمٜمف ،وُم٤م يم٤من سمًٌ٥م طمرب ُمع يمٗم٤مر.
ي٘مقل :وٓ يقضمد رء ُمـ ذًمؽ ،وإذا يم٤من احلرب سملم اًمٙمٗم٤مر خمػم سملم صمالصم٦م :سملم اعمَـ ِ
ِ
وآؾمؽم َىم٤مق،
واًمٗم َداء
ْ
احل َجر اهلٞمثٛمل اًمِم٤مومٕمل  -ي٘مقل يمؾ رىمٞمؼ ذم زُم٤مٟمٜم٤م إٟمم
ْاسم ُـ َطم َج ٍر ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ي٘مقل :يمؾ رىمٞمؼ ذم زُم٤مٟمٜم٤م  -اسمـ َ

ؾمٌ٥م ِرىم ِف ُحم َر ٌم يم٠من يٙمقن هىم٦م أو همػم ذًمؽ ،وم٤مًمرق اٟم٘مٓمع ُمـ زُمـ ـمقيؾ ضمدا ،وًمذًمؽ يم٤من اعمُتَ َقر ُقم َ
قن ُمٜمذ ىمرون
يمثػمة يتقرقمقن قمـ اًمنماء وقمـ اًمت َني ىم٤مًمقإ :ن ؾمٌ٥م اًمرق ُمِمٙمقك ومٞمف ،يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمذيمقر ذم
شمراَجٝمؿ ُمـ أيمثر ُمـ ُمئ٤مت اًمًٜملم اُمتٜمٕمقا ذم اًمرق ُم٤مذا؟ ُمِمٙمقك ذم ؾمٌٌف.
اًمزواج ُمـ َأ َُم ٍ٦م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟ وإن َل يٙمـ ُمقضمقد أن :هق أن يذه٥م اًمِمخص ًمرضمؾ قمٜمده َأ َُم٦م ومٞم٘مقل :زوضمٜمل
َأ َُم َت َؽ ،ىمد يٙمقن شمزوي٩م إُم٦م أرظمص ُمـ احلرة ،احلرة حتت٤مج ُمٝمر وسمٞم٧م ،إَ َُم٦م ُم٤م حتت٤مج ،اًمٕمٙمس ؾمٞمده٤م ُمًتٗمٞمد،
قمٌدا ُِم ْٚم ًٙم٤م ًمًٞمده٤م
قمٌدا؟ يٙمقن ً
ـمٌٕم٤م يٙمقن طمرا وٓ ً
ُم٤م اًمذي يًتٗمٞمده ؾمٞمده٤م؟ أن إ َ َُم٦م إذا أٟمجٌ٧م و ً
ًمدا هق اسمٜمٝم٤م ً

أيْم٤م إذا يم٤من طمرا ،وًمذًمؽ إم وٓؤه٤م جير
ومٝمق ُمًتٗمٞمد ،وم٤مًم٘م٤مقمدة أن اًمقًمد يتٌع ُأُم ُف ذم احلري٦م واًمرق ،وذم اًمقٓء ً
وٓء إب ،ويتٌع أسم٤مه ٟمًًٌ٤م ،ويتٌع ظمػممه٤م ديٜم ً٤م ،ىمد شمًتٖمرب ُمـ هذه اعمً٠مًم٦م هذا رلٞمس إرضمٜمتلم هق ٟمٍماين
قم٤مُم٤م ٟمحٙمؿ سم٢مؾمالُمف أم سمٕمدم إؾمالُمف؟ ٟمحٙمؿ
وزوضمتف ُمًٚمٛم٦م ،عم٤م ُم٤مت اسمٜمف ويم٤من اسمٜمف دون اًمٌٚمقغ ،اسمـ صمالصم٦م قمنم ً
سم٢مؾمالُمف :وًمذًمؽ دومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم ذم إرضمٜمتلم ،وم٤مٕم ُمًٚمٛم٦م وإن يم٤من أسمقه ًمٞمس سمٛمًٚمؿ رلٞمس اًمقزراء
ـمٌٕم٤م اًمزواج همػم صحٞمح ًمٙمـ ضم٤مء
طمٙمم ُمًٚمؿ وهٙمذاً ،
إرضمٜمتلم ،ومٝمق يتٌع ظمػممه٤م ديٜمً٤م ،دون اًمٌٚمقغ ٟمحٙمؿ سم٠من ً
اًمقًمد ،إذن هق ُمًتٗمٞمد ،اًمنمع عم٤مذا َطمرم زواج احلر إُم٦م عم٤مذا طمرم؟ ٕٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن يٙمقن اسمٜمف ً
رىمٞم٘م٤م ،ومذًمؽ
طمرام ٓ جيقز إٓ قمٜمد وم٘مر اًم٘مقم ،إذا َل جيد اًمِمخص ٟمٙم٤مح طمرة أو شمني ومٞمجقز ًمف ٟمٙم٤مح إُم٦م أي :قمٜمد اًميورة.
َرَ َإَََِ ْذَ َِنَ ََصَ َ َِ
َرَ َ ََِمَنَ َ َضًٍََ َٚمَ َأََََوَ َؽَ َِ َِ
َاضَىَُرَ َإَََِ ََػَ ََمَ َ َِ
َٚوَفَُ ُهَ َ ََِمَ َْنَ َؽَ َْ َِ
ٚحَبَِ َِهَ َ َََوََََٓ َ ََِرَ ََضَُ َٚهَ َإَََََِٓ َمَ ََعَ ََ َْ
َاضَىََََِرََ َِارََ
ٚلَ َاف
ََ
َ،جََٚزَ َفََ ُهَ َ َتََََْ َُ
َرَهَ ََ ََ
َََ ٌََ َْ َِ َْ َ َْ َْ
« ََوَ ََمَ َِنَ ََ َْ َ ََ
صَ َ َِ
ٚحَبَِ َِهََ َؾَ ََالََ ُيَزَََُ
ٚفَّضَ َِرَ»َ.
ََ
َافَّضَ َُرََبَِ ََ َ ََ
َالََََ َ ََ
هذهَادسٖفَٜؾَٔٓٚصورتٚنَ:
أيْم٤م حمت٤مج هلذا اًمٓمٕم٤مم ،سمٛمٕمٜمك أٟمف إذا أيمؾ إول
افهورةَإوػ :أن يْمٓمر اًمِمخص إمم ـمٕم٤مم همػمه ،وهمػمه ً
هذا اًمٓمٕم٤مم ومٞمتٚمػ اًمث٤مين ،ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل :هذا ُمـ اًمٜمقع إول اًمذي ٓ يٌٞمح آوٓمرار ومٞمف اؾمتٌ٤مطم٦م اعمُ َحرم َل؟ ٕن
اؾمتٌ٤مطم٦م اعمُ َحر ِم شم١مدي إمم ىمتؾ ُمًٚمؿ آظمر ،شم١مدي إمم اًم٘متؾ ،ووم٤مشمف ،ومال يًتٌ٤مح ٓ ،جيقز ًمؽ أن شم٠ميمؾ ـمٕم٤مم أظمر:
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ٕن هذا اًمٓمٕم٤مم إن َل ي٠ميمٚمف هق ُم٤مت ومال جيقز.
ً
وم٤موال قمـ طم٤مضمتف زاد قمـ احل٤مضم٦م ،ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل هذا يٕمتؼم ُمـ اًمٜمقع اًمث٤مين،
احلٚفَٜافث :ٜٕٔٚأن يٙمقن هذا اًمٓمٕم٤مم
ومٞمجقز ًمؽ أيمٚمف وًمق ُمـ همػم إذٟمف ،وًمٙمـ يٚمزُمؽ اًمْممن سمدل ىمٞمٛمتف إذا يم٤من قمٜمدك ُم٤مل ،أقمٓمٞمٙمؿ ُمً٠مًم٦م يمل
شمٗمٝمٛمقا:
ً
طم٤مُمال ذم صمقسمف
اًمذي يدظمؾ ُمزرقم٦م ،أو ي٠ميت قمٜمد أٟم٤مس وٞم٤موم٦م ومٞم٠مسمقن أن يْمٞمٗمقه ،إذا أظمذ ُمـ هذه اعمزرقم٦م ًمٞمس
رء ،أيمؾ وم٘مط أظمذ صمٛمرة وأيمٚمٝم٤م ،أو وضمد رء قمٜمدهؿ وم٠ميمٚمف ُمـ همػم إذٟمف :هؾ يٚمزُمف اًمْممن هٜم٤م أم ٓ؟ ُم٤م يٚمزُمف:
ٕن ًمف طم٘م٤م :وم٢من ذم اًمنمع ًمٚممر قم٤مسمر اًمًٌٞمؾ طمؼ أن ي٠ميمؾ ُمـ يمؾ طمدي٘م٦م يدظمؾ ُمٜمٝم٤مً ،مٙمـ ٓ حيٛمؾ ُمٕمف رء،
ي٠ميمؾ وم٘مط ٓ ي٠مظمذ رء ،وًمٙمؾ اُمرئ طمؼ قمغم أهؾ سمٚمد ي٠ميت إًمٞمف أن يْمٞمٗمقه صمالصم٦م أي٤مم طمؼ ،ومٚمق وضمد ؿمٞمئً٤م ُمـ همػم
ضر أؿمد ومٞمجقز ًمف أن ي٠مظمذه٤م ُمـ همػم ومن.
«إََِ ََػََؽَ َْ َِ
َسَُ َٚنَ َُ
َرََ ََذفََِ ََ
ََََِ ََذَََ َْ
ٔحََ.»ََََْٝ
َ:أ
اَاضَىَُ َرََإَََِفَََْٔ ََََٓٚا
َََََِيَإ
كََ ََِمَ ََنََاََدََ ََسَٚئَََِ َِلََافت
َََبََِ ََ
َََ َِإل َْٕ ََ
هذه اًمتقريدات يمثػمة ضمدا شمًتٓمٞمع أن شمقًم َده٤م يمم ؿمئ٧م.
َُُ َََٓ:مََََرَمََمَعَََ َْ َِ
ََافدَائَََِ َِرََبَغََاف َِ
َ،وَََََٓ َََوََ َِ
ََ ََٛمَ ََعََظَ َََدمَََاََِ ْؿَتََِ َََدَ ٍَارَ»َ.
« ََوَ َِمَ ََنََاف
َََ ََُ َََالَمََََِ َ َ َْ ََ
اجَ ََ
َاضَىَ ََرََ ٍَارَ ََ ََ
َََ ٍَُ َََ َََٓ َٚءََ َؿَ َْوَ ََُلَ َْمَ ََََ َ ََ
قمٜمقاٟم٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م سمدل اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمرهت٤م ًمٙمؿ وٟم٘مٚمتٝم٤م
هذا اًمٙمالم اًمذي ذيمره اًمِمٞمخ يّمٚمح أن يٙمقن
ً
ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ أظمر ،يّمٚمح أن شمٙمقن هذه اًمٙمٚمٛم٦م أن ٟم٘مقل أن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل ٓ :حمرم ُمع آوٓمرار وٓ
واضم٥م ُمع آىمتدار.
يلََاََدََ ََُْرَ َوهَ َ َِ
َََََ َََ َُٜ ََٔ َََِٕٚ
« ََوَافثَ
ٚتَ»َ.
ٚجَ َ َُ
ٚتََ ُتَ ََِزَ َ َُ َُ ََ
َ:احلَ َ ََ
ٟمٌدأ أن ذم ىمْمٞم٦م احل٤مضم٤مت ،وُمٕمروم٦م احل٤مضم٤مت ُمٝمؿ ضمدإ :ن سمٕمض اًمٜم٤مس يٜمزل احل٤مضم٦م ُمٜمزًم٦م اًميورة
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ؾم٠مذح هذه اًم٘م٤مقمدة سمٕمد ىمٚمٞمؾُ ،متك شمٜمزل احل٤مضم٦م ُمٜمزًم٦م اًميورة ،ومٞمٔمـ أن يمؾ طم٤مضم٦م إٟمم هل ضورة
وهذا همػم صحٞمح هذا ُمـ ضمٝم٦م ،وُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م أن سمٕمض اًمٜم٤مس يتً٤مهؾ ذم طمٙمؿ احل٤مضم٦م ،ومٞمِمدد قمغم ٟمٗمًف وٓ
ػ قمٜمف ٕضمؾ احل٤مضم٦م.
يمثػما ُمـ إُمقر اًمتل أسم٤مطمٝم٤م اًمنمعُ ،مع أن اًمنمع َظمٗم َ
يٗمٕمؾ ً
ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ :إن اًميورة هل ُم٤م يٙمقن ؾمًٌٌ٤م ًمٗمقات رء ُمـ اعمّم٤مًمح أو أطمد اعمّم٤مًمح اًميوري٦م اخلٛمس إن
اع ،احل٤مضم٦م ُم٤م هلُ :م٤م يٙمقن ؾمًٌٌ٤م ًمٚمحرج واعمِم٘م٦م اًمِمديدة اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدةً ،مٙمؾ قمٌ٤مدة ُمِم٘م٦م وًمٙمؾ أُمر ومٞمف
َل ُشم َر َ
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ُمِم٘م٦م ،اعمِم٘م٦م اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدة ضمدا وم٢مهن٤م شمًٛمك طم٤مضم٦م ،هذه احل٤مضم٦م هل ُمِم٘م٦م ًمٙمـ ًمٞمً٧م ًمٚميورة.
أضب ًمؽ ً
ُمث٤مٓ :اًميورة يًتٌ٤مح هل٤م يمؾ ُحم َر ٍم إٓ إؿمٞم٤مء اعمًتثٜم٤مة.
ص٤ملم أًمٞمس جيقع ويٕمٓمش ،يمٚمٜم٤م ذًمؽ اًمرضمؾ جيقع ويٕمٓمش ،إذن ُم٤م جيقز اًمٗمٓمر ٕضمؾ
اًمِمخص قمٜمدُم٤م يٙمقن ً
اجلقع واًمٕمٓمش اعمٕمت٤مد ،اًمنمع رظمص ذم اًمٗمٓمر قمٜمد اعمرض ورظمص ذم اًمٗمٓمر ٕضمؾ اًمًٗمر وم٘مط هلذيـ إُمريـ
ص قمٜمده٤م ،وُم٤م قمدا ذًمؽ ومال يؽمظمص ًمف.
اًمؽمظم ُ
ُمـ احل٤مضم٤مت جيقز َ
دالم أُمره٤م واؾمع ،وذًمؽ اًمِمخص ذم يمثػم ُمـ احل٤مضم٤مت جيد احل٤مضم٦م
هذيـ إُمريـ ُمـ احل٤مضم٤مت ،احل٤مضم٤مت ً
ؾمٗمرا ،ؿمخص ي٘مقل :أٟم٤م
ُمٜم٤مىمْم٦م ًمّمقر ُمٕمٞمٜم٦م همػمه٤م ٓ يؽمظمص ًمف إٓ قمٜمد ظمِمٞم٦م اًمير ُم٤م َل يٙمـ ً
ُمرو٤م أو يٙمقن ً
أقمٛمؾ ذم أقممل ُمٝمـ ؿم٤مىم٦م ،هؾ جيقز زم أن أشمرظمص سمرظمص اًمٗمٓمر ذم هن٤مر رُمْم٤من؟ اعمرض أظمص ُمـ اعمٝمـ اًمِم٤مىم٦م
هؾ جيقز؟ ٓ جيقزٕ :ن احل٤مضم٦م وٌٓمٝم٤م صٕم٥م دىمٞمؼُ ،متك جيقز هلذا اًمِمخص أن يٗمٓمر إذا شمٕم٥م وأدى شمٕمٌف إمم
ُمرض ،أو ىمد ي١مدي إمم شمٚمػ اًمٜمٗمس ،ومٜم٘مقل ًمف :أومٓمرٕ :ن هذا اًمتٕم٥م ي١مدي سمؽ إمم اعمرض.
سمٕمض اًمٜم٤مس ُمع ؿمدة اجلقع وهؿ ُمّم٤مب ً
ُمثال سمٛمرض اًمًٙمر ٟم٘مقل أشمٕمٌؽ اًمّمقم أومٓمر ٕٟمف ؾمٞم١مدي سمؽ إمم
ارشمٗم٤مع اًمًٙمر أو اٟمخٗم٤موف ؾمٞم١مدي سمؽ إمم ُمرض إن يم٤من ؾمٞم١مدي سمؽ إمم ُمرض أومٓمرٕ :ضمؾ اًميورة أو احل٤مضم٦م
اًمتل ىمدره٤م اًمٌمء ،أُم٤م ُمرد اًمتٕم٥م وطمده ٓ يٙمقن ُمقضمًٌ٤م سمٛمجرد اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم ٓ ،يٙمقن ُمقضمًٌ٤م إلسم٤مطم٦م اًمٗمٓمر.
إذن قمرومٜم٤م أهن٤م اعمِم٘م٦م اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدة ،هذه احل٤مضم٤مت إذا ختٚمػ أطمد اًمنموط اًميورة اًمً٤مسم٘م٦م وم٢مهن٤م شمًٛمك
طم٤مضم٦م ٓ شمًٛمك ضورة ،وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ اًمٌمء همػم اعمتٞم٘مـ ٟمًٛمٞمف ُم٤مذا؟ طم٤مضم٦م ،اًمٌمء اًمذي ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومقات
ً
ُمًت٘مٌال يًٛمك طم٤مضم٦م وٓ يًٛمك ضورة،
أطمد اعمّم٤مًمح اخلٛمس يًٛمك طم٤مضم٦م ،اًمٌمء اعمًت٘مٌؾ ًمٞمس ُمقضمقد أن
ُمتقىمع طم٤مضم٦م ومٞمًتٌ٤مح ًمف أؿمٞم٤مء ُمٕمٞمٜم٦م ،إُمر اًمث٤مًم٨م ىمٚمٜم٤م أن حيت٤مج إمم قمٞمٜمف إذا يم٤من اًمِمخص ًمٞمس حمت٤مج ًمٕملم
اًمٌمء ،وإٟمم سمّمقرة ُمـ صقره ،وم٢مٟمف يًٛمك طم٤مضم٦م ُمثؾ ُم٤مذا؟ اًمذي ومٞمف طمً٤مؾمٞم٦م أو ضمٚمده ي١مذيف ٟمقع ُمٕملم ُمـ
اًم٘ممش ،احل٤مضم٦م ًمٞمً٧م ًمذاك اًم٘ممش ُمـ سم٤مب اًمدواء ،وإٟمم اًم٘ممش هٜم٤م ُمـ سم٤مب صقرة ُمـ صقر احل٤مضم٦م إًمٞمف
وختٗمٞمػ اعمِم٘م٦م ومٜم٘مقل هٜم٤م :جيقز ًمٌس صمقب احلرير ٟمص طمدي٨م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َعمـ يم٤من ي١مذيف
نمة ،وًمٙمـ
اًم٘ممش إذن َل يٙمـ قمٜمده إٓ احلرير ،واًمث٤مين اًم٘ممش اعمٕمت٤مدً ،
ـمٌٕم٤م هٜم٤م يقضمد أىمٛمِم٦م ضمديدة ٓ شم١مذي اًمٌَ َ َ
( )1

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ) 5839ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم :سم٤مب احلرير ذم احلرب ،وُمًٚمؿ ( ) 2976ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م :سم٤مب إسم٤مطم٦م ًمٌس
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أيْم٤م ٟم٤مدر ومال جيد إٓ اًمّمقف واحلرير،
ىمديم ُمـ إول إٟمم يقضمد اًم٘مٓمـ واًمّمقف واحلرير هذه أٟمقاقمف ،واًم٘مٓمـ ً
ً
وم٢مذا يم٤من اًمٜمقع إول ي١مذيف وٓ يٜم٤مؾمٌف إٓ اًمث٤مين ٟم٘مقل هٜم٤م :جيقزٟٕ :مف طم٤مضم٦م ُمـ صقر إمم صقره ،وؾم٠مؿمػم إًمٞمٝم٤م
سمٕمد ىمٚمٞمؾُ ،م٤م اًمذي يؽمشم٥م ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ قمرومٜم٤م أن اًمٗمرق سملم احل٤مضم٦م واًميورة ُمـ طمٞم٨م احل٘مٞم٘م٦مُ .م٤م اًمذي
يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ؟
هٜم٤مك صمالصم٦م أطمٙم٤مم ُمٝمٛم٦م يٗمرق سملم احل٤مضم٦م وسملم اًميورة.
ـمٌٕم٤م هذه
افٍرقَإول :أن اًميورة جي٥م ومٕمؾ ُم٤م شمٜمتٗمع سمف ،جي٥م أن شم٠ميمؾ ،جي٥م أن شمتٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمرً ،
يٙمقن ومٞمٝم٤م ظمالفً ،مٙمـ جي٥م أن شمٗمٕمؾ ُمـ إُمقر همػم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر أن شمٗمٕمٚمٝم٤م ٕضمؾ أن شمؼمأ قمـ ٟمٗمًؽ اإليمراه
وضمقسم٤م ،إٟمم اًميورة جي٥م ومٕمؾ ُم٤م شمدرأ سمف ،أُم٤م احل٤مضم٦م وم٢مهن٤م رظمّم٦م.
جي٥م
ً
إذن وم٤معمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًميورات قمزالؿ واحل٤مضم٤مت ُر َظمص :جيقز ًمؽ ومٕمٚمٝم٤م وجيقز ًمؽ
شمريمٝم٤م ،أُم٤م اًميورة ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف ٕٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومقات رء أهؿ وهق إُمقر اخلٛمً٦م هذا إُمر إول.
إمر َافثِّٚن  :أن إصؾ أن اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات ،يمؾ حمٔمقر إٓ ُمًتثٜمك شمٌٞمحف اًميورة ،وأُم٤م
احل٤مضم٤مت وم٢مٟمم شمرومع اًمٙمراه٦م ،واطمد قمـ اعمٙمروه٤مت ،صم٤مٟمٞمً٤م شمٌٞمح سمٕمض اعمحرُم٤مت وًمٞمس يمٚمٝم٤م ،وهل رىمؿ صمالصم٦م
ؾم٠مذيمره٤م ًمٙمؿ سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،شمٌٞمح سمٕمض اعمحرُم٤مت وًمٞمس يمٚمٝم٤م.
افٍرقَافثِّٚن :سملم اًميورة واحل٤مضم٦م أن اًميورة شمٌٞمح يمؾ اعمحرُم٤مت إٓ إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م اًم٘متؾ واًمزٟم٤م واًمنمك
سم٤مهلل قمز وضمؾ ،أُم٤م احل٤مضم٦م وم٢مٟمم شمرومع يمؾ يمراه٦م سمال اؾمتثٜم٤مء ،وشمٌٞمح سمٕمض اعمحرُم٤مت اًمتل ؾمٜمذيمره٤م ذم رىمؿ صمالصم٦م.
إمر َافثٚفَِ ٞف َافٍرق َبغ َافَّضورة َواحلٚج :ٜأن اًميورة ذيمره٤م اًمِمٞمخ :أن اعمُ َحر َُم٤مت ًمذاهت٤م شمًتٌ٤مح
سم٤مًميورة وٓ شمًتٌ٤مح سم٤محل٤مضم٦م ،وأُم٤م اعمحرُم٤مت ًمٖمػمه٤م وم٢مهن٤م شمًتٌ٤مح سم٤مًميورة وسم٤محل٤مضم٤مت ،أن اعمحرُم٤مت ًمذاهت٤م ٓ
شمًتٌ٤مح إٓ سم٤مًميورة وأُم٤م اعمحرُم٤مت ًمٖمػمه٤م ومتًتٌ٤مح سم٤مًميورة وسم٤محل٤مضم٤مت ،وهذه اًم٘م٤مقمدة ذيمره٤م اًمِمٞمخ
أيْم٤م ذم ىمْمٞم٦م اًمقؾم٤ملؾ واعم٘م٤مصد.
وؾمٜمذيمره٤م ً
اَاحَتََِ َََٟٔإَََِ ََػَََؾًَََََِِِ َِهََزَاَفََ َِ
ٍَ َِ
« َيَ ًَََِْْ َ ََ
َََنََ ُـَ َ
َََ ََُ َََرََ ََاهَ ََُ.»ٜ
ََٝاف
يَ:أ
ْ
َلََ َََمَ َُْ ََُرَوهََََؾَ ًَْ َُِ ُهََإَََِ ََذَََ َْ ََ

احلرير إذا يم٤من سمف طمٙم٦م أو ٟمحقه٤مُ ،مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :رظمص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمزسمػم سمـ اًمٕمقام وقمٌد اًمرمحـ سمـ
قمقف ذم ًمٌس احلرير حلٙم٦م يم٤مٟم٧م هبم.
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ي٘مقل اًمِمٞمخ هذه اعمً٠مًم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن يمؾ أُمر ُمـ احل٤مضم٤مت شمرومع اًمٙمراه٦م شمرومع يمراه٦م اًمٗمٕمؾ:
وم٠مي أُمر ُمٙمروه إذا ومٕمٚمتف حل٤مضم٦م وم٢مٟمف شم١مضمر قمٚمٞمف وشمزيؾ قمٜمؽ اًمٙمراه٦م سمٙمٚمٝم٤م.
َِ َِ َِ
َٔ ٟإَََِ ََػَ َ َتََرَـََِ َِهَ َزََاَفََ َِ
« ََأَ َْوَ َ ُـَ َ
َافدَيَ َِنَ
َ َٝاف
اَاحَتََِ َ ََِ
َلَ َمَ َُْ ََُرَوهٍَََ َ َتَ ََْرَ ُـَ ُهََ،إ
َٚجَ ًََ ََلَ َظَ َََِْٔ َُُ ْمَ َََِِفَ َََ َ
﴿وَ ََمَ ََ ََ
َََ ََُ َََرََ ََاهَ َُ َٜفََ َََ َْوَفَهَ َ ََُشَبَْ ََحَُ ََٕ َٚهَ َ َََوَ َتَ ًََ َ ََٚػَََ َ َََ:
ََََِ َذََََ َْ
َْ
َِمَنَََحَرَ ٍََج﴾َ َََ.وَ َؿَوَفََِ َِهَََشَبَحَََٕ َٚهَََوَ َتًََ َ ََٚػََ﴿َََ:يَ َِرَ َ ََُيدَاََهللََََُبَِ َُُمََاََفَََّْٔسَََوََََٓيَ َِرَ َ ََُيدَبَِ َُُمََاََفًَََّْسَ﴾َ ََ َِ َِ َِ
َصَ َذََاََهللََََُظَ ََِ َْٔ َِهََ َََوَ ََشََِ ََمَ«َََ:إََِنََ
َ.وَفَ َََ َْوَفَهََ ََ
ُ ُ َْ ََ ََ
ََ َْ َُ ْ ََ ُ ََ َ
ُ ُ َْ ََ ََ ُ
ُ
َْ ََ ََ
َّسَ» َ َُمَتَ ٍََ ٌَقََظَ ََِ َْٔ َِهَ»َ.
ََ َ
افدَ َ ََ
ينََ ُيَ َْ ٌَ
( )1

ُمٌ٤مطم٤م ،سمؾ
هذه إدًم٦م اًمثالصم٦م شمدل قمغم ىم٤مقمدشمٜم٤م ،وهل أن احل٤مضم٦م شمرومع اًمٙمراه٦م طمٙمؿ اًمٙمراه٦م ودمٕمؾ اعمٙمروه ً
ىمد يٙمقن أطمٞم٤م ًٟم٤م ُمًتحٌ٤مٟٕ :مٜم٤م ىمٚمٜم٤م إن احل٤مضم٤مت ُر َظمص واهلل قمز وضمؾ حي٥م أن شم١مشمك ُر َظم ُّمفُ ،مـ أُمثٚم٦م ذًمؽ
إو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمٞمذيمر اًمِمٞمخ ،أن اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اعمرء ذم صالشمف يٙمره شمٖمٛمٞمْمف ًمٕمٞمٜمٞمف ،وإٟمم يٙمقن ٟمٔمره ذم
صالشمف أيـ؟ اًمًٜم ُ٦م أن يٙمقن عمقوع ؾمجقده إٓ ذم ُمقوع واطمد قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وهق ذم اًمتِمٝمد ومٞمٜمٔمر
ًمًٌ٤مسمتف ،اعمٌ٤مح يمم رواه اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش أيـ يٌ٤مح اًمٜمٔمر؟ ِىمٌَؾ َو ْضم ِٝمؽ ،اعمُ َحرم أن شمرومع سمٍمك إمم اًمًمء،
ً
وؿممٓ.
اعمٙمروه أن شمٚمتٗم٧م يٛمٞمٜمً٤م
ً
وؿممٓ ،اًمتٖمٛمٞمض ،إصؾ :أن اعمّمكم
ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ أن قمـ احل٤مضم٦م اًمتل شمٌٞمح اعمٙمروه ،إذن آًمتٗم٤مت يٛمٞمٜمً٤م
وي ْٙم َره شمٖمٛمٞمْمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل ُي ْٙم َره ،ضم٤مء ذم إصمر قمـ ُم٤مهد،
يٙمقن ٟمٔمره إمم ُمقوع ؾمجقده أو إمم ؾمٌ٤مسمتفُ ،
ًمٙمـ ًمق يم٤من أُم٤مم ٟم٤مفمريف رء يِمٖمٚمف أن شمٙمقن أُم٤مُمؽ ُِم ْرآة أو ُص َقر وٟمحق ذًمؽ ،ومٜم٘مقل :شمذه٥م اًمٙمراه٦م هٜم٤م،
ومٞمنمع اًمؽمك ومٞمٖمٛمض قمٞمٜمٞمف أُم٤مم أُمر يِمٖمٚمف.
إمرَافثِّٚن :اًمّمقم ً
ُمثال اعمرأة وهل ص٤ملؿ ،إصؾ أن ذوق اًمٓمٕم٤مم ُمـ همػم طم٤مضم٦م ُمٙمروهً ،مٙمـ إن يم٤من حل٤مضم٦م
زوج اًمٓمٕم٤مم عم٤مذا؟ ٕن اًمذوق ٓ يقصؾ إمم اجلقف ومٝمق ضم٤ملز ًمٙمٜمف ُمٙمروهً ،مٙمـ ذوىمف حل٤مضم٦م ًمٙمل شمٕمٚمؿ اًمٓمٕم٤مم
طم٤مضم٦م ومٞمف ُمِم٘م٦م ُيرب اًمٓمٕم٤مم هذا ُمِم٘م٦م ،ذوىمف عمٕمروم٦م طمالوشمف ُمـ ُمرورشمف وىمٚم٦م ُمٚمحف ويمثرهت٤م طم٤مضم٦م ،ومٞمجقز
ًمٚمٛمرأة أو اًمرضمؾ اًمذي يٓمٌخ أن يذوق ٕضمؾ احل٤مضم٦مً ،مٖمػم احل٤مضم٦م ُمٙمروه ،إذن ومٝمٜم٤م احل٤مضم٤مت شمزيؾ اًمٙمراه٦م.
َ:ٚادَََِٔٚهََافتَِ
َِ
ََتَتََََٓ ََ َِ
َرََ َُِمَََََ َِ
َرََ ََِمَ ََنََؽَ َْ َِ
َاشَتََِ ًََْمَ َََُلََ َََٚـَََٚدَُتََ ٌََ َ َِ
َٚمَ ََنََاََدََ ََسَٚئَََِ َِلََ َََمَ ََََ
ٚزَجٍََََ»َ.
« ََوَ َيَ ََْد ََُخ َُلََ ََ ْ ََ
كََفََ ُهَََ َََ،ؾََّْْ ََََٓ َ َََ ََ ُ
ََ َََٓٚ
ََََيَََ ُيَ َُْ َََرَ ُهَََ َْ ََ
َحَ َْ ََ
طمراُم٤م ىم٤مًمقا :اًمتل شمتٖمػم سمٖمػم مم٤مزج ىم٤مًمقا :وُمثؾ ذًمؽ إذا وىمع ذم اعم٤مء زي٧م أو
هٜم٤مك ُمٞم٤مه يٙمره اؾمتٕممهل٤م ًمٞمً٧م
ً

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ) 39ذم يمت٤مب اإليمن ،سم٤مب اًمديـ ينُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ؾمٛمـ هذا همػم مم٤مزج ،هٜم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء إٟمم يمرهقه ُمراقم٤مة ًمٚمخالفٟٕ :مٜم٤م قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :أن
اًمٙمراه٦م وآؾمتحٌ٤مب ىمد يٙمقن ٕضمؾ اًمٜمص اًمنمقمل ي٠ميت سم٤مٓؾمتحٌ٤مب أو اًمٙمراه٦م ،وىمد شمٙمقن اًمٙمراه٦م ٕضمؾ
ُمٙمروه٤م ُمـ سم٤مب اًمٜمٝمل اًم٘مٌح ًمف ُمـ سم٤مب اًمتٜمزيف واًمتٜمٔمػ سمٕمض اًمٜم٤مس يًتحٌقن أؿمٞم٤مء
اًمتٜمزيف :يم٠من يٙمقن رء
ً
ُمـ سم٤مب آؾمتحٌ٤مب ُمـ سم٤مب اًمٜمٔم٤موم٦مُ ،مثؾ ىمقهلؿ ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ً
آؾمتِ ْح َداث.
ُمثال :يًتح٥م آهمتً٤مل سمٕمد ْ
ُمـ أيـ ضمئ٧م هذا اًمٙمالم؟ ىم٤مل اًمٜمقوي :ذم «اًمروو٦مش ىم٤مل وهذا آؾمتحٌ٤مب اؾمتحٌ٤مب شمٜمٔمػ وشمٜمزه وهذا ُمـ
ُمقضمٌ٤مت آؾمتحٌ٤مب واًمٙمراه٦م.
إمرَافثٚف :ٞهذا اعم٘مّمقد ُمٜمف أن ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٙمراه٦م أو آؾمتحٌ٤مب ٓ ٟم٘مؾ اًمًٜمٞم٦م ُمراقم٤مة اخلالف :وم٤معم٤مء
اًمذي ًمٞمس مم٤مزج يمرهف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمراقم٤مة ًمٚمخالفٕ :ن ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ىم٤مل :أٟمف ٓ يرومع احلدث ،ومٝمذا اعم٤مء
اًمذي اظم تٚمط سمف همػم اعممزج ُمثؾ اًمٓمح٤مًم٥م اًمتل شمٙمقن ومقق اًمؼمك ُمثؾ اًمٓمحٚم٥م وُمثؾ اًمزي٧م جيقز أن شمتقو٠م سمف ُمـ
همػم يمراه٦م إذا وضمد احل٤مضم٦م ،يم٠من يٙمقن قمٜمدك ُم٤مء آظمر ًمٚمنمب وإيمؾ ،ومٜمٚمج٠م هلذا ًمٚمقوقء ومٞمجقز ُمـ ظمالل
اًمٙمراه٦م ،أُم٤م إن وضمد همػمه وم٤مٕومْمؾ وإشمؿ أن شمتقو٠م ُمـ اًمث٤مين.
« ََأَوَََمَسَتًََََّلَََبَِىَََٓ َٚرَ ٍَةَََمَسَتَََحَب ٍََََٜوَ ََٕ َِ
َهََ»َٚ
ََ ََ َُ َْ ََ َ ََ َْ
َحَ َِو َ
َْ َُ َْ ْ ََ
اعمًتٕمٛمؾ ٟمققم٤من :اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ٟمققم٤من ُمًتٕمٛمؾ ًمرومع طمدث واضم٥م ـمٝم٤مرة واضمٌ٦م يم٤مًمٖمًٚم٦م إومم ذم
اًمقوقء ،واًمٜمقع اًمث٤مين ُمًتٕمٛمؾ ذم ـمٝم٤مرة ُمًتحٌ٦م .إول قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يرومع احلَ َدث ،واًمث٤مين يرومع احلَ َدث ًمٙمٜمف
ُمٕم٤م ُمٙمروه اؾمتخداُمٝمم ُمٙمروه يمراه٦م وشمزول اًمٙمراه٦م قمٜمد احل٤مضم٦م.
ُمٙمروه ،واًمّمحٞمح أن آصمٜملم ً
إشئَِ:ٜ
َبٚفَّسؿَٜهلَهوَظبد؟ََََ
افسٗالَ:أحدَاإلخوانَيَولَ:مَٚحُمَمنَوَ َِجَ َََدََََ َ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ
ََ َ ََ َ َََ َ َََ َ َ ََ َََ َ َ َ ََ َََ َ َ ََ َ ََ َُ
ٍ
ؽم ّق ،هذا ُمـ ُمً٤ملؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،وم٢مهنؿ
اجلوابَٟ:م٘مقل ًٓ ،مٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمرق أن ي١مظمذ اًمر ُضمؾ سمِ َج ِر َيرة َومٞمُ ًْ َ َ
ؾم٤مرىم٤م أو ً
ً
ؽمىمقه ،وهذا اًمًٌ٥م ُمـ اًمرق
يم٤مٟمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م إذا وضمدوا
اؾم َ َ
ىم٤مشمال ،أو صمٌ٧م قمٚمٞمف اجلريٛم٦م ،أو قمٚمٞمف َد ْي ٌـ ْ
سم٤مـمؾ ،ومٞمٙمقن ُمٚمٖمٞم٤م.
افسٗالَ:يَولَمَ ََ َُ
َبغَافْٚسَإٔهَيسّوٕهَظبدَهلَهوَظبدَحَََٔ ًََ َٚ؟ََََ
نَصَ ََِٓ ََرَََ ََََََ ََََ َََ َ َ ََ ََ ََ ََ َ ََ َ ََ ََ ََ َ
ََ َ ََ َ َََ َ َ ََ ََ
اجلواب ٓ :يمٚمٜم٤م قمٌٞمد هلل قمز وضمؾ ،اًمٕمٌ٤مدة هلل قمز وضمؾ شمٙمقن ًمف.
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ُخَ َِ
َِ
َََََ ََرَيَََٚ
َِصَ َََأََ ََضَََُٖافث
اَوَتَََِ ًََََٔٓ *** َٚوَـََِ ََْد َُتََبََََِٖ َْ ُ
ََوَِمََََٚزََاَ َدَ َِِّنََ َؾَ ََْخ ًَرَََ ََ
َ ََٝؿَوَفََِ ََ َِ َِ
ُدَ ََُخ َ َِ
ْحَ َََدَ ََِِلََ ََٕبَََِٔٚ
وِلََ ََ ْ
رَ ََتَ َََأََ َْ َ
ََتَ ََ َْ
كََ َيَ َََٚظَبََ َٚدَيَ *** ََوَ ََأَ ْنََ َََشَ َ َْ
أن ٓ يقضمد قمٌد سمٛمٕمٜمك ىمـ قمغم وضمف إرض أطمد سم٤معمٕمٜمك اًمّمحٞمح ،وأذيمر أن اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز ذم آظمر
طمٞم٤مشمف ضم٤مءه سمٕمض اعمًئقًملم ذم اًمدول اإلومري٘مٞم٦م وىم٤مًمقا :أٟمف قمٜمدٟم٤م هذا اًمٌمء وهذا همػم صحٞمح :وم٢من أؾمٌ٤مب اًمرق
قمٜمدهؿ همػم صحٞمح٦م.
***
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َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ َِنَََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أَجٕملم ،أُم٤م سمٕمد:
َؿَ َََٚلََافـَّ َََٗفَ ََُ َِ
ْحَ ُهََاَهللََُ:
فَََ ََرَ َ
َُ
خََ َُلَ َ ََ َْتَتَََٓ ََ َِ
َحَ َْكَ َ َفَ ُهََ َََ،ؾَ ََِّ َْْ ََََٓ :ٚاَفَْـ ََََُِّٔ َٚهَ َافَََتََِيَََ ُيَ َُْ ََرَ ُهَ ََ َْاشَتََِ ًََْمَ ُفَـ ََََٓ َ ،ٚـَ ََُّتََ ٌََ َ ٍَرَ َ َِمَ َْنَ َؽَ َْ َِرَ َ َُِمَََ َِ
َٚمَ ََنَ َاَفَْـ َََّ ََسََٚئَََِ َِلَ َ ََمَ ََََ
َََََ َْوََ
ج َ
َ،أ
ٚزَ ٍََََ
( ََوَ َيَََْدََ ََُ
ََ
ََ
ََ ََ َ ََٓٚ
َٔ ٟإََِ ََػَ ََ َِ َِ َِ
َِ
ٍَ
ٍَ
َ،وَ َـَ ََذَفََِ َ
ٚبَ َإََِ َذَاَ
َ،وَافث
اَاحَتََِ َ ََََِ
ََََََٔ َ َُ
وهَ ََُ ََ َٜ
كَََ َََْإَََ ََوََ َِاِّنَ َاََفَْـَّ َُْ َُرَ َ ََ
َاشَتَ ًََََْمَفَهَ َفََـ ْمَ َ ُيَ َُْ ََرَ ْهَ ََ ََ
َهَ ََ َََ،ٚؾَََِ٘ َذََََ َْ
َْ
َُمَ َْسَ َتَ ًََّْ ٍَلَ َبَِىََ َََٓ َ ََٚرَةَ َ َُمَ َْسَتََ ََحََبََ َ َٜوَ ََٕ َْحَ ِوَ َ
َ َِ
ََٟٔإََِ َفََْٔ ََََََٓٚفََـ ْمََ ُتَ َُْ ََرَ ْهَ).
احَتَ َ ََ
َْ
َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ ِنََََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،صغم اهلل
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن ً
يمثػما إمم يقم اًمديـ .أُم٤م سمٕمد:
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وؾمٚمؿ
ً
شمًٚمٞمم ً
ومٝمذه سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم ُمً٠مًم٦م اعمٙمروه٤مت اًمتل شمزول اًمٙمراه٦م ومٞمٝم٤م ٕضمؾ احل٤مضم٦م ،ويمٜم٤م سم٤مُٕمس ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م
ُمـ احلدي٨م قمـ اعمٞم٤مه اًمتل ُيٙمره اؾمتٕممهل٤م ،يم٤معمتٖمػم ُمـ همػم ُمم ٍ
٤مزج أو اعمًتٕمٛمؾ ذم ـمٝم٤مرة ُمًتحٌ٦م ،وٟمحق ذًمؽ.
ٟم٘مػ اًمٞمقم قمٜمد اعمث٤مل اًمث٤مين :وهل إواين اعمٙمروه٦م ،اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :إن ُمـ إواين ُم٤م ُيٙمره
ومجٕمؾ ومٞمف ِؿمٕم٥م ،يٕمٜمل :ضمٕمٚم٧م ومٞمف وٌ٦م يًػمة ُمـ ومْم٦م.
اؾمتخداُمف ،وُمثٚمقا ًمذًمؽ ذم اإلٟم٤مء إذا اٟمٙمنُ ،
ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مءُ :يٙمره ُمٌ٤مذة اًمٗمْم٦م سم٤مٕيمؾ أو اًمنمبُ ،م٤م شمنمب ُمـ ضمٝم٦م اإلٟم٤مء اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٗمْم٦مُ ،يٙمره
يمراه٦مُ ،م٤م ؾمٌ٥م اًمٙمراه٦م قمٜمدهؿ؟ ىم٤مًمقا :عم٤م ىمد ي١مدي إمم شمٕمٔمٞمؿ هذا إُمر ذم اًمٜمٗمس ُمـ ضمٝم٦م ،وعم٤م ومٞمف ُمـ حمؾ
اًمِمٌٝم٦م وهق اًمٙمراه٦م ،وهق حمؾ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وًمٙمـ إن اطمت٤مج إًمٞمف ،سم٠من يم٤من اإلٟم٤مء ٓ ُينمب ومٞمف إٓ ُمـ ضمٝمتف
اًمتل ومٞمٝم٤م اًمْمٌ٦م اًمٞمًػمة ُمـ اًمٗمْم٦م زاًم٧م اًمٙمراه٦م ٕضمؾ احل٤مضم٦مٟ .مٕمؿ.
َََََٔ َٚبََإََِ َذََََ َِ
َٔ َٟإََِ َفََْٔ ََََََٓٚفََـ َْمَ َ ُتَ َُْ ََرَ ْهَ)ُ ،مثؾ :اًمثٞم٤مب اعمٙمروه٦م وهل اًمثٞم٤مب اعمّمٌقهم٦م سمحٛمرة أو سمّمٗمرة
اَاحَتَ َ ََ
َْ
صمؿ ىم٤ملََ ( :وَافث َ َُ
أو ٟمحق ذًمؽ ،وم٢مهن٤م ُمٙمروه٦م قمغم ىمقل يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،وإذا اطمتٞم٩م هلذه اًمثٞم٤مب وم٢مهن٤م شمزول اًمٙمراه٦م ،وشمٙمقن
ُمٌ٤مطم٦م.
َِ
خََ ََالَ َِءََبَِ ََ ٍَ َِ َِ َِ
خََ ََُ
ٚجَ ٍَٟ .)َٜمٕمؿ ،هذا واوح أن اًمدظمقل ًمٚمخالء سمٌمء ومٞمف
ولََاَفَْـ َََ
[ىم٤مل]ََ ( :وَ ُيَ َُْ ََرَ ُهََ ُدَ ََُ
قَءََؾَ َٔهََذَ ْـَ َُرََاَهللََِفَ ٌََ َْ َِرََ ََحَ َ ََ
َْ
ً
ظم٤ملٗم٤م ُمـ اًمناق أو ظمِمٞم٦م ُمـ شمٚمػ هذا
ذيمر اهلل قمز وضمؾ يمقرىم٦م وٟمحقه٤م ُيٙمره ،وًمٙمـ إن اطمت٤مج إًمٞمف إن يم٤من
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اًمذي ومٞمف ذيمر اهلل قمز وضمؾ َل ُيٙمره.
َافه ََالَ َِةَ) هذا شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف سم٤مُٕمس ،وسمٞمٜم٤م أن اًمٜمٔمر ذم اًمّمالة أرسمٕم٦م أٟمقاعٟ :مٔمر
ٚتَ ََِِفَ َََ َ َ
[ىم٤ملََ ( ]:وَ ُيَ َُْ ََرَ ُهَ ََ َِآَ ْفَتََِ ٍََ َ َُ
ُمًتح٥م ،وٟمٔمر ضم٤ملز ،وٟمٔمر ُمٙمروه ،وٟمٔمر حمرم :وم٤معمًتح٥م :أن يٙمقن عمقوع اًمًجقد ،واجل٤ملز :أن يٜمٔمر اعمرء
ِىم ٌَؾ وضمٝمف ،واعمٙمروه :آًمتٗم٤مت ؾمقاء سم٤مًمٌٍم أو سم٤مًمقضمف ،طمتك اًمقضمف ُمـ آًمتٗم٤مت يمم ضم٤مء ذم احلدي٨م  ،واعمحرم
( )1

قمغم اًمّمحٞمح إٟمم هق اًمرومع إمم اًمًمء.
ٟمٕمؿ اعمذه٥م أن اًمرومع إمم اًمًمء ُمٙمروهٕ :هنؿ أدظمٚمقه ذم آًمتٗم٤مت ،واًمّمحٞمح أٟمف حمرمٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل
ُمٌ٤مطم٤م.
حمرُم٤م وٓ يٙمقن ً
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هنك قمٜمف وشمققمد قمغم رومع اًمٌٍم  ،ويمؾ أُمر ُشم ُققمد قمٚمٞمف وم٢مٟمف يٙمقن ً
َِ
اشََ َِذَ ََرَاَظَ َْٔ َِهََ ََشَ َ َِ
سََ َُ
ٚجَ ًََداَ) ٟمٕمؿ .اومؽماش اًمذراقملم ضم٤مء اًمٜمٝمل ومٞمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟٕ :مف
[ىم٤ملََ ( ]:وَاَ ْؾَ ََ
( )2

( )3

حمرُم٤م ًمٕمدم اًمتققمد ومٞمف ،ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م ومٞمف شمِمٌٞمف
ؿمٌٝمف سم٤مومؽماش اًمٙمٚم٥م ،ومدل قمغم أٟمف ممٜمقع وُمٜمٝمل قمٜمف ،وًمٞمس ً
حمرُم٤م ،وهذه ىم٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل شمًتثٛمر هب٤م اًمٜمّمقص ،وم٢من ُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل ٟمٕمرف
سم٤محلٞمقان يٙمقن ً
هب٤م اؾمتثمر اًمٜمّمقص :قمٜمدُم٤م ي٠ميت إُمر سم٤مًمٜمٝمل ويم٤من ومٞمف شمققمد سمٕمذاب وم٢مٟمٜم٤م ٟمحٙمؿ سم٤مًمتحريؿ ،هذه ىم٤مقمدة ،وإذا ُؿمٌف
اعمحرم أو ومٕمؾ اعمحرم سم٤محلٞمقان :ومٝمؾ يٙمقن هذا اًمدًمٞمؾ ذم ذاشمف دآ قمغم اًمتحريؿ أم اًمٙمراه٦م؟ ومٜم٘مقلُ :مرد اًمتِمٌٞمف
سم٤محلٞمقان ًمٞمس دآ قمغم احلُرُم٦م :وًمذًمؽ عم٤م ذيمرٟم٤م احلدي٨م اعمِمٝمقر ذم «اًمّمحٞمحش أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ىم٤مل« :افًَََٚئَََِدََََُ ََِِفَ َ َِهَبَتََِ َِهَ َ َـََٚفَََُ َِْ َِ َِ
يءَ َ ُثَ َمَ َ َيَ ًَُوَ ُدَ ََِِفَ َ َؿَ َْٔ َئَِ َِهَ»  ،وذيمرٟم٤م أن اًمّمحٞمح أن اًمٕمقدة ذم اهلٌ٦م ىمٌؾ اًم٘مٌض
َ
َ
َ َ َٛيَََ َ َُ
( )4

ضم٤ملزً ،مٙمٜمف ُمٙمروه ،وم٤محلدي٨م هٜم٤م ُحي ٛمؾ قمغم اًمٙمراه٦م ،وًمذًمؽ عم٤م ص٤مرت اعمٜم٤مفمرة اعمِمٝمقرة سملم اًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق
سمـ راهقيف قمٚمٞمٝمم رمح٦م اهلل ،ىم٤مل اًمِم٤مومٕملٟ :مٕمؿ ًمٞمس ًمٜم٤م ُمثؾ اًمًقءً ،مٙمٜمٝم٤م حمٛمقًم٦م قمغم اًمٙمراه٦م ،ومذًمؽ اًمٜمص إذا

( )1أ ظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمثؾ اًمّمالة ( ،) 2863وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (ُ )552مـ طمدي٨م احل٤مرث
إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب رومع اًمٌٍم إمم اًمًمء ذم اًمّمالة ( )759قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب ٓ يٗمؽمش ذراقمٞمف ذم اًمًجقد ( ،)822وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب آقمتدال ذم اًمًجقد
( )493قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهلٌ٦م – سم٤مب هٌ٦م اًمرضمؾ ُٓمرأشمف ( ،)2589وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اهلٌ٤مت – سم٤مب حتريؿ اًمرضمقع ذم اًمّمدىم٦م واهلٌ٦م
( )1622قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم.
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يم٤من ومٞمف شمِمٌٞمف سمحٞمقان ٓ يٙمقن دآ قمغم اًمتحريؿ ،وإٟمم دال قمغم ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل ،ومٞمِمٛمؾ اًمتحريؿ واًمٙمراه٦م ،وي٠ميت
اًمدًمٞمؾ اخل٤مرضمل اًمذي يدل إُم٤م قمغم اًمتحريؿ أو قمغم اًمٙمراه٦م.
ٓ َ َََِ
ر َِةَََ َ َ،وَ ََٕ َْحَ َِو َ َذَفََِ َ
ٚجَ ٍَ )َٜاحلريم٦م اًمٞمًػمة ذم ذاهت٤م ُمٙمروه٦م ،وًمٙمـ اًمٙمثػمة هل اًمتل
كَََ َإَََِ َ
س َِ
(وَ ََحَ ََرَ َـَ ُتَ ُهَ َافَْ ََٔ َِ
َحلَ َ ََ
[ىم٤ملََ َ ]:
شمٙمقن حمرُم٦م :ومتٌٓمؾ اًمّمالة أًمٞمس يمذًمؽ؟ واًمٗمرق سملم اًم٘مٚمٞمٚم٦م واًمٙمثػمةٕ :هؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م شمقضمٞمٝم٤مت :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ
ي٘مقل :إن اًمٙمثػمة هل ُم٤م يم٤مٟم٧م صمالث طمريم٤مت ُمتقاًمٞم٤مت ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل – وهق إىمرب – :إن اعمراد سم٤محلريم٦م
اًمٙمثػمة احلريم٦م اًمٙمثػمة قم ً
روم٤م ،سمحٞم٨م يٙمقن اًمِمخص اًمذي يٜمٔمر إمم هذا اعمّمكم اعمتحرك ئمـ أٟمف ًمٞمس ذم صالة،
وهذا هق إىمرب ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمٞمًػم وسملم اًمٙمثػم ،اًمٞمًػم ُمـ احلريم٦م ُمٙمروه٦م ،واًمٙمثػم ُمـ احلريم٦م حمرم يٌٓمٚمٝم٤م
إذا يم٤مٟم٧م اًمّمالة ومريْم٦م.
وٟم٘مقل ٓ :جيقز احلريم٦م اًمٙمثػمة إٓ ًمٚميورة ،وأُم٤م احلريم٦م اًمٞمًػمة ومتجقز ٕضمؾ احل٤مضم٦م اًمتل هل أظمػٕ :هن٤م
ُمٙمروه٦م وًمٞمً٧م حمرُم٦م.
َِ
ََََحَ َِرَيَمََ َََ َِ
[ىم٤ملَ ( ]:ؾََٚئََََََِدََ ٌةََ َ:ؿَََْدَََ َتَ َُُوَ ُنََاَفَْـحَ َٚجَ ََُٜشَبَبََِ َِ َٚإلبَ َ َِ
َتَ َِرَيَمََاَفَْ ََوَ ََشََٚئَََِ َِلََ،
َيَ َُرَ ُمََ ََ ْ
ََ ََ ََ َ ً َ ََ
خٍََََٔ ًٍَ َٚ؛َََ َـَٚفَََذَيَ ََ ْ
ٚحَََٜاَفَْـ َُّ ََحَ ََر ِمََإََِ ََذاَََ َـََٚنََافت َْ ُ
َٚخََرَصََٚفََِ
ُ ٍََ ،َٜأَََ َْوَ َ ََجَ ََرَ ٍَ
سَ َاَفَْـ ََحَ َِرَ َ َِيرَ َ َََِحلََٚفََ َََِ َ َٜمَ ََرَ ٍَ
ٚحَ ُُ َ َٜفَبَْ َِ
َؾَ ََِّ َْنَ َ َذَفََِ ََ
ٚجَ ََِ َٜإََِ ََػََ
ضََ ،أَََ َْوَ َ ََحَ َ
َََ َِْ ََحَ َ ََ
ٚحَ َُ َ َٜبَ َْٔ ِعَ َاَفَْ ًََ ََرَا َيَ ََ َََ َْ ًَ
َ،ٚوَإََِ َبَ َ ََ
بَََ َ ،وَ ََٕ َْحَ َِوَ ََهَ َ ََ ََ
كَ َإََِ َبَ َ ََ
افر َضَ َِ
.)َٛ
ََ ََ
هذه اًمٗم٤ملدة ومٞمٝم٤م ُمً٠مًمت٤من ُمٝمٛمت٤من:
ادسٖفَ ٜإوػ :يمٜم٧م ىمد شمٙمٚمٛم٧م قمٜمٝم٤م سم٤مُٕمس ،وهق أٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م سم٤مُٕمس :إن اًميورة شمٌٞمح يمؾ حمرم ،أًمٞمس
يمذًمؽ؟ إٓ ُم٤م اؾمتُثٜمِل ،وهل صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :شمتذيمروهن٤م؟ اًمنمك سم٤مهلل واًم٘متؾ واًمزٟم٤م.
سمدا ،وأُم٤م اًم٘متؾ :ومالؾمتقاء
أُم٤م اًمنمك :ومألن اإليمراه إٟمم يٙمقن ذم أومٕم٤مل اًمٌدن ،وٓ يٙمقن ذم أومٕم٤مل اًم٘مٚمقب أ ً
ً
طمٗمٔم٤م ًمٚمٜمٗمس ،وُمثٚمف اًمٌٕمض يم٘مٓمع اًمٞمدٕ :ن اًمٌٕمض ي٠مظمذ
احل٘ملم :وم٢من اًمير ٓ ُيزال سم٤مًمير ،وًمٞمس ذًمؽ سم٠مومم
طمٙمؿ اًمٙمؾ ،وأُم٤م اًمزٟم٤م وم٢من هذه ُمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف ،وذيمرت ًمٙمؿ أن ُمِمٝمقر اعمذه٥م أٟمف ٓ يًتٌ٤مح سم٤مٓوٓمرار وٓ
سم٤مإليمراهٟٕ :مف ٓ يٛمٙمـ أن ُيتّمقر قمٜمدهؿ إٓ ُمع يممل اإلرادةْ ،
إذن :اًميورات إصؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م شمٌٞمح يمؾ حمٔمقر.
احل٤مضم٤مت ذيمرت ًمٙمؿ سم٤مُٕمس أهن٤م شمٌٞمح ُم٤مذا؟ اعمٙمروه٤مت .ومٙمؾ ُمٙمروه قمٜمد احل٤مضم٦م ُيٌ٤مح ،ويٌٞمح سمٕمض
اعمحرُم٤مت – اٟمتٌف هلذه اًمٙمٚمٛم٦م وهذه ُمٝمٛم٦م – َ(احلٚجٚتَتبٔحَبًضَادحرمٚت) ،وُم٤م هل اعمحرُم٤مت اًمتل شمٌٞمحٝم٤م
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احل٤مضم٦م؟ ٟم٘مقل :هل اعمحرُم٤مت اخلٗمٞمٗم٦مْ ،
إذن :اعمحرُم٤مت ٟمققم٤من :حمرُم٤مت ُمٖمٚمٔم٦م ؿمديدة ،وحمرُم٤مت ظمٗمٞمٗم٦م ،وهذه
اعمحرُم٤مت اخلٗمٞمٗم٦م ٟمققم٤من هل٤م صقرشم٤من:
افهورةَإوِل :وهل اًمتل ؾمٞمٙمقن قمٜمٝم٤م احلدي٨م ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتل سمٕمد هذه ،وهل اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ،وهق يمؾ ُم٤م
حترم :إُم٤م ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد ،وإُم٤م :أن حترم ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ ،ومم ُطمرم ُمـ سم٤مب
ُطمرم ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ ،إؿمٞم٤مء ُ َ
ً
ُمٓمٚم٘م٤م إٓ قمٜمد اًميورة اًمتل هل احل٤مضم٦م ًمٕملم اًمٌمء ،وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ اًمْم٤مسمط سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم اًمٗمرق
اعم٘م٤مصد ٓ جيقز
سملم اًمقؾمٞمٚم٦م واعم٘م٤مصد ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتل سمٕمده٤م ،وًمٙمـ أُمٌم قمغم ذح اعمّمٜمػ.
ً
ً
حمرُم٦م ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾُ ،مث٤مل ذًمؽ:
حمرُم٦م ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد ،وإُم٤م أن شمٙمقن
إؿمٞم٤مء اعمحرُم٦م إُم٤م أن شمٙمقن
وطمرم اًمٜمٔمر ًمٚمٜمً٤مء إضمٜمٌٞم٤مت ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾً ،مٞمس ُمـ
اًمزٟم٤م حمرم ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد،
ُم٘مّمقد اًمزٟم٤م سمذاشمف ،حمرمُ ،
ٌ
سم٤مب اعم٘م٤مصدٕ :ن اًمٜمٔمر سمريد اًمزٟم٤م ،وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ أن اًمقؾم٤ملؾ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ،ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
ً
ْ
ُمٓمٚم٘م٤م إٓ
إذن :قمرومٜم٤م ُم٤م ُطمرم ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد ،وُم٤م ُطمرم ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾُ ،م٤م طمرم ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد ٓ جيقز
ً
ُمٓمٚم٘م٤م إٓ قمٜمد اًميورة :وًمذًمؽ قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف – عم٤م ضم٤مءت اًميورة
قمٜمد اًميورة :اًمنىم٦م ٓ دمقز
اًمِمديدة َل ي٘مٓمع ذم اًمنىم٦م ٕضمؾ اًميورة ،وم٤مًميورة ُمـ اعمقاٟمع إلصمٌ٤مت احلٙمؿَ ،ل ُي ْٚمغ احلد قمٛمر ريض اهلل قمٜمف:
وًمذًمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذي ي٠مظمذ أصم٤مر واضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء هٙمذا ويٗمٝمٛمٝم٤م ي٘مقل :إن قمٛمر أًمٖمك سمٕمض احلدود ،عم٤مذا َل
ي٘مٓمع اًمٞمد ذم ؾمٜم٦م اعمج٤مقم٦م ريض اهلل قمٜمف؟ ومٞم٘مقلً :مٚمٛمّمٚمح٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ًمٙمل ٓ شمٖمْم٥م اعمٜمٔممت اًمدوًمٞم٦م قمٜم٤م
وي٘مقًمقن :إن هذا اٟمتٝم٤مك حل٘مقق اإلٟمً٤من ومٜمٚمٖمل احلدودٟ ٓ ،م٘مٓمع وٓ ٟمرضمؿً ...مٚمٛمّمٚمح٦م!! هذا همػم صحٞمح،
[قمٛمر ريض اهلل قمٜمف] َل يٚمٖمٝم٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م ،وإٟمم ًمقضمقد اعم٤مٟمعُ ،م٤م هق اعم٤مٟمع؟ أن اًميورة أجل٠مت هذا اًمٗم٘مػم إمم
اًمنىم٦م ،إذ هق إن َل ينق وي٠ميمؾ أيـ ؾمٞمذه٥م؟ ؾمٞمٛمقت.
وٟمحـ ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ :إن اًميورة شمٌٞمح يمؾ حمرم إٓ أن يٙمقن ومٞمف اٟمتٝم٤مك حلؼ آدُمل ومٞمٚمزم ومٞمف اًمْممنْ ،
إذن :هذه
اعمً٠مًم٦م ،ومٞمج٥م أن ٟمٗمٝمؿ ُم٠مظمذ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمؿ قمٛمر ذم هذه اعمً٠مًم٦م.
ْ
إذن :قمرومٜم٤م اًمٗمرق سملم اًمقؾمٞمٚم٦م واعم٘مّمد ،ىمٚم٧م ًمٙمؿُ :م٤م ُطمرم ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد ٓ ُيًتٌ٤مح إٓ ًمٚميورة،
[وهل] احل٤مضم٦م ًمٕمٞمٜمف ،وُم٤م ُطمرم ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ جيقز قمٜمد احل٤مضم٦م اًمتل هل اعمِم٘م٦م :وًمذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
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وآًمف ؾمٚمؿ ىم٤مل جل٤مسمر َ « :ؾَُ َْٕ َٚيَ َْرَ َإََِ َفَ َْٔ َََٓ ََ َ َ،ٚؾَََِ٘ َنَ ََِِفَ َ ََأَ ْظَ َُ َِ
َهَ َ َِ
ٚرَ َ ََصَ َْٔئََ ، »ًَٚهٜم٤م أسم٤مح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمٔمر
غَ َََْإَََ َْٕ ََ
( )2

( )1

ًمألضمٜمٌٞم٦م ،وهل اعمرأة اًمتل يريد اًمرضمؾ أن ُيٓمٌٝم٤م ،إُم٤م أن يٜمٔمر هل٤م سم٢مذهن٤م وإذن وًمٞمٝم٤م ،وجيقز ًمف أن يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمـ همػم
إذن ُمٜمٝم٤م وُمـ همػم إذن وًمٞمٝم٤م ،وًمذًمؽ يم٤من ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمم يتتٌع إزىم٦م هلذه اعمرأة طمتك يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م:
ومٚمذًمؽ ٕضمؾ احل٤مضم٦م جيقزُ :م٤م احل٤مضم٦م هٜم٤م؟ ٕٟمف يؽمشم٥م قمغم اًمزواج أًمٗم٦م وحمٌ٦م وؾمٙمـ :وًمذًمؽ وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :اَ َْٕ ُ
يَ َْرَ َإََِفََ َْٔ َََٓ ََ َ َ،ٚؾََََِٕ٘ ُهَ َ ََأَ َْحَ ََرَىَ َ ََأَ َْنَ َ ُيَ ََْٗ َدَمَ َ َبَ َََْْٔ َُُ ََََمَ» ومٝمق ؾمٌ٥م ًمٚمح٤مضم٦مً ،مٙمـ ًمق ضم٤مءين ؿمخص وىم٤مل:
( )3

سمٜم٤مء قمغم اخلالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإٓ اعمذه٥م أٟمف ٓ جيقز ذًمؽً ،مٙمـ
أريد أن أزينٟ .م٘مقل ًمفُ :م٤م جيقز إٓ ًميورةً ،
اجلٛمٝمقر أٟمف جيقزْ ،
إذن :هذا هق اًمٗمرق سملم اعم٘م٤مصد واًمقؾم٤ملؾ.
ٟم٠ميت سمٌٕمض إُمثٚم٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ ورسمم ٟمزيد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٌمء ،هق ي٘مقل هٜم٤م( :فبسَاحلرير) ًمٌس
احلرير ًمٞمس ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف ًمذاشمف ،يمٞمػ ٟمٕمرف أن اًمٌمء ًمٞمس ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف ًمذاشمف؟ أٟمف جيقز ًمٌٕمض اًمٜم٤مس دون سمٕمض،
احلرير جيقز ًمٚمٛمرأة ،ومم دام اًمٌمء جيقز ٕطمد دون أطمد ومٞمدل ذًمؽ قمغم أٟمف ًمٞمس ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف ًمذاشمف ،وإٟمم عم٤م يٗميض إًمٞمف

ِ
همٚمٞمٔم٤م يمم ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمفْ « :
ً
ـٛم ْٕم َد ُدواش جي٥م
ُمـ ٟمٕمقُم٦م ذم اًمرضمؾ ،واًمرضمؾ جي٥م أن يٙمقن
اظم َِم ْقؿمٜمُقا َو َشم َ
( )4

َِ
َِ
ً
غَ» يمم ضم٤مء ذم احلدي٨م احلًـ ،وهمػم ذًمؽ ُمـ
أن يٙمقن
همٚمٞمٔم٤م ،وعم٤م ومٞمف ُمـ اًمؽمومفََ « :ؾََِ٘ َنََظَ َبََ َٚدَََاهللََِفََ َْٔ َُسَواَََبََِٚدَُ َتًَََََّْ ََ
إُمقر ،وهمػم ذًمؽ ُمـ ِ
احل َٙمؿ اًمتل ُيٗميض إًمٞمٝم٤م ًمٌس احلرير.
( )5

( )1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل،
وأسمق قمٌد اًمرمحـ ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف ،اإلُم٤مم ،اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف
سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (114/1
ؿمٝمد ً
شمرَج٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492/1شمرَج٦م .)647
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح – سم٤مب ٟمدب اًمٜمٔمر إمم وضمف اعمرأة ويمٗمٞمٝم٤م عمـ يريد شمزوضمٝم٤م ( )1424قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٔمر إمم اعمخٓمقسم٦م ( ،)1987وصححف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (ُ )3197مـ طمدي٨م اعمٖمػمة ريض
اهلل قمٜمف.
( )4أظمرضمف اًمٌٖمقي ذم «ذح اًمًٜم٦مش (.)3117
( )5أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)22195وصححف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (ُ )5262مـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف.
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قمٜمد احل٤مضم٦م جيقز ًمٌس احلرير ،وًمذًمؽ أذن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف واًمزسمػم سمـ
( )1

اًمٕمقام ريض اهلل قمٜمٝمم ذم ًمٌس احلرير طمٞمٜمم يم٤من ومٞمٝمم ُمـ إذى ذم ضمٚمدمه٤م  ،رسمم يًٛمك ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا
( )3

)(2

سم٤محلً٤مؾمٞم٦م ،وأٟم٤م ٓ أدري ُم٤مذا يم٤من ومٞمٝمم ريض اهلل قمٜمٝمم ،وًمٙمـ رسمم يم٤من ي١مذُيم ٟمقع اًم٘ممش وم٠مذن هلؿ اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٚمًٌف ٕٟمف ُم٤مذا؟ ٕٟمف ُمـ سم٤مب احل٤مضم٦مْ ،
إذن :هذا إُمر إول واًمتٓمٌٞم٘م٤مت يمثػمة.
ـمٌٕم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م زيد سمـ
ىم٤مل اًمِمٞمخ( :وِمَٚجٚز؛ َأبٚحَافنٚرعَبٔعَافًرايُ ،)ٚم٤م هق سمٞمع اًمٕمراي٤م؟ ً
ذقم٤م هق سمٞمع اعم٤مل سمجٜمًف
صم٤مسم٧م وهمػمه أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رظمص ذم سمٞمع اًمٕمراي٤م  ،اًمٌٞمع اعمحرم
ً
( )4

ً
ـمٌٕم٤م ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ إُمقال اًمرسمقي٦م – ص٤مقملم ُمـ ُسمر رديء سمّم٤مع
ُمتٗم٤موال :أن أقمٓمٞمؽ – ُمـ إُمقال اًمرسمقي٦م ً
ُمـ ُسمر ضمٞمد ُم٤م جيقز ،اإلَج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ،هذا طمرام ،هٜم٤مك ىم٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚمؿ أن اجلٝمؾ سم٤مًمتمصمؾ يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ،
ؾمآظمذ ُمٜمؽ ص٤مقملم ُمـ اًمرديء هبذا :يمؿ هذا؟ ٓ أدري ،أٟم٧م وطمٔمؽ .ىمد يٙمقن أىمؾ ،ىمد يٙمقن أيمثر ،يٕمٜمل همػم
ُمْمٌقط .وم٤مجلٝمؾ سم٤مًمتمصمؾ يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ.
اٟمٔمرُ :م٤م هل اًمٕمراي٤م؟ اًمٕمراي٤م هق أن يٌ٤مع اًمرـم٥م قمغم رؤوس اًمِمجر ذم ُمثؾ هذه إي٤مم ،جي٥م أن يٙمقن
ـمٌٕم٤م وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م
متراً ،
جيز أن ،سمٞمع اًمرـم٥م قمغم رؤوس اًمِمجر سمخرصف ً
اًمرـم٥م ىمد سم٤من صالطمفٟٕ :مف جي٥م أن ُ َ

( ) 1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ،أسمق حمٛمد،
اًم٘مرر ،اًمزهري .أطمد اًمٕمنمة ،وأطمد اًمًت٦م أهؾ اًمِمقرى ،وأطمد اًمً٤مسم٘ملم اًمٌدريلم ،وهق أطمد اًمثمٟمٞم٦م اًمذيـ سم٤مدروا إمم اإلؾمالم .يم٤من اؾمٛمف
ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد قمٛمرو .وًمد قمٌد اًمرمحـ سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمٕمنم ؾمٜملم .شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،وهق اسمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ،ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 442 :شمرَج٦م  ،)1539واإلص٤مسم٦م ( 346/4شمرَج٦م .)5183
( )2هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى اًم٘مرر إؾمدي .أُمف أؾممء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .وًمد
قم٤مم اهلجرة ،وطمٗمظ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق صٖمػم ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ُمـ احلدي٨م .سمقيع سم٤مخلالوم٦م ؾمٜمف أرسمع وؾمتلم قم٘م٥م ُمقت
يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وَل يتخٚمػ قمٜمف إٓ سمٕمض أهؾ اًمِم٤مم وهق أول ُمقًمقد وًمد ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سمٕمد اهلجرة وطمٜمٙمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾممه
سم٤مؾمؿ ضمده ويمٜم٤مه سمٙمٜمٞمتفُ .ىمتؾ ذم َج ٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 399 :شمرَج٦م  ،)1375اإلص٤مسم٦م (89/4
شمرَج٦م .)4685
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م – سم٤مب إسم٤مطم٦م ًمٌس احلرير ًمٚمرضمؾ إذا يم٤من سمف طمٙم٦م وٟمحقه٤م ( )2976قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب اًمثٛمر قمغم رءوس اًمٜمخؾ ( ،)2199وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب حتريؿ سمٞمع اًمرـم٥م سم٤مًمتٛمر إٓ
ذم اًمٕمراي٤م ( )1541قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ىم٤مًمقاٟٕ :مف طم٤مضم٦م واحل٤مضم٦م ُشم٘مدر سم٘مدره٤م ،ومال ي٘م٤مس قمغم اًمرـم٥م همػمه ،اًمّمحٞمح أن يمؾ اًمثمر يم٤مًمٕمٜم٥م وهمػمه٤م ًمف
ٟمٗمس احلٙمؿ ،مم٤م ي٠مظمذ ٟمٗمس احل٘مٞم٘م٦م ،ومآشمٞمؽ وأىمقًمؽ ًمؽ :هذا اًمرـم٥م اًمذي قمغم اًمِمجرة :يمؿ َيم ْٞم ُٚمف شم٘مر ًيٌ٤م؟ يمؿ
يمٞمٚمق شم٘مريًٌ٤م؟ شم٘مقل :صمالصم٦م آصع ،ظمذ هذه اًمثالصم٦م آصع ُم٘م٤مسمؾ أن شمٕمٓمٞمٜمل صمالصم٦م آصع مترُ .م٤م اًمٗمرق سملم اًمرـم٥م
احل ِقيٕ :ن اًمتٛمر يٙمقن َطم ِقي٤م يٕمٜمل ُمٜمذ ؾمٜم٦مُ ،مثؾ اعمٙمٜمقن هذا ،اًمتٛمر
واًمتٛمر؟ اًمرـم٥م اًمذي ُم٤م زال ً
رـمٌ٤م ،واًمتٛمر َ
هق هذا اًمذي يقوع ذم إيمٞم٤مس ،إذا ُووع ذم يمٞمس هذا هق اًمتٛمر ،وأُم٤م اًمرـم٥م ومم يزال ومٞمف ُم٤مؤه ،اًمتٛمر ىمد يٙمقن
ي٤مسمً٤م ذم ذاشمف ،اًمٗمرق سملم اًمرـم٥م واًمتٛمر واوح ،واًمًٜم٦م أن شم٠ميمؾ اًمرـم٥م ،وم٢من َل دمد وم٤مًمتٛمر.
ً
هٜم٤م شمٜمٔمر إمم ُم٤مذا؟ إمم اًمدًمٞمؾُ ،م٤م دًمٞمٚمؽ؟ هؾ هذا اًمٗمٕمؾ طمرام أم طمالل قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ىمد ذيمرهت٤م ًمٙمؿ ىمٌؾ
ىمٓمٕم٤م ًمق أشمٞم٧م سمٙمٞمٚمف ؾمتجده همػم
ىمٚمٞمؾ؟ ٟم٘مقل :طمرام قمغم إصؾٕ :ن اًمرـم٥م ٓ ٟمدري يمؿ وزٟمف
شم٘مريٌ٤م سم٤مًمٕملمً ،
ً
ٟمّمٗم٤م ،وشمٜم٘مص ً
اًمذي ِيم ْٚمتفٕ :ن اًمٕملم شمزيد ً
ًمٙمٞمْؾ شم٘مريٌل ،واًم٘م٤مقمدة قمٜمدٟم٤م أن اجلٝمؾ سم٤مًمتمصمؾ يم٤مًمٕمٚمؿ
ٟمّمٗم٤م ،ومٝمذا ا َ
سم٤مًمتٗم٤موؾْ ،
إذن :هٜم٤م يم٠مٟمف ُمتٗم٤موؾ ،ومال جيقز.
ًمٙمـ حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس ،طم٤مضمتٝمؿ ًمٚمتٛمر اعمًتٕمجؾ ،طم٤مضم٦م سمٕمض اًمٜم٤مس ًمٚمرـم٥م أنُ ،مّمٚمحتٝمؿ ذم أؿمٞم٤مء يمثػمة
ضمدا ،أضم٤مز اًمنمع سمٞمع اًمٕمراي٤م ،وًمٙمـ ىمدره سم٘مدره ،ومال جيقز إٓ سمنموط:
افؼطَإول :أن يٙمقن ذم مخً٦م أوؾمؼ وم٠مىمؾُ ،م٤م جيقز ذم يمؾ رء.
افؼطَافثِّٚن ٓ :سمد أن يٙمقن اًمتٛمر اًمرـم٥م سمٕمد سمدو صالطمف.
ُمت٠مظمرا ًمٙمل يدظمؾ ذم رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م.
افؼطَافثٚف :ٞأٟمف ٓ سمد ُمـ َضمزه ،ومال يٙمقن
ً
وهٜم٤مك ذط راسمع قمغم اعمذه٥م وهق همػم صحٞمحً ،مٙمـ أذيمره وهق أن يٙمقن ذم اًمتٛمر ظم٤مص٦مٟ ،م٘مقلً ،ٓ :مٞمس
ظم٤مص٤م سم٤مًمتٛمر سمؾ اًمتٛمر وهمػمه ،وم٤مًمنموط ٓ سمد ً
أوٓ :أن يٙمقن اًمرـم٥م سمٕمد سمدو صالطمف ،يٕمٜمل ذم إي٤مم هذه ،يمٞمػ
ٚرَ» ٓ سمد أن يٌدو اًمٚمقن ،احلٛمرة أو صٗمرة ًمٚمتٛمر ،أن
ٟمٕمرف سمدو اًمّمالح؟ يمم ذم طمدي٨م أٟمس ْ ََ « :
َيََََمَ َرََ ََأَ َْوََ َيَ َْهٍََ َ َ
( )2

( )1

( ) 1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر ،اإلُم٤مم،
اعمٗمتل ،اعم ٘مرئ ،اعمحدث ،راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري ،اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمراسمتف ُمـ
قمٚمم َج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ،دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ
اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر أصح٤مسمف ً
ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف ً
ووًم ِد َ ِ
ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م َٟم ْٗم ٍ
وًمده َ
َ
سُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53شمرَج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126/1شمرَج٦م .)277
وًمده ً
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب سمٞمع اًمٜمخؾ ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م ( )2197قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
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ُم٤مزال اًمرـم٥م أظمي ،وم٤مًمنمط إول أن يٙمقن ُم٤مذا؟ سمٕمد سمدو صالطمفٟٕ ،مف ُم٤م جيقز سمٞمع اًمتٛمر أي متر ىمٌؾ سمدو

صالطمف« :بَِمََيَ ََْٖ َُخَ َُذََ ََأَحَ ََُد ُـََمََمَ َََٚلََ ََأَ َِخَ َ َِ
ٔهَ» .
ََ َْ ََ
ََ َ
( )1

ُخَ ََسَ َََِٜ
ونَ َ ََ ْ
افؼط َافثِّٚن :أن يٙمقن مخً٦م أوؾمؼ وم٠مىمؾٟٕ :مف ذم رواي٦مَِِ« :فَ َ ََ ْ
َُخَ ََسَ َََِ َ َٜأَ َْوَ َُشَ ٍَقَ»  ،وذم رواي٦مَ « :دَ َ ََ
ص٤مقم٤م.
ََأَ َْوَ َُشَ ٍَقَ»  ،ومٜم٠مظمذ إيمثر ،وم٠ميمثر ُمـ مخً٦م أوؾمؼ ُم٤م جيقز ،واًمقؾمؼ ؾمتقن ً
( )2

( )3

افؼطَافثٚف :ٞأن يٙمقن َضمزه طم٤مًٓ ،مٙمل ُم٤م ٟمدظمؾ ذم رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م ،هذه اعمً٠مًم٦م شمٕمرومقهن٤م ذم سم٤مب اًمرسم٤م ،اًمنمع
أضم٤مزه٤م ًمٚمح٤مضم٦م.
اٟمٔمر هٜم٤م :هٜم٤مك ىم٤مقمدة قمٜمد وم٘مٝم٤مء احلدي٨م ذم اجلٛمع سملم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وم٢مذا ضم٤مءهؿ طمديث٤من :أطمدمه٤م ُم٤مٟمع،
ِ
ُمٕم٤م ،وهذه ُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م،
وأظمر ُمرظمص ،وم٢مهنؿ ٓ يٚمٖمقن أطمد احلديثلم سم٤مٔظمر ،وإٟمم ُيٕمٛمٚمقن احلديثلم ً
وًمٞمً٧م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وًمٙمـ هل٤م شمٓمٌٞمؼ وم٘مٝمل ،اٟمتٌف ُمٕمل :قمٜمدُم٤م ي٠مشمٞمٜم٤م طمديث٤من قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
أطمدمه٤م ُم٤مٟمع وأظمر ُمرظمص ،وم٢من ـمري٘م٦م وم٘مٝم٤مء احلدي٨م يمٚمٝمؿ طمتك اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ،ومٚمٞمس يمؾ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ُمـ
قمٚممء احلدي٨م ،سمؾ قمٚممء احلدي٨م ُمٜمٝمؿ يمثػم ضمدا ،سمؾ ُمـ أضمٚم٦م قمٚممء احلدي٨م يم٠ميب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي وهمػمه :وًمذًمؽ
وم٢من ٕيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ذم «ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرش َيمالم قمغم ـمري٘م٦م أهؾ احلدي٨م ذم اجلٛمع سملم اًمٜمّمقص،
وُي٤مًمػ أصح٤مسمف ذم سمٕمض اعمً٤ملؾ ويقاوم٘مٝمؿ ذم سمٕمض.
وم٢من ًمٗم٘مٝم٤مء احلدي٨م اعمٕمٜمٞملم سم٤محلدي٨م ً
ـمرىم٤م ذم اجلٛمع سملم هذه اًمٜمّمقص ٓ ،يرضمحقن طمديثً٤م قمغم طمدي٨م ،هلؿ
ـمرق ُمٜمٝم٤م اظمتالف اًمتٜمقع ويمذا ،وُمٜمٝم٤م – وهذا اًمذي ُيٛمٜم٤م أن – أهنؿ حيٛمٚمقن اًمرظمّم٦م قمغم احل٤مضم٦م ،ومٞمٌ٘مك
إصؾ قمغم اًمتحريؿ ،وي٘مقًمقن :إن اًمرظمّم٦م شمٙمقن ٕضمؾ احل٤مضم٦م ،وًمذًمؽ َُمـ ُمٜمع ُِمـ اًمٕمراي٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َل
ي ِ
ٕمٛمؾ هذه اًم٘م٤مقمدة ،وم٘م٤ملُٟ :مٌ٘مل اًمتحريؿ قمغم إصؾٟ .م٘مقل ٓ :اًمٕمراي٤م ضم٤مء طمديث٤من ،ومٝمذا احلدي٨م اًمذي ضم٤مء قمـ
ُ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمؽمظمٞمص ٕضمؾ احل٤مضم٦م ،وهل احل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب إذا سم٤مع اًمثمر ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م ( ،)2198وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة – سم٤مب ووع اجلقالح
( )1555قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
(َ )2ل أىمػ قمٚمٞمف.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب اًمثٛمر قمغم رءوس اًمٜمخؾ ( ،)2199وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب حتريؿ سمٞمع اًمرـم٥م سم٤مًمتٛمر إٓ
ذم اًمٕمراي٤م ( )1541قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.

89

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

اٟمٔمر هٜم٤م :أضب ًمٙمؿ ً
ُمث٤مٓ ،وهذا اعمث٤مل ُمٝمؿ ٟمٓمٌ٘مف ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمم ضم٤مء قمٜمد أيب داود سملم أن
اًمرضمؾ قمقرشمف ُمـ هشمف إمم ريمٌتف  ،واإلَج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمٚمٞمف أن قمقرة اًمرضمؾ ُمـ هشمف إمم ريمٌتف ،ذم طمدي٨م آظمر قمـ
( )1

طم٤مها قمـ ومخذيف ْ ،
إذن:
ًمً٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم سمئر ُمدًمٞمً٤م ىمدُمٞمف ويم٤من
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من ضم٤م ً
ً
( )2

إول ُم٤مٟمع واًمث٤مين ُمرظمص ،يمٞمػ ٟمجٛمع سملم احلديثلم؟ ٟم٘مقل :إن اًمٕمقرة ًمٚمرضمؾ ٟمققم٤من واعمرأة ُمثٚمٝم٤م ًمٙمـ ٟمٌدأ
سم٤مًمرضمؾً ،مٙمـ احلد ُيتٚمػ ،اًمٕمقرة ًمٚمرضمؾ ٟمققم٤من :قمقرة ُمٖمٚمٔم٦م وهل اًمًقءشم٤من ٓ ،جيقز يمِمٗمٝمم إٓ ًمٚميورة:
ٕن اًمتحريؿ هل٤م حتريؿ ُم٘م٤مصد ،اعم٘مّمقد اًمًقءشم٤من ٓ ،جيقز ًمٚمرضمؾ أن يٙمِمػ ؾمقءشمٞمف إٓ ًمٚميورة :يمٕمالج وهمػم
ـمٌٕم٤م اًميورة ختتٚمػ ُمـ رء إمم آظمر ،وؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ ُمتك يٙمقن اًمتداوي
ذًمؽ ُمـ اًميورات اًمٙمثػمةً ،
ضورة؟ وُمتك يٙمقن طم٤مضم٦م؟ ؾم٠مذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
ْ
إذن :ىمٚمٜم٤مُ :م٤م ُطمرم حتريؿ ُم٘م٤مصد وهق اًمٕمقرة اعمٖمٚمٔم٦مُ ،م٤م دون ذًمؽ وهق ُم٤م دون اًمًقءشملم إمم اًمنة وإمم
اًمريمٌ٦م هذا حتريٛمف أظمػ ،يًٛمك قمقرة قم٤مدي٦م ،ومٞمجقز يمِمٗمٝم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م ،اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َِل َ يمِمٗمٝم٤م
ً
هوآ ُمثٚمٜم٤م ،وإٟمم يم٤من يٚمٌس إزا ًرا قمٚمٞمف اًمّمالة
ُمـ أضمؾ احل٤مضم٦م؟ ٕن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م يم٤من يٚمٌس
واًمًالم ،وًمق دمم ىمدُمٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم اًمٌئر – وأسم٤مر ُمٞم٤مهٝم٤م ىمري٥م ذم هذا اًمزُم٤من – وم٢مٟمف ؾمٞمّمٞم٥م
اعم٤مء صمقسمف ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ ومٞمٙمقن ومٞمف إومً٤مد ًمٚمثقب ،ومٞمف ُمِم٘م٦م :ومٚمذًمؽ ضم٤مز ًمف أن حين قمٜمف ٕضمؾ احل٤مضم٦م ،وُمثٚمف
وذم طمٙمٛمف أهؾ اًمٌحر قمٜمدُم٤م يٚمًٌقن اًمتٌ٤من ،واًمتٌ٤من هق اإلزار اًمٕم٤مدي ،صمؿ جيٕمؾ اًمذي ظمٚمػ أُم٤مم ،واًمذي أُم٤مم
ُمٗمردا ،اعمٗمرد :هاويؾ ،واجلٛمع:
ظمٚمػ ،ومٞمٙمقن إزاره قمغم هٞمئ٦م اًمنوال :أو اًمناويؾٕ :ن اًمنوال ٓ يٙمقن
ً
إزارا صمؿ
هوآت ،جي٥م أن ٟم٘مقل :قمغم هٞمئ٦م اًمناويؾ ،واوح ومٙمرة اًمتٌ٤من؟ ُم٤م شمرون أهؾ اًمٌحر قمٜمدُم٤م يٚمًٌقن ً
يرسمط هذا قمغم ؿمٙمؾ اًمنوال أو اًمناويؾْ ،
إذن :هٜم٤م ٕضمؾ احل٤مضم٦م جيقز.
وُمثٚمف – اٟمٔمر ًمٙمالم اًمٗم٘مٝم٤مء – وُمثٚمف قمقرة اعمرأة ،وم٢من قمقرة اعمرأة قمٜمد اعمرأة ٟمققم٤من :قمقرة ُمٖمٚمٔم٦م ٓ جيقز
يمِمٗمٝم٤م إٓ ًمٚميورة ،وقمقرة دوهن٤م جيقز يمِمٗمٝم٤م ًمٚمح٤مضم٦م ،وم٢من اًمٕمقرة اعمٖمٚمٔم٦م اًمتل ٓ جيقز يمِمٗمٝم٤م إٓ ًمٚميورة هل
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمٖمالم سم٤مًمّمالة ( )496ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع (ُ ) 533مـ طمدي٨م قمٌد اهلل
سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمم.
ً
ً
ظمٚمٞمالش ( ،)3674وُمًٚمؿ
ُمتخذا
(ً )2مٕمؾ اًمِمٞمخ ي٘مّمد ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م – سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :مق يمٜم٧م
ذم يمت٤مب ومْم٤ملؾ اًمّمح٤مسم٦م – سم٤مب ُمـ ومْم٤ملؾ قمثمن ريض اهلل قمٜمف ( )2493قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف.
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ُم٤م سملم اًمنة واًم ريمٌ٦م ٓ ،جيقز يمِمٗمٝم٤م إٓ ًمقٓدة أو قمالج أو ٟمحق ذًمؽ ٓ ،جيقز يمِمٗمٝم٤مُ ،م٤م قمدا ذًمؽ وهق اًمّمدر
واًمٔمٝمر واًمٕمْمدان واًمً٤مىم٤من قمقرة ٓ جيقز يمِمٗمٝم٤م أُم٤مم اًمٜمً٤مء ٓ ،جيقز يمِمٗمٝم٤م إٓ قمٜمد احل٤مضم٦مُ ،مثؾ ُم٤مذا؟ اُمرأة
شمريد أن شمٕمجـ ،اًمتل شمٕمجـ ذم اًمزُم٤من إول يم٤مٟم٧م شمٕمجـ سم٘مدُمٞمٝم٤م ،ومتٜمٙمِمػ ؾم٤مىم٤مه٤مُ ،مثؾ سمٚم٘مٞمس اًمتل يم٤مٟم٧م ُمع
ؾمٚمٞممن قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م أرادت أن شمرومع رضمٚمٝم٤م قمـ اعم٤مء ،هٜم٤م ىمد يٙمقن ٕضمؾ طم٤مضمتٝم٤م ُيرج اًمً٤مىم٤منٕ ،ضمؾ احل٤مضم٦م،
ومٙمِمٗمٝم٤م هٜم٤م ٕضمؾ طم٤مضم٦م ،قمٜمدُم٤م شمروع اعمرأة وًمٞمده٤م ىمد يٜمٙمِمػ صدره٤م أُم٤مم اًمٜمً٤مء ًمٞمس اًمرضم٤ملٕ :ن قمقرهت٤م
قمٜمد اًمرضم٤مل رء آظمر ،يمٚمٝم٤م قمقرة ذم ىمقل اجلٛمٝمقر ،قمٜمدُم٤م شمريد أن شمروع وًمٞمده٤م قمٜمد اًمٜمً٤مء ومٞمخرج صدره٤م:
ِ
ِ
وًمدك ،رسمم أصٌح ومٞمٝم٤م
ٟمٗمًؽ وهمٓمل
ومٞمجقز ٕضمؾ احل٤مضم٦م ،طم٤مضم٦م ُم٤مذا؟ طم٤مضم٦م إرو٤مع اًمقًمد ،وًمق ىمٚم٧مَ :همٓمل
ُمِم٘م٦م قمغم اًمقًمد وقمغم إم.
ْ
إذن :وم٤مًمذي ُيٓمئ ومٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس طمٞمٜمم ي٘مرأ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء أن قمقرة اعمرأة قمٜمد اعمرأة ُمـ اًمنة إمم اًمريمٌ٦م،
ٟم٘مقل :يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء صحٞمح وومٝمٛمؽ ظم٤مـمئ ،ومٙمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مّمدون سمف ُم٤مذا؟ اًمٕمقرة اعمٖمٚمٔم٦م اًمتل ٓ جيقز يمِمٗمٝم٤م
أيْم٤م ذم ُمقوع آظمر ي٘مّمدون هب٤م اًمٕمقرة اًمٕم٤مدي٦م اًمتل ُمـ همػم طم٤مضم٦م ٓ
إٓ قمٜمد اًميورة ،واًمٕمقرة اًمتل يذيمروهن٤م ً
شمٙمِمػُ ،مثؾ اًمّمدر واًمً٤مىملم واًمٕمْمديـ قمٜمدُم٤م شمِمؽمي اعمرأة وشمرومع صمٞم٤مهب٤م قمٜمد اًمٜمً٤مءٟ ،محـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ قمقرة
ـمٌٕم٤م قمٜمد اًمرضم٤مل اًمٕمقرة صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ُمـ طمٞم٨م آشمٗم٤مق
اعمرأة قمٜمد اعمرأة ،أُم٤م قمٜمد اًمرضم٤مل ومٙمٚمٝم٤م قمقرة ،قمغم ظمالفً :
وآظمتالفَ.
مَافْيرَإفٔهَ) ىم٤مقمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤مً ،مٙمـ ىمد شمٜمٔمر ًمالقم٥م ًمٙمـ ٓ شمٜمٔمر ًمٕمقرشمف،
مَٚحرمَـنٍهَحَ َرَ َََََ َ َََََ
ؿٚظدة :أن ( َََ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ
سم٤مسم٤م آظمر ُمـ أضمؾ اًمدرسٟٕ :مٜمل ُمت٠مظمر ضمدا ذم اًمنمح ،إذا اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة.
ؾمٜمجٕمؾ ًمف ً
ََ]:ٚ
ورَةََََُ ُتَ َََ َدَ َُرََ َبَ َََ َََد َِرَ ََهَ َ َ
[افَّضَ َ ََ
َََ َ َُ
ٚظََََدََ ُةََافث َِ
ََٝظَ َََِٔ َِهََاَفَْ َََ َ َِ
َََََٚفَََِ َثَ َُِِ ََٜمَ َََ َْ
ورَ ُةََ ُتَ ََََدََ َُرََبَِ ََََََدََ َِرَ ََهَ:)ٚ
(وَافث
[ىم٤ملََ َ ]:
َ:افَّضَ َ ََ
َٚاصَ َتََّ ََِ َْ ْ
ََََََُ َ ََََ َُٜ ََٔ ََٕٚ
ىمٞمد وذط ًمٚم٘م٤مقمدة إومم ،وهل ىم٤مقمدة أن اًميورات شمٌٞمح اعمحرُم٤مت ،وىمقهلؿ :إن
ٟمٕمؿ ،هذه اًم٘م٤مقمدة هل ٌ

اًميورة شم٘مدر سم٘مدره٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف جي٥م ومٞمٝم٤م اًمت٘مدير أي٦مَ ﴿ :ؾَ َََّ َِنَ ََ َْ
َرَ َ َبٍَ َٚغَ َ ََوََََٓ َظَ َٚدٍََ﴾ ي٘مقل اًمِمٞمخ
اضَ ُىَ َرَ َؽَ َْ ََ
( )1

شم٘مل اًمديـ :وأيمثر اًمًٚمػ قمغم أن اعمراد سم٤مًمٕم٤مدي أي :اعمتٕمديُ :متٕمدي احلد ذم شمٜم٤مول ُم٤م ُأسمٞمح ًمفُ ،مـ شمٕمدى احلد ومٞمم

( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة.173 :

82

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ُأسمٞمح ًمف.
ْ
حمرُم٤م مم٤م شمٌٞمحف احل٤مضم٦م :إذ احل٤مضم٦م ٓ
حمرُم٤م ،واحل٤مضم٦م يمذًمؽ إذا أسم٤مطم٧م ؿمٞم ًئ٤م ً
إذن :اًميورة إذا أسم٤مطم٧م ؿمٞم ًئ٤م ً
شمٌٞمح يمؾ رء ،اًميورة إذا أسم٤مطم٧م ؿمٞم ًئ٤م حمرم وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ شم٘مديره سم٘مدره ،وهذا اًمت٘مدير سم٘مدر أُمران :شم٘مديره ُمـ
ضورة إٓ قمٜمد وضمقد
طمٞم٨م اًمقىم٧م ،وشم٘مديره ُمـ طمٞم٨م احلد ،شم٘مديره ُمـ طمٞم٨م اًمقىم٧م ٓ :جيقز اؾمتٌ٤مطم٦م اعمحرم
ً
ً
واىمٕم٦م أنُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ قمغم
اًميورة ،ىمٌؾ وضمقده٤م ٓ جيقز اؾمتٌ٤مطمتف ،ىمٚم٧م ًمٙمؿ سم٤مُٕمس :جي٥م أن شمٙمقن اًميورة
صم٤مسم٧م ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل :ؾم َ٤مومر َٟم٤م ُم َع رؾم ِ
ٌ
قل اهللِ َصغم
أهن٤م ٓ سمد أن شمٙمقن أن؟
طمدي٨م ٌ
َ ْ َ َ ُ
( )1

قل اهللِ صغم ُ ِ
ُ ِ
ِ
٤ممَ ،ىم َ٤ملَ :ومٜم َ َز ًْمٜمَ٤م َُمٜمْ ِز ًَٓ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َمََ
َ
اهلل َقم َٚمٞمْف َو َؾمٚم َؿ إِ َمم َُمٙم َ٦م َو َٟم ْح ُـ صٞمَ ٌ
َمَ َ ََؿدََََْ َ َدَ ََٕ ََْوَ ُتَ َْ
اهلل َقم َٚمٞمْف َو َؾمٚم َؿ« :إَََِٕ َُُ َْ
َِ
َِ
ِ
٤ممَ ،و ُِمٜم٤م َُم ْـ َأ ْوم َٓم َرُ ،صمؿ َٟم َز ًْمٜمَ٤م َُمٜمْ ِز ًٓ َ
آظم َرَ ،وم َ٘م َ٤مل:
َمَ» َوم َٙم َ٤مٟم ْ
٧م ُر ْظم َّم ً٦مَ ،ومٛمٜم٤م َُم ْـ َص َ
َمَََ َ َ،وَاَ ْفٍََ ْىَ َُرَ َ ََأَ ْؿَ ََوَىَ َ َفَ َُُ َْ
مَ َْنَ َظَ ََُد َوَ ُـَ َْ
َِ
همدا،
َمََ ََ،ؾَ َََٖ ْؾَىَََُِرَواََ» َو َيم٤م َٟم ْ٧م َقم ْز َُم ً٦مَ ،وم َ٠م ْوم َٓم ْر َٟم٤م  .عم٤مذا؟ ٕن هٜم٤م ًم٘م٤مء اًمٕمدو ً
َمَََ ََ،وَاَ ْفٍََ َْى َُرََ ََأَ ْؿَ ََوَىََ َفَ َُُ َْ
َمََ َُمَ ََهَبَ َُحَوََظَ ََُد َوَ ُـَ َْ
«إَََِٕ َُُ َْ
( )2

واضمٌ٤م ،وٟمحـ ىمٚمٜم٤م :إن اًميورة اؾمتٌ٤مطم٦م اعمحرم ٕضمٚمٝم٤م ُم٤مذا؟ واضم٥م،
ذم وىم٧م ًم٘م٤مء اًمٕمدو ،ومٞمٙمقن اًمٗمٓمر هٜم٤م
ً
واؾمتٌ٤مطم٦م اعمحرم ٕضمؾ احل٤مضم٦م ضم٤ملز ،رظمّم٦مُ ،مـ اًمرظمصٟ ،مٗمس يمالُمل سم٤مُٕمس.
ْ
إذن :شم٘مدر سم٘مدره٤م جي٥م أن شمٙمقن قمٜمده٤م ،وإذا اٟمتٝمك وىمتٝم٤م زاًم٧م اًميورة ارشمٗمٕم٧م اإلسم٤مطم٦م ،ومػمضمع احلٙمؿ
ٕصٚمفْ ،
إذن :قمرومٜم٤م شم٘مدر سم٘مدره٤م ُمـ طمٞم٨م اًمقىم٧م ،جي٥م أن شمٙمقن ُمقضمقدة ،وإذا ارشمٗمٕم٧م ارشمٗمع طمٙمٛمٝم٤م.
ُم٘مدرة سم٘مدره٤م ُمـ طمٞم٨م احلد ،ومال يتج٤موز اًمِمخص ُمـ طمٞم٨م اعم٘مدار ُم٤م شمرظمص سمف ُم٤م ي١مدي إمم
[وأيْم٤م]
ٌ
ً
اًمٖمرض اًمذي ذم ٟمٗمًفُ ،م٤م ي١مدي إمم اًمٖمرض وم٘مطُ ،م٤م زاد قمـ هذا اًمٖمرض ٓ جيقز ،وؾمٞميب اًمِمٞمخ سمٕمد ىمٚمٞمؾ
أُمثٚم٦م ًمذًمؽٟ ،مٕمؿ.
حرَ َمَ َإِ ََذ ُ
ار).
ىِ ََر َِ
ضَ
آ ْ َ
حَ ٚفَ ََِ ِ َٜ
لَ ََيتََ ََََٔدََُ َبِ ََ
نََب ِ َََّْْ َِز َفَ ََِٜا َفْـ َُّ َبَٚحََِ ُمىْ َِ ًَََ َ،ٚب ْ َ
ُ َُ
ور َةِ؛َ َفَـ َْمَ ََي َْ
َِّض ََ
ٔحَ َفِ َُ
اَأ َبِ ََ
يَ:أنََا َفْـ َُّ ََ
[ىم٤ملََ ( ]:ي ًَْ َْ ِ ََ
( )1هق :اًمّمح٤ميب أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من اإلُم٤مم ،اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م ،ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ
إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج .واؾمؿ إسمجر :ظمدرة .وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .وأظمق أيب ؾمٕمٞمد ُٕمف هق :ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕممن
اًمٔمٗمري ،أطمد اًمٌدريلم .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وم٠ميمثر ،وأـم٤مب ،وقمـ :أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤ملٗم٦م .ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم . .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (-163/5
.)166
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمٞم٤مم – سم٤مب أضمر اعمٗمٓمر ذم اًمًٗمر (.)1129
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ٟمٕمؿْ ،
إذنُ :مٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة أن اإلسم٤مطم٦م ٕضمؾ آوٓمرار ًمٞمً٧م إسم٤مطم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ،وإٟمم هل ُم٘مٞمدة سمح٤مل
أيْم٤م سم٤معم٘مدار واحلد أي :اًمٙمٛمٞم٦م.
آوٓمرار ،وهذا اًمت٘مٞمٞمد ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمقىم٧م اسمتد ًاء
واٟمتٝم٤مء ،وُمتٕمٚمؼ ً
ً
َِّضَ َورَ َِةََ َََ،ؾَََِ٘ َذَاَََزَاَفََ َْ َِ
فََ؛َ َََََِٕٕهََ َُأَبَِ َ َِ
َِ
َحََٚفَََِ َِهَ) ،وهق اًمتحريؿ..
َٝ؛َ َبَََ ََيََظَ ََذََ ََ
ََٛاَفَْ ََُ َ ُ ََ
ورَ ُةَ؛َ ََوَ ََجَ ََ
ٔحََفَ َ َ َُ ََ
افَّضَ َ ََ
[ىم٤ملَ ( ]:ؾَََِ٘ َذَاَََزَاَفَََُ َ ََََٝ
ٟمٕمؿ.
َِّضَ َورَةََِ؛َ َتَ ََْ َٚوَََلََ َِمَ ََْْٓ ََ َِ
َِ
َََبََِ َِ
َٚمَ َََََْدَََ ََارََمََ َََٚيَ َُسََدَََبَِ َِهََ ََرَ ََمَ َََ ُهَ).
ََََِ َذَ ََُ
خََ َُلَََِِفََ َََهَ ََذَ َ
اَإ
[ىم٤ملَ ( ]:ؾَ ََََْٔدََ ََُ
ََ ََ
اَأ ََ
ٔحَََٝاَفَْـ َََّ َْٔ َتَ ََُٜفَ َ َ َُ ََ
٤مو َل ُمٜمٝم٤م اًمِمخص ُم٘مدار ُم٤م يًد سمف رُم٘مف ،اٟمٔمر :هذه
هذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل أٟمف إذا أسمٞمح٧م اعمٞمت٦م ًمٚميورةَ ،شمٜمَ َ
ظمالوم٤م ُمع أن اًم٘م٤مقمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وًمٙمـ اخلالف ومٞمٝم٤مً ،
ً
أوُٓ :مـ ُأسمٞمح٧م ًمف
اعمً٠مًم٦م ؾم٠مذيمره٤م ًمٙمؿ ،وأذيمر ًمٙمؿ
اعمٞمت٦م ضم٤مز ًمف إيمؾ وىم٧م ضمققمف سم٢مَج٤مع اعمًٚمٛملم.
أيْم٤م أٟمف إذا أيمؾ صمؿ اٟمٍمف ُم٤م جيقز ًمف أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦مٕ :ن أيمٚمف ؾمٞمٙمقن
إمرَافثِّٚن :سم٢مَج٤مع اعمًٚمٛملم ً
ُمـ سم٤مب اًمؽمومف أو ُمـ سم٤مب آؾمتحً٤من أو آؾمتٙمث٤مر ،سم٢مَج٤مع اعمًٚمٛملم.
سم٘مٞم٧م قمٜمدٟم٤م صقرة :اٟمٔمر هلذه اًمّمقرة :إذا سمدأ ذم إيمؾ ،يمؿ ُم٘مدار إيمؾ اًمذي ي٠ميمٚمف؟ هؾ َو َو َح سملم اًمث٤مين
ضم٤ملٕم٤م اجلقع اًمذي ُُيٚمؽ ،ي٘مقًمقن ٓ :شم٠ميمؾُ ،م٤م دُم٧م ىمد
واًمث٤مًم٨م؟ اًمث٤مين اٟمتٝمٞم٧م ُمـ إيمؾ صمؿ يمٗمٗم٧م ،وًمً٧م
ً
اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ إيمؾ ٓ شم٠ميمؾً ،مٙمـ ًمق سمدأت ذم إيمؾ ،وهق إيمؾ إول اًمذي ُيٌ٤مح ًمؽ ،يمؿ ُم٘مدار إيمؾ؟ ٕهؾ
اًمٕمٚمؿ ىمقٓن ُمع أهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة وهل أن اًميورة شم٘مدر سم٘مدره٤م:
افَولَإول :أٟمف ٓ ي٠ميمؾ إٓ ُم٘مدار ُم٤م يًد سمف ضمققمفُ ،م٤م جيقز ًمف أن ي٠ميمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ ،يٕمٜملً :م٘مٛم٦م أو
ًم٘مٛمتلم وشمقىمػ ،وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر.
[افَولَافثِّٚن ]:وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :سمؾ جيقز ًمف أن ي٠ميمؾ طمتك يِمٌع ،ودًمٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٜمـ أيب
داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أن رضمالً أقمراسمٞم٤م ٟمزل ُمع أهٚمف ذم ٍ
واد ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل :إن زم
سمٕمػما ىمد وؾ (و٤مع) ،وم٢مذا وضمدشمف وم٤مطمٗمٔمف زم ،ومقضمده إقمرايب ،ومحٗمٔمف ًمّم٤مطمٌف ،ومٛمرض ذًمؽ اًمٌٕمػم ،وم٘م٤مًم٧م ًمف
ً
زوضمتف :اذسمحف ًمٜم٠ميمٚمف .ويم٤مٟمقا ذم ُم٤مقم٦م ،وم٘م٤مل هل٤م ،ٓ :ىمد أُمٜمٜمل ص٤مطمٌل .ومٛمرض اًمٌٕمػم صمؿ ُم٤مت ،ومج٤مءت زوضمتف
سمً٤م ،وم٘م٤مل ،ٓ :طمتك آيت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وم٘م٤مًم٧م :اذسمحف وًمٜم٘مدد حلٛمف .أيٟ :مجٕمٚمف ً
حلم ي٤م ً
ىمديدا :يٕمٜملً :
ومً٠مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤ملََ « :هَ َْلََ َفَ َُُ َْمََظَ َْْ ُهََؽَ ََْٚء؟» يٕمٜمل هؾ ًمؽ أيمؾ همػمه؟ ىم٤مل ٓ :ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف
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وؾمٚمؿَ « :ؾَ ََََدََ ْدَ ُهَ» اومٕمؾ ومٞمف ذًمؽ ،ومٝمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َل ي٘مؾ ًمف :يمؾ ُم٤م يٙمٗمٞمؽ ،ىم٤ملُ « :خَََ َْذَ ُهَ َ ُـََِ ُهَ»
( )1

ـمٌٕم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ عم٤م ضم٤مءه هذا احلدي٨م أؿمٙمؾ
وم٤مؾمتدل سمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف جيقز أن ي٠ميمؾ طمتك يِمٌعً ،
دالم ىم٤مقمدة وم٘مٝم٤مء احلدي٨م جيٛمٕمقن سملم إطم٤مدي٨م وٓ
قمٚمٞمف ،ي٘مقل :يمٞمػ يذسمح اعمٞم٧م؟! ٟم٘مقلٕ :ضمؾ احل٤مضم٦مً ،
حيٙمٛمقن سم٤مًمٜمًخ إٓ سمقضمقد اًمٜمص ،وٓ حيٙمٛمقن سم٤مًمؽمضمٞمح .ومٜم٘مقل هٜم٤م :إٟمم ضم٤مز إيمؾ ُمـ اعمٞمت٦م ٕضمؾ احل٤مضم٦م،

وم٘م٤مل هٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :ـَ َْ
َلَ َ ََحََتىَََ َتَ ْنَََ َبَ ََعَ» وإىمرب أٟمٜم٤م ٟم٘مقل يمم ىم٤مل اعمقومؼ سمـ ىمداُم٦م :إٟمٜم٤م ٟمٗمرق
( )2

سم٤مقمتٌ٤مر احل٤مل ،ومٛمـ يم٤مٟم٧م طم٤مضمتف ُم١مىمت٦م ،أي يم٤من ضمققمف ُم١مىمتً٤م ،يم٠من يٙمقن ذم ُمٙم٤من يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف ؾمٞمجد
ـمٕم٤مُم٤م سمٕمد ذًمؽ ،وم٢مٟمف إٟمم ي٠ميمؾ ُم٤م يًد رُم٘مف ،وإن يم٤من طم٤مًمف يمح٤مل ذًمؽ إقمرايب ،سمؾ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف ٕي٤مم ًمـ
ً
جيد ؿمٞم ًئ٤م ،ومٞمجقز ًمف أن ي٠ميمؾ ُمـ اعمٞمت٦م طمتك يِمٌع ،وهذا هق شمرضمٞمح اعمقومؼ سمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وهق ُمتجف
قمٛمقُم٤م واًم٘مقاقمد ،اًم٘م٤مقمدة ُمتٗم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م ،وإٟمم هؿ [خمتٚمٗمقن] ذم حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط:
وىمري٥م ضمدا ،وومٞمف َجع سملم إدًم٦م
ً
يمؿ ُم٘مدار ُم٤م شمٜمدومع سمف اًميورة؟ أهق اًمِمٌع أم اًمٌمء إىمؾ؟
ثَ َدَائَََِمََ َ َ،ؾََََِّ٘نَ َ َٚتَ َتَ َََََُٔدََ َبََِٚفَْوَ ْؿَ َِ
َِ
َٝ؛ َفَََُِ َْوَ ََِّنََََ َ َٚض َََٓ َ ََٚرَ َةََ
[ىم٤ملََ ( ]:وَ َِمَ َْنَ َ ََهَ ََذَاَ َََأَََ ْيَ ًَوَََ َ َٚض َََٓ َ ََٚرَ ُةَ َافت
ََ
َََََََّٔ ِمََََ َ َ،وَ ََض َََٓ َ ََٚرَ ُةَ َ ََمَ َْنَ َبَِهَ َ ََحََََدََ ٌَ َ ٌَ َ ََ َ
ورَ ٍَةَ).
َضَ َ ََ
ََ َُ
ْ
إذن :قمرومٜم٤م اعمً٠مًم٦م إومم :وهل ىمقًمفُ( :م٤م يًد سمف رُم٘مف) ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أضم٤مز سمف طمتك يِمٌع ،وىمٞمده سمٕمْمٝمؿ
سممذا؟ سمم إذا يم٤من طم٤مًمف يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف قمدم وضمقد اًمٓمٕم٤مم.
ثََ َدََائَََِ ٌَمَ) اًمِمخص جيقز ًمف أن يتٞمٛمؿ إذا وم٘مد اعم٤مء طم٘م ً
ََََ َََّٔ ِمَََ َ،وَ َضَ َََٓ َ ََٚرَ ُةََ ََمَ َْنََبَِ َِهََ ََحََََدََ ٌَ
ٞم٘م٦م
ادسٖفَٜافث :ٜٕٔٚىم٤ملَ ( :ضَ َََٓ َ ََٚرَ ُةََافت
ُمريْم٤م ،أو يٙمقن اعم٤مء سمثٛمـ ٍ
واضمدا ًمٚمملُ ،م٤م دام اعم٤مء
قم٤مدة ،طمتك ًمق يم٤من
طمٙمم يم٠من يٙمقن
ً
هم٤مل قمـ ىمٞمٛمتف ً
ً
طمٙممً ،
أو ً
أهمغم ُمـ ىمٞمٛمتف قم٤مدة ومال يٚمزُمف أن يّمػم إًمٞمف ،ومٛمـ سم٤مب اًمرظمّم٦م ًمف جيقز ًمف أن يٜمت٘مؾ ًمٌدًمف ُمـ سم٤مب اًمرظمّم٦مُ ،متك
جي٥م قمٚمٞمف آٟمت٘م٤مل؟ إذا يم٤من اعم٤مء ييه ،ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًميورة ،جي٥م قمٚمٞمف أن يتٞمٛمؿ هٜم٤م ُمـ سم٤مب اًميورة،
واٟمتٝم٤مء:
جي٥م قمٚمٞمف أن يتٞمٛمؿ ،اٟمٔمر هٜم٤م :هذا اًمتٞمٛمؿ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقنُ :ي٘مدر سم٘مدره ،يمٞمػ ي٘مدر سم٘مدره؟ اسمتد ًاء
ً
أُم٤م اسمتد ًاء ومٌ٢مَج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ جيقز اًمتٞمٛمؿ إٓ قمٜمد اًمٕمجز قمـ وضمقد اعم٤مء ،سم٢مَج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿٕ :ن اًميورة ُشم٘مدر

(َ )1ل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
(َ )2ل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
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سم٘مدره٤م قمٜمد وضمقد وىمتٝم٤م.
اٟمٔمر :قمٜمد اٟمتٝم٤ملٝم٤م ًمٜم٤م صقرشم٤من :صقرة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وصقرة خمتٚمػ ومٞمٝم٤م ،اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م :أٟمف إذا زاًم٧م اًميورة

َِ
ِ
ْ
ؼَ َتَ ُهََ َ َ،ؾَََِ٘ َنَ َ َذَفََِ ََ
إذن :هٜم٤م قمرومٜم٤م اسمتد ًاء
كَ َ ََخَ َْرَ»
ُوضم َد اعم٤مء ،وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمف أن يتٞمٛمؿَ « :ؾَََِ٘ َذَاَ َ ََوَ ََجَدَََََ َاَدََ َ ََ
ٚءَ َ َؾَ َِْ ََُّٔ َسَ ُهَ َ َبَ ََ ََ
( )1

واٟمتٝم٤مء :قمٜمد وضمقد اًميورة واٟمتٝم٤ملٝم٤م.
ً
افهورةَافث :ٜٕٔٚىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء -وهق اعمذه٥م -وًمٙمـ ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ اًم٘مقل اًمث٤مين ،وهق اًمراضمح ً
دًمٞمال أهنؿ
سمتداء اًمتٞمٛمؿ قمٜمد وضمقد ُمقضمٌف وهق وم٘مد اعم٤مء أو اًمٕمجز قمٜمف ،ويٜمتٝمل
ي٘مقًمقن :إن اًميورة ُشم٘مدر سم٘مدره٤م ،ومٞمٙمقن ا ُ
سمخروج اًمقىم٧م ،وقمغم ذًمؽ وم٢مهنؿ يرون أن اعمتٞمٛمؿ يٜمت٘مض ووقؤه سم٤مٟمتٝم٤مء اًمقىم٧م وظمروضمف ،قمٜمدُم٤م شمٙمقن شمٞمٛمٛم٧م
ًمٚمٔمٝمر إذا ظمرج وىم٧م اًمٔمٝمر جي٥م أن شمتٞمٛمؿ ًمٚمٕمٍم ،شمٞمٛمٛم٧م ًمٚمٛمٖمرب وًمق َل يٜمت٘مض ووقؤك ومٞمج٥م أن شمتٞمٛمؿ
راومٕم٤م ،واعمٌٞمح ُمًتثٜمك ومٞمُ٘مدر سم٘مدره ،هذا يمالُمٝمؿ َ
وظمرضمقه قمغم هذه
ًمٚمٕمِم٤مءٕ :هنؿ يرون أن اًمتٞمٛمؿ ُُمٌٞمح وًمٞمس ً
اًم٘م٤مقمدةٟ .محـ ٟم٘مقل ،ٓ :وهق اًمذي قمٚمٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهق إىمرب دًمٞمالً ،أن اًمتٞمٛمؿ راومع ًمٚمحدث ،وهق
واٟمتٝم٤مءً ،مٙمـ اًم٘مدر ُمتٕمٚمؼ سم٤مًميورة ٓ سم٤مًمقىم٧م ٓ ،شمٕمٚمؼ ًمٚمقىم٧م سم٤مًميورة ،قمغم اًمٕمٛمقم
ُُم٘مدر سم٘مدره اسمتد ًاء
ً
اًم٘مقٓن يمالمه٤م ُمتٗم٘م٤من ُمـ طمٞم٨م اًم٘م٤مقمدة ،وإٟمم خمتٚمٗم٤من ذم اًمتٜمزيؾ.
خََ َِْ ِعَََ َ،أَ َِوََاَفَْ ََٔ ََِّ َِ
اإلَ ََجَ َ ََٚرَ َِةََ َ،أََ َِوََََْ ِ
غََ َ،أََ َِوََاَفَْ ًََِ ْتَ َِقَََ َ،أَ َِوََاَفَْ َبََْٔ ِعََ َ،أََ َِوََََْ ِ
اإلَ ْؿَ ََرََ َِ
[ىم٤ملََ ( ]:وَ َـَ ََذَفََِ َ
اضَََ َ،أَ َْوََ
َََىَ ََالَ َِقَََ َ،أَ َِوََاَفَْـ ََُ
كََََاَفَْـ ََُّ ََُ ََرَ ُهََظَ ََذََاف
َِ
َِ
كَََ؛ ََََٓ َ َيَ َََ َُعَ َ َِمَ َْْ ُهَ َ ََمَ َُ
ََشَ ٍَءَ َ َِمَ َْنَ َ ََذفََِ ََ
ََؽ َْ َِرَ َ ََذفََِ َ
َ،وَ ََؿ ََعَ َ َِمَ َْْ ُهََ
فََ َبَِ ٌََ َْ َِرَ َ ََمَ ََُ
َٚأ
كَ ََُ
َٚأ
َََ ْـَ َِرَ َهَ َظَ ََِ َْٔهَ ََ ََ
كَََ َََ،ؾ ٍََ ًََ ََلََ ،أَََ َْوَ َ َتَ ََ َ
َََ ْـَ َِرَ َهَ َظَ َََِْٔهَََ َََ،ؾََِ٘ ْنَ َ َُأَ ْـَ َِرَ َهَ َظَ ََذَ َ ََ َْ
صَ َِحَ َٔحََِ ََ ٚ
؛َََََٕٕ ُهََؽَ َْ َُرََ ُمَ َُْ ََرَهٍَََظَ ََِ َْٔ َِهَ).
ََ ًَ
هذه ؾمٝمٚم٦م ضمدا ،هذا اعمث٤ملُ ،مـ ُأيمره قمغم رءٟ ،محـ ىمٚمٜم٤م :إن اإليمراه ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًميورة ،اًميورة هل٤م
ُمقضمٌ٤من أؾم٤مؾمٞم٤من :اإليمراه ،وهق ُمـ أدُمٞملم ،ورء ُمـ اهلل قمز وضمؾ :وهق اجلقع أو اًمٗم٘مر قمٜمد سمٕمْمٝمؿ،
واًمّمحٞمح أٟمف قم٤مم يِمٛمؾ أؿمٞم٤مء أظمرى ،وًمٙمـ هل٤م ُمقضمٌ٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اإلَج٤مل :إُم٤م ُمـ ومٕمؾ أدُمٞملم ًمف ،وهق
اإليمراه ويًٛمك اإلجل٤مء ،أو أن يٙمقن ُٕمر ـم٤مرئ ُمـ اهلل قمز وضمؾ ،وضسمٜم٤م ًمٙمؿ أُمثٚم٦م.
واإليمراه ٟمحـ ٟم٘مقل :إٟمف ُمـ اًميورة ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ ٓ ،ؿمؽ أٟمف ُمـ اًميورات ،اٟمٔمر ُمٕمل :عم٤م ُيٙمره
اًمِمخص قمغم رء جي٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف ًمٙمل ٓ يي ذم ٟمٗمًف ،واإليمراه ًمف ذوط ،ومٚمق ىمٞمؾ ًمِمخص :ـمٚمؼ زوضمتؽ.

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م ( ،)124وصححف إًمٌ٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ (.)153
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ٟم٘مقل :ـمٚم٘مٝم٤م .شمٚمٗم ْظ سم٤مًمٓمالقً ،مٙمـ ٓ ي٘مع.
سمٕم٧م اًمٌٞم٧مٟ .م٘مقل:
ًمق ىمٞمؾ ًمف :سمِ ِع اعم٤مل :ضم٤مء ؿمخص ووىمع قمغم ورىم٦م حت٧م اًمتٝمديد :سمع سمٞمتؽ .ومٙمت٥م ورىم٦مُ :
أٟم٧م ُم٘مٌقل ُمٜمؽ هذه اًمٙمت٤مسم٦مً ،مٙمـ ٓ ي٘مع أصمره٤م ،هذه ُمً٠مًم٦م صم٤مٟمٞم٦م ،وهل أن قم٘مقد اًمتٚمجئ٦م ،يٕمٜمل سمٞمعٟ ،مٙم٤مح ،وهمػم
ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مقد ،شم٠مضمػم ،إىمرار ،يمؾ قم٘مقد اًمتٚمجئ٦م اًمٕمؼمة سم٤مًمٌ٤مـمـ ٓ سم٤مًمٔم٤مهر ،وُمـ أقمٔمؿ إؾمٌ٤مب اًمتل شم١مدي إمم
اًمتٚمجئ٦م هل اإليمراه ،اًمٕمؼمة سم٤مًمٌ٤مـمـ ٓ سم٤مًمٔم٤مهر ،واعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف سملم احلٜمٗمٞم٦م واجلٛمٝمقر ،وًمٙمـ قمغم اًمٕمٛمقم
اًمٕمؼمة سم٤مًمٌ٤مـمـ ٓ سم٤مًمٔم٤مهر.
رضمؾ ىمٞمؾ ًمف حت٧م اإليمراه :سمِ ْع سمٞمتؽ .ىم٤مل :زوضمتل ـم٤مًمؼ .صمؿ رومع ًمٚم٘م٤ميض ،ىم٤مل :ي٤م ؿمٞمخ ،أٟم٤م حت٧م اإليمراه
ُمتٕمٚم٘م٤م سممذا؟ سم٤مًمٌٞم٧مُ ،مـ أدظمؾ اًمزوضم٦م؟! ْ
ً
إجل٤مء ،اإلجل٤مء
إذن :ي٘مع ـمالىمٝم٤مٟٕ :مف ًمٞمس
ـمٚم٘م٧م زوضمتل ،اإليمراه يم٤من
ً
ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٞمع وًمٞمس ُم ً
تٕمٚم٘م٤م سم٤مًمٓمالقَ ،ل ي٘مؾ ًمف :ـمٚمؼ ،هذا ُمث٤مل.
ُمث٤مل ٍ
صم٤من :رضمؾ ىم٤مل ًمرضمؾ ُمـ سم٤مب اإليمراه ،وُمٕمف ُمًدس :ـمٚمؼ زوضمتؽ .وم٘م٤مل :هل ـم٤مًمؼ سم٤مًمثالثً .مٞمس
واطمدة سمؾ ً
صمالصم٤م ،ومٞم٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :إٟمم اإليمراه يم٤من سمقاطمدة ،وًمٙمـ هذا اًمرضمؾ زاد قمـ اعمٙمره قمٚمٞمف سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م
ومٞم٘مع ُم٤م زاده.
سمٕمض اًمٜم٤مس إذا ضم٤مءه اخلقف أقمٓمك سمٞمده يمٚمٝم٤مْ ،
إذن :هذا ُخمرج قمغم ىم٤مقمدة ،وهل ُم٤مذا؟ أن اًميورة ُشم٘مدر
سم٘مدره٤م ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م اإلسم٤مطم٦م واحلؾ ،أو ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ أُم٤مم اًم٘م٤ميضُ :م٤م اًمذي يٚمٖمٞمف وُم٤م اًمذي ٓ يٚمٖمٞمف؟ وم٘مط
ُم٤م ُأجلئ قمٚمٞمفُ ،م٤م زاد قمم أُجلئ قمٚمٞمف وم٢من اًم٘م٤ميض ٓ يٚمٖمٞمف.
اإليمراه ٟمققم٤من قمٜمدهؿ :إيمراه ُمٚمجئ ،وهمػم ُمٚمجئ :أُم٤م اإليمراه اعمٚمجئ اًمِمديد ومٝمق اًمذي يٙمقن ُمثٚمف يمٛمثؾ
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،هذا ٓ ىمّمد ًمفً ،مٙمـ هٜم٤مك رء ُمـ ٟمقع
اخلِمٌ٦م قمغم اعم٤مء ،ويمٛمثؾ اًمريِم٦م ذم اهلقاء ،يّمٌح ٓ إرادة ًمف
ُمٚمجئ٤م ،وًمذًمؽ يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء
ُمٚمحؼ سم٤معمٚمجئُ ،مثؾ اًمتٝمديد ،هق ُمٚمحؼ سم٤معمٚمجئ ،وإن يم٤من ذم ذاشمف ًمٞمس
اإليمراه
ٌ
ً
ىم٤مدرا قمغم إي٘م٤مع ُم٤م َهدد سمف ،ومٝمٜم٤م
ُمٚمحؼ سم٤معمٚمجئ :اًمتٝمديد اًمِمديد ،واًمققمٞمد ،واًمتخقيػ ،سمنمط أن يٙمقن اعمٝمدد ً
ٟمقع ُمـ أٟمقاع اإلرادة واًم٘مّمد ،ومٞمٙمقن هٜم٤م زال ًدا.
يٌ٘مك ٌ
ٟمٕمؿ أٟم٤م ُمٕمؽ ًمق يم٤من اًمرضمؾ ذم وىم٧م ظمقومف وذم وىم٧م ؿمدة رهٌتف شمٙمٚمؿ سمٙمالم ٓ يريدهٟ ،م٘مقلٟ :مٕمؿ ،هذا
اًمرضمؾ همػم ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ ،هٜم٤م اعمٙمره ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ همػم ىم٤مصد ًمٚمٜمتٞمج٦م ،اًمذي يتٙمٚمؿ وٓ يدري اًمٙمالم ُمع اخلقف
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أصٌح يتٙمٚمؿ سمٙمالم ٓ يدري ُم٤م هق ،هذا همػم ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ همػم ىم٤مصد ًمٚمٜمتٞمج٦مُ :مثؾ اًمٖم٤مومؾ وُمثؾ اًمٜم٤مد أو اًمٜم٤ملؿ
وهمػم ذًمؽ.
َِ َِ
َِ
[ىم٤مل( ]:اَفَْ َََ َ َِ
ٓ َبَِ َِهَ؛ َ َؾَ ََُٓ ََوَ َ ََوََ َِ
َ َ ََٓٚيَتََِ ََم َاَفَْ ََوََ َِ
َ،وَ ََمَ ََََ
ََ َ .َٛي ًَْ َْ ِيَ:
َ َٛإَََِ َ
َََََٚفَََِ َثَ َََُ َٜ
َ:أ
ٚظََََدََ ُةَ َافث
اجَ ٌَ
اجَ َُ
َََ َْحََُُ َٚمَ َاَفَْ ََوَ ََشََٚئََ َِلَ َ َـََََٖ َْحََُِ َٚمَ َاَفَْـ َََّ َََ َٚصَدَ ََ ََ
ُ َِّ َِهَ
َح َْ
ِف َُ
لَِ َ
وٕ ِ َِه َ ََيدَْخَُ ُ َ
افق َُء َ َبِدَُ َ
َٓ َ ََي َت ِمَ َ َْ
َٕنَ َ ََمَ َ ٚ
ٚص َِد؛ َ ِ َ
َُ ٚم َا َفْـ ََّ َََ ِ َ
ح ََ
َو َُمتَََّ َ ََم ُ ََتَُ َ ٚت ًَْىََى َ َأَ َْ
ي َ َُض َُر َُؿ ََََٓ ٚ
َُِ ٚم َ َأَ َْ
ح ََ
إ َ َْ
لَ ْ َ
ش َٚئِ َ َ
ََأنَ َ ََو َ َ
ََٓ ََي َت ِمََ َإ ََِٓ َبِ َِه).
وراَ َبِ َ ََم َ َ
و ََ
ق ٍَء؛َ ََـَ ٚنَ ََأ َْي ً َ
وراََب ِ َ َْ
ََٕٕ َُهَ َ َ
ور ًَة؛َ ِ َ
َض ََ
َ َُ
َٚم َْٖ َُم ً
ٓ َِز ٌَمَفََ َُهََ َ،ؾ َِ٘ ََذاَ ََـَ ٚنَ ََم َْٖ َُم ً
هذه اًم٘م٤مقمدة ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمدا ،واًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمدي ُم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب ذم همػم هذا اعمقوع  -ذم
همػم هذا اًمٙمت٤مب يٕمٜمل  -ي٘مقل :إ ن هذه اًم٘م٤مقمدة يٜمدرج حتتٝم٤م رسمع أطمٙم٤مم اًمديـ ،يٕمٜمل يمثرة اًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم هذه
ٌح٨م يم٘م٤مقمدة أصقًمٞم٦م طمٞمٜمم يتٙمٚمٛمقن قمـ ىم٤مقمدة (مََٓ ٚ
اًم٘م٤مقمدة يمثػمة ِضمدا ضمدا ضمدا ،واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًم٘م٤مقمدة ُشم َ
ٌح٨م يم٘م٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م طمٞمٜمم يتٙمٚمٛمقن قمـ أن ًمٚمقؾم٤ملؾ
يتمَافواجَٛإَٓبهَؾٓوَواج )ٛؾم٠مشمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾُ ،
وشم َ
ٌح٨م يم٘م٤مقمدة ُم٘م٤مصدي٦م قمٜمدُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اعم٘م٤مصد اعمتٕمٚم٘م٦م
أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصدُ ،
وشم َ
وأيْم٤م دقمقي٤م
سم٤مًمقؾم٤ملؾ ،ومٝمل ىم٤مقمدة يٛمٙمـ اؾمتثمره٤م ،ويٛمٙمـ شمقفمٞمٗمٝم٤م سم٠ميمثر ُمـ ـمري٘م٦م أصقًمٞم٤م ووم٘مٝمٞم٤م وُم٘م٤مصدي٤م ً
ٓ ؿمؽ :مم٤م ُقمٜم ِل سم٤مًمدقمقة وُم٤م شمٕمٚمؼ هب٤م.
ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٝمٛم٦م قمٜمدٟم٤م أن ٟمٕمرف ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمقؾمٞمٚم٦م وسملم اعم٘مّمد؟ اًمقؾمٞمٚم٦م واعم٘مّمد أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م وهل
أومٕم٤مل ،اٟمٔمر( :أومٕم٤مل) يمٞمػ حتٙمؿ أن هذا إُمر ُطمرم أو ُٟمدب إًمٞمف أو ُيمره ُمـ سم٤مب اعم٘مّمد أو ُمـ سم٤مب اًمقؾمٞمٚم٦م؟
ٟم٘مقل :إن اًمقؾم٤ملؾ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء:
أول هذه إؿمٞم٤مء :هل اًمنموط ،ومٙمؾ ُم٤م يم٤من ذـمً٤م ًمٖمػمه وم٢مٟمف وؾمٞمٚم٦م ًمفُ ،م٤م هل ذوط اًمّمالة؟ اًمٓمٝم٤مرة،
وؾمٞمٚم٦م أم ُ ِ
اًمقوقء ُ ِ
ُم٘مّمدا؟ وؾمٞمٚم٦م .إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م يمذًمؽ ،اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م يمذًمؽْ ،
ً
إذن :اًمنموط يمٚمٝم٤م
ذع
ذ َع
ً
ُ ِ
ذقم٧م ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذوط وضمقب ،ذوط صح٦م ،ذوط إضمزاء ،يمؾ أٟمقاع اًمنموط اًمثالصم٦م.
أؾمٌ٤مسم٤مُ ،م٤م يم٤من ؾمًٌٌ٤م ُمـ إؾمٌ٤مب ،وذيمرٟم٤م سمٕمض إؾمٌ٤مب أهن٤م ٓ شمِمؽمط
افْوعَافثِّٚنَمنَافوشٚئل :اًمتل شمًٛمك
ً
هل٤م اًمٜمٞم٦مٟ ،مٗمس احلٙمؿ ،وأهن٤م ٓ شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م ،وهٜم٤م هل وؾمٞمٚم٦م ،وؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ ىمٞمد هل٤مُ ،م٤م هق ؾمٌ٥م اًمّمالة؟
دظمقل اًمقىم٧م .ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤مذا؟ ذط .اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمتٓمٌٞمؼ ٓ ُيٗمرىمقن سملم اًمًٌ٥م واًمنمط وٓ اعم٤مٟمع ،ومٞمًٛمقن
ً
ً
ذوـم٤مً ،مٙمـ دظمقل اًمقىم٧م أهق ؾمٌ٥م أم ذط؟ هق ذم احل٘مٞم٘م٦م
ذوـم٤م ،يًٛمقهن٤م يمٚمٝم٤م
اًمًٌ٥م واًمنمط واعم٤مٟمع
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ؾمٌ٥م ،وًمذًمؽ ٟم٘مقلُ ٓ :يِمؽمط ومٞمف اًم٘مّمد ،هؾ أٟم٧م شم٘مقل :أىمّمد دظمقل وىم٧م اًمٔمٝمر؟ اهلل قمز وضمؾ هق اًمذي
وجيري اًمٞمقمْ ،
إذن :اًمًٌ٥م ٓ ُيِمؽمط ومٞمف اًم٘مّمد ،صمؿ ٟمتٙمٚمؿ قمم يتٕمٚمؼ سمتٕمٚم٘مف سم٤معم٘مّمد سمٕمد
ُحيرك اًمزُم٤من ضمؾ وقمالُ ،
ىمٚمٞمؾ.
ْ
[أيْم٤م] ذيمروين؟ ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مب ذم اًمزيم٤مة ،ذم احل٩م؟ آؾمتٓم٤مقم٦م،
إذن :اًمًٌ٥م ُمثؾ دظمقل اًمقىم٧م ،وُمثؾ ُم٤مذا ً
آؾمتٓم٤مقم٦م ؾمٌ٥مْ ،
إذن :إؾمٌ٤مب هل هذا إُمر ،واًمٗمرق سملم اًمًٌ٥م واًمنمط ُمقضمقد ذم يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء :اًمنمطُ :م٤م
وضمقد وٓ قمدم ًمذاشمف.
يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده
ٌ

كََ ََض َِرَيَ ًََََٚيَ َِْ َتَ َِ
ً
ـمري٘م٤م ًمٚمٌمء وُمٗمْمٞمً٤م إًمٞمف « ََوَ ََمَ َْنََ ََشَ ََِ ََ
ََّ َُسََؾَََِ َِٔهََ
إمرَافثٚفَِٞمَٚيُونَمنَافوشٚئل :ىم٤مًمقاُ :م٤م يم٤من
َ
اجلَََْ ، »َٜذه٤مسمؽ ًم ِ
َِظَ ًَََِْمَ َ ََشَ ََٓ ََلَ ََاهللَُ َ َفَ ُهَ َبَِ َِهَ َ َضَ َِرَيَ ًَََ َٚإََََِػَ ََ ََ
ٚمح َٚمؼ ،ؾممقمؽ ًمٚمنميط ،هذا ـمريؼ ًمٚمٕمٚمؿ ،ومٝمق ي١مدي إًمٞمف،
( )1

ذه٤مسمؽ ًمٚمٛمًجد ىمد يٙمقن سم٤معمٌم ،وىمد يٙمقن سم٤مًمًٞم٤مرة ،هذا ـمريؼ ،وهذا ـمريؼ ،ـمريؼ خمتٚمػ.
يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذرالع وم٢مٟمف ُمـ سم٤مب اًمٓمرق ،يمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمنمع حتريٛمف ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذرالع وم٢مٟمف
ُمـ سم٤مب اًمٓمرقً ٓ ،مٙمقٟمف ذـمً٤م ذم ذاشمف ،وٓ ًمٙمقٟمف ؾمًٌٌ٤م ،يمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمنميٕم٦م إًمٖم٤مؤه ؾمقاء يم٤من سمٜمص اًمِم٤مرع أو
سم٤مضمتٝم٤مد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ٓظمتالف إزُم٤من ،ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمٓمرقُ ،مثؾ ُم٤مذا؟ ُمثؾ سمٞمع اًمًالح ذم اًمٗمتٜم٦مُ ،م٤م جيقزٟٕ :مف
مخرا ٓ جيقزٟٕ :مف ـمريؼ إمم سمٞمع اخلٛمر ،ومٝمق ـمريؼ ًمفْ ،
إذن:
ُيٗميض ًم٘متؾ اعمًٚمؿُ ،م٤م جيقز .سمٞمع اًمٕمٜم٥م عمـ يتخذه ً
قمرومٜم٤م اًمث٤مًم٨م :اًمنمط – اًمًٌ٥م – اًمٓمريؼ.
ٓزُم٤م ًمٚمٗمٕمؾ ،ويًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمتٛممت ،قمٜمدُم٤م شمرضمع ُمـ اعمًجد إمم اًمٌٞم٧م ،هذا
إُمر اًمراسمع ٟم٘مقلُ :م٤م يم٤من ً
ُمتٛمؿ ًمذه٤مسمؽ ًمٚمٛمًجدُ ،متٛمؿ ًمف ،اًمرضمقع ُمـ اجلٝم٤مد ،اًمرضمقع ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،اًمرضمقع ُمـ اعمًجد ،هذا ُمتٛمؿ
ًمف وإُمثٚم٦م يمثػمة ضمدا ،هذه إُمقر إرسمٕم٦م يمٚمٝم٤م وؾم٤ملؾ.
قمرومٜم٤م ُم٤م هل اًمقؾم٤ملؾ؟ ٕن شمٕمريػ اًمقؾم٤ملؾ ُمٝمؿ ،يمثػم ُمـ إؿمٞم٤مء ُم٤م َشمٕمرف ُم٤م هل اًمقؾمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م :اًمٜمٔمر
حتريؿ ُم٘م٤مصد؟ وعم٤مذا (ُمـ طمٞم٨م إؿمٞم٤مء إرسمٕم٦م)؟ وؾم٤ملؾٟٕ :مف ـمريؼ ُيٗميض إمم
حتريؿ وؾم٤ملؾ أم
حمرم
َ
َ
ًمٚمٜمً٤مء ٌ
اًمٗم٤مطمِم٦م أو اًمزٟم٤مٟٕ ،مف ـمريؼ ،وهٙمذا ٓ دمد وؾمٞمٚم٦م خترج قمـ هذه إُمقر إرسمٕم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م.
إمرَافثِّٚنُ :م٤م ُمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة؟ ٟم٘مقل :إن هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٕمٜم٤مه٤م أن اًمقؾمٞمٚم٦م شم٠مظمذ طمٙمؿ اعم٘مّمد ُمـ طمٞم٨م
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء – سم٤مب ومْمؾ آضمتمع قمغم شمالوة اًم٘مرآن (ُ )2699مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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أيْم٤مٕ :هن٤م شم٠مظمذ
اًمقضمقب واحلرُم٦م واإلسم٤مطم٦م واًمٜمدب واًمٙمراه٦م :إذا يم٤من ُمٌ٤مح اعم٘مّمد وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م إًمٞمف ُمٌ٤مطم٦م ً
ُطمٙمٛمفُ ،مٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة أن اًمقؾمٞمٚم٦م شم٠مظمذ ُطمٙمؿ اعم٘مّمد ،وًمٙمـ ٓ شم٠مظمذ ىمقشمف ،سمؾ طمٙمٛمٝم٤م أوٕمػ ،ومت٠مظمذ طمٙمٛمف
وٓ شم٠مظمذ ىمقشمف ،ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمٚمٜم٤م :إن اعمُحرم حتريؿ ُم٘م٤مصد ٓ ُيًتٌ٤مح إٓ ًمٚميورة ،وأُم٤م حتريؿ اًمقؾم٤ملؾ ُيًتٌ٤مح
أيْم٤م أُمثٚم٦م أظمرى سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،هل شم٠مظمذ ُطمٙمٛمف ًمٙمـ ٓ شم٠مظمذ ُىمقشمف ،وًمذًمؽ هٜم٤مك
ًمٚميورة وًمٚمح٤مضم٦م ،وؾمٞم٠ميت ً
أؿوىَِمَٚحَ َرَمَ
مَٚحَ َرَمَفذاتهَ– ََتريمَمَٚصد َ– َؾٕ٘ه َ َ َ َ ََ َََ َُ
ىم٤مقمدة ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ،ذيمره٤م اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ وهمػمه أن ( َََ َُ
ٕجلَؽرهَوهوَافوشٚئل) ْ
إذن :شم٠مظمذ ُطمٙمٛمٝم٤م وٓ شم٠مظمذ ُىمقة احلٙمؿ ومٞمٝم٤م.
ادسٖفَٜافثٚفث :ٜوهذه ُمٝمٛم٦م ضمدا :هؾ هذه اًم٘م٤مقمدة يمٚمٞم٦م أم هل أهمٚمٌٞم٦م؟ هل أهمٚمٌٞم٦مً ،مٞمً٧م يمٚمٞم٦م ،وؾم٠مذيمر ًمٙمؿ
ُم٤م اًمذي ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤مُ ،م٤م ُمٕمٜمك يمٚمٞم٦م وأهمٚمٌٞم٦م؟ يمٚمٞم٦م يٕمٜمل أن يمؾ اًمقؾم٤ملؾ شم٠مظمذ طمٙمؿ اعم٘م٤مصد ،وأهمٚمٌٞم٦م ٟم٘مقل:
أهمٚم٥م اًمقؾم٤ملؾ شم٠مظمذ طمٙمؿ اعم٘م٤مصد ،وًمذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضم٤مؾمؿ ذم طم٤مل شمٕمروف عم٤م
يذيمر هذه اًم٘م٤مقمدة ،وي٘مقل :واًمقؾم٤ملؾ شم٠مظمذ طمٙمؿ اعم٘م٤مصد ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤منُ ،مٝمؿ ضمدا هذا اًم٘مٞمد ،هذا اًم٘مٞمد
يٗمٞمدٟم٤م أهن٤م طمٙمؿ أهمٚمٌل.
ُم٤م اًمذي ُيًتثٜمك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة؟ أن اًمقؾمٞمٚم٦م ٓ شم٠مظمذ طمٙمؿ أصٚمٝم٤م ،اٟمٔمر إمم إُمقر إرسمٕم٦م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اًمتل
ذيمرٟم٤مه٤م ،ذيمرٟم٤م أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ،هٜم٤مك واطمد ُمـ إؿمٞم٤مء إرسمٕم٦م اًمتل هل وؾم٤ملؾ ٓ شم٠مظمذ طمٙمؿ أصٚمٝم٤م ومٙمروا ومٞمٝم٤م،
ذيمرت ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء :اًمنموط ،إؾمٌ٤مب ،اًمٓمرق ،اعمتٛممت أو اًمٚمقازم ،ىمٚم٧م ًمٙمؿ :إٟمف ًمٞمس يمؾ وؾمٞمٚم٦م
شم٠مظمذ طمٙمؿ اعم٘مّمد اًمذي ُذقم٧م ًمف اًمٖم٤مي٦مُ ،مـ هذه إُمقر إرسمٕم٦م اذيمر ُم٤م اًمذي ُيًتثٜمك ُمٜمٝم٤م؟ إؾمٌ٤مب ٓ شم٠مظمذ
طمٙمؿ اعم٘م٤مصد ،هؾ ذم اًمدٟمٞم٤م أطمد ي٘مقل :جي٥م أن متٚمؽ اعم٤مل؟ اعم٤مل ٓ جي٥م أن متٚمٙمف ،إؾمٌ٤مب ٓ شم٠مظمذ طمٙمؿ
ُم٘م٤مصده٤م.
وًمذًمؽ اٟمٔمر :ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ ىم٤مقمدشملم ُمتِم٤مهبتلمً ،مٙمـ ومرق سمٞمٜمٝمم سمٗمٝمٛمؽ أٟم٧م أن :قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة شم٘مقل( :مَ ََََ
َََٓٚ
اجَ )َٛذيمره٤م اًمِمٞمخ ،اٟمٔمر اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م( :مَ ََََ َِ
اجَََٛإَََِ َ َِ
َِ
وبََإَََََِٓبَِ َِهَ؛َ ََؾ َََِْٔ ََسََبَِ ََوََ َِ
اجَ ٍَ
.)َٛ
َ َََٓٚيَتََمَاَفَْ َُوَ َُجَ َ َُ
َٓبَِهَ؛َ ََؾ ََُٓ ََوََ ََوََ َِ ٌَ
َيَتَ ََمَاَفَْ ََوََ َِ َُ
ََ
َٓبَِ َِهَ؛َ ََؾ ََُٓ ََوََ ََوََ َِ
َ َََٓٚيَتََِ ََمَاَفَْ ََوََ َِ
( ََمَ ََََ
ً
ً
ـمري٘م٤م أو ُمتٛم ًم.
ذـم٤م أو
ُ )َٛم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ،ومٝمق إُم٤م يٙمقن
ََٛإَََِ َ
اجَ ٌَ
اجَ َُ
َِ
اج ٍَ
 )َٛهق اًمًٌ٥م ،إؾمٌ٤مب اًمتل يتؿ هب٤م اًمقضمقب ،وٓ يثٌ٧م هب٤م
وبَ َإََََِٓ َبَِ َِهَ؛ َ ََؾ ََِ َْٔ ََسَ َبَِ ََوََ ََِ
و( ََمََ َ َََََٓ َٚيَتَ ََم َاَفَْ َُوَ َُجَ َ َُ

اًمقاضم٥م ،اًمقضمقب طمٙمؿ ذقمل ،واًمقاضم٥م اًمذي اؾمت٘مر أن ،وضم٥م قمٚمٞمؽ ،أن وضم٥م قمغم أدُمل ،وضم٥م
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قمٚمٞمف هذا اًمٌمء ،اًمقضمقب ٓ يتؿ إٓ إذا ُو ِضمد اًمًٌ٥م ،ومٞمج٥م قمكم أن أسمح٨م قمـ اًمنموط ،وأسمح٨م قمـ اًمٓمرق
اعم١مدي٦م إًمٞمف.
إذنُ :م٤م اًمذي ُيًتثٜمك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة إهمٚمٌٞم٦مٟ ،م٘مقلً :
ووح٧م يمٞمػ إهمٚمٌٞم٦م هٜم٤م؟ ْ
أوٓ إؾمٌ٤مب ٓ شم٠مظمذ
طمٙمؿ اعم٘م٤مصد ،وإن يم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م ٓ ؿمؽ ،ومال شم٠مظمذ طمٙمٛمٝم٤م ،هذا واطمد.
إمرَافثِّٚن :أن ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمٓمرق ،وم٢مذا يم٤من همػمه ي١مدي اًمٖمرض ،وم٢مٟمف ٓ ي٠مظمذ طمٙمٛمفُ ،مـ طمٞم٨م إصؾ،
أٟم٤م أريد أن أذه٥م إمم اعمًجد ،جي٥م قمكم أن أذه٥م سم٤مًمًٞم٤مرة؟ ٓ ،جيقز زم أن أُمٌمً ،مٙمـ ًمق َل يٙمـ أُم٤مُمل إٓ ـمريؼ
واطمد ٟم٘مقل :ي٠مظمذ طمٙمٛمف ،اًمٓمرق :إذا ُوضمد أيمثر ُمـ ـمريؼ ،وم٢مٟمف ٓ ي٠مظمذ طمٙمؿ اًمقاضم٥مً ،مٙمـ أطمد اًمٓمرق هق
اًمذي جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمًٚمٙمف.
أضب ًمٙمؿ ُمث٤مٓ ً ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،اًمذي جي٥م قمٚمٞمٜم٤م ذم يقم اجلٛمٕم٦م هل ُم٤مذا؟ اًمّمالة ،أًمٞمس يمذًمؽ؟

َودَيَ َفََِ َِهَ ََالَةََِ َ َِمَنَ َيَوَ ِمَ ََ َُْ َِ
َِ
َِ
ٚشَ ًََ َْوَاَ َإََََِػَ َذََِ ْـَ َِ
َرَ ََاهللَِ﴾ ،
َْ َ َْ
ينَ َ َ ََآمَََُْواََ َإََِ َذَاَ َ َُٕ َ ََ َ
اهلل قمز وضمؾ قمٜمدُم٤م ىم٤ملَ ﴿ :يَََ َ َٚأََ ََُّيََ َٚا َفََذَ َ ََ
اجلَ ََُّ ًَََ َ َٜؾَ َ َْ
( )1

أوضم٥م اهلل قمز وضمؾ هٜم٤م ُم٤مذا؟ اًمًٕمل ،ومٝمذا ُمـ إجي٤مب اًمقؾمٞمٚم٦م إلجي٤مب اعم٘مّمد وهق اجلٛمٕم٦م ،ومٞمٙمقن اًمًٕمل
واضمًٌ٤م.
ـمري٘م٦م اًمًٕمل :يمٞمػ شمًٕمك وشمذه٥م هل٤م؟ أٟم٧م قمٜمدك أيمثر ُمـ ـمريؼ اظمؽم أطمده٤مً ،مٙمـ ُمٓمٚمؼ اًمًٕمل واضم٥م
قمٚمٞمؽٟٕ :مف واضم٥م ُمـ سم٤مب إجي٤مب اًمقؾم٤ملؾ ًمٚمٛم٘م٤مصد وهٙمذا ،هذه اًم٘م٤مقمدة ؾمٝمٚم٦م ضمدا.
ٟم٠مظمذ إُمثٚم٦م ،صمؿ أذيمر ًمٙمؿ اعمً٤ملؾ اًمتل ٟمٗمرق هب٤م ،وم٤مٔن ُمـ طمٞم٨م إصؾ طمٙمٛمٜم٤مه ،ؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ اًم٘مقة سمٕمدُم٤م
ٟمذيمر اعمً٤ملؾ ٕضمؾ اًمقىم٧م.
ؾم٠مذيمر إُمثٚم٦م ،أىمقل ًمٙمؿُ :م٤م اًمٗمرق سملم اًمقؾم٤ملؾ واعم٘م٤مصد ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقة؟ ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ ىمٚمٜم٤م :واطمد،
ويًتثٜمك أُمر واطمد أو أُمرانً ،مٙمـ ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقة ؾم٠مذيمره٤م ًمٙمؿ ذم هن٤مي٦م اًمدرس.
ُ
[ىم٤ملَِ َ ]:
ََ َ ،ٟوَاَفَْ ًَُ َّْ ََرَ ُةَََ َ ،وَاَفَْـ َِ
(مَثََ ََُٚلَ َ َذَفََِ ََ
جَ َََُٓ َٚدَ ،)..هٜم٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ:
افهَ َْوَ ُمَََ َََ،وَاَفَْـ ََحَ ََ
كََ :اف َ َ
ه ََالَ ُةَ َاَفَْ ٍََ َِرَ َ ََ
يوَ ََُ َ ،َٜوَافََزَ َـَُ َٚةَََ َ ،وَََ َ
ٓ َبَِ َِهَ؛ َ َؾَ ََُٓ ََوََ ََوََ َِ
( َؾََمَ َََََٓ َ َيَتَََِمَاَفَْ ََوََ َِ
 )َٛهذه اًم٘م٤مقمدة ،هذه ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م شمقضمد ذم يمت٥م إصقل هبذا اًمٚمٗمظ( :مََٚ
َ َٛإَََِ َ
اجَ ٌَ
اجَ َُ
ََ
ٓ َبَِ َِهَ؛ َ َؾَ ََُٓ ََوَ َ ََوََ َِ
َََٓ َ َيَتََِ ََم َاَفَْ ََوََ َِ
ٟٕ ،)َٛمٜم٤م طمٙمٛمٜم٤م قمغم رء ُمـ إومٕم٤مل أٟمف واضم٥م :يمٞمػ طمٙمٛمٜم٤م قمٚمٞمف؟ سمقاؾمٓم٦م
َ َٛإَََِ َ
اجَ ٌَ
اجَ َُ
( )1ؾمقرة اجلٛمٕم٦م.9 :
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َِ
افهَ ََالَ َةَ﴾ وُمـ إىم٤مُم٦م اًمّمالة اًمًٕمل ُمثالً ،أو إؿمٞم٤مء اًمتل شمتٕمٚمؼ
َّٔواََ َََ َ
هذه اًم٘م٤مقمدة ،اهلل قمز وضمؾ ىم٤ملََ ﴿ :وَ ََأَؿَ َ َُ
َٓبَِ َِهَ؛َ َؾَ ََُٓ ََوََ ََوََ َِ
َ َََٓٚيَتََِ ََمَاَفَْ ََوََ َِ
سم٤مًمنموط واًمٓمرق ،ومٜم٘مقل :إن اًمٓمرق اعم١مدي٦م إمم إىم٤مُم٦م اًمّمالة واضمٌ٦مٕ :ن ( ََمَ ََََ
،)َٛ
ََٛإَََِ َ
اجَ ٌَ
اجَ َُ
هذه ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦مً ،مٙمـ ٟم٘مقل( :مَ ََََ َِ
ٓ َبَِ َِهَ؛ َ َؾَ ََِ َْٔ ََسَ َبَِ ََوََ َِ
اجَ ٍَ
(وَ ََمَ ََََ
َ َ ََٓٚيَتََِمَ َاََفَْـََّ َْسَ ََُْوَ ُنَ َإَََََِٓ َبَِ َِهَ؛َََ
وبَ َإَََِ َ
 ،)َٛىم٤ملََ َ :
َ َ ََٓٚيَتََم َاَفَْ َُوَ َُجَ َ َُ
ََ
( )1

َِ
ََشَ ٍَءَ؛َََ َـَََٚنَ َ َََمََْْ َََََََِٓٔٚظَ َْنَ َ ََََجَََِٔ ِعَ َ ََذ ََرَائَََِ ًََِ َِهَ)َ ٟمٗمس اًمٌمء ،اًمٓمرق يمٚمٝم٤م شمٙمقن ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمٝم٤م،
ََؾ ََُٓ ََوَ َ َََمَ َْسَََُْوَ ٌنَ ََ ََ
َ،وَإََِ ْنَ َ َـَََٚنَ َ َََمََََََََْْٓٔٚظَ َْنَ َ ََ َْ
ُمٙمروه٤مٟ ،مٗمس اًمٙمالم اًمذي ذيمرت ًمٙمؿ ،وًمٙمـ يمالم اًمِمٞمخ يم٤من سم٠مؾمٚمقب
حمرُم٤م أو
ً
وـمرىمف اعمقصٚم٦م إًمٞمف ؾمقاء يم٤من ً
خمتٚمػ.

[ىم٤ملَِ ( ]:مَ َثَ ََُٚلَ َ َذَفََِ ََ
غَََ َ ،وَ ََأَ َدََ َُاءََ
افه َْوَ ُمَََ َ ،وَاَفَْـ ََحَ ََ
يوَ ََُ َ ،َٜوَافََزَ َـَُ َٚةَََ َ ،وَََ َ َ
كََ َ َََ :
افه ََالَ ُةَ َاَفَْ ٍََ َِرَ َ ََ
ََ َ ،ٟوَاَفَْ ًَُ ََّْ ََرَ ُةَََ َ ،وَاَفَْـ َِجَ َََُٓ َٚدَ َاَفَْـ ََُّتََ ًََ َ َُ
َِ
ٚتََ،وَاَفَْـََّمَفََِ َ َِ
َِ
وقََاَهللَََِ َ،وَ َُحَ ََُ َ َِ
اجَبََ ََِ ََٜـَ َُحَ ََُ َ َِ
اَفَْـ َُحَ ََُ َ َِ
وقََاَفَْ ََوََ َِ
وقََاَفَْ ََوََافََََََِدََ ْيَ َِنَََ َ،وَََْإَََ َؿَ َ َِ
ٚرَ َِ
ٔكَََ َ،وَ ََٕ َْحَ َِوََ َذَفََِ ََ
ٔعََ ََمََََََٓٚ
كََ َ،ؾَ ََجََّ َ َُ
بَََ ََ،وَافََزَ َْوَ ََجَ َ ََ ََ ََ
افس َْ َِ َِ
َِ
قَ َإََِ ََػَ ََمَوَ َِضَ ِعََََ َ َِ
َِ َِ َِ
ٓ َبَِ َِهَ؛ َ َؾَ ََُٓ ََوََ ََوََ َِ
َشَ َوضََِ َََََٓ َ،ٚوَؿََِ َْسََ
ورَ َإَََِ َ
سَةَََ َ ،وَ َََجَ َ َُ
َ
َ َ ،َٛـََٚفَْـَّ َْ َِ ََ َْ
اجَ ٌَ
َتَتََم َ ََهَذَهََََْإََُ َُمَ َ َُ
ٔعََ َُ َُ
افه ََالَةَََ َ ،وَافََىَ َََٓ َ ََٚرَةَ َفََـ َََََٓ َ ،ٚوَََ ََ ََ
ظَ ََذََ َذَفََِ ََ
كَ).
هٜم٤م سمدأ اًمِمٞمخ ذم ذيمر سمٕمض اًمٗمرالض ،وم٘م٤مل :اًمّمالة هل واضمٌ٦م وضمقب ُم٘مّمد ،وهٜم٤مك أؿمٞم٤مء دم٥م ُمـ
إجي٤مب اًمقؾم٤ملؾ :ىم٤مل :اعمٌم إمم اًمّمالة ،وهذا ُمـ سم٤مب اًمٓمرق .اًمٓمٝم٤مرة هل٤م هذا ذط .اًمًؽمة :هؾ ُي٘مّمد سم٤مًمًؽمة
اًمتل شمٙمقن أُم٤مم اعمّمكم؟ ٓ ،اًمًؽمة ي٘مّمد هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ؾمؽم اًمٕمقرة ،وؾمؽم اًمٕمقرة ذطً ،مٙمـ [هؾ] دمقز اًمّمالة
سمدون ؾمؽم اًمٕمقرة؟ ٟمٕمؿ ،قمٜمد وم٘مده٤م دمقزٕ :هن٤م ضورة ،وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ وٕمػ اًمنمط قمـ اعمنموط ُمتك يٙمقن.
وَجٔعََشوضَٓٚوؿََِ َْسََظذَذفك) أٟم٤م ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ إُمثٚم٦م أن اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ ،وسم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمٙمؿ ؾم٠مسمدأ
ىم٤ملَ َََ َ َ َ ََ ََ َ ( :
سمؽ ي٤م ؿمٞمخ ،أٟم٤م ؾم٠مذيمر ًمؽ اعم٘مّمد وأٟم٧م ؾمتذيمر اًمقؾمٞمٚم٦م ،هٜم٤م ذيمر اًمّمالة وأضم٤مب قمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ.
اًمزيم٤مة :اذيمر زم ؿمٞم ًئ٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمزيم٤مة ُ ِ
ذ َع ُمـ سم٤مب اًمقضمقب ُمـ سم٤مب اًمقؾمٞمٚم٦م ذم أداء اًمزيم٤مة؟ ذوط اًمزيم٤مة،
وطمقٓن احلقل ؾمٌ٥م ،يمٞمػ ُيرج اًمقاطمد اًمزيم٤مة؟ اًمٌح٨م قمـ اًمٗم٘مػم ُمثالً ،أن شمٌح٨م قمـ اًمٗم٘مػم ،اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن:
سمذل اًمزيم٤مة ًمٚمً٤مقمل ،واًمً٤مقمل ُمٜمدوب سمٞم٧م اعم٤مل ،وًمٞمس اًمً٤مقمل اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م ،اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م ويمٞمؾ قمـ
ً
ويمٞمال قمـ اًمٗم٘مػم ،سمؾ هق ويمٞمؾ قمٜمؽٕ :ن اًمٗم٘مػم َل يقيمٚمف ،اًمً٤مقمل ُمٜمدوب سمٞم٧م اعم٤مل،
اًمٗم٘مػم ،اًمً٤مقمل ًمٞمس
ؾمٕمل ومٞمف ،ومٞمٙمقن واضمًٌ٤م إقمٓم٤مء اعم٤مل ًمٚمً٤مقمل :وًمذًمؽ قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ي٘مقًمقنُ :مـ ذط وضمقب اًمزيم٤مة
إقمٓم٤مؤه هذا
ٌ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة.43 :
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ىمدوم اًمً٤مقمل ،وهمػمهؿ ي٘مقل :جي٥م أن شم٠ميت هب٤م ًمٚمً٤مقمل :ومجٕمٚمقا هذا اًمنمط أو اًمقضمقب إقمٓم٤مء اعم٤مل ًمٚمً٤مقمل ُمـ
سم٤مب وضمقب ُم٤مذا اعم٘م٤مصد أم اًمقؾم٤ملؾ؟ اًمقؾم٤ملؾ ،اًمٗم٘مٝم٤مء ُيٗمرىمقن سملم اإلظمراج وسملم اًمٍمف :ومٞم٘مقًمقن ذم إظمراج
اًمزيم٤مة :إذا وضمٌ٧م قمٚمٞمؽ اًمزيم٤مة أظمرضمٝم٤م ُمـ ُم٤مًمؽً :مٙمل ٓ ختتٚمط ومتٗمًد قمٚمٞمؽ ُم٤مًمؽ ،وىمد ضم٤مء قمٜمد احلٛمٞمدي ذم

َِ
افهَ َََد َؿَ ََُ ََٜمَ ًََََٓٚؿَ َ
طََإَََََِٓ ََأَ َْهَ َََُِ ْتَ ُهَ» إذا وضمٌ٧م زيم٤مة ُم٤مًمؽ أظمرضمٝم٤م قمٜمؽ،
«اعمًٜمدش ُمـ طمدي٨م قم٤ملِم٦م ََ « :مَََ ََٚخََ َٚفَىَََ ََََٝ
( )2

( )1

واضمٕمٚمف ذم فمرف ،اضمٕمٚمف ذم درج ،أظمرضمف قمـ ُم٤مًمؽُ ٓ ،يتٚمط سممًمؽٟٕ :مف يٗمًد اعم٤مل ،ىم٤مل احلٛمٞمدي ص٤مطم٥م
اعمًٜمد :وذًمؽ سم٠من ي١مظمر زيم٤مة ُم٤مًمف ،ي١مظمره٤م قمـ اًمقىم٧م ،سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :طمتك إذا وضمٌ٧م اًمزيم٤مة ذم أول اًمٜمٝم٤مر
وم٠مظمرهت٤م إمم آظمره ،وهق خمتٚمط سممًمؽ دظمٚم٧م ذم اًمققمٞمد ،ومًد اعم٤مل ،اسومف قمـ ُم٤مًمؽ ،اضمٕمٚمف قمغم ضمٜم٥م ،هذا
اإلظمراج.
يقُم٤م ويقُملم وصمالصم٦م
اًمٍمف [أن] شمٕمٓمٞمٝم٤م ًمٚمٛمًٙملم أو اًمٗم٘مػم ،جيقز ًمؽ أن شم١مظمر سف اعم٤مل ًمٚمٛمًٙملم ً
سمٕمٞمدا.
وأرسمٕم٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م :يم٠من يقضمد اًمٗم٘مػم إطمقج أو اًم٘مري٥م ًمؽ ،ومت١مظمره٤م ٕؾمٌقع أؾمٌققملمً ،مٙمـ ٓ يٙمقن ً
ُمتك جيقز شم٠مظمػم اًمزيم٤مة قمـ وىمتٝم٤م (سومٝم٤م)؟ سمنمـملم :اًمنمط إول :أن يٙمقن هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م ،إُمر اًمث٤مين:
أن ٓ يٓمقل اًمٍمفْ ،
إذن :اإلظمراج هذا واضم٥م وضمقب ُم٤مذا؟ وضمقب وؾم٤ملؾ ،واًمٍمف واضم٥م وضمقب
ُم٘م٤مصد.
اًمٕمد ،اًمت٘مقيؿ ذم اعم٘مقُم٤مت ُمثؾ قمروض اًمتج٤مرة ،يمؾ هذا ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ.
[ذم] اًمّمقم :اًمٜمٞم٦م ذط أم ريمـ؟ سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :هل ذط وهل ريمـ ،واًمّمحٞمح أهن٤م ريمـٕ :هن٤م ُمقاوم٘م٦م
ٕول اًمٕمٛمؾ ،وهق رء ىمٌٚمف.

( )1قم٤ملِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ أم اعم١مُمٜملم ،زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأؿمٝمر ٟمً٤ملف ،شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة سمًٜمتلم ،وهل سمٜم٧م ؾمٌع ،واسمتٜمل هب٤م سم٤معمديٜم٦م وهل اسمٜم٦م شمًع ،ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أري قم٤ملِم٦م ذم
سمٙمرا
اعمٜم٤مم ذم هىم٦م ُمـ طمرير وم٘م٤مل« :إن يٙمـ هذا ُمـ قمٜمد اهلل يٛمْمفش ومتزوضمٝم٤م سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م سمثالث ؾمٜملم ،وَل يٜمٙمح صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
همػمه٤م ،وشمقذم قمٜمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل سمٜم٧م صممن قمنمة ؾمٜم٦م ويم٤من ُمٙمثٝم٤م ُمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمًع ؾمٜملم .ىم٤مل اًمزهريً :مق َجع قمٚمؿ
قم٤ملِم٦م إمم قمٚمؿ َجٞمع أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٚمؿ َجٞمع اًمٜمً٤مء ًمٙم٤من قمٚمؿ قم٤ملِم٦م أومْمؾ .شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م صممن ومخًلم ،ودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ُ « )119–198/2أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( )385-383/3اإلص٤مسم٦م (.)29-16/8
( )2أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم «ُمًٜمدهش (.)239
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شمرالل اهلالل :جي٥م قمغم اعمًٚمؿ ُمـ سم٤مب ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م شمرالل اهلالل.
احل٩م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،واًمٕمٛمرة :يٕمٜمل سمذل اعم٤مل وهمػم ذًمؽ ،اجلٝم٤مد يمذًمؽ :جي٥م اخلروج ،وأداء احل٘مقق
اًمقاضمٌ٦م يمح٘مقق اهلل قمز وضمؾ ،وطم٘مقق اًمقاًمديـ وإىم٤مرب واًمزوضم٤متُ ،مثؾ اًمٜمٗم٘م٦م ،اًمٜمٗم٘م٦م ٕهن٤م ُمـ أداء احل٘مقق
اًمقاضمٌ٦م.
ََ َ ،ٟوَاَفَْ ًَُ َّْ ََرَةََِ َؽَ َْ َِ
يوَ َََِ َ ،َٜوَ َِظَ َََٔ َٚدَةَََِ
افه ََِٔ َٚمَََ َ ،وَاَفَْـ ََحَ ََ
افهَََدََ َؿَ َََِ َ ،َٜوَََ َ َ
ََََ َٚؾََِ ََِ َََِ َ ،َٜوَََ َ َ
ٚفه ََالَ َِةَ َافْ
[ىم٤ملََ ( ]:أََمَ َٚاََفَْـ َََّ َْسَ َُْوَ ُنََ َ ،ـَ ََ َ َ
رَ َاَفَْ ٍََ َِرَ َ ََ
يضَََ َ،وَ َُحَ َُوَ َ َِ
مََٚفَََِ ِ
اَفَْـ َََّ َِرَ َ َِ
افذ ْـَ َِرَََ َ،وَ ََٕ َْحَ َِوََ َذَفََِ َ
َٚوَ ََٕ َْحَ َِوَ َِهَ).
كَََ؛َ َؾََََمَََََََٓ َتَتَََِمَإَََِ َ
سََََ ََ
َٓبَِ َِهَ؛َ َؾََََِٕ٘ ُهََ ََمَ َْسَ َُْوَ ٌنََ َ،ـََٚفَْـَّ َْ َِ
ورََ ََ َ
قََإََِ َفََْٔ َََٓ ََ ََ
ُمًٜمقٟم٤م وي١مضمر قمٚمٞمف اعمًٚمؿ ،ويٙمٗمل ذم ذًمؽ
هذه اًمًٜم٦م ٟمٗمس احلٙمؿ :يمؾ ُم٤م أدى إمم رء ُمًٜمقن وم٢مٟمف يٙمقن
ً

كَ َ ََض َِرَيَ ًَََ َٚيَ َِْ َتَ َِ
ََّ َُسَ َؾَََِ َِٔهَ َ َِظَ ًَََِْمَ َ ََشَ ََٓ ََلَ ََاهللَُ َ ََف ُهَ َبَِ َِهَ َ ََض َِرَيَ ًَََ َٚإََََِػَ ََ ََ
طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿََ « :وَ ََمَ َْنَ َ ََشَ ََِ ََ
اجلَََْ»َٜ
َ

( )1

ُمٗمْمٞم٤م
وًمذًمؽ يم٤من ُمـ أومْمؾ اًمًٜمـ سمٕمد أداء اًمٗمرالض ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،أومْمؾ اًمًٜمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ويمؾ ُم٤م يم٤من
ً
ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمف يٙمقن ُمـ أومْمؾ اًمًٜمـ اًمتل يت٘مرب هب٤م اًمٕمٌد إمم اهلل ،وًمذًمؽ ي٘مقل أسمق اًمٜمٍم اًمّمٌ٤مغ ُمـ
يمت٤مسم٤م َأ َطم٥م إزم ُمـ أن أىمقم اًمٚمٞمؾ) .هذه وؾم٤ملؾ:
يمت٤مسم٤م أو أصٜمػ ومٞمٝم٤م ً
وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦مٕ( :ن أسمٞم٧م ًمٞمٚم٦م أدارس ومٞمٝم٤م ً
اًمٙمت٤مسم٦م ،واعمدارؾم٦م وؾم٤ملؾ ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٙم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م هٜم٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م أومْمؾ ُمـ اًمًٜم٦م مم٤م يم٤من
دوهن٤م ُمـ سم٤مب اًمٗمْمؾ ،وهٙمذاٟ ،مٕمؿ.
[ىم٤ملََ ( ]:وَ َـَ ََذَفََِ َ
قمٛمقُم٤م قمٜمدُم٤م يتٙمٚمٛمقن قمـ
ٚفؼَ َِكَََ َ،وَاَفَْ َََتَْ َِلَََ َ،وَافََزَ ََٕ )ٚوًمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚممء
كََََاَفَْـ ََُّ ََحَ ََر ََمَ َ َُ
ً
ٚتََ ََ،ـَ ََ َ َْ
إومٕم٤مل اًمنميمٞم٦م ي٘مقًمقن :هٜم٤مك أومٕم٤مل ذيمٞم٦م وأومٕم٤مل شم١مدي إمم اًمنمكُ ،مـ سم٤مب مح٤مي٦م ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد ُطمرم ،وقمغم
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل دقم٤مء همػم اهلل قمز وضمؾ ذكٕ :هن٤م قمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ،اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ذم ذاشمف ذكٟٕ :مف ي٘مقل:
بََاَ ْفَ ًَََٚدَََِغَ﴾ ذكٟٕ :مف سف قمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ،اًمّمالة
َسَََُِيََ ََوَ ََ ْ
ٚيََ ََوَََِمَََ َِٚيتََهللََََِ ََرَ َ
ُمَ ََٔ َ ََ
﴿ ُؿَ َْلََإََِ َنََ ََصَ ََالَ َِيتََ ََوَ َُٕ َُ
( )2

ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ذك ،يمؾ هذه ذك.
ذيم٤م ذم ذاهت٤م ،وإٟمم هل ذريٕم٦مُ :مثؾ اًمتقؾمؾ ،اًمتقؾمؾ ًمٞمس ً
وًمٙمـ هٜم٤مك أقممل ذرالع ًمٚمنمك وًمٞمً٧م ً
ذيم٤م ذم
ذاشمف ًمٙمٜمف حمرمٟٕ :مف ؾمد ًمذريٕم٦م اًمنمكُ ،مثؾ اًمٓمقاف ،اًمٓمقاف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أٟمف ُمـ سم٤مب اعمحرمً ،مٞمس

( )1شم٘مدم خترجيف.
( )2ؾمقرة إٟمٕم٤مم.162 :
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ًمذاشمف ذك ،وإٟمم يٍمف ًمٚمٓمقاف سم٤مًمٙمٕمٌ٦م ،ومٛمـ ـم٤مف سم٘مؼم :اًمٓمقاف ذم ذاشمف ًمٞمس ً
ذيم٤مً ،مٙمٜمف حمرمٟٕ :مف يٗميض إمم
حتريم ُمـ اًمنمك ذم ٟمٗمًف،
ـمٌٕم٤م أىمؾ ،هق حمرم ُمثٚمف ،وًمٙمٜمف أىمؾ
اًمنمك ،وحتريٛمف طمًؿ عم٤مدة اًمنمك ،وًمٙمـ هٜم٤م ً
ً
ٍ
ُمٗمض إًمٞمف ،اًمتّمقير حمرم ٕٟمف يٗميض هلذا اًمٌمء.
وهذا
افر َبَ )ٚاًم٘متؾ ًمذًمؽ طمرم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اإلؿم٤مرة
خََ ََّْ َِرَََ َ ،وَأَََ ْـَ َُلَ َََ ََ
َشَ َُبَ َاَفَْـ َََ
[ىم٤ملََ ( ]:وَاَفَْ َََ ْتَ َُلَََ َ ،وَافََزَ ََََٕ َ ،ٚوَ َُ َْ
ًمٚمٛمًٚمؿ سم٤محلديدة ُ ،مرد اإلؿم٤مرة سم٤محلديدة طمرام ٓ ،جيقز أن شمِمػم ًمف سم٤محلديدة ،أن شمٕملم قمغم ىمتٚمف سمٙمالم ٓ ،جيقز،
( )1

اإلقم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمالم ،يمؾ هذا ٓ جيقز.
اًمزٟم٤م :شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اًمٜمٔمر واخلٚمقة ذم اًمٗمرق سملم حتريؿ اعم٘م٤مصد واًمقؾم٤ملؾ.
ذب اخلٛمرُ :مـ إؿمٞم٤مء اًمتل ُطمرُم٧م ذم ذب اخلٛمر حتريؿ وؾم٤ملؾ ُم٤م ذيمرت ًمٙمؿ سم٤مُٕمس ىمْمٞم٦م متٚمؽ
مخرا سمٌٞمع أو ذاءً ،مٙمـ ىمد شمٙمقن يده قمٚمٞمف سم٤مظمتّم٤مص ،يد اظمتّم٤مصُ ،مثؾ
اخلٛمر ٓ ،جيقز ًمٚمِمخص أن يتٛمٚمؽ ً
أن يٙمقن ىمد ورصمف قمـ أسمٞمف ،ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب آظمتّم٤مص ٓ ،جيقز ًمف سمٞمٕمفً ،مٙمـ اظمتّم٤مص هذا ،ىمد يٙمقن قمٜمده
ظمؾ ىمد ختٛمرت ،ومٝمٜم٤م ٓ جيقز ًمف سمٞمٕمٝم٤مً ،مٙمٜمف خمتص هب٤م ،وم٢مذا اٟم٘مٚمٌ٧م هذه اخلٛمر ظمال أصٌح هق ُم٤مًمٙمٝم٤م ،هٜم٤م ُمـ
سم٤مب آظمتّم٤مص وًمٞمس ُمـ سم٤مب اعمٚمؽ ،وم٤مًمنمع طمرم متٚمؽ اخلٛمر وسمٞمٕمٝم٤مٟٕ :مف يٗميض إمم ذهب٤م ،اًمنمع هنك قمـ
ختٚمٞمؾ اخلٛمر ٕٟمف ُيٗميض إمم متٚمٙمٝم٤م.
[ىم٤مل( ]:وأـلَافرب )ٚأيمؾ اًمرسم٤م ،اًمرسم٤م اًمذي هق طمرام حتريؿ ُم٘م٤مصد هق رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

عم٤م ىم٤مم ذم يقم طمج٦م اًمقداع ىم٤مل« :وَ َِرَبََِ َِ َِ ََ ََ َٚ
وعَ» ورسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م يمم ذيمرت ًمٙمؿ ُم٤م َجع وصٗملم:
اجلَ َٚهَََََِٔ َ َٜمَ َْوَ َُضَ َ ٌَ
ََ َ
( )2

ُمٕم٤م ،اٟمٔمر ُمٕمل :هذه اعمً٠مًم٦م دىمٞم٘م٦م ،وأُم٤م
حمرُم٤م ًمٗمْمؾ وٟمً٠م ً
اًمقصػ إول اًمٗمْمؾ ،واًمقصػ اًمث٤مين اًمٜمً٠م ،ومٞمٙمقن ً
أيْم٤م ،وًمٙمٜمف حتريؿ وؾم٤ملؾ وًمٞمس حتريؿ ُم٘م٤مصد ،وهذا
ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمٜمً٠م وطمده أو اًمٗمْمؾ وطمده وم٢مٟمف حمرم ً

َََ َِ
َسََٔ َئَ ََِٕ »َٜن اًمٜمًٞمئ٦م يٓمٚمؼ قمغم رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ،ومٜمز
افرَ َبََََِِٚفََافْ
ُمٕمٜمك ىمقل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم
ً
ُمرومققم٤م« :إَََََََِٕمََََ َ
( )1

( )3

( )1يِمػم إمم ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملََ « :مَ َْنََ ََأَ ََصَ َ ََٚرََإََِ ََػََأَََ َِخَ َ َِٔهََبَِ ََحَ َِدَ َ َََيدةٍََََ ََ،ؾََِ٘ َنََاَ ََد ََالَئََِ َََُ َََ ََٜتَ َِْ ًَََُْ ََُهَََ ََ،حَتََىََ َيَ َََدظَ ُهََ
َٚنََ ََأَ ََخَُ َٚهََ ََََِٕبَِ َ َِٔهََ ََوَ َُأَ َمَ َِهَ» أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اإلؿم٤مرة سم٤مًمًالح (.)2616
ََوَإَِ َْنََ َـَ َ ََ
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م – سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( )1218قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
( ) 3هق :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اًمٌحر أسمق اًمٕمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل طمؼم إُم٦م ،ووم٘مٞمف اًمٕمٍم ،وإُم٤مم اًمتٗمًػم ،أسمق اًمٕمٌ٤مس قمٌد اهلل ،اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمٌ٦م سمـ ه٤مؿمؿ ،واؾمٛمف قمٛمرو سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ
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رسم٤م اًمٗمْمؾ َي٘مّمد أهن٤م ًمٞمس ُمـ اعمحرم اًمتحريؿ يمٚمف ،وإٟمم حتريؿ اعم٘م٤مصد ،أي يمؾ اًمتحريؿ راضمع ًمرسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م،
وؾم٠مذيمر ًمٙمؿ ُمث٤مًٓ سمٕمد ىمٚمٞمؾٟ ،مٕمؿ.
خََ َُلَ ََِِفَ ََهَ ََذَََ َِ
يقَ َمَ َ َِ
ي َظََْْ ُهَ)ٟ ..مٕمؿ ٓ ؿمؽ ومٞمف ( ََوَ َـَ ََذَفََِ ََ
وصَ ٍَلَ َإََِ ََػَ َ َذَفََِ َ
ٔعََ
كَ َ َيَََْدََ ََُ
ُمَ ََر ٌمَ َ ََمََْْ ََِٓ ََ
[ىم٤ملَ ( ]:ؾَ َُُ َ َ
كَََ؛ َ َؾََََِٕ٘ ُهَ َ َُ َ
ََ ََ
اََجَ َ َُ
ل َ َضَ َِرَ َ ٍَ َُ
ٚتََ َ ،ؾََََِٕ٘هَ َيَ َْْيََرَ َإََِ ََػَ ََمَ ََْهَ َ َِ
َافربََ ،ٚوَشََٚئَََِ َِرَ َاَفَْـَّحََرمَ َ َِ
َ ََِْ
ودَ ََهَََ َ ،ٚوَ ََمََ َََٚتَ ََُٗ ََُ
ولَ َإََِ َفَ َْٔ َِهََِ َ ،مَ ْثَ َُلَ َ ََمَ َْسََََٖفََ ََِ َٜاََفَْ ًَََََِْٔ َََََِ،َٜ
ص َُلَ َ َِ َِبَ َ
َٚإ
احلَ ََٔ َِلَ َافَََتََِيَََ ُيَ َتَ ََوَ َ َ
ُ ُ َُ ََ َُ
ُ ََ َ ََ
ََََِ ََػَ َََ ََ َ ََ ََ
َِ
كََ،وَ َـَ ََذَفََِ ََ َِ
َِ
وهَ ٌََ َ،َٜوَاَهللََُأَََ ْظَ ََِ َُمَ).
َََفَْ ٍََ َْوَ َِلَََ َ،وََََُِٕ َ ََََِ
ََوَ ََ َْتَ َِرَيَ ِمََ َِرَ َبََٚا
كََاَفَْ ََوَشََٔ ََِ ََُٜإََِ ََػََاََفَْـ َََّ َُْ َُرَ َوهََمَ َُْ َُرَ َ ََ
ٚحَاَفَْـ َُّ ََحََِ َِلَََ َ،وَ ََٕ َْحَ َُوََ َذَفَ ََ ََ
هذه اعمً٠مًم٦م ؾم٠مذيمره٤م ًمٙمؿ ذم اعمً٠مًم٦م اًمتل وقمدشمٙمؿ سم٤محلدي٨م قمٜمٝم٤م وهق ُم٤م اًمٗمرق سملم ُم٤م ُطمرم حتريؿ وؾم٤ملؾ وُم٤م
شم٘مريٌ٤م:
ُطمرم حتريؿ ُم٘م٤مصد؟ ٟم٘مقل :اًمٗمرق سمٞمٜمٝمم ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقة ،يمؾ حمرمُ ،مـ طمٞم٨م اًم٘مقة ُمـ صمالث ضمٝم٤مت
ً
اجلَٓ ٜإوػ :وهل ُمٝمٛم٦م ،أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إذا حت٘مؼ اًمقصقل ًمٚمٛم٘مّمقد سمدون اًمقؾمٞمٚم٦م وم٢مهن٤م شمً٘مط ،إذا حت٘مؼ
اًمقصقل ًمٚمٛم٘مّمقد سمدون اًمقؾمٞمٚم٦م وم٢مهن٤م شمً٘مط ،وهذه هل اًمتل أؿم٤مر هل٤م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدُم٤م ىم٤مًمقا – وهذه ىم٤مقمدة ذيمره٤م
اسمـ اًم٘مٞمؿ وىمٌٚمف ؿمٞمخف – طمٞمٜمم ىم٤مًمقا :إن ُم٤م ُطمرم ًمٚمذريٕم٦م إذا ُأُمٜم٧م – ُأ ُِمـ اعمحرم ُأ ُِم َـ قمدم وضمقده – ؾم٘مط
اًمتحريؿ.
أضب ًمٙمؿ ُمث٤مًٓ :اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :حيرم قمغم اعمرأة احل٤ملض أن شمدظمؾ اعمًجدٟٕ :مف يٗميض إمم شمٚمقي٨م اعمًجد،
وم٢من ُأ ُِم َـ اًمتٚمقي٨م ارشمٗمع اًمتحريؿ ذم اعمرور ،اٟمٔمر ُمٕمل :اعمرأة دظمقهل٤م إمم اعمًجد ًمف طم٤مًمت٤من :إُم٤م ُمرور وإُم٤م ُمٙم٨م،

اعمرور جيقز ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜمص اًمنميػٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل« :إََِ َنَ َحََٔ ََوَ َتَ َِ
ََِِ َٝفَ َ َيَ َِدَكَ» عم٤م
َكَ َ َفَ َْٔ ََسَ َْ
ََ ْ
( )2

أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤ملِم٦م أن شمٜم٤موًمف ىمٓمٕم٦م اًم٘ممش ذم ُمًجده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واحلدي٨م ذم
اًمّمحٞمح ،اعمرور جيقز.
اعمٙم٨م ذم اعمًجد ومٞمف ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ىمقًملم :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ٓ :جيقز ًمٚمٛمرأة احل٤ملض أن متٙم٨م ذم

ومٝمر اًم٘مرر ،اهل٤مؿمٛمل ،اعمٙمل ،إُمػم -ريض اهلل قمٜمفُ .مقًمده :سمِمٕم٥م سمٜمل ه٤مؿمؿ ،ىمٌؾ قم٤مم اهلجرة سمثالث ؾمٜملم .صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صممن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -339/5
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
.)353
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب سمٞمع اًمديٜم٤مر سم٤مًمديٜم٤مر ( ،)2178وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة – سم٤مب سمٞمع اًمٓمٕم٤مم ً
ُمثال سمٛمثؾ ()1596
ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس قمـ أؾم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلٞمض – سم٤مب ضمقاز همًؾ احل٤ملض رأس زوضمٝم٤م (.)298
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اعمًجد.
وافَول َافثِّٚن :وهق ُمِمٝمقر اعمذه٥م وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وهق اًمّمحٞمح دًمٞمالً :أٟمف جيقز
ًمٚمٛمرأة احل٤ملض أن متٙم٨م ذم اعمًجد سمنمط أن ختٗمػ احلدث سم٠من شمتقو٠م وًمٙمـ ًمٚمح٤مضم٦م ،سم٠من يٙمقن ًمٕمٚمؿ وٟمحق
ذًمؽ.
ْ
إذن :قمرومٜم٤م أٟمف قمغم اًمّمحٞمح جيقز ًمٚمٛمرأة أن متر ،وجيقز هل٤م أن متٙم٨م إذا شمقو٠مت حل٤مضم٦م ،اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن ذم
احل٤مًمتلم :حيرم قمٚمٞمٝم٤م اعمرور إذا ُظم ٌِم شمٚمقث اعمًجد ُمـ دم احلٞمضٕ :ن اًمدم ٟمجس ،وىمد طمٙمك اإلَج٤مع قمغم
ٟمج٤مؾم٦م اًمدم َجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم أمحد واسمـ اعمٜمذر واسمـ طمزمٟ ،مجس ذم اجلٛمٚم٦مُ ،يٕمٗمك قمـ اًمٞمًػم ،وهٜم٤م
ُطمرم اعمرور ظمِمٞم٦م اًمتٜمجٞمس :إذن هق وؾمٞمٚم٦م ،إذا ُأ ُِم َـ اًمتٜمجٞمس :أن ُمـ اعمالسمس ُم٤م ًمٞمس ذم اًمزُم٤من إول ،اًمزُم٤من
إول ُم٤م يم٤من ومٞمف هذه اعمالسمس ،شمٕمرومقن هذا اًمٌمء ،يٕمٜمل ذم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقًمقنَ :ل يٙمقٟمقا
يٕمرومقن اًمناويؾ :وًمذًمؽ ي٘مقًمقن ٓ :يّمح طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «اعمٜم٤مر
ظمتٚمػ ذم
اعمٜمٞمػش – ومٞمف ًمٗمظ اًمناويؾٕ :ن اًمٕمرب َل يٙمقٟمقا يٚمًٌقهن٤م ،وم٤مًمزُم٤من اظمتٚمػ ،اًمٚمٝمؿ إٓ طمدي٨م واطمد ا ُ

شمّمحٞمحف «رَ َِحَمَ َاهللَاَدَُ َتَََّسَ َِوَ َ َِ
ٓتَ» هذه ُمً٠مًم٦م صم٤مٟمٞم٦م ،وم٤مًمزُم٤من اظمتٚمػ ُمـ طمٞم٨م إًمًٌ٦مُ ،مـ طمٞم٨م اًمٓمٕم٤ممُ ،مـ
ََ ََ
ََ َْ
( )1

طمٞم٨م أؿمٞم٤مء يمثػمة.
ِ
واطمدا،
وضمٝم٤م
ً
إذا ُأُمـ اًمتٚمقي٨م ُم٤مذا ٟم٘مقل؟ ارشمٗمع احلٙمؿ ،ؾمقاء ىمٚمٜم٤م سم٤مًمتحريؿ أو سمٖمػمه ،ومٞمجقز ًمٚمٛمرأة أن متر ً
وأن متٙم٨م إذا شمقو٠مت ٕضمؾ احل٤مضم٦مْ ،
إذن :هذه ُمً٠مًم٦م.
ومرقم٤م وم٘مٝمٞم٤م.
وإطمٙم٤مم يمثػمة ضمدا أـم٤مل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «إقمالم اعمقىمٕملمش وذيمر هل٤م أيمثر ُمـ قمنميـ ً
ادسٖفَٜافثَٜٕٔٚإََْٕٔٚول :إن اًمقؾم٤ملؾ أظمػ ُمـ اعم٘م٤مصد ُمـ طمٞم٨م اًمتحريؿ ،ومتًتٌ٤مح قمٜمد احل٤مضم٦م دون اعم٘م٤مصد،
هذه شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م.
اًمٗمرق اًمث٤مًم٨م سملم ُم٤م ُطمرم ٕضمؾ اًمقؾم٤ملؾ وٕضمؾ اعم٘م٤مصد ،أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إٟمف حيرم اًمتحٞمؾ قمغم ُم٤م ُطمرم حتريؿ
ُم٘م٤مصد ،حيرم اًمتحٞمؾُ ،م٤م دمقز احلٞمٚم٦م ،وُمـ هذه احلٞمؾ اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػُ ،م٤م جيقز اًمتحٞمؾ هل٤مُ ،مثؾ ُم٤مذا؟ اًمرسم٤م ٓ
جيقز ،وًمق حتٞمؾ اًمِمخص قمٚمٞمف سمٌٞمع ِقمٞمٜمَ٦م ،وذيمرت ًمٙمؿ ُمث٤مٓ ً سم٤مُٕمس :أقمٓمٞمؽ هذا اًمٙم٠مس وأقمٓمٜمل أن ُم٤مل٦م

( )1أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليمنش ( )7422وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مش ( :)3252وٕمٞمػ ضمدا.
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أًمػ ،شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤مل٦م أًمػ صمؿ أؿمؽمي ُمٜمؽ هذا اًمٙم٠مس سمملتل أًمػ واًمًٜم٦م اًم٘م٤مدُم٦م أرده٤م ًمؽ ،هذه طمٞمٚم٦م قمغم رسم٤م
اجل٤مهٚمٞم٦م ،طمرامُ ،م٤م جيقز ،اًمتحٞمؾ يمؾ ؾمٌٞمؾ ي١مدي إمم إسم٤مطم٦م حمرم حتريؿ ُم٘م٤مصد ٓ جيقز.
وأُم٤م ُم٤م ُطمرم حتريؿ وؾم٤ملؾ وم٢مٟمف جيقز اًمتحٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م َل يٚمغ اعم٘مّمد اًمنمقملُ :مثؾ ُم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

ٚفدَرََ َِ
اجلََّعَ َبَِ ََ َ َِ
اهَ ِمََ ََجََََِْٔ ًبَ »َٚهٜم٤م اًمذي يم٤من ومٕمٚمف اًمرضمؾ إٟمم هق رسم٤م اًمٗمْمؾ،
وؾمٚمؿ ًمٚمرضمؾ« :بَِـ ِعَ ََ ََ َْ ََ
ٚفدَ ََرََاهَ ِمَ َ ُثَ َمَ َاَ ْبَ َتَ ََْعَ َبَِ ََ َ ََ
( )1

ورسم٤م اًمٗمْمؾ ُطمرم حتريؿ وؾم٤ملؾ ٓ ُم٘م٤مصد ،ومٞمجقز اًمتحٞمؾ قمٚمٞمف ،يٕمٜمل واطمد راح ًمٚمًقق وأظمذ يمرشمقٟملم ُمـ متر
رديء سمٙمرشمقن سمدًمف ُمـ متر ضمٞمد ٓ ،جيقز :احلٞمٚم٦م ومٞمف ُم٤م هل؟ أٟمؽ شم٘مقل :أقمٓمٜمل هذه سمخٛمًلم واؿمؽم هذا ُمٜمل
سمخٛمًلم ،هذا جيقز اًمتحٞمؾ قمٚمٞمفٕ :ن اًمذي ُ ِ
حتٞمؾ قمٚمٞمف إٟمم هق حمرم حتريؿ وؾم٤ملؾ.
ضمراُم٤م
أٟم٧م قمٜمدُم٤م شمذه٥م ًمًقق اًمذه٥مُ ،مٕمؽ ذه٥م شمريد أن شمٌٞمٕمفُ ،م٤م شم٘مقل :ظمذ هذا اًمذه٥م مخًلم
ً
وأقمٓمٜمل هذاُ ،م٤م جيقز ذم ىمقل َج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإٟمم شم٘مقل :ظمذ اًمذه٥م هذا ،اؿمؽمه ُمٜمل ،وؾمٕمر سمٞمع اجلرام ُم٤مل٦م
ذهٌ٤م آظمر ،ؾمٕمر اًمنماء اجلرام سممل٦م وقمنميـ ري٤مًٓ ،ؾمٕمر اًمنماء همػم اًمٌٞمع ،هٜم٤م ٟم٘مقل :جيقز،
ري٤مل ُمثالً ،صمؿ شمِمؽمي ً
هذه طمٞمٚم٦م ٓ ؿمؽ أهن٤م طمٞمٚم٦مً ،مٙمٜمٝم٤م طمٞمٚم٦م قمغم حمرم حتريؿ وؾمٞمٚم٦م وًمٞمس سمٛمحرم حتريؿ ُم٘مّمد ،وهٜم٤م اًمٗمرق سملم
اًمثٜمتلم.
هٜم٤م ُمً٠مًمت٤من[ :ادسٖفَ ٜإوػ ]:هذه اًم٘م٤مقمدة وهل ىم٤مقمدة أن ًمٚمقؾم٤ملؾ أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد ضم٤مء سمٕمض اعمٕم٤مسيـ
وم٠مًمٖم٤مه٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وىم٤مل :إٟمم اًمتحريؿ ًمٚمٛم٘م٤مصد دون اًمقؾم٤ملؾ ،ومٞم٘مقل :إن يمؾ ُم٤م ُطمرم ُمـ سم٤مب اًمقؾمٞمٚم٦م إذا حت٘مؼ
اعم٘مّمد وم٢مِن اًمقؾمٞمٚم٦م شمٚمتٖمل ،وضسمقا ًمذًمؽ ُمث٤مًٓ ىم٤مًمقا :إن احلدود إٟمم ُضمٕمٚم٧م عمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمقىمقع ذم اجلريٛم٦م
وىمديم َل شمٙمـ هٜم٤مك ؾمجقنٟ ،مٕمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َل يٙمـ قمٜمده ؾمجـ ،وأول ُمـ ضمٕمؾ
ُمرة أظمرى،
ً
زضمرا ُمـ
ؾمجٜمً٤م قمٛمر ،صمؿ سمٕمده قمكم ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمعَ ،ل يٙمـ هٜم٤مك ؾمجقن ،أن هٜم٤مك وؾم٤ملؾ ًمٚمٕم٘مقسم٦م أؿمد ً
اًم٘مٓمع واجلٚمد ،اجلٚمد ُم٤مل٦م ضمٚمدة ُم١مذي٦م ًمٚمجًدً ،مٙمـ يٜمً٤مه٤مَ ،
سمدل ُم٤م ٟمجٚمده ُم٤مل٦م ٟمًجٜمف صمالث ؾمٜمقاتٟ ،مٓمرده ُمـ
وفمٞمٗمتف ،قم٘مقسم٦م ً
ُمثال ُم٤مًمٞم٦م أو سمدٟمٞم٦م ،ومٝمٜم٤مك قم٘مقسم٤مت أظمرى ،ومٞم٘مقًمقن :هذه وؾمٞمٚم٦مٟ ،مٚمٖمل اًمقؾمٞمٚم٦م ٕضمؾ اعم٘مّمد.
ومٝم ْؿ أًمٖمقا ،وضمٕمٚمقا اًمٕمؼمة سم٤معم٘م٤مصد وأًمٖمقا اًمقؾم٤ملؾُ ،متك ٟم٘مقل :إن اًمقؾمٞمٚم٦م يتخٚمػ
ٟم٘مقل :هذا همػم صحٞمحُ ،

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب إذا أراد سمٞمع متر سمتٛمر ( ،)2291وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة – سم٤مب سمٞمع اًمٓمٕم٤مم ً
ُمثال سمٛمثؾ ()1593
قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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طمٙمٛمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذرالع؟ وؾمد اًمذرالع ىمٚمٜم٤مٟ :مققم٤من :ؾمد ذرالع ُمـ اًمِم٤مرعٟ ،مص قمٚمٞمٝم٤م ،وؾمد ذرالع
مخرا ،قمٜمدُم٤م ي٠مشمٞمؽ ؿمخص شمت٠ميمد
ُمـ اًمٕمٚممء ،اضمتٝمدوا ومٞمٝم٤مُ :مثؾ ُم٤مذا؟ ُمثؾ قمٜمدُم٤م حيرُمقن سمٞمع اًمٕمٜم٥م عمـ يتخذه ً
مخراُ :م٤م اًمذي يٙمقن؟ جيقز سمٞمٕمٝم٤مٟٕ :مؽ هٜم٤م ُم٤م قمٚمٛم٧م هبذا.
أٟمف ًمـ يّمٜمع ُمٜمٝم٤م ً
أُم٤م ُم٤م طمرُمف اًمِم٤مرع أو ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مرع ومٞمٌ٘مك حتريٛمف ،يٌ٘مك حتريؿ اًمِم٤مرع هل٤م ،إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م،
َجٞمٕم٤م.
شمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م اًم٘مراذم واسمـ اًم٘مٞمؿ رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمم ً
عم٤مذا ومرىمٜم٤م سملم ُم٤م َطمرُمف اًمِم٤مرع وُم٤م طمر ُمف همػمه؟ ٟم٘مقلٕ :ن حتريؿ اًمِم٤مرع ىمد يٙمقن ًمٚمذريٕم٦م وىمد يٙمقن ًمٖمػمه
ُم٘مّمقدا حل٤مًمف أطمٞم٤مٟم٤م ،اًمٌمء ىمد يٙمقن ؾمدا ًمذريٕم٦م ذم صقرة وهق ُم٘مّمقد ًمذاشمف ذم
ُمـ سم٤مب اًمنمط ،وىمد يٙمقن
ً
أُمر آظمر وهٙمذا.
اعمٕم٤مسون اًمٕم٘مالٟمٞمقن يتقؾمٕمقن ذم سم٤مب اعم٘م٤مصد واًمقؾم٤ملؾ ضمدا ،وي٘مقًمقن :جي٥م أن ٟمٕمتٜمل سم٤معم٘م٤مصد وٟم٘مٚمؾ
آهتمم سم٤مًمقؾم٤ملؾ ،طمتك أهنؿ ي٘مقًمقن ً
شمٌٕم٤م
ُمثال :اًمٚمحٞم٦م هذه ُمـ اًم٘مِمقرُ ،مـ اًمقؾم٤ملؾ ،إفمٝم٤مر اًمديـ ،وسمدءوا ً
ًمذًمؽ سم٠من يْمٞم٘مقا دالرة اعم٘م٤مصد ،يْمٞم٘مقهن٤م ،يْمٞم٘مقهن٤م يْمٞم٘مقهن٤م ،طمتك ٓ شمّمٌح ُم٘م٤مصد ،وقمٜمدهؿ أهن٤م خمتٍمة ذم
أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء :طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ...وأؿمٞم٤مء ،وهذا ظمٓمػم ضمدا ،شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف .سمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف اهلل
ً
وـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمفُ ،م٤م جيقز ًمؽ أن خت٤مًمػ ٟمص طمدي٨م رؾمقل صغم اهلل
ؾمٛمٕم٤م
ورؾمقًمف ومٝمق قمغم اًمٕملم واًمرأس،
ً
قمٚمٞمف وآًمف ؾمٚمؿ ويمالم اهلل قمز وضمؾ ىمٌؾ ذًمؽ اًمٌت٦م ،إٓ أن يٙمقن قمٜمدك دًمٞمؾ واوح ،يمم ىمٚمٜم٤م ذم ٟمّملم أطمدمه٤م
طم٤مفمر وآظمر ُمٌٞمح ،ومٜمحٛمؾ اإلسم٤مطم٦م قمغم احل٤مضم٦م ،ومتٙمقن اؾمتثٜم٤مء هل٤م ،أو أن يٙمقن احلٙمؿ ُمٕمٚمالً سمٕمٚم٦م ُمٓمٚم٘م٦م سمٌمء
ُمٕملم :ومتزول سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٕمٚم٦مٕ :ن احلٙمؿ ىمد يٙمقن ُمٕمٚمالً سم٠ميمثر ُمـ ُمٕمٜمكُ :مٜمٝم٤م ؾمد اًمذرالع ،وُمٜمٝم٤م يمذا ،وُمٜمٝم٤م يمذا،
ويٛمٜمع ُمٜمف سم٠ميمثر ُمـ ُم٤مٟمع.
وُمٜمٝم٤م يمذا :وًمذًمؽ اًمّمحٞمح قمٜمد إصقًمٞملم أن احلٙمؿ ىمد ُيٕمٚمؾ سم٠ميمثر ُمـ قمٚم٦مُ ،
عم٤م شمٙمٚمٛم٧م ًمٙمؿ سم٤مُٕمس قمـ أومٕم٤مل اًمؽموك ،هٜم٤مك رء قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء يٗمرىمقن ومٞمف سملم اًمؽموك واًمٙمػ ،وهذه
اعمً٠مًم٦م ذيمره٤م اًمٖمزازم ذم «اعمًتّمٗمكش واعمقومؼ ذم «اًمروو٦مش وهم٤مًم٥م إصقًمٞملم ،وهٜم٤م ذم «اعمًقدةش وأىمره،
ومٞم٘مقًمقن :جي٥م أن ٟمٗمرق سملم اًمٙمػ واًمؽمك ،وم٤مًمؽمك ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ًمٚمّمح٦م ،وأُم٤م اًمٙمػ ومتِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م
ًمٚمّمح٦م ،وُمثٚمقا ًمٚمٙمػ سم٤مًمّمقم :وم٢من اًمّمقم اُمتٜم٤مع قمـ إيمؾ واًمنمب ،واإلطمرام اُمتٜم٤مع قمـ حمٔمقرات اإلطمرام
ُمـ ًمٌس خمٞمط وـمٞم٥م وىمص ؿمٕمر ،اُمتٜم٤مع قمٜمٝم٤م ،ىم٤مًمقإ :ن اًمٙمػ طم٘مٞم٘متف ومٕمؾ ،وأُم٤م اًمؽمك ومٝمق ُمٓمٚمؼُ ،م٤م ومٞمف ومٕمؾ:
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ً
ٞمدا سمٗمؽمة ُمٕمٞمٜم٦م ذم طم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،متتٜمع ُمـ
دالم ٓ ،يٙمقن يمٗم٤م
ُمٓمٚم٘م٤م ،وإٟمم يٙمقن ُم٘م ً
وًمذًمؽ هق ُي٘مٞمد سمزُم٤من ،اًمٙمػ ً
يمذا ويمذا ويمذا ،وذيمره اًمٖمزازم ذم «اعمًتّمٗمكش وىم٤مل :هٜم٤مك ومرق سملم اًمٙمػ وسملم اًمؽمك.
َجٞمٕم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وصغم اهلل
أؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ ًمٚمجٛمٞمع اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وأن يرزىمٜم٤م ً
وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد.
* * *َ
َ
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َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ َِنَََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
ََتَََََِِٛافتَ َِ
َِ
رَ]ََ
َ:افـَّ ََنَََ َُُ ْ ََ ََٜ
افرَاَبَِ ًََ ََُ َ ََََ َٜ
[اَفَْ َََ َٚظَ َََد ُةََََ َ
ََََ َْٔسَ ََ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمـف وأصـح٤مسمف ،و َُمـ ْـ ؾمـ٤مر قمـغم هنجـف
سمًٜمتف إمم يقم اًمديـ ،أُم٤م سمٕمد:
واىمتٗمك أصمره واؾمتـ ُ

(افـَـَّ َنَََ ُِ ْ َ ََٜ
ـََٛ
ََتََِ ُ
وم٤مًمٞمقم سمٛمِمٞمئ٦م اهلل ـ قمز وضمؾ ـ ٟمٌدأ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م وهل ىمقل اًمِمٞمخ ـ رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم ـَ َ ََ :
َََ َْٔ ِسَ َرَ)َ وهذه اًم٘م٤مقمدة أُي٤م اإلظمقة ـ يمم ٓ ُيٗمك قمغم َجٞمٕمٙمؿ ـ أن هذه اًم٘م٤مقمدة ُِم َـ ا ًْم٘مقاقمد اًمٙمؼمى اخلٛمس ،وىمد
افت
ذيمرت ًمٙمؿ ذم أول درس أن هذه اًم٘مقاقمد اخلٛمس أول ُمـ قمده٤م يم٤من هق اًم٘م٤ميض طمًٞمٜمًً٤م اعمَ ْر َو ِزي اًمِم٤مومٕمل ـ قمٚمٞمف
رمح٦م اهلل ـ صمؿ شمٌٕمف قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،قمده٤م أرسم ًٕم٤م ،صمؿ زادوا قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مُمً٦م وهٙمذا ،وهذه اًم٘مقاقمد اخلٛمس ُؾمـٛمٞم٧م
ذيمرت ًمٙمؿ:
يمؼمى ًمًٌٌلم يمم
ُ
إولَََٕ:هن٤م ُُمت َٗم ٌؼ قمٚمٞمٝم٤م.
افسبَ َ َ ََٛ
ََ ََ ََ
قضمدُُ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف إٓ وٓ سمد وأن يٙمقن هلذه
وافسبَ َََََٛ
َََ ََ ََ
افثِّٚنَََٕ:هن٤م شمدظمؾ ذم َجٞمع أسمقاب اًمٗم٘مف :ومال ُي َ
اًم٘مقاقمد اخلٛمس شمٓمٌٞمؼ هل٤م.
ـرد إًمٞمٝمـ٤م .وهـذا
ذيمر سمٕمض اًمٕمٚممء و َُمـ َيمتَ َ
مخً٤م ٕن اًمٗم٘مف ُيمُٚمـ ُف ُي َ
َ٥م ذم ىمقاقمد اًمٗم٘مف أن هذه اخلٛمس ُؾمٛمٞم٧م ً
صٕم٥م ،وومٞمف شمٙمٚمػ ؿمديد ،سمؾ إن اًمِمٞمخ أسم٤م حمٛمد ِقمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ زاد ذم ذًمؽ وىمـ٤مل:
ِ
٥م هذه سمٛمِمٞمئ٦م اهلل.
يٛمٙمـ أن ُشم َُرد اًم٘مقاقمد ًم٘م٤مقمدة واطمدة وهل ىم٤مقمدة اعمّمٚمح٦م .واًمتل ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م َقم٘م َ
إذن ُؾمٛمٞم٧م يمؼمى ًمًٌٌلم :آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ،وٕهن٤م شمدظمؾ ذم َجٞمع أسمقاب اًمٗم٘مف ،وم٢من يم٤من ُمتٗم ً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م ـ اٟمٔمـر ـ
وشمدظمؾ ذم أيمثر أسمقاب اًمٗم٘مف وًمٞمس ذم يمٚمٝم٤م وم٢مهن٤م ُشم ًَُٛمك اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ،وهل اًمتل قمده٤م اًمً ُٞمقـمِل أرسمٕملم ىم٤مقمدة،
وإن يم٤مٟم٧م شمدظمؾ ذم أيمثر أسمقاب اًمٗم٘مف وومٞمٝم٤م اظمتالف ومٝمل اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م اعمْختٚمػ ومٞمٝم٤م ،و َذ َيمَر قمد ًدا ُمٜمٝم٤م ،وأُم٤م إن
يم٤مٟم٧م شمدظمؾ ذم سم٤مب أو سم٤مسملم وم٢مهن٤م اًمتل شمًٛمك سم٤مًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
ٟمٕمؿ ،هذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل شمدظمؾ ذم َجٞمع أسمقاب اًمٗم٘مف يمم ذيمرٟم٤م ،سمدأ اًمِمٞمخ أو ًٓ سمذيمر دًمٞمٚمٝم٤م ،وم٘م٤مل:
ـلََظَ ََِـَٔ َُُُمََ ِِفََََافـَدَ َ ِ ِ
ِ
َ( َوَ َذَفَِ َ ِ َ
َََ ْسَ َِٓ َ ِ
ـَٚجَ ًََ َ
ـنََ
ٔلَََ؛َفَِ َََ ْوَ ِلََاَهللََِ َظزََ َ َ
ْحَ ََِ ََٜوَافت
ينَََمَ ْ
﴿وَ َمَ ََ َ
َوجـلََََ َ َ:
افؼَعََ َمَبَََُْْ ََٚهََظَ َذََََافرَ ْأَ َؾَََ ََٜوَََافرَ ْ َ
ْ ْ
كَََٕنََََ ْ
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َحَ َرَجٍٍَ ﴾َ َ) وم٤مهلل ـ قمز وضمؾ ـ رومع قمٜم٤م احلرج ،ورومع قمٜم٤م أ َص َ٤مر وإهمالل اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة قمٜمد اًمنمالع اًمتـل
( )1

نم ُع هلؿ
يم٤مٟم٧م ىمٌْٚمٜم٤م :وًمذًمؽ ظمٗمػ اهلل َقمز َ
وضمؾ قمغم هذه إُم٦م اعمرطمقُم٦م ُم٤م َل ُيٗمػ قمغم إُمؿ ىمٌٚمٝم٤م ،وىمد يم٤من ُي ْ َ
نم ُع ًمٜم٤م ُمـ أقمـمل
ُمـ إطمٙم٤مم اًمِمديدة ،و ُينمع هلؿ ُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمث٘مٞمٚم٦م قمغم اًمٜمٗمس ُمع ىمٚم٦م أضمقره٤م ُم٘م٤مرٟم ً٦م سمم ُي ْ َ
قمٔمٞمم :وًمذًمؽ ذم «اًمّمحٞمحلمش أن اًمٜمٌل ـ صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ـ ىمـ٤مل:
أضمرا ً
وإن يم٤مٟم٧م ظمٗمٞمٗم٦م إٓ أن هل٤م ً
لَ َِِلََ َِمَـنََ ُؽَـدَْْ وَ ٍةََإََِ َػََََٕ ِهَ ِ
َافَُِتَََ ََٚبَ ْ ِ
َََ ََٓ َ ِ
ـٚرََظَ َ
ـذََ
ـفََافْ
َ:مَ ْنََ َيَ ًَْ ََّ ُ َ
َ« َمَثََ َُِ َُُ ُْمََ ََوَ َمَثََ ُلَ ََأََ ْهَ ِلََََ
ْ
َ
ْ
َاشَتََََْٖ َجَ َرَ َُأََ َجَ َرََ َاءََ َََ،ؾَ َََ َ َٚلَ ََ َ
غََ َََ،ـَ َََّثََ ِلََ ََرَ ُجَ ٍلَََ ْ
اطَ؟َََ َؾًََ َِّ ََِ ِ
كََظَ َذَََؿَِرََ ٍ
َََََٔٓوَدَُ َََ،ثَمََ َؿَ َ َٚلَ َََ:مَنََيًَََّ ُلََ َِِلََ َِمَنََََٕ ِهَ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ََََ ََٓ َ ِ
َََ ًََ ْ ِ
ىُ َََ،ثَمََ
ََََ َهَ َ َٚرَ َ
ََٝافْ
َصَالََ َِةََاف
فََافْ
َ
ٚرََإََِ َػََ َ
ْ ْ
ؿَ َرََاطَ؟َََ َؾَ ًَََّ ََََِٝاف َ ُ ُ
َ ْ ََْ
َ

غَ؟َََ َؾَََٖ َْٕ ُتَُمَََهَمََ َََ،ؾَ ٌََ َِوَبَ ِ
ِ
َافنَ َّْ ُسََظَ َذَََؿَِرَاَ َضَ ْ ِ
َََ ًََ ْ ِ
واَََ:
ىَ َََ،ؾَ ََََٚفَُ ََ
َََ َهَ َ َٚرَ َ
َ،وَافْ
ََٝاف
ََََٔٛ
َ:مَ ْنََ َيَ ًَْ ََّ ُلََ َِِلََ ِمَ َنََاف
َََ ََٔ َُٓوَ ُدَ ََ َ
َ
كََإََِ َػَ ََأََ ْنََ َتٌَََ َ َ
ْ ُ ْ
َؿَ َ َٚلَ ََ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َمََََٚفَََْ َ
واَ َََ،َََََٓ:ؿَ َ َٚلََ «ََََ:ؾَ َذَفَِ َ
ٚءََ»
»َ َؿََٚفَُ ََ
َحَََ َُُ ُْمَ؟َ ََ
ََٚأ
ٚءَ؟َََ َؿَ َ َٚلََ «ََََ:هَ ْلََ ََٕ َََ ْهَ ُتَ َُُ ُْمَََمَ ْنََ َ
ََََ ْـَثََ َرََظَ ََّ ًالَ ََ َ
كََ َََ،ؾَ ْوَعَ َُأََوتََ َٔهََ ََمَ ْنَ ََأََ َصَ َ ُ
َ،وَ َأَ َؿَلََظَىََ َ ً
( )2

وم٢مذن رمح٦م اهلل ـ قمز وضمؾ ـ سمٜم٤م ذم هذه إُم٦م ُمـ ضمٝمتلمُ :مـ طمٞم٨م ختٗمٞمػ إقممل قمٚمٞمٜم٤م ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى شمٕمٔمٞمؿ
إضمقر ًمٜم٤م ُمع ىمٚم٦م أقممًمٜم٤م :وًمذًمؽ ُمقؾمك ـ قمٚمٞمف اًمًالم ـ عم٤م راضمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ومـرض اًمّمـالة
َكَََََٓ َتََسَتَََىَِ َٔعََ َ ْ ِ
َ،وَظَ َ َْ
ْسَائََِ َ َ
ٚسََ َؿَبَْ ََِ َ
ىم٤مل ًمف«َ :إَِنَ َُأََمَتََ َ
ٔلَ ََأََ َصَدََ
َ ََٝبََْ ِيَإ
ََٝافْ
ٚجلَ ُ
َجَرَ ْبَ ُ
َُخَْسَ َ
كَ ََ َ
ََََ َ َ
ٍَ،وَإَِِّنََ َوََاهللََِ َؿَدَْْ َ َ
َصَالََةًََ ُـَُلََ َيَ ْوَ ٍمَ ََ َ
غََ َ
ْ ُ
َََِ ْ َ
اَدَُ ًََ َ َ
ََََخَْْ ٍَِ َٔفَََ َ ََُِٕمَتَِ َ
ٚجلَ َِ َََ،َٜؾَ َ ْٚرَ ِجَ ْعََإََِ َػََ ََرَبَ َ
»َومراضمع اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ رسمف – ضمؾ وقمال – طمتك
كَ ََ
ٚشَََٖفَْ ُهََافت
كََ َؾَ َ ْ
سم٘مٞم٧م مخس صٚمقات سم٠مضمر مخًلم صالة .
ُأ ْ
َََدَ َ ِ ِ
ِ ِِ
ـرَجٍٍَ ﴾َ َ) واحلـرج اعمٜمٗمـل ِذم اًمنمـيٕم٦م
َٚجَ ًََ َلََظَ ََِ َْٔ َُُ ُْمََ ِِفََاف
ـنََ َ
ينَََمَ ْ
﴿وَ َمَ ََ َ
ي٘مقل [اًمِمٞمخ](َ :فَ َََ ْوَفَهَ َََـَ َتَ ًََ َ َٚػَ ََـََََََ َ َ:
َحَ َ
( )3

( )4

ٟمققم٤من:
طمرج ُمٜمٗمل قمـ قمٛمقم أطمٙم٤مم اًمنمع ،ومال يقضمد ذم قمٛمقم أطمٙم٤مم اًمنمع سمال اؾمتثٜم٤مء ُطم ْٙم ٌْؿ ذقمل ومٞمف
إول َ ََ
َ[َ َ َ َ
]َ َ:
طمرج قمغم َجٞمٕمٜم٤م ،هذا واطمد.
حل ْٙمْؿ اًمنمقمل قمغم قمٛمقم اًمٜم٤مس ًمٞمس ومٞمف طمرج ُِمثْؾ
َ َ َ ََََََ َ ََ
إمرَافثِّٚنَ:ىمد يٙمقن احلرج اعمٜمٗمل قمـ آطم٤مد اًمٜم٤مس :إذ ا ُ
( )1ؾمقرة احل٩م.)78( :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :اإلضم٤مرةش ـ سم٤مب« :اإلضم٤مرة إمم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مرش ( ،)2268قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمم.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :اعمٜم٤مىم٥مش ـ سم٤مب« :اعمٕمراجش ( ،)3887وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اإليمنش – سم٤مب« :اإلهاء سمرؾمقل اهللش ( ،)162قمـ
أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمم ـ].
( )4ؾمقرة احل٩م.)78( :
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اًمّمالةً ،مٙمـ قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس إلص٤مسمتف سمٛمرض أو ٟمحق ذًمؽ ُِم َـ إُمقر ُظمٗمػ قمٜمف.

إذن وم٤محلرج اعمٜمٗمل ٟمققم٤من :طمرج ُمٜمٗمل قمغم اًمٕمٛمقم :ومال يقضمد ذم اًمنمع رء ومٞمف ِؿمدة ِ
وهم ْٚم َٔم ٌ٦م وشمٕم٥م ظمـ٤مرج
َ

قمـ ىمدرة اإلٟمً٤من ذم اجلٛمٚم٦م ،وإُمر اًمث٤مين :احلرج اعمٜمٗمـل ًمألومـراد سم٠مقمٞمـ٤مهنؿ ،وهـذا اًمـذي شمـتٙمٚمؿ ومٞمـف اًم٘م٤مقمـدة
سم٤مخلّمقص.
ِ
ورََ ََٕ َْوَظَ َ ِ
ـََََُِّ ٍَُوَنََ َََ،ؾَ ََٓ َذَاََ َََٓ ُيََََُِ ٍَُ َُٓ ُمََاََهللََُبَِ ِهَََ؛َفَِ َََ ْوَفَِ ِهََـَََ َتَ ًََ َ َٚػََ
ٚنََْ ََٕ َََ:وَ ٌعََ َََٓ َيَىََٔ ََُ ُهََاََفَْ َ ُ
ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم(َ :ؾَُ َُْٕ ََٚمَ َ ُ
َـَََ َ َ:
َََََِٓ َُوَ ْشَ ًََ ََٓ ََ)َ َ﴾ٚضم٤مء ِذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ًَمــم ىمـرأ هـذه
﴿ََٓ ُيََََُِفَُُ َاََهللََُ ََٕ ٍَْ ًسََٚإ
َُ َََٓٚتَ َََُٗ ِ
َََِ ْنََ ََٕ َِسَََْٔ َ
﴿رَبَََََْ َ
ََتَ َِّ ْ
رصَاَََ َـَ ََـَمََ
ـلََظَ ََِ َْٔ َََْـَٚإ
ََٚأ
اخَ ْذَ ََََٕٚإ
أي٦م ىم٤مل :ىم٤مل اهللَ «َ :ؿَدَْْ َ َؾَ ًََ َِْ ُ
ََٚوَ َََٓ َ ْ
ََٚرَبَََََْ َ
ََََ ْوََ َأَخَْْ ىَََْٖ ََٕ ََ َ
ًَ »ََٝمـم ىم٤مًمقاَ َ :
َََِ ْ ً
ِ
َََ ِذَ َ ِ
ََٚمَ ََ َ
وضمؾ
َ َََٓٚضََ َٚؿَََٜفََََََََْٚبَِ َه﴾َ َىم٤مل اهلل قمز وضمؾَ «َ :ؿَدَْْ َ َؾَ ًََ َِْ ُ
ََٚوَ َََٓ ُ َ
َ،ََ»ََٝوهٜم٤م ىم٤مل اهلل َقمز َ
ََٚرَبَََََْ َ
ْحَ َِْ َتَ ُهََظَ َذََاف َ
ََ
ََتََّ َََََِْْ َ
ينَََمَ ْنََ َؿَ ْبََََََِْ َ
( )1

( )2

( )3

ذم هذه أي٦مَ َ :
َََََِٓ َُوَ ْشَ ًََ ََٓ ََ َ
َ َ﴾َٝومٙمؾ ُمـ٤م يمـ٤من ًمـٞمس ذم ىمـدرة
َٚمََٚا
﴿َٓ َ ُيََََُِفَُُ َاََهللََُ ََٕ ٍَْ ًسََٚإ
َََ ْـَتََ ََسَبََ ْ
َٚمََ َََٚـَ ََسَبََ ْ
ََ ََٝوَظَ َََِْٔ ََٓ ََ َ
ََٚلَ ََ َ
( )4

اإلٟمً٤من وم٢من اهلل ـ قمز وضمؾ ـ ٓ يٙمٚمٗمف سمف.
وًمذًمؽ ُمـ ُُم ْٕمتَ َ٘مد ِ
ػ اهلل ـ قمز وضمؾ ـ اًمٜم٤مس سمم ٓ يًتٓمٞمٕمقٟمف ذ ًقم٤م،
أهؾ اًمًٜم٦م أن ذم إواُمر اًمنمقمٞم٦م ٓ ُي َٙمَٚم ُ
وهذا أُمر َأ َطم٘مف اهلل ـ قمز وضمؾ ـ قمغم ٟمٗمًف ،أطم٘مف اهلل – ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم – قمغم ٟمٗمًفٟ ٓ ،م٘مقل ُِمثْؾ ُم٤م ي٘مقل سمٕمـض
ىمٚم٧م ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾ :ذم اًمنمع.
اًمٜم٤مس :إٟمف ٓ ُي َٙمَٚم ُ
ػ سمٖمػم ُمًتٓم٤مع سمدًٓم٦م اًمٕم٘مؾ ،ٓ .إٟمم سمدًٓم٦م اًمنمع :وًمذًمؽ ُ
وٓ ٟم٘مقل ُِمثْؾ ِ
اًمٗم َرق إظمرى اًمذيـ ىم٤مًمقا :إٟمف يٛمٙمـ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمٕمجقز قمٜمف وهمػم اعمًتٓم٤مع .وإٟمم ٟم٘مـقل :إن
مم٤م أطمؼ اهلل ـ قمز وضمؾ ـ قمغم ٟمٗمًف أٟمف – َضمؾ وقمال – ٓ يٙمٚمػ قمٌ٤مده سمم ٓ يًتٓمٞمٕمقن.
ـٔهَََ ِْ
ـهََ َََٓ َتَ ََْتََ َِوَ َ ِ
َََََُِوََٕ ِ ِ
ىم٤مل [اًمِمٞمخ](َ :وَ َََٕوَعَ)َ وهق اًمٜمقع اًمث٤مين (َيَىََِٔ ََُوَ ََٕهََوَ َََٓيََََُِ ٍََُٓ ِ
َاحلَ َُْ ََّْـ ََُٜ
ـمَََؾَ ًَْ ََِـ ُهََ َوَ َََٓ َتَ َْرَ َـََـ ُهَ؛َفَ ْ
َ ْ ٌ
ُ َ ُ ُ ْ
َ
ِ
َْ ِ ِ
نمع ،وهذا مم٤م
اإلَ ََلََٔ ُ )ََٜهٜم٤مك أؿمٞم٤مء يٓمٞم٘مٝم٤م أدُمٞمقن ،و ًَمٙمـ اهلل ـ قمز وضمؾ ـ َل يٗمروٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م ُي َٓم٤مق ُي َ
يدل قمغم أن اًمتٕمٌد هلل ـ قمز وضمؾ ـ ٓ سمد ومٞمف ُمـ دًمٞمؾ.
ِْ َََٝ
ىم٤مل هٜم٤م ـ وهذه هل اًم٘م٤مقمدة ـ(َ :وَمَََٚاَ ْؿَتََ ََوَ ِ
احلَ َُْ ََّْ ُِ ْ َََٜ
َاإلَ َ َِلََٔ ََُ َٜأََ ْمَ َرَ ُهَ ْمََبَِ ِهََ َأَ ْوََ ََّنَ ََْٔ َُٓ ْمََظََْْ ُهََ) وم٠مُمرهؿ اهلل ـ قمز وضمؾ ـ
ََ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة.)286( :
َِ
واَمَ َََِ
َمَ َََأََ َْوََ َُ ْ
ََتَ ٍََُوَ ُهَ﴾َ( ،)126قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم .
َِٚفَ َََأََ َْٕ ٍََُسَ َُُ َْ
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اإليمنش – سم٤مب :سمٞم٤من ىمقًمف شمٕم٤مممَ﴿ :إَِ َْنََ ُتَ ْبَ ََُد َََ ََ
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة.)286( :
( )4اًمٌ٘مرة.)286( :
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سمف وهن٤مهؿ قمٜمف وم٢مٟمف يٙمقن ُمنمو ًقم٤م إُم٤م ومِ ْٕمٚمف أو َشم َْريمف.
ؾٔهَ َمَ َنَََ ٌ )ََٜـمٌ ًٕم٤م اًمٙمالم اًمٓمقيؾ اًمذي ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ هـق اًمـذي ىمٚمتـف اسمتـدا ًء أن
سمدأت اًم٘م٤مقمدة :ىم٤ملَ (َ :ؾََِ٘ َذَاََ َحَ َهَ َلََ ََ َ
اعمِم٘م٦م ٟمققم٤من :اعمِم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓ (؟؟؟؟؟؟؟) اهلل ـ قمز وضمؾ ـ واعمِم٘م٦م اًمتل ًمٞمً٧م ُمقضمقدة ذم ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ،وإٟمم
( )1

هل ذم آطم٤مد اًمٜم٤مس وُمٗمردهؿ هل اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م هذه اًم٘م٤مقمدة.
ىم٤ملَ (َ :ؾََِ٘ َذَاََ َحَ َهَ َلََؾَِ َ ِٔهََ َمَ َنَََ ٌ َ)َٜاٟمٔمر هٜم٤مٟ :مٌدأ أن ذم إُمقر اًمتل ذقمٝم٤م اهلل ـ قمز وضمؾ ـ ًمٜم٘مؾ ذم قمٌ٤مدات وذم
همػمه٤م ،إذا وردت ُمِم٘م٦م وم٢من اهلل ـ قمز وضمؾ ـ ُيٗمػ ومٞمٝم٤م ،وقمٜمدٟم٤م اًمٌح٨م هٜم٤م ُمـ ضمٝمتلم :ذم اعمِم٘م٦م ،وذم اًمتخٗمٞمػ
ِ ِ
أي قمٜمـد وضمقدهـ٤م؟
اَحَ َهَ َلَََؾَ َٔهََ ََمَ َنَََ ٌُ َ)َٜم٤م هل اعمِم٘م٦م اًمتل يٞمن هل٤م وُيٗمـػ قمٜمـده٤م ْ
أو اًمتٞمًػم ،ىمقل اًمِمٞمخَ َ( :ؾََِ٘ َذَََ َ
ٟم٘مقلً :مٞمً٧م ُيمُؾ ُمِم٘م٦م ُيٗمػ هل٤م ٓ ،ؿمؽ ،هذا ُمًٚمؿً ،مٞمً٧م يمؾ ُمِم٘م٦م ُيٗمػ هل٤م :سمدًمٞمؾ أن اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف
َِافوَ ُضَ َ ِ
ِ
ِ
ـوءََ ِِفََ
وؾمٚمؿ ـ عم٤م ُؾمئؾ قمـ اًمٙمٗم٤مرات – ذم احلدي٨م اًمذي ُؾمئ َؾ ذم ُمٜم٤مُمف – ُمـ٤م اًمٙمٗمـ٤مرات؟ ىمـ٤ملَ «َ :وَإَِ ْشَـبَََٚغََََِ ُ
اَدََ َُْْرَ َوهَ َ ِ
ٚتََ» ٓ يقضمد اُمرؤ ي١مدي قمٌ٤مدة إٓ وومٞمٝم٤م ٟمقع ُمِم٘م٦م :أٟم٧م ٟم٤ملؿ شم٘مقم ُمـ ٟمقُمـؽ ًمتّمـكم ،أٟمـ٧م ضمـ٤مًمس
ُ َ
( )2

حل٩م وهٙمذا ،ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م ،إ َذ ْن ومٚمٞمً٧م ُيمُؾ
شم٘مقم ،طم٤مل ىمٞم٤مُمؽ اًم٘مٞم٤مم ومٞمف ُمِم٘م٦م سمدل اجلٚمقس ،اًمّمقم يمذًمؽ ُمِم٘م٦م ،ا َ
ػ هل٤م.
ُمِم٘م٦م ُُيٗم ُ
ػ هل٤م؟ هذه ُمً٠مًم٦م ـمقيٚم٦م ضمدا ،أـم٤مل قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مـمٌِِل ذم «اعمقاوم٘م٤متش وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،
ُيَٗم ُ
ُم٤م اعمِم٘م٦م اًمتل ُ َ
وحم َّم ُؾ يمالُمٝمؿ أن اعمِم٘م٦م اًمتل ُيٗمػ هل٤م ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م وصٗم٤من:
ُ
ٍ
قمٌ٤مدة ُمـ هذا اجلٜمس
إولَََ:أن اعمِم٘م٦م اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م اًمٕمٌ٤مدة ٓ ُيٗمػ هل٤م ٓ ،شمٜمٗمؽ ،يٕمٜمل ُم٤م ذم
افوصفََ َ َ َ
ََ َ َ َ
إٓ وٓ سمد ومٞمٝم٤مُ ،مِم٘م٦م اًمقوقءُ :يمُؾ اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ ومٞمف ُمِم٘م٦م – اعمِم٘م٦م اعمٕمت٤مدة – ٓ شمٜمٗمؽ ،اٟمٔمر (ٓ شمٜمٗمـؽ) قمٜمٝمـ٤م
اًمٕمٌ٤مدة ،هذا اًم٘مٞمد إول.
وطمـرج
افَٔدَافثِّٚنَ:أن شمٙمقن اعمِم٘م٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اعمٕمت٤مد ،قمـ قم٤مدة اإلٟمً٤من [و]ُم٤م يتحٛمٚمف ،ومٞمٙمقن ومٞمف ُمِمـ٘م٦م
ََ ََ ََََََ َ ََ
َ
ؿمديد قمٚمٞمف ،وهذه اعمِم٘م٦م أٟمقاع.
إذن :قمرومٜم٤م أن ُم٤م هل اعمِم٘م٦م سم٘مٞمدُي٤م :أن شمٙمقن ُمٜمٗمٙم٦م قمـ اًمٕمٌ٤مدة ،أي ًمٞمً٧م ٓزُم٦م ًمٙمؾ قمٌ٤مدة[ ،و] اًمنمط
( )1يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م.
( )2أظمرضمف[ :اًمؽمُمذي ،ذم سم٤مب« :وُمـ ؾمقرة صش ( ،)3234وصححف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش ( ،)748قمـ اسمـ قمٌ٤مس ـ ريض اهلل
قمٜمٝمم ـ].
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اًمث٤مين :أن شمٙمقن ظم٤مرضم٦م قمـ اعمٕمت٤مد ،هذا هق اًم٘مٞمد اًمٕم٤مم هل٤م ،وأُم٤م ُيمُؾ قمٌ٤مدة سمخّمقصٝم٤م ومـ٢من اًمٗم٘مٝمـ٤مء طمـ٤موًمقا أن
ػ ٕضمٚمٝم٤م ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ ٕضمؾ اًمقىم٧م ـ اعمرض :سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء :أطمد وم٘مٝمـ٤مء احلٜمٗمٞمـ٦م
ُيَٗم ُ
جيٕمٚمقا اعمِم٘م٦م اًمتل ُ َ
ػ
ُيَٗم ُ
ػ يمت٤م ًسم٤م ذم أطمٙم٤مم اعمرىًَ ،مـم أراد أن جيٕمؾ اعمرض ـ اعمرض صقرة ُمـ صقر اعمِم٘م٦م اًمتل ُ َ
ُي ًَٛمك اسمـ اًمت٤مج أًم َ
ٕضمٚمٝم٤م ـ ًَمـم أراد أن جيٕمؾ ىمٞمد اعمرض اًمذي ُيٗمػ هل٤م ىم٤مل :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ـ ؾم٠مذيمر يمالُمف ُصمؿ ؾم٠مذيمر يمالم اًمذي قمٚمٞمف
اعمح٘م٘مقن ُِمـ أهؾ ِ
ػ هل٤م ـ هل ُم٤م يٛمٜمع اًمِمخص ُمـ
ُيَٗم ُ
أي ُمِم٘م٦م اعمرض اًمتل ُ َ
ُيَٗم ُ
اًمٕم ْٚم ِؿ ـ  :إن اعمرض اًمذي ُ َ
ػ ًمف ـ ْ
ْ
اًم٘مٞم٤مم ،وىمٞمؾُ :م٤م يٛمٜمع اًمِمخص ُمـ اعمٌم وطمده ،وىمٞمؾ ،وىمٞمؾَ ..ذ َيمَر شم٘مري ًٌ٤م ِؾمت٦م أو ؾمٌٕم٦م أىمقال قمٜمد وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م،
ًمؼم ِلف أو زيـ٤مدة ومٞمـف ـ
وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل :اًمْم٤مسمط هق اًم ُٕم ْرف واًمٕم٤مدة ،وقمغم ذًمؽ وم ُٙمُؾ ُمرض يم٤من ذم أداء اًمٕمٌ٤مدة شم٠مظمػم ُ ْ
ًمٚمؼمء ُمٜمف أو زي٤مدة ذم اعمرض ـ أو يم٤من ذم أداء اًمٕمٌ٤مدة ُمِم٘م٦م زالدة قمـ اًمٕم٤مدة أو َشم َٚمػ قمْمق ُمــ إقمْمـ٤مء ـ
شم٠مظمػم ُ ْ
ػ هل٤م.
ُيَٗم ُ
َشم َٚمػ قمْمق ُمـ إقمْم٤مء ُمـ اًميورة وًمٞمس ُمـ احل٤مضم٦م ـ وم٢مٟمف يٙمقن ُمـ اعمِم٘م٦م اًمتل ُ َ
إذن :ىمٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمرض :ضم٤مءوا ذم اًمًٗمر ،اًمًٗمر ومٞمف ُمِم٘م٦م ،وًمٙمـ ًمٞمس ُيمُؾ ؾمٗمر ومٞمف ُمِمـ٘م٦م ،ومـ٠مشمك اًمٗم٘مٝمـ٤مء
سمْمقاسمط شمْمٌط هذا اًمًٗمر ،وم٘م٤مًمقا :إن اًمًٗمر ٓ سمد أن يٙمقن ًمف ُمً٤موم٦م ُمٕمٞمٜم٦م :أرسمٕم٦م ُسم ُر ٍد ً
ُمثال وهٙمذا.
ضم٤مءوا ًمٚمٛمٓمر وم٘م٤مًمقا :اعمٓمر ومٞمف ُمِم٘م٦مُ :م٤م هل اعمِم٘م٦م اًمتل خترج قمـ اًمٕم٤مدة [ذم اعمٓمر]؟ ومقضمدوا أن ُمِم٘م٦م اعمٓمر
ُمٓمرا وإٟمم
هق اعمٓمر اًمذي َيٌُؾ اًمثٞم٤مب سمحٞم٨م يٙمقن اًمثقب واًمٕممُم٦م ـ و ُيمُؾ صمقسمؽ ـ ومٞمف ُمٓمرٕ :ن ُم٤م دوٟمف ٓ ُي ًَٛمك ً
يًٛمك َـمال ،وهٙمذا.
إذن :اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه سمقصٗمٞمٝم٤م ،اًمتٓمٌٞمؼ قمغم ُيمُؾ ُمِم٘م٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م هٜم٤مك ُمٜم٤مـم٤مت ًمٚمٗم٘مٝم٤مء اضمتٝم٤مدي٦م ُمٜمٝمؿ،
اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م هل ُم٤م َذ َيم َْر ُت ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ[ :أن شمٙمق َن اعمِم٘م ُ٦م] ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدةُ ،مٜمٗمٙم٦م قمـ اًمٕمٌ٤مدة ،شمـ٠ميت ُيمُـؾ
قمٌ٤مدة سمٕمٞمٜمٝم٤م سم٤معمِم٘م٦م اًمتل ُشم ِ
٥م اًمتخٗمٞمػ ي٠ميت ُمٜم٤مط اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م سمخّمقصٝم٤م .إذن :هٜم٤م قمر ْومٜم٤م ُم٤م اعمراد سم٤معمِم٘م٦م.
ُقضم ُ

اعمً٠مًم٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤معمِم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل ُمٝمٛم٦م أيْم٤م ضمدا ،ضمدا ُمٝمٛم٦م ،وهل ُمــ اًمـذي ُي٘مـدر أن هـذه اعمِمـ٘م٦م
ُمقضمٌ٦م ًمٚمتٞمًػم؟ ُمـ اًمذي ي٘مد ُره٤م؟ سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م ي٠مشمٞمف ُمِم٘م٦م عمرض يذه٥م ُمٌ٤مذة يًتٗمتل اعمٗمتل :أٟم٤م ُمريض
يمذا يمذا يمذا يمذا ...هؾ يٚمزُمٜمل آٟمت٘م٤مل ًمٚمٌدل؟ هؾ يً٘مط قمٜمل اًمقاضم٥م أم ٓ؟ ٟم٘مقلً ،ٓ :مٞمس اعمٗمتل هق اًمـذي
ُي َ٘مد ُر اعمِم٘م٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمؽ ،وإٟمم هق وم٘مط يذيمر ُمٜم٤مـمؽ اؾمتٜمٌ٤م ًـم٤م ُمـ ٟمّمقص اعمٜم٤مـم٤مت.
واًمذي ُي َ٘مد ُر اعمِم٘م٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمخص واطمد ُمـ اصمٜملم:
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[إول ]:إُم٤م أن يٙمقن اًمِمخص ٟمٗمًفُِ :مثْ ُؾ ُم٤مذا؟ ُِمثْ ُؾ ذاك اًمرضمؾ اًمذي وىمع قمغم اُمرأشمف ذم قمٝمد اًمٜمٌل ـ صغم
ََ َ َ َ َ َ
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ـ ومٚمم ضم٤مء إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ «َ :هَ ْلََ َ ِ
ـ٤ملَ «َ :ؾَ ََٓ ْ
»َ َىم َ٤ملَ ،َٓ :ىم َ
ـلََ
ََتَدَُُ َ ََمَُ َََٚتَ ًَْتَِ ُقََ ََرَ َؿَبََ ًَٜ؟َ ََ
ِ
ٔعَ ََأََ ْنَ َ َتَ َُهَوَمََ ََصَ َْٓ َرَ ْيَ ِنََ َُمَتََتََََٚبَِ ًََ ْ ِ
اًمرضم ُؾ ىم٤مل :ذم ُمِم٘م٦م قمكم ذم اًمّمقمُ .م٤م ىم٤مل اًمرؾمقل :اٟمتٔمر.
غَ؟َ ََ
»َىم٤مل . ٓ :هٜم٤م ُ
َتَ َْسَتَََىَ َ ُ
( )1

ُم٤م اًمذي ومٞمؽ؟ ُم٤م ُمروؽ؟ ُم٤م ُم٤م ُم٤م ...إذن شم٘مدير اعمِم٘م٦م هٜم٤م قم٤ملـد ًمٚمِمـخص ،وم٤مًمِمـخص ُيـدي ُـ ،إٓ أن يٙمـقن
ً
ُمتً٤مهال ضمدا :سمٕمض اًمٜم٤مس ُيمُؾ رء قمٜمده ُمِم٘م٦م ،طمتك
اًمِمخص واطمدًً ا ُمـ اصمٜملم ـ ومٝمٜم٤م ٓ يٕمتؼم سمرأيف ـ  :أن يٙمقن
ٓ يّمكم ذم اعمًجد اًمٔم ْٝمر ي٘مقلَ :طمر .هذا ومٞمف شمً٤مهؾ ،وذم اعم٘م٤مسمؾ اًمذي ومٞمف وؾمقاس ،وم٤مًمذي ومٞمف وؾمقاس رسمم ي٠ميت
ٕؿمٞم٤مء ؿمديدة ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م ومٞمٔمـ أٓ ُمِم٘م٦م ومٞمٝم٤م ،واحلدي٨م ذم اًمقؾمقاس ـمقيؾ ضمدا و َشم َٙمَٚم ْٛمٜم٤م قمٚمٞمف.
اعم٘مّمقد أن شم٘مدير اعمِم٘م٦م أوٓ قمٜمد اعمُْ ًْ َت َِقي َـ أو إواؾمط ُمـ اًمٜم٤مس يٙمقن ٔطم٤مد إؿمخ٤مص ،هذا واطمد.
 ]:ىمد يٙمقن شم٘مدير اعمِم٘م٦م اعمتقىمٕم٦م عمَِ ْـ ُأٟمِٞمط سمف إُمر :وًمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء أطمٞم٤م ًٟمً٤م ي٘مقًمقن :إن ضم٤مء ـمٌٞم٥م صم٘م٦م
افثِّٚن َ َ
َ[ََََ َ
ومِمٝمد سمٙمذا أومٓمر ،إن ىم٤مل ـمٌٞم٥م صم٘م٦م يمذا شمرشم٥م قمٚمٞمف احلٙمؿ .إذن اًمٓمٌٞم٥م اًمث٘م٦م أو اًمٓمٌٞمٌ٤من سمٜم٤م ًء قمغم إظمٌ٤مر اًمٓمٌٞم٥م،
إظمٌ٤مر قمـ ؿمٝم٤مدة ـ ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل اًمٞمقم ـ إذن هٜم٤م اًمٓمٌٞم٥م هق اًمذي ىمدر اعمِم٘م٦مٟٕ :مف ُمـ أهؾ اخلؼمة.
ُم٤م يم٤من مم٤م يتٕمٚمؼ سمقزم إُمر ذم إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمر اًمٕم٤مم :اًمذي ي٘مدر اعمِم٘م٦م ومٞمٝم٤م هق وزم إُمر ،إذن اعمٗمتـل
ًمٞمس ًمف احلؼ ذم شم٘مدير اعمِم٘م٦م إٓ يمٛمٜم٤مـم٤مت ،وًمٙمٜمف أطمٞم٤م ًٟمً٤م ُمـ سم٤مب اًمت٘مري٥م ًمٚمٜم٤مس هق اًمذي ىمد ُي َ٘مد ُر أو ُِم ْـ سمـ٤مب
فمٝمقر َأ ْو ًَم ِقي ًمف وم٢مٟمف ُي َ٘مد ُر ُه.
ِ
يمٚمٛم٦م اًمِمٞمخَ (َ :ؾََِ٘ َذَاََ َحَ َهَ َلََؾَِ َ ِٔهَ َ َمَ َنَََ ٌ َ)َٜو َشم َٙمَٚم ْٛمٜمََ٤م قمـ ُمً٠مًمتلمُ :م٤م هل أٟمقاع اعمِمـ٘م٦م؟ وشمٙمٚمٛمٜمـ٤م
اٟمتٝمٞمٜم٤م أن قمٜمد

قمـَُ :م ِـ اًمذي ُي َ٘مد ُر اعمِم٘م٦م؟ وه٤مشم٤من اعمً٠مًمت٤من ُمٝمٛمت٤من ضمدا.
ِ ِ
ورََ) هذه اعمً٠مًم٦م وهل ُمً٠مًم٦م َ ِ
َإَُ ُمَ َ ِ
َإَُ ُمَ َ ِ
(ََٕ ْمَ ٍرََ ِمَ َنَََ ْ
َّسََ َََِٕ ْمَ ٍرََ ِمَ َنَََ ْ
ورَ)َ هـذه
ي٘مقل اًمِمٞمخَ (َ :ؾََِ٘ َذَََ َ
اَحَ َهَ َلَََؾَ َٔهََ ََمَ َنَََ ٌََ ََٜوَ ُظَ ْ ٌ
ـػ ذم اًمنمـع؟
ُيَٗم ُ
َشم َٙمَٚمؿ قمٜمٝم٤م َُمـ ذطمقا هذه اًم٘م٤مقمدة ،وىم٤مًمقاُ :م٤م هل أؾمٌ٤مب اعمِم٘م٦م أو إؾمٌ٤مب اًمتل ٕضمٚمٝمـ٤م ُ َ
ػ ٕضمٚمٝمـ٤م ؾمـٌٕم٦م – قمـغم ؾمـٌٞمؾ احلٍمـ – يمـذا
ُيَٗم ُ
ومجٛمٕمقه٤م قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم ؾمٌٕم٦م :ىم٤مًمقا :إن إؾمٌ٤مب اًمتل ُ َ
ِ
ـَّ َرَ ُضَ)َ وم٢من اعمرض ُمِم٘م٦م ،إُمر اًمث٤مين
ذيمروه٤م ُمٜمٝمؿ اًمًٞمُقـمل وهمػمه يمثػمون ،ىم٤مًمقا :أول هذه إُمقر اًمًٌٕم٦م (اََفَْ َ َ
(افسَ ٍََ ُرََ) ،إُمر اًمث٤مًم٨م ىم٤مًمقاِ ْ ََ :
(اإلَ ْـَ َْرَاَ ُهَ)َ ،إُمر اًمراسمع ىم٤مًمقاُ َ َ ََ :
َََ ُنَ)َ ،إُمر
(افْسٔٚ
(اجلٓلَ)َ ،إُمر اخل٤مُمس ىم٤مًمقاََََ :
ىم٤مًمقاَََ :

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اًمّمٞم٤ممش ـ سم٤مب« :شمٖمٚمٞمظ حتريؿ اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤منش ( ،)1111قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ـػ قمـغم
َّسَ)َ اًمّمٕمقسم٦م ،إُمر اًمً٤مسمع ىم٤مًمقا( :افْ
ػ قمـ اًمّمـٌل ُمـ٤م ٓ ُُيٗم ُ
ََََ ََْ ُصَ)َ :وًمذًمؽ ُُيٗم ُ
اًمً٤مدس ىم٤مًمقا( :اََفَْ ًَُ ْ ُ
وُيَٗمػ قمــ
حل٩م و[اًمث٤مين] جي٥م قمٚمٞمفَ ُ ،
ُيَٗم ُ
ػ قمـ اًمٗم٘مػم ُم٤م ٓ ُ َ
وُيَٗم ُ
اًمٙمٌػمَ ُ ،
ػ قمـ اًمٖمٜمل[ :إول] ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ا َ
جلٌَ َٚم ُ٦م
ُيَٗم ُ
اعمرأة ُم٤م ٓ ُ َ
ػ قمغم اًمرضمؾ :اًمرضمؾ جي٥م قمٚمٞمف اجلٝم٤مد واجلٛمٕم٦م واجلمقم٦م وٓ دم٥م قمغم اعمرأة ،وم٤مًمٜم٘مص ـ أي ا َ
ػ قمغم همػمه ،إذن اًمـٜم٘مص ذم
ُيَٗم ُ
ػ قمٜمف ُم٤م ٓ ُ َ
ُيٗم ُ
ـ هٞمئ٦م اخلٚم٘م٦م ُيٗمػ قمٜمٝم٤م ،اًمٕم٤مضمز ـ ذوو آطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م ـ ُ َ
َج ٌع ُمـ اًمنماح ذم هذه اًم٘م٤مقمدة أهن٤م ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء هل أؾمٌ٤مب [اعمِم٘م ِ٦م] َ َ َ ٍ
(ٕمرََ
طمٍمه٤م َ ْ
اهلٞمئ٦م ،إذن هذه إُمقر اًمًٌٕم٦م َ
مور) إُمقر هذه ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ خترج قمـ هذه إُمقر اًمًٌٕم٦م.
ِمَ َنََََإَ َ َ َ َ
َََ َْٔ ِسَ ُرََ) اٟمٔمر :اًمتخٗمٞمػ واًمتٞمًػم ذم اًمٕمٌ٤مدات ٟمققمـ٤من :إُمـ٤م أن
ََََخَْْ ٍَِ َٔفَُُ َ ََوَافت
ىم٤مل [اًمِمٞمخ]َ (َ :ؾَ َالَ َ ُبَدَ َ َأَ ْنَ َ َيَ َََ َعَ ََؾَِ َ ِٔهَ َافت
يٙمقن سم٢مسم٤مطم٦م حمٔمقر ،أو سم٢مؾم٘م٤مط واضم٥م أو ُمنموعُ ،مٕمل؟ ؾمٝمٚم٦مً ،مٙمـ أٟم٤م ىمّمدْْ ُت أن آيت هب٤م عم٤مذا؟ ٕين ًمـ أشمٙمٚمؿ
اتََ ُتَبَِ َٔحََاََفَْ َـَّحَيَُ َورََ ِ
اتَ)َ ،شمتذيمرون أين ىم ْٚم ُ٧م
ورََ ُ ُ َ ْ َ
(افَّضَ َ َ
قمـ إسم٤مطم٦م اعمحٔمقرُ :م٤م اًمًٌ٥م؟ شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف َىمٌْؾ ذم ىم٤مقمدة أن َََ ُ
ََتََََِِٛافت ِ
ًم٘مّمـد ََل ْ ئمٝمـر زم ،إذن
َََََْٔسَ َرَ)َ وًمٙمـ اًمِمـٞمخ َىمـدُمٝم٤م ْ
ـَّ َنَََ ُُ ْ َ ََٜ
ًمٙمؿ :إن شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة ُمتٗمرقم٦م قمـ ىم٤مقمدة (اََفَْ َ َ
اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم ُِمـ ضمٝمتلم :إُم٤م أن يً٘مط اعمُ َحر ُم ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمدىمٞمؼ ذم شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة وسمنموـمٝم٤م
وحمؽمزاهت٤م ،وإؾم٘م٤مط اًمقاضمٌ٤مت ،وٟمحـ ؾمٜمتٙمٚمؿ أن قمـ إؾم٘م٤مط اًمقاضمٌ٤مت وم٘مط ،ؾمٜمٙمتٗمل هبذا سم٤مًمتٛمثٞمؾ.
يٕمٜمل اًمتٞمًػم سمِ َؿ يٙمقن؟ سم٠مطمد أُمريـ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلَج٤مل :إُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمحٔمقر أو يتٕمٚمؼ سمٛم٠مُمقر ،اعمحٔمـقر ًمــ
حل َرج اًمذي ُرومِ َع طم٤موًمقا أن يًت٘مرءوا صقرهُ ،مــ
ٟمٛمثؾ سمف ،وًمٙمـ ؾمٜمتٙمٚمؿ سم٤معم٠مُمقر ،هذا اًمتٞمًػم أو اًمتخٗمٞمػ أو ا َ
سم٤مب آؾمت٘مراء ،وهذا آؾمت٘مراء شم٤مم ،مم٤م يدل قمغم أن ُيمُؾ اًمّمقر ُمٜمدرضم٦م حتتف ،ىم٤مًمقا :إن اًمتٞمًػم ذم اًمنميٕم٦م ضمـ٤مء
قمغم ؾمٌع صقر:
ورَةَََُ ْ
َُإَُ َ َ
وػَ َ]َََ:أن يٙمقن اًمتٞمًػم ُمـ سم٤مب اإلؾم٘م٤مط ،وم٢مذا ضم٤مءت اعمِم٘م٦م ؾم٘مط اعمنموع سم٤مًمٙمٚمٞم٦مُِ :مثْؾ احل٩م،
َََ
[افهَ َ َ
هٜم٤م ُم٤مذا؟ َُم ْـ ََل ْ جيد ً
ُم٤مٓ أو ىمدرة ؾم َ٘مط قمٜمف :أًمٞمس يمذًمؽ؟ هذه واطمدة .اعمرأة ُظمٗمػ قمٜمٝم٤م طم٤مل طمٞمْمٝم٤م ومًـ٘مٓم٧م
قمٜمٝم٤م اًمّمالة :عم٤مذا؟ ُم٤م ؾمٌ٥م اًمتخٗمٞمػ؟ ٟمحـ َذ َيم َْرٟم٤م ؾمٌٕم٦م أؾمٌ٤مب َىمٌْؾ ىمٚمٞمؾ ـ إُم٤م اًمٜمًٞم٤من وإُم٤م اجلٝمؾ وإُم٤م اًمٜم٘مص
– ٕضمؾ اًمٜم٘مص :طم٤مل طمٞمْمٝم٤م اعمرأة ومٞمٝم٤م ٟمقع ٟم ْ٘مص ُ
ـ٧م
ومخٗمػ قمٜمٝم٤م سم٢مؾم٘م٤مط سمٕمض إطمٙم٤مم ،طم٤مل طمٞمْمـٝم٤م ُأضم َٚم ْ
سمٕمض إطمٙم٤مم ُِمثْ ُؾ اًمّمقمُِ ،مثْ ُؾ اًمٓمالق جي٥م أن ي١مضمؾ إمم طم٤مل اًمٓمٝم٤مرة ،إذن إُمر إول اإلؾم٘م٤مط.
ََََُ َ]:َ َُٜ ََٔ ِ ََٕٚإُمر اًمث٤مين :ىم٤مًمقا :اًمٜم٘مصٟ ،م ْ٘مص اًمٕمدد يمم ىمٚمٜم٤م ،هذه ؾمٝمٚم٦م ضمداُِ ،مثْ ُؾ اعمً٤مومر ً
سمدٓ ُِمـ أ ْن
ورَةََُافث
َََ
[افهَ َ َ
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يّمكم رسم٤مقمٞم٦م يّمٚمٞمٝم٤م صمٜم٤ملٞم٦م.
ذم ذهٜمٙمؿ ُمث٤مل آظمر ذم اًمٜم٘مص؟
ّم٧م سمٕمض إومٕم٤مل ،وإ ْن يمٜم٤م ٟم٘مقل :إن صالة اخلقف هل٤م ؾمٌع صقر ُمٜمٝم٤م شمٖمٞمػم ًمٚمٝمٞمئ٦م يمم
ذم صالة اخلقف ُأ ِٟم٘م ْ
ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
ِ
[افهَوَرَةََُافث ِ
وض ْسمٜم٤م ًمف ً
ُمث٤مٓ ىم ٌْؾ ىمٚمٞمؾ سم٤معمرأة
َََ َ
ََََُٚفََثََ ُ َ]:َ َٜإُمر اًمث٤مًم٨م ُمـ صقر اًمتخٗمٞمػ ىم٤مًمقا :اًمت٠مظمػم ،اًمت٠مضمٞمؾَ ،
احل٤ملض :وم٢مهن٤م ُشم َُ١مضم ُؾ صقُمٝم٤م .أيْم٤م ض ْسمٜم٤م ً
َج ُع اًمت٠مظمػم.
ُمث٤مٓ آظمر ذم اعمً٤مومر قمٜمدُم٤م جيٛمع اًمّمالشملم جيقز ًمف َ ْ
َُافرَاَبَِ ًََ ُ َ]:َ َٜإُمر اًمراسمع ُِمـ صقر اًمتخٗمٞمػ :قمٙمس اًمت٠مظمػم ُم٤مذا؟ اًمت٘مديؿُ ،شم َ٘مد ُم اًمٌمـء ىم ٌْـؾ وىمتـف،
ورَةََََُ
َََ
[افهَ َ َ
َجع اًمت٘مديؿ ذم اًمّمالة .وُمث٤مًمف أيْم٤م ذم اًمزيم٤مة ،وم٤مًمزيم٤مة ًمٚمح٤مضم٦م أطمٞم٤م ًٟمً٤م ُ َ
ػ ومٞمجقز شم٘مديؿ اًمزيم٤مة ىم ٌْـؾ
ختَٗم ُ
وُمث٤مًمف ذم َ ْ
احلٜمْ ِ
طمقٓن احلقل .وُمثٚمف أيْم٤م اًمٙمٗم٤مرات :ومٞمجقز ومِٕمؾ اًمٙمٗم٤مرات ىمٌؾ ِ
ْ٨م ومٞمٝم٤م ،هذا إُمر اًمراسمع.
ْ
ْ
َْ
َ
ورَةََُاََُفَْ َـخَََ َ ِٚمَ َسَ ُ َ]:َ َٜإُمر اخل٤مُمس :وهق اإلسمدال :أن يٌدل رء سمٌمء ُمٙم٤مٟمفُ :مثؾ ُم٤مذا؟ اًمٙمٗمـ٤مراتُ ،يمُـؾ
َََ
[افهَ َ َ
رء ؾم َ٘مط ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٙمٗم٤مرة وم٢مٟمف إسمدال ،اًم َٕم ِ
٤مضمز قمـ اًمّمقم يً٘مط قمٜمف اًمّمقم ومٞمٙمقن يمٗم٤مرة ،اًمٕم٤مضمز قمـ اًمقوقء
يً٘مط قمٜمف اًمقوقء ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمتٞمٛمؿ :إ َذ ْن سمدل.
اٟمٔمر هذه اعمً٠مًم٦م :اًمذي شمً٘مط قمٜمف صالة اجلٛمٕم٦م ًمًٗمره أو ُمروف جي٥م قمٚمٞمف صالة ُم٤مذا؟ اًمٔم ْٝمر ،هؾ هٜم٤م هذا
ُمـ سم٤مب اًمٌدل أم أٟمف ُمـ سم٤مب اإلؾم٘م٤مط؟ ىمقٓن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ :ىمٞمؾ :إٟمـف ُمــ سمـ٤مب اًمٌـدل .وىمٞمـؾ :إٟمـف ُمــ سمـ٤مب
اإلؾم٘م٤مط .وًمذًمؽ ي٘مقًمقن :هؾ اجلٛمٕم٦م سمدل ًمٚمٔم ْٝمر أم ًمٞمً٧م ً
سمدٓ ًمف؟ ُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أهن٤م سمدََ ٌل ًمـف ،ورشمٌـقا قمٚمٞمٝمـ٤م
ُمثال ،واًمّمحٞمح أهن٤م ًمٞمً٧م ً
أطمٙم٤م ًُم٤م ُمٜمٝم٤م ضمقاز اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ً
سمدٓ هل٤م ،سمؾ هل صالة ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمّمٚمقات
اخلٛمس :وًمذًمؽ خت٤مًمػ صالة اًمٔم ْٝمر ُِمـ أيمثر ُِمـ قمنميـ وضم ًٝم٤م ُِمـ طمٞم٨م اًمقىم٧م و ُِمـ طمٞم٨م اجلٛمع و ُِمـ طمٞمـ٨م
أؿمٞم٤مء يمثػمة ضمدا .ومٚمذًمؽ ٟم٘مقلُ :مـ َقم َجز قمـ اجلٛمٕم٦م ؾم٘مٓم٧م قمٜمف ورضمع ًمألصؾ وهق وضمقب اًمٔم ْٝمر ،هذه ُمً٠مًم٦م
دىمٞم٘م٦م ضمدا ًمٙمـ يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اخلالف.
مخً٤م َسم ِ٘م َل قمٜمدٟم٤م أُمران ؾمٝمالن ضمدا:
ذيمرٟم٤م ً
َُافسَ َ ِ
ٚدَ َشَ ُ َ]:َ َٜإُمر اًمً٤مدس – وهق ُمـ أؾمٌ٤مب اإلؾم٘م٤مط –  :وهق اإلسم٤مطمـ٦م :إسم٤مطمـ٦م اعمٛمٜمـقع ،وهـذا
ورَةََََُ
َََ
[افهَ َ َ
اتََ ُتَبَِ َٔحََاََفَْ َـَّحَيَُ َورََ ِ
اتَ)َ.
ورََ ُ
ُ َ ْ َ
(افَّضَ َ َ
شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ىم٤مقمدة أن َََ ُ
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َُافسََٚبًََِ ُ َ]:َ َٜوإُمر اًمً٤مسمع وهق شمٖمٞمػم اهلٞمئ٦مِ ً :
ً
وسمـدٓ ُِمــ أ ْن
ضم٤مًمًـ٤م،
ىمـ٤ملم يّمـكم
َََ
ورَةََََُ َ
ً
ومٌدٓ ُمـ أ ْن يّمكم ً
[افهَ َ َ
يًجد وم٢مٟمف ُيق ُِم ُئ إيم ًء ذم ؾمجقده وذم ريمققمف ،وسمدََ ل أن يٓمقف ُم٤مؿمٞمً٤مٕ :ن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يرى أن اًمٓمقاف ُم٤مؿمـٞمً٤م
واضم٥م وٓ جيقز اًمريمقب إٓ حل٤مضم٦م ،وسمدل أن يٓمقف ُم٤مؿمٞمً٤م يٓمقف رايمًٌ٤م ،وهٙمذا.
إذنَ :قم َر ْومٜمََ٤م أن صقر اًمتخٗمٞمػ ؾمٌٕم٦م ٟم٠مظمذه٤م سمنقم٦م :اإلؾم٘م٤مط سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إمم همػم سمدل ،واإلسمدال ،واًمت٘مـديؿ،
واًمت٠مظمػم ،واًمٜم٘مص ،واإلسم٤مطم٦م ،وشمٖمٞمػم اهلٞمئ٦م.
ِ ِ ِ
ِِ ِ
همػم َسمدََ ٍل ،أو سم٢مؾم٘م٤مط سمٕمْمف إُم٤م ختٗمٞم ًٗم٤م
ي٘مقل اًمِمٞمخ(َ :إَِمََََٚبََِِ٘ ْشَ َََ َٚضَهََ ُـََُِهَ ََأََ ْوََإََِ ْشَ َََ َٚطََ َبَ ًَْوَهََ) إؾم٘م٤مـمف ُيمُٚمف يٕمٜمل إمم ْ
وٟم٘مّم٤م أو سم٢مؾم٘م٤مط هٞمئتف ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ [و] أهن٤م ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء.
ً
ي٘مقل(َ :وَيَدَْْ خَُُ ُلََ َِِفَََهَ ِذَ ِهََاََفَْ َََ َ ِ
ٚظَدَََ ِةَ ََأََ َْٕ َْوَاَ ٌعََ ِمَ َنََاََفَْ ٍَِ ََْ ِهََ) ىمقًمفَ :
(أََ َْٕ َْوَاَ ٌعََ ِمَ َنََاََفَْ ٍَِ ََْ ِهَ)َ حتتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم:إُم٤م أٟمقا ًقم٤م ُِمـ اًمٗم٘مف ُِمـ
َ
ََ
هد ومرو ًقم٤م وم٘مٝمٞم٦م ،وإُم٤م أن حيتٛمؾ أٟمف يدظمؾ ذم هـذه أٟمـقاع ُِمــ اًم٘مقاقمـد اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م،
طمٞم٨م اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦مً :مذًمؽ َ َ
حتتٛمؾ :وًمذًمؽ هؿ قمٜمدُم٤م يتٙمٚمٛمقن قمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى ُيٗمرقمقن حتتٝمـ٤م ىمقاقمـد ُمٜمدرضمـ٦م حتـ٧م هـذه اًمٙمـؼمى،
ــَّ ًَْ ُسَ َ ِ
ورَ)َ :هـذه ىم٤مقمـدة ُمٜمدرضمـ٦م حتـ٧م هـذه اًم٘م٤مقمـدة،
ورََ ََََٓ َيَ ْسَـ ََُ ُطََبََِٚفَْ َ َ
ــَّ َْٔ ُسَ َ َ
ومٞم٘مقًمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل( :إََِنََاََفَْ َ َ
اتََ ُتَبَِ َٔحََاََفَْ َـَّحَيَُ َورََ ِ
اتَ)َ :هذه ىم٤مقمدة ُمٜمدرضم٦م حت٧م ىم٤مقمدشمٜم٤م ،اًم٘م٤مقمدة اعمِمٝمقرة طمتك ٟميب هب٤م اعمثَـؾ ذم
ورََ ُ
ُ َ ْ َ
(افَّضَ َ َ
َََ ُ
يمالُمٜم٤م أن ََ ْ
اَضَ َ َ
(إََ ْمَ َرََإََِ َذَََ َ
ََََ َسَ َعَ)َُ ،يمُؾ هذه أٟمقاع ُِمـ اًمٗم٘مف سم٤مقمتٌ٤مر أهن٤م ممرات وىمقاقمد هـل ُمٜمدرضمـ٦م حتـ٧م هـذه
ٚقَ؛َات
اًم٘م٤مقمدة اًمٙمؼمى ،وهل اًمتل ُمٕمٜم٤م أن (اََفَْ َـَّ َنَََِ ْ َ ََٜ
ََََ َْٔ ِسَ َرَ)َ.
ََٛافت
ََتََِ ُ
َ

ُمرورا ،وهم٤مًمٌٝم٤م شمٜم٤موًمٜم٤مه٤م ىم ٌْ َ
ـؾ ىمٚمٞمـؾ قمٜمـد اًمتٛمثٞمـؾ ،ي٘مـقل اًمِمـٞمخِِ (َ :فََ
ذ َيمَر اًمِمٞمخ سمٕمض إُمثٚم٦م ٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م
ً
َ ََٛتَ ٍََ َ ِ
ِ
َظََْْْدَََ ََمَ َنَََ ِِ َََٜ
َََََََّٔمََ ِ
ِ
ِ
ٚصَ ََِِٔ ِهَََِفَََ ُـَتَُ ِ
َحَ َسَ ِ
ََُٛاََفَْ ٍَِ ََْ ِهََ) هٜم٤م ؾم١مال أن اًمتٞمٛمؿ ُِمـ أي أٟمـقاع
َاشَتَ ًَْ ََمَ ِلََاََفَْ َ َـَمَءََظَ َذََ َ
ْ
َ
اَفًََْ َبََ َٚدََاتََ:افت َ ُ

اًمتخٗمٞمػ؟ إمم سمدل .اعمِم٘م٦م قمٜمد اؾمتٕممل اعم٤مء :هؾ ُيمُؾ َُم ْـ رأى ُمِم٘م٦م ذم اؾمتٕممل اعم٤مء ٟم٘مـقل :شمـٞمٛمؿ؟ ُٓ ،مـ٤م هـل
قمجزا طم٘مٞم٘مٞم٤م وإُم٤م
اعمِم٘م٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقوقء اًمتل ُشمٌُِٞمح آٟمت٘م٤مل ُِمـ اًمقوقء إمم اًمتٞمٛمؿ؟ اًم َٕم ْجز قمـ اؾمتخدام اعم٤مء إُم٤م ً
ِ
ِ
قمجز طم٘مٞم٘مل.
ً
قمجزا ُطم ْٙمْٛمٞم٤م :اًمٕمجز احل٘مٞم٘مل ُم٤م قمٜمده ُم٤مء :ضم٤مًمس ذم همروم٦م ُُم٘م َٗم ٌؾ قمٚمٞمف ذم ؾم ْج ٍـُ ،م٤م قمٜمده ُم٤مء ،هذا ْ
قمجز ُطم ْٙم ِْٛمل قمٜمده ُم٤مءً ،مٙمـ ٓ يًتٓمٞمع اؾمتٕممًمف عمروف أو ًمٖمالء صمٛمٜمف أو خلقف ضرهُ :مثـؾ اجلُٜمُُـ٥م ذم طمـدي٨م
ْ
ِ
اًمرضم ُؾ أن َ ُْي ِٚم َؽ .
ٌم ُ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞمٜمم َظم َ
( )1

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب« :اًمٓمٝم٤مرةش ـ سم٤مب« :ذم اعمجروح يتٞمٛمؿش ( ،)336قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

إ ّذ ْن :شم٘مدير اعمِم٘م٦م ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ُمٗمّمٚم٦م ذم ُيمتُُ٥م اًمٗم٘مفًَ ،م ِٙمـ ىم٤مقمدهت٤م اًمٕم٤مُم٦م واوح٦م.
َََهَ َالَ ِةََ ِ
َظََْْْدَََ َ ََمَ َنَََ ََِٜاََفَْ ََِ ََِٔ َٚمََ ِِفََاََفَْ ٍََ ْرَ ِ
ضََ) أُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م ومال ؿمؽ أٟمف جيقز اجلٚمقس ومٞمٝم٤م ًِمٗم ْٕمؾ اًمٜمٌـل
ىم٤ملَ (َ :وَاَفَْ ََُ ًَُوَ ُدََ ِِفََاف
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأُم٤م اًمٗمريْم٦م ومٞمج٥م اًم٘مٞم٤مم حلدي٨م قم ْٛم َرا َن َ «َ :صَلََ َؿَٚئََ ًَمََ َََ،ؾََ٘ ْنََ ََِلََْ َتَ َْسَتَََىَ ْعََ َؾَ َََ َٚظَدًًَ اََ» ُيمُؾ َُم ْـ ََل ْ
( )1

( )2

يًتٓمع اًم٘مٞم٤مم وم٢مٟمف جيٚمس ،ـمٌ ًٕم٤م ُم٤م اًمْم٤مسمط؟ ُمتك ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم؟ ٟم٘مقلُ :م٤م ََل ْ يًتٓمع اًم٘مٞمـ٤مم سمّمـٗم٤مشمف اًمـثالث:
ِ
ىم٤مدرا قمغم آؾمتٜم٤مد أو آقمـتمد وضمـ٥م قمٚمٞمـف اًم٘مٞمـ٤مم ،يمٞمـػ آؾمـتٜم٤مد؟
اًم٘مٞم٤مم ُمـ همػم اقمتمد وٓ اؾمتٜم٤مد ،ومٚمق يم٤من ً
ُمًتٜمدً ا يم٠م ْن يًتٜمد قمغم اًمًـ٤مري٦م ،سمـؾ اًمٗم٘مٝمـ٤مء
آؾمتٜم٤مد أ ْن يٕمتٛمد سم َٔم ْٝمره ،يًتٜمد سم َٔم ْٝمره ،ومٞمجقز ًمف اًم٘مٞم٤مم وًمق يم٤من
ً
ىم٤مدرا قمغم آؾمتٜم٤مد ،يًتٓمٞمع أ ْن َي ِ٘مػ ًمٙم ْـ يًتٜمد قمغم اجلدار .اًمذي يًـتٜمد وإذا
ي٘مقًمقن :جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم إذا يم٤من ً
ُمًتٜمدً ا ،هذا ُي ْٕم َت ََؼم ذم ُطم ْٙمْؿ اجل٤مًمس ومال ُي ًَٛمك اؾمتٜم٤م ًدا ،هذا اقمتمد ُيمُكم قمٚمٞمٝم٤م،
َر َومع ىمدُمٞمف ََل ْ يً٘مط ٟم٘مقل :هذا ًمٞمس
ً
ُمٕمتٛمدً ا قمغم قمَم .ـمٌ ًٕم٤م ومٞمف ظمالف
ُمٕمتٛمدً ا يم٠م ْن يٙمقن
ىم٤ملم قمغم ىمدُمٞمف ،أو
ً
ً
ىم٤ملم ،اًم٘م٤ملؿ هق اًمذي يٙمقن ً
َؼم ً
يٕمٜمل ُي ْٕمتَ َ ُ
ِ
ـؿ،
سملم اًمٗم٘مٝم٤مء :هؾ يٚمزم اًم٘م٤مدر قمغم آقمتمد وآؾمتٜم٤مد أ ْن يٗمٕمؾ آقمـتمد وآؾمـتٜم٤مد؟ اعمِمـٝمقر ُمــ اعمـذه٥م َٟم َٕم ْ
واًم٘مقل اًمث٤مين ذم اعمذه٥م وهق إطمقط ،وهق إىمرب عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م أ ْن آؾمتٜم٤مد وآقمتمد ًمٞمً٤م سمقاضمٌلم ،يٕمٜمل
ىم٤مدرا قمغم آقمتمد وآؾمتٜم٤مد ًمٞمس سمقاضم٥م قمٚمٞمف أ ْن ي٘مػ ،وإ ْن يم٤من اعمِمٝمقر ُِمـ اعمذه٥م أٟمف جي٥م قمٚمٞمف أ ْن
َُم ْـ يم٤من ً
لم ًمٙمؿ عم٤مذا اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤م ُمع أ ْن اًم٘م٤مقمدة واطمدة ُمٜم٤مط؟ ٕٟمف يرى سمٕمْمٝمؿ أن آقمتمد
ي٘مػ ،وم٘مط أردت أ ْن ُأ َسم َ
وآؾمتٜم٤مد ُِمـ اًمٕم٤مدة ،وًمٞمس ظم٤موم ًٞم٤م أٟمف قم٤مدة ،يمثػم ُِمـ يمٌ٤مر اًمًـ يٕمتٛمد ،وهٙمذا.
َََََ َٚؾَِ ََِ َُِ ََٜمَىَْ ََِ ًََ َ َ)ٚأي جيقز ًمف اًم٘مٕمقد.
(وَ ِِفََافْ
ي٘مقل اًمِمٞمخَ َ :

َََسَ ٍََ ِرَ)َ ُِمـ أي أٟمقاع اًمتخٗمٞمػ؟ اًمٜم٘مصُ ،م٤م هق اًمًٌ٥م؟ شمٙمٚمٛمٜمـ٤م قمٜمـف .اجلٛمـع سمـلم
َافهَ َالَ ِةَ َ ِِفَ َاف
كَ َََ
ىم٤ملَ َ :
(وَ َؿَ ْ ُ
اًمّمالشملم ُِمـ أي أٟمقاع اًمتخٗمٞمػ؟ اًمت٘مديؿ أو اًمت٠مظمػم .أُيم يٗمٕمؾُ :م٤م هق إومْمؾ اًمت٘مديؿ أم اًمت٠مظمػم؟ إرومؼ سمـف

شم٠مظمػما :اًمٜمٌـل صـغم
إٓ ذم ُمقوٕملم :ذم َقم َر َوم٦م وذم ُُم ْز َدًمِ َٗم َ٦م ،ذم اًمت٘مديؿ ذم َقم َر َوم٦م أومْمؾ ،وذم ُُم ْز َدًمِ َٗم َ٦م إذا ٟمزل ومٞمٙمقن
ً
( )1هق :اًمّمح٤ميب قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد ،اخلزاقمل ،اًم٘مدوة ،اإلُم٤مم ،ص ٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ
هق وأسمقه وأسمق هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌّمـرة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم
قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من ُم٤مب اًمدقمقة ،وَل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم.
اٟمٔمر«[ :آؾمتٞمٕم٤مبش ،ص ،)521( :شمرَج٦م  ،)1868( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ،)269/4( :شمرَج٦م.])4948( :
ىم٤مقمدا صغم قمغم ضمٜم٥مش (.)1117
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :اجلٛمٕم٦مش – سم٤مب« :إذا ًمـؿ يٓمؼ ً
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

الَةَ ََُأََُ َمَ َ َٚمَ َ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٞمؾ ًمف :اًمّمالة؟ ىم٤ملََ«َ :افهَ َ
كََ» ذم ُُم ْز َدًمِ َٗم َ٦م ،صـٚمقات اهلل وؾمـالُمف قمٚمٞمـف .ـمٌ ًٕمـ٤م ذم هـذا
ِ
حل ْٙم ُْؿ ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمقصقل إمم ُُم ْز َدًمِ َٗم َ٦م  ،إَ ْوم َْم ِٚمٞم ُ٦م
اًمزُم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس يّمؾ إمم ُُم ْز َدًم َٗم٦م ىمٌؾ وىم٧م اًمٕمِم٤مء :ومٜم٘مقل هٜم٤م :ا ُ
ِ
سم٤مًمقصقل إمم ُُم ْز َدًمِ َٗم َ٦م  ،وًمٞمس اعم٘مّمقد اًمت٠مظمػم ُمٓمٚم ً٘م٤م ،هذا ُِمـ شمٖمػم إطمٙم٤مم سمتٖمػم اًمزُم٤من.
ِ
ََََخَْْ ٍََِٔ ٍََ َ ِ
ٚتََ َأَ ْيَ ًوََ َٚ
ـجَ ََمَظَ ِ )ََٜاًمتل ُشم ًُْ ِ٘مط اجلٛمٕم٦م واجلمقم٦م.
َ:أ
ي٘مقل اًمِمٞمخَ (َ :وَ ِمَ َنََافت
ـجَ َُّ ًَََ ََٜوَاَفَْ َ َ
َََ ْظَ َذََ ُارََاَفَْ َ ُ
( )1

ٔلََََافزَ َـَ َ ِ
[ىم٤ملَ (َ ]:وَ َتَ ًَْ ِجَ َ ُ
َٚةََ) وم٢من شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة ًمٚمٛمّمٚمح٦م جيقز.
ـجَََََْٚيَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٚتََ) ،وهل يمثػمة ضمدا.
[ىم٤ملَ (َ ]:وَافت
َََخَْْ ٍََِٔ ٍََ َ ُ
ـََََّْ ََٚـَ ََحَ َٚتََ ََوَاَفَْ َ ِ َ
ـَّ ًََ َ َٚمَ َالَتََ ََوَاَفَْ َ ُ
ٚتََ ِِفََاََفًََْ َبََ َٚدََاتََ ََوَاَفَْ َ ُ
ىم٤مل(َ :وَ ِمَنََافت ِ ِ
ِ
احلـرج
ـَّىَْ ََِ َََ ِ َ،)َ َٜيٕمٜمل :هذه قم٤مُم٦م ًم ُٙمُؾ اًمٜم٤مس ،ومٝمل ُِمـ اًمٜمقع إول اًمذي هق َر ْوم ُع
َ َ
ََََخَْْ ٍََٔ ٍََ َٚتََاََفَْ َ ُ
ِ
ِ
ُونََفََِ َـَّ َنَََ ِِ َََٜ
َآَضَ َالَعََِظَ َذََاََفَْ ََٔ ََِ ِ
اًمٕم٤مم :ىم٤ملُ (َ :ؾَ ُرَ َ ُ
غََ) ،هٜم٤مك أقممل ُي َٔمـ ومٞمٝم٤م
َ،وَ ُشَ ََْ َُْ ََُٓ َ ََ َ
وضََاََفََُْ ٍَََ َٚيَ َٚتَ ََ َ
ـَّيَْ َُْ َ ِ َ
َ،ٚوَاَفَْ ًََ ََّ ُلََبََِٚفَْ َ َ
اعمِم٘م٦م ًمّمٕمقسم٦م احل ْٙمْؿ قمغم آطم٤مد اًمٜم٤مس ُِمثْ ُؾ اعمٓمرِ ،
وُمثْؾ اًمًٗمر ،اًمِمخص أن ىمد يً٤مومر سم٤مًمٓم٤ملرة ومػميم٥م ،سمٕمـض
ُ
ِ
ِ
ٍمُ :م٤م اًمًٌ٥م؟ ٕن
اًمٓم٤ملرات أن َأ ْر َوم ُف ُمـ ُهم َرف اًمٜمقم اًمتل ذم سمٞمتؽ ،ومٞمٝم٤م روم٤مهٞم٦م زالدة وُمع ذًمؽ جيقز ًمؽ اًم َ٘م ْ ُ
احل ْٙمْؿ سم٠من آطم٤مد اًمٜم٤مس يِمؼ قمٚمٞمف اًمًٗمر صٕم٥م ،ومٗمل سمٕمض إطمٙم٤مم ُشمُٜمز ُل اعمٔمٜم٦م ُمٜمزًم٦م ِ
اعمئٜمـ٦م أي ُمٜمزًمـ٦م اًمقضمـقد،
َ ْ
ُ

ِ
صحٞمح ُمًٚم ٍؿش أن اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ىم٤ملََ«َ :افسَ ٍََ ُرََ
وم٤معمٔمٜم٦م ذم اًمًٗمر اعمِم٘م٦م :وًمذًمؽ ضم٤مء ذم طمدي٨م ذم «
َََ ًََ َذََ ِ
ابََ» اًمً َٗم ُر هق ذم أصٚمف ُم َٔمٜم ُ٦م اعمِم٘م٦م واًمتٕم٥م :ومٚمذًمؽ ًمّمـٕمقسم٦م حت٘مٞم٘مـف ذم آطمـ٤مد اًمٜمـ٤مس ىمٚمٜمـ٤م :إن
ؿَِىَْ ًََ ٌِ ََٜمَ َنََاف
( )2

ػ ًمف ُسمر َظم ِ
ص اًمًٗمر اعمٕمرووم٦م.
ُمٓمٚمؼ اًمًٗمر ُيٗم ُ
يمذًمؽ اجلٛمع ٕضمؾ اعمٓمر ًمٕمدم اؾمتٓم٤مقم٦م َو ٌَ َط اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٌ٤مب :أي أٟمٜم٤م ٟم٘مقلُ :مرد اعمٓمر يٙمٗمل ،يمذًمؽ
اًمقطم ُؾ جيقز ًمف اًمتخٚمػ قمـ اجلمقم٦م ،واًمّمالة ذم اًمرطم٤مل أيْم٤م جيقز ٕضمؾ ُمٔمٜم٦م اعمِم٘م٦م سم٤مًمقطمؾ.
ْ
ِ
ٚظَدَََ ةََُاََُفَْ َـخَََ َ ِٚمَسَ َََُ:َٜدَرَءََاََفَْ َ ِ ِ
[اََفَْ َََ َ ِ
َجَ َِْ ِ
ـَّ َهَٚفََِحَِِ ]ََ
ـَّ ٍََ َٚشَدَ ََأََ ْوَ َػَََمَ ْنََ َ
ََٛاََفَْ َ َ
َ َْ ُ َ
ِ
ٚظَدَََ ةََُاََُفَْ َـخَََ َ ِٚمَسَ َََُ:َٜدَرَءََاََفَْ َ ِ ِ
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :اََفَْ َََ َ ِ
َجَ َِْ ِ
ـَّ َهَٚفََِحَِِ )َ هذه اًم٘م٤مقمدة ُِمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م
ـَّ ٍََ َٚشَدَ ََأََ ْوَ َػَََمَ ْنََ َ
ََٛاََفَْ َ َ
َ َْ ُ َ
ُمٜمّمقصـ٤م قمٚمٞمٝمـ٤مٕ :هنـؿ ذم احل٘مٞم٘مـ٦م
إؾم٤مؾمٞم٦م ،وأٟم٧م إذا شم٠مُمٚم٧م ذم اخلٛمس اًمتل حتٗمٔمٝم٤م ًمـ دمـد هـذه اًم٘م٤مقمـدة
ً
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :اًمقوقءش – سم٤مب« :إؾمٌ٤مغ اًمقوقءش ( ،)139وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :احل٩مش – سم٤مب« :اؾمتحٌ٤مب إداُم٦م احل٤مج
اًمتٚمٌٞم٦م طمتك ينمع ذم رُمل َجرة اًمٕم٘مٌ٦مش ( ،)1289قمـ أؾم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :احل٩مش ـ سم٤مب« :اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذابش ( ،)1894وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اإلُم٤مرةش – سم٤مب« :اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ
اًمٕمذابش ( ،)1927قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
(افَّضَ ُرََ ُيَزََ ُالَ)َ أو َ َ
(افَّضَ ُرََ ُيَ ََ ُ
ََضََ َارَ)َ.
زالَ)َْ ،
ُيدْْ ِر ُضم َ
ََضَ َرََ ََوَ َََٓ َ
(ََٓ َ َ
ومػمون أهن٤م ُمٜمدرضم٦م حت٧م َََ َ
قهن٤م حت٧م ىم٤مقمدة َََ َ
وقمٜمدهؿ أن اًمير أُمران :شمٗمقي٧م اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل هل اعمّمٚمح٦م ،وحت٘مٞمـؼ اعمَيـة وهـل اعمٗمًـدة :ومٚمـذًمؽ ًَمــم
(افَّضَ ُرََ ُيَ ََ ُ
زالَ)َ إ َذ ْن يم٠مٟمؽ ومقت ُمٜمٗمٕم٦م أو ضمٚمٌ٧م ُمي ًة أو ُمٗمًدة :وًمذًمؽ هذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمذيـ قمدوا
ي٘مقًمقنَ َََ :
(افَّضَ ُرََ ُيَ ََ ُ
زالَ)َ هذه اًم٘م٤مقمدة ََل ْ يذيمره٤م اًمِمٞمخ ذم هذا اًمٙمت٤مب.
اخلٛمس هل ُمٜمدرضم٦م حت٧م واطمدة يمٚمٞم٦م يمؼمى وهل َََ َ
ِ
هذه اًم٘م٤مقمدة َذ َيمَر ِ
ىمقاقمد إطمٙم٤م ِمش أن اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م شمرضمع إًمٞمٝم٤م ،يمالم صحٞمح ًمٙمـ ْـ
اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ذم «
سمتٙمٚمػ ؿمديد ضمدا ضمدا ضمدا ،شم٘مقلُ :يمُؾ اًمنميٕم٦م راضمٕم٦م إمم اعمّمٚمح٦مٟ :مٕمؿ ،هق يمذًمؽً ،مٙمـ ومٞمف شمٙمٚمػ ،شمْمٓمر إمم
أ ْن شمٌٜمل سمٕمض إؿمٞم٤مء إمم هذا اعمٕمٜمك.
حل ْٙمْؿ اًمنمقمل اًمقاطمد إذا يم٤من يدل قمٚمٞمف أيمثر ُِمـ ىم٤مقمدة
دالم ٟمذيمره٤م ًمٙمؿ :أن ا ُ
وجي٥م أ ْن ٟمٕمرف ُمً٠مًم٦م ،وهذه ً
ذقمٞم٦م دل هذا قمغم ىمقشمفُ ،صمؿ يٚمٞمف ذم اًم٘مقة أ ْن يدل قمغم احلُ ْٙمْؿ اًمنمقمل ىم٤مقمدة أو ىم٤مقمدشم٤من وم٘مطُ ،صمؿ يٚمٞمف ذم اًم٘مقة أ ْن
شمتٕم٤مرض اًم٘مقاقمد ذم إصمٌ٤مشمف ،ومٝمٜم٤م ي٠ميت آؾمتثٜم٤مءات ذم اًم٘مقاقمد اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ىمٌْؾ ،اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل ً
أصال ُِمـ
اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦مً ،مٙمـ اًمنمع :ـمري٘م٦م وم٘مٝم٤مء احلدي٨م إقممل اًمٜمّمقص وضم ْٕم ُٚمٝمـ٤م قمـغم اًمٕمـلم واًمـرأس وإقمـمل
اعمٕم٤مينُ ،مـ أقمٛمؾ اعمٕم٤مين دون اًمٜمّمقص أظمٓم٠م ،وُمـ متًؽ سم٤مًمٜمّمقص وطمده٤م رسمم أقمٞمتف ِ
احلٞم َٚم٦م أطمٞم٤م ًٟمً٤م دون اًمٜمٔمر
َ ْ
َ ْ
ذم ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم سمٕمض اعمقاد يمم ىمرر أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ.
َِ،وََ ِاشًََ ََُٜاََفَْ ٍَُرَوَ ِعََ) ٟمٕمؿ ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ ،طمتك إٟمٜم٤م ىمٚمٜمـ٤م :إن ِ
ِ
ِ
ِِ
اًمٕمـز سمـ َـ
َّٔ ََُٜافْ
ََََ ٍَْ ِعَ ََ َ َ
ُ
ي٘مقل اًمِمٞمخَ (َ :هَذَهََاََفَْ َََ َٚظَدَََ ةََُظَيَ َ َ
قمٌد اًمًالم ي٘مقل :إن إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م شمرضمع إًمٞمٝم٤م.
ـّ ٍََ َ ِ
ىم٤مل(َ :وَ ِهَيََ َتَ َْنَتََ ََِّ ُلََظَ َذَ ََأََرَبَعََِ َؿَوََ ِ
َجَ َِْ ِ
ــَّ َهَٚفََِحَِِ َ) َ،ي٘مـقل
ٚشَ َِد ََََأ َْو َػََ َِمَ َْ
اظَ ٍدََ) اًم٘م٤مقمدة إومم أن (َ ََد َْر َءََاََفَْ َ ََ
نَ َ
َْ َ
ـََٛاََفَْ َ َ
َ َ
َََنََاََفَْ َ ِ ِ
اًمِمٞمخ(َ :اَ ْظَ ََِ ْمَ َ
ٚتََ)..
!َأ
وهَ َ ُ
ـَّ َحَرَ َمَ َ ُ
ـَّ َُْ ُْرَ َ َ
ٚتََ ََوَاَفَْ َ َ
ـَّ ٍََ َٚشَدَََ ََهَ َيََاََفَْ َ ُ
َ
ىمٌؾ أ ْن ٟمٌدأ سمٙمالم اًمِمٞمخ :هذه اًم٘م٤مقمدة وهل أن َد ْر َء اعمٗم٤مؾمد أومم ُِمـ َضم ْٚم ِ
٥م اعمّم٤مًمح ىم٤مقمدة دالٛمـ٦م اًمتٓمٌٞمـؼ،
وًمٙمـ اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م قمٔمٞمؿ ،اخلٓم٠م ذم هذه اًم٘م٤مقمدة قمٔمٞمؿ ضمدا ٓ ،شمتّمقر يمثرشمف ،ويمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس يًتدل هبذه اًم٘م٤مقمدة
ِ
اًمديـ مم٤م َذ َيمَره ذم ُمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة وإ ْن ََل ْ َي ُٙم ْـ هبذا اًمٜمص ،ىم٤مل :وهذه
همػم حمٚمٝم٤م :وًمذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ َشم َِ٘مل
قمغم ْ
ِ
ـرف
ـؿ اًمـديـ وم َٕم َ
اًم٘م٤مقمدة ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م وًمٙم ْـ ٓ ُحيًـ اؾمتثمره٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م إٓ َُم ْـ َقم َرف ٟمّمقص اًمنمـع و َوم ِٝم َ
اعمٗمًدة ُِمـ اعمّمٚمح٦مٕ :ن سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أؿمٞم٤مء ُمٗم٤مؾمد وًمٞمً٧م سمٛمٗم٤مؾمد ،وهل ُمّم٤مًمح ،ىم٤مل :وقمرف درضم٤مت
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اعمّم٤مًمح ودرضم٤مت اعمٗم٤مؾمد.
وًمذًمؽ ظمٓم٠م وٟمزاع يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس إٟمم هق ُمـ هذا اًمٌ٤مب ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُِمـ اعمًـ٤ملؾ اعمتٕمٚم٘مـ٦م سم٤مًمتقطمٞمـد:
سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يتً٤مهؾ ومٞمٝم٤م ٕضمؾ أُمقر ئمٜمٝم٤م ُم٘مد َُم٦م قمٚمٞمٝم٤مٟ ،م٘مقلًَ ،ٓ :م ِٙمـ اعمً٤ملؾ اًمتل ومٞمٝمـ٤م ظمـالف وم٘مٝمـل،
ظمالف اضمتٝم٤مدي ،أُم٤م اعمً٤ملؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُِمـ اًمديـ يم٤معمً٤ملؾ اعمت َٗم ِؼ قمٚمٞمٝم٤م وُمٜمٝم٤م ُمً٤ملؾ اًمتقطمٞمد ومٝمـذه ٓ ٟمـزاع ومٞمٝمـ٤م
ُشمُ٘مد ُم قمغم يمؾ رء ،إذن هٜم٤م ضم ْٚم ٌُٝم٤م ود ْوم ُع اعمية سمؽميمٝم٤م ْأومم ُِمـ أي رء آظمر ،إ َذ ْن قمرومٜم٤م اعمً٠مًم٦م إومم أن شمٓمٌٞمـؼ
هذه اًم٘مقاقمد – ٟمٕمؿ ٟمٕمرف اًم٘م٤مقمدة أُم٤م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ـ  ،ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م هق يممل اًمٗم٘مف ،وٓ يٛمٙمـ ٔطم٤مد اًمٜم٤مس أ ْن يْمٌٓمٝم٤م
ّإٓ أ ْن يٙمقن ُمتِمٌ ًٕم٤م سم٤مًمديـ ُمٕمٔم ًم ًمٚمٜمّمقص ىم٤مر ًلً٤م ًمٚمٙمت٤مب قم٤معمً٤م سم٤مًمًٜم٦م :وًمذًمؽ أٟم٤م أؾمٛمع ُِمـ سمٕمض اًمٜم٤مس طمتـك
ذم طمٞم٤مشمٜم٤م قمٜمدُم٤م يًتدل هبذه اًم٘م٤مقمدة يًتدل ظم ًٓم٠م ،شم٠ميت سم٤معمّمٚمح٦م شم٘مٚمٌٝم٤م شمٙمقن ُمٗمًد ًةً ،يٗمًد ،ومٗمل يمؾ ُمّمٚمح٦م إذا
ىمٚمٌتٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٗمًد ًةً :يٕمٜمل ً
ُمثال إُمر سم٤مًمتقطمٞمد هذه ُمّمٚمح٦م ،اعمٗمًدة ومٞمف ُم٤مذا؟ اًمنمك ،اًمتقطمٞمد ُمّمٚمح٦م ووده
اًمنمك ،وهٙمذا ،إذن ُيمُؾ أُمر إذا ىمٚمٌتف يم٤من ُمّمٚمح٦م.
ِ
ِ
٥م اعمّمٚمح٦م
ـَّ ٍَْ َسَدَََ ةَ)ََ ،دل قمغم أن َضم ْٚم َ
ـَّ ْهَ ََِ َحََ ََ َٜ
(جَ َِْ َ
ومٚمذًمؽ ًَمـم ىم٤مًمقا :إن اًمير يِمٛمؾ إُمريـ َ َ
َ،وَ َدَ ْؾَ َعََاََفَْ َ َ
ََٛاََفَْ َ َ
حمْم٤مُ ،مـ٤م ذم رء
وضمؾ ٓ ُيٚمؼ ذا ً
ٌُح٨م ذم يمت٥م اًمتقطمٞمد :أن اهلل َقمز َ
ومٞمف َد ْوم ٌع ًمٚمٛمٗمًدة ،وهٜم٤م جيرٟم٤م إمم ُمً٠مًم٦م ُشم َ
أذ اًمنمـ ذم َظم ْٚم ِ٘مـف
ُمٗمًدة حمْم٦م اًمٌت٦م :وًمذًمؽ ضم٤مء ذم احلدي٨مَ «َ :وَََافؼََفََ َْٔ َسََإََِفََ َْٔكَ ََ
»َ َضمؾ وقمال .طمتك إسمٚمـٞمس َ
)َأ ِ
ٚسَ ََأََ ْنََ ُيَ ْسَ ُـَ َ
َ 1
َََىََٔ ِ
ُمٜمٗمٕم٦م﴿ :فََِ ََٔ ََِّٔزََاََهللَََُ َْ
َُاخلَبَِ َ َ
ـمََ ََََٓ ُيَ ٍَْتَََُُْـوَنَ﴾َ َ
ُواَأ
ََٛافْ
﴿اِلَ( َ
َ ََ ََ ، َ﴾َٛ
ِٔ ََٞمَ َنََاف
واَآمََْ ََ َ
ََََ َ ُ
َََ َحَسَ َ
َٚوَ ُهَ ْ
ََََ ْنََ َيَ ََُوَفَُ ََََ َ
َ
ـؿ أقمـغم ُِمــ سمٕمـض،
إذن ،هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م وهل رومٕم٦م اعم١مُمٜملم ذم اًمدرضم٤مت ،وًمذًمؽ ًمٞمًـقا ذم درضمـ٦م واطمـدةُ ،ه ْ
ـدْ َ ََؾ َتَََْ ََََ ِ
)َأ ِ
ٚسَ ََأََ ْنََ ُيَ ْسَ ُـَ َ
َ 1
ـنََ َؿَـ ْبََِِ َِٓ ْمََ
ينََ َِ
ََ ََ 2
َٚوَ ُهَ ْمََ ََََٓ ُيَ ٍَْتَََُُْوَنَََ(َ َ
ُواَأ
ََٛافْ
﴿اِلَ( َ
واُمتح٤مهنؿَ ََ ََ :
)َوفََ َََ َْ
َم ْ
ـَٚافـذَ َ َ
واَآمََْ ََ َ
ََََ َ ُ
َََ َحَسَ َ
ََََ ْنََ َيَ ََُوَفَُ ََََ َ
َ
ِ
َؾَ ًََََِٔ َََِّنََاََهللََُاف ِ
حمْم٤م ،أٟم٤م ىمّمدي ُِمـ هذه
غَ﴾َ َإذن اسمتالء ،اُمتح٤من ،وم٤مهلل ٓ ُيٚمؼ ذا ً
واَوَ َفَ ََٔ ًَْ ََِ ََّنََاََ ْفََُ ََٚذَبَِ َ
َصَدَََ ُؿَ َََ َ
ينََ َ
َََُذَ َ َ
َْ َ
( )1

( )3

( )2

( )4

اعم٘مدُم٦م وإ ْن يم٤من ومٞمٝم٤م سمٕمض آؾمتٓمراد ،أ ْن ٟمٕمرف أن شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة ًمٞمس ٔطم٤مد اًمٜم٤مس ،وإٟمم هق دىمٞمؼ ،سمؾ هق
ُِمـ أدق اًم٘مقاقمد شمٓمٌٞم ً٘م٤م ،وهق ُِمـ أيمثره٤م ٟمٗمٕم٤م أيْم٤م ،طمتك ىم ْٚم ُ٧م ًمٙمؿ :إن ِ
اًمٕمز ىم٤مل :يرضمع هل٤م أطمٙم٤مم اًمنمع يم٤مُمٚم٦م.
ً
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :صالة اعمً٤مومريـش – سم٤مب« :اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾش ( ،)771قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل.)37( :
( )3ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.)2 ،1( :
( )4ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.)3-1( :

113

َؿَوََ َِ
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فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ِ ِ
ي٘مــقل(َ :اَظَ ََِــمَ!َََ َأنََاَفَْ َ ِ ِ
ــيََاَفَْ َوََ ِ
ــٚتََ
اجَبََ َ ُ
وهَ َ ُ
ـــَّ َحَرَ َمَ َ ُ
ـــَّ َُْ ُْرَ َ َ
ـــَّ َهَٚفََ َحََهَ َ
َــَمََََأنََاَفَْ َ َ
ٚتََ َوَاَفَْ َ َ
ــيََاَفَْ َ ُ
ـــَّ ٍََ َٚشَدَََ َهَ َ
َ
ْ ْ
ٚتََََ َ،ـَ َ
َجَ َِْ ِ
ََ ََٛمَ ْهَ ََِ َحَ ٍََ ََٜوَ َدَ ْرَ ِءََ ََمَ ٍَْ َسَدَََ ٍةَ؛َََ َـَََٚنَََ ْ
ٚتََ َََ،ؾََِ٘ َذَاَََ َدََ َارَ ََ ْ
 َ)..ـمٌ ًٕم٤م هٜم٤م َشم َٙمَٚم َؿ اًمِمٞمخ قمـ اعمٗم٤مؾمد
َإََ ْوَ َػَ َ َ
ـَّ ْسَتََ ََحَبَ َ ُ
َإََ ْمَ ُرََ َبَ ْ َ
غََ َ
َوَاَفَْ َ ُ
ِ
ِ
همػم ىمْمٞم٦م قمٜمـدُم٤م ٟم٘مـقل:
واعمّم٤مًمح سم٤مقمتٌ٤مر صقرة ُمـ ُص َقر اعمٗم٤مؾمد واعمّم٤مًمح ،واحل٘مٞم٘م٦م أن هٜم٤مك أيمثر ُمـ صقرة ْ
اًمقاضم٥م واعمًتح٥م ،ىمد ٟم٘مقل :اًمٜم٤مومع واًمْم٤مر ،ىمد ٟم٘مقل :هٜم٤مك أيمثر ُِمـ ُمٜمٗمٕم٦م طمتك ذم ُمٜمٗمٕم٦م اًمِمخص ٟمٗمًف.
ِ
َجَ َِْ ِ
ََ ََٛمَ ْهَ ََِ َحَ ٍََ ََٜوَ َدَ ْرَ ِءََ ََمَ ٍَْ َسَدَََ ٍةَ؛َََ َـَََٚنَََ ْ
ي٘مقل اًمِمٞمخَ (َ :ؾََِ٘ َذَاَََ َدََ َارَََ ْ
ـوََ
ـَّتََ ًََ ُ
َإََ ْمَ ُرََ َبَ ْ َ
ــَّ ٍَْ َسَدَََ ةََ ََوَفََ ْ
غََ َ
غََ َدَ ْرَ َءََاََفَْ َ َ
َإََ ْوَ َػََ َََ،بَ ِلََاََفَْ َ ُ
؛َََٕنََاََفَْ َـَّهَ ََِحَََََٓ ََٜتََتََِمَََوَ َََٓ َتَ ََُّْْ ُلََإََََِٓبَِ َ ِ
َؾََ َٚتَ ِ
َََٝاََفَْ َـَّهَ ََِحَ ُِ ََ َٜ
َم َََـدَ ٌمََظَ َ
ـذََََافـتََ َحَعََ
َََ َر ََذائََِ ِلََ َُ
ََََخَََ عََظَ ِنََاف
ـَّ ٍَْ َسَدَََ ِةَ َََ،ؾٚفت
َ
َ ْ َ
َ ْ َ
سَكََاََفَْ َ َ
ُ
ْ
بَِْ َٚفَ ٍََ َوَٚئََِ ِلََ).
ِ
ِ
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :دَرَءََاََفَْ َ ِ ِ
َجَ َِْ ِ
ٚجَتََََْ ِ ُبَوَ ُهََ
ََّٚنَ َ َْٔ ُتَ َُُ ُْمََظَ َْْ ُهََ َََ،ؾَ َ ْ
ـَّ َهَٚفََحَََِِ) ،وًمذًمؽ ضم٤مء ذم احلدي٨مَ «َ :مَ ََ َ
ـَّ ٍََ َٚشَدَ ََأََ ْوَ َػَََمَ ْنََ َ
ََٛاََفَْ َ َ
َْ ُ َ
َََمَرَ ُتَ َُُُمََبَِ ِهََ َؾَْ َٚؾًََ َُِ َََ ِ
َوَ َمَ َ
َٚاشَتََىََ ًَْتَُ ُْمََ» إذن :ومم ُهنل قمٜمف ُم٠مُمقر سم٤مٟٓمٙمٗم٤مف قمٜمف مت٤م ًُم٤مٟٕ :مف ُمٗمًدة ،اًمنمك ُمٜمٝمل
َ
واَمََْْ ُهََ ََمَ َََ ْ
َٚأ َ ْ ْ
قمٜمف مت٤م ًُم٤م ،اًمزٟم٤م ُمٜمٝمل قمٜمف مت٤م ًُم٤مً ،مٙم ْـ ُم٤م ُأ ُِم َر سمف اًمِمخص ومٞمف زي٤مدة وومٞمف ُمّمٚمح٦م وومٞمف َٟم ْٗمع وومٞمف ِر ْوم َٕم٦م ذم اًمدرضم٦م ومٝمٜم٤م
( )1

أًمز ُم أم اًمٜمٝمل أًمز ُم؟
إذا شمٕم٤مرض هذا إُمر ُمع هذا اًمٜمٝمل ُىمدم اًمٜمٝمل :وًمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ يتٙمٚمؿ قمـ ُمً٠مًم٦م :هؾ إُمر َ
ِ
سمـلم إُمـر واًمٜمٝمـل،
هذه شمٙمٚم َؿ قمٜمٝم٤م اسم ُـ ا ًْم َ٘مٞم ِؿ ذم يمت٤مب «اًمٗمقالدش و َذ َيمَر ومٞمٝم٤م ً
ٟمحقا ُمـ قمنميـ وضم ًٝم٤م ذم اًمتٗمريـؼ ْ
ويرى أن إُمر ْأومم ُِم َـ اًمٜمٝمل ،واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمٜمٝمل هق أ ُْم ٌر سم٤مًم َٙمَػ ،ومٗمٞمف ُمٕمٜمك إُمر ،وإُمر هن ْ ٌل قمـ شمرك اًمٗمٕمؾ،
ِمؽمك .وًمذًمؽ ًَمـم ىم٤مل إُ ُصقًمِٞمق َن :إن إُمر سم٤مًمٌمء َهن ْ ٌل قمـ ِود ِه .هق ُِمـ طمٞم٨م احل٘مٞم٘م٦م
وهٙمذا ،هق ومٞمف ُمٕمٜمك ُم َ َ
ٓ ُِمـ َطم ْٞم ُ٨م اًمّمٞمٖم٦م ،هق ُِمـ َطم ْٞم ُ٨م احل٘مٞم٘م٦م وم٤مُٕمر سم٤مًمٌمء هن ْ ٌل قمـ ِود ِه.
ِ
وبَ َ
َإََ ْرَ ِ
َافهَ َالَ ُةََ ِِفَََ ْ
ي٘مقل اًمِمٞمخَ (َ :وَ َ َِلَ َذَََ َ
ــَّ َحَرَ ُمََ
َ،أ
َافث َْ
كََََ
َ،وَ َـََـَ ََذ َفِ َ َ
آَََ َتَ َِهَحََََ
ــَّ ٌَْ ُْهَ َ ُ
ــَّ ٌَْ ُْهَوَ َبََ ََ َٜ
َََ ِوََاََفَْ َ ُ
ـو ُبََاََفَْ َ َ
ضََاََفَْ َ َ
ِ
وهن ْل قمـ اًمّمالة
َـَََٚفَْ َ َ
ـحَ ِرَ َ ِيرَ َفََ َِذَ َـَ َِرََ) هذه إُمقر ي٘مقًمقنُ :هن ْل قمٜمٝم٤م وهق اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة ذم إرض اعمٖمّمقسم٦مُ ،
ِ
حل ْرُم٦م
ذم اًمثقب اعمٖمّمقب وذم اًمثقب احلرير :ومٝمؾ ُي ٌْٓمِ ُؾ هذا
اًمٜمٝمل اًمٕمٌ٤مدة أم ٓ؟ هل٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٔمرانُ :مـ طمٞم٨م ا ُ
ُ
ٟم٘مقلَٟ :م َٕم ْؿ طمرام ،أٟم٧م آصمِ ٌؿ .وًمٙمـ هؾ ُيٌْٓمِ ُؾ هذا اًمٗمٕمؾ اًمّمالة أم ٓ ُيٌْٓمِ ُٚم َٝم٤م؟ هذه ىم٤مقمدة ـمقيٚم٦م ضمـدا قمٜمـد أهـؾ
ِ
َ؟)َ وهلؿ ومٞمٝم٤م صمالث ُمً٤مًمؽ:
َََ ٍَْ َسََ َٚدَ ََأََ ْمََ ََََٓ َ
ََََ َْٓ ُيََ َيَ ََْتََ َِِضََاف
(هَ ِلََافْ
اًمٕم ْٚم ِؿ ،وهل ىم٤مقمدة َ َ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مش ـ سم٤مب « :آىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش ( ،،)7288وُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب« :اًمٗمْم٤ملؾش ـ سم٤مب« :شمقىمػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش ( ،)1337قمـ أيب هريرة ـ ريض اهلل قمٜمف ـ.
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ُ -1مًٚمؽ اجلٛمٝمقر وإ ْن يم٤من سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف ظمالف دىمٞمؼ :أن اًمٜمٝمل إذا يم٤من ُُمت ِج ًٝم٤م ًمـذات اعمٜمٝمـل أو ًمنمـط ُِمــ
ذوـمف وم٢مٟمف ي٘متيض اًمٗمً٤مد ،وأُم٤م إذا يم٤من ُمتج ًٝم٤م ًمّمٗم٦م ُِمــ صـٗم٤مشمف وم٢مٟمـف ٓ ي٘متيضـ اًمٗمًـ٤مد :اًمّمـالة ذم إرض
اًمٜمٝمل ومٞمف ًمذاشمف أم ًمّمٗم٦م ُِمـ صٗم٤مشمف؟ ًمّمٗم٦م ُِمـ صٗم٤مشمف :إذن ٓ ي٘متيض اًمٗمً٤مد قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر .اًمٜمٝمـل
اعمٖمّمقسم٦م
ُ
قمـ اًمرسم٤م حمر ٌمً ،مٙمـ ًمذاشمف ًمذا وم٢مٟمف ي٘متيض اًمٗمً٤مد.

 -2اٟمٔمر إمم اًم٘مقل اًمث٤مين :وىم٤مل سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ :إن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ وم٤مًمّمالة ذم

أؾمـ ٌَؾ إزاره:
ًمٚمٛم ًٌِْؾ إزاره اًمذي يّمكم وىمد ْ
اًمثقب احلرير اًمذي َهن َك قمٜمف اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ واًمّمالة ُ
ي٘متيض ُم٤مذا؟ ي٘متيض اًمٗمً٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م.
 -3اٟمٔمر إمم اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ َشم َِ٘مل اًمديـ :ي٘مقل :إن اًمٜمٝمل إذا يم٤من حلؼ اهلل ـمٌ ًٕم٤م هذا ىمقل أمحد
ِ
ي٘متض اًمٗمً٤مد ،وإٟمم يمـ٤من ُمقىمق ًومـ٤م
ىم٤مل :إن اًمٜمٝمل إذا يم٤من حلؼ اهلل َقمز َ
وضمؾ اىمت٣م اًمٗمً٤مد ،وإذا يم٤من حلؼ اًمٕمٌ٤مد ََل ْ
قمغم إ ْذٟمفُ ،مثؾ طمدي٨م ُقم ْر َو َة ْسم ِـ ْ
اجلَ ْٕم ِد اًمٌ٤مرىمل أٟم٧م ُمٜمٝمل أ ْن شمٌٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمدك  ،وُمع ذًمؽ أقمٓمك اًمٜمٌل صغم اهلل
ديٜم٤مرا ًمٞمِمؽمي َيمٌْ ًِم٤م ،وم٤مؿمؽمى يمٌْ َِم ْ ِ
لمُ ،صمؿ سم٤مع أطمد اًم َٙمٌْ َِم ْلم ،اؿمؽمى َيمٌْ ًِم٤م سمدون إذن ُصمـؿ سم٤مقمـف،
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُقم ْر َو َة ً
ديٜم٤مرا  ،هذا شمٍمف سمدون إ ْذن ص٤مطمٌف ،ىم٤ملًَ :م ِٙمـ هذا ذم طمؼ اًمٕمٌ٤مد ومٞمّمـح.
َ
وأرضمع ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
( )1

ومتٍمف اًمٗمْمقمم صحٞمح ًمٙمٜمف ُمٕمٚم ٌؼ قمغم إ ْذن ص٤مطمٌف.
اٟمٔمر ُمٕمل إمم اًم٘م٤مقمدة :اًمّمالة ذم إرض اعمٖمّمقسم٦م هؾ هل حلؼ اًمٕمٌ٤مد أم حلؼ اهلل؟ حلؼ اًمٕمٌ٤مد :قمـغم اًم٘مـقل
إول ٓ شم٘متيض اًمٗمً٤مد ،واًم٘مقل اًمث٤مين شم٘متْمٞمف ،واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ٓ شم٘متْمٞمف.
َصَ َالَةَََ َََرَ ُجَ ٍ
ـلََ َُمَ ْسَـبَِ ٍلََ
وضمؾً :مذًمؽ ضم٤مء طمدي٨مَ «َ :وَإَِنََاََهللَََ َتَ ًََ َ َٚػََ ََََٓ َيَ ََْ َبَ ُلََ َ
اًمّمالة ذم اًمثقب احلرير؟ حلؼ اهلل َقمز َ
قم٤مَل سم٤محل ْٙمْؿ ِ
»َ وًمذًمؽ اًمّمحٞمح أ ْن ُمـ صغم وهق ُمًٌِ ٌؾ ِ
قم٤مَل سم٠من اإلؾمٌ٤مل ُُم ٌْٓمِ ٌؾ ًمٚمّمالة وم٢من اًمّمـالة همـػم
إَِزََ َارَ ُهَ ََ
َ ْ
ُ
ُ ْ
َصَ َالَةَََ َََرَ ُجَ ٍلََ َُمَ ْسَـبَِ ٍلََإََِزََ َارَ ُهَ ََ
»َ
صحٞمح٦مً :مقرود اًمٜمٝمل اًمٍميح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ «َ :وَإَِنََاََهللَََ َتَ ًََ َ َٚػََ ََََٓ َيَ ََْ َبَ ُلََ َ
( )2

ويمذًمؽ اًمّمالة ذم اًمثقب احلرير ًمٖمػم اعم٠مذون ًمف ومٞمف :اعمرأة ُم٠مذون هل٤م ،وًمٚمٛمرض ُم٠مذون ًمف.
َـر ُت ًمٙمـؿ
إذن :اًمٜمٝمل هٜم٤م اًمِمٞمخ ُمِمك قمغم اًم٘مقل اًمث٤مين وهق ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ذ َيم ْ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :اعمٜم٤مىم٥مش (.)3642
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب« :اًمّمالةش سم٤مب« :اإلؾمٌ٤مل ذم اًمّمالةش ( ،)638قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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إول وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،واًمث٤مين ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م طملم اًمتٓمٌٞمؼ ،وإ ْن يم٤من ىمقل سمٕمض إصقًمٞملم وُمٜمٝمؿ َُمـ ظمـ٤مًمػ
وًمٙم ْـ طملم اًمتٓمٌٞمؼ أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م اًمذي َذ َيمَر اًمِمٞمخ أهن٤م ـمري٘م٦م وم٘مٝمـ٤مء احلـدي٨م،
ودمتٛمع سمف اًمٜمّمقص ،وهق اًمتٗمريؼ سملم طمؼ اهلل وطمؼ اًمٕمٌ٤مد.
ِ
ـَّ ٌَْ ُْهَ َ ِ
دالمً ،مٙمـ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م طملم ىم٤مل سمف هق خمُُ َر ٌج قمغم
ىم٤ملَ َ :
وبَ)َ ٓ جيقز ،أٟم٤م ٓ ُأ َرضمح ً
وءََبََِٚفَْ َ َـَمَءََاََفَْ َ َ
(وَاَفَْ ُوَ ُضَ َ ُ
ىمقل ؾم ْٗمٞم٤م َن اًمثق ِري وىمقل ْإَو َز ِ
اقمل وىمقل وم٘مٝم٤مء احلدي٨م اعمت٘مدُملم.
ْ
ْ
ُ َ
ِ
وط ِ
ٚل َِمن ََُش ِ
ِ
َاإلش َب ِ
[م ْسَٖفَ ٌَ َ:ٜي َُ ُ
َافهالة؟]َ
َصح ِٜ
ول ََأ َحدُ َافى َِ َبَ ٜ
َ:ه ْلَ َظدَ ُم ْ ِ ْ
َ
ْ ُ

اإلؾم ٌَ٤مل ًمٞمس ذ ًـم٤م ،اًمنمط َؾم ْؽم اًمٕمقرة ،قمغم اًم٘مقل إول هـق صـٗم٦م ُِمــ صـٗم٤مهت٤م ،قمـغم ىمـقل
ََ َ ََ َ َ َ
[اجلوابْ ]:
اجلٛمٝمقر صالشمف صحٞمح٦م ًمٙمٜمف آصمِ ٌؿ ،وقمغم اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م صالشمف سم٤مـمٚم٦م وهق فم٤مهر اًمـٜمص ،اًمـٜمص يـدل قمٚمٞمـفُ ،مـ٤م
ىم٤مقمدشمف؟ اًمذي َذ َيم َْر ُت ًمؽ ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾٟ ،محـ َدو ْر َٟمَ٤م ذم اًم٘مقاقمد أٟمٜمـ٤م َٟم ْ
َـذ ُيمُر ىمقاقمـد اًمٜمّمـقص اًمنمـقمٞم٦مُ ،مـ٤م ٟمجٛمـع
اًمٜمّمقص.
اجَحَ)َ ومٚمـٞمس قمٜمـدهؿ ،إذا ىمـ٤مل أهـؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿُ ،يمُؾ ىم٤مقمدة أهؾ ِ
واًمؽمضمٞمح ٕهؾ ِ
اًمٕم ْٚمـؿ:
اًمٕم ْٚمـؿ إذا ىمـ٤مًمقاَ ََ :
(افـرََ ِ ُ
(افرََ ِ
اجَ ُحَ)َ – هم٤مًمٌُِ ُٝمؿ – وم٢مٟمم يٕمٜمقن اًمراضمح سم٤مًمدًمٞمؾ ومٞمم ئمٝمر ،ىمـد يٙمـقن قمٜمـد ؿمـٞمخف :وًمـذًمؽ اًمٗم٘مٝمـ٤مء قمٜمـدُم٤م
َََ
ي٘مقًمقن :اعمِمٝمقر ومٌ٤مقمتٌ٤مر [أٟمف] قمٜمد أيمثر أهؾ ِ
(افراجح) ومٌ٤مقمتٌ٤مر
(افهحٔح) ومٌ٤مقمتٌ٤مر اًمدًمٞمؾ ،و َََ ََ َ َ َ
اًمٕم ْٚمؿ ،وإذا ىم٤مًمقاَ َ ََ َ َََ :
اًمدًمٞمؾ.
(وافوَ ُضَ َوءََََ ََ ِ
َبٚدٚءَََ َ َ َ َ ِ
َادٌهوبَ)َ أيْم٤م ُم٤م جيقز ،طمرامً ،مٙمـ اٟمٔمر هٜم٤م ُمً٠مًمت٤منُ :م٤م اًمٗمرق سملم اًمقوـقء سم٤معمـ٤مء
ىم٤ملُ َََ َ :
ُ
اعمٖمّمقب واًمقوقء ذم اإلٟم٤مء اعمٖمّمقب؟ ُي َٗمرىمقن سمٞمٜمٝمم سمٜم٤م ًء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىم ٌْؾ ىمٚمٞمؾ ،اًمقوقء ذم اإلٟم٤مء
هذا صٗم٦م ُِمـ صٗم٤مشمف ،واعم٤مء هق اًمذي ُشم ُُقو َئ ُمٜمفُ ،ي َٗمر ُىمق َن سملم آصمٜملم ُِمـ طمٞم٨م اًم٘م٤مقمدة ،هؾ هق ذط؟ َٟم ْٗم ُس اعم٤مء
ُحم َر ٌم ،وهٜم٤مك ُمتٕمٚمؼ سمّمٗم٦م ُِمـ صٗم٤مشمف وهق اإلٟم٤مء :وًمذًمؽ دمد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُيٗمر ُق سملم اًمقوقء سم٤معمـ٤مء اعمٖمّمـقب
وسملم اًمقوقء ذم اإلٟم٤مء اعمٖمّمقب :اعم٤مء ًمٞمس ُمٖمّمق ًسم٤م ،ي٠مظمذ إٟم٤م ًء ُمٖمّمق ًسم٤م ويذه٥م ًمٚمـؼماد ويٕمٌئـف ُمـ٤م ًء ،ومٞمُ َٗمر ُىمـق َن
سمٞمٜمٝمم ،وسمٕمْمٝمؿ يٛمٜمع ُِمـ آصمٜمتلم قمغم أٟمف ي٘متيض اًمٗمً٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وُمٜمٝمؿ َُم ْـ جيٞمزه ُمٓمٚم ً٘م٤م سمٜم٤م ًء قمغم أن احلـؼ هلل َقمـز
وضمؾ ،ومتّمح اًمٕمٌ٤مدةً ،مٙمٜمف يقضم٥م اًمْممن ،يقضم٥م أضمرة اإلٟم٤مء وىمٞمٛم٦م اعم٤مء.
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـَّ َحَرَ ِمَِ؛َََ َؾَ َالََ َتَ َِهَحَ َ َ َ
)..
وءََ ََوَََافهَ َالَةَََُُظَبَََ َٚدَةًًََََٓ ْصَتَ ََمَ ََلََََٚظَ َذَََؾَ ًَْ ِلََاََفَْ َ ُ
ىم٤ملَ (َ :وَإَِ ْنََ َـَََٚنََاََفَْ ُوَ ُضَ َ ُ
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ٟمٕمؿ هذا سمٜم٤مء اًم٘م٤مقمدة.
َٚنََبَََِٖ ْنََ ََََٓيَََُِّنَََؾًََِ َََُِٓمَََمًََ ََََ،ٚبَ ْلََإََِ ْنََ َؾًََ َلََإََِحَدَََ َ ُاَهََ َََٚؾََ َٚتَ ِ
احَ َمََ ََمَ ْهَ ََِ َحَتَََ ِ
َـََٝ
ىم٤مل( :افثٕٔٚ
ُ ْ ُ ْ َُ َ ً َ
َََََََ ُ َ)َٜأي اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م َ( َوَإَِ ْنَ َ َتَزََ َ
َ ْ َ

اجَبًَ ََ َََ،ٚؾَََِٕ٘ ُهََ ُيَ َََدَ ُمََاََفَْ َوََ ِ
ًَٚوََ ْأَخَََ ُرََ ََوََ ِ
.)ََٛ
اجَ ُ
َٚمَ ْسََُُْوَ ًَٕ ََ َ
َهَ ََ َ
َ ْإَُخَْْ َرَىَََ ُؿَدَمَ ََأََ ْرَ َجَ ُحَ َُٓ ََمََ َََ،ؾََِ٘ ْنََ َـَََٚنَ ََأََ َحَدَُُ ُ َ

اطمؿ اعمّم٤مًمح ،قمٜمدُم٤م شمتزاطمؿ اعمّم٤مًمح ،شمتـزاطمؿ اًمقاضمٌـ٤متُ :مـ٤م
اطمؿ اًمقاضمٌ٤متَ ،شم ََز ُ
هذه اعمً٠مًم٦م وهل ىمْمٞم٦م َشم ََز ُ
اًمذي ُي َ٘مدم ُمٜمٝمم؟ ٓ يٛمٙمـ أ ْن شمٗمٕمؾ واضمٌلم ذم وىم٧م واطمد ،وإٟمم يْمٞمؼ اًمقىم٧م ّإٓ قمـ ومِ ْٕمؾ أطمد اًمٗمٕمٚمـلم ،هـذا
وم٘مـػما
واطمد .أو ٓ يٛمٙمـ ُِمـ طمٞم٨م اعم٤مل أ ْن شمٗمٕمؾ ّإٓ ؿمٞمئً٤م واطمدًً ا ُِمثْؾ اًمٜمٗم٘م٦م :ؿمخص جي٥م قمٚمٞمف ٟمٗم٘م٦م أهٚمف وجيـد
ً
ُمًٙمٞمٜمًً٤م :أُيم ُي َ٘مد ُم؟ ؾم٠مذيمره٤م ًمٙمؿ سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
ضمح ُٝمـم وأىمقامهـ٤م ،ويٙمـقن اًمؽمضمـٞمح
وم٠مُيم ُي َ٘مد ُم؟ ىم٤مل :إذا شمزامح٧م اعمّمٚمحت٤من أو إُمران اعمنموقم٤من ُىمدم ْأر ُ
سم٠مُمقر:
أي إُمران اعمنموقم٤من
ََ َ َ َ َ ََ
[إول]َ َ:ذ َيمَر اًمِمٞمخ هٜم٤م ُُم َرضم ًح٤م – إول – اعمُْ َرضم ُح إول أ ْن شمٙمقن ه٤مشم٤من اعمّمٚمحت٤من ْ
أطمدمه٤م واضمًٌ٤م وأظمر ُمًٜمق ًٟمً٤مَ :ومٞمُ َ٘مد ُم اًمقاضم٥م قمغم اعمًـٜمقن ،أن قمرومٜمـ٤م ُمٕمٜمـك اًم٘م٤مقمـدة .يقضمـد هٜمـ٤مك أُمـران
امح٤م إُم٤م وىمتًً٤م أو َىمدْْ ًرا أو أي ؾمٌ٥م ُِمــ
ُمنموقم٤من – ُمّمٚمحت٤من – وٓ يٛمٙمـ ومِ ْٕم ُٚم ُٝمم ُم ًٕم٤م ٓ ،سمد ُِمـ ومِ ْٕم ِؾ أطمدمه٤مَ ،شم ََز َ َ
إؾمٌ٤مب ،ومال سمد ُِمـ ومِ ْٕمؾ أطمدمه٤م أو شمـريمٝمم ُم ًٕمـ٤م ،اًمـؽمك ٓ ،وإٟمـم ُي ْٗم َٕم ُ
ـؾ أطمـدمه٤م :أُيـم ُي َ٘مـد ُم؟ إرضمـحُ :مـ٤م
َهََََٚ
اعمرضمح٤مت؟ َذ َيمَر اًمِمٞمخ سمٕمْمٝم٤م .إرضمح سملم إُمقر اعمنموقم٦م ،اعمرضم ُح إول هق ُم٤م َذ َيمَره :ىم٤ملَ َ( :ؾََِ٘ ْنََ َـَََٚنَ ََأََ َحَدَُُ ُ َ
ًَٚوََ ْأَخَََ ُرََ ََوََ ِ
اجَ ًبَ َ َ)ٚإذن هذا هق اعمُْ َرضم ُح إول :أ ْن شمٙمقن اعمّمٚمحت٤من إطمدامه٤م واضمٌ٦م وإظمرى ُمًٜمقٟم٦م :ومٞم٘مدم
َمَ ْسََُُْوَ ًَٕ ََ َ
اًمقاضم٥م قمغم اعمًٜمقن.
 )ََٝؾمٜم٠ميت سمٛمً٠مًم٦م :اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م أ ْفم َٝمـر ُِمــ
ُمث٤مل ذًمؽ :ىم٤مل اًمِمٞمخَ َََٓ (َ :يَ ِهَحََافْ
ـَّىَْ ََِ ُقََ َِِمَ ْنََظَ ََِ َْٔ ِهََ َؾَ َوَائََِ ُ
ََََ ٍَْ ُلََاََفَْ َ ُ
هذه ،ي٘مقل( :إذا ُأ ِىمٞمٛم ِ
٧م اًمّمال ُة أو َ
اًمقىم٧م َل َشم َِّمح اًمٜم٤مومٚم ُ٦م) ُم٤م اًمدًمٞمؾ؟ ىمقل اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ«َ :إَِ َذَاَََ
و٤مق
ُ
َ
ُأَؿَِ ََّٔ ِ
َصَ َالَةَََإَََََِٓاََدََ َُْتَُُوَ َبَ ُ »ََٜاٟمٔمر هٜم٤م إمم ُمً٠مًمتلم :اسمتداء صالة ٟم٤مومٚم٦م ذم أصمٜمـ٤مء َسمـدْْ ِء اعمٙمتقسمـ٦م ٓ جيـقز:
ََََٝ
َافهَ َالَةََُ َؾَ َالََ َ
َ
( )1

اًمٜمص يتٜم٤موهل٤م ً
شمٜم٤موٓ أوًمٞم٤مً .مٙمـ ًمق يم٤من اًمِمخص ىمد اسمتدأ ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ،يمؼم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ،وهق ذم اًمريمٕم٦م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م
أو ىمٌؾ اًمًالم ُأ ِىم ِ
ـ٤مرض ُحمَـر ٌم وواضمـ٥م:
ْ
ٞمٛم٧م اًمّمالة :هٜم٤م ٟم٘مقل :شمٕم٤مرض أُمرانً :مٞمس ُؾمٜم ً٦م ُمع واضم٥م ،وإٟمـم َشم َٕم َ
َ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :صالة اعمً٤مومريـش ـ سم٤مب« :يمراه٦م اًمنموع ذم ٟم٤مومٚم٦م سمٕمد ذوع اعم١مذنش ( ،)719قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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﴿وَ َََٓ ُتَبَْىَِ َُِ َ
﴾ َومٙمٞمػ ٟمجٛمع سمٞمٜمٝمم؟ ٟم٘مقل :إذا أُمٙمٜمف أ ْن
ََََ ْظَ ََمَفََ َُُ ُْمَ َ
واَأ
اًمقاضم٥م إدراك اًمّمالة ،واعمُ َحرم ىم ْٓمع اًمّمالةَ َ :
( )1

يّمكم ويدرك صالة اجلمقم٦م واًمريمٕم٦م إومم ومٜم٘مقل :ينع ومٞمٝم٤م .وإ ْن ََل ْ يٛمٙمٜمف ذًمؽ وم٢مٟمف ي٘مٓمع صالشمف :إذن ٓ ي٘مٓمع
صالشمف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق ُِمـ سم٤مب اًمتخٗمٞمػُ ،م٤مذا ومٕمٚمٜم٤م هٜم٤م؟ ٟم٘مقل :جيٛمع سملم اعمّمٚمحتلم :وًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م :إذا أُمٙمٜمف جيٛمع
دالم ي٘مٓمع .عم٤مذا ذيمرٟم٤م أٟمف ُيٗمػ؟ ٕٟمـف يٛمٙمــ سمـف اجلٛمـع سمـلم
سملم اعمّمٚمحتلمََ ،ل ْ يٛمٙمـ اجلٛمع ي٘مٓمع ،وٓ ٟم٘مقلً :
اًمثٜمتلمً :مٙمل جيٛمع سملم اعمّمٚمحتلم.
َ َََ ُ
 )ََٝي٘مقل :إن اًمذي قمٚمٞمف ومقال٧م – صٚمقات،
افثِّٚنَََ:ي٘مقل اًمِمٞمخَ َََٓ (َ :يَ ِهَحََافْ
ادثٚلََََََ َ
ـَّىَْ ََِ ُقََ َِِمَ ْنََظَ ََِ َْٔ ِهََ َؾَ َوَائََِ ُ
َََ ٍَْ ُلََاََفَْ َ ُ
صقم – ٓ يّمح أ ْن يتٜمٗمؾ إٓ سمٕمد أدالف اًمٗمرالض ،اًمٗمريْم٦مٕ :ن اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ ـ ىمـ٤ملَ «َ :ؾَـدَََ ْيَ ُنََاََهللََِ
َأَ َحَقََبََِٚفَْ َََ َوَ َٚءَ»َ َد ْيـ ،وم٤مشمتؽ صالة ٓ شمّمؾ اًمٜم٤مومٚم٦م ىمٌٚمٝم٤م ،وم٤مشمؽ صقم جي٥م أ ْن شم٘مْمٞمف ُصمؿ شم٠ميت سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م ،وم٤مشمؽ طمـ٩م
( )2

سم٠م ْن يٙمقن ومريْم٦م قمٚمٞمؽ واضمًٌ٤م أو ومًد احل٩م اًمذي دظم ْٚم َ٧م ومٞمف :اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقنَُ :م ْـ دظمؾ ذم طم٩م وأومًده وضمـ٥م
قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه ومٞمٙمقن واضمًٌ٤م قمٚمٞمؽ وم٤ملتًً٤م :ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أ ْن شمٗمٕمٚمف ىمٌْؾ أ ْن شم٠ميت سمٜم٤مومٚم٦م.
ُم٤م اًمذي ُي ًْتَثْٜمََك ُِمـ هذا إُمر؟ ىم٤مًمقاُ :ي ًْتَثْٜمََك أُمقر:
إمرَ ََ َ َ ُ
َإولََََ:إذا يم٤من اًمقاضم٥م ىمْم٤مؤه ُمقؾم ًٕم٤مُِ ،مـ اًمقاضم٥م اعمقؾمعُ :مثؾ رُمْمـ٤من :قم٤ملِمـ٦م ريض اهلل قمٜمٝمـ٤م
َ ََ ُ
ِ
ِ
ٔعَ ََأََ ْنَ ََأََ ْؿَ ِوَ ََٔ ُهََإََََِٓ َِِفََ ََصَ ًَْبََ َٚنََ» واحلـدي٨م ذم «اًمّمـحٞمحش ،وٓ
شم٘مقلَ «َ :ـَََٚنََ َيَ َُُُوَ ُنََظَ َعََََ
َافهَ ْوَ ُمَََمَ ْنََ ََرَ َمَ َوََٚنََ َََ،ؾَ ََمَ ََأََ ْشَتَََىَ َ ُ
همػمه٤م ُِمـ إي٤مم اًمٗم٤موٚم٦مُ ،م٤م
ُي َٔمـ أن قم٤ملِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ٓ شمّمقم اصمٜملم وٓ مخٞمس وٓ َقم َر َوم٦م وٓ قم٤مؿمقراء وٓ ْ
( )3

( )4

( )1ؾمقرة حمٛمد.)33( :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اًمّمٞم٤ممش – سم٤مب« :ىمْم٤مء اًمّمٞم٤مم قمـ اعمٞم٧مش ( ،)1148قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم.
( ) 3قم٤ملِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ أم اعم١مُمٜملم ،زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأؿمٝمر ٟمً٤ملف ،شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة سمًٜمتلم ،وهل سمٜم٧م ؾمٌع ،واسمتٜمل هب٤م سم٤معمديٜم٦م وهل اسمٜم٦م شمًع ،ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أري قم٤ملِم٦م ذم
سمٙمرا
اعمٜم٤مم ذم هىم٦م ُمـ طمرير وم٘م٤مل« :إن يٙمـ هذا ُمـ قمٜمد اهلل يٛمْمفش ومتزوضمٝم٤م سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م سمثالث ؾمٜملم ،وًمـؿ يٜمٙمح صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
وشمقذم قمٜمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل سمٜم٧م صممن قمنمة ؾمٜم٦م ،ويم٤من ُمٙمثٝم٤م ُمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمًع ؾمٜملم .ىم٤مل اًمزهريً :مق َُجع ِقمٚمؿ
همػمه٤مُ ،
قم٤ملِم٦م إمم ِقمٚمؿ َجٞمع أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِ
وقمٚمؿ َجٞمع اًمٜمً٤مءً :مٙم٤من قمٚمؿ قم٤ملِم٦م أومْمؾُ .شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م صممن ومخًلم ،ودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع.
اٟمٔمر«[ :آؾمتٞمٕم٤مبش 198/2( :ـ  ،)119و« ُأ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش 383/3( :ـ  ،)385و«اإلص٤مسم٦مش 16/8( :ـ .])29
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب« :اًمّمقمش – سم٤مبُ« :متك ي٘م٣م ىمْم٤مء رُمْم٤من؟ش ( ،)1959وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اًمّمٞم٤ممش – سم٤مب« :ىمْم٤مء رُمْم٤من
ذم ؿمٕمٌ٤منش (.])1146
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ُي َٔمـ هب٤م ذًمؽ ،ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف جيقز شم٘مديؿ اًمٜمقاومؾ قمغم اًمٗمرالض اًمٗم٤ملت٦م سمنمط أ ْن يٙمقن ُم٤مذا؟ أ ْن يٙمقن أداؤه٤م
ُِمـ اًمقاضم٥م اعمقؾمعً ،مٙمـ ًمق يم٤من ُُم َْمٞم ً٘م٤م ُِمثْؾ ُم٤م سم٘مل إٓ مخً٦م أي٤مم قمغم رُمْم٤من وأٟم٤م قمـكم مخًـ٦م أيـ٤ممُ :مـ٤م جيـقز
اًمتٜمٗمؾ ،طمرامٕ :ن اًمقاضم٥م ُمْمٞمؼ.
ِ
َََ ْوََ ََََٕٚمََظََْْ ََْٓ ََ َََ،ٚؾٍََََُ َ َٚرَ ُ َتَ َ
َصَ َالَ ًةَ َ
َََ ْنََ ُيَ َهََِ ََٔ َََََٓٚ
َٚأ
ًَ،أ
َِسََ َ
اٟمٔمر اًمث٤مٟمٞم٦مُ :متٕمٚم٘م٦م هبذا ،اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ «َ :مَ ْنََ ََٕ َ
إَِ َذَاَََ َذَ َـَ ََرَ َهَ »ََٚمم٤م يدل قمغم أن اًمقىم٧م ًمٞمس ُمقؾم ًٕم٤م وإٟمم ُمْمٞمؼُِ ،مـ طملم شمتذيمر اًمّمالة شم٘مقم ومت٘مْمٞمٝم٤م ُمٌ٤مذة :إذن
( )1

هذا وىمتٝم٤م.
َافثِّٚنَََ:ىم٤مًمقا أن ُم٤م يم٤من ُِمـ اًمتقاسمع ـ شمقاسمع اًمٌمء ـ  ،وم٢مٟمف يٙمقن ُمٕمفُِ :مثْؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
آشتثْٚءََََََ َ
َ َ َََََ ُ
ًَمـم وم٤مشمتف صالة اًمٗمجرُ ،م٤م وم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صالة اًمٗمجر قمـ وىمتٝم٤م إٓ ُمرة واطمدة :حلٙمٛم٦م أراده٤م اهلل
َََوَ َُأََ َََٕسَ ََ ِ
وضمؾ :يمم روى ُم٤مًمؽ ذم «اعمقـم٠مِش سمال ًهمً٤م«َ :إَِِّنَََََٕ َْٕ َْسَ َ
»َومٝمٜم٤م ُٟمُز
»َاهلل ُيٜمْ ًِْٞمٜمل َ« ََِٕ ُشَنَ ََ
ىَََٕ ُشَنََ» َ« ُأَ َََٕسَىَ ََ
ىَأ ْ
َقمز َ
َصَ َ
َافهَـبَْحَِِ ؟ََ» ومٜمـ٤مم
ـالَ ِةََََ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صالة اًمٗمجر :وذًمؽ ًَمـم ىم٤ملَ «َ :مَ ْنََ َيَ َُْ ََِ َُٗ ََٕ ََََ
ـنََ َ
ََٚافََِْٔ ََِ ََْ ََٕ ََََٓ َٜرَ ُؿَدَََ َظَ ْ
( )2

( )3

سمالل ـ ريض اهلل قمٜمف ـ قمـ شمٚمؽ اًمّمالة ،ومم أي٘مٔمٝمؿ إٓ َطمر اًمِمٛمس ،ىم٤مم قمٛمر وم٠مي٘مظ اًمٜم٤مس :وممذا وم َٕمؾ اًمٜمٌل صغم
ْـزَ ٌلَََحَ ََّضَـ ََٕ ََََٚؾَِ َ ِ
َه َ
ٔـهََ
سمًٜم ْتلم :اًمًٜم٦م إومم أٟمف اٟمت٘مؾ ُِمـ ُمٙم٤مٟمف إمم ُمٙم٤من آظمر :ىم٤ملََ «َ :ؾَِ٘ َنَ ََ
ـذَََ َ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ أشمك ُ
اَمََْْ ِ َ َ
( )4

ََافنَ َْٔىََُ َٚنََ»  ،إُمر اًمث٤مين أٟمف ًَمـم ذه٥م إمم اعمٙم٤من اًمث٤مين ىم٣م اًمًٜم٦م اًمراشمٌ٦م ىمٌؾ أدالف ًمٚمٗمريْم٦م :عم٤مذا؟ ٕهن٤م هٜم٤م شم٤مسمٕم٦م
( )5

هل٤م ومٞم٘مْمٞمٝم٤م ُمٕمٝم٤م :إٓ أ ْن يٙمقن اًمقىم٧م َوٞم ً٘م٤م ،ومٞمٙمقن آظمر اًمٗمجرُ ،م٤م سم٘مل إٓ قمنم دىم٤ملؼ ،سم٤مًمٙمـ٤مد يـ٠ميت سم٤مًمّمـالة،
ومت٠ميت سم٤مًمّمالةُ ،صمؿ شمٙمقن اًمٜمَ ْٗمؾ سمٕمده٤م.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مبُ« :مقاىمٞم٧م اًمّمالة ش ـ سم٤مبَُ « :مـ ٟمز صالةش ( ،)597وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اعمً٤مضمدش – سم٤مب« :ىمْم٤مء اًمّمالة
اًمٗم٤ملت٦مش ( ،)684قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش َسم ً
الهم٤م ،ذم يمت٤مب« :اًمًٝمقش – سم٤مب« :اًمٕمٛمؾ ذم اًمًٝمقش.)99/331( :
( )3أظمرضمف اًمٜمً٤ملل ،ذم يمت٤مب« :اعمقاىمٞم٧مش ـ سم٤مب« :يمٞمػ ي٘ميض اًمٗم٤مل٧م ُمـ اًمّمالة؟ش (.)624
( )4هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ سمالل سمـ رسم٤مح ،احلٌٌم ،اعم١مذن ،و هق سمالل سمـ مح٤مُم٦م ،وهل أُمف .يم٤من أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ُيرضمف إذا محٞم٧م اًمٔمٝمػمة ومٞمٓمرطمف
قمغم فمٝمره ذم سمٓمح٤مء ُمٙم٦م ،صمؿ ي٠مُمر سم٤مًمّمخرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم صدره ،صمؿ ي٘مقل ٓ :يزال قمغم ذًمؽ طمتك يٛمقت أو يٙمٗمر سمٛمحٛمد .ومٞم٘مقل ،وهق ذم
ذًمؽ :أطمد أطمد .صمؿ اؿمؽماه أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،وم٠مقمت٘مف ،ومٚمزم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأذن ًمف ،وؿمٝمد ُمٕمف َجٞمع اعمِم٤مهدُ ،م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ.
اٟمٔمر«[ :آؾمتٞمٕم٤مبش ،ص ،)81( :شمرَج٦م ،)167( :و«اإلص٤مسم٦مش ،)326/1( :شمرَج٦م.])736( :
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اعمً٤مضمدش – سم٤مب« :ىمْم٤مء اًمّمالة اًمٗم٤ملت٦مش (.)689
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ِ
[و ْىم ُ٧م] صالة اعمٖمرب :أٓ جيـ٥م اًمؽمشمٞمـ٥م سمـلم اًمّمـٚمقات؟
ُمـ إُمثٚم٦م أيْم٤مَُ :مـ وم٤مشمتف صالة اًمٕمٍم ودظمؾ َ
ٟمٕمؿ ،جي٥م اًمؽمشمٞم٥م :جي٥م أ ْن يّمكم اًمٕمٍم ُصمؿ اعمٖمرب وًمق يم٤من دظمؾ اعمٖمربُ ،متك يً٘مط اًمؽمشمٞم٥م؟ ي٘مقًمقن :يً٘مط
ذم صمالث طم٤مٓتً ،مٙمـ أمهٝم٤م طم٤مًمت٤من:
ُز إومم طمتك ؾمٚمؿ ُِمـ اًمث٤مٟمٞم٦م.
َ َََ َََ َ َ َ ََ
احلٚفَٜإوػَ:إذا ُٟم َ
احلٚفَٜافثَ:ٜٕٔٚإذا و٤مق وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م إٓ قمـ ومِ ْٕم ِٚم َٝم٤مُ ،م٤م سم٘مل ُِمـ وىم٧م اعمٖمرب ويدظمؾ اًمٕمِم٤مء إٓ ؾمـٌع دىمـ٤ملؼ،
َ َََ ََََََََ َ ََ
قمنم دىم٤ملؼٟ ،م٘مقل هٜم٤م :صؾ اعمٖمرب صمؿ صؾ سمٕمده٤م اًمٕمٍم.
َ ََٝمَ ْهَ ََِ َحَ َتَ َ ِ
ٚنََ ُؿَدَمَ ََأََ ْرَ َجَ ُحَ َُٓ ََمَ)َ.
ُم٤م ىم٤مقمدة هذا ُيمُٚمف؟ َ
اْحَ ْ
(إََِ َذَاَََ َتَزََ َ َ
ِ
ِ
ىم٤ملَ (َ :وَ َـَ َذَفَِ َ
َحَتَىَََ َيَ ََْ ِوَ ََٔ ُهََ) ـمٌ ًٕم٤م اًمِمٞمخ ُمِمك قمغم اعمـذه٥م:
َرَ ُهََ َ
كََ َمَ ْنََظَ ََِ َْٔهََ َؿَ َوَ َ ُ
ٚءََ ََرَ َمَ َوََٚنََ ََََٓ َيَهَحَ ََأَََ ْنََ َيَ ُهَوَمََؽَ ْ ُ
اعمذه٥م أٟمف ٓ جيقز أداء اًمٜمقاومؾ وُمٜمٝم٤م اًمً٧م ُِمـ ؿمقال طمتك ي٘ميض [رُمْم٤من] ،ويًتدًمقن سمٔم٤مهر اًمـٜمصً :م٘مـقل
يم٤مُمال ُمع ىمْم٤ملف َ« ُثَمَ ََأََ ْتَبًََهََ َِشَتَ ََ ِ
َٚمَ ْنََ ََصَوََ ٍ
»َأي ً
َِافـدَ ْهَ ِرَ ََ
»َ
الََ َََ،ـَََٚنََ َـَ َِهََََٔٚمَََِ َ
َصََٚمََ ََرَ َمَ َوََٚنَ ََ
ََُ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ «َ :مَ ْنََ َ
ُمٓمٚمـؼ،
واحلدي٨م ذم ُمًٚمؿ ُِمـ طمدي٨م أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف  :ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمذه٥م يرى أٟمف
ٌ
( )2

( )1

يٓمردون اًم٘م٤مقمدة وهل أٟمف ٓ اؾمتثٜم٤مء ًمٚمقاضم٥م اعمقؾمع أو اًم٘مْم٤مء اعمقؾمع.
ِ
َيَََٟظَ ْنََؽَ ْ ِ
كَ َ َمَ ْنََظَ ََِ َْٔ ِهَ َ َحَجَ ُِ ْ ََ َٜ
ىم٤ملَ (َ :وَ َـَ َذَفَِ َ
َرَ ِهََ)ًَ ،مٙمــ احلـ٩م ُيـتص
اإلَ ْشَ َالَ ِمَ َفَََـ ْمَ َ َيَهَحَ َ َتٍَََََْ َُِ ُهََبََِٚفََْـ َحََ َ،َََٟوَ َََٓ َأَ ْنََ َ ُ
سمخّمٞمّم٦م واطمدة :أن َُم ْـ شمٜمٗمؾ سم٤محل٩م اٟم٘مٚمٌ٧م ٟم٤مومٚمتف ومريْم٦م سمخالف همػمه ُِم َـ اًمٕمٌ٤مدات :وم٢من َُمـ شمٜمٗمـؾ :اًمٜم٤مومٚمـ٦م ٓ
ِ
ًمٚمح٩م ىم٤ملٟ :مقي٧م أ ْن أطمـ٩م ٟم٤مومٚمـ٦م .أو ىمـ٤ملٟ :مقيـ٧م أ ْن
ُشم ْٖمْٜمل قمـ اًمٗمريْم٦م إٓ احل٩م ًمف ظمّمقصٞم٦م :يٕمٜمل َُمـ ذه٥م َ
قب ،يٙمقن قمٛم ْـ؟ قمٜمل أٟم٤م ومريْم٦مُ ،مع أين ُم٤م ٟمقيتـف قمٜمـل،
أطم٩م قمـ أيقب .احل٩م ٓ يٙمقن ٟم٤مومٚم٦م وٓ يٙمقن قمـ َأي َ
هذه أؿمٞم٤مء ُمًتثٜم٤مة ذم ىمْمٞم٦م اًمٕمٌ٤مدات.
اطمؿ اعمّم٤مًمحُ :م٤م اًمذي ي٘مدم؟ ٟم٘مقل :ي٘مدم اًمقاضم٥م قمغم اعمًٜمقن.
إذن اًمًٌ٥م إول قمٜمد َشم ََز ُ
( )1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌد سمـ قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ،أسمق أيقب ،إٟمّم٤مري .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م
وأطمدا واخلٜمدق ،وؾم٤ملر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقذم سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمـ أرض اًمروم ؾمٜم٦م مخًلم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م إطمدى
سمدرا
ً
و ً
ومخًلم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م حت٧م راي٦م يزيد .اٟمٔمر«[ :آؾمتٞمٕم٤مبش ،ص ،)772( :شمرَج٦م ،)2813( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ،)23/6( :شمرَج٦م:
(.])5716
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اًمّمٞم٤مم ش ـ سم٤مب« :اؾمتحٌ٤مب صقم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقالش (.)1164
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اجَبََ ْ ِ
َافثِّٚنَََ:هق ُم٤م َذ َيمَره اًمِمٞمخ ىم٤ملَ (َ :وَإَِ ْنََ َـََ ََََٕٚ َٚوََ ِ
َهَ..)ََٚ
إمرََََََ َ
غََ؛َ ُؿَدَمَ ََأََ ْوَ َجَبَُ َُٓ ََمََ ََوَآَ َـَدَُُ ُ َ
َ ََ ُ

سم٤مُٕمس شمذيمروا ىم ْٚم ُ٧م ًمٙمؿ :هٜم٤مك أؿمٞم٤مء دم٥م ،وأؿمٞم٤مء أظمرى أظمص ُمٜمٝم٤م :شمتـذيمرون؟ ُمـ٤م وضمـ٥م ُِمــ سمـ٤مب
ىمّمدًً ا قمغم اًمقاضم٥م ىمّمـدًً ا ُِمــ سمـ٤مب اًمقؾمـٞمٚم٦م:
اعم٘م٤مصد ومٝمق آيمد مم٤م وضم٥م ُِمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ :هٜم٤م ٟم٘مدم
اًمقاضم٥م ْ
َ
ً
ً
ُمٜمِمٖمال سم٤مًمٌح٨م قمـ اعم٤مء – يً٘مط
ُمٜمِمٖمال سمنمـمٝم٤م –
شمٓمٌٞم٘مف ُم٤مذا؟ إذا اًمِمخص و٤مق [قمٚمٞمف] وىم٧م اًمّمالة ويم٤من
اًمقوقء قمٜمفً :
ُمثال يٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م َسم ِ٘م َل قمغم اٟمتٝم٤مء اًمقىم٧م إٓ ُرسمع ؾم٤مقم٦م واعم٤مء طمتك َي ِّم َؾ ًمف [يًتٖمرق] ٟمّمػ ؾمـ٤مقم٦م،
ٟم٘مقل :هٜم٤م شمٜمت٘مؾ ،يً٘مط اًمقوقء إمم سمدًمف إ ْن يم٤من ًمف سمدل ،إذن إذا يم٤من ًمف َسمدََ ل ُِمثْؾ َؾم ْ ِؽم اًمٕمقرة :شمٕمٚمـؿ أن اًمٚمٌـ٤مس
ؾمٞم٠مشمٞمؽ سمٕمد ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ،وأٟم٧م أن ًمٞمس قمٚمٞمؽ ًمٌ٤مسٟ ،م٘مقل :ؾم٘مط قمٜمؽ .وم ُ٘مدم إصؾ وهق وضمقب اًمّمـالة
قمغم إظمػ ُمٜمف وهق اًمقؾمٞمٚم٦م وهق اًمًؽمة أو اًمقوقء .إذن ُىمدم أيمد قمغم إظمػ.
َٓ َ َِ
س ََٖ َفَ ٌََ َ:ٜي َُ ُ
اَإِ َْنَ
َو ََـ ََذ َ
هعَ ََإِ ََذاَ ََـَ ٚنَ ََم ًََ َُهَ َأ َحدٌ ََ
َُْٔفَََ َُي َ َ
سَ َبِ َِهَ َظ ْو َر َت ُهَ ََؾ َ
َ:إِ ََذاَ ََـَ ٚنَافنَخَْ ُص َ َ
ول ََأ َحدََُافىَ ََِبََ ََِ ٜ
[م َْ
ََ
ََيدََُ ََمَ َٚي ْس ُ ُ
ََـَ ٚنَ َو ْحدَ ُه؟]َ
ىم٤ملمً ،مٙمـ إذا يم٤من
اجلواب ]:إذا يم٤مٟمقا َج٤مقم٦م ُي َّمٚمقن
َ[ َ َ ََ َ َ َ
ىم٤ملم ٓ يراه أطمد ومٞمجقز ًمف أ ْن يّمكم ً
ضمٚمقؾم٤م ،أُم٤م إذا يم٤من ً
ً
ضم٤مًمً٤م.
قمٜمده أطمد ومٞمّمكم
ً
َهَ )ََٚهذا ا ًْمـ ُٛم َرضم ُح اًمث٤مين َ( َؾَ َُٔ َََدَ ُمََاَفَْ َوََ ِ
اجَبََ ْ ِ
ي٘مقلَ (َ :وَإَِ ْنََ َـََ ََََٕٚ َٚوََ ِ
اجَـَ ُ َ
افؼَـَ ِعََظَـَ َذََ
غََ؛َ ُؿَدَمَ ََأََ ْوَ َجَبَُ َُٓ ََمَََوآََ َـََدَُُ ُ َ
ََٛبََِٖ ْصَـَ ِلََََ ْ
اَفَْ َوََ ِ
اجَ ِ
َََ ْذَ ِرََ) أٟم٤م َذ َيم َْر ُت ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ [أٟمف] ُي َ٘مد ُم اًمقاضم٥م ُِمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد قمغم اًمقاضم٥م ُِمـ سمـ٤مب اًمقؾمـ٤ملؾ،
ََٛبَِٚفْ
ِ
ؿمٝمرا .وضم٤مء رُمْم٤من:
هٜم٤م ُي َ٘مد ُم ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمنمع قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمٜم ْذر :ؿمخص ىم٤مل :هلل قمكم َٟم َْذر أ ْن أصقم ً
ٟم٘مقل :جي٥م أن يّم٤مم رُمْم٤من و ُي َ١مظمر اًمِمٝمر ومٞمم سمٕمد ،وهٙمذا.

ََٛظَ َذََ َضََٚظَ َِ ََٜمَ ْنََ َ ِ
ىم٤مل – هذا ُمرضمح ـَ (َ :وَ ُيَ َََدَ ُمََ َحَقََاَهللََََِـَ َتَ ًََ َ َٚػَ ََـَاَفَْ َوََ ِ
جٍََ َوَ َأَ ِمَـَ ٍرََ
ـَ ََٛضََٚظَتَُُـ ُهََ َِمَـَ ْنََ َوَافََِـَ ٍدََ َوَزَ ْوَ ٍََ
ََتَ ُ
اجَ ُ
َوَ ََٕ ْحَ ِوَ ِهَمََ)َ ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مءَ َٓ ( :ـم٤م َقم َ٦م ًمِـٛم ْخ ُٚم ٍ
قق ذم َُم ْٕم ِّم َٞم ِ٦م اخلَ٤مًمِ ِؼ) جي٥م ـم٤مقمـ٦م إب ،وجيـ٥م ـم٤مقمـ٦م
َ
ْ
( )1

اًمزوضم٦م ًمزوضمٝم٤م ،وجي٥م ـم٤مقم٦م ِ
وضمؾ ومال :وًمذًمؽ ذم احلدي٨م ًَمـم ضم٤مء
وزم إُمرً ،مٙم ْـ إ ْن يم٤مٟم٧م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل َقمز َ
ِ
ِ
ٟم٤مرا وم٘م٤مل :أًم٘مقا أٟمٗمًٙمؿ ومٞمٝم٤م .وم٠مراد سمٕمْمٝمؿ أ ْن ي٘مع ومٞمٝم٤مٕ :ن اًمٜمٌل صـغم اهلل
أُمػم ىمقم ُمـ سم٤مب اعمْ َزاح ُمٕمٝمؿ أضم َ٩م ً

ٚظَ ََََ ََٜدََِ َ َْخ َُِ َ ٍَ
وقََََِِفََ َََمَ ًَْ َِهَ ََٔ َََِٜ
( )1هذا ُمٕمٜمك ُم٤م ضم٤مء ذم «ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحدش ،) 1995( :قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ ََََٓ« :ضَ َ ََ
ََوَ ََجَ َلَ».
ََظَزََ ََ
اَهللََِ ََ
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ِ
ََ،وَ َمَ ْنَ ََأََ َضََٚعَ ََأََ ِمَ ِ
ـرَيَََ َؾَ َََـدَْْ َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ «َ :أَضَِ ْعَ ََأََ ِمَ ََ
ََ،وَ َمَ ْنََظَ َهَ َ ِِّٚنََ َؾَ َََدَْْ َظَ َلََاََهللََ ََ َ
ر َكََ» َ «َ ،مَ ْنَ ََأََ َضََٚظََْيَََ َؾَ َََدَْْ ََأََ َضََٚعََاََهللََ ََ َ
ِ
يَ،وَ َمَ ْنََظَ َلَ ََأََ ِمَ ِرَيَََ َؾَ َََدَْْ َظَ َهَ َ ِِّٚنَََ»َواحلدي٨م ذم ُمًٚمؿ  ،وًمٙم ْـ شمرددوا ،و ًَمـم ضم٤مءوا إمم اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف
َأَ َضََٚظََْ َ ََ َ
( )1

( )2

وهَ ََ َ
َََِ َػََ َيَ ْوَمََِاََِفَْ ََِ ََٔ َ َٚمَ ِ. َََ»َٜ
واَؾَِ َ َََٔٓٚإ
َِٚلََْ َتَزَاَفَُ َََ
وؾمٚمؿ ـ وم٠مظمؼموه ىم٤مل«َ :فََ ْوََ َدَخَََ َِْتَُ َُُّ َ َ
( )3

ومٝمذا أصؾ قمغم أن ـم٤مقم٦م إُمػم أو ـم٤مقم٦م إب ُم٤م شمٙمقن ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ـ قمز وضمؾ ـ وهٙمذا.
وًمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اعمرأة إذا أيمرهٝم٤م زوضمٝم٤م قمغم اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من جيـ٥م قمٚمٞمٝمـ٤م أ ْن شمدومٕمـف يمـذا
قمٛمدً اومال دي٦م وٓ ىمّم٤مصَ .د َوم َٕمتْ ُف سم٘مقة ومًـ٘مط :يمـذا
ي٘مقًمقن ،وإ ْن َد َوم َٕمتْ ُف وم٠مدى َد ْوم ُٕم ُف إمم اًم٘متؾ ـمٌ ًٕم٤م َىمتْْؾ َظمٓم٠م ًمٞمس ً
وضمؾ ُم٘مدُم٦م قمغم همػمه٤م ،يمذا ي٘مقًمقن ،صحٞمح أو ظمٓم٠م ٓ أدري.
ي٘مقًمقن .إذن ـم٤مقم٦م اهلل َقمز َ
َِٚف ِ
سََٖفََ ٌََ َ:ٜي ََُ ُ
ََّنٚرَرموَ ٚن؟]َ
ِفَ ُد ُب ِر َه ِ َ
ج ََت َُهَ ِ َ
اَم ْن َََأ ََتىَ َز َْو ََ
ِف ََ
لَ ِ َ
لَ ََيدَْخَُ ُ َ
َ:ه ْ َ
حدُ َافى َِ َب ََِ ٜ
ول َََأ ََ
[م َْ
ََ
َه ََذ َ
اجلواب ]:وهذا أقمٔمؿ ،إذا يم٤من ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م ٟٓمتٝم٤مك اًمِمٝمر ،وومٞمف ُمٕمّمٞم٦م ًمٚمذٟم٥م اعمُْ ْج َٛمع قمٚمٞمف وهق اإلشمٞم٤من ذم
َ[ َ َ ََ َ َ َ
اًمد ُسمر ،واٟمتٙم٤مس ًمٚمٗمٓمرُ ،م٤م صح قمـ أطمد ُِم َـ اعمًٚمٛملم أٟمف أسم٤مطمف ،ي٘مقل أفمـ (؟؟؟؟؟؟؟)  :ويمـذب َُمــ ٟمًـ٥م
أضمؾ ُِم ْـ أ ْن يٙمقن ًمـف يمتـ٤مب أظمٗمـ٤مه قمـغم
ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ يمت٤مب ه ُي ْٔم ِٝمره ًمٌٕمض دون سمٕمض .يمذب ،اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ َ
ُيَٗمك ،ي٘مقل قمٛمر سمـ قمٌـد اًمٕمزيـزٓ( :
اًمٜم٤مس ،هذه ـمري٘م٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مِ ،قم ْٚم ُؿ أهؾ اًمًٜم٦م ذم اعمً٤مضمدً ،مٞمس قمٜمدٟم٤م رء ُ َ
ِ
ً٤مضمد) قمٜمدٟم٤م ُيمُؾ رء فم٤مهرُ ،م٤م ذم رء ِه وقمالٟمٞم٦م ،يمؾ أ ُْم ِرٟم٤م قمالٟمٞم٦م،
َشم ََز ُال هذه إُم ُ٦م سمخػم ُم٤م يم٤من ِقم ْٚم ُٛم َٝم٤م ِذم اعم
( )4

ديٜمٜم٤م واوحُُ ٓ ،يتص أطمد سم٤مًمٕمٚمؿ دون أطمد ٓ ،رهٌٜمـ٦م قمٜمـدٟم٤م ٓ ،يتٕمٚمٛمـقن اًمـديـ أٟمـ٤مس دون أٟمـ٤مس ،اًمٜمـ٤مس
ؾمقاؾمٞم٦م :وًمذًمؽ َُمـ يمذب قمغم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل :إن ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ يمت٤مب ِه أسم٤مح ومٞمف هذا اًمٗمٕمؾ ا ًْمـ ُٛم َحر َم ذ ًقم٤م
وٟمّم٤م وومٓمرة وم٘مد يمذب ٓ ،ؿمؽ :وًمذًمؽ جي٥م قمغم اعمرأة أ ْن َمت ْتََٜمِ َع :وًمذًمؽ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :إذا يم٤من اًمرضمؾ ي٠ميت اعمرأة
ذم هذا اعمقوع اخلٌٞم٨م وم٢مٟمف يٙمقن ُمقضم ًٌ٤م ًمٚمٗمًخ ،هل٤م احلؼ أ ْن شمٗمًخً ،مٞمس ـمال ًىم٤مَ ،وم ًْخٟٕ :مف خم٤مًمػ ُٕمر اهلل َقمـز
وضمؾ.
َ

ي٘مقلَ (َ :وَ ُيَ َََدَ ُمََ َؾَ ْرَ ُضََاََفَْ ًََ ْ ِ
غََظَ َذََ َؾَ ْرَ ِ
ضََاََفََُِْ ٍَََ َٚيَ ِ )ََٜهذا ُِمـ اعمرضمح٤مت أن ومرض اًمٕملم ُي٘مدم قمغم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م:

(ً )1مـؿ أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اإلُم٤مرةش – سم٤مب« :وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراءش ( ،)1835قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اإلُم٤مرةش – سم٤مب« :وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراءش ( ،)1849قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
( )4يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م.
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ؿمخص قمٜمده صالة ضمٜم٤مزة َ
وَل ْ ُي َّمؾ اًمٗمريْم٦م واًمقىم٧م وٞمؼ :ومٜم٘مقل :صؾ اًمٗمريْم٦م وإ ْن وم٤مشمتؽ صالة اجلٜم٤مزة.
ؿمخص [طميت] صالة اًمٕمٞمد َ
وَل ْ يّمؾ اًمٗمجر :ومٞمج٥م قمٚمٞمف أ ْن يّمكم اًمٗمجرٕ :ن اًم٘مْم٤مء جي٥م ومٞمف اعمٌـ٤مدرة
يمم ىم ْٚم ُ٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وإ ْن وم٤مشمتؽ صالة اًمٕمٞمد ،وهٙمذا.
إذا يم٤من اًمقىم٧م ُمقؾم ًٕم٤م وطميت اجلٜم٤مزة أن صؾ قمغم اجلٜم٤مزة ُصمؿ صؾ اًمٕمٍم جيقزً ،مٙمـ ُم٤م سم٘مل قمغم اًمقىم٧م
إٓ قمنم دىم٤ملؼ وم٢مُم٤م أ ْن أصكم اًمٗمريْم٦م أو أصكم قمغم اجلٜم٤مزة ،وإٓ ؾمٞمخرج اًمقىم٧م ويٙمقن اإلصمؿ قمٚمٞمـؽ ،ٓ ،صـؾ
اًمٗمريْم٦م وإ ْن وم٤مشم٧م اجلٜم٤مزة.
وإنَـٚنَمَ ْسَ َتَ ََحَبَ ْ ِ
غََ ُؿَدَ َ
َََ ْؾَ َوَ َُِ َُٓ ََمََ) اعمًْتحٌ٤مت ًمٞمً٧م درضم٦م واطمـدة،
مَأ
اعمرضمح اًمراسمِع أو اخل٤مُمس :ىم٤مل اًمِمٞمخُ ََ ََ ََ ََ (َ :

َرَ َهَ )ََٚوًمذًمؽ ِ
َظذَََؽَ ْ ِ
اًمق ْشمْر ُم٘مدم قمغم ؾم٤ملر ىمٞمـ٤مم
واتَ ََٛ
سمؾ سمٕمْمٝم٤م ُم٘مدم قمغم سمٕمض ،هق َذ َيمَر سمٕمْمٝم٤م ىم٤مل(َ :ؾَ ُتَ َََدَ ُمََََ
َافرَ َََ ُ
اًمٚمٞمؾ ،و[ؾمٜم٦م] اًمٗمجر آيمد اًمرواشم٥م ،واًمٗم٘مٝم٤مء ًَمـم ذيمروا اًمًٜمـ وصالة اًمتٓمقع ذيمروا آيمده٤م :وم٘م٤مًمقا :آيمده٤م ِو ْشمْـر
وصالة اًمٙمًقفِ ،
اًمق ْشمْر إذا صغم وطمده ،وإذا صغم َج٤مقم٦م ومّمالة اًمٙمًقف آيمده٤م ،ومٕمٜمدُم٤م شمتٜمـ٤مزع اًمًـٜمـ ومت٘مـدم
أيمد :وًمذًمؽ قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء رء ُي ًَٛمق َٟمَف اًمًٜم٦م ،ورء يًٛمقٟمف ُم٤مذا؟ ُؾمٜم٦م ُم١ميمدة ،واًمًٜم٦م اعم١ميمدة آيمد ُِمـ اًمًـٜم٦م
وطمده٤م.
أيْم٤م ُِمـ اًمًٜمـ ا ًْمـ ُٛم َرضمح٦م أ ْن ي٘مدم سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض طمً٥م اًمدًمٞمؾ :ومم يم٤من ؾمٌ٥م آؾمتحٌ٤مب ومٞمٝم٤م ٟمص ُِمـ
يمت٤مب اهلل ـ قمز وضمؾ ـ أو ُؾمٜم٦م اًمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ومٝمق ُم٘مدم قمغم ُم٤م يمـ٤من ؾمـٌ٥م آؾمـتحٌ٤مب إٟمـم هـق
ُمًـتح٥م ،هـذا
اًمتجٛمؾ ،ومٞمف أؿمٞم٤مء ؾمٌٌٝم٤م اًمتجٛمؾُِ ،مثْؾ اؾمتحٌ٤مب اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتٜمٔمػ قمٜمد شمٖمػم اًمرالحـ٦م ،ي٘مقًمـقن:
َ
ُي ًَٛمك اًمتٜمزه واًمتجٛمؾ ،اؾمتحٌ٤مب سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م آهمتً٤مل قمٜمد آؾمـتحداد ،ومٞم٘مقًمـقن :هـذا اؾمـتحٌ٤مب شمٜمـزه
ودمٛمؾ وهٙمذا.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٚرصََ) هذا ُم٤م ومٞمف اًمٜمٗمع اعمتٕمدي قمغم اًمٜمٗمـع اخلـ٤مص:
ىم٤ملَ (َ :وَ ُيَ َََدَ ُمََمَ َنََاَفًََْ َبََ َٚدََاتََ ََمَ َََٚؾَ َٔهََ ََٕ ٍَْ ٌعََ َُمَ َتَ ًََدٍٍَّّ َظَ َذََ ََمَُ ًَُ ٍَْ ََٕ َََٚهََ َؿَ َ ٌ
ُمثؾ ُم٤م َذ َيمَر ُت ًمٙمؿ سم٤مُٕمس أن َـم َٚم٥م ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُم٘مدم قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾًَ ،م ِٙمـ إومْمؾ أ ْن دمٛمع سمٞمـٜمٝممً ،مٙمــ ًمـق وـ٤مق
ْ
َجٕم٧م سمٞمٜمٝمم ومٝمق إشمؿ وإيمٛمؾ ،وؾمٜمذيمر ىم٤مقمدة آٟمِمٖم٤مل سم٤معمٗمْمقل قمـ اًمٗم٤موؾ ،وهذه ُمٝمٛم٦م،
اًمقىم٧مً ،مٙمـ ًمق
َ
وإ ْن ؿم٤مء اهلل ٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم سمنقم٦م.
ي٘مقلِ ََََ :
َ:وَ َؿَََْدََْيَ ًَْ ِرَ ُضََفَََِ َِْ ًَََّ ِلََاََفََْـَّ ٍَْ ُوَ َ ِ
ولََ َمَُ َََٚيَ َهَرَ ُهَ ََأََ ْؾَ َوَ َلََ َِمَ ْنََؽَ ْ ِ
َرَ ِهَ)َ هذه اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م :أطمٞم٤م ًٟمً٤م اًمٕمٛمـؾ
َ
َ
(افثََٚفََثََ َُ َ ََ َٜ
ُ
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اعمٗمْمقل يٙمقن أومْمؾ ُِمـ اًمٗم٤موؾ ُِمـ اًمًٜمـٟ ،محـ ىمٚمٜم٤م :إن اًمًٜمـ درضم٤مت ،سمؾ أطمٞم٤م ًٟمً٤م اًمًٜم٦م شمٙمـقن أومْمـؾ ُِمــ
اًمقاضم٥م ذم أرسمع صقر إ ْن ؿم٤مء اهلل ُم٤م أٟمًك وأذيمره٤مً ،مٙمـ ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ أن قمـ اًمًٜمـ ،واعمٗمْمقل يًٌؼ اًمٗم٤موؾ
سم٠مطمد ؾمٌٌلم:
 -1إُم٤م سم٠مُمر قم٤مم ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝمؿ – ـمٌ ًٕم٤م اًمِمٞمخ ومّمٚمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ – وذًمؽ سمحًـ٥م اًمزُمـ٤من واعمٙمـ٤من ،إذن ُمتـك
ِ
إمرَََ َ َ ُ
َإولَ :إذا يم٤من سم٠مُمر قم٤مم ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝمـؿ يم٤مًمزُمـ٤من واعمٙمـ٤من:
شمٙمقن اًمًٜم٦م اعمٗمْمقًم٦م أومْمؾ ُمـ اًمًٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م؟ َ َ َ ُ
ُمث٤مل ذًمؽ :ذم رُمْم٤من ُِمـ ُؾمٜمََـ رُمْم٤من ُم٤مذا؟ ىمراءة اًم٘مرآن :ىمراءة اًم٘مرآن ُِمـ أومْمؾ اًمًٜمـ ،يم٤من اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إذا
ضم٤مء رُمْم٤من أهمٚمؼ ُيم ُتُ٥م ِ
اًمٕم ْٚمؿ وسمدأ سم٤مًم٘مرآنٟٕ :مف أومْمؾ ،أومْمؾ رء شمت٘مرب سمف إمم اهلل ـ قمز وضمؾ ـ ذم هذا اًمِمٝمر
سمٕمد أداء اًمٗمرالض ىمراءة اًم٘مرآن وإـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وًمزوم اعمً٤مضمد ،صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ،وهؾ اًمّمدىم٦م وم٤موٚم٦م ذم هـذا اًمِمـٝمر
ً
وم٤موالٕ :ن طمدي٨م قمثمن ريض
سمخّمقصف أم ٓ؟ ومٞمف ظمالف ،وإىمرب أن اًمزيم٤مة ختّمٞمّمٝم٤م سمِمٝمر رُمْم٤من ًمٞمس
اَصََٓرََزَ َـََٚتََِ َُُُمَ ََ ِ
اهلل قمٜمفَ َ «َ :-
َز اًمرواة وىمتف ،وىم٤مل سمٕمض إلٛم٦مً :م٘مد وم٤مت قمغم اعمًٚمٛملم ِقم ْٚمؿ يمثـػم سمٜمًـٞم٤من
هذَََ َ ْ ُ
»َ َٟم َ
وىم٧م إظمراج اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمزيم٤مةً ،مٙمـ ُيرضمح اًمز ْه ِري أن وىم٧م إظمراج اًمزيم٤مة قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م – وهق ىمري٥م ُِمـ زُمــ
( )1

( )2

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ – أٟمف يم٤من ذم اعمحرم أول اًمًٜم٦مٕ :ن اًمِمخص اٟمِمـٖم٤مًمف ذم رُمْمـ٤من سمـ٢مظمراج اًمزيمـ٤مة
يِمٖمٚمف قمـ إقممل اًمٗم٤موٚم٦م يم٘مراءة اًم٘مرآن وًمزوم اعمً٤مضمد ،سمٕمض اًمٜم٤مس ذم رُمْم٤من ُيمُٚمف يّمؾ رمحف ،صٚم٦م اًمرطمؿ
ُِمـ أومْمؾ إقمملً ،مٙم ْـ ًمٞمس وىمتٝم٤م ذم رُمْم٤منَٟ ،م َٕم ْؿ دم٥م ذم وىمتٝم٤م اعمٕمت٤مد قمٚمٞمفً ،مٙمـ أومْمـؾ ُمٜمـف ىمـراءة اًم٘مـرآن
قل[ ،قمدم] شمْمٞمٞمع َُمـ َشم ُٕم ُ
وًمزوم اعمً٤مضمد :آقمتٙم٤مف ذم اعمًجدّ ،إٓ أ ْن ُشم َُْمٞم َع َُم ْـ َشم ُٕم ُ
قل هذا واضم٥م ومٞم٘مـدم قمـغم
اعمًٜمقن.
أضب ًمٙمؿ ً
ُمث٤مٓ [ َ
آظم َر] :اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم قمنم ذي احلج٦م ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس َ «َ :مَـَََٚ
( )3

( )1هق :قمثمن سمـ قمٗم٤من سمـ أيب اًمٕم٤مصُ ،مـ ىمريش :أُمػم اعم١مُمٜملم ،ذو اًمٜمقريـ ـ ٕٟمف شمزوج سمٜمتل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رىمٞم٦م صمؿ أم يمٚمثقم ـ،
صم٤مًم٨م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـُ .مـ يمٌ٤مر اًمرضم٤مل اًمذيـ اقمتز هبؿ اإلؾمال م ذم قمٝمد فمٝمقره .وًمد سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م ،وأؾمٚمؿ سمٕمد اًمٌٕمث٦م
ً
ذيٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م .وىمتؾ صٌٞمح٦م قمٞمد إوحك وهق ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم سمٞمتف ،سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م (35هـ) .اٟمٔمر«[ :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
سم٘مٚمٞمؾ .ويم٤من همٜمٞم٤م
اًمّمح٤مسم٦مش.])456/4( :
( )2أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش ،ذم يمت٤مب« :اًمزيم٤مةش سم٤مب« :اًمزيم٤مة ذم اًمديـش (.)873
( ) 3هق :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اًمٌحر أسمق اًمٕمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل طمؼم إُم٦م ،ووم٘مٞمف اًمٕمٍم ،وإُم٤مم اًمتٗمًػم ،أسمق اًمٕمٌ٤مس قمٌد اهلل ،اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم

124

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َافهَٚفََِ ُحَََؾَِ َ ََٔٓ َ
َََ َحَََٛإَِ َػََاََهللََِ ِمَ ْنََ ََهَ ِذَ ِهَََ ْ
َإََيَِ َٚمَََ»َيٕمٜمل أي٤مم اًمٕمنم ،ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ
َٚأ
ِمَ ْنَ ََأََيََٚمٍََاٍََفَْ ًََ ََّ ُلََََ
اهلل؟ ىم٤ملَ «َ :وَ ََََٓ ِ
َاجلَ ََُٓ َٚدََ َِِفََ ََشَبَِ َ ِ
ٔلََََاهللََ» إذن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم هذه إي٤مم أومْمؾ ُِمــ اجلٝمـ٤مدٕ :ن اًمٕمٛمـؾ اًمّمـ٤مًمح
( )1

يِمٛمؾ اعم٤مل ويِمٛمؾ اًمٌدن ،اًمّمدىم٦م ويِمٛمؾ اًمٌدن ،ومٞمدظمؾ ُيمُؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م.
ـنََ َِذَ ْـَ ِ
ْـرَيَََ
ـرَآَ ُنََ َظ ْ
اٟمٔمرُ :م٤م إومْمؾ :ىمراءة اًم٘مرآن أم اًمدقم٤مء؟ ىمراءة اًم٘مرآن سم٢مَج٤مع اعمًـٚمٛملمَ «َ :مَ ْ
ـنََ ََصَـ ٌََ ََِ ُهََاََفَْ ََُ ْ
َجع ُِمـ أهؾ ِ
ِ
َََظَىَِ ََََ ِ ِ
َََ ْظَىََ َْٔتَُ ُهَ ََأََ ْؾَ َوَ َلََ ََمَ ُ
َوَ َمَ ْسَََٖفََتَِ َ
اًمٕم ْٚمؿ
يَأ
يَافسَٚئَََِغََ» ُمـ طمدي٨م قمٓمٞم َ٦م ا ًْم َٕم ْق ِذم قمـ أيب ؾمٕمٞمد ،وطمًٜمف َ ْ ٌ
َٚأ ْ
ِ
اًمديـ وهمػمه ،اًمذ ْيمْر أومْمؾ ُِمـ اًمدقم٤مءً ،مٙم ْـ ذم سمٕمض اعمقاوع اًمدقم٤مء أومْمؾ :أَل َي ُ٘م ِؾ اًمٜمٌل صغم
ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ َشم َِ٘مل
َََ ْوََ ََشَ َ ِ
ََٔ َٝأََ ْنَ ََأََ ْؿَ َرَ َأََاََفَْ ََُ ْرَآَنََ ََرََاـَِ ًًَ َ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ «َ :أَ َََٓ ََوَإَِِّنََ ُ ِ
ٚجَدًًَ اََ» اًمدقم٤مء ؾمقاء سم٤مًمتًٌٞمح ،ؾمقاء سم٤مًمذ ْيمْر ،أو سمدقم٤مء
َٚأ
ََّنَ َ ُ
اًمٓمٚم٥م ذم اًمريمقع واًمًجقد أومْمؾ ُِمـ ىمراءة اًم٘مرآن.
( )3

( )2

( )4

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمٌ٦م سمـ ه٤مؿمؿ ،واؾمٛمف قمٛمرو سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ
ومٝمر اًم٘مرر ،اهل٤مؿمٛمل ،اعمٙمل ،إُمػم  -ريض اهلل قمٜمف ـ ُ .مقًمده :سمِمٕم٥م سمٜمل ه٤مؿمؿ ،ىمٌؾ قم٤مم اهلجرة سمثالث ؾمٜملم .صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صممن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م .اٟمٔمر«[ :ؾمػم أقمال م اًمٜمٌالءش:
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
(.])353 -339/5
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه ذم يمت٤مب« :اجلٛمٕم٦مش ـ سم٤مب« :ومْمؾ اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمتنميؼش ( ،) 969وأسمق داود ـ وهذا ًمٗمٔمف ـ ذم يمت٤مب« :اًمّمقمش
ـ سم٤مب« :ذم صقم اًمٕمنمش (.])2438
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ،)2926ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش.)2136( :
(َ)3هو َ:قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمقذم اجلدزم اًم٘مٞمز اًمٙمقذم أسمق احلًـ ،روىَظن :أيب ؾمٕمٞمد ،وأيب هريرة ،واسمـ قمٌ٤مس ،واسمـ قمٛمر ،وزيد
سمـ أرىمؿ ،وقمٙمرُم٦م ،وقمدي سمـ صم٤مسم٧م ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٜمدب ،وىمٞمؾ سمـ ضمٜم٤مب .وروىَظْه :أسمٜم٤مه احلًـ وقمٛمر ،وإقمٛمش ،واحلج٤مج سمـ
أرـم٤مة ،وقمٛمرو سمـ ىمٞمس اعماللل ،وآظمرون..
ؿٚلَافبخٚريَ:ىم٤مل زم قمكم ،قمـ حيٞمك :قمٓمٞم٦م ،وأسمق ه٤مرون ،وسمنم سمـ طمرب ،قمٜمدي ؾمقي ،ويم٤من ُهِمٞمؿ يتٙمٚمؿ ومٞمف .وؿٚلَمسِمَبنَاحلجٚجَ:ىم٤مل
أمحد ـ وذيمر قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم ـ  ،وم٘م٤مل :هق وٕمٞمػ احلدي٨م ،صمؿ ىم٤مل :سمٚمٖمٜمل أن قمٓمٞم٦م يم٤من ي٠ميت اًمٙمٚمٌل ويً٠مًمف قمـ اًمتٗمًػم ،ويم٤من يٙمٜمٞمف سم٠ميب ؾمٕمٞمد،
ومٞم٘مقل ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد ،ويم٤من ُهِمٞمؿ ُي َْمٕمػ طمدي٨م قمٓمٞم٦م ،ىم٤مل أمحد :وطمدصمٜم٤م أسمق أمحد اًمزسمػمي ،ؾمٛمٕم٧م اًمٙمٚمٌل ي٘مقل :يمٜم٤مين قمٓمٞم٦م أسمق ؾمٕمٞمد.
وؿٚل َافدوريَ ،ظن َابن َمًغ :ص٤مًمح .وؿٚل َأبو َزرظً :ٜملمَ .وؿٚل َأبو َحٚتم :وٕمٞمػُ ،يٙمت٥م طمديثف ،وأسمق ٟمية أطم٥م إزم ُمٜمف .وؿٚلَ
اجلوزجِّٚنُ :م٤ملؾ .وؿٚلَافْسٚئي :وٕمٞمػ.
اٟمٔمر«[ :هتذي٥م اًمتٝمذي٥مش 224 /7( :ـ  ،)226و«ُمٞمزان آقمتدالش ،)89 ،79 /3( :و«اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملش،)85 ،84 /7( :
و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ،)395 /6( :و«شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػمش.])281 /3( :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :اًمّمالةش – سم٤مب« :اًمٜمٝمل قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمريمقع واًمًجقدش ( ،)479قمـ اسمـ قمٌ٤مس ـ ريض اهلل قمٜمٝمم ـ.
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َََٓ:إََِفََهََإََََِٓاََهللََُ ََُوَ ْحَدَََ ُهََ ََََٓ َ ِ
َََبََِٔوَنََ َِمَ ْنََ َؿَبَْ ِعَ ََ َ
يكََفََ ُهََََ،فََ ُهََاََدَُ َِْ ُ
ََشَ َ َ
ـكََ
ََٚوَافْ
إذن سمحً٥م اًمزُم٤من واعمٙم٤منَ «َ :وَخَََ ْ ُرََ ََمَُ َََٚؿَ َِْ ُ
ََ َٝأََ ََٕ ََ َ
َوَفََ ُهَََ َ
»َ  .إذن :سم٤مقمتٌ٤مر اًمزُم٤من واعمٙم٤من يٗمْمؾ اًمٌمء قمغم همـػمه ،إذن هـذا آقمتٌـ٤مر
ََشَ ٍءََ َؿَ ِدَ َ ٌيرَ ََ
َاحلَ َّْدَُُ َ ََوَ ُهَ َوََظَ َذََ ُـَُلََ َ ْ
( )1

اًمٕم٤مم.
افثِّٚنَََ:آقمتٌ٤مر اخل٤مص ٕؿمخ٤مص دون أؿمخ٤مص ،ىم٤مًمقا :هذا سم٤مقمتٌ٤مر سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م جيد ذم
آظتبٚرََََََ َ
ُ ََََ َ َ -2
ٟمٗمًف ً
قمٔمـٞمم
إىمٌ٤مٓ قمغم ـم٤مقم٦م :سمٕمض اًمٜم٤مس يٗمتح اهلل ـ قمز وضمؾ ـ قمٚمٞمف ِذم اًم ِٕم ْٚمؿ واإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف وآٟمتٗم٤مع سمف ؿمـٞمئً٤م
ً
ضمدا .سمٕمض اًمٜم٤مس جيد ذم ىمٚمٌف ًمذة سم٤مًمذ ْيمْر قمٔمٞمٛم٦م .ـمٌ ًٕم٤م هٜم٤م ُمً٠مًم٦مَُ :م ْـ ُومـتِح ًمـف ذم سمـ٤مب ُِمــ أسمـقاب اًمٕمٌـ٤مدات
ِ
وضمؾ ،يًٙم٧م إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة ذ َيمَره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمــ
وم٤مٕومْمؾ ّأٓ ُيؼم سمم جيد ذم ىمٚمٌف ُمـ اًمٚمذة ُمع اهلل َقمز َ
شمٞمٛمٞم٦م ذم «آؾمت٘م٤مُم٦مش إذا َيم َُٛم َٚم ْ٧م صم٘متف سم٤مهلل ويم٤من إظمٌ٤مره ُِمـ سم٤مب احل٨م :سمٕمض اًمٜمـ٤مس ي٘مـرأ ذم يمتـ٤مب ومٞمجـد ًمـذة
ُ٧م :وم٢من حتديثؽ سم٤مًمٚمذة يًٞمئٝم٤م :ومٞمّمٌح ُِمـ أضمـؾ
اؾم ُٙم ْ
ومٞمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس :واهلل أٟم٤م أضمد اًمٚمذة ذم ىمراءة احلدي٨م ،ي٤م أظمل ْ
اًمٜم٤مس ومٞم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمري٤مء ،وإُم٤م – يمم ي٘مقل اًمِمٞمخ َشم َِ٘مل اًمديـ ـ أٟمف ُِم ْـ سم٤مب اًمن اًمذي سمٞمٜمـؽ وسمـلم رسمـؽ ،هـذه
هيرة سمٞمٜمؽ وسملم رسمؽ ،اهلل ـ قمز وضمؾ ـ هق اًمذي ضمٕمؾ ذم ىمٚمٌؽ ذم هـذه اًمٕمٌـ٤مدة سمخّمقصـٝم٤م :وًمـذًمؽ سمٕمـض
ٍ
إىمٌ٤مل قمٚمٞمٝم٤م هل ذم طم٘مف أومْمؾً ،مٙمـ سمنمط ،وهذا اًمنمط
اًمٕمٌ٤مدات ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ٕقمٞم٤مهنؿ ًمِ َـم جيد ُِمـ ٟمٗمًف ُِمـ
ٟمٌف ًمف اسمـ اجلق ِزي ذم « َشم ْٚمٌِ ِ ِ
ٞمسش واسم ُـ ا ًْم َ٘مٞم ِؿ ذم «سمدالع اًمٗمقالدش وهـق أن اًمِمـٞمٓم٤من أطمٞم٤م ًٟمًـ٤م ي٠مشمٞمـؽ ومٞمِمـٖمٚمؽ
ٞمس إِ ْسمٚم َ
َْ
سم٤معمٗمْمقل قمـ اًمٗم٤موؾ ،إذن ٓ شمؽمك ؿمٞمئً٤م ُِمـ اًمٗم٤موالت ،وًمٙم ْـ ذم طم٘مؽ اعمٗمْمقل شم٠ميت سمف أيمثر ىمد يٙمقن ذم طم٘مؽ

أومْمؾً ،مٙم ْـ ٓ شم٘مٓمع اًمٗم٤موالت يمٚمٝم٤م ،جي٥م أ ْن يٙمقن ًمؽ ذم ُيمُؾ سم٤مب ظمػم ذراع أو سم٤مع.

إذن قمرومٜم٤م ُم٤م ؾمٌٌف قمغم ؾمٌٞمؾ اإلَج٤مل :أ ُْمر قم٤مم ًمٚمٜم٤مس ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ،وإُمر اًمث٤مين ظم٤مص سم٤مًمِمخص ُِمـ

طمٞم٨م اإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف أو َٟم ْٗمع اًمٜم٤مس سمف.
ي٘مقل اًمِمٞمخَ َ( :ؾَ َِّ ْنَ ََأََ ْشَ َبَ َ ِ
َمٖمورََََ َََ َ َ َ ََ َ ََََ َ َ َ ِ
َافتٍؤلَ:أنَيُونَافًّلَََ َ َ َ َ ُ
ٚبَََََ َ ََ َ َََ َََ َ َ ََََ َ َ ُ
َ،ـٕٚذــٚرََ
اَبهَبخهوصَهذاَادوضنَ ََ ََ َ َ ََ
َادٍوولََ ََ َ َ ً
َََ َ َ ِ
هالةَََوَ َبَ ًَْدَََ َهَ َ َ)ٚإذيم٤مر أومْمؾ ُِمـ ىمراءة اًم٘مرآن.
ِِفََاف
ِ
َٚوأشبِٚبَ َِ َ)ٚذ ْيمْر دقم٤مء دظمقل اًمًقق أومْمؾ ُِمــ ىمـراءة اًم٘مـرآن ومٞمـف ذم هـذا
(وإذـٚرَََ َ َ َ
َِفَأوؿٚتَ ََ ََ َََ ِ َ
ىم٤ملُ ََ َ َ ََ َ :
َادوطٍَ َُ ََ َ َََ ََٜ
اعمقوع وهٙمذا ،ومتٙمقن أومْمؾ ُِمـ اًم٘مراءة ذم شمٚمؽ اعمقاـمـُ ،مع أن ضمٜمس اًم٘مراءة أومْمؾ ُِمـ ضمٜمس اًمدقم٤مء ،وًمٙمـ ْـ

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ،)3585وصححف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش.)2598( :
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ِ
ِ
أي ختّمٞمص اًمزُم٤من أو اعمٙم٤من ،هذا إُمر إول ذيمرٟم٤مه.
ًم َـم ا ْىم ُ ِؽم َن سمف ُمـ اًمتخّمٞمص ص٤مر أومْمؾْ :
الَ َ ََ َ َ َ َ ٍ
َافثِّٚنَََ:ىم٤ملِ َََ َََ َ َ َ :
(ومنَأشبٚبَََََ َ ََ ِ
َافًّـلََ َ َ َ َ ُ
ََٓتُـوَ ُنََ ِِفََ
َظـذَمهـِحَ َََ ََٜ
َم ْنَـ ََت ََِّ ً َ
َادٍوـولََ َُ
َ:أنَيُـوَ َنَََ َ َ ُ َ
َافتٍؤلَ َََ َََ َ
إمرَ َََََ َ
َ ََ ُ
(ـحهولََ َتَََْٖ ََ ٍ
ولََ َتَََْٖفَِ َ ٍ
ِ
َبه)َ ُمّمٚمح٦م ظم٤مص٦م سمِمخص ُمٕملم َ َ َ َ َ ِ
َ،ـحَ ُهَ َ ِ
ََٓيهلَََََ ََ َ ِ
ٍَمتًدٍٍََََّّ ََ َ َ ُ
َبٚفٍٚضلََََ،
َبهَ،وَ ََٕ ٍَْعٍََ ََ َ
فٔفَََ َ ََ
ٔفَََ َ
ََاف ٍََ َٚضَ ِلَ ََ َ ُ
ٍ
َوَ ِِفََََادَ َ َ َ ِ
َََ ََ َ ِ
َحَ ُهَ َ َ
ٍٚضلَ)َ يٕمٜمل أٟمف إذا وم َٕمؾ اًمٗم٤موؾ ىمد يٙمقن هٜم٤مك ومٞمف ُمٗمًـدة ومٞمٜمت٘مـؾ
وَلَِِ ََٚفََاف
ٍوولََ َدَ ْؾَ ُعََ ََمَ ٍَْ َسَ َدةََيََيَُنََ ُ
ٞمؽ ً
ًمٚمٛمٗمْمقل ،يمم أن سمٕمض اًمٜم٤مس – ُأ ْقمٓمِ َ
سمحجـ٦م
ُمث٤مٓ – ىمد يؽمك سمٕمض اًمًٜمـْ :شمرك اًمقاضمٌـ٤مت ٕضمـؾ اًمٜمـ٤مس ُ
اًمري٤مء :هذا ٟم٘مص ذم اًمٕم٘مؾ وذك ،عم٤مذا ٓ يّمكم؟ ُيِمك ُِمـ اًمري٤مء ،هذا ظمٓم٠مً ،مٙم ْـ ىمـد يـؽمك اًمِمـخص سمٕمـض
صٗم٤مت إقممل ظمِمٞم٦م اًمري٤مء :يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ـ ريض اهلل قمٜمف ـ إذا طمدث اًمٜم٤مس وم٠مقمجٌف طمديثف ؾمـٙم٧م:
أقمجٌف يمالُمفََ :ل يٚمحـََ ،ل ُيٓمئََ ،ل (؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ذم يمالُمف ،أقمجٌف يمالُمف ؾمٙم٧م .يم٤من سمٕمض أهـؾ ِ
اًمٕم ْٚمـؿ إذا
ْ
ْ
ْ
و َقمظ ومٌٙمك ىم٤ملُ :م٤م أؿمد اًمزيم٤ممُ ،م٤م أؿمد اًمزيم٤مم :أٟم٤م ُمزيمقم اًمٞمقم .اٟمٔمر رم اعم٘م٤مسمؾ َُمـ يتٕمٛمد اًمٌٙم٤مء :ي٘مقل :أريد أ ْن
( )1

وم٤موال وهق ِ
ً
اًمٕم َٔم٦م ٕضمؾ ُمّمٚمح٦م ٟمٗمًؽً :مٙمل ٓ ي٘مع ذم ٟمٗمًؽ ُِمـ اًمري٤مء،
أقمظ اًمٜم٤مس! طمتك هٜم٤م ىمد شمٙمقن شمريم٧م
وهٙمذا يمثػم ضمدا ضمدا ضمدا :وًمذًمؽ إظمٗم٤مء سمٕمض إقممل – إصؾ ومٞمٝم٤م اإلظمٗم٤مء – ىمد ُشم ْٔم ِٝم ُر َه٤م أطمٞم٤م ًٟمًـ٤م عمّمـٚمح٦م،
واًمذي ُي ْٔم َٝم ُر أطمٞم٤م ًٟمً٤م – أطمٞم٤م ًٟمً٤م – ىمد ختٗمٞمفُ ،م٤م ٟم٘مقل :ختٗمل ُيمُؾ ُم٤م ُي ْٔم َٝم ُرُ ،م٤م شمؽمك اًمتدريس :وشم٘مقل :ري٤مء .هذا ضم ْٝمؾ،
ٟم ْ٘مص ذم اًمٕم٘مؾ وٟم٘مص ذم اًمديـُ ،م٤م شمؽمك اًمّمالة ذم اعمًجد :وشم٘مقل :ري٤مء .هذا ٟم٘مص ذم اًمديـ وٟم٘مص ذم اًمٕم٘مؾ،
وًمٙم ْـ هٜم٤مك أؿمٞم٤مء إصؾ ومٞمٝم٤م اإلظمٗم٤مء إفمٝم٤مره٤م يٙمقن ًمٚمٛمّمٚمح٦م ،واًمٕمٙمس :إصؾ ومٞمٝمـ٤م اإلفمٝمـ٤مر وإظمٗم٤مؤهـ٤م
ًمٚمٛمّمٚمح٦م ،وهٙمذا.
ِ ََٛمَنََاَفَْ ٍََ َ ِ
ِ
ٔلَ َ
(وَ ِمَ ْنَ َ َأَ ْشَ َبَ َ ِ
َََََ ٍَْ ِوَ َ ِ
َََ ْنَ َ َيَ َُُوَنَ َاََفَْ ًََ ََّ ُلَ َاََفََْـ ََّ ٍَْ ُوَ َ ُ
ٚضَـَ ِلَ)َ هـذه
َ:أَ
ٚبَ َافت
ولََ َأَ ْزَ َيَدَََ َ ََمَ ْهَ ََِ َحَ ًََٜفَََ َِْ َََ َِْ ِ َ
ي٘مقل اًمِمٞمخَ َ :
ذيمرهت٤م ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،ذيمره٤م اًمِمٞمخ َشم َِ٘مل اًمديـ أيْم٤م ،يمم ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد عمَِ ْـ ؾم٠مًمف قمـ سمٕمض إقممل :اٟمٔمر إمم ُم٤م
هق أصٚمح ًم٘مٚمٌؽ وم٤مومٕمٚمف.
ىم٤مل(َ :وَ َأَشَبَ َٚبََافت ِ
ٔلََ َـَثَِرَةٌََ ِ
ٌَجَدََا)َ ُمٛمٚمٝم٤م اصمٜم٤من يمم ذ َيمر اًمِمٞمخ.
َ ْ َ ُ
َََََ ٍَْوَ َ ِ َ
ِ
احَ َمََ ََمَ ٍَْ َسَدَََ َتَ َ ِ
َٚنََ؛َ َؾَْ َٚؾَ ًََ ْلَ ََأََ ْهَ َوَ ََّنَ ُ ََمَ)َ قم ْٙمْس اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،قم ْٙمًْٝم٤م ،شمٚمؽ ُمّمٚمحت٤من
(وَإَِ ْنََ َتَزََ َ
اًمراسمٕم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد :ىم٤ملَ َ :
إر َضمح ،هٜم٤م ُمٗمًدشم٤من ي٘مدم إظمػ ،ىم٤مل :إ ْن يم٤من ُمٙمروه وحمرم ُىمدم اعمحرم قمغم اعمٙمروه.
ي٘مدم ْ

( )1يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م.
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ُمَرَ َمَ َ ِ
وضمؾ وطمؼ اًمٕمٌ٤مد :يمذًمؽ ي٘مدم ومٞمف ،وُم٤م يم٤من ُِمـ
احَ َمََ ُ َ
ٚنََ؛َ َؾَ ًََ َلَ ََأََ ْهَ َوَ ََّنَ ُ ََمَ)َ ومم يم٤من سمحؼ اهلل َقمز َ
(وَإَِ ْنََ َتَزََ َ
ىم٤ملَ َ :
سم٤مب اعمحرم ُِمـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ واعمحرم ُِمـ سم٤مب اعم٘م٤مصد ُىمدم يمذًمؽ.
ِ
ِ
ََََ ََٔ َ ِ
وضمـؾ ـ ،وطم٘مـقق اهلل َقمـز
ٚبََاََفََْـ َحَ ِرَ َ ِيرََظَ َذََافث
ٚبََاََفََْـ ََّ ٌَْ ُهَوَ َبَٕ :َ)َٜن احلرير ذم طمؼ اهلل ـ َقمز َ
ىم٤ملَ َ( :ؾَتَُ َََدَ ُمََثََ ََٔ َ ُ
وضمؾ ُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمً٤محم٦م ،واًمثقب اعمٖمّمقب ومٞمف طمؼ قمٌد ،وطم٘مقق اًمٕمٌ٤مد ُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمِم٤مطم٦مٟ .م ْٗمس اًمٌمء اعمْمٓمر:
َ
ُم٤مٓ ًمٖمػمه ٓ يٕمرف ص٤مطمٌف :أُيم ي٘مدم؟ شم٘مدم اعمٞمت٦م ذم ىمقل أيمثر أهؾ ِ
اًمذي جيد أُم٤مُمف ُم ْٞمت٦م وجيد أُم٤مُمف ً
اًمٕم ْٚمؿ ،إٓ ْ
أن
ْ
شمٙمقن ٟمٗمًف شمٕم٤مومف ،ومٞم٘مدم ذًمؽ قمغم أ ْن يْمٛمٜمف وهٙمذا.
يَََٓ ُ ِ
َافتيََتَلََبَِ ََٚفذَ َـَ َ ِ
ىم٤مل(َ :وَيَ َََدَمَ َ ِِفَ َاََفََْـَّخَْْ َّهَ ََِٜاََفََْـََّٔ َتَ ُِ َ ََ َََََٜ
َافنَ َ ِٚةَََوَ ََٕ َْحَ ِوَ َهََََٚظَ َذََاََفََْـ ََّ َْٔ َتَ ََََِٜافَتَِ ََ َ
َٚافذَ َـََُ َٚةَََ،
ََتََِ ََٓ ََََ
َٚةَََ َ،ـَ َََّ َْٔ َتَ َََََِٜ
َ َ َ
َْ
َُ ُ
َـََٚفََُْ َِْ ِ
َ ََٛوَ ََٕ ْحَ ِوَ ِهََ) أيْم٤م طمتك اعم ْٞمت٦م ٟمققم٤من :ومٌٕمْمٝم٤م أؿمد ُِم ْـ سمٕمض :ومم ُطمرم ًمقصػ ُمٜمف ٕٟمف ََل ْ ُي َذك ْأومم مم٤م ُطمـر َم
ًمذاشمف وهق اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير ومٝمق ُحم َر ٌم ًمذاشمف.
يَؾَِ َ ِٔهََحَرَاَمََيَ ِسَرَ ََأََخَََََفََ ِمَنََاَفََْـَمَ ِلََََافَ ِذَيَََ َؿَََْدََْ َـَثَُرَََؾَِ َ ِ
ِ
ىم٤مل(َ :وَإَِ ْنََ َتَزََاحَمَََمَ َُْْرَ َ ِ ِ
ٔـهََاَفَْـََـ َحَ َرَاَ ُمََََ،
َ َ َ ُ َ
َ
َ
َ َ
وهَ َٚنََ ُؾًََ َلَ ََأََخَََ ٍَ َُٓ ََمََ َََ،ؾَ ََٚفَذَ ََ َ َ ٌ َ ٌ
َََفَََُْرََاهَ َََُٜوَ َتَ َْوًََفَُُ َبَِحَسَ ِ ِ ِ
َِوَ َـَثَْ َرَتَِ ِهَ)ََ ،وهذا ي٠ميت ذم ىمْمٞم٦م ُُم َٕمروم٦مُ :م٤م هق احلرام إؿمد؟ وُم٤م هق
ََٛؿََََِٜاََفََْـ َحَ َرَاَمََِ َ
وَ َتَ ََْ َوَىَا َ َ َ ُ
َ َ
اعمٙمروه إؿمد؟
ٚظَدَََ ةََََُ ََ ِ
افََ َََ َ ِ
َََََٔ ََُ ََٜوََ ْ ِ
ََشَ ٌطََفََِ ِهَحَ َََِ ََٜجَِٔـَعَََِ ْ
ََََ َّْ َٔٔـَزََ ِِفََاََفَْـََـ َحَََٟ
َِإََ ْظَ َـَمَ ِلََإَََََِٓافت
اإلَ ْشَ َالَ ُمََ ََوَاَفَْ ًََ ََْ ُلََ ََوََََ
َُافسٚدَ َشَ َََُ:َٜىم٤مل( :افْ
افتَ َََِّْٔٔ ُزََ َ ْ
ِ
َ،وَََافرَدَةََُ ُتَ ْبَىَِ ُلََ ََشَٚئََِ َرَََ ْ
َإََ ْظَ ََمَ ِلَ)َ هذه ذم احل٘مٞم٘م٦م صمالث ىمقاقمد:
َوَاَفَْ ًَُ َّْ َرَةَ ََ َ
ََ ََ ِ
افَٚظَدَََ ةََََُُإَُ َ َ
ذط ًمّمح٦م َجٞمع إقممل ،اًمٜمٞم٦م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمـٞمؾ،
وػََََ:أن اًمٜمٞم٦م واإلؾمالم واًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز ْ
ـؿ
ٓ ٟمريد أ ْن ٟمٕمٞمد قمٚمٞمٝم٤م .اإلؾمالم ي٘م٤مسمٚمف اًمٙمٗمر ،ذم ىمْمٞم٦م :هؾ اًمٙمٗم٤مر خم٤مـمٌقن سمٗمروع اًمنمـيٕم٦م؟ ٟم٘مـقلٟ :مٕمـؿُ ،ه ْ
﴿ِلََ ََٕ ُ ِ
غَ﴾َ ًمٙمٜمٝمؿ إذا ومٕمٚمقه٤م ََل ْ شمّمـح ُمـٜمٝمؿ ،إذنُ :مـ٤م وم٤ملـدة ىمقًمٜمـ٤م أهنـؿ
َكََمَ َنََاََدَُ َهََِ َ
خم٤مـمٌقن سمٗمروع اًمنميٕم٦مْ َ َ :
( )1

خم٤مـمٌقن سمٗمروع اًمنميٕم٦م؟ أهنؿ يٕمذسمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اًمٙمٚمٞم٤مت واجلزلٞم٤متً ،مٙم ْـ ًمق ومٕمٚمقهـ٤م ذم اًمـدٟمٞم٤م ٓ شمّمـح
ذط صح٦م.
ذط وضمقبْ ،
ذط صح٦م وًمٞمس ْ
ذط صح٦م :وًمذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ :اإلؾمالم ْ
ُمٜمٝمؿ ،إذن ومٝمق ْ
اًمٕم٘مؾ ي٘م٤مسمٚمف اجلٜمقن ،وي٘م٤مسمٚمف اإلهممء ،شمٖمٞمٞم٥م وؾم ْٚم٥م ووم ْ٘مد ،واًمٜمقم يمذًمؽ ،وًمٙمـ هذا ضمزلل وهذا ُيمُكم.
ِ
ومٛمـ يم٤من دون ؾمٌع ومٚمٞمس سمٛمٛمٞمز ،و َُمـ
واًمتٛمٞمٞمزَ :ذ َيمَر اًمِمٞمخ و٤مسمٓملم :ومٛم َـ اًمٗم٘مٝم٤مء َُمـ طمده سمًٌع ؾمٜمقاتَ ،

( )1ؾمقرة اعمدصمر.)43( :
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يم٤من ومقق ؾمٌع ومٝمق ممٞمزُ ،صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٕمد ذًمؽ :واًمّمحٞمح أن اعمٛمٞمز هق اًمذي يٗمٝمـؿ اخلٓمـ٤مب ويـرد اجلـقاب.
يًتٓمٞمع أ ْن يتٕم٤مُمؾ ُمٕمؽ ذم يمالُمف وذم شمٍمومف ،وذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن ذم اًمً٤مسمٕم٦م ،ذم اًمث٤مُمٜم٦م سمحً٥م اظمتالف إـمٗم٤مل
وقم٘مقهلؿ.
ذط ًمّمح٦م َجٞمع إقممل :هذه اًمٕمٌ٤مرة هبذا اًمٜمص أظمذه٤م اعمّمـٜمػ ُِمــ يمـالم اًمِمـٞمخ
هذه إُمقر إرسمٕم٦م ْ
ُمٜمّمقر ذم سم٤مب اًمّمالة ذم «اًمروضش  :وم٢مٟمف ىم٤مل :اإلؾمالم واًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز – ًَمـم ذ َيمَر ذوط اًمّمالة – ىم٤مل :وهل
ذط ًمّمح٦م َجٞمع إقممل .إذن اًم٘م٤مقمدة أظمذه٤م ُِمـ يمالم اًمِمٞمخ ُمٜمّمقر اًم ٌّ ُٝم ِ
قيت ذم «اًمروض اعمرسمعش.
ْ
ِ
حل٩م يّمح ُِمـ همػم اعمٛمٞمز وم٘مط ،أُم٤م اعمجٜمقن ومال
حل٩م :وم٢من ا َ
ًمٙمـ ي٘مقل :هٜم٤مك اؾمتثٜم٤مء ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ،وهق ذم ا َ
همػم اعمٛمٞمزٕ :ن شمٚمؽ اعمرأة ضم٤مءت ًمٚمٜمٌل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ وم٘م٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل :أهلذا َطم٩م؟
يّمح ُمٜمف ،وم٘مط ْ
ىم٤ملًَََٕ «َ :مَ َََ،وَفََ ِ
ومٖمػم اعمٛمٞمز ُي ًْتَثْٜمََك ذم احلَ٩م ،اًمدًمٞمؾ قمرومٜم٤مه.
كَ ََأََ ْجَ ٌرَ ََ
»َ
َ ْ َ
ْ
ُِمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك – ُِمـ طمٞم٨م اًم٘م٤مقمدة – عم٤مذا اؾمتثٜمٞمٜم٤م احلَ٩م وم٘مط ًمٖمػم اعمٛمٞمز؟ ٟم٘مقل :اٟمٔمر :اًمٕمٌ٤مدات اعمنمـوقم٦م
( )1

ٟمققم٤من:
اتََ َبَدَََ َٕ َِٔ ٌَََ:َٜومٝمذه يِمؽمط هل٤م يممل اإلرادة وهق اًمتٛمٞمٞمز ،ومال سمد ُِمـ يممل اإلرادة ٓ ،سمد :وًمذًمؽ ي٘مقًمقن:
ِ -1ظَبَََ َٚدََ ٌ
همػم اعمٛمٞمز ًمٞمس قمٜمده أهٚمٞم٦م اًمتٍمف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ومال سمد ُِمـ يممل اًمتٍمف،
أهٚمٞم٦م شمٍمف يم٤مُمٚم٦م ،وأهٚمٞم٦م شمٍمف ٟم٤مىمّم٦مْ ،
هذه اًمٕمٌ٤مدات ُم٤مذا؟ اًمٕمٌ٤مدات اًمٌدٟمٞم٦م.
ِ ََ -2
ؽمط ومٞمٝم٤م اًمٜمٞم٦م ُِمـ اعمٛمٞمز :اًمّمٌل إذا يم٤من [ىمـد] وضمٌـ٧م
اتََاََدََْٚفَََِٔ َََُ:َٜاًمقاضمٌ٦م وًمٞمً٧م
افًَ َبََ َٚدََ ُ
َ
اعمًتحٌ٦مُ ٓ :ي ِْم َ َ
قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ٟم٘مقلُ :خترج ُِمـ ُم٤مًمف :وًمذًمؽ ىم٤مل قمٛمر ِ
وقمكم – ريض اهلل قمٜمٝمم – ًَمـم ؾم ِئٚمقا قمـ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ىم٤ملِ :
ادم ُروا
َ ُ
ُ
ِ
همػم اعمٛمٞمز.
ؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م .إذن ومتّمح اًمٕمٌ٤مدات اعم٤مًمٞم٦م ُمـ ْ
ذم ُم٤مل اًمٞمت٤مُمك ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م اًمّمدىم٦مُ ٓ .شم ُِْم َ َ
ُمِمؽم ٌك ومٞمٝم٤م آصمٜم٤من .إذن سم٤مىمل اًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م
اٟمٔمر هٜم٤م :احل٩م قمٌ٤مدة ُم٤مًمٞم٦م أم سمدٟمٞم٦م؟ ٟم٘مقل :ومٞمٝم٤م اعمٕمٜمٞم٤من ،هل
َ
ََل ْ ٟمذيمره٤م ،سم٤مىمل إُمثٚم٦م ،شم٘مرأوٟمفَ.
َ
***

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب« :احل٩مش – سم٤مب« :صح٦م طم٩م اًمّمٌلش ( ،)1336قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم.
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َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ َِنَََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
ٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،صغم اهلل
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حم ً
يمثػما إمم يقم اًمديـ ،أُم٤م سمٕمد:
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وؾمٚمؿ شمًٚمٞم ًم ً
حتد ْصمٜمَ٤م قمـ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ،وسم٘مل ُِم َـ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م وم٤ملدة َ
ذيم َره٤م اًمِمٞمخ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ومٞمم
ومٙمٜم٤م سم٤مُٕمس َ َ
ُشم َٗم ِ
َيَٚفَََِ ٍََ َ َِ
ٚنََ ََشَٚئَََِ ََرََإَََ ْظََمَ َِلَََِِفََ َُأَ َُمَ َ ٍَ
٤مر ُق ومٞمف احل٩م واًمٕمٛمرة ؾم٤ملر إقممل ،وم٘م٤ملَ ( :ؾَ َ ََ
ٚحلَ َََ ََٟوَافََ ًَُ َّْ ََرَ ُةََ َُ َ
َََََِّٔٔزََفَََْٔ ََسََ
ورََِ َ:مََْْ ََََََٓ ََٚأَنََافت
َََ َْ
ََ
َِ َِ َِ
بَِ ََؼَ ٍَ
َِ
اًمٗمرق شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف سم٤مُٕمس ،وسمٞمٜم٤م أن اعمٕمٜمك ذم
طَ ََِِفَ َ َِصَ َحَتََِ َََََِٓمَ َ َـَََََمَ َظَََِِ ََّْ ََ
ََ ََ َٝ
َشَ ٌَطَ ََِِفَ َصَ َحَََ َ َٜشَٚئََ َِرَ ََإَََ ْظََََمَلَ) هذا ْ
َ،وَ ََ َْ
َْ
ؽمط ًمّمحتٝم٤م متٞمٞمز وٓ ٟمٞم٦م.
ذًمؽ ٕن احل٩م ومٞمف ٟمقع قمٌ٤مدة ُم٤مًمٞم٦م ،وىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٌ٤مدات اعم٤مًمٞم٦م ٓ ُي ِْم َ َ
َصَََٔٚمَََأٍََََوََؽَ َِ َِ
َََنَََمَنََ ََََشَعََََِِفََ ََٕ ٍَْ َِلََ ٍَ َِ
(وَ َِمََْْ ََََٓ َ ََ
َ َََٓٚيَ َِْزَ ََُمَ ُهََإَََََِْْتَََ َُٚمَ ُهََإَََََََِٓ ََ
َهَ ََََ
َاحلَ ََََ ََٟوَافََ ًَُ ََّْ ََرَ َةَ) اًم٘م٤مقمدة أن ْ
اًمٜمٗمؾ
ََ
ىم٤ملََ َ :
َرَ َ
َصَ ََالَةََأََََ َْوََ َ َْ َْ
َ:ٚأ ََ َْ ََ
﴿وَأَََ َِْتَ ََََ ََْ
واَاحلَ ََََ ََٟوَاَفَْ ًَُ َّْ ََرَةَََََهللََِ﴾َ
وضمؾََ َ :
جيقز ىمٓمٕمف ،هذا إصؾ ،إذا ـمرأ قمٚمٞمف ـم٤مرئّ ،إٓ احل٩م واًمٕمٛمرةً :م٘مقل اهلل قمز َ
ُمٓمٚم٘م٤م ،طمتك ًمق أشمك سمٛمٗمًد ْ
ً
يم٠من يٓم٠م زوضمتف وٟمحق ذًمؽ :وم٢مٟمف
ومال جيقز عمَِ ْـ دظمؾ رم احل٩م واًمٕمٛمرة أ ْن ُيرج ُمٜمٝمم

( )1

جي٥م قمٚمٞمف إمت٤مُمف ًممي٦م ،وىمد طمٙمك اإلَج٤مع قمغم أٟمف ٓ جيقز ْ
رومض احل٩م واًمٕمٛمرة – واًمرومض يٕمٜمل اخلروج ُمٜمٝم٤م –
اسمـ َطم ْزم ،وهذا سم٤مشمٗم٤مقَ ،ذ َيم َره ذم «اعمَ َراشمِ ِ
٥مش ّإٓ صقرة واطمدة ُشم ًْتَثْٜم َك وم٘مط قمٜمد وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ،وهق اًمذي قمٚمٞمف
رومض إطمراُمف وم٘مطُ ،م٤م جيقز ْ
اًمٗمتقى قمٜمد ُمِم٤ملخٜم٤م ،وهق أن َُم ْـ يم٤من صٌٞم٤م دون اًمٌٚمقغ وم٢مٟمف جيقز ْ
رومض اإلطمرام ّإٓ
لم وهمػمه ُِم َـ اعمِم٤ملخ سمٙمالم ـمقيؾ.
ذم طم٤مًم٦م واطمدة قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ،وهق شمرضمٞمح اعمِم٤ملخ ،واؾمتدل هل٤م اًمِمٞمخ اسمـ ُقمثَ ْٞم ِٛم َ
ظمالوم٤م ًم٘مقل اجلٛمٝمقر أن َُم ْـ يم٤من دون اًمٌٚمقغ ومٞمٚمزم وًمٞمف ْ
ً
َُم ْـ يم٤من دون اًمٌٚمقغ ومٞمجقز ْ
أن ُيتِؿ
رومض إطمراُمف
طمجف وقمٛمرشمف.
َِ
َََوَ َظَنَ َ ََٕ ََْذَ َِرَ َِهَ ََ ََ َِ
َِ
َََ َْوَ َََأََ َْحَ ََرَمَ َظَ َْنَ َؽَ َْ َِ
َرَ َِهَ ََ
ََََ ٍَْ َِلَ ََ
(وَ َِمََْْ ََََٓ َ ََ
ََٛ
َ،أ
َ:ٚأَ
ََوَأَََ َْحَ ََرَمَ َبََََِِْٔ َََِٜافَْ
َِ،لَََْ َيَهَ َحَ َ َََوَ َيََْْ ََََِ َُ
َ،أ َْ َْ
َحَ َجَ ََُٜاََ ِإلَ َْشَ ََالَمََِ ََ
َََنَ َ َََمَ َْنَ َظَ ََِ َْٔهَ َ ََ
ىم٤ملََ َ :
ِ
ٚرَهََِ َإَََِ ََػَ َ َِ
َاختََِ ََٔ َ َِ
بَِ ٌََ َْ َِ
ومٛم ْـ ٟمقى طمج٤م قمـ همػمه
َرَ ََ ََْ
ََ
َحَ َجََ َٜاََ ِإلَ َْشَ ََالَ ِمَ) هذه ُم ْـ ظمّم٤ملص احل٩م واًمٕمٛمرة قمـ ؾم٤ملر اًمٕمٌ٤مداتَ ،
ٟم٘مقل :شمٜم٘مٚم٥م قمٜمف ْ
وإن ََل ْ يٜمقه٤م قمـ ٟمٗمًف.
َِ
تَ َ َََ َِ
َ َٛإََِ ََْْتَََ َُٚمَ ََََََٓٚإََََِٓ ََ ََ
ىم٤ملََ ( :وَ َِمََْْ ََََََٓ َ:َٚأَنَ َ ُـَ َ
ََٛ
َلَ َ َِظَبَََ َٚدَةٍََ َإََِ ََذاَ َ ََؾ ََسَ َََد َْ
احلَ َََ َ َٟوَافََ ًَُ ََّْ ََرَ َةَ َ ََؾََِ٘ ََذاَ َ ََؾ ََسَ َََد َبََِٚفَْ ََوَ َْطَءَ َ َََوَ ََجَ ََ
َخ ََرَ ََجَ َمََْْ ََََََٓ َ َٚوَ ََِلَََْ َََيََِ َْ
َيَٚفَََِ ٍََ َ َِ
ٚؤ ُهَََ َ َ،وَؽَ ََْرَ َ ََذفََِكَََََ َ َِمَ ََنَ ََإََُ َُمَ َ َِ
ورَ َافَََتََِيَ َ َُ َ
إََِ ََْْتَََ َُٚمَ ُهَ َ َََوَ ََؿ ََوَ َ ََُ
أيْم٤م ذطمتٝم٤م قمٜمد سمداي٦م أول
ٚنَ َ َِ َِبَََ َ َٚشَٚئَََِ ََرَ ََإَََ ْظََََمَ َِلَ) هذه اعمً٠مًم٦م ً
َُ
( ) ؾمقرة اًمٌ٘مرة.196 :
1
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ُمً٠مًم٦م وهل أن اإلمت٤مم يِمٛمؾ طم٤مًمتلم :أٟمف ٓ جيقز ْ
اسمتداء ،وإُمر اًمث٤مين :أٟمف إذا ومًد ومٞمج٥م إيممل وم٤مؾمده،
رومْمف
ً
واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمّم٦م اًمرضمٚملم اًمذيـ ضم٤مءا إمم اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – َ
ومذ َيمرا ًمف ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمم ُِم ْـ إومً٤مد
َِ
ٚجَ َْ َِ
غَ» ومدل قمغم أٟمف يٌ٘مك
َسَ ََُ َََََُُمَ َ َََوََ َْارَ َِجَ ًَََٚإ
ََََِ ََػَ َ َبَ ََِ َِدَ ُـَََََمَ َ َؾَََِ٘ َذَاَََ َـَََٚنَ َظَُ َٚمَ َ َؿََٚبَِ ٍَلَ َ َؾَ َ ََْ
َٚحَ َ َ
ٚخ َُرَ ََجَ ََ ََ
طمجٝمم سم٤مًمقىم٤مع وم٘م٤مل« :اَ ْؿَوَ َََُٔ َُٕ َََٚ
إمم اًمًٜم٦م اًمتل سمٕمده٤م ُحم ْ ِر ًُم٤م.
( )1

ََشَ ٌَطَ َفَََِ َُوَ َُجَ َ َِ
َََََ ََََُِِْ َ َََ
وبَ َ َََشَٚئَََِ َِرَ َََإَََ ْظََََمَ َِلَ) اًمذي شمٙمٚم ْٛمٜم٤م قمٜمف أوٓ هق
ٔف َ َََوَ َُهَ ََوَ َاف
ُصمؿ َذ َيمر اًمِمٞمخ أن (افت
َََ ًََ ََْ َُلَ َ َََوَاَفَْبَُ َُِوَ ُغَ َ ََ َْ

أي ُمتك يٙمقن اًمِمخص جي٥م قمٚمٞمف هذا اًمٗمٕمؾ ،ىم٤مل :إن
ذط اًمّمح٦م ،وسمدأ أن يتٙمٚمؿ قمـ ذط اًمقضمقبْ :
أن يٙمقن ً
ذـمف هق اًمتٙمٚمٞمػ وهق ْ
قم٤مىمال ً
سم٤مًمٖم٤م.
َََبَ َُِوَ ِغَ ََوَاَدََجَ ََُْوَ ُنَ ََََٓ َ َََيَََِ َٛظَ َََِٔ َََِٓمَ َ ََ َِ
َِ
ىم٤ملَ ( :ؾَ ََ َِ
أي ُِم َـ إقممل اًمٌدٟمٞم٦م ،أُم٤م
َشَ ٌَءَ َمَ ََنَ ََإَََ ْظََََمَ َِلَ) ْ
ََ َْ
ٚفهٌََ َُرَ َ ََوَافَََذَيَ َ ُدَوَنَ َاف ُ
َ
َُ ْ ََ َْ
اعم٤مًمٞم٦م وم٘مد َ
ذيم ْرٟم٤م احلدي٨م قمٜمٝم٤م.

َافهَ ٌََِ َِرَ َإََِ ََذاَ َ َتََمَ َظَ َْؼَ َ ََِشَََِْغَ َظَ ََذَ َ َتََرَـََِ َِهَ َََافهَ ََالَ َةَ َوَََافهََٔٚمَ ََوَ َََٕحَوَ َُ َِ
َ
َٚوَ َََْتََِْرَيَََْ )ًَٚحلدي٨م
ََ
َهََ َََٚتََََْٖدَيَبًَ ََ ََ
َ
َضَ َُبَ َََ َ
ََ َ ََ ََ َْ ََ َ
َْ
َ ََ
[ىم َ٤ملََ ( ] :وَإَََََََِٕمَ َ ََ َْ
ََََوََََٓدَ ُـَمََبَِ ََ َِ
٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – ىم٤ملَُ « :مَ َُرَ ََ
قمٛمرو سمـ ُؿم َٕمٞمْ ٍ
َٚءََ
واَأ َْ َ ْ َ
ٚفهَ ََالَةََ َََوَ َُهَ َْمَ َََأََ ْبََََْ َُ
َِ َِ
َٚءَ َظَ َْ ٍَ
غََََ َ َ،وََ َْ َِ
ؼَ» وهق ُِم ْـ سم٤مب اًمتدري٥م واًمت٠مدي٥م :وًمذًمؽ ٓ يٙمقن اًميب
ََشَبَْ ِعَ ََشََْ ََ
اَضَ ُبَ َ َُ
وهَ ْمَ َظَ ََِ َْٔ َََٓ ََََ َ َ،ٚوَ َُهَ َْمَ َََأََ ْبََََْ َُ
( )2

ٕي أطمد وإٟمم يٙمقن ٕسمٞمف وم٘مطٕ :ن أسم٤مه هق اًمذي ي٘مقم سمتدريٌف وشمٕمٚمٞمٛمف وشم٠مديٌف ،ويٙمقن اًميب همػم ُمقضمع،
ضسم٤م همػم ُُم ْ١م َِلٍ.
وإٟمم اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمزضمر ،ومٞمٙمقن ً
ُصمؿ َذ َيمر اًمِمٞمخ شمتٛم٦م اًم٘م٤مقمدة ىم٤مل( :وَََافرَدَ ُةََظَ َِنََاَ ِإلَشَ ََالَ ِمََ:وَ َِهَيََ ََأَ ْنََيََََِْٖيتَََِِفََأَََ ْثََََْ َِ
َٚءََافََ ًَََّ َِلََبَِ َََ َْوَ ٍَلََأَََ َْوََؾََِ ًَْ ٍَلََ ََ ْ
ََيَ َُرَ َُجََبَِ َِهََظَ ِنََ
ََ ََ َ
َْ
ََ َ
ٚبََ َُحَ َُْمََََِاَدَُ َْرَ َتََدَََ) ذم [ َسم ِ
ٞم٤مذا سم٤مهلل ( َـَََََمََ َُهَ ََوََ َُمَ ٍََ َهَ ٌَلَََِِفََ َبَ َ َِ
اَ ِإلَ َْشَ ََالَ ِمَ) قم ً
٤مب] ُطم ْٙمؿ اعمرشمد سمٞمٜمقا إقممل اًمتل ُي َٙمٗم ُر هب٤م ،وُيرج
هب٤م اعمرء ُِم َـ اًمديـ ،وهذه إُمقر إٟمم هل سمحً٥م اًمٔم٤مهر ،وأُم٤م اًمٌ٤مـمـ وم٢مٟمف ُي َقيم ُؾ إمم اهلل َقمز َو َضمؾ :وًمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء
إٟمم يذيمرون ذم أطمٙم٤مم اعمرشمد إقممل اًمٔم٤مهرة اًمتل ي َٙمٗمر هب٤مِ ،
وُم ْـ أيمثر اعمذاه٥م شمقؾم ًٕم٤م ذم هذا اًمٌ٤مب وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م:
ُ ُ
يمثػما ،واًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن إقممل اًمٔم٤مهرة ُِم ْـ سمٕمْمٝم٤م ْشمريمف ُيم ْٗم ٌر :يمم ضم٤مء
وم٢مهنؿ يتقؾمٕمقن ذم سم٤مب إًمٗم٤مظ شمقؾم ًٕم٤م ً
اًمٕم ْٚمؿ – أن َشمر َك اًمّمالة ُيم ْٗمر« :افًََََٓ ََُد َاف َِ
َقم ِـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – وهق ىمقل يمثػم ُِمـ أهؾ ِ
ََٚوَ َبََََْْٔ َََُٓ ُمََ
َ َْ
ََََذَيَََ َبََََََََْْْٔ ََ
ْ
ٌ
ْ

( ) أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ذم يمت٤مب احل٩م – سم٤مب ُم٤م يٗمًد احل٩م (ُ )9782مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم.
1

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمٖمالم سم٤مًمّمالة ( ،)495وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (.)572
2
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

افهَ ََالَ ُةَََ َََ،ؾَ َََّ َْنََ َتَ ََرَ َـَ َََََٓ َََٚؾَ َََ ََْدَ َـَ ٍََ ََرَ» ّ
وإٓ وم٢من أهمٚم٥م ُم٤م يٙمقن سمف اًمردة إٟمم هق ومِ ْٕم ٌؾ.
ََ َ
َِ
َلََظََّ ٍَلَََوَ َِجَ َََد َْ َِ َِ
َِ
افهَ ََالَةَََََ
َسَ ََلََ َََوَافتَ
َََ َََّٔ ََمََ َََوَََ َ
تََؾَ َٔهَ) ْ
ىم٤ملُ ( :تَبَْىَ َُلََ ُـَ َ ََ َُ
وءَ) إذا ارشمد ذم أصمٜم٤ملف ( ََوَافََ ٌَُ َْ
أي ذم أصمٜم٤ملف ( َؾَتَُبَْىَ َُلََاََفَْ َُوَ َُضَ َ ََ
َِ
احلَََٟوَافًََََّرَ َةََوَؽَ َِ َِ َِ
َََٝفََََٔ َْحَبََىََ َنََظََّ َُِ ََ
افهَ َََٔٚمََ َـَ َََذَفََِ ََ
كَ﴾َ ).
َشَ ْـَ ََ
كَ)َ ْ
َٚوَََ َ
َُمَىَْ ََِ ًََ ََ ََ
َرََ َذَفَكََََََفَ َََ َْوَفَهََ َتَ ًََ َ ََٚػََ﴿َ:فََئَ َْنََأََََ َْ ََ
أي ذم أصمٜم٤ملف ( ََوََ ََ َ ََ ُ ْ ََ ََ َْ ََ
ٚلََاَ َِإلشَ ََالَ ِمَ َ َؿَبَ ََلَ َ ََِرَدَتََِ َِهَ)َ واٟمتٝمك ُمٜمف (َ َؾََٓ َْلَ َيَبَىَُ َُلَ َبَِ ََ َِ
َىم َ٤ملََ ( :وَ ََأَمََََٚافََ ًَََّ َُلََافَََ َِذَيَ َظَ ََِّ ََِ ُهَ ََِِفَ َ ََحَ َ َِ
اَرَ ََجَ ََعَ َإََِ ََػََاََ َِإل َْشَ ََالَمََََِ
ََ َ ْ
ْ
ٚفرَدَةََإَََِ َذَََ ََ
َ
َْ
َ
( )1

( )2

ََأَ ْمَ َََََٓ؟َََ) صقرة ذًمؽ :ؿمخص طم٩م َطمج٦م اًمٗمريْم٦م ُصمؿ ارشمدُ ،صمؿ رضمع إمم اإلؾمالم ُمرة أظمرى :هؾ ُٟم ْٚم ِز ُُم ُف ْ
سم٠من يٕمقد
َِ
ومٞمح٩م طمج َ٦م اًمٗمريْم٦م ُمر ًة أظمرى؟ وٟمحق ذًمؽ ،ىم٤ملَِ ََ( :
ىمٌؾ
ٔحَ َ ََإََٔ ُهَ َ َيَ ًَُوَ ُدَ َإََِفََ َْٔهَ َظَ َََّ َُِ ُهَ) وٓ ُي ْٚم َز ُم سم٢مقم٤مدة ُم٤م ومٕمٚمف ْ
افهَحَ َ َُ
َ
ُ َ
َ
﴿وَمَنَ َيَرَ َتَ َِ
َِ َِ َِ
َََ َ َٝوَ َُهَ ََوَ َ َـَ ََٚؾََِ ٌَرَ﴾َ ) ىم٤مل [سمِ َ٠من] اًمرد َة ذط
َدَ ْدَ َ ََِمَ َْْ َُُ ْمَ َظَ َْنَ ََدََِيَََِْ َِهَ َ َؾَ ََٔ َُّ َْ
اًمردة ،ىم٤مل( :فَ َََ َْوَفَهَ َ َُشَبَْ ََحَُ ََٕ َٚهَ َ َََوَ َتَ ًََ َ ََٚػََْ َ َْ ََ ََ َ َ :
َََ ََٝوَ َُهَ ََوَ َ َـََٚؾٌََََِرَ َ َؾَََُٖوَفََئََِ ََ
َََ َٝأََ ْظََََمَ ََُلَ َم﴾َ ُم٤م يٙمقن إطمٌ٤مط اًمٕمٛمؾ وإًمٖم٤مؤه
َحَبَِىََ َْ
إلطمٌ٤مط اًمٕمٛمؾ إول اًمذي قمٛمٚمف ﴿َ َؾَ ََٔ َُّ َْ
كَ َ ََ
( )3

( )4

ً
وإسمٓم٤مًمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ّإٓ ْ
ُمقىمقوم٤م.
يم٤مومرا :وًمذًمؽ يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ
أن يٛمقت اعمرء ً
َِ
َِ
ؼَوَظَ ٌََ]ٜ
افسََٚبَِ ًََ ََُُ َ ََ ٜ
افََ َََ َٚظَ َََد ُةََََ َ
َ[َ:مَََٚفََ ٍََ ََُٜافََ ٍََُُ َٚرََ ََمَ َْ َُ
ٚرَ ََمَ َْؼَوَظَ ٌ )َٜوهذه اًم٘م٤مقمدة أصؾ ُِمـ أصقل اًمديـِ ،
ىم٤مل( :اف َِ
ََ:مَََٚفََ ٍََ َُ َٜاف َِ
وُم ْـ أيمثر َُم ْـ َيمتَ٥م
َافسََٚبَِ ًََ َُُ ََ َٜ
ْ
َََ َََ َٚظَ َََد ُةَ َََ َ
َََ ٍََُُ َ ََ َُ
ِ
ومٞمٝم٤م وأضم٤مد وأطمًـ ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مُ ،
صمٜم٤مء – اعمقاومؼ ًمف واعمخ٤مًمػ ذم
ويمؾ اًمٕمٚممء ُم ْـ سمٕمده أىمروا يمالُمف وأصمٜمقا قمٚمٞمف ً
اعمذه٥م – هق اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ذم يمت٤مسمف « ْاىمتِ َْم٤مء اًمٍم ِ
اط اعمُ ًْتَ ِ٘م ِ
ٞمؿش طمتك ًم٘مد ىم٤مل سمٕمض خم٤مًمٗمٞمف :إٟمف أضم٤مد ذم هذا
ُ
َ
اًمٗمتَ٤موى ِ
ِ
اًمٗم ْ٘م ِٝمٞم ِ٦مش وذم
اًمٙمت٤مب إضم٤مدة ُمٜم٘مٓمٕم٦م .ومم ْـ َٟم٘مؾ قمٜمف وم٠ميمثر اسمـ طمجر اهل َ ْٞمتَٛمل – رمح٦م اهلل قمٚمٞمف – ذم « َ َ
«احل ِديثِٞم ِ٦مش وذم «اًمز َو ِ
اضم ِرش وذم همػمه٤م ،وأصمٜمك قمغم هذا اًمٙمت٤مب سم٤مخلّمقص.
َ

ٚرَ َ ََوََ َِ
(َمََٚفََ ٍَََ َٜافََ ٍََُُ َ َِ
وم٤معم٘مّمقد أن هذا اًمٙمت٤مب ىمرر ومٞمف اًمِمٞمخ هذه اًم٘م٤مقمدة وهل أن َ َُ َ
اجَ َبَ ٌ َ)َٜوإصؾ ذم ذًمؽ أن
اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – ىم٤مل ذم احلدي٨م اًمذي صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح ُِم ْـ طمدي٨م قم٤ملِم٦م ََ « :مَ َْنَ َظَ ََِّ ََلَ َظََّ ًَالََ
( )5

( ) أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمرك اًمّمالة ( ،)2621وصححف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ( )574قمـ سمريدة ريض اهلل قمٜمف.
1

( ) ؾمقرة اًمزُمر.65 :
2

( ) ؾمقرة اًمٌ٘مرة.217 :
3

( ) ؾمقرة اًمٌ٘مرة.217 :
4

( ) 5قم٤ملِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ أم اعم١مُمٜملم ،زوج ا ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأؿمٝمر ٟمً٤ملف ،شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة سمًٜمتلم ،وهل سمٜم٧م ؾمٌع ،واسمتٜمل هب٤م سم٤معمديٜم٦م وهل اسمٜم٦م شمًع ،ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أري قم٤ملِم٦م ذم
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

فََ َْٔ ََسََظَ ََِ َْٔ َِهَ َََأََ َْمَ َُرََََٕ ََََٚؾَ ََُٓ ََوََ َََرَدَ» وىمقل اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –َ( :فَََْٔ ََسََظَ ََِ َْٔ َِهَ َََأََ َْمَ َُرَََََٕ َ)ٚحيتٛمؾ صمالصم٦م ٍ
أُمقر:
( )1

أي ٟمحـ اعمًٚمٛمقن ،ومٞم٘م٤مسمٚمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر :ومتٙمقن ُمِم٤مهب٦م اًمٙمٗم٤مر ممٜمققم٦م.
َ -1أ ُْم ُرٟم٤م ومٞمم ي٘م٤مل اعمًٚمٛمقنْ :
أن يٙمقن َ
 -2وحيتٛمؾ ْ
أيْم٤م.
ومٛم ْـ أطمدث سمدقم٦م وم٢مٟمف يٙمقن
ُمردودا ،وهذا صحٞمح ً
ً
(أ ُْم ُر َٟم٤م) ْ
أي ذم اًمًٜم٦مَ :
 َٞأٟمف يٙمقن ُِم ْـ سم٤مب أهؾ اًمٓم٤مقم٦م َ
ََََٚفََََِ َُ
ََ -3وَاَدََ ًََََْْىَ َافثَ
ومٕمٚمف أهؾ اعمٕمّمٞم٦م
أي ْأُم ُر أهؾ اًمٓم٤مقم٦م :ومم َ
(أ ُْم ُر َٟم٤م) ْ
ُمردودا قمغم ص٤مطمٌف.
واؾمتٛمروا قمٚمٞمف وُمِم٤مهبتٝمؿ ومٞمف وم٢مٟمف يٙمقن
ً
وضمؾ سمف اإلؾمالم ،وسمف
وهذه اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م صحٞمح٦مٕ :ن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – هق اًمذي سمٚمغ اهلل َقمز َ
شمٙم ُٛمؾ اًمٕمداًم٦م واًمٓم٤مقم٦م واإليمن.
وضمؾ اًمًٜم٦م ،وسمف أي ًْم٤م ْ
سملم اهلل َقمز َ
َِ
ي٘مقل اًمِمٞمخَِ َِ َِ َ :
رَ َ َِمَ ََنَ َََإََُ َُمَ َ َِ
ٚرَ ِعَ َََِِفَ َـََثَََِ ٍَ
ِنَ َ َِ
َصََْ َََ
َّٔ ٌَََ َ َٜمَ ََْ َُهَوَ َدَ ٌةَ َفَََِ َ َ
َف ََؾَََِ ََََََٔٓ َ َٚصَ َْٔ َُخَ َاََ ِإلَ َْشَ ََالَمََََِ
ورََََ َ َ،وَ َؿَ ََْد َ ََ
ََ
(وَ ََهَذَهَ َ َؿَ َٚظَ َََد ٌةَ َظَيَ َ ََ
ىَؾََِ َ َِٔهَََوَ َـَ ٍََىَََ ََؾرَ َِْحَهََاََهللََُ َِ
ٚبَََ ََ َِ
َافكَاَ َِ
َِ
طََاََدَُ َْسَتََ َََََِٔمَََِِ
ََِفََ َََُمَََٚفََ ٍََ ََََِ َٜأََ َْصَ ََحَ َ َِ
ِضََظََْْ ُهَ)َ ُصمؿ َذ َيمر
ََ َ ُ ََ
َاجلَحََٔ ِمَ»َ ََؾ ََنَ ٍََ ََ ََ
َُمَ ََهََْ ًٍَ ََ ََ
َٚشَََمَ ُهَ«َََ:اَ َْؿتَ ََوَ َ ََ
ََوَ ََرَ ََ
ٚءََََ َ ََ
اًمِمٞمخ ذم هذه اًم٘م٤مقمدة صمالث ُمً٤ملؾ:
اَدََ َْسََََٖفََ ََُ َٜإََُ َ ََ
وػََ:ومٞمٝم٤م صقر ًمٌٕمض ُم٤م ُ ِهنل قمٜمف ُِم ْـ ُمِم٤مهب٦م اعمنميملم مم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،صمؿ
َذ َيمر اًمْم٤مسمط ،وهذا اًمْم٤مسمط ُمٗمٞمد ذم ُم٤مذا؟ ذم ْ
َََ َََْٓ َُيَ َظَ َِنَ
أن ٟمٕمرف ُم٤م اًمذي ي٘م٤مس قمٚمٞمف .وم٘م٤مل اًمٞمِمخَ ( :ؾَ ََِّ َْنَ َ َذَفََِكَََََ َافْ
ٚسَََوََ ََاَلََٔئَََ َِ
افتَ ََ َِ
َٚتَ) وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َهن َك قمـ اًمتِمٌف هبؿ ذم اًمٚمٌَ٤مس ذم أؿمٞم٤مء يمثػمة ،وذم
َنَبَهَ َ َِِبَََِ َْمَ ََِِفََافَِبََ َ َِ ََ ْ
ََََ ُدَ َْ َِ َِ
غَ» َُ « ،جَزَ َََََ َ
وسَ»
ىَخٚفَََِ ٍَُواَا
َ،وَ ََأَ َْرَ ََُخواَاف
يمٗمرق اًمِم َٕم ِر وإـمالق اًمٚم َحكَََ « :خٚفَََِ ٍَُواَا
ََََََِ ََحَ ََ َََ
ؼَـَ ََ
ََََدََ َُجَ َ ََ
َواَافنَ ََوََ َِارَ ََبَ ََ ََ
اهلٞمئ٤مت ْ
( )2

( )3

[ىم َ٤ملَ ( ] :ـَََََمَ َ َُهَ ََوَ َ َُمَ ٍََ َهَ ٌَلَ ََِِفَ َ َبَ َ َِ
ٚبَ َ ََأَ َْحَََُِ َٚمَ َََ َ
وهمػم ذًمؽَ .
افذَ َمَ َِ )َٜاًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مؾمقا قمغم ذًمؽ أؿمٞم٤مء مم٤م ُيتص سمف اًمٙمٗم٤مر

يمٚمٌس اًمزٟم ِ
٤مر ذم اًمزُم٤من إول ،وهٙمذا مم٤م ؾمٜمذيمر و٤مسمٓمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ.

سمٙمرا
اعمٜم٤مم ذم هىم٦م ُمـ طمرير وم٘م٤مل« :إن يٙمـ هذا ُمـ قمٜمد اهلل يٛمْمفش ومتزوضمٝم٤م سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م سمثالث ؾمٜملم ،وَل يٜمٙمح صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
همػمه٤م ،وشمقذم قمٜمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل سمٜم٧م صممن قمنمة ؾمٜم٦م ويم٤من ُمٙمثٝم٤م ُمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمًع ؾمٜملم .ىم٤مل اًمزهريً :مق َجع قمٚمؿ
قم٤ملِم٦م إمم قمٚمؿ َجٞمع أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٚمؿ َجٞمع اًمٜمً٤م ء ًمٙم٤من قمٚمؿ قم٤ملِم٦م أومْمؾ .شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م صممن ومخًلم ،ودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ُ « )119–198/2أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( )385-383/3اإلص٤مسم٦م (.)29-16/8
( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمٌ٤مـمٚم٦م (.)1718
1

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس – سم٤مب شم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر ( ،)5892وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة – سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة ( )259قمـ اسمـ قمٛمر
2

ريض اهلل قمٜمٝمم.
( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة – سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة ( )269قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
3
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َََبَِيَ َصَ َذَ َاََهللَُ َظَ َََِٔ َِهَ ََوَشََِمَ َهَ ََْديَ َاَدَُ َْ َِ َِ
َاحلََََ َ َٟخَٚفََ َََ َِ
َِ َِ
ىم٤مل( :وَ َـَ َََذَفََِكَََََ َـََثَََِ َِ
َٚفدَ ْؾَ ِعَ َ ََِمَ َْنََ
غََ َ َ،ـَ ََ َ
ؼَـَ ََ
ْ ََ ََ ََ ََ
ف َؾَ َ ََََٔٓ َٚافَْ َ ََ
رَ ََمَ َْنَ َ ََمَََََْٚشَكَ ََ ََ َ
ََ
ٌَ
َََ ٌَُ ََُرَ َ َِ
وَل ْ يٙمـ ْ
وبَ) وم٢من اعمنميملم إٟمم يم٤مٟمقا يدومٕمقن ذم ؿمدة اًمٔمٚمٛم٦م ،وم٢مذا اؿمتدت اًمٔمٚمٛم٦م دومٕمقاَ ،
دومٕمٝمؿ ذم
ظَ ََرَ َؾََ ََٜبَ ًَْ َََدَاف
أول اًمٚمٞمؾ ،واًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ظم٤مًمٗمٝمؿ َ
ومدومع ذم أول اًمٚمٞمؾ ،صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
ىم٤ملََ ( :وَ َِمَ َْنَ َ ََُمَ ْزَ َدَفََِ ٍَََ َ َٜؿَبَْ ََلَ َ َََُشَ َ َِ
سَ) ٕن اعمنميملم يم٤مٟمقا ي٘مقًمقنَ « :أ ْ ِ
افنَ ََّْ َِ
وقَ َََ َ
ومػمون أهنؿ يٜمتٔمرون
ػمش
ْ
ذ ْق َصمٌِ ُ
َُ
( )1

طمتك ُشم ْ ِ
ومٕمؾ ذًمؽ ًَمـم صغم
يمثػما ُصمؿ سمٕمد ذًمؽ ُيرضمقن ،اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – إٟمم َ
نم َق اًمِمٛمس ً
أذ َىم٧م اًمِمٛمس سمٕمد ،وُمع ذًمؽ
اًمٗمجر يقم اًمٕمٞمدُ ،صمؿ ضمٚمس سمٕمده٤م يدقمق ً
ىم٤ملم طمتك أؾمٗمرت ضمدا ،يٕمٜمل ُم٤م ْ َ
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ظمرج إمم ُِمٜمًك سمٕمد ذًمؽ.
ىم٤ملَِ َِ َِ َ :
َصَ َذَ َاََهللََََُظَ ََِ َْٔ َِهَ َ َََوَ ََشََِ ََمَََ «َََ:مَ َْنَ َ َتَ ََ
َنَبَ َهَ َبَِ َََ َْوَ ٍمَ َ َؾَ ََُٓ ََوَ َ ََِمَ َْْ َََُٓ َْمَ» ) هذه اجلٛمٚم٦م ُِم َـ اًمِمٞمخ شمٗمٞمدٟم٤م أُمريـ :أن
(وَفَ َََ َْوَفَهَ َ ََ
ََ
(مَ َْنََ َتَ ََ
َنَبَهََبَِ َََ َْوَ ٌمََ ََؾ ََُٓ ََوََ ََِمََْْ َََُٓ ْمَ)َ وإُمر اًمث٤مين آؾمت٘مراء ًمٚمٗمروع اًمٙمثػمة اًمتل ضم٤مءت
اًمدًمٞمؾ قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة هق اًمٜمصََ َ :
( )2

وىمّمد خم٤مًمٗمتٝمؿ.
قمـ اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ذم اًمٜمٝمل قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمنميملم ْ
ٚفوََٚبَِ َُطَ َ ََََِل َِذَ َِهَ َافََ َََ َ َِ
َافََُِتَََ َِ
َصَ َبَِ َِهَ َاَدَُ َْ َِ
ٚظَ َََد َِةَََ َ:أَنَ َ ُـَ َ
َٚبََ
ؼَ ُـَوَنَ َ ََِمَ َْنَ َ ََأَ َْهَ َِلَ َََ
ٚفوََٚبَِ َُطَ)َ وهذا ُمٝمؿ ،ىم٤ملَ ( :ؾَ ََ َ
ىم٤ملَ َ( :ؾَ ََ َ
َلَ َ ََأَ َْمَ ٍَرَ ََ ََْ
َاختَُ َ
ََوَؽَ َِ
َرَ َِهَ ِمَ َ َؾَََََِٕ٘هَ َ ُيََْْ ََََٓىَ َظَ َِن َافتَ ََ
َنَبَ َِهَ َ َِِبَََِ َْمَ) وهذه اًم٘م٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ،اًمذي ُ ِهنٞمٜم َ٤م قمـ اًمتِمٌف سمف ُِم ْـ هٞمئ٤مت وًمٌ٤مس وأومٕم٤مل
اعمنميملم ٟم٘مقل ٓ :ختٚمق ُِم ْـ أطمد أُمريـ:

َإَََ َْمَ َُرَ َََإَََ َوََُلَْ َ:
أن يٙمقن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ٟمص قمغم ًمزوم خم٤مًمٗمتف ،ومٝمٜم٤م يٙمقن اًمقطمل ٟمص قمٚمٞمف
وهمػم ذًمؽ ُِم َـ إُمقر
دالمُ :مثْؾ ْأُمر اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – سم٢مقمٗم٤مء اًمٚم َحك َو َطمػ اًمِمقارب ْ
ومٞمًتٛمر ً
اًمٙمثػمة اًمتل ضم٤مءت ،ومٝمذه ضم٤مءت ُِم ْـ سم٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمنميملم ،وأطم٤مدي٨م اعمخ٤مًمٗم٦م يمثػمة ضمدا.
َََ ََْوَ ُعََافثَ
ََََِِّ َٚنََ:مم٤م جيتٝمد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٜمزيٚمف حت٧م اًم٘م٤مقمدة هذه ،ومٜم٘مقل :إن هذا اًمتٜمزيؾ هق اًمذي ُيتٚمػ سم٤مظمتالف
افْ
اًمزُم٤من وسم٤مظمتالف اعمٙم٤من ،واًمْم٤مسمط ومٞمف أن ُم٤م ْ
اظمتُص سمف اعمنميمقن ؾمقاء يم٤مٟمقا ُِم ْـ أهؾ اًمٙمت٤مب أو ُِم ْـ همػمهؿ :وم٢مٟمف
وومٕمٚمف همػمهؿ وم٢مٟمف جيقز ومِ ْٕم ُٚم ُف.
– ُم٤م اظمتّمقا سمف يٕمٜمل أصٌح قمالُم٦م قمٚمٞمٝمؿ – ٓ جيقز ُمِم٤مهبتٝمؿ ومٞمف ،وأُم٤م ُم٤م ومٕمٚمقه َ
ُمث٤مل ذًمؽ :اًمٓمٞمَ٤مًم ِ ُس :اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – َ
ذيمر أن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا يٚمًٌقن اًمٓمٞمَ٤مًم ِ َسَ ،واًمٓمٞمَ٤مًم ِ ُس
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احل٩م – سم٤مب ُمتك يدومع ُمـ َجع (ُ )1684مـ طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.
1

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس – سم٤مب ذم ًمٌس اًمِمٝمرة ( ،)4931وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ( )4347قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل
2

قمٜمٝمم.
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ُمقضمقدة قمٜمد وؾمط آؾمٞم٤م شم٘مريٌ٤م :وًمذًمؽ ًَمـم اٟمتنم اإلؾمالم هٜم٤مك يم٤من يمثػم ُِمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُمِمٝمقريـ سمٚمٌس
ْ
ً
اًمٓمٞمَ٤مًمِ ِ
س وسمّمٜمٕمٝم٤م ،يم٠ميب اًمقًمٞمد اًمٓمٞمَ٤مًمِ ِز ،وأيب داودش اًمٓمٞمَ٤مًمِ ِز .وأسمق وًمٞمد اًمٓمٞمَ٤مًمِ ِز قمغم ذط اًمٌخ٤مري ،سمؾ هق
ِ
٧م ُمع أهن٤م ًمٌ٤مس ذم إصؾ ًمٖمػم اعمًٚمٛملم؟
ٞمح ْ
ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري ،إٟمم يم٤من يٚمٌس هذه اًمٓمٞمَ٤مًم َس ويّمٜمٕمٝم٤م :عم٤مذا هٜم٤م ُأسمِ َ
ٟم٘مقلٕ :هن٤م أصٌح٧م ُمٕمرووم٦م ْسملم اعمًٚمٛملم.
ويمذًمؽ سمٕمض إًمًٌ٦م اعمقضمقدة أن :هٜم٤مك سمٕمض إًمًٌ٦م ذم زُم٤من ُمٕملم ََل ْ يٙمـ يٚمًٌٝم٤م اعمًٚمٛمقن ،ومٜم٘مقل:
َٟم َٕم ْؿَ ،أُم٤م وىمد اٟمتنمت سمٞمٜمٝمؿ ومٜم٘مقل :إن ًمِ ٌْ ًَ َٝم٤م ًمٞمس ُِم َـ اًمٚمٌ٤مس اعمُ َحر ِمَ ،
وًم ِٙم ْـ ٓ ؿمؽ أن اًمٕمقدة ًمٚمٌ٤مس اعمًٚمٛملم
وًمٌِْ ٍ
س ُِمثْؾ ًمٌ٤مؾمٝمؿ وم٢مٟمف ْ
أيم َٛمؾ :وًمذًمؽ وم٢من قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف – يمم صمٌ٧م قمٜمد أيب قمقاٟم٦م ىم٤مل ًَمـم أرؾمؾ ًمألُمّم٤مر
يمجد ُيم ْؿ
أي يمقٟمقا َ
– يم٤من يرؾمؾ ًمٚمٌٍمة وُمٍم واًمِم٤مم واًمٞمٛمـ وهمػمه٤م – يقصٞمٝمؿ سمقص٤مي٤م وُمٜمٝم٤مَ « :مت َ ْٕم َد ُدواش ْ
ُمٕم ِد سم ِـ َقم ْد َٟم٤م َن ذم ًمٌ٤مؾمف وهٞمئتف وذم ًُم َٖمتفِ ،
وُم َـ اًمٙمالم اًمذي َ
َج ٌؾ يمثػمة ىم٤ملَ « :واشم ِز ُرواش ٕن ُمِم٤مهب٦م
ذيم َره وهق ُ َ
َْ ْ
( )1

( )2

ِ
شم٠مصمػما ذم اًم٘مٚم٥م :وم٢من اعمِم٤ميمٚم٦م اًمٔم٤مهرة ُم١مصمرة قمغم
ًمٌ٤مس أهؾ اإلؾمالم – ُم ْـ سم٤مب اعمِم٤مهب٦م هٜم٤م – يٙمقن آصمر يٕمٜمل أيمثر ً
اعمِم٤ميمٚم٦م اًمٌ٤مـمٜم٦م ،وهذا واوح ضمدا ضمدا ،طمتك ذم ـمري٘م٦م اًمٙمالم :وم٢من اًمذي يتٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م يٗمٙمر ومٞمٝم٤م :وًمذًمؽ ًَمـم ىم٤مل
أن جيتٝمد اًمِمخص ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ّإٓ ْ
أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌِِل – وهق ُِم َـ ْإٟمدًمس – ٓ :يٛمٙمـ ْ
أن يٙمقن قم٤معمً٤م
سم٤مًمٚمً٤من اًمٕمريبٟٕ :مف يًتٓمٞمع ْ
أن يٗمٙمر هبذه اًمٚمٖم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن.
إذ ْن :قمرومٜم٤م أن ُم٤م يم٤من ُِم ْـ ؿمٕم٤مر اعمنميملم ويٕمرومقن سمف ومال جيقز ُمِم٤مهبتٝمؿ [ومِ ِٞمف] ُِمثْؾ اًمزٟم ِ
َ
٤مر ،يم٤من اًمزٟم ُ٤مر ُِم ْـ
ومؽمة ُصمؿ رضمع ُصمؿ ْاًمتَ َٖمك ،وهٙمذا ،واًمذيـ يتٙمٚمٛمقن قمـ
قمالُم٤مهتؿ ،وهق ًمٌس ًمقن ُمٕملم ذم زُم٤من ؾم٤مسمؼ ،وهذا ْاًم َت َٖمك ً
إظمٌ٤مر يٕمرومقن هذا اًمٌمء.
ُمٕمرووم٤م قمٜمد اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ مم٤م يِمؽميمقن ومٞمف وم٢مٟمف جيقزَ ،
وًم ِٙمـ إومم وإيمٛمؾ ْ
ً
أن يٙمقن اعمرء
وأُم٤م ُم٤م يم٤من
إزارا ُِمثْؾ اًمث ْقب
ًمٌ٤مؾمف ًمٌ٤مس أهؾ اإلؾمالمً ،مٞمس ًمٌ٤مس أهؾ اإلؾمالم اًمث ْقب وم٘مط ،ٓ ،ىمد يٙمقن ً
صمقسم٤م ،ىمد يٙمقن ً
ً
ؿمٕم٤مرا ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ُيمؾ سمٚمد سمخّمقصف ومٝمذا هق ؿمٕم٤مر أهؾ اإلؾمالمٓ ،
هوآُ ،م٤م يم٤من
واًم٘مٛمٞمص ،ىمد يٙمقن
ً
يٚمزم ًمٌ٤مس سمٚمد ُمٕملم [ًمِٞمَ ُٙم َ
قن] هق ؿمٕم٤مر أهؾ اإلؾمالمُ ،ٓ ،يتٚمػ أهؾ اإلؾمالم ِ[ذم] ًمٌ٤مؾمٝمؿ ُِم ْـ سمٚمد إمم سمٚمد آظمر.

( ) أظمرضمف اًمٌٖمقي ذم «ذح اًمًٜم٦مش (.)3117
1

( ) ُم٤م ىمٌٚمف.
2
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َ
إذ ْن :هذه هل اًم٘م٤مقمدة اًمً٤مسمٕم٦م.
َاجلَبََٓ ََِ َٜظَ ََذَ َ َََشَ ٍَءََيَسَجَ ََُد َظَ َََِٔ َِهََ َُ َ َِ
َمََٚفََ ٍََتَََُٓمََ َََ،ـَََمَ َيَ ََُْرَهَ َ ََ ْ َِ
ِرََاؾََِ ََوَ ََِ،ََ َٜ
ىم٤مل اًمِمٞمخَ ( :بَ َْلَ َ ََأَ َْهَ َُلَ َاف
ٔصَََ ََْ ْ ََ
َْ ُ َْ ََ
ََتََهَ َ َُ
ؼَ ُعََ َُ َ َُ َْ ََ ُ ََ ُ
َمََٚفََ ٍََ ًَ َٜفََ َ َ
ْ
َََبَِ َََد ِعَ َ ُيَ َْ ََ
َ َٝبَِ ََ َِ
َََبَٔ َِ
وَ َـَ َََذَفََِ ََ َِ
َعَ َ َِمََْْ َََََٓ َُ َ َٚ
َمََٚفََ ٍََ ًَُ َ َٜلَ َْمَ) ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾ :ىمقل اًمٜمٌل – صغم
ٚفهَ ََالَةَ َظَ ََِ َْٔ ََِٓ َْمَ َ ُيَ ََََّْْ َُ
َ
كَ َ ََ َْتََهَ َ َُ
ََ
عَ َ َََوَ ََأَ َْهَ َِلَ َاف ََ ْ
ٔصَ َظَ ٍَّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –ََ « :مَ َْنََظَ ََِّ ََلَ َظَ َََّ ًَالَ َفَََْٔ ََسََظَ ََِ َْٔ َِهَ َََأََ َْمَ َُرََََٕ ََََٚؾَ ََُٓ ََوَ َ َََرَدَ» حتتٛمؾ صمالصم٦م أُمقر :ومٞمٜمٝمك ومٞمف قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمنميملم،
( )1

ويٜمْ َٝمك ومٞمف قمـ ُمِم٤مهب٦م أهؾ اًمٗمًؼ :وًمذًمؽ ُم٤م يم٤من ُِم ْـ ًمٌس أهؾ اًمٗمًؼ ُمٜمٝمل
ويٜمْ َٝمك ومٞمف قمـ ُمِم٤مهب٦م أهؾ اًمٌدعُ ،
ُ
ؾم٤مسم٘م٤م يم٤مٟمقا يٛمٜمٕمقن ُِم ْـ ْ
قمٜمف ،وهذا ُيتٚمػ أي ًْم٤م سم٤مظمتالف اًمزُم٤من :ومٗمل ُيمتُ٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ً
أن دمٛمع اعمرأة ؿمٕمره٤م ومقق

ىمديم ُيمـ جيٛمٕمـ
رأؾمٝم٤مُ :م٤م اًمًٌ٥م؟ ىم٤مًمقاٟٕ :مف ذم اًمزُم٤من إول يم٤من هذا َقم َٛمؾ اًمٌٖم٤مي٤م ،هٞمئ٦م اًمٌٖم٤مي٤م ،اًمٌٖم٤مي٤م ً
ؿمٕمقرهـ ومقق رءوؾمٝمـ :ومٚمذًمؽ ٟم٘مقل :هذا ممٜمقع ٕضمؾ هذه ِ
اًمٕمٚم٦م :وٕٟمف يّمٖمل إمم متٞمٞمز اعمرأة إذا ًمًٌ٧م
ِ
ً
قممُم٦م ومال
ىمديم يم٤مٟم٧م اعمرأة شمٚمٌس
طمج٤مسم٤م َ
ً
فمٝمر ُم٤م ومقق رأؾمٝم٤م :وًمذًمؽ ُمتٜمَ ُع اعمرأة ُم ْـ َضم ْٕمؾ اًمٕمملؿ ومقق رأؾمٝم٤مً ،
ٍ
طمج٤مب – يٕمٜمل ذم سمٞمتٝم٤م ً
ُمثال – وهذا ًمٞمس
ف هب٤مًَ ،م ِٙم ْـ ًمق ووٕمتٝم٤م قمٜمد همػم أضم٤مٟم٥م أو دون
دمٕمٚمٝم٤م ًمٙمل ٓ ُشم ْٕم َر ُ
ؿمٕم٤مرا ذم هذا اًمزُم٤من وم٢مٟمف ضم٤ملز :مم٤م يدل قمغم أن اًمٜمٝمك قمـ ُمِم٤مهب٦م ُ
اًمٗمً٤مق واعمنميملم وأهؾ اًمٌدع إٟمم ُيتٚمػ ُِم ْـ
ً
ٜمّمقص٤م ومٞمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
زُم٤من ًمزُم٤من أو ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمذرالع ُم٤م ََل ْ يٙمـ ُم
ً
ؿمٕم٤مرا هلؿ :ىم٤مًمقاُِ :مثْؾ [ َأن] سمٕمض أهؾ اًمٌدع ُيص ؿمٞمئً٤م ومٞمًجد قمٚمٞمف ،ىم٤مًمقا:
أهؾ اًمٌدع هٜم٤مك أؿمٞم٤مء أصٌح٧م
ً
ِ
ومٛم ْـ َظمص ؿمٞمئً٤م يًجد قمٚمٞمفْ :
ىمّمد وم٢مٟمف
همػم ْ
إن َ
ىمّمد ُمِم٤مهب٦م أهؾ اًمٌدع وم٢مٟمف طمرامٟٕ :مف اسمتداع ذم اًمديـ ،وأُم٤م ُم ْـ ْ
َ
ُمٙمروه وم٘مط ،واًمدًمٞمؾ قمغم اًمٙمراه٦م وقمدم اًمتحريؿ أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ُر ِو َي قمٜمف أٟمف ؾمجد قمغم َيم ْق ِر
قممُمتف ًَم ِٙم ْـ سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :إن هذا اًمًجقد قمغم َيم ْق ِر اًمٕممُم٦م ُمتّمؾ سم٤مجلًد ،وُيرج ُِم ْـ هذا إُمر أُمرانُ :م٤م يم٤من
ُمت ً
ّمال يم٤مًمٕممُم٦م ،واًمٓم٤مىمٞم٦م ،هذه ُمتّمٚم٦م ًمقروده قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وُم٤م يم٤من ُمت ِّم ًال سم٤مٕرض
( )2

يم٤محلّمػم :وم٢من اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – صغم قمغم طمّمػم اًمذي يمرهف اًمٕمٚممء ختّمٞمص اجلٌٝم٦م طمتك ذم
( )3

ؿمديدا وم٤مٕصؾ ْ
وضمقد ْإذى ووضمقد احلَر :إذا يم٤من ٓ ُي ْ١مذي ً
أن ٓ ُ َ
ختّمص جلٌٝمتؽ ؿمٞمئً٤م.
أذى
ً
( ) شم٘مدم خترجيف.
1

( ) أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( )7184قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم ريض اهلل قمٜمف.
2

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب اًمّمالة قمغم احلّمػم ( ،) 389وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة – سم٤مب ضمقاز اجلمقم٦م ذم
3

اًمٜم٤مومٚم٦م ( )658قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
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َهَ َٔصَ َظََِعَ ََوَ ََأَهَ َِلَ َاف َِ
ىم٤مل( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ َِ
ٚفهَ ََالَ َِةَ) اعمراد سمتخّمٞمص َقم ِكم وطمده :إصؾ أٟمف جيقز ْ
أن شمّمكم
َََبََََْٔ َٝبَِ ََ َ
ٍَّ َْ
كَ َ ََ َْتَ َُ
ََ
ِ
َصَ َلََظَ ََذَََ َِ
َآلَ َََأََ َِِبَ َََأََ َْوَ ََفَ»  ،وصغم قمغم
قمغم ُيمؾ ُم َـ اعمًٚمٛملم :وذًمؽ ٕن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤مل« :افَََِ ََُٓ َمََ ََ
( )1

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل – ريض اهلل قمٜمٝمم – وقمغم أهؾ سمٞمتف ًَمـم دقمقه إمم همداء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
ً
يمراه٦م ْ
ً
وجيقز ْ
وصٗم٤م
أن دمٕمؾ هذا
ٚمٝمؿ َصؾ َقم َغم َقم ِكم) ٓ ؿمؽ ،جيقزًَ ،م ِٙمـ اًمذي ُُمٜمِ َع ُمٜمف ُُمٜمِ َع
أن شم٘مقل( :اًم ُ
اًمٗم َداء اسمـ َيمثِ ٍػم – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – :واًمذي قمٚمٞمف اعمح٘م٘مقن ُِمـ أهؾ ِ
ٓزُم٤م ًمف :وًمذًمؽ ي٘مقل احل٤مومظ أسمق ِ
اًمٕم ْٚمؿ اعمٜمع
ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ص سم٤مًمّمالةًَ ،م ِٙم ْـ ُِم ْـ سم٤مب اًمت ٌَع جيقز.
همػمهُ -م٤م ُ َ
ُيّم ُ
ُم ْـ ختّمٞمص أطمد ُم َـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمّمالة َ -قمكم أو ْ
قن ،ومال َشم ُ٘م ْؾ ً
ُيّم َ
احلً ُـ سمـ َقم ِكم قمٚمٞمف اًمّمالة
يمذًمؽ آل سمٞم٧م اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – ٓ ُ َ
ُمثالَ :
واًمًالمُِ .م ْـ سم٤مب اًمٙمراه٦مًَ ،م ِٙم ْـ جيقز :وًمذًمؽ وم٢من اًمٌخ٤مري – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ذم صحٞمحف يم٤من إذا َو َر َد ِذ ْيم ُر
( )2

سمْم ُع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ويمذًمؽ احلًٜم٤من وم٢مٟمف أوردمه٤م وىم٤مل :قمٚمٞمٝمم
وم٤مـمٛم٦م ي٘مقل :قمٚمٞمٝم٤م اًمًالمٕ :هن٤م ْ
ِ
ؽمى قمٜمٝمؿ ،هذا ُِم ْـ سم٤مب اًمٙمراه٦م ُِم ْـ
وُم ْـ قمداهؿ وم٢مٟمف ُي َ َ
اًمًالمٕ :هنم ُم ْـ أسمْم٤مع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،
طمٞم٨م اًمتخّمٞمص ،ورسمم اًمٌخ٤مري يم٤من ًمف اضمتٝم٤مد ذم هذه اعمً٠مًم٦مُِ ،م ْـ طمٞم٨م اجلقاز جيقز.
أُم٤م ًمق ىم٤مل اعمرء( :اًمٚمٝمؿ صؾ َقم َغم ُحم َٛم ٍد وآًمِ ِف) ومٝمذا ُمقاومؼ ًمٚمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦مِ ،
وُم َـ اعمراد سم٤مٔل ذم اًمّمالة؟
َ
ُ َ
ىمقٓن ٕهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ :ىمٞمؾ :إن اعمراد سم٤مٔل ذم اًمّمالة هق ُيمؾ شم٘مل :عمِ٤مَ َر َوى مت٤مم اًمرازي ذم يمت٤مب « َ
اًمٗم َق ِال ِدش أن اًمٜمٌل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -ؾم ِئ َؾَُ :م ْـ آًمؽ؟ ىم٤ملُ « :ـَ َ
َلَ َ َتَ ََََِ ٍَّيَ» وهذا ُِم ْـ سم٤مب اًمدقم٤مء ومٞمدظمؾ ومٞمف ُيمؾ شم٘ملُ ،يمؾ ُم١مُمـ،
ٚمٝمؿ َصؾ َقم َغم ُحم َٛم ٍد َوآًمِ ِف) ومٞمدظمؾ ومٞمف ُيمؾ ُم١مُمـ ،وهذا اظمتٞم٤مر اإلُم٤مم أمحد ،وم٤مإلُم٤مم أمحد يرى أن ذم
قمٜمدُم٤م شم٘مقل( :اًم ُ
ٚمٝمؿ َصؾ َقم َغم ُحم َٛم ٍد َوآًم ِ ِف) يِمٛمؾ ُيمؾ شم٘مل وُم١مُمـ .واطمتمل صم٤من ْ
أن يٙمقن ىمراسمتف
اًمّمالة ذم اًمدقم٤مء قمٜمدُم٤م شم٘مقل( :اًم ُ
( )3

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب صالة اإلُم٤مم ودقم٤ملف ًمّم٤مطم٥م اًمّمدىم٦م ( ،)1497وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب اًمدقم٤مء عمـ أشمك
1

سمّمدىمتف (.)1978
( )2هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل،
وأسمق قمٌد اًمرمحـ ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف ،اإلُم٤مم ،اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف
سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (114/1
ؿمٝمد ً
شمرَج٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492/1شمرَج٦م .)647
( ) أظمرضمف مت٤مم اًمرازي ذم اًمٗمقالد ( )1567قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
3
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صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
افََ َََ َ َِ
ََْٕ ََُٕٚثََََٔ َْ َِ
َ:افذَ َـَ ََُرََ َـَ ََْ
ََََ َ َِٚمَََْ َُ ََََ َٜ
غَََِِفََ َََمَ ََسَٚئَََِ ََلََ:
ٚظَ َََد ُةََافث
َََ َََ َ َِ
ََْٕ ََُٕٚثََََٔ َْ َِ
َافذَ َـَ ََُرَ َ َـَ ََْ
َََََ َ َِٚمَََْ َُ َََ َ:َٜ
غَ َََِِفَ َ َََمَ ََسَٚئَََِ ََلَ) هذه ًمٞمً٧م ىم٤مقمدةً ،م ِ َـم ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ ذم اًمٌداي٦م :اًمٗمرق ْسملم
ٚظَ َََد ُةَ َافث
ىم٤مل( :اف
حمّمقرا :أًمٞمس يمذًمؽ؟ يم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ واًمٕمدد – ومٞمم ُي َٕمد
احل ْٙمؿ اًمنمقمك يٙمقن ُم٤مذا؟
ً
واحل ْٙمؿ اًمنمقمل أن ُ
اًم٘م٤مقمدة ُ
ومٞمٝم٤م قمدا – هٜم٤م ىم٤مل :إن اًمذ َيم َر يم٤مٕٟمثٞملم ذم ُمً٤ملؾ حمّمقرة ،مم٤م يدًمٜم٤م قمغم أن إصؾ أن اًمذ َيمر وإٟمثك طمٙمٛمٝمم
ِ
ريٌ٤م َ
ذيم َره٤م اًمِمٞمخ ،وؾمٜمٛمر قمغم
ؾمقاء ،وإٟمم يم٤من اًمذ َيمر يم٤مٕٟمثٞملم ذم ُمً٤ملؾ حمّمقرة وهل أرسمع أو َمخْ ٌس أو ؾم٧م شم٘م ً
ِ
هذه اًمً٧م ْ
ؿمٞمئ٤م وأٟم٧م شمتٚمٛمس همػمه ،ومٞمٙمقن اًمّمقاب
همػم احلٙمٛم٦م :احلٙمٛم٦م ىمد أشمٚمٛمس أٟم٤م ً
وٟمذيمر اًمٕمٚم٦م ذم ُيمؾْ ،
قمٜمدي ُمز ًءا وقمٜمدك سمٕمْمف ،أو قمٜمدي دون قمٜمدك أو اًمٕمٙمس ،أو ىمد ٟمجٝمؾ احلٙمٛم٦م أن ويٕمرومٝم٤م َُم ْـ سمٕمدٟم٤م سمًٜملم
يم٤مٓيمتِم٤موم٤مت اًمٓمٌٞم٦م وهمػمه٤م.
ِ
َِ َِ
رََ َُ
ومٙمؾ َُم ْـ
ومٞمٛم ْـ يرث اعم٤مل شمٕمّمٞمًٌ٤مُ ،
اثَ) اعمػماث إصؾ ومٞمف أن ًمٚمذ َيم ِر ُمثْؾ َطمظ إٟمثٞملم ،وهذا َ
ىم٤مل( :مََْْ ََََََٓ َٚادَ ََ
وٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك،
يرث اعم٤مل شمٕمّمٞمًٌ٤م يم٤مٕسمٜم٤مء وأسمٜم٤مء إسمٜم٤مء وإظمقات ُمع اإلظمقة وإب ُمع إم وم٢مٟمف يٙمقن ًمٚمذ َيمر ْ
عم٤مذا ىمٚمٜم٤م :إب ُمع إم؟ إلظمراج اعمً٠مًمتلم اًمٕمٛمريتلم :وذًمؽ وم٢من اًمّمح٤مسم٦م ىمْمقا سم٤مًمٕمٛمريتلم (؟ )  :وًمذًمؽ
( )1

ذيمرت إب ُمع إمّ ،
وإٓ وم٤مٕصؾ أن إب ًمٞمس ُُم َٕمّمًٌ٤م ُمع إم ،وإٟمم هق ُمًت٘مؾ ،يٕمٜمل ومروف يٙمقن (؟ ) ،
ُ
( )2

[هب٤م] ،ىمٞمؾ :إن احلٙمٛم٦م ٕن اًمرضمؾ هق اًمذي
اعم٘مّمقد أن هذا هق إصؾ ،عم٤مذا؟ اهلل أقمٚمؿ ،احلٙمٛم٦م اهلل أقمٚمؿ ِ َ
يٙمتً٥م وهق اًمذي يٜمٗمؼ ،وأُم٤م اعمرأة وم٢مهن٤م ٓ دم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م قمغم أسمٜم٤ملٝم٤م وٓ زوضمٝم٤م ،ومٚمق يم٤من طمٔمٝم٤م ذم اعمػماث ُِمثْؾ
ِ
ِ
وضمؾ ،هذه احلٙمٛم٦م.
طمظ اًمرضمؾ ًمتجٛمع اعم٤مل قمٜمد اًمٜمً٤مء ٕهنـ يٙمتًٌـ وٓ ُيٜم ْٗم ْ٘م َـ ،يمذا ي٘مقًمقن ،اًمٕم ْٚمؿ قمٜمد اهلل َقمز َ
ًَم ِٙمـ ُِمـ طمٞم٨م ِ
ُمٕم٤م ُِمثْؾ اإلظمقة ًمٖمػم أب
اًمٕمٚم٦م :ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :ضم٤مءت اعمقاري٨م
ً
أطمٞم٤مٟم٤م اًمذيمر وإٟمثك يرصم٤من ً
ْ ْ
ِْ
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،اًمذ َيم ُر وإٟمثك ؾمقاء ،اٟمٔمر هٜم٤مُِ :م ْـ
(اإل ْظم َق ُة ُِٕم) وم٤مإلظمقة ٕم إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم وم٠ميمثر ومٝمؿ ذيم٤مء ذم اًمثٚم٨م
طمٞم٨م ِ
اًمٕمٚم ُ٦م وًمٞمس احلٙمٛم٦م :عم٤مذا هٜم٤م شمً٤موي٤م وهٜم٤مك ََل ْ يتً٤موي٤م؟ ُِم َـ اًمٗم٘مٝم٤مء َُم ْـ ي٘مقلٟٕ :مف ذم ُمً٠مًم٦م اًمتٕمّمٞم٥م
ُمتً٤موي٤م ،وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ اظمتٚمٗمقا ذم
يٙمقن ٟمّمٞم٥م اًمذ َيم ِر ِو ْٕمػ ٟمّمٞم٥م إٟمثك ،وذم ُمً٤ملؾ اًمٗمرض يٙمقن اًمٜمّمٞم٥م
ً

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
1

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
2
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ُمػماث ذوي إرطم٤مم :هؾ يرث اًمرضمؾ ُِمثْؾ إٟمثك أم يرث اًمرضمؾ ِوٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك؟ سمٜم٤مء قمغم ِ
ذيمرهت٤م
اًمٕمٚم٦م اًمتل
ُ
ْ
ً
ْ
ًمٙمؿ ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾ.
َََ ْنَ َيَ ََُُوَنََ َُلَمَََ ََِْ
َِ ٍَ
َِ َِ
َ ِ
ََوَ ََرَ َُشَوَفَُ ُهَ َََأََ َْمَ ًَرَ ََ
َاخلَ ََ ََرَةََََُ
﴿وَ ََمََ َََٚـَََٚنَ ََدَُ ََْٗمَ ٍَن َ َََوَََََٓ ََُمَ ََْٗمَََََْ َٜإَََِ َذَاَََ َؿَ ََََٙاََهللََُ ََ
إذ ْن اًمٕمٚم٦م ،احلٙمٛم٦م قمٚمٛمٝم٤م قمٜمد ريبََ َ َ :
َُ
اَأ َ
ِ
احل ْٙمؿ ًمٞمزداد ي٘مٞمٜمٜم٤م ،وٟمتٚمٛمس
َِمَ َْنَ َََأََ َْمَ َِرَ َِهَ ْمَ﴾َ َؾم ِٛمٕمٜم٤م
ْ
وأـمٕمٜم٤م ،قمغم اًمٕملم واًمرأس َقمٚم ْٛمٜم٤م أو ََل ْ ٟمٕمٚمؿٟ ،محـ ٟمتٚمٛمس ُ
اًمٕم َٚمؾ ًمٜمجتٝمد ذم اعمً٤ملؾ ،ومم ََل يٜم َص قمٚمٞمف ٟمجتٝمد [ومِ ِٞمف] ُِمـ سم٤مب ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ وم٘مط .هذا واطمد.
ْ
ُْ
افدَ َيَ ُ َ)َٜدي٦م اًمرضمؾ ِو ْٕمػ دي٦م إٟمثك ،وُمتك ي ًتقي٤من؟ إذا يم٤مٟم٧م اًمدي٦م دون اًمثٚم٨م وم٢مهنم يًتقي٤من :دي٦م
(وَََ َ
صم٤مٟمٞم٤مََ َ :
ً
( )1

اًمرضمؾ يمدي٦م إٟمثكِ ْ :
مخ ٌس ُِم َـ اإلسمؾ ،إذا يم٤مٟم٧م أىمؾ ُِم َـ اًمثٚم٨م وم٤مًمرضمؾ واعمرأة ؾمقاء ،أيمثر ُِم َـ
يم٤مإل َسم ِع اًمقاطمدة ومٞمٝم٤م ْ
اًمثٚم٨م وم٢من اًمرضمؾ يٙمقن ِو ْٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك.
ََصََ َٚتَ َ َِ
اجلَ َ َِ
ىم٤ملََ ( :وَاَفَْ ًََ ََََِٔ َََ ََُٜظَ َِنََ ََ
ٚرَ َيَ ََََِ ََٜصٌَ َٚةََ ََوَظَ َِنََاف ٌَُ َََالَمََِ ََ
َٚنَ) وهذا صم٤مسم٧م ُِم ْـ طمدي٨م أم ُيم ْر ٍز ريض اهلل قمٜمٝم٤م :وم٢مهن٤م ًَمـم
( )2

( ) ؾمقرة إطمزاب.36 :
1

اًمٙمٕمٌٞم٦م:
أمَـرزَاخلزاظَ َّٔ ََََ،ٜصمؿ
( ) َ ََ َ َ َََ َ ََ
ّ
اهلل صغم ُ ِ
اهلل َقم َٚم ْٞم ِف َوؾمٚمؿ يقم احلديٌٞم٦م وهق ي٘مًؿ حلقم سمدٟم٦م وم٠مؾمٚمٛم٧م وروت َقم ْـ رؾم ِ
َأ َشم ْ٧م َر ُؾم َ
يد ْسم ُـ
قل اهللِ َصغم ُ
ؼم َٟم٤م َي ِز ُ
قل ِ َ
اهلل َقم َٚم ْٞمف َو َؾمٚم َؿ َأ ْظم َ َ
َ ُ
َ َ
٤مق َقمـ َقم َٓم ِ
اخل َز ِ
ِ
ن َة َقم ْـ ُ
اقمٞم ِ٦م َىم َ٤مًم ْ٧مَ :ؾم٠مَ ًْم ُ٧م َر ُؾم َ
َه ُ٤مر َ
٤مء ْسم ِـ َأ ِيب َر َسم ٍ
قل اهللِ َ -صغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
[أم ُيم ْر ٍز ْ ُ
ؼم َٟم٤م ُحم َٛم ُد ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ ْ
ونَ .أ ْظم َ َ
٤مح َقم ْـ َطمٌِ َٞمٌ َ٦م سمِٜمْ٧م َُم ْٞم َ َ
ِ
َو َؾمٚم َؿ َ -قم ِـ ْاًم َٕم ِ٘م َٞم٘م ِ٦م َوم َ٘م َ٤ملَ :قم ِـ ْاًم ُٖم ِ
اًمًٜمـ إرسمٕم٦م].
الم َؿم َ٤مشم٤من َو َقم ِـ اجل٤مري٦م ؿم٤مة][ .أظمرضمف أصح٤مب ّ
2

قمٌ٤مس ،وقمٓم٤مء ،وـم٤موس ،وُم٤مهد ،وؾمٌ٤مع سمـ صم٤مسم٧م ،وقمروة ،وهمػمهؿ.
روى قمٜمٝم٤م :اسمـ ّ
واظمتٚمػ ذم طمديثٝم٤م قمغم قمٓم٤مء ،وم٘مٞمؾ قمـ ىمت٤مدة قمٜمف ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وىمٞمؾ :قمـ اسمـ ضمري٩م ،وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق ،وقمٛمرو اسمـ ديٜم٤مر ـ صمالصمتٝمؿ قمـ
طمج٤مج ،قمـ
قمٓم٤مء قمـ طمٌٞمٌ٦م سمٜم٧م ُمٞمنة [سمـ أيب طمٌٞم٥م]  ،قمٜمٝم٤م .وىمٞمؾ :قمـ طمج٤مج سمـ أرـم٤مة ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ،قمٜمٝم٤م .وىمٞمؾ :قمـ ّ
اًمزسمػم ،وُمٜمّمقر سمـ زادان ،وىمٞمس سمـ ؾمٕمد ،وُمٓمر اًمقراق ـ أرسمٕمتٝمؿ قمـ قمٓم٤مء سمال
قمٓم٤مء ،قمـ ُمٞمنة سمـ أيب طمٌٞم٥م قمٜمٝم٤م .وىمٞمؾ :قمـ أيب ّ
واؾمٓم٦م .وزاد مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م :قمـ ىمٞمس ،قمـ قمٓم٤مء ـ ـم٤موؾم٤م وُم٤مهدا ،صمالصمتٝمؿ قمـ أم يمرز .وَل يذيمر اًمقاؾمٓم٦م .وىمٞمؾ :قمـ ىمٞمس سمـ ؾمٕمد ،قمـ
قم ٓم٤مء ،قمـ أم قمثمن سمـ ظمثٞمؿ ،قمـ أم يمرز .وىمٞمؾ :قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ ؾمٌٞمٕم٦م سمٜم٧م احل٤مرث يمم شم٘مدم ذم طمرف اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م.
وىمٞمؾ :قمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب اعمخ٤مرق ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ ضم٤مسمر .وىمٞمؾ :قمـ حمٛمد سمـ أيب محٞمد ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ ضم٤مسمر .وأىمقاه٤م رواي٦م اسمـ ضمري٩م
ً٤ملل ،ورواي٦م قمٌٞمد اهلل سمـ أيب يزيد قمـ ؾمٌ٤مع سمـ صم٤مسم٧م قمٜمٝم٤م ٟمحقه .وأظمرضمف أسمق
وُمـ شم٤مسمٕمف .وصححٝم٤م اسمـ ّ
طمٌ٤من ،ورواي٦م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمٜمد اًمٜمّ ّ
ً٤ملل واسمـ ُم٤مضمف .اٟمٔمر«[ :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش ،)459 ،458 /8( :و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ،)228 /8( :و«هتذي٥م اًمٙمملش:
داود واًمٜمّ ّ
(« ،)389 /35آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش.])1951 /4( :
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َنَ َََأََ ْمَ َإَََِ ًَََٕ َٚثََ »َٚ
إذ ْن
َمَ َََأََ ُذَ ْـَ َََرَاَ ًََُٕ َََٚـَ َ
َّضَ ُـَ َْ
ضم٤مءهت٤م ضم٤مري٦م ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مضم٤مهب٤م سمذًمؽُ ،صمؿ ىم٤ملَ َ َََٓ« :يَ َُ َ
( )1

وضمؾ حلٙمٛم٦م
ُمٕمٜمك طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ٓ ْومرق ْسملم اًمذ َيم ِر وإٟمثك ،وإٟمم هق ْأُمر ىمْم٤مه اهلل َقمز َ
ددا أيمثر ُِم َـ اًمٜم٤مس ،ومٞمحت٤مج ْ
أراده٤م ،رسمم احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أن اًمِمخص إذا ضم٤مءه وًمد يريد ْ
حلم
أن ُيؼم قم ً
أن يقزع ً
ِ
ِ
ِ
وضمؾ.
أيمثر مم٤م يقزع ًمألٟمثك ،أىمقل :هذه طم َٙمؿ وًمٞمً٧م قم َٚم ًال ،وا ًْمٕم ْٚمؿ قمٜمد اهلل َقمز َ
ىم٤ملََ ( :وَ َِمََْْ َََََٓ َََ َٚ
افنَ ََََٓ َٚدَ ُةَ) ومِمٝم٤مدة اًمرضمؾ قمـ ؿمٝم٤مدة اُمرأشملم ،وهٜم٤م اٟمتٌف ُمٕمل ،هٜم٤مك ُمً٤ملؾ ٓ ُي ْ٘مٌَ ُؾ ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدة
ً
ُمٓمٚم٘م٤م وهل احلدود ،احلدود ٓ ُي ْ٘مٌَ ُؾ ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدة اًمٜمً٤مء ،واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ أن احلدود ُشم ْد َرأ سم٤مًمِمٌٝم٦م :ومٚمذا ٓ
اًمٜمً٤مء
ُي ْ٘م ٌَ ُؾ ؿمٝم٤مدة اًمٜمً٤مء ومٞمٝم٤م ،هذا واطمد.
َإَََ َْمَ َُرََافثَ
ََََ َ َِِّٚنََ:هٜم٤مك ْأُمر ُي ْ٘م ٌَ ُؾ ومٞمف ؿمٝم٤مدة اًمٜمً٤مء وطمدهـ وم٘مط ،وهق ُم٤م ٓ يٓم ِٚمع قمٚمٞمف ّإٓ اًمٜمً٤مء.

اٟمٔمر :هٜم٤مك ْأُمر صم٤مًم٨م – اٟمتٌف ُمٕمل ذم إُمر اًمث٤مًم٨م – وهق ُم٤م يٙمقن ْسملم آصمٜملم ،وهق ُم٤م يم٤من ُِم ْـ سم٤مب اعم٤مل :إُم٤م
ْ
أن يٙمقن ؿمٝم٤مدة قمغم ُم٤مل أو ي٘مقم ُم٘م٤مم اعم٤مل :ؿمٝم٤مدة قمغم اعم٤مل يم٤مًمٌٞمع واًمنماء ،أو ي٘مقم ُم٘م٤مم اعم٤مل يم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم
قو َح ِ٦م وهمػمه٤م ،ومتُ َ٘مدر سم٤معم٤مل(؟ ) .
اًمقيم٤مًم٦م ،ويم٤مًمِمٝم٤مدة ذم اجلروحٕ :ن اجلروح ُشم َ٘مدر سم٤معم٤مل :يم٤مهل٤مؿمٛم٦م واعمُْ َ
َ
وًم ِٙم ِـ اٟمٔمر هٜم٤م :ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ يمٚمٛم٦م ُصمؿ أقمقد سمٕمد ىمٚمٞمؾ ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم هذه اعمً٠مًم٦م :اًمِمٝم٤مدة ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُِم ْـ سم٤مب
اإلظمٌ٤مر وم٤معمرأة واًمرضمؾ ؾمقاء ،وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُِمـ سم٤مب اًمِمٝم٤مدة أو اًمٜم٘مؾ :شمٜم٘مؾ اعمرأة قمـ ىمقل ِ
ؾمٛم َٕمتْ ُف وم٢من اعمرأشملم
ْ
ٜم٤مء قمغم إـمالق هذه اًم٘م٤مقمدة أن ُم٤م يم٤من ُِم ْـ سم٤مب اإلظمٌ٤مر وم٤معمرأة واًمرضمؾ ؾمقاء وُم٤م يم٤من ُِم ْـ
شم٘مقُم٤من ُم٘م٤مم اًمرضمؾ ،وسم ً
سم٤مب اًمِمٝم٤مدة قمـ ؾممع وُم٤م ذم طمٙمٛمف وم٤معمرأشم٤من قمـ رضمؾ ،يٕمٜمل ُِم ْـ شمٓمٌٞم٘م٤مت هذه اًم٘م٤مقمدة قمغم ظمالف ْسملم أهؾ
ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذم اًمتٜمزيؾ ً
إظمٌ٤مرا،
ُمثال دظمقل ؿمٝمر رُمْم٤من قمٜمدهؿ أٟمف إظمٌ٤مر ،وم٤معمرأة واًمرضمؾ ؾمقاء ،وؾم٤ملر اًمِمٝمقر ًمٞمً٧م
ً
( )2

َ
إذ ْن ىمٚمٜم٤م :ؿمٝمر رُمْم٤من اعمرأة واًمرضمؾ ومٞمف ؾمقاء ذم اًمدظمقلٟٕ :مف إظمٌ٤مر حمض ،يمالمه٤م يرى دظمقل اًمِمٝمر ،همػم ؿمٝمر
ِ
ـمٌٕم٤م هذا قمغم ىمقل اعمذه٥م ،ومٞمف
رُمْم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اعمرأشملم شم٘مقُم٤من ُم٘م٤مم اًمرضمؾٟٕ :مف ُم ْـ سم٤مب اًمِمٝم٤مدةً ،
ٟمزاع سملم أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ وظمالف.
ْ
اٟمٔمر إمم اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمِمٝم٤مدات إظمرى :ي٘مقل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ – ًمف يمالم – :إٟمم يم٤من اًمًٌ٥م ذم ؿمٝم٤مدة

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م – سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م ( ،)2835وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)4196
1

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
2
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

اعمرأة اًمرؤي٦م أو اًمت٘مدير هل رؤيتٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤م :وم٢من ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ يمِمٝم٤مدة اعمرأة ،ومم رأت سمٜمٗمًٝم٤م ُِم ْـ ؿمٝم٤مدة قمغم
ومالٟم٤م – اًمرضمؾ واعمرأة ؾمقاء ،وُم٤م ؿمٝمدشمف هل ُِم ْـ قمٞمقب اًمٜمً٤مء وم٤معمرأة اًمقاطمدة قمـ رضمؾ،
ومالٟم٤م ضمرح ً
اجلروح – أن ً
اُمرأة أظمرى – وم٤معمرأة واًمرضمؾ ؾمقاءٟٕ :مف ُِم ْـ سم٤مب
اُمرأة أروٕم٧م
وُم٤م ؿمٝمدشمف هل ُِم ْـ رو٤مقم٦م – يم٤من شمرى أن
ً
ً
ؿمٝمدت ومٞمف مم٤م طميشمف مم٤م يٙمقن حمٚمف اًمًمع َ
واًمٗم ْٝمؿ وم٢من اعمرأشملم قمـ رضمؾ ،ىم٤ملٕ :ن اهلل َقمز
اإلظمٌ٤مر ،وأُم٤م ُم٤م
ْ
وضمؾ ي٘مقلَِ ََ :
اَهَ ََََْ
ى﴾َ ُِم ْـ سم٤مب اًمتذيمػمٟٕ :مف ُمٌٜمل قمغم اًمذايمرة وًمٞمس ُمٌٜمٞم٤م
َٚإََُ ََْخ ََرَ َ
َ
اَهََ َََٚؾَتَُ َََذَـَ َََرَ َإَََِ َْحَ َََدَ َُ َ
﴿أََ ْنَ َ َتََوَ َلَ َإَََِ َْحَ َََدَ َُ َ
قمغم اعمِم٤مهدة ،ومم يم٤من ُمٌٜمٞم٤م قمغم اعمِم٤مهدة وم٤معمرأة واًمرضمؾ ؾمقاء ومٞمف ُِم ْـ طمٞم٨م اًمٕمدد ،وُم٤م يم٤من ُمٌٜمٞم٤م قمغم اًمٗمٙمر
واًمذايمرة وم٢من اعمرأشملم قمـ رضمؾ واطمد ،ويذيمر سمٕمض اعمتخّمّملم أن ذايمرة اعمرأة شمٙمقن أوٕمػ ُِم ْـ ذايمرة اًمرضمؾ،
وٓ ِقم ْٚمؿ زم ذم هذا إُمر ،ومٚمٞمس هذا ومٜمل.
( )1

ً
ويٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ ْ
ظمالوم٤م ًمٚمٛمذه٥م شمٙمقن يم٤مومٞم٦م ،سمؾ إن ذم احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م
إذن أن ؿمٝم٤مدة أرسمع ٟمً٤مء قمغم اًمّمحٞمح
ؿمٝم٤مدة اُمرأشملم ٍ
يم٤مف سمنمط ْ
أن يٙمقن ُمٕمف يٛملم اعمُد ِقمل ،وهذا هق اًمّمحٞمح وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ قمٜمدٟم٤م ذم اعمح٤ميمؿً .مٞمس
ٕن اعمرأشملم شم٘مقُم٤من ُم٘م٤مم رضمٚملم ،سمؾ ٕن اعمرأشملم شم٘مقُم٤من ُم٘م٤مم ُم٤مذا؟ رضمؾ واطمد ،واًم٘مْم٤مء سم٤مًمرضمؾ اًمقاطمد ُمع
ِ
ِ
همػم يٛملم.
اًمٞمٛملم ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م ،ومٜم٘مقل :اُمرأشم٤من ُمع يٛملم اعمُدقمل ُي ْ٘م َ٣م سمف ،أرسمع ٟمًقة ُي ْ٘م َ٣م سمف ُم ْـ ْ
اعمٌ٤ميٕم٤مت ذم إصمٌ٤مهت٤م يٙمٗمل اُمرأشم٤من ويٛملم اعمُد ِقمل ُم٤م ََل ْ يٕم٤مروٝم٤م سمٞمٜم٦م أىمقىًَ ،م ِٙمـ إصؾ أرسمع ٟمًقة ،اعمذه٥م ُم٤م
يٙمٗمل أرسمع ٟمًقةٓ ،زم رضمؾ واطمد واُمرأشم٤من ،واًمّمحٞمح أٟمف جيقز أرسمع ٟمًقة ،ويثٌ٧م احلؼ سم٤مُمرأشملم ويٛملم ُاعمد ِقمل
قمغم اًمّمحٞمح.
(وَاَفَْ ًََِتَْ ََُقَ)َ اعمراد سم٤مًمٕمتؼ هٜم٤م ُم٤مذا؟ هق إضمر وًمٞمس اًمٙمٗم٤مرات :وم٢مٟمف ذم اًمٙمٗم٤مرات اًمرضمؾ واعمرأة
ي٘مقل اًمِمٞمخََ َ :
َامَ َِرَ ٍَئََ ََُمَ َْسَََِِ ٍمَ ََ
َََ ْظَتََ َََقََ
ََ،أ
٤مُم َ٦م أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤ملََ « :أَيََََمَََ َْ
ؾمقاء ذم اًمٕمتؼ ،وإٟمم ذم إضمر :حلدي٨م أيب ُأ َُم َ
َِ
َِ
َغَ َ ََُمَ َْسَََِِ َََّتََ َْ َِ
َامَ َِرَ ٍَئَ َ ََُمَ َْسَََِِ ٍمَ َََأََ ْظَ َتَ َََقََاََ ْمَ ََرَ ََأَ َتَ َْ َِ
ََََْ َ َِ
ََ،يَ َِزَيَََ ُـَ َ
َغََ َـَََ ََٕ َٚتََٚ
اَمَ َْسًَََََِِمََ َََ،ـَََٚنَ َ َؾََََُ َٚـَ ُهَ َ َِمَ ََنََاف
َلََ ُظَ َْوَ ٍَوَ ََمَ َْْ ُهَ َ ُظَ َْوَ ًَوَََاَمَ َْْ ُهَ ََ ََ
َٚرَ ََ َُ ْ
َ،وَ ََأَيََََمَََ َْ
َ َْامَ ََرَ ًَءَََ َُ
( )2

( ) ؾمقرة اًمٌ٘مرة.282 :
1

( ) هق :اًمّمح٤ميب صدي سمـ قمجالن سمـ وه٥م ،أسمق أُم٤مُم٦م ،اًمٌ٤مهكم .همٚمٌ٧م قمٚمٞمف يمٜمٞمتف .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصممٟملم ،وهق اسمـ إطمدى وشمًٕملم ؾمٜم٦م،
2

وي٘م٤ملُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصممٟملم .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :يم٤من أسمق أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم آظمر ُمـ سم٘مل سم٤مًمِم٤مم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرَج٦م  ،)1227واإلص٤مسم٦م ( 429/3شمرَج٦م .)4963
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َلَ َظَ َْوَ ٍَوَ َ ََِمَََََْْٓمَ َظَ َْوَوَََ َِ
ََََْ َ َِ
اَمََْْ ُهَ» ىم٤مًمقا :واًمًٌ٥م ذم أن إضمر ذم إ َ َُم٦م أىمؾ ُِم ْـ أضمر اًمٕمتؼ ذم
َؾََََُ َٚـَ ُهَ َ َِمَ ََنَ َاف
َُ ََ ُ ًَ
ََ،يَ َِزَيَََ ُـَ َ ُ
َٚرَ ََ َُ ْ
٥م﴿ :إَََِ ْنَ َظَََِِ ََّْتَُ ْمَ ََؾََِ َ َِ
وضمؾ ذم اعمُ َٙم٤م َشم ِ
َخ َْ ًَرََا﴾َ واعمراد
َٔٓ َْمَ َ َََ
اًمذ َيمر :ىم٤مًمقإ :ن اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمتؼ هق اخلػم يمم ىم٤مل اهلل َقمز َ
سم٤مخلػم ْ
ُم٘متدرا قمغم اًمٙمً٥م ،وإصؾ أن اًمرضم٤مل أىمقى قمغم اًمٙمً٥م ُِم َـ اًمٜمًقة :وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م
أن يٙمقن
ً
اًمرضمؾ أهمغم ُِم ْـ ىمٞمٛم٦م إٟمثك ُِم َـ اًمٕمٌٞمدٕ :ن اعم٘مّمقد اخلػمي٦م ،واخلػمي٦م ذم اًمرضم٤مل أقمٔمؿ :وًمذًمؽ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء:
إذا يم٤من ِ
قم٤مًم٦م قمغم اًمٜم٤مس ،سمؾ إومْمؾ ْ
اًم٘مـ ٓ يًتٓمٞمع اًمٙمً٥م وم٤مٕومْمؾ قمدم إقمت٤مىمفً :مٙمل ٓ يٙمقن ً
أن يٌ٘مك ذم
( )1

( )2

ِ
وضمؾ – سمٖمػم إطمرار ،هذا ًَمـم يم٤من
ُمٚمٙمؽ ًمٙمل شمٜمٗمؼ قمٚمٞمف :ومٞمٙمقن ًمؽ أضمر اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمف ،وهذا ُم ْـ رمح٦م اهلل – َقمز َ

هٜم٤مك ِ
٤مب] ذم اًمزُم٤من إول.
[ر َىم ٌ
ِ
ٚلَََ ََ َِ
ي٘مقل اًمِمٞمخََ ( :وَظَىَََِٔ ََُ َٜإَََ َْوََََٓدََِ ََِِفَ َ ََحَ َ َِ
ٞمٝم٤م]
احلَ ََٔ َٚةَ) ُم٤م يٌذًمف إب ٕسمٜم٤ملف أٟمقاعُ :مٜمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦م ،واًمٜمٗم٘م٦م ٓ ْومرق [وم َ
سم ْلم اًمرضمؾ وإٟمثك ،ؾمقاء ،سمؾ إهن٤م ُشم َ٘مدر سم٤محل٤مضم٦م ،ىمد شمٙمقن طم٤مضم٦م إٟمثك أيمثر ُِم ْـ طم٤مضم٦م اًمذ َيم ِر ،وم٤مًمٌٜم٧م صمٞم٤مهب٤م أهمغم
ُِم ْـ صمٞم٤مب إوٓدُ ،مٕمروف ،واًمٌٜم٧م حتت٤مج ُِم َـ اعمّم٤مريػ أيمثر مم٤م حيت٤مضمف اًمقًمد ،أو يٙمقن اًمٕمٙمس.
ِ
ِ
ِ
ِ
اجل َٕم َ٤مًم ِ٦م
اجل َٕم َ٤مًم٦م ،وصقرة ُ
اجل َٕم َ٤مًم٦مُ ،م٤م يٙمقن ُم ْـ سم٤مب ُ
وإُمر اًمث٤مين مم٤م ُي ْٕم َٓمك سمف ًمألسمٜم٤مء :ىم٤مًمقاُ :م٤م ُي ْٕم َٓمك ُم ْـ سم٤مب ُ
أن ي٘مقلَُ :م ْـ َوم َٕمؾ زم يمذا أقمٓمٞمتف يمذا .ومٝمذا جيقزُ ،م٤م يٚمزم ومٞمف اًمٕمدلْ :
ْ
محؾ هذه إهمراض إمم داظمؾ
يم٠من ي٘مقلَُ :م ْـ َ
اًمٌٞم٧م ومٚمف ُمٜمل مخًقن ً
سمٜم٤مء قمغم َقم َٛمؾٕ :هن٤م قمغم ٟمتٞمج٦م ،وٓ يٚمزم ومٞمٝم٤م اًمٕمدل.
ري٤مٓ ،هذه ُضم َٕم َ٤مًم ٌ٦م ًمٞمً٧م قمٓمٞم ً٦مً ،
ََََٚفَََِ َُ
َإَََ َْمَ َُرََافثَ
ـمٌٕم٤م ُمًتثٜم٤مةٕ :ن اًمت٤مومف ٓ قمؼمة سمف ،أو اًم٘مٚمٞمؾ ٓ قمؼمة سمف.
َ:َٞإُمقر اًمت٤مومٝم٦مً ،
إُمر اًمراسمع :اًمٕمٓمِٞم٦م ،وهل اًمٙمثػم ُِم َـ اعم٤مل اًمذي ُي ْٕم َٓمك ًمألسمٜم٤مء ،جي٥م اًمٕمدل ْسملم إسمٜم٤مء ومٞمف :حلدي٨م اًمٜمٕممن سمـ
َسمِمػم أن أسم٤مه سمِمػم سمـ اًمٜمٕممن َٟم َح َٚمف ٟمِ ْح َٚم ً٦م وم٘م٤مًم٧م أم اًمٜمٕممن ٓ :أرى طمتك ُشم ِْم ِٝم َد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وم٘م٤مل
( )3

( ) أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ ُمـ أقمتؼ ( ،)1547وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (.)1891
1

( ) ؾمقرة اًمٜمقر.33 :
2

) ( هق :اًمّمح٤ميب اًمٜمٕممن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل .أُمف قمٛمرة سمٜم٧م رواطم٦م .وًمد ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل
3

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمثمين ؾمٜملم ،وهق أول ُمقًمقد ًمألٟمّم٤مر سمٕمد اهلجرةً ،مف وٕسمقيف صحٌ٦م .ؾمٛمع ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .روى قمٜمف :اسمٜم٤مه حمٛمد
وسمِمػم واًمِمٕمٌل وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وهمػمهؿ .اؾمتٕمٛمٚمف ُمٕم٤موي٦م قمغم محص ،صمؿ قمغم اًمٙمقوم٦م ،واؾمتٕمٛمٚمف قمٚمٞمٝم٤م سمٕمده اسمٜمف يزيد ،ومٚمم ُم٤مت يزيد:
دقم٤م اًمٜم٤مس إمم سمٞمٕم٦م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سم٤مًمِم٤مم ،ومخ٤مًمٗمف أهؾ محص ،وم٠مظمرضمقه ُمٜمٝم٤م ،واشمٌٕمقه ،وىمتٚمقه ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 723 :شمرَج٦م  ،)2596واإلص٤مسم٦م ( 449/6شمرَج٦م .)8734

142

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

َِ
ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :يََ َََٚبَ َِنَ َُرَ َََأََفََ ََ
ََٝفََ ُهََ ََِمَثَْ ََلََ ََهَ ََذََا؟َ»َىم٤مل:
ىَهَ ََذََا؟َ»َىم٤ملَٟ :م َٕم ْؿ ،وم٘م٤مل« :أَََ ُـََِ ََُٓ َْمََ َََوَ ََهَبَْ ََ
كََ َََوَفََ ٌََدََشَ ََوَ ََ ََ

ٓ ،ىم٤ملَ « :ؾَ ََالَ َ ُتَ َْ
َجَ َْوَ ٍَرَ» َوم ًَٛمك اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – شمٗمْمٞمؾ سمٕمض
َنَ ََِٓ ََْد َِِّنَ َإَََِ ًذََاَ َََ،ؾََََِِّ٘نَ َََََٓ َََأََ َْصَ َََٓ ََُد َظَ ََذَ َ ََ
إسمٜم٤مء ذم اًمٕمٓمِٞم٦م َضم ْق ًرا ،ومدل ذًمؽ قمغم سمٓمالٟمف وهق اًمّمحٞمح أٟمف ٓ جيقز.
هٜم٤م حمؾ إؿمٙم٤مل :اًم٘مًٛم٦م سملم إسمٜم٤مء ذم اًمٕمٓمٞم٦م يمٞمػ شمٙمقن؟ ظمالف سملم أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ قمغم ىمقًملم :ومٛمٜمٝمؿ َُم ْـ
ْ
ْ
٧م اًمٌٜمَ ِ
٤مت َقم َغم
ي٘مقل :إن إسمٜم٤مء اًمذيمقر واإلٟم٤مث ُي ْٕم َٓم ْقن ؾمقاء ذم احلٞم٤مة ،يمم ىم٤مل ىمت٤مدة ًَ « :مق ُيمٜمْ ُ
٧م ُُم َٗمْم ًال ًَم َٗمْم ْٚم ُ َ
ِ
٤مء ِحل ِ
وضمؾ – ًمٜم٤م
٤مضمت ِٝمـش ذيمر ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل ،وإىمرب – يمم ىم٤مل إوزاقمل – أن هذه ىمًٛم٦م روٞمٝم٤م اهلل – َقمز َ
إَ ْسمٜمَ َ َ
( )1

( )2

( )3

وضمؾ – ًمٜم٤م هذه اًم٘مًٛم٦م سمٕمد اًمقوم٤مة ومتٙمقن ىمًٛم٦م ًمألسمٜم٤مء ذم احلٞم٤مة،
سمٕمد ووم٤مشمٜم٤م ومٜم٘متًٛمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ،ريض اهلل – َقمز َ
أن يٜمحؾ أسمٜم٤مءه ً
ومٛم ْـ أراد ْ
ُم٤مٓ ُومٞم ْٕمٓمِل اًمقًمد وٕمػ ُم٤م ُي ْٕمٓمِل إٟمثك :أقمٓم٤مه ُم٤مل٦م ُي ْٕمٓمِل اًمٌٜم٧م مخًلم.
َ
ٞمقشم٤م وٓ ُي ْٕمٓمِل اًمٌٜم٤مت ،اًمًٞم٤مرات ُم٤م يٚمزم ومٞمٝم٤م اًمٕمٓمٞم٦م:
واًمٌٕمض ُِم َـ اًمٜم٤مس ُيٓمئ ومٞمُ ْٕمٓمِل إوٓد ذم طمٞم٤مشمف سم ً
عم٤مذا؟ ٕن اًمًٞم٤مرات ُِم َـ اًمٜمٗم٘م٦م :اًمٜمٗم٘م٦م مخً٦م أؿمٞم٤مء وُمٜمٝم٤م ضوري٤مت احلٞم٤مة ،إذا يم٤من ُِم ْـ ضورة احلٞم٤مة ذم سمٚمدشمؽ
وذم ُمديٜمتؽ اًمتل شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م وأهٚمؽ ْ
أن يٙمقن ٓسمٜمؽ ؾمٞم٤مرة وم٢مهن٤م ٓ شمدظمؾ وٛمـ اًمٕمٓمِٞم٦م ،وإٟمم شمٙمقن ُِم َـ اًمٜمٗم٘م٦م،
وأُم٤م ْ
إن يم٤من ذم ُقم ْرف سمٚمدك أن اًمًٞم٤مرة ًمٞمً٧م ٓزُم٦م وًمٞمً٧م ضوري٦م ُِم ْـ ضوري٤مت احلٞم٤مة وم٢مهن٤م قمٓمٞم٦م ،وم٢مذا
أقمٓمٞم٧م اًمقًمد ومتُٕمٓمِل اًمٌٜم٧م ٟمّمػ ىمٞمٛمتٝم٤م أو ِ
سمٛمثْؾ هذا اًمت٘مقيؿ.
ْ
سََوََ َِ
َظَبََٚدَ َتَ َ َِ َِ
َٚشًََ َََُ:َٜإََِ َذَاَََاجَتًََََّ َْ َِ
ٚظَ َََد ُةََافت َِ
[افََ َََ َ َِ
احَ ٍَدَ]َ
َٚنَََمَ َْنََ َِجََْْ ٍ ََ
َ َ ََٝ
َْ َ
َََ َ َ

سَ َوََ َِ
َظَبََٚدَ َتَ َ َِ َِ
َٚشًََ َُ َ:َٜإََِ َذَاَ ََاجَتًَََََّ َْ َِ
ٚظَ َََد ُةَ َافت َِ
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :افََ َََ َ َِ
تَ َََأََ ْؾَ ًََ َ َُ
َٚلََََمَ َاََ ْـَتَُ ٍَََِ ََيَ َ َِمََْْ ََََََُٓمَ َبَِ ٍََِ ًَْ ٍَلََ
احَ ٍَدَ َ ََوََ َْاشَتََ َََوَ َْ
َٚنَ ََمَ َْنَ َ َِجََْْ ٍ ََ
َ َ َ َٝ
َْ ََ َ
َََ َ َ
وََ َِ
وشم ًَٛمك ىم٤مقمدة اًمتداظمؾ ،وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م
احَ ٍَدَ) هذه اًم٘م٤مقمدة ُِم ْـ ىمقاقمد اًمٞمن ذم اًمنميٕم٦م ،وهق أن اًمٕمٌ٤مدات شمتداظمؾُ ،
ََ
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات – سم٤مب ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر ( ،)2659وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اهلٌ٤مت – سم٤مب يمراه٦م شمٗمْمٞمؾ سمٕمض
1

إوٓد (.)1623
( ) هق :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز سمـ قمٛمرو اسمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ ؾمدوس ،وي٘م٤مل :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اسمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ قمزيز سمـ
2

يمريؿ سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ ؾمدوس سمـ ؿمٞمٌ٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ صٕم٥م سمـ قمكم سمـ سمٙمر سمـ والؾ اًمًدود ،أسمق اخلٓم٤مب
اًمٌٍمي ،ويم٤من أيمٛمف .ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م ،روى ًمف اجلمقم٦م ،وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر
هتذي٥م اًمٙممل (/498/23شمرَج٦م  ،)4848وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/269/5شمرَج٦م .)132
َِ
َمَ َََِِفََ
ُمرومققم٤م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿََ « :شَ َوَواَ
( ) َل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ قمـ ىمت٤مدة ،وًمٙمـ وضمدت ُمٕمٜم٤مه قمـ اسمـ قمٌ٤مس
ً
َََ َبَ َْ ََ
غَ َََأََ َْوََََٓدَ ُـَ َْ
ٚءَ» أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش (.)12999
ََٝافْ
َوَ ًَالَ َََأََ ََحَ ًََداَََ َفٍََ َ
َََُ ََٝمٍََ َ
َوَ َِْ َُ
اَ ْفَ ًََىَََِٔ ََِ َََ،َٜؾَ ََِ َْوََ ُـََْْ َُ
ََََ ََ
َسَ َ ََ
3
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يمثػمة ذم ُيمؾ اًمٕمٌ٤مدات ،سمؾ إن ُِمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ َُم ْـ ُي ْد ِظم ُٚمٝم٤م ذم احلدود ،وهذا يمثػم ضمدا ،وشمدظمؾ ذم اًمٙمٗم٤مرات ورم
ْ
همػمه٤م ُِمـ اًمتٍموم٤متًَ ،مٙمِـ هٜم٤م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ اًمٕمٌ٤مدات ،وهذا يمثػمِ ،
وُم ْـ أدًمتٝم٤م ذم يمالم اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف
ْ
َ
َََجَرَ َاف َِ
َََ َْجَ ََرََ َِ
انَ ََ
وؾمٚمؿ – أٟمف ىم٤مل ًمزيٜم٥م زوضم٦م اسمـ ُمًٕمقدَََ « :لَ ََ
َافهَ َََد َؿَ ََِ َ »َٜوم ًَٛمك اًمٜمٌل – صغم اهلل
َٚأ
َََ َََ ََرَاَ َبََََ َ َٜوَأَََ َْجَ َُرَ َََ َ
َ،أ َْ َُ
( )2

( )1

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – اعم٤مل اًمذي شمٌذًمف اعمرأة ًمزوضمٝم٤م صدىم٦م وؾممه٤م صٚم٦م ،واًمِمخص إذا أقمٓمك ىمريٌف وم٢مهن٤م صدىم٦م وهل
صٚم٦مَ ،
إذن اصمٜم٤من ذم واطمد.
[و َأ ْي ًْم٤م] وإ ْن يم٤من ًمٞمس ُِم َـ اًمٕمٌ٤مدات ًَم ِٙم ْـ يدظمؾ ذم اًمٕمٌ٤مدة ذم سم٤مب اًمذيم٤مة :اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –
َ
غَ َ َذَ َـََُ َٚةَ ََُأََمَ َِهَ» َ سم٤مًمرومع [« َذَ َـََُ َٚةَ ََُأََمَ َِهَ»] أي إذا ُذيمٞم ِ
َاجلَََِْ َِ
ىم٤ملَ « :ذَ َـََُ َٚةَ ََ ََْ
٧م إم ُذيم َل آسمـَ ،
وًم ِٙم ْـ إذا ىمٚمٜم٤مه٤م سم٤مًمٜمّم٥م
َ
ْ
َ
َ
ََأَََ َمَ َِهَ»] – وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م – « َذَ َـَََٚةَََاََُ ََجلَََِْ َِ
غَ َ َذَ َـَََٚةَ َُ
[« َذَ َـَََٚةَ َُ
أن شمذيمٞمف ومال ُسمد ْ
ََأََُ َمَ َِهَ» َأصٌح أن اجلٜملم إذا أردت ْ
أن شمذيمٞمف
( )3

ََاجلَََِْ َِ
غَ َ ََذ َـَََٚةَ َُ
وًم ِٙمـ أهؾ احلدي٨م ي٘مقًمقنََ « :ذ َـَََٚةَََُ ََ
سم٠من شمٜمحر ُمٜمف اصمٜملم ُِم ْـ أرسمٕم٦م وٟمحق ذًمؽَ ،
يمذيم٤مة أُمفْ ،
ََأََُ َمَ َِهَ» َُمٌتدأ
وظمؼم.
اعم٘مّمقد ُِم ْـ هذا أن هذه إدًم٦م شمدل قمغم اًمتداظمؾ ،هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ُمً٠مًمت٤من ُمٝمٛمت٤من:

اَدََ َْسََََٖفََ َََُٜإََُ َ ََ
ىمٓمٕم٤م ٓ ،سمدًمٞمؾ أن َُم ْـ وم٤مشمتف صالة اًمٕمٍم
وػََُ:م٤م اًمْم٤مسمط ذم اًمتداظمؾ؟ هؾ ُيمؾ قمٌ٤مدشملم شمتداظمالن؟ ً
واًمٔمٝمرُ :م٤م ٟم٘مقلَ :صؾ أرسمع ريمٕم٤مت واٟمتٝمٞمٜم٤م ،ٓ ،سمؾ شمّمكم اًمٔمٝمر ُصمؿ شمّمكم اًمٕمٍم ،واًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
– قمٜمدُم٤م وم٤مشمتف اًمّمالة صغم اًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم يقم اخلٜمدق ًَمـم وم٤مشمتف صالة اًمٕمٍم ،واحلدي٨م ذم
ِ
ٞمح ْ ِ
لمش .
«اًمّمح َ
( )4

( ) 1هل :زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٕم٤موي٦م ،وىمٞمؾ :سمٜم٧م أيب ُمٕم٤موي ٦م .وىمٞمؾ :سمٜم٧م قمٌداهلل سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمت٤مب سمـ إؾمٕمد سمـ هم٤مضة سمـ طمٓمٞمط سمـ ىمز وهق
صم٘مٞمػ ،اًمث٘مٗمٞم٦م ،اُمرأة قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد .هل٤م صحٌ٦م ،وىمٞمؾ :اؾمٛمٝم٤م رالٓم٦م .اٟمٔمرُ « :أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( 134/6شمرَج٦م  ،)6967واإلص٤مسم٦م (689/7
شمرَج٦م .)11251
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب اًمزيم٤مة قمغم اًمزوج وإيت٤مم ( ،)1466وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م واًمّمدىم٦م قمغم
2

إىمرسملم (.)1999
( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م – سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ذيم٤مة اجلٜملم ( ،)2828وصححف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ( )4991قمـ ضم٤مسمر ريض
3

اهلل قمٜمف.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة – سم٤مب ُمـ صغم سم٤مًمٜم٤مس َج٤مقم٦م ( ،) 596وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة – سم٤مب
4

اًمدًمٞمؾ عمـ ىم٤مل اًمّمالة اًمقؾمٓمك ( )631قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
ِ
ِ
ىمٓمٕم٤م ُم٤م ٓ يتداظمؾ ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م
اعم٘مّمقد ُم ْـ هذا اًمٙمالم ُم٤م هق؟ اعم٘مّمقد ُم ْـ هذا اًمٙمالم أن ُم َـ اًمٕمٌ٤مدات ً
يتداظمؾُ ،م٤م اًمْم٤مسمط ومٞمف؟
اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ،ومٜم٘مقل :إُمر اعمت َٗمؼ قمٚمٞمف جي٥م ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهٜم٤مك ىمٞمقد خمتٚمػ ومٞمٝم٤مٟ ،مٌدأ سم٤مُٕمر َ
هٜم٤مك ْأُمر َ
أن ٟم٘مقل:
إن اًمٕمٌ٤مدشملم ُِم ْـ ذط شمداظمٚمٝمم ْ
أن شمٙمقٟم٤م ُمتحدشملم ذم اجلٜمس ،يٕمٜمل ضمٜمًٝمم واطمد :صالة ُمع صالة ،صقم ُمع
صقم.
أيْم٤مُ ٓ ،سمد ْ
أن شمٙمقن اهلٞمئ٦م واطمدة.
اًمنمط اعمختٚمػ ومٞمف ،واًمّمحٞمح أٟمف يمذًمؽ :وشمٙمقٟم٤من ُمتحدشملم ذم اًمٗمٕمؾ ً
َََََٚفَََِ َُ
َََََٚفَََِ َُ
ُمنموقم٤م ًمذاشمف ُِم ْـ
ُمنموقم٤م ًمذاشمف –
َ َََ:َٞذ َيمر وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م أن ُم٤م يم٤من ُِم َـ اًمٕمٌ٤مدات
ََ َ َٞوَافََ ََََْٔ ََُد َافث
َإَََ َْمَ َُرَ َافث
ً
ً
ُمنموقم٤م ًمٖمػمه – وهق اًمقؾم٤ملؾ – َ
[وم ِ٢مهن َ٤م] شمتداظمؾ:
سم٤مب اعم٘م٤مصد – وم٢مهن٤م ٓ شمتداظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٌ٤مدات ،وُم٤م يم٤من
ً
اًمقوقء يتداظمؾ ،اًمّمالة ٓ شمتداظمؾ ،هذا يمالُمٝمؿ.
ً
وومٕمال وم٤مٕصؾ أهن٤م شمتداظمؾّ ،إٓ
ٜمً٤م
وإىمرب أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :ىمٞمْد آظمر وهق أىمرب أٟمٜم٤م ٟم٘مقلُ :يمؾ قمٌ٤مدشملم احتدشم٤م ضم ً
ْ
أن شمٙمقن إطمدى اًمٕمٌ٤مدشملم ُم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل ذم ىمْم٤مءُ :م٤مذا ٟمًتٗمٞمد ُِم ْـ هذا؟ أن اًمٕمٌ٤مدات اعم١مىمت٦م ٓ شمتداظمؾُ :فم ْٝمر
وقم ٍْم :هذه ُم١مىمت٦م سم٠موىم٤مت ُم٤م شمتداظمؾْ ،
شمٌٕم٤م ًمٖمػمه٤م ُِمثْؾ ُم٤مذا؟ ُِمثْؾ ُؾمٜم٦م
َ
أن شمٙمقن إطمدى اًمٕمٌ٤مدشملم ُم٘مْمٞم٦م أو شمٙمقن ً
شمٌع ًمٖمػمه٤م :أًمٞمس يمذًمؽ؟
اًمٗمجر اًم٘مٌٚمٞم٦م هل شمٌع عم٤مذا؟ ًمٚمٗمجرُ ،م٤م شمتداظمؾ ُمع ريمٕمتل اًمٗمجرٌ ،
ِ
ِ
َصََٚمَ َ َََرَ ََمَ ََوََٚنَ َ ُثَمَ َأََََ ْتَ َبَ ًََ ُهَ» شمٌ ٌع ًمرُمْم٤منَ :
إذ ْن ُم٤م شمتداظمؾ ،جيٞمئٜمل واطمد
صٞم٤مم ؾم٧م ُم ْـ ؿمقال ُم٤م رأيٙمؿ؟ « ََمَ َْنَ َ ََ
ِ ِ
ِ
[ُم َٕم َٝم٤م]؟ ٟم٘مقلُ :م٤م جيزئ ذًمؽ .عم٤مذا؟ ٕن هذه
وي٘مقل :قمكم ىمْم٤مء ؾمت٦م أي٤مم :عم٤مذا ٓ أضمٕمؾ ؾمت٦م ُم ْـ ؿمقال شمتداظمؾ َ
( )1

اًمٕمٌ٤مدة شم٤مسمٕم٦م هل٤م.
أن يّمغم ُؾمٜم٦م اًمقوقء ،ويريد ْ
اٟمٔمر :رضمؾ دظمؾ اعمًجد ويريد أن يّمغم حتٞم٦م اعمًجد ويريد ْ
أن يّمغم ريمٕمتلم

ُِم َـ اًمًٜمـ اًم٘مٌٚمٞم٦مٟ :م٘مقل :شمتداظمؾ ،ريمٕمت٤من شمٙمٗمٞمؽ َقمـ اًمًٜم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمٗمجر ،وشمٙمٗمٞمؽ قمـ حتٞم٦م اعمًجد ،وشمٙمٗمٞمؽ
قمـ ُؾمٜم٦م اًمقوقء ،شمٙمٗمل ،شمتداظمؾ.

َخََِِ ََِٔعََبَِثََ ََالَ ٍَ
ذم اًمّمقم :ىمٚم٧م ًمٙمؿ أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤مل ٕيب هريرة ِ[ذم طم ِد ٍ
ثَ»
ي٨م]« :أَََ َْوَ ََصَ َ َِِّٚنََ َََ
َ

( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمٞم٤مم – سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صقم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال ( )1164قمـ أيب أيقب ريض اهلل قمٜمف.
1
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وُمٜمٝم٤م « ََصَ َْوَ ِمَ َ َثَ ََالَ َثَ ََََِ َٜأََيٍَ َٚمَ َ ََِمَ َْنَ َ ُـَ َ
َلَ َ َََصَ ََْٓ ٍَرَ» وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب َذر أومْمٚمٞم٦م صٞم٤مم إي٤مم اًمٌٞمض َُ :م ْـ ص٤مم إي٤مم
اًمٌٞمض أضمزأشمف قمـ صمالصم٦م أي٤مم ُِم ْـ ُيمؾ ؿمٝمر ،وهٙمذا ،يمثػم ضمدا.
( )2

( )1

احل٩م :ـمقاف اًمقداع أو اًمّمدر قمٜمد سمٕمْمٝمؿ :سمٕمْمٝمؿ يرى أٟمف ُ
اًم٘م ُدوم وسمٕمْمٝمؿ يرى أٟمف اًمقداع .ـمقاف
ذم َ
شمٌٕم٤م ًمٖمػمهً ،مٞمس ُمرشم ًٌ٤م سمٕمد ،سمٕمد اإلوم٤مو٦م ُِم ْـ َقم َروم٦م ،سمٕمد َقم َروم٦مُ ،مرشمٌط سمٖمػمهً ،مٙمٜمف ًمٞمس
اًمقداع ٟم٘مقل :إٟمف ًمٞمس ً
ً
ىمْم٤مء إذا أظمرشمف ،ومٚمق أظم ْرت ـمقاف اإلوم٤مو٦م إمم آظمر أقممًمؽ
ُمرسمقـم٤م سمٖمػمه ،وًمٞمس ىمْم٤م ًء ،ـمقاف اإلوم٤مو٦م ًمٞمس
ً
أضمزأك قمـ ـمقاف اًمقداع ومً٘مط ،ؾم٘مط ـمقاف اًمقداع ،وهٙمذا إُمثٚم٦م ؾمٞمذيمره٤م اًمِمٞمخ سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
ىم٤ملََ ( :وَ ََهَ ََذَاَظَ ََذََ ََٕ ََْوَظَ َْ َِ
غَ)َ ُم٤م اًمذي زدٟم٤م قمٚمٞمف؟ رء واطمد وهق اًمْم٤مسمط ،ومٜم٘مقل :إن اًمْم٤مسمط ْ
أن يٙمقٟم٤م ُِم ْـ ضمٜمس
ِ
شم٤مسمٕم٤م ًمٖمػمه ،واحلٜمٗمٞم٦م
واطمد وأومٕم٤مهلم ُمتٗم٘م٦م قمغم اًمّمحٞمح ،وذطُ :يمؾ إقممل شمتداظمؾ ّإٓ ُم٤م يم٤من ُم٘مْمٞم٤م أو ً
وُمنموقم٤م ًمذاشمف وم٢مٟمف
ي٘مقًمقنُ :م٤م يم٤من ُِم ْـ سم٤مب اًمقؾم٤ملؾ أو ُِم ْـ سم٤مب اعمنموقم٦م ًمٖمػمه٤م ،وأُم٤م ُم٤م يم٤من ُِم ْـ سم٤مب اعم٘م٤مصد
ً
ٓ يتداظمؾ.
غََََ َ:أََحَ ََُد ََُهَ َ َ)ٚأي ُِمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل شمتداظمؾ ( ََأَ ْنَ َ َََيَهَ ََلَ َفََهَ َبََِٚفَْ ًٍَََِ َِلَ َََافوََ َِ
احَ َِدََ
ْ ََ
ُ
ْ َُ
ْ َ
ي٘مقل اًمِمٞمخََ ( :وَ ََهَ ََذَاَ َظَ ََذَ َ ََٕ ََْوَظَ َْ َِ ََ َ
ََ َِ
افًَبَََ َٚدَتَََ َِ
َٚنَ َ ََََجَََِٔ ًًََ َََٚؾَ َُٔ َْنَ ََسَ َُطَ َ ََأَ ْنَ َ َيََْْ ََِوَُّيََمَ ََمَ ًًََٚظَ ََذَ َاَدََ َْنَ ََُٓ َ َِ
سمٜم٤مء قمغم
ؽم ُط اًمٜمٞم٦م ،وهذه اعمً٤ملؾ اًمتل َذ َيم َره٤م اًمِمٞمخ هل ً
ورَ) ُي ِْم َ َ
َََََُ
ََ
ؽم ُط ومٞمٝم٤م اًمٜمٞم٦مًَ ،م ِٙمـ اًمِمٞمخ أظمذ هذه اًم٘م٤مقمدة ُِم ِـ اسمـ رضم٥م ،أفمـ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م
اعمذه٥م ،واًمّمحٞمح أهن٤م ٓ ُشم ِْم َ َ

قمنم أو ٟمحقه٤مَ ،
أظمذه٤م سم٤مًمٜمص ُِم ِـ اسمـ رضم٥م ،وطمتك إُمثٚم٦م هل هل.
َِ
َِ ََ
إن ٟمقى سم٤مٓهمتً٤مل ْ
َزََ َََوَ ََأَ َْصَ ٌََ ََُرَ) وم٤مهمتًؾْ :
َ
رومع احلدصملم ارشمٗمٕم٤مٕ :ن
وذ َيمر اعمث٤مل إول ىم٤ملََ ( :مَ َْنََظَ َََِْٔهََ ََحَ َََد َثَ َٚنََأََ ْـَ ََ َُ
ً ِ
وإن ٟمقى ْ
إصٖمر يدظمؾ ذم إيمؼم .اٟمتٌف ُمٕملْ ،
همػم ختّمٞمص ًمألصٖمر وٓ ًمأليمؼم ارشمٗمٕم٤م
رومع احل َدث
ُمٓمٚم٘م٤م ُم ْـ ْ
أيْم٤م .واًمث٤مًمث٦م ْ
إن ٟمقى اؾمتٌ٤مطم٦م ْأُمر ٓ ُي ٌَ٤مح ّإٓ سم٤مٕصٖمر ارشمٗمعٕ :ن ُيمؾ هذه إُمقر اًمثالصم٦م هل ُِم ْـ ٟمٞم٦م احل َدث
ً
إصٖمر وإيمؼم .احل٤مل اًمراسمٕم٦م ،وهذه ٟم٤مدرة ،إذا ٟمقى سم٤مٓهمتً٤مل ْ
احلدث إصٖمر،
رومع احلدث إيمؼم وطمده دون َ
أن يٜمقيف ،واًمّمحٞمح ً
وم٤معمِمٝمقر ُِم َـ اعمذه٥م أٟمف ٓ يرشمٗمع إصٖمر ،سمؾ ٓ ُسمد ْ
دًمٞمال وقمٚمٞمف يمثػم ُِم َـ اعمح٘م٘ملم ُِم ْـ أهؾ
ِ
ِ
ِ
ومٛم ْـ أراد ْ
أن يًتٌٞمح
اًمٕم ْٚم ِؿ أٟمف يرشمٗمع إصٖمر وإيمؼم ً
ُمٕم٤مٕ :ن اًمٜمٞم٦م َشمٌَع ًْمٚمٕم ْٚمؿ ،واًمٕم ْٚم ُؿ هٜم٤م اعمراد سمف اؾمتٌ٤مطم٦مَ ،
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمقم – سم٤مب صٞم٤مم أي٤مم اًمٌٞمض ( ،)1981وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ – سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك
1

(.)721
( ) أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صقم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ( ،)761وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (.)1938
2

146

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ؽم ُ
إيمؼم اؾمتٌ٤مح إصٖمر ُِم ْـ سم٤مب اًمت ِ
ط اًمٜمٞم٦م قمغم اًمّمحٞمح.
ٌع ،ومال ُشم ِْم َ َ
احلَََٟوَافًََََّرَ َةَ) اًم٘م٤مرن اظمتٚمػ أهؾ ِ
ََََ َََ َ َِ
اًمٕم ْٚم ِؿ :ومٛمٜمٝمؿ َُم ْـ يرى أٟمف جي٥م قمٚمٞمف ؾمٕمٞم٤من
ىم٤ملََ ( :وَ َِمََْْ َََََٓ:َٚاف
ٚرَ ُنََإََِ َذَاََ ََٕ َََوَىََََ ََ َ ََ ُ ْ ََ
ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل
ؾمٕمل واطمد وـمقاف واطمد ،وهذا هق اًمّمحٞمح ْ
وجي٥م قمٚمٞمف ـمقاوم٤من ،وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ي٘مقل :إٟمم جي٥م قمٚمٞمف ْ
ىم٣م سمف ًمٙمثػم ُِم َـ اًمّمح٤مسم٦م.
– صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – وُم٤م َ
احل٩م إُم٤م ْ
ِ
أن ي٘مقم ُِم ْـ سم٤مب اًمت٘مديؿ أو اًمت٠مظمػمُِ :م ْـ
ؾمٕمل وـمقاف اًمٕمٛمرة ُمع
قمٜمدُم٤م يتداظمؾ ْ
ؾمٕمل وـمقاف َ
احل٩م ،ومٞمٌ٘مك
ؾمٕم َل اًمٕمٛمرة ومٞمدظمؾ ُمٕمف ْ
ؾمٕمك ْ
سم٤مب اًمت٘مديؿ صقرشمف ُم٤مذا؟ إذا أشمك اًم٘م٤مرن إمم ُمٙم٦م ومٓم٤مف ُصمؿ َ
ؾمٕمل َ
احل٩م؟ ٕن اًمٓمقاف اًمث٤مين شم٤مسمع ًمٖمػمه ،ومم يتداظمؾ ُمع إولُ ،متك
احل٩م وم٘مط ،عم٤مذا ََل ْ يتداظمؾ ـمقاف َ
قمٚمٞمف ـمقاف َ
ُمٕم٤م؟ إذا أظمر اًمٓمقاف واًمً ْٕمل ْ
يم٠من يٙمقن أشمك إمم قمروم٦م ُمٌ٤مذة – اًم٘م٤مرن – ومٚمم ضم٤مء اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ـم٤مف
شمداظمالن ً
ؽم ْ
ط
ؾمٕمل قمٛمرة َ
وطم٩م ،واًمًٕمل ْ
وؾمٕمك ،وم٤مًمٓمقاف ـمقاف قمٛمرة َ
َ
وطم٩مُ ،م٤م ذم إؿمٙم٤مل ،وهذا قمغم اًمّمحٞمح .هؾ ُي ِْم َ َ
اًمٕم ْٚمؿ ،وم٢مذا يم٤من اعمرء يٕمٚمؿ أن هذيـ اًمٓمقاوملم يتداظمالن وم٢مٟمف جيزئِ ،
أن يٜمقي أم ٓ؟ ىمٚمٜم٤م :اًمٜمٞم٦م ُم٤م هل؟ هل ِ
ْ
ومٕم ْٚم ُٛم َؽ
ُ
ْ
ِ ِ
ؽم ُ
ط ومٞمف اًمٜمٞم٦م.
سم٤محل ْٙم ِؿ جيزئ قمـ اؿمؽماط اًمٜمٞم٦مٕ :ن اًمتداظمؾ ٓ ُشم ِْم َ َ
هبذا إُمر يٙمٗمل ،وإىمرب أٟمف ُمرد قم ْٚمٛم َؽ ُ
افًَبََٚدَ َتَ َِ َِ َِ
َِ
َََ ََْوَ ُعَ َافثَ
أي سمدون ٟمٞم٦م ،ىم٤مل ُمث٤مًمف( :إََِ َذَاََ
افْ
َسَ ََُ َُطَ َظََْْ ُهَ ََإََُ ََْخ ََرَىَ) ْ
َغَ َبَََِْٔتَ َََٓ ََ ََ
َََ َ َِِّٚنَ :ىم٤ملََ ( :أَ ْنَ َ ََ ْ
َٚوَ َتَ َْ
َيَ َُهَ ََلَ َفََ ُهَ َإََِ َْحَ َََدىَ َََ َ َ َْ

َََ َِ
َِ َِ
َحََٔ ُ )َٜشمٙمٚم ْٛمٜم٤م قمٜمف.
ََٝظََْْ ُهََافت
َ،شَ َََىََ َْ
َدَ َََخ ََلََاَدََ َْسَ َِجَدََََََ ََوَ َؿَدَََََْ َُأَؿََََّٔ ََََٝ
افهَ ََالَ ُةَ ََ ََ
ََّرََمَََُ ََٜؾََََِٕ٘هََيَبَ َََد َُأََبَِىََوََ َِ
َِ
َِ
َِ
َ
َََ ََُ ََُدوَ ِمََ)َٕ :ن اًمًٜم٦م عمَِ ْـ دظمؾ
افَاف
افََافََ ًَُ َّْ ََرَ َِةََ ََوَ َيَ َْسَ ََُ َُطََظََْْ ُهََ َضَ ََوََ ََُ
ََ
ُ َْ
[ىم َ٤ملََ ( ] :وَمََْْ َََََٓ:َٚإََِ َذَاََ َؿَدَمََاََدَُ ًَْتََ َُ
احلرم ْ
ىمٌؾ أ ْن يّمكم ريمٕمتلم.
أن يٓمقف ْ
ََافرَ ُـََوَعََََِظَ ََذََاَدََ َْنَ ََُٓ َ َِ
ىم٤ملََ ( :وَ َِمََْْ َََََٓ:َٚإََِ َذَاََ ََأَ ْدَ ََرَكََاَ ِإلَ ََمََٚمََ ََرََاـََِ ًًََ َََٚؾََُ َزََفَََِ َْ ِ
ورَ) هذه ىمٞمؾ :إهن٤م
َسَ ََُ َُطََظََْْ ُهََ َتَ َُْبَِ ََرَةََََُ َ
ْلَ َْحَ ََرَاَ ِمَََ َََ،ؾََََِٕ٘ ُهََ َتَ َْ
ََ

ََََََٚبَِـ َُعََ َتَََٚبَِـ ٌَعَ)َ ٕن َُم ْـ دظمؾ واإلُم٤مم رايمع
داظمٚم٦م ذم هذه اًم٘م٤مقمدة .وىمٞمؾٕ :هن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘م٤مقمدة أظمرى وهل ىم٤مقمدة (افت

ؼم ُصمؿ يريمع ،ومٗم٤مت اًم٘مٞم٤مم ؾم٘مط قمٜمف اًم٘مٞم٤مم
يٙمؼم :هق دظمؾ ُمٕمف ذم ُم٤مذا؟ ذم اًمريمقعََ ،ل ْ يدظمؾ ُمٕمف ذم اًم٘مٞم٤ممَ ،
ومٞمٙم ُ
ََََََٚبَِـ َُعَ َ َتَََٚبَِـ ٌَعَ)َ إذا ؾم٘مط
سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،شم٤مسمٕمف ُم٤مذا؟ شم٤مسمٕمف شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل ومً٘مط اًم٘مٞم٤مم ،وهق ُِم َـ اًمتخري٩م قمغم ىم٤مقمدة (افت
إصؾ ؾم٘مط شم٤مسمٕمفِ .
شمداظمٚم٧م :اًمتٙمٌػمشم٤من شمداظمٚمت٤م ،ومتٙمٌػمة
وُم َـ اًمٗم٘مٝم٤مء َُم ْـ ُيرضمٝم٤م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ومٞم٘مقل :إهن٤م
ْ
اإلطمرام دمزلؽ قمـ اًمتٙمٌػمشملم ،واًمّمحٞمح أهن٤م دمزئ ،و ًَم ِٙمـ إطمقط ُمراقم٤مة خلالف سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ ُِم َـ اعم٤مًمٙمٞم٦م
أن ُشم َٙمؼم شمٙمٌػمة صم٤مٟمٞم٦م ِ
ت ْ
ؼم شمٙمٌػمشملم ومتٙمقن شمٙمٌػمة اإلطمرام هل اًمقاضمٌ٦م قمٚمٞمؽْ ،
ومٛم ْـ أهؾ
أرد َ
إن ْ
َ
وهمػمهؿ أٟمؽ ُشم َٙم ُ
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ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ َُم ْـ أوضمٌٝم٤م ُِم ْـ سم٤مب ُمراقم٤مة اخلالفًَ ،م ِٙم ْـ ًمٞمً٧م واضمٌ٦م ،شمٙمٗمل شمٙمٌػمة اإلطمرام ،شم٘مقل :اهلل أيمؼم .سمنمط ْ
أن
أن شمٙمقن ُمت ِجٝم٤م ِ
ِ
ذط شمٙمٌػمة اإلطمرام ْ
ًمٚم٘مٌْ َٚم٦م.
ُ ً
شمٙمقن ً
ىم٤ملمٕ :ن ُم ْـ ْ
َظَ َ ٌََٔد ََوََجًََ ٌَ َٜاََ ْـَتَُ ٍَََِيَ َبَِحَ َُوَ َ َِ َِ َِ
َِ
َهََ َٚظَ َِن َأ َََخ َِرَ) ْ
ي٘مقل اًمِمٞمخََ ( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ
وإن ََل ْ يٜمْ ِقًَ ،مٙمِ ْـ إذا
ََ َُ
اجَتََ ََََّ ََعَ َ ََ َُ ُ َ
كََ :إََِ َذَاَ ََ َْ
ورَ َأََََ ََحَدَ َ
ـمٌٕم٤م حلدي٨م قمثمنْ ،
ػ قمغم َُم ْـ شمً٘مط؟ ىمٞمؾ :قمغم قمٛمقم
واظمتُٚمِ َ
ؾم٘مٓم٧م اجلٛمٕم٦م وضم٥م ُم٤مذا؟ اًمٔمٝمر ُم٤م شمً٘مطً ،
همػم اإلُم٤مم :ومٞمج٥م ْ
أن حيي اإلُم٤مم ،وحيي ُمٕمف قمدد إلىم٤مُم٦م اًمِمٕمػمة .وىمٞمؾ :إٟمم
اعمًٚمٛملم ً
َجٞمٕم٤م .وىمٞمؾ :قمغم ْ
شمً٘مط اجلٛمٕم٦م قمـ أهؾ اًمٕمقازم واًم٘مرى اًمٌٕمٞمديـ اًمذيـ ي٠مشمقن دون أهؾ إُمّم٤مر ،وهذا ُِم ْـ سم٤مب شمٜمزيؾ اًمٜمص قمٜمد
اًمٗم٘مٝم٤مء.
ًََََ ََََِٔ َََ ََََِ َٜأََجَزََأَََ َِ
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ
َوَ َِحَ ََٔ َِ َ)َٜقمغم ىم٤مقمدشمٜم٤م ،هذان
تَ َاف
َََ ًََ ََََِٔ َََ َُ َٜظَ ِنَ َافتَ َْ
َََ َٝإََُ َْضَ َِحَ ََٔ ََََِ َ َٜوَ ََوَ ْؿَ َُ
كََ:إََِ َذَاَ َاَتََ ٍََ ََقَ َ َََوَ ْؿَ َُ
َْ
َ َٝاف َ
إُمران ُمنموقم٤من :أًمٞمس يمذًمؽ؟ سمغم ،شمقىمٞمتٝمم هؾ هق ُِمـ سم٤مب اًم٘مْم٤مء؟ هؾ ُىم ِْمٞم ِ
٧م إُ ْو ِحٞمَ٦م؟ ََٓ ،ل ْ ُشم ْ٘م َض،
َ
ْ
واًمٕم٘مٞم٘م٦م ََل ْ ُشم ْ٘م َض ٕن هل٤م وىمتً٤م :وًمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ُيتٚمٗمقن :هؾ ًمٚمٕم٘مٞم٘م٦م وىم٧م ْأم ًمٞمس هل٤م وىم٧م؟ سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :هل٤م
وىم٧م :اًمً٤مسمع وٓ جيقز اًمزي٤مدة قمغم اًمً٤مسمعَُ ،م ْـ وم٤مشمف اًمً٤مسمع وم٤مشمف حمٚمٝم٤م .وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ي٘مقل :إمم واطمد وقمنميـ ،وُم٤م
زاد قمـ اًمقاطمد واًمٕمنميـ وم٤مت حمٚمٝم٤م .وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ي٘مقل :هل ُمٗمتقطم٦م .وإىمرب أن هل٤م وىمتً٤مًَ ،م ِٙمـ ُم٤م ىم٤مرب اًمقاطمد
ؼموا روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿُ ،م٤م دل قمغم أن ُطم ْٙم َٛمٝم٤م
واًمٕمنميـ رء يًػم ،سمدًمٞمؾ أن اًمّمح٤مسم٦م ََل ْ ُ
يٕم٘مقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ ًَمـم َيم ِ ُ
ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕب وذم طم٤مل اًمّمٌ٤م دون ُم٤م قمداهَ .
شم٤مسمٕم٤م ًمٌمء آظمر ،ومٝمٜم٤م
إذ ْن هذان إُمران ًمٞمً٤م
ىمْم٤مء ،وًمٞمس أطمدمه٤م ً
ً

وُمـ أهؾ ِ
ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ َُم ْـ يرى قمدم اًمتداظمؾٟ ،مص أمحد قمغم اًمتداظمؾ.
ٟم٘مقل :جيقز اًمتداظمؾْ ،

ُمث٤مل آظمر يتٕمٚمؼ سم٤مًمذسم٤ملح :ؿمخص قمٜمده قم٘مٞم٘م٦م ويريد ْ
ـمٌٕم٤م ًمٞمس ًمفُ :م٤م
أن جيٕمٚمٝم٤م وًمٞمٛم٦م ًمٜمٙم٤محٕ ،ظمٞمف ً
رأيٙمؿ؟ شمتداظمؾ ،ومٞمجٕمؾ اًمٕم٘مٞم٘م٦م وًمٞمٛم٦م ذم زواج أظمٞمف ،جيقزُ ،م٤م ذم أي ُم٤مٟمع ،وهٙمذا.
َِ
ٚبََافَََتََِيَ َ ََ َِ
ََوَافََيَ َََٓ َ َِ
اخ َُلَ ََِِفَََإَََ ْيََََمَ َِنََ ََوََ ََ
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ
ٚرََ
َ،وَ َتَ َتَ ََََدَ َََ
َِ َِ َ َٛبَََٚافٍََََُ َ ََٚرََ َُ
افهََََٔٚمََِ ََ
احلَ َََ ََٟوَََ َ
اتَ ََ ََ
َتَ َُ
اجَ َتََّ ًََََََٝإَََ َْشَبََ َ َُ
كََ:إََِ َذَاَ ََ َْ
ََٝشَٚئَََِرََافَََُ ٍَ َٚرََ َِ
احَ َََد ًةََظَنََوََ َِ
َرَهَََ َ،َٚؾََِ٘ ََذاََ ََأَ ََْخرَجََ َـَ ٍَ َٚرَ ًةََوََ َِ
احَ ٍَدََ َِمََْْ َََََُٓ ََٚمَ ًََ َ ٍَ
اتَ)َ اٟمٔمر هٜم٤م ُمٕمل :اًمٙمٗم٤مرات
َْ ََ
ََ ََ ََ ََ
ََوَ َؽ َْ َِ ََ
ََ
غَ َََأََ َْجَزَ َََأَ ُهََ َََوَ ََشَ َََىََ َْ ََ َُ
هل٤م ؾمٌٌ٤من دم٥م هبم :احلٚمػ ِ
واحلٜمْ ُ٨م ،وذم اإلطمرام اًمدظمقل ذم اًمٜم ًُؽ وومِ ْٕم ُؾ اعمحٔمقر ،اٟمٔمر ُمٕمل :ومٞمم يتٕمٚمؼ
ػ أو ومِ ْٕم ُؾ حمٔمقر وٟمحق ذًمؽ ،إذا شمٙمررت هذه إؾمٌ٤مب :ؿمخص ىم٤مل :واهلل ٓ أدظمؾ
سم٤مًمًٌ٥م إول وهق احلَٚمِ ُ

ومحٚمؼ َؿم ْٕمره اًمٞمقم َ
احل٩م َ
وطمٚمؼ َؿم ْٕمره
سمٞم٧م ومالن ،واهلل ٓ أدظمؾ سمٞم٧م ومالن ،واهلل ٓ أدظمؾ سمٞم٧م ومالن .أو يم٤من ذم َ
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٥م ُم٤مل٦م ُمرة :ومٞم٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :إن شمٕمدد إؾمٌ٤مب إٟمم يقضم٥م يمٗم٤مرة واطمدة:
٥م اًمٞمقم َ
ً
٥م سمٕمدهَ ...شم َٓمٞم َ
وشم َٓمٞم َ
همدا ،أو َشم َٓمٞم َ
احل ْٙم َؿ ىمد اظمتٚمػ.
ٕهن٤م شمتداظمؾ ،هذا إصؾ .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إٟمف إذا اظمتٚمػ اعمحٚمقف قمٚمٞمف وم٢مٟمف يتٕمدد ،ومٙم٠من ُ
اعمذه٥م ي٘مقل :إن إيمن واطمدةً .مق ىمٚم٧م :واهلل ٓ أدظمؾ سمٞم٧م ومالن وٓ ُ
آيم ُؾ ـمٕم٤مم زيد وٓ أذب ُم٤مء قمٛمرو وٓ
أسمٞمع ؾمٞم٤مريت :شمٙمٗمٞمؽ يمٗم٤مرة واطمدة ،ومٜمٔمروا إمم أن إيمن رء واطمد ،وأؾمٌ٤مهب٤م ُمٝمم شمٕمددت أٟمقاقمٝم٤م شمتداظمؾ.
ََوَافََ َََ َْوََُلَ َافثَ
َََ َ َِِّٚنََ :أن إٟمقاع ختتٚمػ سم٤مظمتالف اعمحٚمقف قمٚمٞمف ،وم٢مذا ىم٤مل :واهلل ٓ ُ
قمنم ُمرات ومٞمٝم٤م يمٗم٤مرة
آيم ُؾ ْ
واطمدة .واهلل ٓ ُ
آيم ُؾ وٓ أذب :هذه ومٞمٝم٤م يمٗم٤مرة وهذه ومٞمٝم٤م يمٗم٤مرة .واًم٘مقل اًمث٤مين هق اًمذي اظمت٤مره اًمِمٞمخ شم٘مل
اًمديـ ،وهق اًمذي قمٚمٞمف اًمٗمتقى قمٜمَد اعمِم٤ميخ أن.
يٌ٘مك ىمْمٞم٦م اًمتداظمؾ ذم اًمٌمء اًمقاطمد ُِمثْؾ اًمذي جي٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من أيمثر ُِم ْـ ُمرة ،يٕمٜمل ىمري٥م ُِم ْـ هذه
اًم٘م٤مقمدة.
َِ
َٚشَ ُةَ ََََ َِ
َِ
َِ
زَةََََُبَِٚفََ ٌَََٚفَََِ َِ
َََ ََٚدََِ َِرَ]ََ
زَةَََََبَِٚفْ
[افََ َََ َٚظَ َََد ُةََافََ ًََ َ ََ
ََ ََٛوَََََٓظَ َْ ََ
ََ:افًَ َْ ََ
َََ َ َِ
َِ
َٚشَ ُةَ ََََ َِ
َِ
َِ
زَةََََُبَِٚفََ ٌَََٚفَََِ َِ
َٚدَ َِرَ)َ وهذه اًم٘م٤مقمدة يٕمٜمل ىم٤مقمدة يمثػمة ضمدا :وم٢من
زَةَََََبَِٚفْ
ي٘مقل اًمِمٞمخ( :افََ َََ َٚظَ َََد ُةَ َافََ ًََ َ ََ
ََ ََٛوَََََٓظَ َْ ََ
ََ:افًَ َْ ََ
ٞمط إطمٙم٤مم سمٖم٤مًم٥م صقره٤م ،وٓ ُيٜمِ ُ
دالم ُيٜمِ ُ
ٞمٓم َٝم٤م قمٜمد حت٘م٘مٝم٤مٕ :ن اًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م ،وهذا يمثػم ضمدا.
اًمنمع ً
احَ َََدةٍََ َوَ َِظََِ ٍََ َٜوََ َِ
َ َٝظَ ََذَ َوَتََِرَةٍََ َوََ َِ
احَ َََد ٍَةَُ َ،ثَ َمَ َ ََ َ
َ َٝظََْْ ََََٓ َ َٚبَ ًَْ َُضََ
َتََِ ٍََ َْ
ي٘مقل اًمِمٞمخ ذم ُمٕمٜم٤مه٤مَ ( :يَ ًَََِْْيَ َأَََنَ َاَدََ ََسَٚئَََِ ََلَ َإََِ َذَاَ َاَتََ ٍََ َََ َْ
ََ
ََ
ََ ََ ََ
احلَ َُْ ِمَََََ،وَإََِ ْنَ َ َتَ ََُُنَ َؾَََََِِٔٓ َََ َٚ
َِ
ََافهَوَ َِرَ َبََََِٖ ْنَ َ ََِلَ َ ُتَ َ َِ
ؼَوَظَ َُ َٜتََِ َِْكَََََ َاَدََ ََسَٚئَََِ َُلَ َ ََََِٕ َْجَََِِ ََََٓ َََٚؾَََِ٘ ََّنَ ََ َ َٚتَ َِْ ََحَ َُقَ َبَِٚفََ ٌَََٚفَََِ َِ
ََِِ َٛفَ ََ َُ
افًََِ َُ)َٜ
َْ ََ
ََ
َْ ََ
َ ََ
َوجَ ََْد َؾَ َ ََََََٔٓ َٚافًََِ َُ َٜاََدََ َْ َُ
(وَإََِ ْنََ ََِلََ َتَ ََُُنََؾََِ َََِٔٓ ََََٚ
افًََِ ُ َ)َٜيٌدو ،أفمـ هٙمذا ،إ َذ ْن اعم٘مّمقد ُم٤م هق هٜم٤م؟ أن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م أهمٚمٌٞم٦م وًمٞمً٧م يمٚمٞم٦م ،وأٟم٤م
ََ َْ َْ ََ
أذت ًمٌٕمض هذا اًمٌمء ذم اعمُ َ٘مدُم٦م :قمٜمدُم٤م ىمٚم٧م ًمٙمؿ :إن اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م طمتك اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م هل ىمقاقمد
أهمٚمٌٞم٦م.
اجلََّ ِعَ ََوَََ َِ
افٍَىَْ َِرََ ََوَؽَ َْ َِ
َََ َََ َْ َِ
افسَ ٍََ ََرََ َُ َِ
(وَ َيَ ََُدَلَ َظَ ََذَ َ َذَفََِ ََ
َرَ ََهَُ َََََِٕٕ َ،َٚهَ َ ََمَيَََْ ََُٜاََدََ ََنَََ ََِ،ََ َٜ
ََشَعَ َؾََِ َ َِٔهَ َ َُرَ َََخ ٌَصََ َـََثََِ ََرَ ٌةَ َ َِمَ ََنَ َاف
كَ َ َََوََ ََ ْ ََ
ىم٤ملََ َ :
كَ َ ََأَنَ َََ َ
َافسَ ٍََ َِرَ َفًََََِ َََد ِمَ َََ َِ َِ
َِ ََ
َِ ٍَ
َِ َِ
سَ َخَ َُصَ َبَِ َُرَ َََخ َِ
َحَ ََ َِهَ) عم٤مذا؟ ٕن
َافًَ َََِِِ َٜفَ َ ََ
َ
ص َََ َ
ََؾَ٘ ََذاَ َ َُؾرَ ََضَ َ ََُوَ َُجَوَ ُدَ َ ََُمَ ََسَ َٚؾَرَ ََََٓ َ ََمَ ََنَ ََ َََ ٜظَ َََِْٔهَ َأَ َْصَ ًَالَ َ ََؾ ََالَ َ ُيَ َََ ََُٚلََ َ ََََٓ:يَ ََ ََ
ِ
دالم.
اًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م :وًمذًمؽ احل َٙم ُؿ هم٤مًمٌ٦م وًمٞمً٧م ُمتح٘م٘م٦م ً
ََََََِِْ َ َِ
َافسَ ٍََ َِرََ َـَ ٌََ َْ َِ
َٚدَ َِرََبَِٚفََ ٌَََٚفَََِ َِ
افسَ َخَ َُصََبَِ ََجَ َََِّٔ ِعََ َُرَ َََخ َِ
.)َٛ
َرَ َِهََإَََِ ََْحلًََ َٚؿَٚف
ىم٤ملَ ( :بَ َْلََ ََ ُ
صَََ َ
َيَوَ ُزََفََ ُهََََ َ ََ
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َ َََٝشََٚبَ َ ٍَ
ٍَ
َّضَ َفَََِ ََِّْىََ َِرَ َ َََيَوَ ُزَ َحَتََىَ َفََِـَّنَََِِفََاَدََسَ َِ َِ
اجلَ ََّْ َُعَ ََِِفَََ ََ
كَََ ََ:
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ
ٚطَ ) َاًمً َ٤مسم٤مط
جَدَ َأَََ َْوَ ََِِفَ َ َبََََْٔ َ َٝض َِرَيَ ََُ ُهَ َ ََ َْتَ َ ََ َ
َْ
ُ ََ
َْ
احلَ ََ َِ ََ
( )1

هق اعمَ َٔمٚم٦م شمٙمقن قمغم اًمٌٞمقت ًمٙمل إذا ُمِمك اًمِمخص ُم٤م ي٠مشمٞمف ؿمٛمس وٓ ي٠مشمٞمف ُمٓمر.
ٚتَ َفََِ ََ َِ
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ
ََ ََٝأَ ْيَ ًَوَ )َٚهذه ىم٤مقمدة ؾمٝمٚم٦م ضمدا أن
ََّضَ َْرَ َ َِ َِبََُ َ َٚحَ َرَ ََمَ َْ
َّضَرَ ََهََََٚإََِ َذَاَ َ ُؾَ َِرَ ََضََ ََُوَ َُجَوَ ُدَ َ َََمَ َْنَ َ َََِلَََْ َيَتََ ََ َ
كََ:اَدَُ ََحَ َرَ ََمَ َ َُ ََ
ذب اخلٛمر ْ
وإن ََل ْ ُي ًْ ِٙم ْر ص٤مطمٌف ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:
اًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م وٓ قمؼمة سم٤مًمٜم٤مدر :وًمذًمؽ ُطمر َم ُ ْ
َِ
َِ
« ََمَ ََ
َحَ ََرَاَ ٌمَ» .
َٚأ
َََ َْشَ ََُ َََرََ َـََثَ َُرَ ُهََ َََ،ؾَ َََََِٔ َُِ ُهََ ََ
ِ
ىمٌؾ ْ
اًم٘م٤مت ً
اًم٘م٤متَ :
َأ ْيم ُؾ َ
احل ْٙم َؿ اًمنمقمل،
أصال ُُم َّمٜم ٌ
ػ قمٜمد إُمؿ اعمتحدة أٟمف ُم ْـ أٟمقاع اعمخدراتْ ،
أن أىمقل ُ
( )2

َ
وسملم اعمخدر:
إذ ْن ومٝمق ُمٕمٚمقم أٟمف ذو ضر ؾمقاء ذم سمدن أدُمٞملم أو ذم إذه٤مب قم٘مقهلؿ( ،؟ ) ََل ْ ُي َٗمّم ْؾ سم ْلم اخلٛمر ْ
ِ
ِ
ـمرب وٟمِمقة ،وأُم٤م اعمخدر
ضمزءا ُمع َ
ومٝمٜم٤مك ُُم ًْٙمر وهٜم٤مك خمدر ،اعمُ ًْٙم ُر ُم٤م اشمٗمؼ ومٞمف وصٗم٤من :إذه٤مب اًمٕم٘مؾ ُيمال ْأو ً
ِ
اًم٘م٤مت وُم٤م ذم ُطم ْٙم ِٛمف ْ
ضمزء أن أو سمٕمد ذًمؽ ،وم٤معمٜمٌٝم٤مت وُمٜمٝم٤م َ
وإن َٟمِمٓمَ٧م اًمِمخص ذم
ومٝمق ُي ْذه ُ
٥م اًمٕم٘مؾ ُيمال أو ً
( )3

وىمتف ؾم٤مقم٤مت ًمٙمٜمٝم٤م ُشمتْٕمٌف سمٕمد ذًمؽ ومتٙمقن خمدرة سمٕمدهُُ ،مٜم َِم َٓم٦م أن ًمٙمٜمٝم٤م خمدرة سمٕمده.
ظمرضم٧م قمـ اعمقوقع أن ًمٙمـ أقمٓمٞمٙمؿ اًمٗم٤ملدة – َ
َ
اًمٗم ْرق سمٞمٜمٝمم
اًمٗم ْرق ْسملم اعمًٙمر واعمخدر ُطم ْٙم ًم وم٘مٝمٞم٤م – أٟم٤م
ُ
ػ هؾ ومٞمف طمد أم شمٕمزير ،ويمثػم ُِمـ أهؾ ِ
ُم٤مذا؟ أن اعمًٙمر ومٞمف طمد .اعمخدر ْ
اًمٕم ْٚم ِؿ ي٘مقًمقن :سمؾ اعمخدر أَ َذ ومٗمٞمف
اظم ُتٚمِ َ
ْ
ْ
لم :وًمذًمؽ ي٘مقل يمثػم ُِمـ أهؾ ِ
طمد وزي٤مدة ،ومٞمجٛمع اًمثٜمْتَ ْ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ يم٤مًمز ْر َيم ٌِم واًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ وهمػمهؿ :احلِمٞمِم٦م
ْ

ْ
أظم ٌَ ُ٨م ُِم َـ اخلٛمر .هذا واطمد.

قم و ِ
ِ
احل َٙم ِؿش :اخلٛمر ٓ جيقز شمٜم٤موهل٤م طمتك ًمٚميورة،
اًمٕم ُٚم ِ َ
اٟمٔمر اًمث٤مٟمٞم٦م :هذه ُمٗمٞمدة ذيمره٤م اسمـ رضم٥م ذم « َضم٤مُم ِع ُ
سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من خمدرا جيقز شمٜم٤موًمف ًمٚميورةِ .
[ُمثْ ُؾ] اًمٌٜمْ٩م.
ً
اتَََوَاَدَُ َََخ َدَرََ َِ
َِ َِ
َِ
َِ
فنَ َْٔخَََََِظَ ََذََذََِ ْـَ ََِرََ َبَ ًَْ ِ
اتََََََٓ َيَ ًَْ َِرَ ُؾَ ََََٓ َََََٚ
[َ َتَ ًَََِِْ َ َُٔقََا َ َ
افنَ َْٔخََََُ]َ
ضََافََىَ ََِ َبََََ َٜأََ َْٕ َََوَاَ ًظَََٚمَ ََنََاََدَُ َْسََُ ََرََ ََ
ََ

ِ
وضمؾ ،أٟم٤م أقمتؼمه٤م ٟمٕمٛم٦م :سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد ُي ْٗمتل وُيٓمئ ذم شمّمقره ؿمٞمئً٤م ُمٕمٞمٜمً٤م ًمٕمدم ِقم ْٚمٛمف
هذه ٟمٕمٛم٦م ُم َـ اهلل َقمز َ
سمفُِ ،مثْؾ ُم٤مذا؟ ُِمثْؾ ظمٓم٠م يمثػم ُِم َـ اًم ٗم٘مٝم٤مء ذم سم٤مب احلٞمض ،ؾمٌ٥م ظمٓمئٝمؿ ذم سم٤مب احلٞمض أهنؿ رضم٤مل ٓ يٕمرومقن
ف طم٤مل زوضمتف وسمٜمتف ُ
أطمٙم٤مم احلٞمضْ ،
وأُمف وم٘مط ،مخس ،أرسمع ٟمًقة :وًمذًمؽ اًمٜمً٤مء أقمٚمؿ سمح٤مهلـ يمم
قمرف َقم َر َ
وإن َ
( ) افسٚبٚط :اًمً٘مٞمٗم٦م سملم طم٤ملٓملم حتتٝم٤م ـمريؼ ٟم٤مومذ.
1

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إذسم٦م – سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمًٙمر ( ،)3681وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)5539
2

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
3
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ىم٤مل أمحد وهمػمه.
ِ
طمز ٍم ًَمـم َذ َيمر ذم اًمًٕمل ْسملم اًمّمٗم٤م واعمروة ىم٤مل :إن اًمِم ْقط هق
وضمؾ – أن اسمـ ْ
ي٘م٤مل – واًمٕم ْٚمؿ قمٜمد اهلل َقمز َ
اًمذه٤مب واًمٕمقدة :شمذه٥م ُِم َـ اًمّمٗم٤م إمم اعمروة وشمٕمقد .عم٤مذا؟ ٕن اسمـ َطم ْزم – رمحف اهلل – ُم٤م َطم٩م :ومٚمذًمؽ قمدم
ِ
ف
يت َُم ْـ َٓ َي ْٕم ِر ُ
ص آضمتٝم٤مد :وًمذًمؽ ىم٤مل قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف –« :إِٟم َم َأ ْظم َِمك َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ أَ ْن َي ْ٠م ِ َ
اًمتّمقر ىمد ُيٜم ْ٘م ُ
( )1

ِ
ِ
ِِ
ص ،وٟمحـ
وضمؾ ٓ ،ؿمؽً ،مٙمٜمٝم٤م أطمٞم٤م ًٟم٤م ىمد ُشمٜمْ٘م ُ
اجل٤مهٚمٞم َ٦مش  ،وم٤مًمذي ٓ يٕمرف هذه إؿمٞم٤مء هل ٟمٕمٛم٦م ُم َـ اهلل َقمز َ
َ
( )2

ٟمٜم٘مؾ ذم هذه اعمً٤ملؾ.
هٜم٤م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦مٟ :محـ ىمٚمٜم٤م :اًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م ٓ سم٤مًمٜم٤مدر :اٟمٔمر :شمذيمرون ذم اًم٘م٤مقمدة اًمً٤مسم٘م٦م ًَمـم ىمٚم٧م ًمٙمؿ :إن
قمد ُم إومْم٤ملٝم٤م وم٢مهن٤م دمقز.
٤مح :أن ُم٤م ُطمر َم َؾمدا ًمٚمذريٕم٦م إذا ُأ ُِم َـ َ
َؾمد اًمذرالع إذا ُأ ُِم َـ ُم٤م ُؾمد ْ
ت ٕضمٚمف وم٢مهن٤م ُشم ٌَ ُ
َذ َيمر اسمـ اًم٘مٞم ِؿ وٟم٘مٚمٝم٤م قمـ ؿمٞمخف ذم (سمٞم ِ
ٞمؾ ِذم ُسم ْٓم َال ِن اًمت ْح ِٚم ِ
٤من اًمدًمِ ِ
ٞمؾ) أن هذه إُمقر صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :هٜم٤مك رء
ََ

اًمٖم٤مًم٥م أٟمف يٗميض إمم اًمٜمتٞمج٦م اعمُ َحر َُم ِ٦م :ومٝمذه طمتك ْ
وإن همٚم٥م قمغم اًمٔمـ قمدم إومْم٤ملٝم٤م إًمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م ٓ دمقزُِ :مثْؾ
دالمُ ،صمؿ َذ َيمر اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م.
اًمّمالة إمم اًم٘مٌقر :وم٢مهن٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ُشمٜمَز ُل ُمٜمزًم٦م اعمقضمقد ً
أيْم٤م سم٘م٤مقمدة َؾمد اًمذرالع ُِم ْـ هذا اجل٤مٟم٥م.
إ َذ ْن :هذه اًم٘م٤مقمدة – أن اًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م – هل٤م شمٕمٚمؼ ً
ٚدَيَََٜظَ َْؼَ َةََ:اف َِ
ٚظَ َََد ُةَََ ََ َِ
[افََ َََ َ َِ
غََََََٓ َيَ ُزَ ََُ
ٚفنَ َ
َولََبَِ ََ َ
كَ]َ
ََََََََٔ َُ
احلَ َ َ ََ

ٚدَيََ َٜظَ َْؼَ َةََ:اف َِ
ٚظَ َََد َةَ ََ ََ َِ
ىم٤مل( :افََ َََ َ َِ
غَ ََََٓ َ َيَ ُزَ ََُ
ٚفنَ َ
َولَ َبَِ ََ َ
كَ)َ وهذه ىم٤مقمدة يمؼمىُِ ،م َـ اًم٘مقاقمد اخلٛمس اًمٙمؼمى ذم
ََََ ََََٔ َُ
احلَ َ َ
ََ

اًمديـ ،ودًمٞمٚمٝم٤م طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد – ريض اهلل قمٜمف – أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤ملََ « :وَفَْ ََٔ ْبَ َِنَ َظَ ََذَ َ َََمََََٚ
( )3

( )1هق :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م .أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمديم وه٤مضمر إمم
سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووزم اخلالوم٦م قمنم ؾمٜملم ومخً٦م أؿمٝمر
اعمديٜم٦م ىمٌؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمٝمد ً
وىمتؾ يقم إرسمٕم٤مء ٕرسمع سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م وهق أول ُمـ اختذ اًمدرةُ .
(أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)814/1 :
( ) َل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
2

( ) هق :اًمّمح٤ميب أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من اإلُم٤مم ،اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م ،ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ
3

إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج .واؾمؿ إسمجر :ظمدرة .وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .وأظمق أيب ؾمٕمٞمد ُٕمف هق :ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕممن
اًمٔمٗمري  ،أطمد اًمٌدريلم .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وم٠ميمثر ،وأـم٤مب ،وقمـ :أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤ملٗم٦م .ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم . .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (-163/5
.)166
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َ َْاشَتََ َْٔ َََ ََنَ»َواحلدي٨م ذم « َص ِحٞمْ ِح ُُم ًْ ِٚم ٍؿش  :ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمٕمؼمة سم٤مًمٞم٘ملم.
( )1

ٟم٠ميت هٜم٤م عمٕمٜمك اًمٞم٘ملم وُمٕمٜمك اًمِمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ آظمتّم٤مرُ ،صمؿ ٟمذيمر ُمتك يتٕم٤مرض اًمِمؽ ُمع اًمٞم٘ملم.
ِ
احل ْٙمؿ إصكم.
أو ًٓ :اًمٞم٘ملم ُم٤م هق؟ اًمٞم٘ملم حيتٛمؾ أُمريـ :اًمٞم٘ملم اًمث٤مسم٧م
اسمتداء ،ومٞمٙمقن ُم ْـ سم٤مب اؾمتّمح٤مب ُ
ً
ِ
أي قمٜمدُم٤م يتٕم٤مرض هذا اًمٞم٘ملم ُمع فمـ ُمٕمف.
اًمٜمقع اًمث٤مين ُم َـ اًمٞم٘ملم :اًمٞم٘ملم سم٤مقمتٌ٤مر اًمِمخص ٟمٗمًفْ :
َ
مت٤مُم٤م :اًمتٓمٌٞمؼ إول قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :إن اًمٞم٘ملم هق إصؾ،
إذ ْن :اًم٘م٤مقمدة هذه هل٤م ُمٕمٜمٞم٤منُ ،
وشم َٓمٌ ُؼ شمٓمٌٞم٘ملم خمتٚمٗملم ً
ُم٤م إصؾ ذم إؿمٞم٤مء؟ ٓ ُيٜمْ َ٘م ُؾ قمـ إصؾ ذم إؿمٞم٤مء ّإٓ سمدًمٞمؾَ ،
إذ ْن هٜم٤م اًمٞم٘ملم سمٛمٕمٜمك إصؾ اًمث٤مسم٧م سمٜمٗمًفٓ ،
ُمثال إصؾ ذم اعمٕم٤مُمالت ِ
احلؾ ،أي ُمٕم٤مُمٚم٦م دمقز ًمؽ ،إ ّٓ ْ
ُيٜمْ َ٘م ُؾ قمٜمف ّإٓ سمٞم٘ملمً ،
أن ي٠ميت دًمٞمؾ قمغم حتريٛمٝم٤م ،وحتريٛمٝم٤م
أن يٙمقن ٕضمؾ اًمرسم٤م أو ٕضمؾ اًمٔمٚمؿ وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ جيقزِ ،
إُم٤م ْ
وُم َـ اًمٔمٚمؿ َ
اًمٖم َر ُرُ ،م٤م قمدا ذًمؽ جيقز.
َََََ َ َِِّٚنََ:سم٤مقمتٌ٤مر اًمِمخص ٟمٗمًفْ :
أن يٙمقن قمٜمده ي٘ملم ويٓمرأ قمغم هذا اًمٞم٘ملم ؿمؽ :هق ُمتٓمٝمر وؿمؽ ذم هذا
َإَََ َْمَ َُرََافث
اًمٞم٘ملمَ .
إذ ْن هل٤م ُمٕمٜمٞم٤من.
ٟمٌدأ سم٤مًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُصمؿ أٟمت٘مؾ ًمألومم :إذا يم٤من اًمٞم٘ملم سم٤مقمتٌ٤مر اًمِمخص وقمٜمده ؿمؽ ومٜم٘مقل :إن ًمف صمالث
واحل ْٙمؿ اًمت٤مم ،وإٟمم سم٤مقمتٌ٤مر اًمِمخص سمٜمٗمًف:
طم٤مٓت ،اًمٞم٘ملم واًمِمؽ سم٤مقمتٌ٤مر اًمِمخص ٟمٗمًف ًمٞمس سم٤مقمتٌ٤مر إصؾ ُ
ومٜم٘مقل :إن ًمف صمالث طم٤مٓت:
َ ََ
احلََٚفََ ََََُٜإََُ َ ََ
وػَْ َ:
ومه٤م أو ؿمٙم٤م ،ؾمٛمف ُم٤م ؿمئ٧م ،وم٤مًمٞم٘ملم ضم٤مزم:
زُم٤م واًمِمؽ وٕم ًٞمٗم٤م ؾمقاء ؾمٛمٞمتف ً
أن يٙمقن اًمٞم٘ملم ضم٤م ً
وم٠مٟم٧م ُمًتٞم٘مـ ومٞمف ،ومم شمٜمت٘مؾ قمـ هذا اًمذي أٟم٧م ُمًتٞم٘مـ سمف إمم اًمِمؽ :وًمذًمؽ ي٘مقًمقن ذم ىم٤مقمدة ٓ :قمؼمة سم٤مًمِمؽ
اًمٓم٤مرئ .أي ؿمؽ ٓ قمؼمة سمف :أٟم٧م ُمتٞم٘مـ أٟمؽ صٚمٞم٧م واٟمٗمتٚم٧م ُِم َـ اًمّمالة وأٟم٧م ُمتٓمٝمر ،سمٕمد اًمّمالة ضم٤مءك ؿمؽ:
ومٙمؾ ؿمؽ يٓمرأ
هؾ يمٜم٧م ُمتٓمٝم ًرا ْأم ًمً٧م ُمتٓمٝم ًرا؟ ٟم٘مقل ٓ :قمؼمة سمفٟٕ :مؽ يمٜم٧م ذم ي٘ملم ،اًمٕمؼمة سم٤مًمٞم٘ملم هٜم٤مُ ،
قمٚمٞمؽ ٓ قمؼمة سمفُ ،يمؾ َو ْه ٍؿ يٓمرأ قمٚمٞمؽ ٓ قمؼمة سمف ٓ ،قمؼمة سم٤مًمِمؽ اًمٓم٤مرئَ ،
إذ ْن ُمٕمؽ ي٘ملم ،هذه اًمّمقرة إومم.
ََََْ َ:َُٜ ََََِٕٔٚ
أن يٙمقن اًمِمخص قمٜمده همٚمٌ٦م فمـ ،يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أطمد احلُ ْٙمٛملم ،وهمٚمٌ٦م اًمٔمـ ختتٚمػ ُِم ْـ
ورَ ُةَ َافث
ََ َ
افهَ َ ََ
ويٜمَزل همٚمٌ٦م اًمٔمـ ُمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملم ْأم ٟمجٕمؾ أن هذا مم٤م يًتقي ومٞمف إُمران ُِمثْؾ
ؿمخص إمم آظمر :ومٝمؾ يٕمٛمؾ سمٖمٚمٌ٦م فمٜمف ُ
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م وؾم٠مذيمره٤م ًمٙمؿ؟ أٟم٤م ىمدُم٧م ًمٙمؿ اًمث٤مًمث٦م قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م ،دقمٜم٤م ٟمٌدأ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م ٕهن٤م أؾمٝمؾ ُم٤م رأيٙمؿ؟ ُصمؿ أقمقد

( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة – سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة (.)571
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ًمٖمٚمٌ٦م اًمٔمـ.
َ ََ
أن يٙمقن اًمِمخص قمٜمده فمـ ُمؽمدد ٓ ،يٕمٚمؿ يمؿ صغمً :
َََْ َ :َُٜ ََٔ َََِٕٚ
احلََٚفََ َُ َٜافثَ
أرسمٕم٤م؟ ُمؽمدد ٓ ،يٕمٚمؿ أهق
صمالصم٤م ْأم ً
ُمتقوئ أ ْم ًمٞمس سمٛمتقوئ؟ ُمؽمددً ،مٞمس قمٜمده همٚمٌ٦م فمـ – ؾمٜمذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ – وإٟمم هق ُمؽمدد ،فمـ ،ىمد يٖمٚم٥م
أطمدمه٤م قمغم أظمر سمٌمء يًػم ٓ ،قمؼمة سمفًَ ،م ِٙم ْـ ًمٞمس همٚمٌ٦م فمـ ،وأظمر فمـ وٕمٞمػ ،شمردد ىمقي ،ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء:
ِ
احل ْٙم َمن ،ويرضمع آؾمتٛمً٤مك سم٤مٕصؾ إول :ؿمخص شمردد :هؾ صغم صم ً
الصم٤م ْأم
إٟمف إذا ُوضم َد هذا اًمؽمدد اًمتٖمك ُ
صمالصم٤م ،إىمؾ ،ومٞمًتٛمًؽ هبذا إصؾ ،ومٞمٕمتؼم ىمد صغم ً
أرسمٕم٤م؟ إصؾ أٟمف صغم ً
ً
صمالصم٤م .ؿمخص ؿمؽ :هؾ شمقو٠م ْأم ََل ْ
ىمٌؾ اًمقوقء وسمٕمده؟
يتقو٠م؟ ٟم٘مقلُ :م٤م ٟمجزم ٓ هبذا وٓ هبذا ،اٟمٔمرُ :م٤م اًمذي يم٤من قمٚمٞمف طم٤مًمف إول ْ
ٞمد ًمٙمؿ هذه اعمً٠مًم٦م :اًمِمؽ ذم اًمقوقء ،اٟمٔمر هٜم٤م ؿمؽ ،اؾمتقى قمٜمدك إُمرانً ،مٞمس همٚمٌ٦م فمـ :ؿمخص
ُأ ِقم ُ
ُمتقوئًَ ،مـم ضم٤مء وىم٧م اًمّمالة ؿمؽ :هؾ ظمرضم٧م ُمٜمف ريح ْأم ٓ؟ ٟم٘مقلْ :أًم ِغ اًمِمؽُ ،م٤م يم٤من قمٜمدك فمـ هٜم٤مُ ،م٤م هق
إصؾ اًمذي يمٜم٧م قمٚمٞمف ىمٌْؾ ورود اًمِمؽ؟ ُم٤م اًمذي يم٤من ىمٌٚمف؟ يمٜم٧م ُمتقوئً٤مَ ،
إذ ِن إصؾ ًمؽ أٟم٧م هٜم٤م ُم٤م هق؟
اًمقوقء.
اٟمٔمر اًمث٤مٟمٞم٦م :ؿمخص ىم٤مم ُِم َـ اًمٜمقمًَ ،مـم أراد ْ
أن ّ
يّمكم اًمٔمٝمر – يم٤من ً
ٟم٤ملم اًمْمحك – ؿمؽ :هؾ شمقو٠مت ْأم ََل ْ
أشمقو٠م؟ ْأًم ِغ هذا اًمٔمـ ُيمٚمف ،إصؾ اًم٘مديؿ اًمذي يم٤من ُمٕمؽ ُم٤م هق؟ آظمر رء صم٤مسم٧م قمٜمدك ُم٤م هق؟ اًمٜمقمَ ،
إذ ْن أٟم٧م
ًمً٧م سمٛمتقوئَ .
وشمثٌُْ٧م قمغم ُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف ؾم٤م ًسم٘م٤م.
إذ ْن شمٕمٙمس َ
ؿمخص ؿمؽ أٟمف شمقو٠م وأطمدثًَ ،م ِٙم ْـ ٓ يٕمٚمؿ أُيم إول ،يٕمٜمل يم٤من ُمتقوئً٤م ،يٕمٜمل ؿمخص صغم اًمٔمٝمر َ
إذ ْن
ىمٌؾ اًمٕمٍم شمقو٠م وأطمدث ،ظمرضم٧م ُمٜمف ريحًَ ،م ِٙم ْـ ًَمـم ضم٤مءت صالة اًمٕمٍم
شمقو٠مُ ،صمؿ سمٕمد صالة اًمٔم ْٝمر ،يٕمٚمؿ أٟمف ْ
ىمٌؾ؟ ويمالمه٤م سمٕمد صالة اًمٔم ْٝمرُ :م٤م إصؾ هٜم٤م؟ ُم٤م اًمذي شمٞم٘مٜمف؟ اًمقوقء،
ىمٌؾ ْأم شمقو٠م ْ
ٓ يدري هؾ أطمدث ْ
ٟمحٙمؿ سم٠مٟمف يم٤من ُمتقوئً٤مٟٕ :مف صغم اًمٔم ْٝمر .اقمٙمس إصؾ ،اًمذي يمٜم٧م قمٚمٞمف اقمٙمًف ،ومتٙمقن أن قمغم ـمٝم٤مرةٓ ،
ىمٓمٕم٤م ؾمتٙمقن ومٞمٝم٤م ُمتقوئً٤م.
شمٜمٔمر إمم صقرة إصؾ ىمٌْؾ ،وإٟمم اقمٙمس إصؾٟٕ :مؽ ً
وي ًْتَ ْٛم ًَ ُؽ سم٤مٕصؾ وهق اًمٞم٘ملم اًمذي يم٤من قمٚمٞمف.
ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾُ :ي ْٚم َٖمك اًمٔمـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُ
ََََٚفَََِثََ ََُ:ٜإذا و ِضم َد همٚمٌ٦م فمـ يٕمٜمل شمرضمح قمٜمده :يمٞمػ؟ سم٤مًمٜمٔمر واًمٌح٨م ،هذه ومٞمٝم٤م ظمالف سملم أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ
ورَةََََُافث
ُ
ََ َ
ْ
افهَ َ ََ
قمغم ىمقًملم :وم٤معمِمٝمقر ُِم ْـ ـمري٘م٦م وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م أهنؿ ُي ْٚمح٘مقهن٤م سمٌ٤مب اًمٕمٌ٤مدات سم٤مًمٔمـ ،ومٞم٘مقًمقن دال ًمْ :أًم ِغ اًمٔمـ.
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ؿمخص ؿمؽ ذم صالشمف :صغم ً
أرسمٕم٤م؟ إذا يم٤من ُِم ْـ سم٤مب اًمٔمـ ،اؾمتقى إُمران ومٝمذا اًمٜمقع اًمث٤مين ،ومٝمٜم٤م يٌٜمل
صمالصم٤م أم ً
قمغم ُم٤م اؾمتٞم٘مـ وهق إىمؾًَ ،م ِٙم ْـ ًمق يم٤من قمٜمده همٚمٌ٦م فمـ :يمٞمػ همٚمٌ٦م اًمٔمـ؟ يٕمٜمل ً
[ُمٜمْ ُذ]
ُمثال هق يٕمٚمؿ أٟمف ذم اًمّمالة ُ
حتػ سمف ،وم٤معمذه٥م ي٘مقل،ٓ :
ىمٓمٕم٤م أهنٞم٧م ريمٕم٦م أو ريمٕمتلم ،يٕمٜمل قمٜمدك ىمرالـ َ ُ
قمنم دىم٤ملؼ ،قمنم دىم٤ملؼ يٕمٜمل ً
اؾمتُثْٜم ِ َل يم٤مٓضمتٝم٤مد ذم
دالم
ؾمقاء همٚمٌ٦م فمـ أو همػم همٚمٌ٦م اًمٔمـً ،
ـمٌٕم٤م ّإٓ ُم٤م ْ
ٌ
ُطم ْٙمٛمٝم٤م ُطم ْٙمؿ إول ،ومتٌٜمل قمغم إىمؾ ً
ُمً٤مومرا .واًم٘مقل اًمث٤مين وهق اًمّمحٞمح أٟمف ُي ْٕم َٛم ُؾ سمٖمٚمٌ٦م اًمٔمـً :م ِ َـم صمٌ٧م ذم اًم َّمحٞمح ُِم ْـ طمدي٨م اسمـ
اًم ِ٘م ٌْٚم٦م عمَِ ْـ يم٤من
ً
كَ َََأََحَ ََُد ُـَمَ َََِِفَ َ َِ َِ
َحَ َرََ
َصَ ََالَتَهَ َ َؾَ َِْ ََٔتََ ََ
ََ
ُمًٕمقد – ريض اهلل قمٜمف – أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىم٤ملََ « :وَإََِ َذَاَ َ َََصَ َ ََ ْ
( )1

ِ
ِ
ابَ» َ وذم رواي٦مَ :
احل ْٙمؿ اًمذي سمٜمك قمغم اًمٔمـ واًمذي سمٜمك قمغم
افهَ ََوََ ََ
ََ َ
(وم ْٚم َٞمٌْ ِـ َقم َغم َفمٜمف) ًَمٙم ْـ ُم٤م اًمذي يٜمٌٜمل قمغم ُ
( )3

( )2

همٚمٌ٦م اًمٔمـ؟ أن اًمذي سمٜمك قمغم اًمٔمـ جي٥م قمٚمٞمف ْ
ـمٌٕم٤م اًمذي سمٜمك قمغم إصؾ،
ىمٌؾ اًمًالمً ،
أن يًجد ؾمجقد اًمًٝمق ْ
اًمذي يم٤من قمٜمده فمـ ومٌٜمك قمغم إصؾ وهق إىمؾ جي٥م قمٚمٞمف ْ
أن يًجد ؾمجقد اًمًٝمق ىمٌْؾ اًمًالم :حلدي٨م قمٌد اهلل
سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُسم َحٞمْٜمَ َ٦م  ،وأُم٤م اًمذي سمٜمك قمغم همٚمٌ٦م اًمٔمـ وم٢من ؾمجقده يٙمقن ُمتك؟ سمٕمد اًمًالم ،واًم٘م٤مقمدة أن ُيمؾ ؾمجقد
( )4

سمٕمد ؾمالم ُؾمٜم٦م وًمٞمس سمقاضم٥م.
ً
َ
ُمٓمٚم٘م٤مٕ :ن اًمٞم٘ملم
إذ ْن :قمٜمدٟم٤م صمالصم٦م أُمقر أىمقهل٤م سمنقم٦م :إُمر إول :إذا يم٤من ي٘ملم وـمرأ قمٚمٞمف ؿمؽ ٓ قمؼمة سمف
هق اًمث٤مسم٧م :حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد َ « :وم ِٛمٜم٤م َُم ْـ َىم َ٤ملَ :ر َُمٞمْ ُ٧م سمِ ًِ٧مَ ،و ُِمٜم٤م َُم ْـ َىم َ٤ملَ :ر َُمٞمْ ُ٧م سمِ ًٌَْ ٍعش حمٛمقل قمغم أٟمف ؿمؽ
( )6

( )5

ـم٤مرئ.
ََََ َ َِِّٚنَْ َ:
َإَََ َْمَ َُرَ َافثَ
يًػما:
شمرضمٞمح٤م
أن يٙمقن هٜم٤مك فمـ ،أ ْن يًتقي إُمران ،أو يٙمقن أطمدمه٤م ُُم َرضم ًح٤م قمغم أظمر
ً
ً
ً
( )1هق :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ اهلذزم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ :صح٤ميبُ .مـ أيم٤مسمرهؿً ،
وقم٘مال ،وىمر ًسم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ومْمال
قمٚمم .ووزم سمٕمد ووم٤مة
يقُم٤م وىم٤مل :وقم٤مء ُمٚمئ ً
وهق ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،وُمـ اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ،وأول ُمـ ضمٝمر سم٘مراءة اًم٘مرآن سمٛمٙم٦مٟ .مٔمر إًمٞمف قمٛمر ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م .صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثمن ،ومتقذم ومٞمٝم٤م قمـ ٟمحق ؾمتلم قم٤مُم٤م ؾمٜم٦م 32هـ( .هتذي٥م اًمٙممل:
.)121/16
( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد – سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة (.)572
2

( ) َل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م.
3

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م – سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًٝمق ( ،)1224وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد – سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة (.)579
4

( ) شم٘مدُم٧م شمرَجتف.
5

( ) أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش (.)1439
6
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

حي َٙم ُؿ سم٠مطمد اًمٔمٜملمٕ :هنم شمٕم٤مرو٤م ومٞمٚمتٖمٞم٤من ،وشمًتٛمًؽ سم٤مٕصؾُ ،م٤م هق إصؾ؟ ىمد يٙمقن إىمؾ ،ىمد
ومٜم٘مقلْ ُ ٓ :
همػم ذًمؽ ،ىمد يٙمقن إيمثر أطمٞم٤م ًٟم٤م ،وهق ذم اًمٗمقاتً :
ُمثال ؿمخص ؿمؽ هؾ وم٤مشمتف صالة ْأم
يٙمقن اًمٓمٝم٤مرة ،ىمد يٙمقن ْ
صالشم٤من؟ اًمٞم٘ملم هٜم٤م ُم٤مذا؟ إيمثر.
َ ََ
َََٚفَََِثََ َُ:َٜإذا يم٤من قمٜمدك همٚمٌ٦م فمـ ،شمرضمٞمح ٕطمد إُمريـ ،ومٜم٘مقل :شمٕمٛمؾ سمؽمضمٞمحؽَ ،
احلََٚفََ َُ َٜافثَ
وًم ِٙم ْـ ُي ًْتَ َح٥م ًمف
همػم اًمّمالة ٓ يٚمزُمفٟٕ :مف ُم٤م ذم ؾمٝمق ّإٓ ذم اًمّمالة .ؿمخص يرُمل اجلمر ،همٚم٥م قمغم
ؾمجقد اًمًٝمق ذم اًمّمالة ،ذم ْ
فمٜمف أهن٤م ؾمٌع يٙمٗمل ،وهذا اعمٕمٜمك اًمث٤مين اعمحٛمقل قمٚمٞمف طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد َ « :وم ِٛمٜم٤م َُم ْـ َىم َ٤ملَ :ر َُم ْٞم ُ٧م سمِ ًِ٧مَ ،و ُِمٜم٤م َُم ْـ
٧م ِسمًٌ ٍعش يدل قمغم ُمٕمٜمٞملم :أن اًمِمؽ ـم٤مرئ ،وهذا سم٤مشمٗم٤مق أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ،وأُم٤م آطمتمل اًمث٤مين وهق صحٞمح
َىم َ٤ملَ :ر َُم ْٞم ُ َ ْ
( )1

( )2

أٟمف ؿمؽ يم٤من ومٞمف همٚمٌ٦م فمـ ،ئمـ فمٜم٤م وٕم ًٞمٗم٤م أهن٤م ؾم٧مَ ،
وًم ِٙمـ اًمٔمـ اعمرضمح قمٜمده أهن٤م ؾمٌع :ومٜم٘مقل :يٕمٛمؾ سمٖمٚمٌ٦م
اًمٔمـ .هٜم٤م ٓ يًجد ؾمجقد اًمًٝمقٟٕ :مف ٓ يقضمد ،اًمٓمقاف ُِمثْٚمف.
كَ َ ََهَ َْلَ َزََََ
َسََٚنَ َ ََمَتَََىَ َ ََ ََتَ ََ ََقَ َ َََصََْٔئًََََََُٚث َمَ َ ََصَ َ
ٚءََ
افقَ َُءَ َاَدَُتََ ََ
ي٘مقل اًمِمٞمخََ ( :وَمَ ًََََْْىَ َ ََهَ ََذَاَ َ ََأَنَ َاَ َِإل َْٕ ََ
َحَ ََ َُقَ َأََََ ْمَ ََََٓ؟ََإَََ َْصَ َُلَ َ َبَ َََ َ َُ
َالَ َََ َ َْ
ٚ؟)َ إصؾ ذم اًمٜمً٤مء أهنـ ََل ْ يتزوضمـ َ ََ
َحَََ ًََ ََ َََ.ٚؾَ ََِ َْوََ َََصَ َ
َنََ
كَََِِفََاَ ْمَ ََرَ ََأَةٍَََ ََهَ َْلََ َتَزَ َوَ ََجَ َََٓ َ َ
(ِلَََْ َيَ َُُ َْ
اَدَُ ََحَََ َِقََ َؾَ ََٔبَْ َََىََََإَََ َْمَ َُرََظَ ََذََ ََمََ ََٚـَََٚنََ َُمَتََ ََ
َحَ َِرَيَ ِمَ) هذا ىمٌْؾ اًمّمقر ،وظم٤مص٦م ذم اًمزُم٤من إول ،أن يقضمد قم٘مقد شمقصمٞمؼًَ ،م ِٙم ْـ
ََََِـ َُحَ َُْ ِمَ َافت
َٚاشَتََِ َْهَ ََحًَ َٚبََٚفَ
َََ َْ
فََ ُهَ َ ََوَ َْض ََُٗ ََهَ َََ َْ

ذم اًمزُم٤من إول ىمد يتزوج رضمؾ اُمرأة ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ،سمقيم٤مًم٦م ً
ُمثالُ ،صمؿ ي٠ميت ومٞم٘م٤مل :هذه اُمرأشمؽ ٓ ،يٕمرومٝم٤م ،ممٙمـ هذا
اًمٌمء ،هٜم٤م إصؾ ْ
أن يٛمتٜمع قمـ هذه اعمرأة طمتك يًتٞم٘مـ أهن٤م زوضمتف.
َوَ ََجَتََ ُهَ َََأََ ْمَََََٓ ََ ََ
كََفََ َْوََ ََصَ َ
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ
؟َِلَََْ ُتَىَََِ َْقَ)َ ٕن إصؾ قمدم اًمٓمالق ،آؾمتٛمً٤مك سم٤مٕصؾ وهق
كََ ََهَ َْلََ َضََِ ََقََزَ َْ
سم٘م٤مء اًمزوضمٞم٦م ،إصؾ أن اًمزوضم٦م سم٤مىمٞم٦م :وًمذًمؽ ُيمؾ َُم ْـ ؿمؽ ذم ٟمٗمًف أهن٤م َـمٚمؼ أو ََل ْ يٓمٚمؼٟ ،م٘مقل :إىمؾ ،ي٠ميت
سمٕمض اًمٜم٤مس يًتٗمتل ،وسم٤مب اًمٓمالق ظمٓمػم ويتداومٕمف اًمٕمٚممء ُمٜمذ ِ
٧م َو ََل ْ يقضمد همػمك ذم اًمٌالد
اًم٘م َدمًَ ،م ِٙم ْـ ًمق ُؾم ِئ ْٚم َ
ي٘ميض هبذا إُمرُ ،ؾم ِئ ْٚم َ٧م :سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل :واهلل ُم٤م أدري يمٞمػ ـمٚم٘م٧م اُمرأيت ،ـمٚم٘متٝم٤م ُمرشملم أو ً
صمالصم٤م ،يٜمٌٜمل
ؽمددا صمٜمتلمّ ،إٓ ْ
أن يٙمقن قمٜمده همٚمٌ٦م فمـ ومٞمدظمؾ ُمٕمٜم٤م ذم
قمٚمٞمٝم٤م ىمْمٞم٦م اًمٌٞمٜمقٟم٦م اًمٙمؼمىُ ،م٤مذا شم٘مقل؟ ُم٤م َ
دُم٧م ُم ً
اًم٘م٤مقمدة ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾ َ
(هم َٚمٌَ ُ٦م َفمـ) :يٖمٚم٥م قمغم فمٜمل أهن٤م اصمٜمت٤من أو صمالث ،ومتٙمقن اعمً٠مًم٦م همٚمٌ٦م فمـ.

( ) شم٘مدُم٧م شمرَجتف.
1

( ) شم٘مدم خترجيف.
2
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ََََََََُِِْ ََٚحََََِ).
َٚاشَتََِ َْهَ ََحًَ َٚبََٚف
ىم٤ملََ ( :وَفََ ُهََ ََأَ ْنََ َيَىَََََٖ ََهَ َََ َْ
احلَ َََد َِ
كَ ََِِفَََ ََ
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفََِكَََََ َفََ َْوَ َ ََصَ َ
َسَ ُهَ) ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إََِنَ َََ َ
َافنََْٔىَََٚنَ َ َيََََِْٖيتََ
ثَ َ َبَ ًَْ َََد َ َتَََََََِْٔ َِهََاف
َََىَ َََٓ َ ََٚرَةَََََأَََ َْوَ َظَ َُْ َُ
ََأَحَ َََد ُـََمَ َََ،وَهَوَ َََِِفَ َ َِ َِ
كَ َ َؾَ ََالَ َ َيََْْ ََ َِ
ََيَ َِدَ َْ
َحَ َ ََِمَ ََْ ًََ َََد َتَ ُهَ َ َؾََُٔ َََخَٔ َُلَ َإَََِفََ َْٔ َِهَ َََإَََٔ ُهَ َََأََ َْحَ َََد ََ
اَوَ ََجَ َََد َََأََ ََحَ ََُد ُـَ ْمَ َ َذَفََِ ََ
َكَ َؾَ َنََ
ثَ َ َؾَََِ٘ َذَََ ََ
َحَتََىَََ َيَ ٍَْتََ ََ
َصَ ََالَتَهَ َ ََ
ََ َْ ََ َُ ََ ََ
ثَ َ َََوَ ََِلَََْ َُ ْ
تََ َذَفََِ ََ َِ َِ
يحََ َذَفََِ ََ
كََبََََِٖ َْٕ ٍَََِ َِهَ» .
َصَ َْوَ ََ
كََبَََُِٖ ُذََٕهََأَََ َْوََ ََََيََِ َََدَ ََِرَ َ ََ
ََحَتََىَََ َيَ َْسَ َََّ ََعََ ََ
( )1

َِ
َِ
َِ
ىم٤مل( :أَََ َْوَ َ ََصَ َ
افسَ ًَْيَََََِ
َافرَ ْـَ ًََ َٚتَ) شمٙمٚم ْٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ( ََأَ َِوََافََىَ ََوََافَ) ؿمؽ :هؾ ـم٤مف ؾمت٦م أؿمقاط أم ؾمٌٕم٦م ( ََأَ َِوََََ َ
كَ ََِِفََظَ َََددََََ َ
ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ( َؾَََََِٕ٘هَ َ َيَبَََِْْيَََظَ ََذَ َافََ ََٔ َََِ َِ
غَ َ ََوَ َُهَ ََوَ ََإَََ َؿَ َلَ) هٜم٤م اًمٞم٘ملم أىمؾَ ،
َحَ َِوَ َِهَ) ُيمؾ هذه َ
وًم ِٙم ْـ أطمٞم٤م ًٟم٤م ىمد
ذيم ْرٟم٤مه٤م ْ
افرَ َْمَ ََِي َ َََوَ ََٕ َْ
ََأَ َِوَ َََ َ
يٙمقن هق إيمثر.

َٚجََإََِ ََػََذََِ ْـَ ََِرَ ََُأََ َُصَ َ َِ
افنَ َ
اٟمٔمر هٜم٤م :ىم٤ملََ ( :وَفََََُِ َْنََ َؿَدَََََْ َيَ َْنَ َتَبَِ ُهَََإَََ َْصَ َُلََافَََ َِذَيََ َيَ َْرَ َِجَ َُعََإََِفََ َْٔ َِهََ َِظَ ََْْدََََََََ َ
ولََـََثَََِ ٍَرََ َِمَ ََنَََإَََ َْحَََُِ َٚمََ)َ
كََ َؾَََٔ َْحَتَََ َُ
ِ
وم٤مؾمتٛمًؽ
هذا ذم احل٤مًم٦م اًمتل ىمٚمٜم٤مه٤م ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾ قمٜمدُم٤م يٚمتٖمل فمٜمؽ اًمذي َفم َٝمر قمٜمدك ذم وضمقد اًمتٕم٤مرض ْسملم اًمٔمٜملم
سم٤مٕصؾ اًمٕم٤مم ذم اًمنميٕم٦م :وًمذًمؽ ُمٝمؿ ًمٚمٛمجتٝمد ْ
أن يٕمرف إصقل ذم إطمٙم٤ممُ :م٤م هق إصؾ ذم إطمٙم٤مم؟ ُمٝمؿ
ِ
ٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م سمنقم٦م.
ذيمرهت٤م
ْ
وذطمتٝم٤م ىمٌْؾ ذم اًم٘مقاقمد إرسمع ىمٌْؾ ؾمٜمتلمًَ ،مٙم ْـ ُ
ضمدا .هذه اًم٘مقاقمد ْ
َِ
ََٝهَ َِذَهَََِافََ َََ َ َِ
ٚظَ َََد َِةََأََُ َُصَ ٌََ
سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ إذا أص٤مب سمدن
(وَ َيَ ََْد ََُخ َُلََ ََ ْ
َتَ ََ ََ
ي٘مقل اًمِمٞمخََ َ :
ولَََََ:إَََ َْصَ َُلَََِِفَََإَََ َْصَ ََٔ َٚءََافََىَ َََٓ َ ََٚرَ ُةََ)َ و ً
اعمٙمٚم ِ
ػ رء َ
وَل ْ يتٞم٘مـ أهق ـمٝم٤مرة ْأم ًمٞمس سمٓمٝم٤مرةٟ :م٘مقل :هق ـم٤مهر :قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يم٤من ُم٤مرا وم٠مص٤مب صمقسمف
َ

وسمدٟمف هق وص٤مطمٌف ُم٤مء ،وم٘م٤مل ص٤مطمٌف ًمّم٤مطم٥م اًمدار :ي٤م ص٤مطم٥م اًمدار أظمؼمين قمـ اعم٤مء أهق َٟم ِج ٌس ْأم ٓ؟ وم٘م٤مل
قمٛمرْ ُ َٓ « :
همػمه.
ؼم ِين َقم ْـ َه َذا اًمـ َم ِءش ومٕمٛمر
اؾمتٛمًؽ سم٤مٕصؾ وهق اًمّمحٞمح ،وٓ يٚمزُمؽ اًمٌح٨م قمـ ْ
َ
خت ِ ْ
وًمذًمؽ اٟمٔمر هٜم٤م :ذم احلدي٨م اًمذي رواه أسمق داود ُِم ْـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ًَمـم ىم٤مل اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف
( )2

( ) أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( )11556قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم.
1

( ) 2هق :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اًمٌحر أسمق اًمٕمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل طمؼم إُم٦م ،ووم٘مٞمف اًمٕمٍم ،وإُم٤مم اًمتٗمًػم ،أسمق اًمٕمٌ٤مس قمٌد اهلل ،اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمٌ٦م سمـ ه٤مؿمؿ ،واؾمٛمف قمٛمرو سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ
ومٝمر اًم٘مرر ،اهل٤مؿمٛمل ،اعمٙمل ،إُمػم  -ريض اهلل قمٜمفُ .مقًمده :سمِمٕم٥م سمٜمل ه٤مؿمؿ ،ىمٌؾ قم٤مم اهلجرة سمثالث ؾمٜملم .صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صممن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -339/5
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
.)353
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ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

وؾمٚمؿ – أن اًمِمخص إذا اٟمتٝمك ُِم ْـ ووقلف ومٚمٞمٜمْمح صمقسمف َ :ي ُرش صمٞم٤مسمفُ ،صمؿ ٓ ييه ْ
إن أطمس سمخروج رء سمٕمد
( )1

ذًمؽ :عم٤مذا؟ ٕن هذا اًمرش وم٘مط ًمٓمرد اًمقؾمقاس قمـ اًمٜمٗمس ،وإصؾ ذم اًمثقب قمدم اًمٜمج٤مؾم٦مّ ،إٓ ْ
أن شمرى
سمٕمٞمٜمٞمؽ ٟمج٤مؾم٦م ،وأٟم٧م ًمً٧م ُُم ْٚم َز ًُم٤م سم٤مًمتٗمتٞمش ،وم٤مٕصؾ اًمٓمٝم٤مرة.
َِ
ٚءََ ََأَ َْوََ َُرَ ُضَوَ َبَ ٌََٜأَََ َْوََ ََوَضََِ ََئََ َََرَ َْوَ َثَ ً )َٜسمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده (؟ ) ٓ ُسمد ْ
أن يٖمًؾ
ىم٤ملَ ( :ؾَََِ٘ َذَاََ ََأَ ََصَ َ ََ
ٚبََ َبَ َََدنََاََدَُ َََُِفََ ََأَ َْوََ َثَ َْوَ َبَ ُهََ َََمَ َ ٌَ
( )2

أن شمتٞم٘مـ وضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمفً ،مٞمس سمالزم ْ
أن يّمكم سمٜمٕمٚمفٟ ،م٘مقلً ،ٓ :مٞمس سمالزمّ ،إٓ ْ
ٟمٕمٚمف إذا أراد ْ
أن شمٗمرش ؾمج٤مدة
أن شمٕمٚمؿ أن صٌٞم٤م ً
ٓزُم٤مٕ :ن إصؾ ذم إرض اًمٓمٝم٤مرة ،إ ّٓ ْ
ُمثال ُمر وشمٌقل ذم هذا
قمغم ُم٤م شمّمكم قمٚمٞمفً ،مٞمس
ً
ِ
اعمٙم٤من ،سمؾ إن اًمّمحٞمح طمتك ًمق شمٌقل إذا ذه٥م أصمر اًمٌقل ْ
أؾم َقد
سم٠من يم٤من اعمٙم٤من ئمٝمر ومٞمف اًمٓمٝم٤مرة ُم ْـ قمدُمٝم٤مً :مٞمس ْ
ً
هم٤مُم٘م٤مُِ ،م َـ إًمقان اًمٗم٤محت٦م اًمتل ئمٝمر أن أصمر اًمٚمقن ذه٥م ومٜم٘مقل :إٟمف ُي َٓمٝم ُر سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م ،سمٛمجرد ذه٤مب اًمٚمقن
واًمرالح٦م ُي َٓمٝم ُر.

ٟمجً٦م أو ـم٤مهرة (أَََوََشَ َََ ََطَََِِفََاَدََ َ َِ
أن شمٙمقن ِ
ٚءََ َََرَ َْوَََث ٌَ )ٜحتتٛمؾ ْ
ىم٤ملََ ( :أَ َْوََ ََوَضََِ ََئََ َََرَ َْوَََث ًََ)ٜاًمر ْو َصم ُ٦م حتتٛمؾ ْ
أن شمٙمقن ـم٤مهرة
َْ ََ
ٟمجً٦م ( ََأَ َْوََظَيَْمَ)َ حيتٛمؾ أ ْن يٙمقن قمٔمم ـم٤مهرا أو ٟمجً٤م ُِم ْـ طمٞمقان ـم٤مهر أو ِ
أو ِ
كَََِِفََ ََض َََٓ َ ََٚرَةَََِ ََذفََِ ََ
ٟمجس ( ََوَ ََصَ َ
كَ) اًمذي
ً
ً
ً
ٌ
ؾم٘مط (وَ َََٕجَ َٚشَتََِ َِهَ؛َ َ َؾََََِٕ٘هَ َ َََيَ َُُمَ َبَِىَََٓ َٚرَتََِ َِهَ َََاشَتََِهَحََٚبََ َٚفَََِ َْألََصَ َِلََ َ،حَتََىَ َوَفََوَ َؽَ َََِ َٛظَ ََذَ َافََيَنَ َ َََٕجَ َٚشَتَُهََ َ َ،ؾََََِٕ٘هَ َ ََض َ َِ
ٚهَ ٌَرَ َ ََحَتََىََ
ُ
َ ََ ََ ُ
ََ
ََ ََ
َْ
ُ ْ ُ ََ ََ َْ َْ ََ ً
ََ ََ ََ
ُمٕمتؼمة ّإٓ سمرؤي٦م :وًمذًمؽ ىم٤مل
َحَََ ََقَ َ ََٕ ََ
َتَتََ ََ
ٚشَتَُ ُهَ) اٟمٔمر :عم٤مذا ىم٤مل هٜم٤م :همٚم٥م قمغم اًمٔمـٕ :ن همٚمٌ٦م اًمٔمـ هٜم٤م ًمٞمً٧م َ
َجَ َ ََ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ََََٓ« :يََْْ ََ َِ
َيَُ ٓ »َٚسمدُ ،م٤م يٜم٘مؾ قمـ اًمٞم٘ملم ّإٓ ي٘ملمًَ ،م ِٙم ْـ
َصَ َْوَتًََََ،ٚأ
َكَ ََُ
َحَتََىَََ َيَ َْسَ َََّ ََعََ ََ
فَ ََ
َََََ َْوََ ََََيََِ َََدَ ََِرَ ً
أقم ْ
ىمٌؾ؟ ٕن اًمِمؽ ً
أصال يم٤من قمٜمدهُ ،مؽمدد ذم إُمرانًَ ،م ِٙم ْـ هٜم٤م قمٜمدُم٤م يًتٛمًؽ سم٤مٕصؾ ٓ
عم٤مذا ْ
ٛمٚمٜم٤م همٚمٌ٦م اًمٔمـ ْ
( )3

يٜم٘مؾ قمـ إصؾ ّإٓ ي٘ملم.
َِ َِ َِ َِ َِ
ِ
َِ َِ َِ
َِ
ٔعَ َ ََمََ َٚظَ ََذََ
ىم٤ملََ ( :وََإَََ َْصَ َُلَ ََِِفَ ََإَََ ْضًََ ََََََّ َٜاحلَ َلَ)َ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم َـ اًمٚمحقم أو همػمه٤م (َََٕنَ َاَهللََ َ َتَ ًََ َ ََٚػَ َ َََخ ََِ ََقَ َفًَََ َبَ َٚدَهَ َ َََجَ َ ََ
َِ
َإَََرَ َِ َِ
َشَ ًبَ )َٚومال حيرم ُِم َـ إـمٕمٛم٦م وٓ ُِم َـ إذسم٦م ّإٓ ُم٤م َطمر َُمف اهلل ورؾمقًمفً ،مق ضم٤مءك
َْ
ضَ َ َيَ َْْ َتٍَََ ًَُوَنَ َبَِهَ َأَََ ْـَ ًََالَ َ َََوَ َُ َْ
ف ومت٘مقل :إصؾ اجلقاز ،اًمزراوم٦م ََل ْ شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ذم اًمزُم٤من إول ٓ ،شمقضمد ّإٓ ذم
ؿمخص وم٠مشم٤مك سمحٞمقان ََل ْ ُي ْٕم َر ْ
( ) َل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اعمٕمٜمك قمـ اسمـ قمٌ٤مس قمٜمد أيب داود ،وإٟمم هق ذم اٟمتْم٤مح اًمٗمرج :وىمد أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة – سم٤مب ذم آٟمتْم٤مح
1

( )167قمـ رضمؾ ُمـ صم٘مٞمػ قمـ أسمٞمف.
( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
2

( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلٞمض – سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة (.)361
3
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فَ :
إذ ْن جيقز .احلمر اًمقطمٌم هذا اعمُ َخٓمط ٟم٘مقل :جيقز
أومري٘مٞم٤م ،وسمٕمض آؾمٞم٤م أفمـ ،ومٚمم ُؾم ِئ ُٚمقا قمٜمٝم٤م ىم٤مًمقاُ ٓ :شم ْٕم َر ُ
احل ْٙمؿ :ومٝمق ضم٤ملز أيمٚمفُ ،م٤م ََل ْ ي٠مت دًمٞمؾ ْ
ْ
سم٠من
أيمٚمف وإ ْن ُؾمٛمل مح ً٤مرا ،وم٤معمِم٤مريم٦م ذم آؾمؿ ٓ يٚمزم ُمٜمٝم٤م اعمِم٤مريم٦م ذم ُ
يٙمقن ذا ٟم٤مب أو ذا خمٚم٥م وم٘مط.
أي ذم اًمٜمً٤مء.
ىم٤ملََ ( :وََإَََ َْصَ َُلَََِِفََاف ََوَ َْطَ َِءََافت
يمَ) ْ
َََ َْ
َحَ َِرَ َ َُ
ؾمٞمٛمر قمٚمٞمٙمؿ هذا،
ً
ـمٌٕم٤م هٜم٤م ذم ىم٤مقمدة ومٞمم يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚمحقم :سمٕمض اًمٕمٚممء ي٘مقل :إصؾ ذم اًمٚمحقم احلُ ْرُم٦مُ ،
وىمّمدهؿ سم٤مًمٚمحقم ِ
أي اعمذسمقطم٦م ،وهذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد سمٕمْمٝمؿ سم٤مقمتٌ٤مر احل٤مل اًمذي هق ومٞمف ،ومٞم٘مقل :إن اًمٚمحؿ إذا ََل ْ
ِ
ِ
حيرم قمٚمٞمؽ أيمٚمف ،هذا
حرم قمٚمٞمؽ أيمٚمف ،أو ََل ْ شمتٞم٘مـ أٟمف ُم َـ احلٞمقان اًمذي جيقز أيمٚمف وم٢مٟمف ُ
شمتٞم٘مـ ذ ْيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٞم ُ

وُمـ أهؾ ِ
ِ
اًمٕم ْٚمؿ َُم ْـ ي٘مقل ،ٓ :إصؾ ذم اًمٚمحقم اإلسم٤مطم٦م :ومٞمجقز ُيمؾ حلؿ ْ
أن شم٠ميمٚمف ُم٤م ََل ْ شمتٞم٘مـ ُطم ْر َُم َتف.
يمالُمفْ .
اًمٚمحقم اعمًتقردة ٟمٗمس اًمٌمءٟ :م٘مقل :إذا يم٤من اؾمتػماده٤م ُِم ْـ سمٚمد أهٚمف أهؾ يمت٤مب ُِمثْؾ أوروسم٤م – اًمٖم٤مًم٥م قمغم
أن شمتٞم٘مـ أهن٤م ًمٞمً٧م ُِم ْـ ذسمٞمح٦م يمت٤ميبُِ :مثْؾ ْ
اًمٔمـ أهنؿ أهؾ يمت٤مب – ومتجقز ذسمٞمحتٝمؿ ّإٓ ْ
أن شمٙمقن ََل ْ ُشم َذك سم٤مًمٓمري٘م٦م
ُيقدا وٓ ٟمّم٤مرى.
اًمنمقمٞم٦م ُِم ْـ طمٞم٨م اًمّمٗم٦م ،أو ُي ْٕم َر ُ
ف أن هذه اجلٝم٦م ًمٞمًقا سمٙمت٤مسمٞملمً ،مٞمًقا ً
َ ََ
َََْ َ:َُٜ ََََِٕٔٚ
احلََٚفََ َُ َٜافثَ
أن شمٙمقن ُمقضمقدة ذم سمالد اعمًٚمٛملم وم٤مٕصؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م طماللً :م٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ىمقُم٤م ي٠مشمقٟم٤م َسمٚم ْحؿ ٓ ٟمدري ُذ ِيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ْأم ٓ؟ ىم٤ملََ « :شَ ََّواََ َََأََ َْٕتَُ ْمََ
ًمٕم٤ملِم٦م طمٞمٜمم ىم٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل إن ً
( )1

ََوَ ُـَ َُِواََ» .
( )2

سمالد ًمٞمً٧م ُِمـ سمالد اعمًٚمٛملم يم٤مًمّملم :إصؾ ذم اًمّملم أهنؿ سم ِ
أن ي٠ميت ُِمـ ٍ
قذي َ
ْ َ :َٞ
َََََٚفَََِ َُ
قن ،ومٚمحقم
َإَََ َْمَ َُرَ َافث
ُ
ْ
ْ

٧م قمغم يد يمت٤ميب أو ُمًٚمؿ سمٓمري٘م٦م ذقمٞم٦م ،وهق إهن٤مر اًمدم،
اًمّمٞمٜمٞملم ُم٤م جيقز أيمٚمٝم٤م طمتك يثٌ٧م قمٜمدك أهن٤م ُذسمِ َح ْ
ويٜمقب قمٜمؽ هذه اًمقيم٤مٓت اًمتل شمذيمر أهن٤م طماللُ ،مقضمقدة ذم سمٕمض اًمدولُ :م٤مًمٞمزي٤م وهمػمه٤م ،طماللُِ ،م َـ اًمذسم٤ملح
همػم سمالد اعمًٚمٛملم.
همػم اإلؾمالُمٞم٦م ،ومحالل هذه ٓ شمٌح٨م قمٜمٝم٤م ّإٓ ومٞمم ُذسمِ َح ذم ْ
اًمتل شمٙمقن ذم اًمٌٚمدان ْ
ََََحَ َِرَيَمََ ََؾ ََالََيَب َٚحََ َِمَنََاف َِ
َِ
ٚحَ ُهََاََهللََََُ ََوَ ََرَ َُشَوَفَُ ُهََ–َ ََصَ َذََاََهللََََُظَ َََِْٔ َِهََ َََوَ ََشَ َِ ََمََ–َ ََوَ َِهَ ََيََ
َََ ََوَ َْطَءََإَََََِٓ ََمَََ ََٚأَ َبَ َ ََ
ُ ََ َُ ََ
ىم٤ملََ ( :وََإَََ َْصَ َُلَََِِفََاف ََوَ َْطَءََافت َْ ُ
كَ ََِِفَ َ ََحََٚفََ ٍََِ َ َٜمَ ََنَ ََإَََ َْحَ ََوََ َِ
افنَ َ
ََ َ َ...ؾََِ٘ ََذاَ َ ََحَ ََهَ ََلَ َََ َ
يمَ) ُِمثْؾ
َافوَ َْطَ َُءَ َََأََ ْمَ ََََٓ؟ َ ََؾ ََْ َََٕٚصَ َُلَ َافت
َوَ ََجَ ََََُ َ ٜوَاَدََ َّْ َُِوَ َـَ ََُ َ ٜ
َََ َْ
ٚحَ َََ ََ
الَ َ ََهَ َْلَ َ ُيَبََ َ َُ
افََزَ َْ
َحَ َِرَ َ َُ
( )1شم٘مدُم٧م شمرَجتٝم٤م.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب ُمـ َل ير اًمقؾم٤موس وٟمحقه٤م ( ،) 2957واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمذسم٤ملح – سم٤مب اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد
2

اًمذسمح ( )3174وهذا ًمٗمٔمف.
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اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

فَ َََوَ َؿَ ََْدََؿََِ َ ََ
اًمرو٤مقم٦مَ « :ـََْٔ َََ
ٔلَ» .
اَلَمَ ََوَ ََأَظَرََ َِ
َِ
َِ
َِ َِ
يمََ َ :ؾَ ََالَ َ َََتََِ َلَ َإََََِٓ َبَِ ََحَ ٍَّقََ َ ،يَ ًَََِْْيَََ َ :أَنَ ََإَََ َْصَ ََلَ ََِِفََ
اضَ ََِٓ ْمَ َافت
ىم٤ملَ( :إَََ َْصَ َُلَ ََِِفَ َدَ ََمَ َٚءَ َاََدََ ًَْ َُهَ َومَ ََ
َََ َْ
َحَ َِرَ َ َُ
غَ َ َََوَ ََأَ َْمَ ََوََ ْ ََ ْ ََ
اَدََ ًَْ َُهَوَ ِمَ َ ََوَ َُهَ ََوَ َاَدَُ َْسَََِِ َُمَ َ ََأَ َِوَ َافََ ََُ ََٚؾََِ َُرَ َََ َ
َُمَ َرَ ٌمَ)َ ومال جيقز ىمتْؾ ُمًٚمؿ وٓ ىمتْؾ
افذَ َمَ َيَ َأَََ َِوَ َافَََ َِذَيَ َفََ ُهَ َ ََأَمٌَ َٚنَ َأَََنَ َ َدَ ََمَ ُهَ َ َََوَ ََمََٚفََ ُهَ َ َََوَ َِظَ َْرَ ََضَ ُهَ َ َََُ
ذُمل :وهق ُمـ قم٤مش سملم فمٝمراين اعمًٚمٛملم .وٓ ُمٕم٤مهد :وهق اًمذي ذم سمالد ُيم ْٗمر َ ِ
قمٝمد،
َ
وًمٙم ْـ سمٞمٜمف و ْسملم اعمًٚمٛملم ْ
َ ْ
ْ
وهق هم٤مًم٥م اًمٌٚمدان احل٤مًمٞم٦م ،ومٝمٜم٤مك متثٞمؾ ؾمٗم٤مرات وهمػمه٤م .وٓ ُُم ًْتَ ْ٠م َُمـ :وهق اًمذي دظمؾ سمالد اعمًٚمٛملم سم٠مُم٤من ُِم ْـ
َِ َِ
َٚهَ ْمَ» ومال جيقز ىمتْؾ ه١مٓء إرسمٕم٦م ٓ :اعمًٚمؿ
أطمد اعمًٚمٛملمً :م٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :يَ َْسَ ًََىَََبَِذَ َمَتَ ََِٓ َْمَ َََأََ ْدَ ََٕ َ َُ
( )1

( )2

ىمتٚمٝمؿ ،إ ّٓ سمٛمقضم٥مً :م٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وٓ
اعمٕم٤مهد وٓ اًمذُمل وٓ اعمُ ًْ َت ْ٠م َُم ِـُ ،يمؾ ه١مٓء إرسمٕم٦م ٓ جيقز ْ
َ
ََََََِٓ َبَََِِ٘حَ َََدىَََ َثَ ََالَ ٍَ
َِ
َِ
َََزََ َِ
ََوَ ََأَ َِّنَ َ َََرَ َُشَ ََُ
َََ ٍَْ َُسََ
َ،وَاف َْ
َ َٛاف
ثََ:اف
َاِّنَ ََ ََ
ََََثََٔ َُ
ولَ َاََهللَََِ،إ َْ
َامَ َِرَ ٍَئَ َ ََُمَ َْسََِ ٍمَََ َََ،يَ َْنَ َََٓ ََُد َََأََ ْنَ َََََٓ َإَََِفََ َهَ َإَََََِٓ َاََهللََُ ََ
وؾمٚمؿََََ َ َََٓ « :يَ َلَ َ َدَ ُمَ ََ َْ
َٚرَ َُكَفَََِ َِدَيََََِْ َِهََاََدَُ ٍََ َ َِ
َََ َ َِ
َََ ٍَْ َِ
ٚرَ َُقََفَََِ َِْ ََجََََمَظَ َِ. »َٜ
َ،وَافت
بَِٚفَْ
سَ ََ ََ
َِ
َِ
َُ َ َٛمَ َ َِ
وجَ ٍَ
اًمٙمؾ (إََََِٓ َبَِ ََسَبََ ٍَ
ََٛ
ََيَوَ ُزَ َ ََؿتَْ َُِ ُهَََ َ ،وََََٓ َ ََؿىَْ َُعَ َ ََض ََرَؾََِ َِهَ)َ ٕن ًمٚمٌٕمض ُطم ْٙمؿ ُ
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفَكَََََ َافََََُٚؾََ َُرَ َاَدََ ًَْ َُهَوَ ُمَ ََََٓ َ ََ ُ
( )3

َِ َِ
َشَ ًظَ.)َٚ
فَ ََذَفَكََََََ ََ َْ

َِ َِ
َ،وَ ََأَ َْهَ َُلَ َََ َ
ىم٤ملََ ( :وَ َـَ َََذَفََِ ََ
افذَ َمَ َِ )َٜواًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – أوص سمذُمتف ىمٌْؾ ووم٤مشمف :يم٤من
كَ َ ََأَ َْمَ ََوَََُالَ َاَدَُ َْسَََِّ ََ
غَ ََ ََ

آظمر ُم٤م أوص سمف أهؾ ذُمتف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
ِ
ىم٤مل(َ :وَمَنَ َفََهَ َ ََأَمٌَ َٚنَ ََََٓ َ َََتََِ َلَ)َ َأي َأُمق ُاهلؿ (إََََِٓ َبَِحَ ٍَّقََ ََ َِ
وهمػم ذًمؽ ُِم َـ إُمقر،
َشَظَ ٍَّيَ)َ يم٤مًمت ْٕمِم ِػم واًمزيم٤مة واخلراج ْ
ْ َْ ُْ
ََ ََ َْ ُ ََ
ََ َْ
( ََوَ َـَ َََذَفََِ ََ
كََ ََأَ ْظَ ََرََ َُ
أي ٟمً٤مؤهؿ.
اضَ ََُٓ َْمَ)َ ْ
ـمٌٕم٤م هٜم٤م ُمً٠مًم٦مً :مألؾمػ هٜم٤مك سمٕمض اًمٜم٤مس – يقضمد – ؾمٛمٕم٧م أن سمٕمض اعمًٚمٛملم ذم سمٕمض اًمٌالد إوروسمٞم٦م
ً
زٟم٤م :عم٤مذا؟ ٕن ه١مٓء اًمٜمًقة
همػم ُمًٚممت ،ي٘مقل :هذا ًمٞمس ً
– اٟمٔمر إمم اجلٝمؾ اعمريم٥م – ي٘مقل :جيقز اًمزٟم٤م سمٜمً٤مء ْ
ضمٝمؾ سمدون هقى
ضمٝمؾ هبقى ،هٜم٤مك ْ
ضمٝمؾ ُمريم٥مْ ،
ًَم ًْ َـ سمٛمًٚممت ومٞمجقز اؾمتٌ٤مطم٦م أقمراوٝمـ ،هذا – أقمقذ سم٤مهلل – ْ
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليمن – سم٤مب اًمرطمٚم٦م ذم اعمً٠مًم٦م اًمٜم٤مزًم٦م ( )88قمـ قم٘مٌ٦م سمـ احل٤مرث ريض اهلل قمٜمف.
1

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد – سم٤مب ذم اًمني٦م شمرد قمغم أهؾ اًمٕمًٙمر ( ،)2751وصححف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ( )3475قمـ
2

قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ريض اهلل قمٜمف.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت – سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :أن َافٍْسَبٚفٍْس﴾ ( ،)6878وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مً٤مُم٦م – سم٤مب ُم٤م يٌ٤مح سمف دم
3

اعمًٚمؿ ( )1676قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف.
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َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

ً
ضمٝمؾ ُمريم٥م:
ضمٝمؾ هبقىُ ،م٤م جيقز اًمزٟم٤م سم٤مًمٜمً٤مء اعمًٚممت وهمػمهـُ ،م٤م جيقز
ُمٓمٚم٘م٤م ،ومٝمذا ْ
يٕمٜمل ؿمٌٝم٦م ،وهذا ْ
ِ
ِ
ِ
همػم ِقم ْٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ومٞمف وم٢مٟمف ي٠ميت
وًمذًمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذي ي٠مظمذ سمٕمض اًمٕم ْٚمؿ وي٠مظمذ ُم َـ اًم ُٙمتُ٥م ويٜمزهل٤م قمغم وىم٤ملع ُم ْـ ْ
سمٛمّم٤مل٥م ،وإٟمم أشمٚمػ هذا اًمديـ صمالصم٦مٟ :مّمػ وم٘مٞمف أشمٚمػ ديٜمٝمؿ ،وٟمّمػ ـمٌٞم٥م أشمٚمػ أسمداهنؿ ،وٟمّمػ ًُم َٖم ِقي
أشمٚمػ ًمً٤مهنؿ .أًمٞمس يمذًمؽ؟
وًمذًمؽ اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – َذ َيمر أن ذم آظمر اًمزُم٤من ؾمتٙمثر اًمٙمت٥م اًمٙمت٥م ،ؾمٌح٤من اهلل ُيمؾ ؾمٜم٦م
شمٙمثر ،أصٖمر ـمالب ِ
اًمٕم ْٚمؿ يًتٓمٞمع ْ
أن يٙمقن ًمف ُمٙمتٌ٦م أيمؼم ُِم ْـ أيمؼم ُمٙمتٌ٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمٕمٚممء إوالؾ ،يٕمٜمل ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ
ِِ
ؼم اًمرضمؾ إول قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراومِ ِٕمل إُم٤مم ذم احلدي٨م،
سمٕمض اعمِم٤ميخ احل٤مضيـ :اًمراومٕمل اًمذي ُي ْٕم َت َ ُ
ذيمر اًمِمٞمخ قمٌد اًمرطمٞمؿ ِ
وذم اًمًٜم٦م ،وذم اًمٗم٘مف ،هذا اًمرضمؾ َ
اإل ْؾمٜمَ ِقي – وهق ُِم ْـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م – أٟمف ََل ْ ي٘مػ قمغم
يمت٤مب (إُم) ،أقمٚمؿ اًمٜم٤مس [سمِ٤معمَ ْذ َه ِ
٥م] ،اسمـ اًمٜم٘م ِ
٤مش ؿمٞمخ اسمـ َطم َج ٍر وهق ؿم٤مومٕمك ي٘مقل :اًمٞمقم راومٕمٞم٦م ٓ ؿم٤مومٕمٞم٦م.
( )1

ي٘مقلٟ :محـ ٟم٠مظمذ يمالم اًمراومِ ِٕمل ُِمثْؾ يمالم اًمِم٤مومٕمل ،أٟم٤م ىمّمدى ُِم ْـ هذا أن اًمٙمت٥م يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م ذم اًمزُم٤من إول،
ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا يمثرت اًمٙمت٥م ،اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – سملم أن ذم آظمر اًمزُم٤من شمٙمثر اًمٙمت٥م ،وُمع ذًمؽ َي ِ٘مؾ
ومٛمـ ظمّم٤ملص هذا ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٕم ْٚمؿ أٟمف ُي ْ١م َظم ُذ سم٤مٕظمذ قمـ إؿمٞم٤مخ :يمم ىم٤مل اسمـ
اًمٕم ْٚمؿ ،سمؾ يرشمٗمع اًمٕم ْٚمؿ سمٛمقت اًمٕمٚممءْ ،
اعمٌَُ َ٤مر ِك – ٟم٘مٚمٝم٤م ُمًٚمؿ ذم اعمُ َ٘مد َُم ِ٦م –« :إِن ِ
٤مد ُِم َـ اًمد ِ
يـش أٟم٤م ىمّمدي ُِم ْـ هذا أن إظمذ ُِم ْـ ُيمتُ٥م اًمٗم٘مف وم٘مط ي٠ميت
اإل ْؾمٜمَ َ
( )2

ذيمرت ًمٙمؿ.
سمٕمج٤مل٥م إُمقر يمم ْ
ٚظَ َََد ُةََافثَ َِ
افََ َََ َ َِ
افنَ َ َِ
فَ َََوَافََ ًَََ َٚدَةََََُ ُيَ َْرَ ََجَ َُعََإََِفََ َْٔ َِهَََِِفََ ُـَ َ
َمََبَِ َِهََََ َ
َيَ َدَ ُهََبَِ ََحَدَََ:
ؼَ َةََ:اف
ََََ ًَُ َْرَ ََُ
َلََ َُحَ َُْمٍََ ََ
ٚرَ ُعَََ َ،وَ ََِلَََْ ََ ُ
ََحَ ََُ ََ
ََََََََٜٕٔٚظَ َْ ََ
ٚظَ َََد ُةََافث َِ
[ىم َ٤مل اًمِمٞم ُخ]( :افََ َََ َ َِ
افنَ َ َِ
فَ َََوَافََ ًَََ َٚدَةََََُ ُيَ َْرَ ََجَ َُعَ َإََِفََ َْٔ َِهَ ََِِفََ ُـَ َ
َ
َحَ ََُمَ َبَِ َِهََََ َ
َيَ َدَ ُهَ َبَِ ََحَدٍََََّ)
ؼَ َةََ:اف
ََََ ًَُ َْرَ ََُ
َلَ َ َُحَ َُْ ٍمَ َ ََ
ْ
ٚرَ ُعَََ َ،وَ ََِلَََْ ََ ُ
َََََ ََََٜٕٔٚظَ َْ ََ
إطمٙم٤مم اًمتل ذقمٝم٤م اًمِم٤مرع صمالصم٦م أٟمقاع:
يقُم٤م ،طمده سمحد ،ومٝمذا ٓ جيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمف وٓ
ُ -1طم ْٙمؿ ذقمف وطمده :اًمّمٚمقات مخس ،رُمْم٤من صمالصمقن ً
ََيَوَ ُزََافََزَ َيََ َٚدَ ُةََظَ َََِْٔ َََٓ)َٚ
اًمٜم٘مص قمٜمفُ ،م٤م جيقز اًمزي٤مدة وٓ اًمٜم٘مص ،طمتك ذم اًمًٜمـ :وًمذًمؽ قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة (اََدََ َْحَ ََُدوَ َدََ َُ
اتََََََٓ ََ ُ
َُم ْـ ىم٤مل ًمٚمٜم٤مسُ :ي ًْتَ َح٥م ْ
أن شمًٌح ُم٤مل٦م شمًٌٞمح٦مٟ .م٘مقل ٓ :جيقز ،سمدقم٦مُ ،م٤م جيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤مٕ :هن٤م ُِم َـ

( ) َل ٟمجده.
1

( ) «صحٞمح ُمًٚمؿش (.)15/1
2
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اعمحدودات.
ِ
ِ
ٚظَ َََد ُةَ َافث َِ
ََََ َ َِِّٚنَ َ ََأَ َِوَ َافََ َََ َ َِ
َ -2إَََ َْمَ َُرَ َافثَ
همػم
َََََُ:َُٜ ََٔ ََٕٚم٤م ضم٤مء ذم اًمنمع وأـمٚم٘مف وٓ طم٤مضم٦م حلَدة ،اٟمٔمرُ :م٤م ضم٤مء ذم اًمنمع ُم ْـ ْ
ِ
حلده وم٤مٕصؾ قمدم طمدهُ ،م٤م جيقز حتديدهُِ ،مثْؾ ُم٤م ذيمرت ًمٙمؿ ىمٌْؾ ىمٚمٞمؾ :اسمـ ُمًٕمقد – ريض اهلل
طمد وٓ طم٤مضم٦م َ
قمٜمف – ًَمـم ضم٤مء ومًٛمع اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن :ؾمٌحقا ُم٤مل٦م ،يمؼموا ُم٤مل٦م .ىم٤ملِ « :قمدوا َؾمٞمئَ٤مشمِ ُٙم ْؿش  .عم٤مذا ٕهنؿ ىم٤مًمقا :إٟمف
يًتَح٥م هذا اًمٕمددِ .
وُم ْـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ىمْمٞم٦م ُمً٠مًم٦م اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ ذم اًمدم اعمٕمٗمق قمٜمف:
ُ ْ َ
( )1

( )2

حتده سمِمؼم ذم ؿمؼم :أٟم٧م أشمٞم٧م سمحد يٕمٜمل ٓ طم٤مضم٦م ًمفُ ،مثٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس يتقؾمع ذم
إصؾ أن اًمقاطمد (؟ ) ومٕمٜمدُم٤م ُ
( )3

ـمٌٕم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة ُيتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٜمٔمر
هذه اًم٘م٤مقمدة ومٞمجٕمٚمٝم٤م ذم اًمًٗمر ،طمد اًمًٗمر ،وطمد اإلىم٤مُم٦م وٟمحق ذًمؽً ،
ومٞمٝم٤م.
َُ:َٞم٤م يم٤من حمت٤مضم٤م حلد وم٢مٟمف يرضمع ذم طمده إمم اًمٕمر ِ
َََََٚفَََِ َُ
ف واًمٕم٤مدة :يمم ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس – ريض اهلل
َ -3إَََ َْمَ َُرََافث
ُْ َ ُ
ً
ُْ
قمٜمٝمم – « َ ِ
ػم َُم٤م َوم ُح َش ِذم َٟم ْٗم ًِ َؽش وهذه اًم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م يمثػمة ضمدا ضمدا :وًمذًمؽ هذه اًم٘م٤مقمدة هل أيمثر ىم٤مقمدة
اًمٙمث ُ
( )4

ذم هذا اًمٙمت٤مب َومرع قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
ْ
أٟم٤م أقمٚمؿ أن هذه اًم٘م٤مقمدة شمًتحؼ يقُملم ،واًم٘م٤مقمدة اًمتل ىمٌْٚمٝم٤م أي ًْم٤م شمًتحؼ يقُملمَ ،
اؾمتٕمجٚم٧م ضمدا ذم
وًم ِٙم ِـ
احلدي٨م قمٜمٝمم ،واًمًٌ٥م أن اًمدرس اٟمتٝمك اًمٞمقم ،وًمٙمٜمل ؾم٠مقمقد ْ
ٓمٕم٤م – يقم اًمثالصم٤مء
إن ؿم٤مء اهلل – همٚمٌ٦م فمـ وًمٞمس ىم ً
ظمػما – وم٠مضمٚمس قمٚمٞمٝم٤م يقم اًمثالصم٤مء سمٕمد اًمٕمِم٤مء ْ
إن أُمٙمـ،
اًم٘م٤مدم سمٕمد اًمٕمِم٤مء ًمألؾمئٚم٦م اًمتل َجٕمٝم٤م أظمقٟم٤م – ضمزاه اهلل ً
وضمؾ ًمٚمجٛمٞمع اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدَ.
أؾم٠مل اهلل َقمز َ
َ
***

( ) شم٘مدُم٧م شمرَجتف.
1

( ) أظمرضمف اًمدارُمل ذم «ؾمٜمٜمفش (.)219
2

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
3

( ) شم٘مدُم٧م شمرَجتف.
4
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َافرَ َِحََٔ ِمََ
ََافرَ َْ َ
ْحَ َِنَََ َ
بَِ َْسَمَََاََِهللََََِ َ
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،صغم اهلل
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن ً
يمثػما إمم يقم اًمديـ:
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وؾمٚمؿ
ً
شمًٚمٞمم ً
ومٝمذا هق اًمدرس إظمػم ذم ذح يمت٤مب « َؿَ َِوَ َِ
اظَ َََد َ ََُمَ ََِٓ ََّ ًٍَ »َٜمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ ؾمٕمدي ،وأظمتؿ
ذيمرهتم ُ
احلدي٨م ذم هذا اًمدرس سمم اسمتدأشمفً :
وؾم٠مقمٞمد احلدي٨م ومٞمٝمم واًمتدًمٞمؾ قمٚمٞمٝمم.
زلٞمتلم
ُ
إذا ؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ ُضم ْ
ذيمرت ًمٙمؿ ِذم اًم ِ
قوع
ادسٖفَٜإوػَ:يمٜم٧م ىمد
ٌداي٦م أن هذا اًمٙمت٤مب رسمم يم٤من ُُمًق َد ًة وًمٞمس يمت٤م ًسم٤م أؾم٤مؾمٞم٤م وَل ُي َ
ُ
ًمف هذا آؾمؿ ،وًمٗمٔم٦م ( َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَ )َٜهذا ُاعمًٛمك أظمذه اعمّمٜمػ هبذه اًمٕمٌ٤مرة وهذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ذيمره٤م
ََ
اسمتداء أن
ذم ُم٘مدُمتف ُمقضمقدة سمٜمّمٝم٤م ذم يمت٤مب «شم٘مرير اًم٘مقاقمدش ٓسمـ رضم٥م ،مم٤م يدًمٜم٤م قمغم أن اعمّمٜمػ َٟم َقى ذم يمت٤مسمف
ً
سمٙمٚمٞمتف يم٤من
يمت٤مسم٤م ُم٘م٤مر ًسم٤م ًمذًمؽ ،وًمرسمم ًَمـم اظمتٍم اًمٙمت٤مب ُ
يٙمقن ُمٚمخ ًّم٤م ًمٙمت٤مب «اًم٘مقاقمدش ٓسمـ رضم٥م ،أو ً
اًمٙمت٤مب اًمث٤مين اعمِمٝمقر ٓظمتّم٤مر «ىمقاقمد اسمـ رضم٥مش اعمِمٝمقر واعمٕمروف ،وهذا ُم٤م ُي١ميد ُم٤م ذيمرت ًمٙمؿ ُمـ أن هذا
يمت٤مسم٤م شم٤مُم٤م ًمٚمِمٞمخ ،وإٟمم هق سمداي٦م يمت٤مب رسمم أمتف ذم همػمه ُمـ يمتٌف رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
اًمٙمت٤مب ًمٞمس ً
ادسٖفَ ٜافث َ:ٜٕٔٚأن أول ىم٤مقمدة أظمذٟم٤مه٤م هل أن إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م ،وؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ أُمر رسمم يمٜم٤م هم٤مومٚملم قمٜمف ،أٓ
وهق أن ُمـ أهؿ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل يت٘مرب هب٤م اًمٕمٌد إمم رسمف – ضمؾ وقمال – ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وٓ ؿمؽ أن ُمراقم٤مة اًمٜمٞم٦م ذم
ِ
ىمٚمٌف ومٞمٝم٤م سملم َ
واًمٗمٞمٜم٦م :إذ
اًمٗم ْٞمٜم٦م
ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ إ
ْ
صقل اعمٝمٛم٦م وُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ُيراضمع َ
يمثػما ُم٤م ُيراضمٕمقن أٟمٗمًٝمؿ
ٓ ظمػم ذم قمٚمؿ ُيراد سمف همػم وضمف اهلل قمز وضمؾ :وًمذًمؽ يم٤من إلٛم٦م – رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم – ً
وىمد ٟم٤مًمقا ُمـ اًم ِ
قمٔمٞمم.
ٕمٚمؿ طمٔم٤م
ً
وٟمّمٞمٌ٤م ً
وم٘مد ضم٤مء أن ؾمٗمٞم٤من سمـ ُقم َٞم ْٞمٜم َ٦م أسمق حمٛمد اعمَٙمل – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – يم٤من ي٘مقلَ « :ـم َٚم ٌْٜم َ٤م هذا اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل َوم٠م َسمك اهلل
ىمّمده همػم وضمف
أن يٙمقن ًمٖمػمه أو إٓ ًمفش هذا اًم٘مقل ُمـ ؾمٗمٞم٤من – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ًمٞمس ِذم احل٘مٞم٘م٦م أٟمف َـم َٚمٌَف ويم٤من ُ
اهلل – قمز وضمؾ – هذا همػم صحٞمح ،وإٟمم هق ُمـ ُمراضمٕمتف ٟمٗمًف ،وُمـ َشم ِ
ٌٙمٞمتف هل٤م َ
وًم ْقُمف إي٤مه٤م ،وأهؾ اًمًٜم٦م َو َؾم ٌ
ط
َ
ِ
وئمٝمرون ًمٚمٜم٤مس ىمٌٞمح إومٕم٤مل ،وئمٜمقن أهنؿ سمذًمؽ يرشم٘مقن
سملم ـمروملم :ومٚمٞمًقا سم٤معمَ َالُمٞم٦م اًمذيـ يذُمقن أٟمٗمًٝمؿُ ،
قمٜمد اهلل – قمز وضمؾ – ٓ ،وإٟمم ـمري٘م٦م اعمَ َال ُِمٞم٦م ًمٞمً٧م ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦مَ ،و ِذم اعم ِ
ضم٤مٟم٥م اًم٘مٚم٥م،
٘م٤مسمؾ هؿ ٓ ُيٖمٗمٚمقن
َ
ودالم ُم٤م يٚمقُمقن أٟمٗمًٝمؿ :ومٜمٗمقؾمٝمؿ ًمقاُم٦م :وًمذًمؽ هؿ ي٘متدون سمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل – صغم
وإٟمم ُيراضمٕمقن ىمٚمقهبؿ،
ً

162

َؿَوََ َِ
اظَ َََدَ ََُمَ ََِٓ ََّ ٍََََ ََٜوَ َؾَ ََوَائَََِ َََدَ ََََجَ ٍَََٜ
ََ
فِنٔخَظبدَافسالمَافنويًر

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ – طمٞمٜمم يم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٠ميت ًمٚمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ويً٠مًمف قمـ هذا اعمٕمٜمك وهق ُمٕمٜمك
اًمري٤مء ،ويمٞمػ شمٙمقن اًمؼماءة ُمٜمف ،وُم٤م اًمدقم٤مء اًمذي يٍمف قمٜمف ،وؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف ذم طمدي٨م حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ريض
اهلل قمٜمف .
( )1

اعم٘مّمقد أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن حيرص قمغم ُمراضمٕم٦م ٟمٞمتف سملم َ
اًمٗم ْٞمٜمَ٦م وإظمرى ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وهٜم٤م
صمالث ُمً٤ملؾ ىمّمػمة ضمدا شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٞم٦م.
[إمرَإول ]َ:أول ُمً٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُم٤م هل؟ هل ُم٤م اعمراد سم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م؟ إذ يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس
ٓ يدري ُم٤م اعمراد سم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وىمد ؾم٠مل سمٕمض أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد أسم٤م قمٌد اهلل اإلُم٤مم أمحدُ :م٤م
اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومذيمر ًمف أن اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م أن شمٜمقي هبذا اًمٕمٚمؿ أن شمتٕمٌد اهللَ قمغم وضمف صحٞمح ،وأن ُشمٕمٚمؿ همػمك.
هذه اًمٜمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمّم٤محل٦م :أن شمتٕمٌد اهللَ قمغم اًمًٜم٦م ،وأن شمتٕمٌد اهللَ – قمز وضمؾ – قمغم ـمريؼ صحٞمح ،وقمغم ُؾمٜم٦م
ُمًت٘مٞمٛم٦م ،وـمري٘م٦م فم٤مهرة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
إمرَافثِّٚن :أن شمٜمقي أن شمٕمٚمؿ همػمك :وًمذًمؽ وم٢من اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م أن ُشمٕمٚمؿ اًمٖمػمً ،مٞمس اعمراد سمتٕمٚمٞمؿ اًمٖمػم أن
ٓسمً٤م ًمٕمٌ٤مءشمف أو ُُمٙمق ًرا ًمٕممُم٦م ،وإٟمم أن ُيٕمٚمؿ وًمق صٖم٤مر اًمٜم٤مس :ويٌتدئ سم٠مهٚمف
يتّمدر اعمرء ومٞمف ،وأن يٙمقن ً
وظم٤مصتف وم٢مٟمف أيمٛمؾ ومٞمفُ ،
اًمؼم َيم ِقي ،شمٙمٚمؿ ذم يمت٤مب قمـ أطمٙم٤مم
وأذيمر يمٚمٛم٦م يم٤من يذيمره٤م أطمد وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م واؾمٛمف َ ْ
احلٞمض وم٘م٤مل :إٟمف جي٥م قمغم اًمرضم٤مل أن يتٕمٚمٛمقا أطمٙم٤مم احلٞمضً :مٙمل ُيٕمٚمٛمقا ٟمً٤مءهؿ وسمٜم٤مهتؿ وزوضم٤مهتؿ وٟمحق
ذًمؽ.
اًمٕم ُٚمق ،وهذه هل اعمً٠مًم٦م
وم٤معم٘مّمقد ُمـ هذا أن ٟمٞم٦م شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس هل اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ٓ ،اًمتّمدر وٓ اًمت٘مدم وٓ ُ
ٕمٚمؿ؟ اًمٜمٞم٦م اًمًٞمئ٦م ِذم اًم ِ
اًمث٤مٟمٞم٦مُ :م٤م اًمٜمٞم٦م اًمًٞمئ٦م ِذم اًم ِ
ٕمٚمؿ ُُم ْ َٛم ُٚمٝم٤م أن َي٘مّمد اعمرء هبذا اًمٕمٚمؿ قمٚمقا ِذم إرض :وًمذًمؽ
َِ
َِ
افًَ َِْمََفَََِٔجَ َ َِ َِ
َِ
ٚءََأَََ َْوََ
ََ ُ ََ ََََٛ
ضم٤مء ذم سمٕمض أصم٤مر – وإن يم٤من ذم إؾمٜم٤مده٤م ُم٘م٤مل – أن «مَ َْنََ َضَ ََِ ََ
ٚرَيََبَِهََافََ ًَُ َََََِمَ ََءََ ََأَ َْوََفَ ََََُٔمَ َِرَيََبَِهََََ َ
افسَ ٍََ َََٓ َ ََ
َيَ َْ َِ
َََََِ َٚ
َ
وُمـ َىم َّم َد اعمُمراة واعمُج٤مدًم٦م ومٝمذا ٟمٞمتف
َََ ََٚرَ» َُمـ َىم َّم َد
س َإََِفَََْٔ َِهَ َ ََأَ ْدَ َََخ ََِ ُهَ َاَهللََََُافْ
كَفَََََ َبَِ َِهَ َ َُوَ َُجَوَ َهَ َافْ
اًمٖمٚمٌ٦م قمغم اًمٜم٤مس َ
( )2

( ) ًمٕمٚمف ي٘مّمد ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)19696واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( )29547قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف،
1

وًمٞمس قمـ حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ريض اهلل قمٜمف.
( ) أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ يٓمٚم٥م سمٕمٚمٛمف اًمدٟمٞم٤م ( ،)2654وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع (ُ )6383مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ
2

ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف.
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ُمدظمقًم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وذيمرت ًمٙمؿ يمٚمٛم٦م اًمِم٤مومٕمل – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – طمٞمٜمم ىم٤ملً« :مقددت أن هذا اًمٕمٚمؿ ُسم٨م سملم
اًمٜم٤مس وَل ُيٜمً٥م زم ُمٜمف رءش.
إذن اعم٘مّمقد هق شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس وسم٨م اًمٕمٚمؿ ٓ ،اًمٕمٚمق وٓ اًمرومٕم٦م :وًمذًمؽ ي٘مقل اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
َظَ َٔمَ َبَِبََٔ ٍَ
َِ
اجلََْ َََِ َٜدَََِ َْنَ َ َتَ َََرَ ََكَ َاَدََََِْرََ ََاءَ َ ََوَإََِ ْنَ َ َـَََٚنَ َ ََُُِمَََ »َٚيؽمك اعمراء ،يؽمك اجلدالُ ،شم ِ
ََِِ َٝفَ َ ََرَ َبَ َِ
ضَ ََ ََْ
ٔمٝمر احلؼ
وؾمٚمؿ –ََ « :أَ ََََٕ َٚزَ ٌَ َ ْ
( )1

واًمًٜم٦م ،ىمد شمٜمتٍم ًمف ذم دًمٞمؾ وإفمٝم٤مر وشمٌٞملم ،وًمٙمـ اًمٕمؼمة سم٤مًمقصقل ًمٚمحؼ ،واحلدي٨م ذم ذًمؽ ـمقيؾ ضمدا،
وم٤معم٘مّمقد واعمٝمؿ ضمدا أن ٟمٕمرف أن اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ُم٤م هل؟ واًمٜمٞم٦م اًمتل شمْم٤مده٤م ُم٤م هل؟
ادسٖفَ ٜافثٚفثَِ ٜمَ ٚيتًِقَِبذا َإمرَ:أن ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م آؾمتٛمرار قمغم اًمٕمٛمؾ ،وم٤مًمٕمٚمؿ ٓ ُي َ
١مظمذ ذم
حلٔم٤مت وٓ ذم ضمٚمً٤مت وٓ ذم أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ،وًمق يم٤من إُمر يمذًمؽ ًمٙم٤من يمؾ اًمٜم٤مس قمٚممء :وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ أطمد إٓ وجيٚمس
حلٔم٤مت يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ ،وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ حيت٤مج إمم سمذل :يمم ىم٤مل حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري« :اًمٕمٚمؿ إن أقمٓمٞمتف ُيمٚم َؽ
دالم حيرص قمغم أن يروض ٟمٗمًف ِذم اًم ِ
ٕمٚمؿٕ :ن
أقمٓم٤مك َسم ْٕم َْمفش إن أقمٓمٞمتف ُيمٚمؽ ُمـ وىمتؽ أقمٓم٤مك سمٕمْمف ،واإلٟمً٤من ً
أضمزاء يمثػمة ُمـ اًم ِ
ًتدل قمغم ذًمؽ سمم ضم٤مء قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل« :إََََِٓ َ َؾَ ًََََْٓمََ
وي َ
ٕمٚمؿ إٟمم ُشم١مظمذ سم٤مًمؽمويضُ ،
ً
آنَ»َ َومٝمؿ ي١مشمٞمف اهلل – قمز وضمؾ – ُمـ ؿم٤مء ُمـ قمٌ٤مده ،وهذا اًمٗمٝمؿ ُم٤م ي٠ميت ُمـ آ ِ
ُيَ ًَْىََِ َ َِٔهََاَهللََََُ ََرَ َُجَ ًَالَ ََِِفَ َاف ََُ َْرَ َ َِ
سمتداء ،سمؾ
ْ ٌ
( )2

( )3

سمد ُمـ شمرويض.
ويم٤من أسمق هالل اًمٕمًٙمري – اًمِم٤مقمر اعمٕمروف ص٤مطم٥م ؿمٕمر – ذم «أسمٞم٤مت اعمٕم٤مينش ي٘مقل :يمٜم٧م ذم أول طمٞم٤ميت
ٟمحقا ُمـ قمنمة أسمٞم٤مت ،ىم٤مل:
يِمؼ قمكم طمٗمظ إسمٞم٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م ،ومٙمٜم٧م أضم٤مهد ٟمٗمز ِذم اًمٞمقم اًمقاطمد طمتك أطمٗمظ ً
وُمع اًمري٤مو٦م ِ
واًمد ْر َسم٦م أصٌح٧م أؾمتٓمٞمع أن أطمٗمظ ِذم اًمٞمقم اًمقاطمد أيمثر ُمـ ُم٤ملتل سمٞم٧م .إذن اًمٕمٚمؿ حيت٤مج إمم ِد ْر َسم٦م،
حيت٤مج إمم شم٠مُمؾ ،وحيت٤مج إمم ـمقل زُمـ ،هذا ُيٗمٞمدك ذم أٟمف ُيًٝمؾ قمٚمٞمؽ ومٞمم سمٕمد ُم٤م يم٤من ُمًتّمٕمًٌ٤م قمٚمٞمؽ ِذم إول،

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إدب – سم٤مب ذم طمًـ اخلٚمؼ ( ،)4899واٟمٔمر :اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (ُ )273مـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف.
1

( )2هق :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ،أسمق احلًـ :أُمػم اعم١مُمٜملم ،راسمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ ،واسمـ
إؾمالُم٤م سمٕمد ظمدجي٦م ،وًمد سمٛمٙم٦م ،وريب ذم طمجر
قمؿ اًمٜمٌل وصٝمره ،وأطمد اًمِمجٕم٤من إسمٓم٤مل ،وُمـ أيم٤مسمر اخلٓمٌ٤مء واًمٕمٚممء سم٤مًم٘مْم٤مء ،وأول اًمٜم٤مس
ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَل يٗم٤مرىمف .ويم٤من اًمٚمقاء سمٞمده ذم أيمثر اعمِم٤مهد .وأىم٤مم قمكم سم٤مًمٙمقوم٦م إمم أن ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ همٞمٚم٦م ذم ُم١ماُمرة 17
رُمْم٤من ؾمٜم٦م 49هـ( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)789/1 :
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم – سم٤مب ومٙم٤مك إؾمػم (.)3947
3
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اًمـٛم َٚم َٙم٦م اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م قمكم – ريض اهلل قمٜمف –« :إَََِٓ َ َؾَ ًََََْٓمَ َ ُيَ ًَْىََِ َ َِٔهَ َاَهللَُ َ ََرَ َُجَ ًَالَ ََِِفََ
وإُمر اًمث٤مين أٟمؽ شمٙمتً٥م هذه َ
( )1

اف ََُ َْرَ َ َِ
آنَ» ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يتٙمٚمٛمقن قمـ ىمْمٞم٦م اعمٚمٙم٦م ،وأن اًمٜم٤مس ُيتٚمٗمقن ومٞمٝم٤م ،وهلؿ أؾم٤مًمٞم٥م :ومٕمغم ؾمٌٞمؾ
( )2

اعمث٤مل احلٜمٗمٞم٦م يًٛمقهن٤م آؾمتحً٤من :وم٢مطمدى ُمٕم٤مين آؾمتحً٤من قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م هل اعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م :أن يٙمقن اًمِمخص
سم٢مومّم٤مح َسملم ،وإٓ هل٤م دًمٞمؾ وٓ ؿمؽً ،مٞمس ً
ٍ
دًمٞمال سمال ُمٕمٜمك وٓ
قمٜمده َُم َٚم َٙم٦مً ،مٙمـ رسمم ٓ يًتٓمٞمع أن ُيٗمّمح قمٜمٝم٤م
ِ
ِمخص ،واحلدي٨م ذم ىمْمٞم٦م اعمٚمٙم٦م ـمقيؾ ضمداً ،مٙمـ أردت أن أظمتؿ سمم
سم٤مًمتِمٝمل ،وإٟمم هل سم٤معمٚمٙم٦م اًمتل شمٙمقن ِذم اًم
ِ
دالم يذيمر إظمقاٟمف ويذيمر ٟمٗمًف ىمٌؾ يمؾ رء سمٛمً٤ملؾ اًمٜمٞم٦م :وم٢من
اسمتدأت سمف ُمـ طمدي٨م َقمـ اًمٜمٞم٦م ،وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ً
يمثػما هذه ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٝمٛم٦م وظم٤مص٦م ًمٓم٤مًم٥م
ُمً٤ملؾ اًمٜمٞم٦م وؾم١مال اهلل – قمز وضمؾ – اإلظمالص وُمراضمٕم٦م اًمٜمٗمس ً
اًمٕمٚمؿ.
وىمد أؿم٤مر اًمٜمقوي – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – إمم أن أيمثر َُمـ ُشم َ
دظمؾ ٟمٞم٤مهتؿ هؿ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،ذيمر ذًمؽ اًمٜمقوي ذم
«سمًت٤من اًمٕم٤مروملمش :أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس اًمذيـ ُشم َ
دظمؾ ٟمٞم٤مهتؿ ،واًمًٌ٥م أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إذا ىم٤مم قمغم اعمٜمؼم
ِ
قمج٤مب واًمٔمـ سم٤مًمٜمٗمس ُم٤م ٓ ي٘مع ذم ٟمٗمس
ُيٓم٥م اؾمتٛمع اًمٜم٤مس إًمٞمف ،وإذا أومتك أظمذوا سم٘مقًمف ،ومٞم٘مع ذم ٟمٗمًف ُمـ اإل
همػمه ممـ يٕمٛمؾ ً
ودالم
دالم هذا اًمٌ٤مب ىمد َيدظمؾ ومٞمف إؿمٙم٤مل،
ً
قمٛمال ُمٗمْمق ًٓ ،وًمٙمٜمف ًمٞمس سمٛمِمٝمقر :وًمذًمؽ ً
ُمٕمروفُ ،مثؾ ُم٤م ذيمر سمٕمْمٝمؿ أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمرسمم ُؿم ِٖمؾ َقمـ اًم٘مرآنُ ،مثؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب اًمزٟم٤مد ىم٤مل :رأي٧م أىمؾ
دظمؾ قمٚمٞمف ِذم اًم ِ
اًمٜم٤مس قمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مرآن اعمُتَ َٗم٘م َٝم٦م .وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ىمد ُي َ
ٜمٞم٦م ُمثؾ ُم٤م ذيمر اًمٜمقوي ،وهٜم٤مك ُمً٤ملؾ أظمرى
شمٙمقن آوم٤مت ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،احلدي٨م ومٞمٝم٤م ىمد ُيرج سمٕمض اًمٌمء.
ٟمٌدأ سم٤مٕؾمئٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدروس اًمً٤مسم٘م٦م:
إشئَِٜ
َٚفًِّلَََِبٚ؟ََ
َََىًَ َََ َ َ َ
افسٗالَ:هلَفُِِّفَأنَيًّلَِبذاَمرةَوبذاكَمرةَيًْيََِِفََادسٚئلَاخلالؾَٜٔأمَأنَهْٚكَضٚب
ـمٌٕم٤م ُيٜمٔمر هل٤م سم٤مقمتٌ٤مر ىمقة اًمدًمٞمؾ وقمدُمف
اجلوابَ:هذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ،اٟمٔمر :جي٥م أن ٟمٕمرف أن اعمً٤ملؾ اخلالومٞم٦م ً
إمم ىمًٛملمُ :مً٤ملؾ اخلالف ومٞمٝم٤م ُُمٕمتؼم ،وُمً٤ملؾ اخلالف ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٛمٕمتؼم ،يٕمٜمل ُمٚمٖمل ،اعمراهمل ُم٤مذا ي٘مقل؟:

( )1شم٘مدُم٧م شمرَجتف.
( ) شم٘مدم خترجيف.
2
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ٚءََ َُمَ ًَْتَََزاَََ***َإََََِٓخالفَفََ ُهََ ََحَ َظََمنَافْيرَ
ََوَفََ َْٔ ََسََـلَخالفَ ََجَ َ ََ
إذن هٜم٤مك ُمً٤ملؾ اخلالف ومٞمٝم٤م َُم ِٜمٗمل ،ومال ؿمؽ أٟمف ٓ اقمتٌ٤مر ًمٚمخالف ومٞمٝم٤م ،وٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سم٤مخلالف ومٞمٝم٤م،
ًمٙمـ هٜم٤مك ُمً٤ملؾ ومٞمٝم٤م ظمالف ُمٕمتؼم ،سم٠من ىم٤مل سمف أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ً
صحٞمح٤م ًمف ُمًتٜمد ُمـ دًمٞمؾ ،وًمق يم٤من
ىمقٓ
ً
ُمرضمقطم٤م ،يٕمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل ً
ىمقٓ خمٓمئً٤م ومٞمف ،وهذا يمثػمُ ،مـ يمالم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل
اًمدًمٞمؾ ىمد يٙمقن
ً
ً
ىمقٓ خمٓمئً٤م ومٞمف ،وإن يم٤من اًمٗم٘مٞمف قم٤معمً٤م ًمٙمٜمف يٕمتؼم اخلالف ُمٚمٖمٞم٤مٟٕ :مف أشمك سمف وهق خمٓمئ وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمً٤ملؾ.
اًمٗم٘مٝم٤مء ُي٘مً ُٛمقن اخلالف اعمٕمتؼم إمم درضم٤مت :وم٠موٕمٗمف اًمِم٤مذ ،صمؿ اًمْمٕمٞمػ ،صمؿ اخلالف ،صمؿ اخلالف اًم٘مقي ضمدا:
هٜم٤مك ُمً٤ملؾ اخلالف ومٞمٝم٤م َي ْ٘م َقى.

ورقم٤مُ ،مثؾ ُم٤م ذيمرت ًمٙمؿ قمـ
وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إذا ضم٤مءت ُمثؾ هذه اعمً٤ملؾ اخلالومٞم٦م وم٢من ِقم ْٚم َٛمف سم٤مخلالف يزيد ً
ُم٤مًمؽ وأمحد أهنم يم٤مٟم٤م يتقىمٗم٤من ِذم اخلالف ذم يمثػم ُمـ اعمً٤ملؾِ :
ًمٕم ْٚمٛمٝمم سم٤مخلالف ومٞمٝم٤م ،ومٚمم يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أن هذه
ِ
ؽمضمٞمح ،وًمٙمـ أقمج٥م ُمـ ًمٖم٦م
اعمً٠مًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م إلٛم٦م يتقىمٗمقن .وأٟم٧م شمٕمج٥م طم٘مٞم٘م٦م ٓ ،أقمج٥م ُمـ اًم
ً
أىمقآ ىم٤مل هب٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر أو قمثمن أو قمكم – ريض اهلل َقمـ
اًمؽمضمٞمح قمٜمد سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ واعمٜمتًٌلم ًمف ،ومتجد

اجلٛمٞمع – وىم٤مل هب٤م ألٛم٦م أضمالء ؾمقاء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو ُمـ ـمٌ٘م٦م اًمت٤مسمٕملم ُمـ يمٌ٤مرهؿ أو ُمـ وم٘مٝم٤ملٝمؿ أو ممـ ُيِم٤مر هلؿ
سم٤مًمٌٜم٤من ،ودمد أن إًمٖم٤مءه هلذا اًم٘مقل وشمْمٕمٞمػ اًم٘م٤ملؾ سمف قمٜمده اًمٕمٌ٤مرة اًمتل يًتخدُمٝم٤م ُمـ أؾمٝمؾ إُمقرُ ،مـ أؾمٝمؾ
اُمرءا يًتٓمٞمع أن
اًمٕمٌ٤مرات اًمتل يًتخدُمٝم٤م ،وهذا يدل قمغم أٟمف َل يٜمٔمر ًمٚمخالف ُمـ طمٞم٨م ىمقشمف ويت٠مُمؾ ومٞمف ،ومٚمق أن ً
ُيرضمح ذم ُمً٠مًم٦م ًمٙم٤من هذا اعمرء ذم ُمّم٤مف إلٛم٦م اًمٙمٌ٤مر ،سمؾ إن إلٛم٦م اًمٙمٌ٤مر يممًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وؾمٗمٞم٤من
وإوزاقمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمهؿ ُمٜمـ إلٛم٦م يمؾ واطمد ُمـ ه١مٓء ُقمد ًمف ُمً٤ملؾ يمثػمة ي٘مقل ٓ :أدري .يتقىمػ ومٞمٝم٤م.
ؽمضمٞمح ،ويتقرع ذم ًمٖم٦م اًمؽمضمٞمحِ ،ذم اًم ِ
ٚمٖم٦م ،أن َيت٠مدب ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم
إذن :جي٥م قمغم اًمِمخص أن َيتقرع ِذم اًم
ِ َ
ٞم٤مٟم٤م سمٕمض إىمقال يٕمٜمل إؾم٘م٤مط هلذا اًم٘مقل سم٤مًمٙمٚمٞم٦مُ ،مع أٟمف ىم٤مل سمف سمٕمض اخلٚمٗم٤مء
هذه اعمً٤ملؾٕ :ين أرى أطم ً
يمت٤مسم٤م آظمر ،أو سمٕمد مخس قمنمة ؾمٜم٦م ،وأقمرف صمالصم٦م أُمثٚم٦م
اًمراؿمديـ ،صمؿ دمد هذا اًمرضمؾ سمٕمد قمنم ؾمٜمقات ي١مًمػ ً
ىم٤مرٟم٧م سملم قمٌ٤مرشمف هٜم٤م وقمٌ٤مرشمف هٜم٤م َشم ْٕم َج٥م.
أن ذم ذهٜمل ،يؽمك ىمقًمف إول ًم٘مقًمف اًمث٤مين ،وًمق
َ
ِ
ُمٜمتٔمرا سمٕمض اًمٌمء .إذن :قمرومٜم٤م اخلالف
ُمٜمدومٕم٤م ،واًمٙمٌػم ذم شمرضمٞمحف
ؽمضمٞمح
دالم اًمِم٤مب يٙمقن ِذم اًم
ً
ً
وًمذًمؽ ً
أٟمف درضم٤مت وأن ُمراقم٤مة اخلالف ُمٝمؿ ذم ُمً٤ملؾ يمثػمة.
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هؾ جيقز ًمٚمِمخص أن يٕمٛمؾ سم٤معمً٤ملؾ اخلالومٞم٦م ُمرة هٙمذا وُمرة هٙمذا ،أضب ًمؽ [أُمثٚم٦م سمـ] ُمً٤ملؾ ُمتٕمددة:
ٕن يمؾ ٟمقع ُمـ هذه اعمً٤ملؾ اخلالومٞم٦م ُمـ إ ِ
ٟمقاع اًمتل ؾمت٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
ُمرة يًدل يديف وُمرة ي٘مٌْمٝم٤م ،وهل ؾمٜم٦م :ىمد شمٙمقن اًمًدل وىمد شمٙمقن
قمٜمدُم٤م ي٘مقم اًمِمخص ُمـ ريمققمف ً
اًم٘مٌض ،وؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ هذه اعمً٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
اُمرءا ً
ُمثال ُمرة ُحيرم اًمٜمٌٞمذ وُمرة يٌٞمحف ،هذه اعمً٠مًم٦م همػم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م.
ُمً٠مًم٦م أظمرىُ ،مً٠مًم٦م اًمٜمٌٞمذً :مق أن ً
ادسٖفَ ٜافثٚفث :ٜوهل اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م اًمذي ؾم٠مذيمره ًمٙمؿ :قمٜمدُم٤م ي٠ميت ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام ً
ُمثال :ومٛمرة قمٜمدُم٤م يمؼم
ٜمٙمٌ ْٞمف  ،واعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمدُم٤م يمؼم شمٙمٌػمة اإلطمرام ضمٕمؾ
شمٙمٌػمة اإلطمرام ضمٕمؾ يديف يمم ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر َطم ْذو َُم َ
( )2

( )1

يديف َطم ْذ َو أذٟمٞمف حلدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث  ،اٟمٔمر هذه صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ُمـ صقر اخلالف :هؾ جيقز ًمٚمِمخص أن
( )4 ()3

ي٠ميت هب٤م :أي يٕمٛمؾ هبذه ُمرة وهذه ُمرة.
َٕولَ:أوَٓ:احلٚفَٜإوػَ:إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ سم٠مطمد اًم٘مقًملم ُُم ْٚم ِٖمٞمً٤م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مٔظمر :يم٠من ي٘مقل أطمدمه٤م :هذا ضم٤ملز،
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،إذن هذا إُمر إولُ ،م٤م
و[ي٘مقل أظمر ] :هذا ُحمرم :ومٝمذا َجع سملم اًمْمد ْي ِـ قمٜمدُم٤م شمٕمٛمؾ هبمُ ،م٤م جيقز
جيقز أن جيٛمع سملم هذيـ إُمريـ.
إمر َافثِّٚنَ :وهذه ىم٤مقمدة قمٜمد وم٘مٝم٤مء احلدي٨م ،ذيمره٤م اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ذم «اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦مش وهذه ُمـ
ِ
طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
ظمّم٤ملص وم٘مٝم٤مء احلدي٨م ،اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اخلالف ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اظمتالف اًمتٜمقع :يمثػم ُِمـ إ
ضم٤مءت َقمـ اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ُمـ سم٤مب اظمتالف اًمتٜمقع :أي جيقز هذا ،وجيقز هذا ،وجيقز هذاُ ،مثؾ
( )1هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوى اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر أُمف زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛمحٞم٦م وًمد ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي ومٞمم
ضمزم سمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ىم٤مل :ه٤مضمر وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ويمذا ىم٤مل اًمقاىمدي طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصممٟملم روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن وهمػمهؿ وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مسمر واسمـ قمٌ٤مس وهمػممه٤م( .اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)181/4 :
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػمة ( ،)735وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب اؾمتحٌ٤مب رومع اًمٞمديـ طمذو
2

اعمٜمٙمٌلم (.)399
) (3هق :اًمّمح٤ميب ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث سمـ أؿمٞمؿ سمـ زسم٤مًم٦م سمـ ظمِمٞمش سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ ٟم٤مؿم٥م سمـ همػمة سمـ ؾمٕمد سمـ ًمٞم٨م ،أسمق ؾمٚمٞممن اًمٚمٞمثل،
و ي٘م٤مل ًمف :اسمـ احلقيرصم٦مُ .م٤مت سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم .وإول أصح .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 659 :شمرَج٦م
 ،)2393واإلص٤مسم٦م ( 719/5شمرَج٦م .)7623
( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب اؾمتحٌ٤مب رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم (.)391
4
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اًمتٙمٌػم :ضم٤مءت صٗمت٤منَ :طم ْذو اعمٜمٙمٌلم ،وضم٤مءت َطم ْذ َو إذٟملم ،هذا واطمد.
ُمثؾ اًم٘مٌض ِذم اًمّمالة :قمٜمدُم٤م يْمع اعمرء يديف حت٧م صدره ،إُم٤م أن َي٘مٌض ،وإُم٤م أن يًٌط اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى،
َجٞمٕم٤م.
يمالمه٤م طمدي٨م صحٞمح ،ومٜم٘مقلٟ :مٕمٛمؾ هبم ً
أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح يمثػمة ضمدا ،شمٕمٛمؾ سمم ؿمئ٧م ُمٜمٝم٤م .اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م ضم٤مءت ذم أيمثر ُمـ طمدي٨م .واًمتحٞم٤مت
َجٞمٕم٤م.
ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  ،هل٤م صٞمغ ُمتٜمققم٦م ،ومتٕمٛمؾ هب٤م ً
( )2 ( )1

احلَ َّْدََََُ» « ،افَََِ ََُٓمَ َ ََرَبََََْ ََٚفََكَََََ ََ ََ
كَ ََ ََ
ريمقع ضم٤مءت « ََرَبََََْ ََٚفََكَََََ ََ ََ
احلَ َّْدََََُ»  ،و« ََرَبَََََْ َ ََٚوَفََ ََ
ِ
احلَ َّْدَ» ،
قمٜمدُم٤م يرومع اعمرء ُمـ اًم
( )3

( )4

( )5

«افَََِ ََُٓمَ َ ََرَبَََََْ َ ََٚوَفََكَََََ ََ ََ
احلَ ََّْدَ»  :أرسمع صٞمغ يمٚمٝم٤م ضم٤ملزة ُمـ سم٤مب اظمتالف اًمتٜمقعً ،مٙمـ ىمد شمٗمْمؾ إطمدى اًمّم َٞمغ ُمثؾ
كَ ََ ََ
هٜم٤م :رضم َح يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ صٞمٖم٦مََ « :رَبَََََْ َ ََٚوَفََ ََ
إؾمٜم٤مدا ،وهل اًمتل ِذم
احلَ َّْدََََُ» َسمدون «افَََِ ََُٓ َمَ» َٕهن٤م إصح
ً
( )6

اًمٌخ٤مري ،وهذا اظمتٞم٤مر أمحد.
كَََ ََ
ـمٌٕم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُيرضمح – ُمـ سم٤مب اًمؽمضمٞمح – إيمثر ً
ًمٖم٦م :ومٞم٘مقل« :افََ َِ ََُٓ َمََ ََرَبَََََْ َََٚوَفََ ََ
احلَ ََّْدَ»َٕن ومٞمٝم٤م زي٤مدة
ً
إؾمٜم٤مدا وم٢مهن٤م ـمري٘م٦م اعمحدصملم ،هذا واطمد.
يمٚمٛمتلم ،وإىمرب أن ٟمٜمٔمر إِ َمم إصح
ً
إمرَافثِّٚنَ:ذم دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح :يمثػم ُمٜمٝمؿ رضمح ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٛمر :ىم٤ملٓ :ظمتٞم٤مر قمٛمر ريض اهلل قمٜمف،

ً
( )1هق :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ اهلذزم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ :صح٤ميبُ .مـ أيم٤مسمرهؿً ،
وقم٘مال ،وىمر ًسم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ومْمال
قمٚمم .ووزم سمٕمد ووم٤مة
يقُم٤م وىم٤مل :وقم٤مء ُمٚمئ ً
وهق ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،وُمـ اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ،وأول ُمـ ضمٝمر سم٘مراءة اًم٘مرآن سمٛمٙم٦مٟ .مٔمر إًمٞمف قمٛمر ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م .صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثمن ،ومتقذم ومٞمٝم٤م قمـ ٟمحق ؾمتلم قم٤مُم٤م ؾمٜم٦م 32هـ( .هتذي٥م اًمٙممل:
.)121/16
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب اًمتِمٝمد ذم أظمرة ( ،)831وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة (.)492
2

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمػ ُمـ مت٤مم اًمّمالة ( ،)722وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب التمم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم
3

( )414قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب إٟمم ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف ( ،)689وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب التمم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم ()411
4

قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب ومْمؾ اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد ( ،)796وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب اًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد ()499
5

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان – سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اإلُم٤مم وُمـ ظمٚمٗمف ( )795قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
دقمك سمٖمػمه ُمـ سم٤مب اًمؽمضمٞمح ،وًمٞمس ُمـ سم٤مب اإلًمٖم٤مء ،ومٞمجقز ًمؽ أن شمٗمٕمؾ هذا وشمٗمٕمؾ
وأُم٤م ذم همػمه ُمـ اًم
ٜمقاومؾ ومٞمُ َ
هذا :إذن هذا هق اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اخلالف واًمذي ُيًٛمك سمخالف اًمتٜمقع.
راضمٕم٤م إمم ىمْمٞم٦م احلرام واحلالل ،وًمٙمـ يٙمقن اًمِمخص َل
افْوع َافثٚفَ ٞمن َاخلالفَ :اخلالف اًمذي ًمٞمس
ً
يؽمضمح قمٜمده أطمد اًمدًمٞمٚملم قمغم أظمر ،سمؾ اؾمتقى اًمدًمٞمالنَ ،ل يدل دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –
َجٞمٕم٤م ،وإٟمم اؾمتقى اًمدًمٞمالن ٓ ،يقضمد دًمٞمؾ ُمرضمح قمغم أظمر ،ومٝمذه اعمً٤ملؾ هل اًمتل ىمٞمؾ :إن اًمِم٤مومٕمل
ومٕمٚمٝمم ً
وؾم َٙم َ٧مُ ،مذه٥م اًمِم٤مومٕمل ومٞمف قمنم ُمً٤ملؾ ىم٤مل ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ُمٜمٝم٤م ىمقًملم ،ومرأى أٟمف ُيٗمٕمؾ
ىم٤مل ذم هذه اعمً٠مًم٦م ىمقٓن َ
يمذا ويٗمٕمؾ يمذا ،وهٙمذا .وهذه ُمقضمقدة قمٜمد همػمه ُمـ إ ِ
لٛم٦م ُمثؾ ىمْمٞم٦م قمٜمد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء – يمم يرى اًمِمٞمخ
ُ
ِ
ريمقع يًتقي إُمران ؾمقاء اًمًدل واًم٘مٌضٕ :ن
ُمٜمّمقر ويمثػم ُمـ ُمت٠مظمري احلٜم٤مسمٚم٦م – أن [ذم] اًمرومع ُمـ اًم
احلدي٨م ِذم اًم ِ
ً
ؿم٤مُمال عم٤م ىمٌٚمف وعم٤م سمٕمده،
ُيص سمم يم٤من ىمٌؾ اًمريمقع ،وىمد يٙمقن
٘مٌض – طمدي٨م والؾ – يرون أٟمف ىمد ُ َ
( )1

وطمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًم ِ
ًدل – طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد أيب داودش – ىمد ي٘م٤مل :إٟمف خمّمقص سمم ىمٌؾ اًمريمقع ،وىمد
( )3

( )2

ي٘م٤مل :سمم ىمٌٚمف وسمم سمٕمده ،وٓ يقضمد َٟمص سمٕمد ذًمؽ يٜمص قمغم أٟمف جيقز اًم٘مٌض واًمًدل ذم هذه احل٤مًم٦مٟ ،مص قمٚمٞمٝم٤م
اًمِمقيٙمكم ذم «اًمتقوٞمحش وٟمص قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت ذم ذطمف قمغم «اعمٜمتٝمكش وقمغم «اإلىمٜم٤معش ،اًمًٌ٥م أن إدًم٦م
ىمقي٦م ضمدا ،ضمدا ىمقي٦م ،وشمٙم٤مد شمٙمقن ُمتً٤موي٦م ،وًمٞمس أطمد اًم٘مقًملم سمراومع ًممظمر ،وًمٞمً٧م ىمْمٞم٦م طمرُم٦م وطمالل ،وإٟمم
هل أومْمٚمٞم٦م ،ومٞمتً٤موى إُمران.
أٟم٤م أفمـ إن يم٤من ي٘مّمد هذا اًمٌمء ومٝمذه هل احل٤مٓت اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤معمً٤ملؾ اخلالومٞم٦م ،وهل ُمً٠مًم٦م
اًمتً٤موي :اًمؽمضمٞمح سمدون رومع ،واعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن اخلالف ظمالف شمٜمقع وًمٞمس سمخالف اًمتْم٤مد ،وُم٤م قمدا
ذًمؽ ومال جيقز.
افسٗالَ:هلََيوزَاجلّعَبغَإضحَٜٔوافًََََِِٜٔفََاف ََ َِ
وٓدةَََِ؟ََ
ًٔدََفًدمَتوؾرَادٚلَوذفكَبًدَشَٝشْواتَمنَاف َ َ َ
( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ( )723وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود (.)714
1

ً
ً
ً
وٕمٞمٗم٤م ذم
يتٞمم
طمٗمٔم٤م ًمٚمحدي٨م
( )2هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ صخر اًمدود ،اعمٚم٘م٥م سم٠ميب هريرة :صح٤ميب ،يم٤من أيمثر اًمّمح٤مسم٦م
ورواي٦م ًمفٟ .مِم٠م ً
ً
طمديث٤م ،ووزم إُمرة
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وىمدم اعمديٜم ٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخٞمؼم ،وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  7هـ ،وًمزم صحٌ٦م اًمٜمٌل ،ومروى قمٜمف 5374
اعمديٜم٦م ُمدة .ويم٤من أيمثر ُم٘م٤مُمف ذم اعمديٜم٦م وشمقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 59هـ( .هتذي٥م اًمٙممل.)366/34 :
( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًدل ذم اًمّمالة ( )643وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (.)764
3
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اجلوابَ:اجلٛمع سملم إوحٞم٦م واًمٕم٘مٞم٘م٦م ٟمص يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أهن٤م دمقز :سم٠من يذسمح ؿم٤مة واطمدة ذم أي٤مم
ِ
وحٞم٦م
اًمذسمح ،وهق اًمٕم٤مذ واحل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنم وىمٌؾ همروب اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم :ومتٙمقن ُمزل٦م ًمف قمـ إ
وقمـ اًمٕم٘م ِ
ٞم٘م٦م.
هٜم٤م ُمً٠مًم٦م :هؾ يٚمزم أن يٜمقي هب٤م اًمثٜمتلم أم واطمدة؟ ي٘مقًمقن :إن َل يٙمـ ىمد قملم إوحٞم٦م وم٢مٟمف يٚمزم شمٕمٞملم
اًمثٜمتلم ،ومٞمٜمقي ذم ٟمٗمًف أن هذه ُُمزل٦م َقمـ اًمثٜمتلم ،وإن يم٤من ىمد قملم إوحٞم٦م :اؿمؽمى أوحٞم٦م صمؿ ضم٤مءه ُمقًمقد :ومٝمٜم٤م
ٓ يٚمزُمف ٟمٞم٦م إوحٞم٦م ،قمٜمدهؿ ىم٤مقمدة أن اًمذسمح هٜم٤م ًمألوحٞم٦م هق ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ومال شمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ،ي٘مقًمقن:
هٜم٤مك ُم٤م ٓ ُشمِمؽمط ًمف اًمٜمٞم٦م ،وُمٜمف ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب إؾمٌ٤مب ُمثؾ اإلشمالوم٤مت ،عم٤م شمٙمقن إوحٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م :أٟم٤م اؿمؽمي٧م
أوحٞم٦م زم ،صمؿ ضمٕمٚمتٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م ،عم٤م ضمئ٧م ِذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ اًم ِ
ٕمٞمد أريد أن أذسمحٝم٤م ،ومقضمدت أن إوٓد ذسمحقه٤م،
ً
أوحٞم٦م قمٜمؽ ،وإذا يمٜم٧م ٟمذرهت٤م وم٘مد ؾم٘مط اًمٜمذرٕ :هن٤م ُمٕمٞمٜم٦م،
أضمزأت
وأٟم٤م ُم٤م ٟمقي٧م أن أذسمح إوحٞم٦مٟ ،م٘مقل:
ْ
وم٤مًمذسمح ُمـ سم٤مب اًمًٌ٥م وإضمر قمغم ٟمٞم٦م اًمتٕمٞملمً ،مٙمـ إذا يمٜم٧م ىمد قمٞمٜمتٝم٤م وم٢مٟمف يٙمقن اًمتٕمٞملم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.
ىمْمٞم٦م :هؾ اًمٕم٘مٞم٘م٦م [دمزئ] سمٕمد ؾمٜمقات؟ هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف :هؾ شمً٘مط اًمٕم٘مٞم٘م٦م سمٛمرور اًمزُمـ قمٚمٞمٝم٤م أم
ٓ؟ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن أىمَم ُم٤م ورد اًمٜمص ومٞمف ؾمٌٕم٦م أي٤مم ،وأفمٜمف ىمقل اسمـ طمزم ،وسمٕمْمٝمؿ يّمحح طمدي٨م
إمم واطمد وقمنميـ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :ي ِ
ٓمٚمؼ :وم٤معمرء وإن شم٠مظمر ذسمح اًمٕم٘مٞم٘م٦م قمٜمف وم٢مٟمف ُيٕمؼ قمٜمف ٕضمؾ ذًمؽ.
ُ
افسٗالَ:هذاَأحدَاإلخوانَيَولَ:مَٚأؾولَـتٚبَيتحدثَِفَمسٚئلَافْٜٔ؟َ
اجلوابَُ:مً٤ملؾ اًمٜمٞم٦م يمثػمة ضمدا ،وممـ يمت٥م ذم هذا اعمقوقع وأضم٤مد سمح٨م وومتقى ًمٚمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ذم ذح
ََََٔ َ َِ
ٚتَ» وهل ُمقضمقدة وٛمـ «اًمٗمت٤موىش ،وذح اسمـ رضم٥م ذم «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش،
طمدي٨م« :إَََََََِٕمَ ََإَََ ْظََََمََُلَ َبَِٚفَْ
( )1

وًمِمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم – وهذا اًمرضمؾ ُمـ أقمالم اًمٗم٘مٝم٤مء وأذيمٞم٤ملٝمؿ وٓ ؿمؽ ،وًمذًمؽ أصمره واضمتٝم٤مده ُمقضمقد ذم
يمؾ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م وهق ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م – ًمف يمت٤مب اؾمٛمف «إدراك إُمٜمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمٜمٞم٦مش أو ٟمحق هذا
ِ
ِ
يمالُم٤م يمثػماً ،مٙمـ ذم سمٕمض اعمذاه٥م
آؾمؿ ،وهق يمت٤مب ًمٓمٞمػ وضمٚمٞمؾ ضمدا ،ويمثػم ُمـ اعمٕم٤مسيـ شمٙمٚمٛمقا َقمـ اًمٜمٞم٦م ً
يتقؾمٕمقن ذم ىمْمٞم٦م اًمتِمدد ومٞمٝم٤م ،وظم٤مص٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٢مهنؿ يتِمددون ذم ُمً٠مًم٦م اًمٜمٞم٦م ضمدا ،وي٠مشمقن سم٠مُمقر ومٞمٝم٤م ؿمدة:

َََََٔ )1997( »َٜسمٚمٗمظَ:
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ،)1وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة – سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إَٕمَإظَملَبٚف َْ
1

ََََٔ.»َٜ
«إََََََِٕمََََْإَََ ْظََََمََُلََبَِٚفَْ
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ودالم اًمٗم٘مٝم٤مء يمثػم ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمر
ٟمٔمرا ٕن اعمت٘مدم ُمٜمٝمؿ يم٤من ًمف رأي يمم ذيمرت ًمٙمؿ قمـ أيب إؾمح٤مق اإلؾمٗمرايٞمٜمل،
ً
ً
يٜم٘مؾ َقمـ اعمت٘مد ِم ،وأن عم٤م ضم٤مءت هذه اًمٙمٛمٌٞمقشمرات يٕمٜمل سمٞمٜم٧م أن سمٕمض اًمٙمت٥م شمٙم٤مد شمٙمقن ً
ٟمًخ٤م مم٤م ىمٌٚمٝم٤م.
افسٗالَ:هلََيوزَآشتدٓلَبتًِٔلَبخالف؟َ
اجلوابَ:هذه اعمً٠مًم٦م :هؾ جيقز أن شم٘مقل :إٟمف ُيٗمٕمؾ يمذا ٕضمؾ اخلالف ،هذه اعمً٠مًم٦م ُشمًٛمك ُمراقم٤مة اخلالف،
طمٙمم ظم٤مص٤م،
طمٙمم قم٤مُم٤م ،وىمد شمٙمقن سمٕمد وىمقع اًمٗمٕمؾ ومتٙمقن ً
وُمراقم٤مة اخلالف ىمد شمٙمقن ىمٌؾ وىمقع اًمٗمٕمؾ ومتٙمقن ً
احلٙمؿ اخل٤مص ُمثؾ ُم٤مذا؟ أقمٓمٞمؽ ً
ـمٌٕم٤م هل٤م ذوط يمثػمة ضمدا ُمـ ىمقة اخلالف وُمـ طم٤مل
ُمث٤مٓ عمـ يرى هذه اعمً٠مًم٦مً ،
اًمِمخص ،سمٕمد وىمقع اًمٗمٕمؾُ :مثؾ اُمرأة ـم٤موم٧م وهل طم٤ملض ً
ُمثال ،صمؿ سمٕمد أن ـم٤موم٧م شمزوضم٧م ،ومؽمشم٥م قمٚمٞمف قم٘مد
وشمرشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم يمثػمة ،ومج٤مءت وم٘م٤مًم٧م :أٟم٤م ـمٗم٧م وأٟم٤م طم٤ملض ،وم٘مد ي٠ميت اعمٗمتل – اٟمٔمر هذا سمٕمد وىمقع اًمٗمٕمؾ –
ـمٌٕم٤م هٜم٤مك ظمالف وًمف ذوط هذا اخلالف وُمتك يٙمقن
ومٞم٘مقل :إذنً ،مٞمس قمٚمٞمؽ رءٕ :ن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿً :
ٕضمٚمؽ ،وىمد ومٕمؾ هذا يمثػم ُِمـ إ ِ
ِ
ً
لٛم٦م ُمثؾ
وٕمٞمٗم٤م ٟم٠مظمذ سمف
اًمتٕمٚمٞمؾ سمٕمد وىمقع احلٙمؿٕ :ضمؾ هذا اخلالف وإن يم٤من
ِ
ٕم٤مُمالت أومتك سمٛمٜمٕمٝم٤م ،ومٚمم ؾم٠مًمف ُمـ وىمع ومٞمٝم٤م ىم٤مل:
ُم٤مًمؽ وأمحد سم٤مخلّمقص :وم٢من أمحد عم٤م ُؾمئؾ ذم ُمً٠مًم٦م ُمـ اعم
اذه٥م حلٚم٘م٦م اعمدٟمٞملم وم٤مؾم٠مهلؿ .ومٝمق ُمـ سم٤مب ُمراقم٤مة اخلالف سمٕمد اًمقىمقع ،وهذه اعمً٠مًم٦م ُيمت٥م ومٞمٝم٤م يمثػما ،إذن ُمراقم٤مة
اخلالف سمٕمد اًمقىمقع طمٙمؿ ظم٤مص ًمٌٕمض إؿمخ٤مص ،وٓ ُيٓمٌ٘مف يمؾ أطمد ،وًمق ـمٌ٘مف يمؾ أطمد ص٤مر ُمّمٞمٌ٦م ،يٕمٜمل
يمؾ ُمـ ضم٤مءك ذم ُمً٠مًم٦م شم٘مقل :ىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م يمذا ،وُمرة شم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وشمّمٌح يمم ىم٤مل إوزاقملُ :مـ أظمذ سم٘مقل
ًمع وأهؾ اًمٙمقوم٦م ِذم اًمنماب وأهؾ ُمٙم٦م ِذم اًمٍم ِ
ف ُ
أهؾ اعمديٜم٦م ِذم اًم ِ
واعمتٕم٦م اضمتٛمع ومٞمف اًمنم يمٚمف .وضم٤مء أٟمف
ْ
َشم َز ْٟم َد َقُ ٓ ،م٤م جيقز ،وإٟمم هل٤م ذوـمٝم٤م اًمِمديدة ضمدا ،وًمٙمـ ًمٞمس هذا حمٚمٝم٤م.
افْوعَافثِّٚنَُ:مراقم٤مة اخلالف ىمٌؾ اًمقىمقع ،سمٛمٕمٜمك أن أىمقل :إن هذا اًمٌمء ُينمع أو ُيًـ أو ٟم٘مقل :يًتح٥م،
يٙمرهٕ :ضمؾ اخلالف ،هذا اًمتٕمٚمٞمؾ سمٛمراقم٤مة اخلالف ىمٌؾ اًمقىمقع يمحٙمؿ قم٤مم ي ِ
ٕمٛمٚمف يمثػم ُِمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،وُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ
ُ
وأصح٤مسمف وأمحد وأصح٤مسمف ،وىمد ذيمر أسمق اًمقوم٤م اسمـ قم٘مٞمؾ ذم يمت٤مب «اًمقاوحش اًمتدًمٞمؾ قمغم هذه اعمً٠مًم٦مً ،مٙمـ هل٤م
ذوط ،إٟمم يثٌ٧م ومٞمٝم٤م اًمٙمراه٦م وآؾمتحٌ٤مب وم٘مط ،وٓ يثٌ٧م ِذم اخلالف ٓ حتريؿ وٓ إجي٤مب.
ُمتك ي٘م٤مل سم٤مًمٙمراه٦م؟ ريمز ُمٕمل ًمٙمل ُم٤م ٟم٘مقل :إٟمف سم٤مًمتِمٝمل :إذا يم٤من اعمجتٝمد يرى أن هذا اًمٗمٕمؾ ُمٌ٤مح وًمٙمـ ُمـ
أهؾ اًمٕمٚمؿ – هٜم٤مك ىمقل واخلالف ومٞمف ىمقي – ُمـ يرى طمرُمتف ،هق ُمٌ٤مح قمٜمدك ،شمرضمح قمٜمدك سم٤مًمدًمٞمؾ أٟمف ُمٌ٤مح،
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ً
وٕمٞمٗم٤م وٓ ؿم٤مذا يمم ىمٚم٧م ًمٙمؿ ذم درضم٤مت
وًمٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يرى أٟمف ُم٤مذا؟ حمرم ،واخلالف ىمقي ،وًمٞمس
ُمٙمروه٤مٟ ،مٗمس
اخلالف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،ومٝمٜم٤م شم٘مقلُ :مٙمروه عمراقم٤مة اخلالف .ىمد شمٗمٕمٚمٝم٤م قمٜمد أٟم٤مس يٛمٜمٕمقن ُمٜمف ومٞمٙمقن
ً
اًمٌمء آؾمتحٌ٤مبً ،مٞمً٧م اًمًٜمٞم٦م ،اًمًٜمٞم٦م ورود اًمٜمص ،آؾمتحٌ٤مب يؽمضمح قمٜمد اعمجتٝمد أو اعمٗمتل أٟمف ُمٌ٤مح ،وًمٙمـ
هٜم٤مك ىمقل ىمقي سم٤مًمقضمقب ومٜم٘مقل سم٤مٓؾمتحٌ٤مب أو سم٤مًمٜمدب وم٢مٟمف َأ َدقٟ ،م٘مقل :إٟمف ُمٜمدوب.
إذن ُمتك ُيٕمٚمؾ سم٤مخلالف؟ ٕضمؾ ُم٤مذا؟ اًمنمط إول ٕضمؾ اًمٙمراه٦م أو اًمٜمدب وم٘مط أو آؾمتحٌ٤مب ٓ ،يٕمٚمؾ
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،هذا واطمد.
سمٛمراقم٤مة اخلالف أو سمقضمقد اخلالف ذم حتريؿ وٓ إجي٤مب
إمرَافثِّٚنَ:أٟمف إٟمم ُيٕمٚمؾ إذا يم٤من اعمجتٝمد يرى اإلسم٤مطم٦م.
إمرَافثٚفَ:ٞأٟمف إذا يم٤من اخلالف ومٞمٝم٤م ىمقي٤م ضمدا وي٠ميت ِذم اعمً٤ملؾ اًمٙمثػمة ضمدا ،يٕمٜمل قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملُ :مـ
اخلالف اًم٘مقي ضمدا ً
ُمثال قمٜمد ُمـ ٓ يرى ٟم٘مض اًمقوقء سم٠ميمؾ حلؿ اجلزور ،اخلالف ىمقي :عم٤مذا ىمٚمٜم٤م :ىمقي؟ ًم٘مقة
ُمـ ىم٤مل سمف ،وًم٘مقة اًمدًمٞمؾ وم٢من ومٞمف طمديثلم صحٞمحلم :طمدي٨م ُسم َر ْي َدة وطمدي٨م ضم٤مسمر  ،دمد يمثػما ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ
( )1

ُمراقم٤مة ًمٚمخالف :إذ ًمق َأ ْقم َٛم ُٚمقا
ٓ يرضمحقن اًمٜم٘مض ُمثؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ ،ي٘مقلً :مٙمـ يًتح٥م أو يٜمدب :عم٤مذا؟
ً
ُمراقم٤مة ًمٚمخالفِ ،
وذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م اًمتٓمٌٞمؼ يٙم٤مد يقضمد قمٜمد
احلدي٨م ًم٘م٤مًمقا سمف ،وًمٙمـ محٚمقه قمغم آؾمتحٌ٤مب
ً
ً
وحتٚمٞمال ،وإٟمم إسم٤مطم٦م
حتريم
َجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء ويمثػم ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمًٚمػ هذه ـمري٘متٝمؿ ،ومٝمذه صقرة ُمـ صقر اًمقرعً ،مٞمس ً
ويمراه٦م ،وهذا ُمـ دىم٦م اًمٗمٝمؿُ ،مـ دىم٦م اًمٗم٘مف.
افسٗالَ:مٚذاَأؾًلَمع ََ َِ
َََىَِٛافًِمَ،وفُنَ
افدوراتَأجدٍَِٕسَصٌوَ ًؾََٚب
َََََحَْٔم َأصٚركَِف َمثل َهذه َََ َ َ ََ َََ َ َََ َ ََ َ َ
ٜ؟َؾَٖٕٚ
اَلَ ََّ َ ََ
ََٚؾنََٔئًََََََ.ٚ
تٍسَاَلَّٜصََٔئًَََ َ
حَْٔمَتْتٓيَافدوراتَوٕرجعَإػَأظَمفََْ َ َ َََ َ َ َٚ
اجلوابًَ:مق أن اًمٜم٤مس قمغم ِمه ٍ٦م واطمدة أو أن اًمِمخص قمغم مه٦م واطمدة ًمٙم٤من هذا اًمِمخص ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ِذم
اًم ِ
ٕمٚمؿ ،وًمق يم٤من ِذم اًمٕمٌ٤مدة ًمٙمم ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :فََ ََهََ َٚؾَ ََحَتَْ َُُ ُمََافـَّ ََالَئَََُِ ُ »َٜاًمٜمٗمس متؾ ٓ ؿمؽ« ،إََِنََ
َلََ َِ ٍَ
َلََ َََشَ ٍَءََ َِ َِ
َِ
سَةَ» شمٕم٥م وىمٚم٦م ووٕمػ ،يمؾ ؿمخص ًمف ىمقة ووٕمػ ،وًمٙمـ ٓ سمد أن يٙمقن ذم طم٤مل
َشَ ًةََ ََوَفَ َُُ َ َ
فَ َُُ َ َْ َ
َشَةََ ََؾ َْ ََ
( )2

( )3

أُمرا ٓ يٜم٘مص قمٜمف اًمٌت٦م ،وأهؿ
أُمقرا :إُمر إول ٓ سمد أن جيٕمؾ ًمف ً
ومؽمشمف وذم طم٤مل ريمقده ٓ سمد ًمف ُمـ أن جيٕمؾ ًمف ً
( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ ( )369قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف.
1

( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م – سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر ( )2759قمـ طمٜمٔمٚم٦م ريض اهلل قمٜمف.
2

( ) أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ( ،)2453وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ( )2151قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
3
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طمزسم٤م ُمـ اًم٘مرآن :وًمذًمؽ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ،وهذه ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤ميض أسمق احلًلم اسمـ أيب َي ْٕم َغم :ىم٤مل:
رء أن جيٕمؾ ًمف ً
يقُم٤م ٓ ُيتؿ ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن.
يٙمره سمال ٟمزاع – أي قمٜمد أصح٤مسمف – أن جيٚمس اعمرء أو أن يٛمٙم٨م اعمرء أيمثر ُمـ أرسمٕملم ً
ضمزءاً ،مٙمـ ًمق
ضمزءا ُمـ أرسمٕملم ،هذا أىمؾ رء ،واًم٘مرآن صمالصمقن ً
إذن يٚمزُمؽ أن دمٕمؾ ًمؽ قمغم أىمؾ شم٘مدير ً
ىمًٛمتف سم٤مٕطمزاب ىمد شمٙمقن أرسمٕملم سمٓمري٘م٦م صممٟمٞم٦م صممٟمٞم٦م ،يمؾ ضمزء ومٞمف صممٟمٞم٦م أصممن ،صممٟمٞم٦م ذم صمالصملم ،صمالصم٦م ذم صممٟمٞم٦م:
ُم٤ملت٤من وأرسمٕمقنُ ،م٤ملت٤من وأرسمٕمقن ىمًٛم٦م أرسمٕملم ،يمؿ يٙمقن؟ ؾمت٦م ،يٕمٜمل ذم يمؾ يقم شم٘مرأ ؾمت٦م أصممن ،أىمؾ رء ،أىمؾ
رء ذم يقُمؽ أن شم٘مرأ ؾمت٦م أصممن ،وُم٤م زاد قمـ ذًمؽ ُمٙمروه سم٤مشمٗم٤مق ،يمم ذيمر اسمـ أيب َي ْٕم َغم ،وم٤معم٘مّمقد أن اعمرء جي٥م أن
يتٕمٚمؿ احلد إدٟمك ،هذا واطمدُ ،مـ طمٞم٨م يمت٤مب اهلل وهق إصؾ.
إمرَافثِّٚنَ:أن جيٕمؾ ًمف طمدا ِذم اًم ِ
٘مراءة ،يم٤من اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ي٘مقل :أظمذت قمغم
ـمٌٕم٤م ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمٜمذر وٓ اًمٞمٛملم ٕن هذا إٟمم ُيًتخرج سمف ُمـ اًم ِ
ٌخٞمؾ – أن أىمرأ ِذم اًمٞمقم ُم٤مل٦م
ٟمٗمز ً
قمٝمدا – ً
ـمٌٕم٤م [أن أٟم٘مؾ ًمٙمؿ] سم٤معمٕمٜمك – ُأًمزم ٟمٗمز هبذا إُمر ،وسمٕمد ذًمؽ وضمدت
صٗمح٦م ،ي٘مقل :ومٙمٜم٧م إذا وىمع زم أُمر – ً
أن هذه اعم٤مل٦م أصٌح ؿمٞمئً٤م ً
ؾمٝمال .اضمٕمؾ ًمؽ طمدا أىمؾ ،احلد إىمؾ ِذم اًم٘مرآن ؾمت٦م أطمزاب ًمقرود يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ
ومٞمف ،وأُم٤م اًم٘مراءة وم٤مُٕمر ُي تٚمػ ،ىمؾ مخًلم ،ىمؾ ؾمتلم ،ىمؾ ُم٤مل٦م ،ىمؾ ُم٤م ؿمئ٧م ،إذن هذا إُمر إول ،وهق أن دمٕمؾ
ً
ً
وٕمٗم٤م وومؽمة ومال شمٜم٘مص قمٜمف ،هذا إُمر
ٟمِم٤مـم٤م ومزد قمٚمٞمف ،وإذا وضمدت ذم ٟمٗمًؽ
ًمؽ طمدا أدٟمك ،وم٢من يمٜم٧م وضمدت
إول.
إمرَافثِّٚنَ:وهذا ُمٝمؿ ضمدا ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،اطمرص قمغم اًمتٜمقيع ومٞمف ،وم٤مًمٕمٚمؿ ي١مظمذ ُمـ اعم ِ
ِم٤ملخ ،سم٤مٕظمذ َقمـ
إيم٤م ِسمر ،وي١مظمذ سم٤معمذايمرة ُمع إىمران :وًمذًمؽ اطمرص أن يٙمقن ًمؽ أٟم٤مس دم٤مًمًٝمؿ ُمٕمٜمٞملم سم٤مًمٕمٚمؿ ،ص٤مدىملم ومٞمف،
ٓ يريدون قمٚمقا ،وٓ يريدون رومٕم٦م ،وإٟمم يريدون اًمٕمٚمؿ ذم ذاشمف ،وًمق يم٤مٟمقا ًمٞمًقا أقمٚمؿ اعمقضمقد وًمٞمًقا ْأُمٞمَ َز
ً
ُمٕم٤مذا
اعمقضمقد ،وًمٙمـ اطمرص قمغم اعمذايمرة :وًمذًمؽ اًمٕمٚمؿ ُيٜم٤مل سم٤معمذايمرة ،أسمق اًمدرداء– ريض اهلل قمٜمف – عم٤م رأى
٤مقم ً٦مش وم٘مرءوا آي٤مت ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،وم٤معمذايمرة هذه ُمٝمٛم٦م ،إذن هذا إُمر اًمث٤مين.
اضمٚمِ ْس سمِٜم َ٤م ُٟم ْ١م ُِم ُـ َؾم َ
ىم٤ملْ « :
( )1

همػم اعمذايمرة يقضمد اًم٘مراءة ،شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ،همػم اًم٘مراءة أيْم٤م يقضمد اًمٜمًخ ،وٓ شمتّمقر قمٔمٞمؿ اًمٗم٤ملدة اًمتل
شمتح٘مؼ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ،اًمٙمت٤مسم٦م هذه ومٞمٝم٤م وم٤ملدة قمٔمٞمٛم٦م ضمدا ،أٟم٤م أىمقل :إٟمم ُطم ِر َم يمثػم ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ أن ذم

( ) هذا ُمـ يمالم ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف :أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ (.)34698
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ٞمدا – اًمِمٞمخ
هذا اًمزُم٤من ُمع وضمقد اًمٓمٌ٤مقم٦م ُمً٠مًم٦م اًمٜمًخ ،يم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ – أٟم٤م أطم٤مول أن ٓ أذه٥م سمٙمؿ سمٕم ً
حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل ،وهق رضمؾ قم٤مَل ِذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،شمقذم قمٚمٞمف رمح٦م اهللُ ،مـ قمٚممء ُمٍم ِذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمت٠مظمريـ،
ذيمر ذم يمت٤مسم٤مت ًمف وُمذيمرات ىم٤مل :أٟم٤م ُم٤م اؾمتٗمدت ُمـ رء وم٤ملدة ُمثؾ ٟمًخ اعمخٓمقـم٤مت ،اؾمتٗمدت ُمـ ٟمًخ
ـمٌٕم٤م ُم٤م ومٞمف يمت٥م ُشمٜمًخ،
اعمخٓمقـم٤مت يمثػما ضمدا .وم٤مإلٟمً٤من حيرص قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ،ذم هذا اًمزُم٤من ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿً ،
اعمٓمٌقع أَجؾ ُمٜمؽ وأدق ُمٜمؽ وأَجؾ ظمٓم٤م ُمٜمؽ وأدق ُمٜمؽ يمت٤مسم٦مً ،مٙمـ ُم٤مذا شمٗمٕمؾ؟ قمٜمدك اًمتٚمخٞمص ،شمٚمخٞمص
اًمٙمت٥م ،هذا ومٞمف وم٤ملدة َج٦م وقمٔمٞمٛم٦م.
وي٘مقًمقن :إن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إٟمم يم٤من قمٚمٛمف ذم شمٚمخٞمّمف ،يٚمخص وم٘مط ،ي٘مقًمقن :إن اسمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل صمؿ
يمت٤مسم٤م إٓ وخلّمف ،ضم٤مءه يمت٤مب «إهم٤مينش ومٚمخّمف ،ضم٤مءه يمت٤مب «اًمٌٞم٤من
اعمٍمي ص٤مطم٥م «ًمً٤من اًمٕمربش ُم٤م رأى ً
واًمتٌلم أو اًمتٌٞملمش ومٚمخّمف ،ضم٤مءه يمت٤مب «احلٞمقانش ومٚمخّمفً« ،مً٤من اًمٕمربش خلّمف ُمـ أرسمٕم٦م يمت٥م ،طمتك ي٘مقًمقن
ِ
ً
ُمرة :إن ً
رأؾمؽ ٓ ي٠مشمٞمؽ اعمٜمٔمقر وُيتٍمك .وم٘مْمٞم٦م
رضمال
ـمقيال دظمؾ قمغم اًمٌ٤مب وم٘م٤مل ًمف ص٤مطم٥م اًمدارَ :ـم ْ٠مـم ْئ َ
اظمتّم٤مر اًمٙمت٥م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م ًمتٓمٌٕمف ،خل ّْمف وًمٞمٙمـ ًمؽ.
ويمثػم ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اؾمتٗم٤مدوا ُمـ ىمْمٞم٦م اًمتٚمخٞمص ،اًمتٚمخٞمص ومٞمف وم٤ملدشم٤من :أٟمؽ شمٙمت٥م ،وإُمر اًمث٤مين أٟمؽ
ُم٤مذا؟ أٟمؽ شمٜمٔمر ًمٚمٗمٙمرة وحت٤مول أن ختتزهل٤م وأن ختتٍمه٤م ،إذن هذه ـمري٘م٦م أيْم٤م ُمـ ـمرق ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.
ُمـ ُـم ُر ِق ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أيْم٤م ىمْمٞم٦م احلٗمظ ،وهذا ُمٕمروف ،سمٕمض اًمٜم٤مس حي٥م طمٗمظ ُمتقن اًمٜمٔمؿ ،وسمٕمْمٝمؿ
حي٥م اًمٜمثر ،وسمٕمْمٝمؿ حي٥م وؾم٤ملؾ أظمرى.
ُمـ اًمقؾم٤ملؾ أيْم٤م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهل ُمٝمٛم٦م ضمدا :اًمٌح٨م ،أٟم٤م أىمقل :اًمٌح٨م ،وٓ أىمقل :اًمت٠مًمٞمػً ،مٞمس ُمٕمٜمك
يمت٤مسم٤م أن شمٜمنمه ٓ ،ٓ ،شمًتٕمجؾ ِذم اًم ِ
قمٚمم ،ويم٤من يمثػم ُِمـ اعم ِ
ِم٤ميخ ـمري٘متف ُمثؾ
أن شمٙمت٥م ً
ٜمنم ،وإٟمم اسمح٨م ًمتٙمتً٥م ً
ِ
درس ،وهذه يم٤مٟم٧م ىمديٛم٦م قمٜمده ضمداُ ،مـ
اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ذم درؾمف :يمؾ يقم ذم يمؾ درس يٕمٜمل مخً٦م قمنم سمحثً٤م ِذم اًم
ِ
ًتٞمٜمٞم٤مت اهلجري٦م واًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت اهلجري٦م ،يٕمٜمل ىمٌؾ أيمثر ُمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م ،ذيمر سمٕمض
أي٤مم دروؾمف اًمتل يم٤مٟم٧م ِذم اًم
ِ
ًتٞمٜمٞم٤مت ُمع ىمدوم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل يم٤من اًمِمٞمخ ي٘مقل :اًمٌح٨م اًمٗمالين ،قمٜمد ومالن َسم ْح ٌ٨م،
اعمِم٤ميخ أٟمف ِذم اًم
وقمٜمد ومالن َسم ْح ٌ٨م ،هذه ـمري٘م٦م اًمٌح٨م هل اًمتل ُشمٙمً٥م اًمِمخص اًمٜمٔمر ِذم اًم ِ
ٙمت٥م وُمراضمٕمتٝم٤م ،واسمح٨م ،يمٚمم
ضم ٤مءت ُمً٠مًم٦م اسمح٨م ،شمٗمرح سمٌح٨م اعمً٠مًم٦م ،اومرح أن دمد ُمً٠مًم٦م شمٌحثٝم٤م ،هذه شمٗمٞمدك ذم ىمْمٞم٦م ُمٞمزات اًمٌح٨م،
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ٟم٤مىمدا إن صح اًمتٕمٌػم ،شمٜمٔمر آراءك،
شمٗمٞمدك ومٞمم سمٕمد أن ذهٜمؽ يّمٌح ًمٞمس ُمتٚم٘مٞمً٤م ومحً٥م وإٟمم ُمتٚم٘مٞمً٤م
وُمتٝمدا أو ً
ً
ومٞمٙمقن ذهٜمؽ ً
ىم٤مسمال ًمٚمٌح٨م.
هٜم٤مك وؾمٞمٚم٦م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ :ومٛمم يٓمرد اًمًآُم٦م أن شم٘مٚم٥م ـمٌٕمؽ قمغم اًمٓم ُر ِق ،إن َؾم ِئ ْٛم َ٧م ُمـ هذه شمٜمت٘مؾ ًمٚمث٤مٟمٞم٦م
وهٙمذا.
َِ
َِ
َِ
زَ َ ََٕ ٍَْ ََسَ ََ
قَ﴾ ٓ سمد ًمٓمٚم٥م
كَ َمَ ََعَ َافَََذَ َ ََ
إُمر إظمػم يمم ىم٤مل اهلل قمز وضمؾََ ﴿ :وََ َْ
ينَ َ َيَ ََْد ُظَوَنَ َ ََرََ ُِبَ َْمَ َبََِٚفَْ ٌََ ََََدَاةَ َ ََوَاَفَْ ًََ َ
اصَ َِ َْ
( )1

اًمٕمٚمؿ أن يّم٤مطم٥م ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ :وًمذًمؽ ضم٤مء ذم وصٞم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم اًمٜمٕممن سمـ صم٤مسم٧م ًمّم٤مطمٌف حمٛمد سمـ احلًـ
اًم٘م َرىُ .
ىم٤مل :وإذا ـمٚمٌ٧م اًمٕمٚمؿ ومٕمٚمٞمؽ سمًٙمٜمك إُمّم٤مر وٓ شمًٙمـ ُ
اًم٘م َرى ُم٤م ومٞمٝم٤م ـمٚمٌ٦م قمٚمؿُ ٓ :مِم٤ميخ شم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ
وٓ أىمران شمذايمرهؿ وٓ َُمـ دوٟمؽ شمٌذل [هلؿ] ُم٤م قمٜمدك ُمـ اًم ِ
ٕمٚمؿ :وًمذًمؽ ُم٤م يتحن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم رء إٓ
قمغم قمٚمؿ َل يٌذًمف ،ضم٤مء ِذم اًم ِ
ٕمٚمؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد أن ؾمٕمٞمد سمـ ُضمٌَ ْػم – ريض اهلل قمٜمف ورمحف – رأى ً
رضمال وم٘م٤مل :أٓ
قمٚمم وَل جيد
َشم ْٕم َج٥م ،وم٢من زم يمذا َجٕم٦م – َجٕمت٤من أو ىم٤مل أو صمالث – َل أُؾم٠مل ُمً٠مًم٦م ،أٓ شمٕمج٥م .اًمٕم٤مَل إذا وضمد قمٜمده ً
ُمـ ي٘مدر هذا اًمٕمٚمؿ يٜمت٘مؾٕ :ن هذا ر ء ُمثؾ زيم٤مشمف ضمزه ،وم٢مذا سمخٚم٧م سمف ٟم٘مص ،ويم٤من يذيمر ُمٕمٜم٤م أطمد اعمِم٤ميخ ُمـ
قمٚمم َل ُأؾم٠مل قمٜمٝم٤مُ ،م٤م ضم٤مءين أطمد يً٠مًمٜمل
أهؾ إطمً٤مء أٟمف ي٘مقل عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة :إن ذم هذا اًمّمدر اصمٜمك قمنم ً
ـمٌٕم٤م ُم٤مت – رمحف اهلل – ُمٜمذ ٟمحق ُم٤مل٦م ؾمٜم٦م.
قمٜمٝم٤مً ،
وأطمٞم٤مٟم٤م ىمد شمّمؼم قمٚمٞمٝمؿُ ،مثؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ يمالم ؾمٗمٞم٤من
وم٤معم٘مّمقد أن اإلٟمً٤من حيرص قمغم ُم٤مًمً٦م ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ،
ً
ويمالم أمحد ويمالم يزيد سمـ ه٤مرون ويمالم إقمٛمش ِذم اًمّمؼم قمغم أهؾ احلدي٨م :وم٢من أهؾ احلدي٨م ىمد يْم٤مي٘مقن
وشم ّْم ِؼم قمغم اًمّمديؼ واًمزُمٞمؾ واًم٘مري٥م ،وشمّمؼم قمغم ُمـ
اًمِمخص سم٤مإلحل٤محٟ :مريد ٟم٘مرأ ،وم٤مصؼمَ ،شم ّْم ِؼم قمغم اًمِمٞمخَ ،
دوٟمؽ ممـ أراد أن يًتٗمٞمد وم٤ملدة ،شمّمؼم قمغم اًمٙمؾ ،إن َل شمّمؼم وم٠مٟم٧م أول ُمـ يتير ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ .وهٙمذا أُمقر
يمثػمة.
وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف اؾم٠مل اهلل – قمز وضمؾ – اًمتقومٞمؼ.
ََٜظعَ؟َََ
افسٗالَ:مَٚاحلُمَإذاَؿٚلَََ َ َ َََ َ َ ََ َ ََََ ََ َ
افرجلَفزوجتهَ:إَٔٝمىَ َِ َ ََ َ َ
اجلوابَ :هؿ ي٘مقًمقن :اًمٓمالق ي٘مع سمٚمٗمٔم٦م اًمٓمالق وُم٤م شمٗمرع ُمٜمٝم٤م إٓ ًمٗمٔمت٤من :اؾمؿ وم٤مقمؾ :أٟم٧م (ُمٓمٚم٘م٦م)،

( ) ؾمقرة اًمٙمٝمػ.28 :
1
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واًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م أريد سمف اعمًت٘مٌؾ ُمثؾ (ؾم٠مـمٚم٘مؽ) ،ومٙمؾ ُم٤م اؿمتُؼ ُمـ ًمٗمٔم٦م اًمٓمالق وم٢مٟمف ي٘مع إٓ ه٤مشملم اًمٚمٗمٔمتلمُ ،م٤م أريد
ِذم اعمًت٘مٌؾ( :ؾمتٓمٚم٘ملم)( ،ؾم٠مـمٚم٘مؽ) ،وُم٤م يم٤من اؾمؿ وم٤مقمؾ (أٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م) ،وُم٤م قمدا ذًمؽ وم٢مهن٤م شمٓمٚمؼ ،ومـ(أٟم٧م
ُمٓمٚم٘م٦م) اؾمؿ ُمٗمٕمقل ي٘مع اًمٓمالق.
هذه إًمٗم٤مظ اًمٍمحي٦م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ،وىمٚمٜم٤م :إن اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن إًمٗم٤مظ اًمٍمحي٦م َىم ّْم ُد اًمٗمٕمؾ ومٞمٝم٤م

ٍ
يم٤مف قمـ ىمّمد اًمٜمتٞمج٦مً ،مق ىم٤مل اًمِمخص :أٟم٤م ىمٚم٧م ًمزوضمتل( :أٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م) أو (أٟم٧م ـم٤مًمؼ)ٟ ،مٕمؿ أٟم٤م ىمّمدي هذا
اًمٙمالمً ،مٙمـ ىمّمدي سمـ(أٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م) (؟ ) وي٘مع اًمٓمالق ،وم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٍمحي٦م ُم٤م َل يد ِع ظمٓم٠م :أراد أن ي٘مقل( :أٟم٧م
( )1

ـم٤مرق ًمٚمٌ٤مب) وم٘م٤مل( :أٟم٧م ـم٤مًمؼ) هذا ظمٓم٠م ومٝمق همػم ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾٟ ،مٗمس ىم٤مقمدة اًمٗمٕمؾ واًمٜمتٞمج٦م شمذيمرون؟ ىم٤مقمدة
ـمٌٕم٤م ومٞمٝم٤م ظمالف اعمً٠مًم٦م ًمٙمـ أقمٓمٞمٙمؿ ىمقل
اًم٘مّمد ًمٚمٗمٕمؾ واًمٜمتٞمج٦م هل ٟمٗمًٝم٤مُ ،مـ شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م أهنؿ ي٘مقًمقن – ً
اجلٛمٝمقر – :إًمٗم٤مظ اًمٍمحي٦م ىمّمد اًمٗمٕمؾ ومٞمٝم٤م يٕمٜمل ىمّمد اًمتٚمٗمظ يٖمٜمل قمـ ىمّمد اًمٜمتٞمج٦م(؟) .
( )2

بحَٝافذبٔحَٜبىريَََََٜشظَٜٔظذَيدَؽرَادسِمَوافُتِٚب؛َؾٓلََيوزَأـِٓٚ؟َ
افسٗالَ:إذاَ َُذَ َ ََََ َََ َ َََ َ ََ َ
اجلواب ،َٓ:سم٢مَج٤مع اعمًٚمٛملم ٓ جيقز ،طمتك اعمجقس ظم٤مًمػ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهق ظمالف ؿم٤مذ ،وإٟمم دمقز
ذسمٞمح٦م اعمًٚمؿ واًمٙمت٤ميب ُمـ ُيقدي وٟمٍماين ،سمنمط أن شمٙمقن ُمذسمقطم٦م يمم ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿََ « :مَََ َ َٚأَ ََّْنَ َََرََ
افدَمَ» َواعمِمٝمقر أٟمف ىمٓمع اصمٜملم ُمـ أرسمٕم٦م :اًمقدضم٤من – اًمٕمرىم٤من – واعمريء،
افدَمَ»
واظمتٚمػ ذم و٤مسمط « ََمَََ َ َٚأَ ََّْنَ َََرَ َََ َ
ُ
ََ َ
( )3

واحلٚم٘مقم .إذا اٟم٘مٓمع اصمٜم٤من ُمـ هذه إرسمٕم٦م وم٢من اًمذسمٞمح٦م ُذسمح٧م سمٓمريؼ ذقمل ،ؾمقاء يم٤من ذسمحٝم٤م ُمًٚمؿ أو ًمٞمس
سمٛمًٚمؿ يٕمٜمل ُيقدي أو ٟمٍماين وم٘مط.
أصُلَظعََأنَاخلّرَََٓتوزَظْدَافَّضورةَ،وافَٚظدةَأنَافَّضوراتَتبٔحَادحيورات؟َ
افسٗالَ َ ََ َ َ َ َ:
اجلوابَٟ:م٘مقل :اخلٛمر دمقز قمٜمد اًميورة ،وًمٙمـ ٟمحـ ىمٚمٜم٤م :هذه اًميورة يِمؽمط أن شمٙمقن اؾمتٌ٤مطم٦م اعمحرم
واطمد ُهمص وإذا َل ينمب اخلٛمر اًمذي أُم٤مُمف وم٢مٟمف
ُمٗمٞمدة ،وم٤مخلٛمر قمٜمد ضورة دومع اًمٖمّم٦م دمقزٕ :هن٤م ُمؽمضمح٦م،
ٌ
ؾمٞمٛمقت :هذه ُمؽمضمح٦م ومٞمجقز ،هذا واطمد.
( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
1

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
2

( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمنميم٦م – سم٤مب ىمًٛم٦م اًمٖمٜمؿ ( ،)2488وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إو٤مطمل – سم٤مب ضمقاز اًمذسمح سمٙمؾ ُم٤م أهنر اًمدم
3

( )1968قمـ راومع سمـ ظمدي٩م ريض اهلل قمٜمف.
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اصمٜملم :قمٜمد ضورة اًمٕمٓمش اًمِمديد ،ي٘مقًمقن :إن هذه اخلٛمر شمزيد اًمٕمٓمشٕ :هن٤م ُم٤محل٦مً ،مٙمـ ىم٤مل سمٕمض
ُم٤مء – يم٤من اعم٤مء ومٞمٝم٤م يمثػما يٕمٜمل ًمٞمً٧م
اًمٗم٘مٝم٤مء – ذيمره٤م ؿمٛمس اًمديـ اًمزريمٌم – ىم٤مل :إن هذه اخلٛمر إذا ُُمزضم٧م ً
ُمريمزة – وم٢مهن٤م شمدومع اًمٕمٓمش ،إذن هٜم٤م ُمؽمضمح٦م ،ومٞمٙمقن ُمتك جيقز ذب اخلٛمر ًمدومع ضورة اًمٕمٓمش؟ إذا يم٤مٟم٧م
ممزوضم٦م سم٤معم٤مء وم٢مهن٤م شمدومع اًمٕمٓمش ،وذيمر سمٕمض اًمزُمالء أن سمٕمض اخلٛمر ىمد شمٙمقن ٟم٤مومٕم٦م ،وهذا ي١ميد ُم٤م ذيمره سمٕمض
اًمٗم٘مٝم٤مء إوالؾ.
ِ
يورة اًمث٤مًمث٦م :ضورة اًمٕمالج ٟم٘مقل :اخلٛمر ضورة اًمٕمالج ومٞمٝم٤م ٟمققم٤من:
اٟمٔمر إمم اًم
ذسم٤م.
 -1ضورة اًمٕمالج سم٤مخلٛمر ً
 -2وضورة اؾمتخدام اخلٛمر ًمٖمػم اًمنمب ،يم٠من ُدم َٕمؾ قمغم ِ
اجل ْٚمد أو ُدم َٕمؾ قمغم اًمرأس أو دمٕمؾ قمغم اًم٘مدُملم،
وٟمحق ذًمؽ.
أُم٤م شمٜم٤مول اخلٛمر ذ ًسم٤م وم٘مد ضم٤مء اًمٜمص اًمٍميح اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ذم طمرُمتٝم٤مُ ،م٤م
َِ
ِ
َمَ َؾََِ ََََٔمَ َ َُحَ َرَمََ
جيقز « َؾَتََ ََََدَ ََاوَ َْوَاَ َ ََوََََٓ َ َتَ ََََدَ ََاوَ َْوَاَ َبَِ ََحَ ََرَاَ ٍمَ»  ،وعم٤م ؾمئؾ َقمـ اًم
تداوي سم٤مخلٛمر ىم٤مل« :إََِنَ َاَهللََ َ ََِلََْ َ ََ ْ
ٚءَ ُـَ َْ
َيَ ًََ َْلَ َصَ ٍََ َ ََ
( )1

ً
شم٠مويال.
ظَ َََِْٔ َُُ ْمَ» ٟمص ُم٤م ي٘مٌؾ
( )2

ُم٤م قمدا اًمنمب ومٞم٘مقًمقن :جيقز اًمتداوي سم٤مخلٛمر :يم٠من جيٕمؾ ً
سمٜم٤مء قمغم يمثرة
ُمثال اخلٛمر أو (؟ ) دمٕمٚمف إذا شمرضمح ً
( )3

ذسم٤م أو ً
أيمال وم٢مٟمف جيقز ،هذه ذيمره٤م
ٟم٤مومٕم٤م ،ومم دام ًمٞمس ً
آؾمت٘مراء أو يمثرة اًمتجرسم٦م أٟمف إذا ضمٕمؾ ذم (؟ ) يٙمقن ً
اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ِذم اعم ِ
جٚمد إول ُمـ «اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىش.
( )4

ُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمٝمم؟ ٟم٘مقل :إن اًمٜمص هق اًمذي يٗمرق سمٞمٜمٝمم ،أسمحٜم٤م هذا عم٤مذا؟ ٕهن٤م داظمٚم٦م ِذم إصؾ أن اًميورات
دمٞمزه واحل٤مضم٦م دمٞمزه ،هق ومرق سمٞمٜمٝمم وم٘م٤مل :إن آؾمتخدام أٟمقاع :وم٠مؿمد آؾمتخدام وأقمٔمٛمف ُم٤م يم٤من ً
أيمال :وًمذًمؽ
ُحيت٤مط ِذم إ ِ
يمؾ ُم٤م ٓ حيت٤مط ذم همػمه ،واًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – عم٤م اطمتجؿ أقمٓمك احلج٤مم أضمرة ،وًمٙمـ عم٤م
( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م – سم٤مب ذم إدوي٦م اعمٙمروه٦م ( ،)3874ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع ( )1569قمـ أيب اًمدرداء ريض
1

اهلل قمٜمف.
( ) أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( ،)749ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع (ُ )1637مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
2

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
3

( ) قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
4
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ؾم٠مًمف احلج٤مم قمـ أضمرة احل٤مضمؿ :هؾ إضمرة آيمٚمٝم٤م؟ ىم٤ملََ « :أَظَََِِ ٍَْهََ ََٕ َ َِ
َٚضَ ََحَكَََََ» أقمٓمٝم٤م اًمٌٕمػم اًمذي ي٠مشمٞمؽ سم٤معم٤مء ،يدل
ْ ُ
( )1

ََ َََٛ
احلَ َجَِ َٚمََ َََخبََِ ٌَ
طمراُم٤م ،وًمٙمٜمف ظمٌٞم٨م سمٛمٕمٜمك أٟمف
ًٔ »َٞمٞمس
َسَ َُ
ً
قمغم أهن٤م طماللً ،مٙمٜمٝم٤م أظمٌ٨م ،وذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « َـَ َْ
ِ
يء.
َؾمٞم ٌئ أو َرد ٌ
( )2

إذن قمرومٜم٤م هٜم٤م أن اعمٛمٜمقع ُمـ اخلٛمر إٟمم هق اًمتٜم٤مول.
مت٤مُم٤م ،اؾمتح٤مًم٧م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م :ومٝمذه آؾمتح٤مًم٦م
قمٜمدٟم٤م ُمً٠مًم٦م صم٤مٟمٞم٦م :هذه اخلٛمر إذا شمٖمػمت ـمٌٞمٕمتٝم٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م ،شمٖمػمت ً
قمٜمدهؿ صمالصم٦م أٟمقاع:
[ -1احلٚفَٜإوػ ]َ:إذا يم٤مٟم٧م آؾمتح٤مًم٦م سمٖمػم ومٕمؾ أدُمل ُمـ اهلل قمز وضمؾ ومال ؿمؽ أهن٤م دمقز :يم٤مٟم٘مالب
اخلٛمر ً
ظمال.
حتٞمال قمغم اخلٛمر ،يمٞمػ؟ هذه اخلٛمر ً
 -2احلٚفَ ٜافثَ:ٜٕٔٚإذا اؾمتح٤مًم٧م سمٗمٕمؾ أدُمل ً
سمدٓ ُمـ أن أؾمٙمٌٝم٤م أؾمتٗمٞمد
ُمٜمٝم٤مٟ ،م٘مقلُ :م٤م جيقز ،وهذه اٟمٕم٘مد اإلَج٤مع يمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤مٟ ،م٘مٚمف اسمـ اعمٜمذر ،واخلالف ذم ىمْمٞم٦م :هؾ هل ـم٤مهرة أم
ًمٞمً٧م سمٓم٤مهرة؟ وأُم٤م احلرُم٦م وم٢مٟمف ُمٛمع قمٚمٞمٝم٤م.
ِ
ٙمحقل ،وُمثؾ ُم٤م
دواءُ ،مثؾ ُم٤م ذيمرت ًمٙمؿ ِذم اًم
 -3افهورةَافثٚفثَ:ٜإذا اؾمتح٤مًم٧م عمٜمٗمٕم٦مُ ،مثؾ أن دمٕمؾ اخلٛمر ً
ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ِذم إَ ْٟم ِٗم َح ِ٦م ،اؾمتح٤مًم٧م عمٜمٗمٕم٦مً ،مٞمس ُمـ سم٤مب اًمتحٞمؾ قمغم إسم٤مطم٦م اعمحرم ،وإٟمم ُمع همػمه٤م ،وُمثؾ
ىمْمٞم٦م ُمٜمذ ِ
اًم٘م َدم يم٤مٟمقا ُيٞمٓمقن اًمٜمٕم٤مل سمخٞمقط شم١مظمذ ُمـ ضمٚمد اخلٜمزير ،يم٤مٟم٧م ىمقي٦م ضمدا ،ومذيمروا أن هٜم٤م شمًتحٞمؾ،
ومٞم٘مقًمقن :هٜم٤م حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرهت٤مُ ،مع أهن٤م ٟمجً٦م ً
أصالٕ :هن٤م ُم٤م ُىمّمدت ذم ٟمٗمًٝم٤م ،وإٟمم اؾمتح٤مًم٧م ُمع همػمه٤م ،ىمد
شمدظمؾ ذم ىمْمٞم٦م اًمقؾم٤ملؾ واعم٘م٤مصد ِذم اإل ِ
سم٤مطم٦م ،ىمد شمدظمؾ ومٞمٝم٤م.
ً
شمٓمٌٞم٘م٤م قمغم هذه هٜم٤مك ومروع وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة ضمدا :وُمٜمٝم٤م اًمٗمتقى اًمتل صدرت قمـ سمٕمض اعمج٤مُمع
وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ
ً
اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٓمـ – اًمؽمىمٞمع اًمتل شمٙمقن ذم داظمؾ اًمٌٓمـ – ىمد شم١مظمذ أقمْم٤مء ُمـ اخل ِ
ٜمزير ،وم٠مومتقا سمجقازه:
ٕٟمف ًمٞمس حتٞم ًال قمغم ذاشمف ٕضمؾ اًمتٜم٤مول ،وإٟمم هق ُمـ سم٤مب آٟمتٗم٤مع سمف ًمٙمل يٙمقن ُمع همػمه ومٞمًتحٞمؾ ذم همػم ضمًؿ
أدُمل ،وأومتقا هب٤م ٕضمؾ اًميورة ،إذن اًميورة ًمٞمً٧م قمغم إـمالىمٝم٤م وإٟمم هل٤م ىمٞمقده٤م.

( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب ذم يمً٥م احلج٤مم ( ،)3422وصححف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (.)4999
1

( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمالق – سم٤مب حتريؿ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م ( )1568قمـ راومع سمـ ظمدي٩م ريض اهلل قمٜمف.
2
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ِ
ً
ُمٓمٚم٘م٤م
ومٛمـ َُمٜمَ َع اًمتداوي سم٤مخلٛمر
أؿمٙمؾ قمغم ذًمؽ احلدي٨م ،يمم ىمٚم٧م ًمٙمؿ :هذا احلدي٨م ُُم ِْمٙمؾ قمٜمد اًمٕمٚممءَ ،
ُمع وضمقد اًم٘م٤مقمدة إسم٤مطم٦م اًميورات ،وًمٙمـ هل٤م شمقضمٞمٝم٤مت يمثػمة ضمدا.
افسٗالَ:إذاَخرجَْٚمنَهذاَافبٚبَ[منَأبوابَادسجد]َثمَدخَِْٚمنَاف ََ َِ
بٚبََأخرَبَْٜٔافىًٚمَؾَط؛َؾٓلَظَِْٔٚ
َتَٜٔادسجد؟َ
ً
ـمقيال أو قمٛمؾ ومٞمف ؿمٞمئً٤م يٜم٤مذم اًمّمالة
اجلوابَٟ :مٕمؿ ،حتٞم٦م اعمًجد ًمٙمؾ ُمـ ظمرج وـم٤مل ظمروضمفُ ،متك يم٤من
وطم٘مٞم٘متٝم٤م وم٢مٟمف شمنمع ومٞمف حتٞم٦م اعمًجدُ ،مث٤مل أن ُيرج ويتقو٠م ويٕمقد ٟم٘مقل :ومٞمٝم٤م حتٞم٦م ُمًجدُ .يرج ي٠ميمؾ ويٕمقد
ٟم٘مقل :ي٠ميت سمتحٞم٦م اعمًجدً .مٙمـ ًمق ظمرج ً
ىمٚمٞمال ُٕمر ًمف ىمري٥م ضمدا صمؿ قم٤مد ومٜم٘مقل ٓ :يٚمزم حتٞم٦م اعمًجدٕ :هن٤م ُمـ
سم٤مب اًم٘مٞم٤مس إوًمقيٕ :ن اًمذي ُيرج ُمـ اًمّمالة وىمد وم٤مشمتف ريمٕم٦م ومٞم٘مقًمقن :إذا َل يٓمؾ اًمٗمّمؾ وَل يتٙمٚمؿ سمٌمء
ظم٤مرج اًمّمالة وم٢مٟمف يٙمقن ذم طمٙمؿ ُمـ ِذم اًمّمالة :ومٙمذًمؽ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ىمْمٞم٦م اًمتحٞم٤مت.
افسٗالَ:هلََيوزَفِّرأةَأنَتتزينَظْدَرؤيَٜخىٔبََٓٚلٚ؟َ
اجلوابَ:أُم٤م ظمٓمٞمٌٝم٤م وم٢مٟمف أضمٜمٌل ٓ ؿمؽ ،وإٟمم ُشمٌدي ًمف اعمرأة ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة أن شمٙمِمٗمف ،ومٞمجقز أن شمٙمِمػ
وضمٝمٝم٤م وؿمٕمره٤م ويدُي٤م ،سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء شمقؾمع ،وًمٙمـ هذا ىمقل همػم صحٞمح ىمقل اسمـ طمزم ،وإٟمم ُشم ِ
ٔمٝمر اعمرأة ُم٤م
ضمرت اًمٕم٤مدة سم٢مفمٝم٤مره ،وُم٤م زاد قمـ ذًمؽ وم٢مهن٤م ٓ شمٔمٝمره.
ََََ ًٍَ ََََ،ٚؾ٘ذا َحٚل َاحلولَأصبحَ ٝتسًَٜ
صٓرَأف
رجلَيِّكَمبَِ ًٌَََ َٚمنَادٚل َ– َشبًَ ٜآٓف َ– َويدخرَـل َ َ َ
افسٗالََ ََ َ َ َََ َ َ َ:
ظؼَأفََ ًٍَ َٚ؛َََـمَمَدارَافزـٚة؟َ
اجلوابَ:هذا ؾم١مال ُمٝمؿ وُمٗمٞمد ضمدا ،وهذه اًم٘مْمٞم٦م أطمًـ ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ذم يمت٤مب «إُمقالش
واطمدا – ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ ُمٕمٜمك
ؿمٞمئ٤م
ً
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أن ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران عم٤م ؾمئؾ قمـ ُمثؾ هذا اًمً١مال ،ىم٤مل :شمٗمٕمؾ ً
يمالم ُمٞمٛمقن صمؿ ؾم٠مذطمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ – ىم٤مل« :إذا ضم٤مء يقم زيم٤مشمؽ وم٤مٟمٔمر ُم٤م قمٜمدك ُمـ اعم٤مل وىمقم ُم٤م قمٜمدك ُمـ
قمروض صمؿ اٟمٔمر ُم٤م قمٜمدك ُمـ َد ْيـ ،واـمرح ُمٜمف ُم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ َد ْيـ ،صمؿ أظمرج رسمع قمنمكش هذه هل اًمزيم٤مة اٟمتٝم٧م.
ٟمٌدأ ُمرطمٚم٦م ُمرطمٚم٦م ،هذه مخس َجؾ :اجلٛمٚم٦م إومم ىم٤مل« :إذا يم٤من يقم زيم٤مشمؽش طمقٓن احلقل ذطُ ،مـ طمٞم٨م
اًمٕم٘مؾ اًمذي أيمًٌف اًمٞمقم ُم٤مل٦م ري٤مل زيم٤مهت٤م ُمتك؟ اًمًٜم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ذم ُمثؾ هذا اًمٞمقم ،واًمذي أيمًٌف ُمـ اًم ِ
ٖمد زيم٤مشمف ِذم
ؾمٝمال طمٞمٜمم يٙمقن اًمِمخص ٓ يٍمف ِذم اًم ِ
اًم ِ
ًٜم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ُمثؾ اًمٖمد ،وهٙمذا ،احل٘مٞم٘م٦م هذا يٙمقن ً
ًٜم٦م إٓ ُم٤مًملم أو
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صمالصم٦م ،شم٠مشمٞمؽ سة واطمدة ومتٍمف ُمٜمٝم٤م اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م ،وهذا ؾمٝمؾ ضمدا ،وهذا يمثػم ِذم اًم ِ
زُمـ إول ،ي٠مشمٞمف اعم٤مل ُمرة
واطمدةً ،مٖمػم اًمتج٤مر .ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا صٕم٥م ًمًٌٌلم :أن اعمرء ىمد يرد ًمف ُم٤مل ِذم اًمً ِٜم٦م أيمثر ُمـ ُمرة ،يمثػم ضمدا ،سمؾ ِذم
حٗمٔم٦م أو ذم طمً٤مسمف ِذم اًم ِ
ِ
ٌٜمؽ ،وم٢مذا ؾمحٌ٧م
اًمِمٝمر أيمثر ُمـ ُمرة[ ،هذا] واطمد .اصمٜملم أن ُم٤مًمف خمتٚمط ؾمقاء ِذم اعم
مخًمل٦م ري٤مل ً
ُمثال :هؾ هذه ُمـ اعم ٤مل اًمذي دظمؾ قمٚمٞمؽ ذم حمرم أم صٗمر أم ذم رسمٞمع؟ ُم٤م شمٕمرف ،إذن أصٌح اًمقوع
ً
ُمِمٙمالٓ :ظمتالط إُمقال ،ؿمخص قمٜمده ُمٌٚمغ ُمٕملم ،قمرف ُمتك دظمؾ قمٜمدهُ ،مقضمقد ذم صٜمدوقُ ،مقضمقد ِذم
اًم ِ
درجُ ،مقضمقد حت٧م اًمقؾم٤مدة ،وهٙمذا ،هذا اًمٙمالم ومٞمف ًمف حمؾ آظمر.
اًم٘م٤مقمدة ُم٤م هل؟ أن ٟم٘مقل :إن اًمرضمؾ ُمٜم٤م أو اعمرأة جيٕمؾ ًمف يقُم٤م ِذم اًم ِ
ًٜم٦مً ،مٜم٘مؾ :اًمٞمقم إول ُمـ حمرم ،وىمد ضم٤مء
ً
أن قمثمن – ريض اهلل قمٜمف – ىم٤ملََ َ « :
هذَاََ ََصَ ََْٓ َُرََزَ َـََٚتَََِ ََُُمَ» يدًمٜم٤م قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يزيمقن ذم وىم٧م واطمد ،أُمقاهلؿ
( )1

َجٞمٕم٤م يزيمقهن٤م ذم وىم٧م واطمد.
ً
ِ
زهري أٟمف ىم٤مل – واًمزهري شم٘مريًٌ٤م أدرك يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم ويمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ –
وضم٤مء َقمـ اًم
واحلدي٨م قمٜمد قمٌد اًمرزاق ِذم «عمّمٜمػش «يم٤مٟمقا جيٕمٚمقن هلؿ يقُم٤م ِذم اًم ِ
ًٜم٦م وم٢مذا ضم٤مء هذا اًمٞمقم َجٕمقا ُم٤مهلؿ يمٚمف – ُم٤م
ً
دار قمٚمٞمف احلقل وُم٤م َل يدر قمٚمٞمف احلقل – ومزيمقهش وهذا قمٜمد اجلٛمٝمقر إٓ احلٜمٗمٞم٦م ُمـ سم٤مب آؾمتحٌ٤مب ،وقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م
ُمـ سم٤مب اًمقضمقب ،ومٕمٜمدهؿ أن اعم٤مل اعمًتٗم٤مد مم٤م ْاٟم َٕم َ٘م َد احلقل قمغم ِضمٜمْ ًِف مم٤م هق ًمٞمس ُمـ َٟم َم ِلف ومٞمٙمقن َطم ْق ًُمف َطم ْق َل
سمح ْق ِل أصٚمف ،إٓ إذا يم٤من ُمـ َٟم َم ِء ِضمٜم ْ ًِف اًمذي اٟمٕم٘مد َطم ْق ًُمف .ذم صقرشملم :اًمّمقرة
أصٚمف ،واجلٛمٝمقر أن َطم ْق ًَم َف ًمٞمس َ
اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمملف ُمثؾ اًمتج٤مرة ،واًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م إذا َل شمٙمـ ُمـ ٟمملف ُمثؾ اًمرواشم٥م ،هذا اًمٗمرق سملم
اجلٛمٝمقر واحلٜمٗمٞم٦م.
إذن قمٜمد اجلٛمٝمقر ُمـ سم٤مب آؾمتحٌ٤مب وقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ُمـ سم٤مب اًمقضمقبٟ :مجٕمؾ ًمٜم٤م يقُم٤م ِذم اًم ِ
ًٜم٦مٟ ،مخت٤مر أي
ً
يقم ِذم اًم ِ
ِ
ت٘مقيؿ اهلجري سم٤مإلَج٤مع ،يمم ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ،ويمم ىم٤مل اسمـ طمزم ،وىم٤مل َج٤مقم٦م يمثػمون ،سم٢مَج٤مع أهؾ
ًٜم٦م ِذم اًم
ؽم أي يقم ،رُمْم٤من؟ ُمع أين ىمٚم٧م ًمٙمؿ عم٤م ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ – روقان
اًمٕمٚمؿ جي٥م أن يٙمقن سم٤مًمت٘مقيؿ اهلجري ،ا ْظم َ ْ
اهلل قمٚمٞمٝمؿ –ً« :م٘مد وم٤مت قمٚمؿ يمثػم طمٞمٜمم ُضمٝمؾ اًمٞمقم أو اًمِمٝمر اًمذي يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ُيرضمقن ومٞمف زيم٤مهتؿش ٟم٘مؾ هذا
اسمـ رضم٥م ذم رؾم٤مًم٦م ذم ضمقاز شم٠مظمػم اًمزيم٤مةٟ ،م٘مٚمٝم٤م قمـ أمحد وقمـ سمٕمض اًمًٚمػً ،مٙمل ٟمٕمرف ُم٤م هق اًمِمٝمر [اًمذي

( ) أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب اًمزيم٤مة ذم اًمديـ (.)873
1
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يم٤من اًمًٚمػ ُيرضمقن ومٞمف اًمزيم٤مة]ً ،مٙمٜمف ُضم ِٝمؾ ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ! إٓ أن اًمزهري ىم٤مل :هق ذم حمرم .ىم٤مًمقا :هذا
ِ
زهري وًمٞمس سمٜم٘مؾ :وم٢مظمراج اًمزيم٤مة ذم رُمْم٤من إذا يم٤من هق طمقًمؽً ،مٙمـ ؾمتِمٖمٚمؽ َقمـ اًمٕمٌ٤مدات
اضمتٝم٤مد ُمـ اًم
إظمرى ،ؾمتِمٖمٚمؽ قمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ؾمتِمٖمٚمؽ قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ،وًمذًمؽ يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا ضم٤مء ؿمٝمر رُمْم٤من
أهمٚم٘مقا اعمّم٤مطمػ وادمٝمقا ًمٚمزوم اعمً٤مضمد وًم٘مراءة اًم٘مرآنً ،مٙمـ دقمٜم٤م ٟم٘مقل :واطمد رُمْم٤من :إذا ضم٤مء واطمد رُمْم٤من
ِ
ال٧م سمقرىم٦م يمٝمذه ،ورىم٦م واطمدة وم٘مط ،واضمٕمؾ ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م ظمٓمقط ًمٙمل شمٙمقن مخس ظم٤مٟم٤مت :إول اضمٕمؾ ومٞمف زالد،
اًمث٤مين زالد ،اًمث٤مًم٨م زالد ،اًمراسمع ٟم٤مىمص ،اخل٤مُمس يً٤مويٟ ،م٠ميت سمقرىم٦م :إول زالد ،صمؿ ظمط ،صمؿ زالد ،صمؿ ظمط ،صمؿ
زالد ،صمؿ ظمط ،صمؿ ٟم٤مىمص ،صمؿ ظمط ،صمؿ يً٤موي ،صمالصم٦م زالد ،وواطمد ٟم٤مىمص ،ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ أن ُم٤م هق اًمذي يقوع ِذم
اخل ِ
٤مٟم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦مٟ ،مٌدأ هب٤م يمٕمٌ٤مرة ،صمؿ ؾم٠مذيمره٤م يم٠مرىم٤مم سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،إُمر إول أو اخل٤مٟم٦م إومم
اًمتل هل ًمٚمزالد دمٕمؾ يمؾ ٟم٘مد متٚمٙمف يقم واطمد ُمـ رُمْم٤من ،يمؿ متٚمؽ ُمـ اًم ِ
ٜم٘مد؟ اسمح٨م طمتك اًمري٤مل اًمقاطمد اًمذي
واطمدا ،اَجع يمؾ ري٤مل قمٜمدك اًمٞمقم ،اًمذي ِذم اًم ِ
ذم ضمٞمٌؽ وٕمف ُمٕمؽ ٓ ،شمًت٘مؾ ً
ٌٜمؽ ،واًمذي ذم ضمٞمٌؽ ،يمؾ
ري٤مٓ
ً
ري٤مل متٚمٙمف أٟم٧م ،أو ووٕمتف وديٕم٦م قمٜمد أطمد ،دمٛمٕمف ،هذا ؾمٝمؾ ضمدا ،إُمر إول يقوع ومٞمف اًمٜم٘مد اًمذي متٚمٙمف.
ـمٌٕم٤م ًمٞمً٧م اًم٘مٜمٞم٦م ،يمؾ قمرض
اخل٤مٟم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م دمٕمؾ ومٞمٝم٤م ىمٞمٛم٦م اًمٕمروض اًمتل قمٜمدك ،ىمٞمٛم٦م اًمٕمروض ،اًمتج٤مري٦م ً
دم٤مري ُأ ِقمد ًمٚمٌٞمع إذا ضم٤مء واطمد رُمْم٤من ىمق ُْمف سمًٕمر واطمد رُمْم٤من ،ىمقُمف سمًٕمر يقُمف ٓ ،شم٘مقُمف سمًٕمر اًمنماء،ٓ ،
سمًٕمر اًمٞمقم .يمٞمػ شم٘مقم قمروض اًمتج٤مرة؟ شم٠ميت أن – سم٤مقمتٌ٤مر أن قمٜمدك يمٛمٞم٦م يمٌػمة ضمدا – شم٘مقُمٝم٤م سمًٕمر اجلٛمٚم٦م،
ُمثال يمٛمٞم٦م ،قمٜمدك ً
ًمٞمس سمًٕمر اًمتٙمٚمٞمػ ،إذا يم٤من قمٜمدك ً
ُمثال حمؾ ومٞمف قمنم ىمٓمع ،احلٌ٦م سمٕمنمة ري٤مٓتً ،مٙمـ ًمق سمٕمتٝم٤م
ُمرة واطمدة ذم هذا اًمٞمقم ؾمتٌ٤مع سمثمٟمٞم٦مٟ ،م٘مقل :ىمق ُْمٝم٤م سمًٕمر اجلٛمٚم٦م ،شم٘مقم إذن سمًٕمر اجلٛمٚم٦م.
ـمٌٕم٤م هٜم٤مك ىمْم٤مي٤مُ :م٤م اًمذي جي٥م ومٞمف اًمزيم٤مة وُم٤م اًمذي ٓ جي٥م ومٞمف اًمزيم٤مة ُمـ قمروض اًمتج٤مرة؟ يٕمٜمل يمالم
ً
وجي َٕمؾ ىمٞمٛمتٝم٤م سم٤مًمزالد ،إذن هذا اصمٜملم.
ـمقيؾ ضمداً ،مٙمـ ٟمٕمرف اًم٘م٤مقمدة ،قمروض اًمتج٤مرة ُشم٘مقم هذا اًمٞمقمُ ،
اخل٤مٟم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل هل سم٤مًمزالد اٟمٔمر اًمديقن اًمتل ًمؽ قمغم همػمك سمنمط أن يٙمقن هذا اعمديقن اًمذي قمٚمٞمف اًمديـ
مم٤مـمال ،سمٕمض اًمٜم٤مس مم٤مـمؾ ،إذن أن يٙمقن ُمٚمٞمئً٤م ً
ُمٚمٞمئً٤م ،أي قمٜمده ُم٤مل ،إُمر اًمث٤مين [أن يٙمقن] ً
ً
سم٤مذٓ همػم
سم٤مذًٓ ،مٞمس
ِ
ِ
حٙمٛم٦مٓ ،
حٙمٛم٦م ،احلؼ صم٤مسم٧م ًمٙمـ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ُمِم٤ميمؾ ِذم اعم
ضم٤مطمد ،سمٕمض اًمٜم٤مس ضم٤مطمد ،سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ُمِم٤ميمؾ ِذم اعم
اؾمتحٌ٤مسم٤م أو
ـمٌٕم٤م ي٠ميت اخلالف ذم ىمْمٞم٦م إذا ىمٌْمتف :هؾ دمقز اًمزيم٤مة ُمرة واطمد أو ُم٤مذا
ً
زيم٤مة ومٞمٝم٤م وًمق قمنم ؾمٜمقاتً ،
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همػمه؟ سمٕمْمٝمؿ يرى اًمقضمقبً ،مٙمـ اًم٘مقل اًمراضمح أن اًمديقن اًمتل ًمؽ قمغم همػمك

سمنمط أن شمٙمقن قمغم ُمكمء

سم٤مذل همػم ضم٤مطمد ،همػم ُمٜمٙمر.
ؿمخّم٤م وهق وم٘مػم أًمػ ري٤ملُ :م٤مذا شم٘مقل؟ ُم٤م حتًٌٝم٤مُ ،م٤م يم٠مهن٤م قمٜمدك ٓ ،حتًٌٝم٤م.
ٗم٧م
اٟمٔمر هذه اعمً٠مًم٦م :ؾمٚم َ
ً
ؿمخّم٤م صمؿ ٟمز أٟمؽ أقمٓمٞمتفُ :م٤م يم٠مهن٤م قمٜمدك ،إذا ذيمر أو وضمدت اًمقرىم٦م ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م
ٗم٧م
اٟمٔمر اًمث٤مٟمٞم٦م :ؾمٚم َ
ً
يٙمقن صمٌ٧م طم٘مؽ ،أن اعمٚمؽ همػم ُمًت٘مر ،هذه ُخترج قمغم ذط اؾمت٘مرار اعمٚمؽ.
قمزيزا قمٚمٞمؽ وشمًتحل أن شم٘مقل :أقمٓمٜمل :أظمقك ً
ُمثال ،أسمقك ،ىمد
ؿمخّم٤م
أطمٞم٤مٟم٤م ىمد شم٘مرض
اٟمٔمر اًمث٤مًمث٦م:
ً
ً
ً
ظمػما ،وإن ُم٤م ضم٤مءين شمًتخٚمٗمٝم٤م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ،هذه يمثػمة ضمدا :اٟمٔمر إذا يم٤من
شمًتحل ،شم٘مقل :إن ضم٤مءين اهلل جيزيف ً
احلٞم٤مء هم٤مًمًٌ٤م وم٤مٕىمرب أهن٤م ذم طمٙمؿ ُم٤م ٓ زيم٤مة ومٞمف :همػم ُمًت٘مرٟٕ :مف ً
أصال ي٘مقل :إُم٤م أقمٓم٤مين وإٓ ًمـ أـمٚمٌف ،وٓ
يٛمٙمـ ٕطمد أن يٓمٚم٥م ُمـ أظمٞمف :هؾ هٜم٤مك أطمد يٓمٚم٥م ُمـ أظمٞمف؟ يتقىمع؟ ُم٤م ذم ،ومٝمذا ٓ شمزيمٞمف طمتك شم٘مٌْمف ،وىم٧م
ُم٤م يٕمٓمٞمؽ إي٤مهً ،مٙمـ ًمق يمٜم٧م شمٕمرف وىم٧م ُم٤م شمٓمٚمٌف ي٘مقل ًمؽ :أسمنم ،ؿمٝمر ،ؿمٝمريـ أدسمر ًمؽ اعم٤مل ،إذن ومٞمف اًمزيم٤مة
يمؾ ؾمٜم٦م ،يم٠مٟمؽ ووٕمتف قمٜمد ؿمخص وديٕم٦م ،إذن هذا اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م.
اًمراسمع اًمذي هق سم٤مًمٜم٤مىمص :يٕمٜمل دمٛمع واطمد زالد اصمٜملم زالد صمالصم٦م صمؿ شمٜم٘مص ُمٜمف رىمؿ أرسمٕم٦م ،اًمراسمع ختّمؿ يمؾ
ديـ قمٚمٞمؽ ،سمنمط أن يٙمقن اًمديـ ً
طم٤مٓ ،يقم واطمد رُمْم٤من جي٥م أن شمًدده ،ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ سمٕمض اًمديقن احل٤مًم٦م.
ُمـ اًمديقن احل٤مًم٦م وم٤مشمقرة اجلقال ،وم٤مشمقرة اًمري٤مل ُم٤ملت٤م ري٤مل ،هذا ديـ قمٚمٞمؽٕ :ن آؾمتخدام اٟمتٝمك ،إذن دمٕمؾ
ِذم اًمزيم٤مة ٟم٤مىمص ُم٤ملتلم.
ـمٌٕم٤م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ – ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚممء – ي٘مقل :إن احل٤مل
ُمـ اًمديقن احل٤مًم٦م إجي٤مر اًمٌٞم٧مً ،
ُحيً٥م إمم ؿمٝمر يم٤مُمؾ :ومٙمؾ ُم٤م ؾمٞمٚمزُمؽ ُمـ أىمً٤مط هذا اًمِمٝمر – رُمْم٤من – ومٗمل طمٙمؿ احل٤مل ،يٕمٜمل إجي٤مر اًمٌٞم٧م
٥م قمٚمٞمؽ ُمـ أن إمم اًمِمٝمر اًم٘م٤مدم وم٢مٟمف ذم طمٙمؿ احل٤مل ،هذا رأيف.
ؿمٝمري٤م ،وسمٕمض اًمٌٞمقت ؾمت٦م أؿمٝمر :ومٙمؾ ُم٤م َو َضم َ
إذن ُم٤م يم٤من ً
طم٤مٓ قمٚمٞمؽ :اًمٙمٝمرسم٤مء ،اًمديقن اًمتل شمٙمقن ًمٚمٌ٘م٤مًم٦م ً
ُمثال ،شمٕمرومقن اًمٌ٘م٤مًم٦م؟ حمؾ اًمتٛمقيـ ،ومقاشمػم
ُمدارس إوٓد ،إجي٤مر اًمٌٞم٧م ،أؿمٞم٤مء يمثػمة ،اًمديقن اًمتل قمٚمٞمؽ اًمتل ًمٖمػمك ُمـ اًمٜم٤مس ممـ ي٘مقل ًمؽ :أقمٓمٜمل أن.
همػم اعم١مضمؾ.
أقمٓمٞمٙمؿ ً
ُمث٤مٓ :ؿمخص عم٤م ضم٤مء واطمد رُمْم٤من أراد أن جيٛمع ُم٤مًمف ،ومقضمد ُم٤مًمف قمنمة آٓف ري٤مل ،صمؿ سمح٨م ذم
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أرو٤م ًمٚمتج٤مرة قمٜمده ،ومقضمد أن ىمٞمٛمتٝم٤م قمنمون أًمػ ري٤مل ،قمنمة زالد قمنميـ :صمالصمقن،
اًمتج٤مرة اًمتل قمٜمده ومقضمد ً
ديقن اًمتل أىمروٝم٤م همػمه :ومقضمد أٟمف ىمد أىمرض اًمٜم٤مس مخً٦م آٓف ري٤ملٟ ،مٔمر ذم اًم ِ
ٟمٔمر ذم اًم ِ
ديقن اًمتل قمٚمٞمف وضمد أن
اًمٗمقاشمػم اًمتل قمٚمٞمف أن واإل جي٤مر اًمذي قمٚمٞمف وشم٠مظمر ذم ؾمداده مخً٦م قمنم أًمػ ري٤مل ،قمنمة زالد قمنميـ :صمالصمقن،
زالد مخً٦م ،مخً٦م وصمالصمقنٟ ،م٤مىمص مخً٦م قمنم :قمنمون :إذن يً٤موي يمؿ؟ قمنميـ ،اًمرىمؿ اًمذي ُيرج ًمؽ سمٕمد
ذًمؽ َىمً ْٛمف ىمًٛم٦م أرسمٕملم هذه هل اًمزيم٤مة ،اٟمتٝم٧م اًمزيم٤مة ،ؾمٝمٚم٦م ضمدا ،اصمٜم٤من وٟمّمػ سم٤معم٤مل٦م أي شم٘مًؿ قمغم أرسمٕملم
ُيرج ًمؽ رسمع اًمٕمنم.
اَجع واطمد زالد اصمٜملم زالد صمالصم٦م ٟم٤مىمص أرسمٕم٦م :واطمد اًمذي هق اًمٜم٘مد ،زالد ىمٞمٛم٦م اًمٕمروض ،زالد اًمديقن اًمتل
ًمؽ قمغم سم٤مذل ىم٤مدر ُمكمء همػم ضم٤مطمدٟ ،مٜم٘مص ُمٜمٝم٤م اًمديقن احل٤مًم٦م اًمتل قمٚمٞمؽ أن ،اعمجٛمقع ىمًٛم٦م أرسمٕملم هق اًمزيم٤مة،
اعمجٛمقع هذا يًٛمك اًمققم٤مء اًمزيمقي ،يًٛمقٟمف اًمققم٤مء اًمزيمقي ،يمؿ ـمٚمع اعمجٛمقع قمٜمدٟم٤م؟ قمنميـ ،أن ىمٚمٜم٤م :اًمٜم٘مد
اًمذي قمٜمدك يمؿ؟ قمنمةً ،مق يم٤من اًمديـ اًمذي قمٚمٞمؽ ً
سمدٓ ُمـ مخً٦م قمنم أرسمٕملم :يمؿ يٓمٚمع اًمٜم٤مشم٩م؟ اطمً٥م ُمٕمل:
قمنمة زالد قمنميـ :صمالصمقن ،زالد مخً٦م ديقن ًمؽ :مخً٦م وصمالصمقن ،وقمكم ديـ أرسمٕمقن ً
أًمٗم٤م :يمؿ اعمجٛمقع؟ ٟم٤مىمص
مخً٦م ،إذن صٗمرُ ،م٤م قمٚمٞمؽ زيم٤مة :قمٜمدي قمنمة آٓف ري٤مل؟! ٟم٘مقل ٓ :زيم٤مة قمٚمٞمؽ ،هذا يمالم ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران،
ِ
زهري أيْم٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م.
وهق اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م ،هذه إرسمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمٚمٝم٤م ،وذيمرت ًمٙمؿ قمـ اًم
بُرََاَ َ،وذهَ ٛفَِِٚضَ ،وهيَ
تزوجَ َ َ َ
افسٗالَ َ َ َ :
َبُرََاَ َ،ؾَِم َجٚء َيوم َافدخول َاـتنف َأَّنَ ٚثَٔ ٛوفٔسًَ َ ََ ٝ
َرجلَ ََ َ ًَ
َ َتدَ َظيَََأَّنَٚبُرَوهوَ َ َََ َ
َافبُٚرة؛َََؾَمَاحلُم؟َ
منَؾضَََََ ََ ََ
اجلوابَ:هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م طمٙممن:
ادسٖفَ ٜإوػًَ:مٞمس ُمٕمٜمك أن اعمرأة سمِ ْٙم ٌر أن يٙمقن ىمد ظمرج ُمٜمٝم٤م هذا اًمدم :وم٢من ُمـ اًمٜمً٤مء ُمـ ٓ ُيرج ُمٜمٝم٤م
وآصم٤مرا ُمٕمٞمٜم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م
اًمدم ،ظمٚم٘مٝم٤م اهلل – قمز وضمؾ – قمغم هذه اهلٞمئ٦م ،وذيمر إـمٌ٤مء صٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م وشمٕمريٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م
ً
هبذا إُمر ،وم٘مد يقضمد ُمـ اًمٜمً٤مء ُمـ ٓ ُيرج ُمٜمٝم٤م اًمدم ُمع أهن٤م َل شمقـم٠م ىمٌؾ ،هذا واطمد.
إمرَافثِّٚنَ:أطمٞم٤م ًٟم٤م ىمد شمٙمقن اعمرء ٟمٕمؿ ىمد ظمرج ُمٜمٝم٤م اًمدمً ،مٙمٜمف ًمٞمس سمزٟم٤م أو سم٠مُمر حمرم ،ىمد يٙمقن سمًٌ٥م ضمرح،
ٓزُم٤م ُمـ قمدم ظمروج ُم٤م يًٛمك سمدم اًمٌٙم٤مرة سم٠مهن٤م ًمٞمً٧م سمٌٙمر ،همػم
سمًٌ٥م ؾم٘مقط ،سمًٌ٥م همػم ذًمؽ ،ومٚمٞمس
ً
ٓزُم٤م ُمـ قمدم ظمروج اًمدم
صحٞمحً ،مٙمـ ًمق يم٤من يمذًمؽ ومٜم٘مقل :إذن إُمر إول جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ً
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قمدم سمٙم٤مرة اعمرأة ،هذا همػم صحٞمح ،وهذا أُمر يدل قمٚمٞمف اًمٓم٥م ،ويدل قمٚمٞمف احل٤مل واًمٕمرف ،ظم٤مص٦م ذم هذا اًمزُم٤من
وأن يمثػما ُمـ اًمٜمً٤مء خترج ورسمم يٙمقن هل٤م طمريم٦م يمثػمة وهٙمذا.
سمٙمرا وم٤مظمتّمؿ اًمزوج ُمع زوضمتف :ىم٤مل :أٟم٤م وضمدهت٤م ًمٞمً٧م سمٌٙمر .وهل ىم٤مًم٧م :سمؾ
ًمٙمـ ًمق صمٌ٧م أن اعمرأة ًمٞمً٧م ً
وُمـ
ٗمًخ سمف اًمٜمٙم٤مح ،وًمٙمـ ًمف أطمٙم٤مم ُمتٕمٚم٘م٦م سمف ُمـ طمٞم٨م اًمرضمقع قمغم َُمـ همِمف َ
أٟم٤م سمٙمر .ومٝمذا قمٞم٥مً ،مٙمـ ٓ ُي َ
ـمٌٕم٤م هل يٙمقن هل٤م اعمٝمر سمم اؾمتَ َحؾ ُمـ ومرضمٝم٤م ،ويرضمع هق قمغم َُمـ َهمر ُه.
َدًم ًَ ُفً ،
وقمٛمقُم٤م هل ىمْمٞم٦م ظمّمقُم٦م
ًمٙمـ ُمـ يّمدق اًم٘م٤ميض؟ ي٘مقًمقن :اًم٘مقل هٜم٤م هق ىمقهل٤م ،واعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف،
ً
٘م٤ميض ،واًم٘م٤ميض هق اًمذي ي٘مدر أُيم اًمذي ُيّمدق ،إن َل يٙمـ هٜم٤مك يمِمػ ـمٌل يٙمِمػ هذا اًمٌمء
ومػمضمع إِ َمم اًم ِ
وٓؾمٞمم ذم هذا اًمزُمـ.
َِ
ٕخرَجَََحديَٞإٔس َافذيَؿٚلَؾٔهَ َ:دَ َََخ ََلََ ََرَ َُشَ ََُ
َ،وَ ََحَبَْ ٌَلََ َِمَََََُْدوَ ٌدََ
ولََاَهللََِ ََصَ َذََاَهللََُظَ َََِْٔهََ ََوَ ََشَ َِمََاَدََ َْسَ َِجَ َََد ََ ََ
افسٗالَ:ـٔفَ َ َ َ
َغَََ َ َ،ؾ َََ َََٚلَ«َ :مََ َٚهَ ََذََا؟َ» َ ََؿَٚفَُواَََ :فََِزَيََََُْ َ َٛتََهَ َعَََ َ َ،ؾََِ٘ ََذاَ َ َـَ َِ
ٚرَ َيَتََ َْ َِ
غَ َ ََشَ َ َِ
َسَ ََِ َْ ََ
تَ َ ََأَ َْمَ ََسََََُ ََََْٝبَِ َِهَََ َ َ،ؾ َََ َََٚلََُ «َ :حَ َِوَ ُهََ َ،فََََُِٔ ََهَ َلََ
سَ َْ
َبَ َْ ََ
ْ ََ ََ
ََ
َ َ،َٝأََ َْوَ َ ََؾ ََ ََ
َنَََ َٚضهََ َََ،ؾَََِ٘ ََذاََ َـَ َِ
َسَ ََلََ،أََ
سََ َؿَ ًََدَََََ»َ ؟َ
َمََ ََٕ ََ ُ
ََأَ ََحَ ََُد ُـَ َْ
َََ َْوََ َؾَ ََ ََ
( )1

( )2

اجلوابَُ:م٤م أدري ُم٤مذا شم٘مّمد؟ يٕمٜمل ٟمخرضمف قمغم أي ُمً٠مًم٦م؟ إن يم٤من ي٘مّمد اًمٙمالم قمغم اعمً٠مًم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمتل
شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م وهل ىمْمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم وم٢من هذه يًتدل هب٤م وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م قمغم أٟمف يٚمزم اًم٘مٞم٤ممٟ ،محـ ىمٚمٜم٤م :اًم٘مٞم٤مم صمالث صقر:
سمدون اقمتمد وٓ اؾمتٜم٤مد ،وسم٤مؾمتٜم٤مد ،وسم٤مقمتمد ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أن ُمـ ىمدر قمغم آقمتمد أو آؾمتٜم٤مد وضم٥م ،وهٜم٤مك
رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م وهق إىمرب ،واظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز وهمػمه أٟمف ًمٞمس سمالزم ،هذا اًم٘مقل اعمرضمح قمٜمد اعمِم٤ميخ أٟمف ًمٞمس
سمالزم ،اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – أُمر سمحٚمف :ومدل قمغم أٟمف ٓ يٚمزم اًمِمخص أن يًتٜمد.
افسٗالَ :إذا َصذ َادرء َشَْٜافيٓر َافَبَِٔ ٜبسالم َواحد َأي َأربع َبسالم َواحد؛ َؾٓل َتسَطَظْه ََتَٜٔادسجدَ
برـًتَٔٓٚإوفٔغَورـًتيَشَْٜافوضوء؟َ
( ) 1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر ،اإلُم٤مم،
اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث ،راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري ،اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمراسمتف ُمـ
قمٚمم َج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ،دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ
اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر أصح٤مسمف ً
ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف ً
ووًم ِد َ ِ
ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م َٟم ْٗم ٍ
وًمده َ
َ
سُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53شمرَج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126/1شمرَج٦م .)277
وًمده ً
( ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ – سم٤مب أُمر ُمـ ٟمٕمس ذم صالشمف (.)784
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وروي قمٜمد أهؾ
اجلوابً َ:
ـمٌٕم٤م احلدي٨م اًمذي ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿََ « :صَالََ ُةََافَََِ َْٔ َِلََ ََمَثََََْْىََ ََمَثََََْىَ» ُ
( )1

َََ ََََٓ َ َِ
ٚرَ َ ََمَثََََْْىَ َ ََمَثََََْىَ» وهذه اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمّمحٞمحٝم٤م ،وًمٙمـ هل٤م ُمٕم٤من
اًمًٜمـ « ََصَ ََالَ ُةَ َافََََِْٔ َِلَ َ ََوَافْ
( )2

شمِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مٕومْمؾ ِذم اًمّمالة اًم٘مٌٚمٞم٦م أن شمٙمقن ُمثٜمك ُمثٜمكً ،مٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أضم٤مز صالة إرسمعٟٕ :مف
أرسمٕم٤م ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أهن٤م
أرسمٕم٤م ىمٌؾ اًمٔمٝمر  .ىم٤مًمقاً :
ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أن اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – صغم ً
( )3

أرسمع سمًالم واطمد ،وًمٙمـ ٓ ؿمؽ أن إومْمؾ صمٜمت٤منٕ :ن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يرى أن اًمًٜم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمٔمٝمر إٟمم هل
ًٜمـ اًمرواشم٥م ،هل زالدة َقمـ اًم ِ
ريمٕمت٤من ،واًمريمٕمت٤من إظمري٤من هل ؾمٜم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م ُمـ اًم ِ
ًٜمـ اًمرواشم٥م ،وم٢مذا
ً
اؾمتدٓٓ سم٤محلدي٨م أن شمّمغم ريمٕمتلم.
اشمّمٚم٧م اًمًٜمت٤من وم٢من إ َ ْو َمم
هؾ شمدظمؾ ومٞمٝم٤م حتٞم٦م اعمًجد؟ ٟمٕمؿ شمدظمؾ ومٞمٝم٤م حتٞم٦م اعمًجد ،دمزئ.
افسٗالَ:هل َيستحَٛافهالة ََِِفَ َاف َ َ َ َِ
روضَ َٜفُوَّنَٚمنَريٚضَاجلْٜ؟َوإن َـٚن َـذفك َؾٓل َيستحَٛافهالة ََِِفََ
اف ََ َِ
فُوٕهََّنرَاََمنَاجلْٜ؟َ
ْٔلََ َ َ ََ ََ َ ًَ
اجلوابَ:أُم٤م اؾمتحٌ٤مب اًمّمالة ذم روو٦م اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ومٚمؿ يرد طمدي٨م ذم اؾمتحٌ٤مب اًمّمالة
ِ
ً
روو٦م ،وًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء شمٙم٤مد شمٙمقن يمٚمٛمتٝمؿ ُمتٗم٘م٦م قمغم
ُمٓمٚم٘م٤مٟ ،مٕمؿ ضم٤مء ىمّمد إؾمٓمقاٟم٦م ًمٙمـ َل يرد ِذم اًم
ومٞمٝم٤م
اؾمتحٌ٤مب اًمّمالة ،وًمٕمؾ اًمدًمٞمؾ ذم هذا هق ُم٤م ُشم ُقورث ُمـ اًم ِ
ـمٌٕم٤م أشمٙمٚمؿ َقمـ
ىمديم – ً
ٗمٕمؾ :وم٢من يمثػما ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ً
ىمديم ٓ أىمّمد اعمت٠مظمريـ عم٤م وٕمػ اًمٜم٘مؾ وإٟمم أشمٙمٚمؿ َقمـ إوالؾ ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ – وم٢مهنؿ
اًمٗم٘مٝم٤مء ً
يم٤مٟمقا يًتدًمقن قمغم أؿمٞم٤مء يمثػمة سم٤مًمٗمٕمؾُ ،مثؾ شمرضمٞمح أذان سمالل ،وُمثؾ أؿمٞم٤مء يمثػمة ضمدا ،ومٞمٙمقن ُمـ اًم ِ
ٗمٕمؾ اعمِمٝمقر
أٟمف يًتح٥م اًمّمالة :وًمذًمؽ َجع سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ رؾم٤مًم٦م ذم ىمْمٞم٦م اًمروو٦م واًمّمالة ومٞمٝم٤م ،ومٌلم أٟمف َل
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،وًمٙمـ يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمتٗم٘م٦م قمغم اؾمتحٌ٤مب اًمّمالة ومٞمٝم٤مَ ،سم ْٞم َد أٟمف يًتدل قمغم ُم٤مذا؟ ىم٤مل :إهن٤م
جيد ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م
ٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م إقممل اًمّم٤محل٦م ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن واًمّمالةُ ،مثؾ ُمـ
روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م :وم٢من ُمٕمٜمك اًمروو٦م أٟمف ُي َ
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م – سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقشمر ( ،)999وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ – سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ ْ
ُمثٜمك ُمثٜمك ()749
1

قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمم.
( ) أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب ذم صالة اًمٜمٝم٤مر ( ،)1295وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع (ُ )3831مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر
2

ريض اهلل قمٜمٝمم.
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م – سم٤مب اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٔمٝمر ( )1182قمـ قم٤ملِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
3
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اؾمتدل سمحدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم قمنم ذي احلج٦م« :مََِ َ َٚمَنَ َ ََأَيٍَ َٚمَ َاَفًَََّْ َُلَ َََ َِ َِ
َ َٛإََِ ََػَ َاَهللَِ َ َِمَ َْنَ َ ََهَ َِذَهََِ ََإَََيَِ َٚمَ»
افهَٚفََ َُحَ َؾَ َ ََََٔٓ َٚأَََ ََحَ َ
َ
ََ َْ
َ ََ

( )2

( )1

ُمنموقم٤م.
ومٙمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح مم٤م ُينمع ضمٜمًف ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف يٙمقن
ً
ِ
روو٦م أطمٞم٤م ًٟم٤م شمٙمقن ظمالف إومم ،ومٞمم ًمق شمٕم٤مرض يٛملم اًمّمػ ُمع يً٤مره،
ًمٙمـ ي٘مقًمقن :إن اًمّمالة ِذم اًم
واًمروو٦م شمٕمرومقن يً٤مر اإل ُم٤مم :وم٢من يٛملم اًمّمػ أومم ُمـ يً٤مره ذم هذه احل٤مًم٦م ،يمذا ذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،واًمٕمٚمؿ قمٜمد
ً
ُمٓمٚم٘م٤م.
اهلل قمز وضمؾ ،وأٟم٤م ٓ أظمرج قمـ يمالُمٝمؿ
افسٗالَ :هٚتٚن َافَٚظدتٚن َؽرَواضحتغ َظْديَ،وَه(َ :ٚمَ َٓ ٚيتمَافواجَ ٛإٓ َبه َؾٓو َواجَ)ٛو(مَ َٓ ٚيتمَ
افوجوبَإَٓبهَؾِٔسَبواج)ٛ؟َ
واضمٌ٤م قمٚمٞمؽ ،دظمؾ اًمقىم٧م،
اجلواب(َ :مَ َٓ ٚيتمَافواجَ ٛإٓ َبه) اًمقاضم٥م اؾمت٘مر قمٚمٞمؽُ ،وضمد ؾمٌٌف ومٙم٤من
ً
دظمؾ وىم٧م اًمّمالة :إذن اًمقاضم٥م أن اؾمت٘مر قمٚمٞمؽ ٓ ،يٛمٙمـ أن شمّمكم إٓ سمٗمٕمؾ ذـمف ،شمتقو٠م ،إذن اًمنمط
واضم٥م( ،مَِ ٚلَيتمَافواجَ ٛإٓ َبه َؾٓو َواج ٓ )ٛيٛمٙمـ أن شمّمكم إٓ وأن متٌم قمغم ىمدُمٞمؽ إمم اعمًجد أو شمريم٥م
اًمًٞم٤مرة قمغم ـمريؼ ومم ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ،ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن متٌم ،جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمًؽم قمقرشمؽ:
ٕٟمف ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.
اٟمٔمر؛ َ(مَ َٓ ٚيتم َافوجوب) اًمقضمقب ُم٤م سمٕمد ضم٤مءً ،مٙمـ ٓ ي٠ميت اًمقضمقب إٓ هبذا اًمٌمءُ ،م٤م صمٌ٧م قمٚمٞمؽ
اًمقضمقب سمٕمد ٓ ،يتؿ اًمقضمقب إٓ هبذا اًمٌمء ،هذا ًمٞمس سمقاضم٥م قمٚمٞمؽُ :مثؾ دظمقل اًمقىم٧م ،وهذه (مَ َٓ ٚيتمَ
أؾمٌ٤مسم٤م ،دظمقل اًمقىم٧م ؾمٌ٥م ٓ ،جي٥م قمٚمٞمؽ أن ُشمدظمؾ اًمقىم٧م ،وهٙمذا ،هذه إؿمٞم٤مء
افوجوب َإٓ َبه) شمًٛمك
ً
ًمٞمً٧م واضمٌ٦م قمٚمٞمؽ ،هذه أؾمٌ٤مب ٓ ،جي٥م قمٚمٞمؽ أن شم٘مقل :واهللً .مٙمـ إذا طمٚمٗم٧م وطمٜمث٧م وضم٥م قمٚمٞمؽ اًمٙمٗم٤مرة،
ً
حتٜمَ َ٨م.
أصال ُم٤م جي٥م قمٚمٞمؽ يمٗم٤مرة ىمٌؾ أن شم٘مقل :واهلل ،وىمٌؾ أن َ ْ

( )1قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اًمٌحر أسمق اًمٕمٌ٤مس ا هل٤مؿمٛمل طمؼم إُم٦م ،ووم٘مٞمف اًمٕمٍم ،وإُم٤مم اًمتٗمًػم ،أسمق اًمٕمٌ٤مس قمٌد اهلل ،اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمٌ٦م سمـ ه٤مؿمؿ ،واؾمٛمف قمٛمرو سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر
اًم٘مرر ،اهل٤مؿمٛمل ،اعمٙمل ،إُمػم -ريض اهلل قمٜمف ُ .مقًمده :سمِمٕم٥م سمٜمل ه٤مؿمؿ ،ىمٌؾ قم٤مم اهلجرة سمثالث ؾمٜملم .صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صممن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .)353 -339/5
ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
( ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م – سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمتنميؼ ( ،) 969وأسمق داود وهذا ًمٗمٔمف ذم يمت٤مب اًمّمقم – سم٤مب ذم
2

صقم اًمٕمنم (.)2438
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إذن ُٟمٗمرق سملم اًمًٌ٥م اًمذي يتؿ سمف اًمقضمقب وَل يتؿ سمٕمد ،وأُم٤م اًمقاضم٥م إذا وضم٥م واؾمت٘مر وم٢من اًمٓمريؼ إًمٞمف
وذـمف يٙمقن واضمًٌ٤م.
َؾجوَزَََأنَيٖـلَمنَادٔتَٜحتىَينبع؛َأَٓ
َٚزمًََََْ َ
َيدَضًٚمَ ََ َ
ََٚضويََ ًَالََ َ َ َ
افسٗالَ:ذـرتَؿولَابنَؿدامَٜإٔهَإنَطنَإٔهََٓ َ ََ َ ََ ًَ
يدخلَذفكَِفَاف َ َ َ َِ
َّضورةََادتوؿًٜ؟َ
اجلواب ،َٓ :هٜم٤م َهم َٚم ٌَ٦م اًمٔمـ ُٟمزًم٧م ُمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملم ،همٚمٌ٦م اًمٔمـ أٟمف ًمـ جيد ؿمٞمئً٤مً ،مٙمـ اعمتقىمٕم٦م ٓ يًتٌٞمح هل٤م
اعمحرمً ،مٙمٜمف هٜم٤م سمدأ يًتٌٞمح اًمٌمء ،ومٞمٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف ؾمٞمًتٛمر هذا احلٙمؿ ُمٕمف ،ومٞمًتٛمر ،ومٝمق ُمـ سم٤مب همٚمٌ٦م
ً
وإقممٓ ًمٚمحدي٨م اًمذي ذيمرت ًمٙمؿ ومال ٟم٘مقل :إٟمف ُمٜمًقخ.
اًمٔمـ،
افسٗالَ:أحدَافٍوالءَيَولَ:مَٚهوَأؾولَـتٚبَِفَاف َ ََ َ َِ
َواظدََافٍَٜٓٔ؟َ
اجلواب َ:طم٘مٞم٘م٦م ٓ يقضمد يمت٤مب يِمٛمؾ يمؾ اًم٘مقاقمدٕ :ن اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومقق ُم٤م شمتّمقر يمثرة ،يٕمٜمل أٟم٤م أيمقن
ُمتقاوٕم٤م ذم اًم ٕمدد إذا ىمٚم٧م :إٟمف سمٕمنمات أٓفُ ،مٛمع اًمٗم٘مف قمٜمده ُمنموع شمدويـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،يذيمر سمٕمض
ً
اإلظمقان اًمٕم٤مُمٚملم ُمٕمٝمؿ أهنؿ أوصٚمقا اعمنموع إمم مخًمل٦م ُمٚمد ،مخًمل٦م ُمٚمد ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م!!
ِ
٘مقاقمد.
اًم٘م٤مقمدة إومم اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م (إمورَبَّٚصده )ٚيتٗمرع قمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ حيَم ُمـ اًم
يمٞمػ شمٕمرف اًم٘مقاقمد؟ شمٕمرف اًم٘مقاقمد سمٛمٕمروم٦م اًمٗم٘مف ٓ ،يٛمٙمـ أن شمٕمرف ىمقاقمد سمدون وم٘مف ،اًمذي ٓ َيٕمرف
ِ
ٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦مش
اًمٗم٘مف أطمًـ ًمف ٓ يٕمرف اًم٘مقاقمد :وًمذًمؽ عم٤م ُدوٟم٧م سمٕمض اًم٘مقاقمد ذم «ُمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمزُمٞم٦م ِذم اعم
ومروقم٤م وم٘مٝمٞم٦م قمغم هذه اًم٘مقاقمد اعمقضمقدة
 :ضم٤مء سمٕمض اًمٜم٤مس ُم٤م أىمقل :ضمٝم٤مل سمؾ ًمٞمًقا سمٛمًٚمٛملم وم٘مٕمدوا أو ومرقمقا
ً
ُمثال أطمد وم٘مٝم٤مء دالرة إطمٙم٤مم أمحد رؾمتؿ سم٤مز أو اًمٌ٤مز ،هذا ٟمٍماين ُم٤مر ِ
ذم ُمٚم٦م إطمٙم٤مم ،هذا ً
وينً ،مٌٜم٤مين ذطمٝم٤م
َ ُ
وذيمر أطمٙم٤مُم٤م وم٘مٝمٞم٦م ،وهٜم٤مك رضمؾ أيْم٤م ُم٤مر ِ
ـمٌٕم٤م يمؾ هذه ـمٌٕم٧م ُمـ أيمثر ُمـ ُم٤مل٦م ؾمٜم٦مً ،مف يمت٤مب اؾمٛمف
وين ًمٌٜم٤مينً ،
ُ
ً
«اًمتتٛم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦مش ي٘مقل :وضمدت أن هذه إطمٙم٤مم اعمقضمقدة ذم اعم ِ
جٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وم٠مردت أن أمتٛمٝم٤م قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب
طمٜمٞمٗم٦م ُمع شمرضمٞمحل! يمذا ي٘مقل! اؾمٛمف ي٤مه ُم٤مروينُ ،م٤مروين.
ِ
ٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،صمؿ شمتخذه :وًمذًمؽ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
إذن ٓ يٛمٙمـ أن شم٠مظمذ اًمتٓمٌٞمؼ إٓ وقمٜمدك يمؿ ه٤ملؾ ُمـ اًم
أقمٔمؿ ـمريؼ ذم اؾمتخراضمٝم٤م شمٕمٚمٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ،شمٕمٚمٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء هذا هق اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،شمٕمٚمٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م،
يمؾ شمٕمٚمٞمؾ قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ ُيرج قمـ واطمد ُمـ صمالصم٦م :إُم٤م ىمٞم٤مس َأ ْص ٍؾ أو َو ْص ٍؾ أو َوم ّْم ِؾ :إُم٤م ىمٞم٤مس ِقمٚم ٍ٦م ،أو ىمٞم٤مس
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َؿمٌَ ٍف ،أو ىم٤مقمدة ،وهق اعمَٜمَ٤مطُ ٓ ،يرج هم٤مًمًٌ٤م ،سمؾ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ً
ُمثال :يمذا جيقز يم٤مًمٌٞمع :يم٤مًمٌٞمع هذا ُم٤م هق؟ ىمٞم٤مس
َجٕم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن :ىمٞم٤مس اًمِمٌف ًمٞمس سمحج٦م ،واًمٖمزازم ي٘مقل :وأيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم
ؿمٌف ،وهق يمثػمُ ،مع أن ً
أطمٞم٤مٟم٤م ،وظم٤مص٦م عم٤م دظمؾ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ سمٕمد أيب سمٙمر
آطمتج٤مج سمف .هٜم٤مك اٟمٗمّم٤مل سملم إصقل وسملم اًمٗم٘مف
ً
اًمٌ ِ٤مىمالين ،وقمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ُمـ سمٕمد أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع ،هذا واطمد ،ىمٞم٤مس اًمِم ٌَف.
َ
إمرَافثِّٚنَ:ىمٞم٤مس اًمٕمٚم٦م ،أن ُيٜمص قمغم اًمٕمٚم٦مٕ :ضمؾ يمذا ،وهذا يمثػم ضمداُ :طمرم اًمٜمٌٞمذ ٕٟمف ُُم ًْٙمِرُ ،طمرم يمذا
ٕضمؾ يمذا ،اًمٕمٚمؾ اًمٙمثػمة ،وُمٜمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمؾ اعم٘م٤مصدي٦م ،شمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمٕمٚم٦م.
إمرَافثٚفُ :ٞمـ سم٤مب اًم٘م٤مقمدة وهق إيمثر ٓ ،شمتّمقر يمثرة اًم٘م٤مقمدةٕ :ضمؾ اًمير :هذه ىم٤مقمدة ،هل ىم٤مقمدة
وم٘مٝمٞم٦مً ،مٚميرً ،مٚمح٤مضم٦م :يمؾ هذه ىمقاقمد ،أىمقلً :مٚمح٤مضم٦م :هل ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م أٟمف جيقز قمٜمد احل٤مضم٦م ،وهٙمذا.
َدَ َم؟َََ
منَرموٚن؛َمٚذاَ
َٕذرَصٔٚمَََُخسَٜأيٚمَِفَصٓرَصوالَوـٚنَظعَؿوٚءَأيٚمَ َ ََ َ َ ََ َ ََ ََ
افسٗالَ:إذاَؿَِ:ٝظ َعَََ َ ََ َََ
َََ ُيَ َ َ
اجلواب َٓ:ؿمؽ ُي٘مدم رُمْم٤منٕ :ن اًمقاضم٥م أىمقى.
افسٗالَ:إَٔٚوزوجتيَأموافََْٚمتِىَٜوهيَِفَحسٚبَواحدَداخلَافبْك؛َؾُٔفَٕزـٔٓٚ؟َ
اجلوابَ:ؾمٝمؾ ضمداُ ،مٚمٙمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمٌٜمل قمغم ُم٤مذا؟ هؾ أٟمتؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أن زم اًمثٚم٨م ِ
وًمؽ اًمثٚمث٤من ،إن ىمٚم٧م:
٘مًؿ قمغم أصؾ ؾمٌ٥م ُمٚمٙمف،
ٓ اشمٗم٤مق سمٞمٜمٜم٤م وم٤مٕصؾ قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أن اعم٤مل اعمختٚمط إن يم٤من ًمف أصؾ ؾمٌ٥م ُمٚمؽ وم٢مٟمف ُي َ
وإن َل يٙمـ هٜم٤مك أصؾ ؾمٌ٥م ُمٚمؽ ،يٕمٜمل ٓ يٕمرف اًمثٚم٨م وٓ اًمثٚمث٤من ٓ ،يقضمد ؾمٌ٥م ُمٚمؽ :وم٢مٟمف ُي٘مًؿ سمٞمٜمٝمم
ِ
سم٤مًمًقي٦م ،ومٚمؽ اًمٜمّمػ وهل٤م اًمٜمّمػ ،يٕمٜمل ً
أرو٤م ،يٕمٜمل
ُمثال أٟم٤م راشمٌل يمذا
أرو٤م وأٟم٧م ً
وراشمٌؽ يمذا ،أو أٟم٤م سمٕم٧م ً
سمٜم٤مء قمغم ؾمٌ٥م اعمٚمؽ ،ومٓمري٘م٦م اًمزيم٤مة أٟمف حيً٥م سم٤مًمٓمري٘م٦م هذه :شمٕمتؼم أن ًمؽ ٟمّمػ هذا اعم٤مل ،إذا أردت أن خترج
ً
زيم٤مة ُم٤مًمؽ :اٟمٔمر ٟمّمػ اعم٤مل هذا هق ُم٤مًمؽ وم٠مظمرج زيم٤مشمف ،وهل خترج ٟمّمٗمٝم٤م أظمر ،وأُم٤م إن يم٤من ًمؽ اًمثٚمث٤من
وهل اًمثٚم٨م ،وم٠مٟم٧م خترج اًمثٚمثلم وهل خترج اًمثٚم٨م ،أو اًمٕمٙمس.
وجزاهَاهللَخرَاَََ–َيَولََ:شـ(َٜحالل)َهذهَافؼـََٜٓظالؿََٜلَٚ
افسٗالَ:هذا َأحدَاإلخوان َ َ َبغَ َِل َمسٖفًَ َ ََ َََََ َ َ َ–َٜ
َ[مُتوَ ًبَ ََ َ]ٚظذ َبًض َافسّكَ :مذبوح َبٚفىريََٜ
جدَ َ َ َ ََ
َووَ َ
بٚفذبح َظذ َافىريََ ٜافؼظَٔ ،ٜوصٚحبَٓ َََ ََ َ ٚ
ؿٚديِّٚنَُ َ َ َ،
اإلشالمَٔ!!ٜ
ظمػما ،وإٓ َ
٤مد َي٤مٟمِٞم٦م يمٗم٤مر ٓ ؿمؽ ذم يمٗمرهؿ ،يمٗمر
اجلوابَ:أٟم٤م ٓ أدري ،إن يم٤من هذا
وم٤مًم٘م ْ
ً
صحٞمح٤م ومجزاك اهلل ً
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َأ ْص ِكمٕ :هنؿ ٓ ي١مُمٜمقن َ
سمختْ ِؿ اًمٜمٌقة ،وإٟمم يزقمٛمقن أن هلؿ ٟمٌٞم٤م اؾمٛمف أمحد همالم ُِم ْػم َزا ،واطمتٗمٚمقا ىمٌؾ مخس ؾمٜمقات
أو أىمؾ سمٛمرور ُم٤مل٦م ؾمٜم٦م قمغم ووم٤مشمف.
افسٗالَ:افوبعَذوَٕٚبَؾٓلََيوزَأـِه؟َ
اجلوابَٟ:مٕمؿ ،ورد ومٞمف طمديث٤من :طمدي٨م ضم٤مسمر أن – اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ – ىمـ٤ملََ«َ :افوَـ ُبَ ُعََ َصَـ َْٔدٌٌَََ»َ ،
َ َ ََ َ ََ
( )2

( )1

وروي ُمـ طمدي٨م همػمه ،وٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أيمٚمف شمقضمٞمٝم٤من ،هق ُمِمٙمؾ هذا احلدي٨م ضمداُ ،مع أٟمف ذو َٟم ٍ
َـ٤مب ،وي٠ميمـؾ
ُ
اًمٚمحؿ ،سمؾ وي٠ميمؾ اعمٞمت٦م أطمٞم٤م ًٟمً٤مِ ،ذم اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ٓ يٗمؽمس سمٜمٗمًف ،سمؾ ي٠ميمؾ اعمٞمت٦م ،ي٠ميت سمٕمـد اًمًـٌ٤مع ،وهـذا ُم ِْم ِ
ـٙمؾ،
َ
َ
ُ
وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل :إٟمف جيقز ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهذا ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :إٟمم جيقز ًمٚمح٤مضم٦مٕ :ن اًمٕمرب إمم
قمٝمد ىمري٥م – أٟم٤م أقمرف ُمـ يمٌ٤مر اًمًـ ُمـ اًم ِ
قمالضم٤م ،وهـق ُمــ
قمالضم٤مٟ ،مًتخدُمٝم٤م
ٌ٤مدي٦م – ي٘مقًمقنٟ :م٠ميمؾ اًمْمٌ٤مع
ً
ً
سم ِ
٤مد َي ِ٦م ُمٙم٦مُ ،مـ اعم ِ
ٜم٤مـمؼ اًم٘مريٌ٦م ُمـ ُمٙم٦م ،ومٝمذا اًم٘مقل اًمذي ذيمره سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمف َو ْضم ٌف أٟمف جيقز قمٜمد احل٤مضم٦مٕ :ضمؾ
َ

اًمتداوي ،وهذا اًم٘مقل ًمف وضمفً ،مٙمـ قمٛمقُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر سيح َ«ََافوَبَعََصََٔدٌٌََََ» و َأ ًَم َزم ومٞمف ِ
اًمٗمدْْ َي َ٦م ِذم احل٩م ،يٕمٜمل
َ ْ ٌ
َ
ُُ َ ْ
ً
( )3

( )4

هذه شم٘مريًٌ٤م أهؿ اعمً٤ملؾ ،أؾم٠مل اهلل – قمز وضمؾ – ًمٚمجٛمٞمع اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدَ.
***
َ

( )1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل،
وأسمق قمٌد اًمرمحـ ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم ٘مٞمف ،اإلُم٤مم ،اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف
سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معم ديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (114/1
ؿمٝمد ً
شمرَج٦م ُ ،)296
وأ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492/1شمرَج٦م .)647
( ) أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم «صحٞمحفش ( )2648وصححف إًمٌ٤مين ذم «اإلرواءش (ُ )1959مـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
2

( ) شم٘مدُم٧م شمرَجتف.
3

( ) شم٘مدم خترجيف.
4
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