رشح كتاب الصيام
ٕ ...ستًْٔف وٕستٓديف ،وًٕقذ بٚهلل مـ ذور إٍٔسْ ٚومـ شٔئٚت أظامفْ ،ٚمـ هيده اهلل ؾال موالؾ فالف،
ومـ يوِؾ ؾ هٚدي فف ،وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ،وأصالٓد أن مّالد ًا ظهالده ورشالقفف،
افِٓؿ صع وشِؿ وبٚرك ظذ ظهدك ورشقفؽ مّد ،افِٓؿ ظِّْ ٚم ٚيًٍْْ ٚوزدٕال ٚظِالام ًًٕٚؾًال ً ٚوإًٍْٔال ٚبالام
روض ٜمـ ريٚض اجلْ ٜيف ٍ
ٍ
بٔ ٝمـ بٔقت اهللُ ،أهْئُؿ إُٔؿ
شّٔع جمٔ ٛافدظٚء ،حٔٚـؿ اهلل يف
ظِّتْ ٚإٕؽ
ٌ
جئتؿ إػ هذا افهٔ ٝتىِهقن افًِؿ ،و ُأظزيُؿ إُٔؿ أتٔتؿ دثع ،ؾٖشالٖل اهلل -جالؾ وظال  -أن ُُيالز ُمهالٚ
و ُمهٚبُؿ -تٍوؾ:
(ادتـ)
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافه ة وافس م ظذ أذف إٕهٔٚء وادرشالِغ ٕهْٔال ٚمّالد ظِٔالف وظالذ فالف
وصحهف أؾوؾ افه ة وأتؿ افتسِٔؿ ،افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوفِّسِّغ..
ؿٚل ادٗفػ-رمحف اهلل تًٚػ -اإلمٚم مقشك ابـ أمحد ادَدد احلجٚوي يف ـتٚبالف زاد ادسالتَْع ـتالٚب
افهٔٚم ؿٚل -رمحف اهلل:
َ ٛص ْق ُم َر َم َو َ
غ َأ ْص َه ُحقا ُم ٍْىِ ِري َـَ ،وإِ ْن َح َٚل ُدو ََٕال ُف
ٚن بِ ُر ْؤ َي ِِ ٜه ََفِ ِفَ ،ؾِ٘ ْن ََل ْ ُي َر َم َع َص ْح ِق َف ْٔ َِ ِ ٜاف َّث ََثِ َ
" َُيِ ُ
َؽٔؿ ،أو َؿ َس َؾ َي ِ
ٚه ُر ادَ ْذ َه ِ
َ ٛص ْق َم ُف".
َُ ٛيِ ُ
ٌْ ْ ٌ
(افؼح)
ـتٚب مًتّالد يف مالذه ٛاحلْٚبِال ،ٜـالٚن
احلّد هلل ،ؿٚل -رمحف اهلل تًٚػ -ـتٚب افهٔٚم ،زاد ادستَْع ٌ
يًتْل بف افًِامء إػ ٍ
ظٓد ؿري ،ٛوفُـ د ٚضًٍ ٝاهلّؿ اجتف افى ب إػ ادختكات ،رؽؿ أن افزاد خمتك
ٍ
خمتكات أصد اختهٚر ًا :وهذا فوًػ اهلّؿ ؾ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل.
إٓ أهنؿ يهحثقن ظـ
ؾْٔهٌل فىٚف ٛافًِؿ أن يْٓض هبّتف ٓ ،تْير إػ ـثرة افزم ء أو ؿِتٓؿ ،بؾ اهنض هبّتؽ وإيالر إػ
مه ٜافذيـ شهَقك جتد أهنؿ ؿد حٍيقا زاد ادستَْع حٍي ً ٚمتْٔ ً.ٚ
أذـر أن مع صٔخْ ٚافنٔخ ظهد افًزيز بـ ظع ادسٚظد -رمح ٜاهلل ظِٔف وظذ ادسِّغ أمجًغ -وهق مـ
ض ب افنٔخ ابـ شًديُ ،تُقيف -رمحف اهلل -شٍْ ٜ
أفػ وأربًامئ ٜوإحدى ظؼ ،ؾُْٕ ٚتدارس أحٕٔٚال ً ٚؾتالٖ
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ادسٖف- ٜبًد ٍ
جٓد ـثٔػ -ؾٖؿرأ ظِٔف أحٔ ًٚ ٕٚؾَٔقل اؾتح ـذا ..ؾٖؿرأ ظِٔف ـِّتالغ أو ثال ث ،ؾَٔالقل ،ٓ-
تَدم ،ؾٖتَدم وؿد أجتٚوز ،ؾَٔقل ُ ٓ-ظد ،دٚذا؟ ٕٕف ؿد اشتيٓر افزاد.
ؾحٍيؽ فِّتـ يسٓؾ ظِٔؽ افرجقع إػ ادؼوح ،واظتْك افًِامء -رمحٓؿ اهلل -بؼح زاد ادسالتَْع،
ومـ أوؾٚه ٚذح صٔخْ ٚافنٔخ مّد بـ صٚفح افًثّٔغ -رمحف اهلل -ادسّك "ادّتع" :ؾٕ٘ف ذحف وأظالٚد
ؿراءتف حتك خرج هبذه افهقرة ،وإن َل يُـ هق يف متٚم افرض ٚظْٓ ،ٚفُـ إجؾ حالٚل دون قَٔالؼ إمالؾ
اشٖل اهلل -جؾ وظ  -أن يٌٍر اهلل فْ ٚوفف وفُؾ ادسِّغ.
ؿٚل" :ـتٚب افهٔٚم".
افهٔٚم فٌ ً :ٜاإلمسٚك ،وادهىِحٚت افؼظٔ ٜهل ٚمًٚين يف افٌِ ٜومًٚين يف افؼع ،ؾال٘ذا ـٕٚال ٝادالٚدة
مٚدة ذظٔ ٜيَٚل افتًريػ فٌ ً ٜوذظ ً ،ٚوإذا ـ ٕٝٚادٚدة مٚدة يف ٍ
رء خر ؾٕ٘ف يَٚل :فٌال ً ٜواصالى ح ً ،ٚأي
ُ
هذا م ٚاصىِح ظِٔف أهؾ ذفؽ افٍـ.
مح ِـ َص ْق ًمَ ٚؾ َِ ْـ ُأ َـ يِ َؿ ا ْف َٔ ْق َم إِ ْٕ ِْسال أ،)1(﴾ٚ
ؾٚفهٔٚم فٌ ً :ٜاإلمسٚك ،ومْف ؿقل اهلل -تًٚػ﴿ :إِ يين َٕ ََذ ْر ُت فِ َِّر ْ َ
ؾٓل أمسُ ٝظـ افُ م.
وذظ ً ٚهق :افتًهد هللُ ،يتٍ َّىـ هلذا افَٔد :افتًهد هلل ،بٚإلمسٚك ظـ ادٍىالرات مالـ ضًالٚم أو ذاب أو
ِمجٚع أو ؽره ٚمـ ضِقع افٍجر إػ ؽروب افنّس.
إذ ًا اإلمسٚك ذظ ً ٚهق :افتًهد هلل بٚإلمسٚك ظـ ادٍىرات مثؾ :افىًٚم وافؼاب واجلالامع مالـ ضِالقع
افٍجر إػ ؽروب افنّس.
وٓ هيّْ ٚضٚل افقؿ ٝأو ؿك ،ؾٍل افنتٚء يُقن افْٓٚر ؿهر ًا ،ويف افهٔػ يىقل.
واإلمسٚك مـ ضِقع افٍجر إػ ؽروب افنّس ،شقا ًء زاد ظدد افسٚظٚت أو َٕص ،هذا هق م ٚحالدده
ِ
ِ ِ
اخلٔ ُط ْإَبٔ ُض ِمـ ْ ِ
افه ََٔ ٚم إِ َػ اف َِّ ْٔ ِؾ ﴾(،)2
ؿٚل -تًٚػَ ﴿ :ح َّتَّك َي َت َه َّ َ
اخل ْٔط ْإَ ْش َقد م ْـ ا ْف ٍَ ْج ِر ُث َّؿ َأمت ُّقا ي
ْ َ
َْ
غ َف ُُ ُْؿ ْ َ ْ
إذا افهٔٚم هق افتًهد وافتًهد -أهي ٚاإلخقة -هق افتَرب إػ اهلل ،افتًهالد هالق افتَالرب إػ اهلل ضِهال ً ٚفرضالٚه
وإتهٚظ ٚد ٚذظف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،هذا هق افتًهد .أم ٚم ٚؾَد صٔئ ً ٚمـ هذه ؾٕ٘ف فٔس تًهد.
( )1مريؿ.26 :
( )2افهَرة.187 :
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افتَرب إػ اهلل ،ؾٓق يْقي بًِّف أن يتَرب إػ اهلل خمِه ً ٚيىِ ٛرض ٚاهلل ،متهً ً ٚفِْهل -ظِٔالف افهال ة
وافس م ،-ويْهٌل فِّسِؿ أن يتٍَد ٍٕسف يف ـؾ ٍ
ظّؾ يًِّف أن ُيًِف وأن يستحرض أن يْقي ؾٔالف افتًهالد
هلل -جؾ وظ َ « ،-ت َه ُّس ُّ َؽ ِيف َو ْج ِف َأ ِخ َ
ٔؽ َصدََ َؿٜش(.)3
يتهسؿ افْٚس وخيتٍِقن يف افْٔٚت أفٔس ـذفؽ؟ وفُـ ادقؾالؼ يْالقي بتهسالّف افتَالرب إػ اهلل -جالؾ
ٔالؽ َصالدََ َؿٜش أوَ « :أ ْن َت ِْ ََالك َأ َخ َ
وظ  -وتٍْٔذ ًا د ٚوجف افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « َت َه ُّس ُّ َؽ ِيف َو ْج ِف َأ ِخ َ
الٚك
بِ َق ْج ٍف َض ِْ ٍؼش(.)4
َ ٛص ْق ُم َر َم َو َ
ٚن".
ؿٚلَُ " :يِ ُ

ُي ،ٛم ٚافدفٔؾ ظذ وجقبف؟ إٔف أحالد أرـالٚن اإلشال م ،ؿالٚل -تًالٚػَ ﴿ :ؾ َّال ْـ َص ِ
الٓدََ ِمالْْ ُُ ُُؿ َّ
الٓ َر
افن ْ
ِ
الل
َؾ ِْ َٔ ُه ّْ ُف﴾( ،)5إ ًذ ا وج ٛظذ اإلٕسٚن أن يهقم إذا صٓد افنٓر ،وفَقل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ُ « :بْ َ
ِْ
َخ ٍ
سش( )6ؾذـر مْٓ ٚافهٔٚم ،ؾ بد أن يتٍ َّىـ فذفؽ ُ-ي.-ٛ
اإل ْش َ ُم َظ َذ َ ْ
وافهٔٚم ؾٔف ؾرائض وؾٔف ٕٚؾِ ،ٜوافٍريو ٜأح ٛإػ اهلل ،يَقل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشالِؿ يف احلالديٞ
افَدد« :ومَ ٚت ََرب إِ ََل َظه ِدي بِ َق ٍء َأح ٛإِ ََل ِِم ٚا ْؾ َس ْض َُ ٝظ َِٔ ِ
الفش( ،)7ؾْٔهٌالل فِّسالِؿ أن يتَالرب إػ اهلل
ْ
َ َ َّ َ َّ ْ
ْ َ َّ َّ َّ َ
هبذه إظامل.
َ ٛص ْق ُم َر َم َوٚن" افهقم هق اإلمسٚك وب َّْٔٚه.
" َُيِ ُ
رموٚن هق ص ٓر بغ صًهٚن وصقال وهق افنٓر افتٚشع مـ افسْ ٜافَّريِ ٜم ٚبدأه ظّر بـ اخلىالٚب -
َ ٛص ْق ُم َر َم َو َ
ٚن".
ريض اهلل ظْف -د ٚبدأ بنٓر اهلل ادحرم ،إذ ًا " َُيِ ُ

( )3أخرجف مسِؿ يف ـتٚب افز وافهِ ٜوأداب -بٚب اشتحهٚب ض ؿ ٜافقجف ظْد افَِٚء (.)2626
( )4أخرجف مسِؿ يف ـتٚب افز وافهِ ٜوأداب -بٚب اشتحهٚب ض ؿ ٜافقجف ظْد افَِٚء (.)2626
( )5افهَرة.185 :
( )6أخرجف افهخٚري يف ـتٚب اإليامن -بٚب بْل اإلش م ظذ َخس ( ،)8ومسِؿ يف ـتٚب اإليامن -بٚب بٔٚن أرـٚن اإلش م ودظٚئّف افًيٚم
(.)16
( )7أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افرؿٚق -بٚب افتقاضع ( ،)6552مـ حدي ٞأ هريرة ريض اهلل ظْف.
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ؿٚل" :بِ ُر ْؤ َي ِِ ٜه ََفِ ِف" يًْل إذا رئل اهل ل ،رؤي ٜاهلال ل ؿوالٔ ٜأصالٌِ ٝاإلظ مٔالغ يف هالذا افالزمـ،
وفَُْٓ ٚل تنٌؾ افًِامء يف ادٚيض وٓ يف احلٚض ،دٚذا؟ رؤي ٜاهل ل أؿقل أصالٌِ ٝمالـ؟ اإلظ مٔالغ ،أمالٚ
افًِامء ؾٍل ادٚيض واحلٚض م ٚاصتٌِقا هب ،ٚدٚذا؟ ٕن افرؤي ٜأمر ؽالر متُِالػ ،يرؾالع اإلٕسالٚن ٕيالره إػ
إؾؼ بًد ؽروب افنّس ؾرى اهل ل ،هذه هل افرؤي ،ٜأقتٚج إػ تُِػ؟ ٓ ،فُالـ يتٍالٚوت افْالٚس يف
حدة اإلبهٚر ويف مًرؾ ٜمْٚزل أو مُٚن افسائل ،ومـ أراد أن يساءى ؾِٔتخذ فٍْسف مُ ًٚ ٕٚيرى ؾٔالف إؾالؼ
ؿهؾ ؽروب افنّس بدؿٚئؼَ ،خس دؿٚئؼ أؿؾ أـثر ،ادٓؿ إٔف ؿهؾ أن تٌرب افنّس يُقن يف مُٚن افسائل،
ؾ٘ذا ؽرب ٝافنّس حيدد مُٚن ؽروهب ،ٚثؿ يهح ٞؾقق هذا ادُٚن وظـ ئّْف -وظالـ ئّْالف ؾَالط -إذا يف
هذا اجلزء يُقن ترائل اهل ل.
وإن ـٚن مثؾ هذه افَِٔٚل يقجد ـقاـ ٛمؤئ ٜؾِٔوع خىال ً ٚبالغ مالؾ ؽالروب افنالّس وافُقـالٛ
اديضء ؾٕ٘ف شُٔقن اهل ل ظذ هذا اخلط أو ظـ ئّْف ؾَط ،وٓ يتُِػ يف رء خر ،ؾال٘ن ر ه ؾٚحلّالد هلل،
ضهً ً ٚفـ يهؾ يف افٌٚف ٛإػ افُقـ ٛاديضء أن يف مثؾ هذه إيٚم ،إذ ًا بٚؤٕ ٚوأجدادَٕ ٚل يُالـ يٍُِٓالؿ
رؤي ٜاهل ل مٕ ٚتٍُِف ٕحـ يف هذا افزمٚن ،ضهً ً ٚفٔس ـؾ إٕسٚن يراه ،دٚذا؟ بسه ٛؿقة اإلبهٚر ومًرؾ ٜأيـ
يُقن افسائل.
ويُقن اهل ل يف فِٔ ٜدخقل افنٓر ضًٍٔ ً ٚجد ًا ،فُـ رؽؿ ضًٍف إٓ إٔف يراه افْٚس ،ؾ٘ن وفد اهلال ل
وَل يراه افْٚس أصهحقا مٍىريـ ،إن وفد اهل ل وَل يراه افْٚس أصهحقا مٍىريـ ،يف حٚف ٜثٕٔٚال ٜوهالق:إن َل
يقفد اهل ل ؾ٘هنؿ فـ يروه ؾسٔههحقن مٍىريـ ،ؾهٚر ظْالدي ـالؿ حٚفالٜ؟ ثال ث حالٓٚت ،افالع يًالرف
احلٓٚت افث ث يرؾع يده ،ث ث حٓٚت إٔ ٚذـرت اثْتغ وأدح ٝفِثٚفث.ٜ
ضٔ ٛتٍوؾ إٔ ٝأؿرب واحد ٓ ..م ٚهل.
ضٔ ٛإٔ ٚشٖظٔده ٚؾٕٚتهٓقا ،احلٓٚت افتل تنٌؾ اإلظ م ث ث حٓٚت :أن يقفد اهل ل ؾالراه افْالٚس
ؾ٘هنؿ يهقمقن ،احلٚف ٜافثٚفث ٜظُسٓ :ٚأن ٓ يقفد اهل ل ؾِـ يراه افْالٚس ؾِالـ يهالقمقا ،واضالح؟ احلٚفالٜ
ؽؿ ظِالُٔؿ َ ،ل يتُّْالقا مالـ رؤيتالف ٕي شاله ،ٛإذ ًا إذا وفالد ورأوه
افقشط أن يقفد اهل ل وٓ يراه افْٚس َّ
أصهحقا صٚئّغ ،واضح؟ ،إذا َل يقفد وَل يروه أصهحقا مٍىريـ ،ادنُِ ٜافتل يثره ٚاإلظ م :إذا وفد وَل
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يراه افْٚس ،إذا وفد وَل يره افْٚسَٕ ،قل إذا وفد اهلال ل وَل يالره افْالٚس ؾالٚحلُؿ ذظالل أهنالؿ يهالهحقن
مٍىريـ ،ؾ٘ن صٚمقا تسً- ٜضهً ً ٚشٍٔىرون حس ٛافقٓدة -أي افٔقم إول شُٔقن إؾىٚر ،افٔقم إول
شُٔقن إؾىٚر ٕهنؿ م ٚرأوا اهل ل ،ؾ٘ن صالٚمقا تسالً ٜوظؼاليـ يقمال ً ،ٚيًْالل -رأوه -شالروٕف يف مسالٚء
افث ثغ حس ٛافقٓدة ومسٚء افتٚشع وافًؼيـ حس ٛافهٔٚم ،ؾَد صالٚمقا تسالً ٜوظؼاليـ يقمال ً ،ٚوإن
رأوه يف مسٚء افثٚمـ وافًؼيـ أصهحقا مٍىريـ.
ـؿ صٚمقا؟ ثامٕٔ ٜوظؼيـ يقم ،وافهٔٚم أؿِف تسً ٜوظؼون ،ؾٔههحقن مٍىريـ يتًٔدون ٕٕف حيرم
صٔٚم يقم افًٔد ،ثؿ يَوقن يقم ً ٚبًد افًٔد ،مـ يقم اثْغ صقال إػ يقم ثامٕٔ ٜوظؼيـ صًهٚن ـِف ؾرصالٜ
فَوٚء ذفؽ افٔقم افذي ؾٚت ،هؾ يٖثّقن؟ ٓ يٖثّقن ،إذا دٚذا هذه افوج ٜاإلظ مٜٔ؟ إٕام هل ٕمر يريده
مـ أثٚره ،ٚأمٕ ٚحـ ؾ ئًْْ ٚوفد أم َل يقفد ٕحـ يف افؼيً ٜهيُّْ ٚرئل أو َل ُيالرى ،إذا ً ظْالدٕ ٚيف افؼاليًٜ
حٚفتٚن :إن رأيْٚه صّْ ٚوإن َل ٕره أمتّْ ٚافًدة ث ثغ ،م ٚيف رء ثٚف ،ٞظْدهؿ افقء افثٚف ٞوهق إٔف يقفد
وٓ ُيرى -يقفد اهل ل وٓ يتُّـ افْٚس مـ رؤيتفَٕ -قل ؾِٔههحقا مٍىريـ.
وؿد ـٚن هذا يف شْ ٜأفػ وأربًامئ ٜوأربً ،ٜيف مسٚء اخلّٔس ثامٕٔ ٜوظؼيـ رموٚن أفالػ وأربًامئالٜ
وأربً ،ٜرئل اهل ل ،ؾٚفْٚس شٔههحقن يقم اجلًّ ٜظٔد-مٍىريـ -رؽؿ إٔف هق افٔقم افتٚشع وافًؼيـ،
ؾذهه ٝإػ افنٔخ مّد افًثّٔغ -رمحف اهلل -يف تِؽ افِِٔ ،ٜوؿِ :ٝمٚذا ،ؿالٚل :شالْهْٔف يف خىهال ٜافًٔالد،
ؿِ :ٝإٔ ٚظْدي خىه ،ٜؿٚل :شتسّع-مًْك ـ مف َل رمحف اهلل -إذ ًا ٕحـ فسْ ٚيف حٚج ٜإػ هذه افوج.ٜ
ضٔ ،ٛؿد يستخدم بًض افْٚس ادْٚطر ادُزةَٕ ،قل ٓ :بالٖس ،يَالقل افنالٔخ صالٚفح افِحٔالدان -
حٍيف اهلل" :ادْٚطر ادُزة ٓ تقجد مًدوم ً ٚوإٕام تٗـد مقجقد ًا" ،ؾال٘ذا اشالتخدم اإلٕسالٚن هالذه ادْالٚطر
ورأى اهل ل ؾْٕ٘ ٚإن وثَْ ٚيف ـ مف صّْ ،ٚوإن َل ٕثؼ بُ مف َل ٕٖخذ بف حتك يٖتْٔ ٚمـ يٗخالذ بُ مالف ،إذ ًا
تٍىـ فذفؽ .هْٚك ضريَ ٜث ،ٜٕٔٚإذ ًا يثه ٝاهلال ل بىريَال ٜافسائالل بالٚفًغ ادجالردة ،أو افسائالل بٚفقشالٚئؾ
ادُزة ،افىريَ ٜافثٚفث :ٜضريَ ٜاحلسٚب ،ضريَ ٜاحلسٚب ضريَ ٜمًَدة ٓ يٍّٓٓ ٚإٓ ذوو ادقاه ٛافًٚفٔال،ٜ
ومـ ـ ٕٝٚظْده مقهه ٜظٚفٔ ٜؾٓؾ شٔؤع وؿتف -إذا ـٚن مقؾَ ً -ٚيف تًِؿ احلسٚب و ٓ يف تًِؿ ـتالٚب اهلل
وشْٕ ٜهٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ؟
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اجلقابًٕ :ؿ ..افث ٜٕٔٚوفٔس ،ٝإن اشتىٚع ظِّف هب ٚـثر خره فُـ ادقؿػ شٔجد إن ـالؾ ضٚؿال ٜمالـ
ضٚؿٚتف يكؾٓ ٚيف ؽر تًِؿ ـ م اهلل وـ م افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ينًر أهن ٚضٔٚع ،فذفؽ مـ افالدظٚء
ِ ِ
َّٚه. ٚ
ـ َز َّـ َ
افىٔ ٛحدي ٞإرؿؿ ابـ أ إرؿؿ ريض اهلل ظْف« :اف َِّ ُٓ َّؿ ت َٕ ٍْز َت َْ َق َاهَ ،ٚو َز يـ َيَٓ ٚأ ْٕ ََْ ٝخ ْ ُر مَ ْ
َْ ٝوفِ ُّٔ ََٓ ٚو َم ْق َٓ َهٚش(.)8
َأ ْٕ َ
ؾٓذا افنخص افذي ُأظىل ذـً ٚء ومقاه ،ٛإذا ُوؾؼ وؿِ ٝفف خذ هذه افَهٔدة أحٍيٓ ،ٚأو خذ هالذه
أي ٜأحٍيٓ ،ٚؾٚدقؾؼ شٔختٚر مٚذا؟ أي ٜوفـ يِتٍ ٝفَِهٔدة ،يَقل إن جٚءت افَهٔدة هُذا دون ـٍِٜ
حٍيتٓ ٚوإٓ ؾ٘ين فـ أميض وؿت ً.ٚ
وبٚدْٚشه ٜأهؾ احلدي ٞهؿ أهؾ ادقاه ٛاحلََٔٔ ٜأم ٚشقاهؿ ؾ٘ن مقاههٓؿ مدودة ،ـٚن بًض إُدبٚء
يف زمـ افًهٚشٔغ يَقل :احلدي ٞم ٚاحلديٞ؟ ،ضهً ً ٚافٌٚفال ٛأن أهالؾ ادقاهال ٛحيتَالرون أهالؾ احلالدي،ٞ
احلدي ٞم ٚاحلديٞ؟ -متَر ًا ،-إٔ ٚأحٍظ ؿهٔدة مَِقب ٜمـ ؿراءة واحدة ،ؾسّع بف أحالد إئّال ،ٜؾجالٚءه
بُراس ظؼيـ حدي ،ٞوؿٚل أمِٓؽ -أطْف ؿٚل -ظؼة أيٚم ،ضهً ً ٚهق ئٍُف ظؼ دؿٚئؼ فٔحٍظ افَهٔدة
وفُـ احلديُ ٞأمٓؾ ظؼة أيٚم ،ؾام اشتىٚع ،ؿٚل أظرف ؿدرك ،أظرف ؿدرك ،احلدي ٞظِؿ ؾحؾ يْٚشالٛ
فٍِحقل ،أم ٚإدب ؾْٔٚش ٛأي أحد ،فذفؽ ٓ يٌالرُٕؿ أهالؾ إدب وأهالؾ اإلظال م ِمال ٚييٓالرون مالـ
ادقاه ،ٛؾّقاه ٛأهؾ احلدي ٞأضًٚف ذفؽ وفُـ أهؾ احلدي ٞمقاههٓؿ يف م ٚيرؾع درجٚهتؿ ظْد مـ؟
ظْد اهلل ،ؾٓؿ أحرص افْٚس أن ٓ ُيًرؾقا ،أهؾ افًِؿ أحرص افْٚس أن ٓ ُيًرؾقا ،وإٔيالر إػ إئّال ٜـالؿ
ت مٔذهؿ؟ ـثر ،ؾُؿ يًرف مـ هٗٓء -مـ هذا اجلّع -ظدد مدود ،فق شٖفتؿ ت مٔذ مٚفؽ ـؿ ظددهؿ؟
تَقل :ـذا ،ـؿ ُظرف مْٓؿ؟ افًدد ادحدود.
إٔ ٚم ٚأدرـ ٝافنٔخ ابـ شًدي -رمحف اهلل -فُْل أدرـ ٝظدد ًا مـ ض بف -رمحٓؿ اهلل أمجًغ -وفالق
شٖفتُؿ إٔتؿ أن ،هؾ تستىٔع أن تذـر َل رابً ً ٚمـ ض ب ابـ شًدي؟ أؿقل رابً ًُٕٕ ٚؿ شتذـرون مـ؟
ابـ ظثّٔغ ،وشتذـرون ابـ ظَٔؾ ،وتذـرون افهنٚر ،اذـروا َل رابً ً ،ٚو ُأمُِٓالؿ إػ هنٚيال ٜافالدورة ،ؾالٖيـ
افهَٔ ٜمـ ض ب افنٔخ؟ ير افًِامء ض هبؿ ظذ أن :احرص أن ٓ ُتًالرف ،احالرص أن ٓ ُتًالرف ،مالٚذا
( )8أخرجف مسِؿ يف ـتٚب افذـر وافدظٚء -بٚب افتًقذ بٚهلل مـ ذ م ٚظّؾ ومـ ذ مَ ٚل يًّؾ (.)2722
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شتستٍٔد ي ٚمسُغ إذا ظرؾؽ افْٚس؟ إٕام يًرؾؽ اهلل ذاك افذي مدحالف زيالـ وذمالف صالغ ،أمال ٚافْالٚس إذا
ظرؾقك ًٕؿ شٔدظقن فؽ تُس ٛحسْٚت ،فُْؽ ي ٚمسُغ ؿد تذل بُِّ ٜتذه ٛبتِؽ احلسالْٚت ـِٓال،ٚ
إذ ًا م ٚحٚجتل أن أورط ٍٕز يف هذه ادٍٚضِٜ؟ إن أبَك مستقر ًا مٌّقر ًا ٓ يًرؾْل أحد ،خر َل.
ضٔ ٛإن احتٚجؽ افْٚس؟ افْٚس حيتٚجقن َل إٔٚ؟ ؿد حيتٚجقن فالؽ ،احلّالد هلل ،إن احتالٚجقا َل ؾال٘ن
ادنٓقر مـ أهؾ افًِؿ يًرف ؿدر أخٔف ادٌّقر ،أفٔس ـذفؽ؟
أن -أشٖل اهلل أن يثهتف ويهٚرك فْ ٚيف ظِّف ويّد يف ظّره ظذ ضٚظتف-افنٔخ صٚفح افٍقزان -حٍيف
اهلل -فق شٖفتف ظـ زم ئف أيٚم افُِٔ ٜؾربام ظدهؿ ـٚمِغ فؽ ،وؿد ٓ ًٕرؾٓؿ ـِٓؿٍٕ ،رض أن واحالد مالـ
هٗٓء افزم ء َص ًَر أن افْٚس بحٚج ٜإػ رء ظْده وهق مٌّقر ،مٚذا يًٍؾ؟ هؾ يٖ يزاحؿ افنٔخ صٚفح
يَقل :أبًد أريد أن ابِغ افْٚس ـ ًم ٚهؿ بحٚج ٜإفٔف؟
اجلقاب ،ٓ :ـؾ م ٚظِٔف إٕف حيُل فِنٔخ صٚفح يَقل :ي ٚصٔخ صٚفح وجدت أن افْٚس يف حٚج ٜإػ
هذا إمر ،ؾامذا شَٔقل افنٔخ صٚفح؟ يَقل :جز ك اهلل خر ،أمر ـْ ٚظْف ؽٚؾِغ ؾْهٓتْال ٚفالف ،ؾٖٔخالذ مالـ
زمِٔف ويْؼه يف افْٚس ،ويهَك زمِٔف يف افًٚؾٔ ،ٜأو يف طؾ افًٚؾٔ ،ٜؾ٘ن اؿسح افنٔخ صٚفح -مث ً  -ظذ مٚ
اؿسح زمِٔف ،ؿٚل :واهلل ي ٚؾ ن افْٚس فٔسقا بحٚج ٜإػ هذه ،ؾ٘ن اؿتْع زمِٔف يهَك ويـ؟ يف افًٚؾٔال ٜوإن َل
يَتْع ؾٕ٘ف مـ افسٓؾ ظِٔف أن يْٚؿش زمِٔف يف هذا إمر حتك يؼح اهلل صدر افنٔخ صٚفح مث ً ٕخذ هذا
إمر أو يؼح صدره فسـف ،ؾ٘ن َل يستىع أحدمه ٚأن ُيَْع افثٚين ظْده ٚيتقـؾ ظذ اهلل ويَقل أهيال ٚافْالٚس
ٍ
بحٚج ٜإػ هذا إمر ؾخذوا بف ،ؾ٘ن أخذ افْٚس بف احلّد هلل ،وإن ترـالقه برئال ٝذمتالف ،ثالؿ يرجالع إػ
إٔتؿ
افًٚؾٔ.ٜ
إذ ًا احرص ظذ افًٚؾٔ ٜومـ افًٚؾٔ ٜأن ٓ يًرف افْٚس إٔؽ قّؾ صٔئ ً ٚمـ افًِؿ رؽؿ إٔالف شٔهالِٓؿ
ـؾ م ٚتًِّف ُي ٛأن تقصِف إفٔف ـؾ م ٚتًِّف ُي ٛأن تقصِف إػ افْٚس فُـ أوصِف ظـ ضريؼ ذفؽ افذي
ُأبتع بٚفنٓرة؟
ٕرجع إذ ًا اإلظ مٔقن ينٌِٓؿ احلٚف ٜافثٚفث ٜإذا ُوفد اهل ل وَل يره افْٚسٕ ،حـ هالذا إمالر ٓ ينالٌِْٚ
دٚذا؟ ْٕٕ ٚإذا وفد وَل ٕره ؾْههح مٍىريـ متّغ ث ثغ مـ صًهٚن ،ؾ٘ن رأيْٚه فِٔ ٜافتٚشع وافًؼاليـ مالـ
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رموٚن -ـام حهؾ يف أفػ وأربًامئ ٜوأربً -ٜؾْٕٕ٘ ٚههح مٍىريـ ثؿ َٕيض يقم ً ٚبًد افًٔد وٓ إثالؿ ظالذ
الِ ٜه ََفِ ِ
افْٚس ٓ ،يٖثّقن أبد ًا ،إذ ًا تٍىْقا فذفؽ ؿالٚل" :بِر ْؤي ِ
الف" أي برؤيال ٜهال ل رموالٚن ،برؤيال ٜهال ل
ُ َ
َ ٛص ْق ُم َر َم َو َ
ٚن بِ ُر ْؤ َي ِِ ٜه ََفِف"ِِ.
رموٚنَُ " .يِ ُ
ٍ
صحق ضهً ً ٚهذا مـ تُِػ افٍَٓٚء
غ َأ ْص َه ُحقا ُم ٍْىِ ِري َـ" ؿٚل مع
ؿٚلَ " :ؾِ٘ ْن ََل ْ ُي َر َم َع َص ْح ِق َف ْٔ َِ ِ ٜاف َّث ََثِ َ

ؾ٘ن افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َل يَؾ صحق أو بدون صحق ،ؿٚل« :صقمقا فرؤيتف وأؾىروا فرؤيتف ؾ٘ن ؽالؿ
ظُِٔؿ ؾٖـِّقا افًدة ث ثغش( ،)9ؾٓؿ جٚءوا بحٚف ٜجديدة إٔف إذا ـالٚن اجلالق صالحق ًا وَل يالراه أحالد ؿالٚل:
" َأ ْص َه ُحقا ُم ٍْىِ ِري َـ" دٚذا؟ يَقفقن ٕٕف فق ـٚن مقجقد ُفرئلَٕ ،قل إن َل ٕره وفالق ـالٚن مقجالقد ًا شْهالهح
مٍىريـ.
س" ،افٌٔؿ مًروف افسح ٛافتل تُقن ،وافَس م ٚيُقن يف إؾؼ مـ
ؿٚلَ " :وإِ ْن َح َٚل ُدو َٕ ُف َؽ ْٔ ٌؿْ ،أو َؿ َ ٌ
ؽهٚر أو ؽره ،ومـ حٚول مُْؿ أن يتٚبع ؽروب افنّس شٔجد إٔف يف بًض إيٚم تٌرب افنّس صٚؾٔ،ٜ
بحٔ ٞإٕؽ ترى خط إؾؼ وافنّس تٌىس ؾٔف ،شقا ًء ـْ ٝظذ افهحر أو يف افالز ،ويف بًالض إيالٚم ٓ،
س" رء مـ افٌهٚر أو ؽره.
ترى افنّس ظٚفٔ ٜومع ذفؽ ختتٍل ،مـ افذي أخٍٚهٚ؟ " َؽ ْٔ ٌؿ" شحٚبْ " ،أو َؿ َ ٌ
ؿٚل" :وإِ ْن ح َٚل دو َٕف َؽٔؿ ،أو َؿ َس" ؿٚلَ " :ؾ َي ِ
ٚه ُر ادَ ْذ َه ِ
َ ٛص ْق َم ُف" مـ أيـ جٚءوا بٔج ٛصقمف؟
َُ ٛيِ ُ
َ َ ُ ُ ٌْ ْ ٌ
ؿٚفقا احتٔٚط ،وافهحٔح إٕف ٓ ُي ٛصقمف ،بؾ إن َل ُي َر يٍىرون ،إن َل ُي َر يٍىرون ظذ ـؾ حٚفال ،ٜوهْال- ٚ
ِ
هنٚر؟ تًرؾالقن هالذا؟ ٓ،
ئل َهنَٚر ًا" يًْل ـٔػ رئل ً
ئل َهنَٚر ًا َؾ ْٓ َق ف َِّ ْٔ َِ ٜادَهُِ " ،"ٜر َ
ًٕؿ شتٖ  -ؿٚلَ " :وإِ ْن ُر َ
حٚول ؽد ًا إن صٚء اهلل يف افههٚح أن تهح ٞظـ افَّر شتجده أمٚم افنّس ٕٕف مٚزفْ ٚافَّر ـهر ،ؾالٚفَّر
يؼق هذه افَِٔٚل ويف ـؾ فِٔ ٜيتٖخر إذاؿف حتك يٖ فِٔ ٜافقٓدة تؼق افنّس ؿهِف ،ثؿ يؼالق بًالده،ٚ
واضح؟ يًْل افَّر أن ٕراه يف خر افِٔؾ مرتٍع وافنّس إػ أن م ٚأذؿ ،ٝؽد ًا شالْراه أؿالؾ ارتٍالٚع،
وؿد ٕرامه ٚيف افههٚح مً ًٕ ،ٚرى افَّر أؿرب إػ ادٌرب مـ افنّس ،ويف ـؾ يقم يدٕق ،فق إٔؽ حٚوف ٝأن
ترصد افَّر وافنّس -مث ً  -يف افسٚظ ٜافسٚبً ٜصهٚح ً ٚؽد ًا شتجد أن افَّر هْ ،ٚوافنّس هْ ،ٚثؿ ـالؾ
( )9أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهقم ،بٚب ؿقل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :إذا رأيتؿ اهل ل ؾهقمقا وإذا رأيتّقه ؾٖؾىرواش ()1959
ومسِؿ يف ـتٚب افهٔٚم ،بٚب وجقب صقم رموٚن فرؤي ٜاهل ل وافٍىر فرؤي ٜاهل ل وإٔف إذا ؽؿ يف أوفف أو خره أـِّ ٝظدة افنٓر ث ثغ
يقم.)1585( ٚ
ً
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يقم أرصد شتجد إٕف ادسٚؾ ٜتؤؼ ،ضهً ً ٚافنّس يف مُٚهن- ٚيف ـؾ يقم يف مُٚهن -ٚأم ٚافَّر ؾٓالق يف ـالؾ
يقم يدٕق مـ افنّس ،حتك إذا ـٚن يقم وٓدة اهل ل تؼق افنّس ؿهِف ثؿ يؼق بًالده- ،ٚضهًال ً -ٚهالؾ
يُّْؽ أن تراه؟ إن رأيتف ؾٓق فِِٔ ٜادَهِ ،ٜضهً ً ٚشتسالر افنالّس وافَّالر إػ افٌالروب ؾتٌالرب افنالّس
ئل َهنَٚر ًا" أي بًالد افنالّس- ،أظٔالدٕ -ن هالذه افهالقرة
ويهَك افَّر ه ل يراه افْٚس ،إذ ًا ؾ٘ن ؿقففُ " :ر َ
متٍُِ ،ٜافسٚظ ٜافسٚبً ٜؽد ًا إن صٚء اهلل شسون افَّر أؿرب إػ جٓ ٜافٌرب مـ افنّس ،واضح؟ صالهٚح
إحد ،صهٚح آثْغ شُٔقن أؿرب فُْف ؿرب مـ افنّس ،ادسٚؾ ٜبْٔف وبغ افنّس صٌرت -افث ثالٚء
أصٌر -حتك يٖ يقم افقٓدة ؾَٔسن افنّس وافَّر مجًٔ ً ،ٚثؿ يقفد بٖن تسهَف افنّس ؾال٘ن متُْال ٝمالـ
رؤيتف يف افسٚبً ٜصهٚح ً ٚشتجد أن افنّس أؿرب إػ إؾؼ افٌر مـ افَّر ،شالتٌرب ويهَالك هالق يًِالـ
ئل َهنَٚر ًا َؾ ْٓ َق ف َِّ ْٔ َِ ِ ٜادَهِ ."ٜؿٚل
اهل ل ،هذا مًْك ؿقففَ " :وإِ ْن ُر َ
(ادتـ)
ٍ
افه ْق ُم"
َّٚس ُـ َِّ ُٓؿ َّ
ؿٚل -رمحف اهلل" :وإذا َر ُه َأ ْه ُؾ َب َِد َف ِز َم افَّْ َ
(افؼح)
ٍ
افه ْق ُم" ،ضهً ً ٚاحلجالٚوي -رمحالف اهلل( -ؿالد ُتُالقيف يف شالْٜ
َّٚس ُـ َِّ ُٓؿ َّ
يَقل" :وإذا َر ُه َأ ْه ُؾ َب َِد َف ِز َم افَّْ َ
تسًامئ ٜوشتغ) ٓ أدري ـٔػ يِزم افْٚس هبذا إمر ،يًْل تهقر إذا ؿهؾ َخسغ شَْ ٓ- ٜخسغ ؿريهال-ٜ
يًْل يذـر فْ ٚأبٚء -يًْل فًِف -يف شْ ٜأفػ وث ثامئ ٜوشهًغ أيٚم ابـ شًدي -رمحالف اهلل -ـالٚن ؿالد ٓ
يًِؿ افْٚس بٖٕف رئل اهل ل يف افريٚض وافْٚس يف افَهٔؿ ٓ يًِّقن بف إٓ مـ افٌالد ،ـٔالػ يِالزم افْالٚس
بٖمر؟ متك شٔهؾ اخلز إف ٔٓؿ؟ أن يُّـ أن تَقل هب ٚإذا حهؾ أمالر افؼالق وافٌالرب يًِالؿ بالف أفالٔس
ـذفؽ؟!
ٍ
الق ُم" هالذا خال ف مال ٚـالٚن ظِٔالف افهالحٚب- ٜريض اهلل
افه ْ
َّٚس ُـ َِّ ُٓؿ َّ
ؿٚل" :وإذا َر ُه َأ ْه ُؾ َب َِد َف ِز َم افَّْ َ
ظْٓؿ ،-إن افهحٚب ٜـٕٚقا يهقم ـؾ أهؾ ٍ
بِد حس ٛرؤيتٓؿ ،يهً ٛظِٔؽ أن ُتُهِغ افْالٚس يف افالّٔـ إذا
رأيتف يف افنٚم أو افًُس -ـام ذـرت فؽ ؿهؾ ؿِٔؾ -ـٚن أبٚء يذـرون فْ ٚإٔف ـٚن ادِالؽ ظهالد افًزيالز -
رمحف اهلل -إذا ُرئل إذا ثه ٝافنٓر أرشؾ ؾٚرش ً ٚإػ ـؾ بِد ،ؾٖٔ افٍٚرس ضهً ً ٚمتك شٔهؾ؟
-9-

رشح كتاب الصيام
اهل ل ٓ ُيًرف بٖٕف ّ
هؾ إٓ بًد ؽروب افنّس ،ؾٖٔ افٍٚرس متك شٔهؾ؟ إذا ـٚن مـ افريٚض إػ
ظْٔزة يًْل م ٚيٍُل ث ث ٜأيٚم ،إذ ًا حؾ ادسٖف ٜفُـ ـ ٕٝٚهْٚك برؿٔ ٜوـٚن برؿُٔ ٜبريدة ؾٖٔ افٍالٚرس مالـ
ُبريدة إػ أن يْزل ،وؿد يهؾ اخلز إٓ افههٚح ،ؾٖٔ ويىِؼ ضَِٚت وافْٚس ضهً ً ٚـِٓؿ يْتيرون مثؾ هذا
إمر ،ؾ يهٔهٓؿ إٓ افٍرح بدخقل صٓر.
جٓتف ،أن م ٚظْدٕ ٚرء اشّف جٓ ٜظْدٕ ٚدول وفُؾ ٍ
ِ
دوفٜ
فُـ افهحٔح إٔف إذا ُرئل فزم مـ ـٚن يف
ُيرى ؾٔٓ ٚؾٔج ٛظذ أهؾ هذه افدوف ٜأن يهقمقا ،فذفؽ يتٍٚوت ؿد يهقمقا افْٚس يف افسًقدي ٜوافْالٚس
يف مك ٓ يهقمقا ـِٓؿ صح ،وٓ يرضك اإلظ م إٔف ُي ٛتقحٔد  ..ؿد ٕهالقم يف افسالًقدي ٜومكال مالٚ
صٚمقا أو افًُس ٓ هيّْ ،ٚؾّـ إذا رئل يف ٍ
بِد فزم مـ ق ٝوٓي ٜذفؽ احلٚـؿ أن يهقمقا ؾَط ،أمال ٚمالـ
ُ
فٔس ق ٝوٓيتف ؾٕ٘ف ٓ يِزمف افهقم -ضٔ -ٛادَٔؿ يف ادُِّ ٜمٚذا يًٍؾ؟
تالٚبع
تٚبع فُِِّّ- ،ٜضٔ -ٛافسًقدي إذا ـالٚن يف مكال مالث ً ؾٓالق ٌ
أن تُقن ُمَٔ ًام يف ادُِّ ٜؾٌٖٕ ٝ
دك ،يهَك مًْ ٚادسِّقن افذيـ ابت هؿ اهلل بٚفًٔش يف ب د افٍُٚر -أشٚل اهلل جؾ وظال أن ُيًجالؾ هلالؿ
افًٚؾٔ -ٜادسِّقن افذيـ ابت هؿ اهلل بٚفًٔش يف ب د افٍُٚر ،إن ـٚن احلٚـؿ يف ب د افٍُٚر ؿد ظالغ مٍتٔال ًٚ
تٚبع فف ،وإن َل يُـ هْٚك
ؾ٘ن افَقل ؿقل ادٍتل ،بًض افدول ؾٔٓ ٚمٍتل مسِؿ ؾٚفَقل ؿقل ادٍتل ،ؾٚفْٚس ٌ
تًٔغ  ،ؾٚدراـز اإلش مُٔ ٜتُرت ٛؾٔام بْٔٓ ،ٚومـ ـٚن تٚبً ً ٚفِّرـز رؿؿ واحد ؾٕ٘ف يهالقم مالع ادرـالز رؿالؿ
واحد ،ومـ ـٚن تٚبع فِّرـز رؿؿ اثْغ ؾٕ٘ف يهقم مًف وهُالذا ،وهالذا هالق إينال ٕن مالـ افهالً ٛأن
تُِػ افْٚس أمر ًا ٓ يستىًٔقٕف ،إذ ًا إذا رئل يف ٍ
بِد فزم مـ قُ ٝحُؿ احلٚـؿ افالذي ؿهالؾ هالذه افرؤيال ٜأن
ُ
يهقمقا ،وٓ يِزم مـ ق ٝحٚـ ٍؿ أخر ،ضب ٝمثٚل بغ افسًقدي ٜومك ،أم ٚيف أحقال ادسِّغ ادهتِالغ
تهع فٍِّتل يف بِدـؿ ،إن ـٚن احلٚـؿ افُٚؾر ظغ مٍتل فِّسِّغ ؾٓؿ
يف ادًٔن ٜيف ب د افٍُٚر ؾَْقل إٔتؿ ٌ
تهع فف ،وإن َل يُـ احلٚـؿ افُٚؾر ظغ مٍتٔ ً ٚفِّسِّغ وفُـ ادسِّغ تتقزظٓؿ مراـز إش مٔ ،ٜؾّـ ـالٚن
ٌ
تٚبً ً ٚفِّرـز رؿؿ واحد ؾٕ٘ف يهقم ويٍىر مع ادرـز رؿؿ واحد ومـ ـٚن تهع ادرـز رؿؿ اثْغ ؾٕ٘الف يهالقم
ٍ
ظامرة واحدة افذي
ويٍىر مع ادرـز رؿؿ اثْغ ،ؿد حيدث -وٕسٖل اهلل افًٚؾٔ -ٜأن يُقن مسِامن ئًنٚن يف
يف افدور إول يتهع ادرـز رؿؿ واحد ؾٔهقم ،وافذي ؾقؿف يف افدور افثٚين يتهع ادرـز رؿؿ اثْغ ؾٍٔىالر مالٚ
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ظِٔف رءٕٕ :ف هذا هق م ٚيستىًٔفَٕ ،قل هلٗٓء أصحٚب افًامرة اجتٓدوا إٔتؿ ُُٕرجع افْٚس إػ  ،...ؾال٘ن
ٍ
الػ اهللَُّ َٕ ٍْ ًسال ٚإِ َّٓ
مُٚن فٔس ؾٔالف أحالدٌٌ يتهًالف ؾٕ٘الف خيتالٚر فٍْسالف مالُ ٚيالده إٔسالٕٕ :ٛالفُ َٓ ﴿ :ي َُ يِ ُ
ـٚن يف
ُو ْش ًَ َٓ.)15(﴾ٚ

ٍ
افه ْق ُم" افهحٔح إٔف يِزم افهقم مـ ـٚن ق ٝحُؿ احلٚـؿ افذي
َّٚس ُـ َِّ ُٓؿ َّ
"إذا َر ُه َأ ْه ُؾ َب َِد َف ِز َم افَّْ َ

ؿهؾ صٓٚدة افرائل ،ومـ َل يُـ قُ ٝحُّف ؾٕ٘ف ٓ يِزمف افهقم.
ادراـز اإلش مٔ ٜوضحتٓ.ٚ
مـ ـٚن يف ٍ
بري ،ٜظر راظل ؽْؿ يف افز م ٚيِزمف أي رء ،ؾٕ٘ف ُيتٓد يف ترائل اهل ل بٍْسالف ؾال٘ن ر ه
صٚم وإن َل يره أؾىر ،فُـ إن دخؾ افهِد ووجد أن رؤي ً ٜخمٚفٍ ًف فرؤيتف ،ؾٚدًتّد مـ؟ افهِد ،ادًتّالد رؤيالٜ
افهِد ٓ رؤيتف.
وهْ ٚمسٖف ٜوهل إذا ر ه أهؾ ٍ
بِد فِٔ ٜافث ثغ مـ صًهٚن وبِدٌٌ َل يالروه ،افهِالد رؿالؿ واحالد رأوه فِٔالٜ
افث ثغ مـ صًهٚن ؾهٚمقا وافهِد رؿؿ اثْغ َل يروه -واضح -ؾ٘هنؿ شٔههحقن أي رؿؿ اثْالغ مٍىالريـ،
ٍ
واحد إػ اثْغ خ ل افنٓر ضهً ً ٚشْٔتَؾ صٚئؿ ويهالؾ صالٚئؿ ،ؾال٘ن أـّالؾ هالق
ؾ٘ذا إتَؾ مسٚؾرون مـ
ث ثغ حس ٛرؤيتف وهؿ َل يُِّقا ث ثغ ضهً ً ٚمٚزافقا تسً ٜوظؼيـ أفٔس ـذفؽ؟
ؾهَل ظْدهؿ حتك جٚء يقم ث ثغ بٚفْسه ٜفف افذي يقاؾؼ تسً ٜوظؼيـ بٚفْسه ٜهلالؿ ،ؾال٘ن أصالهحقا
مٍىريـ أصهح مٍىر ًا مًٓؿ ،وإن أصهحقا صٚئّغ ؾْٓ ٚاختِػ أهؾ افًِالؿ يف ذفالؽ مالْٓؿ مالـ ؿالٚل إٔالف
يهقم تهً ً ٚفهٔٚمٓؿ ويُقن ظٔده مًٓؿ وإن صٚم واحد وث ثغ ؾُٖٕف َل يًتد بهٔٚمف يقم افث ثغ ،ومالـ
أهؾ افًِؿ مـ ؿٚل ٓ بؾ ُيٍىر رس ًا ويف احلٚفتغ إمر واشع م ٚدام أن فف مـ يَِده مـ أهؾ افًِؿ ؾٕ٘ف هالذا
صحٔح ،ؾٍِْرض أن زيد ًا أؾىر رس ًا وبُر ًا صٚم ؾَْقل ٌ
ـؾ مْٓؿ ظذ خر َل يَع أحدٌٌ مالْٓؿ يف ُمالرمٕ :ن
زيد أؾىر ٕٕف يًتَد أن ذفؽ افٔقم ظٔد وٓ ُيقز صٔٚم افًٔد ،وبُر صٚم ٕٕف يًتَد أن رؤيتف إوػ ـٕٚالٝ
خىٖ وبٚفتَٚل واصؾ افهٔٚم ،إذ ًا هذه ادسٚئؾ افتل بحثْٓ ٚهذا افٔقم ظـ افهٔٚم وظالـ افرؤيال ،ٜوأرجالق أٓ

( )15افهَرة.286 :
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ُتُرجػ بْ ٚوشٚئؾ اإلظ م وهْٚك ظٓده ،وشٚئؾ اإلظ م أصٌِ ٝافْٚس يف هذا افزمـ أفٔس ـذفؽ؟ -ؾ
حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل -إخهٚر ث ث ٜإٔقاع إخهٚر ُـُِٓ ٚث ث ٜإٔقاع:
 -1خز ئًْؽ بٖمر ديْؽ
 -2خز ئًْؽ يف أمر دٕٔٚك
 -3خز ٓ ئًْْؽ.
زٓ
صْػ إخهٚر افتل تتهًٓ ٚإُٔ -ٝأظٔد -خز ئًْؽ يف أمر ديْؽ ،خز ئًْؽ يف أمالر دٕٔالٚك ،خال ٌ
ئًْْؽ صْػ إخهٚر أـثره ٚمـ افْقع افثٚف ٞافذي ٓ ئًْؽ ،إذا أشَى ٝؿذائػ ظذ ٕجران مالث ً مالـ
أي إٕقاع هذه؟ مـ افْقع افثٚف ٓ ٞئًْؽ :ظذ ٕجران وٓ ئًْْل ٕ ....ين فس ٝجْالدي ً ٚأو ظسالُري ً ٚيف
ز ٓ ئًْْل،
ادقاجٓ ٜوفس ٝصٚح ٛؿرار م ٚئًْْل وفٔس َل
ٌ
ؿري ٛيف ٕجران حتك أضّئـ ظِٔف إذ ًا هذا خ ٌ
ئًْْل يف أمر دٕٔٚي  ،-ٓ-ئًْْل يف أمر ديْل ًٕ-ؿ -أدظقا هلؿ شقا ًء ـٚن اخلز صحٔح ً ٚأو ـٚذبال ً ٚأفالٔس
ـذفؽ؟
إذ ًا تٖمؾ هذا اخلز رؽؿ أمهٔتف إٓ أن أؿقل إٕف مـ افْقع افذي ٓ ئًْْؽ ،فـ يٖ وٓ أصحٚب افَالرار
يُ ٚظّر صق رأيؽ ٕىِؼ ظِٔٓؿ ـٚتٔقصف وْٕسػ افىٚئرة ،خِقين أؾُر إٔ ٝتٍُر  ....أفٔس ـذفؽ؟
إذ ًا إمر ٓ ئًْْل ٓ يف ديْل وٓ دٕٔٚي أم ٚافدظٚء ؾِٓؿ مْل افدظٚء شقا ًء ظِّ ٝأو َل أظِؿ ،هالذا إذا
ـٚن يف ٕجران ؾام بٚفؽ إذا ـٚن يف أمٚــ أخرى ،إذ ًا اخلز افذي ئًْؽ يف أمر ديْؽ واخلز افذي ئًْالؽ يف
أمر دٕٔٚك-خٚفْٖٕٔ ٚخذهؿ واحد واحد -اخلز افذي ئًْؽ يف أمر ديْؽ مـ أي وشٚئؾ اإلظال م تٖخالذه؟
مـ افقشٚئؾ إيش؟
ادقثقؿ- ٜضٔ -ٛم ٚهل افقشٚئؾ ادقثقؿٜ؟ يًْل بٖي ٍ
فٔ ٜتقثؼ هذه افقشِٔ ٜوٓ تقثؼ هذه افقشِٜٔ؟
أظىْٔل فٔ ٜأبثٓ ٚيف افْٚس حتك يَقفقا هذه وثٚئؼ مقثقؿ ٜوهذه وثالٚئؼ ؽالر مقثقؿال ٜهالؾ ظْالدـؿ فٔال-ٜ
جزاـؿ اهلل خر ًا ظٍق ًا -إذ ًا فٔس هْٚك فٔ ٜشٖضب فؽ ادثٚل أنٍٕ :رض إٔف يف فِٔ ٜافث ثغ مـ صالًهٚن
افسٚظ ٜافسٚبً ٜمسٚء ًا ،فِٔ ٜافث ثغ مـ صًهٚن مجٔع وشٚئؾ اإلظ م ووشٚئؾ افتقاصؾ أظِْ ٝأن ؽد ًا مالـ
رموٚن إٓ افقشٚئؾ افرشّٔ ٜيف ادُِّ ٜافًربٔ ٜافسًقدي ،ٜؾٓؾ شتًزم أن تههح ؽد ًا صٚئ ًام؟ هالف؟ فالٔش؟
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ـؾ افقشٚئؾ ؿْٚة ادجد ،وؿْٚة اجلزيرة وؿْٚة ،وؿْٚة ـِٓ ٚتَقل ُرئل اهل ل يف مٚؾي ٜظسر مث ً  -هف -هالؾ
ُتُههح صٚئ ًام؟ هؾ تًزم أن تهقم ؽد ًا؟ ٓ :دٚذا؟
ٕن افقشِٔ ٜادقثقؿ ٜم ٚزاف ٝصٚمت ٜم ٚذـرت رء ،أفٔس ـالذفؽ؟ إذ ًا إمالر افالذي ئًْالؽ يف أمالر
ديْؽ فـ تٖخذه إٓ مـ افقشٚئؾ ادقثقؿ ٜوهل افقشٚئؾ افتالل أذن هبال ٚوَل إمالر يف بِالدك ،هالذه افقشالٚئؾ
ادقثقؿ- ٜواضح -إذ ًا إذا ـٚن إمر ِم ٚئًْؽ يف أمر دئْؽ ،ؾِـ تٖخذ إٓ بَقل افقشٚئؾ ادقثقؿ ٜوم ٚهالل
أفٜٔ؟ افتل أذن هل ٚوَل إمر ظْدك يف أن تْؼ خز أو أن تسُ ٝظْف هالذا يف أمالر دئْالؽ ،يف أمالر دٕٔالٚك
ٍٕس افهقرة فق أظِـ مجٔع افقشٚئؾ ـؾ افَْقات وافقشٚئؾ افتقاصؾ إٕف اخلّٔس شُٔقن إجٚزة وافسهٝ
شُٔقن دوام مث ًً ،هف ،صهٚح اخلّٔس تروح تداوم وٓ ٕ؟
تروح تداوم .فٔش؟ ٕٕؽ َل تسّع مـ ادهدر ادقثقق افذي أذن بف وَل إمر ،إذ ًا م ٚهل أفٔال ٜافتالل
تقثؼ هب ٚوشٚئؾ اإلظ م؟ م ٚـٚن متًَِ ً ٚبقَل إمر .م ٚافدفٔؾ افؼظل ظذ هالذا افُال م؟ -واضالح -إٔالٚ
أن ذـرت فؽ أمقر ظَِٔ ٜوٕحـ فسْ ٚأتهٚظ ً ٚفًَِؾ ٕحـ أتهٚظ ً ٚفِؼائع ،افدفٔؾ افؼظل ؿقل افْهل صذ
غ َوإِ َمَ ٚم ُٓ ْؿش(.... )11
مجَ ٚظ َ ٜادُْ ْسِِ ِّ َ
اهلل ظِٔف وشِؿَ « :ت ِْ َز ُم َ َ
إذ ًا هبذا شرتٚح افْٚس وهبذا يتهغ فؽ أن وشٚئؾ اإلرجٚف ـِٓ ٚفـ تًدوا أن تُقن وشالٚئؾ إرجالٚف
افنالٔ َى ِ
ِ
ٚن فِ َٔ ْح ُالز َن
وفٔس ٝوشٚئؾ إظ م،ـِٓ ٚوشٚئؾ إرجٚف وفٔس ٝوشٚئؾ إظ م﴿ ،إِ َّٕ ََّام افَّْ َّْج َقى مال َـ َّ ْ
ا َّف ِذي َـ َمُُْقا﴾( ،)12ـؾ وشِٔ ٜتهٔهؽ بٚحلزن ؾٚظِؿ أهن ٚمـ افنٔىٚن ﴿ ،فِ َٔ ْح ُز َن ا َّف ِذي َـ َمُُْقا﴾(ٕ )13ن اهلل
ُالر َ
ق َز ْن َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َو َٓ َت ُ
ون﴾( ،)14إذ ًا ظِْٔال ٚأن
تًٚػ ٓ -حي ٛفؽ أن قزن أبد ًاَ ﴿ ،و َٓ َ َْؽ ِيف َض ْٔ ٍؼ يِم َّالَ ٚي ّْ ُُ ُ
ٕتٍ َّىـ فذفؽ ،هذه اشتىراد اظذروين يف هذا آشتىراد،ؾّٓتؿ أن م ٚهل أفٔ ٜافتل ٕوالهط هبال ٚوشالٚئؾ
اإلظ م؟ هٚ؟

( )11أخرجف افهخٚري يف ـتٚب ادْٚؿ -ٛبٚب ظ مٚت افْهقة يف اإلش م ( ،)3656ومسِؿ يف ـتٚب اإلمٚرة -بٚب وجقب م زم ٜمجٚظٜ
ادسِّغ ظْد طٓقر افٍتـ (.)1847
( )12ادجٚدف.15 :ٜ
( )13ادجٚدف.15 :ٜ
( )14افْحؾ.127 :
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فزوم مجٚظ ٜادسِّغ وإمٚمٓؿ ،أي وشِٔ ٜتِزمف تَربؽ مْف قههؽ إفٔالف وقههالف إفٔالؽ ،ؾٓالذه وشالِٜٔ
أفزمٓ ،ٚدٚذا؟ ٕن هْٚك أخهٚر فٔس مـ مهِح ٜافْٚس أ يًِّقا هب ،ٚؾامذا يًٍالؾ وَل إمالر؟ هالٚ؟ يُتّٓالٚ
ظِٔٓؿ ،م ٚيهٌِٓ ٚافْٚس ،د ٚمٚت ظع أيهؽ  -خر ش ضغ افدوفال ٜإيقبٔال -ٜمالٚت ،واجلالٔش مِالتحؿ يف
مًرـ ،ٜمِتحؿ يف م ًرـ ،ٜزوجتف صجرة افدر أخٍ ٝمقتف وبَٔ ٝتدير افه د ثامٕغ فِٔ ،ٜإيش رأيُؿ؟ هؾ
شُٔقن مـ مهِح ٜادسِّغ وهؿ يقاجٓقن افْهالٚرى يف مكال يف ذفالؽ فٔالقم أهنال ٚتىِالع صالجرة افالدر
وتَقل-:واهلل -مٚت أمرـؿ ابحثقا فُؿ ظـ أمر؟ ،وهل امرأة ـتّ ٝمقتف وترـ ٝافْٚس يف حرهبؿ حتك
إتٓ ٝادًرـ ،ٜثؿ أظِْ ٝذفؽ ،مثٚل خر -خر مْٓ -ٚزوج ٜأ ضِح ٜأم شِٔؿ -ريض اهلل ظْٓ -ٚد ٚمٚت
ابْٓ ،ٚهٚ؟ مٚذا ؾًِٝ؟
هؾ اشتَهِ ٝزوجٓ ٚوؿٚف ٝمٚت ابْؽ؟ أو أهن ٚأظدت فف بٔتٓ ٚوضًٚمف وٍٕسٓ ٚحتك أصٚب مْٓال- ٚ
ريض اهلل ظْٓ -ٚؾِام أصٚب مْٓ ٚؿٚف :ٝفق أن ؿقم ً ٚترـقا ظْد صخص وديً ٜثالؿ ضِهالقه -ضِهالقا افقديًالٜ
مْٓؿ -ؾٓؾ فف أن يردهٚ؟ ؿٚل :ب  ،ؿٚف :ٝؾٚحتس ٛأبْؽ ؾ٘ن اهلل -تًٚػ -ؿد أخذ وديًتف -ـام ؿٚل ريض
اهلل ظْف .-إذ ًا فٔس ـؾ خز يْهٌل أن يْتؼال ،فالذفؽ مال ٚيسالّك افسالهؼ اإلظ مالل ٕسالّٔف افسالهؼ إيالش؟
أإلرجٚيف ،افسهؼ اإلظ مل ٕسّٔف افسهؼ أإلرجٚيف ،ويٖتٔؽ بٕٚخهٚر مـ َل تزود ،وظْد إخقإْال ٚادكاليغ
ـِّ ٜحِقة مجِٔ :ٜخز بٍِقس بُرة به ش ،يٖتٔؽ اخلز ،ضًٕٔ ٛقد إػ مٕ ٚحـ ؾٔف ،ؿٚلًٕ ،ؿ.
(ادتـ)
ِ
فرؤيَ ٜظَدْْ ٍل وفق ُأ ْٕ َثك"
ؿٚل -رمحف اهلل" :و ُيهُ ٚم
(افؼح)
هذا ؿٚظدة إٔف يٍُل يف دخقل افنٓر ظدل واحد ،شقا ًء ـٚن رج ً أو امرأة ،افًالدل هْال ٚمالـ هالق؟ -
دخقل صٓر رموٚن ٓ -واحد يٍُل فدخقل افنٓر ظدل واحد رجالؾ أو إٔثالك واحالدة -تريالد اثْتالغٓ ،
واحدة-إذ ًا إذا ر ه رجؾ واحد أو امرأة واحدة وـٚن ظدًٓ ،ـٔػ ٕهػ ؾ ن بٖٕالف ظالدل؟ إذا ـالٚن بكاله
جٔد ًا ويًرف ادْٚزل ،هذا مـ حٔ ٞافَقة ،وإذا ـْٕ ٚثؼ بف يف أمر ديْف ،إذا ـٚن مقثقؿ ً ٚيف ديْف ؾٕ٘ف  ...ؿقي
أمغ ،افَقه يف اإلبهٚر ومًرؾ ٜادْٚزل ،وإم ٜٕٚمـ حٔ ٞافدي ،ٜٕٚؾ٘ذا جٚء إػ ؿٚيض ادسِّغ هذا افًالدل
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ؾٕ٘ف يٗخذ بف ويتؿ إمر ،وـؿ ذـ ٝفُؿ إٕف َل يُقن افْٚس يف ادٚيض يتٍُِقن ،حالدثْل ؿالٚيض -افنالٔخ
ظهد افًئؿ مَداد -رمحف اهلل -وـٚن افَٚيض ظْدٕ ٚشهً ٜظؼ شْ -ٜؿٚل :إٕف ـٚن مسٚؾر ًا وهالق ؿالد شالٚؾر
يًْل -وٓدتف ـ ٕٝٚيف  ،22يف أفػ وث ثامئ ٜاثْغ وظؼيـ ،ووؾٚتف أفالػ وأربًامئال ٜوشالت- ٜرمحٓالؿ اهلل
أمجًغ --ؾَٔقل إٔف ـٚن مسٚؾر وافٌٚف ٛإٔف ـٚن مسٚؾر ًا ظذ مجؾ ،ؿٚل :ود ٚوؿٍْ ٚوصالِْٔ ٚادٌالرب ؿِالٝ
ٕصح ٚإيروا اهل ل ؾِؿ يُـ هْٚك رء يتٍُِقٕف ،أم ٚبٚفْسهَ ٜل م ٚأذـر أين رأي ٝاهل ل أبد ًا رؽؿ إين
ؿد أتراءه أحٔ ،ًٚ ٕٚفُْل م ٚأذـر أين رأيتف ،وادُِّ ٜافًربٔ ٜافسًقدي- ٜبتقؾٔؼ اهلل ٕسالٖل اهلل هلال ٚادزيالد مالـ
ؾوِف -ؿد خهه ٝجل ٚن فِسائل يذههقن إػ أمٚــ تؿ اختٔٚره ٚبًْٚي ،ٜيذه ٛافَالٚيض وأحالد افرجالٚل
ادنٓقريـ بٚفهك وأحد افرجٚل ادنٓقريـ بًّرؾ ٜادْٚزل  ....جمّقظ ٜيًْل ؾٔساءوا اهل ل -احلّد هلل-
ضٔ ٛهؾ ٕحـ ٕحٚول أن ٕساءى اهل ل؟ اجلقاب ًٕؿ إن أمُْْ ٚذفؽ إن أمُْؽ ذفؽ ؾحالٚول أن تالساءى
اهل ل ،ـٔػ تساءه؟
ـام ذـرت فؽ ضهً ً ٚيًْل ختتٚر فٍْسؽ مُ ًٚ ٕٚترى مْف إؾؼ ؿهؾ ؽروب افنّس ثالؿ حالدد ؽالروب
ٍ
بقء صٚخص أي مث ً ٍٕرض إٔؽ جٚفس يف مُٚن مرتٍع حدد مث ً ظّقد افْالقر افٍال ين افالذي
افنّس
يهًد ظْؽ مث ً َخسغ شهًغ مس واجًِف بْٔؽ وبْٔف ؽروب افنّس حْٔؽ تًرف ؽربال ٝافنالّس ظالذ
هذا افًّقد ،يًْل بًد أن تٌرب افنّس بدؿَٔ ٜواحدة فق شٖفتؽ أيـ ؽرب ٝم ٚتدري ـالؾ إؾالؼ يهالهح
صٔئ ً ٚواحد ًا ،فُـ إن حددتف إٔ ٝبًِّ ٍؿ ـًّقد افُٓربٚء مث ً ظّقد افْقر ،وؽرب ٝافنّس يف هذا ادُٚن
ظْده ٚيُّْؽ أن قدد ؾً ً مُٚن ؽروب افنّس وافْجّ ٜافتل شٚضً ٜأن ٕجّ ٜافزهرة ؾهالغ افْجّالٜ
وبغ افٌروب ظذ هذا اخلط شسى افَّر إذا ـٚن ؿد وفد ًٕ-ؿ.-
(ادتـ)
ٍ
بن ِ
"ؾ٘ن صُ ٚمقا َ
ثغ َي ْق ًم ٚؾِؿ ُي َر اهل ُل أو َصُ ٚمقا َٕ ْج ِؾ َؽ ْٔ ٍؿ َل ُي ٍْىِروا".
ٓٚدة
واحد ث َ
(افؼح)
ٍ
ِ
" َل ُي ٍْىِروا" أيقه هذا مـ تٍُِٚت افٍَٓٚء ،ؿٚل " :ؾ٘ن صُ ٚمقا َ
ثالغ َي ْق ًمال ٚؾِالؿ ُي َالر
واحالد ث
الٓٚدة
بن
َ
ٍ
بنٓٚدة ؿهِٓ ٚافْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾِامذا ُتُِزمْ ٚأن ٕهقم واحالد وث ثالغ؟ ؿالٚفقا
اهل ُل" ٕحـ صّْٚ
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ٕن هذا صٓٚدة واحد ؾٓق طْل افثهقت وفٔس ؿىًل ،إذ ًا صّتؿ يقم ث ثغ صالًهٚن وَل يُالـ يالقم واحالد
رموٚن ؾِام صٚمقا ث ثغ وَل يروه إذ ًا شٔهقمقن يقم واحد وث ثغ ؿٚلَ" :ل ُي ٍْىِروا" يًْالل شٔهالقمقن
إحدى وث ثغ يقم ً ٚوافهحٔح أهنؿ ُيٍىرون افهحٔح أهنالؿ ُيٍىالرونٕ :هنالؿ صالٚمقا فرؤيتالف ويٍىالرون
ؽٔؿ ؾ٘هنؿ فـ يهقمقا فُْٓؿ
فرؤيتف أو فتامم اددة ث ثغ ،ؿٚل :أو "َٕ ْج ِؾ َؽ ْٔ ٍؿ" ٕحـ ؿِْ ٚؿهؾ ؿِٔؾ إٕف ـٚن ٌ
هْ ٚصٚمقا ٕجؾ ؽٔ ٍؿ ؾ يٍىروا ؾِٔهقمقن افٔقم افقاحد وافث ثغ ،إن صٚمقا ٕجؾ ؽٔ ٍؿ ؾِؿ يروه فِٔالٜ
افث ثغ ؾ٘هنؿ يههحقن صٚئّغ دٚذا؟ ُٕٕؿ صّتؿ ظذ خز أو ظذ أمر طْل ؽٔ ،ٛافْهل صالذ اهلل ظِٔالف
ٍ
غش ؾِامذا تهقمقن؟ -واضح -إذ ًا ٌ
واحالد
ؾرق بغ احلٚفتغ إن صٚمقا فرؤيٜ
وشِؿ ؿٚلَ « :ؾ َٖ ِمت ُّقا ا ْف ًِدََّّ َة َث ثِ َ
ؾِؿ يروه فِٔ ٜافث ثغ مـ رموٚن أصهحقا مٍىريـ هذا افذي أؿقفف هذا افراجح ،وادذه ٛيَقل يههحقن
صٚئّغٕ :ن رؤي ٜافقاحد ظْد ادذه ٛطْٔ ٜواحلََٔ ٜأهن ٚؿىًٕٔ ٜن افْهل صالذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ اظتّالد
رؤي ٜواحد -ظِٔف افه ة وافس م -فُـ إن صٚمقا ٕجؾ ؽٔ ٍؿ ث ثغ يقمال ً ٚؾِالؿ ُيالري اهلال ل يهالقمْٓٚ
ٍ
واحد وث ثغ دٚذا؟ ٕن صقمٓؿ إول ـٚن مـ صًهٚن وَل يُـ مـ رموٚن َٕالػ ظْالد هالذا ،هالؾ هْالٚك
أشئِٜ؟  ....ضٔ ٛؽد ًا إن صٚء اهلل ،بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿًٕ ،ؿ تٍوؾ
افىٚف.. :ٛ
افنٔخ :يف أي بِد إٔٝ؟ ...
افىٚف :ٛيف افنامل..
افنٔخًٕ :ؿ
افىٚف .. :ٛاإلظ م يٖ مـ أل  ...خمتص مـ احلُقمٜ
افنٔخ :احلُقم ٜمسِّ ٜوٓ ـٚؾرة؟
افىٚف :ٛـٚؾرة  ...رموٚن ؿهؾ أن  ...رموٚن أم ٚافًِامء يٍْقن ذفؽ ،وهؿ يًتّدون ظذ ادُِّٜ
افنٔخ :احلّد هلل مٚدام أن
افىٚف.... :ٛ
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افنٔخ :هؾ يف بِدـؿ هْٚك مٍتل ظْٔتف احلُقمٜ؟ ٓ ،إذ ًا وَل إمر ظْالدـؿ فالٔس مسالئقًٓ ظالـ أمالقر
ديُْؿ ،مسئقًٓ ظـ أمقر دٕٔٚـؿ ،ؾ٘ن اشتىًتؿ أن تالساءوا اهلال ل بٍٖٕسالُؿ ،وأن يقجالد ظْالدـؿ مراـالز
إش مٔ ٜومسٚجد -يًْل -يًقد إفٔٓ ٚافْٚس ،ؾٚحلّد هلل ،وإن اظتّد افْٚس افًالقدة إػ ادُِّال- ٜؾٚحلّالد
هلل -ـِف خر ،ـِف خر ،فُـ بحُؿ إٕف وَل إمر م ٚاظتّد مٍتٔ ً- ٚيًْل -إٕام ؿرره فٍُره وفالٔس إلشال مف
وٕحـ ٓ َٕهِف ،وؾَُؿ اهلل .ؽد ًا شُٔقن هْٚك بًض إشئِ ،ٜؾٖريد مـ ث ث ٜأن يُتهقا ث ثال ٜأشالئِ ٜظالـ
درشْ ٚافٔقم ويٖتقا هب ٚهْ ،ٚؾّـ شُٔت ٛإشئِٜ؟ واحد اثْغ ث ث ٜأربًَ ٜخس ٜزدت ،خ ص ـؾ واحالد
يُت ٛث ث ٜأشئِ ،ٜإٕام اخست َخس ٜظذ ضريَ ٜافنٔخ مّد ،إٔ ٚئٍُْل ث ث ،ٜفُـ افنٔخ مّد إذا ظالغ
واحد ًا ظغ فف ٕٚئه ً ،ٚؾْحـ ظََّّْٕٔٚ ٚئهغ وإن صٚء اهلل إهنؿ يٖتقن مجًٔ ً ،ٚؾٌد ًا هذه إشئِ ٜاخلّس ٜظؼال افتالل
هيّؽ ؿد تُقن مُررة  ٓ-بٖس -ؿد تُقن ـؾ إشئِ ٜاخلّس ٜتُالقن ث ثالٜ
شتٖ شٖضرحٓ ٚظُِٔؿَّ ٓ،
أشئِ ٓ ،ٜبٖس ،ؾٌد ًا إن صٚء اهلل هٚجل ،هٚجل ،ضهً ً ٚؽد ًا افدرس شُٔقن بًد افه ة مهٚذةٕ ،ن افنٔخ
مّد ظْده مسجد ؾسُٔقن درشف يف اخلٚمس ،ٜودرس افهٔٚم شُٔقن بًد افه ة مهٚذة -إن صالٚء اهلل،-
ؾّٓتؿ ي ٚأهي ٚاخلّسٜ؟ ؾٌد ًا إن صٚء اهلل هذه افقرؿ ٜهْ ،ٚإٔ ٝرؿؿ واحد ،وإٔ ٝرؿؿ اثْالغ ،أرؾالع يالدك يالٚ
اخلّس ،ٜوإٔ ٝرؿؿ ث ث ،ٜأربًَ ،ٜخس ،ٜظرؾ ٝرؿّؽ؟ تَالقل رؿالؿ واحالد ،وإن صالٚء اهلل ؽالد ًا شالٖضرح
إشئِ ٜافتل يىرحٓ ٚزم ئؽ ،وفًؾ -إن صٚء اهلل -يُقن ؾٔٓ ٚبًض افٍٚئدة ،إشئِ ٜافتل تىرح مـ بٚب
مراجً ٜافدرس ادٚيض ،يف شٗال؟ ًٕؿ.
افىٚف :ٛمنُِ ٜتقثٔؼ إخهٚر ي ٚصٔخ ،ؿٚل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :مـ َل هيتؿ بٖمقر ادسِّغ
ؾِٔس مْٓؿش
افنٔخ :صحٔح
افىٚف :ٛوؿقفف -ظِٔف افه ة وافس م .... -فٔس بٚفقاحد
افنٔخ :أحسْٝ
افىٚف :ٛـٔػ جتّع ي ٚصٔخ م ٚؿٚفف هْ ٚهذا افنٔخ؟
افنٔخ :إٔ ٚذـرت أخهٚر ٕجران وٓ ٓ؟
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َ
يًٕٚقن
افىٚفٕ :ٛجران ي ٚصٔخ ؾٔٓ ٚمسِّغ
افنٔخ .... :جدا ئًْْ ٚحتك ٕدظق هلؿ و ٓ ٓ؟ ؾ ئًْْل دؿ ٜاخلز ،ئًْْل أن افْٚس هْالٚك ظْالدهؿ
مًٕٚٚة ،بس ،وهذا افقء ُيًِِؿ بف وَل إمر مـ مهٚدره ادقثقؿ ،ٜأم ٚافقشٚئؾ ادرجٍ ٜؾِٔسقا بحٚج ٜإفٔٓ،ٚ
ؾّٓتْل؟
افىٚف .... :ٛؾْٔير يف أثٚر هذه ،ؾِْٔير حٚل أمر ادسِّغ
افنٔخ :أي خز جٚءك مقثقق اظتّده شقاء ـٚن ئًْؽ أو ٓ ئًْؽ،
افىٚف :ٛم ٚمْ ٝبٚحُل ظـ اخلز إٔ ،ٚبٚحُل ظـ إخهٚر ـٔػ ....
افنٔخ :جٔد ،جٔد  ،أصُرك ظذ ذفؽ ،وتنُر بٚرك اهلل ؾٔؽ ،فُـ إٔ ٚأشٖل م ٚهل أفٔ ٜافتل أبحٞ
ظـ اخلز ادقثقق؟ هذا افع أشٖل ظْف ،إٔ ٚإذا ظِّ- ٝواهلل -أن مسِّ ٜيف أؿل افدٕٔ ٚحهؾ هلال ... ٚمالـ
ـٚؾر شٖتوٚيؼ ،وشُٔقن َل مقؿػ ،إذا وصِْل اخلز مقثقؿ ً ،ٚفُـ أخهٚر ،فذفؽ مـ شالّع مالُْؿ خىهالٜ
افنٔخ صٚفح بـ ضٚف ٛيف احلرم بٕٚمس يًْل جٔدة إمقر ،مـ ؾٚتتف ؾِٔستّع إفٔٓ ،ٚيًْل ذـر أصٔٚء ،ومٚ
ذـرتف إٔ ٝأدح إفٔف ،ؾًُِِؿ أن تستًّقا إفٔٓ ،ٚوـْ ٝأود إٔف أحلؼ بداظش مجٔالع افتْيالٔامت اخلٚرجٔال- ٜ
اخلقارج ،-تْئامت اخلقارج ـِٓ ٚتْئامت -يًْل -وفدت مـ رحؿ شٍٚحًٕ ٓ ٚالرف هلال ٚأصال ًً ،افْهالل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -وهق افْهل افذي َب ًْ ُثف ضورةَ -ل يهً ٞإٓ مـ م ٚظرف إٔف مـ يًرف ٕسهف وحٚفالف،
وهٗٓء تْئامت ؽر مًروؾ ،ٜجمٓقف،ٜواهلل ادستًٚن ،ؾٚشتًّقا إػ خىه ٜافنٔخ صٚفح ابـ ضٚف- ٛحٍيف
اهلل -حِ َ ٜإمس ؾٍٔٓ ٚؾقائد ـثرة ،وـْ ٝأود إٔف أحلؼ بَٔ ٜافتْئامت بتْئؿ داظشٕ ،هن ٚـِٓ ،ٚداظش
وصِ ٝوافهٚؿل يف افىريؼ شٔهؾٕ ،سٖل اهلل أن يٍُل ادسِّغ ذهؿ.
شهحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك ،أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔ ،ٝأشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.
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افر ِح ِ
ٔؿ
افر ْ َ
مح ِـ َّ
بسؿ اهلل َّ
احلّد هلل وافه ة وافس م ظذ رشقل اهلل وظذ فف وصحهف ومـ وآه ،،،
يَقل ُي ٛصقم رموٚن برؤي ٜه فف ؿٚل افنٚرح ؾهام تُقن افرؤيٜ؟ -ذـرٕ ٚبٕٚمس أصٔٚء بام تُقن
افرؤيٜ؟
 ث ث ٜأصٔٚء افًغ ادجردة ،أو احلسٚبٚت افٍُِٔ ،ٜأو ادْٚطر ادُزة هذه افرؤي ٜهذا افذي ؿهده افسٚئؾإْٔ ٚذـرٕ ٚبٕٚمس ث ث ٜأصٔٚء ادَدرة بٚفًغ ادجردة وؿد ُيرى بٚدُزات وؿد ُيرى بٚحلسٚب ؿد يثهٝ
بٚحلسٚب ؾذـرٕ ٚإٔف يٍُل افرؤي ٜبٚفًغ ادجردة وٓ يتُِػ افْٚس ادْٚطر ؾ٘ن تٍُِقه ٚؾًّْٕٕ٘ ٚؾ هب ،ٚأمٚ
ً
ضهًٚ
احلسٚب ؾٕ٘ف ٓ يًّؾ بف دٚذا؟ٕٕ -ف طْل افثهقت احلسٚب ٓ يًّؾ بف ٕٕف طْل افثهقت فٔس حََٜٔ
هؿ شٌٔوهقن مْل ؾٔام َٕقل احلسٚب طْل افثهقتَٕ ،قل حسهٚتُؿ مًتّدة ظذ أرؿٚم مـ أيٚم ؾ ن
وؾ ن مـ افٍُِٔغ افَدامك ؾَْقل ٕحـ ؽر مٍُِغ بذفؽ ؾٓق طْل افثهقت .
(ادتـ)
احلّد هلل رب افًٚدغ وافه ة وافس م ظذ أذف إٕهٔٚء وادرشِغ ٕهْٔ ٚمّد ظِٔف وظذ فف وصحهف
أؾوؾ افه ة أتؿ افتسِٔؿ افِٓؿ أؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوفِحٚضيـ وجلّٔع ادسِّغ،،،
ورد ؿقفف أو رأى ه ل صقال صٚم.
ؿٚل ادٗفػ -رمحف اهلل تًٚػ :ومـ رأى وحده ه ل رموٚن ُ
(افؼح)
صخه ٚجمٓقل ظْد افَٚيض ؿد يُقن هق ٌ
ً
ظدل
ورد ؿقفف ،يًْل فق أن
ؿٚل ومـ رأى وحده ه ل رموٚن ُ
ثَ ٜوؿد يُقن ؿٚيض يف بًض افه د اإلش مٔ ٜمث ً ؾَٚيض ـٚن مسٚؾر فِٔ ٜافث ثغ مـ صًهٚن إػ مديْٜ
بٚع ورأى اهل ل ؾذه ٛإػ افَٚيض وؿٚل إٔ ٚرأي ٝاهل ل ،ؿٚل :إٔ ٓ ٚأظرؾؽ وفـ أؿهؾ ؿقفؽ ،إذن فٔس
يف ادسٖف ٜإٔف ؿد ُيرد ؿقفف ٕٕف فٔس ظدًٓ بؾ يٍُل إٔف يُقن جمٓقل ظْد افَٚيض ،وافَٚيض يف افٌٚف ٛإٔف
ً
ضهً ٚد ٚـٚن افْٚس ؿِٔؾ وافَوٚة ـٕٚقا ؿِٔؾ ؾٍل هذا افزمـ ـثر افَوٚة
يُقن ظذ إض ع ٕحقال افْٚس
وـثر افْٚس ؾ صؽ أن إض ع افَٚيض ظذ أحقال افْٚس شُٔقن صً ٛفُـ رؽؿ هذا إٓ أن اهلل –جؾ
وظ  -ؿد جًؾ فهًض افَوٚة إذا ظِؿ مْٓؿ افهدق واإلخ ص وٓ ٕذـل ظذ اهلل أحد ً
صٔئ ٚمـ افٍراشٜ
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ئّزون ؾٔٓ ٚافْٚس ورء مـ وشٚئؾ افتقاصؾ مع افْٚس ،ؾتجد إٕف ؿد يُقن افَٚيض مث ً يف افريٚض رؽؿ
شًتٓ ٚومسٚحتٓ ٚإٓ إٔف فق شٖفتف ظـ بًض افْٚس ربام أظىٚك بًض ادًِقمٚت افتل يهْل ظِٔٓ ٚأحُٚمف،
ً
وأذـر هًْ ٚ
طريٍ ٚظـ اخلٚل –رمحف اهلل -افنٔخ ظهد اهلل وهق ؿٚيض وـام ذـرت فُؿ إٔف وفد –رمحف
أمرا
ً
ؿٚضٔ ٚيف بِد يهىٍل بًض افقجٓٚء ومٚ
اهلل -شْ1322 ٜهال وتقيف 1456هال -رمحف اهلل -ـٚن إذا ٕزل
ذـره هلذا إمر فُـ ذـر َل بًض افقجٓٚء مثؾ هذا إمر ؾُٔقٕقن خٚص ٜينٚورهؿ يف إمقر وضهًًٚ
افٌٚف ٛأن افقجٓٚء فٔس هلؿ حظ يف مسٚئؾ اخل ف بغ افْٚس ومسٚئؾ افَوٚء ؿد يٖ بًض افقجٓٚء
ؾُٔقن خهؿ يف يقم مـ إيٚم يف ذفؽ َل يُـ يهىٍل صخص واحد بؾ وأيو ًٚيُقن هذا افنخص افذي
ً
ً
ً
مستنٚرا فف ؽر مًغ رج ً
أحُٚم ٚـثرة ٕٕف هذه ظ ؿ ٜافْٚس مع
صٚحل ٚؾٔهْل ظِٔٓؿ
خيتٚره فُٔقن يًْل
ً
ضهً ٚتَقل أريد أن أحُؿ بٚفْٚس فذفؽ جتد أن يىِ ٛصٚهديـ ومزـٔٚن ؾٚفنٚهدان ينٓدان
بًض
ً
بٚفقاؿً ٜوادزـل إول وافثٚين يَقٓن هذا افرجؾ ٌ
ظّقم ٚادسٚئؾ افَوٚئٔ ٜفق
أهؾ ٕن تَهؾ صٓٚدتف،
حسهْٚه ٚيف إمقر ادحٚشهٔ ٜم ٚتْىهؼ دٚذا؟
تقؾٔؼ مـ اهلل وبرـف فذا ظِؿ اهلل تًٚػ مـ ث ث ٜأضراف افهدق مـ افَٚيض ومـ
ٌ
 ٕن افَٚيض مًفاددظل ومـ اددظك ظِٔف ،ؾ٘ن ـٚن يف واحد مـ هٗٓء افث ث ٜضِ ٛدٕٔ ٚؾٚفٌٚف ٛإن افَؤ ٜتوًػ فُـ
يدا إِ ْص َ ًحُ ٚي َق يؾ ِؼ اهللُّ َب َْْٔ ُٓ َام﴾( ،)15يًْل إن يرد
﴿ي ِر َ
ٓ يرض آثْٚن أن افثٚف ٞيريد افدٕٔ ٚؿٚل تًٚػُ :
ح ٚيقؾؼ اهلل بغ احلُّغ هذا ؿقل وافَقل افثٚين إن يرد احلُامن إص ً
افزوجٚن إص ً
ح ٚيقؾؼ اهلل بغ
افزوجغ ،ؾٚإلرادة يف جٓ ٜوافتقؾٔؼ يف جٓ ٜأخرى إذن يْهٌل فْ ٚأن ٕتٍىـ إْٔ ٚيف افه د اإلش مْٕٔ ٜير
ً
مىّئْ ٚواهلل ادستًٚن.
بْقر اهلل وبزـ ٜمـ اهلل يف أمقر ـثرة وهذا ُيًؾ اإلٕسٚن
ورد ؿقفف هق رأى اهل ل افَٚيض َل يَهؾ ؿقفف ُي ٛظذ هذا افذي
ؿٚل :ومـ رأي وحده ه ل رموٚن ُ
متَٔـ أن افٔقم مـ رموٚن ُي ٛظِٔف أن يهقم ؿٚل وإن رأى ه ل
رأى اهل ل أن يهقم ،دٚذا؟ٕٕ -ف
ٌ
ً
ً
أيوُ ٚي ٛظِٔف أن يهقم ٕن افرشقل -صذ هلل ظِٔف وشِؿ -ؿٚل« :افٍىر يقم ُيٍىر
أيوُ ٚرد ؿقفف
صقال

( )15افْسٚء.35 :
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افْٚسش( ،)16ؾٍل احلٚفتغ رؤيتف فِٓ ل تقج ٛظِٔف افهقم فذفؽ ؿٚل ومـ رأى وحده ه ل رموٚن
ورد ؿقفف أو رأى ه ل صقال صٚم يًْل يف احلٚفتغ تهقم يف يقم افث ثغ مـ صًهٚن افذي أؾىره افْٚس
ُ
متَٔـ إٔف افًٔد ٕن افًٔد يقم
متَٔـ إٔف مـ رموٚن ،ويهقم يقم افث ثغ مـ رموٚن افذي هق
ٕٕف هق
ٌ
ٌ
يٍىر افْٚس ؾتٍىـ فذفؽ .
(ادتـ)
ػ َؿ ِ
ؿٚل –رمحف اهلل :-وي ِْ َزم افهقم فِ ُُ يؾ مسِِ ٍؿ م َُ َِّ ٍ
ٚد ٍر
ُ ْ ُ
َ َ ُ َّ ْ ُ
(افؼح)
هذه ذوط وجقب افهقم ،ذـر هْ ٚث ث ٜذوط :فُؾ مسِؿ افُٚؾر ٓ ِٕزمف بٚفهقم فُـ هؾ يٗاخذ
ً
إٕس ٕٚٚصذ
ظِٔف يف أخرة؟ -اجلقاب ًٕؿ ،فُـ يف افدُِٕٕٔ ٓ ٚزمف وفق صٚم افُٚؾر ؾِـ يَهؾ مْف ـام فق أن
ظذ ؽر وضقء و ٌ
ؾرق بغ هذا وذاك وفُْل أردت أن أبغ افؼع بؾ يهع بٌر وضقء ص تف ٓ تَهؾ
ً
أيو ٚإٔف صذ ظذ ؽر وضقء ؾٕ٘ف شٔتقضٖ ثؿ ئًد افه ة ،إذن افُٚؾر ٓ ُيِزم بٚفهٔٚم فُـ يِزم
فذفؽ
افهقم ـؾ مسِؿ ٕن هذا ظّقم ؾ بد أن ٕخهص مـ افًّقم ،ؿٚل :مُِػ إذن ادسِؿ افهٌر هؾ
يِزمف افهقم ٓ ٕٕف ؿٚل هْ ٚمُِػ ،وادُِػ مـ اتهػ بقصٍغ افهِقغ وافًَؾ هذا يسّك مُِػ ؾ٘ن
ً
ً
ً
ـهرا ؽر ظٚؿؾ ؾٕ٘ف ؽر مُِػ حتك يُقن ظٚؿ ً
ـٚن ظٚؿ ً
ـهرا.
صٌرا ؾٓق ؽر مُِػ وإن ـٚن
(افنٔخ يتحدث إػ احلٚضيـ) م ٚاشؿ هذا افىٍؾ؟ أيـ أبقك؟ إذن أن ظهد افرمحـ ٌ
ظٚؿؾ ؾٓؾ ُي ٛظِٔف
ً
صٔخٚ
افهٔٚم؟ ظهد افرمحـ هؾ ُي ٛظِٔؽ أن تهقم؟ ٓ-دٚذا؟ٕٕ -ف صٌر تُز إن صٚء اهلل وتُقن
أصِحؽ اهلل.
إذن ادُِػ هق مـ أتهػ بقصٍغ افهِقغ وافًَؾ ؾْتٍىـ هبذا إمر إذن إذا بِغ يف أثْٚءه يف أثْٚء رموٚن
ؾام بَل مـ رموٚن ُي ٛأن يهقمف وم ٚمُ ٓ ٙي ٛظِٔف ،فق ٍٕرض إٔف ُـِػ بِغ مث ً أو ظَؾ يف يقم
أثْل ظؼ رموٚن يف افِٔؾ ؾَْقل فِٔ ٜث ث ٜظؼ بِغ إن صٚء اهلل ؾٔقم ث ث ٜظؼ يهدأ افهٔٚم ؾٓؾ ُيٛ
ظِٔف ؿوٚء أثْك ظؼ يقم؟
( )16أخرجف افسمذي يف ـتٚب افهقم -بٚب م ٚجٚء يف افٍىر وإضحك متك يُقن؟ (.)852

-21-

رشح كتاب الصيام
 ٓ ،ضٔ ٛم ٚافٍرق بغ صٔٚمف فٔقم أثْل ظؼ وصٔٚمف فٔقم فث ث ٜظؼ ،أهيام أؾوؾ؟ -افثٚين ٕن افثٚينواج ٛوافْهل –صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ـام يف احلدي ٞافَدد «م ٚتَرب ظهدي إَل بقء أح ٛإَل ِمٚ
ؾرضتف ظِٔفش( )17ؾهٔٚمف يقم ث ث ٜظؼ أؾوؾ مـ صٔٚمف فٔقم إثْك ظؼ إٕام جٚء افرؿؿ هُذا ؾًْٔد
افرؿؿ وَٕقل فق إٔف بِغ يف فِٔ ٜافتٚشع مـ رموٚن ؾَْقل افثامن أيٚم إوػ ٓ ُي ٛظِٔف ؿوٚئٓ ،ٚؾ٘ن صٚم
واج ٛوهق أح ٛإػ اهلل ،إذن إذا بِغ يف أثْٚء افنٓر ؾٕ٘ف
افٔقم افثٚمـ ؾٓق ُشْ ٜوفُـ صٔٚم افٔقم افتٚشع
ٌ
يهقم افهَٔ ٜوفُـ افهٌر مـ هدي افسِػ –رمحٓؿ اهلل -أن يهقمقه ؾ٘ن ٕز وأـؾ خِقا يُّؾ ؾ٘ذا
ً
مٍُِ ٚؾٕ٘ؽ تذـره فُـ هذا وهق
ؿًّٕ ٙتف م ٚصّ ٝوهق هْ ٚفف صقم ٕٕف ـٚن ٕٚد ،بخ ف فق ـٚن
صٌر ؾَِٔيض ًّٕتف ،إخ ظهد افرمحـ ظٚؿؾ وفُْف ؽر بٚفغ يًْل ٓبد حتك ُي ٛظِٔف افهٔٚم أن يتهػ
بٚفهِقغ ظهد افرمحـ دٚذا ٓ ُي ٛظِٔف افهٔٚم؟
 ٕٕف صٌر فُـ أحد مـ افْٚس جمْقن وظّره َخسغ شُْ ٓ ٜي ٛظِٔف افهٔٚم ،دٚذا؟ ٕٕف ؽر ظٚؿؾ،إذن إذا ـِػ بٖن ظَؾ أو بِغ يف أثْٚء رموٚن يف فِٔ ٜافتٚشع مث ً ؾٕ٘ف ُي ٛظِٔف أن يهقم افهٍَٕٔ ،ٜرض أن
أحد مـ افْٚس رأي ه ل رموٚن فِٔ ٜافث ثغ مـ صًهٚن َٕقل ُي ٛظِٔف أن يهقم صٚم افْٚس مـ افٔقم
ً
ضهً ٚمه ٚأمتقا ظدة صًهٚن ث ثغ وهق صٚم هؿ شٔهقمقن افٔقم
افثٚين وَل يروا اهل ل ؾٖمتقا افًدة افث ثغ
افثٚين فف ويتّقن افًدة ث ثغ وىف افثٚف ٞيهقم واحد وث ثغ يقم يهقم مًٓؿ ٕن افٍىر أو ظٔد افٍىر
يقم يٍىر افْٚس ؾٓق يهقم مًٓؿ هْٚك مـ افًِامء ؿٚل يٍىر ً
رسا وفُـ ورد أن ظّر بـ اخلىٚب -ريض
اهلل ظْف وأرضٚه -جٚءه رج ن رأى اهل ل وَل يهؾ إفٔف إٓ ً
هنٚرا أم ٚأحدمه ٚؾُٚن مٍىر ؿٚل :م ٚمحِؽ؟-
ً
صٚئام ؿٚل م ٚمحِؽ؟ -ؿٚلَ :ل أــ ٕؾىر وافْٚس صٔٚم ،ثؿ بًد ذفؽ افْٚس أن
ؿٚل :رأي ،ٝوافثٚين ـٚن
يٍىروا وؿٚل فِذي أؾىر فقٓ مُٚن صٚحهؽ فًٍِ- ٝريض اهلل ظْٓام ،-ؾهٚفتَٚل افٍىر يقم يٍىر افْٚس
ً
وظّقم ٚإن ـٚن ر ه ؾً ً أن يهقم افْٚس فِٔ ٜاحلٚدي وافث ثغ
ؾٔهقم ٕٕف ؿد يُقن رؤيتف ؾٔٓ ٚصؽ
بٚفْسه ٜفف ،إذن يِزم افهقم ـؾ مسِؿ ؾٚفُٚؾر ٓ يِزمف افهقم ،ادُِػ هق افهٚفغ افًٚؿؾ ؿٚدر وظُس
ٍ
درض أو ؽره.
افَٚدر افًٚجز
( )17أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افرؿٚق -بٚب افتقاضع ( ،)6552مـ حدي ٞأ هريرة ريض اهلل ظْف.
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ً
ضهً ٚبَل ادسٚؾر واحلٚئض َل يذـره ٚوافٍْسٚء إٕام هق ذـر هٗٓء إٔف يِزمٓؿ افهقم احلٚئض وادسٚؾر
يِزمٓؿ افهقم ؾٍٔىران ويَؤٚن هٗٓء إذا ؾَدت افث ث ٓ ٜيِزمٓ ٚافَوٚء إذا ـٚن ظْدي جقرج ـٚؾر
وأشِؿ يف افٔقم افثٚمـ فِٔ ٜافتٚشع َٕقل يهدأ افهٔٚم ،ـذفؽ ظهد افرمحـ بِغ يف فِٔ ٜافتٚشع ؾٔهؿ وٓ
يِزمف افَوٚء ؿٚدر ،افًٚجز ظـ افهٔٚم هؾ تستىٔع أن تٖ بّثٚل صخص ظٚجز ظـ افهٔٚم؟ -افذي ظْده
ؾنٍل مْف أضًؿ ظـ أيٚم افسٚبَ ٓ ٜيِزمف افَوٚء ٕٕف َل يُـ ؿٚدراً أم ٚادريض مرضًٚ
مث ً مرض مزمـ ُ
وادسٚؾر واحلٚئض وافٍْسٚء ؾ٘ن ظِٔٓؿ افَوٚء .
(ادتـ)
ْ ٝافهَْٔ ُِ ٜيف َأ ْثَْ ِ
ؿٚل –رمحف اهلل -وإِ َذا َؿٚم ِ
ٚء افَّْ َٓ ِ
ِْ ٛ
اإل ْم َس ُ
ٚء َظ َذ ُـ يؾ َم ْـ َص َٚر ِيف َأ ْثَْٚئِ ِف َأ ْه ً
ٚر َو َج َ
َي
َ
ٚك َو ْاف ََ َو ُ
َ

ِ
ِ
ِ
ٚء َض ُٓ َر َتَ ،ٚو ُم َسٚؾِ ٌر َؿ ِد َم ُم ٍْىِ ًرا
ف ُق ُجقبِفَ ،و َـ َذا َحٚئ ٌض َو ُٕ ٍَ َس ُ

(افؼح)
ً
بًٔدا ظـ افْٚس ؾحس
صخص رأي اهل ل وفُْف ـٚن
هذه مسٚئؾ ؿٚل :إذا ؿٚم ٝافهْٔ ٜيف أثْٚء افْٓٚر
ٌ
وصٔتف حتك يهؾ إػ افْٚس يف افِٔؾ وَل يتُّـ أن يهؾ إػ افْٚس إٓ يف افْٓٚر يًْل ذان افٍجر افسٚظٜ
ً
ضهً ٚأو افًك
ث ث ٜوٕهػ مًْٚه َل يهؾ إػ افْٚس إٓ افسٚظ ٜث ث وٕهػ ودؿَٔ ٜوبِغ إٔف رأى اهل ل
ادٓؿ بًد أن ضِع افههح ،ؿٚل :وج ٛاإلمسٚك وافَوٚء أمران ُيهٚن أن يّسؽ افْٚس وأن يَوقا فُـ
ظذ ـؾ مـ صٚر أه ً يف أثْٚءه فقجقبف ،إذن وصؾ افسٚظ ٜث ث ٜوٕهػ ودؿَٔ ٜوفق وصؾ ث ث ٜوٕص
إٓ دؿَٔ ٜوظِؿ افْٚس ٕقوا افهٔٚم مـ افِٔؾ فُـ إتٓك افِٔؾ وَل يْقوا ٓ يهح افهٔٚم ؾريو ٜحتك وإن
شتٖتْٔ ٚهذه ادسٚئؾ ،ؾ٘ذا وصؾ إفٔٓؿ يف افْٓٚر وؿهؾ افَٚيض ؿقفف ؾٕ٘ف يًِـ أن افٔقم واحد رموٚن
ؾهقمقا ،يًْل ؾٖمسُقا وأؿوقا ؾ٘هنؿ يهقمقن يّسُقن ظـ افىًٚم وافؼاب وظِٔٓؿ افَوٚء ،ورد أن
مـ أـؾ يف أول افْٓٚر ؾِٖٔـ ؾ يف خره فُـ هذه ادسٖف ٜوهق إذا ثه ٝؿٚم ٝافهْٔ ٜأثْٚء افْٓٚر هؾ يِزم
افْٚس بٚإلمسٚك؟ -إمر حيتٚج إػ افْير ؾ٘ن رأى وَل إمر إفزام افْٚس بٚفهٔٚم أفزمٓؿ وصٚمقا ،وإن
رأي أن يسـٓؿ حتك يًْل يّيض ثؿ يهٌِٓؿ ؾٕٚمر إفٔف يف ذفؽ ٕٕف ٓ يُّـ أن يُقن ظْد افًرب وفُـ
حتك وإن حهؾ هذا ؾٓؾ مـ حؼ اإلظ م ادرجػ أن يَقل يف ؿوٚء ادسِّغ ـ ً
مٚ؟ -اجلقاب ٕٓ ،ن
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افَٚيض فف مُٕٚتف ظْد اهلل –جؾ وظ  -وظْد افًَ ء مـ افْٚس ؾ ُي ٛأن تقشع مًُ ٜٕٚ
أبدا يهَك
افَٚيض ظذ مُٕٚتف واحسامف.
ً
وضهً ٚصّْ ٚيف افٔقم افذي ئِف يًْل
وٓ بٖس أن أذـر أحداث 1454هال أؾىرٕ ٚيف يقم افث ثغ مـ صًهٚن
ً
ً
ـهرا يف افِِٜٔ
مرتًٍٚ
واحد رموٚن ؾِام ذههْ ٚإػ ص ة ادٌرب بًد صٔٚمْ ٚيف افٔقم إول إذا بٚهل ل
ً
ودائام اإلصٚظٚت
ورد ؿقفف هلذا إمر
افث ٜٕٔٚؾٖصٔع يف افهِد أن ؾ ن رأى اهل ل وإٔف ذه ٛإػ افَٚيض ُ
تني يف افْٚس ؾتتهً ٝؾ٘ذا هب ٚصدرت مـ جمِس بًض افقجٓٚء يًْل ادسٖف ٜؾٚتهِ ٝبهًوٓؿ ؾَِ ٝمٚ
افذي حدث؟ -ؿٚل :جٚءٕ ٚؾ ن وؿٚل إٕف رأى اهل ل ،ؾَِْ ٚفف أذه ٛإػ افَٚيض وأثه ٝرؤيتؽ ،ؾ ن
اتهِ ٝبف ؾ ن رأي ٝاهل ل؟ -ؿٚل :رأيتف ،ذهه ٝإػ افَٚيض؟-ؿٚل :خنٔ ٝأن يُذبْل ،ؾَٚلَ :ل
ً
ضهًٓ ٚصؽ أن هذا ثؿ يف
أذه ،ٛؾَِ :ٝخرج مـ ظْدـؿ وخٚف أن يذه ٛإػ افَٚيض ؾهححقا إمر،
إٔف َل يذه ٛوأن يهِغ افَٚيض أن يرد افَٚيض ؿقفؽ فُـ حلي ٜإصً ٜـٔػ خرجٝ؟ -هذا رأى اهل ل
وجٚءت إػ جمِس بًض افًِامء وؿٚل إٔف رأى اهل ل ؾنجًقه أن يّيض إػ افَٚيض ؾذههقا ثؿ َل يذهٛ
ً
ضهً ٚم ٚتٚبًقا إمر هؾ
وخرج مـ ظْدهؿ ،افُ م جٚءٕ ٚؾ ن وؿِْ ٚأذه ٛفَِٚيض وذه ٛمـ ظْدٕٚ
ذه ٛأم َل يذهٛ؟ وافْٚس ً
دائام يف اإلصٚظٚت تهح ٞظـ أصًف فذفؽ أظٔد وأؤـد أن افسهؼ اإلظ مل إٕام
شهؼ مٚذا شّٔتف؟ -إرجٚيف ٕن ادًِقم ٜافهحٔح ٜإذا رأي وَل إمر ـتامهن ٚؾّـ اخلر أن تُتؿ
هق ٌ
وذـرت فُؿ أمثِ ،ٜإذا ؿٚم ٝافهْٔ ٜأثْٚء افْٓٚر وج ٛاإلمسٚك وافَوٚء ،أم ٚافَوٚء ؾ صؽ ٕهنؿ أـِقا
وَل يْقوا مـ افِٔؾ ؾ صؽ أن صٔٚمٓؿ ؽر صحٔح ،فق أن صخه ًٚؿٚل واهلل إٔ ٚم ٚأـِ ٝؾَؾ أمسؽ وفؽ
أجر هذا افٔقم فُْف ٓ ُُيزء ظـ افٍريو ٜافٔقم .
ضٓرت احلٚئض وؿٚم ٝفه ة افيٓر وصِ ٝويريد أن يتٌدى َٕقل
 ....مـ ـ ٕٝٚحٚئض وٍٕسٚء إذا ُ
أمسُل ؿٚف ٝإٔ ٚم ٚأتسحرت وافهٚرح ٜظنٚء ادذه ٛأن متسؽ وافهحٔح أهن ٚتٍىرٕ ،ن هذا افهٔٚم ٓ
ضٓرت احلٚئض افسٚظ ٜافثٚفث ٜوواحد وث ثغ دؿَٔ ٜؾهٔٚمٓ ٚؽر مًتز دٚذا؟ ٕن
يًتد بف وبٚدْٚشه ٜفق ُ
ً
ضهً ٚهذا ؽر وارد هبذه افدؿ ٜفُـ مٚ
افٍجر يىِع افسٚظ ٜافثٚفث ٜوث ثغ دؿَٔ ٜهل ضٓرت واحد وث ثغ
ذـرتف دًِقمٚتؽ إذن إذا ضٓرت أثْٚء افْٓٚر ٓ يهح مْٓ ٚافقاج ٛوفق أهن ٚأمسُ ٝيًْل افسٚظ ٜمث ً
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أجر هذا افٔقم وفُْف ٓ ُُيزء ظـ افٍريو ٜبؾ وٓ ُيقز هلٚ
أربً ٜوٕٚس يهِقا افٍجر ؾٖمسَُٕ ٝقل فؽ ُ
ً
(ظٍقا إٔ ٚأخىٖت يف هذا) هل فق أهنٕ ٚقت افهٔٚم مُ ٚيزء ٕٕف م ٙدؿَٔ ٜأو أـثر
ضٓرت،
افهٔٚم ٕهنُ ٚ
وهل حٚئض ؾهٔٚمٓ ٓ ٚيهح وٓ ُيزء مْٓ.ٚ
ً
ً
ً
مٍىرا ُيقز فف أن يتؿ
صٚئام وج ٛظِٔف إمتٚم صٔٚمف فُـ إذا وصؾ
مٍىرا ادسٚؾر إذا ؿدم
ؿٚل ومسٚؾر ؿدم
ؾىره إذن إذا صٚم ادسٚؾر وج ٛظِٔف ووصؾ بِده ؾٔج ٛظِٔؽ أن  ....يف صقمؽ وصقمف صحٔح وفف
ً
ً
مٍىرا ؾقص
صهٚح ٚزيد وزيْ ٛـٚن
أجره ؾريو ٜؾِق أن زوجغ ؿدم ٚمـ افسٍر ووص افسٚظ ٜافًٚذة
ً
صهٚح ٚؾَْقل أمت ٚوتٌدي ٚوإن ـت ٛاهلل رء بٚرك اهلل فُام فُـ ؾٚضّ ٜؿدم ٚصٚئّغ أو أحدمهٚ
افًٚذة
صٚئؿ ؾَْقل فِهٚئؿ أمسؽ ظِٔؽ صقمؽ وفؽ أجره وَٕقل فٍِّىر يُّْؽ أن تٍىر وفُـ هؾ يُّْٓٚ
إمر افثٚفٞ؟ٕ ،ٓ -ن افىرف افثٚين صٚئؿ إذن ؿٚل وـذا مسٚؾر ؿدم مٍىراً َٕقل افهحٔح إٔف يٍىر ويتؿ
ؾىره وٓ يِزمف اإلمسٚك .
....
إٔ ٚمٚذا ؿِٝ؟ ثه ٝافهْٔ ٜأثْٚء افْٓٚر ؾٚحلٚـؿ إن أظِـ فِْٚس إٔف ثه ٝأن افٔقم مـ رموٚن ؾٖمسُقا وجٛ
ظِٔٓؿ أن يّسُقا وإن ـتؿ إمر وبًض افْٚس َل تْقي افهٔٚم أطـ فف ذفؽ يًْل م ٚافذي يدظقهؿ إػ أن
يّسُقا ؿد أؾىروا افٔقم هق فٔس هلؿ م ٚدام إٔف ٓ يست ٛظِٔف ميقر ذظل أرى إٔف ُيقز ذفؽ إن صٚء اهلل
ً
صهٚح ٚم ٚافذي يْهْل ظذ ؿقفف
فٔس بّحيقر ذظل يُقٕقا أؾىروا أن َل تثه ٝافهْٔ ٜإٓ يف افًٚذة
فِْٚس أمسُقا؟فُـ ٕحـ هْ ٚشِْزمف بٚفَوٚء يًْل ـٖٕؽ تَقل ٕجزيف بٚفهٔٚم وٓ بٚفَوٚء ٌ
دفٔؾ مـ
ظٚصقراء إذن ؿد ِٕزمٓؿ بهٔٚم وافَوٚء بٚإلمسٚك .
فُـ ادسٚؾر واحلٚئض وافٍْسٚء ٓ يِزمٓؿ اإلمسٚك ٕهنؿ أؾىروا يف أوفف ثؿ هٗٓء م ٚأؾىروا يف أوفف ـِٓؿ
يّسُقن وـِٓؿ ُي ٛظِٔٓؿ افَوٚء ٕهنؿ َل يْقوا افهٔٚم مـ افِٔؾ .
ضٓرت أثْٚء أذان ب ل ؾ٘هنُ ٚتٍىر
ادسٖف ٜهذه ادرأة إذا ـ ٕٝٚتًتّد ذان ب ل و ذن ب ل ؿهؾ أن تىٓر ثؿ ُ
بَٔ ٜافٔقم ،افث ٜٕٔٚأختٓ ٚتًتّد ذان خر ادثٚفغ هذا أن اختِػ ادٗذٕقن وأصحٚب احلسٚبٚت هؾ ث ثٜ
ٕهػ أو ث ث وٕهػ وَخس أو ث ث وأربًغ دؿَٔ ٜإذا ـ ٕٝٚزيْ ٛتثؼ بُ م افذي يَقل ث ثٜ
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وٕهػ خ ص م ٚيف أصؾ ترجع إفٔف ،أن ظْدي ث ث ٜـؾ واحد يَقل تهغ اخلٔط إبٔض مـ افٍجر
هذه ث ث ٜوٕهػ وهذه ث ث ٜوٕهػ وَخس ـؾ مْٓؿ مًف أي ٜؾٖي أؿقال هٗٓء شْٖخذ؟ ؾّٓ ٝأن
اإلصُٚفٔ ٜشَْقل فِّرأة احلٚئض زيْ ٛتثؼ بزيد وزيد يَقل ث ث وٕهػ حُؿ وهل َل تىٓر فث ث
وٕهػ دؿََٕٔ ٜقل أؾىر ،ؾٚضّ ٜتثؼ بًع وضٓرت ث ث وٕهػ دؿَٔ ٜوظذ يَقل ث ث ٜوٕهػ وَخسٜ
ُي ٛظِٔٓ ٚافهٔٚم وُيقز هل ٚظرؾ ٝافٍرق؟
(ادتـ)
َو َم ْـ َأ ْؾ َى َر فُِِ َ ٍز َأ ْو َم َر ٍ
ض َٓ ُي ْر َجك ُب ْر ُؤ ُه َأ ْض ًَ َؿ فِ َُ يؾ َي ْق ٍم ِم ْسًُِْٔٚ
(افؼح)
هذا مسٖف ٜافذي ٓ يستىٔع افهٔٚم ؽر ؿٚدر ـهر ٓ يستىٔع افهقم أو مريض ٓ يستىٔع افهقم ،مـ
ادرض أن مرض افسُر ٕسٖل اهلل فًٚؾٔ ٜجتد إٕف م ٚيىٔؼ أن يٍٚرق ادٚء ظؼ شٚظٚت يًْل فق زاد ظـ
ظؼ شٚظٚت ترضر ؾٖذب يف ـؾ وؿ ٝمْٚش ٛفؽ وأضًؿ ظـ ـؾ يقم مسُغ ،فُـ فق ـٚن يستىٔع أن
ً
خهقصَٕ ٚؾ ُصؿ وأؾىر إذن ادريض افذي ٓ يرجك ضه وٓ يستىٔع
يهقم بًض إيٚم مريض افسُر
افهٔٚم ؾ٘ن ـٚن يستىٔع أن يهقم بًض إيٚم ؾَْؾ ُصؿ وأؾىر وفق صٚم يف ـؾ أشهقع يقم يستّر حتك
يَيض افث ثغ يهدأ مـ واحد رموٚن يهقم ويقم شهً ٜويقم أربً ٜظؼ ويقم واحد وظؼيـ ويقم ثامين
ً
ً
وظؼيـ يهقم يقم شت ٜصقال وهُذا يستّر يهقم مـ ـؾ أشهقع ً
ضهً ٚصٚم رموٚن مث ً
واحدا
يقمٚ
َخس ٜأيٚم بَل ظِٔف َخس ٜوظؼيـ أو أربً ٜوظؼيـ يقم يستّر حتك يَيض م ٚدام إٔف يُّْف ذفؽ إن ـٚن
ً
ويىًؿ ظـ ـؾ يقم مسُغ ،واإلضًٚم إن صٚء أن يُـ يف خر افٔقم يف فِٔ ٜذفؽ
ٓ يُّْف
مىَِ ٚؾٕ٘ف ُيٍىر ُ
افٔقم أو يف فِٔ ٜافًٔد أو بًد أيٚم وـِٓ ٚمُٚن فٍِىر ،فُـ هؾ ُيىًؿ يف صًهٚن مـ رموٚن؟-اجلقاب ٓ،
ٕٕف َل ُي ٛظِٔف بًد وإٕام هذا إضًٚم فْتٔج ٜإٔف َل يستىع أن يَقم بٚفقاجٕٕ ٛف ٓ ٕدري هؾ يدرـؽ
رموٚن وإٔ ٝحل ظٚجز؟ أو يدرـؽ رموٚن وإٔ ٝمٔ ،ٝأو يدرـؽ رموٚن وإٔ ٝؿٚدر؟ ؾ يهح
اإلضًٚم ؿهؾ افقجقب.
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ٍ
مرض ؿٚل ٓ يرجك برئف ،إمثِ ٜفِّرض افذي ٓ يرجك برئف ـثرة فُـ مٚذا يستجد
ومـ أؾىر فُز أو
مـ إمراض؟
ٕسٖل اهلل افًٚؾٔ ٜفْ ٚوفُؿ وفِّسِّغ ؾ٘ذا ؿرر افىهٔ ٛأن هذا ادرض ٓ يرجك برئف ؾ٘ن يقج ٛاإلضًٚم
وافُهر افذي ٓ يستىٔع افهٔٚم ـذفؽ َٕقل م ٚدم ٓ ٝتستىع افهٔٚم ؾٖضًؿ ـام ؾًؾ إٔس –ريض اهلل
ٍ
افز أو ٕهػ صٚع مـ ؽره وفق
ظْف ،-يىًؿ ظـ ـؾ يقم مسُغ واإلضًٚم ؿٚل افٍَٓٚء إٔف ربع
صٚع مـ ُ
ً
مسُْٔ ٚيف خر افنٓر وأضًّٓؿ صح ذفؽ فًٍؾ إٔس -ريض اهلل ظْف وأرضٚه -وـذفؽ
إٔف مجع ث ثغ
ـٍٚرة افّٔغ إضًٚم ظؼة مسٚـغ ،فُـ ـٍٚرة افّٔغ ٓبد أن يُقٕقا ظؼة وأم ٚيف ـٍٚرة افهٔٚم ؾُّْٔف
أن يًزم ً
زيدا ظذ افًنٚء يف ـؾ فِٔ ٜؾٔههح زيد هق ـٍٚرتف ،فُـ فق ـٚن ـٍٚرة يّغ ٓبد أن يُقن مسُغ
خر ؾتٍىْقا فٍِرق بغ ـٍٚرة اإلضًٚم يف رموٚن واإلضًٚم فٍُٚرة افّٔغ ،إذا ـٚن ظؼة يف بٔ ٝواحد
أضًّٓؿ ٕهنؿ ظؼه جتزئ ظـ افّٔغ وإذا ـٕٚقا ظؼة يف بٔ ٝواحد إضًٚمٓؿ يف فِٔ ٜإحد ظـ ظؼة
ويف فِٔ ٜواحد وظؼيـ أضًّٓؿ ظـ ظؼة افسٚبَ ٜويف فِٔ ٜافًٔد أضًؿ افًؼة إخرة صح .
(ادتـ)
ِ
يض ي ُرضه ،ودُِسٚؾِ ٍر ي َْك ،وإِ ْن َٕقى ح ِ ِ
ٚم َي ْق ٍمُ ،ث َّؿ َش َٚؾ َر ِيف َأ ْثَْٚئِ ِف َؾ َِ ُف ْاف ٍِ ْى ُر
َو ُي َس ُّـ دَ ِر ٍ َ ُّ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ٚض ص َٔ َ
َ َ ٌ
(افؼح)
وشـ دريض يرضه يًْل أن يٍىر ،ودسٚؾر أن يَك فُْٓام يَؤٚن ،ادريض افذي يرضه افهٔٚم ٓ صؽ
ُ
أن افٍىر أوػ بف ادريض افذي يرضه افهٔٚم افٍىر َٕقل أوػ بؽ حتك ُتنٍك وٓ يُِػ اإلٕسٚن ٍٕسف،
ؾ٘ن ـٚن افهقم ٓ يرضه ؾٖؾىر ؾِف ذفؽ ،فُـ َٕقل مٚدام إٔف ٓ يرضه ؾٕٚوػ فؽ أن تهقم فُْف فق أؾىر
مريض ٓ
مريض يرضه افهٔٚم ُؾٔسـ فف افٍىر
ؾ رء ظِٔف وصٚر ظْدي صحٔح ُي ٛظِٔف افهٔٚم،
ٌ
ٌ
يرضه افهٔٚم ؾٖوػ فف أن يهقم ٕٕف أرسع يف براءة افذم ٜفُْف إن أؾىر ٓ رء ظِٔف.
ودسٚؾر يَك ادسٚؾر م ٚهق إؾوؾ فِّسٚؾر أن يٍىر أو أن يهقم؟ يٍىر ؾَٔيض أو أن يهقم؟ حسٛ
ادنَ ٜإن صؼ ظِٔف افهٔٚم ؾٚفٍىر أوػ وإن ـٚن ٓ ينؼ ظِٔف افهٔٚم ؾٚفهقم أوػ وإن اشتقي ٚؾٚفهقم أوػ
وظذ هذا ؾٚد سٚؾر أمره فٍْسف إن صٚء صٚم وإن أؾىر ؾ٘ن رأي ادسٚؾر أن يف افهقم مهِح ٜفف ؾهٚم ٓ
-27-

رشح كتاب الصيام
بٖس إذا ـٚن ٓ ينؼ ظِٔف ؾ٘ن ـٚن ينؼ ظِٔف ٓ أؾىر ٕن افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل« :وافذيـ
صٚمقا ظـ منَ ٜأوفئؽ افًهٚةش( )18وإن صٚم مع ادنَ ٜظذ ؽره وفُـ ٓ ينؼ ظذ ٍٕسف ٓ بٖس ـام
ـٚن يف يقم حر َل يُـ صٚئؿ إٓ افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ؾُٚن افْٚس يف منَ ٜوفُـ هؾ ـٚن ينؼ
ظذ افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -وظذ ظهد اهلل م ٚـٚن ينؼ ظِٔٓؿ فذفؽ صٚم ،إذن مـ افذي يَدر
ادنَٜ؟-افهٚئؿ ٍٕسف ،فٍْرض إٔف تًقد أٓ ينؼ ظِٔف افهٔٚم تًقد أن يهقم وٓ ينؼ ظِٔف افهٔٚم فُـ
يف ذفؽ افٔقم حهِ ٝطروف ضٚرئ ٜؾنؼ ظِٔف افهٔٚم َٕقل أؾىر ،ؿٚل إٔ ٚمتًقد أن أصقم َٕقل خ ص
فٔس ٝؿؤ ٜتًقد وإٕام ؿؤ ٜينؼ أو ٓ ينؼ تًهد هلل ٓ يريد أن يًذبؽ يريد أن يرمحؽ إٓ مـ رحؿ ربؽ
وفذفؽ خَِٓؿ دٚذا خِؼ اهلل هٗٓء اخلِؼ؟ -فرمحٓؿ ـؾ هٗٓء اخلِؼ خَِٓؿ اهلل فرمحٓؿ ؾٖبك افُٚؾرون
إٓ افٍُر ؾًذهبؿ رمح ٜبٖوفٔٚئف ٕٕف فق َل ًٕذهبؿ فربام جترأ هٗٓء ظذ افٍُر ؾُٚن مـ رمح ٜاهلل بٖوفٔٚئف ـٚن
يًذب أظدائٓؿ ؾٚدسٚؾر أمر ٍٕسف فُـ ظِٔف أن يْير يف ادنَ ٜؾٍٔىر إذا صؼ ظِٔف افهقم.
(ادتـ)
وإِ ْن َٕقى ح ِ ِ
ٚم َي ْق ٍمُ ،ث َّؿ َش َٚؾ َر ِيف َأ ْثَْٚئِ ِف َؾ َِ ُف ْاف ٍِ ْى ُر
َ
ٚض ص َٔ َ
َ َ ٌ
(افؼح)
ً
ضهً ٚهق يًرف إٔف شتَِع افىٚئرة افسٚظ ٜاخلٚمسٓ ٜ
حٚض صقم يقم ثؿ شٚؾر ؾِف افٍىر
ؿٚل :إن ٕقى
ٌ
ُيقز فف أن يٍىر حتك تَِع افىٚئرة وٓ أن يْقي افٍىر حتك تَِع افىٚئرة ،فُـ فق ـٚن تَِع افىٚئرة افسٚظٜ
افث ث ٜوافْهػ إٓ ؾٕ٘ف شْٔقي افٍىر إذا أؿًِ ٝإذن هق يْقي افٍىر ظْد إؿ ع افىٚئرة ظْد شٍره ظْد
حٚض صقم ٍ
يقم ثؿ شٚؾر يف أثْٚء ذفؽ افٔقم ؾِف افٍىر يًْل يَىع افْٔ ٓ ٜبٖس أن
مٌٚدرتف ظّرة ،إن ٕقى
ٌ
يَىع افْٔ ٜصقمف ،إن تردد هذا ؽر صحٔح ٓبد أن يهٔ ٝافًزم ظذ افهقم .
ٕتقؿػ هْ ٚوٕٖخذ بًض إشئِٜ
)أشئِ)ٜ
....
( )18أخرجف مسِؿ يف ـتٚب افهقم ،بٚب :جقاز افهقم وافٍىر يف صٓر رموٚن فِّسٚؾر يف ؽر مًهٔ.)1114( ٜ
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)اإلجٚب)ٜ
افرشقل –ظِٔف افه ة وافس م -صٚم ،مَٕ ٚقل إوػ ظدم افهٔٚم أن يُقن مث ً صٚم وافْٚس مٍىرون
إوػ أٓ تهقم ،مـ صؼ ظِٔف افهقم ؾٚفٍىر أؾوؾ فف ومـ َل ينؼ ظِٔف ؾٚفهقم أؾوؾ فف ٕٕف  ....أن
ـؾ أمر ٍٕسف هذا يٍىر حتك فق ـٚن ٓ ينؼ ظِٔف وأؾىر صح .
)أشئِ)ٜ
....
)اإلجٚب)ٜ
يًْل يِزمف أن يٍىر أن يىًؿ فِٔ ٜافًٔد  ٓ ...صؽ أن هذا أوػ وفُـ ٓ ٕستىع أن ِٕزمف ٓ ٕستىٔع أن
ِٕزمف أن فِٔ ٜافًٔد ٓبد أن تهح ٞيسك فٍْسف ؾ٘ن مٚت ؾًِّٔقن أن ظِٔف إضًٚم ؾٚفْٚس يىًّقن ُيٛ
ظِٔٓؿ ذفؽ .
)أشئِ)ٜ
....
)اإلجٚب)ٜ
غ﴾(ٕ ، )19ص ظذ افًؼة ٕٕف هْ ٚيىًؿ ظـ ـؾ يقم مسُغ مٚ
ؼ ِة َم َسٚـِ َ
ٕن اهلل تًٚػ ؿٚل﴿ :إِ ْض ًَ ُ
ٚم َظ َ َ
هق مسُغ جديد ،اإلضًٚم ٓبد أن يُقن فًؼة فٍُٚرة افّٔغ أم ٚـٍٚرة افهٔٚم وؽره ؾٕ٘ف يىًؿ أو ٓ
واهلل ادستًٚن .
(شٗال)
....
(اإلجٚب)ٜ
ٓ يٍىر وٓ يَك افه ة حتك يٌٚدر ٓ ُيقز فِّسٚؾر افٍىر وٓ ؿك افه ة حتك يٌٚدر مٚدام إٔف يف
افَري ٜؾ ُيقز فف ذفؽ ؾٕ٘ف ُي ٛظِٔف أن يهقم .

( )19ادٚئدة.89 :
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(شٗال)
....
(اإلجٚب)ٜ
ادسٚؾر مـ افريٚض مث ً إػ ٕٔقيقرك وتَِع افىٚئرة بًد أذان ادٌرب مث ً تَِع افىٚئرة افسٚظ ٜافسٚبًٜ
ً
مسٚءا ؾٔهع ادٌرب ث ث وٓ ُيقز فف أن ُيّع افًنٚء يهع افًنٚء يف افىريؼ  ٓ ....يهح ٕن افًقض
ٓ يسهؼ ادًقض ادًقض افهٔٚم إتير حتك ُي ٛظِٔؽ .
شهحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك ،،
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(شٗال)
إشئِ ٜافتل وردت هْ ٚواحد يَقل :م ٚافٍرق بغ ـٍٚرة افهٔٚم يف رموٚن وـٍٚرة افّٔغ :م ٚافٍالرق
بغ ـٍٚرة مـ صٚم أو مـ ظجز ظـ افهٔٚم وبغ ـٍٚرة افّٔغ؟
واحد اتْغ يّغ ث ث ٜيّغ هٚ؟ أربًَ ،ٜخس ،ٜم ٚصٚء اهلل ،افِٓؿ زد وبٚرك ،هذا حسـ.
بسؿ اهلل.
ٓبد أن تُقن ظذ ظؼة متٍرؿغ ًٕؿ.
صخه ٚواحد ًا ث ثغ يقم ً ،ٚأحسْ.ٝ
اإلضًٚم ُيُّـ أن يىًؿ
ً
(شٗال)
ُي ٛظِْٔٚ؟ بس افهٚؿٜٔ؟
ُي ٛظِْٔٚ؟ إذا ثهت ٝافهْٔ ٜأثْٚء افْٓٚر مٚذا ُ
إذا ثهت ٝافهْٔ ٜيف أثْٚء افْٓٚر ؾامذا ُ
ثهت ٝافهْٔ ٜأثْٚء افْٓٚر.
(جقاب)
ُ
ُي ٛاإلمسٚك فٔس مثؾ ادسٚؾر أو احلٚئض يف خ ف ٓ،
ًٕؿ ،وجٛ
اإلمسٚك وافَوٚء ،وتٍىْقا إٔف ُ
ادسٖفُ ٜي ٛاإلمسٚك ظذ اجلّٔع ،وإذا ظِؿ اإلمٚم ُي ٛأن يهِغ ادسِّغ حتك ُيّسُقا ،وظِٔٓؿ افَوٚء.
أم ٚافَوٚء ؾألهنؿ م ٙيق ٌم مـ :م ٙجزء مـ افْٓٚر َل يهقمقا أو َل يْقى صالٔٚمف .وأمال :ٚهالذا افَوالٚء.
وأم ٚاإلمسٚك ؾِحرم ٜافٔقم.
(شٗال)
ضٔ ٛأهيام أؾوؾ فِّسٚؾر أن ُيٍىر أو أن يهقم؟ أهيام أؾوؾ فِّسٚؾر افٍىر أو افهٔٚم؟
(جقاب)
ُي ٛظِٔف ،وإن
ًٕؿ ،حس ٛادنَ .ٜؾ٘ن ـٚن ُ
ينؼ ظِٔف افهٔٚم وج ٛظِٔف :ؾٕٚؾوؾ فف افٍىر بؾ ؿد ُ
ـٚن ٓ ينؼ ظِٔف ؾٕ٘ف أمر ٍٕسفًٕ .ؿ.
مَدم:ٜ
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احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافه ة وافس م ظذ أذف إٕهٔٚء وادرشِغٕ ،هْٔال ٚمّالد ظِٔالف وظالذ فالف
وصحهف أؾوؾ افه ة وأتؿ افتسِٔؿ .افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوفِحٚضيـ وجلّٔع ادسِّغ.
ؿٚل ادٗفػ -رمحف اهلل تًٚػ:-
(ادتـ)
َوإِ ْن َأ ْؾ َى َر ْت َح ِٚم ٌؾَ ،أ ْو ُم ْر ِض ٌع َخ ْق ًؾَ ٚظ َذ َأ ْٕ ٍُ ِس ِٓ َام َؿ َو َتَُ ٚه َؾ ََ ْطَ ،و َظ َذ َو َفدََ ْهيِ َام َؿ َو َتَُ ٚه َو َأ ْض ًَ َّ َتَ ٚفِ ُُ يُؾ َي ْق ٍم

ِم ْسًًُِْٔ.ٚ

(افؼح)
ِ
ٍٕسف إن صٚء صٚم وإن صٚء أؾىالر ،ؾال٘ن صالؼ
أمر
احلّد هلل بٕٚمس ـٚن فْ ٚوؿٍ ٜمع ادسٚؾر ،وهق إٔف ُ
ؾٚفٍىر أؾوؾ.
ظِٔف
ُ
شٍر مهٚح :إذا ـٚن يف ٍ
فُـ ؾٚت أن ُإٔهف إٔف إذا ـٚن يف ٍ
شٍر واج ٛـٚفسٍر فِتَرب
شٍر مهٚح ،وهْٚك ٌ
شالٍر
شٍر مهٚح وهالق أـثالر افسالٍر .وهْالٚك
ٌ
إػ اهلل بٚفقاجهٚت بٚحل ،ٟوافًّرة ،وافهِ ،ٜوؽره .ٚوهْٚك ٌ
مرم ،شٖضب مثٚفٔغ فِسٍر ادحرم:
ٌ
مثٚل فِسٍر ادحرم :مـ شٚؾر إػ ب د اف ٍُُُر رؽهال ً ٜؾٔٓال ،ٚـٚفالذيـ يالذههقن فِسالٔٚح ً ،ٜأو إذا ادْالٚضؼ
إثري ٜافتل ُهنل ظـ افذهٚب إفٔٓ :ٚـّدائـ صٚفح ،ؾٓذا ٓ ُيقز فف أن يسخص برخص افسٍر مـ افٍىالر
شٍر َل يٖذن بف افنٚرع ،شٍر َل يٖذن بف افنٚرع -صذ اهلل ظِٔف
واجلّع وافَك ٓ ُيقز فف ذفؽ ،دٚذا؟ ٕٕف ٌ
وشِؿ ،-ؾام دام َل يٖذن بف ؾ ُيقز فف أن يسخص هذا مثٚل.
ادثٚل افثٚين :مـ شٚؾر إػ مقاضـ افٍتْ ٜيز ُظؿ اجلٓٚد ،ـٚفالذيـ يسالٚؾرون فِجٓالٚد مالع داظالش أو مالع
افْكة أو مع ؽره ٚمـ مقاضـ اجلٓٚد افتل هل مقاضـ ؾتْ ٜوفٔس ٝمقاضـ جٓٚد .ؾَْقل فف :مـ حالغ أن
ُيٌٚدر إػ أن يًقد ٓ ُيقز فف أن يسخص برخص افسٍر مٓام بٌِ ٝبف ادنَٕٕ .ٜف يف شالخط اهلل مالـ حالغ
ؽٚدر ؾّـ ؾٚرق افسِىٚن صز ًا ؾامت ؾّٔت ٜجٚهِٔ ،ٜؾٓؾ َٕقل فف إٔ ٝيف شخط اهلل وتٍىر أو تَك؟ ٓ .مٚ
دام يف شخط اهلل ؾ ُيقز فف ذفؽ.
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إ ًذا حير ُم ظِٔف م ٚدام مسٚؾر ًا هذا افسٍر أن يسخص برخص افسٍر حتك يًقد أو يتقب .ؾِق أن مسٚؾر ًا
وشالجـ
شٚؾر إػ ب د افٍتْ ٜفُٔقن مع افٍريؼ افسٔئ ،ؾٕٚوؿ إػ افٍريؼ افسٔئ ،ثؿ ُأرس مـ افٍريؼ إشقأ ُ
ُ
ظٚجؾ ظذابف ،ومالٚ
حتك مٚت ٓ ُيقز هلؿ أن يَك ،وٓ أن ُيٍىر ،وإن ـٚن يًذ ُبف هٗٓء ويٗذوٕف ٕٕف هذا
ظْد فف مـ افًذاب إن َل يت- ٛم ٚدام ظذ هذا -ؾٔام ييٓر مـ إدف ٜأصد وإُٔك ٕن اخلقارج ـ ب افْٚر.
ادسٚؾر افثٚين شٚؾر بْٔ ٜافٍتُْ ٜيسّٔٓ ٚجٓٚد ،ثؿ ظذ احلدود ؿهو ٝظِٔف ُذض ٜوَل إمر ،ؾًّْتف مالـ
أيوال ٚأن يٍىالر
افسٍر ،وفُـ شجْت ُف ،ؾٓق شجغ ظْد وَل إمر بٔد افرمح :ٜشجغ بٔد افرمحُ ٓ ،ٜيقز فالف ً
وٓ أن ُيّع ،دٚذا؟ ٕٕف ـٚن يف ٍ
شٍر مرم إٓ أن يتقب ،ؾ٘ن تٚب وظرف إٔف ُيىِؼ رساحف خ ل أربً ٜأيٚم
أيوٚ
ؾٕ٘ف ُيّع ويَك و ُيٍىر ،ؾ٘ن ظرف إٔف ُيىِؼ رساحف بًد شْ ٜأو بًد َخس ٜأيٚم ؾٖـثر ؾٕ٘ف ٓ يسخص ً
برخص افسٍر ،فُـ مثِف مثؾ أهؾ افهِد.
إذ ًا هذا تْهٔ ٌف فذفؽ ،وافدفٔؾ ظذ هذا ؿقل افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« -مـ ُؿتالؾ قال ٝرايال ٜظّٔالٜ
ٍ
رايال :ٜداظالش ،أو اف ُُْكالة ،أو
جمٚهدً ا قالٝ
ادحٚرب افذي ُيسّل ٍٕسف
ؾَتِتف جٚهِٜٔش( ) ،مـ يَقل فؽ
ً
ُ
صخقر افنٚم أو ؽره ،ٚمٚذا يسّل ٍٕسف قٍ ٝ
ـٍالٚرا يالٗذون
راي ٜظّٔال ٓ ،ٜإٕالام أخرجتالف افًهالهٔ ٜرأى
ً
25

مسِّ ٜؾٔام ؿٔؾ فف ؾٌو ٛوؿٚل :ـٔػ؟ ؾٕٚىِؼَٕ ،قل :هالذه ظهالهٔ ٜوفٔسال ٝإشال مٕٕٔ ،ٜالف ٓبالد فالرد
احلَقق مـ افرجقع إػ وَل إمر هق افذي يرد احلَقق إػ أهِٓ- ٚب٘ذن اهلل -ثؿ إن ـؾ واحد يَالقل :واهلل
احلؼ يرد أن اشسده ٓ.
يَالٔؿ افًِالامء احلالدود ـالام ـالٚن بالـ تّٔٔالُ ٜيَالٔؿ
شئؾ افنٔخ ٕٚس افديـ إفهٚين -رمحف اهلل -دٚذا ٓ
ُ
احلدود؟
ؾٖجٚب -رمحف اهلل وبٚرك يف ظِّفُ ،-ئَؿ افًِامء احلدود بؼضغ:
افؼط إول :أن يٖذن وَل إمر ٕٕف هق ادسئقل ظـ ذفؽ.
افؼط افثٚين :أن يَهؾ افْٚس هذا إمر.

( )25أخرجف مسِؿ يف ـتٚب اإلمٚرة -بٚب وجقب م زم ٜمجٚظ ٜادسِّغ ظْد طٓقر افٍتـ (.)1855
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أم ٚإذن وَل إمر ؾ صؽ إٔف واضح .ادنُِ ٜيف افث ٜٕٔٚؿهقل افْٚس :تهقر فق أن جمر ًم ٚمـ ؿهِٔ ٜـذا،
َؿهض ظِٔف ُجْدي فٔس ظْده أي ذيط :مـ وَل إمر وشحهف هؾ تتحرك يف افَهِٔ ٜصًرة؟ ٓ .دالٚذا؟ ٕن
ُ
ؾوالؾ اهلل ظالذ
افَهُِٔ ٜمذظْقن فقَل إمر يٖخذه ويسِّف ،وهذا مـ ؾوؾ اهلل ظذ افَهِٔال ٜؿهالؾ أن يُالقن
إمر.
فُـ فق أن هذا ادجرم مر ظِٔف أحد افًِامء مـ هٔئ ٜـهٚر افًِامء ؾَهض ظِٔف وشحهف ،ؿد يتحرك أـثالر
افَهِٔ ٜمحٔ ٜفِدؾٚع ظـ وفدهؿ ،إ ًذا يسٖل ظـ َِٕف ،اترك هذه إمقر دـ هق مسئقل ظْٓ ٚيقم افَٔٚم.ٜ
ضٔ ٛهذا بٚفْسه ٜفِسٍر ،وؿهؾ أن ٌُُٕٚدر افسالٍر ؿالد يَالقل ؿٚئالؾ :إٔالف اهلل تًالٚػ ؿالٚلَ ﴿ :ؾْ ٚم ُنالقا ِيف

َمََْٚـِهِ َٓ ، )21(﴾ٚوذـر أمقر ـثرة يف مسٚئؾ افسٔٚحَٕ ٜقل :إذا ـٚن يَهد مـ ذهٚبف إػ مدائـ صالٚفح ؾَالط

شٍر مرم ٕن افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ؿٚل ٓ« :تدخِقا ظذ هٗٓء افَالقم ادًالذبغش،
افسٔٚح ،ٜؾٓل ٌ
ثؿ ؿٚل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :-إٓ وإٔتؿ بٚـقنش ،ؾ٘ن دخؾ وهق بٚـل ؾَد ُأذن فالف ،فُالـ وإن َل يالدخؾ
وهق بٚـل هنل ٓ تُٚد جتد.
ـذفؽ مـ شٚؾر فٔهًد يف جهؾ حراء ،أو جهؾ افثقر ،أو يف ؽره مالـ ادْالٚضؼ افتالل مال ٚذهال ٛإفٔٓالٚ
افهحٚب ُ ٜوَل يذه ٛافْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿَٕ -قل :ـذفؽ أي شٍر َل يٗذن بف ؾٕ٘ف ٓ يسخص بف.
مرضع خق ًؾ ٚظذ إٍٔسٓ :ٚخق ًؾال ٚظالذ إٍٔسالٓام ؿوالتٚه ؾَالط :احلٚمالؾ
ثؿ ؿٚل :وإن أؾىرت حٚم ٌؾ أو
ٌ
وادرضع إذا أؾىرت ،إذا أؾىرت خق ًؾ ٚظذ ٍٕسٓ ٚؾٓل ـٚدريض :ؾٓل ـٚدريض ُتٍُىر وتَيض.
ادرضع واحلٚمؾ ؾٔٓ ٚمـ افوالًػ
وخق ًؾ ٚظذ وفدهيام ؿٚل :وخق ًؾ ٚظذ وفدهيام ؿوت ٚوأضًّت .ٚدٚذا؟
ُ
ِ
تْٚش ٛوضًٓ،ٚ
فِزوج حْٔام تُقن امرأت ُف مرض ًً ٚأو حٚم ً أن ُيًٚمِٓ ٚمًٚمِ ًٜ
م ٚاهلل بف ظِٔؿ ،فذفؽ يْهٌل
ُ
طرف فٔس ـيرؾٓال ٚحالغ تُالقن يف
ٌ
إذا ـٚن اهلل -جؾ وظ  -ؿد رخص هل ،ٚوـذفؽ إذا حٚض ٝادرأة هلٚ
وضًٓ ٚافىهًٔل ،ؾٚفذي يْهٌل فِزوج أن يًٚمؾ زوجتف يف طروؾٓ ٚآشتثْٚئٔ ٜمـ حٔ ٍ
ٍ
ٍٕٚس أو محالؾ
ض أو

( )21ادِؽ.15 :
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ِ
افْٚس خرهؿ ٕهِف ،ـام روى
ُْٚش ٛهذا افقضع ُتُْٚش ٛوضًتٓ ،ٚوأظِؿ أن خر
أو رضٚع مًٚمِ ٜيًْل ُت
ُ
ِ
ٕهِفش(.)22
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« -خرـؿ خرـؿضٔ ٛؿٚل :وظذ وافدهيام ؿوت ٚوأضًّ ٝظـ ـؾ يقم مسُْٔ ،ٚتَقل ادرأة :إٔ ٚواهلل أصًر بٖين ٕنالٔط،
فُـ اجلْغ أو افرضٔع يتٖثر مـ افهٔٚم ،ؾُٖٕ ٚأؾىر حتك يًْل يتُّـ هذا افرضٔع أو هذا اجلْغ أن يتْالٚول
ؽذائف ـٚم ً َٕقل ٓ :بٖس ُتٍُىر فُـ تَيض و ُتُىًؿ.
ضٔ ٓ ٛبٖس َُُِٕل ٕيرة ظذ أمٓٚتْ ،ٚوزوجٚتْ ،ٚوبْٚتْ :ٚافع ظْد بْٚت ظٚد وافع م ٚظْده بْالٚت ظالٚد
شُٔقن ظْده -إن صٚء اهلل ،-وأخقات ٓ ،بٖس أصِح اهلل اجلّٔع.
ضٔ ٛيًْل هؾ ادرأة ؽر حٚئض ،أو مرضع ،أو حٚمؾ ،ه ٚيف رء ثٚفٞ؟ افٌٚف ٛأن ادرأة إم ٚحٚمالؾ
أيو ٚوطٍٔ :ٜـتدريس أو ض ٛؾوال ً
أو مرضع أو حٚئض فذفؽ حس ٛادرأة هذا افًّؾ ،ؾُٔػ ُُٕحًِّٓ ٚ
ظـ هْدش ٜأو جتٚرةْٕ ،هف هذه وشٖظقد.
إ ًذا ادرأ ُة يف احلََٔ ٜيٖتٔٓ ٚم ٚؾٔٓ ٚمـ حٔض أو إضًٚم أؿهد أو إرضٚع أو محؾ وَل ٕذـر مًٕٚٚة ادرأة يف
ِ
تربٔ ٜإوٓد ،وَل ٕذـر مًٕٚٚة ادرأة يف إظداده ٚافسُْك فِزوج ادرأة ُخَِ ٝف ُٔسُـ إفٔٓ ٚافزوج ّ
وٓ ٓ؟
ؾهٚفتَٚل مـ إخىٚء آجتامظٔ ٜواإلظ مٔ ٜيف زمْؽ احلٚض ُمىٚفه ٜادرأة أن خترج فًِّؾ وافًجٔٛ
أهنؿ يَقفقنٕ :هػ ادجتّع مًىؾ! ضٔ ٛاخرجل يٕ ٚهػ ادجتّع واصتٌع ،ؾّـ يَقم بٚفهٔٝ؟ هؾ ٕٖ
بنٌٚفٜ؟ ؾٓل مًىِ ٜإ ًذا! افنٌٚف ٜشتُقن مًىِٜ؟ ٓ ،افنٌٚف ٜتنتٌؾ.
م ٚافٍرق أن تهَك افنٌٚف ٜأو إم يف افهٔٝ؟ افنٌٚف ٜتٖخذ راتًُُٕ ،ٛىل إم رات ٛوهل يف بٔتٓ ،ٚإذا
ـٚن ادسٖف ٜبح ٞظـ أمقال .و ُأمٓٚتْ ٚوجدتْ ٚومـ ـٚن يتًٚمؾ مع ِ
ادرأة بحز ٍم ورمح ،ٜبًض افْٚس يرمحٓٚ
ؾٔستجٔ ٛفُؾ مىٚفهٓ ،ٚوبًض افْٚس حيزم ظِٔٓ ٚؾّْٔع ـؾ مىٚفهٓ .ٓ ٚافهحٔح ظذ افرجالؾ أن ُيًٚمالؾ
ادرأة شقا ًء ـ ٕٝٚأ ًم ٚأو أخ ًتً ،ٚأو بْ ًتً ،ٚأو زوج ً ،ٜأن يًٚمِٓ ٚبٚفقصٍغ احلزم وافرمح :ٜإن ترـٓ ٚؾٓل تذهٛ
إػ حٔ ٞيسقؿٓ ٚضًٍٓ ٚوضهًٔتٓ ،ٚوإن حزم ظِٔٓ ٚؾٕ٘ف يرضه ٚفُـ رء مـ هذا وهذا شٔهالؾ إػ ٍ
خالر

( )22أخرجف أبق داود يف ـتٚب إدب -بٚب يف افْٓل ظـ ش ٛادقتك ( ،)4899وافسمذي يف ـتٚب ادْٚؿ -ٛبٚب ؾوؾ أزواج افْهل صذ
اهلل ظِٔف وشِؿ ( ،) 3895وافٍِظ فف ،مـ حدي ٞظٚئن ٜريض اهلل ظْٓ ،ٚوصححف إفهٚين يف «صحٔح اجلٚمعش (.)3314
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ـثر ،وظْد افًقام اف ًَُ ء حتك ٓ يَقل ؿٚئؾ :بًض افهحٍٔغ ٓ يَقهل ،ٚيَقل :أـرب وجٓالؽ وإفٔالؽ،
ـ م مجٔؾ إٕف ؾٔف حزم وؾٔف رمح ،ٜوحٚول إن تتًٚمؾ مع ـؾ صالخص بالٚحلزم وافرمحال ،ٜوؿهالؾ ذفالؽ مالع
ٍٕسؽ ،شتجد إٔؽ شتدرك خر ًا ـثر ًا ،وم ٚصٚع م ٚضٚع ظِٔؽ ِم ٚوههؽ إٓ ب٘ضٚظ ٜأحد إمريـ.
إ ًذا َٕقل :ادرأة احلٚمؾ وادرضع إذا خٚؾ ٝظذ إٍٔسٔٓام تٍىر وتَيض ،وإن خٚؾ ٝظذ وفٔده ٚجًًْْٔالٚ
ـٚن أو رضٔع ؾ٘هنُ ٚتٍُىر ثؿ تَيض مع اإلضًٚم ظـ ـؾ يق ٍم مسُغ.
صٚئام اضىر إػ إَٕٚذ ٍ
ؽريؼ أو حريؼ ،ؾٖؾىرَٕ .قلُ :يٍىر وفٔس ظِٔالف أن يَيضال،
وهْ ٚمسٖف :ٜفق أن
ً
وإن ـٚن بًض افًِامء ؿٚلُ :يٍىر وظِٔف أن يَيض وفٔس ظِٔف أن يىًؿ ،وإن ـٚن بًالض افًِالامء ظِٔالف مالع
افَوٚء اإلضًٚم مع افَوٚء ـٚدرضع واحلٚمؾ إذا خٚؾ ٝظذ وفدهيام ٕٕف أؾىر حلظ ؽرهًٕ .ؿ.
(ادتـ)
ؿٚل -رمحف اهلل:-
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٔع افَّْ ََّٓ ِ
ٔع
ٚرَ ،و ََل ْ ُيٍ ْؼ ُج ْز ًءا مْْ ُف ََل ْ َيه َّح َص ْق ُم ُف َٓ ،إِ ْن َََٕ ٚم َمج َ
افه ْق َمُ ،ث َّؿ ُج َّـ َأ ْو ُأ ْؽّ َل َظ َِ ْٔف َمج َ
َو َم ْـ َٕ ََقى َّ
افَّْ ََّٓ ِ
ٚرَ ،و َي ِْ َز ُم ادُ ٌْ َّك َظ َِ ْٔ ِف ا ْف ََ َوُ ٚء
(افؼح)
ضٔ ٛهْ ٚمسٖف :ٜإٕسٚن إذا ـٚن يف ضهًٔتف ؾٓق يستَٔظ ويْٚم ،وفُـ هْ ٚث ث حٓٚت ذـرهال ،ٚؿالٚل:
ُجـ (ؾَد ظَِف)ٕٚ ،م ،أؽّك ظِٔف.
ادجْقن فٔس ظِٔف صٔٚم ،وبٚفتَٚل فٔس ظِٔف ؿوٚء.
وافْٚئؿ ظْده بًض افنًقر.
ُ
ادٌّك ظِٔف بْٔٓام ،فٔس يستجٔ ٛفق ٕٚديتف ،وإذا أؾٚق رجع إػ ضهًٔتف .ؾَٚل -رمحف اهلل -ومالـ ٕالقى
افهقم ثؿ ُجـ أو أؽّك ظِٔف مجٔع افْٓٚر وَل ئٍؼ جزء مْف َل يهح صقمف.
صْػ رابالع
ٌ
يسرا صح صقمف ،فُـ ٓحظ إٔف ؿٚلٕ :قى ،ؾهٚر ظْدٕٚ
إن أؾٚق ادٌّك ظِٔف جز ًء وفق ً
وهق مـ حهؾ فف واحد مـ هذه إصٔٚء وَل يْقي.
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صخص أؽّك ظِٔف مث ً يف  15صًهٚن ،وأؾٚق يف  5رموٚن ،يف وشط افْٓٚر هؾ ٕقى افهٔٚم؟ ٓ ،إ ًذا
ظِٔف ؿوٚء هذه إيٚم ومـ ضّْٓ ٚافٔقم اخلٚمس افذي أؾٚق ؾٔفٕٕ ،ف َل يْقي أصال ً  .فُالـ فالق إٔال ُف ٕالقى
افهقم ثؿ أؽّك ظِٔف يف أخر افِٔؾ ،وأؾٚق يف ُضحك أو بًد افيٓر ٍ
ددة بسالٔى ،ٜأؾالٚق ثالؿ ظالٚد إػ إؽامئالف
ؾهقمف صحٔح ٕٕف ٕقى وأؾٚق ،ؾ٘ذا ٕقى وَل ُيٍؼ ؾًِٔف افَوٚء إذا ـٚن يف إؽامء ،أم ٚإن ـٚن يف ٕالق ٍم ؾٕ٘الف
فٔس ظِٔف افَوٚء إذا ـٚن ؿد ٕقى.
ٍ
مُٚن ؾْٚم وَل يٍالؼ
صخه ٚيف ُضحك يف يقم افتٚشع وافًؼيـ مـ صًهٚن ،دخؾ يف
مثٚل افْقم :فق أن
ً
إٓ يف ضحك افٔقم إول مـ رموٚن ،هؾ ٕقى؟ اجلقاب :مٕ ٚقى .إ ًذا ُي ٛظِٔ ٜاإلمسٚك وافَوالٚء مثِالف
مثؾ إؿٚم ٜافهْٔ ٜيف أثْٚء افْٓٚر هذه مسٚئؾ يف مسٖف ٜآشتثْٚءات.
إ ًذا ادٌّك ظِٔف ،افْٚئؿ ،افذي حهؾ فف جْقن ضٚرق ،ـؾ هٗٓء هلؿ ٕيرة ذظٔ .ٜافْٚئؿ إذا ٕقى ؿهالؾ
أن يْٚم ٕقى افهٔٚم ؾهقمف صحٔح ،وأم ٚادجْقن وادٌّك ظِٔف ؾهقمف ؽالر صالحٔح ،أمال ٚادجْالقن ؾال
ُيىٚف ٛبٚفَوٚء ٕٕف فٔس ظِٔف ،وأم ٚادٌُّك ظِٔف ؾ٘ن ظَِف م ٚزال بٚؿ ًٔ ٚؾٕ٘ف ُمىٚف ٛبٚفَوٚءًٕ .ؿ.
(ادتـ)
غ افْي َّٔ ِِ ٜم َـ اف َِّ ْٔ ِؾ فِ َه ْق ِم ُـ يُؾ َي ْق ٍم َو ِ
اج ٍ
يو ِٜ
 َٜ َّٔ ِٕ َٓ ،ٛا ْف ٍَ ِر َ
َ ٛت ًِْٔ ُ
َو َُيِ ُ
(افؼح)
ؿٚلُ :ي ٛتًٔغ افْٔ ٜمـ افِٔؾُ .ي ٛتًغ ٕٔ ٜافهٔٚم مـ افِٔؾ ،افهٔٚم ظذ ث ث ٜإٔقاع:
ٍٕؾ ُمَٔد ،وصٔٚم ٍ
صٌٔ ٚم واج ،ٛوصٌٔ ٚم ٌ
ٍٕؾ مىِؼ .واضح ًُُٕٔد :افهٔٚم ث ث ٜإٔقاع :صٌٔ ٚم واجال،ٛ
ٍٕؾ ُمَٔد ،وصٌٔ ٚم ٌ
وصٌٔ ٚم ٌ
ٍٕؾ مىِؼ.
افهٔٚم افقاج ٛمثؾ :صٔٚم رموٚن ،وافَوٚء ،وافْذر ،وافٍُٚراتُ :ي ٛأن ُيهٔ ٝافْٔال ٜمالـ افِٔالؾ،
يىِع افسٚظ 3 ٜوٕهػ ،ؾِق إٔف ظزم أو بٔ ٝافْٔ ٜافسٚظ3 ٜ
ومًْك مـ افِٔؾ أي ؿهؾ ضِقع افٍجر ،ؾٚفٍجر
ُ
وٕص إٓ َخس أو إٓ ث ث أو إٓ دؿَٔ ٜؿد بٔتٓ ٚصح صقمف واج ًه ،ٚواضح؟
ؽالدً ا افث ثالٚء ،وإٔالٚ
إ ًذا ُيهٔ ٝافْٔ ٜمـ افِٔؾ ،وفق إٔف ـٚن ظٚز ًم ٚأن يهقم ؽدًً ا ظْده ؿوالٚء ؿالٚل :واهلل ً
ظْدي ؿوٚء ورموٚن ؿري ٛظزم ٝظذ أن أصقم ؽدا ،أن افٔقم ظزم ظذ أن يهقم افٌد ،خ ص بٔالٝ
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افْٔ ،ٜفٔس صٔٚم افٔقم صٔٚم افٌد .إ ًذا بؾ فق إٔف ؿٚل :شٖصقم يقم اخلّٔس افَٚدم ،ؿد بٔ ٝافْٔ ٜمَ ٚل يرد مٚ
يَْوٓ ،ٚؿد يْسٚه ٚاإلٕسٚن ٕٔتف فف.
صخهٕ ٚقى أن يهقم آثْغ ،وٕسك أن افٔقم آثْغ مع اإلجٚزة وصذ افٍجر وٕٚم وؿالٚم
حيهؾ أن
ً
صٚئام؟ ؾتذـرَٕ .قل :احلّد هلل صقمف فف .إ ًذا افهقم افقاجُ ٛي ٛأن
افيٓر وضِ ٛافٌداء ؿٚفقا فف :أفسٝ
ً
ُيهٔ ٝفف افْٔ ٜمـ افِٔؾ حتك يُقن واج ًه.ٚ

ضٔ ٛرموٚن :يهٔ ٝافْٔ ٜمـ أول ٍ
فِٔ ٜأن شٔهقم افنٓر ـٚم ً  ،بؾ ـِْ ٚظٚزمقن أن ظذ مٚذا؟ ظالذ
ُ

أن ٕهقم افنٓر ـٚم ً  ،أحد ظْدٕ ٚفف رأى ثٚين؟ ؿد يقجد صخص ُيريد أن ُيسٚؾر يف يقم  5رموٚن ،يَقل:
واهلل إٔ ٚيقم  5رموٚن شٖؾىر ،أفٔس ـذفؽ؟ إ ًذا ـِْ ٚظزم ظذ افهٔٚم ؾَد تؿ تهٔال ٝافْٔال ٜصالٔٚم رموالٚن
افَٚدم ،ؾ٘ن أدرـٓ ٚاإلٕسٚن وصٚم ُـُته ٝفف ظؼ حسْٚت ،وإن َل يالدرـٓ ٚؾَالد أدرك حسالْ- ٜإن صالٚء اهلل
تًٚػ.-
أيو ٚأن يُقن ظْدٕ ٚبٍْس افًزم أن َٕقم رموٚن ،هْ ٚيُقن ظزم أفالٔس ـالذفؽ
وبٚدْٚشه ٜهْ ٚيْهٌل ً
؟ـِّْ ٚظٚزمقن ظذ افهٔٚم ،فُـ بًوَْ ٚل يًزم ظذ افَٔٚمٕ ،تٍىـ فذفؽ.
ضٔ ٛهذا بٚفْسه ٜفهٔٚم افقاج ،ٛوصٔٚم رموٚن .صٔٚم رموٚن يٍُل ؾٔالف افْٔال ٜمالـ أول فِٔال ،ٜأو
ؿري ٛمْٓ ٚم ٚدام إٔف ظٚزم ،ؾ٘ن َل يَىع افْٔ ٜحتك ُأظِـ افًٔد ؾٓق ٓ حيتٚج إػ أن ُُيدده .ٚفُـ إَىع افْٜٔ
ٍ
ٍ
مرض ؾٕ٘ف حيتٚج إػ أن ُيدد افْٔ.ٜ
فسٍر أو
صخص ؿرر افسٍر يقم  5رموٚن وؿٚل :أن يقم  5رموٚن شٖؾىر ،ثؿ ب َّٔ ٝافْٔال ٜيف
مثٚل :إتهف مًل:
ٌ
فِٔ 1 ٜرموٚن إٔف شٔهقم افنٓر َٕقل فف :وافٔقم اخلٚمس؟ ؿٚل :افٔقم اخلٚمس إٔ ٚظذ ٕٔتالل ،ؾَْالقل فالف:
حيتٚج يف فِٔ ٜاخلٚمس أن ُيراجع ٍٕسف ،هؾ إٔ ٝظذ ٕٔتؽ بٚفٍىر؟ أو يهٔ ٝافهٔٚم واضح؟ ؾ٘ن ؿالٚل :إٔالٚ
ظع ٕٔتل يف افٍىر ؾٖؾىر وشٚؾر :شٚؾر وأؾىر ض ٛم ٚيهح افٍىر ؿهؾ ـام ذـرٕ ،ٚشٚؾر ثؿ أؾىر ،وجالد إٔالف
وصؾ إػ مَهده وشٔهَك ؾٔف يقم افسٚدس ،وافٔقم افسٚبع شًٔقد ،ؾَٚل :إٔ ٚشالٖؾىر اخلالٚمس وافسالٚدس
وافسٚبع ،د ٚوصؾ إػ مَهده وجد افٍْدق -م ٚصٚء اهلل -مٖٓٔ وإجقاء مْٚشه ،ٜؿٚل :ؿد أصقم ؽالدًً ا :ؿالد
أصقم ؽدًً ا وَل يًزم ظذ أن يهقم ،ؾْٚم وَل يستَٔظ إٓ افسٚظ ٜافثٚفث ٜوافْهػ ودؿَٔ ،ٜؿٚل :شٖصقم ،هؾ
-38-

رشح كتاب الصيام
بٔ ٝافْٜٔ؟ ؿٚلَٕ .ٓ :قل :إ ًذا أؾىر ؾٖٕ ٝمسٚؾر .إ ًذا ٓ بد مـ أن ُيهٔ ٝافْٔال ٜويٍُالل يف افنالٓر افْٔال ٜمالـ
أوفف ،إٓ إن ٕقى ؿىًٓ ،ٚؾٕ٘ف ٓ بد أن يْقي اشتئْٚؾٓ.ٚ
ِ
ُ
أمرا ب ٕٔالٜ؟ ظٚؿالؾ
ذوط صح ٜافًهٚدة .هؾ يستىٔع
افْٔ ٜيذـره ٚافًِامء ذط مـ
افًٚؿؾ أن يًٍؾ ً
أمرا ب ٕٜٔ؟
هؾ يستىٔع أن يًٍؾ ً
اجلقاب .ٓ :ضَٔ ٛمثع إٔ ٝؾًؾ ب ٕٔ ٜمـ ظٚؿؾ ،هؾ تستىٔع؟
ورؾع ظْف افَِؿ ،إ ًذا ٓ يُّالـ أن ٕرضالب ً
مثال- ٓٚبالٚرك اهلل
ٌٕؿ ،ؿد َٕص ظَِفًٕ :ؿ ؿد َٕص ظَِف ُ
ؾُٔؿ ٓ -يُّـ أن ٕرضب مث ً ب  ٓ :يُّـ أن ٕرضب ً
مث ٓٚب ٕٔ ٜفُـ شٖضب فُؿ مثالٚل :صالخص
ُيًِؿ وفده افقض قء ،ؾَرب ادٚء ،وؽسؾ يديف ،واشتْنؼ ،واشتْثر ،ومتوّض ،وؽسؾ ـؾ رء ،ؾٓؾ هذا
ُُيزئف ظـ افتىٓر فِه ة؟ اجلقابٕٕ .ٓ :ف ٕقى أن ُيًِؿ وٕز أن يْقي هٚ؟ افتىٓر ،فُْف فق ٕقى افتىٓر
وافتًِٔؿ فهح ذفؽ :فق ٕقى افتىٓر وافتًِٔؿ صح ذفؽ مْف.
فذفؽ مـ ابتع بٚفقشقش ٜجتده ادسُغ م ٚيستىٔع أن ُيَْع ادسئقل حْٔام يستٍتٔف بسٗافف ،ضٔ ٛيتهؾ
بًوٓؿ ض ٛايش افع حٚصؾ؟ يَػ ضٔ ٛحدث ،م ٚيستىٔع .وبٚدْٚشه ٜمالـ ابالتع بٚفقشقشال ٜؾِٔتهالؾ
بٖهؾ افًِؿ يسٖهلؿ حتك يُتنػ أهن ٚوشقشف ،وٓ يِتٍ ،ٝواهلل تًٚػ خَِْ ٚفرمحْ .ٚإ ًذا ٓ يتهقر ٌ
ظّؾ ب
أمرا ويٌٍؾ ظـ ٍ
أمر أخر واضح؟
ٕٔ .ٜفُـ ؿد يْقي اإلٕسٚن ً
مسٚؾرا وٕالقى أن يهالقم
ضٔ ٛإ ًذا افهٔٚم افقاجُ ٛي ٛأن يْقي مـ افِٔؾ أن شٔهقم ؽدًً ا ،ؾ٘ذا ـٚن
ً
صٚئام ،ود ٚمر ظذ ادىهخ وزوجتف يًْل فٔسال ٝصالٚئّ ٜوهالؿ يف
ؽدًً ا :وٕقى أن يهقم ؽدًً ا ،وؾً ً أصهح
ً
شٍر ،ظزم ظذ افٍىرَٕ ،قل :هؾ ٕقى افٍىر أو ؾَط ظزم؟ ؾ٘ن ـٚن ظزم فُالـ ؿالٚل :واهلل هال ٚاحلالغ إٔالٝ
خِْٕٔ ٚهع وجٓل وأصقف ،هق بًد مٕ ٚقى افٍىر ،إن ٕقى افٍىر أؾىر «إٕام إظامل بٚفْٔٚتش( )23فُالـ
إن ـٚن ظزم وَل يْقي.

( )23أخرجف افهخٚري يف ـتٚب بدء افقحل -بٚب بدء افقحل ( ،)1ومسِؿ يف ـتٚب اإلمٚرة -بٚب ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :إِ َّٕ َام َ
إ ْظ َام ُل
بِٚفْي َٔ ِٜش (.)1957
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فذفؽ ٓ يْهٌل فإلٕسٚن أن ُيدخؾ ٍٕسف يف هذه افسددات يَقل :إٔ ٚصٚئؿ .وإذا ـٚن افىًٚم بالغ يديالف
يَقل :بسؿ اهلل أؾىر ،أؾىر بف ٓ ،تٍىر بْٔتؽ ،حتك ٓ يدخؾ ظِٔؽ افنٔىٚن يف أمقر وؿالد يٍقتالؽ يًْالل
هذا افنخص ومه ٚصؿ رحي ٜؿٚل واهلل زيـ افه ة زيـ افَٓقة م ٚبًد ظزم ظذ افٍىر إػ أن ،يًْالل ؾَالط
ظْده تٍُر يف افٍىر ،يقم راح ادسجد واؾؼ بًض افْٚس ،وده افٔقم جف ؿهؾ صٚيؿ ؿالٚل :أتالؿ صالٚيّغ َل
يْقي افٍىر ؾهقمف صحٔح .ادنُِ ٜإذا ٕقى افٍىر ؾٕ٘ف ُيٍىر .ؾًذ اإلٕسٚن أن يُقن ظذ حذر مالـ هالذا
إمر.
ُ
افٍْالؾ ادَٔالدُُ  :افٍْالؾ ادَٔالد ـٚفهالٔٚم آثْالغ ،واخلّالٔس،
ضٔ ٛؿٚل :افْقع افثٚين مـ افهقم وهالق
أيوُ ٓ ٚبد أن يْقي مـ افِٔؾ ف ُُٔت ٛفف ذفؽ افٔالقم ـالٚم ً  ،ؾال٘ن َل
وافهٔض ،وؽره مـ افتىقظٚت ادَٔدةً ،
يْقي إٓ مـ افْٓٚر ُـُت ٛفف م ٚبَل.
مثٚل :صخص ُيريد أن يهقم افهٔض ،ؾَٚل :إذا جٚءت افهالٔض -إن صالٚء اهلل ،-ؾجالٚءت افهالٔض وَل
صهٚحٕٚ ٚطر افسٚظ ٜافٔقم  13مًْٚه ايف؟ َٕقل :أتؿ صالقمؽ فُْالف
ُُيدد افًزم ظذ أن يهقمف ،يف يقم 13
ً
فؽ أجر بَٔ ٜافٔقم :فؽ أجر بَٔ ٜافٔقم ،وبٚفتَٚل فٔس فف صٔٚم  3أيٚم مـ ـؾ ٍ
صٓر واضح؟
م ٚافٍرق بغ هذا وبغ افهٔٚم افقاجٛ؟ افقاج ٓ :ٛيهح مْفٕ ،ن افقاج ٓ ٛبد مـ ضِقع افٍجالر
إػ ؽروب افنّس ،وأم ٚصٔٚم افسْ ٜؾٔهح مْف م ٚبَل ،يهح مْف م ٚبَل وٓ يُت ٛفف إٓ م ٚصح.
افْقع افثٚف ٞمـ افهٔٚم افهقم ادىِؼ .جٚء صٚحهْ ٚوهذا فٔس صالٚحهْ ٚبالؾ ٕهْٔال- ٚصالذ اهلل ظِٔالف
وشِؿ ،-جٚء إػ افهٔ ٝؾسٖل هؾ هْٚك ضًٚم؟ ؿٚفقا .ٓ :ؿٚل :إين إ ًذا صٚئؿ .إ ًذا يهح افهٔٚم ادىِالؼ مالـ
ٍ
امرئ مٕ ٚقىش.
افْٓٚر ،فُـ ـام ذـرُٕ ٓ ٚيُت ٛفف إٓ مٕ ٚقى ،يَقل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :-وإٕام فُؾ
هْ ٚمسٖف ٜم ٚافٍرق بغ افًزم وافْٜٔ؟
إذا تٖمِ ٝجتد أن افٍرق بْٔٓام دؿٔؼ ،ؿد يًزم اإلٕسٚن ظذ ؾًؾ ٍ
ِ
فٍْسالف ذط ،يَالقل :إٔالٚ
رء ويوع
واهلل فق فَٔ ٝؾ ن شٖدظقه إػ افٌداء ،هق ظٚزم أن ،فُْف إػ أن َل ُحيَؼ تِؽ افْٔ .ٜفَك ؾ ن وٓ شِؿ
ظِٔف ،م ٚضٔ ٛخٚضره .ؿٚل :إ ًذا يُقن افٍرق بْٔٓام دؿٔؼ ،يهً ٛأن يذـره إٓ هبذا ادثٚل أو ؽره.

-45-

رشح كتاب الصيام
ؾٚفْٔ ٜهق هل افًزم ادٗـد ،أم ٚافًزم ؽر ادٗـد ؾٓذا فٔس ٕٕٕٔ :ٜف ؿد يْتَض ـام إالتَض ظالزم بْالل
إرسائٔؾ ﴿ا ْب ًَ َْ ٞفَََْ ٚمِِ ًََُٚ ُّٕ ٚتِ ْؾ ِيف َشهِ ِ
ٔؾ اهللَِّ﴾( ،)24ظزم ظذُ ،تُْٚدي بٚجلٓٚد يف بْل إرسائٔالؾ ؾِالام جالٚءهؿ
ؿٚفقا مٚذا ؾًِقا؟ ختِقا ظْف ،وَل ُيٚوز افْٓر إٓ  355وبوً ٜظؼ ،ضٔ ٛأيـ ذفؽ ادأل افذيـ ـٚن ُيىٚفالٛ
بٚجلٓٚد؟ ختِػ ،وإتَض ظزمف .ؾٚفًزم ؿد يْتَض.
ؿِؼ ٕٔ ٜافٍرضٔ ٜهل فٔس ٝبحٚج ٜهذه ٕٔ ٜؾرض أم ٕٔ ٜتىقع ،ؿٚل :مث ً شقف يهقم آثْالغ مالث ً
ؿوٚءَٕ ،قل :إٕٔ ٝقي ٝأن تهقم ؽدًً ا ؾٓق ؿوٚئؽًٕ .ؿ.
(ادتـ)
ؿٚل -رمحف اهلل:-
افز َو ِ
َو َي ِه ُّح افَّْ ٍْ ُؾ بِِْ ئ ٍِ ٜم َـ افَّْ ََّٓ ِ
َٚن َؽدًً ا ِم ْـ َر َم َو َ
إن َـ َ
ال َو َب ًْدََ ُهَ ،و َف ْق َٕ ََقى ْ
ٚن
ٚر َؿ ْه َؾ َّ
(افؼح)
ؿٚل :ويهح افٍْؾ ٍ
بْٔ ٜمـ افْٓٚر ،فُـ اإلصُٚفٔ ٜإجر م ٚافذي فف؟ ضه ًً ٚهْٚك مـ افًِامء مـ ؿالٚل:
فف إجر ـٚم ً  :أجر افٔقم .وفُـ افهحٔح أن فف أجر مٕ ٚقى ،يَقل افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :-وإٕام
ٍ
امرئ مٕ ٚقىش( ،)25ؿد يَقل ؿٚئؾ :إٔ ٝهبذا ٓ تنجع افْٚس ظذ افهٔٚم ،أؿقل :بؾ أصجًٓؿ ظالذ
فُؾ
آهتامم بٚفهٔٚم ،ثؿ ُيدرك اإلٕسٚن إٔف ٌ
ؾرق بغ صخص ُـُت ٛفف ٕٔ ٜبًض يقم ،وصخص َل ُيُت ٛفف رء.
يًْل صهٚبْ ٚيف هذه إيٚم ،يسٓرون افِٔؾ وئَّقن :ويْٚمقن افْٓٚر ،يف ؿٔٚم -م ٚصٚء اهلل -يف افِٔؾ يف
شهٔؾ صٓقاهتؿ وفٔس يف شهٔؾ افنٔىٚن -إن صٚء اهلل ،-وفُالـ يف شالهٔؾ صالٓقاهتؿ .ؾزيالد ٕالٚم واشالتَٔظ
افسٚظ ٜافسٚبً ٜوافيٓر ؿٚل يف ؾجر افٔقم ظذ ٕٔ ،ٜأصؾ افْٔ ٜفف أجر مٕ ٚقى.
ُظهٔد ؿٚم وصذ افيٓر وٕٚم ،وصذ افًك وٕٚم ،مٕ ٚقى افهٔٚم ـ مهَ ٚل يتْٚول صٔ ًئ .ٚأم ٚزيدٌٌ ؾِف مالٚ
ٕقى مـ افهٔٚم ،وأم ٚظهٔد ؾِٔس فف رءٕٕ ،ف أمسؽ ب ٕٔ ٜافتًهد .إ ًذا يهح افٍْؾ ٍ
بْٔ ٜمـ افْٓٚر.

( )24افهَرة.246:
( )25أخرجف افهخٚري يف ـتٚب بدء افقحل -بٚب بدء افقحل ( ،)1ومسِؿ يف ـتٚب اإلمٚرة -بٚب ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :إِ َّٕ َام َ
إ ْظ َام ُل
بِٚفْي َٔ ِٜش (.)1957
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ؿٚل :ؿهؾ افزوال وبًده ،هْ ٚـٚن هْٚك خ ف بْٔٓؿ أهؾ افًِؿ إٔف إن ٕالقى ؿهالؾ افالزوال صالح ،وإن
مٍىرا ؾٕ٘ف ٓ يهح
مٍىرا .فق تْٚول
ٕقى بًد افزوال م ٚصح ،وافهحٔح إٔف متك مٕ ٚقى صح إن َل يتْٚول
ً
ً
مٍىرا :يًْل فق إٔف وجد ادٚء ؾٍتح وذب ،ؿٚل ،ٓ :بٚرد م ٚيهِح َل! بًد افٍجالر،
فف أن يْقي وؿد تْٚول
ً
مٍىرا .فق إٔالف ٕالقى ثالؿ تْالٚول ادالٚء ٕٚشال ًٔٚ
ثؿ أمسؽ ؿٚلٕ :قي ٝأن أجًِف صٔٚمَٕ ،قل ،ٓ :تْٚوف ٝوؿد
ً
صٔٚمف صحٔحٕٕ ،ف جٚء ادٍىر بًد افْٔ ،ٜفُـ إن جٚءت افْٔ ٜمتٖخرة ؾ تهح ٕن ادٍىر ؿد أؾسد ظِٔالف
يقمف.
هْ ٚمسٖف ٜذـره ٚأحد افْٚس ؿٚل :إٕف ـٚن ظٚز ًم ٚظذ افهٔٚم ،وٕقى افهٔٚم :أطـ ـٚن اتْغ ٕسٔ ٝأو
يقم  16أو يقم مىِؼ ،فُْف ذـر هذه ادسٖف ٜؿٚل :إٔف ظالزم ظالذ أو ٕالقى أن يهالقم افٌالد وظالذ افزٕالٚمٟ
افسًقدي فألشػ إضٚظ ٜشٚظٚت افْٓٚر إوػ ،ومـ أضٚع شٚظٚت افْٓٚر إوػ ؾال يِالقمـ إٓ ٍٕسالف،
ٕنًر بٍَده ٚدٚذا؟ تًقد ،تًقدٕ ٚظذ هذا افقء ،تًقدٕ ٚظذ أمقر ـثالرة ؾٔٓالٚ
وٕحـ فألشػ ُُٕؤًٓ ٚوٓ
ُ
منَ ٜفُـ أفٍْٚه.
افتٖخر يف افْقم منَ ٜوافْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« -فقٓ أن أصؼ ظذ أمتالل ٕمالرهتؿ بالٖن يالٗخروا
ص ة افًنٚء إػ ثِ ٞافِٔؾش( )26إػ ٕهػ افِٔؾ إػ افٍجر هؾ صًرٕ ٚادنَٜ؟ اجلقاب :مال ٚصالًرٕ ٚهبال،ٚ
دٚذا؟ فتهِد اإلحسٚس ،وشٖضب فؽ مثٚل خر.
ادٍُٔٚت يف افهٔ ٝمزظج ٜجدًً ا ،فذفؽ إٔ ٚبغ أهع ؿِٔؾ م ٚأصٌؾ ادُٔػ ،وهذا مْذ ؿديؿ مْالذ بديالٜ
ـْ ٝأداوم بًد افًك ،ؾٖـقن يف افههٚح يف افهٔ ،ٝوإهؾ يف بداي ٜحٔٚتْ ٚـ ٕٝٚمًِّٜ
زواجْ ،ٚأذـر أين ُ
خرا ،-ؾتدخؾ ؿهؾ أذان افيٓر بَِٔؾ ،وإٔ ٚأراجع وإٔال ٚجالٚفس
ثؿ تٍرؽٕ ٝوٓده ٚوزوجٓ- ٚجزاه ٚاهلل ً
يف افهٚف ،ٜتٍتح ادُٔػ وافتًقد ،رجع اإلزظٚج إػ افهٔ ٓ ٝمْٓال ٚوفُالـ مالـ ادُٔالػ ،واضالح؟ ؾالْحـ
ضرا؟ افهالقت يف إذن أو افًالرق يف
أـثالر
ً
تًقدٕ ٚظذ هذا اإلزظٚج ،فق أن ُأضٍئ ادُٔالػ ظالرق ،أهيالام ُ
اجلهغ؟ صقت إذن فُْْٕ ٚتحّؾ هذا .وظدد أصٔٚء ـثرة يف حٔٚتْ.ٚ

( )26أخرجف افدارمل يف «مسْدهش ( ،)1483ويف «افرد ظذ اجلّٜٓٔش ( ،)133وأبق يًذ يف «مسْدهش ( ،)6576واف فُٚئل يف «اظتَٚد أهؾ
افسْٜش (.)749
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ادٓؿ صٚحهْ ٚيَقل :إٔف ٕٚم ٕقم ٜتؤع افههٚح ٕٚم بًد افٍجر وؿٚم ضحك وأؾىر مالع أوٓده يف أخالر
اإلؾىٚر :يف أخر افقجه ٜتذـر إٔف صٚئؿ ؾرؾع يده ،صقمف صحٔح ،وإضًٚمف اهلل وشَٚه .ذه ٛفه ة افيٓر
وٕز افهٔٚم ورجع إػ افهٔ ٝوافٌداة ومد يده ذـر يف خر افقجه ٜؾرؾع يده ،صقمف صحٔح وأضًّالف اهلل
وشَٚه ،صذ افًك وٕز ،وجٚء وـؾ صقمف صحٔح ،افَه ٜؿري ٛمـ هذا حدث ٝـام حيدثْل إن َل أـالـ
ٕسٔ ٝبًوَٕٓ ،ٚقل :صقمف صحٔح ٕٕف ٕقى ،واهلل تًٚػ يْير إػ افَِقب ،هذا ؿِهف ٕيرٕ :القى افتَالرب
إػ اهلل ،واهلل أضًّف شَٚه ،ؾٚحلّد هلل ظذ ذفؽ.
إ ًذا ٓ قرم ٍٕسؽ إجر ،متك م ٚوجدت افٍرص ٜمْٚشه ٜؾهٚدر بٚفهٔٚم بْٔ ٜافهٔٚم .يف مسٖف ٜادرضع
واحلٚمؾ ،ضه ًً ٚـام ذـرٕ ٚادرأة مرضع أو حٚمؾ يف افٌٚف ٛأو حٚئض ،ؾّتك شتهقم؟ إٔ ٚاؿسح فق أن ادرأة
خهه ٝيق ًم ٚمـ إشهقع تهقمف ،ؾ٘ن ـٚن ظِٔٓ ٚر ٌء مـ افقاج ٛؾٓق بْٔ ٜافقاج ،ٛوإٓ ؾٓق بْٔ ٜيق ٌم
مـ افدهر تهقمف ،وفق خههتف آثْغ ٓ بٖس بذفؽ ،فُـ تهقم افقاج ٛبْٔال ٜافقاجال ،ٛفالٔس صالق ٌم
ٍ
بقء مـ افرؾؼ بٍْسًٕٓ ،ٚؿ.
مىِ ًَ .ٚوهبذا شتَيض يًْل م ٚـٚن ظِٔٓ ٚواج ًهٚ
(ادتـ)
ؿٚل -رمحف اهلل:-
ِ
ُي ِز ْئ ُفَ ،و َم ْـ َٕ ََقى ْ ِ
َٚن َؽدًً ا ِم ْـ َر َم َو َ
إن َـ َ
َو َف ْق َٕ ََقى ْ
اإل ْؾ َى َٚر َأ ْؾ َى َر .
يض ََل ْ ُ ْ
ٚن َؾ ُٓ َق َؾ ْر ٌّ
(افؼح)
ؽالدً ا مالـ رموالٚن ؾٓالق
هذه مسٖف ٜيف فِٔ ٜال  35مـ صًهٚن ،ؿهؾ أن يًِؿ بٚخلز ٕٚم ،وؿٚل :إن ـالٚن ً
ؾريض :يًْل إٔف بٔ ٝافْٔ ٜهٚ؟ ؽر ظٚز ٍم ظِٔٓ ،ٚيَقل :هَْ ٚل ُُيزيف .وؿد ؿٚل صٔخ اإلش م :إٔف ُُيزيف.
دٚذا ؿٚل ادذه ٛإٔف َل ُيزيف ،ؿٚفقا :إٔف ٓ بد مـ افًزم يف افْٔ ،ٜوٓ ُيقز أن يًزم ِ
بْٔ ٜصقم افنالؽٓ ،
ُيقز أن يًزم ظذ صقم يقم افنؽ ،فَقل ظامر -ريض اهلل ظْف وأرضٚه :-مـ صٚم افٔقم افذي ينالؽ ؾٔالف
ؾَد ظل أب ٚافَٚشؿ -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.-
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ض ٛابـ تّٔٔ ٜيَقل -رمحف اهلل -صٔخ اإلش م :أن افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿِ -
فربؽ م ٚاصالسضل،
وفًؾ هذا أرؾؼ بٚفْٚس حْٔام ـٕٚقا يرؾَقن بٍٖٕسٓؿ ،أم ٚأن ؾٓؾ يرؾالؼ افْالٚس بٍٖٕسالٓؿ؟ اجلالقاب،ٓ :
افْٚس ٓ يرؾَقن بٍٖٕسٓؿ بؾ ينَقن ظِٔٓ.ٚ
هذا ادؼوبٚت افٌٚزي ٜهؾ هل يف مهِح ٜاجلسد؟ اجلقاب ،ٓ :فُْٓ ٚيف ٍ
فذة مًْٔ ،ٜهل فذيذة فُْٓالٚ
رض ٓ صؽ أن هٗٓء م ٚرؾَقا .واحلٚصؾ احلدي ٞـِٓ ٚمنَٜ
ضٚرة ،ؾٚفْٚس افذيـ يٖخذون افِذيذ وفُْف َي ُ
ظذ افْٚس ،ـِٓ ٚمنَ ٜظذ افْٚس ،حتك افسٍر ورؾٚهٔ ٜافسٍر منَ ،ٜدٚذا؟ د ٚفف مـ أثٚر افٍْسٔ ٜافتل فق
ُدرشٓ ٝخسٕ ٚمنَ ٜافسٍر ظذ اجلامل ظذ منَ ٜأثٚر افٍْسٔ ٜافتالل تًالقد ظِْٔال ٚبٚفسالٍر يف افىالٚئرات،
ضه ًً ٚإٔ ٚم ٚظٚمؾ دراش ،ٜفُْل ُأدرك هذا مـ ٍٕز ،واهلل فذفؽ إٔ ٚشالٍري بٚفسالٔٚرة ـثالر ،وأشالٖل اهلل أن
يهٚرك وأن يّتًْل بٚفهح ٜوافًٚؾٔ ٜوحسـ اخلتٚم.
إ ًذا افْٚس تنؼ ظذ ٍٕسٓ ،ٚيف ادٚيض ـٚن افْٚس يْٚمقن بًد افًنٚء ،افنٔخ مّد بـ افًثّٔغ -رمحف
اهلل -ـٚن فف ظدد مـ اجلِسٚت ،ومْٓ ٚجِس ٜتُقن مع ُض ِبف وأحٔٚئٓؿ :مع افى ب وإحٔٚء ،ؾٓق يالزور
تِّٔذه يف احلل افؼؿل ،وتِّٔذ ُه يدظقا جرإف بحوقر يًْل فَٚء افنٔخ ،وَل يُالـ هْالٚك تُِالػ ،صالٚي
وؿٓقة ومتر ومًروض بسٔط ؿد يُقن ؾٚـَٓ ،ٜل يُـ هْٚك تُِػ .ؾٚفنٔخ يزور تِّٔذه يف احلالل افؼالؿل
واجلران يٖتقن فَِٚء افنٔخ ،وافنٔخ ُيً ُِٓ ٚفَٚء ظِّل ،ضه ًً ٚافنٔخ يٖ بًد صال ة افًنالٚء ،وؿالد حالدد
افنٔخ فٍْسف وؿ ًتً ٚمًًًْٔ ،ٚؾحدي ،ٞوؿٓقة وم ٚإػ ذفؽ .ثؿ افنٔخ يَقلٕ :ستٖذن ي ٚؾ ن هُذإ :ستٖذن يالٚ
ؾ ن ،يًْل إن ـٚن ظْدك رء حىف ،ؾَٔقل ٓ :صٔخ ،ثؿ ْٕتَؾ فِّْزل افثٚين ـام ذـالرت فُالؿ ادًالروض
افهسٔط ؿد يُقن ؾٚـٓ ،ٜؾْتْٚوفف وْٕكف .أثْٚء افَِٚء يَقل أحد اجلران :ي ٚصٔخ إشهقع :افَِٚء افَالٚدم
ئِؼ بٚفنٔخ
ظْدي ،يَقفقن افربع ترا تؿ ،فُـ م ٚيَقل ـذا أؾًؾ وٓ ،هْٚك ضه ًً ٚؿد يتُِػ بقء يرى إٔف ُ
وإن ـٚن افنٔخ مَٚمف أـثر مـ ذفؽ .ضه ًً ٚذاك يدظقا أبْٚء ظّف ،وصق يَقل أبْالٚء افًالؿ؟ يال ٚصالٔخ افالدور
اجلٚي إٔ ٚثؿ .ض ٛأصُرـؿ
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وؿد متتد وجٚر أبْٚء افًؿ ،ضه ًً ٚافتِّٔذ يف احلل افٌر إػ مالُ ٚيالل دوره ٓ منالُِف ،وافٌالرض فَالٚء
افنٔخ ،وفٔس دخقل افهٔ .ٝثؿ ظٚد إػ افنٔخ ضقف ،ٝؿٚل ،ٓ :ؾ ن يف احلل افٌالر فالف حَالف ،وٕالذهٛ
وربام تستّر إمقر فُـ افَِٚء ـٚن مرتغ يف افنٓر وـٚن فًَ ٚء مهٚر ًـً ٚافنٔخ بىريَتف احلسْ.ٜ
افنٚهد مـ ذفؽ :أن افنٔخ مدد وؿ ٝيستٖذن ،شقف ُيّيض فنٖٕف ،وهذا هالق صالٖن يًْالل افْالٚجح
حدد مقظد افْقم تْجح يف حٔٚتؽُ ،أظٔده ٚحدد مقظد افْقم تْجح يف حٔٚتؽ ،م ٚدام إٔف مقاظٔد افْقم ؽر
مدد ؾ تهح ٞظـ إٔقاع افٍنؾ افتل متر بؽ.
ضٔ ٛهذا ٕهل ٕسّح فف ،مٕ ٚسّح ،فُـ مرة .يَقل :أؽّل ظِٔف بًد أن ٕالقى أٓ يُالقن ؿٔالٚس ظالذ
ادجْقن؟
ادجْقن ٓ ُي ٛظِٔف افَوٚء ٕٕف زال ظَِف .وأم ٚادٌّك ظِٔف ؾ يزال ظْده بَٔ ٜمـ ظَؾ وفُـ ؾٚتتف
إرادة.
وؿٚل :افسٔٚح ٜيف ب د ادسِّغ؟
شٍر مهٚح.
هذه ٌ
وؿٚل :ظـ راي ٜداظش هؾ هل راي ٜظّٔ ٜأو بديًٜ؟
ٓ هيؿ إن ـ ٕٝٚبدظٔ ٜأو ظّٔ ٜهل راي ٜظّٔ ،ٜـؾ افرايٚت افتل ٓ ُيًرف مـ يرؾًٓ ٚودـ هالل ،ؾٓالل
راي ٌ ٜظّٔ ٜظذ اإلٕسٚن أن يتٍىـ وظ متٓ ٚافًههٔ .ٜواهلل ادستًٚن.
ضٔ ٛؿٚل :ومـ ٕقى اإلؾىٚر أؾىر .يًْل وفق َل يتْٚول ُم ٍَّىرا ٕٕف خ ص ٕقى اإلؾىٚر.
فُـ هْ ٚمسٖف ٜوهل :د ٚأؾىر افهحٚب ٜيف يقم ؽٔؿ :أؾىر افهحٚب ُ ٜيف يقم ؽٔ ٍؿ ثؿ ضًِ ٝافنالّسَ ،ل
يٖمروا بٚفَوٚء وَل يٍىر ،دٚذا؟ ٕهنؿ مٕ ٚقا ؿىع افهٔٚم ،وإٕام ٕقا إهنٚئف .ؾٍرق بغ مـ ٕقى اإلؾىٚر ؿى ًًالٚ
بٚفهٔٚم .ومـ ٕقى اإلؾىٚر ٕٕف ييـ إٔف إتٓك مقظد افهٔٚم.
مقظد افهٔٚم يْتٓل ظْد أذان ادٌرب أم :أو ظْد ؽروب افنّس أهيام؟
ِ
افنّس أؾىر افهٚئؿ.
افثٚين :ظْد ؽروب افنّس ،ؾ٘ذا ـٚن ادٗذن يٗذن ظْد ؽروب
ض ٛادٗذن هؾ إوػ فف أن يٗذن أو أن ُيٍىر؟ واضح افسٗال؟ هؾ إوػ فف أن يٗذن أو ُيٍىر؟
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ضه ًً ٚاإلؾىٚر شٔستٌرق ٕهػ دؿَٔ ٜظنٚن يٖـؾ مترّ ،
وٓ ٓ؟ يَقل أخالقـؿ :يؼالب مالٚء ،إن ذب
ٌ
مالٗذن فالف
مٚء ؾقت ظذ ٍٕسف ؾؤِ ٜافتّر ،وإن أذن ؾقت ظذ ٍٕسف ؾؤِ ٜادهٚدرة فإلؾىٚر ،ظّق ًمال ٚـالؾ
ٌ
ذيؽ هلؿ يف إجر .ؾًِِف أن يْتير ُيٍىر
شٔٚشٚتف يف هذا إمر ،ؾ صؽ أن تًجٔؾ افْٚس بٚإلؾىٚر إٔٝ
خهقص ٚإن ـٚن مٗذن احلرم بٚؿل دؿَٔتالغ ويالٗذن ،ضه ًًال ٚصالٚحهْٚ
بًد إذان ،وهؿ ضه ًً ٚإذا ـٚن يٗذن
ً
هْٚك يف احلرم افْٚس بدأوا يف افؼب ،ؿهؾ أن يْتٓل مـ ذإف.
ضٔ ٛادٍىر افذي يتْٚول إؾىٚره هؾ يتٚبع أذان؟ اجلقابًٕ :ؿ ٓ ،تْٚؿض بغ هالذا وذاك ؾال٘ن ؾٚتالف
رء أحلَف ثؿ يدظقا بٚفدظٚء.
ادٍىر إٔف فف ظْد ؾىره دظق ٌة مستجٚب ،ٜؾامذا شتَقل ظْد ؾىرك يف دظٚئؽ يف أول يالقم
ـذفؽ ٓ يْسك
ُ
مـ رموٚن؟ ـؾ واحد مُْؿ يًْل حيٚول يوهط دظقة هٚ؟ خ ص؟ إٔؽ شتدظقا هبال ،ٚوادظالقا هبال ٚأن
وظْد ؾىرك -إن صٚء اهلل.-
ضٔ ٛمـ مُْؿ أضّر هذه افدظقة :افِٓؿ صِح وٓة أمرٕ ٚوأمر ادسِّغ؟ مالـ مالُْؿ أضالّرهٚ؟ ٓ
خر ـثر ،ؾٚجًؾ هذه مـ ضّـ دظٚئؽ أثْٚء اإلؾىٚر ،ؾٕ٘ف إن اشتجٔه ٝؾالام أشالًدك
صؽ أهن ٚدظق ٌة ؾٌٔٓ ٚ
وم ٚأشًده.
ؿٚل هْ :ٚفق أن صخص يف هنٚر رموٚن ٕقى افٍىر وَل ُيٍىر وَل يسٚؾر! ضه ًًُ ٓ ٚيقز فف أن يْقى افٍىر
ؿهؾ أن ُيٌٚرُ ٓ :يقز أن يْقي افٍىر ؿهؾ أن ُيٌٚدر ،ذـرٕٚه بٕٚمس .فُْف فق إٔف ٕقى افٍىرٕ :قى افسٍر ثؿ
ٍ
مسالٚؾر ؿالدم ،ؾٓالق
أمر ؾرجع إػ افهِد ،ؾ٘ن ـٚن ؿد ٕقى افٍىر ؾَد أؾىر مثِف مثؾ
رـ ،ٛويف افىريؼ ضرأ ٌ
مسٚؾر ؿدم ،م ٚشٚؾر هقًٕ ،ؿ هالق تالرخص برخهال ٜافسالٍر ،يًْالل شالٚؾر
يتْٚول ادٍىرات بَٔ ٜافٔقم ٕٕف
ٌ
وإىِؼ مـ بِده ،وبًد ظؼ دؿٚئؼ جٚءه اتهٚل :واهلل ي ٚؾ ن جٚءٕ ٚضالٔػ ،ؾرجالع .ضه ًًال ٚيف إصالؾ ٓ
ُيقز فف أن يْقي افٍىر إن َل يُـ ٕقى افٍىر يف افذهٚب يف  15دؿٚئؼ إوػ ٕالقى افٍىالر خال ص يرجالع
ٍىرا ،فُـ صٚحهف مٕ ٚقى افٍىر ،يقم م ٚرجع ؿٚل :إٔ ٓ .ٚمُ ٚيالقز أن
ويٖـؾ ويؼب ٕٕف
مسٚؾر ؿدم ُم ً
ٌ
ؿىً ٝافسٍر وٓ زفَ ٝل تْقي افٍىر.
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ضٔ ٛيَقل :مـ ٕقى صق ًم ٚثؿ :تىق ًظ ٚثؿ ؽِ ٛظِٔف افْقم وَل يستَٔظ إٓ بًد افٍجر ،ؾؼب ادٚء ثؿ
تذـر إٔف ٕقى
ؾ رء ظِٔف بٔ ٝافْٔ ٜثؿ ؿٚم ٕٚش ًٔ ،ٚؿٚم يف افههٚح ٕٚش ًٔ ٚصقمف ،ؾؼب ؾٕ٘ام أضًّف اهلل وشَٚه.
ؿٚل :يَقل ؾٓؾ يُقن يقمف صٚئام ويُقن حُّف ق ٝؿقل؟
ًٕؿ.
ضٔ ٛئٍُْ ٚهذا إخقان ،وؾؼ اهلل اجلّٔع دُ ٚحي ٛويرىض ،وهدإُ ٚشهِْ .ٚم ٚجَٚل رء ي ٚمجٚظ ،ٜمجٚل
م ٚجٚءت ورؿتؽ! ،م ٚيف رء ،تٖ -إن صٚء اهلل -بٚرك اهلل ؾٔؽ ،أصُرك.
ٓٓ
م ٚشًّٝ
أي صح ٕسْٕٔ ٚحددهؿ يف افهداي- ٜم ٚصٚء اهلل ظِٔؽ -ظٚد -م ٚصٚء اهلل ظِٔؽ -زيـ ؽدًً ا ٕريد َخسٜ
أشئَِ ،ٓ ٜخس ٜأصخٚص مـ ـؾ صخص ث ث ٜأشئِ ٜش اشّؽ؟
مّد رؿؿ واحد .رؿؿ اثْغ ،رؿؿ ث ث ،ٜأربًَ ،ٜخس .ٜخال ص حٍيال ٝأرؿالٚمُؿ؟ واحالدة ،أتْالغ،
ث ث ،ٜأربًَ ،ٜخس .ٜمـ ـؾ واحد يوع هْ- ٚإن صٚء اهلل تًٚػ.
وؾؼ اهلل اجلّٔع د ٚحي ٛويرىض .وهدإُ ٚشهِْ ،ٚوصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕهْٔال ٚمّالد وظالذ فالف وصالحهف
أمجًغ.
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شٗال ظـ درس إمس :هؾ يَْسؿ افسٍر إػ ث ث ٜأؿسٚم؟ ؾام هل؟ ذـرٕ ٚبٕٚمس أن افسٍر يَْسالؿ
إػ ث ث ٜأؿسٚم ؾام هل؟ ومثؾ فُؾ ؿس ٍؿ؟ ًٕ-ؿ.-
افىٚف :ٛافَسؿ إول مرم
شٍر مرم
افنٔخٌ :
افىٚف:ٛوهق افسٍر افذي حيدث  ....ويُقن فٌر احلٚجٜ
افنٔخًٕ :ؿ.
افىٚف :ٛوافثٚين مهٚح وهق افسٍر يف ب د ادسِّغ
افنٔخًٕ :ؿ.
افىٚف :ٛافثٚف ٞوهق جٚئز وهق افسٍر إػ احل ٟمث ٌ أو ...
افنٔخ :إذ ًا مرم ،ومهٚح  ،وواج ٛوهق افسٍر إػ اف َُربالٚت ،مثٚفالف افسالٍر ادحالرم ؿِال :ٝافسالٍر إػ
إمٚــ افتل ُهنل ظـ افسٍر إفٔٓ ،ٚـّدائـ صٚفح ٓ تدخِقه ٚإٓ وإٔتؿ بٚـقن أو افسالٍر إػ بال د افٍُالٚر
بَهد افسٔٚح ٓ ٜبَهد أمر يًْل أمر ٓ مْدوح ٜمْف ،ذـرٕ ٚأيو ً ٚمـ إمس –ادحرمال -ٜافسالٍر إػ بال د
افٍتْ ٜيسّقهن ٚأرض اجلٓٚد وافربٚط وم ٚإػ ذفؽ ـِامت إٕام هل مـ ضريَ ٜهٗٓء افذيـ حذر مْٓؿ افْهالل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خيتِقن افدٕٔ ٚبٚفديـ ،ؾٓالل ٓ جٓالٚد وٓ ربالٚط وإٕالام هالل ؾتْال ٌٕ ٜسالٖل اهلل أن يٍُالل
ادسِّغ ذه– ٚضٔ -ٛبَٔ ٜإوراق إٔ ٚأيـ هل؟ إذا ـٚن مسٚؾر ًا شٍر ًا مرم ً ٚؾامذا يست ٛظذ هذا؟ مالٚذا
يست ٛظذ افسٍر ادحرم؟ ًٕؿ
افىٚف ٓ :ٛيسخص ؾٔف
افنٔخ ٓ :يسخص برخص
افىٚف :ٛافسٍر
افنٔخ ٓ :يسخص برخص افسٍر ؾ ُيقز فف افٍىر إن ـٚن يف رموٚن وٓ اجلّع وٓ افَك
افىٚف..... :ٛ
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افنٔخ .... :مرم ،ؾذـرٕ ٚأن مـ شٚؾر مث ً فٍِالتـ يالزظؿ اجلٓالٚد ثالؿ ؿالهض ظِٔالف يف افىريالؼ ،ؾٕ٘الف
شٔسجـ وأثْٚء افسجـ ٓ يزال يف رحِتف ادحرم ٜؾ ُيقز فف أن يسخص برخص افسٍر ،ؾ٘ن تالٚب وظِالؿ
أن بَٚءه مدة أؿؾ مـ أربً ٜأيٚم ؾٕ٘ف يسخص فتقبتف وفسٍره .ضٔ ٛادسٚؾر وافهٔٚم ث ث ٜأؿسالٚم ؾالام هالل؟
ادسٚؾر وافهٔٚم ث ث ٜأؿسٚم ؾام هل؟ وم ٚفُؿ أهي ٚافهَٜٔ؟ ادسٚؾر وافهٔٚم ،هْ ٚإحْ ٚادسٚؾرًٕ ،ؿ
افىٚف.... :ٛ
افنٔخ :هذه إٔقاع افهٔٚم بٚفْسه ٜفتهٔٔ ٝافْٔ ،ٓ ،ٜادسٚؾر افهٚئؿ هؾ يٍىر أو ٓ يٍىر؟ ث ث ٜأؿسالٚم
ؾام هل؟ هؾ يٍىر أو ٓ يٍىر؟ ًٕؿ ،يٚهلل إظىْل ،هٚتف
افىٚف :ٛحس ٛادنَٜ
افنٔخ :حس ٛادنَ ،ٜإن صؼ ظِٔف افهٔٚم ؾٕٚوػ افٍىر
افىٚفًٕ :ٛؿ ،إذا م ٚيف منَ ٜؾٕٚوػ
افنٔخ :ؾٕٚوػ افهٔٚم ،وإن تسٚوى إمران ؾٚفهٔٚم ـذفؽ أوػ ،إذ ًا هل ث ث حٓٚت وهل حسٛ
ادن َ ،ٜؾ٘ن صؼ ظِٔف افهٔٚم أؾىر وهق أؾوؾ فف ،وإن َل يُـ هْٚك منَ ٜؾٕ٘ف يهقم ،وإن تسٚوى إمران
ؾٔف منَ ٜفُـ تسٚوهي ٚؾٕ٘ف يهقم ـذفؽ .ضٔ ٛبَٔ ٜاخلّس .... ٜضٔ ٛخالر ،ييٓالر إالف ٓبالد أن ٕالٖ ...
تٍوؾ
(ادتـ)
احلّد هلل رب افًٚدغ وافه ة وافس م ظذ أذف إٕهٔالٚء وادرشالِغ ٕهْٔال ٚمّالد ظِٔالف وظالذ فالف
وصحهف أؾوؾ افه ة وأتؿ افتسِٔؿ ،افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوفِحٚضيـ وجلّٔع ادسِّغ ،ؿٚل ادٗفالػ
ِ
افه ْقم َو ُي ِ
 ٛا ْف َُ ٍَّ َٚر َة َم ْـ َأ َـ ََؾ َأ ْو َ ِ
اح َت ََ َـ"
اش َت ًْ َىك َأ ِو ْ
قج ُ
–رمحف اهلل تًٚػَ " :-ب ُ
ذ َب َأ ِو ْ
ٚب َمُ ٚي ٍْسدُُ َّ َ
(افؼح)
احلّد هلل ،هْ ٚأمران :يٍسد افهقم ،ويقج ٛافٍُٚرة .فٔس ـؾ م ٚأؾسد افهقم أوج ٛافٍُٚرة ،ؾُٚن
يًْل ادٍروض هْ ٚإوػ بف أن يَقل :بٚب م ٚيٍسد افهقم وحُؿ افٍُٚرة حتك ٓ ييـ افَٚرئ إٔف شٔذـر
م ٚيٍسد افهقم ويقج ٛافٍُٚرة ،ؾٚفقاو هْ ٚفٔس ٝظٚضٍ ٜوفُـ ـٖٕف جًِٓ ٚاشتئْٚؾٔ ،ٜفُـ هالذه فٔسالٝ
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ظذ افَقاظد افْحقي ٜافتل شٚر ظِٔٓ ،ٚيًْل فق إٔف ؿٚل بٚب م ٚيٍسد افهقم وحُؿ افٍُالٚرة فُالٚن أوػ بالف
وـ م افهؼ ظِٔف مداخؾ مٓام حٚول افهؼ أن يتؿ ـ مف إٓ إٔف يٖبك اهلل أن يُقن افُامل إٓ فُ مف –جؾ
وظ  -وهذا إذا ـٚن مثؾ هٗٓء إئّ ٜيقجد مـ يتدارك ظِٔٓؿ مـ ادتٖخريـ مـ أمثَٚل ؾَْقل رويالدك يالٚ
مـ تسر ظذ درب إئّ ٜإذا جٚء مـ يْهئؽ إػ خىٖ ؾ تًجؾ ظِٔف اصز ظِٔف واؾّٓف ،ؾ٘ن ـٚن افهقاب
مًف ؾِـ تًدم برـ ،ٜوإن ـٚن افهقاب مًؽ ؾِـ تًدم أجر ًا حٔ ٞتًِّف ذفؽ ،أيو ً ٚافهٌر مـ أمثالَٚل ٓ
يْهٌل أن يتىٚول ظذ إئّ ،ٜوفُـ يَقل :فق ؿٚل ـذا ،دٚذا؟
ٕن مَٚم إئّ ٜيْهٌل أن حيٍظًٕ ،ؿ هؿ ؽر مًهقمغ ،فُـ فٔس هٗٓء إئّ ٜمثؾ ظٚمال ٜافْالٚس،
وهذه ؾٚئدة مـ يسبك ظذ يد افًِامء افراشخغ يف افًِؿ ،ويف إرس افتل قسم افًِؿ جتد إٔف م ٚيسالتىٔع أن
يتَدم بغ يدي افًِامء  ....بغ يدي افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،بْٔام مـ ـ ٕٝٚتربٔتف يًْل ظذ ـتهف أو بًٔد ًا
إجقاء افًِّٔ ٜجتد إٔف ُيسئ وربام أن يَقل ـِامت ـهٚر مُ ٚيرؤ افًِامء افُهٚر أن يَقفقه ،ٚواهلل ادستًٚن،
أشٖل اهلل أن ُيًِْ ٚوإيٚـؿ مهٚرـغ أيْام ـْ ،ٚإٔ ٓ ٚأزظؿ أين اشتٍدت ـثر ًا يف هذه احلٔثٔ ٜمـ افنالٔخ فُالـ
أرجق أن أـقن ؿد أدرـ ٝخر ًإً ،ؿ
(ادتـ)
" َم ْـ َأ َـ ََؾَ ،أ ْو َ ِ
اح َت ََ َـْ ،أو ا ْـ َت ََح َؾ بِ َام َي ِه ُؾ إِ َػ َح ِْ َِ ِفْ ،أو أ ْد َخ َؾ إِ َػ َج ْقؾِ ِف َصال ْٔئ ًِ ٚمال ْـ
اش َت ًَ َطْ ،أو ْ
ذ َب ْأو ْ
إحِِِِٔ ِفِ ،
َأ يي َم ْق ِض ٍع َـ َ
ٚذ َؾ َٖ ْمََْكَ ،أ ْو َأ ْم َذى ،أو َـ ََّر َر افَّْ َي َر َؾ َٖ ْٕ َْز َلَ ،أ ْو َح َج َؿ
َٚن َؽ ْ َر ْ
اش َت َََ ٚء ْأو ْ
أو ْ
اش َت َََّْْكَ ،أ ْو َب َ َ
اح َت ََج َؿ َو َط َٓ َر َد ٌم ظٚمد ًا َذاـِر ًا فِ َه ْق ِم ِف َؾسد ٓ ٕٚشٔ ًَ ٚأ ْو ُم ُْْره ً."ٚ
ْأو ْ
(افؼح)
ٕحّد اهلل ،يًْل تٖمؾ صدة آختهٚر ،ؿٚلَ " :م ْـ َأ َـ َ
َالؾ" هالذا افنالىر إول وؾًالؾ افؼالط "أـالؾ"
وجقاب افؼط "ؾسد صقمف" يف افسىر افرابع ،ؾُؾ هذا افُ م جٚء بغ ؾًؾ افؼالط وجالقاب افؼالط
وهذا فندة اختهٚره وهذا يدظق افَٚرئ إػ أن يُقن مْتهٓ ً ٚدؾ يَالرأ ٕٕالف ؿالد ينال ٝذهْالف وٓ يهالؾ إػ
مهتٌٚه ،وهق مـ ب ؽ ٜافُ م تٖمؾ يف ؿقفف -تًٚػُ ﴿:-ؿ ْؾ إِ ْن َـ َ
الٛ
ٚؤ ُـ ُْؿ َو َأ ْبَْ ُ
َٚن َب ُ
َٚؤ ُـ ُْؿ﴾( )27وذـرَ ﴿ :أ َح َّ
( )27افتقب.24:ٜ
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إِ َف ْٔ ُُ ُْؿ﴾ ؾتٖمؾ بًد ثامٕٔ ٜجٚء خز ـٚن ﴿ ُؿ ْؾ إِ ْن َـ َ
 ٛإِ َفال ْٔ ُُ ُْؿ﴾ ؿٔالؾ أن بًالض
َٚن َب ُ
ٚؤ ُـ ُْؿ﴾ يف خرهَ ﴿ :ٚأ َح َّ
 ٛدٚذا؟
افهٌِٚء حلـ ؾٔٓ ٚؿٚلَ :أ َح ُّ

ٕٕف ؿٚل افٍهؾ حيتٚج إػ أن يُقن افَٚرئ مرـز ًا حتك ٓ يَع يف ذفؽ ،مثِف ؿقفالف تًالٚػ﴿ :وا َّف ِ
الذي َـ
َ
ِ ِ
َّ َ
غ﴾( )28إذا جًِْال ٚافالقاو اشالتئْٚؾٔ ٜو"افالذيـ" مهتالدأ،
الٗ ِمِْ َ
الغ ادُْ ْ
ض ًارا َو ُـ ٍْ ًالرا َو َت ٍْ ِري ًَالَ ٚب ْ َ
اخت َُذوا َم ْسجدًً ا َ
ِ ِ
و"افذيـ" مهتدأَ ﴿،وا َّف ِذي َـ َّ َ
غ﴾( )29اؿرأ أيـ اخلز؟ جتد إٔالف
غ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
ض ًارا َو ُـ ٍْ ًرا َو َت ٍْ ِري ًََ ٚب ْ َ
اخت َُذوا َم ْسجدًً ا َ
بًٔد يًْل تهًد أثر مـ ث ث يٚت ،ؿٚلَ َٓ ﴿ :ي َز ُال ُبْْ َٔ ُٚهنُ ُؿ ا َّف ِذي َبَْ َْقا ِري َه ًِ ٜيف ُؿ ُِ ِ
قهبِ ْؿ﴾( )35ؾجالٚء اجلالقاب
أو جٚء خر اجلِّ ٜبًد ؾٚصؾ ضقيؾ فذفؽ يهح ٞظْف افقاحد ؾٔهؾ ،هذا يدظقا افَالٚرئ يف هالذا افُال م
ِ ِ
ضارا﴾()31
اجلزل أن يُقن متَٔي ً ٚمْتهٓ ً ٚحتك ٓ تْد ظْف ادًِقم ،ٜوبّْٚشهَ ﴿ ٜوا َّف ِذي َـ َّ َ
اخت َُذوا َم ْسجدًً ا َ ً
ضهً ً ٓ ٚيزال ادٗمْغ مْذ ظٓد ظثامن بـ ظٍٚن –ريض اهلل ظْف وأرضٚه -إػ أن ييٓر افالدجٚل يقجالد
ؾٔٓؿ مسٚجد ضار ضهً ً ٚوجد يف ظٓد افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٓدمف ويف ظٓد ظّالر ويف ظٓالد أ بُالر
ؿهِف َل يُـ هْٚك مسٚجد ضار ،فُـ يف ظٓد ظثامن وجدت مسٚجد افرضار وصٍ ٜأهالؾ مسالجد افرضالار
هذه ثٚبتَ َٓ ﴿ ٜي َز ُال ُبْْ َٔ ُٚهنُ ُؿ ا َّف ِذي َبَْ َْقا ِري َه ًِ ٜيف ُؿ ُِ ِ
قهبِ ْؿ﴾( )32ـؾ مـ أوجد مسجد ًا ضار ًا ؾٕ٘ف ٓ يزال بْٕٔٚف
ريه ٜيف ؿِهف ،ضهً ً ٚادسجد هذا ّٕقذج أو مثٚل ٓجتامع ادسِّغ ،ؾِق وجدت -مث ً  -ؿْالٚة مالـ افَْالقات
افٍوٚئٔ ٜته ٞصٔئ ً ٚخيٚفػ افىٚبع افًٚم افذي ظِٔف  ،شُٔقن مسالجد ًا ضار ًا ،شالتجد أن افىالرح افِٔالزاَل
وافىرح افداظق وؽره ـِف مسٚجد ضار بٚدجتًّٚت اإلش مٔ ،ٜفق تٖمِ ٝؿِقب أصحٚهبؿ –أصحٚب
هذه ادسٚجدَ َٓ ﴿ -ي َز ُال ُبْْ َٔ ُٚهنُ ُؿ ا َّف ِذي َبَْ َْقا ِري َه ًِ ٜيف ُؿ ُِ ِ
قهبِ ْؿ﴾( )33وصٍتٓؿ ثٚبت ٓ ٜتتٌر رؽؿ أهنؿ يتِقٕالقن
تِقٕ ً ٚظجٔه ً ٚإٓ أن صٍتٓؿ ثٚبتَ َٓ ﴿ ٜي َز ُال ُبْْ َٔ ُٚهنُ ُؿ ا َّف ِذي َبَْ َْقا ِري َه ًِ ٜيف ُؿ ُِ ِ
قهبِ ْؿ﴾( )34هذا يف ـهٚرٕ ،ٚؾًٔرؾالقن

( )28افتقب.157:ٜ
( )29افتقب.157:ٜ
( )35افتقب.115 :ٜ
( )31افتقب.157:ٜ
( )32افتقب.115:ٜ
( )33افتقب.115:ٜ
( )34افتقب.115:ٜ

-51-

رشح كتاب الصيام
أهنؿ ظذ خىٖ حْٔام ُيدون هذه افريه ،ٜوهذا مـ ادقظي ٜهلؿ مـ اهلل ،أم ٚأتهٚظٓؿ وصالٌٚرهؿ ؾال٘هنؿ أيوال ًٚ
ُيدون هذه افهٍ ٜيف ؿقفف –تًٚػ ﴿ -وإِ َذا َف َُق ْا ا َّف ِذيـ مُُْق ْا َؿُ ٚفق ْا مََّّْ)35(﴾ٚ
َ
َ
َ َ
م ٚبْْٔ ٚهذا ادسجد أو أوجدٕ ٚهذه افَْٚة إٓ ٓبـ افسهٔؾ فُـ ﴿ َوإِ َذا َف َُق ْا ا َّف ِذي َـ َمُُْق ْا َؿُ ٚفق ْا َمََّّْالَ ٚوإِ َذا
َخ َِ ْق ْا إِ َػ َص َٔٚضِِْٔ ِٓ ْؿ َؿُ ٚفق ْا إِ َََّّٕ ٚم ًَ ُْ ْْؿ إِ َّٕ ََّام َٕ َْح ُـ ُم ْس َت َْٓ ِز ُئ َ
ُقن﴾( )36ؾٓؿ مسالتّرون ظالذ هالذه ،فالذفؽ افْٚصالح
فٍْسف مـ إتهٚع حْٔام يرى تِقن أشٔٚده يف مسٚجد افرضار حْٔام يِتَقن بٚفْٚس هلؿ ـ م وحْٔام يُقٕقا يف
اخلِقات هلؿ ـ م خر خ ف افًٍؾ ؾٔٓام هذا ؾُٔقن شهه ً ٚيف هدايتف ،وٓ بٖس أن أواصؾ آشالتىراد مالٚ
ضؾ مـ ضؾ إٓ وؿد ؿٚم ٝظِٔف احلج ،ٜم ٚضؾ مـ ضؾ إٓ وؿد ؿٚم ٝظِٔف احلجال،ٜؿٚل –تًالٚػَ ﴿ :-أ ْم
ِ
 ٛا َّف ِذي َـ ِيف ُؿ ُِ ِ
خي ِْر َج اهللَُّ َأ ْض ٌَ َٚهنُ ْؿ﴾( )37إذ ًا افذي طؾ يف ؿِهف مرض ٓبد أن ختالرج
قهبِ ْؿ َم َر ٌض َأ ْن َف ْـ ُ ْ
َحس َ
أضٌٕٚف فُـ مـ أشامء اهلل إٔف حٔل شتر ،ؾٓل صٍتٚن يف ربْ– ٚجؾ وظ  -احلٔالٚء إٔالف حٔالل شالتر ،ؾٓالؾ
يٍوح هذا ادسُغ ؿهؾ أن يًيف؟ اجلقاب ٓٓ ،بد أن يٖ فف بام يًيف بف ؾ٘ن اشتَٚم ؾٚحلّالد هلل ،وإن أبالك
ؾٕ٘ف ؿد يًيف ث ٜٕٔٚوثٚفث ٜحتك إذا َل يدع فٍْسف جم ًٓٚإٓ وؿد شدََّّ ه هْ ٚيٍوحف اهلل –جؾ وظ  -ـام حهالؾ
إلبِٔس ،إبِٔس يف ؿِهف أضٌٚن ؾامذا ؿٚل اهلل تًالٚػ؟ ؿالٚل﴿ :إِ يين ج ِ
الؾ ِيف إَ ْر ِ
ٚظ ٌ
ض َخِِٔ ٍَال ً )38(﴾ٜإبِالٔس
َ
ِ ِ
يسّع ،ؿٚف ٝاد ئَُ ﴿ :ٜأ َ ْ ِ
َٔٓ ٚو َي ْس ٍِ ُؽ افديي َمٚء﴾(.)39
َٔٓ ٚمـ ُي ٍْسدُُ ؾ َ
جت ًَ ُؾ ؾ َ
هذا مَت ٙم ٚيف ؿِ ٛإبِٔس مـ اخلهَ ﴿ ،ٞو َٕ َْح ُـ ُٕ َُس يه ُح بِ َح ّْ ِد َك َو ُٕ ََديي ُس َف َؽ﴾( )45هذا هق مَتٙ
م ٚخِؼ اهلل اخلِؼ فف ،ؾٔ ٚإبِٔس اتًظ ،إير افْٚس إخٔٚر يَقفقن "ٕسهح وَٕدس" ؾٖٕ ٝاتًالظَ ،ل يالتًظ
ِ
فسس ،ؾِام َل يسجد
اش ُجدُُ وا ٔ َد َم﴾( )41ؾسجدوا ،إبِٔس فق شجد ُ
ؾجٚءت مقظي ٜث ٜٕٔٚوثٚفث ٜحتك ؿٚلْ ﴿ :
اؾ ُتُوح وٕسٖل اهلل افًٚؾٔ ،ٜإذ ًا ًٕقد ،ؿٚلَ " :م ْـ َأ َـ ََؾ" مـ أـؾ ،إـؾ هق إدخٚل افىًٚم إػ ادًالدة ،إـالؾ
هق إدخٚل افىًٚم إػ ادًدةَ " ،أ ْو َ ِ
اشال َت ًَ َط" ظالـ ضريالؼ
ذ َب" إدخٚل افسقائؾ ادٚئً ٜإػ ادًدة ؿالٚلْ " :أو ْ
( )35افهَرة.14:
( )36افهَرة.14:
( )37مّد.29:
( )38افهَرة.35:
( )39افهَرة.35:
( )45افهَرة.35:
( )41افهَرة.34:
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اح َت ََ َـ" هذا ظـ ضريؼ افدبر ،احلَـ افؼالجل مًروؾال ٜظْالد إضهالٚء مْالذ زمالـ وإػ يقمالؽ
إٕػْ " ،أو ْ
َّ
اشتًط ظـ ضريالؼ إٕالػ  ...أو حَالـ
احلٚض ،ؾٔٚن أـؾ ،ذب ،أدخؾ افىًٚم أو افؼاب إػ ادًدة أو
ظـ ضريؼ افدبر ،ؿٚلْ " :أو ا ْـ َت ََح َؾ" أي وضع يف ظْٔف ،ـؾ هذه بام يهؾ إػ حَِف ،بام يهؾ إػ حَِف ،ضهً ًٚ
مـ أـؾ ؾٕ٘ف شٔهؾ إػ احلِؼ ثؿ إػ ادًدة أو ذب ـذفؽ ،أو اشتًط أي وضع افقء يف إٍٔف ؾقصالؾ إػ
حَِف ،أو احتَـ هذا ضهً ً ٚؽر داخؾ يف مسٖف ٜإػ حَِف ،ؿٚلْ " :أو ا ْـ َت ََح َؾ" يًْالل وضالع افُحالؾ يف ظْٔالف
ؾقجد ضًّف يف حَِف
الؾ إِ َػ جقؾِ ِ
ؿٚلْ " :أو أ ْد َخ َؾ إِ َػ َج ْقؾِ ِف َص ْٔئ ً "ٚظَ ٛم ٚجٚء يف هذه افتٍهٔ ت إربع ظّؿْ " ،أو أ ْد َخ َ
الف
َ ْ
َص ْٔئ ً" ،"ٚصٔئُٕ "ٚرة ينّؾ أي رء أدخِفِ " ،م ْـ َأ يي َم ْق ِض ٍع َـ َ
َٚن" يًْل يف جسّف ،أي مقضع ـٚن ،ضهًال ًٚ
َل يُـ ادٗفػ -رمحف اهلل -يف زمْف يًرف اإلبر ادٌذي ،ٜؾدخِ ٝاإلبر ادٌذي ٜيف ؿقفالف "صالٔئ ً "ٚوهالذا مالـ
إحِِِِٔ ِف" وهق افذـر ٕٕف ؿد حيتٚج إػ أن يدخؾ ظـ ضريَف صالٔئ ً ٚفًِال ج ؾٓالذا ٓ
تقؾٔؼ اهلل فف ،ؿٚلَ " :ؽ ْ َر ْ
يٍ يىر ،ضٔ ٛؿهؾ أن ٕتجٚوز هذه ،إـؾ هق افىًٚم  ،ضٔ ٛفق أدخؾ إػ جقؾف صٔئ ً ٚخٍِ ً ٚـام فق ابتِع خرزة
مث ً  -ضهً ً ٚهق ٓ ُيقز أن يهتِع اخلرزة فُـ ٍٕرض إٔف ابتِع َٕقل يٍىرٕ ،هن ٚتدخؾ يف ؿقفالف" :صالٔئ ً،"ٚمـ إصٔٚء اجلديدة ادْٚطر  ...تدخؾ ظـ ضريؼ احلِؼ أيو ً ٚهذه تٍىر وهل بًّْك افىًٚمٕ :هن ٚوصالِٝ
إػ اجلقف ضهً ً ٚإهن ٚتهؾ ثؿ خترج وافٌٚف ٛإٔف ٓ خيِق مـ أن يَلء فالق إٔالف أدخالؾ هالذا ،ؾٕٚضهالٚء ضهًال ًٚ
يامرشقهن ٚمع ادريض حتك ٓ حيهؾ مْف ؿلء يًْل يستخدمقهن ٚافدواء أو افًَٚؿر افتالل متْالع مالـ ذفالؽ،
افؼاب ضهً ً ٚادٚء هق افؼاب ادًروف شٚبَ ً ٚوٓحَ ً ٚوفُـ هْ ٚافًهٚئر ادختٍِ ٜـِٓ ٚوافً جالٚت وأي
ٍ
شقاء أن ـٚن افقؿالقع أو افًال ج أو ؽالره –ظهالد
شٚئؾ أدخِف فهـ حِٔ ٛـِف يدخؾ أو يستًىف بٍٖٕف ؾٔف ،
افرمحـ ُئهف -ؾُؾ هذا يْهٌل فإلٕسٚن أن يتٍىـ فف –ظهد افرمحـ شالِؿ ،اهلل يهالِحؽ ٓ ،يف رء ٓ ،اهلل
اح َت ََ َـ"
ُيزاك خر ،ضْٔ " -ٛأو ْ
افىٚف... :ٛ
افنٔخ :هذا ؿقل يًْل ذـره اختٍِف افنٔخ ظهد احلّٔد –رمحف اهلل -يف ظِقم افٍَف فُـ حْٕٔٓ ٚسالتثْل
بًض إصٔٚء مثؾ اخلرزة هذه بًض افًِامء ؿٚل :إٕف ٓ ُيٍىرٕٕ :ف فٔس بًّْك افىًٚم فُـ يف ٕ ...الٖ إن
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صٚء اهلل بتٍٚصٔؾ ـثرة ،اهلل ادستًٚن-ضٔ -ٛاحلَـ افؼجٔ ٜوم ٚيف مًْٚه ٚجالٚءت أيوال ً ٚاإلبالر ادٌذيال،ٜ
اإلبر ظذ ٕقظغ :إبر مٌذي ٜوإبر ؽر مٌذي ،ٜادٌذي ٜتَقم مَٚم افىًٚم وافؼاب ،وفًِِامء ؿقل أن افىًالٚم
وافؼاب ؾٔف فذة بخ ف اإلبر م ٚؾٔٓ ٚفذة ،يًْل أن حْٔام تٖ إػ ادريض وؿد وضع ادٌالذي يف وريالده،
ؾٕ٘ف يهَك يًْ ل ظذ ؿقتف أو يهَك يًْل جزء ـهر مـ ؿقتف مدة ضقيِال ٜفُْالف ٓ يالزال بحٚجال ٜإػ أن يتِالذذ
بٚفىًٚم وافؼاب ؾّـ افًِامء مـ ؿٚل ادَهقد مـ افىًٚم افتٌذي ٜوافتِذذ مً ً ،ٚإذ ًا بًوٓؿ هذه يُالقن فالف
رأي فُـ افرأي افهحٔح افذي ظِٔف افٍتقى أن هق إٔف اإلبر ادٌذي ٜوإن َل يُـ ؾٔٓ ٚتِذذ إٓ إهن ٚمٍ يىرة،
ؿٚلْ " :أو أ ْد َخ َؾ إِ َػ َج ْقؾِ ِف َص ْٔئ "ٚإتْٓٔ ٚمـ هذه هذا افَسؿ مـ ادٍ يىرات.
ثؿ ؿٚلِ " :
اش َت َََ ٚء" اشتَٚء أي حرك افَلء بٖصهًف –مث ً  -أو بّْير يَززه ،أي أمالر ،ؾال٘ن اشالتَٚء
أو ْ
بٍْسف ؾٕ٘ف إن خرج مْف رء أؾىر ،وإن َل خيرج رء ؾَد أثؿ يف هذه ادحٚوف ٜإن ـالٚن ذاـالر ًا ظٚمالد ًا –ـالام
شٖٔ  -ؾ ُيقز فِهٚئؿ أن يثر افَلء شقا ًء بحرـ ٜيده أو بٚفْير إػ رء مـ ذفؽ فق إٔف ذرع فالف افَاللء،
أحٔ ًٚ ٕٚؿد يٍٚجٖ اإلٕسٚن بّْير مَزز ؾام يِّؽ إٓ أن يًْل خيرج مـ هذا رء ٓ ،رء ظِٔف ،ؾال٘ن اشالتَٚء
ؾَٚء أؾىر ،وإن َل خيرج مْف رء ؾٕ٘ف ٓ يٍىر فُْف يٖثؿ بّحٚوفتف إذا ـٚن ذاـر ًا ؾ٘ن ذرظف افَاللء مالـ ؽالر
الػ اهللَُّ َٕ ٍْ ًسال ٚإِ َّٓ ُو ْشال ًَ َٓ )42(﴾ٚجالٚء أمالر مٍالٚجئ فالف
ظّؾ مْف ؾٕ٘ف ٓ رء ظِٔف –ٓ يٍىرٕٕ -ف ﴿ َٓ ُي َُ يِ ُ
اش َت َََّْْك" آشتّْٚء إخراج ادْل بٌر اجلامع ،ؾّـ افرجٚل مـ تُقن صالٓقتف
ؾحهؾ ذاك افقء ،ؿٚلْ " :أو ْ
صديدة ؾهّجرد افْير ؿد حيهؾ ،ؾٓذا ٕقع مـ آشتّْٚء ،بًوٓؿ ؿد يُقن بْقع مـ احلرـ ،ٜوؿد يُقن بام
يسّك افًٚدة افني.ٜ
أم ٚافًٚدة افني ٜؾٓذه تدل ظذ دٕق اهلّ ،ٜؾ٘ن اإلٕسالٚن إذا ظِال ٝمهتالف ٓ يُّالـ أن يسالتخدم هالذه
افىريَ ،ٜوٓ بٖس أن أذـر فُؿ حٚدث ،ٜوهلل احلّد م ٚحهؾ مْل هذا إمر فُـ فُـ ـْ ٝيف صه ٚـْ ٚيف
جمِس مع صهٚب مـ زم ئْ ،ٚؾَٚل أحدهؿ مًتز ًا بٍْسف ومٓٔج ً ٚفٌرة :أن مـ َل يًٍؾ هذه ؾِالٔس بٍحالؾ،
ؾٖصُؾ ظع إمر يًْل هق ؿٚئد ادجّقظ ٜويَقل هذا افُ م ،ؾّّٓ ٝأن أـقن ؾح ً يف ٕيره ثؿ تٖمِالٝ
وؿِ ٝيًْل أبق بُر ـٚن ـهر ًا فُـ ظع بـ أ ضٚف ٛوظهد اهلل ابـ ظهٚس ـٕٚقا صهٚب ً ٚؾٓؾ اشتخدمقا هذه

( )42افهَرة.286:
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افىريَٜ؟ ؾٖٕ ٚمثِٓؿ ٓ ٓ ،م ٚيستخدمٓ ٚهٗٓء ،افُ م هذه وإٔال ٚصالٌر وأحالٚور ٍٕزال ،ثالؿ ؿِال ٝإن َل
يُقٕقا ؾحقًٓ ؾِـ أـقن ؾح ً مثِٓؿ ،ؾكؾٓ ٚظْل ر –جؾ وظ  -هبذه افىريَ ٜواحلّد هلل ،إذ ًا افًالٚدة
افني ٜشههٓ ٚدٕق اهلّ ٜيف مـ –يًْل -صٚر يِّؽ هذه افنٓقة ،احلّد هلل تزوج ٝوث ث- ٜحالؼ ظالذ اهلل
ظقهنؿ -مْٓؿ ضٚفُٕٚ ٛح يريد افًٍٚف فق ـ ٕٝٚرابً ،ٜواضح؟ فق ـ ٕٝٚرابً ً ٜومًف إخقتف افث ث ؾٕ٘الف
ئًْْ ٚاهلل ظذ ضٚفهل افُْٚح ،صد حِٔؽ  ...إذ ًا َٕقل –بٚرك اهلل ؾُٔؿ-مـ ضِال ٛافُْالٚح ضٚفهال ً ٚفًٍِال– ٜ
ضٚفُٕٚ ٛح يريد افًٍٚف -ؾِٔهؼ ب٘ظ ٜٕٚمـ اهلل ،وٓ تهح ٞظـ وشٚئؾ شٔهؾ اهلل –ظز وجؾ -هب ٚإفٔؽ
اإلظ ٓ ،ٜٕٚتدري ـٔػ تٖتٔؽ اإلظ ،ٜٕٚوأرجع إػ ادتزوجغ شقا ًء افزواج إول أو افثٚين أو افرابع ،م ٚهل
افقشٚئؾ افتل جٚءهتؿ؟
ؾَط هق أهنؿ ضِهقا افًٍٚف بٚفُْٚح ؾٖظٚهنؿ اهلل –جؾ وظ  -فذفؽ مـ تزوج ث ًٜ ٕٔٚوؿد ظٍتالف إوػ
جدير أن ٓ يًٚن  ...ؾ٘ن ـ ٕٝٚفف ٕٔ ٜضٔه ٜؾٓق ؿد يًٚن بتِؽ افْٔ ٜافىٔه– ٜإن صٚء اهلل -فُالـ افْٔال ٜادًِْالٜ
ذظ ً ٚوهل إٔف يريد افًٍٚف ،وأطـ أن افرجؾ بحٚج ٜإػ أن يُقن ظْده –أن يُقن مًالدد ًا -ؾٖشالٖل اهلل –
جؾ وظ  -أن ئن فُؿ إوػ وافث ٜٕٔٚوافثٚفث ٜوافرابً ٜوأن يهٚرك فُؿ وظُِٔؿ وان ُيّع بُْٔؿ يف خالر
ويرزؿُؿ ذري ٜضٔه ،ٜفُـ بٚدْٚشه ٜمـ أراد أن يًدد ؾِٔحٍظ فألوػ شٚبَتٓ ٚوؾوِٓ ٚؾٓذا هالق ،هالذه هالل
شْ ٜاهلل ﴿ َٓ َي ْس َت َِقي ِمْ ُُُؿ َّم ْـ َإٔ ٍَ َؼ ِمـ َؿ ْه ِؾ ا ْف ٍَ ْت ِْح َو َؿَ ٚت ََؾ﴾( )43هذا يف افهحٚب ،ٜوـذفؽ إٔ ٝاؾىـ هلالذا
ٍ
ؾوؾ وٓ تيِؿ افث ٜٕٔٚبَّٚرٕتٓ ٚبٕٚوػ أو إوػ بَّٚرٕتٓ ٚبٚفث ،ٜٕٔٚؾٚدَٚرٕٜ
إمر وأحٍظ فألوػ م ٚهل ٚمـ
ٌ
شٗف ٝؿِال ٝهالؾ يَالٚرن اإلٕسالٚن بالغ افنالٚي وافَٓالقة؟ اجلالقاب ٓ يتِالذذ بّرارهتالٚ
ؾنؾ ،إٔ ٚمًدد دٚ
ُ
وحرارهت ،ٚأفٔس ـذفؽ؟
ويتِذذ بح وهت ٚوحرارهت ٚوإذا جٚء افًهر يتِذذ بح وتف وبرودتف وإذا جٚء افِهـ ،إذ ًا ـؾ واحدة هلٚ
مذاؿٓ ٚاخلٚص تستّتع هب ٚشتجد ـام ؿٚل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشالِؿ« :اشالتّتً ٝهبال ٚوهبال ٚظالقجش(،)44
أصِح اهلل أحقافُؿ وأحقال ادسِّغ ،إذ ًا آشتّْٚء ٓ يًٍِف إٓ مـ دٕ ٝمهتف مالـ افرجالٚل ،ومالـ ظِالٝ
( )43احلديد.15:
( )44أخرجف افهخٚري يف ـتٚب أحٚدي ٞإٕهٔٚء -بٚب خِؼ دم صِقات اهلل ظِٔف وذريتف ( ،)3331ومسِؿ يف ـتٚب افرضٚع -بٚب افقصٔ ٜبٚفْسٚء
( ،)1468مـ حدي ٞأ هريرة .
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مهتف أبك إٓ أن يتزوج ،ومٓام ـ ٕٝٚادًقؿٚت أمٚم افزواج ؾ٘ن اهلل شٔذفِٓ ٚإذا ظِؿ اهلل -تًٚػ -مـ ضٚفالٛ
افزواج إف يريد افًٍٚف ،وإٔ ٚأؿقل فِى ب د ٚيُقن افىٚف ٛيف ث ٜٕٔٚمتقشط افْيٚم وافقافد وافقافدة ـِٓؿ
يًّْقٕف مـ ؿٔٚدة افسٔٚرة فُـ مٚذا يًٍؾ؟ هٚ؟ يتجٚوز هٗٓء ـِٓ ٚؾَٔقد افسالٔٚرة رؽالؿ افقافالد وافقافالدة
ورؽؿ افْيٚم ،دٚذا؟ ٕٕف أراد  ،ؾُذفؽ إذا أراد افزواج شٔتجٚوز هذه ادًقؿٚت ـِٓ ،ٚؾُٔػ ومًالف إظٕٚالٜ
مـ اهلل؟ ؾ ٚهلل ادستًٚن ،م ٚظِٔؽ أهي ٚافنٚب إٓ أن تريالد افالزواج ،تىِال ٛافالزواج تريالد افًٍالٚف وأبؼال
بٚإلظ ٜٕٚمـ اهلل.
ٚذ" ادهٚذة هل افِّس أو م ٚهق أصد مـ افِّس ضؿ أو تَهٔؾ أو ؽر ذفالؽ ،فُالـ أؿِالف
ؿٚلَ " :أ ْو َب َ َ
افِّس بٚفٔد ،وبٚدْٚشه ٜأهي ٚإزواج حٚوفقا أن متسقا زوجٚتُؿ بٖيديُؿ بٖي حج ٜؾٓل فؽ ؾّسٓ ٚبٔالدك
أضقل ؾٚفًزوب ٜـثر هْ ٚوٓ أريالد أن
مـ أي جزء مـ جسّٓ ٚؾ٘هن ٚشتنًر بقء مـ افِذة ،وإٔ ٓ ٚأريد أب ي
أضٔؾ ظِٔٓؿ فُـ مسٓ ٚؾٕ٘ؽ شتجد خر ًا ـثر ًا وؾَُؿ اهلل ،إذ ًا ظقد ٍٕسؽ ؾً ً هذه افًٚدة ؾٕ٘الؽ شالتجد
ٍ
امرأة وأطـ أن مرة ـٚن ظّر
خر ًا ـثر ًا ،فذفؽ هنل افرجؾ أن يّس امرأ ًة مـ ؽر مٚرمف ،م ٚوضع يده بٔد
ظالع
بـ اخلىٚب يٖـؾ ومًف امرأة ؾّس ٝيده يده ٚيف اإلٕٚء ؾَٔقل فق أن خمٔى ً ٚؽرس يف رأد ـٚن أهالقن َّ
مـ أن متس يدي يده ،ٚبٌض افْير مـ هل ادرأة افث ٜٕٔٚفُـ يْهٌل فإلٕسٚن أن يتٍىـ هلذا إمر وٕسٖل اهلل
–جؾ وظ  -أن يًغ إضهٚء ؾٓؿ موىرون فذفؽ إمر أحٔ ًٚ ٕٚأم ٚمالـ ظالقيف ؾال صالؽ إٔالف مالـ ظالقيف
ٚذ" ؿٚلَ " :ؾ َٖ ْمََْك" إذ ًا ادهٚذة فٔس ٝمٍ يىرة ،إٕام ادٍ يىر م ٚيتهًٓ ٚوهق ادْل ،وادْل هالق
ؾِٔحّد اهللَ " ،أ ْو َب َ َ
مٚء افرجٚل أو ادذاة ،وادذي مٌ ٚء أخػ مـ ادْل وفقٕف فٔس أبٔض ،يَقل ظذ ابـ أ ضٚف :ٛـْال ٝرجال ً
مذائ ً– ٚخيرج مْف ادذي -وادذي خيرج ظْدم ٚتتحرك افنٓقة بٖي مرك ـٚن ،ؿالد يُالقن بّجالرد افتٍُالر،
ؾَٚلَ " :ؾ َٖ ْمََْكَ ،أ ْو َأ ْم َذى" يًْل ـ مه ٚظْد ادٗفػ مٍ يى ٌر ،ثؿ ؿٚل" :أو َـ ََّر َر افَّْ َي َر َؾ َ
الٖ ْٕ َْز َل" ضٔال ٛهْال ٚؿالٚل
"أمْك" وهْ ٚؿٚل "إٔزل" مـ بٚب تٌٔر افًهٚرة -ـام ييٓر َل -وإٓ فالق ؿالٚل ؾالٖٕزل أو ؾالٖمْك يف احلالٚفتغ
فُٚن ـٚؾٔ ً ،ٚافً ؿ ٜمع ادرأة ظ ؿ ٜذظٔ ٜؾْٔهٌل فإلٕسٚن أن يراظل هذه افً ؿ ،ٜأهن ٚظ ؿ ٜذظٔ ٜوؾٔٓٚ
ظٍٚف فِىرؾغ ،وؾٔٓ ٚظٍٚف فِىرؾغ ،ؾْٓ ٚيف رموٚن أو يف افهٔٚم افقاج ٛيْهٌل فإلٕسٚن أن يُقن ظذ
حذر ،ضٔ ٛإذا ـ ٕٝٚهل تهقم افَوٚء وؿد أذن هل ٚأو ضٚق افقؿ ٝظِٔٓٚ؟
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إذا ـ ٕٝٚهل تهقم افَوٚء وؿد أذن هل ٚأو ضٚق افقؿ ٝظِٔٓ ٚؾٕ٘ف يْهٌل أن ٓ حيدث صٔئ ً ٚمالـ هالذه
إمقرٕٕ ،ف أذن أو ٕٕف وج ٛظِٔٓ ٚأن تهقم هذه إيٚم ،مث ً هل ظِٔٓ ٚمـ رموٚن -مث ً  -شهً ٜأيالٚم
ؾٔج ٛأن تهقم مـ افٌد حتك تُّؾ هذه إيٚم افسهً ٜؿهؾ رموٚن أو أهن ٚاشتٖذ َٕ ْت ُف وفالق يف صالقال أو ذو
َالر َر افَّْ َي َالر
افًَدة فَوٚء م ٚـٚن ظِٔٓ ٚمـ رموٚن ؾٖذن هل ٚؾُذفؽ يْهٌل فف أ يُقن ظذ حذر ،ؿالٚل" :أو َـ َّ
َؾ َٖ ْٕ َْز َل" افْير أهي ٚإبْٚء ظذ ث ث ٜأؿسٚمٕ :ير اإلٕسٚن إػ ادْٚطر شقا ًء ـ ٕٝٚتنه أو تسقءه مـ مال ٚأبالٔح
ٕير مهٚح ،وٕير افزوج إػ زوجتف بنٓقة وهذا شْ ٜأن يْير إفٔٓال ٚوتْيالر إفٔالف وٕسالٚل اهلل أن يهالٚرك
هذه ٌ
فِجّٔع يف ذفؽ ،افثٚف ٞهق افْير ادحرم وهق افْير بنٓقة إػ م ٓ ٚحيؾ فف ،افْير بنٓقة إػ م ٓ ٚحيؾ فف،
دٚذا ؿِ ٝإػ م ٓ ٚحيؾ فف؟
ٕٕف يف زمْؽ احلٚض وجد افْير إػ ادردان ٓ ،حيؾ فِرجؾ أن يْير إػ افنٚب إمالرد ٕيالر صالٓقة،
ضهً ً ٚيُرر افْير م ٚهق ؿٚل " َـ ََّر َر افَّْ َي َر" أم ٚافْيرة إوػ ؾٓذه ٓ يُِّٓ ٚأحد إٕام هل بٔد اهلل ،فُـ افْيرة
افث ٜٕٔٚيًْل متك م ٚجٚءتؽ ٍٕسؽ إػ أن تًٔد افْير صٓق ًة ؾٖسف ٕيالرك ،واظِالؿ أن يف سؾالؽ ٕيالرك
ٍ
بنخص ؿد رـ ٛحه ًٚ ٕٚؾٖرسظ ٝبف
أجر ًا ظئ ًام وراح ًُ ٓ ٜتًُٚدهل ٚراح ،ٜوضب أحدهؿ مثؾ افْيرة ؿٚل
ٍ
مُٚن ضٔؼ ،ؾ٘ن ترـٓ ٚمتيض –مندود هذا ادُٚن ضٔؼ -ؾ٘ن ترـٓ ٚمتيض ؾسالُٔقن إخراجٓالٚ
احلهٚن إػ
صًٕ :ٛن ٓبد أن خترج افََٓرى  ...ؾ٘ن أوؿٍٓ ٚيف أول شٓؾ ظِٔف ،وإن متٚدت صالً ٛظِٔالف ،ؾُالذفؽ
هذا افْير ظذ اإلٕسٚن أن يُقن ظذ حذر مـ هذه افًغ ،وافًجٔ ٛأهي ٚأبْٚء أن افًغ ُتُري اإلٕسٚن ذفالؽ
ادْير ظذ إٔف أـز صٍ ،ٜؾ٘ن ظٚد افْير إفٔف ر ه أـّؾ وأـّؾ ،وإن ظٚد ـالذفؽ فُالـ فالق إٔالف ـالػ بكاله
وحهؾ ٕيرة ث ٜٕٔٚؽر مَهقدة ٕيرة أوػ يف –يًْل -ـرة ثٕٔٚالٓ ٜـتنالػ إٔالف افهالقرة مال ٚـٕٚال ٝهبالذا،
افهقرة فٔس ٝبذاك ،فذا إيٚك أن تُرر افْيرة تَقل :أتٖـد هؾ هق ؾً ً ادْيالر مجٔالؾ أو ٓ ،هالذه خمالٚضرة
ظْٔؽ أرتؽ أن هذه صقرة امرأة وإٔ ٝتَِ ٛيف جريدة أو صحٍٔ- ٜمث ً  -ؾَِال ٝأتٖـالد ٓ ،ٓ،تتٖـالد ...
ثؿ رجً ٝفِجريدة مرة ث ٜٕٔٚؾقجدت أهن ٚصقرة فهَرة –مث ً  -فُـ طٓرت فؽ يف تِؽ افنُؾ ،ض ٛفالق
رجً ٝيف افٔقم إول ٓـتنٍ ٝأهن ٚبَرة ؾوحُ ٝظذ ٍٕسؽ فُـ شتخٚضر ؿالد تُتنالػ أهنال ٚامالرأة،
أفٔس ـذفؽ؟ ؾٖترـٓ ٚهلل شقا ًء ـ ٕٝٚبَرة أو امرأة ،اميض وٓ تِتٍ ٝم ٚدام أن افنٓقة هل افتل دظتؽ إػ
-57-

رشح كتاب الصيام
تُرير افْير،ؾ٘ن هذا ٕير مرمُ ٓ ،يقز فِرجؾ أن يْير إػ ؽر زوجتف بنٓقة ،ـٚن أحدهؿ فف أخال ٝمالـ
افرضٚظ ٜوؾٔٓ ٚرء مـ اجلامل ،ؾامذا ْٕهحف؟ ابتًد ٓ تدخؾ هذا افهٔ ،ٝؾِٔس ٕختؽ مـ افرضٚظ ٜحؼ
افهِ ،ٜإكف مٚدام إٔؽ تنًر أن يف هذا رء مـ افٍتْ ٜبَِهؽ ،وأظِؿ أن افَِال ٓ ٛيتسالع دحهال ٜاهلل –
جؾ وظ  -ومه ٜافنٓقة ،وــ ظذ حذر ،فُـ يُّْؽ أن تتزوج أربع وتتنى بامئ ٜوقال ٛـالؾ واحالدة
مـ هٗٓء حه ً ٚظئ ًام وؾقق ذفؽ إٔ ٝق ٛاهللٕٕ ،ف ِم ٚأذن اهلل بف ،ؾتٍ َّىـ هلذا إمر .ؿٚل" :أو َـ ََّر َر افَّْ َي َر"
دٚذا ؿٚل ـرر افْير؟ ٕن افْير-افْيرة إوػ ٓ -يُِّٓ ٚأحالد ،دخِال ٝؾرأيال ،ٝافتٍال ٝؾرأيال ،ٝأمالقر
قدث فْ ٚمجًًًٔ ٚؾ٘يٚك أن تُرر افْير فؽ إوػ وفٔس فؽ افث ٜٕٔٚفٔس ٝفؽ تتّتع هبال ٚإدامال ٜافْيالر ثٕٔٚال،ٜ
افتٍ ٝووجدت مْير ًا تنتٓٔف ٍٕسؽ ثؿ ٓ مال ٚفالؽ ،ؿهالؾ أن ْٕالزل إػ افهَٚفال ٜمالع إوٓد أصالِحٓؿ اهلل
وحٍيٓؿ أشٖل مٚذا تريدون؟
اضِ ٛاضِ ٛثؿ ْٕزل ٌ
ـؾ يٖخذ م ٚضِ ،ٛض ٛدالٚذا ُأضالٚفهٓؿ أن يالذـروا مىالٚفهٓؿ ؿهالؾ أن يْزفالقا؟
ٍ
فقء أخر وٓ ٕ؟ ضهً ًِّٕ ٓ ٚؽ ،فذفؽ أصهح ٝحرـال ٜافْالٚس أن تٚبًال ٌٜ
ظنٚن افهَٚف ٜشتثر صٓقاهتؿ
فِنٓقات تٚبً ٜفِِّذات وفٔس ٝفِحٚجٚت ،حرـ ٜاإلٕسٚن يف هذا افزمـ تتهع دِذاتف وصالٓقاتف وفٔسالٝ
خالر فالؽ،
حلٚجٚتف ،وإير إػ ٍٕسؽ تٌٍؾ أحٔ ًٚ ٕٚومتق وراء افِذة ثؿ تٍٚجئ ويـ إٔ ٚرايح؟! ارجع ؾٓالق ٌ
مـ افِذات افتل تقجد أن ويًٚين مْٓ ٚأئّ ٜادسٚجد ؿهؾ ظؼيـ شْ ٜـ ٕٝٚأـثر ادسٚجد ختتؿ يف رموٚن
مرة واحدة ،ؿهؾ أربًغ شْ ٜـ ٕٝٚادسٚجد ختتؿ يف رموٚن مرتغ أذـر د ٚـْ ٝصٌر ًا ـٚن هْالٚك مسالجد
خيتؿ يف فِٔ ٜث ث ٜوظؼيـ ثؿ خيتؿ يف فِٔ ٜتسً ٜوظؼيـ ؿراءة ظـ اجلامظ ،ٜوأن ُيىٚف ٛاجلامظ ٜاإلمالٚم
ٓ ضقل ظِْٔ ٚؾّثؾ هذا ٓ صؽ أهن ٚطٚهر ٌة شٔئ ،ٜؾامذا َٕقل فإلمٚم؟ َٕقل ـٍٔٓؿ ضقل وخِٓالؿ –صالًٛ
هذا إمر -فُـ فق أن مسٚجد احلل رته ٝؾٔام بْٔٓ ٚإٔف مسجد مالـ هالذه ادسالٚجد شالقف خيالتؿ مالرتغ يف
افنٓر ،وادسجد افثٚين شٔختؿ مرة واحدة ،وافثٚف ٞشٖٔ ظذ مَدار مه ٜضًٚف اهلّؿ ربام ـٚن حال ً وإن
ـٚن ظْد أحدٌٌ مُْؿ رأي ؾ بٖس أن ٕىرحف ،فُـ أؿقل فق أن أهؾ احلل مث ً َخس ٜمسٚجد أو أـثالر ؿالٚفقا
ٕتٍؼ ؾٔام بْْٔ ٚظذ إٔف يُقن ـذفؽ ،ؾٚفذي مهتف ظٚفٔ ٜيذه ٛإػ مسجد اخلتّتغ ،وافع مهتف وشط يالذهٛ
إػ مسجد اخلتّ ،ٜوافع مهتف أصحٚب اهلّؿ ادتدٕٔ ٜيذه ٛإػ ادسٚجد ذات اهلّؿ ادتدٕٔ ،ٜؾٔدرك اإلٕسٚن
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أصٔٚء ـثرة ٕ-سٖل اهلل فِجّٔع افتقؾٔؼ -ؿٚل " :أو َـ ََّر َر افَّْ َي َر" إذ ًا تُرير افْير هالق ادحيالقر أمال ٚافْيالرة
الؿ" فَالقل افْهالل صالذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ« :أؾىالر احلالٚجؿ
إوػ ؾ يُِّٓ ٚأحدَ " ،ؾ َٖ ْٕ َْز َل" ؿٚلَ " :أ ْو َح َج َ
اح َت ََج َؿ" ثؿ ؿٚلَ " :و َط َٓ َر َد ٌم" يًْل إن حجؿ أو احجتؿ وَل ييٓالر دم ؾال٘هنؿ يًْالل
وادحجقمش(ْ " ،)45أو ْ
وذط ثالؿ وضالع
حٚول وطٓر د ٌم يًْل مثٚل :فق أن إٕسٕٚ ًٚ ٕٚشٔ ً ٚصقمف ذه ٛإػ احلجٚم ؾٚحلجالٚم حِالؼ ّ
ادحجؿ ،ؾَٚل ذـرت أين صٚئؿ ؾْٓ ٚم ٚطٓر افدم حتك فق طٓر افدم وهق ٕٚد م ٚظِٔف رء ،فُْف ذـر ؿهؾ
أن ييٓر افدم َٕقل هْ ٚم ٚظِٔف رء ،أو ـٚن احلجٚم ٕٚشٔ ً ٚصقمف ،أو " َو َط َٓ َر َد ٌم" ؿٚل" :ظٚمد ًا" أي ؿٚصد ًا
هذا إمر " َذاـِر ًا فِ َه ْق ِمف" يذـر إٔف صٚئ ِؿ فق ـٚن ؾٚظِٓ ٚوهق ٕٚد ؾ رء ظِٔفَ ،ؾسد صقمف ذـر افنٔخ
مّد –رمحف اهلل -ؿٔد ًا ثٚفث ً ٚؿٚل :ظٚد ً ٚبٚحلٚل ،ظٚد ً ٚبٚحلٚل ظٚد ً ٚـٔػ ظِؿ بٚحلٚل؟ يًْل صخص مـ افْٚس
ؿٚم افسٚظ ٜافرابً ٜوافْهػ إٓ َخس ؿٚم مـ ؾراصف وافدٕٔ ٚطِّ ٜمٌَِ ٜافستٚئر ،ـٚن بٚؿل َخس دؿٚئؼ ظذ
ٍ
مترات وذب مٚء ًا هذا ظٚمد وذاـر إٕف صٔٚم فُْف ؿد جٓؾ احلٚل م ٚظرف إٔالف
افسحقر ظذ إذان ،ؾٖـؾ
ضِع افههح وٓ ٕ ؾٓؾ ظِٔف افٍىر؟ اجلقاب ٓ ومْف حدي ٞأشامء -ريض اهلل ظْٓ ٚوظالـ أبٔٓال -ٚؿٚفال:ٝ
"أؾىرٕ ٚيف زمـ افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف يقم ؽٔ ٍؿ ثالؿ ضًِال ٝافنالّس" ،ؿالٚل افنالٔخ ":وَل يالٗمروا
بٚفَوٚء" وفق أمروا بٚفَوٚء فُْ َُِؾ،إذ ًا ٓبد أن َٕقل :ظٚمد ًا ذاـر ًا ظٚد ً ٚبٚحلٚل ،ظٚد ً ٚبٚحلٚل ،ضٔ ٛفق ـٚن ٓ
يًِؿ أن هذا إمر مٍ يى ٌر؟ َٕقل إن ـٚن ؽر اجلامع ؾ رء ظِٔف ،أم ٚاجلامع ؾٓق مـ إصٔٚء افتل أصقل يف
افتٍىر ،وأصقل افتٍىر ؿقفف –تًٚػَ ﴿ :-ؾ َ ِ
اذ ُبالق ْا َح َّتَّالك
ٚذ ُ
وه َّـ َوا ْب َت ٌُق ْا َمَ ٚـ َت َ
َ ٛاهللُّ َف ُُ ْؿ َو ُـ ُِق ْا َو ْ َ
ٔٚن َب ُ
اخلٔ ِ
ِ
غ َف ُُ ُُؿ ْ
ط إَ ْش َق ِد ِم َـ ا ْف ٍَ ْج ِر﴾( )46ؾذـر أصقل ادٍ يىرات افث ث وهل :ادهالٚذة
َي َت َه َّ َ
اخلَ ْٔ ُط إَ ْب َٔ ُض م َـ ْ َ ْ

﴿ َؾ َ ِ
اذ ُبق ْا﴾ افؼب ،هذا دفٔؾ أصقل ادٍ يىرات افث ث ،فُْف فق
ٚذ ُ
وه َّـ﴾َ ﴿ ،و ُـ ُِق ْا﴾ إـؾَ ﴿ ،و ْ َ
ٔٚن َب ُ

إٔف مث ً حجؿ وٓ يًرف إٔف مٍ يىر ؾْٓ ٚيُّـ أن َٕقل إٔف ؿد جٓؾ احلالٚل ،ؾْٓال ٓ ٚرء ظِٔالف" ،ظٚمالد ًا"
خٚفٍف ؽر افًٚمد مُره -مث ً  -ؾٕ٘ف ٓ يٍىرَ " ،ذاـِر ًا فِ َه ْق ِم ِف" ؾٚفْٚد ٓرء ظِٔف ،فَقل افْهالل صالذ اهلل

( )45أخرجف أبق داود يف ـتٚب افهقم ،بٚب :يف افهٚئؿ حيتجؿ ( )2369وافسمذي يف ـتٚب افهقم ،بٚب :ـراهٔ ٜاحلجٚم ٜفِهٚئؿ ( )774وابـ مٚجف يف
ـتٚب افهقم ،بٚب :م ٚجٚء يف احلجٚم ٜفِهٚئؿ (.)1679
( )46افهَرة.187:
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ظِٔف وشِؿ« :مـ ٕز وهق صٚئؿ ؾٖـؾ أو ذب ؾِٔتؿ صقمف ؾٕ٘ام أضًّف اهلل وشَٚه ش( )47ـام ؿٚل افْهل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
ؿٚلٕٚ ٓ" :شٔ ً "ٚؾ٘ن ـٚن ٕٚشٔ ً ٚؾ رء ظِٔف ،هلذا احلديَ " ،ٞأ ْو ُم ُْْره ً "ٚأو مُره ً ،ٚإذا ُأـره ؾ رء
ظِٔف ،مـ إمثِ ٜيف اإلـراه :فق أن افزوج أـره زوجتف ظذ اجلامع ؾجٚمًٓ ،ٚؾٓؾ َٕالقل أهنال ٚتٍىالر وُيالٛ
ظِٔٓ ٚافٍُٚرة؟اجلقاب ٓ هق افذي أؾىر وظِٔف افٍُٚرة ،ضٔ ٛفق أهن ٚأـرهتف؟ يتهقر هذا؟ م ٚيتهالقر أن
امرأة ُتُُره رج ًً،فُـ هق ؿد خئٍٓ ٚبتٓديده ٚبٚفى ق ؾْٓ ٚشتستسِؿ ادسُْٔ ٜم ٚمتِؽ إٓ ذفؽ ،هالق ثالؿ
ظِٔف إثّف وإثّٓ ٚوظِٔف أيو ً ٚافٍُٚرة -ـام شٖٔ  ،-إذ ًا ادُره ٓ رء ظِٔف فَقفف –تًٚػ﴿ :-إِ َّٓ َم ْـ ُأ ْـ ِ
ْالر َه
َو َؿ ِْ ُه ُف ُم ْى َّئِ ٌّـ بِ ْ ِ
ٚإل َيام ِن﴾(ًٕ ، )48ؿ.
(ادتـ)
ِ
هٚر ،أو َؾ َُّ ََّر َ
احال َت َِ َؿ أو َأ ْصال َه َح يف ؾٔالف ضًالٌ ٚم
ؾالٖ َٕز َل أو ْ
ضٚر إػ َح َِْف ٌ
ذبٚب أو ُؽ ٌ
ؿٚل –رمحف اهلل " :-أو َ
وّض أو اش َتْْ َثر أو زاد ظذ ث ٍ
ث أو بَ ٚف َغ ؾدََ َ
خؾ ادُ ٚء َح ِْ ََف َل َي ٍْ ُسدْْ ".
ؾ َِ ٍَ َيف ،أو ا ْؽ َت ََس َؾ أو َمت
َ
َ
ْ َ
(افؼح)
ضٚر" هذا هق افًىػ ،وـالٚن إوػ بالف أن
ضٚر"َ " ،م ْـ َأ َـ ََؾ أو َ
هذه أحقال ٓ تٍ يىر ؿٚلَ " :م ْـ َأ َـ ََؾ أو َ
هٚر" ٕن هذه فٔس ٝأصٔٚء مَهالقدة
يَقل :وإن ضٚر ،يًْل يهدأ مـ جديد :وإن ضٚر إػ حَِف" ،ذب ٌ
ٚب أو ُؽ ٌ
ـٚفىًٚم وافؼاب" ،أو َؾ َُّ ََّر" ٕن افتٍُر م ٚيِّؽ اإلٕسٚن أن يدؾًالف ،فُالـ يِّالؽ أن يٌالره ،اإلٕسالٚن
يِّؽ أن يٌر افتٍُر ،فذفؽ احلزيـ أو ادهٚب بّقت ؿري ٛفف جتد إٔف يف حلي ٜادهٔه ٜفسْف مْه ٛظالذ
حٚفتف ؾَط ،ؾامذا يًٍؾ افْٚس؟ يذـروٕف بٖصٔٚء حتك يسِق ،ومـ أؾوؾ م ٚيتسذ بف ادهٚب أن يالدظق هلالذا
ِ
ِ ِ
ادٕٕٔ ،ٝف ؿٚل اهلل –تًٚػ﴿ :-إِ َّٕ ََّام افَّْ َّْج َق ٰى ِمال َـ َّ
الق ٰى
افنال ْٔ َىٚن ف َٔ ْح ُالز َن ا َّفالذي َـ َمُُْالقا﴾(﴿ ، )49إِ َّٕ ََّالام افَّْ َّْج َ
افنٔ َى ِ
ِ
ٚن فِ َٔ ْح ُز َن ا َّف ِذي َـ َمُُْقا﴾ ،ومـ افْجقى حدي ٞافٍْس ؾامدام حيزٕؽ ؾالٖظِؿ إٔالف مالـ افنالٔىٚن،
م َـ َّ ْ
( )47أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهقم -بٚب افهٚئؿ إذا أـؾ أو ذب ٕٚشًٔ ،)1933( ٚومسِؿ يف ـتٚب افهٔٚم -بٚب أـؾ افْٚد وذبف ومجٚظف ٓ يٍىر
(.)1155
( )48افْحؾ.156:
( )49ادجٚدف]15:ٜ
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ؾهٚدر إػ ظُس مراد افنٔىٚن وهق افدظٚء ،ؾٖدع هلذا ادٔال ،ٝضهًال ً ٚحٔالْام يٖتٔالؽ افنالٔىٚن -واهلل -مالٚت
أبقك ،وهذا حهؾ مًل ،مٚت أبقك ؾٖصٚب بٚحلزن أؿقل ضٔ ٛإذا مٚت هالؾ يالٖس هيالقد؟ ٓ ،هالؾ أبَالك
حتك أشِق ـام تسِقا افهٓٚئؿ؟ م ٚيهِح هذا ،ؾّـ ظِ ٝمهتف يْهٌل أن يهز وأن ٓ يسِق ،إذ ًا م ٚهق احلؾ؟
أصهح ٝأـسٛ
احلؾ ـِام ذـرتف ؾ٘ين شٖدظق فف ،افِٓؿ اؽٍر فف وفقافد وفِّسِّغ أمجًغ ،ؾُٓذا
ُ
ظذ افنٔىٚن ،ـِام ذـرين وأحزْٕل دظقت ،ؾامذا شٔحدث؟ إَىع هذه افْجقى وهالذا جتالد ؾٔٓال ٚمُساله ًٚ
وراح ً ٜظي ّٔ ،ٜحتك إذا ـٚن بْٔؽ وبغ صخص خ ف ؾٚفنٔىٚن حريص ظذ أن ،هٚ؟ يذـرك بام حيزٕؽ،
وؿد حهؾ مًل أيو ً ٚهذا ،صخص –أشٖل اهلل أن يٌٍر فف -ذاين أذي ً ٜبٚفٌ ،ٜؾُٚن افنالٔىٚن يالذـرين بالف،
أصٔٚء ظٚدي ٜيف افىريؼ تذـرين بف ؾَِ ٝهذه مـ افنٔىٚن ،فُـ فـ أذـره إٓ وأدظق فالف –افِٓالؿ إؽٍالر فْالٚ
وفف -إذي ٜم ٙظِٔٓ ٚأن أـثر مـ شت ٜوظؼيـ شْ- ،ٜرمحف اهلل -هق ٓ يزال مقجقد فُـ أشٖل اهلل أن
ؾٚرقال ،ٝوست أبحال ٞظالـ ٕتالٚئ ٟأذيتالف آُيٚبٔالٜ
يٌٍر فْ ٚوفف ،ؾًزم ٝؾً ً أين ـِام ذـرتف دظقت فف
ُ
ؾقجدت ٕتٚئ ٟـثرة فق َل يٗذين هذه إذي ٜم ٚأدرـ ٝتِالؽ افْتالٚئ ،ٟؾٚحلّالد هلل ظالذ ذفالؽ إمالر افالذي
حدث ،وإن صٚء اهلل ظْدٕ ٚحهع أجر م ٚؾٚتْل وم ٚفَٔتف مـ صدة ظِّف ،أشٖل اهلل أن يٌٍر فْ ٚوفف ،ؾُذفؽ
ف حيزٕؽ ذـره ،ؾٖجًؾ افدظٚء هق افس ح افذي تقاجف بالف افنالٔىٚن ٕن
إذا ـٚن بْٔؽ وبغ صخص خ ٌ
افنٔ َى ِ
ِ
ٚن فِ َٔ ْح ُز َن ا َّف ِذي َـ َمُُْقا﴾(.)55
﴿إِ َّٕ ََّام افَّْ َّْج َق ٰى م َـ َّ ْ
إذ ًا يستىٔع اإلٕسٚن أن يٌر تٍُره ؾ٘ن ـٚن اخل ف بْٔؽ وبغ افىرف افثٚين ظذ أمقر ذظٔ ،ٜـٔػ
جمٚل افدظٚء؟ جٚءين أحدهؿ وؿٚل ؾ ن شَِٔل مٚضة وإٔ ٚأدرك إٔف شَِٔل ؾٔٓ ٚرء مـ افٍتـ ،ؾَِال:ٝ
أشٖل اهلل أن هيديف افكاط ادستَٔؿ أيو ً ٚهذا ؿهؾ شت ٜوظؼيـ شْ ٜيًْل ؿِال ٝأدظالق فالف وخال ص ،إذا
هدي فِكاط ادستَٔؿ م ٚافذي يرضين إٔٚ؟ حَٚل مستٍٔد ،أفٔس ـذفؽ؟ ؾهٚفتَٚل ظِْٔ ٚأن ٕجًؾ افدظٚء هق
افنٔ َى ِ
ِ
ٚن فِ َٔ ْح ُز َن ا َّف ِذي َـ َمُُْقا﴾ ثؿ ؿٚلَ ﴿ :و َف ْٔ َس بِ َو يٚر ِه ْؿ َصال ْٔ ًئٚ
حل َزن ﴿إِ َّٕ ََّام افَّْ َّْج َق ٰى م َـ َّ ْ
احلامي ٜفَِقبْ ٚمـ ا َ
إِ َّٓ بِِ٘ ْذ ِن اهللَِّ﴾( )51ؾام أذن اهلل ؾٔف ؾٓق خر" ،أو َؾ َُّ ََّر" افتٍُر م ٚيُِّف اإلٕسٚن ،م ٚمتِؽ أن متْع ٍٕسؽ مـ
أن تٍُر فُْؽ متِؽ أن تٌر افٍُرة ،متِؽ أن تٌر افتٍُر ،ؾ٘ن َل متِؽ ؾ رء ظِٔؽ ،فُـ مالـ وشالٚئؾ
( )55ادجٚدف.15:ٜ
( )51ادجٚدف.15:ٜ
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تٌٔر افتٍُر هق افدظٚء ،يًْل –مث ً  -زوجتؽ بًٔدة ظْؽ –أشٖل اهلل أن يَرهب ٚمْؽ ،ادظقا مغ -شقا ًء
ـ ٕٝٚيف بٔ ٝأهِٓ ٚوَل تٖ بًد أو إٔ ٝيف شٍر أو ؽره ... ،أشٖل اهلل أن يَرهب ٚمْؽ ،ؿقفالقا مالغ ،ؾٖٕالٝ
تٍُر هب ٚؾَؾ :افِٓؿ ؿرهب ٚمّّْل وارزؿْل ذري ً ٜضٔه ،ٜيًْل مـ افُٚش ٛيف هذا؟ إٔ ،ٝأفٔس ـذفؽ؟
ؾام ـٚن مـ ٕجقى افنٔىٚن ؾٔخػ وم ٚـٚن مـ أمرك افىهًٔل ؾِـ يرضك إن صٚء اهلل –تًالٚػ" ،-أو
َؾ َُّ ََّر" ؾ رء ظِٔف ٕن افتٍُر فٔس ر ًء ُِّٕفًٕ ،ؿ ؿد يستْزل اإلٕسٚن مـ ؾُرة ويرتهٓ ٚوأصٔٚء فُـ -
وٓ بٖس أن أضًُِؿ حٚدث ٜأيو ً ٚمًل -ـْ ٝمسئقًٓ ظـ مقطٍغ يف ادىٚر -وـٚن خالر ظٓالدي بٚدىالٚر
أفػ وأربًامئ ٜوأربً -ٜؾٖردت أن إٔٚم يف يقم مـ إيٚم ؾجٚءتْل ؾُرة مِِ َّح ٜإلدارة افًّؾ ،أريالد أن إٔالٚم
ثؿ تٖ افٍُرة مـ هْ ٚومـ هْ ٚوإٔ ٚضهًٔتل ٓ أضرد م ٚـٚن مقفٔ ً ... ٚؾٚفْقم د ٚوػ ترـتف ،ؾَّ ٝوأخالذت
ورؿ ً ٜوشجِ ٝـؾ إؾُٚر افتل جٚءتْل ووضًتٓ ٚق ٝافنالير ثالؿ ّٕال ،ٝييٓالر أن افقرؿال ٜإػ أم مالٚ
ؿرأهت ،ٚؾَد ـٚن يًْل تٍُر ًا يًْلٕ ،جقى مـ افنٔىٚن أراد أن يزظجْالل يف مْالٚمل ،وافنالٔىٚن فالـ يالدع
اإلٕسٚن م ٚدام إٔف ُيد ؾٔف ؾرص ٜؾٕ٘ف شٔحٚول مًف ،ؿٚلَ " :
ؾٖ َٕز َل" إن هذا افتٍُر تسه ٛيف إٕزافف ٓ ،رء
اح َت َِ َؿ" آحت م هق م ٚيُالقن يف ادْالٚم ،ـالام ؿٚفال ٝافهالحٚبٔ :ٜهالؾ ظالذ ادالرأة رء إذا
ظِٔف ،ؿٚل" :أو ْ
احتِّٝ؟
وآحت م يُقن ظذ ٕقظغٕ :قع أيرى اإلٕسٚن افىرف افثٚين وحيهؾ شاله ٛاإلٕالزال ويالذـر ذفالؽ
افرؤي ٚأو هذا احلِؿ افذي حهؾ فف ،وؿد ٓ يذـره أص ًً ،يَقم ؾرى ظذ ثٔٚبف افهِؾ ،م ٚافذي حالدث؟ مالٚ
أدري ،ؾسقا ًء ـٚن بتٍٚصٔؾ يذـره ٚأو رأى افهِؾ ؾُ مه ٚيًتز احت م فُْف ٓ يِّؽ ر ًء ٓ ،يِّؽ ؾٕ٘الف
ٓ يٍ يىر ،فُـ ُي ٛظِٔف أن يٌتسؾ ،إذا احتِؿ اإلٕسٚن ُي ٛظِٔف أن يٌتسؾ ٕٕف خرج مْف ادْل ،إذا خالرج
ادْل بٓٚحت م ؾٕ٘ف مقج ٛفٌِسؾ ،وٓ يهْل هؾ ـٚن دؾَ ً ٚأو ؽر دؾؼ م ٚظِْٔ ٚمٚدام إٔف خالرج بالٓٚحت م
ؾٕ٘ف مقج ٛفٌِسؾ ،ؿٚل" :أو َأ ْص َه َح يف ؾٔف ضًٌ ٚم ؾ َِ ٍَ َيف" أو أصهح يف ؾٔف ضًٌ ٚم ؾٍِيف مثؾ مال ٚيُالقن بالغ
إشْٚن مث ً أو وضع افَِّ ٜثؿ أذن ادالٗذن ظالذ ضِالقع افهالهح ؾٕ٘الف يٍِيالف "ؾ َِ ٍَ َيالف"" ،أو ا ْؽ َت ََس َ
الؾ أو
وّض أو اش َتْْ َثر أو زاد ظذ ث ٍ
ث أو بَ ٚف َغ" ـؾ هذه م ٚبًد إتْٓٔ" ٚؾدََ َ
خؾ ادُ ٚء َح ِْ ََالف" أثْالٚء آؽتسالٚل
َمت
َ
َ
ْ َ
دخؾ ادٚء إػ حَِف ٓ رء ظِٔف ،فُـ هق هؾ ؿهد إدخٚل ادٚء إػ حَِف ...؟ ٓ وإٕام دخؾ ادالٚء إػ حَِالف
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مـ ؽر ٍ
ؿهد ؾ رء ظِٔفَٕ ،ػ ظْد مـ أـؾ صٚـ ً ٚهذا شٗافغ أو هذا شٗآن يَقل :متك شتُقن دورة
ابـ شًدي يف يَهد يف ُظْٔزة؟ وهؾ هْٚك شُـ فِىال ب؟ اجلالقاب دورة ابالـ شالًدي أطْٓال ٚيف َخسالٜ
وظؼيـ صقال ؿهِف وبًده ش ُتًُِـ إن صٚء اهلل وشُٔقن َل ؾٔٓ ٚمنالٚرـ ٜيف ذح إصالقل افسالت ٜفِنالٔخ
مّد ابـ ظهد افقهٚب –رمحف اهلل -وشُٔقن ؾٔٓ ٚافنٔخ ظهٚم ظثامين وافنٔخ ظهد اهلل ادسِؿ وافنٔخ ظهد
افرمحـ ظٚمر وافنٔخ راصد افُِٔ ٛوؿد يُقن ؾٔٓ ٚأيو ً ٚزيٚدة ،وؾٔٓ ٚشُـ فِى ب مثؾ يًْل هذا ،وهل
مدة أشهقع وأحٕٔ ًٚ ٕٚجًِٓ ٚظؼة أيٚم يًْل ٕسٔ ٝمتك؟ هؾ هل أشهقع واحد أو ظؼة أيٚم فُْٓ ٚمقظدهٚ
يف َخس ٜوظؼيـ صقال -إن صٚء اهلل تًٚػ ،-شٗافف يَقل :مـ هؿ اخلقارج افَٚظدة؟ وهؾ هؿ مقجقدون
يف زمْٕٚٚ؟ اخلقارج افَٚظدة هؿ افذيـ ُينجًقن ظالذ اخلالروج وٓ خيرجالقن ،هالؿ افالذيـ ُينالجًقن ظالذ
اخلروج وٓ خيرجقن ؾٓؿ ُيزيْقن فوحٚيٚهؿ اخلروج ،وهالؿ ٓ خيرجالقن بالؾ ٓ يسالّحقن ٕوٓدهالؿ أن
ٍ
زمالٚن هالؿ
خيرجقا حتك أوٓدهؿ فق أن وفده أشتٖذن فٔخرج يًّْف ،هؾ هؿ مقجقدون يف زمْٕٚٚ؟ يف ـالؾ
ٍ
زمٚن هؿ مقجقدون ،.يَقل إذا أحس ٝادرأة فق أهنال ٚحالٚئض ؿهالؾ صال ة ادٌالرب ،إذا
مقجقدون ،يف ـؾ
خرج افدم ؿهؾ إذان بىؾ صالقمٓ ،ٚوإن َل خيالرج إٓ بًالد إذان يًْالل بًالد ؽالروب افنالّس ؾهالقمٓٚ
صحٔح-خر برـ -ٜوؾؼ اهلل اجلّٔع ًٕ-ؿ.-
افىٚف... :ٛ
افنٔخ :افًِامء ،مـ افًِامء ؿٚل ٓ :رء ظِٔفٕٕ :ف مُره تتؿ صقمٓ ٚوٓ تَيض-ـامل أيـ ورؿالؽ؟ -
ًٕؿ.-
افىٚف :ٛصٔخ اخلّسٜ
افنٔخ :هل َخسَ ،ٜخس ٜافٌد :واحد فٔس مـ اخلّسالًٕ– ٜالؿ -إٔال ٝواحالد وٕهالػ خٚفْٔالٖٕ ٚخالذ
اخلّس ،ٜاخلّس ٜأيـ هؿ؟ واحد ،اثْٚن –اخلّس -ٜم ٚجٚء إٓ اثْٚن ؾَط م ٚفُؿ؟ ث ث ٜـْ ٚاختٚرٕ ٚؿهؾ هذا
افدرس ج ٝث ث ٜبرـف ،إذا دٕ ٝاهلّ ٜؾًٕٓ ٚدهؿ أن واحد ،اثْغ ،ث ث ،ٜأربًَ ،ٜخس ٜم ٚصالٚء اهلل متالٝ
تؿ افْهٚب ؾُؾ واحد يً ْل يوع ث ث ٜأشئِ ،ٜوفًُِؿ توًقهن ٚؿهؾ افهال ة ،ؾالٚمهْل؟ أصالقؾٓ ،ٚيًْالل
ٓزم توًقهن ٚؿهؾ افه ة هًْٕ ،ٚؿ شٗافؽ –وإفٔؽ أحسـ اهلل -افذي فف جقم مالـ افًِالامء مالـ ؿالٚل إٕالف
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مٍ يىر ،وؿقل ادٗفػ –رمحف اهلل" -إن اشتًط" يًْل وضع ر ًء وفُـ افهحٔح إٕالف ٓ يٍىالر ،فُْالف ظالؾ
اإلٕسٚن أن ٓ يتامدى ؾٔفًٕ ،ؿ
افىٚف :ٛوبٚفغ يف آشتْنٚق ...
افنٔخ :هذا دفٔؾ ظذ إٕف م ٚدخؾ مـ إٕػ يٍ يىر
افىٚف... :ٛ
افنٔخ:إي ٓ تهٚفغ ٓ ،تهٚفغ إن ـْ ٝصٚئؿ ٓ ،إن بٚفغ ؾدخؾ ؾٕ٘ف يَقل ٓ يٍ يىر ؾٕ٘ف وصؾ حلَِالف،هٚ
صحٔح؟
افىٚف :ٛهق ،هق ُهنل ظـ هذا
افنٔخُ :هنل
افىٚف :ٛضٔ ٓ ٛيستقج ٛهذا ؾسٚد افًَد
افنٔخ :ؾسٚد افقضقء يًْل؟
افىٚف ،ٓ :ٛؾسٚد افهقم ٓ افقضقء
افنٔخ :افهٔٚم ،هق هذا طٚهر افدفٔؾ إٔف يَتيض ؾسٚد ،وهؿ افذيـ اشتد ُّفقا ظِٔف بذفؽ ،فُْالف افنالٔخ
فذفؽ ؿٚل" :فق بٚفغ" ؾًِِف مـ -يًْل -إمقر افتل خيٚفػ ؾٔٓ ،ٚؾَْقل إن بٚفغ ؾقصؾ ادٚء إػ حَِف وهق
ذاـر ؾٕ٘ف يًْل-ظَٚل -ؾٕ٘ف يٍىر إن وصؾ ادٚء إػ حَِف ،شهحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك ،أصالٓد أن ٓ إفالف
ظٚمدٌٌ ٌ
إٓ إٔ ،ٝأشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.
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(شٗال)
يَقل :مـ إٔزل بٚفتٍُر ؾَط :ؾُر ؾٖٕزل ؾٓؾ ُيٍىر هذا إمر أو ٓ؟
(اجلقاب)
صخص ؾُر ؾٖٕزل هؾ أؾىر؟ إذا ـٚن اجلالقاب ًٕالؿ ارؾالع أصالهع
اجلقابًٕ :ؿ ٓ ،ارؾع أيدـؿ إٔتؿ:
ٌ
واحد ،إذا ـٚن ٓ ارؾع أصهًغ ـِف .افع م ٚيدري م ٚيرؾع إيده .ؾُر ٓ :م ٚيف رء :ؾُر ؾٖٕزل هؾ أؾىالر؟
ِالػ اهلل
أو َل ُيٍىر؟ َل يٍىر ،ؿِْ ٚهذه .ضَٔ ٛل يٍىر هذا هق افهحٔحٕٕ ،ف ٓ يِّالؽ هالذا إمالر ،وٓ يُ ُ
ٍٕس ٚإٓ وشًٓ.ٚ
ً
ٕيرا فِقؿ .ٝأتٍوؾ.
ضٔ ٛشْهدأ مهٚذة ً
ادَدم:ٜ
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافه ة وافس م ظذ أذف إٕهٔٚء وادرشِغٕ ،هْٔال ٚمّالد ظِٔالف وظالذ فالف
وأتؿ افتسِٔؿ ،افِٓؿ اؽٍر فْ ،ٚوفنٔخْ ،ٚوفِحٚضيـ ،وجلّٔع ادسِّغ.
وصحهف أؾوؾ افه ة ُ
ؿٚل ادٗفػ -رمحف اهلل:-
(ادتـ)
َو َم ْـ َأ َـ ََؾ َص ٚاـاِ ٚيف ُض ُِق ِع ا ْف ٍَ ْج ِر َص َّح َص ْق ُم ُف َٓ ،إِ ْن َأ َـ ََؾ َص ٚاـاِ ٚيف ُؽ ُر ِ
افن ّْ ِ
سَ ،أ ْو ُم ًْ َت ََِدًً ا َأ ََّّٕال ُف َف ْٔ ٌ
وب َّ
الؾ
َؾ َه َ
ٚن َهنَ ًٚرا.
(افؼح)
احلّد هلل .أحد مُْؿ ظْده ٕسخ ٜؽر هذه؟ افع يف ذهْل إٔف ٓ إن أـؾ ،وفٔسال ٝإٓ أن ـالؾ .ظّق ًمالٚ
ادًْك واحد ،فُـ أحهه ٝأن أتثه.ٝ
ٍ
صالؽ أو يَالغ،
ؿٚل :ومـ أـؾ صً ٚـً ٚيف ضِقع افٍجر صح صقمف :اإلٕسٚن -يرمحؽ اهلل ٓ -خيِق مـ
ؾ٘ذا تَٔـ إٔف ؿد ضِع افٍجر -ه ٚي ٚظهد اهلل -ؾ٘ن أـؾ ؾٕ٘ف أؾىر ،إن ـٚن ُمتَٔـ إٔف ؿد ضِع افٍجر ؾٖـؾ ؾٕ٘ف
ُيٍىر .فُـ إن ـٚن صً ٚـًُ ٓ ٚيٓؾ ضِقع افٍجر أوٓ ؾٕ٘ف يهح صقمف وٓ ؿوالٚء ظِٔالف .هالؾ حيالدث حٔالْام
يستَٔظ اإلٕسٚن مـ افْقم ويرى افسٚظ ٜافرابً ٜوافثِ ،ٞأذان افٍجر افثٚفث ٜوافْهػ ،هق وؿع يف ذهْف أهنٚ
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افثٚفث ٜوافثِ ٞؾٖـؾ ؿٚل :بَل  15دؿٚئؼ ؾٖـؾ ،هذا هؾ َٕقل إٔف صٚك أو متَغ؟ متَغ إٔف يف افِٔؾ ،وهالق
ِ
افِٔؾ .ؾ٘ذا ٕهٓتف زوجتف وؿٚف :ٝأصهح افْٚس ،وييُْٓ ٚمتٚزحف ؾام حٚفف بًد أن ؿٚف ٝفف زوجتف
متَغ إٔف يف
أصهح افْٚس؟ هٚ؟ صٚر ظْده صؽ ،م ٚيزال أـِف ٓ ُيٍىره .ؾسّع ؿٚرئ يَرأ يف أحد ادسالٚجد مالٚذا تالرى
ظْده أن؟ تَٔـ إٔف ؿد أصهح افْٚس.
إ ًذا تْهف وافسٚظ ٜافرابً ٜوافربع ؾيْٓ ٚافثٚف ٞوافثِ ،ٞؿد بَل  15دؿٚئؼ ظذ أذان ؾٓالق أن متالَٔـ
إٔف يف افِٔؾ ؾٖـؾ ،ؾَٚف ٝفف زوجتف :أصهح افْٚس ؾيُْٓ ٚمتٚزحف ،ؾهٚر ظْده صؽ واشتّر يٖـؾ ،ثؿ شّع
ادسجد يَرأ ؾْٓ ٚتَٔـ إٔف أصهح افْٚس ،ؾام احلُؿ؟ َٕقل :أـِف يف احلٚف ٜإوػ ٓ رء ظِٔف ٕٕف مال ٚظْالده
تردد إٔف يف افِٔؾ ،وأـِف يف احلٚف ٜافث ٓ ٜٕٔٚرء ظِٔف ٕٕف صٚك وإصؾ بَٚء افِٔؾ ،أم ٚأـِف بًالد أن شالّع
افَراءة ؾٕ٘ف ُيٍسد افهقم .ؾامذا ؾًؾ د ٚشّع افَراءة؟ ؿىع إـؾ.
إ ًذا هذا مًْك ؿقفف :ومـ أـؾ صً ٚـً ٚيف ضِقع افٍجر صح صقمف .إ ًذا ظْدي صؽ ،ويَالغ يف افِٔالؾ ،أو
يَغ يف افْٓٚر ،ؾٓذا ادثٚل قََ ٝؾٔف ـؾ احلٓٚت افث ث :ؿٚم وهق متٖـدٌٌ أن افدٕٔ ٚفٔؾ ؾٖـؾ ،ثؿ ُُٕهف ؾيـ
أن افتْهٔف ُمداظه ٜؾهٚر ظْده صؽ ،ثؿ شّع صقت ٚؿراءة اإلمٚم ؾتَٔـ إٔف ؿد أصهح .ؾ٘ذا أـؾ بًد أن تالَٔـ
ؾسد صقمف ،وؿهؾ ٓ رء ظِٔف.
ؿٚل ٓ :إن أـؾ صً ٚـً ٚيف ؽروب افنّس ٓ :إن أـؾ هذا افذي يف ذهْف ،وافقجقب إٓ أن أـالؾ ،فُالـ
ِ
افنالّس ،دالٚذا؟ مالٚ
ُتُراجع ،وفألشػ فٔس ظْدٕٕ ٚسخ ٜؽر هذه افْسالخ ٓ .ٜإن أـالؾ صالً ٚـً ٚيف ؽالروب
افٍرق؟
افٍرق أن إصؾ بَٚء م ٚـٚن ظذ م ٚـٚن ،ؾذاك إصؾ إٔف يف افِٔؾ ؾ يْتَؾ مـ إصالؾ إػ افقضالع
صالخص
اجلديد إٓ بَٔغ ،وهذا ُمتَغ إٔف يف هنٚر ؾ يْتَؾ إػ ظُسفٍٕ :س افَؤ ٜأن يف مسٖف ٜافنؽ.
ٌ
ٍ
شحٚب أو ضًػ ،ؾْير فِسٚظ ٜوهق يًرف أن ذان ادٌرب افسالٚظ 6:41 ٜدؿَٔال،ٜ
أطِّ ٝافسامء بسهٛ
ؾْير فِسٚظ 5:45 ٜدؿَٔ ٜؿٚل :وهق ييْٓ ٚافسٚدش :ٜإ ًذا افدٕٔ ٚميِّ ٜويف ذهْف أن افسٚظ ٜجتٚوزت ؾٖـالؾ،
هؾ هذا ُمتَغ أو صٚك؟ هذا متَغ إٔف فٔؾ ٓ ،هيّْ ٚافقاؿع هيّْ ٚحٚفف هق ،حٚفف تَٔـ أن افدٕٔ ٚفٔؾ .ؾُِّف
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أخقه مـ اف ََهٔؿ مث ً وؿٚلُُٕ ٓ :ريد افدمٚم وؿٚل :هق يف افريٚض إٔف أن يتْٚول اإلؾىٚر .ؿالٚلٕ :حالـ يف
افدمٚم إػ أن م ٚأذن ادٌرب ،ه ٚمٚذا صٚر ظْده أن؟ صٚر ظْده صؽ .يٖـؾ أو يَػ؟ يَػ.
ض ٛدٚذا هْٚك َل يَػ؟ ٕن إصؾ بَٚء افِٔؾ ،وهْ ٚإصؾ بَٚء افْٓٚر ظرؾتؿ إ ًذا.
إ ًذا ٓ إن أـؾ صً ٚـً ٚيف ؽروب افنّس إ ًذا إذا صؽ أن افنّس ؽربَٕ ٝقل :تَٔـ ٓ ،تسالتًجؾ .ؾال٘ن
تَٔـ أن افنّس ؽرب ٝثؿ ثه ٝظُس ذفؽ ؾ رء ظِٔف حلدي ٞأشامء -ريض اهلل ظْٓ -ٚأؾىرٕال ٚيف يالقم
ؽٔؿ ظذ ظٓد افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ثؿ طٓرت افنّس.
يَقل افنٔخ مّد -رمحف اهلل :-وَل يٗمر بٚفَوٚء ِم ٚيدل ظذ إٔف َل يٍسد ظِٔٓؿ صالقمٓؿ .إ ًذا ظالرؾتؿ
افٍرق أن يف افنؽ يف ضِقع افٍجر وافنؽ يف ؽروب افنّس :مـ صؽ يف ضِقع افٍجر ؾال رء ظِٔالف
ٕن إصؾ بَٚء افِٔؾ ،ومـ صؽ يف ؽروب افنّس ؾ يٖـؾ ؾ٘ن أـؾ ؾٕ٘ف يٍسد صقمف.
فُـ إن ـٚن متًًَْٔ ٚـام ذـرٕ ٚيف ادثٚفغ :أن افدٕٔ ٚفٔؾ ؾٖـؾ بًْ ٚء ظذ ئَْف ؾ رء ظِٔف وفق ـٚن افقاؿع
خ ف ئَْف :يف ادثٚفغ افقاؿع مقاؾؼ فَْٔٔف ّ
وآ خ ف؟ خمٚفػ .وـ ً مـ ادثٚفغ أـؾ يف افْٓٚر فُْف ـٚن
متًًَْٔ.ٚ
ثؿ ؿٚل :أو مًتَدًً ا إٔف ٌ
فٔؾ ؾهٚن هنٚر ،مًتَد إٔف فٔؾ ؾهٚن هنٚر .هذه قدُُ ث إذا ـٕٚال ٝافيالروف ظٚديال،ٜ
ٕٚئام افيٓر يف ُؽرؾتف وافستٚئر مرخٚة ؾتْهف واظتَد إٔف فٔؾَٕ ،قل ،ٓ :هْ ٚبحٚج ٜإػ أن تتثهٝ
فُـ ؿد يُقن ً
مـ وضًؽ ،ؾٍٔسد صقمفًٕ .ؿ.
افىٚف :ٛأحسـ هلل إفٔؽ
افنٔخ :ضٔ ٛظدفقه ٓ( ٚإن أـؾ) ،مغ جهتٓٚ؟
احلّد هلل .ضٔ ٛخ ص إ ًذا احلّد هلل ،إٔال ٚمال ٚرجًتٓال ٚفُالـ رء ؿالديؿ ،وافَالديؿ ؿالد ٓ يسالتىهٛ
فإلٕسٚن ،اهلّزة إٓ أن أـؾ ٓ أن أؾسد :افًهٚرة ٓ( :إن أـؾ صً ٚـً )ٚاحلّد هلل ٕسٖل اهلل أن ُيهٚركًٕ .ؿ.
(ادتـ)
ؾهؾ َو َم ْـ َجَ ٚم َع ِيف َهن ِ
ٚر َر َم َو َ
ٌ
ٚنِ ،يف ُؿ ُه ٍؾ َأ ْو ُد ُب ٍر َؾ ًَ َِ ْٔ ِف اف ََ َوُ ٚء َوا ْف َُ ٍَّ َٚر ُةُ،
َ
(افؼح)
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ِالامت
ومـ جٚمع :أي حهؾ مْف اجلامع شقا ٌء يف ح ٍل أو حرام .ضه ًً ٚإن ـٚن يف حرام ؾ صؽ إٔف ُط ٌ
بًوٓ ٚؾقق بًض ،فُـ إن ـٚن يف ح ل ؾٕ٘ف ؿد إتٓؽ ُحرم ٜافْٓٚر ،وٓ ُيالقز ذفالؽ .وافالدفٔؾ ظالذ أن
اجلامع مٍىر ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ؾ َ ِ
اخلال ْٔ ُط
اذ ُبقا َح َّتَّك َي َت َه َّ َ
ٚذ ُ
غ َف ُُ ُُؿ ْ َ
وه َّـ َوا ْب َت ٌُقا َمَ ٚـ َت َ
َ ٛاهللَُّ َف ُُ ُْؿ َو ُـ ُِقا َو ْ َ
ٔٚن َب ُ
ِ
ِ ِ
إَبٔ ُض ِمـ ْ ِ
افه ََٔ ٚم إِ َػ اف َِّ ْٔ ِؾ﴾(.)52
اخلَ ْٔط إَ ْش َقد م َـ ا ْف ٍَ ْج ِر ُث َّؿ َأمت ُّقا ي
َ
َْ
وؿقففَ ﴿ :ؾ َ ِ
ٌ
ودفٔؾ أخر ؿقفف تًٚػُ ﴿ :أ ِح َّؾ
تهغ افٍجر ٓ ُيقز ادهٚذة.
ٚذ ُ
وه َّـ﴾ دل ظذ إٔف إذا َّ
ٔٚن َب ُ
افر َؾ ُ ٞإِ َػ ِٕ َسٚئِ ُُ ُْؿ﴾( ،)53وـقٕف ُأحؾ يف افِٔؾ ُخهص فٔؾ دل ظذ إٔف يف افْٓالٚر ٓ ُيالقز
َف ُُ ُْؿ َف ْٔ َِ َ ٜي
افه َِٔ ٚم َّ
ـام ؿٚل تًٚػ يف -يرمحؽ اهلل -يف ادجرمغَ ﴿ :ـ َّ إِ َّهنُ ْؿ َظ ْـ َر ي ِهب ْؿ َي ْق َمئِ ٍذ دَ ْح ُجق ُب َ
قن﴾( ،)54ؾحجٚب ظدائالف
ُُؿ﴾()55
ٌ
دفٔؾ ظذ رؤي ٜأوفٔٚئف .وـذفؽ هذه ﴿ ُأ ِح َّؾ َف ُُُؿ َفٔ َِ َ ٜافهِٔ ٚم افر َؾ ُ ٞإِ َػ ِٕسٚئِ ُ

ْ ْ

ي َ

َّ

َ

ْ

أي :إٔف مر ٌم ظُِٔؿ

يف هنٚره.
مـ جٚمع يف هنٚر رموٚن يف ٍ
ؿهؾ أي اجلامع افىهًٔٔ ،ٜأو دبر مجٚع افنذوذ ٕ-سٖل اهلل افًٚؾٔ ،-ٜوهالذا
ٚفػ فىهًٔ ٜافهؼ افتل خِؼ اهلل افْالٚس ظِٔٓال- ٚ
افنذوذ َل يُـ مقجق ًدا ؿهؾ ؿقم فقط ِمُ ٚيدفؽ ظذ إٔف ُخم ٌ
ؾْسٖل اهلل أن يًٚؾْٔ.-ٚ
وظَقب ٜمـ ُبع هبذا إمؾ إن َل يت ٛظَقب ٌ ٜمٌِيال ً ٜصالديدة أوصالِٓ ٚبًوالٓؿ إػ احلالرق ،وبًوالٓؿ
اإلفَٚء مـ صٚهؼ ،وافرجؿ- ،وٕسٖل اهلل افًٚؾٔ.-ٜ
ظتالؼ رؿهالٜ
ؿٚل :ؾًِٔف افَوٚء .افَوٚءٕٕ :ف أؾسد افهٔٚم .وظِٔف افٍُالٚرة ،وافٍُالٚرة شالتٖ وهالل ُ
أذـره ٚأن -ؾ٘ن َل ُيد ؾهٔٚم صٓريـ متتٚبًغ ،ؾ٘ن َل ُيد ؾ٘ضًٚم شتغ مسُْٔ ،ٚؾ٘ن َل ُيد يَقل افُتٚب
شَى .ٝوفق ؿِْ ٚأهن ٚتهَك يف ذمتف حتك ُيد ؾربام ـٚن أفٔؼ.
إ ًذا َٕقل :مـ جٚمع يف هنٚر رموٚن ؾًِٔف افَوٚءٕٕ :ف أؾسد ذفالؽ افٔالقم .وظِٔالف افٍُالٚرة ادٌِيال.ٜ
وافدفٔؾ :حدي ٞافرجؾ افذي جٚء إػ افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ؿٚل :هُِ ٝيال ٚرشالقل اهلل ؿالٚل :مالٚ

( )52افهَرة.178:
( )53افهَرة.178:
( )54ادىٍٍغ.15:
( )55افهَرة.178:
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أهِؽ؟ ؿٚل :وؿً ٝظذ أهع وإٔ ٚصٚئؿ .ؾَٚل فالف افْهالل -صالذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ :-أتسالتىٔع أن تهالقم
صٓريـ متتٚبًغ؟ ؿٚل ٓ :أشتىٔع .تىًؿ :ؿٚل :أجتد رؿه ٜتًتَٓ ٚؿٚل- .ٓ :إ ًذا ٕسْٔ ٚظتؼ افرؿه -ٜؿٚل.ٓ :
ؿٚل :هؾ تستىٔع أن تهقم صٓريـ متتٚبًغ؟ ؿٚل .ٓ :ؿٚل :هؾ جتد م ٚتىًؿ بف أهِؽ؟ ؿالٚل .ٓ :ؾُّالٞ
افرجؾ -ريض اهلل ظْف -وأرضٚه ؿِٔ ً وأو افْهل بًرق ؾٔف متر ؾَٚل :أيـ افسٚئؾ؟ ؿٚل :إٔال .ٚؿالٚل« :خالذ
هذا ؾتهدق بفش -يًْل ظذ  65مسُْٔ -ٚؾٚفهح- ٚريض اهلل ظْف وأرضٚه -ؿالٚل :أظالذ أؾَالر مْالل يالٚ
رشقل؟ واهلل م ٚبغ أهؾ ٍ
بٔ ٝأؾَر مـ بٔتل .ؾَٚل« :ؾخذه ؾٖضًّف أهِؽش( ) -افِٓالؿ صالع وشالِؿ ظالذ
56

رشقل اهلل.
هذه ادسٖف ٜوهل أن يُِؾ ادستٍتل ،أو يُؾ ادٍتل حٚل ادستٍتل فف إذا ـٚن افْٚس يف ظٚؾٔ ،ٜؾال٘ذا ـالٚن
ٕقع مـ افًه ٞأو افًِ ٛؾْٔهٌل فٍِّتل أن يُقن أـثر حز ًم ،ٚوهذه أمقر يْيالر إفٔٓال ٚافًِالامء يف ـالؾ
ؾٔٓؿ ٌ
زم ًًٕٚ ٚيف حْٔف :ؾٍل زمْف -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ـٚن افْٚس يف ظٚؾٔ ،ٜافْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -يَقل:
ُجًِ ٝظٚؾٔتٓ ٚهذه إم ٜيف أوهل ،ٚوشٔهٔ ٛأخره ٚؾتـ وأمقر تُْروهنال .ٚؾِالق أن اإلٕسالٚن :دال ٚجالٚءت
افٌٚمدي ٜإػ افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -واظسؾ ٝبٚفزٕ ٚأضَِٓ ٚوَل يسجْٓ ،ٚوـالذفؽ مالٚظز -ريض اهلل
ظْف -أضَِف .تِؽ مو ٝحتك وفدت ،ثؿ مو ٝحتك أرضً ،ٝثؿ جٚءت وهق وهذا افرضٔع يٖـؾ صٔ ًئ،ٚ
ؾرمجٓ ٚافْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ :-هذه فٔس ٝبحٚج ٜإػ أن َٕٔؿ ظِٔٓ ٚحرس يًّْقهن ٚمـ اهلرب ،بالؾ
د ٚرجؿ مٚظز -ريض اهلل ظْف -و ذتف احلجٚرة هرب ،ؾتهًف افْٚس حتك رمجقه .ؾَٚل افْهل -صذ اهلل ظِٔالف
وشِؿ :-فق ترـتّقه حتك يرجع.
ؾحْٔام يُقن افْٚس يف ظٚؾٔ ٜيًٚمِقن مًٚمِ ٜتِٔؼ هبؿ ،وحْٔام يُقن افْٚس يف ٕقع مـ افٍتْ ٜوافاله ء
ؾٓؿ حي تٚجقن إػ ذفؽ .مـ افذي يَدر؟ أهؾ افًِؿ هؿ افذيـ يَدرون ،وأهالؾ إمالر .ؿالٚل تًالٚػَ ﴿ :وإِ َذا
اخلق ِ
ِ
ف َأ َذا ُظقا بِ ِف َو َف ْق ر ُّدو ُه إِ َػ افرش ِ
قل َوإِ َػ ُأ ْو َِل إَ ْم ِر ِمْْ ُْٓ ْؿ﴾(.)57
َجَ ٚء ُه ْؿ َأ ْم ٌر م َـ إَ ْم ِـ َأ ِو ْ َ ْ
َّ ُ
َ

( )56أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهقم  -بٚب إذا جٚمع يف رموٚن وَل يُـ فف رء ؾتهدق ( ،)1936ومسِؿ يف ـتٚب افهٔٚم -بٚب تٌِٔظ
قريؿ اجلامع يف هنٚر رموٚن ظذ افهٚئؿ (.)1111
( )57افْسٚء.83:
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إ ًذا افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ -ل يتحَؼ مـ هذا افرجؾ هؾ ظْدك ـذا؟ ؾَط شٖفف ؾِام أجٚبف َل يَؾ
إٕؽ تستىٔع أو إٔؽ ،ٓ ،بؾ وـِف إػ إيامٕف ،ؾًِٔف افَوٚء ٕٕف أؾسد افٔالقم وظِٔالف افٍُالٚرة ٕٕالف ارتُالٛ
وإتٓؽ ُحرم ٜافٔقمًٕ .ؿ.
(ادتـ)
دون ا ْف ٍَ ْر ِج َ
وإن جَ ٚم َع َ
افهالق َم يف َشال ٍَ ِره َأ ْؾ َى َالر وٓ
َالقى
ْ
ؾٖ ْٕ َْز َل أو ـ ٕٝٚادرأ ُة َمًذور ًة أو جالَ ٚم َع َمالـ َٕ َ
َـ ٍَّ َٚر َةَ،
(افؼح)
هذه ث ث حٓٚت
جٚمع دون افٍرج يًْل :بوؿ ،أو تَهٔؾ ،أو مهٚذة دون افٍرج ،فُـ َل حيهؾ اإلي ج وإٔالزل ،ؾْٓالٚ
ٍ
بَهد ،وهق افذي ؿهد أن خيرج ادْل.
أؾىرٕ ،ن مـ ادٍىرات خروج ادْل
ؿٚل :أو ـ ٕٝٚادرأة مًذورة :أو ـ ٕٝٚادرأة مًذورة ،مُرهف مث ً  ،أو جٚء إفٔٓ ٚوهل ٕٚئّ ٜوؿٚل :ؿهؾ
أن يٗذن افٍجر ٕريد أن َٕيض أربًْ ،ٚصدؿت ُف ،وافْٚس ؿد أصهحقا ،ؾَ ٙمْٓ ،ٚهل تيْف فٔؾ ومتَْٔالف إٔالف
ٍ
ٍ
إـراه ؾٕ٘ف ٓ رء ظِٔٓ.ٚ
بجٓؾ أو
فٔؾ ؾ رء ظِٔٓ ،ٚإذا ـ ٕٝٚادرأة مًذورة
ؿ ٚل :أو جٚمع مـ ٕقى افهقم يف شٍره :هذا زيد وزيْ ٛزوجٚن مسٚؾران يف افِٔؾ قدث ٚمٚذا شًٍْؾ
ؽدًً ا؟ ؾَٚف ٝفف زيْ :ٛؽدًً ا اجلق بٚرد وم ٚظْدٕ ٚصالٌؾ يًْالل ُيتًهْال .ٚؾالام رأيالؽ أن ٕهالقم ؽالدًً ا؟ وهالؿ يف
رموٚن ،ؾقاؾَ ٚوصٚم ،ٚوتسحرا ،وصِٔ ٚافٍجر ،ثؿ د ٚرجع مـ ادسالجد ،أو دال ٚارتًٍال ٝافنالّس يًْالل
حهؾ أن قرـ ٝإمقر ٕ-سٖل اهلل أن يهٚرك فُؿ ؾٔٓ ،-ٚؾجٚمًٓ ٚؾامذا َٕالقل ٓ :رء ظِٔالف إٓ افَوالٚء
أؾسد صقمف ،هذا مًْك ؿقفف :ومـ ٕقى افهقم يف شٍره يًْل ؾجٚمع ؾٕ٘ف ُيٍىر وٓ ـٍٚرة .دٚذا ٓ ـٍٚرة؟
مسخص بٚفسٍر.
ٕٕف
ٌ
ضٔ ٛهق صٚم وفُْف ؽر ظزمف إػ افٍىر ؾٖؾىر.
ذـرت فُؿ مسٖف ٜمـ ضرائػ ادسٚئؾ وؿد ذـره ٚافنٔخ مّد بـ ظثّٔغ -رمحالف اهلل -فالق أهنالام زيالد
وزيْ ٛؿ :ٓٚؽدًً ا ٕحـ شْهؾ افهِد ؾهٚم ٚواضح؟ صٚم ،ٚوارق ٚيف افىريؼ ،ؾَدم هلالؿ صالٚح ٛافٍْالدق
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هذا ظهر بٚرد ؾىًّ ٚوذب :ٚأؾىرا يف افسٍر أفٔس ـذفؽ؟ ثؿ وص إػ افهِالد ،ذـرٕال ٚاخلال ف ظِالٔٓؿ
اإلمسٚك أو ٓ؟ وفُـ افهحٔح إٔف فٔس ظِٔٓام ،وص افهِد مٍىريـ ،مهَ ٚل يَهالدا افٍىالر فُالل حيهالؾ
أيو ٚؾ رء ظِٔٓام إٓ افَوالٚء ،دالٚذا؟ حهالؾ
اجلٚمع ٓ ،أؾىر
ترخه ٚبٚفسٍر ،ؾِام وصؾ حهؾ اجلامع ً
ً
ٍ
برخه :ٜـٚن فف رخه ٜيف افٍىر ،ضٔال ٛأو جالٚمع مالـ
اجلامع وهق مَٔؿ ًٕؿ ،فُْف ـٚن ؿد أؾىر ؿهؾ ذفؽ
ٕقى افهقم يف شٍره أؾىر وٓ ـٍٚرة يًْل أؾىر ؾًِٔف افَوٚء ًٕؿ
(ادتـ)
وإن جٚمع يف يقمغ أو ـرره يف يق ٍم وَل يٍُر ؾٍُٚرة ث ،ٜٕٔٚوـذفؽ مـ فزمف اإلمسٚك إذا جٚمع
(افؼح)
ؿٚل :إن مجع يف يقمغ ؾًِٔف ـٍٚر ٌة ث ،ٜٕٔٚإن جالٚمع يالقم إحالد وجالٚمع يالقم افث ثالٚءَٕ ،القل :ظِٔالف
ـٍٚرتٚن .ضٍٕٔ ٛرض إٔف جٚمع يقم إحد وـٍر ثؿ جٚمع يقم افث ثٚء َٕقل ظِٔف ـٍٚرة ث.ٜٕٔٚ
ؿٚل :وإن ـرره يف يق ٍم .برضقا راجع هذه.
افىٚف :ٛأي ظْدي
افنٔخ :أيش يَقل؟
افىٚف :ٛيَقل :وإن جٚمع يف يقمغ أو ـرره يف يقم وَل يٍُر ؾٍُٚرتف واحده يف افث ،ٜٕٔٚويف إوػ
افنٔخ :ظدفقا ظدفقا ،أظد افَراءة مـ إول
افىٚف :ٛوإن جٚمع يف يقمغ أو ـرره يف يق ٍم وَل يٍُر ؾٍُٚر ٌة واحد ٌة يف افث.ٜٕٔٚ
افنٔخ :إ ًذا أضػ ـِّ ٜواحدة :ؾٍُٚر ٌة واحد ٌة يف افث ،ٜٕٔٚتٖخر :ؾٍُٚر ٌة واحد ٌة يف افث ،ٜٕٔٚم ٚمًْك هذا
افُ م؟ هٚ؟ ؾّٓتؿ أن؟ ؿٚل :وإن جٚمع يف يقمغ .أو ـرره يف يق ٍم وَل يٍُر ؾٍُالٚر ٌة واحالدة يف افثٕٔٚال.ٜ
ًٕؿ أـّؾ ،أي يف َٕص ـّؾ.
(ادتـ)
وػ ا ْثَْ َت ِ
غَ ،أو َـَرره ِيف يق ٍم و ََل ي َُ يٍر َؾ َُ ٍَّٚر ٌة و ِ
احدََ ٌة ِيف اف َّثَ ،ِٜ َٔ ِٕٚو ِيف ا ْٕ َ
َٚنَ ،وإِ ْن َجالَ ٚم َع
َ َ
َوإِ ْن َجَ ٚم َع ِيف َي ْق َم ْ ِ ْ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
ُث َّؿ َـ ٍَّ َر ُث َّؿ َجَ ٚم َع ِيف َي ْق ِم ِف َؾ َُ ٍَّ َٚر ٌة َث،ٌٜ َٔ ِٕٚ
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(افؼح)
ظرؾتؿ أن؟ ظّق ًم ٚراجًقا هذه ،ظْدي أن ث ث حٓٚت :ظْدي ث ث حٓٚت:
صخص جٚمع يف يقم افسه ٝيف افههٚح ثؿ اظتؼ رؿه ،ٜثؿ جٚمع بًد افيٓر واضح؟ هذا ؾًِٔف
إوػ:
ٌ
ضحك ثؿ ـٍر ب٘ظتٚق رؿه ،ٜأو ب٘ضًٚم  65مسالُغ ،ثالؿ جالٚمع بًالد
ـٍٚر ٌة ثُ ،ٜٕٔٚأظٔد :جٚمع يقم افسهٝ
ً
افيٓر ؾًِٔف ـٍٚر ٌة ث .ٜٕٔٚإتْٓٔ ٚمـ إول.
افثٚين :يقم إحد جٚمع ضحك إحد ،ثؿ جٚمع طٓر إحد يف ٍٕس افٔقم ؾًِٔف ـٍالٚر ٌة واحالدة .مالٚ
افٍرق بغ إول وافثٚين؟
إٔف إتٓؽ بًد افتٍُر ،إول إتٓؽ بًد افتٍُر ؾٚحتٚج إػ تىٓر ثٚين .وأم ٚافثٚين ؾٕٚتٓؽ ظذ خىٖه
صخص تقضٖ ثؿ َٕض وضقئف بهقل ،ثؿ تقضٖ ثؿ
تىٓر واحد .مثٚفف وإتهٓقا:
ٌ
إول وَل يتىٓر مْف ؾٍُٔٔف ٌ
َٕض وضقئف بريح ،مٚذا َٕقل فف؟ هٚ؟ تقضٖ ث ،ًٜ ٕٔٚواضح؟ هذا يقم افسه .ٝافثٚين يقم إحد تقضالٖ ثالؿ
َٕض وضقئف ٍ
بهقل ثؿ خرج ٝمْف ريح ـؿ مرة يتقضٖ؟ مرة واحدة .ظرؾتؿ افٍرق؟.
إ ًذا إول يقم افسه ٝمجع افوحك وـٍر ؿهؾ افيٓر ،ثؿ جٚمع ؿهؾ افيٓر َٕقل :ظِٔف ـٍٚرة ث ٜٕٔٚبْٔالٜ
افتىٓر .صٚح ٛإحد جٚمع ضحك إحد وَل يٍُر ،ثؿ جٚمع طٓر إحد يف ٍٕس افٔالقم َٕالقل :تٍُٔالف
ـٍٚرة واحدة.
افثٚف ٞجٚمع يف يقم آثْغ ،وجٚمع يف يقم افث ثٚء ،ـؿ ـٍٚرة ظِٔف؟ ظِٔف ـٍٚرتغ.
متدٕس ٚبٚفٍُٚرة إوػ َٕقل :إتٓؽ يقم آثْغ وإتٓؽ يقم افث ثٚء ؾٚحتٚج إػ ـٍالٚرة
ضٔ ٛم ٚزال
ً
فُؾ يقم ،وفق جٚمع إربًٚء فُ ٕٝٚثٚفث ،ٜواخلّٔس فُ ٕٝٚرابً ،ٜوهُذا.
ضٔ ٛهذا مَٕ ٚقل :وإن جٚمع يف يقمغ أو ـرره يف يالقمغ وَل يٍُالر ؾٍُالٚر ٌة واحالدة يف افثٕٔٚال ،ٜوإن
جٚمع ثؿ ـٍر واحدة آ اثْتغ :.وإن جٚمع ثؿ ـٍٚر ؾٍُٚر ٌة ثًٕ .ٜٕٔٚؿ .أتٍوؾ.
أظد شٗافؽ
إٔ ٚذـرت ،ضهً ٚهذا احلُؿ ؾٔف خىالٖ ،مالـ افالذي أصالُؾ ظِٔالؽ يالقم افساله ٝأو إحالد أو آثْالغ
وافث ثٚء؟ أصهح يف صؽ .أظد
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ٓ ،ـٍر ب٘ضًٚم  65مسُغ ٓ ،يُّـ أن يٍُر صٔٚم  65يق ًم ٚواضح؟ هالذه ـْال ٝمالسدد أن أؿقهلال،ٚ
ضه ًً ٚإذا جٚمع ثؿ ـٍٚر ثؿ جٚمع ضه ًً ٓ ٚيُّـ أن يُقن ـٍٚرة صٔٚم صٓريـ متتالٚبًغٕ ،ن ادسالٖف ٜـِٓالٚ
شٚظٚت ،فُـ ِمُـ يُقن اظتؼ رؿه ٜأو اضًؿ  65مسُغ ،ؾّٓٝ؟ ٕٕف جٚمع يف صهٚح افسه ٝثؿ مر ظذ
مجًٔ ٜافز وؿٚل :هذه ـٍٚرة إضًٚم  65مسُْٔ ٚإٔ ٚم ٚاشتىٔع أين أصقم وفٔس ظْدي رؿهال ،ٜؾٖظىالٚهؿ ثالؿ
رجع إػ افهٔ ٝؾجٚمع ث ،ٜٕٔٚؾَْقل فف :ظِٔف ـٍٚرة ث ٜٕٔٚهذا يقم افساله .ٝيالقم إحالد جالٚمع يف افهالهٚح
وذه ٛإػ مجًٔ ٜافز فُل ُيًىٔٓؿ ؾقجد إٔف ؿد ُأؽِؼ افهٚب ذه ٛافْٚس فِه ة افًك ثؿ رجع إػ افهٔٝ
وجٚمع خ ص .ؾٓذه ـٍٚرة واحد ،ؾّٓٝ؟ أصِحؽ اهلل.
ظّق ًم ٚيًْل افسٗال ادٍٚجئ هُذا يًْل ؿد يسّح بالف ٕٕالف مٍالٚجئ .إتْٓٔال ٚمالـ احلالٓٚت افالث ث
واضح ٜهذه؟ ًٕؿ أـّؾ.
(ادتـ)
َو َـ ََذا َم ْـ َف ِز َم ُف ْ ِ
اإل ْم َس ُ
ٚك إِ َذا َجَ ٚم َع
(افؼح)
ٍىالرا ؾٕ٘الف
مـ فزمف اإلمسٚك هذا يف ادسٚؾر إذا وصؾ ؾَْٕٕ٘ ٚقل :يِزم ُف اإلمسٚك :ادسٚؾر إذا وصالؾ ُم ً
يِزمف اإلمسٚك ؾِق جٚمع ؾ ـٍٚرة ظِٔف ٓ .هذه ادسٖفٜ
إتير أتٖـد مْف ًٕؿ .اِمؿ.
أن فق ضٓرت ادرأ ُة أو ؿدم ادسٚؾر ،ادسٖف ٜافتل ذـرهت ٚفُؿ هْ ٚيَقل :ـذفؽ ظِٔف ـٍٚرة وافهحٔح
إٔف فٔس ظِٔف ـٍٚرة ًٕؿ .ومـ جٚمع
(ادتـ)
َو َم ْـ َجَ ٚم َع َو ُه َق ُم ًَ ً
ٚىفُ ،ث َّؿ َم ِر َضَ ،أ ْو ُج َّـَ ،أ ْو َشَ ٚؾ َر ََل ْ َت َْس َُ ْط
(افؼح)
صخص ظزم ظذ افسٍر بًد افيٓر ؿٚل :أودع أهع ؿهؾ أن أشٚؾرَٕ ،قل :جزاك اهلل خرا
َل تسَط ،هذا
ٌ
ودظٓؿ بٚفس م وافُ م ٓ افًٍٚل ؿٚل :إٔ ٚمسٚؾر َٕقلًٕ :ؿ إٔ ٝمسٚؾر فُالـ ٓ ُيالقز فالؽ أن تالسخص
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رخص افسٍر إٓ حْٔام ُتٌُٚدر ،هذا مًْك ؿقفف :ومـ جٚمع وهق مًٚىف ثؿ مرض أو جـ أو شالٚؾر َل تسالَط
يًْل افٍُٚرة .ضه ًً ٚهق ٓ يدري إٔف شٔهٔهف ٕ-سٖل اهلل افًٚؾٔ -ٜجْقن أو مرض ،فُـ يدري إٔف شٔسٚؾر.
إ ًذا فق حهؾ مْف اجلامع ؿهؾ افًذر ؾَْقل :افًذر جٚء تٚب ًً :ٚجٚء تٚف ًٔ ٚوفٔس شٚب ًَ ،ٚافًالذر ٓ بالد أن يُالقن
شٚبؼ ؾتٍىـ مـ ذفؽ ًٕؿ.
(ادتـ)
َو َٓ َ ِ
 ٛا ْف َُ ٍَّ َٚر ُة بِ ٌَ ْ ِر ِْ
اجل َام ِع ِيف ِص َِٔ ٚم َر َم َوٚن
جت ُ
(افؼح)
فق أن إٕسٚن ظِٔف صٔٚم ٕذر ،أو صٔٚم ؿوٚء ،أو ـٍٚرة صٔٚم صٓريـ متتٚبًغ ،واضح؟ ؾجٚمع خ ل
افْٓٚر َٕقل :إَىع افتتٚبع وفٔس ظِٔف ـٍٚرة ،أو إَىع افهٔٚم وفٔس ظِٔف ـٍٚرة.
صخص ظِٔف ـٍٚرة صٔٚم ث ث ٜأيٚم ،ؾهٚم افٔقم إول ،افٔقم افثٚين جٚمع زوجتف َٕقل :ؾسالد صالٔٚم
ٌ
افٔقم افثٚين ،وظِٔؽ بدفف فُـ فٔس ظِٔف ـٍٚرة ،إٕام افٍُٚرة ؾَالط ٕجالؾ هنالٚر رموالٚن .افٍُالٚرة يف هنالٚر
رموٚنًٕ .ؿ وٓ جت ٛافٍُٚرة بٌر اجلامع
(ادتـ)
ٍ
ِ
ِ
َو َٓ َ ِ
الٓ َر ْي ِـ ُم َت َتَالٚبِ ًَ ْ ِ
 ٛا ْف َُ ٍَّ َٚر ُة بِ ٌَ ْ ِر ِْ
اجل َام ِع ِيف ِص َِٔ ٚم َر َم َو َ
غ،
ٚنَ ،و ْه َل ظ ْت ُْؼ َر َؿ َهَ ،ٜؾِ٘ ْن ََل ْ َُيِدْْ َؾهال َُٔ ٚم َص ْ
جت ُ
غ ِم ْسًًَُِْٔ ،ٚؾِ٘ ْن ََل ْ َُيِدْْ َش ََ َى ْ.ٝ
َؾِ٘ ْن ََل ْ َي ْس َتَىِ ْع َؾِ٘ ْض ًَُ ٚم ِشتِ ي َ
(افؼح)
هْ ٚذـر أربع حٓٚت فٍُِٚرة:
ظتؼ رؿه ٓ .ٜبد أن تُقن رؿه ٜمٗمْ ٜمتُسه ،ٜدٚذا َٕقل :متُسهٜ؟ حتك ٓ تُقن ظٚفال ً ٜظالذ افْالٚس.
فُـ فق َل ُيد إٓ هذه ؾٕ٘ف يًتَٓ ،ٚفُـ ٓ بد أن تُقن مٗمْ.ٜ
ضٔ ٛهؾ تقجد رؿٚب يف هذا افزمٚن؟
الٚفػ فألٕيّال ٜافتالل قُالؿ
اجلقاب ٓ :تقجد ٓ :تقجد رؿٚب .ؿد يقجالد مالـ يالز ُظؿ ذفالؽ فُْالف ُخم ٌ
ادسِّغ ،وٓة أمقر ادسِّغ مًْقا افرق ،ؾٓؾ ُيقز فْ ٚأن َٕقل ؾٔالف رق؟ ٓ ُيالقز .ضه ًًال ٚبًالض افاله د
-74-

رشح كتاب الصيام
فَِهٚئؾ شِى ٜؾٓؿ يزظّقن إٔف م ٚزال افرق بٚؿ ًٔ ،ٚفُـ ٓ يستىٔع اإلٕسٚن أن يٖخذ حَ ُف مـ افرؿٔؼ فق إٔالف
مترد ظِٔف إ ًذا ٓ َيهِح هذا فًِتؼ.
هؾ يتقؿع أن يًقد افرق ثٜٕٔٚ؟
ُ
وافرق هق أرحؿ إٔقاع افتًٚمؾ مع إظالداءٕٕ ،الؽ إن شالجْتف ؾٓالل
اجلقاب :يتقؿع ذفؽ .م ٚادْع؟!
منُِ ،ٜوإن ؿتِتف ؾٚدنُِ ٜأـز ،وإن أظدتف إػ بِده ؾٓذه مـ افٌهٚء .ضٔ ٛمٚذا أؾًالؾ بالف؟ خهالّل وؿالد
ُ
وؿع ق ٝيدي ،ؾُ ٕٝٚافسْ ٜافتل ظِٔٓ ٚافْٚس ُ
يُالقن ظهالدًً ا
أيوال -ٚأن إشالر
مْذ أيٚم -ؿهالؾ اإلشال م ً
ِ
ٔرسه يهًٔف ،وٓ صؽ أن هذا أؾوؾ مـ افتكؾٚت افتل متِٔٓال ٚاحلوالٚرة احلٚفٔال ،ٜؾٚحلوالٚرة احلٚفٔالٕ ٜن
أظتَ ٝافرؿٚب ؾَد أرست افَِقب يف اف ُىرق افسٔئ ٜافتل ُتًُٚمؾ هب ٚافْٚس- .واهلل ادستًٚن.-
إ ًذا افًتؼ أن ؽر مقجقد فُالـ ؿالد يقجالد مسالتَه ً  ،متالك يقجالد؟ إذا رجالع ادسالِّقن إػ ظالزهؿ
وأشهٚهب.ٚ
ؾ٘ن َل ُيد ؾهٔٚم صٓريـ متتٚبًغ هؾ يهقم  65يقم أو  58يقم؟
اجلقاب :حس ٛافنٓر .ـؿ يهقم افرجؾ؟  65يقم ّ
وآ 58؟ ه ٚـؿ يهقم؟ صٔخ مّد يَالقل :اش
ؿٚفؽ؟ أؿقل :يهقم حس ٛافنٓر :ؾ٘ن ـ ٕٚٚصٓريـ ٕٚؿهغ صٚم  ،58وإن ـ ٕٚٚـٚمِغ صٚم  65وإن ـٚن
أحدمهٕٚ ٚؿص صٚم  ،59ض ٛؾ٘ن ُؽؿ ظِٔف ؾٕ٘ف يُّؾ ظدة  :35ؾ٘ن ؽؿ ؾٕ٘ف يُّالؾ افًالدة ث ثالغ :هالذا
صٔٚم صٓريـ متٚبًغ.
وٓ ُيقز فف أن يَىع افتتٚبع إٓ بام يَىًف بهٔٚم رموٚن ،ؾٚدرأة إذا حٚض ٝأو شالٚؾر أو مالرض ؾٕ٘الف
يَىع افتتٚبع ثؿ يًق ُد ،ـذفؽ يَىع افتتٚبع إذا واؾؼ يقم افًٔد أو أيٚم افتؼيؼ ؾٕ٘ف يَىع افتتٚبع.
ويْهٌل فإلٕسٚن ٕ-سٖل اهلل افًٚؾٔ -ٜإذا فزمتف افٍُٚرة أن ُيهٚدر بٚفهقم ؿهؾ أن يًجؾ ،ؾٕ٘ؽ ٓ تدري
تًجز وإمقر يف ؽٔ ٛاهلل ٓ ٕدري م ٚهل ،ؾْٔهٌل فف أن يهٚذ
ؿٚدرا ظذ افهٔٚم ،ؾَد
ُ
متك :إػ متك شتهَك ً
بذفؽ.
ويْهٌل فإلٕسٚن إذا صٚم يف ؽر رموٚن أن ُيًؾ صٔٚمف ؽر متُِػ ئٍُف أن يتسالحر متالرا وجرظالٜ
مٚء ،وئٍُ ٜأن يٍىر ـذفؽ ٓ ،داظل ٕن ينسط م ٚينسضف يف رموٚن مـ وجه ٜافسحقر وجه ٜاإلؾىالٚر
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مًْٔ ،ٓ ٜبؾ يتًٚمؾ مع هذه إصٔٚء -وظُِٔؿ افس م ورمح ٜاهلل وبرـٚتف -بٚفىريَ ٜافتل ُيد أهن ٚمْٚشاله:ٜ
ِ
صقمف وؾىرهًٕ .ؿ.
بٚفىريَ ٜافتل يرى أهن ٚمْٚشه ٜيف مسٖفٜ
(ادتـ)
بٚب
افنٔخ :اصز ،هٚ؟
إذا مرض ؾٕ٘ف ـام فق ـٚن يف رموٚن :إذا ـالٚن يف رموالٚن إذا مالرض أؾىالر ؾُالذفؽ خال ل صالٓريـ
متتٚبًغ فق إٔف إذا مرض أؾىر ؾ رء ظِٔف .ؾّٓٝ؟ ضٔ.ٛ
ؿٚل :ؾ٘ن َل يستىع ؾ٘ضًٚم  65مسُغ ،ؾ٘ن َل يستىع شَى .ٝض ٛفق إٔف زظؿ إٔف يستىٔع أن يهقم
صٓرا أمتف وإن ظجز ظـ
صٓر ،ؾٓؾ يهقم صٓر ويىًؿ ث ثغ مسُغ؟ ٓ أطـ إٔف هذا يهح ٕٕف مـ صٚم ً
إمتٚمف يىًؿ  65مسًُْٕٔ .ٚؿ
(ادتـ)
بٚب م ٚي ُْْره ،ويستَح ،ٛوح ُْْؿ ا ْف ََو ِ
ٚء
َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ ُ َ
(افؼح)
هْ ٚشٔذـر فْ ٚادُروهٚت وادستحهٚت وحُؿ افَوٚءًٕ .ؿ.
(ادتـ)
ِِ
ِ
حي ُر ُم َب ِْ ُع افُّْ َُّخَ ٚم َِ ،ٜو ُي ٍْىِ ُر ِ َهبَ ٚؾ ََ ْط إِ ْن َو َص َِ ْ ٝإِ َػ َؾ ِّ ِفَ ،و ُي ُْ َْر ُه َذ ْو ُق َض ًٍَ ٚم بِ َ
ُي ُْ َْر ُه َ ْ
مج ُع ِريَف َؾ َٔ ْه َتَِ ًَ ُفَ ،و َ ْ
ِِ
ِ ٍ
ح ٍ
حي ُر ُم ا ْف ًِ ِْ ُؽ ادُ َت ََح يِ ُ
ْالر ُه
َ َ
ٚجَ ،ٜو َم ْو ُغ ظ ِْؽ َؿ ِق ٍّيَ ،وإِ ْن َو َجدََ َض ًْ َّ ُٓ َام ِيف َح َِْف َأ ْؾ َى َرَ ،و َ ْ
الؾ إِ ْن َب َِالغ ِري ََال ُفَ ،و ُت ُْ َ
ق ير ُك َص ْٓ َق َت ُف،
ا ْف َُ ْه َِ ُ ٜدَِ ْـ ُ َ
(افؼح)
هذه ـِٓ ٚمُروهٚت يف هنٚر افهٔٚم ،فُـ فٔس ـِٓ ٚظذ افراجح.
ؿٚلُ :يُره مجع ريَف ؾٔهتِ ًُف ،برضقه افًغ هْ ٚأطـ ظِٔٓ ٚؾتحف وفٔس ظِٔٓ ٚضّ.ٜ
مش مقجقد فُـ إٔٝ
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ؿد ُيُره مجع ريَف ؾٔهتِ ًَف ،بوؿ؟
افىٚف ٓ :ٛبٍتح
افنٔخ :أيًْؿ اؾتح افًغ
هذا ضه ًً ٓ ٚدفٔؾ ظِٔف ،وبٚفتَٚل افهحٔح إٔف فق مجع ريَف وابتًِف ؾ رء ظِٔف .إذا ـالٚن يتّوالّض
ويّ ٟوٓ ٕىٚفهف أن يتخِص مـ بَٚي ٚادٚء يف ؾّف ،افهحٚب ٜوم ٚتٍُِقا ،واهلل خَِْ ٚفرمحْال ،ٚاإلٕسالٚن إذا
متوّض ؾٕ٘ف يهَك يف ؾّف بَٚي ٚمـ هالذا ادالٚء افالذي متوالّض بالف ،هالؾ َٕالقل :أن يتٍالؾ هالذا ادالٚء؟ ٓ،
يتّوّض وٓ يِتٍ ٝإػ م ٚبَل يف ؾّف.
ؿٚل :وحيرم بِع افْخٚم .ٜافْخٚم ٜضه ًً ٚحيرم بًِٓ ٚيف ؾىر وصٔٚم وهل مستَذرة ،فُـ إن ـٚن يستىٔع
أن يتخِص مْٓ ٚختِص مْٓ ،ٚوإن ؽِهتف ؾ رء ظِٔفٕٕ ،ف أص ً مر ٌم أن يهتًِٓ.ٚ
ؿٚلُ :يٍىر إن وصِ ٝإػ ؾّف يًْل :وَل يٍِيٓ.ٚ
ضٔ ٛويُره ذوق ضًٚم ب حٚج ،ٜذوق ضًٚم ب حٚج :ٜدخِ ٝإٔ ٝإػ ادىهخ وؿد رء مـ افىًٚم
وذؿتف ُيُره هذا إمر ،فُـ هل هؾ ُيُره ذفؽ؟ اجلقابٕ .ٓ :هن ٚقتٚج ُفٕ ،هن ٚقتٚج هذا إمالر ؾٓالل ٓ
ُيُره هل ٚوإُٔ ٝيُره فؽ ،دٚذا؟ ٕٕؽ فس ٝمسئقل ظـ ضًّف وضهخف ،إٔ ٝفس ٝمسئقل ،ادسئقل ؽالرك
ؾٖٕ ٝتدخِ ٝؾٔام ٓ ئًْؽ ؾُٔره فؽ هذا إمر.
ض ٛفق ـ ٕٝٚهل مريو ٜوإٔ ٝافذي تريد أن تىهخ ؾُٔره هل ٚوُيقز فؽ إٔال .ٝضٔال ٛؾال بالٖس أن
ُ
تُقن حٚهل.ٚ
قٚول أن ُتُذيَٓ ٚضهخؽ وإن ـَْ ٝل تًٍؾ يق ًم ٚمـ افدهر ؾحتك تًذره ٚهذه ادسُْٔ ٜـٔػ
ضٔ .ٛؿٚل :وموغ ظِؽ ؿقي .ظْدي ظِؽ ؿقي وظِؽ يتحِؾ ،افًِؽ افَالقي افًِالؽ افالذي مًْالٚ
أن ـِٓ ٚظِؽ ؿقي يًْل وإٔ ٝموٌتف بًد أن يذه ٛم ٚؾٔف مـ يًْل مـ أصهٚغ حِقه مال ٚتالدري إٔال،ٝ
ؾٓذا ُيُره .فُـ هؾ هق :هؾ َٕقل :واهلل اإلٕسٚن اموغ وٓ ظِٔؽ؟ ٓ ٓ ،يْهٌل فإلٕسٚن أن يًرض ٍٕسف
فتٓ ٍؿ ،افًِؽ افَقي .أم ٚافًِؽ ادتحِؾ ؾ ُيقز ،دٚذا؟ ٕٕف يذه ٛر ٌء مـ هذا افًِؽ إػ اجلالقف ،ؾال٘ن
وجد ضًّف يف حَِف أؾىر .ؾ ُيقز فإلٕسٚن أن ُخيٚضر بهٔٚمف.
ُيُره موغ ٌ
ظِؽ ؿقي ،وإن وجد ضًّٓ ٚيف حَِف أؾىر ،شقا ٌء ضًٚم افًِؽ أو ضًؿ م ٚذاؿف مـ ضًٚم.
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ؿٚل :وحيرم افًِؽ ادتحِؾ إن بِع ريَف ،م ٚاحلٚج ٜإػ أن يتُِػ اإلٕسٚن دظالؽ مال ٚيريهالؽ إػ مالٓ ٚ
يربٔؽ.
ؿٚل :ويُره افَهِ ٜدـ ُقرك صٓقتف ،ؾٚفَهِ ٜضه ًً ٚافتل فٔس مْٓ ٚصالٓقة ـَهِال ٜإوٓد هالذه ٓ ُتُُالره
ِ
افزوجُ ٜيَهَِٕٓ ٚقل :إن ـُ ٕٝٚقرك صٓقتف ؾٓل مُروهالف ،وإن ـٕٚالٓ ٝ
ٕهن ٚفٔس ؾٔٓ ٚصٓقة ،فُـ ُؿهِٜ
ُقرك صٓقتف هٚ؟ ؾ بٖس بذفؽ.
ؿد تتحرك افنٓقة فَقة افداؾع ظْد افراجؾ ،أو فَقة اجلٚذب ظْد افزوج ،ٜؾ٘ن ـالٚن ؾٔالف هالذا أو ذاك،
دٚذا؟ َٕق ل :ؿد يدخؾ افزوج ظذ زوجتف يقم مـ إيٚم وُيده ٚيف ادىهخ وظِٔٓ ٚثٔٚب افىهخ وافرحيال ٜاهلل
حالدي ٞظٓالد بجامظٓال ٚمالث ً
ُ
زا خلٚضره ٚم ٚقرـ ٝصٓقتف ،واضح؟ وؿد يُقن
أظِؿ هب ،ٚؾَهِٓ ٚيًْل ج ً
ؾٚحلرـ ٜتُقن ضًٍٔ.ٜ
وؿد يدخؾ إفٔٓ ٚيق ًم ٚوهل مستًدة فذهٚب إػ جٚرهت ٚمث ً ؾٔجده ٚؿد جتِّال ٝوهْال ٚجالٚذب ُقالرك
ُ
يدخؾ إفٔٓ ٚوهق بًٔد افًٓد بجامظٓ ٚمث ً  ،ؾ٘ن ؿهِٓ ٚقرك إ ًذا افًزة بام :بحرـ ٜافنٓقة ،افًزة
صٓقتف ،أو
بحرـ ٜافنٓقة ؾ٘ن ـ ٕٝٚافنٓقة تتحرك ُيُره ،وإن ـ ٓ ٕٝٚتتحرك ؾ ُتُُره.
ضٔ ٛؾ٘ن ـٚن ٓ يِّؽ أربف ؾْٓ ٚحيرم.
ؾهٚر ظْدي افَ هِ ٜث ث حٓٚت ؽر ؿهِ ٜإوٓد :إن ـ ٕٝٚؿهِ ٓ ٜقرك صٓقتف إم ٚفوًػ افالداؾع
ؾٔف أو فوًػ اجلٚذب ؾٔٓ ٚأمقر ذـرهت ٚفؽ :أمثِف ؾٕ٘ف ٓ بٖس هبذه افَهِ.ٜ
أو ؾ٘ن ـٚن ُقرك صٓقتف فَقة افداؾع ؾٔف أو ؿقة اجلٚذب ؾٔٓ ٚؾٕ٘ف ُتُُره ،ؾ٘ن ـٚن ٓ يِّالؽ إربالف ؾ٘هنالٚ
قرم ظِٔف ،يَقل افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ :-يف احلدي ٞافَدد :إن اهلل تًٚػ يَقل :يالدع صالٓقتف مالـ
أجع ،وم ٚهل افنٓقة إٓ هذه افزوج ٕ-سٖل اهلل أن يهٚرك فِّتزوجغ وئن فٌر ادتزوجغًٕ -الؿ .هالذه
ادُروهٚت يف افهٔٚم.
ضٔ ٛإذا ـٚن يف أيٚم احلر واشتخدم وشٚئؾ افتزيد هؾ ُيُره ذفؽ؟ اجلقاب .ٓ :بؾ هذا مالـ اإلظٕٚالٜ
ظذ افهٔٚم.
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ضٔ ٛإن ـ ٕٝٚافتُٔػ افهحراوي افذي ؾٔف مٚء هؾ ُيُره؟ اجلقابٕٕ ،ٓ :ف َل يٖخذ مٚء ،وإٕام أخالذ
بخٚرا ،وظدد ـؾ هذا ٓ رء ؾٔف.
ً
أيوًٕ .ٚؿ.
فق إٔف صًر بٚفًىش ؾتّوّض ثؿ جمف ؾٕ٘ف ٓ ُيُره ذفؽ ً
(ادتـ)
اجتََُِْ ٚب َـ َِذ ٍ
ب َو ِؽٔ َه ٍَ ٜو َص ْت ٍؿ َو ُش َّـ دَِ ْـ
ْ ٛ
َو َُيِ ُ
(افؼح)
واجهٚت يتٍىـ هل ٚاإلٕسٚن وافهقم وؽره ،اجتْٚب افُالذب ،افُالذب هالق :اإلخهالٚر بخال ف
هذه
ٌ
خمىئ ؾ رء ظِٔف .واضح؟
افقاؿع ،ؾ٘ن ـٚن ؿٚصدًً ا أثؿ ،وإن ـٚن
ً
ـٔػ يُقن خمىئ؟ يًْل مث ً  :فق إٔؽ رأي ٝمًل صٚب ُينهْٓل ،ؾَِ :ٝرأي ٝمالع ؾال ن ابْالف ،هالق
فٔس ابْل .إٔ ٝأخزت أن بخ ف افقاؿع ،هؾ إٔ ٝـٚذب؟ ًٕؿ هْ ٚـذب ،فَقل افْهل -صذ اهلل ظِٔالف
وشِؿ -ـذب أبق افسْٚبؾ ،فُْف ٓ يٖثؿ ٕٕف بًْ ٚء ظذ ؽِه ٜطْف أو حس ٛظِّالف ،بالؾ فالق حِالػ ؾال رء
ظِٔف ،ـام ذـرٕ ٚيف ادثٚل ؿهؾ ؿِٔؾ :تْهف مـ ٕقمف افسٚظ ٜافرابً ٜوافربع ؾيْٓ ٚافثٚفث ٜوافثِ ،ٞؾحِالػ ظالذ
افُذب واإلخهٚر بخ ف افقاؿع ،ؾال٘ن ـالٚن ؿٚصالدًً ا
خمىئ ،إ ًذا
إٔف مٚزال يف افِٔؾ ؾٕ٘ف ٓ يٖثؿ رؽؿ إٔف ـٚن
ُ
ً
افُذب ؾٓق ثؿ ،وإن َل يُـ يَهد ؾٕ٘ف ٓ رء ظِٔف.
ِ
ضٔ ٛؾ٘ن ـٚن ُ
افُٚذب ؾامذا َٕقل؟ َٕقل :يَْؾ خز افُٚذب ـام حيهالؾ أن ظالز وشالٚئؾ
يَْؾ خز
اإلظ م إٔتؿ تَِْقن يف افٌٚف ٛخز افُذب ،ٜإٔ ٚضه ًً ٚوشٚئؾ اإلظ م فس ٝظذ وؾٚق مًٕٓ :ٚين أرى أهنالٚ
تُذب وتُذب وتُذب  ،99وتهدق يف واحدة.
ؾهٚفتَٚل إٔ ٚإٔير إػ  99وإٔ ٝتْير إػ افقاحدة ،ؾٖٕ ٝوصٖٕؽ ،ؾ٘ذا َِٕ ٝأخهٚر هٗٓء هذه افقشالٚئؾ
ُيالٛ
خهقصال ٚمال ٓ ٚحٚجال ٜفالف،
ٓ صؽ إٔؽ أحد افُٚذبغ ؾْٔهٌل فؽ أن ٓ تستًجؾ يف َٕالؾ إخهالٚر
ُ
ً
ٍ
ـذب يف صق ٍم أو يف ؽره ،فُـ يف افهقم ٕٕف أؿرب فِتَقى ،وافهقم إٕام ُؾرض فًُِالؿ تتَالقن،
اجتْٚب
ؾحٚول أن تتهػ بهٍٚت ادتَغ أثْٚء افهٔٚم حتك تتًقد ظِٔٓ ٚافٍْس.
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ؿٚل :وؽٔه .ٜوافٌٔه ُ ٜذـرك أخٚك بام يُره ،ؾ ن ضقيؾ أو ؿهر إذا ـٚن يُر ُه هذا .وإذا ـالٚن ٓ يُالره
ؾ رء ظِٔؽ .يًْل بًض افْٚس ٓ يُره أن تذـره بام ؾٔف تَقل :واهلل ؾ ن إظالرج ،وٓ ُيهالَٚل ،تَالقل:
ؾّثؾ هذا ٓ بٖس بف ٕٕف ٓ يُر ُه أن ُيذـر هبذا افًٔ ،ٛفُـ إن ـٚن يُر ُه ؾٕ٘ف ٓ ُيقز ذفؽ ذـرك أخٚك بالام
يُره.
ِ
صخص جٚء واؽتٚب ظْدك :اؽتٚبْل ظْالدك
ادذـقر ـ م ادٌتٚب ؾام حٚفؽ إٔٝ؟ هٚ؟
ؾ٘ن َِٕ ٝإػ
ٌ
ؿٚل فؽ ظّر  ...ضقيؾ مث ً وإُٔ ٓ ٚأح ٛهذا ،ؾجئ ٝإَل وؿِ ٝؾ ن يَقك فؽ :ؾام حٚفؽ إٔالٝ؟ تُالقن
ٕام ًم ،ٚإذا ـٚن ظذ وجف اإلؾسٚد .ؾًذ اإلٕسٚن أن يتٍىـ افٌٔه ٜوافّّْٔ ٜـِٓٚ
ؿٚل :وصت ٍؿ .ؾٚفنتؿ هق وصػ ادَٚبؾ فؽ بٕٚوصٚف افتل يُرهٓ ،ٚي ٚأظقر ،ي ٚضقيؾ ،ي ٚؿهر ،وهق
صتؿ :ؾ٘ذا ؽٚب ؾٓل ؽٔه ،ٜوإذا حرض ؾٓل صالتؿ .ويْهٌالل فإلٕسالٚن أن
أن أمٚمؽ هل فٔس ٝؽٔه ٜفٌُْٓ ٚ
َّ
وخهقصال ٚأمالٚم
إيالٚك أن ختالرج مْالؽ إفٍالٚظ افسالٔئ ٜافَهٔحالٜ
يتٍىـ وأن يًقد فسٕٚف إفٍٚظ اجلٔدة.
ً
وخهقص ٚإن ـٕٚقا يَتدون بؽ :أوٓدك أو أوٓد أخقٕؽ وأخقتؽ أو ض بؽ احذر أن يسجِقا
افهٌٚر،
ً
ظِٔؽ ـِّ ً ٜؿهٔح ٜؾ٘ن هذا ٓ ئِؼ.
واهلل تًٚػ يَقل﴿ :و ُؿ ْؾ فِ ًِه ِ
ٚدي َي َُق ُفقا ا َّفتِل ِه َل َأ ْح َس ُـ﴾( ،)58ويَقل﴿ :ا ْد َؾ ْع بَِّ ٚفتِل ِه َل َأ ْح َس ُـ َؾالِ٘ َذا
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ـًالقد
حِالام،
ٔؿ﴾( .)59ضٔ ٛإذا جٚء وصتؿ ؾَؾ :يزيدُُ شٍٚه ً ،ٜوأزيالدُُ
ً
ا َّفذي َب َْْٔ ََؽ َو َب َْْٔ ُف َظَدََ َاو ٌة َـ ََٖ َّٕ ُف َو ِ ٌَّل َمح ٌ
زاده اإلحراق ضٔه ،ٚمجٔؾ هذا افهٔ ٝحٍيتّقه؟ َم ْـ ُئًده؟
واحد- ..م ٚصٚء اهلل -أ أصقف- ،م ٚصٚء اهلل -ضٔ ٛضُٔ ٛأظٔده
ٍ
ـًقد زاده اإلحراق ضٔه .ٚؾٕ٘ ٚمثؾ افًقد وهق مثؾ اجلّر ،ـِالام زاد إحالراق
حِام،
يزيدُُ شٍٚه ً ،ٜوأزيد ً
حِٔام :إٕام احلِالؿ
ـِام خرج مْل ٌ
ضٔ ٛأـثر -وٕسٖل اهلل افًٚؾٔ .-ٜفُـ إٕام احلِؿ بٚفتحِؿ ،حٚول أن تُقن ً
حِٔام وإٔ ٓ ٝقٚول ذفؽ ؾ صؽ أن هذا مـ اخلىٖ ،شٖضب فؽ مثٚل:
بٚفتحِؿ .أم ٚأن ُتُريد أن تُقن ً
ـِ ٛؾرجع إػ افُِ ٛؾًوف مٚذا تَقفقن؟ هٚ؟ إ ًذا اظتز ذاك ـٓالذا ؾٓالق إذا صالتّؽ،
صخص ظوف ٌ
ٌ
وصتّتف ؾٖٕ ٝمثؾ افع يًوؽ ـِ ٛإكف واترـف ضٔ ٛـرامتل؟ بغ ادالٗمْغ ُٕالقن أذفال :ٜأذفال ٜظالذ
( )58اإلرساء.51:
( )59ؾهِ.34:ٝ
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يداؾع ظـ افذيـ مْقا .ـٚن رجؾ يس ٛأ بُر -ريض اهلل ظْالف-
ادٗمْغ واضح؟ ضٔ ٛصق تدرك إن اهلل
ُ
يف حرضة افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،-وأبق بُر صالٚم ،ٝؾالام زال ذاك يزيالدُُ حتالك رد ظِٔالف أبالق ٍ
بُالر،
سالرا
ؾٕٚكف افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،-أبق بُر إكف افْهل -صذ اهلل ظِٔف وشالِؿ -فالٔس ً
أمالرا ي ً
طٓر ؾِام تُِّ ٝحرض افنٔىٚن وَل أــ ٕجِالس وؿالد
ظِٔف ،ؾسـف وحلؼ وؿٚل :ـٚن مًؽ حْٔام صّٝ
ٌ
حرض افنٔىٚن .تٖمؾ هذا إمر مًؽ طٓر مـ اهلل .ود ٚجٚء افرجؾ َل ؿراب ٜأصِٓؿ ويَىًالقْٕل ؿالٚل :يف
أخر افُ م :وٓ يزال مًؽ مـ اهلل طٓر ،ـقٕقا بًقن اهلل أوثؼ مـ ظقن إٍٔسُؿ ،ؿٚل :وافسْٜ
(ادتـ)
َ ،ٛؾِ٘ ْن ُظ ِدم َؾ َتَّرَ ،ؾالِ٘ ْن ُظ ِ
َو ُش َّـ دَِ ْـ ُصتِ َؿ َؿ ْق ُف ُف :إِ يين َصٚئِ ٌؿَ ،و َت َْٖ ِخر ُش ُح ٍ
قرَ ،و َت ًْ ِج ُٔؾ ؾِ ْى ٍرَ ،ظ َذ ُر َض ٍ
الد َم
َ ٌْ
ُ
َؾ َام ٌءَ ،و َؿ ْق ُل َمَ ٚو َر َد
(افؼح)
ؾسـ دـ ُصتؿ أن يَقل :إين صٚئؿ.
ضٔ ٛيَقل :افسْ .ٜهْ ٚبدأ يذـر مُ ٚيستح :ٛبدء يذـر مٚ
ُ
يستحُ ٛ
ؾَقفؽ :إين صٚئؿ ٌ
بٔٚن فَقتؽ افهٔٚم ،وأن افهٔٚم َل ُيوًٍؽ ُحجال ً ٜوٓ بالد ًًٕ ٚوفُْالف أفزمالؽ أو أفزمالؽ
افتَقى (إين صٚئؿ).
افسالحقر ،يالٗخره
ومـ افسْ ٜتٖخر افسحقرَ :شحقر أو ُشحقر ٓ بٖس هبذا وذاك .ومـ افسْ ٜتٖخر َ
إػ متك؟ إػ أن يَرب ضِقع افٍجر ،يًْل فق إٔف أخر افسحقر إػ افسٚظ ٜافثٚفثال ٜوافْهالػ إٓ ثالقاين ـالٚن
أؾوؾ ،فُـ إذا ضِع افههح ؾٕ٘ف :إذا ضِع افٍجر ؾٕ٘ف يَىع ذفؽ.
ٍ
شحقر وتًجٔؾ ٍ
ؾىر ،إذا ـْ ٝترى افنالّس ختتٍالل وراء خالط إؾالؼ ؾال٘ذا ؽالٚب
ضُٔ ٛيسـ تٖخر
وتًجٔؾ ؾ ٍ
ُ
ىر.
افَرص ؾهٚدر بٚإلؾىٚر:
ُ
ٍ
ؾتّر .افرض ٛيُقن أفغ مـ افتّر ،افرض ٛيُقن فًًْٔ ،ٚوافتّر يُقن ؽِٔ ًيٚ
ؿٚل :ظذ
رض ،ٛؾ٘ن ُظدم ٌ
بًض افقء ،وؿد يُقن ؿٚش ًٔ .ٚؾٚفتّر ُة بًد أن تْو ٟتُقن رضه ٜفُْٔ ٜيسّٔٓ ٚرض ،ٛوؿد ظرؾتّقه ٚؾٖٕتؿ
افتّر إذا أصهح ٝفْٔ ً ،ٜفُـ فٔسال ٝيف وضالًٓ ٚإول ؾٓالل افتّالر ،ضه ًًالٚ
يف أرض افتّر ؾ٘ذا يهس ٝؾٓل ُ
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وافْٚس إٕام ُخيزٕقن افتّر ٕن افرض ٓ ٛيَهؾ افتخزيـ ادٚء افذي ؾٔف ُيٍسده -يرمحؽ اهلل -فُـ د ٚجالٚءت
وشٚئؾ افتزيد أصهحْٕ ٚجد افرض ٛحتك يف افنتٚء وهلل احلّد.
ؾ٘ن ُظدم ؾام ٌء :يًْل يؼب مٚء حتك ُيٍىر ظِٔف.
وؿقفف :م ٚورد ،ؾٔف ظدد مـ إفٍٚظ ورددت ،فُـ أصحٓ ٚأن فِهٚئؿ ظْد ؾىره دظقة ٓ ُتُرد ؾٔدظقا
بام أح ،ٛوؿِْ- :ٚإن صٚء اهلل -افدظٚء بامذا شُٔقن؟ هٚ؟ أن ُيهِح اهللُ وٓة أمقر ادسِّغ :افِٓؿ مْال ٚيف
أوض ،ْٕٚٚوأصِح ووٓة أمقرٕ.ٚ
َٕػ ظْد هذا فْتحدث ظـ حُؿ افَوٚء ،وبَل مًْ ٚفَٚء افٌد -إن صالٚء اهلل -إن اشالتىًْ ٚأن ٕٖخالذ
آظتُٚف ،وإٓ َٕػ ظْد صقم افتىقع .وؾؼ اهلل اجلّٔع دُ ٚحي ٛويرىض.
ؽدً ا ،أي إشئَِ ٜخس ،ٜمٕ ،ٚصحٚب إشئِ ٓ ،ٜيرضال ٓ ،فُْالف بًالد أن بالدإٔ ٚافالدرس ،يف أشالئِٜ
ً
افنٔخ مّد جٚءه؟
(شٗال)
ِ
بٚفنٍٚء؟ أو يدظقا :افِٓؿ إن ـْ ٝتًِؿ أن احلٔٚة خر.
ؿٚل :رجؾ أبقه يف افًْٚي ٜؾٓؾ يدظقا
(اجلقاب)
واهلل إٔ ٚأرى أن يدظقا بٚفنٍٚء ،وٓ داظل ٕن ُيدخؾ اإلٕسٚن ٍٕسف يف هذه اخلٔالٚرات ،شالؾ اهلل ،واهلل
خرا َل.
شًٔىٔؽ اخلرٓ .حظ ؾ٘ن ـْ ٝؾٚظ ً  :ؾ٘ن ـْ ٓ ٝبد ؾٚظ ً ؾَِٔؾ :افِٓؿ أحْٔل م ٚدام ٝاحلٔٚة ً
خرا فْال ٚوتقؾْال ٚإن ـٕٚال ٝافقؾالٚة
أذـر أن افنٔخ -رمحف اهلل -مر ًة دظ" ٚافِٓؿ أحْٔل إن ـ ٕٝٚاحلٔٚة ً
خرا َل" ؾسددت أن أؿقل :مغ ٓ ،فٍْز وفُـ فف هق -رمحف اهلل .-ؾَٔقل اإلٕسٚن هذا افدظٚء إذا وجالد
خر فؽ.
أن إمقر ضٚؿ ٝظِٔف ،فُـ إذا ـ ٕٝٚإمقر واشً ٜؾَؾ :اشٖل اهلل افًٚؾٔ ٜؾٓق ٌ
افذي وجه ٝظِٔف افٍُٚرة افع هق إضًٚم ظـ ـؾ يقم مسُغ يُّـ أن يىًٓؿ مرة واحالدة ـالام ؾًالؾ
إٔس :ـام ـٚن يًٍؾ إٔس ُيًّٓؿ يف ٍ
فِٔ ٜواحدة ؾٔىًّٓؿ مجٔ ًً.ٚ
(شٗال)
يَقل :إٕف يستَٔظ وُيد بِ ً وٓ ُئّزه.
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(اجلقاب)
يٚبس ٚبيٍري ،ؾ٘ن ـٚن يٌِ ٛظؾ طْف إٔف
ادْل افٌٚف ٛأن فف تر ٌم ظذ افثقب ،تَقل ظٚئن :ٜـْ ٝاحُف ً
مْل ؾٕ٘ف يٌتسؾ ،وإن ـٚن إمر واشع ؾٚفٌسؾ أبرئ فزمتف.
ٌ
(شٗال)
يَقل :صخص جْ ٛؾْٚم؟
(اجلقاب)
ٓ بٖس أن يْٚم ُجْ ٛإذا تقضٖ ،ضٔ ٛفق إٔف اشتَٔظ يف هنٚر رموٚن مـ احت م ،ضه ًًٕٚ ٚم افسٚبً ٜتْهف
بًد اهلل أظِؿ بحٚفف َٕقل :يُّْف أن يٌتسؾ ،ويُّْف أن يتقضٖ ،ويُّْف أن يقاصؾ ٕقمف ٕٕف َل
(افسٗال)
ؿٚل م ٚمًْك مريض ُيرجك برئف ومريض ٓ يرجك برئف؟
(اجلقاب)
افذي ُيرجك برئف مـ ٕرجقا فف افنٍٚء ،ـّث ً مـ أصٚبف ـن- .مقجقد خ ص -ؾٓذا ُيرجالك برئالف،
أم ٚإن ـٚن ٓ ُيرجك برئف ـّرض افسُر مث ً ؾٕ٘ف هذه مـ مجٚل :ضٕٔ- ٛسٖل اهلل أن يهٚرك ؾٔف -ورؿ ٜثٜٕٔٚ
شهحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك.
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وٕحـ يف أمـ وأمٚن وأن يهِح افراظل وافرظٕٔ ،ٜحـ بغ يدي مقشؿ ظئؿ أٓ وهق صٓر رموالٚن،
هؿ بحسالْ ٜوَل يًِّٓالٚ
ـِْ ٚظٚزم ظزم ً ٚأـٔد ًا ظذ صٔٚمف ؾٖبؼ ؾ٘ن افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل« :مـ َّ
ـته ٝفف حسْٜش( )65ؾَد ـته ٝفؽ حسْ ٜافهٔٚم د ٚمهّ ٝهب ،ٚوشتهقم إن صٚء اهلل ؾتُتال ٛفالؽ ظؼال
حسْٚت ،تُت ٛفؽ هذه احلسْٚت ،احلسْ ٜظؼ حسْٚت ،ؾْٓٔئ ً ٚفؽ أهي ٚادقؾؼ وإفٔؽ هالذه افهؼالى مالـ
افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل« :مـ صٚم رموٚن ً
إيامن واحتسٚب ً ٚؽٍر فف م ٚتَدم مـ ذٕهفش( ،)61بًد هذا
ً
َّ
إيالامن
وحال ٞظِٔالف ؾَالٚل« :مالـ ؿالٚم رموالٚن
أؿقل ؿٔٚم رموٚن شَّْ ٌ ٜذظٓ ٚافْهل صذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ
واحتسٚب ً ٚؽٍر فف م ٚتَدم مـ ذٕهفش()62
ؾٚفْٚس بّثؾ هذه إيٚم بٚفْسه ٜفَِٔٚم ظذ رجِغ:أم ٚادقؾؼ ؾَد ظزم ظذ أن يَقم فََٔ ٚل افنٓر ـٚمِال ًٜ
ؾٓذا -هْٔئ ً ٚفف -ـته ٝفف حسْ ،ٜؾ٘ذا ؿٚم ـته ٝفف ظؼ حسْٚت ،وأم ٚافرجالؾ افثالٚين ؾٓالق ادخِالقل وهالق
افذي ظزم أو ؽٍؾ ظـ افَٔٚم وَل ُيًِف يف بٚفف ،ؾّثؾ هذا ٓ يُت ٛفالف رء ،واهلل -جالؾ وظال  -يْيالر إػ
ؿِقبُؿ ـام ؿٚل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ«:وفُـ يْير إػ ؿِقبُؿش( )63ؾِامذا أخل افتٖخر وافتخِػ ظـ
رـ ٛإٕهٔٚء وافهٚحلغ؟ اظزم تُت ٛفؽ هذه افًزيّ ٜحسْ ،ٜؾ٘ن ظِّتٓ ٚشتُت ٛفالؽ ظؼال حسالْٚت
ؾهٚدر ؾٕ٘ؽ مَهؾ ظذ خر ،وافهؼي افثٚفث ٜؿقل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشالِؿ« :مالـ ؿالٚم فِٔال ٜافَالدر إيام ًًٕالٚ
واحتسٚب ً ٚؽٍر فف م ٚتَدم مـ ذٕهفش( ،)64وحيهؾ ؿٔٚم فِٔ ٜافَدر يف افَٔٚم مع اإلمالٚم حتالك يْكالف ؾال٘ن
افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل« :مـ ؿٚم مع اإلمٚم حتك يْكف ـتال ٛفالف ؿٔالٚم فِٔالٜش( ،)65حالٚول أن
( )65أخرجف ابـ أ حٚتؿ يف «تٍسرهش ( )1576( )253/1مـ ضريؼ ابـ أ جًٍر بف .وهق مرشؾ.
( )61أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهقم -بٚب مـ صٚم رموٚن إيام ًًٕ ٚواحتسً ٚب ،)1951( ٚومسِؿ يف ـتٚب ص ة ادسٚؾريـ -بٚب افسؽٔ ٛيف ؿٔٚم رموٚن
وهق افساويح (.)765
( )62أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهقم -بٚب مـ صٚم رموٚن إيام ًًٕ ٚواحتسً ٚب ،)1951( ٚومسِؿ يف ـتٚب ص ة ادسٚؾريـ -بٚب افسؽٔ ٛيف ؿٔٚم رموٚن
وهق افساويح (.)765
( )63أخرجف افهخٚري يف ـتٚب احل -ٟبٚب مـ ٕذر ادق إػ افًُه ،)1865( ٜومسِؿ يف ـتٚب افْذر -بٚب مـ ٕذر أن يّق إػ افًُه.)1642( ٜ
( )64أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهقم -بٚب مـ صٚم رموٚن إيام ًًٕ ٚواحتسً ٚب ،)1951( ٚومسِؿ يف ـتٚب ص ة ادسٚؾريـ -بٚب افسؽٔ ٛيف ؿٔٚم رموٚن
وهق افساويح (.)765
( )65أخرجف أبق داود يف ـتٚب افه ة -بٚب يف ؿٔٚم صٓر رموٚن ( ،)1375وافسمذي يف ـتٚب افهقم -بٚب م ٚجالٚء يف ؿٔالٚم صالٓر رموالٚن (،)856
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تُهرة اإلحرام فٍِريو ،ٜوتُز مًف تُهرة اإلحرام فُؾ تسِّٔ ٜمـ ص ة افساويح ،وتُز مًالف تُهالرة
اإلحرام فُؾ تسِّٔ ٜمـ ص ة خر افِٔؾ ،وتُز مًف تُهرة اإلحرام يف افقتر ؾ٘ن إكف ؾٕٚكؾقا مًف،
وٓ يرض إكاؾُام يف أول افِٔؾ ثؿ ظقدتُام إػ خره ؾٓق ٓ يَىع افَٔٚم ،ؾهٚدر يف تِؽ افَِٔٚل ادهٚرـال ٜأن
تَقم مع اإلمٚم ،وإذا حسهتٓ ٚوجدت أهن ٓ ٚتزيد يف خ ل هذه إيٚم افًؼ ظـ شٚظٚت يقم واحد ،ـِالف،
ظيالٔؿ جالد ًا ،ؾهالٚدر وٕالٚؾس
ٓ تهؾ إػ أربع وظؼيـ شٚظ ،ٜوفُـ أجره ٚظئؿ ،أجره ،ٚوفُـ أجرهٚ
ٌ
ؾٚفسقق ؿٚئّ ً ٜوافهوٚظ ٜمَهقف ،ٜوظام ؿِٔؾ ختّد إشقاق وتُسد افهوٚئع إٓ مـ ؿدم خر ًا ،أشالٖل اهلل –
جؾ وظ  -أن ئًْْ ٚظذ ذـره وظذ صُره وظذ حسـ ظهٚدتفًٕ ،ؿ.
(ادتـ)
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافه ة وافس م ظذ أذف إٕهالٚء وادرشالِغ ٕهْٔال ٚمّالد ظِٔالف وظالذ فالف
وصحهف أؾوؾ افه ة وأتؿ افتسِٔؿ ،افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوفِحٚضيـ وجلّٔع ادسِّغ .ؿٚل ادٗفالػ
 ٛاف ََ َوُ ٚء ُم َت َتَٚبًِ ً." ٚ
–رمحف اهللَ " :-و ُي ْس َت ََح ُّ
(افؼح)
احلّد هلل ،ؿهؾ أن ٕٖخذ درس افٔقم ٕسٖل ظـ درس إمس ،ذـرٕ ٚأن افنؽ يُالقن يف ضِالقع افٍجالر
ويُقن يف ضِقع افنّس ،ؾام حُؿ مـ أـؾ صَّ ٚـ ً ٚيف ضِقع افٍجر؟ هالؾ يٍسالد صالقمف أو ٓ يٍسالد؟ أذ
بٔدك ،مـ أـؾ صَّ ٚـ ً ٚيف ضِقع افٍجر هؾ ؾسد صقمف أو ٓ؟ اجلالقاب ٓ :يٍسالد صالقمف ٕن إصالؾ بَالٚء
افِٔؾ وٓ ُيقز إخذ بٚفنؽ .مـ أـؾ صَّ ٚـ ً ٚيف ؽروب افنّس هالؾ يٍسالد صالقمف أو ٓ؟ اجلالقابًٕ :الؿ
يٍسد صقمف ٕن إصؾ بَٚء افْٓٚر ،ضٔ ٛهؾ هذا ادثٚل ،هؾ هذا ادثٚل يٍسد ؾٔف افهقم؟ :صالخص تْهالف
مـ ٕقم ٜافيٓر وافستٚئر مرخٌ ٚة وافٌرؾ ٜميِّ ،ٜؾْير ؾ٘ذا افسٚظ ٜافثٚفث ٜوافربع ،ؾٖـؾ متَْٔ ً ٚإٔف يف افِٔالؾ،
هؾ هذا يٍسد صقمف أو ٓ؟ ٓ يٍسد صقمف ،دٚذا؟ ٕٕف متَٔـ ،فق ـٚن ظْده صؽ فٍسد صقمف فُْف متَٔـ،
وافدفٔؾ حدي ٞأشامء" :أؾىرٕ ٚيف ظٓد افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف يقم ؽٔؿ ثؿ ضًِ ٝافنالّس" ،ؾّالـ

وافْسٚئل يف ـتٚب افسٓق -بٚب ثقاب مـ صذ مع اإلمٚم ثؿ إكف ( ،)1364وابـ مٚجف يف ـتٚب إؿٚم ٜافه ة وافسْ ٜؾٔٓ -ٚبٚب م ٚجٚء يف ؿٔالٚم
صٓر رموٚن ( ،)1327وصححف إفهٚين يف «صحٔح افسمذيش .
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تَٔـ أن افقضع ٌ
فٔؾ ؾٖـؾ ؾ رء ظِٔف ،ظُسف فق أن صخه ً ٚتْهف يف افسٚظ ٜافثٚفث ٜفالٔ ًً ،ؾَالٚل إٔال ٚجالٚئع
وطْٓ ٚافثٚفث ٜهنٚر ًا ،ؾَٚل :إٔ ٚأصًر بٚجلقع وافًىش ،وإضقاء حقفف موٚءة ؾٖـؾ وذب ،ؾام حُؿ حٚل
هذا افرجؾ؟ هؾ يٍسد صقمف؟ هق َل يهؿ بًد ،أفٔس ـذفؽ؟ فٔس هْٚك رء يٍسد ،فُـ إٕالف يالٖثؿ هبالذا
الؿ َصال ًَٚئِ َر اهللَِّ
افًّالؾ ٕن ؿِهالف تًّالالد ادًهالٔ ،ٜيالالٖثؿ هبالذا افًّالؾ ٕن ؿِهالالف تًّالد ادًهالالَٔ ﴿،ٜو َمـ ُي ًَ يي ْ
ٍ
َؾِ٘ َّهنَِ ٚمـ َت َْ َقى ا ْف َُ ُِ ِ
واج ٛيف ؽر رموٚن ،ؾٓؾ تِزمالف
قب﴾( .)66ضٔ ٛافسٗال افثٚين :مـ جٚمع يف صقم
افٍُٚرة؟ ًٕ-ؿ -ٓ ،أذ بٔدك ٓ ،تِزمف افٍُٚرةٕ ،ن افٍُٚرة حلرمال ٜافزمالٚن .افَهِال ٜفِهالٚئؿ ـالؿ حٚفال ًٜ
ذـرٕ ٚهلٚ؟ أذ بٔدكَ ،خس؟ ث ث؟ ث ث حٓٚت –أحسْتؿ -م ٚهل احلٚف ٜإوػ؟ احلٚف ٜإوػ؟
افىٚف ٓ :ٛيتٖثر
افنٔخ ٓ :يتٖثر صٔٚمف هب ٚوهل إذا َل تُـ مَروٕ ٜبنٓقة ،إم ٚفوالًػ افالداؾع أو فوالًػ اجلالٚذب،
افثٜٕٔٚ؟
افىٚف... :ٛ
افنٔخ :ادُروه ،ٜوافثٚفثٜ؟
افىٚف :ٛمرمٜ
افنٔخ :وهل
افىٚف :ٛبنٓقة ...
افنٔخ :إذا ـٚن ٓ يِّؽ إربف ،إذا ـٚن ٓ يِّؽ إربف ،يًرف إٔف إن ؿهؾ م ٙيف إمر ،واهلل ادستًٚن.
 ٛافَوُ ٚء ُمتتٚب ًً "ٚؿوٚء افهٔٚم يستح ٛأن يُقن متتٚبً ً ،ٚؾ٘ن أمُالـ أن يهالدأه مالـ افٔالقم
ؿٚل" :و ُي ْس َت ََح ُّ
افثٚين مـ صقال ؾٓق أوػ ٕٕف أرسع يف براءة افذم ،ٜفُـ إن ـٚن ظْده م ٚينٌِف ؾٖخر ؾ بٖس ،وؿد يُقن
م ٚينٌِف هق دظقة ؽداء مْف أو فف ؾسك افهٔٚم يف افٔقم افثٚين ٓ بٖس ،فُـ يستح ٛأن يَؤف متتٚبً ً ،ٚؾ٘ن
أمر-دظالقة
ـٚن ظِٔف -مث ً  -صٔٚم َخس ٜأيٚم ؾهٚم افٔقم إول وافثٚين وافثٚف ٞثؿ ضرأ فف يف افٔقم افرابع ٌ
أو طرف -ؾٖؾىر ؾ بٖس فُـ ؾٚتف شْ ََّّ ٜافتتٚبع ،وـِام أرسع اإلٕسٚن يف إبراء ذمتف ِم ٚظِٔٓ ٚـِام ـالٚن أوػ

( )66احل.32:ٟ
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ظقد اإلٕسٚن ٍٕسف احلزم أن يزئ ذمتف ؾٓذا شًٔقد ظِٔف بٓٚشتَرار يف حٔٚتالف ،وإٕالام حهالؾ
وأحزم ،وإذا َّ
آضىراب بسه ٛتٖجٔؾ إصٔٚء أي ً ٚـ ،ٕٝٚفُ َّـ افهٔٚم أمره واضح ،فذفؽ يَالقل افْهالل صالذ اهلل ظِٔالف
وشِؿ«:م ٚحؼ امرئ مسِؿ  ،فف رء يقيص ؾٔف  ،يهٔ ٝفِٔتغ  ،إٓ ووصٔتف ظْده مُتقبٜش( ،)67هذا مالـ
ٌ
منالٌقل –ٓ
احلزم ،وإذا ـتهٓ ٚوترـٓ ٚظْد رأشف اضّئـ وارتٚح ،ويف هذا ؾٚئدة إٔف فق حرضتف افقؾٚة وهالق
إفف إٓ اهلل -بْٔام إن َل يُـ ـت ٛوصٔتف ؾٓق تتجٚذبف حسـ اخلٚمت ٜوؿوٚء م ٚظِٔف ،ؾًذ اإلٕسالٚن أن يهالٚدر
 ٛاف ََ َوُ ٚء ُم َت َتَٚبًِ ًًٕ " ٚؿ.
وهق يف حٚل افهح ٜوافًٚؾَٔ " ،ٜو ُي ْس َت ََح ُّ
(ادتـ)
وٚن َخر ِمـ َؽ ِر ظ ْذ ٍرَ ،ؾِ٘ ْن َؾً َؾ َؾً َِٔ ِف مع اف ََو ِ
قز إِ َػ رم ٍ
ٚء إِ ْض ًَالُ ٚم
َ َ ْ َ َ َ
ْ ُ
" َو ُي ْس َت ََح ُّ
 ٛاف ََ َوُ ٚء ُم َت َتَٚبًِ ًَ ،ٚوَٓ َ ُ
َ
ُي ُ َ َ
ِم ْسُِ ٍ
غ فِ ُُ يُؾ يق ٍم".
(افؼح)
قز إِ َػ رم ٍ
وٚن َخ َر" دٚذا؟ حتك ٓ جتتّع ظِٔف إيٚم وفًٍؾ ظٚئن– ٜريض اهلل
افنٔخ :يَقلَ " :وَٓ َ ُ
ُي ُ َ َ
ظع افهقم مـ رموٚن ؾ أشتىٔع أن أؿؤف إٓ يف صًهٚن دُٚن رشالقل
ظْٓ -ٚحٔ ٞؿٚف" :ٝـٚن يُقن َّ
اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مّّْل" ،إذ ًا إذا ـٚن زوج ادرأة حٚض ؾ٘هن ٚتستٖذٕف يف افَوالٚء ،تسالتٖذٕف يف افَوالٚء
ؾ٘ن أذن وإٓ أـِ ٝحتك يؤؼ افقؿ ،ٝوفٍْرض أن ظَِٔٓ ٚخس ٜأيٚم ؾٚشتٖذٕتف يف صقال ؾِؿ يٖذن وهُالذا
حتك جٚء صًهٚن ،ؾِام ـٚن افٔقم افرابع وافًؼيـ تستٖذٕف إن أذن صٚم ،ٝوإن َل يٖذن صٚم ٝم ٚبًده دون
أن تستٖذٕف ٕٕف أصهح واجه ً ٚظِٔٓ ، ٚإذ ًا ادرأة تستٖذن زوجٓ ٚيف افَوٚء حتك يؤؼ ظِٔٓ ٚافقؿ .ٝؿٚل:ؾ٘ن
ؾًؾ "مـ ِ
مالرض
ؽر ُظ ْذ ٍر" ،م ٚمًْك ؿقففِ " :مـ َؽ ْ ِر ُظ ْذ ٍر"؟ إٔف ؿد يُقن مًذور ،مث ً صالخص مالريض
ً
يرجك برءه وفُـ تتٚبع ظِٔف ادرض حتك جٚء رموٚن ،ؾّثؾ هذا مًذور ،شٍٔىر يف رموٚن اجلديد أيٚمال ًٚ
ثؿ ُيتّع ظِٔف افَوٚء بًد ذفؽ ،ؾ٘ن ـٚن ظٚجز ًا ظـ افهٔٚم ٓ يرجك برءه رجًْ ٚإػ اإلضًٚم ،إذ ًا ٓبالد أن
رموٚن خر " َؾً َِٔ ِف مالع اف ََو ِ
ٍ
الٚء إِ ْض ًَالُ ٚم
ْٕتهف هلذا افَٔد إٔف مًذور أو ؽر مًذورَ " .ؾِ٘ ْن َؾ ًَ َؾ" أي أخره إػ
َ ْ َ َ َ
ِم ْسُِ ٍ
غ فِ ُُ يُؾ يق ٍم" إذا أخر افهٔٚم حتك جٚء رموٚن ؾٕ٘ف يىًؿ ظـ ـؾ يقم مسُغ مع افهٔٚمًٕ ،ؿ.
( )67أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افقصٚي -ٚبٚب افقصٚي ،)2738( ٚومسِؿ يف ـتٚب افقصٔ.)1627( ٜ
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(ادتـ)
ِ
ٚت و َفق بًدََ رم َو ٍ
ٛ
ٚت َو َظ َِ ْٔ ِف َص ْق ُم ْأو َح ُّ ،ٟأو ا ْظتِ َُ ُ
ٚن َخ َرَ .وإِ ْن َم َ
اشال ُتُح َّ
َٚفْ ،أو َص َ ُة َٕ َْذ ٍر ْ
" َوإِ ْن َم َ َ ْ َ ْ َ َ

ٚؤه"ُُ.
فِ َقفِ ئ ِف َؿ َو ُ

(افؼح)
يَقل هْ" :ٚو َفق –مٚت -بًدََ رم َو ٍ
ٚن َخ َر" هذا تٚبً ٚد ٚؿهِالف ؾالٚفقاو هْال ٚواوا ظٚضٍال ٜوفٔسال ٝواو
َ ْ
َْ َ َ
ٍ
رموٚن خر مـ ؽر ٍ
ظذر ،ؾ٘ن ؾًؾ ؾًِٔالف مالع افَوالٚء إضًالٌ ٚم وإن
اشتئْٚؾٔ ،ٜيًْل ٓ ُيقز أن يٗخره إػ
مٚت وفق بًد رموٚن خر ،يًْل هق ظِٔف صٌٔ ٚم وأخره حتك جٚء رموٚن افثٚين ثؿ مٚت ،ثؿ مالٚت ؾُٔالقن
ظِٔف اإلضًٚم ٕٕف َّؾرط ،ظِٔف اإلضًٚم ،ومـ ـٚن ظِٔف إضًٌ ٚم ؾٓق يسالتخرج مالـ ترـتالف ؿهالؾ ؿسالّتٕٓ ٚن
افسـ ٜفٔس ٝفِقرث ٜمهٚذ ًة بؾ ٓبد أن يْير يف احلَقق ،و خر ٍ
حالؼ هالق حالؼ افقرثال ،ٜؾتجٓٔالز اجلْالٚزة،
وافديقن ادرشِ ،ٜأو افديقن ادقثَ ٜبٚفرهقن ،وافديقن ادرشِ ٜومْٓال :ٚافٍُالٚرات ،ثالؿ افقصالٔ ٜإذا أوص
الٚت" إذ ًا
ٕحد ؽر وارث ،ؾ٘ن أهنْٔ ٚهذه احلَقق إربً ٜيٖتْٔ ٚاخلٚمس وهق حؼ افقرث ،ٜثؿ ؿالٚلَ " :وإِ ْن َم َ
ٍ
الٚت
افقاو يف إوػ ـ ٕٝٚواو ظىػ وفق بًد
ٚت" هْ ٚواو اشتئْٚؾَٔ " ،ٜوإِ ْن َم َ
رموٚن خر ،وافقاو " َوإِ ْن َم َ
َو َظ َِ ْٔ ِف َص ْق ٌم" يًْل م ٚصٚم ،فُـ جًُِٕٓ ٚرة هْ ،ٚوافهحٔح إٔف مـ ؽر رموالٚنٕ ،ن صالقم رموالٚن ٓ
ؾالرط ومالٚت ؿهالؾ
حيتٚج أن يَ ٙظْف ،ؾ٘ن ـٚن ؿد َّؾرط حتك جٚء رموٚن ؾٓق يىًالؿ ظْالف ،وإن َل يُالـ َّ
رموٚن ؾ رء ظِٔف ،اإلصُٚفٔ ٜإٔف إذا ـٚن ؿد َّؾرط وجتٚوز رموٚن هْ ٚيُقن ظِٔالف اإلضًالٚم ،وافهالقم
هذا ؿد يُقن ـٍٚرة ،ؿد يُقن ٕذر ،ؿد يُقن واج ... ٛوهق صقم رموٚن ،أم ٚصقم رموٚن ؾَد ذـرت
فُ ُي ٛظذ وف ئف أن يهقم ،ؾ٘ن صٚم ؾ بٖس فُـ افٍُٚرات وافْذور يهقم ظْف وف ُّٔف ،ؿٚلْ " :أو َح ُّ"ٟ
احل ٟواج ٛؾ٘ن ٕذره صٚر واجه ً ٚث ،ًٚ ٕٔٚؾ٘ذا ـٚن ادسِؿ ؿٚدر ًا ظذ احل ٟبامفف وجسّف ،وفُْف َّ
أخره ومتٚدى
بف حتك مٚت ؾْٓٓ ٚبد أن حي ٟظْف فُـ فق ـٚن ؽر ؿٚدر بامفف -ؾَر ٓ -يستىٔع أن يذه ٛإػ مُٚن ؾْٓالٚ
ٓ يِزم أن ُحي ٟظْف ٕٕف َل ُي ٛظِٔف احل ٟأص ًًَ ،ل يستىع إفٔف شهٔ ًً ،فُـ فق ـٚن ؿٚدر ًا بامفف دون جسالّف
–مريض -ؾْٓ ٚيُّـ أن ُحي ٟظْف بًد مقتف ،بؾ يُّـ إٕف ُحي ٟظْف إذا ـٚن ظٚجز ًا ظجز ًا ُخم ً وفق ـٚن حٔ ً،ٚ
َٚف" إذا ٕذر أن يًتُػ ؾٕ٘ف يًتُػ ظْف وفٔف -بٚرك اهلل ؾٔؽ -آظتُٚف إذا ٕذره وج ٛظِٔالف،
"أو ا ْظتِ َُ ُ
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ؿٚل" :أو ص َ ُة َٕ َْذ ٍر" إذ ًا صقم ،ح ،ٟاظتُٚف ،ص ة ،ـِٓ ٚمَٔدة بٚفْذرِ " ،
ٚؤه"ُ يًْالل
 ٛفِ َقفِ ئ ِف َؿ َو ُ
اش ُتُح َّ
ْ َ
ْ
ؾٔهقم ظْف مٕ ٚذر ،حي ٟظْف مٕ ٚذر ،يًتُػ ظْف مٕ ٚذر ،أم ٚافه ة ؾ تهالِح ؾٔٓال ٚافْٔٚبال ،ٜهالق ٕالذر أن
يهع رـًتغ ٓ تهِح ؾٔٓ ٚافْٔٚب ،ٜؾ٘م ٚأن يىًؿ ظْف ـٍٚرة يّغ فُل تُقن ـٍٚر ًة فْالذره وإن ترـالف ر َّبالف
ؾٍالرط
ؾٚهلل –جؾ وظ  -يتقٓه ،أم ٚاحل ٟؾَد بْٔ ٝفؽ إذا ـٚن ح ٟافٍريو ٜؾ٘ن ـٚن ؿٚدر ًا بامفف وجسّف َّ
ح ٟظْف وفٔف مـ مٚفف ،وإن ـٚن ظٚجز ًا بامفف ؾ ح ٟظِٔف أص ًً ،وإن ـٚن ؿٚدر ًا بامفف دون جسّف ؾٕ٘ف حيالٟ
وؾرط ح ٟظْف وف ّٔف،
ظْف وف ُّٔف ،إذ ًا احل ٟث ث حٓٚت حي ٟافقَل ظْف يف حٚفتغ:إذا ـٚن ؿدر ًا بامفف وجسّف َّ
ؿٚدر ًا بامفف دون جسّف ؾامت ح ٟظْف وف ُّٔف ،ظر ؿٚدر بامفف وفق ـٚن ؿدر ًا بجسّف ٓ حيال ٟظْالف وف ُٔالف ،دالٚذا؟
ٕٕف م ٚيستىٔع ،م ٚيف جمٚل أن ئْ ٛظْفِ " ،
ٚؤه"ُ ؾ٘ن َل يَوف ؾٚهلل تًٚػ َّ
يتقٓهًٕ ،ؿ .ؿهؾ
 ٛفِ َقفِ ئ ِف َؿ َو ُ
اش ُتُح َّ
ْ
أن ٕٖخذ افهٚب اجلديد يف شٗال ظـ افهٚب افسٚبؼ؟ ًٕؿ
افىٚف... :ٛ
ٕذر ،مٚت وظِٔف صقم ٍ
افنٔخ :إن مٚت وظِٔف صقم ٍ
ٕذر صٚم ظْف وف ُّٔف ،ؾٓذا صخص ٕالذر أن يهالقم
ـؾ اثْغ وفُـ مرض يف خر ث ث ٜأشٚبٔع مـ حٔٚتف ،ؾُؿ صٚر ظِٔف مالـ إيالٚم؟ هالٚ؟ ث ثال ٜأيالٚم ،ؾٕ٘الف
يهقم ظْف وف ُّٔف هذه إيٚم افث ث ٜـؾ اثْغ ،واضح؟
افىٚف... :ٛ
افنٔخ :صقم رموٚن ٓ ٓ ،يَ ٙظْف ،فُـ إن َّؾرط يف افَوٚء حتك جٚء رموٚن افثٚين ثؿ مٚت هالق
بًد رموٚن أو يف رموٚن افثٚين أو بًده ؾ٘ن ظِٔف أن يىًؿ ظـ ـؾ يقم مسُغ فتٖخره يف افَوٚء
افىٚف... :ٛ
افنٔخ :أن زيد ابـ ٍ
ظع ،واضح؟ ظْده وفده مّد ابـ زيد ،زيد ظِٔف مـ صٔٚم رموٚن َخس ٜأيالٚم،
ؾ٘ن مٚت زيد هذه إيٚم ؾ رء ظِٔف ٕٕف ٓ يزال يف مِٓ ٜافَوٚء ،وفُْف م ٚبًد دخقل رموٚن ؾَْقل مٚ
دام إٔف َّؾرط حتك جٚء رموٚن افثٚين ؾًِٔف افٍُٚرة -إضًٚم ظـ ـؾ يقم مسُغ ،-ؾْٖ إػ مّد ابالـ زيالد
ؾَْقل أخرج مـ ترـ ٜوافدك إضًٚم َخس ٜمسٚـغ،واضح؟ احلّد هلل –ضٔ ٛبسؿ اهللًٕ-ؿ ،اشٖل
افىٚف :ٛفق أراد أن يَيض ؾَِٔيض؟
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افنٔخ :أن يَيض؟ ٓ رموٚن ٓ يَ ٙظْف إٕام ُيى ًَؿ ،رموالٚن ٓ يَٙال ظْالف إٕالام ُيى ًَالؿ ظْالفًٕ ،الؿ
تٍوؾ.
َّ
(ادتـ)
َّىق ِع".
ٚب َص ْق ِم اف َّت ُّ
" َب ُ
(افؼح)
صقم افتىقع مـ ؾوؾ اهلل ظذ أم ٜمّد صذ اهلل ظِٔف وشالِؿ يف هالذه افؼاليً ٜافسالّح ٜأن ؾالرض
تىقع هذه افتىقظٚت تر يؿع م ٚيُقن مـ افٍرائض وفف أجرهال ٚؾٚفهال ة هلالٚ
ؾرائض وجًؾ مـ دوهن ٚشْْ ًٚ
ً
تىقظٚت مىَِ ٜومَٔدة ،افزـٚة هل ٚتىقظٚت وهداي ،ٚافهٔٚم فف صقم افتىقع –افذي شْذـره أن ،-احلٟ
ٍ
َٕالص يف
وافًّرة فف أن ئًد احل ٟوافًّرة م ٚصٚء اهلل فف أن ئًد ،إذ ًا ـؾ هذه تىقظٚت تر يؿع م ٚيُقن مـ
افٍرائض ،وافٍريو ٜإذا ُأ يدي ٝؾ٘هن ٚتُت ٛفف بام ؾٔٓ ٚمـ ـامل وَٕص ،إذا ُأ يدي ٝافٍريو ٜتُت ٛفف م ٚـالٚن
ؾٔٓ ٚن ـامل وَٕص ،فُـ هذا افَْص تر يؿًف افْقاؾؾ ،تر يؿًف افْقاؾؾ ،فُـ هؾ ئًد افٍريوال ٜفُالل تُالقن
حجالف بًالض افُسالؾ
حال ٟيف أول بِقؽالف وـالٚن يًسيالف يف ي
أـام؟ اجلقاب ٓ ،اجلقاب ٓ ،مثٚل :صالخص َّ
حجالٜ
واخلّقل وافٌٍِ ،ٜؾَٚل د ٚأصهح أـثر رزإ ،ٜؿٚل :أريد أن أح ٟبدل احلج ٜإوػَٕ ،ٓ ،القل ُحالَّ ٟ
ٍ
َٕص أو ـاملًٕ ،ؿ.
تىقع تر يؿع م ٚـٚن مـ إوػ ؾَد ُـُته ٝفؽ بام ـٚن ؾٔٓ ٚمـ
(ادتـ)
ٔس ،و ِش ٍ
ِ
ِ ٝم ْـ َص َّق ٍ
ٔضَ ،وآ ْثَْ ْ ِ
" ُي َس ُّـ ِص َُٔ ٚم أ َّيِ ٚم افهِ ِ
ال".
َغ واخلَّ ِ َ
(افؼح)
هذه أيٌ ٚم مٍردةُ " ،ي َس ُّـ ِص َُٔ ٚم أ َّيِ ٚم افهِ ِ
ٔض" هل أيٚم افثٚف ٞظؼ ،وافرابع ظؼ ،واخلّس ظؼال ،هالذه
إيٚم افث ث ٜإذا صٚمٓ ٚـت ٛفف صٔٚم افنٓر ،ؾّـ مثِؽ أهي ٚادسِؿ؟! يُت ٛفالؽ صالٔٚم شالْ ٜـٚمِال ٜثالؿ
وش ٝمـ صقال شْ ٜث ،ٜٕٔٚوتَقم فِٔ ٜافَدر بٖفػ صٓر ،ؾتٖمؾ هذه إظامل ادهٚرـ ٜوبرـالٜ
تهقم رموٚن
ً
افًّر واظِؿ أن افًزة بُثرة افًّؾ افًزة بحسْف ،أبق ٍ
بُر –ريض اهلل ظْف وأرضٚه -ظٚش يف اإلش م ـؿ
شْٜ؟ َخس وظؼيـ شَْ ،ٜخس وظؼيـ شْ ،ٜومع ذفؽ م ٚحلَف أحد مـ ُأم ٜمّد صذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ
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زود ظـ ظؼال وٕ يَالص
زود ظـ ظؼ ،هٚ؟ ي
وفق ظٚصقا شْغ ظدد ًا ،ظّر ـؿ ظٚش يف اإلش م ضٔٛ؟ هٚ؟ ي
ظـ أربع ؾقاحد وث ثغ شْ ،ٜضٔ ٛظثامن ـؿ ظٚش يف اإلش م؟ بًد اهلجرة بخّس وث ثغ ُتُالقيف ،وؿالد
وفد ؿهؾ افهًث ٜبخّس وث ثغ وهق أشِؿ يف افسْ ٜإوػ ،ؾُؿ صٚر ظْالدٕٚ؟ َخالس وث ثالغ زائالد ث ثالٜ
ظؼ –ريض اهلل ظْف -ؾٓق ثامٕٔ ٜوأربًغ شْ ،ٜافِٓؿ ارض ظْٓؿ أمجًغ ،تريالدون ُٕتال ٛؿٚئّال ٜيف شالـ
هٗٓء افٍو ء؟ ُأـتهٓ ٚإن صئ ،ٝافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وفِالد ؿهالؾ افهًثال ٜبالٖربًغ ومالٚت بًالدهٚ
بث ث وظؼيـ ،ؾٓذه ث ث وشتقن،أبق بُر وفِد ؿهؾ اهلجرة بخّسغ ومٚت بًده بث ث ٜظؼ ظٚم ً ٚؾٓذه
ث ث وشتقن ،ظّر -ريض اهلل ظْف -وفِد ؿهؾ اهلجرة بٖربًغ ومٚت بًد اهلجرة بالث ث وظؼاليـ ،ؾٓالذه
ث ث وشتقن ،ظثامن –ذـرهت ٚفُؿ -وفِد ؿهؾ افهًث ٜبخّس وث ثغ ومٚت بًد اهلجالرة بخّالس وث ثالغ

ظع –ريض اهلل ظْف -وفِد ؿهؾ اهلجرة
وبْٔٓام ث ث ٜظؼ ظٚم ً ٚؾٓذه ث ث وثامٕقن ،ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغٌ ،
ث وظؼيـ ومٚت بًد اهلجرة بٖربًغ ؾٓذه ث ث وشتقن ،أظٔد ظع :وفِد ظالع ؿهالؾ اهلجالرة بالث ٍ
بث ٍ
ث
ٌ
وظؼيـ ومٚت بًده ٚبٖربًغ ؾٓذه ث ث وشتقن ،ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ،أظقد ؾٖؿقل يسالـ صالٔٚم أيالٚم
افهٔض افثٚف ٞظؼ وافرابع ظؼ واخلٚمس ظؼ ،وؿد ورد أن صٔٚم ث ث ٜأيٚم مـ ـؾ ٍ
صٓر صالٔٚم افالدهر،
ؾهٚر صٔٚم إيٚم افث ث ٜظذ درجتغ :افدرج ٜافٍوذ أن يهقم افثٚف ٞظؼ وافرابع ظؼ واخلٚمس ظؼ
افهٔض ،ودوهن ٚأن يهقم ث ث ٜأيٍ ٚم مـ افنٓر مـ أوفف مـ خره مـ أوشىف ،مـ أوفف واحد ومالـ أوشالىف
واحد ومـ أخره ،إذ ًا هذا صٔٚم ث ث ٜأيٚم مـ ـؾ صٓر ظذ درجتغ افٍوذ وافتل دوهن ،ٚومـ إيٚم افتالل
يسـ صٔٚمٓ ٚآثْغ ،واخلّٔس وآثْغ ـد آثْغ ،واخلّٔس وآثْغ ـد ،افسْ ٜؾٔٓ ٚأـثر مـ َخسالغ
أشهقع ؾُؿ شٔهقم؟ َخسغ يقم ً ٚمـ أيٚم آثْغ ،افع بٔقاؾؼ ظٔد وٕ َّص مْٓ ٚأيالٚم رموالٚن شٔهالقمٓٚ
وجقب ً ،ٚإذ ًا تٖمؾ هذا إمر وؾوِٓ ٚظئؿ ُتًُرض إظامل ظالذ اهلل –جالؾ وظال  -يف ـالؾ اثْالغ وَخالٔس
ويَقل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :ؾٖح ٛأن يًرض ظّع وإٔ ٚصٚئؿش()68
ؿٚل" :و ِش ٍ
ِ ٝم ْـ َص َّق ٍ
ال" افس ٝمـ صقال تُقن يف صقال وتُقن بًد افَوٚء بًد أن يَيض رموٚن،
َ
ف بغ افًِامء وافهحٔح إٔف بًد رموٚن ،فُـ فالق أن
أم ٚؿهؾ أن يَيض رموٚن ؾٕ٘ف ٓ يهقم ويف هذا خ ٌ
( )68أخرجف أمحد يف «مسْدهش ( ،)268/2وافسمذي يف ـتٚب افهقم -بٚب م ٚجٚء يف صقم يقم آثْغ واخلّٔس (.)747
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امرأ ًة وفدت يف أخر صًهٚن وَل تىٓر إٓ يف أول صقال وـٚن مـ ظٚدهت ٚأن تهقم افسال ٝؾالامذا شٔحهالؾ؟
هل ضٓرت يف افٔقم اخلٚمس مث ً مـ صقال وظِٔٓ ٚث ثقن يقم ً ٚرموٚن ؾِـ تْٓٔٓال ٚإذا بالد َأت إٓ يف يالقم
اخلٚمس مـ ذي افًَدة ،ؾٓؾ َٕقل إهن ٚتهقم رموٚن ثؿ تَيض إيٚم افسٝ؟ هذا ؿقل فف وج ٌف ،وأؿؾ مْف
وجٚه ً ٜأن َٕقل إهن ٚتهقم افس ٝثؿ تهقم افقاج ،ٛتهقم افس ٝحتك تدرك صقال ثؿ تهقم افقاجال،ٛ
وأؾوؾ مـ هذا ـِف أن َٕقل هل« :ٚإذا مرض افًهد أو شٚؾر ـت ٛفف م ٚـٚن يًّؾ صالحٔح ً ٚمَالٔ ًامش(،)69
وهل يف حٚفتٓ ٚصهٔٓ ٜهبذا أو هذا ،ؾُٔت ٛهل ٚم ٚـ ٕٝٚتًِّف إن صٚء اهلل هذا وفق َل تهّف ،فُـ افَالقل أن
تَيض م ٚظِٔٓ ٚثؿ تهقم ؿقل فف حي ً ٚمـ افْير .ثؿ ؿٚلَ " :و َص ْٓ ِر ادُ َح َّر ِم" هذا يف افنٓقر افتالل مالـ افسالََّّْٜ
صقمٓ ،ٚيهقم صٓر اهلل ادحرم ،هؾ يٍىر ؾٔف أيٚم؟ إن أؾىر ؾ بٖس وإن واصالؾ ؾال بالٖس ٕٕالف ورد يف
ِ
أحتس ٛظذ اهلل أن يُ يٍر شْ ً ٜمٚضٜٔ
ٚذ" ٕن افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل" :
ُ
افهٔٚم .ؿٚل" :و َـدُُ ُه اف ًَ ُ
" ؾ يٍرط افقاحد يف هذا افٔقم –يهقمف -وفُـ يهقم مًف افتٚشع فَقل افْهالل صالذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ :
ادحرم ؾٕ٘الف
ؽؿ ظِٔف ه ل َّ
«فئـ بَٔ ٝإػ ؿٚبؾ ٕصقم َّـ افتٚشعش( )75يًْل مع افًٚذ ،ؾٔهقم هذا ؾ٘ن َّ
أمر وصٚم إيٚم افث ث ٜؾال بالٖس -
شُّٔؾ ظدة َّ
احل ٟيف ث ثغ ويهقم بْٚء ًا ظذ ذفؽ ،ؾ٘ن أصُؾ ظِٔف ٌ
افتٚشع وافًٚذ واحلٚدي ظؼ -ؾ٘ن ٕقاه افث ث ٜإيٚم مـ ذفؽ افنٓر ؾِف ذفؽ فُْف ٓ يْقيف أيٚم ظـ أيالٚم
افهٔض ٕن أيٚم افهٔض أيٚم مستَِ ،ٜؿٚل" :وصقم تِس ِع ِذي ِ
احل َّج ِ "ٜفَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ «م ٚمـ أيٚم
َ َ ُ ْ
ٌ
افًّؾ افهٚفح ؾٔٓـ أح ٛإػ اهلل مـ هذه إيٚم افًؼالش( )71وافهالقم مالـ إظالامل افهالٚحل ٜؾٔهالقم
ِ
ٚج" أم ٚاحلٚج ؾٚفسْ ٜفف أن يُقن مٍىر ًا ،ضٔ ٛاحلٚج إذا ـٚن
اإلٕسٚن" ،و َـدُُ ُه َي ْق ُم َظ َر َؾ َ– ٜافتٚشع -ف ٌَ ْ ِر َح ٍّ
يف مُ ٜمـ أول افًؼ ؾٕ٘ف يهقم إيٚم افثامٕٔ ٜؾ٘ذا ـٚن يقم ظرؾ ٜيٍىر ،وهذا هق إؾوؾ فف ،ضٔ ٛأؾوؾ
إيٚم وأؾىره؟ ًٕؿ إٔ ٝيف ٍ
ظّؾ أؾوؾ مـ افهٔٚم ،وـام ذـرٕ ٚيف حدي ٞافْهل صذ اهلل ظِٔف وشالِؿ« :إذا

( )69أخرجف افهخٚري يف ـتٚب اجلٓٚد وافسر  -بٚب يُت ٛفِّسٚؾر مثؾ م ٚـٚن يُت ٛيف اإلؿٚم.)2996( ٜ
( )75أخرجف مسِؿ يف ـتٚب افهقم -بٚب أي يقم يهٚم يف ظٚصقراء (.)1134
( )71أخرجف افسمذي يف ـتٚب افهقم ،بٚب :م ٚجٚء يف افًّؾ يف أيٚم افًؼ (.)688
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مرض افًهد أو شٚؾر ـت ٛفف م ٚـٚن يًّؾ صحٔح ً ٚمَٔ ًامش( ،)72إذا ـٚن تًقد أن يهقم يالقم ظرؾال ٜإذا َل
حي ٟؾٓق مُتقب فف واحل ٟفف ؾٍوؾ اهلل ظئؿ ،واهلل -تًٚػ -يَقل﴿ :فِ َٔ ْه ُِ َق ُـ ُْؿ َأ ُّي ُُ ُْؿ َأ ْح َس ُـ َظ َّ ً﴾(.)73
ؾٚفًزة بحسـ افًّؾ ٓ بُثرتف ،وضبْ ٚأمثِ ٜافهالحٚب ٜؾالٖبق ٍ
بُالر ظّالره يف اإلشال م ؾَالط َخالس
وظؼون شْ ٜومع ذفؽ م ٚحلَف مـ بًده أبد ًا ،ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ ،ومٓام اجتٓد ادجتٓدون فـ يهالِقا
إػ أ بُر ،حسهؽ مـ أ بُر –ريض اهلل ظْف -أن شًد ابـ أ وؿٚص يف مٔالزان حسالْٚتف ،ومالـ؟ ظهالد
ٍ
بُالر –
افرمحـ ابـ ظقف وضِح ٜوظثامن ،ـؾ هٗٓء مـ افًؼة ادهؼيـ بٚجلْ،ٜهٚ؟ يف مٔزان حسْٚت أ
ريض اهلل ظْف وأرضٚه ،-ومـ افٍقائد أيو ً ٚيف شرهؿ –ريض اهلل ظْٓؿ -أن ظّالر –ريض اهلل ظْالف -خالر
افًؼة إش م ً ،ٚظّر خر افًؼة إش م ً ،ٚيَقل شًٔد ابـ زيد ابـ ٍٕٔؾ زوج أخ ٝظّر وابالـ أبالـ ظّالف،
يَقل فَد رأيتْل وظّر مقثَل ظذ اإلش م –يًذبف -يىٚفهف أن يٍُر ،ؾٖشِؿ ظّر بًد أربع شْقات ؾُالٚن
متخٍِ ً ٚيف إش مف ظـ مـ تَدمقه ،متخٍِ ً ٚيف افتقؿٔ ٝفُْف تَدمٓؿ يف افًّؾ حتك حالٚول أن يْالٚؾس أبالٚ
ٍ
بُر –ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ -ؾسهَف -افِٓؿ أرض ظْٓؿ -وؿد ـٚن افهحٚب ٜيف ظٓد افْهل صذ اهلل ظِٔالف
وشِؿ خيرون ؾَٔقفقن :أ بُر ثؿ ظّر ثؿ ظثامن ،وشٖل مّد ابـ احلٍْٔ ٜابـ ظع ابـ أ ضٚفال– ٛريض
اهلل ظْف -شٖل أبٚه ظِٔ ً :ٚمـ أؾوؾ افْٚس بًد افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،ؿٚل :أبق ٍ
بُر ،ؿٚل ثؿ مـ؟
ؿٚل ظّر ،ؿٚل مّد :ؾخنٔ ٝأن أشٖفف ثؿ مـ يَقل ظثامن ،ؾَِ :ٝؾام إٔٝ؟ ؿٚل :إٕام إٔال ٚرجالؾ مالـ
ادسِّغ .ؾتٖمؾ هٗٓء افٍو ء –ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ وأشالٖل اهلل أن ُيًّْال ٚهبالؿ -إذ ًا افًالزة بحسالـ
افًّؾ ٓ بُثرتف ،وحيسـ افًّؾ إذا حرص افًٚمؾ ؾٔف ظذ أمقر أوهل ٚاإلخ ص هلل ،وـِام ـٚن افًّؾ أصدََّّ
إخ ص ً ٚـِام ـٚن أظيؿ أجر ًا ،افثٚين أن حيرص افًّؾ ظذ اإلؿتداء بٚفْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾُِالام ـالٚن
أـثر حرص ً ٚـِام ـٚن أـثر أجر ًا ،فذفؽ يَقل أبق بُرَ" :ل أدع صٔئ ً ٚـٚن يًٍِف افْهل صذ اهلل ظِٔف وشالِؿ"،
ؾتٖمؾ احلرص ظذ ادتٚبً ٜفِْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،إمر افثٚف– ٞوفًِف ئٍُُؿ هالذه افث ثال ٜحتالك ٓ
ٕستىرد ـثر ًا -إذا رأى افًٚمؾ أن حؼ اهلل أظيؿ مـ ظِّف ؾهٚدر بٓٚشتٌٍٚر بًد افًّؾ مًتذر ًا إػ ربف مالـ

( )72أخرجف افهخٚري يف ـتٚب اجلٓٚد وافسر  -بٚب يُت ٛفِّسٚؾر مثؾ م ٚـٚن يُت ٛيف اإلؿٚم.)2996( ٜ
( )73تهٚرك.2 :
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ِ
ٚج ِ َهبٓ "ٚحظ
ؿهقر ظِّف أن يهِغ جزئ ً ٚمـ حؼ ربف –جؾ وظ  -واهلل ادستًٚن ،ؿٚل" :و َي ْق ُم َظ َر َؾ َ ٜف ٌَ ْ ِر َح ٍّ
ٚج" وؿٚلَ ِ " :هب ،"ٚهؾ يُّـ أن حي ٟبٌر ظرؾٜ؟ واضح هذا افَٔد؟
إٔف ؿٔده ٚؿٚلَ " :ح ٍّ
ِ
ٚج ِ َهب "ٚدٚذا ؿٔده وؿٚل " ِ َهب"ٚ؟ ٕٕف ؿد يتٖخر يف احل ٟحتك ؽروب صّس ظرؾ ،ٜصخص مـ
"ف ٌَ ْ ِر َح ٍّ
أهؾ مُ ٜم ٚظزم ظذ احل ٟإٓ بًد ؽروب افنّس ،ؾِهس اإلحرام وؿٚل :فهٔؽ افِٓؿ ظّالرة ،وإىِالؼ إػ
ظرؾ ٜثؿ إىِؼ إػ ادزدفٍ ٜؾحجف صحٔح وصقمف صحٔح ؾٓذا مًْك ؿٔد" ِ َهب ،"ٚواضالح ٜافهالقرة هالذه؟
صخص مـ أهؾ مُ ٜمٕ ٚقى احل ٟؾهٚم يقم ظرؾ ،ٜصقمف صحٔح ،هؾ هق يف ظرؾٜ؟ هؾ هالق حالٚج؟ ٓ،
ثؿ ضرأ فف احل ٟظْد اإلؾىٚر ؾِهس ثٔٚب اإلحرام وإىِؼ إػ ظرؾ ٜؾٖحرم وف َّهك وإىِؼ إػ ظرؾ ٜمِهٔال ً ٚثالؿ
إىِؼ إػ ادزدفٍ ٜوبٚت ؾٕٕٔٓ ،ٚف ُيقز فإلٕسٚن –يهح فف -احل ٟم ٚدام إٔف أدرك ظرؾ ٜمـ فٔالؾ أو هنالٚر،
مـ زوال افنّس يقم ظرؾ ٜإػ ضِقع افٍجر يقم افًٔد ،ؾ٘ذ ـٚن افٍجر يىِع يقم افًٔد مث ً افسالٚظ ٜث ثالٜ
وٕهػ ودخؾ إػ ظرؾ ٜث ث ٜوٕهػ إٓ َخس تؿ حجف ،فُـ هؾ هذا ٕٚل ؾو ٚظرؾٜ؟ اجلقاب ،ٓ:مٕٚ ٚل
ؾوؾ ظرؾٕٚ ،ٜل أجر احل ٟؾَط ،أم ٚؾوؾ ظرؾ ٜؾِّـ وؿػ هب ٚهنٚر ًا وٍٕر مْٓ ٚظْد افٌالروب ،هالذا ؾوالؾ
ظرؾ ،ٜومـ هْ ٚيتهغ خىٖ بًض إخقإْ ٚافذيـ حيجقن ح ٟادسؾغ ،يَقل :إٔ– ٚواهلل -أبٌك أؿًد مع ظَٔٚل
وإذا إٕف صٚر افيٓر يقم ظرؾ ٜضرت ووصِ ٝظَ ٛادٌرب مىٚر جدة وأضِع مـ مىٚر جالدة وأ ُمالر ظرؾالٜ
صح احل ٟضهً ً ٚإن أـؿ ادهٔ ٝوؽره ،فُـ َل يْؾ إجر،
وإذا ؽٚب افَّر رمٔ ٝاجلّرات خر إن صٚء اهللَّ ،
ِ
ٚج ِ َهب"ٚ
واحل ٟادزور فٔس فف جزا ٌء إٓ اجلْ ،ٜؾتٍ َّىْقا فذفؽ ،ضٔ" ٛف ٌَ ْ ِر َح ٍّ
ؿٚلَ " :و َأ ْؾ َو ُِ ُف –يًْل أؾوؾ افهٔٚمَ -ص ْق ُم َي ْق ٍم َوؾِ ْى ُر َي ْق ٍم" صٔٚم داوود يهقم يقم ويٍىر يقم ،هؾ
هؿ،
هؿ هب ٚأحدٕٚ؟ فألشػ اهلّؿ أدٕك مـ هذا وإٔ ٚأحدـؿ م ٚحهؾ أين مهّ ٝبذفؽ ،فُـ فق أن واحد ًا َّ
َّ
ؿٚل –واهلل-إٔ ٚإن صٚء اهلل مـ بًد رموٚن أـقن تًقدت ظذ افهٔٚم شٖصقم يق ًم وأؾىر يقم ً ،ٚؾ٘ن صٚء اهلل
هؿ تردد واهلل ادستًٚن ،ضٔ ٛؾ٘ن ـٚن ٕذر ؾٕ٘الف ُيالٛ
مه ً ٚظٚزم ً ٚوفٔس َّ
هؿ بف ،فُـ فُٔـ َّ
إٔف شُٔت ٛفف مَّ ٚ
أن يقيف بْذره ،ؿد يرد ظْدٕ ٚشٗال وهق أن ظهد اهلل ابـ ظّرو –ريض اهلل ظْف وأرضٚه -يَقل :فٔتْل ؿهِٝ
رخه ٜافْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ د ٚؿٚل" :أشتىٔع أؾوؾ مـ ذفؽ" د ٚـز ظجز ظـ افهٔٚم يالقم وافٍىالر
أح ٛأن يَىع صٔئ ً ٚؾٚرق ظِٔف افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،تٖمؾ ؾَف افهحٚب ٜهق ٓ ُي ٛظِٔف
يقم ،فُْف مَّ ٚ
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َل يِزمف فُْف ؾٚرق افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق يهقم يقم ويٍىر يقم ،ؿٚل م ٚأح ٛأن أؽر صٔئ ً ٚـْالٝ
أظِّف يف ظٓد افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهذا مـ ؾَالف افهالحٚب– ٜريض اهلل ظالْٓؿ وأرضالٚهؿ -أمال ٚهالق
واجٛ؟
ؾِٔس واج ٛإٓ إن ٕذر فُـ هؾ يْهٌل فإلٕسٚن أن يْالذر ،اجلالقاب ،ٓ :وافًجٔال ٛأهيال ٚاإلخالقة أن
ٕذر أن يهقم صٓريـ متتٚبًغ مـ أصٓر افهٔػ يف
اإلٕسٚن إذا ٕذر يٖ بف مًَد ًا ظجٔه ً ٚؾٓق يَقل هلل ظِٔف ٌ
ٍ
شٍر ،خر إن صٚء اهلل ،هق ٓ يريد أن ُيًذبؽ اهلل ٓ يريد أن ُيًذبؽ ،وهذا افْذر ٓ يٖ بخر ٓ تيـ إٔؽ-
ٍ
ٕالذر
أـرمؽ اهلل -يف مسٚوم ٜمع اهلل ؾٚفْذر ٓ يٖ بخ ٍر ٓ يٖ بخر ،يًْل ظْدك مريض ؾَِ ٝهلل ظِٔالؽ ٌ
شه ٛيف صٍٚء ادريض؟ اجلقاب ٓ فُْف يستخرج بف مالـ
إن صٍ ٚادريض أن تسهح تسهٔح ًف ،ؾٓؾ هذا افْذر ٌ
شه ٛمالـ
افهخٔؾ ،ادقؾؼ ظْده مريض رؾع يديف وؿٚل :افِٓؿ اصٍل مرييض ،هُ ٚينٍك ادريض هذا افدظٚء ٌ
أشهٚب افنٍٚء ،إذ ًا افْذر فٔس شهه ًَ ٚل ُيًِف اهلل شهه ً ٚؾِـ ُيرت ٛظِٔف صٍٚء مريوف ،فُالـ افالدظٚء جًِالف اهلل
ٕذر
ظع ٌ
شهه ً ٚؾَد يست ٛافنٍٚء ظذ هذا افدظٚء واهلل ادستًٚن ،ؾ٘يٚك أن تْذر وفق تسهٔح ًف واحده ٓ تَؾ هلل ّ
ٍ
بحٚف ٜإن صٍك اهلل
أن أؿقل شهحٚن اهلل م ٚتَقل شهحٚن اهلل حتك هذا ٓ تًٍِف ،وافْذر ؿد يُقن مَٔد يًْل
ٍ
مسٚوم ،ٜؾال هالذا
ٕذر أن يهقم يقم ً ٚدون
ٕذر مَٔد ،وؿد يُقن ٕذر مىِؼ هلل ظِٔف ٌ
ادريض صٚم يقم ً ٚهذا ٌ
وٓ ذاك وإؾوؾ افدظٚء يف ـؾ أمقره –ًٕؿ.-
(ادتـ)
وافن ِؽ ،و َحيرم صقم ِ
 ،ٛواجلًّ ِ ،ٜوافسه ِ
" َو ُي ُْ َْر ُه إِ َؾرا ُد َر َج ٍ
َّ ،ٝ
افًٔدََ ْي ِـ".
ُ ُ َ َ َّ ْ
َ ُْ ُ َ ْ ُ
(افؼح)
ؿٚل هُْ " ٚي ُْ َْر ُه" ،ؿهؾ أن ٌُُٕٚدر ادْدوبٚت مـ إيٚم ادسْقن صٔٚمٓ ،ٚصٔٚم أيٍ ٚم مـ صٓر صًهٚن وهالق
َل يذـره هْ ٚادٗفػ-رمحف اهلل -ؾٓق بغ يدي رموٚن يٌٍؾ ظْف افْٚس ـام ؿٚل افْهل صذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ
ٌ
شٗال ٓ بٖس أن َٕػ يَقل :م ٚحُؿ مـ مجالع صالٔٚم
ؾّـ افسْ ٜأيو ٚأن يهقم أيٚم ً ٚمـ صًهٚن ،هْ ٚجٚء
ٍ
ٍ
ؾرض يف يق ٍم؟ هذا ٓ ُيتهقر إذا ـٚن واهلل مث ً ظِٔف يق ٌم مـ رموٚن ؾَٚل أصقم يقم ظرؾ ٜوإٔقيالف
ٍٕؾ مع
يقم ظرؾف ويقم افَوٚء ،إذا احتس ٛظذ اهلل هذا وذاك ؾِف إن صٚء اهلل م ٚاحتس ٛظذ اهلل فف أجر ظرؾف وفالف
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أجر افَوٚء إذا ـٚن هذا هق ؽرضف مـ افسٗال ،أو ؿٚل أصقم آثْغ بْٔ ٜافَوٚء ؤٕ ٜآثْالغ ـالذفؽ فالف
ٍ
شال ٝمالـ
ذفؽ إن صٚء اهلل تًٚػ ،ذـرٕ ٚأن -مـ صٚم رموٚن أن مـ أراد صٔٚم رموٚن -مالـ أراد صالٔٚم
صقال أن يتؿ رموٚن أوًٓ ،صٔٚم يق ٍم مًغ يف ٍ
صٓر مًغ ؽره افتل ظْٔٓ ٚافْهل صذ اهلل ظِٔالف وشالِؿ هالق
فِهدظ ٜأؿرب ،ؾِق تَهد أن يهقم افْهػ مـ صًهٚن ظذ إٔف مالـ إيالٚم افهالٔض ظالذ إٔالف افْهالػ مالـ
صًهٚن ،ؾٓذا ٓ ُيقز فف أن يَهد ذفؽ –ضٔ -ٛصقمف مَهقل أو مردود ،إذا ـٚن ؿهد افْهػ مـ صًهٚن
ؾهقمف مردود فَقل افْهل:صذ اهلل ظِٔف وشِؿ «مـ أحدث يف أمرٕ ٚهذا م ٚفٔس مْف ؾٓالق ر ٌّدش( )74فُالـ
إن ؿٚفقا يًْل ٕهقم يقم ً ٚمىَِ ً ٚؾهٚدف ذفؽ ؾ بٖس ،افْذر ـٔػ ًٕرؾف؟ هق إفزام ادُِػ ٍٕسف بًهالٚدة
بًهٚدة فٔس ٝواجه ً ٜظِٔف ،ؾِق ؿٚل :هلل ظِٔف ٕذر أن يهع طٓر ٍ
ٍ
ؽد صٚر ـده صح ،هالٚ؟
إفزام ادُِػ ٍٕسف
ٌ ُ
ؿٚل :هلل ظِٔف ٕذر أن يهع طٓر ٍ
ؽدَٕ ،قل ؽد اجلًّ ٜفٔس ٝطٓر -إٔ ٚم ٚإتهٓ ٝإفٔٓ ٚإٓ بًد أن إىَِ-ٝ
ٌ ُ
ؾَْقل ؽد ًا مجً ٜوفٔس ٝطٓر– ،ض -ٛفق ؿٚل أن ظِٔف أن يهع افيٓر يقم افسهَٕ ،ٝقل ٕذرت وَل تِتالزم
ٕذر أن يهع واجه ً ٚافيٓر يقم افسه ٝؾْٓ ٚأفزم ٍٕسف ؾٔجٛ
شتهع وهذا ٕذر ظه ،ٞفُـ فق ؿٚل :هلل ظِٔف ٌ
ظِٔف أن يٍل هب ،ٚؾ٘يٚك أن يقشقس فؽ افنٔىٚن ؾتَقل إن اهلل مدح ادقؾغ بٚفْذر ؾٖريالد أن إٔالذر وأيف بالف
ٍ
صِقات ،ضهًال ً ٚادالريض ٓ تسالَط ظْالف
مرض وظِٔف
مريض مٚت يف
ٌ
فُْؽ ٓ تدري أتٍل بف أو ٓ؟ تَقل ٌ
افه ة م ٚدام ظَِف مًف ،ؾ٘ن ؽٚب ظَِف ؾِٔس ظِٔف ص ة إن ؽٚب ظَِف ؾِٔس ظِٔف ص ة ،فُالـ إن ـالٚن
ؿد ُأؽّل ظِٔف ؾ٘ن تتٚبع اإلؽامء حتك مٚت ؾ رء ظِٔف وإن صح ٚؾٕ٘ف يَيض م ٚؾٚتالف يف أيالٚم اإلؽالامء إن
ـ ٕٝٚيف ؿدرتف ،ؿقل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :إذا مرض افًهد أو شٚؾر ـت ٛفف م ٚـٚن يًّؾ صحٔح ًٚ
مَٔ ًامش( )75أي مـ افْقاؾؾ أم ٚافقاجهٚت ؾٔج ٛظِٔف أن يٗدهي ،ٚفق أن صخه ً ٚظِٔف مـ رموٚن ؾٖراد وفٔف
أن يهقم ظْف ذـرٕ ٚإٔف ٓ بٖس فُْف ٓ ُي ٛظِٔف ذفؽ وٓ يرض ادٔ ٝفق َل يهؿ ظْف وفٔف –ًٕؿ -ويُره
(ادتـ)

( )74أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهِح -بٚب إذا اصىِحقا ظذ صِح جقر ؾٚفهِح مردود ( ،)2697ومسِؿ يف ـتٚب إؿؤ -ٜبٚب َٕض إحُالٚم
افهٚضِ ٜورد مدثٚت إمقر ( ،)1718مـ حدي ٞظٚئن ٜريض اهلل ظْٓ.ٚ
( )75أخرجف افهخٚري يف ـتٚب اجلٓٚد وافسر  -بٚب يُت ٛفِّسٚؾر مثؾ م ٚـٚن يُت ٛيف اإلؿٚم.)2996( ٜ
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وافن ِؽ ،و َحيرم صقم ِ
 ،ٛواجلًّ ِ ،ٜوافسه ِ
" َو ُي ُْ َْر ُه إِ َؾرا ُد َر َج ٍ
َّ ،ٝ
افًٔدََ ْي ِـ".
ُ ُ َ َ َّ ْ
َ ُْ ُ َ ْ ُ
(افؼح)
هذه أيٚم ُيُره أو أوؿٚت يُره إؾراده ٚبٚفهٔٚم " َر َج ٍ
ٕ "ٛن رجُ ٛتًُيّف اجلٚهِٔ ٜؾُٔالره أن ُيًيالؿ
هذه إيٚم افتل تًيّٓ ٚاجلٚهِٔ ،ٜأي يق ٍم ُيًيّف افٍُٚر ٓ ُيالقز فالؽ أهيال ٚادسالِؿ أن ُتًُيّالف مثالؾ أظٔالٚد
صٓر مـ افنٓقر افنّسٔ ٜوإول مـ أول ٍ
افْهٚرى أظٔٚد افْهٚرى اخلٚمس وافًؼيـ مـ أخر ٍ
صٓر مالـ
افنٓقر افنّسٔ ٜـؾ هذه أظٌٔ ٚد ظْدهؿ ٓ ُيقز فْ ٚأن ًٕيّٓ ٚبٖي ٍ
ظّؾ أي ظّؾ حتك فق أوؿدت مههٚح ًٚ
تْقي بف تًئؿ ذفؽ افٔقم ؾٕ٘ؽ ثؿ ،بؾ فق ؿهدت أن تتْٚشك هذا افٔقم ؿد تٖثؿ بؾ اؽٍؾ ظْف متٚم ًٓ ٚحالظ
َٕقل ؿد تٖثؿٕٕ :ف يهً ٛظذ اإلٕسٚن أن يتْٚشف فُـ ــ ؽٚؾ ً ظْف حتالك ٓ يَالع يف ذهْالؽ أي ٍ
أمالرٓ ،
ؾرق بغ اخلٚمس وافًؼيـ مـ هذا افنٓر أو ذاك افنٓر بؾ حٚول أٓ تتٚبع تٚريخ إصٓر افنّسٔ ٜحتالك
يّر ذفؽ افٔقم وإٔ ٓ ٝتنًر بف ،إذ ًا ٓحظ أن إيٚم ادًيّ ٜظْد ؽر ادسِّغ ٓ ُيقز فالؽ أن ُتًُيّٓال،ٚ
وأؿقل وإن ـٚن ؾٔٓ ٚمهٚفٌ ٜبؾ فق خىر يف بٚفؽ أن هتِّٓ ٚؿد تٖثؿٕ ،هن ٚأخذت جزء ًا مـ تٍُالرك إسالٓٚ
خر فؽ وإٕف ؿد تٖثؿ ٓ يستىٔع اإلٕسٚن أن يتْٚشك ذفؽ افقء ،ؿٚلَ " :و ُي ُْ َْر ُه إِ َؾرا ُد
متٚم ً ٚواؽٍؾ ظْٓ ٚؾٓق ٌ
َر َج ٍ
جل ُّ ًَ ِ "ٜاجلًّٜ
 "ٛيًْل بٚفهقم ؾِق صٚم رج ٛوصًهٚن أو رج ٛومجٚدى افث ٜٕٔٚؾ بٖس ،ؿٚل" :وا ُ
ٕن افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هنك ظـ صٔٚم يقم اجلًّ ٜدخؾ افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظالذ أم ادالٗمْغ
ؾقجده ٚصٚئّ ٜيالقم اجلًّال ٜؿالٚل« :أصالّ ٝأمالس؟ ؿٚفال ،ٓ ٝؿالٚل :أتهالّغ ؽالد ًا؟ ؿٚفال ،ٓ ٝؿالٚل:
ؾٖؾىريش( )76إذ ًا ٓ ُيٍرد اجلًّ ٜبهق ٍم ،ذـر افنٔح مّد ابـ ظثّٔغ-رمحف اهلل -أن مالـ رؽال ٛافهالٔٚم
وـٚن ظِّف يًّْف مـ افهٔٚم يف أيٚم إشهقع ؾهٚم يقم اجلًّ ٜهلذا افسهٕ ٓ ٛجؾ مجً ،ٜافنالٔخ مّالد
ـٖٕف رخص هبذا إمر وفُـ إوػ فإلٕسٚن أن ٓ يسخص ،وَٕقل فف إذا ـٚن ظِّؽ ينؼ ظِٔؽ افهالٔٚم
ٍ
إجٚزة ؾهّ ٝم ٚـت ٛاهلل فؽ ،ؾ٘ذا ُصٌُِ ٝيُت ٛفالؽ مال ٚـْال ٝتًِّالف مَالٔ ًام صالحٔح ًٚ
مًف ؾ٘ذا ـْ ٝيف
اجلًّ ،ٜؿٚل " :وافسه ِ
 "ٝهنل افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ صٔٚم يالقم افساله ٝإٓ ؾالٔام اؾالسض إٓ ؾالٔام
َ َّ ْ
اؾسض يف افٍريو ٜتهقم افسه ٝيف ؽر افٍريو ٓ ٜتهقم افسه ،ٝإؾرادا أم ٚأن جتًّف مع ؽره ؾِِحديٞ
( )76أخرجف افهخٚري يف ـتٚب افهقم -بٚب صقم يقم اجلًّ.)1986( ٜ
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افذي ذـرتف فؽ ٓ بٖسٕ :ن افْهل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شٖل أم ادٗمْغ أتهقمغ ؽد ًا؟ وهق افساله ٝؾِالق
ؿٚفًٕ ٝؿ م ٚمًْٓ ٚؾٔام ييٓر مـ شٔٚق احلٚدث ،ٜإذ ًا إؾراد افسه ٝوإؾراد اجلًُّ ٓ ٜيقز –ضٔ -ٛفالق صالٚم
ٍ
أظٔٚد ظْد افٍُٚر وإٔ ٚأريالد أن أصالقمٓ،ٚ
افسه ٝوإحد ٓ بٖس بذفؽ ،ؾ٘ن ؿٚل واهلل افسه ٝوإحد أيٚم
َٕقل إٕس ٚإمر ٓ تِتٍ ٝإػ أظٔٚد افٍُٚر أبدا -ضٔ -ٛؿٚلَّ " :
وافن ِؽ" وهالق يالقم افث ثالغ مالـ صالًهٚن
فَقفف ظامر –ريض اهلل ظْف وأرضٚه« :-مـ صٚم افٔقم افذي ينؽ ؾٔف ؾَد ظل أب ٚافَٚشؿ صالذ اهلل ظِٔالف
وشِؿش( )77يف أشئًِٕ– ٜؿ.-
افىٚف :ٛإذا ـٚن يقم اجلًّ ٜيقم ظرؾ ٜأو افًٚذ
افنٔخ :إذا ـٚن يقم اجلًّ ٜيقاؾؼ يقم ظرؾ ٜأو افٔقم افًٚذ ،افًٚذ ضهً ً ٚمـ افسالْ ٜأن يهالقم يقمال ًٚ
ؿهِف ،فُـ ظرؾ ٜؾُذفؽ رأي افنٔخ مّد-رمحف اهلل -إٔف يهقم ٕٕف ٕقى ظرؾ ٜوَل يْقيف اجلًّٕ ٜقاه ظرؾٜ
وَل يْقيف اجلًًّٕ– ٜؿ.-
افىٚف :ٛبٚفْسه ٜفهٔٚم يقم ظرؾ ٜفِحٚج ،وصٔٚم شهً ٜأيٍ ٚم إذا رجع ...
افنٔخ :هذا شٖٔتْٔ ٚهذا افْهٖ ،فق إٔف ـٚن ظِٔف ـٍٚرة ادتً ٜأو افَران ،ؾٕ٘ف ظِٔف ث ث ٜأيٍ ٚم يف احل ٟؾِالق
صٚم يقم ظرؾ ٜواحلٚدي ظؼ وافثٚين ظؼ صح فُـ ٓ يهقم يقم افًٔد ،وفق صٚم احلٚدي ظؼال وافثالٚين
ظؼ وافثٚف ٞظؼ صح ،وفق إٔف يًرف إٔف ٓ يستىٔع افٍدي ٜؾٖحرم بٚفًّرة يف افًَدة وحؾ مْٓ ٚثؿ صالٚم
يف افًَدة ،وـذفؽ هذه ث ث ٜأيٍ ٚم يف احل– ٟواضح ًٕؿ.-
افىٚف ... :ٛؾٓؾ يُقن يف صقمف هذا ثؿ؟
افنٔخ :فق ٕذر أن يهقم يقم ً ٚمُروه ً ٚصقمف ؾٓق ثؿ
افىٚف... :ٛ
افنٔخُ :يٍُر ظـ ٕذره ٓ يهؿ –ضٔ-ٛ
(ادتـ)
َّؼ ِيؼ ،إَّٓ َظـ د ِم م ْتً ٍ ٜو ِؿر ٍ
"و َحيرم صقم ِ
ضَ ،و ِص َُٔ ٚم أ َّيِ ٚم اف َّت ْ ِ
افًٔدََ ْي ِـ َو َف ْق ِيف َؾ ْر ٍ
ان".
ْ َ ُ َ َ َ
َ ُْ ُ َ ْ ُ
( )77أخرجف افسمذي يف ـتٚب افهقم -بٚب بٚب م ٚجٚء ِيف َـَر ِ
اه َٔ َِ ٜص ْق ِم َي ْق ِم َّ
افن يؽ (.)686
َ
َ ُ َ َ َ
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(افؼح)
هذه أيٌ ٚم حيرم صٔٚمٓ ،ٚهذه أيٌ ٚم حيرم صٔٚمٓ ٚوهل يقمل افًٔديـ :ظٔد افٍىر وظٔد إضحك ،حيالرم
ٍ
افهقم يف ـؾ إحقال وٓ ُيقز أن يْقي صقم ٍ
متالرات وتالرا
ث ٜٕٔٚمْٓ ،ٚمـ افسْ ٜيقم ظٔد افٍىر أن يٖـالؾ
ظْد اخلروج إػ ادهذ– ،ضٔ -ٛم ٚيٖـؾ وٓ يؼب حتك يٖـؾ افتّرات ٓ ،ظْالدم ٚيريالد اخلالروج يٖـالؾ
افتّرات ظْدم ٚيريد اخلر وج يٖـؾ افتّرات ،ومـ افسْ ٜيف إضحك أن يٖـؾ مـ ذبٔحتف هذا بًد أن يًقد
مرتهط بٚدهذ ؿهِف وبًده فُـ يف ذفؽ افٔقم ٓ ُيقز فف أن يْقي صٔٚم ٍ
ٌ
رء مالـ
مـ ادهذ ،إذ ًا هذا إـؾ
ذفؽ ـِف –ًٕؿ.-
(ادتـ)
َّؼ ِيؼ ،إَّٓ َظـ د ِم م ْتً ٍ ٜو ِؿر ٍ
" َو ِص َُٔ ٚم أ َّيِ ٚم اف َّت ْ ِ
ان".
ْ َ ُ َ َ َ
(افؼح)
أيٚم افتؼيؼ :افٔقم احلٚدي ظؼ وافثٚين ظؼ وافثٚف ٞظؼ مـ صٓر ذي افًَدة حيرم أن يهالقمٓ ٚإٓ
ظـ دم ٍ
متً ٜأو ؿران ،ؾ٘ذا ـٚن ظِٔف دم متً ٜأو ؿران ؾٕ٘ف يهقم وفق هذه إيٚم وفق هذه إيٚم ،فُـ –ـالام
ذـرت فؽ -إن أحرم بٚفًّرة يف افًَدة أو يف أول احل ٟثؿ حؾ مْٓ ٚيف يقم مث ً ث ث ٜذي احلجال ،ٜؾهالٚم
ث ث ٜوأربً ٜوَخس ٜؾ بٖس هل أيٚم يف احل ،ٟهل أيٌ ٚم يف احلًٕ– ٟؿ.-
افىٚف :ٛؾوؾ ظرؾٜ
افنٔخ :أي ظرؾ ٜيهقمٓٚ
افىٚف... :ٛ
افنٔخ ٓ :بٖس ذـرت فؽ إٔف فق أحرم بٚحل ٟيف ذي افًَدة ثؿ حؾ مالـ افًّالرة فالق أحالرم بالٚفًّرة
متّتً ً ٚإػ احل ٟأحرم هب ٚيف ذي افًَدة ،ثؿ صٚم أيٚم ً ٚمـ ذي افًَدة صح أو مـ صقال ـِٓال ٚأيالٚم احلال،ٟ
فًؾ َٕرأ رسيً ًٕ ٚن م ٚافقؿ.ٝ
(ادتـ)
" َو َم ْـ َد َخ َؾ ِيف َؾ ْر ٍ
ض ُم َق َّش ٍع َح ُر َم َؿ ْى ًُ ُف".
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(افؼح)
ٍ
" َو َم ْـ َد َخ َؾ ِيف َؾ ْر ٍ
شقاء ـٚن ص ة أو صالٔٚم ،ـٔالػ؟ مال ٚمًْالك ؾالرض مقشالع وؾالرض
ض ُم َق َّش ٍع"
صخص ظِٔف صٔٚم شت ٜأيٍ ٚم مـ رموٚن ؾهٚم افٔالقم افرابالع وافًؼاليـ ،أربالع وظؼاليـ َخالس
مؤؼ؟
ٌ
وظؼيـ ش ٝشهع ثامن تسع وظؼيـ –واضح -صٚم افٔقم افرابع وافًؼيـ بْٔ ٜافَوٚء ؾِق ؿىًف مالٚذا
وؿ ٝمؤؼ حيرم ؿىًف -ضٔ -ٛفق إٔف صٚم هذه إيٚم افست ٜمهٚذ ًة بًد
حيدث؟ هف فق ؿىع افهٔٚم ؟ إذ ًا ٌ
الؾ ِيف َؾ ْالر ٍ
رموٚن ،ؾهٚم افٔقم إول مـ صٓر افًَدة ثؿ ضالرأ فالف أن يَىًالف يَالقل ادٗفالػَ َ" :مال ْـ َد َخ َ
ض
ُم َق َّش ٍع" هؾ هذا مقشع أم مؤؼ؟ يقم واحد ذو افًَدة شٔهقم مقشع يهقم افٔقم إول ،فُـ هؾ ُيٛ
ظِٔف أن يهقم افٔقم افثٚين؟ ٓ ،إذ ًا ٕن افٔقم افثٚين مَْىع ظـ إول ُي ٛظِٔالف أن يالتؿ يقمالف افالذي بالدأه
ـز فه ة افًك أن اخلٚمس ٜثؿ ضرأ فف أن يَىع افهال ة ،صالق َِٕالف؟
بٚفهٔٚم ،أم ٚيف افٍريوٜ
ٌ
صخص ّ
ٍ
ٍ
ؾرض ُي ٛأن يتؿ ذفؽ افٍرض –ًٕؿ.-
ؾرض حرم ؿىًف ،مـ دخؾ يف
َٕقل ٓ ،مـ دخؾ يف
(ادتـ)
ِ ِ ِ
" َوَٓ َي ِْ َز ُم ِيف افَّْ ِ
حل َّ."ٟ
ٍَّؾَ ،وَٓ َؿ َوُ ٚء َؾٚشده إَِّٓ ا َ
(افؼح)
" َوَٓ َي ِْ َز ُم" يًْل أن يقاصؾ فق ـٚن ٍٕ ًً ،فق أن صخه ً ٚصٚم يقم آثْغ أو افٔالقم اخلّالٔس ثالؿ ؿالٚل
واهلل إٔ ٚأريد أن أذب مٚء ًا ظىن ،ٝؾؼب ؾ بٖس يف ذفؽ إٔ ٚم ٚصّ ٝافٔالقم أصال ً يًْالل ،فُالـ مالٚ
ٚش ِ
أردتف مثٚل –واضح -إذ ًا إذا ؿىع افٍْؾ ؾ بٖس فُـ خ ف إوػ ،ؿٚل" :وَٓ َؿ َوالٚء َؾ ِ
الد ِه" افٍْالؾ ٓ
َ
ُ
الٕ "ٟن
حل َّ
يِزم ؿوٚء ؾٚشده ،ؾِق إٔف ٕقى صٔٚم اخلّٔس ثؿ ؿىع ؾٕ٘ف ٓ ُي ٛظِٔف أن يَؤف ،ؿالٚل" :إَِّٓ ا َ
ِ
احل ََّ ٟوا ْف ًُ ّْ َر َة﴾( ،)78ؾ٘ذا ؿٚل :فهٔؽ اهلل افِٓؿ ظّرة أو فهٔؽ افِٓؿ حٓ ،ٟبد أن
اهلل تًٚػ يَقلَ ﴿ :و َأمت ُّقا ْ َ
يّيض حتك يتؿ حجف أو ظّرتف –ًٕؿ.-
(ادتـ)

( )78افهَرة196 :
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ِ
إواخ ِر ِم ْـ َر َموٚن وأوتٚره ـدَ ،و َف ْٔ َِ َُ ٜش ْه ٍع َو ِظ ْ ِ
" َو ُت ُْر َجك َف ْٔ َِ ُ ٜاف ََدْْ ِر ِيف اف ًَ ْ ِ
ؼي َـ أب َِ ُغ و َيدْْ ُظقا ؾِٔٓٚ
ؼ
بِ َام َو َر ْد".
(افؼح)
إدراك فِٔ ٜافَدر بَٔٚمٓ ،ٚهؾ ٓبد أن ينًر هبٚ؟ اجلقاب ٓ ،ٓ :يِزم أن ينًر هب ٚبؾ وفالٔس ظِٔالف أن
يتحرى هؾ هل افِِٔ ٜهل افَدر وٓ ٓ" ،مـ ؿٚم احلقل أدرك فِٔ ٜافَدر" إيالش رأيُالؿ هبالذا افالْص؟ ورد
ظـ افهحٚب ،ٜمـ ؿٚم رموٚن أدرك فِٔ ٜافَدر ،ومـ ؿٚم افًؼ ـٚمِ ً ٜأدرك افًؼ ،إذ ًا ٓ تٍرط ،ؿؿ افًؼ
فٔٚل يف ـؾ ٍ
ؾٕ٘ام هل ظؼ ً
فِٔ ٜؿراب ٜافسٚظتغ ،إذ ًا ـِٓ ٚـؿ صٚرت؟ ظؼيـ شالٚظ ،ٜويُتال ٛفالؽ ث ثالغ
أفػ يقم ﴿ َخر مـ َأ ْف ِ
ػ َص ْٓ ٍر﴾(.)79
ٌْ ي ْ
ؾ تٍرضقا ؾٔٓ ٚؾُٕ٘ؿ مَهِقن ظِٔٓ ٚؾٚظزمقا ظذ ذفؽ ،آظتُٚف شْسـف ٕن افقؿال ٝضالٚق ،واهلل
ادستًٚن ،وظِٔف افتُ ن ،ؿد ؿِ ٝم ٚؿِ ٝؾ٘ن أصه ٝؾّـ اهلل وإن أخىٖت ؾجالزى اهلل خالر ًا مالـ ٕهْٓالل
خلىٖ وأشتٌٍر اهلل وأتقب إفٔفًٕ ،ؿُ ٓ ،يقز صٔٚم افدهر أي أن ٓ يٍىر أبد ًا ٓ ُيالقز ،فُالـ فالق إٔالف صالٚم
صح مْف ذفؽ ،هذا مق صقم افدهر إذا َل يٍىر إٓ أيٚم افًٔديـ وافتؼيؼ ؾٓق صقم
صٓر ًا ـٚم ً ؽر رجَّ ٛ
ٍ
دهر ،أضقفف أن يهقم يقم ويٍىر يقمًٕ ،ؿ،
افىٚف... :ٛ
افنٔخ ٓ :افًزة بٚدسجد ـِف ،ـقٕف يتْٚوب إئّ ٜهذا ٓ يَىع افتتٚبع ،ؾَٕٚىٚظؽ مع اإلمالٚم إول
إَىٚع ظـ ادقاصِ ،ٜؾٚإلمٚم إول وافثٚين وافثٚف ٞوافرابع صع مًٓؿ مجًٔ ًٕٕ ٚف افًزة به ة افْالٚس يف
ٌ
هذا ادسجد ،إٔ ٝشٖف ٝخِْٕٔ ٚنقف ؽرك ،هًٕ ٚؿ،
افىٚف :ٛأحسـ اهلل إفٔؽ
افنٔخ :وإفٔؽ أحسـ اهلل
حرم ؿىًف
افىٚف ... :ٛيرى أن مـ دخؾ يف افٍرض ُ ...
حيرم ؿىًف
افنٔخ،ٓ :
ُ
ذـرت هذا ُ
( )79افَدر3 :
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افىٚف :ٛضٔ ٛادقشع؟
ٍ
ؾرض َح ُرم ؿىًف ،فُْف ؿٚل ادقشع مـ بٚب افتٖـٔالد
مقشع وض ئؼ ـِف ،مـ دخؾ يف
افنٔخ :ؾٔف ـِف،
ٌ
ظذ إٕف حتك افؤؼ أوػًٕ ،ؿ
افىٚف... :ٛ
صالؼ ظِٔالف
افنٔخ :ادسٚؾر يف افىٚئرة متك يّسؽ؟ واضح؟ أوًٓ ادسٚؾر إذا أصُؾ ظِٔف اإلمسٚك ؾَد َّ
صؼ ظِٔف افهقم ؾٚفٍىر أؾوؾ فف ،إن ـٚن يستىٔع أن يرى إؾؼ ؾ٘ذا ضِع افٍجر
افهقم ،وؿد ذـرٕ ٚأن مـ َّ
وصؼ ظِٔف ؾٍِٔىر وفٖٔ بٖيٍ ٚم ُأ َخر إن صٚء اهلل ،واضالح؟ ٓ يُِالػ ٍٕسالف
أمسؽ؟ وإن ـٚن ٓ يرى إؾؼ َّ
ويتحرى وربام يهقم شٚظٚت زيٚدة إذا ـٚن يستىٔع أن يرى إؾؼ ،ؾ٘ذا رأى إؾؼ وضِع افهالهح يّسالؽ
وهق يف اجلق ،وإن ـٚن يرى إؾؼ ورأى افنّس ؽٚب ٝؾٍِٔىر ،فُـ هْ ٚمسٖف ٜفق إٔف أؾىر يًْالل افىالٚئرة
ُتَُِع افسٚظ ٜافسٚدش ٜوَخس ٜوأربًغ دؿَٔ ٜؾٖذن ادٗذن أؾىر وأؿًِ ٝافىٚئرة ؾرأى افنّس مٚذا يًٍالؾ؟
خٚرج ظْف -فُـ ٕرجع وَٕقل إذا صالؼ ظِٔالف إمالر أو َل تىّالئـ
يستّر يف إؾىٚرهٕٕ :ف إتٓك يقمف -هذا
ٌ
ٍ
دروس أخالر ُتُدرشالقْٕ ٚأو
خر فف .وؾؼ اهلل اجلّٔع د ٚحي ٛويرىض ،وفًِِْٕ ٚتَل بُؿ يف
ٍٕسف ؾٍِٔىر ؾٓق ٌ
خرٕ ،سٖل اهلل افتقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕهْٔ ٚمّد وظذ فف وصحهف أمجًغ.
ُُٕدرشُؿ وـِف ٌ
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