فروع الفقه
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕما٤معملم ،وصاغم اهلل وؾماٚمؿ قماغم
أذف اعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
هذه رؾم٤مًم٦م خمتٍمة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ؾمامه٤م اعم١مًمػ يمت٤مب "ومروع اًمٗم٘مف" :وذًمؽ ٕن اًمٗم٘ماف ًماف أصاقل
ُشمًُٛمك أصقل اًمٗم٘مف ،ومـ يمٌػمة ُيً٠مل اًمٕمٚمامء ومٞمف ،هذه أصقل اًمٗم٘مف ،وأُم٤م وماروع اًمٗم٘ماف ومٝماق ُما٤م ي٠مُمٚماف أُماؾ ُماـ
إطمٙم٤مم ،وومروع اًمٗم٘مف يمثػمة وهل ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سمٙمت٥م اًمٗم٘مف ،دون ؿمؽ أن اًمٕمٚمامء ىمد ظمدُمقا ذًمؽ وشمقؾمٕمقا ومٞمف ذم
اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م ،واًمٖم٤مًم٥م أهنؿ رشمٌقه٤م شمرشمٞم٥م ُمت٘م٤مرسم٤م ،ومٌدؤوا سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٌ٤مدة ،صمؿ صمٜمقا سم٤معمٕم٤مُمالت ،صمؿ صمٚمثقا سم٤مًمٜمٙم٤مح،
صمؿ ظمتٛمقا سم٤مجلٜم٤مي٤مت.
طمتام قمغم اًمٕمٌا٤مد أن يا٠مشمقا هبا٤م،
وؾمٌ٥م شم٘مديؿ اًمٕمٌ٤مدات :أن ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ومرض قملم :يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واضمٌ٦م ً
ومٚمذًمؽ سمدؤوا هب٤م ،وسمدؤوا سم٤مًمّمالةٕ :هن٤م أول أريم٤من اإلؾمالم سمٕمد اًمتقطمٞمد وأمهٝم٤م ،صمؿ َصماٜمَّ َّْقا سم٤مًمزيم٤مةٕ :هنا٤م ىمريٜما٦م
ور َّسم ُٕمقا سم٤محل٩م ،وسمٕمْمٝمؿ أو٤مف إمم اًمٕمٌ٤مدات يمت٤مب اجلٝم٤مد :يماام ومٕماؾ اسماـ ىمداُما٦م ذم
اًمّمالة ،صمؿ َصم َّٚماثُقا سم٤مًمّمٞم٤مم َ
( )1

"اعم٘مٜمع" وشمٌٕمف اعم١مًمػ.
وىمدُمقا يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرةٟٕ :مف ذط وٕن ومٞمف ُمٌ٤مطم٨م ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،وم٤مًمٓمٝم٤مرة ذط ُمـ ذوط اًمّمالة.
اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى وهال اًمقواقء ،واًمٓمٝما٤مرة اًمٙماؼمى وهال اًمٖمًاؾ ،واًمٓمٝما٤مرة ُماـ إطماداث :أي ُماـ
اًمٜمج٤مؾم٤مت ،ويمذًمؽ أٟمقاع اًمٓمٝم٤مرة.
هذا يمت٤مب اظمتٍم ومٞمف اًمٗم٘مف ورشمٌف قمغم شمرشمٞم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ،إٓ أٟمف مل يذيمر ومٞمف إسمقاب وإٟمام ذيمر ومٞماف اًمت٘مًاٞمامت،
ومذيمر أن ُمدار اًمٗم٘مف قمغم قمنمة أؿمٞم٤مء ،قمنمة أىمً٤مم:
اًم٘مًؿ إول :اًمٕمٌ٤مدات ُمـ اًمٓمٝم٤مرة إمم اجلٝم٤مد.
اًم٘مًؿ اًمث٤مين :اعمٕم٤مُمالت ُمـ اًمٌٞمع قم٤مدة إمم اهلٌ٦م وٟمحقه٤م.
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م :آضمتامع اًمذي ومٞمف اًمٜمٙم٤مح وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف.
( )1قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م سمـ ُم٘مدام سمـ ٟمٍم سمـ قمٌد اهلل ،أسمق حمٛمد َّ
اجل َّام ِقمٞمكم اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل ،اإلُم٤مم
ُمقومؼ اًمديـ اعم٘مدد ْ َ
اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وأطمد إقمالمُ ،مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اعمٖمٜمل" و"اًمٙم٤مذم" و"اعم٘مٜمع" و"اًمٕمٛمدة"ُ ،م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ وؾم٧م ُمئ٦م :اٟمٔمر:
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 174/22شمرمج٦م  ،)112وذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 281/3شمرمج٦م .)333
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اًم٘مًؿ اًمراسمع :اًمٗمراق اًمذي ومٞمف اًمٓمالق وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف.
اًم٘مًؿ اخل٤مُمس :اجلٜم٤مي٤مت اًمذي ومٞمف اًم٘متؾ واًم٘مّم٤مص واًمدي٤مت.
اًم٘مًؿ اًمً٤مدس :اعمٕم٤ميص اًمذي ومٞمف أطمٙم٤مم اًمزٟم٤م واًمنىم٦م وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.
اًم٘مًؿ اًمً٤مسمع :اؾمتخراج ذًمؽ يٕمٜمل اؾمتخراج أدًمتٝم٤م.
اًم٘مًؿ اًمث٤مُمـ :إـمٕمٛم٦م ،إيمؾ وأراد سمف إـمٕمٛم٦م.
اًم٘مًؿ اًمت٤مؾمع :إذسم٦م.
اًم٘مًؿ اًمٕم٤مذ :اعمقاري٨م.
عم٤م ومّمؾ أدظمؾ سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ،ومام وصٚم٧م إٓ إمم ؾمٌٕم٦م أىمً٤مم ،سمدأ سم٤مًمٕمٌا٤مدات ،ذيمار أن اًمٕمٌا٤مدات مخاس،
اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م واجلٝم٤مد.
اعم١مًمػ اؾمٛمف "يقؾمػ سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ قمٌد اهل٤مدي" وهق ُمـ آل ىمداُما٦م :أي اًماذيـ
ُمٜمٝمؿ اعمقومؼ ص٤مطم٥م يمت٤مب "اعمُْٖمٜمل" ،يٜمتٝمل ٟمًٌٝمؿ إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل قمٜمف ،-وهؿ ُمـ ىماريشُ ،ماـ
سمٜمل قمدي ،ذري٦م قمٛمرُ ،مـ سمٜمل قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م ،يمٜمٞمتاف أسماق
ؼمد ،ظمٚمٗم٦م أسمٞمف ،أصٚمف ُمـ دُمِمؼ ،ودُمِمؼ ومٞمٝم٤م طمل ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م اؾمٛمف اًمّم٤محلٞم٦م،
اعمح٤مؾمـ ،مج٤مل اًمديـُ ،قمرف سم٤مسمـ اعمُْ َ ِّ
اًمذيـ يًٙمٜمقهن٤م يمٚمٝمؿ ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ،وًمذًمؽ يٛمثٚمقن هب٤م يمث ًػما ،طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:
اًمّم ِ
٤محل ّٞم٦م َضماٜمََّّا ٌ٦م *** واًمّم٤محلقن هب٤م أىم٤مُمقا
َّ
ومٕمغم اًمدي٤مر وأهٚمٝم٤م *** ُمٜمل اًمتحٞم٦م واًمًالم
ومٝمق ُمـ اًمّم٤محلٞم٦م وُمـ دُمِمؼ وُمذهٌف طمٜمٌكمُ ،مقًمده ًمًٜم٦م صمامن ُمئ٦م وأرسمٕملم أظمذ ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ؾمتلم ؾمٜم٦م،
وشمقذم ؾمٜم٦م شمًع ُمئ٦م وشمًع ومٕمٛمره شمًع وؾمتقن ُم٤م يمٛمؾ اًمًٌٕملم ،وُمع ذًمؽ يم٤من ًمف ُم١مًمٗما٤مت يمٌاػمة ،وذًماؽ ٕٟماف
شمٗمرغ ًمٚمت٠مًمٞمػ وأظمذ قمـ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ،ي٘مقل إٟمف أىمٌؾ قمغم اًمتّمٜمٞمػ ذم قمدة ومٜمقن ،طمتك سمٚمٖم٧م أؾمامئٝم٤م جمٚمدات،
أؾمامء ُم١مًمٗم٤مشمف سمٚمٖم٧م جمٚمدات رشمٌٝم٤م قمغم طمروف اعمٕمجؿ.
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ي٘مقل سمٕمض اًمذيـ شمرمجقه :إن ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ ُم٤م يزيد قمغم أرسمع ُمئ٦م ُمّمٜمػ ،هم٤مًمٌٝم٤م ذم قمٚمؿ احلدي٨م واًمًٜمـ،
يمٌػما ؾمامه ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم ،مجع ومٞمف قمٚمقم ؿمتك ،ذقمٞم٦م وًمٖمقي٦م ،اظمتٍمه سمٙمت٤مب آظمر ؾماامه "زسماد
وهٙمذا أًمػ يمت٤م ًسم٤م ً
اًمٕمٚمقم وص٤مطم٥م اعمٜمٓمؼ واعمٗمٝمقم" ،اطمتقى ٟمحقا ُمـ صمالصملم ومٜمًًّّ٤م ذقم ًّٞم٤م وًمٖمق ًّي٤م ،وهٙمذا ومٚمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ىمد ـمٌع
سمٕمْمٝم٤م وًمٙمـ "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم" ويمذًمؽ "زسمد اًمٕمٚمقم" ُم٤م أذيمر أهنؿ ـمٌٕمقا ًمٙمـ ُـمٌع ًمف سمٕمض اعم١مًمٗم٤متُ ،ماـ قمٚماامء
احلٜم٤مسمٚم٦م ذم ذًمؽ اًم٘مرن ،ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ
إَو ُلِ :ذم ا ًْم ِٕمٌ٤مد ِ
احل ُّ٩مَ ،و ِْ
اجل َٝم٤م ُد.
اًمّمالَ ُةَُ ،و َّ
ات َ -و ِه َل َ ْ
اًمز َيمَ٤م ُةَُ ،و َّ
مخ ًَ ٌ٦مَّ -
َ َ
َّ
اًمّم ْق ُمَ ،و ْ َ
ا٤مح ،وُم ْٙمْار ٍ
ٍ
إَو ُل ُِمٜمْٝم٤م :اًمّمالَ ُةُ ،و َشم َِْمتَ َِٛم ُؾ ُأُمقره٤م َقم َغم ؾمٌٕم ِ٦م َأ ْؿمٞم٤مءَ :ذ ٍ
ْـَ ،و َو ِ
اضم ٍ
طَ ،و ُر ْيم ٍ
وه،
ُ ُ َ
َ َْ
َ
َّ
َ
َّ
٥مَ ،و ُؾمٜمََّّ٦مَ ،و ُُمٌَ ٍ َ َ ُ
َ َ ْ
َو ُحم َ َّر ٍم.
هذه هل اًمٕمٌ٤مدات ،عم٤مذا ؾمٛمٞم٧م؟ ٕهن٤م يتٕمٌد هب٤م ،سمٛمٕمٜمك أٟمف يت٘مرب هب٤م إمم اهلل :وذًمؽ ٕن اخلٚمؼ قمٌٞمد ًمرهبؿ،
ومٝمؿ يت٘مرسمقن إمم اهلل هبذه اًم٘مرسم٤مت وسمت٘مرهبؿ يٙمقٟمقن ُمتذًمٚملم ٕن اًمتذًمؾ هق اًمتٕمٌدُ ،متذًمٚملم ُمتخِمٕملم ُمتيقملم
قمٌدً اٟٕ ،مف ُمتقاواع وذًمٞماؾ ًمًاٞمده ،وما٤مخلٚمؼ اًماذيـ هاؿ
ُمتقاوٕملم ،هذا هق طم٘مٞم٘م٦م اًمتٕمٌد ،وُمٜمف ؾمٛمل اعمٛمٚمقك ً
ُمٙمٚمٗمقن قمٌٞمد هلل -شمٕم٤مممُ ،-مًٚمٛمٝمؿ ويم٤مومرهؿ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِن ُيم ُُّؾ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
مح ِـ َقم ٌْ ًدً ا﴾  .يٕمٜمل أهنؿ قمٌٞمد ،ؾماقاء شمٕمٌادوا أو مل
اًمر ْ َ
َّ َ َ
ض إَِّٓ ِآت َّ
َ
( )2

يتٕمٌدوإ :ن اًمرب -شمٕم٤ممم -يتٍمف ومٞمٝمؿ يمام يتٍمف اعم٤مًمؽ ذم قمٌٞمده ومم٤مًمٞمٙمف ،ومٝمٙمذا شمٙمقن اًمٕمٌ٤مدة ،يٕمٜمل اًمذل
واخلْمقع ،هٙمذا أصؾ اًمتٕمٌد ،وُمٜمف ُيًٛمقن اًمٓمريؼ اًمذي شمًٚمٙمف إىمدام ـمريؼ ُمٕمٌد ،أي ُمذًمؾ ىمد ذًمٚمتف إىمدام،
واخلٗم٤مف واحلقاومر وٟمحقه٤م ،هٙمذا وم٤مًمٕمٌ٤مدات هل اًم٘مرسم٤متُ ،شمًُٛمك قمٌ٤مدةٟٕ :مف يٗمٕمٚمٝم٤م قمغم وضمف اًمٕمٌاد ،و ُشمًُاٛمك
ىمرسم٦مٟٕ ،مف ي٘مّمد هب٤م أن شم٘مرسمف إمم رو٤م اهلل -شمٕم٤ممم ،-و ُشمًُٛمك ـم٤مقما٤مت ،يٗمٕمٚمٝما٤م ـمقاقمٞما٦م هلل -ؾماٌح٤مٟمف وشمٕما٤ممم،-
وطمٞم٨م إهن٤م أريم٤من وم٢مٟمف طمٍمه٤م سمخٛمً٦م ،اعمراد اًمٕمٌ٤مدات اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،مل يذيمر ُمٜمٝم٤م اًمتقطمٞمد ،مل يذيمر اًمٕم٘مٞمدة ،اًمٕم٘مٞمدة ىمد
ُأومردت ،وضمٕمؾ هل٤م ُم١مًمٗم٤مت ظم٤مص٦مٕ ،ن اخلالف هب٤م يمٌػم ؿمديد.
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ِ
مخ ٍ
سَ :ؿم َٝم٤م َد ِة َأ ْن َٓ إِ ًَما َف إَِّٓ اهللُُ،
اإلؾمالَ ُم َقم َغم َ ْ
رشم٥م هذه إريم٤من قمغم شمرشمٞم٥م أريم٤من اإلؾمالم ،ذم طمدي٨م « ُسمٜم َل ْ
قل اهللِِ ،وإِ َىم٤م ِم اًمّمالَ َِة ،وإِيت ِ
َ٤مة ،وصق ِم رُم َْم٤م َن ،وطم٩م ا ًْمٌٞم ِ
َ٤مء َّ ِ
َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا َر ُؾم ُ
٧مش  ،هٙمذا رشمٌقه٤م :وأو٤مومقا إًمٞمٝم٤م
َ َ
َ َ ِّ َ ْ
َّ
َ
اًمز َيم َ َ ْ َ َ
( )3

أيْم٤م اجلٝم٤مدٕ :ن هٜم٤مك ُمـ ضمٕمٚمف ريمٜمًً٤م ُمـ أريم٤من اإلؾمالم.
ً
عمََّ٤م سمدؤوا سم٤مًمّمالة ذيمروا ريمٜمٝم٤م اعمٝمؿ اًمذي هق اًمٓمٝم٤مرة ،أريم٤من اًمٌمء هل اًمتل شمٙماقن أضمازا ًء ُمٜماف ،ويماذًمؽ
اًمنموط هل اًمتل شمت٘مدم اعمنموط.
ومٌدؤوا سم٤مًمنموط ،اًمنمط يت٘مدم اعمنموط ،ومنموط اًمّمالة ىمٌٚمٝم٤م ،اعمٕمت٤مد واعمٕمروف أن ذوط اًمّمالة شمًٕم٦م،
يمام ُذيمر ذم رواي٦م إصقل ،وًمٙمـ ُم٤م ذيمر سمٕمْمٝم٤مٕ :هن٤م ُمٕمرووم٦م ،اإلؾمالم واًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز ُم٤م ذيمره٤م ،وُما٤م ذاك إٓ
أيْم٤م إٓ ُمـ اعمٛمٞمز اًمٕم٤مىمؾ ،اًمذي يٛمٞمز ُما٤م
أهن٤م ُمتٙمررة ،وذوط جلٛمٞمع اًمٕمٌ٤مدات ٓ ،شم٘مٌؾ إٓ ُمـ اعمًٚمؿ وٓ شم٘مٌؾ ً
ي٘مقل ،اىمتٍم قمغم اًمنموط اًمًت٦م ،وهل اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث ،واًمٓمٝم٤مرة ُمـ اخلٌ٨م ،ويمذًمؽ اًمث٤مًم٨م اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م،
واًمراسمع دظمقل اًمقىم٧م ،واخل٤مُمس ؾمؽم اًمٕمقرة ،يمام ي٠مت شمٗمّمٞمٚمف.
ومٞم٘مقل( :شمِمتٛمؾ أُمقره٤م قمغم ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء) ،يٕمٜمل أُمقر اًمّمالة قمغم ؾمٌٕم٦م( ،اًمنماوط وإريما٤من واًمقاضمٌا٤مت
واًمًٜمـ واعمٌ٤مطم٤مت واعمٙمروه٤مت واعمحرُم٤مت) ،هذه ٓ سمد أن ُيٌح٨م ومٞمٝم٤م ،يٌح٨م أهؾ ..واًمتٗمًػم وهذا سم٤مظمتّم٤مر.
اًمنمط ُم٤م يت٘مدم اعمنموط ،أو ُم٤م ٓ يتؿ اعمنموط إٓ سمف.
ذا ُـم َٝم٤م﴾  :أي قمالُم٤مهت٤م ،وذ ًقم٤م ي٘مقًمقنُ :م٤م ٓ يتؿ اعمنموط إٓ سمف،
ًمٖم٦م :اًمٕمالُم٦م ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٘مدْْ َضم٤م َء َأ ْ َ
( )4

أو ُم٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم ،وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده وضمقد وٓ قمدم.
اًمث٤مين اًمريمـ ،ريمـ اًمٌمء :أي ضم٤مٟمٌف إىمقى يم٠مريم٤من اعمٜمزل ،ىمؾ هذا ريمـ ،ضم٤مٟم٥م ىمقي ،وهاذا ريماـ ،وهاذا
ريمـ :أي اجلقاٟم٥م اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٜم٤مء ُشمًُٛمك أريم٤مٟم٤م.

(ُ ) 3متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس ( ،)8وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم ودقم٤مئٛمف
اًمٕمٔم٤مم (ُ )16مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
) (4حمٛمد.18 :

فروع الفقه
وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمرف اًمريمـ سم٠مٟمف ضمزء اعم٤مهٞم٦م ،ريمـ اًمٌمء ضمزء ُم٤مهٞمتف :أي سمٕمض ُمٜمف ،وضمزء ُمٜمف :يم٠مريم٤من اًمّمالة
أضمزاؤه٤م ،اًم٘مٞم٤مم ضمزء ُمـ اًمّمالة ،واًم٘مراءة ضمزء ُمٜمٝم٤م ،واًمريمقع ضمزء ُمٜمٝم٤م ،واًمًجقد ضمزء ُمٜمٝم٤م واًمرومع واًمتِماٝمد
أضمزاء ُمٜمٝم٤م ،وومرىمقا سملم إريم٤من واًمقاضمٌ٤مت.
ُقهب٤م﴾  :أي ؾم٘مٓم٧م ،وي٘مقل سمٕمض اًمِمٕمراء:
اًمقاضم٥م ذم اًمٚمٖم٦م :اًمً٤مىمط ،وُمٜمف ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢مِ َذا َو َضم ٌَ ْ٧م ُضمٜمُ ُ َ
( )5

ٍ
ِ
واضم٥م
قمقف أُمػما هن٤مهؿ *** قمـ اًمًٚمؿ طمتك يم٤من أول
أـم٤مقم٧م سمٜمق
يٕمٜمل أول ُم٘متقل.
اًمقاضم٥م ذم اًمنمع هقُ :م٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم ،وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده وضمقد وٓ قمدم ًمذاشمف  ،يٕمٜمل ىمري٥م ُمـ
( )6

أيْم٤م أضمزاء ُمـ اًمّمالة ،وم٢من اًمتِمٝمد إول ضمزء ُمـ اًمّمالة ،وهق ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،يمذًمؽ
اًمنمط ،صمؿ إن اًمقاضمٌ٤مت ً
اًمتًٌٞمح سم٤مًمريمقع اًمتًٌٞمح سم٤مًمًجقد ،اًمثٜم٤مء سمٕمد اًمريمقع ،اًمدقم٤مء سمٜمل اًمًجدشملم ،هذه واضمٌ٤مت وُمع ذًمؽ أضمزاء ُمـ
اًمّمالة ،وأُم٤م اًمًٜمـ وم٤معمراد هب٤م اعمٜمدوسم٤مت ،يًٛمقهن٤م ؾمٜم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٝم٤م ُمٜمدوسم٦م أو ُمًتحٌ٦م ،سمٛمٕمٜمك أٟمف يًتح٥م
اإلشمٞم٤من هب٤م وشمريمٝم٤م ٓ خيؾ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،هٙمذا ىم٤مًمقا اًمًٜمـ.
وأُم٤م اعمٌ٤مطم٤مت :ومٝمل إومٕم٤مل اًمتل يًتقي ومٕمٚمٝم٤م وشمريمٝم٤م .وأُم٤م اعمٙمروه٤مت :ومٝمل اًمتل ُشمُٙمره ،ويتٜمزه قمٜمٝم٤م وُمع
ؿمديدً ا سمحٞم٨م أٟمف يٕم٤مىما٥م قماغم ومٕمٚمٝما٤م ،وهال واد
ذًمؽ ٓ شمٌٓمؾ اًمٕمٌ٤مدة ،وأُم٤م اعمحرُم٤مت ومٝمل اًمتل ُهنل قمٜمٝم٤م هنٞمً٤م
ً
اًمقاضمٌ٤مت ،وم٤معمحرم ُم٤م ي ُٕم٤مىم٥م قمغم ومٕمٚمف هت٤مو ًٟمً٤م ،و ُيث٤مب قمغم شمريمف اطمتً٤م ًسم٤م ،إذا شمريمف اطمتً٤م ًسم٤م وـمقاقمٞم٦م هلل ،وم٢مٟمف ُيث٤مب،
وإذا ومٕمٚمف هت٤مو ًٟمً٤م ُيٕم٤مىم٥م ،ومٝمق ود اًمقاضم٥م.
قرُ :متَ َٓمٝم ٍر ،وُمتَ َٓمٝم ٍر سمِ ِ
ِ
ِ
اًمنم ُط ،و ِهل ِؾمتَّ ٌ٦م ،إَو ُل ُِمٜمْٝم٤م :اًم َّٓمٝم٤مر ُة ُِمـ ْ ِ
اف،
احلَدََ ثَ ،وَٓ ُسمدََّّ ُمٜمْ ُف ِذم َصمالَ َصم٦م ُأ ُُم ٍ ُ ِّ َ ُ َّ
َ َ َ
َ
َّ
َ َ
إَ َّو ُلْ َّ :
و َـمٝم٤مر ٍة و َٟم ِ
َ٤مىم ٍ
ض.
َ َ َ َ
ِ ِ
ػ ْ
ذ ِقم يل.
َأ َُّم٤م اعمُْ َت َٓم ِّٝم ُرَ :وم ُٝم َق اعمُْ َٙم َّٚم ُ
ز َأ ْو َ ْ
اخلَ ِ٤مزم َقم ْـ َُم٤مٟم ٍع طم ِّ ي
ِِ
ِ
ِ
اؾمتِ ْٕم َامًمِ ِف.
اًمؽم ُ
ض ٍر ِذم ْ
قرَ ،أ ِو ُّ َ
َو َأ َُّم٤م اعمُْتَ َٓم َّٝم ُر سمِفَ :وم٤معمَْ٤م ُء اًم َّٓم ُٝم ُ
اب قمٜمْْدََ َقمدََ ُمف َأ ْو َ َ

) (5احل٩م.36 :
( )6يمذا ىم٤مل  ...وهق شمٕمريػ اًمنمط ٓ اًمقاضم٥م.

فروع الفقه
ذيمر أن اًمنموط ؾمت٦م ،مل يذيمر إٓ ؾمت٦مُ ،م٤م ذيمر اإلؾمالم واًمٕم٘ماؾ واًمتٛمٞمٞمازٕ ،هنا٤م ُمٕمرووما٦م ،اًمنماط إول:
اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث ،ومّمؾ ومٞمٝم٤م ،ومذيمر أٟمف ٓ سمد ذم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ صمالصم٦م أُماقر ،أو ُماـ أرسمٕما٦م ،اعمُتٓمٝمار واعمتٓمٝمار سماف
واًمٓمٝم٤مرة واًمٜم٤مىمض ،صحٞمح أن اًمٜم٤مىمض ٓ ُيٕمد ُمـ اًمٓمٝم٤مرة ،إٟمام يٕمد واد اًمٓمٝما٤مرةُ ،ماـ اعمتٓمٝمار اًماذي ُيًاٛمك
ُمتٓمٝمرا ،وٓ يتٓمٝمار ُمٝماام
ُمتٓمٝمرا؟ هق اعمٙمٚمػ اخل٤مزم قمـ ُم٤مٟمع طمز أو ذقمل ،ومٞمخرج سمذًمؽ اعمجٜمقن ٓ ُيًٛمك
ً
ً
شمٓمٝمر ٓ سمد أن يٙمقن قم٤مىمالً.
أيْم٤م اًمٓمٗمؾ اًمذي دون اًمتٛمٞمٞمز ،إذا شمٓمٝمر ُم٤م ـمٝمرٟٕ :مف ظم٤مل قمـ اًمٜمٞم٦م ،يمذًمؽ إذا يم٤من هٜم٤مك ُم٤مٟمع طمز،
يمذًمؽ ً
أو ُم٤مٟمع ذقمل ،اعم٤مٟمع احلز ُمثؾ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜمً٤مءً ،مق اهمتًٚم٧م أو شمقو٠مت ُم٤م ـمٝمرتُ ،م٤م صادق
أهن٤م شمٓمٝمرت ًمقضمقد ُم٤مٟمع طمز.
اعم٤مٟمع اًمنمقمل اًمٜم٤مىمض أو ُم٤م يٛمٜمع إمت٤مم اًمٓمٝم٤مرة ،اعم٤مٟمع اًمنمقمل ،ومال سمد أن يٙماقن ُمٙمٚم ًٗما٤م ظم٤مًم ًٞما٤م قماـ اعمقاٟماع
احلًٞم٦م أو اعمقاٟمع اًمنمقمٞم٦م ،هذا اعمتٓمٝمر.
أُم٤م اعمتٓم َّٝمر سمف :ومٝمق اعم٤مء اًمٓمٝمقر أو اًمؽماب قمٜمد قمدُمف أو ومرع سم٤مؾمتٕمامًمف ،هذا اعمتٓمٝمر سمف ،اعم٤مء اًمٓمٝمقر هق اًمٌ٤مىمل
َتْدُُ ُ
ث ومٞمف.
قمغم ِظمٚم٘متف اًمذي مل يتٖمػم ـمٕمٛمف وٓ رحيف وٓ ًمقٟمف سمٜمج٤مؾم٦م َ ْ
ر ٌءش  ،وضم٤مء ذم رواي٦م -وإن يم٤مٟما٧م وإمٞمٗم٦م:
ومج٤مء أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :اعمَْ٤م ُء َـم ُٝم ٌ
قر َٓ ُيٜمَ َِّج ًُ ُف َ ْ
«إَِّٓ ُم٤م َهم َٚم٥م َقم َغم َـمٕم ِٛم ِف َأو ِر ِ
ياح ِف َأ ْو ًَم ْقٟمِ ِفش سمٜمج٤مؾم٦م َتدث ومٞمف ،هٙمذا اعم٤مء اًمٓمٝمقر ،وشمٗم٤مصٚمٞمف ُمٕمرووم٦م.
ْ
ْ
َ
َ
( )7

( )8

واًمؽماب ضمٕمٚمف اهلل -شمٕم٤مممُ -مٓم ِّٝم ًرا ،ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :ومتَ َٞم َّٛم ُٛمقا َص ِٕمٞمدًً ا َـم ِّٞم ًٌ٤م﴾  ،ومجٕمؾ اًمؽماب قمٜمد قمدم اعم٤مء
ىم٤مئام ُم٘م٤مُمفً :م٘مقًمفَ ﴿ :و ًَم ِٙمـ ُي ِريدُُ ًمِ ُٞم َٓم ِّٝم َر ُيم ُْؿ﴾  ،أظمؼم سم٠مٟمف ذع ًمٙمؿ هذا اًمتٞمٛمؿ ٕضماؾ أن يٓمٝماريمؿ ،وإن يم٤مٟما٧م
ً
( )9

( )13

ـمٝم٤مرة ُمٕمٜمقي٦م ،وم٤مًمؽماب ُيًٛمك اًمٓمٝمقر إذا ُقمدم اعم٤مء ،أو شمير سم٤مؾمتٕمامًمف جلرح أو ىمروح أو ُمرض أو ٟمحق ذًمؽ.

( )7صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 11257أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم سمئر سمْم٤مقم٦م ( ،)66،67اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أن اعم٤مء ٓ يٜمجًف رء ( ،) 66ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اعمٞم٤مه ،سم٤مب ذيمر سمئر سمْم٤مقم٦م (ُ )326مـ طمدي٨م
أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمدي٨م صحٞمح.
( )8وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب احلٞم٤مض ( ) 521سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اسمـ
ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
) (9اًمٜمً٤مء.43 :

فروع الفقه
و َأُم٤م اًم َّٓمٝم٤مر ُةَُ :وم ِٝمل ص ْٖمْرى ،و ِهل ا ًْمق ُوقءَ ،حيتَ َِقي َقم َغم ؾماٜمَّ ٍ٦م ،و ِهال اًمتًََّّ ِ
اٛم َٞم ُ٦مَ ،و َهم ًَْ ُ
اؾ ا ًْم َٞمادََ ْي ِـ َىم ٌْ َٚما ُف َصمالَ ًصما٤م،
َ َ ُ
َ َ ْ
ُ
ُ ْ
َ ُ َ
َ َ
َ َّ
ِ
وا ًْم َٖمًَ َٚم ُ٦م اًمثَّ٤مٟمِٞم ُ٦م واًمثَّ٤مًمِثَ ُ٦م ،و َ ْ ِ
ِ ِ ِ ِ
اًمً َق ُ
اك َواًمتَّ َٞم٤م ُُم ُـ.
َ
َ َ
َتْٚم ُٞمؾ إَ َص٤مسمِ ِع َواًم ِّٚم ْح َٞم٦مَ ،واعمُْ ٌَ٤م ًَم َٖم ُ٦م ِذم اعمَْ ْْم َٛم َْم٦م َوآ ْؾمتٜمْ َِْم٤مقَ ،و ِّ
َ ْ
ِ
َلم ،و َّ ِ
ِ
َو َأُم٤م ا ًْم َق ِ
اًمر ْأ ِ
ٞم٥مَ ،واعمُْ َقآَ ُةَُ ،واًمٜمِّٞمَّ ُ٦م.
اًمؽمشم ُ
اضم ُ
س َُم َع إُ ُذ َٟم ْ ِ َ ْ
٥مَ :وم َٖم ًْ ُؾ إَ ْقم َْم٤مء اًمثَّالَ َصم٦مَ ،و َُم ًْ ُح َّ
َّ
ي٘مقل اًمٓمٝم٤مرة :أُم٤م اًمٓمٝم٤مرة وم٢مهن٤م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ،ـمٝم٤مرة صاٖمرى وهال اًمقواقء ،وـمٝما٤مرة يماؼمى وهال
اًمٖمًؾ ،اًمقوقء ُمٕمروف حيتقي قمغم ؾمٜم٦م وقمغم واضم٥م ،اًمًٜمـ ،أي ؾمٜمـ اًمقوقء ،يًٛمقهن٤م ؾمٜمـ ًمٚمقوقء ؾمٜمـ،
ذيمر أن اًمتًٛمٞم٦م ؾمٜم٦مُ ،مع أن هٜم٤مك ىمقل أهن٤م واضمٌ٦م ،دم٥م اًمتًٛمٞم٦م ُمع اًمذيمر أي ُمع اًمتذيمر وشمً٘مط ُمع اًمٜمًٞم٤منٟٕ ،مف
ورد هب٤م أطم٤مدي٨م وإن ٓ َتٚمقا ُمـ وٕمػ ًمٙمـ جمٛمققمٝم٤م يدل قمغم أن هل٤م أصاؾ ٓ ،وواقء عماـ مل ياذيمر اؾماؿ اهلل
قمٚمٞمف .
( )11

اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،همًؾ اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمقوقءٕ :هنام إداة اًمتل ُيتٜم٤مول هبام ،يتٜم٤مول سم٤مًمٞمديـ اعم٤مء ،ومال سمد أن يٜمٔماػ
اًمٙمٗملم ،يٖمًٚمٝمام صمال ًصم٤م ،اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م شمٙمرار اًمٖمًؾ ،اًمقاضم٥م همًٚم٦م واطمدة ًمٚمقضمف ،ويمذًمؽ ًمٙمؾ واطمدة ُمـ اًمٞمديـ
واًمرضمٚملم ،وم٢مذا همًؾ اًمقضمف ُمرشملم ومٝمق أومْمؾ ،وإن همًٚمف صمال ًصم٤م ومٝمق أومْمؾ ،وإن همًٚمف صمال ًصم٤م ومٝمق أومْمؾ ،وم٤مًمٖمًٚم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ؾمٜم٦م ،ويمذا اًمٞمديـ واًمرضمٚملم ،اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م اًمتخٚمٞمؾَ ،تٚمٞمؾ إص٤مسمع ،إدظم٤مل سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،يٕمٜمال
َتٚمٞمؾ أص٤مسمع اًمٞمديـَ ،تٚمٞمؾ أص٤مسمع اًمرضمٚملم إدظم٤مل أصا٤مسمع اًمٞماديـ سمالم يماؾ أصإٌملم ،يماذًمؽ َتٚمٞماؾ اًمٚمحٞما٦م،
وسم٤مٕظمص إذا يم٤مٟم٧م يمثٞمٗم٦م ،أن يدظمؾ أص٤مسمٕمف سملم اًمٚمحٞم٦م طمتك يتح٘مؼ أن اعم٤مء وصؾ إمم سمنمهت٤م.
اًمًااٜم٦م اخل٤مُمًاا٦م :اعمٌ٤مًمٖماا٦م ذم اعمْمٛمْماا٦م وآؾمتٜمِماا٤مق ،ورد أٟمااف -صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ -ىماا٤ملَ « :و َقم َٚمٞمْا َ
اؽ
ِ
٤مٓؾمتِٜمْ َِْم ِ
٤مق ،إَِّٓ َأ ْن َشم ُٙمُق َن َص ِ٤مئ ًامش  ،ويمذًمؽ ىم٤مل« :إِ َذا َشم ََق َّو ْ٠م َتَ :ومتَ ََٛم ْْم َٛم ْضش .
سمِ ْ
( )12

( )13

) (13اعم٤مئدة.6 :
( )11صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 9418أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمقوقء ( ،)131اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة
وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمقوقء (ُ ،)399مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود:
صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ قم٤مئِم٦م وأيب ؾمٕمٞمد وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وهمػمهؿ.
( )12صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16383وأسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم آؾمتٜمث٤مر ( ،)2366 ،142اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمقم،
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م ُمٌ٤مًمٖم٦م آؾمتٜمِم٤مق ًمٚمّم٤مئؿ ( ) 788وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم
آؾمتٜمِم٤مق ( ،) 87اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمث٤مر ( ،) 437سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م ًم٘مٞمط سمـ صؼمة،
وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

فروع الفقه
اًمً٤مدؾم٦م :اًمًقاك ،ورد ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :مقَٓ َأ ْن َأ ُؿم َّؼ َقم َغم ُأُمتِلَُٕ :مار ُهتؿ سمِ٤مًمًاق ِ
اك ِقمٜمْْادََ ُيم ِّ
ُاؾ
َ ْ ُ ْ ِّ َ
ْ
َّ
وو ٍ
قءش .
ُ ُ
( )14

اًمًٜم٦م اًمً٤مسمٕم٦م اًمتٞم٤مُمـ :ورد ومٞمف طمدي٨م وًمٙمٜمف مل يثٌ٧م سمٚمٗماظ «إِ َذا َشمَق َّوا ْ٠م ُشمُؿَ :وم٤مسمادََ ُؤوا سمِٛمٞم ِ
ا٤مُمٜمِ ُٙم ُْؿش  ،وًمٙماـ
ََ
ْ ْ
َ
اًمث٤مسم٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « -يمَ٤م َن َي ٌْدََ ُأ سمِ َٛم َٞم ِ٤مُمٜمِ ِفش ،يٗمّمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ىمٌؾ اًمٞمنى ،يٗمّمؾ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك
( )15

ىمٌؾ اًمٞمنى ،وشم٘مقل قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مَ « :يمَ٤م َن اًمٜمٌََِّّل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ -يٕم ِجٌاف اًمتََّّاٞمٛمـ ِذم َشمَرضم ِٚم ِ
افَ ،و ِذم
ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُّ ُ َ ُّ
ُّ َ
َشمٜمَ ُّٕم ِٚم ِفَ ،و ُـم ُٝم ِ
قر ِهَ ،و ِذم َؿم ْ٠مٟمِ ِف ُيم ِّٚم ِفش  ،وم٤مًمتٞم٤مُمـ يٕمتؼم ؾمٜم٦م.
( )16

هذه ؾمٜمـ اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى:
أوًٓ :اًمتًٛمٞم٦م.
صم٤مٟم ًٞم٤م :همًؾ اًمٞمديـ صمالصم٦م.
صم٤مًمثً٤م :اًمٖمًٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م.
راسم ًٕم٤مَ :تٚمٞمؾ إص٤مسمع واًمٚمحٞم٦م.
ظم٤مُمً٤م :اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق.
ً
ؾم٤مد ًؾم٤م :اًمًقاك.
ؾم٤مسم ًٕم٤م اًمتٞم٤مُمـ.

( )13صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم آؾمتٜمث٤مر(ُ ،) 144مـ طمدي٨م ًم٘مٞمط سمـ صؼمة ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
( )14صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)9928واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)143اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ( ،)1531،1543سمٜمحقه ُمـ
طمدي٨م أيب هريرة .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ( :)139/1صحٞمح.
وذيمره اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ً
ُمٕمٚم٘م٤م ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ؾمقاك اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ًمٚمّم٤مئؿ ،واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )15صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 8652وأسمق داود :يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس ،سم٤مب ذم آٟمتٕم٤مل ( ،)4141واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمتٞمٛمـ
ذم اًمقوقء ( )432واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ )16متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ ( ،) 168واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتٞمٛمـ
ذم اًمٓمٝمقر وهمػمه (ُ )268مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

فروع الفقه
صمؿ ذيمر أن اًمٓمٝم٤مرة َتتقي قمغم ؾمٜم٦م وقمغم واضم٥م ،يٕمٜمل يم٤من عم٤م ذيمر اًمٓمٝم٤مرة يم٤من يم٤مًمٕم٤مدة أٟمف يذيمر ُم٤م شماتؿ سماف
اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى وهل اًمقوقء ،حيتقي قمغم ؾمٜم٦م وواضم٥م ،اًمقاضم٥م همًؾ إقمْما٤مء اًمثالصما٦م ،إقمْما٤مء اًمثالصما٦م
همًؾ اًمقضمف وهمًؾ اًمٞمديـ وهمًؾ اًمرضمٚملم ،اًمراسمع ُمًح اًمرأس ُمع إذٟملم ،اخل٤مُمس اًمؽمشمٞم٥م ،اًمً٤مدس اعمقآة،
اًمً٤مسمع اًمٜمٞم٦م ،ضمٕمؾ اًمقاضمٌ٤مت أو ضمٕمؾ إريم٤من واضمٌ٤مت ،أيمثارهؿ يًاٛمٞمٝم٤م أريم٤مٟما٤م ،وأريما٤من اًمقواقء ؾمات٦م يماام
شمٕمرومقن :همًؾ اًمقضمف ،وهمًؾ اًمٞمديـ ،وُمًح اًمرأس ،وهمًؾ اًمرضمٚملم ،واًمؽمشمٞم٥م ،واعمقآة.
وًمٙمٜمف هٜم٤م ضمٕمٚمف واضمٌ٤مت ،واضمٌ٤مت ًمٚمٓمٝم٤مرة ،وًمق ؿم٤مء ذوي آصٓمالطم٤مت عم٤م ذيمر هذه اًمقاضمٌ٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ
سم٤مًمٓمٝم٤مرة.
اخل ِّ ِ
لم ِذم اًم َّٓمٝم٤مر ِة اًمّم ْٖمْرى ،و َقم َغم ْ ِ ِ
اخلُ َّٗم ْ ِ
َو ُي ْٛم ًَ ُح َقم َغم ْ
ٞمؿ َي ْق ًُم٤م َو ًَمٞمْ َٚم ً٦مَ ،واعمُْ ًَا٤مومِ ُر
اجلٌِ َػمة ُمٜمْ ُٝم َامَ ،و َي ْٛم ًَ ُح َقم َغم ْ ُ
َ
ػ اعمُْ٘م ُ
َ
َ َ ُّ َ
ث إِ َمم ُِمثْ ِٚم ِف َقم َغم ؾم٤مشمِ ٍر َصم٤مسمِ ٍ
احلدََ ِ
ِ
ِ
٧م سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف.
َ
َصمالَ َصم َ٦م َأ َّي٤م ٍم َو ًَم َٞم٤مًم ِٞمٝم َّـ ُم َـ ْ َ
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اعمٛمًقطم٤مت ،ذيمر أٟمف يٛمًح قمغم اخلٗملم ،وم٤مًمٓمٝم٤مرة اًمّماٖمرى ،وقماغم اجلٌاػمة وماٞمٝمام ،يٕمٜمال ذم
احلدث إيمؼم وإصٖمر ،يٛمًح قمغم اخلٗملم ذم اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى ،وقمغم اجلٌػمة ذم اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى وذم اًمٙمؼمى،
واعمًح قمغم اخلٗملم شمقؾمع ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء وذيمروا ذوـمف يمام هق ُمٕمروف ذم سم٤مسمف ،ذيمروا ُمدشماف ،يٛمًاح اعم٘ماٞمؿ يق ًُما٤م
ىمديام شمٓمقل ُمدة اًمًٗمر إذا ؾم٤مومروا ُمثالً ُمـ اًمري٤مض إمم ُمٙم٦م يٌ٘ماقن
وًمٞمٚم٦م ،واعمً٤مومر صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م ،اعمً٤مومر يم٤من ً
ؿمٝمرا ىمد يٙمقن ُمٕمٝمؿ ُم٤مءً ،مٙمـ ٕضمؾ اعمِم٘م٦م يٛمًحقن قمغم اخلٗم٤مف صمالصم٦م أي٤مم ،جيدون اعم٤مء ًمٙمـ يِمؼ قمٚمٞمٝمؿ ظمٚمع
ً
اخلٗم٤مف ،ومٚمذًمؽ ُرظمص ًمٚمٛمً٤مومر أن يٛمًح صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ.
أيْم٤م سمدء اعمًح ،أٟمف ُمـ احلدث إمم ُمثٚمف ،قمغم أطمد إىمقال ،يٕمٜمل اًم٘مقل إول أٟمف يٌادأ ُماـ احلادث إمم
ذيمر ً
احلدث يقم وًمٞمٚم٦م ،واًم٘مقل اًمث٤مين أٟمف ٓ يٌدأ إٓ ُمـ اعمًحُ ،مث٤مل ذًمؽ إذا شمقو٠م ًمّمالة اًمٔمٝمر ،وًمٌس اخلٗملم وهاق
ـم٤مهر ،وضم٤مء اًمٕمٍم وهق ـم٤مهر وًمٙمٜمف شمقو٠م وُمًح وصغم يماذًمؽ اعمٖمارب واًمٕمِما٤مء سمتٚماؽ اًمٓمٝما٤مرة ،واٟمات٘مض
ووقءه ذم اًمً٤مقم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٚمٞمؾ ومٝمٜم٤مك ُمـ ي٘مقل ٓ يٌدأ اًمٞماقم سم٤مًمٚمٞمٚما٦م إمم ُماـ اًمًا٤مقم٦م اًمٕما٤مذةٕ :هنا٤م أول
احلدث ،وهٜم٤مك ُمـ ي٘مقل يٌدأ ُمـ اًمٕمٍمٕ :هن٤م أول ُمًح وًمق يم٤من همػم واضم٥م.
وهٜم٤مك ُمـ ي٘مقل :يٌدأ ُمـ اًمٗمجرٟٕ :مف أول ُمًح سمٕمد احلدثٟٕ :مف مل يٜمت٘مض ووقؤه اًمً٤مقم٦م اًمٕما٤مذةٟ ،ما٤مم
وأصٌح وذم اًمً٤مقم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمثالً واًمٜمّمػ شمقو٠م وُمًح ،همػم أن اعمخت٤مر هٜم٤م أٟمف ُماـ احلادث إمم ُمثٚماف ،يٕمٜمال ُماـ
ؾم٤مشمرا ،وما٢مذا
اًمً٤مقم٦م اًمٕم٤مذة أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م ،وهٙمذا ذيمر ً
أيْم٤م سمٕمض ذوط ذًمؽ اعمٛمًقح ٓ ،سمد أن يٙمقن ً
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يم٤من خمر ًىم٤م ُمثالً أو همػم ؾم٤مشمر ًمٚم٘مدمُ ،م٤م يًؽم اًم٘مدم دون اًمٙمٕم٥م ومال يٛمًح ٓ ،سمد أن يٙمقن صم٤مسمتًً٤م سمٜمٗمًف ،وم٢من يم٤من إذا
ُمِمك ؾم٘مط ومال يٛمًح ٕن اعمنموط أن يٙمقن صم٤مسمتًً٤م سمٜمٗمًف ،اًمٕم٤مدة أهنؿ يِمدوٟمف سمخٞمط ،يرسمٓمقن اخلٞمط قمغم اًمًا٤مق،
قمغم أؾمٗمؾ اًمً٤مق ،وشمقضمد هذه اجلقارب و ُشمًُٛمك اًمنماب ،جيٕمؾ ؿمٙمٚمٝم٤م ُمٓم٤مط يٛمًٙمٝم٤م قمغم اًم٘مدمُ ،م٤م شمٙمٚماؿ ها٤م
هٜم٤م قمـ اجلقارب ،وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م.
هؾ يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م أم ٓ؟
ٓ يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ،إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمتٞمٜم٦م ،سمحٞم٨م هب٤م وطمده٤م سمدون ٟمٕمؾ ،يٛمٌم ومٞمٝم٤م وٓ شمتٛمازق ٟمحاق
ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ ،ذم هذه احل٤مل شمٚمحؼ سم٤مخلٗم٤مف يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدهؿ ،رظمص هاذه اعمًا٠مًم٦م اإلُما٤مم أمحاد ،مل يارد ذم
أطمدهؿ صم٤مسم٧م إٓ اإلُم٤مم اعمٖمػمة ظمٓم٠مه يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء.
إذن ،ذه٥م اإلُم٤مم أمحد سم٤معمًح قمٚمٞمٝم٤م ًمقرود ذًمؽ قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ،ىم٤مًمقا :إٟمف روي قمـ شمًٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
أهنؿ ُمًحقا قمغم اجلقارب ،وًمٙمـ ضمقارهبؿ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ُمتٞمٜم٦م صمخٞمٜم٦م ىمقي٦م ،يّمٜمٕمقهن٤م ُمـ ؿمٕمر اًمْم٠من ،أي ُماـ
اًمّمقف ،وشمٙمقن ُمرصقص٦م ىمقي٦م ،سمحٞم٨م إٟمف ٓ خيرىمٝم٤م اعم٤مءً ،مق همًٚمٝم٤م ُم٤م وصؾ اعم٤مء إمم اًمٌنمة ،مم٤م يدل قمغم أهناؿ
يت٠ميمدون ُمٜمٝم٤م ،وؾمٌ٥م ذًمؽ ُم٤م هب٤م ُمـ اخلالف.
اضم٥م اًمٜمِّٞم ُ٦م ،و َشمٕم ِٛمٞمؿ ؾم ِ٤مئ ِر ْ ِ
ِ
َو َأُم٤م اًم َّٓم َٝم٤مر ُة ا ًْم ُٙمُؼمىَ :وم َت َْح َت َِقي َقم َغم ؾمٜمَّ ٍَّ٦م َو َو ِ
اضم ٍ
٥مَ :هم ًَْ ُؾ َُم٤م
اجل ًَدَ .واعمُْ ًْ َت ََح ُّ
َ
٥م :ا ًْم َق ُ َّ َ ْ ُ َ
ُ
َْ
َ
َّ
اًمِم َٕم ِرَ ،و َهم ًَْ ُؾ َىمدََ َُمٞمْ ِف ِذم َهم ْ ِ
َت ِْٚم ُٞمؾ َّ
سمِ ِف ُِم ْـ َأ ًذىَ ،وا ًْم ُق ُوق ُءَ ،وا ًْم َٖم ًَْ ُؾ َصمالَ َصم ً٦مَ ،واًمدََّّ ًْم ُؽَ ،واًمتَّٞمَ٤م ُُم ُـَ ،واًمتَّ ًَّْ ِٛمٞمَ ُ٦مَ ،و َ ْ
َػم َُم ْق ِو ِٕم ِف
إِ َذا َمل ْ َي ُٙم ْـ ُُمٌَ َّٚم ًٓم٤م.
ي٘مقل سم٠من اًمٓمٝم٤مرة اًمٙمؼمى ومٝمل اًمتل شمقضم٥م آهمتً٤مل ،ذيمر أهن٤م َتتقي قمغم ُؾمٜم٦م وواضم٥م ،اًمٓمٝم٤مرة اًمٙماؼمى،
َتتقي قمغم ؾمٜم٦م وواضم٥م ،اًمقاضم٥م اًمالزم اًمذي ٓ سمد ُمٜمف ،أوًٓ اًمٜمٞم٦مٕ ،ن اًمٜمٞم٦م ذط ًمٌ٘مٞم٦م إقمامل ،ذط ًمٚمٓمٝم٤مرة
يمٚمٝم٤م وًمٚمٕمٌ٤مدات يمٚمٝم٤م ،هذه اًمٜمٞم٦م.

فروع الفقه
يمذًمؽ شمٕمٛمٞمؿ ؾم٤مئر اجلًد ،اًمٓمٝم٤مرة اًمٙمؼمى ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ شمٕمٛمٞمؿ اجلًد ُمـ اهل٤مم إمم إىمدام ،وٓ سمد أن يت٠ميمد
ِ
َت َ٧م ُيم ُِّؾ َؿم ْٕم َر ٍة َضمٜمََ٤م َسم ً٦مش  ،هٙمذا ومال سمد ُمـ
نم َةََ :وم٢مِ َّن َ ْ
ُمـ همًؾ ُم٤م َت٧م اًمِمٕمر ،ذم طمدي٨م« :ا ْهمًْ ُٚمقا اًم َِّم َٕم َر َو َٟم ُّ٘مقا ا ًْم ٌَ َ َ
( )17

شمٕمٛمٞمؿ اجلًد ،ويتٕمٝمد إُم٤ميمـ اعمٜمٕمٓمٗم٤مت ،يم٤مإلسمٓملم وُم٤م سملم اإلًمٞمتلم وسمٓمقن اًمريمٌتلم وسمٓمقن اًمذراقملم ،وقمٛماؼ
اًمٍمة يتٕمٝمد ذًمؽ ،هذا هق اًمقاضم٥م اًمذي ٓ ُمٜمف اًمٓمٝم٤مرة اًمٙمؼمى.
أُم٤م اعمًتح٥م -و ُيًٛمك اًمًٜم٦م :-ومذيمروا قمنمة أؿمٞم٤مء ،إول اًمٜمٞم٦م ،اًمث٤مين اًمتًاٛمٞم٦م ،اًمث٤مًما٨م همًاؾ اًمٙمٗمالم،
اًمراسمع آؾمتٜمج٤مء ،همًؾ اًمٗمرج ،ودًمٙمف سم٤مًمٞمد اًمٞمنى ،اخل٤مُمس شمٜمٔمٞمػ اًمٞماد اًمتال سما٤مذت اًمٗمارضملم ،اًمًا٤مدس
اًمقوقء ووق ًءا يم٤مُمالًً ،اًمً٤مسمع شمثٚمٞم٨م همًؾ اًمرأس سمثالث ُهمروم٤مت ،اًمث٤مُمـ همًؾ اجلًاد يمٚماف ،اًمت٤مؾماع اًمتٞما٤مُمـ،
اًمٕم٤مذ همًؾ ىمدُمٞمف ذم ُمٙم٤من آظمر ،إذا مل يٙمـ ذًمؽ اعمٙم٤من ُمٌٚم ًٓم٤م ،هٙمذا ي٘مقل اًمقوقء.
اعمًتح٥م :همًؾ ُم٤م سمف ُمـ إذىُ ،مـ أصمر اعمٜمل قمغم ضمًده ،اًمقوقء ووق ًءا يم٤مُمالًً ،اًمٖمًاؾ صمال ًصما٤م ،أن يٙمارر
اًمٖمًؾ ،همًؾ رأؾمف وهمًؾ ضمًده صمال ًصم٤م ،اًمراسمع :اًمدًمؽ :أن يٛمر يده قمغم سمدٟمف ًمٞمدًمؽ اجلٚمد ،اخلا٤مُمس :اًمتٞما٤مُمـ:
يٖمًؾ اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ىمٌؾ إين ،اًمً٤مدس :اًمتًٛمٞم٦م ،اًمً٤مسمعَ :تٚمٞمؾ اًمِمٕمر ،اًمث٤مُمـ :همًؾ ىمديٛمف سمٖمػم ُمقوٕمف إذا
مل يٙمـ ُمٌٚم ًٓم٤م.
(اًمثَّ ِ٤مُمـَ :همًَ ُؾ َىمدََ ُمٞم ِف سمِ َٖم ِ ِ ِ ِ
اًمرضمالن ذم ُمقوع آظمر ،ذم ُمًاتٜم٘مع اعما٤مء،
َػم َُم ْقوٕمف ،إِ َذا َمل ْ َي ُٙم ْـ ُُّمٌَ َّٚم ًٓم٤م) ،إذا يم٤مٟم٧م ِّ
َْ ْ
ُ ْ
ٟم٘مٚمٝمام ذم ُمٙم٤من آظمر :أي َتقل ،ذيمرت ذًمؽ ُمٞمٛمقٟم٦م ذم صٗم٦م همًؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-أٟماف َتاقل ُماـ
ُمٙم٤مٟمف ومٖمًؾ ىمدُمٞمف  ،اٟمتٝمك ُمـ اًمٓمٝم٤مرة.
( )18

٤مطم ُش ُِمـ َهم ِ ِ
لم ،وا ًْم َٗم ِ
اخل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مه٤مَ ،و َز َو ُال ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾ سمِ َٖم ْ ِ
َاق ٍم
َاػم َٟم ْ
اًمًٌِٞم َٚم ْ ِ َ
اًمّم ْٖم َْرى َصم َامٟمٞمَ ٌ٦مَ ْ :
َواًمٜمَّ ََّقاىم ُض ِذم اًم َّٓم َٝم َ٤مرة ُّ
َػم َ
ْ ْ
٤مر ُج ُم َـ َّ
حل ِؿ ِ
َي ًِ ٍػم َضم٤مًمِ ًً٤م َأ ْو َىم ِ٤مئ ًامَ ،و َُم ُّس ا ًْم َٗم ْر ِج َواعمَْ ْر َأ ِة ًمِ َِم ْٝم َق ٍةَ ،و َأ ْيم ِ
اًمر َّد ُة.
اإلسمِ ِؾَ ،و ِّ
ْؾ َ ْ
ِ
و ِذم اًم َّٓمٝم٤مر ِة ا ًْم ُٙمُؼمى ِؾم َّت ٌ٦م :اعمَْٜمِل اًمدََّّ اومِ ُؼ سمِ َٚم َّذ ٍة ،وا ًْمتِ َ٘م٤مء ْ ِ
اخل َتَ٤م َٟم ْ ِ
٤مسَ ،واعمَْ ْق ُت.
احل ْٞم ُض َواًمٜمِّ َٗم ُ
َ
َ
َلمَ ،وإِ ْؾمالَ ُم ا ًْم َٙمَ٤موم ُرَ ،و ْ َ
ُ
ُّ
َْ
َ َ

( ) 17وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ( ،) 248اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن َت٧م يمؾ ؿمٕمرة
ضمٜم٤مسم٦م ( ،) 136ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب َت٧م يمؾ ؿمٕمرة ضمٜم٤مسم٦م (ُ )597مـ طمدي٨م أيب هريرة سمٜمحقه،
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
(ُ ) 18متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب  ،سم٤مب اًمٖمًؾ ُمرة واطمدة (ُ ،)281 ،276 ،266 ،265 ،259 ،257مًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب
صٗم٦م همًؾ اجلٜم٤مي٦م ( )317سمٜمحقه.
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َذ َيمَر سمٕمد ذًمؽ اًمٜمقاىمض ،ذيمر أهن٤م صمامٟمٞم٦م ومل يٕمد إٓ ؾمٌٕم٦مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ومٞمف ظمالف ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف ،اخل٤مرج
ُمـ اًمًٌٞمٚملمُ ،مـ اًمٗمرضملم ،اًمٌقل واًمٖم٤مئط واًمريح ،هذه يمٚمٝم٤م ٓ ظمالف أهن٤م ٟم٤مىمْم٦م ،ومل يذيمر آؾمتٜمج٤مء سمٕماده٤م،
وًمٙمٜمف ُمذيمقر ذم إطم٤مدي٨م ،سمٛمٕمٜمك أ ّن اعمتقوئ إذا يم٤من ىمد ظمرضم٧م ُمٜمف ٟمج٤مؾما٦م يمٌاقل أو هما٤مئط َهم ًََ َ
اؾ ومرضماف،
و ُيًٛمك ذًمؽ اؾمتٜمج٤م ًء ،وم٤مخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم ٟم٤مىمض.
٤مطم ُش ُِمـ َهم ِ ِ
صم٤مٟمٞم٤م( :ا ًْم َٗم ِ
ـم٤مهرا وإُم٤م أن يٙمقن
ٟمجً٤مٕ :ن اخل٤مرج ُمـ اًمٌدن إُم٤م أن يٙمقن
ً
ً
مه٤م) ،سمنمط أن يٙمقن ً
َػم َ
ْ ْ
أيْم٤م يٕمتؼم
ٟمجً٤م ،وم٢مذا يم٤من
ـم٤مهرا :ومال جي٥م اًمقوقء ،إذا دُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه ،ظمرج ُمٜمف دُمع هذا ـم٤مهر ،اُمتخط ،اعمخ٤مط ً
ً
ً
أيْم٤م ـم٤مهر ،يمذًمؽ ًماق أظمارج
ـم٤مهرا ،إذا قمرق ،ظمرج ُمٜمف قمرق ،هذا ـم٤مهر ،إذا اٟمتخؿ ،أي ظمرج ُمٜمف ًمٕم٤مب ،هذا ً
ً
ُمـ أذٟمٞمف رء ُمـ اًمقؾم٤مظم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ،هذا ـم٤مهرٕ :هنؿ ذيمروا أن ذم اًمرأس ،ىم٤مًمقا :ومٞمف أقمرسم٦م قمٞمقنُ ،مٜمٝم٤م طم٤مُمض
وهق اًمدُمع ي٘مقًمقن :إن اًمدُمقع ـمٕمٛمٝم٤م ُم٤مًمح ،طمتك ٓ شمٗمًد اًمٕملم ،أُم٤م اعمخ٤مط :وم٢مٟمف طم٤مُمض أؿمد ذم احلٛمقو٦م ،أُم٤م
ُم٤م خيرج ُمـ إذن :وم٢مٟمف ُمر ،أُم٤م ُم٤م خيرج ُمـ اًمٗمؿ :وم٢مٟمف قمذب احل٤مل .واحل٤مصؾ أن هذه يمٚمٝم٤م ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء.
يمثػما ،يٕمٜمل اًمٗم٤مطمش يٕمٜمل اًمٙمثػمُ ،مؾء اًمٗمؿ أو أيمثر،
إذن :اًمذي يٜم٘مض اًمٜمجس ،وم٢مذا شم٘مٞم٠م يٕمٜمل اؾمتٗمرغ ويم٤من ً
يمذًمؽ اًمدم ،إذا ظمرج ُمٜمف دم رقم٤مف أو ُمـ ضمرح أو ىمٞمحُ ،مـ ضمروح أو ىمروح ،اًمٗم٤مطمش هٜم٤م ٟم٤مىمض.
اًمث٤مًم٨مَ ( :ز َو ُال ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾ)ٟٕ :مف إذا زال قم٘مٚمف مل يٛمٚمؽ ٟمٗمًف ،هٙمذا ،سم٠مي رء يزول اًمٕم٘مؾ ،سم٤مًمٜمقم ،يزول اًمٕم٘مؾ
سم٤مًمًٙمر ٟ-مٕمقذ سم٤مهلل -يزول سم٤مجلٜمقن ،يزول سم٤مإلهمامء ومٞمٜمت٘مض اًمقوقء.
يًػما يمج٤مًمس أو ىم٤مئؿ ،إذا ٟمٕمس وهق ضم٤مًمس ،ظمٗمؼ سمرأؾمف ،أو ىم٤مئؿ ٟمٕمس ظمرق سمرأؾمف
ُرظمص ومٞمام إذا ٟم٤مم ٟمق ًُم٤م ً
ٟم٤مىمْما٤م ،أُما٤م إذا اوآمجع
ٓ يٜمت٘مض ،وذًمؽ يٕمٜمل أٟمف ًمق اؾمتٖمرق :ؾم٘مط ،طمٞم٨م إٟمف ٓ يزال
ضم٤مًمً٤م ،وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ً
ً
وٟمٕمس وٟم٤مم :وم٢مٟمف ٓ يٛمٚمؽ ويٚمحؼ سمف إذا يم٤من ُمتٙمئً٤م قمغم أريٙم٦م ،قمغم فمٝمره أو قمغم ضمٜمٌف وٟم٤مم ،وما٢من يما٤من ُمتٛمٙمٜمًًا٤م،
لم ِو َيم٤مء اًمً ِفَ ،وم٢مِ َذا َٟمَ٤مُم ِ
لم:
٧م ا ًْم َٕم ْ ُ
ُمٙمـ ُم٘مٕمدشمف ،ومٕمٚمف ٓ يٜمت٘مض ،وإن يم٤من همػم ُمتٛمٙمـ :وم٢مٟمف يٕمٞمد ،وذم احلدي٨م« :ا ًْم َٕم ْ ُ
َ
ُ َّ
اؾمتَ ْٓم َٚم َؼ ا ًْم ِق َيمَ٤م ُءش .
ْ
( )19

( )19طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (ُ ،)16879مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)4148طمًـ .وذم
اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.

فروع الفقه
أيْم٤م ظمالف ،هؾ يٜم٘مض ُمس اًمدسمر؟ عم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤متَ « :أ ُّي َام ا ُْم َر َأ ٍة َُم ًَّ ْ٧م
اًمراسمعَُ ( :م ُّس ا ًْم َٗم ْر ِج) ،ومٞمف ً
َوم ْر َضم َٝم٤مش  ،ىم٤مًمقا :اًمٗمرج ُيٓمٚمؼ قمغم اًم٘مٌؾ واًمدسمر ،وم٠محل٘مقا سمٛمس طمٚم٘م٦م اًمدسمر ،وًمٙمـ اًمرواي٤مت شمريمز قمغم اًمذيمر :أي
ِ
ومرضمٝم٤م ،ومٞمف ظمالف ،اًمذيـ ىم٤مًمقا ٓ :يٜم٘مض ،روي أ ّن قمٚم ًّٞم٤م عم٤م ُؾمئؾ :هؾ ياٜم٘مض
ُمس اًمذيمر ،وُمثٚمف ً
ُمس اعمرأة َ
أيْم٤م ّ
ِ
ٞمؽ َرء َٟم ِ
َج ٌسَ :وم٤م ْىم َٓم ْٕم ُفش  :يٕمٜمك أٟمف ًمٞمس سمٜمجس ،ويم٠مٟمف ُم٤م سمٚمٖمتف إطم٤مدي٨م ،وًمٙمـ
ُمس اًمذيمر؟ وم٘م٤مل« :إِ ْن َيمَ٤م َن وم َ ْ ٌ
( )23

( )21

عم٤م صمٌت٧م إطم٤مدي٨م اطمت٤مط وشمقو٠م ُمـ ُمس ومرضمف ،سمٕمْمٝمؿ ىم٤ملُ :مس اًمذيمر ٓ يٜم٘مض إٓ إذا ُمًف إلصم٤مرة اًمِمٝمقة.
ٍ
ِ
ُمس ذرا ًقما٤م،
اخل٤مُمسَُ ( :م ُّس اعمَْ ْر َأة سمِ َِم ْٝم َقة) ،إذا طميشمف اًمِمٝمقة ،يٕمٜمل أطمس قمٜمدُم٤م ُمس يده٤م ُمثالً أو ىم ٌّؾ أو ّ
وم٢مٟمف إذا يم٤من سمِمٝمقة :اٟمت٘مض ووقؤه ،ذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل إمم أٟمف يٜم٘مض ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمِمٝمقة وسمٖمػم ؿمٝمقة :وذًمؽ ٕن
هٜم٤مك ىمراءة ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْو َٓ َُم ًْ ُت ُُؿ اًمٜمِّ ًَِّ٤م َء﴾ .
( )22

سمٕمض اًمٕمٚمامء يم٤مسمـ قمٌ٤مس ،ىم٤مل" :اعمالُمً٦م ذم اجلامع"  ،وسمٕمْمٝمؿ ىما٤مل" :اعمالُمًا٦م اًمتال سمِماٝمقة" ،وىمرأها٤م
( )23

ٟم٤مىمْم٤م وًماق ًمٖماػم ؿماٝمقة ،وًمٙماؾ
سمٕمْمٝمؿَ ﴿ :أ ْو عمَ ًْتُ ُُؿ اًمٜمِّ ًَِّ٤م َء﴾ ،وم٠مظمذ اًمِم٤مومٕمل هبذه اًم٘مراءة ،ومجٕمؾ جمرد اًمٚمٛمس ً
اضمتٝم٤مده.
حل ِؿ ِ
أيْم٤م ظمالف ،وًمٙمـ يؽمضمح أٟمف ٟم٤مىمضٟٕ :مف ورد ومٞمف طماديث٤من صاحٞمح٤من،
اإلسمِ ِؾ) ،وومٞمف ً
اًمً٤مدسَ ( :أ ْيم ُْؾ َ ْ
وهؾ يٜم٘مض مجٞمع أضمزائٝم٤م؟ ذم ذًمؽ ظمالف ،ويم٠م ّن اجلٛمٝمقر إيمثريـ قمغم أٟمف ٓ ياٜم٘مض إٓ اًمٚمحاؿ إمحار ،وماال
حلام،
يٜم٘مض أيمؾ إُمٕم٤مء ،وٓ اًمٙمرش ،وٓ اًم٘مٚم٥م ،وٓ اًمٙمٌد ،وٓ اًمرئ٦م ،وٓ اًمٙمٚمٞم٦م ،وٓ اًمٚمً٤منٕ :هن٤م ٓ ُشمًُٛمك ً
وآطمتٞم٤مط أٟمف يٜم٘مض يمٚمف.
ِ
ْا٧م ًَمٞمَ ْحاٌَ َٓم َّـ َقم َٛم ُٚم َ
اؽ﴾  ،وُماـ اًمٕمٛماؾ
ذ ْيم َ
اًمً٤مسمع( :اًمردة) :اًمردة :أي :اًمٙمٗمر ،ىم٤مل اهلل -شمٕما٤مممًَ ﴿ :مائ ْـ َأ ْ َ
()24

اًمٓمٝم٤مرة ،وم٢مذا ارشمد ويمٗمر وًمق ؾم٤مقم٦م :سمٓمٚم٧م اًمٓمٝم٤مرة ،ومال سمد أن جيدد اًمٓمٝم٤مرة ،هذه اًمٜمقاىمض ؾمإٌم٦م ،وهاق ي٘ماقل

) (23صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (ُ ) 7376مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع( :)2725صحٞمح.
( )21أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ( ،)435 ،434 ،433واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ  )1753 ،1749( ،سمٜمحقهُ ،مقىمقوم٤م قمغم ؾمٕمد سمـ أيب
وىم٤مص ،واسمـ ُمًٕمقد ،واسمـ قمٌ٤مس ،وضمقاز ُمس اًمذيمر هق ُمذه٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.
) (22اًمٜمً٤مء.43 :
( )23أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)1772 ،1769 ،1768اًمٌٞمٝم٘مل ( .)8383
) (24اًمزُمر.65 :

فروع الفقه
هٜم٤مك أهن٤م صمامٟمٞم٦م ،شمرك شمٖمًٞمؾ اعمٞم٧مً ،مقضمقد اخلالف ومٞمفُ ،مع أٟمف ورد ومٞمف طمدي٨م صحٞمح أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
مح َٚم ُفَ :وم ْٚم َٞمتَ ََق َّو ْ٠مش  ،وىمٞمؾ :اعمراد سمحٛمٚمف أن اطمتْمٜمف ،اطمتْمٜمف ومل يٙمـ قمٚمٞماف
ىم٤ملَُ « :م ْـ َهم ًََّ َؾ َُم ِّٞمتًً٤مَ :وم ْٚم َٞم ْٖمتَ ًَِ ْؾَ ،و َُم ْـ َ َ
( )25

ؾم٤مشمر ،أٟمف يتقو٠م ،وأُم٤م احلٛمؾ وم٘مٞمؾ يمذًمؽ ،محٚمف يٕمٜمل اطمتْمٜمف ،وًمٙمـ إيمثرون قمغم أٟمف ًمٞمس سمٜم٤مىمض إٓ إذا ُمس
قمقرشمف ،ومٝمذه هل أريم٤من اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى .اًمٓمٝم٤مرة اًمٙمؼمى ،اًمتل هل اًمٖمًؾ ،أريم٤مهن٤م ؾمت٦م ،يٕمٜمل اعمقضمٌ٤مت.
أوًٓ( :اعمَْٜمِ ُّل اًمدََّّ اومِ ُؼ سمِ َٚم َّذ ٍة) ،اؿمؽمـمقا ومٞمف أن يٙمقن داوم ً٘م٤م ،وهق اًمذي يٜمدومع اٟمدوم٤م ًقم٤م ،أُم٤م إذا يم٤من خيارج ؾماٞمال ًٟمً٤م
يمًٞمالن اًمٌقل :وم٢مٟمف ٓ يقضم٥م اًمٖمًؾ ،قم٤مدة أن سمٕمض اًمرضم٤مل قمٜمده همٚمٛم٦م وؿمٝمقة ىمقي٦م ،هذا اعمٜمل اًمذي ذم ضمًده
ىمد يٜمزل ويٙمقن ُمع اًمٌقل ،وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ اًمٌقل ظمرج ُمٜمف ٟم٘مطٟ ،م٘مٓمت٤من أو صمالث أو أرسمعُ ،مٜمل فم٤مهرُ ،م٤مذا ُيًٛمك؟
اًمق ْدي خيرج يمام يًٞمؾ اًمٌقل ،ومٝمذا ٓ يٜم٘مضٟٕ :مف ُم٤م ظمرج دوم ً٘م٤م ،ومل يّمحٌف ًمذة قمٜمد ظمروضمف ،أُم٤م إذا اؾمتٛمٜمك ،أي
أيْما٤م ًماذة َتٗماػ شمٚماؽ
ومٕمؾ اًمٕم٤مدة اًمني٦م ،وم٤مًمٕم٤مدة أٟمف خيرج اعمٜمل وخيرج داوم ً٘م٤م ،يٕمٜمل يٜمدومع اٟمدوم٤م ًقم٤م ،ويّماحٌف ً
اًمِمٝمقة ،ومٝمذا هق اًمذي يقضم٥م اًمٖمًؾ.
٥م اًمرضمؾ ذيمره ذم اًمٗمرج :أي ذم ومرج اعمرأة ،همٞم٥م إمم حمؾ اخلتا٤من :وم٢مٟماف
اًمث٤مين( :اًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملم) :يٕمٜمل إذا َهم َّٞم َ
أيْم٤م ظمالف ،اًمراضمح أٟمف يقضم٥م اًمٖمًؾ ،يم٤مٟمقا خيتٜمقن اًمٜمً٤مء ،سم٘مٓمع ىمٓمٕما٦م حلاؿ ذم هاذا
يقضم٥م اًمٖمًؾ ،ذم ذًمؽ ً
اعمٝمٌؾ ،وم٢مذا همٞم٥م ذيمره إمم أن يّمؾ حمؾ ظمت٤مٟمف حمؾ ظمت٤مهن٤م :وم٢مٟمف يقضم٥م اًمٖمًؾ ،يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
رظمص هلؿ سمٕمدم آهمتً٤مل ُمٜمف ،وضم٤مء أٟمف ىم٤مل« :إِٟمَّام اعمَْ٤مء ُِمـ اعمَْ ِ
٤مءش  ،يٕمٜمل اعم٤مء اًمذي هق ُم٤مء آهمتً٤مل ُماـ اعما٤مء
َّ َ ُ َ
ِ
اًمذي هق اإلٟمزال ،إٟمزال اعمٜمل ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ضم٤مء هذا احلدي٨م« :إِ َذا ا ًْمتَ َ٘ماك ْ ِ
ا٥م ا ًْم ُٖم ًُْ ُ
اؾش  ،ذم
اخلتََ٤م َٟمَا٤منَ :وم َ٘مادْْ َو َضم َ
( )26

( )27

( )25صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 9862أسمق داود :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم اًمٖمًؾ ُمـ همًؾ اعمٞم٧م( ،)3161اًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٜم٤مئز،
سم٤مب اًمٖمًؾ ُمـ همًؾ اعمٞم٧م ( ،) 993ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اسمـ ُم٤مضم٦م :يمت٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم همًؾ اعمٞم٧م (ُ )1462مـ
طمدي٨م أيب هريرة –ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )26أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب إٟمام اعم٤مء ُمـ اعم٤مء (ُ )343مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
( )27صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)26325اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف (ُ ،) 1183مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع(:)488
صحٞمح ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وهمػممه٤م ،سمف ،وسمٜمحقه.

فروع الفقه
يمدَّ ه٤م سم٘مقشمف ،زاد ُمًٚمؿَ « :وإِ ْن
٥م ا ًْم ُٖم ًُْ ُؾش  ،يٕمٜمل َّ
طمدي٨م آظمر «إِ َذا َضم َٚم َس َسم ْ َ
لم ُؿم َٕمٌِ َٝم٤م إَ ْر َسم َعُ ،صم َّؿ َضم َٝمدََ َه٤مَ :وم َ٘مدْْ َو َضم َ
َمل ْ ُيٜمْ ِْز ْلش .
( )28

( )29

اًمث٤مًم٨م( :إِ ْؾمال ُم ا ًْم َٙمَ٤مومِ ِر) ،وذًمؽ ٕٟمف سمٙمٗمره ٟمجس ﴿إِ َّٟم ََّام اعمُْ ْ ِ
نم ُيمُق َن َٟم ََج ٌس﴾  ،وم٢مذا أؾمٚمؿ :وم٢مٟمف يٖمتًؾ ًمٞمتٓمٝمر
( )33

ٟمجً٤م وإن يم٤مٟم٧م ٟمج٤مؾمتف ُمٕمٜمقي٦م ،وأٟمٙمر ذًمؽ سمٕمض اًمٕمٚمامء :ىم٤مًمقاً :مق يم٤من واضم ًٌ٤م ًَم َٕم َّٚم َٛمف اًمٜمٌل -صاغم
سمٕمد أن يم٤من ً
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمدقم٤مة إمم اهللُ ،يرؾمؾ ُمـ يدقمق اًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم ،ويًٚمؿ ظمٚمؼ يمثاػمُ ،مئا٤مت أو أًماقف ،وُماع
ذًمؽ ،وم٢مهنؿ ٓ ي٠مُمروهنؿ ،أن ُمـ أؾمٚمؿ ومٕمٚمٞمف أن يٖمتًؾ ،وًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م أن اعمنميملم وسما٤مٕظمص اًمرضما٤مل وىمٕما٧م
ُمٜمٝمؿ ضمٜم٤مسم٦م ،وىمع ُمٜمٝمؿ اطمتالم أو مج٤مع ومل يٖمتًٚمقا هم٤مًم ًٌ٤م ،ومٞم١مُمر إذا أؾمٚمؿ أن يٖمتًؾ.
َؽ َقم ِـ اعمَْ ِح ِ
ٞمض ُىم ْ
اًمراسمع( :احلٞمض) .اخل٤مُمس( :اًمٜمٗم٤مس) ٓ ،ظمالف ذم هذاً :م٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َي ًْ َ٠م ًُمق َٟم َ
اق
اؾ ُه َ
ِ
َأ ًذى َوم٤م ْقمتَ َِز ًُمقا اًمٜمِّ ًَِّ٤م َء ِذم اعمَْ ِح ِ
ار ُيم ُُؿ اهللَُّ﴾  ،طمتاك
قه َّـ َطمتََّّك َي ْٓم ُٝم ْر َن َوم٢مِ َذا َشم َٓم َّٝم ْر َن َوم ْ٠م ُشم ُ
ٞمض َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
ُقه َّـ ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َأ َُم َ
( )31

قه َّـ َطمتََّّك َيتَ َٓم َّٝم ْر َن﴾ ،واظمت٤مره٤م اسماـ
يٓمٝمرن يٕمٜمل يٜم٘مٓمع اًمدم ،وم٢مذا شمٓمٝمرن يٕمٜمل اهمتًٚمـ ،وومٞمف ىمراءةَ ﴿ :وَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
ضمرير  ،يٕمٜمل طمتك يتؿ اًمتٓمٝمر.
( )32

وحيٙمؿ سم٠مٟمف ٟمجس ،ومذًمؽ ُيٖمتًؾ سمٕماده إذا
واًمٜمٗم٤مس ُمٚمحؼ سم٤محلٞمض ،وذًمؽ ٕٟمف دم ،أي دم خيرج ُمـ اًمٗمرج ُ
ُقه َّـ﴾.
اٟم٘مٓمع ٓ ،شمّمكم طمتك يٖمتًؾ ،وٓ جي٤مُمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م طمتك شمٖمتًؾً :م٘مقًمفَ ﴿ :وم٢مِ َذا َشم َٓم َّٝم ْر َن َوم ْ٠م ُشم ُ
اًمً٤مدس( :اعمَْ ْق ُت) ٓ ،ظمالف أن اعمٞم٧م ٓ سمد أن ُي َٖم ًََّ َؾ طمتك وًمق يم٤من ٟمٔمٞم ًٗم٤مً ،مق اهمتًؾ وشمٜمٔمػ ودًمؽ ضمٚمده،
وسمٕمد حلٔم٤مت ُم٤مت ،سمٕمد دىم٤مئؼ سمٕمد رسمع ؾم٤مقم٦م ُم٤مت ،وهق ٟمٔمٞمػ ٓ ،سمد أن ُيٖمًؾٕ :ن هذا اًمتٖمًٞمؾ يٕمتؼم قمٌ٤مد ًة.

(ُ )28متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٖمًؾ ،سم٤مب إذا اًمت٘مك اخلت٤مٟم٤من ( ،) 291وُمًٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ٟمًخ اعم٤مء ُمـ اعم٤مء ووضمقب
اًمٖمًؾ سم٤مًمت٘م٤مء (ُ )348مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( )29أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ٟمًخ اعم٤مء ُمـ اعم٤مء ووضمقب اًمٖمًؾ سم٤مًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملم (ُ )348مـ طمدي٨م أيب هريرة.
) (33اًمتقسم٦م.28 :
) (31اًمٌ٘مرة.222 :
( ) 32حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد اًمٓمؼمي ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م "اًمتٗمًػم" ،و"اًمت٤مريخ" وهمػممه٤م .ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م ٓ :أقمٚمؿ قمغم وضمف إرض
أصح٤مب يتٗم٘مٝمقن قمغم ُمذهٌف ،وًمد ؾمٜم٦م أر ٍ
سمع وقمنميـ وُمئتلم،
أطمدا ،وًمف
أقمٚمؿ ُمـ حمٛمد سمـ ضمرير .ويم٤من ُمـ إئٛم٦م اعمجتٝمديـُ ٓ ،ي٘مٚمد ً
ٌ
وُم٤مت ًمٞمقُملم سم٘مٞم٤م ُمـ ؿمقال ،ؾمٜم٦م قمنم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر" :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" ( – 267/14شمرمج٦م " ،)175ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م" ًمٚمًٌٙمل
( – 123 /3شمرمج٦م .)122

فروع الفقه
اًمثَّ ِ٤مين :اًم َّٓمٝم٤مر ُة ُِمـ اًمٜمََّّج٤مؾم ِ٦م ،و ِهل ُم ِْمتَ َِٛم َٚم ٌ٦م َقم َغم َأرسمٕم ِ٦م َأ ْؿمٞم٤مءَٟ :مَج ٍ
ال سمِ ِفَ ،وُم َز ٍ
يؾَ ،وُم َز ٍ
ال َقمٜمْ ُف.
ََْ
ُ
٤مؾم٦مَ ،و ُُم ِز ٍ ُ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ
ان ُحم َر ٍم َومق َق ْ ِ
مخر ،و ُيم ُُّؾ طمٞمق ٍ
اًمٜمََّّج٤مؾم ُ٦م :سمق ٌل ،و َهم ِ
َ٤مئ ٌطَ ،و َهمَػم ُم ْ٠م ُيم ٍ
اهل ِّرَ ،و ِضم ْٚمدُُ ُيم ُِّؾ َُمٞمْتَ ٍَ٦مَ ،وَٓ َي ْٓم ُٝم ُر سمِ٤مًمدِِّّ َسم٤م ِغِ،
َّ ْ
َ ََ
ُقلَ ،و َ ْ ٌ َ
َ َ َْ َ
ُْ َ
َػم طمٞمق ِ
ٍ
ان َسم ْح ٍر َٓ َيٜمْ ُْج ُس سمِ َٛم ْقشمِ ِفَ ،وآ َد ُِمل.
َو َقم ْٔم ُؿ ُيم ُِّؾ َُمٞمْتََ٦م َهم ْ ِ َ َ َ
حي ًِ ُـ ِ
اإل َزا ًَم َ٦م.
َو َأ َُّم٤م اعمُْ ِز ُيؾَ :وم ُٝم َقُ :يم ُُّؾ َُم ْـ ُ ْ
ِ ِ
٥م و ْ ِ
اًمؽم ِ
٤مص ً٦م.
اخلٜمْ ِْز ِيرَ ،وإَ ْطم َج ُ٤مر ِذم آ ْؾمت ْج َام ِر َظم َّ
اب ِذم ا ًْم َٙم ْٚم ِ َ
قرَ ،و َُم َع ُّ َ
َو َأ َُّم٤م اعمُْ َز ُال سمِ َفَ :وم٤معمَْ٤م ُء اًم َّٓم ُٝم ُ
ِ ِ
٤مؾم ُ٦م سمِ ِفَ ،و َيتَ َٓم َّٝم ُر اعمُْ َّم ِّكم ِذم َسمدََ ٟمِ ِف َو َصم ْقسمِ ِف َو ُسم ْ٘م َٕم ِ٦م َصالََشمِ ِف.
َو َأ َُّم٤م اعمُْ َز ُال َقمٜمْ ُفَ :وم ُٙم ُُّؾ َُم٤م َقمٚم َ٘م٧م اًمٜمَّ ََّج َ
ذيمر اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت .وم٤مًمٜمج٤مؾم٤مت شمٚمقث اجلًد ،ويمذًمؽ اًمثٞم٤مب ،ومال سماد ُماـ إزاًمتٝما٤م ،وٓ سماد ُماـ
شمٓمٝمػمه٤م ،شمِمتٛمؾ قمغم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مءٟ ،مج٤مؾم٦م ،وُمزيؾ ،وُمزال سمف ،وُمزال قمٜمف ،هٙمذا سمٞمٜمٝم٤م سمٕمد اإلمج٤مل.
اًمٜمج٤مؾم٦م هل اًمٌقل واًمٖم٤مئط ٓ ،ظمالف أٟمف ٟمجس ،أن اًمٌقل أو اًمٖم٤مئط ٟمجس ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت اًمٕمٞمٜمٞما٦م ،يماذًمؽ
سمقل همػم اعم٠ميمقل وروصمف ،سمقل احلامر وروصمف ٟمجس ،ويمذًمؽ اًمٙمالب واًمًٜم٤مٟمػم ،واًمذئ٤مب ويمؾ ُم٤م ًمٞمس سمٛم٠ميمقل وم٢من
سمقًمف وروصمف ورضمٞمٕمف ٟمجس.
اهلر ُومرظمص ذم ؾم١مره
اخلٛمر ٟمجس ،وًمق يم٤من أصٚمٝم٤م ُمـ متر أو ٟمحقه ،يمؾ طمٞمقان حمرم ومقق اهلر وم٢مٟمف ٟمجس ،أُم٤م ّ
إذا ذب ُمـ اعم٤مء وم٢مٟمف ُيتً٤مُمح ومٞمف.
ِ
ا٧م سمِاٜمَ ََج ٍ
لم َقم َٚماٞمْ ُٙم ُْؿ
اقاومِ َ
ذم طمدي٨م أيب ىمت٤مدة  :ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّهن َا٤م ًَمٞمْ ًَ ْ
س :إِ َّهن َا٤م ُما َـ اًم َّٓم َّ
واًم َّٓمقا َوم ِ
٤متش  ،يٕمٜمل اهلر َة.
َ َّ
( )33

( )34

( )33احل٤مرث سمـ رسمٕمل ،وىمٞمؾ اؾمٛمف  :اًمٜمٕمامن .وىم ٞمؾ  :قمٛمرو .أسمق ىمت٤مدة إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل اًمًٚمٛمل وم٤مرس اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،-
ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م ،وىمٞمؾ :ؿمٝمد سمدرا .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمٕملم .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم .وىم٤مل اًمٌخ٤مريُ :م٤م
سملم اخلٛمًلم واًمًتلم .اٟمٔمر  :آؾمتٞمٕم٤مب ( 1731/4شمرمج٦م  ،)3133اإلص٤مسم٦م ( 327/7شمرمج٦م .)13435
( )34طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 22636أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ؾم١مر اهلرة ( ،)75اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة،
سم٤مب ؾم١مر اهلرة ( ،) 92ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ؾم١مر اهلرة ( ،)68اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م،
سم٤مب اًمقوقء سمً١مر اهلرة واًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)367وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.

فروع الفقه
أيْم٤م ،إذا ُم٤مشم٧م ذم اعم٤مء أو ذم اًمًٛمـ ،ورد أن وم٠مرة ؾم٘مٓم٧م ذم ؾمٛمـ وم٘م٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
اًمٗم٠مرة ٟمجً٦م ً
قه٤م َو َُم٤م َطم ْق َهل َ٤مَ ،و ُيم ُٚمقا َؾم ْٛمٜمَ ُٙم ُْؿش  ،ومدل قمغم أهن٤م ٟمجً٧م ُم٤م طمقهل٤م ُمـ اًمًٛمـ ،يماذًمؽ ُما٤م وماقق اهلار ،يٕمٜمال
« َأ ًْم ُ٘م َ
( )35

اًمٙمالب ،وهٜم٤مك أٟمقاع ومقق اهلر ،يٕمٜمل اًمذئ٤مب ُمثالًً ،وأٟمقاع اًم٘مٓمط همػم اعمٕمرووم٦مُ ،اظمتٚمػ ذم ضمٚمقد اعمٞمت٦م ،ذيمار أن
ضمٚمد اعمٞمت٦م ٟمجس ،وأٟمف ٓ يٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ ،وذم ذًمؽ ظمالف ،وًمٕمؾ اًمّمقاب أٟمف يٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ ،واًمذيـ ىما٤مًمقا إٟماف ٓ
أيْم٤م ذم اعم٤مئٞم٤مت.
يٓمٝمر ىم٤مًمقا :إٟمف إذا ُدسمغ :ضم٤مز أن ُيًتٕمٛمؾ ذم اًمٞم٤مسمً٤مت ،واًمّمقاب أٟمف يٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ و ُيًتٕمٛمؾ ً
قمٔم٤مم اعمٞمت٦م ٟمجً٦م أ ّي٤م يم٤مٟم٧م ،إذا ُم٤مت اًمٌٕمػمُ ،م٤مت اخلروفُ ،م٤مت اًمثقر ،ومٕمٔم٤مُمف وحلٛمف ٟمجً٦م ،إٓ طمٞمقاٟم٤مت
اًمٌحر ٓ ،شمٜمجس سم٤معمقت ،طمٞمقان اًمٌحر يٕمٜمل اًمًٛمؽ وٟمحقه ٓ حيت٤مج إمم شمزيمٞم٦م .ويمذًمؽ ُمقت أدُمل ،أدُمال
ـم٤مهر ،ضم٤مء ذم طمدي٨م« :إِ َّن اعمُْ ْ١م ُِم َـ َٓ َيٜمْ ُْج ُس َطم َّٞم٤م َوَٓ َُم ِّٞم ًتً٤مش .
( )36

ذيمر أن اًمٜمج٤مؾم٦م َتتقي قمغم أرسمٕم٦مٟ( :مج٤مؾم٦م ،وُمزيؾ ،وُمزال سمف ،وُمزال قمٜمف)( .اعمزيؾ :يمؾ ُمـ حيًـ اإلزاًم٦م)،
يٕمٜمل اعمٓمٝمر ،يمؾ ُمـ حيًـ اإلزاًم٦م ،طمتك وًمق يم٤من همػم ُمٙمٚمػً ،مق أن صٌ ًّٞم٤م رأى ٟمج٤مؾم٦م قمغم رء وص٥م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مء
أيْم٤مً ،مق أن صمق ًسم٤م شمٜمجس صمؿ أص٤مسمف
وـمٝمره٤م ،وهق اسمـ مخس ؾمٜملم أو أرسمع ـمٝمرتٕ :هن٤م ُمـ سم٤مب اإلزآت ،يمذًمؽ ً
ُمٓمر همٛمره ـمٝمر ،وًمق أن ُم٤مًٓ شمٜمجس ،وظم٤مض سمف ذم ؾمٞمؾ أو هنر ـمٝمرٕ ،ن اًم٘مّمد إزاًم٦م شمٚمؽ اًمٕملم ،اًمٕملم اًمٜمجً٦م،
وم٤مًمذي يزيٚمٝم٤م يمؾ ُمـ حيًـ اإلزاًم٦م وٓ َتت٤مج إمم ٟمٞم٦م.
أُم٤م (اعمُزال سمف) :ومٝمق اعم٤مء اًمٓمٝمقر ،اعم٤مء اًمٓمٝمقر هق اًمذي يٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٤متٟ ،مج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م اؿمؽمط ًمتٓمٝمػم ًمٕم٤مسمف
اؿمؽمط اًمؽماب ،إذا ذب اًمٙمٚم٥م ذم إٟم٤مء أطمديمؿ ومٚمٞمٖمًٚمف ؾمٌ ًٕم٤م ،واًمث٤مُمٜم٦م سما٤مًمؽماب ،أو إطماداهـ سما٤مًمؽماب هٙماذا،
وهذا ظم٤مص سمٚمٕم٤مسمف اًمذي هق ُم٤م يًٞمؾ ُمـ ومٛمف ٓ ،سمد ُمـ همًٚمف ؾمٌ ًٕم٤م إطمداهـ سم٤مًمؽماب أو اًمث٤مُمٜم٦م سم٤مًمؽماب.

( )35أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ُم٤م ي٘مع ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ذم اًمًٛمـ واعم٤مء (ُ )235مـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
( )36صحٞمح :أظمرضمف أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ( ،)542/1سم ٜمحقه ،ىم٤مل احل٤ميمؿ :صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مهُ ،مـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس.
ً
وذيمره اًمٌخ٤مري ً
ُمرومققم٤م ،ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل (:)1363
ُمقىمقوم٤م قمغم اسمـ قمٌ٤مس ،وروي
ُمٕمٚم٘م٤م ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب قمًؾ اعمٞم٧م وووقئف سم٤معم٤مء واًمًدر،
ً
ُمرومققم٤م.
واعمٕمروف ُمقىمقف ،وىم٤مل احل٤مومظ ذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ :)463/2( :إؾمٜم٤مده صحٞمح وهق ُمقىمقف ،وىمد روي ُمـ هذا اًمقضمف
ً
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ىم٤مًمقا :احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أن ًمٕم٤مسمف ومٞمف سمٕمض اجلراصمٞمؿ ٓ ،شمازول إٓ سما٤مًمؽماب ،ذيمار سمٕماض اعمِما٤ميخ ،أن سمٕماض
اعمٗمٙمريـ ٟمٔمر إمم إٟم٤مء سمٕمد ذب اًمٙمٚم٥م سم٤معمٙمؼم ،وإذا ومٞمف هذه اجلراصمٞمؿ اعمٚمتّم٘م٦مُ ،مٚمتّم٘م٦م سم٤مًم٘مدح ،ومٖمًٚمف سمّم٤مسمقن
ومٚمؿ شمزل ،همًٚمف سمٛمزيؾ ومام زاًم٧م ،أطمرىمف سم٤مًمٜم٤مر ومٚمؿ شمزل ،ومل شمزل إٓ سمٕمدُم٤م دًمٙمف سم٤مًمؽماب.
وهؾ ُيٚمحؼ سمف اخلٜمزير؟ اخلٜمزير ٟمجس ،وٕٟمف ىمذر وٕٟمف ي٠ميمؾ اًمٕمذرة ،ي٠ميمؾ اًمٖم٤مئط ،إذا رأى إٟمً٤من يتٖماقط،
اٟمتٔمره طمتك ي٘مقم ومًٕمك إًمٞمف وأيمؾ ذًمؽ اًمؼماز اًمذي خيرج ُمٜمف ،ومٚمام يم٤من يمذًمؽ ضم٤مء اًمتحاريؿ ،ضما٤مء َتاريؿ حلاؿ
اخلٜمزير ،وًمٙمـ هؾ ُيٚمحؼ سم٤مًمٙمٚم٥م ذم ٟمج٤مؾم٦م ًمٕم٤مسمف؟ هٙمذا اظمت٤مروا ،وًمٕمؾ إىمرب أٟمف ٓ ُيٚمحؼ سماف ،سماؾ ٟمج٤مؾماتف
أيْم٤م اًمٙمٚم٥م روصمف وسمقًمف يمً٤مئر اًمٜمج٤مؾم٤متُ ،شمُٖمًؾ طمتك يذه٥م قمالم اًمٜمج٤مؾما٦مً ،ماٞمس
يمً٤مئر اًمٜمج٤مؾم٤مت ،يمذًمؽ ً
ذ ًـم٤م أن ُيٖمًؾ ؾمٌ ًٕم٤م سمقًمف أو ٟمحقه ،سمؾ هق يمٌقل أدُمل وسمراز أدُمل.
ِ
ِ
٤مصا ً٦م) ،ضما٤مء ذم أهنا٤م شمزياؾ أصمار اًمٜمج٤مؾما٦م ،ذم هاذه إزُمٜما٦م ىماد
آؾمت ْج َام ِر َظم َّ
ي٘مقل( :اعمُْ َز ُال سمِف :إَ ْطم َج ُ٤مر ِذم ْ
يتٛمًحقن سم٤معمٜم٤مديؾ ،يٛمًح دسمره سمٕمد اًمٖم٤مئط وٟمحقه ،وًمٙمـ ٟم٘مقل ذم هذه احل٤مل ٓ سماد ُماـ اعما٤مء ،إذا ُمًاح سمٖماػم
إطمج٤مر أو ٟمحقه وم٢مٟمف ُيتٌع ذًمؽ سم٤معم٤مء.
وإَ ْومم أن جيٛمع سمٞمٜمٝمام ،يٛمًح اخل٤مرج أو أصمر اخل٤مرج سم٤مٕطمج٤مر ،صمؿ ُيتٌٕمف اعم٤مء ،إن اىمتٍم قمغم اعم٤مء يمٗمك ،إن مل
أيْما٤م يٙمٗمال آىمتّما٤مر قماغم اعمٜم٤مدياؾ واخلارق وإقماقاد وٟمحقها٤م
جيد ُم٤م ًء واىمتٍم قمغم إطمج٤مر :يمٗمك ،وًمٕمٚمف ً
وٟمحقه٤م.
أُم٤م (اعمُزال قمٜمف) :ومٙمؾ ُم٤م قمٚم٘م٧م اًمٜمج٤مؾم٦م سمف ،اًمٜمج٤مؾم٦م شمٕمٚمؼ سم٤مًمثقر ومال سمد أن يٜمٔمٗمف ،شمٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن ،إذا قمٚم٘ما٧م
أيْم٤م شمٕمٚمؼ سم٤مٕرض ،شمٕمٚمؼ سم٤مًمًج٤مد ،أو
اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمً٤مق أو سم٤مًمٗمخذ أو سم٤مًمٌٓمـ ،ومال سمد أن يزًمف أين يٖمًٚمف ،اًمٜمج٤مؾم٦م ً
سم٤مًمٗمرش ،ومال سمد أن يٜمٔمٗمٝم٤م ويٓمٝمره٤م ،ومٞمتٓمٝمر اعمّمكم ذم سمدٟمف وصمقسمف وسم٘مٕمتف اًمتل يّمكم قمٚمٞمٝم٤م.

فروع الفقه
أحسن اهلل إليكم ،هذا سؤال يا شيخ يف الشبكة ي٘مقلُ :م٤م دًمٞمؾ َُمـ ىم٤مل :إن ُمس اعمرأة سمِمٝمقة يٜم٘مض ُمع اًمٞم٘ملم
أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ذيمر قمٚم٦م اًمِمٝمقة ذم إدًم٦م؟
اؾ سمٕم َ ِ ِ ِ
اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف ،ذيمرت قم٤مئِما٦م قماـ اًمٜمٌال -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿَ « -ىم ٌَّ َ َ ْ
اض ٟم ًَا٤مئفَ ،و َظم َ
ار َج َو َمل ْ
َيتَ ََق َّو ْ٠مش  ،وًمٙمـ محٚمقا ذًمؽ قمغم أن هذا شم٘مٌٞمؾ ؿمٗم٘م٦م ٓ ،شم٘مٌٞمؾ ؿمٝمقة ،وعم٤م ضم٤مءت أي٦م ﴿ َأ ْو َٓ َُم ًْاتُ ُُؿ اًمٜمِّ ًَِّا٤م َء﴾،
( )37

وم٠مضمراه٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم جمرد اًمٚمٛمس ،أٟمف جمرد ُم٤م يٛمس سمنمهت٤م يٜمت٘مض ووقؤه ،وعم٤م ضم٤مء طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،ىما٤مًمقا
أن ٟمجٛمع سملم أي٦م وسملم احلدي٨م ،ومٜمحٛمؾ اًمٚمٛمس قمغم أٟمف عمس سمِمٝمقة.
أحسن اهلل إليكم ،ي٘مقل :ذيمرشمؿ ذم اًمدرس أن اخلٛمر ٟمجس ،ومام طمٙمؿ اؾمتخدام اًمٕمٓمقر اًمتال ومٞمٝما٤م ٟماقع ُماـ
اًمٙمحقل؟
ؽما أو
مخرا وإن يم٤من ُمٗم ً
ٓ سم٠مس ضم٤مئزٕ ،هن٤م ٓ ُشمًُٛمك مخرا ،وُم٤م ذاك إٓ أهن٤م أـمٞم٤مب وهذا اًمٙمحقل ىمد ٓ ُيًٛمك ً
خمدراُ ،جيٕمؾ ذم اًمٕمٓمقر ًمٞمٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمتٕمٗمـ ،أو ًمٞمزيؾ أصمره٤م ،إذا ـمٞمٌ٧م صمقسماؽ وم٘ماد يٜمّماٌغ ويتًاخ ٕضماؾ هاذه
ً
ُمٓمٚمؼ ُشمنمب وشمًٙمر.
اًمٙمحقل يٓمػم ،ومٗمٞمٝم٤م وم٤مئدة وٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م مخر
ٌ
أحسن اهلل إليكم ،ي٘مقل :شمقو٠مت صمؿ ًمًٌ٧م ظمٗملم ،صمؿ ظمرضم٧م إمم اًمّمحراء ومل يٙمـ ُمٕمل ُم٤مء ،وسمٕمد يقُملم
وضمدت اعم٤مء ومٛمتك يٌدأ وىم٧م اعمًح؟
ظم٤مرضم٤م ،وم٤معمدة صمالصما٦م أيا٤مم ،وشمٌادأ ُماـ أول طمادث ،شمقوا٠مت وًمًٌا٧م ُماثالً ذم اًمْماحك،
ُمً٤مومرا
إذا يمٜم٧م
ً
ً
وؾم٤مومرت ،وذم اًمً٤مقم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ،اٟمت٘مض ووقؤك هٙمذا صمالصم٦م أي٤مم ،أوهل٤م هذا اًمٞمقم ،وعم٤م وضمدت اعم٤مء.
أحسن اهلل إليكم ،هذا ؾم١مال ذم اًمِمٌٙم٦م ي٘مقل :اُمرأة أظمؼمه٤م حمرُمٝم٤م سمٕمد طمٗمٚم٦م قمرس طميشمف أٟماف ٓ سماد ُماـ
اًمًٗمر اًمٚمٞمٚم٦م إمم اًمٕمٛمرة ،وأظمؼمه٤م سم٠مٟمف ٓ سمد أن شمذه٥م ُمٕمف وىمد ٟم٘مِم٧م احلٜم٤مء قمغم يدهي٤م ورضمٚمٞمٝم٤م ،واعمرأة اعمحرُم٦م ٓ
قمٚمام سم٠مهن٤م ىم٤مًم٧م إٟمف ٓ يٛمٙمٜمٜمل ـمقل اًمقىم٧م أن أدظمؾ يادي داظماؾ اًمٕمٌا٤مءة
شمٚمٌس اًم٘مٗم٤مز ،ومامذا شمٗمٕمؾ ذم هذه احل٤مًم٦م ً
ًمًؽم احلٜم٤مء؟

( )37صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 25766اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمرك اًمقوقء ُمـ اًم٘مٌٚم٦م ( ،)86اسمـ ُم٤مضمف:
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ اًم٘مٌٚم٦م ( )532سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي:
صحٞمح.
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ٓ شمتير إذا همًٚم٧م يدهي٤م قمـ احلٜم٤مء ،وًمق سم٘مٞم٧م ذم اًمٞمدان وومٞمٝمام احلٜم٤مء ُم٤م يياه٤مَ ،تارم وًماق قمٚمٞمٝما٤م ذًماؽ
احلٜم٤مء ،يمذًمؽ ًمق ووٕم٧م احلٜم٤مء قمغم رأؾمٝم٤م ٓ يٙمقن هذا ُمـ اعمحٔمقرات ،حمٔمقرات اإلطمرام ،إن اؾمتٓم٤مقم٧م أهن٤م
شمٌ٤مدر سمٖمًٚمف قمٜمد احل٤مضم٦م إمم اًمٓمٝم٤مرة همًٚمتف.
يقول :ذيمرت أصمٜم٤مء اًمقوقء أٟمٜمل مل أذيمر اًمتًٛمٞم٦م ومام احلٙمؿ؟
شمًٛمل ؾم٤مقم َ٦م ُم٤م شمتذيمر ،همًٚم٧م وضمٝمؽ ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م صمؿ شمذيمرت شمًٛمل وشمٖمًؾ اًمٞمديـ.
أحسن اهلل إليكم ،يقولُ :م٤م هق دًمٞمؾ ُمـ ىم٤مل :إن ُمدة اعمًح شمٌدأ سمٕمد أول ُمًح سمٕمد ًمٌس اخلٗملم؟
هٙمذا ذيمرٟم٤م أٟمف هٜم٤مك صمالصم٦م أىمقال ،إذا شمقو٠م ًمٚمٔمٝمر وهمًؾ رضمٚمٞمف وًمٌس اخلٗملم وُمًح ًمٚمٕمٍم وهق قمغم ـمٝمر،
وُمًح ًمٚمٛمٖمرب وُمًح ًمٚمٕمِم٤مء وهق قمغم ـمٝمر ،واٟمت٘مض ووقؤه ذم اًمً٤مقم٦م اًمٕما٤مذة ،ومل يٛمًاح إٓ ذم اًمًا٤مقم٦م
اًمث٤مًمث٦م واًمٜمّمػ ًمّمالة اًمٗمجر ،ومٜم٤مك ُمـ ي٘مقل يٌدأ ُمـ اًمٕمٍمٟٕ ،مف أول ُمًح ،وهٜم٤مك ُمـ ي٘مقل :شمٌادأ اعمادة ُماـ
اًمً٤مقم٦م اًمٕم٤مذةٕ :هن٤م هل اًمتل شمٙمقن حمؾ اعمًح وهذا هق اًمذي اظمت٤مره اعم١مًمػ ،وهٜم٤مك ُمـ ي٘مقل ٓ :شمٌدأ إٓ ُمـ
اًمٗمجرُ ،مـ اًمً٤مقم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمٜمّمػ اًمتل هل أول ُمًح سمٕمد احلدث ،اًمٕمٛمؾ أهن٤م شمٌدأ ُمـ أول طمدث.
أحسن اهلل إليكم ،يقول :هؾ ُمـ محؾ اًمنير اًمذي ُحيٛمؾ قمٚمٞمف اعمٞم٧م جي٥م قمٚمٞمف اًمقوقء؟
مح َٚم ُفَ :وم ْٚم َٞم َت ََق َّوا ْ٠مش  ،وماذيمر
اًمّمحٞمح أٟمف ٓ جي٥م ،روي ذم طمدي٨م أيب هريرة « َُم ْـ َهم ًََّ َؾ َُم ِّٞم ًتً٤مَ :وم ْٚم َٞم ْٖم َت ًَِ ْؾَ ،و َُم ْـ َ َ
( )38

ٟم٤مىمْم٤م،
ذًمؽ ٓسمـ قمٛمر وم٘م٤مل :يمٞمػ أشمقو٠م ُمـ محؾ ظمِمٌ٦م ،يٕمٜمل اًمنير ظمِم٥م ،يْمٕمف قمغم ُمٜمٙمٌف ومال ُيًٛمك هذا ً
ُومحٛمؾ محٚمف قمغم اطمتْم٤مٟمف.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ وأصم٤مسمٙمؿ وٟمٗمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمٙمؿ ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
ىم٤مل اعم١مًمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ ِ ِ
ال ،وي ِٚم ِٞمف و ْىم ُ٧م ا ًْمٕم ِ ِ
ِ
اًمٌم ِء ُِمثْ َٚم ُف إِ َمم َُم ِّم ِ
اؾ ُيم ِّ
اػم فمِ ِّ
ر ٍء
(اًمثَّ٤مًم ُ٨م :ا ًْم َق ْىم ُ٧مِ :ذم اًم ُّٔم ْٝم ِر سمِ٤مًم َّز َو ِ َ َ َ
َ ْ
ُاؾ َ ْ
ٍم ُم ْـ َُمّمػم فم ِّؾ َّ ْ
س ،وي ِٚم ِٞمف و ْىم٧م ا ًْم ِٕم َِم ِ
ِ ِ
مح ِ
٤مء ُِم ْـ َُم ِٖم ِ
ب ُِم ْـ َُم ِٖم ِ
ور ًةًَ ،و َي ِٚم ِٞمف َو ْىم ُ٧م اعمَْ ْٖم ِْر ِ
ٞم٥م َّ
ٞم٥م َّ
ار إِ َمم
اًمِم َٗم ِؼ إَ ْ َ
اًمِم ْٛم ِ َ َ َ ُ
ض َ
ُمثْ َٚم ْٞمف خمُُ ْ َت ًَ٤مراُ ،صم َّؿ َ ُ
( )38صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 9862أسمق داود :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم اًمٖمًؾ ُمـ همًؾ اعمٞم٧م( ،)3161اًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٜم٤مئز،
سم٤مب اًمٖمًؾ ُمـ همًؾ اعمٞم٧م ( ،) 993ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اسمـ ُم٤مضم٦م :يمت٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم همًؾ اعمٞم٧م (ُ )1462مـ
طمدي٨م أيب هريرة –ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

فروع الفقه
ِ
ار اًمثَّ ِ
ور ًةًَ ،و َي ِٚم ِٞمف َو ْىم ُ٧م ا ًْم َٗم ْج ِر ُِم ْـ ُـم ُٚمق ِع ا ًْم َٗم ْج ِ
اٛم ِ
ا٤مين إِ َمم ُـم ُٚماق ِع َّ
اًمّماالَ ُة
سَ ،و ُشمُادْْ َر ُك َّ
اًمِم ْ
ض َ
ُصم ُٚم٨م اًم َّٚم ْٞم ِؾ خمُُ ْتَ ًَ٤مراُ ،صم َّؿ َ ُ
ٍ
اجل ُٛم َٕم ُ٦م سمِ َر ْيم َٕم ٍ٦م.
سمِتَ ْٙمٌِْ َػمة َو ْ ُ
ذيمر اعم١مًمػ أن اًمّمالة شمِمتٛمؾ قمغم ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء ،قمغم ذط وريمـ وواضم٥م وؾمٜم٦م وُمٌ٤مح وُمٙمروه وحمرم ،صماؿ
ومّمٚمٝم٤م ،ومٌدأ سم٤مًمنموط ،وذيمر أهن٤م ؾمت٦م ،إول ُمٜمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة ،صمؿ ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٓمٝم٤مرة ،صمؿ ىم٤مل( :اًمث٤مين :اًمٓمٝما٤مرة
ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م) ،صمؿ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،صمؿ ذيمر (اًمث٤مًم٨م :وهق اًمقىم٧م) ،و(اًمراسمع ؾمؽم اًمٕمقرة) ،و(اخل٤مُمس :اؾمت٘مٌ٤مل
اًم٘مٌٚم٦م) ،و(اًمً٤مدس :اًمٜمٞم٦م) ،هذه ذوط اًمّمالة ،صمؿ ذيمر سمٕمد ذًمؽ إريم٤من إمم آظمر اًمتٗمّمٞمؾ.
لم ِيمتََ٤م ًسم٤م َُم ْق ُىمق ًشمً٤م﴾  :أي حمد ًدا
َ٧م َقم َغم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اًمّمالَ َة َيمَ٤م َٟم ْ
اًمقىم٧م ذط ُمـ ذوط اًمّمالة ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن َّ
( )39

سم٤مٕوىم٤مت اخلٛمً٦م ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس ،وُمـ ىمدُمٝم٤م ىمٌؾ اًمقىم٧م وم٢مهن٤م ٓ شمّمح.
اًمٔمٝمر يدظمؾ وىمتٝم٤م سم٤مًمزوال وًمق صغم ىمٌؾ اًمزوال سمتًع دىمٞم٘م٦م ُم٤م صح٧م صالشمف ٓ سمد أن شمٙمقن سمٕمد اًمازوال،
وشمٜمتٝمل سمٛمّمػم فمؾ اًمٌمء ُمثٚمف ،شمٌدأ صالة اًمٕمٍم ُمـ اٟمتٝم٤مء وىم٧م اًمٔمٝمر إمم أن يٙمقن فمؾ يماؾ رء ُمثٚمٞماف ،هاذا
وىم٧م آظمتٞم٤مر ،وُم٤م سمٕمده إمم همروب وىم٧م اًميورة ،سمٕمده يدظمؾ وىم٧م اعمٖمرب ُمـ همروب اًمِمٛمس طمتك ُمٖمٞما٥م
اًمِمٗمؼ ،يدظمؾ سمٕمده وىم٧م اًمٕمِم٤مءُ ،مـ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ،وىم٧م آظمتٞم٤مر صمؿ وىم٧م اًمياورة إمم
آظمر اًمٚمٞمؾ إمم ـمٚمقع اًمٗمجر سمٕمده يدظمؾ وىم٧م اًمٗمجرُ ،مـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ،هاذه اعمقاىمٞما٧م ىماد دل
ِ
اًمّمالَ َة َـم َر َ ِذم اًمٜمَّ َٝم ِ
٤مر َو ُز ًَم ًٗم٤م ُِما َـ اًم َّٚمٞمْ ِ
اؾ﴾  ،ـمارذم اًمٜمٝما٤مر يادظمؾ وماٞمٝمام
قمٚمٞمٝم٤م إمج٤مًٓ اًم٘مرآن ذم ؾمقرة هقد ﴿ َو َأىم ِؿ َّ
( )40

اًمٓمرف إول اًمٗمجر ،واًمٓمرف اًمث٤مين اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ،وصمٚمثً٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء.
ذم ؾمقرة اإلهاء ﴿ َأ ِىم ِؿ اًمّمالَ َة ًمِدُُ ًُم ِ
اًمِم ْٛم ِ
قك َّ
س إِ َمم َهم ًََ ِؼ اًم َّٚمٞمْ ِؾ َو ُىم ْرآ َن ا ًْم َٗم ْج ِر﴾  ،دًمقك اًمِمٛمس يٕمٜمل ُمٞمٚمٝم٤م
َّ
( )41

يدظمؾ ذم ذًمؽ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ،همًؼ اًمٚمٞمؾ إفمالُمف يدظمؾ ومٞمف اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ،ىمرآن اًمٗمجر يٕمٜمل صاالة اًمٗمجار،
س َو َىمٌْ َؾ ا ًْم ُٖم ُُر ِ
اًمِم ْٛم ِ
أيْم٤م ُمـ ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َؾمٌِّ ْح سمِ َح ْٛم ِد َر ِّسم َؽ َىمٌْ َؾ ُـم ُٚمق ِع َّ
وب﴾  ،إن هذا ُمـ أومْمؾ
وآظمره٤م ً
( )42

) (39اًمٜمً٤مء.133 :
) (43هقد.114 :
) (41اإلهاء.78 :
) (42ق.39 :

فروع الفقه
لم ُشم ُّْمٌِ ُحق َن﴾  ،ومٞمدظمؾ ومٞمف طملم متًقن اعمٖمرب
لم ُمت ْ ًُق َن َو ِطم َ
إوىم٤مت ،وُمـ ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ًُ ٌْ َح٤م َن اهللَِّ ِطم َ
( )43

واًمٕمِم٤مء ،وطملم شمّمٌحقن اًمٗمجر.
لم ُمت ْ ًُاق َن﴾ اعمٖمارب
لم ُشم ُّْمٌِ ُحق َن﴾  ،ومٞمدظمؾ ذم ﴿ ِطم َ
لم ُمت ْ ًُق َن َو ِطم َ
وُمـ ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ًٌُْ َح٤م َن اهللَِّ ِطم َ
لم ُشم ُّْمٌِ ُحق َن﴾ اًمٗمجر ،وقمِم ًٞم٤م اًمٕمٍم ،وطملم شمٔمٝمرون اًمٔمٝمر ،اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمقىما٧م ذط،
واًمٕمِم٤مءَ ﴿ ،و ِطم َ
( )44

وًمٙمـ ُمع ذًمؽ اًمًٜم٦م اعمٌ٤مدرة ومٕمؾ اًمّمالة ذم أول اًمقىم٧م ،وذًمؽ أومْمؾ ،يمام ورد أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -ؾمئؾ:
ِ
اًمّماالَ ُة ِذم َأ َّو ِل َو ْىمتِ َٝما٤مش  ،وٕن شم٘ماديٛمٝم٤م سما٠مول
اًمّمالَ ُة َقم َغم َو ْىمت َٝم٤مش  ،وذم رواي٦مَّ « :
أي إقمامل أومْمؾ؟ وم٘م٤ملَّ « :
( )46

( )45

اًمقىم٧م يدل قمغم اعمً٤مرقم٦م.
اخلػم ِ
ِ
ِ
ِ
ات َو ُه ْؿ َهل َ٤م َؾم٤مسمِ ُ٘مق َن﴾
ومٞمدظمؾ ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :أو ًَمئ َؽ ُي ًَ٤مر ُقمق َن ذم ْ َ ْ َ

 ،صماؿ ُمٕمٚماقم أن وىما٧م اًمٔمٝمار

( )47

احل ُّرَ :وم َ٠م ْسم ِر ُدوا
واؾمع ،ىمد يٙمقن هٜم٤مك صمالث ؾم٤مقم٤مت ذم هذه إي٤مم ،وًمٙمـ ورد اؾمتحٌ٤مب اإلسمراد سم٤مًمٔمٝمر« :إِ َذا ْاؿمتََدََّّ ْ َ
ِ
ِ
احل ِّر ُِم ْـ َوم ْٞم ِح َضم َٝمٜمَّ ََّؿش .
سمِ َّ
٤مًمّمالََةَ :وم٢مِ َّن ؿمدََّّ َة ْ َ
( )48

ويم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي١مظمر اًمٔمٝمر ذم اًمّمٞمػ ذم ؿمدة احلر ،واًمًٌ٥م أن اًمذي يّمكم ذم احلر ٓ
يٓمٛمئـ ،يّمكم وهق ىمٚمؼ ،يّمكم وهق ُمْمٓمرب اًم٘مٚم٥م ،ومٞمٙمقن ُم٘مٌالً قمغم صالشمف وٓ ُمٓمٛمئٜمًًا٤م ومٞمٝما٤م ،وهٙماذا وما٢مذا
أظمره٤م إمم أن يٜمٙمن احلر يم٤من ذًمؽ أدقمك إمم اإلىمٌ٤مل قمغم هذه اًمّمالة وآهتامم هب٤م.

) (43اًمروم.17 :
( )44اًمروم.17 :
(ُ ) 45متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م (ُ ،)5973 ،527مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من يمقن
اإليامن سم٤مهلل -شمٕم٤ممم -أومْمؾ إقمامل (ُ )85مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف.
( )46صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 27133،27134،27135،27476أسمق داود يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم وىم٧م اًمّمالة
( ،)426واًمٚمٗمظ ًمف ،اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقىم٧م إول ُمـ اًمٗمْمؾ (ُ ،)173مـ طمدي٨م أم ومروة سمٜم٧م أيب ىمح٤موم٦م -ريض
اهلل قمٜمٝم٤م .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )47اعم١مُمٜمقن.61 :
(ُ ) 48متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب اإلسمراد سم٤مًمٔمٝمر ذم ؿمدة احلر (ُ ،)537 ،536 ،534مًٚمؿ يمت٤مب اعمً٤مضمد
وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اإلسمراد سم٤مًمٔمٝمر ذم ؿمدة احلر عمـ (ُ ) 615مـ طمدي٨م أيب هريرة ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب ذر وأيب ؾمٕمٞمد
اخلدري واسمـ قمٛمر.

فروع الفقه
هذا هق اًمًٌ٥م ،ذم هذه إزُمٜم٦م يّمٚمقهن٤م ذم أول اًمقىما٧م ،وي٘مقًماقن :إن احلار ىماد ظماػ سمقضماقد اًمتٙمٞمٞماػ
واعمراوح وٟمحق ذًمؽ ،ووضمقد اعمً٤مضمد اًمتل هل فمؾ وارف ،وهب٤م ُمٙمٞمٗم٤مت وهب٤م ُمراوح خيٗمػ ُمـ ؿمدة احلر ،هذا
هق اًمًٌ٥م ،ومٕمغم هذا يٙمقن صالهت٤م سم٠مول وىمتٝم٤م وًمق ذم اًمّمٞمػ سمدون إسمراد هق إصؾ ،طمٞما٨م زاًما٧م اًمٕمٚما٦م ،صماؿ
إصمر ذيمر أن هل٤م وىمتلم ،إول يٌدأ ُمـ سورة فمؾ اًمٌمء ُمثٚمف ،سمٕمد ذمء اًمزوال ،إمم أن يّمؾ فمٚمف ُمثٚمٞمف ،يذيمرون
أهنؿ سمٕمد اًمٕمٍم يٌ٘مقن ٟمحق ؾم٤مقمتلم ،مل شمٖمرب اًمِمٛمس ،ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ يمٜم٤م ٟمٜمحر اجلذور سمٕماد صاالة اًمٕمٍما ،صماؿ
ٟمْمٞمج٤م ىمٌؾ أن شمٖمرب اًمِمٛمس.
حلام
ً
ٟمًٚمخٝم٤م ،وٟم٘مٓمٕمٝم٤م وٟمٜمّم٥م اًم٘مدور وٟمٜمْم٩م اًمٚمحؿ ،وٟم٠ميمؾ ً
وُمٕمٚمقم أن حلؿ اإلسمؾ حيت٤مج إمم ـمٌخ ىمقي ،وي٘مقل سمٕمْمٝمؿ يمٜم٤م ٟمّمكم اًمٕمٍم ُمع اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
 ،ومٜمذه٥م إمم اًمٕمقامل وٟمّمؾ واًمِمٛمس طمٞم٦م ،يٕمٜمل ُم٤م همرسم٧م ،واًمٕمقامل ُم٘مدار ؾم٤مقمتلم ،اًمٕمٍم هل٤م وىم٧م اهمؽماب ،أي
سمٕمده٤م يٙمقن فمؾ اًمٌمء ُمثٚمٞمف :أي :سمٕمد وىم٧م اًمزوال يدظمؾ اًمقىم٧م آومؽمايض ،ودًمٞمٚمف ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َأ ْد َر َك ُِم َـ ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم َر ْيم َٕم ً٦م َىمٌْ َؾ َأ ْن ُشم ْٖم ِْر َب َّ
ٍمش  :أي :وم٘مد أدرك وىمتٝم٤م أي شمٙمقن
اًمِم ْٛم ُسَ :وم ْ٘مدْْ َأ ْد َر َك ا ًْم َٕم ْ َ
( )49

صالشمف ذم اًمقىم٧م.
واعمٖمرب ،ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء :إن وىمتٝم٤م وٞمؼ ،ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ -صااله٤م طمالم
ِ
٤مهل ِ
٤مضم َر ِة،
وضمٌ٧م يٕمٜمل طملم همرسم٧م اًمِمٛمس ،ذم طمدي٨م ضم٤مسمر َ « :يمَ٤م َن اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿُ -ي َّم ِّكم اًم ُّٔم ْٝم َر سمِ ْ َ
ِ
ِ
اضمتَ ََٛم ُٕماقاَ :قم َّج َ
ٍم َو َّ
اؿ
اؾَ ،وإِ َذا َر ُ
اًمِم ْٛم ُس َٟمَ٘مٞمَّ ٌ٦مَ ،واعمَْ ْٖم ِْر َب إِ َذا َو َضمٌَ ْ٧مَ ،وا ًْمٕم َِم٤م َء َأ ْطمٞمَ٤م ًٟمً٤م َو َأ ْطمٞمَ٤م ًٟمًا٤م :إِ َذا َر ُ
اؿ ْ
آه ْ
آه ُ
َوا ًْم َٕم ْ َ
ُمٌ٤مدرا قمٜمدُم٤م شمٖمرب اًمِماٛمس ،ويٛمٙماـ أن يا١مظمر
َأ ْسم َٓم ُ١مواَ :أ َّظم َرش  ،واًمٗمجر يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م سمٖمٚمس ،وهٙمذا ومٞمّمٚمٞمٝم٤م
ً
( )53

( )51

(ُ ) 49متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمٕمٍم ىمٌؾ اًمٖمروب (ُ .)579مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد
وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة وم٘مد أدرك شمٚمؽ (ُ )638 ،637مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 53ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ،
وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمج٦م ،)296
وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492 /1شمرمج٦م .)647
(ُ )51متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م اعمٖمرب (ُ ،) 565 ،563مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب
اؾمٌتحٌ٤مب اًمتٌٙمػم سم٤مًمّمٌح ذم أول وىمتٝم٤م وهق ( )646واًمٚمٗمظ ًمف.

فروع الفقه
ٟمحق قمنمة دىم٤مئؼ ًمٞمت٠مه٥م اًمٜم٤مس وًمٞمتقوئقا طمتك ي٠مشمقا إمم اًمّمالة ،أُم٤م اًمٕمِم٤مء ومٚمٝم٤م وىمت٤من ،وىما٧م اظمتٞما٤مر ووىما٧م
اهمؽماب ،ومقىم٧م آظمتٞم٤مر ُمـ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ،وىمٞمؾ إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ،وآظمر اًمٚمٞمؾ ضورةُ ،مـ
صاله٤م ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر وم٘مد صاله٤م ذم وىمتٝم٤م ،وشم٠مظمػمه٤م إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أومْمؾ إن ؾمٝمؾ قمغم اًمٜم٤مس ،وهٙمذا.
أُم٤م وىم٧م اًمٗمجر :وم٤مٕومْمؾ اًمتٌٙمػم ،يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يّمٚمٞمٝم٤م سمٖمٚمس ،واًمٖمٚمس سم٘مٞم٦م اًمٔمٚمٛما٦م،
قمٚماام إمم ضمٜمٌاف سمْماٞم٤مء اًمّماٌح،
يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م ويٜمٍمف طملم يٕمرف اًمرضمؾ ضمٚمٞمًفً ،مٞمس هٜم٤مك أٟمقار وًمٙمـ يٕمرف ً
ويم٤من يٓمٞمؾ اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م ،يم٤من ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سمًتلم آي٦م إمم ُمئ٦م آي٦م ،يٕمٜمل ٟمحق صمٚم٨م ؾماقرة اًمٌ٘مارة أو ىمري ًٌا٤م ُمٜمٝما٤م ،وأُما٤م
احلدي٨م اًمذي وردَ « :أ ْؾم ِٗم ُروا سمِ٤م ًْم َٗم ْج ِرَ :وم٢مِ َّٟم ُف َأ ْقم َٔم ُؿ ًمِألَ ْضم ِرش  :وم٢من اعمراد َت٘مؼ ـمٚمقع اًمٗمجرً :م٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :واًم َّٚم ْٞم ِؾ
اًمّم ٌْ ِح إِ َذا َأ ْؾم َٗم َر﴾  ،وم٢مذا شمٌلم اًمّمٌح وأؾمٗمر يٕمٜمل اشمْمح أٟمف ـمٚمع اًمٗمجر ،ومٝمذا هق اإلؾمٗم٤مر ،هذا هاق
إِ ْذ َأ ْد َسم َر * َو ُّ
( )52

( )53

اًمريمـ اًمث٤مًم٨م.
لم ه ِة رضم ٍؾ ور ْيمٌتَٞم ِف ،و َأُم ٌ٦م ُم٤م ي ْٔمٝمر َهمَ٤مًمٌِ٤م ،وطمر ٌة ُيم ُّٚمٝم٤م َهمَػم وضم ٍ
اف
ؽم ا ًْم َٕم ْق َر ِة سمِ َام َٓ َي ِّم ُ
َْ َ ْ
نم َة َُم٤م َسم ْ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ً َ ُ َّ
اًمراسمِ ُعَ :ؾم ْ ُ
َّ
ػ ا ًْم ٌَ َ َ
َػ َو َىمدََ ٍم.
َو َيم ي
اًمريمـ اًمراسمع :ؾمؽم اًمٕمقرة ،ين اهلل ًمإلٟمً٤من قمٛمؾ هذه إيمًٞم٦م اًمتل يًؽم هب٤م ؾمقءشمف وم٘م٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :يا٤م َسمٜمِال
ِ
٤مؾم٤م ُي َق ِاري َؾم ْقآشمِ ُٙم ُْؿ﴾  ،يٕمٜمل ينٟم٤م ًمٙمؿ إصالح هذا اًمٚمٌ٤مس اًمذي يًؽم قمقراشمٙمؿ ،ومٛمٜماف
آ َد َم َىمدْْ َأ ْٟم َْز ًْمٜمَ٤م َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ ًمٌَ ً
ً
وريِم٤م ،اًمريش هل ًمٚمجامل ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َسمٜمِال
ًمٌ٤مؾم٤م يقاري ؾمقءاشمٙمؿ
ُم٤م هق ًمٌ٤مس ًمٚمًؽم وُمٜمف ُم٤م هق ًمٚمزيٜم٦مً ،
آ َد َم ُظم ُذوا ِزيٜمَتَ ُٙم ُْؿ ِقمٜمْْدََ ُيم ُِّؾ َُم ًْ ِج ٍد﴾  :أي :قمٜمد يمؾ صالة ،واًمزيٜم٦م هل اًمٚمٌ٤مس ،ومال سمد أن اإلٟمً٤من يّماكم سمًاؽم
( )54

( )55

قمقرشمف ،قمقرة اًمرضمؾ ُمـ اًمنة إمم اًمريمٌ٦م ،هذه اًمتل يٚمزم ؾمؽمه٤م ذم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ ،وًمٙمـ صمٌ٧م أن اًمٜمٌال -صاغم

( )52طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( .) 23635 ،17286أسمق داود يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم وىم٧م اًمّمٌح ( .)424اًمؽمُمذي يمت٤مب
اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء سم٤مإلؾمٗم٤مر سم٤مًمٗمجر ( ،) 154ىم٤مل اًمؽمُمذي:طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل يمت٤مب اعمقاىمٞم٧م ،سم٤مب اإلؾمٗم٤مر ( .)548اسمـ ُم٤مضمف
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م صالة اًمٗمجر (ُ ،) 672مـ طمدي٨م راومع سمـ ظمدي٩م .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.
( )53اعمدصمر.34،35 :
( )54إقمراف.26 :
( )55إقمراف.31 :

فروع الفقه
ب ا ًْمق ِ
اطم ِد ًَم ْٞم َس َقم َغم َقم٤مشمِ َ٘م ْٞم ِف ُِمٜمْ ُف َؿم ْك ٌءش اًمٕم٤مشمؼ اًمٙمتػ :أي ٓ :سمد
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ َٓ« :ي َّم ِّغم َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ِرم اًمثَّ ْق ِ َ
( )56

أن يًؽم يمتػ أو اًمٙمتٗملم ،هذا ىمٞمؾ إٟمف خيتص سم٤مًمٗمرضٕ :هن٤م آظمذ ،وأُم٤م اًمٜمٗمؾ ومٚمق صغم وًمٞمس قمٚمٞمف إٓ هاوياؾ
ػ سمِ ِف،
يًؽم ُمـ اًمٍمة إمم اًمريمٌ٦م يمٗم٤مه ذًمؽ ،عم٤م ورد أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َيمَ٤م َن اًمثَّ ْق ُب َو ِاؾم ًٕم٤مَ :وم٤م ًْم َت َِح ْ
َوإِ َذا َيمَ٤م َن َوٞمِّ ً٘م٤م :وم٤م َّشم َِّز ْر سمِ ِفش يٕمٜمل يٙمٗمٞمؽ أن شمٚمٌس اإلزار اًمذي يًؽم ُمـ اًمٍمة إمم اًمريمٌا٦م ،أو اًمنااويؾ اًماذي
( )57

ؾم٤مشمرا ًمٚمٕمقرة ُم٤م سمالم هة اًمرضماؾ
يًؽم ذًمؽ ،أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ومقق اًمريمٌ٦م أو اًمريمٌ٦م سم٤مرزة ومال جيزي ٓ ،سمد أن يٙمقن ً
واًمريمٌ٦م.
وأُم٤م إَ َُم٦م اعمٛمٚمقيم٦م :وم٢من قمقرهت٤م ُم٤م ٓ ئمٝمر هم٤مًم ًٌ٤م ،شمًؽم ُم٤م ٓ ئمٝمر ،ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إهن٤م يم٤مًمرضمؾ ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م إٓ
أن شمًؽم ُم٤م سملم اًمٍمة واًمريمٌ٦م ،وًمٙمـ ًمٕمؾ اًمّمقاب أهن٤م شمًؽم سمدهن٤م ،ىمد يتً٤مُمح أهن٤م شمٌدي يدهي٤م ورضمٚمٞمٝما٤م ،يٕمٜمال
اًمٙمٗملم واًم٘مدُملم .أُم٤م احلرة :وم٢مهن٤م شمًؽم مجٞمع سمدهن٤م إٓ اًمقضمف ،واظمت٤مر اعم١مًمػ هٜم٤م ضمقاز إظمراج اًم٘مدم واًمٙمػٕ :هن٤م
ىمد َتت٤مج إًمٞمٝمام ًمٚمًجقد قمٚمٞمٝمام ،وآطمتٞم٤مط أهن٤م شمًؽم اًم٘مدُملم سمرداء شمٚمٗمف قمغم سمدهن٤م وشمًؽم اًمٙمٗملم ،شمدظمٚمٝمام ذم أيمامم
اًمثقب أو شمدظمٚمٝمام َت٧م ذًمؽ اجلٚمد أو اًمرداء اًمذي شمرشمدي سمف ،وأُم٤م اًمقضمف وم٢مهن٤م شمؼمزه طمتاك شمًاجد قمٚمٞماف ،هٙماذا
ذيمروا.
ِ ٍ
ِ ٍ
ٍ
اخل ِ٤مُمس :اؾمتِ ْ٘مٌ ُ٤مل ا ًْم ِ٘مٌ َٚم ِ٦م ِذم َهم ِ ِ ِ
اًمً َٗم ِر.
ْ
َْ ُ ْ َ
َػم ؿمدََّّ ة َظم ْقفَ ،و َٟمَ٤موم َٚم٦م َقم َغم َراطم َٚم٦م ِذم َّ
ْ
اخل٤مُمس :اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م ،اًم٘مٌٚم٦م هل اًمٙمٕمٌ٦م اعمنموم٦م أو اعمًجد احلرام ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َق ِّل َو ْضم َٝم َ
اؽ َؿما ْٓم َر
ِ ِ
قه ُٙم ُْؿ َؿم ْٓم َر ُه﴾  ،يٕمٜمل ضمٝمتف ،وم٢م ًذا إن اعمّمٚملم شمٙمقن وضمقهٝمؿ ىمٌؾ اعمًجد
احل َرا ِم َو َطم ْٞمثُ َام ُيمُٜمتُ ُْؿ َوم َق ًُّمقا ُو ُضم َ
اعمَْ ًْجد ْ َ
( )58

احلرام أي ىمٌؾ ُمٙم٦م أيٜمام يم٤مٟمقا ىمريٌلم أو سمٕمٞمديـ ،ويتحرون سم٤مًمٕمالُم٤مت ،يٕمرومقن اًم٘مٌٚم٦م ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس وسمٖمروهب٤م
أيْم٤م سم٤معمٜم٤مزلُ ،مٜم٤مزل اًم٘مٛمر ،اًمتل ىمٞمؾ :إهن٤م صمامٟمٞم٦م وقمنمون ،وهل اًمٜمجقم ،اًمتل
ذم اًمٌالد اًمتل هؿ ومٞمٝم٤م ،ويٕمرومقهن٤م ً
ٟمجام ،ذم وىمتٜم٤م هذا اًمٜمجؿ ُي٘م٤مل ًمف احل٘مئ٦م ،وهق ضمزء ُمـ اجلقزاء ،اًمتل شمٓمٚمع سمٕمد اًمثري٤م ،اًمثريا٤م
هل صمامٟمٞم٦م وقمنمون ً

(ُ ) 56متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا صغم ذم اًمثقب اًمقاطمد ومٚمٞمجٕمؾ قمغم قم٤مشم٘مٞمف (ُ ،)359مًٚمؿ يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اًمّمالة ذم صمقب واطمد وصٗم٦م ًمًٌف (ُ )516مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 57متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا يم٤من اًمثقب وٞم٘م٤م ( ،) 361واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب طمدي٨م
ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ(ُ )3313مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري.
( )58اًمٌ٘مرة.144 :

فروع الفقه
واحل٘مئ٦م واهلٜم٠مة واًمدسمران واًمٜمٝمرة واًمذراع واًمٓمرف ،هاذه ٟمجقُمٜما٤م أن ٟمجاقم اًمِمات٤مء ،وًمٚمٕم٤مُما٦م أؾماامء ،اًمٕم٤مُما٦م
يًٛمقهن٤م اًمثري٤م ،واجلقزاء يًٛمقهن٤م اًمذي سمٕمده٤م اًمتقيٌع ،واًمذي سمٕمده٤م اًمٙمٚمٞمٌلم ،صمؿ اعمٚمزم ،صمؿ اًمًٝمٞمؾ.
وقمغم يمؾ طم٤مل هذه يٕمرومقن هب٤م اًم٘مٌٚم٦م ،إذا يم٤من ذم ؿمادة ظماقف ،وم٢مٟماف يّماكم أياٜمام شمقضماف ،ىما٤مل اهلل -شمٕما٤ممم:
ِ
ِ
لم * َوم٢مِ ْن ِظم ْٗمتُ ُْؿ َوم ِر َضم٤مًٓ َأ ْو ُر ْيم ٌَ٤م ًٟمًا٤م﴾  ،إذا يما٤من هٜما٤مك
اًمّمالَ َِة ا ًْم ُق ْؾم َٓمك َو ُىمق ُُمقا هللَِّ َىم٤مٟمِتِ َ
اًمّم َٚم َقات َو َّ
﴿ َطم٤موم ُٔمقا َقم َغم َّ
( )59

ظمقف ؿمديد صٚمقا رضم٤مًٓ يٕمٜمل قمغم إرضمؾ ،وريمٌ٤م ًٟمً٤م يٕمٜمل قمغم اخلٞمؾ أو قمغم اإلسمؾُ ،مًت٘مٌكم اًم٘مٌٚم٦م أو ُمًتدسمرهي٤م،
ً
ىمديام
أيْم٤م ُيتً٤مُمح سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمًٗمر إذا يم٤من اإلٟمً٤من
يمذًمؽ ً
ُمًتٕمجال حي٥م ُمقاصٚم٦م اًمًػم ومٝمق يّمكم قمغم راطمٚمتفً ،
قمغم اإلسمؾ وٟمحقه٤م ،وطمديثً٤م قمغم اًمًٞم٤مرات ،يّمٚمٞمٝم٤م وهق رايم٥م ؾمٞم٤مرشمف ،وًمق ًمٖمػم اًم٘مٌٚم٦م ،يمام إذا شمقضمف إمم اجلٜمقب
أو ًمٚمِمامل أو ًمٚمنمق ،اًمٜمقاومؾ يٕمٜمل يم٤مًمًٜمـ واًمتٝمجد سم٤مًمٚمٞمؾ جيقز ًمٖمػم اًم٘مٌٚم٦م إذا يم٤من حي٥م ُمقاصٚم٦م اًمًػم.
اًمً ِ
٤مد ُس :اًمٜمِّ َّٞم ُ٦م ُُم َ٘م َ٤مر َٟم ٌ٦م ًمِٚمتَّ ْٕمٌِ ِػم.
َّ
اًمنمط اًمً٤مدس :اًمٜمٞم٦م ،وشمٙمقن ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمتٕمٌػم ،وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٞم٦م حمٚمٝم٤م اًم٘مٌؾ وٓ جياقز اًماتٚمٗمظ هبا٤م ،وُمٕمٚماقم
أيْم٤م أهن٤م ُمالزُم٦م ًمإلٟمً٤من ،وًمٞمس ُمـ اًمٕم٤مدة أٟمف يّمكم سمال ٟمٞم٦م أو يتقو٠م سمال ٟمٞم٦م ،أو يّمقم سمال ٟمٞم٦م ،ومدل قمغم أن يماؾ
ً
أطمد يٕمٛمؾ قمٛمالً وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ اًمٜمٞم٦م ،وًمٙمـ ٓ جيقز اًمتِمدد ذم اًمٜمٞم٦م ،سمؾ يّمكم قمغم طمً٥م طم٤مًمف هق ،مل حيارك ىمٚمٌاف
سم٤مًمٜمٞم٦مٕ ،ن ٟمٞمتف ُمقضمقد ،دًمٞمؾ ذًمؽ أٟمؽ إذا رأيتف ظم٤مرضم٤م ُمـ سمٞمتف ُمتقضم ًٝم٤م إمم اعمًجد ،ؾم٠مًمتف إمم أيـ شمذه٥م ي٤م ومالن،
أيْما٤م ذم
ـمٌ ًٕم٤م إٟمف ي٘مقل إمم اعمًجد ،عم٤مذا شمذه٥م؟ ُم٤مذا شمريد؟ ي٘مقل أريد اًمّمالةٟ ،مٓمؼ ًمً٤مٟمف سماام ذم ىمٚمٌاف ،وهٙماذا ً
اًمٓمٝم٤مرةً ،مق رأيتف سمٕمد أذان ُمتقضم ًٝم٤م إمم اًمٖمً٤مًم٦م وٟمحقه٤مُ ،م٤مذا شمريد؟ ي٘مقل أريد اًمقوقء ًمٚمّماالة ،شمٙمٚماؿ سماام ذم
ىمٚمٌف ،وم٤مًمٜمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٙمؾ قمٛمؾً ،مٙمـ إن يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف ص٤محل٦م أضمزأشمف وإذا مل دمزي ،سمٛمٕمٜمك إٟمف ىمد يريد اًمّمالة اعماراءاة
يريد اًمري٤مء ،يّمكم ٕضمؾ أن ُيٛمدح ،أو ٕضمؾ أن يتٛمدح قمٜمد اًمٜم٤مس ،ومّمالشمف هذه ًمٖمػم اهلل ،ويمذًمؽ سم٘مٞم٦م إقمامل.
ِ ِ
ِ
ِ
نم :ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م ُمَ ،و َشم ْٙمٌِْ َػم ُة ِ
اجق ُد،
اإل ْطم َرا ِمَ ،وا ًْم َٗم ِ َ
اًمً ُ
اًمر ْوم ُع ُمٜمْ ُفَ ،وآ ْقمتدََ ُالَ ،و ُّ
اًمر ُيمُق ُعَ ،و َّ
٤مَت ُ٦مَ ،و ُّ
اًمثَّ٤مين :إَ ْر َيمَ٤م ُن ا ْصمٜمََ٤م َقم َ َ
ومم ،و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞم٥م.
اًمؽمشم ُ
اجل ُٚم ُ
اجل ُٚم ُ
ٞمٛم ُ٦م إُ َ َ ْ
قس ًَم ُفَ ،واًمتَّ ًَّْٚم َ
قس ُمٜمْ ُفَ ،واًم ُّٓم َٛم ْ٠مٟمٞمٜمَ ُ٦م ِذم ُيم ُِّؾ َذًم َؽَ ،واًمتَّ ََِّم ُّٝمدُُ إَظم ُػمَ ،و ْ ُ
َو ْ ُ
ذيمر ذم سمدء اًمٙمالم عم٤م شمٙمٚمؿ قمغم اًمٕمٌ٤مدات ذم اًمّمٗمح٦م إومم أول رء ىم٤مل( :اًمٕمٌ٤مدات مخً٦م ،إول اًمّمالة)،
صمؿ ذيمر أهن٤م شمِمتٛمؾ قمغم ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء ،ذط وريمـ وواضم٥م) إًمخ .واٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ اًمنمط.

( )59اًمٌ٘مرة.239 ،238 :

فروع الفقه
ي٘مقل( :اًمث٤مين إريم٤من) ،ىمد قمرومٜم٤م أريم٤من اًمقوقء ،وأن هذه هل أريم٤من اًمّمالة ،ىم٤مًمقا ريماـ اًمٌماء ضم٤مٟمٌاف
إىمقى ،يم٠مريم٤من اًمٌٞم٧م ،طمٞمٓم٤مٟمف اًمتل هل ُمت٘م٤مسمٚم٦م ،أرسمٕم٦م طمٞمٓم٤من هذه أريم٤مٟمف.
واًمتٕمريػ اًمث٤مين :ريمـ اًمٌمء ضمزء ُم٤مهٞمتف ،أي سمٕمض ُمٜمف ،اجلزء اًمذي ُمٜمف يؽميما٥م ويٙماقن يما٤مُمالًً ،وم٠مريما٤من
اًمّمالة أضمزائٝم٤م ،إول اًم٘مٞم٤مم ،اًم٘مٞم٤مم ضمزء ُمـ اًمّمالة ،ومٝمق ريمـ يٕمٜمل ضمزء ُمٜمٝم٤م ،ودًمٞمٚمف ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُىمق ُُماقا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار ِّهبِ ْؿ
هللَِّ َىم٤مٟمِتِ َ
لم﴾ وىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْم َُم ْـ ُه َق َىم٤مٟم ٌ٧م آ َٟمَ٤م َء اًم َّٚم ْٞم ِؾ َؾم٤مضمدًً ا َو َىم٤مئ ًام﴾ وىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ًَّمذي َـ َيٌِٞمتُُاق َن ًم َ
ُؾم َّجدًً ا َو ِىم َٞم٤م ًُم٤م﴾  ،ومال سمد ذم اًمّمالة ُمـ اًم٘مٞم٤مم ،ذم طم٤مل ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م وُم٤م سمٕمده٤م هذا ومٞمف اًم٘مٞم٤مم ،يمذًمؽ سمٕمد اًمريمقع
( )63

( )61

أيْم٤م ىمٞم٤مم ،وم٤مًم٘مٞم٤مم ي١مم ُم٤م ىمٌؾ اًمريمقع وُم٤م سمٕمد اًمريمقع ،وطمده آٟمتّم٤مب سم٠من ٓ يٙمقن ُمٜمحٜم ًٞما٤م يما٤مًمرايمع ،وأي
ومٞمف ً
يمٌػما أن يٕمتٛمد قمغم قمّم٤م ،أو يٕمتٛمد قمغم ؾم٤مري٦م وٟمحقه٤م ،وإٓ ذم إصؾ أٟمف
يٙمقن واىم ًٗم٤م قمغم ىمدُمٞمف ،جيقز إذا يم٤من ً
ىم٤مئام ،ومٝمٙمذا وم٤مًم٘مٞم٤مم خيتص سم٤مًم٘م٤مدر.
يٜمتّم٥م ً
ِ ِ
قم٤مضمزا وم٢مٟمف يّمكم
وأُم٤م إذا يم٤من
ً
ً
ضم٤مًمً٤م ،ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٕمٛمران سمـ احلّملم َ « :ص ِّؾ َىم٤مئ ًامَ ،وم٢م ْن َمل ْ
َشمًَتََٓمِعَ :وم َ٘م ِ
٤مقمدًً اَ ،وم٢مِ ْن َمل َشم ًَْتََٓمِ ْعَ :وم َٕم َغم َضمٜمْ ٍ
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾  ،ومٝمٙمذا اًم٘مٞم٤مم.
ْ ْ
ْ٥مش  ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ َُم٤م ْ
ْ
( )62

( )63

( )64

اًمريمـ اًمث٤مين :شمٙمٌػمة اإلطمرام ،اًمتٙمٌػمة أن ي٘مقل :اهلل أيمؼم ،وٓ جيقز همػمه٤م سمدهل٤مً ،مق ىم٤مل :اهلل ّ
أضمؾ ،اهلل أقمٔمؿ:
ِ
ِ
يااٛم َٝم٤م
اقرَ ،و َ ْ
َ٤مح َّ
مل جيزئٕ :هن٤م هل ُمٗمت٤مح اًمّمالة ،صمٌ٧م ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« -م ْٗمتَ ُ
َت ِر ُ
اًمّماالََة اًم ُّٓم ُٝم ُ
ِ
اًمتَّ ْٙمٌِْػم ،و َ ْ ِ
ٞمؿش  ،اعمٗمت٤مح يٕمٜمل ُمٌدأه٤م وهق اًمٓمٝم٤مرة ،واًمتحريؿ اًمٌمء اًمذي إذا دظمؾ ومٞمف طمارم قمٚمٞماف
ُ َ
َتٚمٞم ُٚم َٝم٤م اًمتَّ ًَّْٚم ُ
( )65

( )63اًمزُمر.9 :
( )61اًمٗمرىم٤من.64 :
( ) 62قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ هق وأسمقه وأسمق
هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ
اًمٌٍمة ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص:
 521شمرمج٦م  ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرمج٦م .)4348
( )63أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا مل يٓمؼ ىم٤مقمدا صغم قمغم ضمٜم٥م (.)1117
( )64اًمتٖم٤مسمـ.16 :
( )65طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( .) 1372 ،1336أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،ومرض اًمقوقء ( ،)618 ،61اًمؽمُمذي يمت٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر ( ،) 3ىم٤مل اًمؽمُمذي :هذا احلدي٨م أصح رء ذم هذا اًمٌ٤مب ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة

فروع الفقه
همػمه ،إذا يمؼم هذه اًمتٙمٌػمة طمرم قمٚمٞمف اعمٌم وطمرم قمٚمٞمف اًمٙمالم وطمرم قمٚمٞمف آًمتٗم٤مف واحلريم٦م وٟمحق ذًمؽ ،أصٌح
حمر ًُم٤م أي سم٤مًمّمالة ،ومٚمذًمؽ ُشمًُٛمك شمٙمٌػمة اإلطمرام ،اًمتٙمٌػمة اًمتل إذا أشمك هب٤م أصٌح طمرام قمٚمٞمف أن يٜمت٘ماؾ ويتحارك
ويْمٓمرب ٓ ،سمد ُمـ اهلل أيمؼم .سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ي٘مٚمٌقن اًمْمٛم٦م واو ،يًٙمٜمقن اهل٤مء ،صمؿ ي٠مشمقن سمقاو ،اهللُ وايماؼم ،وهاذا
أيْما٤م
ظمٓم٠مٕ :ن اًمقاو شم٠مت ويم٠مهن٤م قم٤مـمٗم٦م ٓ ،سمد أن حي٘م٘مقا اًمْمٛم٦م ،اهللُ وي٠مشمقا سم٤مهلٛمزة أيمؼم ،أي أًمػ أيمؼم ،ويمذًمؽ ً
يٌٓمٚمٝم٤م َتريٗمٝم٤مً ،مق ىم٤مل :آااهلل أيمؼم ،أو ىم٤مل :آهلل آاايمؼم ،أو اهلل أيمٌ٤مر ،وم٢مذن هذا شمٖمٞمػم هل٤م.
اًمريمـ اًمث٤مًم٨م :اًمٗم٤مَت٦م ،ؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م ريمـ ذم اًمّمالة ،ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« -صالَ َة عمَِ ْـ َمل ْ َي ْ٘م َر ْأ
٤مَت ِ٦م ا ًْم ِٙمتَ ِ
َ٤مبش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م -ريض اهلل قمٜمف ،-وذم طمدي٨م قمٜم٠ميب هريرة -ريض
سمِ َٗم ِ َ
( )66

( )67

٤مَت ِ٦مَ :ومّمالَ ُشمف ِظمدََ اج ِظمادََ ِ
اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َص َّغم سمِ َٖم ْ ِ
اجش ،هماػم
َػم ا ًْم َٗم ِ َ
اج ظمادََ ٌ
ٌ
ٌ
َ ُ
مت٤مم ،وم٘م٤مل ًمف رضمؾ وم٤مرد :إين أطمٞم٤م ًٟمً٤م أيمقن ظمٚمػ اإلُم٤مم ،وم٘م٤مل :اىمرأ هب٤م ذم ٟمٗمًؽ ي٤م وم٤مرد :وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾماقل
الم َقمٌ ِ
ِ
ادي ٟمِ ّْما َٗم ْ ِ
لمٟ :مِ ّْما ُٗم َٝم٤م ِزم َوٟمِ ّْما ُٗم َٝم٤م
اًمّماالَ َة َسمٞمْٜمال َو َسم ْ َ ْ
اٛم ُ٧م َّ
اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقلَ « :ىم َ٤مل اهللَُ :ىم ًَ ْ
ًمِ َٕمٌْ ِديش ويريد سم٤مًمّمالة اًمٗم٤مَت٦م ،ضمٕمٚمٝم٤م ٟمّمػ صمٜم٤مء وٟمّمػ دقم٤مء ،وم٘مقًمفْ ﴿ :
لم﴾ هاذا صمٜما٤مء،
احلَ ْٛمدُُ هللَِّ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
اًمر ِطمٞم ِؿ﴾ هذا صمٜم٤مءَُ ﴿ ،م٤مًمِ ِؽ َي ْق ِم اًمدِِّّ ِ
٤مك َٟم ْٕمٌُدُُ ﴾ هذا قمٌ٤مدة وصمٜم٤مء ﴿ َوإِ َّي َ
يـ﴾ هذا صمٜم٤مء﴿ ،إِ َّي َ
لم﴾ هذه
٤مك َٟم ًَْتَ َِٕم ُ
اًمر ْ َ
مح ِـ َّ
﴿ َّ
٤مك َٟم ْٕمٌُدُُ َوإِ َّي َ
صمٜم٤مءً ،مٙمـ اًمدقم٤مء ُمـ ىمقًمف ٟمًتٕملم ﴿إِ َّي َ
لم﴾ هذا سمٞمٜمل وسملم قمٌدي وًمٕمٌادي ُما٤م ؾما٠مل ،شمًا٘مط
٤مك َٟم ًَْتَ َِٕم ُ
( )68

اًمٗم٤مَت٦م قمغم اًمّمحٞمح قمـ اعم٠مُمقم وًمٙمٜمٝم٤م شمت٠ميمد إذا ؾمٙم٧م اإلُم٤مم ذم أي اجلٝمري٦م ،ويمذًمؽ ي٘مرأ هب٤م ذم اًمني٦م ،وإذا مل

وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُمٗمت٤مح اًمٓمٝمقر اًمّمالة (ُ ،) 275مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ
صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ ضم٤مسمر وأيب ؾمٕمٞمد.
(ُ ) 66متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات (ُ ،)756مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م وإٟمف إذا.)394( ...
( ) 67قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس سمـ أسم سمـ ومٝمر سمـ ىمٞمس سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ همٜمؿ سمـ ؾم٤ممل سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج ،أسمق اًمقًمٞمد إٟمّم٤مري
اخلزرضمل .ؿمٝمد سمدرا ،ويم٤من أطمد اًمٜم٘مٌ٤مء سم٤مًمٕم٘مٌ٦م ،وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي .ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م
سمٕمد سمدر .ىم٤مل اسمـ يقٟمس :ؿمٝمد ومتح ُمٍم ،ويم٤من أُمػم رسمع اعمددُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،وىمٞمؾ :إٟمف قم٤مش إمم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 469 :شمرمج٦م  )1674اإلص٤مسم٦م ( 624/3شمرمج٦م .)4533
( )68أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م وإٟمف إذا ( )395سمٚمٗمظُ" :مـ صغم صالة مل ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٠مم اًم٘مرآن ومٝمل
ظمداج صمالصم٤م".

فروع الفقه
يتٛمٙمـ ًمنقم٦م اإلُم٤مم أو ًمٕمدم ؾمٙمقشمف سمٕمد اًمٗم٤مَت٦م َتٛمٚمٝم٤م اإلُم٤مم ،يمذا ذيمروا ،ويمذًمؽ ًمق ضم٤مء واًمٜم٤مس ريمقع ،يماؼم
ىمٌؾ أن يرومٕمقا ،وريمع ُمٕمٝمؿ ومل ي٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م ؾم٘مٓم٧م قمٜمف وهٙمذا.
ِ ِ
ِ
قس ُِمٜمْ ُفَ ،واًم ُّٓم َٛم ْ٠مٟمِٞمٜمَ ُ٦م ِذم ُيم ُِّؾ َذًمِ َؽ
اجل ُٚم ُ
اًمً ُجق ُدَ ،و ْ ُ
اًمر ْوم ُع ُمٜمْ ُفَ ،وآ ْقمتدََ ُالَ ،و ُّ
اًمر ُيمُق ُعَ ،و َّ
َو ُّ
اًمريمـ اًمراسمع :اًمريمقع ،آٟمحٜم٤مء سمحٞم٨م شمّمؾ يداه إمم ريمٌتٞمفٟٕ :مف ظمْمقع ،ريمع يٕمٜمال ظمْماع ،وهاق شماذًمؾ
ًمٚمرب -شمٕم٤ممم ،-يمام ًمف أن يًقي فمٝمره ،وأن جيٕمؾ رأؾمف سمحٞم٤مل فمٝمره ،ومال يرومٕمف وٓ خيٗمْمف ٓ ،يٜمّمٌف مل يّماقسمف
ومل خيٗمْمف ،هن٤ميتف أن ي٠مت ُمؾء اًمثٜم٤مء ،ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ.
اًمريمـ اخل٤مُمس :اًمرومع ،اًمرومع ُمـ اًمريمقع ،سمحٞم٨م يٙمقن ُمٕمتدًٓ يرومع طمتك يٕمقد يمؾ قمْمق إمم ُمٙم٤مٟمف طمتك يتؿ
أيْم٤م ريمقع ،ريمـ ىمد يًتِمٕمر سمف سمٕمْمٝمؿ ٕٟمف روي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمٞمً٧م ريمٜمًً٤م ومألضمؾ
رومٕمف ،هذا ريمـ ً
ذًمؽ أشمٌ٤مع أيب طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٓمٛمئٜمقن وسم٤مٕظمص سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع ،ومؽماه رايم ًٕم٤م إذا رومع ؾم٤مقم٦م ُم٤م يرومع يًجد ،يؽمك
هذه اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمثٌ٤مت ٓ ،سمد أن يرومع طمتك يٕمقد يمؾ وم٘م٤مر إمم ُمقوٕمف.
ار ُب َُما٤م
اًمريمـ اًمً٤مدس :اًمًجقد ،وهق ُمـ أومْمؾ أريم٤من اًمّمالة ،ضم٤مء ومٞمف ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « -أ ْىم َ
َي ُٙمُق ُن ا ًْم َٕم ٌْدُُ ُِم ْـ ر ِّسم ِف َو ُه َق ؾم ِ
٤مضمدٌٌ ش  :وذًمؽ ٕن ومٞمف اخلْمقع واًمتذًمؾ واإلظمٌ٤مت واإلٟم٤مسم٦م واًمتخِماع ،طمٞما٨م أٟماف
َ
َ
( )69

ووع وضمٝمف قمغم إرض ،وضمٝمف أذف أقمْم٤مءه ووٕمف قمغم إرض اًمتل شمقوع قمٚمٞمٝم٤م إطمذي٦م وشمقواع قمٚمٞمٝما٤م
إىمدام ،شمقاو ًٕم٤م هلل -ؾمٌح٤مٟمف ،-صمؿ ٓ سمد أن يًجد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمْم٤مء ،إول ىمدُمفٟٕ :مف واىمػ قمغم اًم٘مدُملم ىمٌاؾ
أن يًجد ومٞمٌدأ سم٘مديٛمف ،اًمث٤مين اًمريمٌت٤من ،وقمٚمٞمٝمام يٕمتٛمد ي٘مدم اًمريمٌتلم قمغم اًمٞمديـٕ :ن اًمريمٌتلم أرومع ُمـ اًمٞمديـ،
سمٕمد ذًمؽ اًمٞمديـ ،يٕمٜمل قمغم اًمٙمٗملم ،صمؿ اًمقضمف ،هذا هق شمرشمٞم٥م أقمْم٤مء اًمًجقد.
ؼم ِك ا ًْم ٌَ ِٕم ُػمش ُ ،مٕمٚماقم أن اًمٌٕماػم إذا
ؼم ْك َيم ََام َي ْ ُ
وورد أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل «إِ َذا َؾم َجدََ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿَ :ومالَ َي ْ ُ
( )73

سمرك ىمدم يديف ىمٌؾ رضمٚمٞمف ،يؼمك قمغم يديف ،وشمٌ٘مك رضماله ىم٤مئٛمت٤من طمتك يؼمك قمٚمٞمٝمام ،وم٤مٕصؾ أن اًمريمٌ٦م ذم اًمرضمؾ،
وأُم٤م اًمٞمد ومال ُشمًُٛمك ريمٌ٦م ،سمؾ شمًٛمك ُمٗمّمالً أو شمًٛمك ُمروم٘م٤م ،هذا هق اًمّمحٞمح ومٞم٘مدم ريمٌتٞمف ،واًمرواي٦م اًمتل هب٤م أٟمف

( )69أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمريمقع واًمًجقد (ُ )482مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )73صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)8955أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ( ،)843،841واًمٚمٗمظ ًمف،
واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب أو ُم٤م يّمؾ إمم إرض ُمـ اإلٟمً٤من ذم ؾمجقده ( )1391 ،1393سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة ،وىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

فروع الفقه
يْمع يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف ظمٓم٠م ُمـ اًمراوي ،ومج٤مءت رواي٤مت أظمرى « َو ًْم َٞم َْم ْع ُر ْيم ٌَتَ ْٞم ِف َىم ٌْ َؾ َيدََ ْي ِفش  ،ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد
أيْم٤م رواي٤مت أظمارى ،ذم طمادي٨م وائاؾ اسماـ
اعمَْ ْ٘م ُ ِؼم ّي وًمق يم٤من اإلؾمٜم٤مد ومٞمف ُم٘م٤مل ،وًمٙمٜمف ي١ميد اًمقاىمع ،وضم٤مءت ً
( )71

( )72

طمجر ي٘مقلَ « :ؾم َجدََ َوم ًَ ٌَ َ٘م ْ٧م ُر ْيم ٌَ َتَ٤م ُه َيدََ ْي ِفش ومٝمٙمذا ي٘مدم اًمريمٌتلم ،وُمٕمٚمقم أن اقمتامده قمٚمٞمٝمام أؿمد ُمـ اقمتامده قمغم
( )73

( )74

اًمريمٌتلمٕ :ن فمٝمره وقمْمده وومخذه يٕمتٛمد قمغم اًمريمٌتلم ،اًمٞمدان ىمد يٕمتٛمد قمٚمٞمٝمام ويمذًمؽ اًمقضمف ،ومٝمٙمذا اًمًجقد
ريمـ.
أيْما٤م ،وذًماؽ ٕٟماف وم٤مصاؾ سمالم اًمًاجدشملم،
اًمريمـ اًمً٤مسمع :اجلٚمقس سمٕمده ،اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ،ريماـ ً
اًمًجقد ُيٙمرر ذم يمؾ ريمٕم٦م وذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أمهٞمتف ومال سمد أٟمف يٗمّمؾ سملم اًمًجدشملم سمجٚمً٦م ،يٓمٛمئـ ومٞمٝم٤م جيٚمس ومٞمٝم٤م
ً
ُمٗمؽمؿم٤م ،يٗمرش رضمٚمف اًمٞمنى وجيٚمس قمٚمٞمٝم٤م ويٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ،هذه اجلٚمً٦م ريمـ يٓمٛمئـ ومٞمٝم٤م ،وم٤مًمذيـ ٓ يٓمٛمئٜمقن
ومٞمٝم٤م شمريمقا ريمٜمًً٤م.
اًمث٤مُمـ :اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ،اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م هل اًمرىمقد ،اًمرىمقد ذم إريم٤من ،ومٞمٓمٛمئـ ذم اًمريماقع ٓ ،خيٗمٗماف ،وذم اًمروماع ،وذم
اًمًجدشملم ،وذم اجلٚمً٦م سمٞمٜمٝمام ،هذا طمد اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمرىمقد ،وسم٠من ي٘مقل ذم اًمريمقع ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ ،وهق ُُماٜمْ َْح ٍـ
رايمع ،وذم اًمًجقد ؾمٌح٤من ريب إقمغم ،وهق ؾم٤مضمد ،وذم اًمرومع رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ي٘مقًمف وهق ىم٤مئؿ ،وذم اجلٚمً٦م ريب
اهمٗمر زم ي٘مقًمف وهق ضم٤مًمس.

( )71وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ( ،) 838اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ووع
اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ذم اًمًجقد ( ) 268ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب أو ُم٤م يّمؾ إمم إرض ُمـ اإلٟمً٤من ذم
ؾمجقده ( ،) 1154 ،1389اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمًجقد (ُ ،) 882مـ طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 72يمٞمً٤من ،أسمق ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي اعمدين ،ص٤مطم٥م اًمٕمٌ٤مء ،واًمد ؾمٕمٞمد اسمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،يم٤من ُمٜمزًمف قمٜمد اعم٘م٤مسمر ،وم٘مٞمؾ ًمف :اعم٘مؼمي .صم٘م٦م صمٌ٧م ُمـ
رضم٤مل اًمِمٞمخلم .روى قمـ أيب راومع ُمقمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وأيب هريرة ،وهمػمهؿ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م .شمقذم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ .اٟمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( 343 /5شمرمج٦م  ،)5131وهتذي٥م اًمٙمامل (243/24
شمرمج٦م .)5338
( )73وائؾ سمـ طمجر سمـ ؾمٕمد ،أسمق هٜمٞمدة احليُمل ،أطمد آذاف .يم٤من ؾمٞمد ىمقُمفً .مف ووم٤مدة وصحٌ٦م ورواي٦م .وٟمزل اًمٕمراق .ومٚمام دظمؾ ُمٕم٤موي٦م
اًمٙمقوم٦م ،أشم٤مه ،وسم٤ميع .يم٤من قمغم راي٦م ىمقُمف يقم صٗملم ُمع قمكم .روى ًمف اجلامقم٦م ،ؾمقى اًمٌخ٤مري .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 756 :شمرمج٦م
 ،)2721واإلص٤مسم٦م ( 596 /6شمرمج٦م .)9136
( )74ؾمٌؼ َترجيف.
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ومم ،و َّ ِ
ِ
ِ
ٞم٥م.
اًمؽمشم ُ
اجل ُٚم ُ
ٞمٛم ُ٦م إُ َ َ ْ
قس ًَم ُفَ ،واًمتَّ ًَّْٚم َ
َواًمتَّ ََِّم ُّٝم ُدُ إَظم ُػمَ ،و ْ ُ
حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف،
اًمت٤مؾمع :اًمتِمٝمد إظمػم ،اًمريمـ اًمذي يٚمٞمف اًمًالم ،وطمده اًمقاضم٥م أن ي٘مقل :وأؿمٝمد أن ً
هذا ريمـ ُمـ اًمتحٞم٤مت هلل.
اًمٕم٤مذ :اجلٚمقس ًمفً ،مق شمِمٝمد وهق ىم٤مئؿ ُم٤م أضمزأ ،يتِمٝمد وهق ضم٤مًمس.
احل٤مدي قمنم :اًمتًٚمٞمٛم٦م إومم ،ضمٕمؾ اًمريمـ اًمتًٚمٞمٛم٦م إومم ،طمده أن ي٘مقل :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل ،هٙمذا
طمد اًمًالم ،واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،أن اًمتًٚمٞمٛمتلم ريمـ ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمنمط اًمؽمشمٞم٥م :أي شمرشمٞم٥م هاذه إقمْما٤مء ،وماال ي٘مادم
اًمًجقد قمغم اًمريمقع ،وٓ ي٘مدم اجلٚمقس قمغم اًمًجقد ،سمؾ يرشمٌٝم٤م ،يٌدأ سم٤مًم٘مٞم٤مم ،اًمث٤مين اًمريمقع ،اًمث٤مًم٨م اًمرومع ،اًمراسمع
اًمًجدة ،اخل٤مُمس اجلٚمً٦م ،اًمً٤مدس اًمًجدة ،هذا هق اًمؽمشمٞم٥م.
٤مت شمًِٕم ٌ٦م :إَو ُل واًمثَّ ِ٤مين :اًمتًٌََِّّٞمح ِذم اًمر ُيمُق ِع واًمًج ِ
اًمثَّ٤مًمِ ُ٨م :ا ًْم َق ِ
قدَ ،و َىم ْق ًُم ُفَ :ؾم ِٛم َع اهللُ عمَِ ْـ َمحِدََ ُهَ ،و َر َّسمٜمََ٤م َو ًَم َؽ
َ ُّ ُ
ْ ُ
َّ َ
اضم ٌَ ُ ْ َ
ُّ
َػم َشم ْٙمٌِْ َػم ِة ِ
اًمّمالَ ُة َقم َغم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ،-
قس ًَم ُفَ ،و َّ
اجل ُٚم ُ
اإل ْطم َرا ِمَ ،واًمتَّ ََِّم ُّٝمدُُ إَ َّو ُل َو ْ ُ
َْ
احل ْٛمدُُ َ ،واًمتَّ ْٙمٌِْ َػم ُة َهم ْ ُ
ِ
ٞمٛم ُ٦م اًمثَّ٤مٟمِ َٞم ُ٦م.
َواًمتَّ ًَّْٚم َ
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اًمقاضمٌ٤مت ،ذيمر أهن٤م شمًٕم٦م ،ي٘مقل إول واًمث٤مين اًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع وذم اًمًاجقد ،ؾماٌح٤من ريب
اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمريمقع ،ؾمٌح٤من ريب إقمغم ذم اًمًجقد ،هٙمذا هذان واضمٌ٤من ،اًمقاضم٥م اًمث٤مًم٨م ،ىمقًمف ؾمٛمع اهلل عمـ محده
ظم٤مص سم٤مإلُم٤مم واعمٜمٗمرد ،رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد واعم٠مُمقم ،هذا اًمقاضم٥م اًمث٤مًم٨م ،اًمقاضم٥م اًمراسمع اًمتٙمٌػمات
همػم شمٙمٌػمة اإلطمرام ،شمٙمٌػمة اًمريمقع اهلل أيمؼم ،شمٙمٌػمة اًمًجقد اهلل أيمؼم ،شمٙمٌػمة اًمرومع ُمٜمف ،اًمتٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمًاجدة
اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمتٙمٌػمة ُمـ اًم٘مٞم٤مم ،ذم يمؾ ريمٕم٦م مخس شمٙمٌػمات ،ذم صالة اًمٔمٝمر اصمٜمتا٤من وقمنماون شمٙمٌاػمة ،يٕمٜمال سمزيا٤مدة
شمٙمٌػمة اإلطمرام وشمٙمٌػمة اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم ،ذم صالة اعمٖمرب ؾمٌٕم٦م قمنما شمٙمٌاػمة ،ذم صاالة اًمٗمجار أطماد قمنما
شمٙمٌػمة ،هذه اًمتٙمٌػمات.
ويدظمؾ ذم هذا احلً٤مب شمٙمٌػمة اإلطمرام ،ومتٙمٌػمة اإلطمرام ريمـ ،وشمٙمٌػمة اًمريمقع واًمًجقد وهٜم٤مك شمٙمٌػمة ىمد
شمٙمقن ُمًتحٌ٦م ،اعمًٌقق إذا ضم٤مء وهؿ ريمقع ،واىمتٍم قمغم شمٙمٌػمة واطمدة يمؼم ًمإلطمرام صمؿ ريمع ،أضمزأت اًمتحريٛم٦م
قمـ شمٙمٌػمة اًمريمقع ،وإن مجع سمٞمٜمٝمام ومٝمق أومْمؾ ،اهلل أيمؼم صمؿ ىم٤مل :اهلل أيمؼم.
حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف ،اجلٚمقس ًمف ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،ومال ي٠مت سمف وهق
واًمتِمٝمد إول ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،إمم ىمقًمف :وأن ً
ىم٤مئؿ ،اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،وهٜم٤مك ىمقل آظمر ،أهن٤م ُمـ إريما٤من ،وهاق
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إؿمٝمر ،طمده اًمقاضم٥م أن ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ّ
صؾ قمغم حمٛمد وآل حمٛمد ،وإيمٛمؾ أن ي٠مت سم٤مًمّماالة وسم٤مًمؼميما٦م ،وسما٤مرك،
واطمادً ا ،شمارك
اًمقاضم٥م اًمث٤مُمـ اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل ،وهٙمذا ذيمر أن اًمقاضم٥م شمًإم٦م ،وشمارك
ً
رب اهمٗمر سملم اًمًجدشملم ،وإيمثرون يٕمادوهن٤م صمامٟمٞما٦م،
ىمقل" :رب اهمٗمر زم" سملم اًمًجدشملم ،وهل ُمـ اًمقاضمٌ٤متّ ،
ويٕمدون ؾمٛمع اهلل عمـ محده واضم٥م ،رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد واضم٥م ،ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔماٞمؿ واضما٥م ،ؾماٌح٤من ريب إقماغم
واضم٥م ،ؾمٛمع اهلل عمـ محده واضم٥م ،رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد واضم٥م ،اهلل أيمؼم اهلل أيماؼم واضما٥م ،اًمتِماٝمد إول واضما٥م،
اجلٚمقس ًمف واضم٥م ،هذه اًمقاضمٌ٤مت ومٞمٕمدون إول واًمث٤مين هٜم٤م ،يٕمدون اًمث٤مًم٨م اصمٜملم ،اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد ،ويٕمدون
اًمتٙمٌػمات ريمـ ،ويٕمدون رب اهمٗمر زم سملم اًمًجدشملم ريمـ ،ويٕمدون اًمتِمٝمد إول ،ويٕمدون اجلٚمقس ًمف ،ومتٙمقن
أيْم٤م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمتًٚمٞمٛم٦م إومم ،هٙماذا اٟمتٝماك
صمامٟمٞم٦م ،اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل يٕمدوهن٤م ُمـ إريم٤من ،اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يٕمدوهن٤م ً
ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،ذيمر سمٕمد ذًمؽ سم٘مٞم٦م ُم٤م ذم اًمّمالة.
ِ ِ
اًمراسمِع :اعمًُْتََح٥مُِ :مٜمْف َىمق ٌلَ :يم ِ
َ٤محَ ،واًمتَّ َٕم ُّق ِذَ ،وا ًْمٌَ ًْ َٛم َٚم ِ٦مَ ،و َُم٤م َزا َد َقم َغم اعمَْ َّر ِة ِذم اًمتَّ ًٌَِّْ ِ
َ٤مٓ ْؾمتِ ْٗمتَ ِ
ار ِة
ُ ْ
َّ ُ ْ َ ُّ
ٞمحَ ،و ُؾم َ١مال اعمَْ ْٖمْٗم َ
ِ ِ
ِ
َ٤مًمر ْوم ِعَِ ،وا ًْم َق ْو ِعَِ ،و َٟم َْح ِق َذًمِ َؽ.
َو َٟم َْح ِق َذًم َؽَ .وُمٜمْ ُف وم ْٕم ٌؾَ :يم َّ
اعمًتحٌ٤مت :اعمًتحٌ٤مت ىمد قمدده٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء ،ووصٚم٧م إمم أيمثر ُمـ مخًلم ُمـ اعمًتحٌ٤مت ،ومٛمٜمٝم٤م أىمقال،
ىمقًمٞم٦م سم٤مًمٚمً٤من ،وم٠موًٓ آؾمتٗمت٤مح ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ،صم٤مٟم ًٞم٤م آؾمتٕم٤مذة ،أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ،صم٤مًمثًا٤م
ُمً٤م ىمراءة اًمًقرة اًمتل سمٕمد اًمٗم٤مَت٦م .وىمد ىمٞماؾ :إهنا٤م ُماـ
اًمتًٛمٞم٦م ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،راسم ًٕم٤م اًمت٠مُملم آُملم ،ظم٤م ً
اًمقاضمٌ٤مت.
ؾم٤مدؾم٤م :اًمزي٤مدة قمغم ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اعمرة.
ً
ؾم٤مسم ًٕم٤م اًمزي٤مدة قمغم ؾمٌح٤من ريب إقمغم ُمرة.
صم٤مُمٜمًً٤م اًمزي٤مدة قمغم اعمرة ُمـ رب اهمٗمر زم.
قم٤مذا اجلٝمر سم٤مًمٗم٤مَت٦م ذم اعمٖمرب اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ،واجلٛمٕم٦م
شم٤مؾم ًٕم٤م ىمقًمفُ :مؾء اًمًاموات وُمؾء إرض إمم آظمر،
ً
واًمٕمٞمد وٟمحقه٤م ،قمده٤م إمم ؾمٌٕم٦م قمنم هذه ُمـ إىمقال.
وأُم٤م إومٕم٤مل :وم٢مهن٤م يمثػمة ،ومٛمٜمٝم٤م رومع اًمٞمديـ ،رومع اًمٞمديـ قمٜمد اًمتحريؿ ،قمٜمد ىمقًمف اهلل أيمؼم ،رومع اًمٞماديـ قمٜماد
اًمريمقع إمم اعمٜمٙمٌلم ،رومٕمٝمام قمٜمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع أي ذم صمالصم٦م ُمقاوع ،وهٜم٤مك ُمـ يثٌ٧م راسم ًٕم٤م إذا ىم٤مم ُمـ اًمتِماٝمد
إول رومع يديف ،يمذًمؽ ووع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر ومٞمف صمالث رواي٤مت ،يٕمٜمل صمالصما٦م أىماقال ،اًم٘ماقل إول أٟماف قماغم
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اًمّمدر ،اًمث٤مين أٟمف وق اًمٍمة ،اًمث٤مًم٨م أٟمف َت٧م اًمٍمةً ،مٙمؾ ىمقل ًمٙمؾ اضمتٝم٤مد ،يمذًمؽ ُمـ إومٕم٤مل ٟمٔمره إمم ُمقوع
أيْم٤م ُمـ اعمًتحٌ٤مت ،ووع يديف قمغم ريمٌتٞمف ،شمٗمريؼ أص٤مسمع يديف ذم اًمريمقع ،آقمتامد قمغم يدياف ،أن
ؾمجقده ،هذا ً
يٚم٘مؿ يمؾ يد ريمٌ٦م ،يمذًمؽ ذم اًمًجقد سمًط اًمٙمٗملم قمغم إرض ،واؿ إصا٤مسمع ،ضمٕماؾ إصا٤مسمع إمم اًم٘مٌٚما٦م ،ذم
أيْما٤م ذم
اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ووع اًمٞمديـ قمغم اًمٗمخذيـ ،أو قمغم أـمراف اًماريمٌتلم ،واؿ إصا٤مسمع ،يماذًمؽ ً
اًمتِمٝمد ىمٚم٥م أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمٞمد ،اًمتحريؿ سم٢مصٌٕملم اإلهب٤مم واًمقؾمٓمك.
ىم٤مًمقا :إصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمٞمد ،اًمتحريؽ سم٢مصٌٕملم اإلهب٤مم واًمقؾمٓمك ،اإلؿم٤مرة سم٤مًمًٌ٤مسم٦م قمٜمد ذيمر اهلل إمم آظمره٤م
وهل يمثػمة.
ب ،وا ًْم َ٘مٛم َٚم ِ
ٞمح ،و َىمتْ ِْؾ ْ ِ
اخل ِ٤مُمس :اعمٌُْ٤محُ :يم ُُّؾ ومِٕم ٍؾ ؾم ِ
ا٦مَ ،و َٟم َْح ِ
قُم َح ومِٞم َٝم٤مُِ :مثْ ُؾَ :قمدِِّّ ِ
اق
أيَ ،واًمتَّ ًٌَِّْ ِ َ
َ ُ
َْ ُ
ار ِ َ ْ
احلٞمَّ٦مَ ،وا ًْم َٕم ْ٘م َ
َ
ْ ُ

َذًمِ َؽ.

اخل٤مُمس اعمٌ٤مح :إومم أن اعمّمكم يؽمك احلريم٦م يمٚمٝم٤مً ،مٙمـ هٜم٤مك ُم٤م يٌ٤مح ًمف ،ومٛمـ ذًمؽ قمد أي إذا يم٤من اإلُم٤مم
ي٘مرأ ضمٝمرا ،ضم٤مز ًمؽ أن شمٕمد أي ،أي٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمّمػمة أو ـمقيٚم٦م ،إذا ىم٤مل ُمثالً ﴿ي٤م َأهي٤م اعمُْدََّّ ِّصمر * ُىماؿ َوم َ٠م ْٟم ِ
ْاذ ْر *
ْ
ُ
ً
َ ُّ َ
َور َّسم َؽ َوم َٙمَؼم * َوصمِٞمَ٤م َسم َؽ َوم َٓم ِّٝمر﴾  ،هذه آي٤مت ىمّمػمة ،يمذًمؽ إذا ىم٤مل ُماثالً ﴿ َو َأ َّن اعمًَْ ِ
ا٤مضمدََ هللَِّ َوماالَ َشمَادْْ ُقمقا َُما َع اهللَِّ
َ
ْ
ِّ ْ
َ
( )75

َأ َطمدًً ا﴾  ،يٕمٜمل هٙمذا أصٌٕمف قمٜمد أطمدا ،وٟمحق ذًمؽ ،هذا ضم٤مئز ،وإن يم٤من إومم أن حيي ىمٚمٌف ًمٚم٘مراءة دون اًمٕمد،
( )76

أيْم٤م اًمتًٌٞمح ،ضم٤مء أن اإلُم٤مم ذم اًمريمقع واًمًجقد أقمغم ؿمٞمئً٤م قمنم شمًاٌٞمح٤مت ،ومٞمجاقز أن يٕماده٤م سمٞمدياف،
يمذًمؽ ً
ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ ،ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ ،ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ ،ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ قمنماا ،ؾماٌح٤من ريب إقماغم،
ؾمٌح٤من ريب إقمغم ،إمم قمدد قمنمة ،قمده٤م سمٞمديف ،يمذًمؽ إذا رأى طمٞم٦م وظم٤مف ُمٜمٝم٤م ضم٤مز أن ي٘متٚمٝم٤م ،وجيقز أن ي٘مٓمع
أيْم٤م ُمـ ذوات
اًمّمالة وهيرب ُمٜمٝم٤م ،أو يذه٥م ًمٞم٠مت سمحجر ي٘متٚمٝم٤م سمف ،إذا مل يٙمـ ُمٕمف قمّم٤م ،يمذًمؽ اًمٕم٘مرب ،وم٢مهن٤م ً
اًمًٛمقم جيقز أن ي٘متٚمٝم٤م ،واًمٕم٤مدة أهن٤م ُشمُ٘متؾ سم٤محلذاء ،يمام ىم٤مل سمٕمض اًمِمٕمراء:
ِ
ِ
ويم٤مٟم٧م اًمٜمّّٕمؾ هل٤م طم٤مضة
اًمٕم٘مربُ :قمدٟم٤م هل٤م ***
قم٤مدت
إ ْن
ُ

( )75اعمدصمر.4-1 :
( )76اجلـ.18 :

فروع الفقه
ىمديام يم٤من اًمٜم٤مس شمتًخ أسمداهنؿ ورؤوؾمٝمؿ ويمذًمؽ أسماداهنؿ وصمٞما٤مهبؿ ،يتقًماد
ومتيب سم٤مًمٜمٕمؾ ،يمذًمؽ اًم٘مٛمؾً ،
ومٞمٝم٤م اًم٘مٛمؾ ،ومٞمحت٤مل ىمد يتً٤مىمط قمغم وضمٝمف أو قمغم سمدٟمف ،يمام ذم ىمّم٦م يمٕم٥م سمـ قمجرة عم٤م أطمرم اشمًخ رأؾمف ،ي٘مقل:
ُمحٚم٧م إمم رؾمقل اهلل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -واًم٘مٛمؾ يتٜم٤مصمر قمغم وضمٝمل ،وم٘م٤ملَ « :أ ُي ْ١م ِذ َ
يؽ َه َقا ُُّم َؽ؟ش ،ىمٚم٧مٟ :مٕماؿ،
اطم ِٚم ْ٘م ُف َوا ْٟم ًُْ ْؽ َٟم ًَِٞم َٙم ً٦مش .
ىم٤ملْ « :
( )77

( )78

ومٞمجقز ىمتؾ اًم٘مٛمؾ وُم٤م أؿمٌٝمف ،وأوٓد اًم٘مٛمؾ أو سمٞمْمف ُشمًُٛمك اًمّمئٌ٤من ،قم٤مدة أن اًم٘مٛمٚم٦م شمرسمٓمٝم٤م سم٤مًمِمٕمرة ،شمرسمط
سمٞمْمٝم٤م سم٤مًمِمٕمر ،وإذا يم٤من ذم اًمّمقف وم٢مهن٤م شمرسمٓمٝم٤م أو شمدظمٚمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م اخلٞم٤مـم٦م ،ومٞمجقز ىمتؾ اًمّمئٌ٤من ،وٟمحق ذًمؽ.
ػ َهل٤م َقمٌثً٤م َأو َٟمَحقه ِمم٤م َٓ يٌٓمِ ُؾَ :يم َٗمر َىمٕم ِ٦م إَص٤مسمِ ِعِ ،و َشم َِْمٌِ ِ
٤مدس :اعمَْ ْٙمْروهُ :يم ُُّؾ ومِٕم ٍؾ خمُُ َ٤مًمِ ٍ
ِ
ٞمٙم َٝم٤مَ ،و َٟم َْح ِق َذًمِ َؽ.
َ
َ
ْ َ
َ َ ْ ْ ُ ُ َّ ُ ْ
ْ
ُ ُ
اًمً ُ
َّ
اًمً٤مدس اعمٙمروه :اعمٙمروه٤مت ذم اًمّمالة اًمتل شمٜم٘مص إضمر ،يمؾ ومٕمؾ يٕمد قمٌثً٤م ،وم٢مٟمف ُمٙمروه ،وم ُٞمٙمره رومع سمٍمه
يً٤مرا وًمق ىمٚمٞمالًً ،يمذًمؽ ومرىمٕم٦م إص٤مسمع يٕمٜمال َتريٙمٝما٤م طمتاك شمّماقت،
قمغم اًمًامء ،أو آًمتٗم٤مت سمٌٍمه يٛمٞمٜمًً٤م أو ً
أيْم٤م ُمـ اًمٕمٌ٨م ،شمًقي٦م قمامُمتاف ،يٕمٜمال ضماذهب٤م ُماـ هٜما٤م أو ُماـ هٜما٤م ،أو
شمِمٌٞمٙمٝم٤م ،إدظم٤مل سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ،هذا ً
ُػ َؿم َٕم َر ُه َوَٓ َصم ْق َسم ُفش  ،وم٢مذا يم٤من قمٚمٞمف
ىمٚمٜمّمقشمف أو حيريمٝم٤م قمٙمس ؿمٕمره ،إذا يم٤من قمٚمٞمف ؿمٕمر ،ذم طمدي٨مَ « :وَٓ َأ ْن َي ُٙم َّ
( )79

أيْما٤م طمريما٦م صمقسماف ،يٕمٜمال يٜمٗمْماف ُماثالًً ،أو جيٛمٕماف إذا أراد
ؿمٕمر ـمقيؾ قم٘مّمف أو َأ َّظم َره وًمقاه وراء أذٟمف ،يمذًمؽ ً
ُػ َؿم ْٕم ًرا
وؾمدَّ د سم٘مقًمفَ « :وَٓ َٟم ُٙم َّ
اًمًجقد ،أو رأى اإلُم٤مم ُمؽمضمالً إذا أراد أن يًجد :مجع صمٞم٤مسمف ،وم٠مظمؼم أن هذا حمذور َّ
َوَٓ َصم ْق ًسم٤مش ومٝمذه ُمٙمروه٤مت.
اًمً٤مسمِ ُع :اعمُْ َح َّر ُم َو ُه َق ُُمٌْٓمِ ٌؾَ :يمَ٤م ًْم َٕم َٛم ِؾ ا ًْم َٙمَثِ ِػم ِذم َهم ْ ِ
َػم ِضمٜمْ ًِْ َٝم٤م.
َّ

( ) 77يمٕم٥م سمـ قمجرة إٟمّم٤مرى ،أسمق حمٛمد ،وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق إؾمح٤مق ،اعمدين ،صح٤ميبُ ،مـ أصح٤مب اًمِمجرةٟ .مزل اًمٙمقوم٦م،
وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمالث -أو إطمدى -ومخًلم .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .وهق اسمـ مخس -أو ؾمٌع -وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب
(ص 626 :شمرمج٦م  ،)2173واإلص٤مسم٦م ( 599 /5شمرمج٦م .)7424
(ُ )78متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ىمقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :ومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمريْم٤م أو سمف أذى ُمـ،4159 ،1815 ،1814( ﴾..
ُ ،) 6738 ،5733مًٚمؿ يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ضمقاز طمٚمؼ اًمرأس ًمٚمٛمحرم إذا يم٤من سمف أذى ُمـ رأؾمف (.)1231
(ُ )79متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضم ف اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمًجقد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ (ُ .)816 ،812،815 ،813 ،839مًٚمؿ يمت٤مب اًمّمالة،
سم٤مب أقمْم٤مء اًمًجقد واًمٜمٝمل قمـ يمػ اًمِمٕمر واًمثقب (ُ )493مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.

فروع الفقه
ؾمٝمقا،
حرم :اعمٌٓمالت ،اعمٌٓمالت ًمٚمّمالة ،اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم ُمـ ظم٤مرج ضمٜمس اًمّمالة شمٌٓمؾ سمفً ،
قمٛمدً ا أو ً
اًمً٤مسمع اعمُ َّ
وم٤مًمذي يٙمقن يمثػم احلريم٦م ،حيرك رأؾمف ،حيرك قمامُمتف ،حيرك ؿمٕمره ،حيرك قمامُمتف ،حيرك حلٞمتف ،خيٚمٚمٝم٤م ُماثالًً ،حيارك
أص٤مسمٕمف ،يدظمؾ سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ،أو يٗمرىمٕمٝم٤م ،حيرك قمٌ٤مءشمف ،ي٘مدم ِر ْضمالً أو ي١مظمر ِر ْضمالًًُ ،ي ْٙمْثِ ُر ُمـ شمٌ٤مدل ىمدُمٞمف ،أو
ٟمحق ذًمؽ ،يٜمٔمػ ُمثالً أفمٗم٤مره ،أو ي٘مٚمٛمٝم٤م ،يٜمٔمر إمم اًمً٤مقم٦م اًمتل ذم ذراقمف ،يمؾ هذه طمريم٦م ،يمثرة احلريم٦م قمٛمؾ يمثػم
ؾمٝمقا.
يٌٓمؾ اًمّمالة ،وًمق يم٤من ً
اعمّمكم ُم٠مُمقر سم٠من ي٘مٌؾ قمغم صالشمف وأن خيِمع ﴿ا ًَّم ِذيـ هؿ ِذم صالَ َِهتِؿ َظم ِ
٤مؿم ُٕمق َن﴾  ،اخلِمقع هق اإلىمٌ٤مل قمغم
َ
ْ
َ ُ ْ
( )80

اًمّمالة إىمٌ٤مًٓ يمٚم ّٞم٤م يم٤مُمالًً ،وسمذًمؽ ُشمُ٘مٌؾ صالشمف هٙمذا.
ات َصمالَ َصم ُ٦م َأ ْىم ًَ٤م ٍمَ :وم ْر ُض َقم ْ ٍ
لمَ ،و َوم ْر ُض ِيم َٗم٤م َي ٍ٦مَ ،و ُؾمٜمَّ ٌ٦م.
اًمّم َٚم َق ُ
َو َّ
اخلٛمس َقم َغم ُيم ُِّؾ ُمً ِٚم ٍؿ ُم َٙم َّٚم ٍ
ػ َهم ْ ِ
َػم َطم ِ٤مئ ٍ
ض َو ُٟم َٗم ًَ٤م َءَ ،و َز ِائ ِؾ ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾ سمِ َ٠م ُْم ٍر ُي ْٕم َذ ُر ومِ ِٞمف.
اًمّم َٚم َق ُ
ات ْ َ ْ ُ
إَ َّو ُلَّ :
ُ ْ ُ
اًمِم ْٛم ِ
٥م َسم ْٕمدََ َه٤مَ ،و َو ْىمتُ َٝم٤م ِقمٜمْْدََ ْارشمِ َٗم٤م ِع َّ
َاؼم ِذم
َواًمثَّ ِ٤مين َوم ْر ُض ا ًْم ِٙم َٗم ِ٤مي ِ٦مَ :صالَ ُة ا ًْم ِٕمٞمدََ ْي ِـ ُ ْ
وخي َٓم ُ
سَ ،و ُي َّم ِّكم سمِتَ ْٙمٌِْ ٍػم َو ُي َٙم ِّ ُ
ٍم َقمر َوم َ٦م إِ َمم ِ
ض ِذم َ َ ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
آظم ِر َأ َّي٤م ِم اًمتَّ ْ ِ
٥م ا ًْم َٗم َر ِائ ِ
َّنم ِيؼ.
ًَم ْٞم َٚمت ِل ا ًْمٕمٞمد ُُم ْٓم َٚم ً٘م٤مَ ،و ِذم إَ ْو َحك َقم٘م َ
مج٤م َقم٦م ُم ْـ َقم ْ ِ َ
َػم ر ُيمُق ِع وَٓ ؾمج ٍ
ِ
اجلٜمَ ََ٤مز ِة ،ي َٙم ِ
قدَ ،ي ْ٘م َر ُأ ِذم إُ َ
هلل
٤مَت َ٦مَ ،و ُي َّم ِّكم َقم َغم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم ا ُ
ومم ا ًْم َٗم ِ َ
َ ُ ُ
َؼم ومٞم َٝم٤م َأ ْر َسم ًٕم٤م ُم ْـ َهم ْ ِ ُ
ُ ِّ ُ
َو َصالَ ُة ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ػ َو ُي َٙم َّٗم َـ.
اًمّمالَ ُة َقم َٚمٞمْ ِف َسم ْٕمدََ َأ ْن ُي َٖم ًََّ َؾ َو ُيٜمَ َّٔم َ
َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿِ -ذم اًمثَّ٤مٟمٞمَ٦مَ ،و َيدْْ ُقمق ًم ْٚم َٛمٞمِّ٧م ِذم اًمثَّ٤مًمثَ٦مَ ،و َي ُٙمُق ُن َّ
ِ
ِ
لم واعمَْر َأ ُة ِذم َ ْ ٍ
اًمر ِائ َح ِ٦م.
حي َٛم ُؾ َشم َْرسمِٞم ًٕم٤م َو ُيدْْ َوم ُـ َسم ْٕمدََ َّ
قر َّ
اًمّمالََة ِذم َىم ْ ٍؼم َقمٛم ٍٞمؼ َي ْٛمٜمَ ُع ُفم ُٝم َ
مخ ًَ٦مَ ،و ُ ْ
اًمر ُضم ُؾ ِذم َصم ْق َسم ْ ِ َ ْ
َو ُي َٙم َّٗم ُـ َّ
صمؿ ذيمر سمٕمد ذًمؽ أن اًمّمٚمقات صمالصم٦م أىمً٤مم :إول :ومرض اًمٕملم ،واًمث٤مين :ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،واًمث٤مًم٨م :اًمًٜم٦م.
طم٤مئْم٤م أو ٟمٗمً٤مء وذاه٥م اًمٕم٘مؾ سم٠مُمر ُيٕماذر
إول :اًمّمٚمقات اخلٛمس ،ومرض قملم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ إٓ
ً
سمف ٓ ،دم٥م اًمّمٚمقات قمغم اًمٙمٗم٤مرٕ :هنؿ ُمٓم٤مًمٌقن سمنمـمٝم٤م ،وهق اإلؾمالم ،وٓ دم٥م قمغم همػم اعمٙمٚمػ ًمٙمـ اًمّمٌل
ذيمرا أو أٟمثك ُيدرب قمٚمٞمٝم٤م ،إذا سمٚمغ ؾمٌع ؾمٜملم ُيٕمٚمؿ طمتك يتدرب قمٚمٞمٝم٤م ،وطمتك حيٌٝم٤م وي٠مًمٗمٝم٤مُ ،مع أهن٤م ُما٤م
أو اًمقًمد ً
دم٥م قمٚمٞمف إٓ إذا سمٚمغ سم٠من اطمتٚمؿ أو أيمٛمؾ مخس قمنمة ؾمٜم٦م وٟمحق ذًمؽ ،يمذًمؽ وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ ،اعمجٜمقن اًمذي ٓ يٕم٘مؾ

( )83اعم١مُمٜمقن.2 :

فروع الفقه
ٓ صالة قمٚمٞمف ٕٟمف ٓ يٗمٝمؿ ،هٙمذا ذاه٥م اًمٕم٘مؾ سم٠مُمر ُيٕمذر ومٞمف ،يم٠مهنؿ اؾمتثٜمقا اًمًٙمران أٟمف يا٠مصمؿ وًماق يما٤من زائاؾ
اًمٕم٘مؾ ٕٟمف همػم ُم٠مضمقر ،ىمد شمٕم٤مـمك اخلٛمر وهق يٕمٚمؿ أهن٤م ُمًٙمرة ،هذا ومرض اًمٕملم.
اًمث٤مين :ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م هل اًمتل إذا ومٕمٚمٝم٤م اًمٌٕمض ؾم٘مٓم٧م قمـ اًمٌ٤مىملم ،وإذا شمريمٝما٤م اعمًاٚمٛمقن
يمٚمٝمؿ ُمع اًمتٛمٙمـ :أصمٛمقا ومٛمـ ذًمؽ صالة اًمٕمٞمديـ ،صالة قمٞمد اًمٗمٓمر وصالة قمٞمد إوحك ،ىماد ىمال إهنا٤م ومارض
قملم ،واؾمتُُدل سم٠من اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ « -يمَ٤م َن ي ْ٠مُمر ُيم َُّؾ ُم َٙم َّٚم ٍ
خي ِْر ُضمق َن ا ًْم َٕم َقاشمِ َؼ
خي ُْر َج إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،طمتََّّك َيمَ٤م ُٟمُقا ُ ْ
ػ َأ ْن َ ْ
َ
ُ
َ ُُ
ْ َ َ َ
و َذو ِ
اخلُدُُ ِ
ات ْ
اعمخدَّ رة ،ومٙم٤مٟمقا خيرضمقهنـ ،وؾم٠مًمتف اُمرأة إطمداٟم٤م ًمٞمس هل٤م ضمٚمٌ٤مب يمٞمػ
ورش  ،يٕمٜمل اًمٗمتٞم٤مت إسمٙم٤مر
َّ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
٤مهب٤مش هذا دًمٞمؾ قمغم أمهٞم٦م صالة اًمٕمٞمد ،وهلا٤م أطمٙما٤مم ـمقيٚما٦م ُماذيمقرة ذم
َترج؟ ىم٤ملً« :متُ ْٚمٌِ ْس َص٤مطم ٌَتَ َٝم٤م ُم ْـ ضم ْٚم ٌَ ِ َ
( )81

( )82

أُم٤ميمٜمٝم٤م.
وىمتٝم٤م قمٜمد ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ،قمٜمدُم٤م خيرج وىم٧م اًمٜمٝمل ،ومٞمّمٚمٞمٝم٤م ريمٕمتلم ،وومٞمٝم٤م شمٙمٌػمات زوائد يمام هق ُمٕمروف،
خيٓم٥م سمٕمده٤م خيٓم٥م سمٕمده٤م ظمٓمٌتلم ،هٙمذا هذه صالة اًمٕمٞمد ،يمذًمؽ ذيمر اًمتٙمٌػمات ي٘مقل( :يٙمؼم ذم ًمٞمٚمتل اًمٕمٞمديـ
ِ
ِ
ِ ِ
َؼموا اهللََّ َقم َغم َُم٤م َهدََ ا ُيم ُْؿ﴾  :أي :شمٙمٛمٚماقا قمادة
ُمٓمٚم ً٘م٤م،
شمٙمٌػما ُمٓمٚم٘م٤م) ،دًمٞمٚمف ىمقل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وًمتُ ْٙمْٛم ُٚمقا ا ًْمٕمدََّّ َة َوًمتُ َٙم ِّ ُ
ً
٤مؤ َه٤م َو ًَم ِٙم ْـ َيٜمََ٤م ًُم ُف اًمتَّ ْ٘م َقى ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ َيم ََذًمِ َؽ
حلق ُُم َٝم٤م َوَٓ ِد َُم ُ
رُمْم٤من ،ويمذًمؽ ذم إوحك ،ىمقل اهلل -شمٕم٤مممًَ ﴿ :م ْـ َيٜمَ ََ٤مل اهللََّ ُ ُ
ِ
َؼموا اهللََّ َقم َغم َُم٤م َهدََ ا ُيم ُْؿ َو َسم ِّ ِ
لم﴾  ،هذا هق اًمتٙمٌػم اعمٓمٚمؼ.
نم اعمُْ ْح ًِٜمِ َ
َؾم َّخ َر َه٤م ًَم ُٙم ُْؿ ًم ُت َٙم ِّ ُ
( )83

()84

هٜم٤مك اًمتٙمٌػم اعم٘مٞمد اًمذي يٙمقن قم٘م٥م اًمّمٚمقات ،قم٘م٥م اًمٗمرائض إذا ُصٚمٞم٧م مج٤مقم٦م ،ذيمر أٟمف ُماـ قمٍما ياقم
قمروم٦م ،واًم٘مقل اًمث٤مين أٟمف ُمـ ومجر يقم قمروم٦م ،إمم قمٍم آظمر أي٤مم اًمتنميؼ ،هذا شمٙمٌػم ُم٘مٞمد قم٘م٥م اًمّمٚمقاتُ ،مع ذًمؽ
أيْم٤م ُي٘مٍم عمـ صغم مج٤مقم٦م ٓ
أن ُمـ صغم وطمده وم٢مٟمف ٓ يٙمؼم ،إٟمام ُي٘مٍم قم٘م٥م اًمٗمرائض ٓ قم٘م٥م اًمٜمقاومؾ ،ويمذًمؽ ً
عمـ صغم ُمٜمٗمر ًدا.

(ُ )81متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وضمقب اًمّمالة ذم اًمثٞم٤مب وىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :ظمذوا زيٜمتٙمؿ قمٜمد يمؾ ُمًجد﴾.
(ُ .) 981 ،351،974مًٚمؿ يمت٤مب صالة اًمٕمٞمديـ ،سم٤مب ذيمر إسم٤مطم٦م ظمروج اًمٜمً٤مء ذم اًمٕمٞمديـ إمم اعمّمغم (ُ )893مـ طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م.
(ُ ) 82متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ؿمٝمقد احل٤مئض اًمٕمٞمديـ ودقمقة اعمًٚمٛملم ويٕمتزًمـ ( )324واًمٚمٗمظ ًمفُ .مًٚمؿ يمت٤مب
صالة اًمٕمٞمديـ ،سم٤مب ذيمر إسم٤مطم٦م ظمروج اًمٜمً٤مء ذم اًمٕمٞمديـ إمم اعمّمغم (ُ )893مـ طمدي٨م طمٗمّم٦م.
( )83اًمٌ٘مرة.185 :
( )84احل٩م.37 :

فروع الفقه
أيْم٤م ذيمر اجلٜم٤مئز ،واظمتٍم اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ُمع أن اًمٕمٚمامء ىمد شمقؾمٕمقا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مجلٜم٤مئز ،وأُم٤م اعم١مًماػ ها٤م
يمذًمؽ ً
ؿمديدً ا ،ومذيمر اًمّمالة وأمجؾ همػمه٤م.
اظمتّم٤مرا
هٜم٤م وم٢مٟمف اظمتٍم
ً
ً
ذيمر أٟمف يٙمؼم ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م ،ومل يذيمر ُم٤م ي٘مقل سملم اًمتٙمٌػمات ،ىمد ذيمروا أٟمف سمٕمد اًمتٙمٌػمة إومم ي٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م ،وإن
شمٞمن ىمرأ ُمٕمٝم٤م ؾمقرة ىمّمػمة ،وسمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م يّمكم قمغم اًمٜمٌل يمام ذم اًمتِمٝمد ،اًمٚمٝمؿ ّ
صؾ قمغم حمٛمد وآل حمٛمد،
ظم٤مص٤م اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف وارمحف إمم آظمره،
وسمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمث٤مًمث٦م يدقمق ًمٚمٛمٞم٧م دقم٤م ًءا قم٤م ُّم٤م اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م ،دقم٤م ًءا ًّ
أيْم٤م سمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمراسمٕم٦م ،قمـ اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ-
وسمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمراسمٕم٦م إن شمٞمن :دقم٤مٟٕ :مف صمٌ٧م اًمدقم٤مء ً
ُمرة يمؼم اًمراسمٕم٦م وؾمٙم٧م ،طمتك فمٜمقا أٟمف ؾمٞمٙمؼم ظم٤مُمً٤م .
( )85

قمكم -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف يمؼم ؾما٧م شمٙمٌاػمات قماغم ؾماٝمؾ سماـ
وىمد ُروي ً
أيْم٤م أٟمف يمؼم ً
مخً٤م وؾمتًًّّ٤م ،وصمٌ٧م قمـ ي
طمٜمٞمػ  ،وىم٤مل :إٟمف سمدري .
( )86

( )87

(وٓ ريمقع ومٞمٝم٤م وٓ ؾمجقد) ،هٙمذا أمجؾ ُم٤م ُيٕمٛمؾ ىمٌؾ ذًمؽ ،شمٙمقن اًمّماالة قمٚمٞماف سمٕماد أن ُيٖمًاؾ و ُيٜمٔماػ
و ُيٙمٗمـ ،اًمتٖمًٞمؾ ُمٕمروف أٟمف ُيٖمًؾ ؾم٤مئر سمدٟمف ،وًمق يم٤من ٟمٔمٞم ًٗم٤م ،وًمق يم٤من ىمد شمٜمٔمػ ىمٌؾ أن يٛمقت سمدىم٤مئؼ ومال سمد أن
ُيٖمًؾ ،يمذًمؽ ُيٜمٔمػ إذا يم٤من قمغم سمدٟمف وؾمخ ٓ ،سمد أٟمف ُيٜمٔمػ طمتك يٜمٔمػ اًمقؾمخ ،ذيمار سمٕماد ذًماؽ سم٠مٟماف ُيٙمٗماـ
اًمرضمؾ ذم صمقسملم واعمرأة ذم مخً٦م ،واًمّمحٞمح اعمًتح٥م اًمرضمؾ ذم صمالصم٦مُ ،يًٌط سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمضُ ،جيٕمؾ اعمٞم٧م سمٞمٜمٝم٤م،
إذا ُضمٕمؾ قمٚمٞمٝم٤مُ ،يرد ـمرف اًمثقب ُمـ ه٤م هٜم٤م ،صمؿ ـمرومف اًمث٤مين هذه اخلرىم٦م ه٤م هٜم٤م ،صمؿ اًمث٤مين صمؿ اًمثا٤مين ،إمم أن ُشمُٚماػ
قمٚمٞمف هذه اًمثالث.

( )85طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 19417اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة أرسمٕم٤م ( ،)1533ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦م :طمًـُ .مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أيب أورم.
( ) 86ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ سمـ واه٥م سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ احل٤مرث سمـ جمدقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ طمٌٞمش سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ سمـ
أوس إٟمّم٤مري إود ،أسمق ؾمٕمد ،وأسمق قمٌد اهللُ .مـ أهؾ سمدر .يم٤من ُمـ اًمً٤مسم٘ملم .ؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ،وصمٌ٧م يقم أطمد طملم
اٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس ،وسم٤ميع يقُمئذ قمغم اعمقت ،ويم٤من يٜم٤مومح قمـ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٤مًمٜمٌؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 337 :شمرمج٦م  ،)1341واإلص٤مسم٦م ( 198/3شمرمج٦م .)3229
( )87أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم "اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى" ( ،)471/3وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م" (.)3282 ،1337/3

فروع الفقه
ٞمض ؾمحقًمِٞم ٍ٦مُِ ،مـ ُيمُرؾم ٍ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿِ -ذم َصمالَ َصم ِ٦م َأ ْصم َق ٍ
شم٘مقل قم٤مئِم٦مُ « :يم ِّٗم َـ َر ُؾم ُ
ػ ُأ ْد ِر َج ومِٞم َٝم٤م
اب سمِ ٍ ُ ُ َّ
ْ ْ ُ
اضم٤مش يمرؾمػ يٕمٜمل ُمـ ىمٓمـ.
إِ ْد َر ً
( )88

وهٙمذا اعمرأة ُشمُٙمٗمـ ذم مخً٦م ،أوًٓ إزار قمغم اًمٕمقرة ،يم٢مزار احلٞمض ُمـ اًمٍمة إمم اًمريمٌ٦م ،أو إمم ُم٤م َت٧م اًمريمٌ٦م،
صم٤مٟم ًٞم٤م مخ٤مر قمغم اًمرأسُ ،يًؽم اًمرأس واًمقضمف واًمرىمٌ٦م ،صم٤مًمثً٤م ىمٛمٞمص ُمًٙمقك ُمع وؾمٓمف ُجيٕمؾ ٟمّمٗمف ومراؿما٤م ،وٟمّماٗمف
وظم٤مُمً٤م ًمٗم٤مومت٤من يمٚمٗم٤مئػ اًمرضمؾ هذه مخً٦م ،سمٕمدُم٤م يتؿ شمٙمٗمٞمٜمف ُحيٛمؾ شمرسمٞم ًٕم٤مُ ،يًاـ أن يرسماع ذم محٚماف،
حل٤موم٤م ،راسم ًٕم٤م
ً
يمٞمػ اًمؽمسمٞمع؟ حيٛمٚمف أرسمٕم٦م ،ومٞمًتح٥م ًمٙمؾ واطمد أن حيٛمؾ رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك اًمتل هل ُم٘مدُم٦م حيٛمٚمف قمغم يمتٗمف إينا،
صمؿ يتحقل إمم اعم١مظمرة ومٞمحٛمٚمٝم٤م قمغم إين ،صمؿ يتحقل إمم اعم٘مدُم٦م اًمٞمنى ومٞمحٛمٚمٝم٤م قمغم إيٛمـ ،صمؿ يمذًمؽ اعم١مظمرة
أيْم٤م قمغم إيٛمـ ،طمتك يّمػم ىمد محٚمف يمٚمف ،محؾ ه٤م هٜم٤م رسمٕمف وه٤م هٜم٤م رسمٕمف وه٤م هٜم٤م رسمٕماف وها٤م هٜما٤م رقمٌاف،
حيٛمٚمٝم٤م ً
ومٞمٙمقن ىمد محٚمف ،يمذًمؽ ُيدومـ سمٕمد اًمّمالة ذم ىمؼم قمٛمٞمؼ يرُمك قمـ ٟم٘مقًمف طمتك يٛمٜمع فمٝمقر اًمرائح٦مُ ،يٚمحد ًمف خيت٤مرون
اًمٚمحد قمغم اًمِمؼ ،اًمٚمحد يمام هق ُمٕمروف أن ُحيٗمر ذم ضم٤مٟم٥م اًم٘مؼم.
ِ
اًمًٜمَّ ُ٦م َأ ْٟم َْقا ٌعُُ :م ْٓم َٚم ٌؼ َو ُُم َ٘م َّٞمدٌٌ .
اًمثَّ٤مًم ُ٨مَ :و ُّ
ا٦م َأو َىم ٍ
٤مت ،إَِّٓ ِذم َ ْ ِ
٧مَ ،ومٞمًـ ِذم َمجِٞم ِع إَو َىم ِ
خيتََص سمِق ْىم ٍ
ا٤متَ :سم ْٕمادََ ا ًْم َٗم ْج ِ
ار َطم َّتَّاك َشم ْٓم ُٚما َع
مخ ًَ ْ
ْ
ُ َ ُّ
إَ َّو ُل :اعمُْ ْٓم َٚم ُؼ َُم٤م َٓ َ ْ ُّ َ
اًمِمٛمس ،و ِقمٜمْْدََ ُـم ُٚم ِ
اًمز َو ِ
الَ ،و َسم ْٕمدََ ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍمَ ،و ِقمٜمْْدََ ا ًْم ُٖم ُُر ِ
وب.
ققم َٝم٤م َطمتََّّك َشم َْر َشم َِٗم َعَ ،و َىمٌْ َؾ َّ
َّ ْ ُ َ
ِ
اًمثَّ ِ٤مين :اعمُْ َ٘مٞمدُُ  ،وهق ُم٤م ًَمف و ْىم ٌ٧م ي ْٗمٕم ُؾ ومِ ِٞمف ،وهق إُِم٤م و ْىمتُف َشمَ٤مسمِع ًمِق ْىم ِ
٧م َوم ْر ٍ
٥م،
اًمر َواشم ُ
َ ُ َ َّ َ ُ ٌ َ
ُ َ
َّ َ ُ َ َ ُ َ
اًمًٜمَ ُـ َّ
ض َو ُه َق ُّ
هذه اًمّمٚمقات اًمتل هل ومروض يمٗم٤مي٦م ،أُم٤م ومروض اًمتٓمقع ومٛمـ ذًمؽ ،اًمتٓمقع اعمٓمٚمؼ ،واًمتٓمقع اعم٘مٞمد ،اعمٓمٚمؼ
هق اًمذي ٓ خيتص سمقىم٧م ُيًـ ذم مجٞمع إوىم٤مت إٓ ذم مخً٦م أوىم٤مت ،ومال ُم٤مٟمع أن يّمكم سمٕمد اًمٔمٝمر ُمـ اًمٔمٝمار إمم
اًمٕمٍم ،وٓ ُم٤مٟمع أن يّمكم ـمقال اًمْمحك ،أي ُمـ ظمروج وىم٧م اًمٜمٝمل إمم ىمٌٞمؾ وىم٧م اًمزوال ،وًمق صغم قمنميـ أو
ُمئ٦م ريمٕم٦م ،وٓ ُم٤مٟمع أن يّمكم ُمـ اعمٖمرب إمم اًمٕمِم٤مء ،وٓ ُم٤مٟمع أن يّمكم ـمقال اًمٚمٞمؾ ُماـ سمٕماد اًمٕمِما٤مء إمم ـمٚماقع
اًمٗمجر ،و ُيًٛمك هذا ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،هذا ضم٤مئز.

(ُ ) 88متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمثٞم٤مب اًمٌٞمض ًمٚمٙمٗمـ (ُ ،)1273،1387-1264،1271مًٚمؿ يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم
يمٗمـ اعمٞم٧م (.)941،1565

فروع الفقه
ويتجٜم٥م اًمّمالة ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،أوىم٤مت اًمٜمٝمل مخً٦م :إول :سمٕمد اًمٗمجر طمتك يٓمٚمع طم٤مضم٥م اًمِمٛمس ،هاذا
ىمد ُشمُٗمٕمؾ ومٞمف ذوات إؾمٌ٤مب .اًمث٤مين :سمٕمد ـمٚمقع طم٤مضم٥م اًمِمٛمس طمتك شمرشمٗمع ىمٞمد رُمح ،أي ٟمحق قمنم دىم٤مئؼ ،هذا
ُمْمٞمؼ ٓ يّمح ومٞمف رء ،هذا ُمـ إوىم٤مت اعمْمٞم٘م٦م .اًمث٤مًم٨مُ :ىم ٌَ ْٞم َؾ اًمزوالٟ ،محق قمنم دىم٤مئؼ ىمٌؾ اًمازوال .اًمراسماع:
سمٕمد اًمٕمٍم وىم٧م ُمقؾمع ىمد شمّمح ومٞمف ذوات إؾمٌ٤مب إمم أن شمتْمٞمػ اًمٖمروب ،اخل٤مُمس إذا شمْمٞمٗم٧م اًمٖمروب طمتك
شمٖمرب ،وروي أوىم٤مت اًمٜمٝمل سمٕمد اًمٗمجر وسمٕمد اًمٕمٍم ذيمروا أٟمف رواه٤م أرسمٕم٦م وقمنمون صح٤مسمٞمًّ٤م ،عم٤م ذيمار اًمؽمُماذي
طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :وذم اًمٌ٤مب قمـ ومالن وومالن طمتك قمد قمنميـ ،قمنميـ راو ًي٤م ،مم٤م يدل قمغم أهن٤م ُمتاقاشمرة،
( )89

وأهن٤م قم٤مُم٦م ،ومألضمؾ ذًمؽ ٓ ُيّمغم ومٞمٝم٤م.
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ال َ -ص َّ
اف
ْ
وىمد اظم ُتُٚمػ ذم ذوات إؾمٌ٤مب ،ذم طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر صمالث ؾما٤مقم٤متَ « :يمَا٤م َن اًمٜمٌََِّّ ُّ
ِ ِ
لم َشم ْٓم ُٚم ُع َّ
ػ
لم َشمتَ ََْمٞمَّ ُ
اًمِم ْٛم ُس َطمتََّّك َشم َْر َشم َِٗم َع ِىمٞمدََ ُر ُْم ٍحَ ،و ِطم َ
ؼم ومِ ِٞمٝم َّـ َُم ْق َشمَ٤م َٟمَ٤مِ ،طم َ
َو َؾم َّٚم َؿَ -يٜمْ َٝم٤م َٟمَ٤م َقم ِـ َّ
اًمّمالََة وم ِٞمٝم َّـَ ،و َأ ْن ُٟم ْ٘م ِ َ
ًمِ ْٚم ُٖم ُُر ِ
أيْم٤م صالة قمغم إُماقات وٓ دوماـ
لم َي ُ٘مق ُم َىم ِ٤مئ ُؿ اًم َّٔم ِٝم َػم ُةش  ،ذيمر أهن٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م صالة وًمٞمس ومٞمٝم٤م ً
وبَ ،و ِطم َ
( )90

( )91

ًمألُمقات هبذه إوىم٤مت ،هٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ذوات إؾمٌ٤مب اؾمتُُدل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمٛمقُم٤مت ويٛمٙمـ أن شمٚماؽ اًمٕمٛمقُما٤مت
ِ
جي ِٚم ْس َطمتََّّك ُي َّم ِّكم َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمش  ،ىمد ُي٘م٤مل :إن هذا قم٤مم خمّمص أٟمف
خمّمّم٦م ،يم٘مقًمف« :إِ َذا َد َظم َؾ َأ َطمدُُ ُيم ُُؿ اعمَْ ًْجدََ َ :ومالَ َ ْ
َ
( )92

أيْم٤م إٟمف ظم٤مـم٥م سمف اًمذيـ ي٠مشمقٟمف سم٤مًمْمحكٟٕ ،ماف قمٚمٞماف اًمّماالة واًمًاالم
يم٠مٟمف ي٘مقل :إٓ ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،وىم٤مًمقا ً
جيٚمس سم٤مًمْمحك ذم اعمًجد يٕمٜمل سمٕمدُم٤م شمٓمٚمع اًمِمٛمس سمٜمحق ؾم٤مقم٦م ،جيٚمس إمم أن شمدريمٝمؿ اًمِمٛمس ،ومٙم٠مٟمف ىما٤مل إذا
دظمؾ أطمديمؿ أهي٤م اًمٓمالب اعمًجد :ومال جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم ،وٓ يٕمؿ ذًمؽ أوىم٤مت اًمٜمٝمال ،هٙماذا اقمتاذروا
أيْما٤م ىمّما٦م ؾماٚمٞمؽ
قمٜمف ،طمٞم٨م إٟمف ُم٤م روي٧م هذه اًمتل ُشمًُٛمك َتٞم٦م اعمًجد ،روي٧م أطمده٤م قمـ أيب ىمت٤مدة ،ويمذًمؽ ً
( ) 89صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم وسمٕمد اًمٗمجر ( ،)183ىم٤مل اًمؽمُمذي:طمًـ صحٞمح.
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 93قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر سمـ قمٌس سمـ قمٛمرو سمـ قمدي سمـ قمٛمرو سمـ روم٤مقم٦م سمـ ُمقدوقم٦م سمـ قمدي سمـ همٜمؿ سمـ اًمرسمٕم٦م سمـ رؿمدان سمـ ىمٞمس سمـ ضمٝمٞمٜم٦م
اجلٝمٜمل .روى قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمثػما .روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم ٦م واًمت٤مسمٕملم .يم٤من ىم٤مرئ٤م قم٤معم٤م سم٤مًمٗمرائض واًمٗم٘مف ،ومّمٞمح
اًمٚمً٤من ،ؿم٤مقمرا ،يم٤مشمٌ٤م ،وهق أطمد ُمـ مجع اًم٘مرآنُ .م٤مت قم٘مٌ٦م ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 561 :شمرمج٦م  ،)1898واإلص٤مسم٦م
( 523 /4شمرمج٦م .)5635
( )91أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،إوىم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ( )831دون ىمقًمف" :ىمٞمد رُمح".
(ُ ) 92متٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومٚمػميمع ريمٕمتلم ( )1167( ،)444واًمٚمٗمظ قمٜمدهُ ،مًٚمؿ يمت٤مب
صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب َتٞم٦م اعمًجد سمريمٕمتلم ويمراه٦م ( )1167( ،)714سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري.

فروع الفقه
اًمٖمٓمٗم٤مين  ،عم٤م دظمؾ قمغم اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -وخيٓم٥م صالة اجلٛمٕم٦مَ « ،أ َص َّٚم ْٞم َ٧م َيا٤م ُؾما َٚم ْٞم ُؽ؟ش ىما٤مل،ٓ :
ىم٤ملُ « :ىم ْؿَ ،وم ْ٤مر َيم ْع َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
أيْم٤م ؾمٜم٦م اعمًجد أو َتٞم٦م اعمًاجد ،ومٚماؿ ِ
يارو هاذه
دم َّق ْز ومِ ِٞمٝم َامش  :أي :ظمٗمٗمٝمام ،ومٝمذه ً
َلم َو َ َ
( )93

()94

أيْم٤م ؾمٜم٦م اًمٓمقاف ،هؾ دمقز ذم
اًمّمالة إٓ اصمٜم٤من أو صمالصم٦م سمخالف أوىم٤مت اًمٜمٝمل ومرواه٤م قمدد يمثػم يمام قمرومٜم٤م ،يمذًمؽ ً
أوىم٤مت اًمٜمٝمل؟ ُذيمر أن قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -ـم٤مف سمٕمد اًمٗمجر ،وعم٤م اٟمتٝمك ٟمٔمر ،وإذا اًمِمٛمس مل شمٓمٚمع ومؽمك اًمّمالة
ظمٚمػ اعم٘م٤مم ،وريم٥م راطمٚمتف وشمقضمف إمم رطمٚمف ،ويم٤من رطمٚمف قمٜمد سمئر ذي ـمقى ،ومٚمؿ يّماٚمٝم٤م إٓ سمٕماد ُما٤م ارشمٗمٕما٧م
اًمِمٛمس ومّمغم اًمريمٕمتلم هٜم٤مك ،وًمق يم٤من يرى ضمقاز اًمّمالة سم٠موىم٤مت اًمٜمٝمل ومّمالمه٤م سمٕمدُم٤م ـم٤مف.
وذيمروا أن اسمـ اًمزسمػم يم٤من يٓمقف سمٕمد اًمٕمٍم وٓ يّمكم اًمريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م٤مم ،يدظمؾ سمٞمتف وٓ يدري ُمتاك
٤مف ِهب َذا ا ًْمٌٞم ِ
اؾ َأ ْو َهن ٍ
٧م َو َص َّغم َأ َّي َ٦م َؾما٤م َقم ٍ٦م َؿما٤م َء ُِما ْـ ًَم ْٞم ٍ
ُ
ا٤مرش
يّمٚمٞمٝمام  ،ومٞمٙمقن
طمدي٨م اًمزسمػم َ َٓ« :مت ْٜمَ ْع َأ َطمدًً ا َـم َ َ َ ْ
َ
( )95

( )96

( )97

( )98

خمّمص أي سمٖمػم أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،وًمٙمـ شمً٤مهؾ اًمذيـ ىم٤مًمقا ذًمؽ وىم٤مًمقا هذه ُمـ ذوات إؾمٌ٤مب وهٙمذا.

( )93ؾمٚمٞمؽ سمـ قمٛمرو -أو اسمـ هدسم٦م -اًمٖمٓمٗم٤مين .وىمع ذيمره ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر أٟمف دظمؾ يقم اجلٛمٕم٦م ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -
خيٓم٥م ،وم٘م٤مل« :أصٚمٞم٧م؟ش .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 324 :شمرمج٦م  ،)1123واإلص٤مسم٦م ( 165/3شمرمج٦م .)3432
(ُ )94متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا دأى اإلُم٤مم رضمال وهق خيٓم٥م أُمره (ُ .)931 ،933مًٚمؿ يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب
اًمتحٞم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م ( ) 875واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( ) 95قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى اًم٘مرر إؾمدي .أُمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .وًمد قم٤مم اهلجرة،
وطمٗمظ قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق صٖمػم ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ُمـ احلدي٨م .سمقيع سم٤مخلالوم٦م ؾمٜمف أرسمع وؾمتلم قم٘م٥م ُمقت يزيد
سمـ ُمٕم٤موي٦م ومل يتخٚمػ قمٜمف إٓ سمٕمض أهؾ اًمِم٤مم وهق أول ُمقًمقد وًمد ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سمٕمد اهلجرة وطمٜمٙمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وؾمامه
سم٤مؾمؿ ضمده ويمٜم٤مه سمٙمٜمٞمتفُ .ىمتؾ ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 399 :شمرمج٦م  ،)1375اإلص٤مسم٦م (/4
 89شمرمج٦م .)4685
( ) 96مل أىمػ قمٚمٞمف ،وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمٓمقاف سمٕمد اًمّمٌح واًمٕمٍم ( ) 1631سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمٌد اًمٕمزيز سمـ رومٞمع ىم٤مل :رأي٧م
قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام يٓمقف سمٕمد اًمٗمجر ويّمكم ريمٕمتلم  .ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز ورأي٧م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم يّمكم ريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمٍم
وخيؼم أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م طمدصمتف أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يدظمؾ سمٞمتٝم٤م إٓ صالمه٤م .وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم "آؾمتذيم٤مر"
( :) 239/4وممـ أضم٤مز اًمٓمقاف واًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم واًمّمٌح قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم واحلًـ واحلًلم
وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء وـم٤موس واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد وقمروة سمـ اًمزسمػم .
( ) 97اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزي سمـ ىميص سمـ يمالب ،أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرر إؾمدي ،طمقاري رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -واسمـ قمٛمتف ،وهق أطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م ،وأطمد اًمًت٦م أصح٤مب اًمِمقرى .أؾمٚمؿ وًمف اصمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦م ،وىمتؾ يقم اجلٛمؾ ذم
مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 261 :شمرمج٦م  ،)854واإلص٤مسم٦م ( 553/2شمرمج٦م .)2791

فروع الفقه
اعم٘مٞمد :اعم٘مٞمد اًمذي ًمف وىم٧م ُيٗمٕمؾ ومٞمف ،وىمد يٙمقن وىمتف شم٤مسم ًٕم٤م ًمٖمػمه ،ي٘مقل (اًمذي يتٌع ًمٖمػمه اًمًاٜمـ اًمرواشما٥م،
أيْم٤م ُم٤م يدل قمغم أن ًمٚمٕمٍما ،ومٝماذه
وم٢مهن٤م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٗمرائض) ،ومٚمٚمٔمٝمر ؾمٜم٦م راشمٌ٦م وًمٚمٛمٖمرب وًمٚمٕمِم٤مء وًمٚمٗمجر ،وضم٤مء ً
شم٤مسمٕم٦م ،وإومم أهن٤م شمٙمقن ذم وىمتٝم٤م ،وٓ جيقز ىمْم٤مؤه٤م إذا مل يدريمٝم٤م ومل يذيمر ُم٘مداره٤م.
وًمٙمـ ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أهن٤م ريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٔمٝمر ،وريمٕمت٤من سمٕمده٤م ،وريمٕمت٤من سمٕمد اعمٖمرب ،وريمٕمت٤من سمٕمد
اًمٕمِم٤مء ،وريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٗمجر ،قمنم ،ضم٤مء ذم طمدي٨م آظمر أهن٤م أرسمع ىمٌؾ اًمٔمٝمر ،ومتٙمقن اصمٜمتل قمنمة ،ضم٤مء اًمؽمهمٞما٥م
أيْم٤م ومْمؾ أرسمع ىمٌؾ اًمٕمٍم ،طمتك ىم٤مل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾما َّٚم َؿ-
أيْم٤م ذم أرسمع سمٕمد اًمٔمٝمر ومتٙمقن أرسمٕم٦م قمنم ،ضم٤مء ً
ً
أو ومٕمؾ ُم٤م يدل قمغم أن ذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م ،أرسم ًٕم٤م ىمٌؾ اًمٕمٍم ،وشمٙمقن سمًالُملم ،ىمٚمٜم٤م :إن إرسمٕم٦م ىمٌؾ اًمٔمٝمر سمًالُملم،
أيْم٤م سمًالُملم ،ومٞمحرص قمغم أن ي٠مت هبذه اًمٗمارائض
أن يًٚمؿ ُمـ يمؾ ريمٕمتلم ويمذًمؽ إرسمٕم٦م سمٕمد اًمٔمٝمر ،شمٙمقن ً
ِ
ِ
اؾ ا ًْم َٕم ْ ِ
اغم َىمٌْ َ
ار ًأ َص َّ
ٍما
طمتك اًمتل ًمٞمً٧م ُمـ اًمرواشم٥م يمًٜم٦م اًمٕمٍم ىم٤مل اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ « :رطم َؿ اهللُ ا ُْم َ
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
أيْم٤م أٟماف َ -ص َّ
اف
َأ ْر َسم ًٕم٤مش  ،دقمقة ُهتدى إضم٤مسمتٝم٤م يٕمٜمل وافم٥م قمغم أرسمع ريمٕم٤مت ىمٌؾ اًمٕمٍم ،يمذًمؽ ورد ً
ْ
ب َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
ب َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
ب َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمَ ،ص ُّٚمقا َىمٌْ َؾ اعمَْ ْٖم ِْر ِ
َلمَ ،ص ُّٚمقا َىمٌْ َؾ اعمَْ ْٖم ِْر ِ
َو َؾم َّٚم َؿ -ىم٤ملَ « :ص ُّٚمقا َىمٌْ َؾ اعمَْ ْٖم ِْر ِ
َالم ،عمَِا ْـ َؿما٤م َءش ،
( )99

( )100

ضم٤مء سمٙمٚمٛم٦م "ُمـ ؿم٤مء" يمراهٞم٦م أن يتخذه٤م اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م يٕمٜمل ومرو٤م واضمٌ٤م ،وم٘م٤مل عمـ ؿم٤مء.
لم ُيم ُِّؾ َأ َذا َٟم ْ ِ
لم ُيم ُِّؾ َأ َذا َٟم ْ ِ
الم
َلم َصاالَ ٌةٌَ ،سم ْ َ
َلم َصالَ ٌةٌَ ،سم ْ َ
أيْم٤م ذم طمدي٨م آظمر أٟمف َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ىم٤ملَ « :سم ْ َ
ضم٤مء ً
ُيم ُِّؾ َأ َذا َٟم ْ ِ
َلم َصالَ ٌةش واعمراد سم٤مٕذاٟملم إذان إول اًمذي ومٞمف طمل قمغم اًمّمالة ُمرشملم ،طمال قماغم اًمٗماالح ُمارشملم،
( )101

إذان اًمث٤مين اًمذي ومٞمف ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ُمرشملم ،ؾمؿ اإلىم٤مُم٦م أذان ٕهنا٤م إقماالم ،إقماالم ًمٚمحا٤مضيـ سما٠من ي٘مقُماقا

( )98صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16744 ،16736أسمق داود يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب اًمٓمقاف سمٕمد اًمٕمٍم ( ،)1894اًمؽمُمذي يمت٤مب
احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم وسمٕمد اًمّمٌح عمـ يٓمقف ( ) 868ىم٤مل اًمؽمُمذي:طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل يمت٤مب اعمقاىمٞم٧م ،سم٤مب
إسم٤مطم٦م اًمّمالة ذم اًمً٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م سمٛمٙم٦م ( ،) 2924 ،585اسمـ ُم٤مضم٦م يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرظمّم٦م ذم اًمّمالة
سمٛمٙم٦م ذم يمؾ ( ،) 1254ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمحُ .مـ طمدي٨م ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ .وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٌ٤مس وأيب ذر.
( )99طمًـ :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اًمٕمٍم ( ،) 1271اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إرسمع ىمٌؾ اًمٕمٍم
( ) 433وىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م طمًـ .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )133أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اعمٖمرب ( )7368 ،1183سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 131متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذان ،سم٤مب يمؿ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م وُمـ يٜمتٔمر اإلىم٤مُم٦م (ُ ،)627( ،)624مًٚمؿ يمت٤مب صالة
اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب سملم يمؾ أذاٟملم صالة (ُ )838مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين -ريض اهلل قمٜمف.

فروع الفقه
أيْم٤م
أيْم٤م وىم٧م اًمٕمِم٤مء ،وم٢مٟمف ً
ًمٚمّمالة ومدل قمغم أٟمف ُينمع أن يّمكم سمٕمد إذان ريمٕمتلم ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م ،ويدظمؾ ذم ذًمؽ ً
إذا دظمؾ وىم٧م اًمٕمِم٤مء وأذن وهق ذم اعمًجد ُذع أن يّمكم ريمٕمتلم سمٕمد إذان وىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م ،هذا ُمـ اًمذي وىمتاف
شم٤مسمع ،هذه اًمرواشم٥م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٗمرائض.
اًمز َو ِ
اًمِم ْٛم ِ
اًمْم َحك ُِم ِـ ْارشمِ َٗم٤م ِع َّ
ال
س إِ َمم َّ
َو َُم٤م ًَم ْٞم َس سمِتََ٤مسمِ ٍع َو ُه َق َصالَ ُة ُّ
ي٘مقل( :وُم٤م ًمٞمس سمت٤مسمع) ،يٕمٜمل اًمتٓمقع ذم اًمٜمٝم٤مر ًمٞمس سمت٤مسمع وهق صالة اًمْمحك ،صالة اًمْمحك ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م،
اجلٜمَّ ِ
ِ
ِ
َّا٦مش  ،يٕمٜمال
ورد أن اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َص َّغم ُّ
نم َة َر ْيم َٕم ً٦مُ :سمٜم َل ًَم ُف َسمٞمْ ٌ٧م ِذم ْ َ
اًمْم َحك صمٜمْتَ َْل َقم َ َ
شمرهمٞم٥م ذم أن يقافم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،وًمٙمـ ورد اًمؽمهمٞم٥م ذم أىمؾ ُمـ ذًمؽ ،وم٘مد صمٌ٧م أٟمف -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف َو َؾما َّٚم َؿ -أوص
ْ
َ
سمذًمؽ أسم٤م هريرة وأسم٤م ذر  ،أوص٤مهؿ سمثالث ،ي٘مقل أسمق هريرةَ « :أوص ِ٤مين َٟمٌَِل اهللِ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ -سمِثَالَ ٍ
َث َٓ
َ
ْ َ
ْ َ َ
ُّ
ٞم٧م :صقم َصمالَ َصم ِ٦م َأي٤م ٍم ُِمـ ُيم ُِّؾ َؿمٝم ٍر ،ور ْيمٕمتَ ِ
ِ
اًمْم َحكَ ،و َأ ْن ُأوشمِ َر َىم ٌْ َؾ َأ ْن َأ َٟمَ٤م َمش  ،هذه وصٞم٦م أوص
َ٤من ِذم ُّ
ْ ََ َ
ْ
َّ
َأ َد ُقم ُٝم َّـ َُم٤م سمِ٘م ُ َ ُ
( )102

( )103

()104

هب٤م َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ،-ومٙم٤من أسمق هريرة يقافم٥م قماغم ريمٕمتالم ذم اًمْماحك ،ويماذًمؽ هماػمه ُماـ اًمّماح٤مسم٦م،
يقافمٌقن قمغم ؾمٜم٦م اًمْمحك ،ووىمتٝم٤م ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس يٕمٜمل ظمروج وىم٧م اًمٜمٝمل ،إمم اًمزوال ،يٕمٜمال إمم أن شم٘ماقم
اًمِمٛمس أو ي٘مقم ىم٤مئؿ اًمٔمٝمػمة اًمذي هق وىم٧م هنل ،شم٘مدم ىمٌؾ ؾمٓمر أو صمالصم٦م أن ىمٌؾ اًمزوال ُمـ أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،وم٢مذا

وىمٕم٧م اًمِمٛمس ومقق اًمرأس هذا هق ىم٤مئؿ اًمٔمٝمػمة ومال دًمٞمؾ قمغم اًمّمالة ومٞمف ٓ راشمٌ٦م وٓ صالة واحك ،إٓ ىمْما٤مء
اًمٗمقائ٧م إذا وم٤مشمف رء وم٘مْم٤مه ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،هذه هل صالة اًمْمحك ،ذيمره٤م اسماـ اًم٘ماٞمؿ

( )105

-رمحاف اهلل -ذم زاد

( )132وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمقشمر ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صالة اًمْمحك ( ،) 473ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م
اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صالة اًمْمحك (ُ ) 1383مـ طمدي٨م أٟمس ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ
طمدي٨م أم ه٤مٟمئ وأيب هريرة وٟمٕمٞمؿ سمـ مه٤مر وأيب ذر وهمػمهؿ.
( )133أسمق ذر اًمٖمٗم٤مر ي ،اًمزاهد اعمِمٝمقر ،اًمّم٤مدق اًمٚمٝمج٦م .خمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف ،واعمِمٝمقر أٟمف ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ؾمٙمـ .يم٤من ُمـ يمٌ٤مر
اًمّمح٤مسم٦م ،وهق ىمديؿ اإلؾمالم .ي٘م٤مل :أؾمٚمؿ سمٕمد أرسمٕم٦م ،ومٙم٤من ظم٤مُمً٤م ،صمؿ اٟمٍمف إمم سمالد ىمقُمف ،وم٠مىم٤مم هب٤م طمتك ىمدم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -اعمديٜم٦م ،وًمف ذم اؾمالُمف ظمؼم طمًـُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى -وىمٞمؾ :اصمٜمتلم ،أو أرسمع -وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 113 :شمرمج٦م
 ،)289واإلص٤مسم٦م ( 125/7شمرمج٦م )9868
(ُ )134متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًمْمحك ذم احلي (ُ ،)1981( ،)1178مًٚمؿ يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك وأن أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من (.)722( ،)721
 135حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ

فروع الفقه
اعمٕم٤مد ،وشمقؾمع ومٞمٝم٤م ،وروى أطم٤مدي٨م ،أطم٤مدي٨م ذم أهن٤م ريمٕمت٤من أو أرسمع ريمٕم٤مت ،أو ؾم٧م أو صمامين أو قمنمة أو اصمٜمتل
قمنمة ،هذه هل صالة اًمْمحك.
و ِوشمْر ُِمـ صالَ َِة ا ًْم ِٕم َِم ِ
٤مء إِ َمم ُـم ُٚمق ِع ا ًْم َٗم ْج ِر
َ ٌْ ْ َ
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اًمقشمر ومل يذيمر ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ايمتٗمك سم٤مًمؽماويح ،اًمقشمر إُم٤م أن يّمكم ريمٕم٦م أو صمالصم٤م أو مخً٤م أو ؾمإٌم٤م
وشمارإ :ن
أو شمًٕم٤م أو إطمدى قمنمة أو صمالث قمنمة أو مخس قمنمة ،أو ؾمٌع قمنمة ،أو شمًع قمنمة ،يٕمٜمال جيٕمٚماف ً
اًمقشمر هق اًمٕمدد اعمٗمرد ،ووده هق اًمِمٗمع ،اًمِمٗمع اصمٜم٤من وأرسمٕم٦م وؾمت٦م وصمامٟمٞم٦م وقمنمة واصمٜمت٤م قمنمة وأرسمع قمنمة هاذا
ُيًٛمك ؿمٗمٕم٤م.
وىمد أىمًؿ اهلل هبام ذم ىمقًمفَ ﴿ :و َّ
اق ْشم ِْر﴾  ،اًماقشمر ُشمُ٘مارأ سمٗماتح اًماقاو وسمٙمناه٤م ،وم٤مٔيا٦م اًمٙمريٛما٦م:
اًمِما ْٗم ِع َوا ًْم َ
( )106

اًمقشمر ذم يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء إصؾ أٟمف هق إيمثر أهن٤م ُمٙمًقرة اًمقاوِ ،
اًمِم ْٗم ِع َوا ًْم ِق ْشم ِْر﴾ ِ
﴿ َو َّ
اًماقشمر ،وًمٙماـ ُماـ ىمرأها٤م أو
اًمقشمر :ومال طمرج قمٚمٞمف وُمـ ىمرأ أي٦مَ ﴿ :و َّ
اًمِم ْٗم ِع َوا ًْم ِق ْشم ِْر﴾ ضم٤مز ذًمؽ ،وم٤مًمقشمر ريمٕم٦م ُشمُّماغم ذم اًمٚمٞماؾ،
ذيمره٤م سم٤مًمٗمتحَ ،
وىمتٝم٤م سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء ،ويٜمتٝمل وىمتٝم٤م سمٓمٚمقع اًمٗمجر ،أو سم٤مٕذان ًمّمالة اًمّمٌح ،صمؿ اًمقشمر ىمٞمؾ :إٟمف آيمد ُمـ همػمه.
وورد أٟمف -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ -ىم٤ملَ « :أوشمِروا ي٤م َأه َؾ ا ًْم ُ٘مر ِ
آنش َُ « ،م ْـ َمل ْ ُيقشمِ ْرَ :وم َٚم ْٞم َس ُِمٜمََّّ٤مش  ،اعمراد يا٤م أُما٦م
ْ ُ َ ْ
َ
ْ
ْ َ َ َ
( )107

( )108

اًم٘مرآن ٓ خيتص سمحٛمٚم٦م اًم٘مرآن ،و ُٟمُ٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل -أٟمف ىم٤مل" :اًمذي يؽمك اًمقشمر رضمؾ ؾمقء يٜمٌٖمل أن
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس إذا صٚمقا اًمٕمِم٤مء شمً٤مسم٘مقا إمم إسماقاب ٓ ي٘مارؤون
ٓ ُشمُ٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف"  ،وًمٞمس هق صم٘مٞمالٟ ،مِم٤مهد ً
( )109

وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 173 /5شمرمج٦م .)633
( )136اًمٗمجر.3 :
( )137صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 1262 ،1232 ،1228 ،1225 ،1214 ،877أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمقشمر
( ،) 1416اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اًمقشمر ًمٞمس سمحتؿ ( ،) 453ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع
اًمٜمٝم٤مر ،سم٤مب إُمر سم٤مًمقشمر ( ،)1675اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب:إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقشمر (ُ ،)1169مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )138وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 23319أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومٞمٛمـ مل يقشمر (ُ ) 1419مـ طمدي٨م سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ،ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
( )139ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم "سمدائع اًمٗمقائد" ( ،)923/4واًمؼمه٤من اسمـ ُمٗمٚمح ذم "اعم٘مّمد إرؿمد" (.)35/3

فروع الفقه
إوراد وٓ يّمٚمقن اًمراشمٌ٦م وٓ يقشمرون ،واًمٖم٤مًم٥م أهناؿ يًاٝمرون إُما٤م ذم ىمٝماقات أو اؾماؽماطم٤مت أو قمٜماد آٓت
اؾمت٘مٌ٤مل أو ٟمحق ذًمؽ ويؽميمقن اًمقشمر ،وهذا ظمٓم٠م ،إذا يم٤من هذه أيم٤مديتف أىمٚمف ريمٕم٦م وًمٙماـ يمرهٝما٤م سمٕماض اًمٕمٚماامء،
وؾمٛمقه٤م اًم ٌُتػمة ،ورد ذم أطم٤مدي٨م وًمٙمٜمف مل يثٌ٧م اًمٜمٝمل قمـ اًم ٌُتػمة ،يٕمٜمل اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة يمقشمر ،إصاؾ أٟماف يا٠مت
سمثالث ،وهل أىمؾ اًمٙمالم ،أىمؾ اًمٙمامل ،وشمٙمقن سمًالُملم ،ريمٕمت٤من سمًالم وريمٕم٦م سمًالم ،ويماذًمؽ جياقز أن شمٙماقن
سمخٛمس هدا ٓ ،جيٚمس إٓ ذم آظمره٤م ،ورد ذًمؽ ُمرومق ًقم٤م ،ذيمرت قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف َو َؾما َّٚم َؿَ « :يمَا٤م َن
ْ
َ
ً
آظم ِر ِهـش  ،أو« :ؾمٌٕم٤م َٓ َجي ِٚمس إَِّٓ ِذم ِ
مخً٤م َٓ َجي ِٚمس إَِّٓ ِذم ِ
آظم ِر ِه َّـش  ،يٕمٜمل ُمتقاًمٞم٤مت ُمتقاصالت
ْ ُ
َ ًْ
َّ
ْ ُ
ُي َّم ِّكم ا ًْم ِق ْشم َْر َ ْ ً
( )111

( )110

إمم أن يّمكم اًمً٤مسمٕم٦م ،صمؿ جيٚمس ،صمؿ يًٚمؿ.
أُم٤م إذا صغم صمامٟمٞم٦م :وم٢مٟمف يند اًمثامين صمؿ يًٚمؿ سمٕمده٤م ،صمؿ يّمكم اًمت٤مؾمٕم٦م اًمقشمر ،وىمٞمؾ إٟمف يتِمٝمد يم٤مًمتِمٝمد إول
وٓ يًٚمؿ ،يند صمامٟمٞم٦م صمؿ ي٘مرأ اًمتِمٝمد إول اًمذي ذم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م أو اًمثالصمٞم٦م ،وإومم أن يّمكم صمال ًصم٤م سمًالُملم،
أو يّمكم إطمدى قمنمة سمخٛمس أو سمً٧م شمًٚمٞمامت ،سمٕمد يمؾ ريمٕمتلم شمًٚمٞمٛم٦م ،وىماد أـما٤مًمقا اخلاالف ومٞماف طمٞما٨م أن
احلٜمٗمٞم٦م يرون وضمقسمف ،هلذا احلدي٨مَ « :أوشمِروا ي٤م َأه َؾ ا ًْم ُ٘مر ِ
آنش « َُما ْـ َمل ْ ُياقشمِ ْرَ :وم َٚماٞمْ َس ُِمٜمََّّا٤مش هاذا ٓ يادل قماغم
ْ ُ َ ْ
ْ
( )112

( )113

اًمقضمقب إٟمام يدل قمغم أيمدي٦م
« َأوشمِروا ي٤م َأه َؾ ا ًْم ُ٘مر ِ
آنش « َُم ْـ َمل ْ ُيقشمِ ْرَ :وم َٚم ْٞمس ُِمٜمََّّ٤مش  ،هذا ٓ يدل قمغم اًمقضمقب ،إٟمام يدل قمغم أيمدي٦مّ ٕ :ن
ْ ُ َ ْ
ْ
اًمٗمرائض مخس ،يمام ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م ٓ ،شمزيد ٓ ،يٛمٙمـ أن شمزيد قمـ مخس ،اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿ -أظمؼم
()114

( )115

(ُ ) 113متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من صالة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمؿ يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ (ُ ،) 1173 ،1143مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
ذم اًمٚمٞمؾ ) 737( ...واًمٚمٗمظ ًمفُ.مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م.
( )111صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)26738 ،26725 ،26486،26641 ،25933 ،22313،24342،25159،25346أسمق داود
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم صالة اًمٚمٞمؾ ( ،) 1343 ،1342اًمٜمً٤مئل يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝم٤مر ،سم٤مب يمٞمػ اًمقشمر سمخٛمس وذيمر آظمتالف
قمغم احلٙمؿ ( ،) 1721 ،1719 ،1718 ،1631واًمٚمٗمظ ًمف ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقشمر سمخٛمس
وؾمٌع وشمًع (ُ ،) 1191مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح .أصٚمف ذم ُمًٚمؿ
( )112ؾمٌؼ َترجيف.
( )113ؾمٌؼ َترجيف
( )114صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( .) 1262 ،1232 ،1228 ،1225 ،1214 ،877أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمقشمر
( ،)1416اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اًمقشمر ًمٞمس سمحتؿ ( ،) 453ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع

فروع الفقه
اق ُل
مخ ٌس َو ِه َل َ ْ
سم٠مهن٤م اؾمت٘مرت ًمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج قمغم مخس وأن اهلل -شمٕم٤ممم -ىم٤ملِ « :ه َل َ ْ
مخ ًُاق َنُ َٓ ،ي ٌَادََّّ ُل ا ًْم َ٘م ْ
ًَمدََ َّيش .
( )116

مخس ص َٚمق ٍ
اتش ْومر ًو٤م ،ومل يذيمر اًمقشمر ٕٟمف ؾماٞمٕمٚمؿ أن
ؽم َض َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َ ْ َ َ َ
ؼم ُه ْؿ َأ َّن اهللَ ا ْوم َ َ
وذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ َ « :وم َ٠م ْظم ِ ْ
( )117

رؾمٚمف ؾمٞمٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس اًمذيـ سمٕمثٝمؿ.
قه ْؿ إِ َمم ِ
اإل ْؾمالَ ِمَ ،وم ْٚمٞمَ ُٙم ْـ
سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم اًمٞمٛمـ سمٕمثف سم٠مرسمع وفم٤مئػ داقمٞمً٤م وه٤مد ًي٤م وىم٤موٞمً٤م وضم٤مسمٞمً٤م ،وىم٤مل ًمف« :ا ْد ُقم ُ
قك ًمِ َ ِ
ِ
اؿ َأ َضما٤م ُسم َ
اس
اؽم َض َقم َٚماٞمْ ِٝم ْؿ َ ْ
َأ َّو َل َُم٤م َشمَدْْ ُقم ُ
مخ َ
ؼم ُهؿ َأ َّن اهللَ ا ْوم َ َ
اذًم َؽَ :وما َ٠م ْظم ِ ْ
قه ْؿ إِ ًَمٞمْف َؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إَِّٓ اهللَُُ ،وم٢مِ ْن ُه ْ

ص َٚمق ٍ
اتش  ،مل يذيمر اًمقشمر ،ومدل قمغم أن اًمقشمر ؾمٜم٦مً ،مٞمس ُمـ اًمرواشم٥م ،وًمٙمٜمف ُمـ آيمد اًمًٜمـ.
َ َ
( )118

٧م ا ًْم ِٕم َِم ِ
قل و ْىم ِ
ِ
٤مء إِ َمم ا ًْم َٗم ْج ِر
يح ِذم َر َُم َْم٤م َن َ َ
مج٤م َقم ً٦مُ ،م ْـ ُد ُظم ِ َ
اًمؽم ِاو ُ
َو َّ َ
وذيمر سمٕمده٤م اًمؽماويح ،ذم رُمْم٤من مج٤مقم٦م ُمـ دظمقل وىم٧م اًمٕمِم٤مء إمم اًمٗمجر ،عم٤مذا ُؾماٛمٞم٧م اًماؽماويح؟ ٕهناؿ
يم٤مٟمقا يٓمٞمٚمقهن٤م ،يٛمٙمـ أهنؿ يّمٚمقهن٤م ريمٕمتلم ذم صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ريمٕمتلم ذم صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م ،صمؿ يًؽمحيقن سمٕماده٤م ،سمٕماد
أيْم٤م
أيْم٤م أرسمٕم٤م سمًالُملم ،ذم صمٚمثل ؾم٤مقم٦م ،أو صمالصم٦م أرسم٤مع ؾم٤مقم٦م ،صمؿ يًؽمحيقن ،صمؿ يّمٚمقن ُمثٚمٝم٤م ً
إرسمع ،صمؿ يّمٚمقن ً

اًمٜمٝم٤مر ،سم٤مب إُمر سم٤مًمقشمر ( ،) 1675اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقشمر (ُ ،)1169مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
) )115وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 23319أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومٞمٛمـ مل يقشمر (ُ ) 1419مـ طمدي٨م سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ،ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
)ُ ) 116متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ ومرو٧م اًمّمالة ذم اإلهاءُ ،)7517 ،3342( ،349( ،مًٚمؿ يمت٤مب اإليامن،
سم٤مب اإلهاء سمرؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )163( -مـ طمدي٨م أيب ذر -ريض اهلل قمٜمف.
)ُ ) 117مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سمـ يزيد سمـ ضمِمؿ سمـ
اخلزرج ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضم ل صمؿ اجلِمٛمل .أطمد اًمًٌٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مٌ٦م ُمـ إٟمّم٤مر وآظمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َقم َٛم َقاس ؾمٜم٦م صمامين قمنمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 653 :شمرمج٦م  ،)2273وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 187 /5شمرمج٦م .)4963
)ُ )118متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة (ُ ،) 1496 ،1458 ،1395مًٚمؿ يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب اًمدقم٤مء إمم
اًمِمٝم٤مدشملم وذائع اإلؾمالم (.)19

فروع الفقه
أرسمع ،صمؿ يًؽمحيقن ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٓمٞمٚمقن ،طمتك يم٤مٟمقا يٕمتٛمدون قمغم اًمٕميص ُمـ اإلـم٤مًم٦م ،ومًٛمقه٤م شمراويح ،يٕمٜمل أهنؿ
يًؽمحيقن سمٕمد يمؾ أرسمع.
هؾ ُشمًُـ صالهت٤م مج٤مقم٦م؟ ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي يم٤مٟمقا يّمٚمقن مج٤مقم٤مت ُمتٗمرىم٦م ،ي٘ماقم مج٤مقما٦م يمٕمنماة ويّماكم هباؿ
واطمد ،صمؿ خيرضمقن ،جيلء مج٤مقم٦م أظمرى ويّمكم هبؿ أطمدهؿ صمؿ خيرضمقن ،يّمٚمقن اًمقشمر أو اًمتٝمجد أو ىمٞم٤مم اًمٚمٞماؾ،
يّمٚمقٟمف أضمزاء يمٚمام اٟمتٝم٧م ـم٤مئٗم٦م أو ومرىم٦م ضم٤مءت ـم٤مئٗم٦م أظمرى ،وعم٤م رآهؿ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف :-قمزم قمغم مجٕمٝمؿ،
يب سمـ يمٕم٥م ُمـ ىمراء اًمّمح٤مسم٦م ،ومتٞمؿ اًمداري
ومجٛمٕمٝمؿ قمغم إُم٤مُملم :قمغم ُأ َ ّ

( )119

ُمـ ىمراء اًمّمح٤مسم٦م وإن يم٤من أىمؾ سمٙمثػم

قمـ أيب سمـ يمٕم٥م.
ومجٛمٕمٝمؿ قمغم قمنميـ ريمٕم٦م صمؿ اًمقشمر سمثالث  ،هذا هق اًمّمحٞمح ،اؾماتٛمروا قماغم ذًماؽ .صماؿ إن أهاؾ ُمٙما٦م
( )120

ي٘مقًمقن :سمدل آؾمؽماطم٦م اًمٓمقاف ،إذا صٚمقا أرسمٕم٦م ريمٕم٤مت سمًالُملم ىم٤مًمقا سمدل ُم٤م ٟمجٚمس ُمًؽمحيلمٟ ،مٓمقف ؾمٌٕم٦م
أؿمقاط ،ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ ،ومًٛمع هبؿ أهؾ اعمديٜم٦م ،وم٘م٤مًمقا ًمٞمس قمٜمدٟم٤م سمٞم٧م ٟمتٕمٌد سم٤مًمٓمقاف ومٞمف ،ومٙمٞمػ ٟمدرك أهؾ ُمٙم٦م؟
وم٘م٤مًمقا ٟمزيدٟ ،مزيد ذم اًمٕمدد ،ومزادوا سمدل يمؾ ـمقوم٦م أرسمع ريمٕم٤مت ومقصؾ إمم ؾم٧م وصمالصملم ،ويْماٞمٗمقن إًمٞمٝما٤م اًماقشمر
مخً٤م :أي إطمدى وأرسمٕملم ،يٕمٜمل شمتؿ صالهتؿ إطمدى وأرسمٕمقن ريمٕم٦م.
ً
أدريمٝمؿ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف -وهؿ قمغم ذًمؽ ومٙم٤من يّمٚمٞمٝم٤م ويرى أهن٤م ُمنموقم٦م ،أهن٤م صالة إطمدى وأرسمٕملم
و ُشمًُٛمك صمالصملم ،واؾمتٛمر قمغم ذًمؽ اعمذه٥م احلٜمٗمل ويمذًمؽ همػمه سم٘مٞم٦م اعمذاه٥م يما٤مٟمقا يّماٚمقهن٤م صمالصما٦م وقمنمايـ،

) ) 119متٞمؿ سمـ أوس سمـ ظم٤مرضم٦م سمـ ؾمقد سمـ ضمذيٛم٦م ،أسمق رىمٞم٦م اًمداري ،اًمٚمخٛمل ،اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل .ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
واًمدار سمٓمـ ُمـ خلؿ ،وخلؿ :ومخذ ُمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من .يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤م ،ووومد متٞمؿ اًمداري ؾمٜم٦م شمًع ،وم٠مؾمٚمؿ ،ومحدث قمٜمف اًمٜمٌل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم اعمٜمؼم سم٘مّم٦م اجلً٤مؾم٦م ذم أُمر اًمدضم٤مل .يم٤من قم٤مسمدا َّ
شمال ًء ًمٙمت٤مب اهلل .ي٘م٤ملُ :وضمد قمغم سمالـم٦م ىمؼم متٞمؿ اًمداريُ :م٤مت ؾمٜم٦م
أرسمٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 97 :شمرمج٦م  ،)238وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 428 /1شمرمج٦م .)515
) )123أظمرج ُم٤مًمؽ ذم "اعمقـم٠م" ( ،)251قمٌد اًمرزاق ذم "ُمّمٜمٗمف" ( ،)7733 ،7727اًمٜمً٤مئل ذم اًمٙمؼمى ( ،)4673وأظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ذم
"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ( )496/2سمٚمٗمظ " يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن قمغم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من سمٕمنميـ ريمٕم٦م  ،"...وذم ًمٗمظ
آظمر " يم٤من اًمٜم٤مس ي٘مقُمقن ذم زُم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ذم رُمْم٤من سمثالث وقمنميـ ريمٕم٦م" .وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل" :ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم
اًمروايتلم وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سم٢مطمدى قمنمة صمؿ يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سمٕمنميـ ويقشمرون سمثالث واهلل أقمٚمؿ" .وىم٤مل احل٤مومظ ذم "ومتح اًمٌ٤مري"
(" :)253/4واجل ٛمع سملم هذه اًمرواي٤مت ممٙمـ سم٤مظمتالف إطمقال وحيتٛمؾ أن ذًمؽ آظمتالف سمحً٥م شمٓمقيؾ اًم٘مراءة وَتٗمٞمٗمٝم٤م ومحٞم٨م
يٓمٞمؾ اًم٘مراءة شم٘مؾ اًمريمٕم٤مت وسم٤مًمٕمٙمس وسمذًمؽ ضمزم اًمداودي وهمػمه".

فروع الفقه
وإُمر ومٞمٝم٤م واؾمع ،ويم٠مهن٤م ُشمُ٘مدر سم٤مًمزُم٤منُ ٓ ،شمُ٘مدر سم٤مًمٕمدد ،وسمذًمؽ ٓ حيّمؾ اظمتالف ،آظمتالف ىمد طمّماؾ وماٞمام
شم٘مدم ُمع أن إؾم٤مٟمٞمد قمٜمدهؿٟ ،محـ آظمر اًمزُم٤من ُم٤م قمٜمدٟم٤م أؾم٤مٟمٞمد طمتك ٟمحٗمظ هب٤م شمٚمؽ أصم٤مر ،وًمٙمـ ٟمجده٤م ُمًٜمدة،
وٕضمؾ ذًمؽ يمت٥م سمٕمض اعمت٠مظمريـ يم٤مًٕمٌ٤مين
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
نم َة َر ْيم َٕم ً٦مش  ،وًمٙمٜمف يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م ذم مخس ؾما٤مقم٤مت أو ؾما٧م
« َيمَ٤م َن َٓ َيزيدُُ ذم َر َُم َْم٤م َن َوَٓ ذم َهم َْػمه َقم َغم إ ْطمدََ ى َقم ْ َ
اكم سمِ٤مًم َّٚمٞمْ ِ
اؾ َصماالَ َ
ؾم٤مقم٤مت ،صمؿ روي قمـ قم٤مئِم٦م ٟمٗمًٝم٤م طمدي٨م آظمر أهن٤م ىم٤مًم٧مَ « :يمَ٤م َن َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾما َّٚمؿُ -ي َّم ِّ
َث
نم َة َر ْيم َٕم ً٦مُ ،يقشمِ ُر ُِمٜمْ ُٝم َّـ سمِ َخ ْٛم ٍ
سش  ،يٕمٜمل يّمكم ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم هذه صماامن صماؿ سمٕماد
َقم ْ َ
مخً٤م ومتٙمقن صمالث قمنمة ،ومٞمُ٘م٤ملً :مٕمؾ قم٤مئِم٦م ٟمًٞم٧م ذم أول إُمر ذم ىمقهل٤مَ « :يمَ٤م َن َٓ َي ِزيادُُ ِذم َر َُم َْما٤م َن
ذًمؽ يند ً
( )121

رؾم٤مًم٦م ذم أٟمف ٓ يزيد قمغم إطمدى قمنمة ،واؾمتدل سمحدي٨م قم٤مئِما٦م
( )122

( )123

ِِ
ِ
ِ
نم َة َر ْيم َٕم ً٦مش ،يٕمٜمل أصمٌت٧م أن هٜم٤مك زي٤مدة.
َوَٓ ذم َهم َْػمه َقم َغم إ ْطمدََ ى َقم ْ َ

أيْم٤م اسمـ قمٌ٤مس أطم٥م أن يٓمٚمع قمغم صالة اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿ -ذم ًمٞمٚمف ،ومتحرى اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل
ويمذًمؽ ً
يٌٞم٧م ومٞمٝم٤م قمٜمد ظم٤مًمتف ُمٞمٛمقٟم٦مُ ،مٞمٛمقٟم٦م إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وهل ظم٤مًم٦م اسمـ قمٌ٤مس ،ومٚمام يم٤مٟم٧م ًمٞمٚمتٝما٤م ضما٤مء وٟما٤مم
قمٜمدهؿ ،وعم٤م اؾمتٞم٘مظ اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿ -شمقو٠م ويمؼم ،ضم٤مء اسمـ قمٌ٤مس ويمؼم ُمٕمف ،ذيمر أٟمف صغم ريمٕمتالم،

 121اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ سمـ احل٤مج ٟمقح ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إًمٌ٤مين .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ذم ُمديٜم٦م أؿم٘مقدرة
قم٤مصٛم٦م دوًم٦م أًمٌ٤مٟمٞم٤م -طمٞمٜمئذ -قمـ أهة وم٘مػمة ُمتديٜم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓم٤مسمع اًمٕمٚمٛمل .ه٤مضمر سمف واًمده إمم دُمِمؼ اًمِم٤مم ،سمٕمد أن ُمٚمؽ أًمٌ٤مٟمٞم٤م
سمٌالده ٟمحق احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م .أشمؿ دراؾمتف آسمتدائٞم٦م سم٤مًمِم٤مم ،وٟمٔمرا ًمرأي واًمده ذم اعمدارس اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،وم٘مرر قمدم إيمامًمف دراؾمتف
اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،وووع ًمف ُمٜمٝمج٤م ظم٤مص٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف .شمٕمٚمؿ احلدي٨م ذم ٟمحق اًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره ُمت٠مصمرا سم٠مسمح٤مث "جمٚم٦م اعمٜم٤مر" اًمتل أصدره٤م اًمِمٞمخ
ٟمًخ يمت٤مب "اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر" ًمٚمٕمراىمل ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف .ودأب قمغم
حمٛمد رؿمٞمد رو٤م -رمحف اهلل .وأول قمٛمؾ طمديثل ىم٤مم سمف هق ْ
ـمٚم٥م احلدي٨م طمتك ٟمٌغ .اؾمت٘مدُمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ًمٚمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .طمّمؾ قمغم ضم٤مئزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمٕم٤معمٞم٦م
ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م .أصمٜمك قمٚمٞمف وقمغم قمٚمٛمف أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء :يم٤مسمـ سم٤مز ،واسمـ قمثٞمٛملم ،واًمِمٜم٘مٞمٓمل .شمقذم ىمٌٞمؾ يقم اًمًٌ٧م ذم اًمث٤مين واًمٕمنميـ
ُمـ مج٤مدى ا ٔظمرة ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ ،اعمقاومؼ اًمث٤مين ُمـ أيمتقسمر ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم وشمًع ُمئ٦م وأًمػ ،ودومـ سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء.
اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿ ( 287 /1شمرمج٦م  ،)14ويمت٤مب "صٗمح٤مت سمٞمْم٤مء ُمـ طمٞم٤مة إًمٌ٤مين".
(ُ ) 122متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب سم٤مب ىمٞم٤مم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٤مًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من وهمػمه،2313 ،1147( ،
ُ ،) 3569مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمٚمٞمؾ.)738( ...
(ُ ) 123متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من صالة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمؿ يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ (ُ ،) 1173 ،1143مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
ذم اًمٚمٞمؾ )737( ...واًمٚمٗمظ ًمف.
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صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم هذه اصمٜم٤م قمنم ،صمؿ أوشمر
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واؾماتٖمرىم٧م صاالشمف ٟمحاق

مخس ؾم٤مقم٤مت ،عم٤م يم٤من يمذًمؽ ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن اًمٕمؼمة سم٤مًمقىم٧مً ،مٞمس اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمدد ،اًمقىم٧م اًمذي ي٘مْمٞمف هباذه
اًمّمالة ،ومٌٕمْمٝمؿ ي٘مقم ىمٌؾ اًمٗمجر ،ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر سمٜمحق ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م أو أرسمٕملم دىمٞم٘م٦م ،صمؿ يّمكم إطمدى قمنمة.
يمٞمػ؟ خيٗمػ ،خيٗمػ اًمّمٚمقات ،يٛمٙمـ أٟمف يّمٚمٞمٝم٤م سمٜمّمػ ؾم٤مقم٦م ،أو ذم صمٚمثل ؾم٤مقم٦م ،ومٝمذا مل ِ
ي٘متد سم٤مًمٜمٌل َ -ص َّغم
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿ ،-إًمٌ٤مين -رمحف اهلل -هق اًمذي أٟمٙمر اًمزي٤مدة قمغم إطمدى قمنمة ،ويمت٥م ذم ذًمؽ رؾم٤مًم٦م ،وضمٕمؾ ذم
أوهل٤م طمدي٨مَ « :ص ُّٚمقا َيمَام ر َأ ْيتُُٛم ِ
قين ُأ َص ِّكمش  ،وهذا احلدي٨م يٛمثؾ اًمّمالة ،يٕمٜمل يمٞمٗمٞمتٝم٤م ٓ يٛمثؾ قمدده٤مً ،مق قمٛمٚمٜم٤م
َ َ ُ
سمفً :م٘مٚمٜم٤م :صٚمقا اًمؽماويح ذم مخس ؾم٤مقم٤مت ،ذم مخس ؾم٤مقم٤مت ،اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿ -يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م سمٜمّماػ
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اًمٚمٞمؾ يمٚمف ،أو ىمٌٚمف سم٘مٚمٞمؾ أو سمٕمده سم٘مٚمٞمؾ يٕمٜمل ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ،ومذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أٟمف يم٤من يٓمٚمٞمٝم٤م ،هق إذا اىمتٍماوا قماغم
إطمدى قمنمة ٟم٘مقل هلؿ :أـمٞمٚمقه٤م اضمٕمٚمقه٤م ذم مخس أو أرسمع أو صمالث ؾم٤مقم٤مت ،وسم٤مٕظمص اًمٕمنم إواظمرً :متٙمقن
سم٤مًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿُ -م٘متدي٤م ،هٙمذا ذيمر أن اًمقشمر أٟمف ُمـ اًمٜمقاومؾ ويمذًمؽ اًمؽماويح أهن٤م ُمـ اًمٜمقاوماؾ ،ىماد
يدظمؾ اًمقشمر ذم اًمؽماويحٕ :هنؿ ذم رُمْم٤من يّمٚمقن قمنم ريمٕم٤مت صمؿ يّمٚمقن ريمٕم٦م ذم اًمقشمر ،وًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ جيٕماؾ
اًمقشمر صمال ًصم٤م وجيٕمؾ اًمتٝمجد صمامن أو اًمؽماويح صمامن ،إومم أن يٙمقن اًمقشمر ريمٕم٦م ،ريمٕم٦م واطمدة ،قمنم ريمٕم٤مت ي٘مرأ ومٞمٝم٤م
يمٚمٝم٤مُ ،مـ اًم٘مرآن ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمثالً أو ٟمحق ذًمؽ ،وي١ميمدون أٟمف ُيًٛمٕمٝمؿ اًم٘مرآن يمٚمف سم٤مًمِمٝمر ،يٕمٜمل ٓ ي٘مٍم قمـ
ظمتٛم٦مُ ،يًٛمٕمٝمؿ اًم٘مرآن ،هذا هق اعمخت٤مر ،ومٞم٘مرأ ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ضمز ًءا وإن ٟم٘مص ،يٕمٜمل ىمرأ صمالصم٦م أرسم٤مع اجلزء ،وًمٙمـ ذم
اًمٕمنم زاد ،إمم أن متٙمـ ُمـ أن خيتؿ ذم رُمْم٤من ومٚمف ذًمؽ.
آؾمتًِ َ٘م ِ
٤مء ِقمٜمْْدََ ا ًْم َ٘مح ِ
ِ
قف ِقمٜمْْدََ ُيمًُ ِ
وصالَ ُة ا ًْم ُٙمًُ ِ
٤مص ً٦م َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
اجلَدْْ ِ
اًمِم ْٛم ِ
ط َو ْ
قف َّ
َلم ِذم
ب َظم َّ
ْ
َ َ
س َأ ِو ا ًْم َ٘م َٛم ِرَ ،و َصالَ ُة ْ ْ
ُ
ُ
ِ ٍ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
جي ِٚم ُس َو ُي ًَ ِّٚم ُؿ َوَٓ َيتَ ََِم َّٝمدُُ .
مج٤م َقم ٍ٦مَ ،و ُ ْ
ََ
خي َٓم ُ
َؼم َو َي ًْ ُجدُُ َ ،و ًَم ْق ِذم صالََةَ ،و َ ْ
٥م َسم ْٕمدََ َه٤مَ ،و ُؾم ُجق ُد ا ًْم ُ٘م ْرآن قمٜمْْدََ ىم َرا َءة َؾم ْجدََ ة ُي َٙم ِّ ُ
أيْم٤م ُمـ اًمّمٚمقات اعم١مىمت٦م اًمتل هل٤م
ذيمر سمٕمده٤م صالة اًمٙمًقف ،اًمٙمًقف قمٜمد يمًقف اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،هذه ً
وىم٧م ُشمُّمغم ومٞمف ،قمٜمد يمًقف أطمد اًمٜمػميـ ،ذم هذه إزُم٦م ص٤مروا يٕمٚمٜمقن قمـ وىم٧م اًمٙمًقف ،وٟمرى أن هذا ظمٓم٠م،

)ُ ) 124متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ىمراءة اًم٘مرآن سمٕمد احلدث وهمػمه (ُ ،)183مًٚمؿ يمت٤مب صالة اعمً٤مومر وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (.)763
(ُ ) 125متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان ًمٚمٛمً٤مومر إذا يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م واإلىم٤مُم٦م ويمذًمؽ ،)6338،7246 ،631( ...
واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )674مـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث.
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ٕهنؿ إذا أقمٚمٜمقا قمٜمف ؾمٝمؾ أُمره قمٜمد اًمٜم٤مس ،وىم٤مًمقا :إٟمف رء قم٤مدي ،واًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿ -ومزع إمم اًمّمالة
عم٤م ٟمقدي سم٤مًمٙمًقف ،وم٤مٕومم أهنؿ يٕمرومقٟمف وًمٙمـ ٓ يٕمٚمٜمقن قمٜمف ،ؾمقاء ذم ظمًاقف اًمِماٛمس أو يمًاقف اًم٘مٛمار،
ظمًقف اًمِمٛمس ،ؾمٌٌف أٟمف ذم آظمر اًمِمٝمر ُشمُدرك اًمِمٛمس اًم٘مٛمر وحيقل سمٞمٜمٝم٤م وسملم إرض ،شمٙمقن اًمِمٛمس طم٤مضمٌ٦م
ًمف ،يمًقف اًم٘مٛمر هق أن شمتقؾمط إرض سمٞمٜمف وسملم اًمِمٛمسٕ :ن اًم٘مٛمر يًتٛمد ٟمقره ُمـ اًمِمٛمس يٕمٜمل يم٤مًمزضم٤مضم٦م
إذا ىم٤مسمٚمتٝم٤م قمغم اًمْمقء وم٢مٟمف يٙمقن ومٞمٝم٤م وقء سمحٞم٨م إٟمف يراه٤م همػمك ،ومٙمذًمؽ اًم٘مٛمر ؾمٌ٥م يمًقومف أن إرض َتاقل
َ٤من ُِمـ آي ِ
اًمِمٛمس وا ًْم َ٘مٛمر آيتَ ِ
٤مت
ْ َ
سمٞمٜمف ذم آظمر اًمِمٝمر أو ذم ٟمّمػ اًمِمٝمر سمٞمٜمف وسملم إرض ،وًمٙمٜمف ُمـ آي٤مت اهلل« :إِ َّن َّ ْ َ َ َ َ َ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
حلٞمَ٤مشمِ ِفش .
اهللَِِ َٓ ،يٜمْ َٙمًَ َٗم٤من عمَ ْقت َأ َطمد َوَٓ َ
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ِ
ِ ِ ِ ِ
٤مص ً٦م َر ْيم َٕم َت ْ ِ
اجلدْْ ِ
٥م َسم ْٕمدََ َه٤م،
مج٤م َقم ٍ٦مَ ،و ُ ْ
َلم ِذم َ َ
خي َٓم ُ
ب َظم َّ
َو َصالَ ُة آ ْؾمت ًْ َ٘م٤مء قمٜمْْدََ ا ًْم َ٘م ْحط َو ْ َ
اًمً٘مٞم٤م ،إذا شم٠مظمر اعمٓمر وص٤مر اًم٘محط واجلدب صٚمقا
يمذًمؽ مم٤م ًمٞمس ُم١مىم٧م صالة آؾمتً٘م٤مء اًمذي هق ـمٚم٥م ُ
ريمٕمتلم صمؿ خيٓم٥م سمٕمده٤م ،سمٕمد اًمريمٕمتلم جيٝمر ومٞمٝمام سم٤مًم٘مراءة ،يمام يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمٙمًقف وًمق يم٤من اًمٙمًقف طمّمؾ
هن٤مرا .وأُمٙمـ أهنؿ ىمد صٚمقا ذم أي٦م سمٚمد ،إذا اٟمٙمًٗم٧م اًمِمٛمس طمّمؾ اعم٘مّمقدٕ :ن يمًقف اًمِمٛمس ىمد يٙمقن ظمٗم ًٞم٤م
ً
واوح٤م سمحٞم٨م ُحيدث فمٚمٛم٦م ،يٕمٜمل ذم سمٕمض اًمٌالد ،وم٤محل٤مصاؾ أٟماف إذا ُقمٚماؿ
وواوح٤م قمٜمد ُمـ سمٕمدٟم٤م ،يٙمقن
قمٜمدٟم٤م
ً
ً
يمًقف أطمد اًمٜمػميـ صٚمقه٤م مج٤مقم٦م .ويمذًمؽ آؾمتً٘م٤مء يّمٚمقهن٤م مج٤مقم٦م ،ويّمٚمقهن٤م يمّمالة اًمٕمٞماد ،إٓ أن اخلٓمٌا٦م
ومٞمٝم٤م ظمٓمٌ٦م واطمدة.
ِ ٍ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
جي ِٚم ُس َو ُي ًَ ِّٚم ُؿ َوَٓ َيتَ ََِم َّٝمدُُ .
َؼم َو َي ًْ ُجدُُ َ ،و ًَم ْق ِذم صالََةَ ،و َ ْ
َو ُؾم ُجق ُد ا ًْم ُ٘م ْرآن قمٜمْْدََ ىم َرا َءة َؾم ْجدََ ة ُي َٙم ِّ ُ
وؾمجقد اًم٘مرآن قمٜمد ىمراءة ؾمجدة ،يٙمؼم ويًجد وًمق ذم صالة ،ومٞمجٚمس ويًاٚمؿ وٓ يتِماٝمدٕ ،هنا٤م ؾماجدة
واطمدة ،واظمتٚمػ هؾ هل صالة أم ٓ ،سمٕمض اًمٕمٚمامء يمّم٤مطم٥م هذا اًمٙمت٤مب يرى أهن٤م صالة ،وًمذًمؽ أورده٤م سمّمالة
اًمتٓمقع ،ومػمى أهن٤م صالة ،وُمٕمٚمقم أن اًمّمالة ُيِمؽمط هل٤م ذوط اًمّمالة ،ذوط اًمّمالة اًمتًٕم٦م اإلؾمالم واًمٕم٘ماؾ
واًمتٛمٞمٞمز واًمٓمٝم٤مرة اًمتل هل رومع احلدث ،وآؾمتٜمج٤مء أو آؾمتجامر ىمٌٚمف ..إًمخ.

)ُ ) 126متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -خيقف (ُ ،)3234 ،1357مًٚمؿ يمت٤مب اًمٙمًقف،
سم٤مب ُم٤م قمرض قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ) 911مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،واسمـ
قمٛمر وهمػمهؿ.
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ذوط اًمّمالة :اإلؾمالم ،واًمٕم٘مؾ ،واًمتٛمٞمٞمز ،واًمٓمٝم٤مرة ،وؾمؽم اًمٕمقرة ،واضمتٜم٤مب مجٞمع اًمٜمج٤مؾم٤مت ،واؾمت٘مٌ٤مل
اًم٘مٌٚم٦م ،وؾمؽم اًمٕمقرة ،واًمٜمٞم٦م ،ودظمقل اًمقىم٧م هذه ذوط اًمّمالة.
ىم٤مًمقا :إهن٤م ُشمُِمؽمط ذم ؾمجقد اًمتالوة ،وهذا ىمقل ُمـ ي٘مقل :إن ؾماجقد اًماتالوة صاالةً ،مٙماـ ظما٤مًمػ سمٕماض
اعمح٘م٘ملم ،وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ورضمح أٟمف ًمٞمس صالة ،وإٟمام هق ؾمجدة قم٤مسمرة واطمدة ،ؾمجدة ُمٜم٘مٓمٕم٦م قمام ىمٌٚمٝم٤م
وُم٤م ىمٌٚمٝم٤مً ،مٞمس ىمٌٚمٝم٤م ىمٞم٤مم وٓ ريمقع وٓ سمٕمده٤م شمِمٝمد إٟمام هل ؾمجدة قم٤مرو٦م.
وُمثٚمٝم٤م ؾمجقد اًمِمٙمر ،ؾمجدة واطمدة وًمٞمس هل٤م شمِمٝمد ،هٙمذا وإذا يم٤مٟم٧م هماػم صاالة صاح٧م ًمٖماػم اًم٘مٌٚما٦م،
وصح٧م وًمق سمدا رء ُمـ اًمٕمقرة ،يم٤مًمٗمخذ وٟمحقه٤م ،وصح٧م سمدون ـمٝم٤مرة وسمدون اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م وٓ ُيِمؽمط هل٤م
أيْم٤م أٟمف يًجده٤م وًمق ذم اًمّمالة ،إذا ىمرأ آي٦م هب٤م
اًمقىم٧م سمؾ شمّمح طمتك ذم همػم اًمقىم٧م يمٌٕمد أوىم٤مت اًمزوال ،وذيمروا ً
ؾمجدة وهق يّمكم إذا مل يٙمـ إُم٤م ًُم٤م أو ُم٠مُمق ًُم٤م سمؾ يّمكم وطمده ويّمكم ٟم٤مومٚم٦م ؾمجد قمٜمد وصقًمف إمم هذه آي٦م اًمًجدة،
وم٢من يم٤من إُم٤م ًُم٤م ذم اجلٝمري٦م ؾمجد وشمٌٕمقهٕ ،ن اعم٠مُمقم يتٌٕمقن اإلُم٤مم ،أُم٤م إذا يم٤من ذم اًمني٦م وم٘م٤مًمقا ٓ يٜمٌٖمل ًمف أن ي٘مرأ
آي٦م ومٞمٝم٤م ؾمجدةٟٕ :مف إذا ؾمجد يِمقش قمٚمٞمٝمؿ ،وئمٜمقن أٟمف خمٓمئ ،وأٟمف ىمد شمرك ذوط اًمّمالة أو ٟمحق ذًمؽً ،مذًمؽ
ىم٤مًمقا إذا أىمٌٚم٧م وأٟم٧م ذم اًمٗمريْم٦م قمغم آي٦م ومٞمٝم٤م ؾمجدة دم٤موزه٤م واىمرأ اًمتل سمٕمده٤م وإذا اٟمتٝمٞم٧م ُمـ اًمّمالة شمًجد.
اؿمؽمط ًمف أن يٙماؼم ،اهلل أيماؼم ،وأن يًاٌح ،ؾماٌح٤من ريب إقماغم ،وأن جيٚماس
وم٤محل٤مصؾ أٟم٤م إذا ىمٚمٜم٤م إٟمف صالة ُ
ويتِمٝمد ،جيٚمس وٓ يتِمٝمد سمؾ يًٚمؿ ،ومٚمٞمس هل٤م شمِمٝمد ،هٙمذا ُم٤م ذيمر ذم ؾمجدات اًم٘مرآن ،اًمًجدات ذيماروا أهنا٤م
قمٜمد اعمذه٥م أرسمع ؾمجدات ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :إهن٤م مخس ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل إهن٤م إطمدى قمنم ،أو صمٜمتل قمنمة ،اخلٛمس إذا
ىمٚمٜم٤م إهن٤م مخس إقمراف واًمرقمد واًمٜمحؾ واإلهاء وُمريؿ ،وذم احل٩م ؾمجدشم٤من ،واًمٗمرىم٤من واًمٜمٛمؾ واًمًجدة وص
وومّمٚم٧م واًمٜمجؿ وآٟمِم٘م٤مق واًمٕمٚمؼ ،مخس قمنمة ،اخلالف ذم اًمًجدة إظمػمة ُمـ اًمٗمجر.
ِ
اؾم ُجدُُ وا َوا ْقمٌُدُُ وا َر َّسم ُٙم ُْؿ َوا ْوم َٕم ُٚمقا ْ
اخلَ ْ َػم ًَم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ ُشم ْٗم ِٚم ُحق َن﴾  ،ىم٤مًمقا إهن٤م ُىمرن ُمٕمٝم٤م
﴿ َي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُُقا ْار َيم ُٕمقا َو ْ
لم وا ًْم َ٘ما ِ
اًمريمااقع ،وماادل قمااغم أن اعمااراد اًمّمااالة ،ومتٙمااقن يم٘مقًمااف -شمٕماا٤ممم﴿ :و َـمٝماار سمٞمتِا ِ ِ ِ
اًمر َّيم ا ِع
ا٤مئ ِٛم َ
ال ًمٚم َّٓماا٤مئٗم َ َ
لم َو ُّ
َ ِّ ْ َ ْ َ
لم واًمر َّيم ِع اًمًج ِ
ِِ
اًمًج ِ
قد﴾ً ،مذًمؽ ضمٕمٚمقها٤م ًمٞمًا٧م
قد﴾  ،وذم أي٦م إظمرىَ ﴿ :و َـم ِّٝم ْر َسم ْٞمتِ َل ًمِٚم َّٓم ِ٤مئ ِٗم َ
ُّ ُ
ُّ ُ
لم َوا ًْم َ٘م٤مئٛم َ َ ُّ
( )127

( )128

 127احل٩م.77 :
 128احل٩م.26 :

فروع الفقه
أيْم٤م اخلالف ذم ؾمجدة "ص" أىمقى ،ىم٤مًمقا :إهن٤م طمٙم٤مي٦م ؾمجدة ٟمٌل ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م أٟمٜم٤م ٟمًاجدً ،مٙماـ
ٓزُم٦م ،وُمثٚمٝم٤م ً
ِ
أيْما٤م ذم
اجدُُ َه٤م ُؿما ْٙم ًْراش  ،هٙماذا ،اخلاالف ً
ىم٤مل اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚمؿَ « :ؾم َجدََ َه٤م َد ُاو ُد َشم َْق َسما ً٦مَ ،و َٟم َْحا ُـ َٟم ًَْ ُ
( )129

ؾمجدات اعمٗمّمؾ ،اًمٜمجؿ وآٟمِم٘م٤مق واًمٕمٚمؼ ،وًمٙمـ اًمّمحٞمح أهن٤م صم٤مسمت٦م ،واًمذيـ مل يثٌتقه٤م هلؿ يمالم ـمقيؾ.
ِ
اجلام َقم ُ٦م ًمِٚمّم َٚمق ِ
ِ
َو َ ِ
اخلَ ْٛم ِ
ات ْ
فُ ،صم َّؿ إَ ْىمدََ ُم
ذ ُ
َّ َ
دم ُ
س َقم َغم ِّ
٥م ْ َ َ
اًمر َضم٤ملَ ،ي ُ١م ُّم ومٞم َٝم٤م إَ ْىم َر ُأُ ،صم َّؿ إَ ْقم َٚم ُؿُ ،صم َّؿ إَ َؾم ُّـُ ،صم َّؿ إَ ْ َ
ػ ا ًْمق ِ
ِ
لم إِ ْن َيمَ٤م َن رضمالً وُمٕمٝمـ اعمَْر َأ ُةُ ،وي ِّمح َقمـ ي ِٛمٞمٜمِ ِف ويً ِ ِ
ِهجر ًةًُ ،ىمدََّّ ام اعمَْ ْ٠مُم ِ
اطمدُُ َقم ْـ َي ًَ ِ
٤مر ِهَ ،واعمَْ ْر َأ ُة
قُم َ
٤مرهَ ،وَٓ َي٘م ُ َ
َ ُ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ ُّ ْ َ
ََ َ
َ ُ
َْ
ا ًْمق ِ
ػ َظم ْٚم َٗم ُف
اطمدََ ُة َشم َِ٘م ُ
َ

اٟمت٘مؾ سمٕمد ذيمر اًمٜمقاومؾ إمم اًمٙمٞمٗمٞم٦م ،ومٛمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة مج٤مقم٦م ،أداء اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م ذم مج٤مقم٦م ،ي٘مقل( :دم٥م
اجلامقم٦م ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس) ،قمغم اًمرضم٤مل دم٥م قمغم اًمرضم٤مل ،اًمٜمً٤مء جيقز هلـ ،وًمٙمـ سمٞمقهتـ ظمػم هلـ ،صمٌ٧م أٟماف -
ِ
ِ
اػم َهل ُا َّـش يٕمٜمال صاالهت٤م ذم سمٞمتٝما٤م أومم،
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚمؿ -ىم٤ملَ َٓ« :مت ْٜمَ ُٕمقا إِ َُم٤م َء اهللِ َُم ًَ٤مضمدََ اهللَِِ ،و ُسم ُٞم ُ ُ
قهت َّـ َظم ْ ٌ
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طمذرا ُمـ اًمٗمتٜم٦م.
سمٞمقهتـ ظمػم هلـ ،وىم٤مًمقا :وًمٞمخرضمـ ؾمٗمٞمالت أي ؾم٤مئرات ذم صمٞم٤مب دٟمً٦م ً
ومتج٥م قمغم اًمرضم٤مل ،ي١مُمٝمؿ إىمرأ صمؿ إقمٚمؿ صمؿ إؾمـ صمؿ إذف صمؿ إىمدم هجرة ،وذم احلادي٨م قماـ أيب
ِ
ُمًٕمقد اًمٌدري  :ىم٤مل رؾمقل اهلل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿَ « -ي ُ١م ُّم ا ًْم َ٘م ْق َم َأ َىم َر ُأ ُه ْؿ ًمِ ِٙمتَ ِ
ارا َء ِة
َ٤مب اهللَِِ ،وما٢مِ ْن َيمَا٤م ُٟمُقا ِذم ا ًْم٘م َ
ؾمقاءَ :وم َ٠م ْقم َٚمٛمٝمؿ سمِ ِ
اًمًٜمَّ َِّ٦م َؾم َقا ًءَ :وم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ِه ْج َر ًةش َ ،و َذًمِ َؽ َٕهنؿ مجٕمقا سمٞمٜمٝم٤م ،محؾ يمثػم ُماٜمٝمؿ
٤مًمًٜمََّّ٦مَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ُّ
ُ ُ ْ ُّ
َ َ ً
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اًم٘مرآن ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي يم٤مسمـ قمٌ٤مس ،واسمـ ُمًٕمقد ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،طمٗمٔمقا اًم٘مرآن ،رزىمٝمؿ اهلل ىمقة
أيْم٤م يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وهمػمهؿ طمٗمٔمقا اًم٘مرآن ،وًمٙمـ احلٗم٤مظ يتٗما٤موشمقن،
ذايمرة ،يمذًمؽ ً
هذا حيٗمظ اًم٘مرآن يمٚمف وهذا حيٗمظ قمنميـ ضمز ًءا ،وهذا حيٗمظ قمنمة ،وهذا حيٗماظ مخًا٦م ،يا١مُمٝمؿ أىمارأهؿ ،يٕمٜمال

) ) 129صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمً٤مئل يمت٤مب صٗم٦م اًمّمالة ،سم٤مب ؾمجقد اًم٘مرآن اًمًجقد ذم ص (ُ )957مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام،-
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح.
)ُ ) 133متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب هؾ قمغم ُمـ يِمٝمد اجلٛمٕم٦م همًؾ ُمـ اًمٜمً٤مء (ُ ،)933مًٚمؿ يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
ظمروج اًمٜمً٤مء إمم اعمً٤مضمد إذا مل يؽمشم٥م (ُ )442مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
) ) 131قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م أسمق ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ،ويٕمرف سم٠مسمك ُمًٕمقد اًمٌدريٟٕ :مف يم٤من يًٙمـ سمدرا .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م واظمتٚمٗمقا ذم ؿمٝمقده
سمدرا .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م أر سمٕملم ،وىمٞمؾ :ىمٌٚمٝم٤م ،وىم٤مل احل٤مومظ :واًمّمحٞمح أٟمف ُم٤مت سمٕمده٤م :وم٘مد صمٌ٧م أٟمف أدرك إُم٤مرة اعمٖمػمة قمغم اًمٙمقوم٦م .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 561 :شمرمج٦م  ،)1895واإلص٤مسم٦م ( 524/4شمرمج٦م .)5613
( )132أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (.)235 ،673

فروع الفقه
أيمثرهؿ محالً ًمٚم٘مرآن ،هذا ُمٕمٜمك إىمرأ ،وم٢مذا اؾمتقى اصمٜم٤من أو قمنمة ذم طمٗمظ اًم٘مرآن شمً٤مووا ومٞمفُ :ىمدم إقمٚمؿ ،اعمراد
جي ْز
إقمٚمؿ سمٗم٘مف اًمّمالة وسم٠مطمٙم٤مم اًمّمالة ٓ ،سمد أن يٙمقن قم٤معمً٤م سم٠مطمٙم٤مم اًمّمالة ،وم٢مذا يم٤من ضم٤مهالً سم٠مطمٙم٤مم اًمّمالة مل َ ُ
أن ُي٘مدمٟٕ :مف ىمد خيؾ سم٠مؿمٞم٤مء ُمـ أضمزاء اًمّمالة ،ومٚمذًمؽ ٓ ُي٘مدم طمتك يٙمقن قم٤معمً٤م سم٠مطمٙم٤مم اًمّمالة.
ا١م َُّم ُٙم ُْؿ
ي٘مقل (صمؿ إقمٚمؿ صمؿ إؾمـ) ،إؾمـ يٕمٜمل أيماؼمهؿ ؾماٜمًً٤م ،ذم طمادي٨م ُم٤مًماؽ سماـ احلاقيرث َ « :و ًْم َٞم ُ
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ْؼم ُيم ُْؿش  ،وذًمؽ ٕن يمٌػم اًمًـ ًمف ُمٙم٤مٟم٦م ذم اإلؾمالم ومٝمق أيمثر قمٌ٤مدة ،سمٕماده إذف ،يٕمٜمال اًماذي ًماف ذف
َأ ْيم َ ُ
ِ
قه٤مش هاذا سم٤مًمٜمًا٥م ،إذف
اًمٜمً٥م ،وىمد روي أٟمف َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾما َّٚمؿ -ىما٤مل « َىمادِِّّ ُُمقا ُىم َر ْي ًِما٤م َوَٓ َشم َ٘مادََّّ ُُم َ
سم٤مًمٜمً٥م ،وًمٙمـ ًمٕمؾ إىمرب أٟمف ٓ ذف إٓ سم٤مًمت٘مقى﴿ ،إِ َّن َأ ْيم َْر َُم ُٙم ُْؿ ِقمٜمْْدََ اهللَِّ َأ ْشم َ٘م٤م ُيم ُْؿ﴾  ،وما٢مذا اؾماتقوا ذم هاذا
()134
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اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
قمٚمام وقمٌ٤مدة ،وذًمؽ ٕٟمف َ -ص َّ
اف َو َؾما َّٚمؿ -عما٤م اؾمات٘مر ذم
ْ
يمٚمفُ :ىمدم أىمدُمٝمؿ هجرةٟٕ :مف ىمد يٙمقن أيمثرهؿ ً
اعمديٜم٦م ص٤مر أٟم٤مس هي٤مضمرون ُمـ سمالدهؿ ومٝم٤مضمر ىمقم ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وه٤مضمر آظمرون سمٕماده٤م سمًاٜم٦م وسمٕماده٤م سمًاٜم٦م
وسمٕمده٤م طمتك اٟمتٝمقا سم٠من ؾمٚمٛمقا ،سمٕمد ذًمؽ اٟمتٝمقا هبذا إُمر ،هٙمذا عم٤م ُومتح٧م ُمٙم٦م ىم٤ملِ َٓ« :ه ْج َر َة َسم ْٕمدََ ا ًْم َٗماتْ ِْحش ،
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احل٤مصؾ أن إىمدم هجرة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُي٘مدم ذم اإلُم٤مُم٦م ،إصؾ أن اعم٠مُمقم يٙمقن ظمٚمػ اإلُم٤مم ،ي٘مٗماقن ظمٚماػ
إُم٤مُمٝمؿ ،يت٘مدُمٝمؿ اإلُم٤مم ،إذا يم٤من رضمالًً ،ويٙمقن سمٞمٜمف وسملم اعم٠مُمقُملم ىمدر ُم٤م يتٛمٙمٜمقن ُمـ اًمًجقد ،يٕمٜمل ىمدر ُمؽم،
أيْم٤م يٙمقن سملم يمؾ صٗملم إذا يم٤مٟمقا صٗمق ًوم٤م ،جيٕمٚمقن
أو ُمؽم وقمنم ؾمٜمتٞمٛمؽمات طمتك يتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمًجقد ،ويمذًمؽ ً
سملم يمؾ صٗملم ىمدر ُمثالً ُمؽم وقمنميـ ؾمٜمتٞمٛمؽم أو ٟمحق ذًمؽ.

)ُ )133م٤مًمؽ سمـ احلق يرث سمـ أؿمٞمؿ سمـ زسم٤مًم٦م سمـ ظمِمٞمش سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ ٟم٤مؿم٥م سمـ همػمة سمـ ؾمٕمد سمـ ًمٞم٨م ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٚمٞمثل ،وي٘م٤مل ًمف :اسمـ
احلقيرصم٦مُ .م٤مت سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم .وإول أصح .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 659 :شمرمج٦م ،)2333
واإلص٤مسم٦م ( 719/5شمرمج٦م .)7623
) )134ؾمٌؼ َترجيف.
( )135صحٞمح :أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده (ُ ،) 465مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع( :)4384صحٞمح ،وذم اًمٌ٤مب
قمـ أٟمس  ،وهمػمه.
 136احلجرات.3 :
(ُ ) 137متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد واًمًػم (،)4311 ،3899 ،3379 ،3377 ،2825 ،2783
ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب اعمٌ٤ميٕم٦م سمٕمد ومتح ُمٙم٦م قمغم اإلؾمالم (ُ )1353مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمامُ ،مًٚمؿ يمت٤مب اإلُم٤مرة،
سم٤مب اعمٌ٤ميٕم٦م سمٕمد ومتح ُمٙم٦م قمغم اإلؾمالم واجلٝم٤مد (ُ )1864مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

فروع الفقه
أُم٤م إذا يم٤من اإلُم٤مم اُمرأة ،ذيمروا أن اعمرأة شمّمكم سم٤مًمٜمً٤مء وشم٘مػ ذم صٗمٝمـ ،أي شمّمػ سمالم اًمّماٗمقف وسمٞماٜمٝمـ،
شمٙمقن هل اإلُم٤مم وشم٘مػ ذم اًمّمػ ،ويّمٚمقن ُمٕمٝم٤م ،وىمد يٙمقن ورائٝم٤م صٗمقف ،عم٤مذا ٓ شمت٘مدم يم٤مًمرضمؾ ،ىم٤مًمقاٟٕ :مف
ىمد يتٌلم رء ُمـ أقمْم٤مئٝم٤م وًمق يم٤من اًمذي ُمٕمٝم٤م ٟمً٤مء ،وم٢مُم٤مُم٦م اًمٜمً٤مء شم٘مػ ذم صٗمٝمـ.
وجيقز أن يّمٚمقا قمـ يٛملم اإلُم٤مم ،ىمد يٙمقن اعمًجد وٞم ً٘م٤م ومٞمّمٗمقن يمٚمٝمؿ قمـ يٛملم اإلُما٤مم ،قمنماة أو أيمثار،
أيْم٤م أن يّمػم اإلُم٤مم ذم اًمقؾمط ،يٙمقن إُم٤مُمٝمؿ ذم وؾمٓمٝمؿ يّمكم
اإلُم٤مم ذم ـمرف اًمّمػ ،ويمٚمٝمؿ قمـ يٛمٞمٜمف ،جيقز ً
إمم ضم٤مٟم٥م اعمحراب إمم ضمٝمتف ويٙمقن اًمّمػ إول قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ يً٤مرهً ،مٕمؾ هذا ومٞمام إذا و٤مق اعمًجد ،ىمد يْمؼ
شمّمػ ذم ُمٙم٤مٟمؽ وٟمحـ ٟمّمػ قمـ
اعمًجد سم٤معمّمٚملم ،ومٞمحت٤مضمقن إمم هذا اًمّمػ اًمذي ىمدام ،ومٞم٘مقًمقن :أٟم٧م ي٤م إُم٤مم
ّ
يٛمٞمٜمؽ إمم اجلدار ،وقمـ يً٤مرك إمم اجلدار.
وىمد صمٌ٧م أن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -صغم سم٤مصمٜملم ُمٕمف ضمٕمٚمف سمٞمٜمٝمام ُمـ شمالُمٞمذه ،ي٘مقل :وٓ ي٘ماػ
اًمقاطمد قمـ يً٤مره ،عم٤م أن اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -ضم٤مء ًمٞمّمػ ُمع اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف َو َؾما َّٚمؿ -يماؼم قماـ
ْ
َ
يً٤مره ،وم٠مداره طمتك ضمٕمٚمف قمـ يٛمٞمٜمف  ،ويمذًمؽ سمٕمده ضمٌ٤مر سمـ صخر
( )138

( )139

وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

( )140

ضم٤مء ضم٤مسمر ويمؼم قمـ

يً٤مره ،ومجٕمٚمف قمـ يٛمٞمٜمف ،وعم٤م ضم٤مء ضمٌ٤مر ويمؼم قمـ يً٤مر دومٕمٝمام وضمٕمٚمٝمام ظمٚمٗمف  ،ومدل قمغم أن ُمقىمػ اًمقاطمد قمـ
( )141

يٛملم اإلُم٤مم ،وٓ يّمػم ظمٚمٗمف ،سمؾ يّمػم قمـ يٛمٞمٜمفُ ،مقىمػ آصمٜملم قمـ ورائف ،وًمٙمـ ًمق صٚمقا إمم ضم٤مٟمٌف اصمٜملم وًماق
قمنمة صح٧م صالهتؿ ،إذا صٗمقا يمٚمٝمؿ قمـ يٛمٞمٜمف ،أو قمـ ضم٤مٟمٌٞمف ،صح٧م صالهتؿ.

( )138ؾمٌؼ َترجيف.
( )139ضمٌ٤مر سمـ صخر سمـ أُمٞم٦م ،أسمق قمٌد اهلل إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل .ؿمٝمد سمدرا وهق اسمـ اصمٜمتلم وصمالصملم ؾمٜم٦م ،وؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد
ويم٤من أطمد اًمًٌٕملم ًمٞمٚم٦م ،اًمٕم٘مٌ٦م وآظمك رؾمقل اهلل سمٞمٜمف وسملم اعم٘مداد سمـ إؾمقدُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالصملم ذم ظمالوم٦م قمثامن ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمتلم
ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 117 :شمرمج٦م  ،)312واإلص٤مسم٦م ( 449/1شمرمج٦م .)1357
 143ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ،
وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمج٦م ،)296
وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492 /1شمرمج٦م .)647
( )141أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب طمدي٨م ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ وىمّم٦م أيب اًمٞمن (.)3313

فروع الفقه
اًمٕم٤مُم٦م يتقىمٗمقن قمٜمدُم٤م يروق ،ضم٤مء ُمرة رضمؾ وضمد اصمٜملم يّمٚمٞم٤من ،يّمٚمٞم٤من اإلُم٤مم وإمم ضم٤مٟمٌف اعما٠مُمقم ،أراد أن
يّمػ ُمٕمٝمؿ ،وىمد شمٙمٚمؿ وىم٤مل ًمإلُم٤مم شم٘مدم ،اُمتٜمع اإلُم٤مم ،وىم٤مل ًمٚمث٤مين شم٠مظمر اُمتٜمع اعم٠مُمقم ،ومخٌم أهنام ٓ يريدان أن
يّمكم ُمٕمٝمام ،ومٙمؼم وصغم وطمده ،وعم٤م ؾمٚمٛمقا ىم٤مل ذًمؽ اإلُم٤مم :أٟم٤م ٓ أشم٘مدم وأٟم٧م مل شمٙمؼم ،عم٤مذا مل شمٙمؼم ىمٌؾ ،يمؼم طمتك
أشم٘مدم ويّمػم ُمٕمل اصمٜم٤منٟ .م٘مقل ًمفً :مق شم٘مدم ويمؼمت سمٕمده سمٕمدُم٤م شم٘مدم ضم٤مز ،وًمٙمـ هٙمذا اجلٝمؾ.
ي٘مقل :واعمرأة اًمقاطمدة شم٘مػ ظمٚمٗمف ،أو ظمٚماػ اًمّماػ ،ومٗمال طمادي٨م أٟماس
ُمٚمٞمٙم٦م دقم٧م رؾمقل اهلل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿ -إمم ـمٕم٤مم صٜمٕمتف ،ومٚمام أيمؾ ىم٤ملُ « :ىمق ُُمقا ُٕ َص ِّ َكم سمِ ُٙم ُْؿش  ،وم٘مٛم٧م
( )142

-ريض اهلل قمٜماف -أن ضمدشماف

( )143

()144

إمم طمّمػم ُمـ اًم٘مش اٟمٗمض ُمـ ـمقل ُم٤م ًمٌس ،ومٜمٗمْمف وم٘م٤مم قمٚمٞمف ،وىمٛم٧م أٟم٤م واًمٞمتٞمؿ وراءه ،واًمٕمجقز ظمٚمٗمٜم٤م ،اًمتال
هل ضمدشمف ُمٚمٞمٙم٦م ،وم٤معمرأة ٓ ُشمُّمػ سمج٤مٟم٥م اًمرضم٤مل ،وًمق يم٤مٟمقا حم٤مرم هل٤مَّ ٕ ،ن َأ َٟم ًًَ٤م حمرم هلا٤مٕ ،هنا٤م ضمدشماف ،يماذًمؽ
أيْم٤م هٙمذا ي٘مقل.
أيْم٤م اًمٞمتٞمؿ اًمذي هق ىمري٥م هل٤م ً
ً
ويٕم َذر سمِ ْ ِ
٤محل ُْم ِ
قر.
٤مجل َام َقم٦م سمِ ُٙم ُِّؾ ُقم ْذ ٍر َشم ْٕم ُٔم ُؿ َُم َٕم ُف اعمَْ َِم َّ٘م ُ٦م سمِ ْ ُ
َُْ ُ َ
ُيٕمذر سمؽمك اجلامقم٦م سمٙمؾ قمذر شمٕمذر ُمٕمف اعمِم٘م٦م سم٤محلْمقر ،ومّمٚمقا وم٘م٤مًمقا ُيٕمذر سمؽمك اجلٛمٕم٦م واجلامقما٦م اعماريض
اًمذي يِمؼ قمٚمٞمف اخلروج ٕظمؾ اًمّمالة ،واخل٤مئػ اًمذي خيِمك ُمـ قمدو إذا ظمرج ،أو ُمـ همػم قمدو سمؾ ُمـ هماريؿ،
قماذرا ،هاذا ُماـ
إذا يم٤من ًمف همريؿ يٓم٤مًمٌف سمديـ ،وهق ٓ ي٘مدر أن يقومٞمف ،وإذا ظمرج أُمًٙمف وىمد حيًٌف ،يٕمتؼم هاذا
ً
أيْم٤م ُمـ إقمذار اعمٓمر واًمقطمؾ اًمٙمثػم اًمذي ٓ ي٘مدر أن يّمؾ إمم اعمًجد إٓ سمتٕم٥م ،عم٤م
إقمذار يم٤مخلقف ،ويمذًمؽ ً

 142أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة آٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه،
ووًم ِد َ
وًمده َ
وشمٌٕمف ،وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع َت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ َ
وًم ِده
ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م ْٟمٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
ُ 143مٚمٞمٙم٦م إٟمّم٤مري٦م .ضمرى ذيمره٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ رواي٦م ُم٤مًمؽ ،قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م ،قمـ أٟمس أن ضمدشمف ُمٚمٞمٙم٦م دقم٧م
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إمم ـمٕم٤مم صٜمٕمتف احلدي٨م ،وومٞمف صالة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم سمٞمتٝمؿ .اٟمٔمر :إؾمد (259 /7
شمرمج٦م  ،)7293واإلص٤مسم٦م ( 124 /8شمرمج٦م .)11771
)ُ ) 23متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مرى يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة قمغم احلّمػم(ُ ،) 863 ،383مًٚمؿ يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ضمقاز
اجلامقم٦م ذم ٟم٤مومٚم٦م واًمّمالة قمغم احلّمػم (.)658

فروع الفقه
ا٧م َأ ْن ُأ ْظم ِ
ار َضم ُٙم ُْؿ ِذم
ذم احلدي٨م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًاالم -أُمار ُم١مذٟماف وم٘ما٤ملَ « :صا ُّٚمقا ِذم ِر َطما٤مًمِ ُٙم ُْؿ :إِ ِّين َيم َِر ْه ُ
اًم ِّٓم ِ
لمش .
( )145

ٍ
ٍ
ٞمد ِروايتَ ِ
اجلٛمٕم ِ٦م َأرسمٕمق َن ،و ِذم ا ًْم ِٕم ِ
َ٤منَ ،وَٓ َ ِ
ٍِ
اه٤م:
َو َ َ
ي َ
دم ُ
َ َ
َ
مج٤م َقم ُ٦م ْ ُ ُ َ ْ َ ُ
٥م ْ ُ
اجل ُٛم َٕم ُ٦م َقم َغم ا ُْم َر َأة َوَٓ َقمٌْد َوَٓ ُُم ًَ٤مومرَ ،و َُم ْـ َطم َ َ
اخل ْٓمٌتَ ِ
وضمٌ ْ٧م َقم َٚمٞم ِف وا ْٟمٕم َ٘مدََ ْت سمِ ِف ،و ُِمـ َذـمِٝم٤م :ا ًْمٕمدََ د ،و ِ
آ ْؾمتِٞم َٓم٤م ُنَ ،وإِ ْذ ُن ِ
َ٤من.
اإل َُم٤م ِمَ ،و ْ ُ َ
َ ُ َ
َ ْ ْ َ
ْ َ َ
َ ََ
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اجلٛمٕم٦م ،وذيمر أن ذـمٝم٤م مج٤مقمتٝم٤م أرسمٕمقن هٙمذا ،هذا اًمذي اظمت٤مره أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء أن اجلٛمٕما٦م ٓ
شمّمح إٓ ُمـ أرسمٕملم ،وأن إرسمٕملم ٓ سمد أن يٙمقٟمقا يمٚمٝمؿ ُمـ أهؾ وضمقهب٤م ،هٜم٤مك ىمقل أهن٤م شمّمح ُمـ قمنمايـ ،أو
اقا﴾ عما٤م
شمّمح ُمـ اصمٜمل قمنم ،وم٘مد روي ذم طمدي٨م اًمٕمػم اًمتل ىمدُم٧م ،ىم٤مل -شمٕما٤مممَ ﴿ :وإِ َذا َر َأ ْوا ِ َ
ا٤مر ًة َأ ْو َهل ْ ً
دم َ
ىمدُم٧م شمٚمؽ اًمتج٤مرة يمٌػمة ضسمقا سم٤مًمدف إقمال ًٟمً٤م ًمقصقهل٤م ،ومًٛمٕمٝم٤م يمثػم ُمـ أهؾ اعمًجد﴿ ،ا ْٟم َٗم ُّْمقا إِ ًَمٞمْ َٝم٤م َو َشم ََر ُيم َ
ُقك
( )147

( )146

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم﴾  ،ذيمروا أٟمف ُم٤م سم٘مل إٓ اصمٜم٤م قمنم ،وُمع ذًمؽ
اًمر ِاز ِىم َ
َىم٤مئ ًام ُىم ْؾ َُم٤م قمٜمْْدََ اهللَِّ َظم ْ ٌػم ُم َـ اًم َّٚم ْٝم ِق َوُم َـ اًمتِّ َِّج َ٤مرة َواهللَُّ َظم ْ ُػم َّ
( )148

أيْم٤م أن اًمذيـ ظمرضمقا رضمٕمقا ،صمؿ ُم٤م ومّمؾ ،اظمتٍم ذم اجلٛمٕم٦م ،ىمد أـم٤مل اًمٌ٘م٤مء ذم
ُم٤م ىم٤مًمقا :سمٓمٚم٧م مجٕمتٜم٤م ٓ ،ؿمؽ ً
ذيمر اجلٛمٕم٦م ذم قمدد ريمٕم٤مهت٤م وذم وىمتٝم٤م وذم ظمٓمٌتٞمٝم٤م وذوط اخلٓمٌتلم وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ يمام ذم شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم يمت٥م
اًمٗم٘مف.
وذم اًمٕمٞمد روايت٤من هؾ يِمؽمط أن يٙمقٟمقا أرسمٕملم أو جيقز أىمؾ ،إذا ىمٚمٜم٤م :إن اجلٛمٕم٦م شمّمح ُمـ اصمٜمل قمنم ومٜم٘ماقل
يمذًمؽ اًمٕمٞمد يّمح وًمق ُمـ اصمٜمل قمنم ،أو ٟمحق ذًمؽ.
ي٘مقل( :وٓ دم٥م اجلٛمٕم٦م قمغم اُمرأة) ،سمٞمتٝم٤م ظمػم هل٤م ،شمّمكم ذم سمٞمتٝم٤م وشمًتٗمٞمد ُمـ وىمتٝما٤م ،وًمٙماـ إذا أطمٌا٧م أن
َتي اخلٓمٌ٦م وم٢من هل٤م ذًمؽ ،وَترج شمٗمٚم٦م همػم ُمتجٛمٚم٦م وشمٙمقن ذم إُم٤ميمـ اًمتل شمًٛمع ومٞمٝم٤م اخلٓمٌ٦م وٓ شمرى اًمرضم٤مل،

(ُ ) 145متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان ًمٚمٛمً٤مومر إذا يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م واإلىم٤مُم٦م (ُ ،)632مًٚمؿ يمت٤مب صالة اعمً٤مومر
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمرطم٤مل ذم اعمٓمر ( )697سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ )146متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا ٟمٗمر اًمٜم٤مس قمـ اإلُم٤مُم٦م ذم صالة اجلٛمٕم٦م (ُ ،)4899 ،2364 ،936مًٚمؿ يمت٤مب
اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ىمقًمف -شمٕم٤ممم" :وإذا رأوا دم٤مرة أو هلقا اٟمٗمْمقا" (ُ )863 ،863مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمٝمام.
 147اجلٛمٕم٦م.11 :
 148اجلٛمٕم٦م.11 :

فروع الفقه
وإذا يم٤من هٜم٤مك ُمٙم٤من ُمٝمٞم٠م ًمٚمٜمً٤مءُ ،مّمغم اًمٜمً٤مء ،ضم٤مز هلـ أن يّمٚملم ُمع اإلُم٤مم ،حيين ويًٛمٕمـ اخلٓمٌتلم صمؿ إذا
أىمٞمٛم٧م اًمّمالة صٚمقا سمّمالة اإلُم٤مم ظمٚمػ اإلُم٤مم ،ذم ُمّمغم خيتص سم٤مًمٜمً٤مء.
أيْم٤م قمغم اًمٕمٌد اعمٛمٚمقك ،وٓ ُمً٤مومر وذًماؽ ٕن اعمًا٤مومر حيا٥م اًمًاػم وحيا٥م
ي٘مقل( :وٓ قمٌد) أي ٓ دم٥م ً
ىمديام قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م إؾمٗم٤مر ـمقيٚم٦م ،قمٜمدُم٤م يم٤من
ُمقاصٚم٦م اًمًػم ،وًمق وىمػ قمٜمدهؿ ًمٗم٤مشمف رء ُمـ اًمقىم٧م وسم٤مٕظمص ً
اًمٓمريؼ ُمـ اًمري٤مض إمم ُمٙم٦م صمالصملم يق ًُم٤م ،أُم٤م ذم هاذه إزُمٜما٦م ىماد ضما٤مءت هاذه احلا٤مومالت واًمًاٞم٤مرات اًمٙمٌاػم
واطمدً ا أو أىمؾ ،سمٕمْمٝمؿ ي٘مٓمٕمف ذم صمامن ؾم٤مقم٤مت ُماـ اًمريا٤مض إمم ُمٙما٦م،
واًمّمٖمػمة وم٢من إيمثر أن يٙمقن يق ًُم٤م ،يق ًُم٤م
ً
وًمٙمـ ُمع ذًمؽ إذا ظمرج يقم اجلٛمٕم٦م مل شمٚمزُمف اجلٛمٕم٦م ،إومْمؾ أن ي٘مػ ويرضمئ وىم٧م اًمّماالة ،ي٘ماػ سم٘مريا٦م ُماـ
اًم٘مرى اًمتل أُم٤مُمف وي١مدي اًمّمالة ُمع اجلامقم٦م ،ويٙمقن ًمف أضمر سمخالف ُم٤م إذا شمٕمقد أن يؽمك اجلٛمٕم٦م ،وم٢من يمثػميـ إذا
ضم٤مء يقم اجلٛمٕم٦م ظمرضمقا يمٜمزه٦م ومتٗمقهتؿ اجلٛمٕم٦م ،صمؿ مجٕم٦م صمؿ مجٕم٤مت ،ومٚمامذا َتّمقن يقم اجلٛمٕم٦م ،إن ذًماؽ يٗماقت
ِ
َار َك َصماالَ َ
٤مو ًٟمًا٤مَ :ـمٌَا َع اهللُ َقم َ
اغم
َث ُ َ
مجا ٍع َ َهت ُ
يمٌػما ،أمل شمًٛمٕمقا ىمقل اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚمؿَُ « -ما ْـ َشم َ
قمٚمٞمٙمؿ ً
أضمرا ً
اجلٛمٕم ِ
ِ
٤مت
َىم ْٚمٌِ ِفش ؟! وطمدي٨م آظمر صٕمد اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿ -قمغم اعمٜمؼم وىم٤ملًَ « :مٞمَٜمْتَ َِٝم َ َّ
لم َأ ْىم َقا ٌم َقم ْـ َو ْدقم ِٝم ُؿ ْ ُ ُ َ
( )149

َأ ْو ًَمٞمَ ْختِ َٛم َّـ َقم َغم ُىم ُٚم ِ
لمش  ،ودقمٝمؿ يٕمٜمل شمريمٝمؿ ،هٙمذا جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن حي٤مومظ قماغم
قهبِ ْؿُ ،صم َّؿ ًَمٞمَ ُٙمُق ُٟم َّـ ُِم َـ ا ًْم َٖمَ٤مومِ ِٚم َ
( )150

هذه اًمّمالة ،وٓ يتًٌ٥م ذم إؾم٘م٤مـمٝم٤م أو ومقهت٤م.
ي٘مقلُ( :مـ طميه٤م :وضمٌ٧م قمٚمٞمف واٟمٕم٘مدت سمف) ،اًمّمحٞمح أهن٤م ٓ شمٜمٕم٘مد سم٤معمرأةً ،مق يم٤من اًمرضم٤مل ُمثالً قمنماة،
واًمٜمً٤مء صمالصمقن ،اجلٛمٞمع أرسمٕمقن ٓ مجٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،طمتك يتؿ اًمرضم٤مل أرسمٕملم ،وٓ ُيٕمتد سم٤مًمٜمً٤مء ،سمٚمٖم٧م ُم٤م سمٚمٖمٜم٤مً ،مٙمـ
قمغم اًم٘مقل أٟمف يٙمٗمل اصمٜم٤م قمنم ٓ ُم٤مٟمع أن يّمكم مجٕم٦م هبذا اًمٕمدد وهلؿ إضمر ،أضمر إدراك اجلٛمٕم٦م وًمق يم٤مٟمقا ىمٚمٞمٚملم،
أيْم٤م ُمٕمٚمقم أن اًمذيـ يتٕمٛمدون شمرك اجلٛمٕم٦م ذم هذه اًمٜمزه٦م همػم ُمٕمذوريـ ،قمٜمدهؿ اًمًٞم٤مرة ،قمٜمدهؿ ؾمٞم٤مرة
يمذًمؽ ً
أو ؾمٞم٤مرشم٤من أو ؾمٞم٤مرات ،صمؿ إذا ضم٤مء وىم٧م اجلٛمٕم٦م ىمد يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمً٤مضمد اًمتل يذهٌقن إًمٞمٝم٤م رسماع ؾما٤مقم٦م أو

( )149طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 15498أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتِمديد ذم شمرك اجلٛمٕم٦م ( ،)1352اًمؽمُمذي :يمت٤مب
اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمرك اجلٛمٕم٦م ُمـ همػم قمذر ( ) 533ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمتِمديد ذم اًمتخٚمػ قمغم
اجلٛمٕم٦م ( ،) 1369اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب :إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ شمرك اجلٛمٕم٦م ُمـ همػم قمذر (ُ ،)1125مـ طمدي٨م أيب
اجلٕمد اًمْمٛمري ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر واسمـ قمٌ٤مس وؾمٛمرة.
( )153أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمتٖمٚمٞمط ذم شمرك اجلٛمٕم٦م (ُ )865مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وأيب هريرة -ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

فروع الفقه
ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ،وهذا يقضم٥م أهنؿ ي٠مشمقن ،ي٠مشمقن إمم صالة اجلٛمٕم٦م ،وإذا ظم٤مومقا قمغم أوٓدهؿ وٟمً٤مئٝمؿ شمريمقا قمٜمدهؿ
واطمدً ا حيرؾمٝمؿ.
ً
ىم٤مدرا وُمتٗمر ًهمً٤م أٟمف دم٥م قمٚمٞمف ،وأهن٤م شمٜمٕم٘مد سمف ،وأٟمف يٕمتؼم ُمـ مت٤مم اًمٕمدد
ي٘مقل :اًمّمحٞمح ً
أيْم٤م أن اًمٕمٌد إذا يم٤من ً
وأٟمف ٓ جيقز ًمًٞمده أن يٛمٜمٕمف ،إصؾ أن اًمٕمٌد يِمتٖمؾ سمخدُم٦م ؾمٞمده ،ومٙم٠مهنؿ ي٘مقًمقن :إٟمف إذا ضم٤مء إمم اجلٛمٕما٦م ىماد
ضرا
يتٖمٞم٥م ؾم٤مقمتلم أو صمالث ؾم٤مقم٤مت ومٞمٙمقن ىمد وم٤مت قمغم ؾمٞمده اؾمتخداُمف هبذه اًمًا٤مقم٤مت ،وذًماؽ ىماد يٙماقن
ً
قمٚمٞمف ،ومٚمذًمؽ أؾم٘مٓمقا ا جلٛمٕم٦م قمـ اًمٕمٌد ،ورد ذًمؽ ذم طمدي٨م قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -
ِ
اجلٛم َٕم ُ٦م َطمؼ َو ِ
٥م َقم َغم ُيم ُِّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ إَِّٓ َأ ْر َسم َٕم ً٦م :اعمَْ ْر َأ ُةَُ ،وا ًْم َٕم ٌْدُُ َ ،واعمُْ ًَ٤مومِ ُرَ ،و ْ
ػش .
اخلَ ِ٤مئ ُ
اضم ٌ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚمؿُ ُ ْ « :
( )151

( )152

وهٙمذا ي٘مقل( :وُمـ ذـمٝم٤م اًمٕمدد) ،وذيمرٟم٤م أن هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل :شمّمح ُمـ همػم أرسمٕملم سماؾ شمّماح ُماـ اصمٜمال
قمنم ،ويمذًمؽ آؾمتٞمٓم٤من ،أن يٙمقٟمقن ُمًتقـمٜملم سمٌٜم٤مء ٓ يرطمٚمقن قمٜمف صٞم ًٗم٤م وٓ ؿمات٤م ًءُ ،مٌٜمٞما٤م ًمالؾماتٞمٓم٤من ،وما٢مذا
يم٤مٟمقا يؽمطمٚمقن ويتٜم٘مٚمقن يم٤مًمٌقادي اًمذيـ يًٙمٜمقن ذم سمٞمقت اًمِم ْٕمر ويتٜم٘مٚمقن طمً٥م رهمٌاتٝمؿ أو يتتٌٕماقن ُمقاىماع
اًم٘مٓمر عمقاؿمٞمٝمؿ اًمتل هب٤م ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمٕم٤ميش قمقائٚمٝمؿ ،ومٗمل هذه احل٤مل إذا يم٤من ُمثالً ه١مٓء ذم سمٞمقت ؿم ْٕمر وماال مجٕما٦م
قمٚمٞمٝمؿ ٓ ،سمد أن يٙمقٟمقا ُمًتقـمٜملم سمٌٜم٤مء صم٤مسم٧م ٓ يرطمٚمقن قمٚمٞمف ًمٙمؾ وىم٧مُ ،يِمٙمؾ قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس أُمر اعمازارع،
هٜم٤مك ُمزارع ظم٤مرج اًمري٤مض ،وإن يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م ًمف ،وومٞمٝم٤م قمامل ه١مٓء اًمٕمامل يتٖمػمون يمؾ أؾمٌقع ويماؾ ؿماٝمر يا٠مت
سمدهلؿٟ ،م٘مقل :إهن٤م شمٚمزُمٝمؿ اجلٛمٕم٦م ٕهنؿ ُمٙمٚمٗمقن ،وٕهنؿ ؿمٌف ُم٘مٞمٛملم ،يٕمٚمٛمقن ذم هاذه اًمًٌا٤مشملم ،ىماد يٙماقن ذم
اًمًٌ٤مشملم ُمـ اًمٕمامل هذا وهذا وهذا ،ىمد يزيدون قمغم اعمئ٦م ،ومال سمد أن يٙمقن هٜم٤مك ُمـ يّمكم هبؿ ودم٥م قمٚمٞمٝمؿ هاذه
اًمّمالة.
وضمٕماؾ قمٜمادهؿ
ومال سمد أن يٙمقن هٜم٤مك ُمـ يّمكم هبؿ ،ودم٥م قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمّمالة ،وقمٜمدهؿ ُمً٤مضمد راضمٕماقا ُ
مجٕم٦م سمًٌ٥م يمثرهتؿ.

( ) 151ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ هالل سمـ قمقف سمـ ضمِمؿ سمـ قمٛمرو سمـ ًم١مي سمـ رهؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أؾمٚمؿ سمـ أمحس ،أسمق
قمٌد اهلل اًمٌجكم إمحز اًمٙمقذم .أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م ،وىمد رأى اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق رضمؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم -أو صمالث ،أو أرسمع-
وصمامٟملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 367 :شمرمج٦م  ،)1281واإلص٤مسم٦م ( 513/3شمرمج٦م .)4233
( )152صحٞمح :أسمق داود يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اجلٛمٕم٦م ًمٚمٛمٚمقك واعمرأة (ُ ) 1367مـ طمدي٨م ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب
داود :صحٞمح.

فروع الفقه
ذـمٝم٤م إذ َن اإلُم٤مم ،ويراد سمف ويمٞمٚمف ،اإلذن أن يٙمقن ُمـ هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ،ىمد يٙمقن ُمـ اًمٚمجٜم٦م
وذيمر أن ُمـ ْ
اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء ،ىمد يٙمقن ُمـ وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م يرومٕمقن إًمٞمٝمؿ أن قمٜمدٟم٤م ُمٙم٤مٟم٤م ٟم٤مزطم٤م قماـ اًم٘مارى ،وًماٞمس
قمٜمدٟم٤م مجٕم٦م وقمٜمدٟم٤م ُمًجد رومٞمع يم٤مُمؾ ،رظمّمقا ًمٜم٤م ذم أن ٟمّمكم ومٞمف ،وم٢مذا رظمّمقا ومذًمؽ إذن ،وإذا ُمٜمٕمقا ومال جياقز
فمٝمرا :طمٞم٨م مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ أن يّمٚمقا ومٞمٝم٤م مجٕم٦م ،طمٞم٨م ُمٜمٕمقا ُمـ ىمٌاؾ
أن ُيّمغم ومٞمف وٓ ي٘مٞمٛمقا مجٕم٦م ،سمؾ ي٘مٞمٛمقهن٤م ً
اإلُم٤مم.
أيْم٤م اخلٓمٌت٤من ،أن خيٓم٥م ظمٓمٌتلم ،وذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أٟمف يٓمٞمؾ ،وًمذًمؽ جيٚمس سمٞمٜمٝمام ،ومدًمٞمؾ قمغم أٟمف
ُمـ ذـمٝم٤م ً
خيٓم٥م ظمٓمٌ٦م ـمقيٚم٦م صمؿ جيٚمس ومٞمًؽميح صمؿ ي٠مت سمخٓمٌ٦م أظمارى ،وأيمثارهؿ اًماذيـ يٗمٕمٚماقن ذًماؽ أيمثارهؿ ي٘مٚماقن
سم٤مخلٓمٌ٦م ،شمٙمقن اخلٓمٌت٤من ُمثالً رسمع ؾم٤مقم٦مً ،مق يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ُم٤م اطمت٤مضما٧م إمم أي ضمٚمًا٦م سمٞماٜمٝمامٕ :ن رسماع ؾما٤مقم٦م ٓ
ىم٤مئام ذم ؿم٠من ُمـ ؿم١مون اًمدٟمٞمقي٦م قمنميـ دىمٞم٘م٦م ،أو ؾم٤مقم٦م أو ىمريًٌا٤م ُماـ ذًماؽ وٓ يًا٠مم،
شمٙمٚمٗمف ،ىمد ي٘مػ أطمدهؿ ً
ومٜم٘مقل :إذا يم٤من يمذًمؽ وم٤مإلُم٤مم ٓ ُيتٕمٌف أن ي٘مػ أرسمٕملم دىمٞم٘ما٦م ،أو ي٘ماػ ُماثالً مخًا٤م وقمنمايـ ذم اخلٓمٌا٦م إومم
وقمنميـ وٟمحقه٤م ذم اخلٓمٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
ِ
دائام
واخلٓمٌت٤من هلام ذوط ،ذوط اخلٓمٌ٦م ،إولْ :
محد اهلل ،يم٤من اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ -يٗمتتح ظمٓمٌتف ً
حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،اًمث٤مًم٨م :اًمقصٞم٦م سم٤مًمت٘مقى ،أن ي٘مقل :اشم٘مقا اهلل -
سم٤محلٛمد  ،اًمث٤مين :اًمِمٝم٤مدة ،أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن ً
( )153

سمٕمض ُمـ
شمٕم٤ممم ،-اًمراسمع :اًمقصٞم٦م سمت٘مقى اهلل اشم٘مقا اهلل ،يمذًمؽ اعمققمٔم٦م أن يٙمقن هب٤م ُمققمٔم٦م ،يمذًمؽ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ٌ
اًم٘مرآن هذه ذوط اخلٓمٌ٦م ،محد اهلل ُمع اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،اًمِمٝم٤مدشم٤من ،اًمقصٞم٦م سمت٘مقى اهلل ،ىمراءة أي٦م ،هذه ذوط إذا ضم٤مء
هب٤م ذم اخلٓمٌ٦م إومم ويم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٙمٛمٚم٦م ًمألومم أضمزأ ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
اًمز َيمَ٤م ُة
اًمثَّ ِ٤مينَّ :
اًمزيم٤مة ر ْيمْـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم ،وهل ىمريٜم٦م اًمّمالة ذم يمت٤مب اهلل هم٤مًم ًٌ٤م ،يمٚمام ذيمرت اًمّمالة شمٌٕمتٝم٤م اًمزيم٤مة سمٕمده٤م
ِ
ِ
اًمّماالَ َة َو ُي ْ١م ُشمُاقا
اروا إَِّٓ ًمِٞمَ ْٕمٌُادُُ وا اهللََّ خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
ٞمٛماقا َّ
الم ًَما ُف اًمادِِّّ ي َـ ُطمٜمَ َٗما٤م َء َو ُي٘م ُ
ذم ٟمٗمس أي٦م يم٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م ُأُم ُ

( )153أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب َتٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمٌ٦م (ُ )867مٓمقٓ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمٝمام.

فروع الفقه
يمٗمرا ،وُم٤مٟمٕمٝم٤م سمخالً ُي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمٝما٤م ،وىماد صمٌا٧م أن اًمّماح٤مسم٦م -ريض اهلل
اًمز َيمَ٤م َة﴾  ،وشمريمٝم٤م
ً
َّ
ضمحدً ا وإٟمٙم ً٤مرا يٕمتؼم ً
قمٜمٝمؿ -ىم٤مشمٚمقا ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة ،وذًمؽ عم٤م شمقذم اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ارشمد يمثػم ُمـ إقمراب ،وقم٤مدوا إمم قمٌ٤مدة
( )154

إصٜم٤مم ،وآظمرون مل يٕمقدوا ًمألصٜم٤مم وًمٙمـ صدىمقا اعمتٜمٌئلم ،وآظمرون مل يّمدىمقهؿ وًمٙمـ ُمٜمٕمقا اًمزيم٤مة ،وم٘م٤مشمٚمٝمؿ
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ،وعم٤م أٟمٙمر سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمغم أيب سمٙمر يمٞمػ شم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس وىماد ىما٤مل رؾماقل اهلل َ -ص َّ
اف
ْ
ِ
ِ
َّ٤مس َطمتََّّك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إَِّٓ اهللُ َو َأ ِّين َر ُؾم ُ
قل اهللَِ ،وما٢مِ َذا َوم َٕم ُٚماقا َذًمِ َ
اٛمقا ُِمٜمِِّّال
َو َؾم َّٚم َؿُ « :أُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمَّ َ
اؽَ :قم َّم ُ

اًمز َيم ِ
ِ
ِ
َ٤مةش ،وم٢من اًمزيم٤مة
اًمّمالَ َِة َو َّ
٤مهب ْؿ َقم َغم اهللِش؟! وم٘م٤مل -ريض اهلل قمٜمفَ ُٕ« :ىم٤مشمِ َٚم َّـ َُم ْـ َوم َّر َق َسم ْ َ
لم َّ
د َُم٤م َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿَ ،وطم ًَ ُ ُ
طمؼ اعم٤مل ،يٕمٜمل أن ذم اعم٤مل طمؼ ومال سمد قمـ أداء ذًمؽ احلؼ وأهن٤م ُمـ طمؼ ٓ إًمف إٓ اهلل ،ومٗمل احلدي٨م ىمقًمفُ « :أ ُِم ْر ُت
ِ
قل اهللَِِ ،وم٢مِ َذا َوم َٕم ُٚمقا َذًمِ َؽَ :قم َّم ُٛمقا ُِمٜمِِّّل ِد َُم٤م َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ ،إَِّٓ
َّ٤مس َطمتََّّك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إَِّٓ اهللُ َو َأ ِّين َر ُؾم ُ
َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمَّ َ

قين َقم َ٘م٤مًٓ َيمَ٤م ُٟمُقا ُي َ١م ُّدو َٟم ُف إِ َمم رؾم ِ
سمِ َح ِّ٘م َٝم٤مش ،واًمزيم٤مة ُمـ طمؼ ٓ إًمف إٓ اهلل ،وم٘م٤مشمٚمٝمؿ وىم٤مل هلؿًَ « :م ْق ُمٜمَ ُٕم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ
َ ُ
َ
ِِ
ِ
ا٧م اهللَ َىمادْْ َذ َح َصادْْ َر َأ ِيب َسم ْٙم ٍ
ْار
اق إَِّٓ َأ ْن َر َأ ْي ُ
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿًَ :-م َ٘م٤م َشم ْٚمتُ ُٝم ْؿ َقم َغم َُمٜمْْٕمفش .ىم٤مل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمفَ « :وم َام ُه َ
َ
اًمز َيم ِ
ِ ِ ِ ِ
احل ُّؼَ ،ومتَ ََقا َوم ْ٘م ُ٧م ُم َٕم ُف َقم َغم ِىمتَ ِ
َ٤مةش .
َ٤مل َُم٤مٟمِ ِٕمل َّ
َ
ًم ْٚم٘متََ٤ملَ :وم َٕمٚم ْٛم ُ٧م َأ َّٟم ُف ْ َ
( )155

وىمد اؾمتُُدل قمغم يمٗمرهؿ وىمت٤مهلؿ سم٤مٔي٦م ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م وهل ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤م ْىمتُ ُٚمقا اعمُْ ْ ِ
قه ْؿ
نم ِيم َ
لم َطمٞمْ ُ٨م َو َضمدْْ ُمت ُ ُ
ٍ
اًمز َيمَ٤م َة َوم َخ ُّٚماقا َؾماٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ﴾  ،وذم
اًمّمالَ َة َوآ َشم َُقا َّ
ٍم ُ
َو ُظم ُذ ُ
وه ْؿ َوا ْىم ُٕم ُدُ وا َهل ُ ْؿ ُيم َُّؾ َُم ْر َصد َوم٢مِن َشمَ٤م ُسمقا َو َأ َىم٤م ُُمقا َّ
وه ْؿ َو ْ
اطم ُ ُ
اًمز َيمَ٤م َة َوم٢مِ ْظم َقا ُٟم ُٙم ُْؿ ِذم اًمادِِّّ ِ
يـ﴾  ،وم٤مؿماؽمط ذم شمارك اًم٘متا٤مل أداء
اًمّمالَ َة َوآ َشم َُقا َّ
أي٦م إظمرىَ ﴿ :وم٢مِن َشمَ٤م ُسمقا َو َأ َىم٤م ُُمقا َّ
( )156

( )157

اًمزيم٤مة ،وذًمؽ ٕهن٤م ؿمٕم٤مر ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم ،صمؿ إن ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م قمٔمٞمٛم٦م وذًمؽ ٕن ذم اخلٚماؼ ،ذم ضماٜمس اًمٌنما
وم٘مراء ٓ ي٘مدرون قمغم آيمتً٤مب وٓ يٛمٚمٙمقن ُم٤م يٜمٗم٘مقن سمف قمغم أٟمٗمًٝمؿ وومٞمٝمؿ أهمٜمٞم٤مء أصمري٤مء ،ىمد وؾمع اهلل قمٚمٞمٝمؿ،
وأقمٓم٤مهؿ ُمـ اعم٤مل ،ومجٕمؾ ذم ُم٤مل إهمٜمٞم٤مء طم ًّ٘م٤م ًمٚمٗم٘مراء.

( )154اًمٌٞمٜم٦م.5 :
(ُ )155متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة وىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :وأىمٞمٛمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة﴾ (،1433 ،1399
ُ ،) 6924،7285 ،1456،1457مًٚمؿ يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل (ُ ،)23مـ طمدي٨م أيب هريرة -
ريض اهلل قمٜمف.
( )156اًمتقسم٦م.5 :
( )157اًمتقسم٦م.11 :

فروع الفقه
ِ ِ
اؽم َض َقم َٚماٞم ِٝمؿ صادََ َىم ً٦م ُشم ُْ١م َظم ُ ِ
اؽم ُّد َقم َ
اغم
ْ ْ َ
اذ ُما ْـ َأ ْهمْٜمٞمَا٤مئ ِٝم ْؿ َوم ُ َ
ؼم ُه ْؿ َأ َّن اهللَ ا ْوم َ َ
وًمذًمؽ ىم٤مل ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ َ « :وم َ٠م ْظم ِ ْ
طمؼ هلؿ.
ُوم َ٘م َر ِائ ِٝم ْؿش سمٛمٕمٜمك أهن٤م طمؼ ًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ اسمتٚمقا سم٤مًمٗم٘مر واجلقع واجلٝمد واًمٕمري وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمل ٌ
( )158

( )159

ِ
ِ
ِ
ٚمً ِ٤مئ ِؾ َواعمَْ ْح ُرو ِم﴾ " ،ذم أُمقاهلؿ" :أي مجٞماع إُماقال
ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ًَّمذي َـ ِذم َأ ُْم َقاهل ْؿ َطمؼ َُم ْٕم ُٚمق ٌم * ًم َّ
( )163

اًمتل يتٛمٚمٙمقهن٤م ومٞمٝم٤م طمؼ هل١مٓء" .طمؼ ُمٕمٚمقم" ُم٘مدر ًمٚمً٤مئؾ واعمحاروم ،اًمًا٤مئؾ اًماذي يًا٠مل اًمٜما٤مس ،اعمحاروم
اعمتٕمٗمػ اًمذي ٓ يً٠مل ،وومٞمف احلدي٨م أن اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :صدََ َىمتُ َُؽ َقم َغم ا ًْم َٗم ِ٘م ِػم َصدََ َىم ٌ٦مَ ،و َقم َغم
لم ا ًَّم ِذي َشمَرده اًمتََّّٛمار ُة واًمتََّّٛمر َشم ِ
ِذي اًمر ِطم ِؿ صمِٜمْتَ ِ
َا٤منش :يٕمٜمال اًماذي يتٙمٗماػ
َ٤من َصدََ َىم ٌ٦م َو ِص َٚم ٌ٦مش  ،وىم٤ملًَ « :م ْٞم َس اعمِْ ًْ ِٙم ُ
ُ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ
َّ
ِ
اًمٜم٤مس« ،إِ َّٟمَّام اعمًِْ ِٙم ُ ِ
َّ٤مسش يٕمٜمل اعمُْتٕمٗمػ ،عم٤م يما٤من يماذًمؽ
لم ا ًَّمذي َٓ ُي ْٗم َٓم ُـ ًَم ُف َوم ُٞمتَ ََّمدََّّ ُق َقم َٚم ْٞمفَ ،وَٓ َي ُ٘مق ُم َوم ْٞم ًَ َ٠م ُل اًمٜمَّ َ
َ ْ
( )161

( )162

يم٤من ذم هذه إُمقال زيم٤مة ،اهلل -شمٕم٤ممم -هق اًمذي يٕمٓمل ُمـ يِم٤مء وحيرم ُمـ يِم٤مء ،ومٌٕمض اًمٜم٤مس وؾمع اهلل قمٚماٞمٝمؿ
وأقمٓم٤مهؿ اعم٤مل ،وأٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ وأصمرواُ ،م٤م سملم ُمًتٙمثر وُم٘مؾً ،مٙمٜمٝمؿ أهمٜمٞم٤مء قمٜمدهؿ أُمقال زائدة قمـ ىمدر طم٤مضم٤مهتؿ،
ومٗمرض قمٚمٞمٝمؿ اًمزيم٤مة ،وآظمرون وم٘مراء ٓ ي٘مدرون قمغم اًمتٙمً٥م وًمٞمس قمٜمدهؿ ُم٤م يٖمٜمٞمٝمؿ وٓ ُما٤م يًاد طما٤مضمتٝمؿ،
ومٚمذًمؽ يم٤مٟمقا وم٘مراء ،ومٚمٝمؿ طمؼ ذم أُمقال إهمٜمٞم٤مء ،هذا هق اًمًٌ٥م.

(ُ ) 158مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سمـ يزيد سمـ ضمِمؿ سمـ
اخلزرج ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اجلِمٛمل .أ طمد اًمًٌٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مٌ٦م ُمـ إٟمّم٤مر وآظمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َقم َٛم َقاس ؾمٜم٦م صمامين قمنمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 653 :شمرمج٦م  ،)2273وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 187 /5شمرمج٦م .)4963
(ُ )159متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة (ُ ،) 1496 ،1395،1458مًٚمؿ يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب اًمدقم٤مء إمم
اًمِمٝم٤مدشملم وذائع اإلؾمالم (.)19
( )163اعمٕم٤مرج.25 ،24 :
( )161صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم عمًٜمد( ،)17884 ،17873،17883-16226،16233،16234،16235،17871اًمؽمُمذي يمت٤مب
اًمزيم٤مة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمدىم٦م قمغم ذي اًم٘مراسم٦م ( ) 658وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ ،اًمٜمً٤مئل يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمّمدىم٦م قمغم إىم٤مرب (،)2582
اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمدىم٦م (ُ ،) 1844مـ طمدي٨م ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر اًمْمٌل ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف  :صحٞمح.
(ُ )162متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم ٓ﴿ :يً٠مًمقن اًمٜم٤مس إحل٤موم٤م﴾ (ُ ،)1479،4539مًٚمؿ يمت٤مب اًمزيم٤مة،
سم٤مب اعمًٙملم اًمذي ٓ جيد همٜمك وٓ يٗمٓمـ ًمف ومٞمتّمدق (ُ )1339مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.

فروع الفقه
واًمزيم٤مة ذم اًمٚمٖم٦م اًمٜمامء واًمزي٤مدةَ ،ز َيمَك اعم٤ملٟ :مٛمك ويمثر ،وهٙمذا ُؾمٛمٞم٧م زيم٤مة ٕهن٤م شمٜمٛمل اعما٤مل :أي يٓمارح اهلل
ومٞمٝم٤م اًمؼميم٦م إذا ُشمُّمدق ُمٜمف ،يٙمقن ًمف اًمؼميم٦م واخلػم ذم ذًمؽ اعم٤مل ،اًمذي يتّمدق ُمٜمف ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َأٟم َٗم ْ٘ماتُ ُْؿ
ُِمـ َر ٍء َومٝمق ُ ْ ِ
لم﴾ .
اًمر ِاز ِىم َ
ْ َُ
خيْٚم ُٗم ُف َو ُه َق َظم ْ ُػم َّ
( )163

قل َأطمدُُ ُمه٤م :اًم َّٚمٝمؿ َأ ْقم ِ
ِ
ِ
ِ
ط ُُمٜمْ ِْٗم ً٘م٤م َظم َٚم ًٗم٤مَ ،و َي ُ٘م ُ
قل َ
ار:
أظم ُ
ُ َّ
وضم٤مء ذم طمدي٨م أٟمفَُ « :م٤م ُم ْـ َي ْق ٍم إَِّٓ َو َُم َٚم َٙمَ٤من َيٜمْ ِْزَٓنَ ،ي ُ٘م ُ َ َ
ِ ِ
أيْما٤م زيما٤مة ٕهنا٤م
وؾمٛمٞم٧م ً
اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْقمط ُمم ًْ ًٙمً٤م َشم َٚم ًٗم٤مش  ،ودقمقة اعمالئٙم٦م ُمًتج٤مسم٦م إذا ؿم٤مء اهلل ،ومٝمٙمذا هذه اًمّمدىم٦م ُ
( )164

شمٓمٝمر اعم٤مل ،ىمد يٙمقن ومٞمف همش أو ؿمٌٝم٦م أو حمرم ،أو ُمِمتٌف ،ومٝمذه اًمزيم٤مة شمٓمٝمره وشمٜم٘مٞمف مم٤م ىمد يٙماقن ومٞماف ُماـ هاذه
اًمِمٌٝم٤مت اعمِمتٌٝم٤مت ،وُم٤م أيمثر ذًمؽ.
َو ِه َل ُُم ِْمتَ َِٛم َٚم ٌ٦م َقم َغم ُُم َز يكَ ،و ُُم َز ًّيمًّكَ ،و َُمدْْ ُومق ٍع َو َُمدْْ ُومق ٍع إِ ًَمٞمْ ِف :إَ َّو ُل :اعمُْ َز ِّيمِّل َو ُه َق ُيم ُُّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ ُطم يرَُ ،م َٚم َؽ اعمَْ َ٤مل ُِم ْٚم ًٙمً٤م
َشمَ٤م ًُّم٤م
ذيمر أن اًمزيم٤مة شمِمتٛمؾ قمغم أرسمٕم٦م ،اعمُزيمل ،واعمُ َز َّيمَّك ،واعمدومقع واعمدومقع إًمٞمف.
اعمُزيمل هق اعم٤مًمؽ ،اعمُ َز َّيمَّك هق اعم٤مل ،اعمدومقع هق اجلزء اًمذي ي١مظمذ ُمـ اعم٤مل ،اعمدومقع إًمٞمف هق اًمٗم٘مػم ،وم٤مٕول هق
اعمزيمل ٓ جي٥م اًمزيم٤مة إٓ قمغم اعمًٚمٛملم ،اًمٙمٗم٤مر ُمٓم٤مًمٌقن سم٤مإلؾمالم اًمذي هق ذـمٝم٤م ،ومٛمـ شمّمادق وهاق يما٤مومر أو
زيمك وهق يم٤مومر وم٢من زيم٤مشمف ٓ شم٘مٌؾ وٓ ُيث٤مب قمٚمٞمٝم٤م.
عم٤م يم٤من ذم قمٝمد قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من هٜم٤مك ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب ُي٘م٤مل هلؿ :سمٜمق شمٖمٚم٥م اُمتٜمٕماقا ُماـ اإلؾماالم،
وم٘م٤مل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمفٟ ،-ميب قمٚمٞمٙمؿ اجلزي٦م ،وم٤مؾمتٙمؼموا وىم٤مًمقا ٓ :يٛمٙمـٟ ،محـ قمرب ٓ يٛمٙمـ أن شميب
قمٚمٞمٜم٤م اجلزي٦م يم٤مًمٙمٗم٤مر ،أٟمتؿ يمٗم٤مر أٟمتؿ ٟمّم٤مرى ،اظمؽمشمؿ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،ومٚمام اُمتٜمٕمقا ؿم٤مور قمٛمر اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مًمقا :أوٕمػ
قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م وشمٙمقن ضمزي٦م وؾمٛمٝم٤م زيم٤مة أو صدىم٦م ،ومل دمر قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب ،اًماذيـ هاؿ اًمٜمّما٤مرى،
وىم٤مًمقا :إهنؿ مل ي٠مظمذوا ُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م إٓ ذب اخلٛمر ،مل يٙمقٟمقا يٕمٌدون قمٞمًك وٟمحاق ذًماؽ ،وما٤مُمتٜمٕمقا ُماـ أداء

( )163ؾمٌ٠م.39 :
(ُ )164متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :وم٠مُم٤م ُمـ أقمٓمك واشم٘مك وصدقُ ،)1442( ﴾...مًٚمؿ يمت٤مب اًمزيم٤مة،
سم٤مب ذم اعمٜمٗمؼ واعمٛمًؽ (ُ )1313مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.

فروع الفقه
اًمزيم٤مة ،وًمٙمـ ُأظمذت قمٜمٝمؿ سم٤مؾمؿ زيم٤مة أهؾ اجلزي٦م ،يٕمٜمل سمدل ُمـ أن ي١مظمذ ُمـ اإلسمؾ ؿم٤مة ،ي١مظمذ ؿم٤مشم٤من ،سمدل ُمـ
أن ي١مظمذ سمٜم٧م ًمٌقن ي١مظمذ اصمٜمت٤من ،وهٙمذا ذم ؾم٤مئر أُمقاهلؿ .
( )165

طمرإ ،ن اًمٕمٌد ًمٞمس ًمف ُم٤مل ،اعم٤مل اًمذي ذم يده ًمًٞمده وم٤معمٓم٤مًم٥م سمف اًمًٞمدُ ،ي٘م٤مل
يمذًمؽ ٓ سمد أن يٙمقن اعمزيمل ًّ
هذا اعم٤مل اًمذي سمٞمد قمٌدك قمٚمٞمؽ أن َترج زيم٤مشمف ُمـ ُم٤مًمؽٟٕ :مف ُمٚمؽ ًمؽ ،اًمٕمٌد وُم٤م يٛمٚمؽ ُمٚمؽ ًمًٞمده.
اًمنمط اًمث٤مًم٨م اعمُٚمؽ أن يٙمقن ىمد ُمٚمٙمف ُمٚم ًٙمً٤م شم٤م ًُم٤م ،أُم٤م ىمٌؾ أن يٛمٙمٚمف ُمٚم ًٙمً٤م شم٤م ُّم٤م وماال يزيمٞماف وٓ شمٚمزُماف زيم٤مشماف:
ُمث٤مل ذًمؽ :ديـ اًمٙمت٤مسم٦م إذا يم٤من ًمف قمٌد ،اًمٕمٌد اؿمؽمى ٟمٗمًف سمامل ديـ ذم ذُم٦م اًمٕمٌد قمغم أن يِمتٖمؾ وي١مدي إمم ؾمٞمده
طمتك يتحرر وخيرج ُمـ اًمرق ،اؿمؽمى ٟمٗمًف سمٕمنمة آٓف ،هذه اًمٕمنمة هؾ يزيمٞمٝم٤م اًمًٞمدُ ،م٤م يزيمٞمٝم٤م ٕهن٤م ُم٤م صمٌت٧م،
مل يٛمٚمٙمٝم٤م ُمٚم ًٙمً٤م شم٤م ًُّم٤م ٓ ،يٛمٚمٙمٝم٤م طمتك يًتٚمٛمٝم٤م ،يٛمٙمـ أن اًمٕمٌد يٕمجز ويٌ٘مك رىمٞم ً٘م٤مُ ،مث٤مل آظمر ،اعمرأة إذا ُومارض هلا٤م
صداق ،وًمٙمـ ىمٌؾ اًمدظمقل طم٤مل قمٚمٞمف احلقل ومٝمؾ شمزيمٞمف ٓ ،شمزيمٞمف ٕٟمف ُم٤م دظمؾ ذم ُمٚمٙمٝم٤م ،يٛمٙمـ أن يٓمٚمؼ ومػمدمع
سمٜمّمٗمف ،يٛمٙمـ أن يٗمًخ ًمٕمٞم٥م ،ومػمضمع سمف يمٚمف ،ومال سمد أن يٛمٚمٙمف ُمٚم ًٙمً٤م يم٤مُمالً.
٤ملَ ،أُم٤م اًمٜمَّ ْٗمسَ :وم َز َيمَ٤م ُة ا ًْم ِٗم ْٓم ِر َقم َغم ُيم ُِّؾ ُمً ِٚم ٍؿ َيمٌَِ ٍػم وص ِٖم ٍػم َقماـ َٟم ْٗم ًِ ِ
س َوُم ٍ
اًمثَّ ِ٤مين :اعمُْ َز َّيمَّكَ ،و َ ِ
افَ ،و َُما ْـ
ْ
َ َ
ُ
جي ُ
ُ ْ
َّ
٥م ِذم َٟم ْٗم ٍ َ
َ٤مت.
َشم ْٚم َز ُُم ُف َُم ُ١مو َٟمتُ ُف ،إِ َذا َُم َٚم َؽ َذًمِ َؽ َص٤م ًقم٤م ُِم ْـ َمت ْ ٍر َأ ْو َؿم ِٕم ٍػم َأ ْو ُسم ير َأ ْو َد ِىم ٍٞمؼ َأ ْو َؾم ِق ٍيؼ َأ ْو َأ ِىم يطَ ،و َُم َع َقمدََ ُِم ِف َُم٤م ُي ْ٘متَ ُ
ي٘مقل( :اًمث٤مين اعمُزيمك) :جي٥م ذم ٟمٗمس وُم٤مل ،اعمُزيمك هق اًمٜمٗمس أو اعم٤مل ،يمٞمػ ُشمُزيمك اًمٜمٗمسً ،مٞمس اعماراد ُماثالً
َّ٤مه٤م﴾  ،أو ﴿ َىمدْْ َأ ْوم َٚم َح َُماـ َشم ََز َّيمَّاك﴾  ،وٓ اًمتال ذم ىمقًماف ﴿ َوماالَ
اًمتزيمٞم٦م اًمتل ُذيمرت ذم ىمقًمفَ ﴿ :ىمدْْ َأ ْوم َٚم َح َُمـ َز َّيم َ
( )166

( )167

ُشم َُز ُّيمُّقا َأٟم ُٗم ًَ ُٙم ُْؿ﴾  ،وًمٙمـ اعمراد صدىم٦م شم١مظمذ قمـ اًمٜمٗمس وهل صدىم٦م اًمٗمٓمر ،ومٝمذه زيم٤مة ذم اًمٜمٗمس ،ووىمتٝم٤م ذم ًمٞمٚم٦م
( )168

اًمٕمٞمد ،إذا همرسم٧م ؿمٛمس اًمٞمقم أظمػم ُمـ رُمْم٤من وضمٌ٧م صدىم٦م اًمٗمٓمر قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ،خيرج قمـ ٟمٗمًف وقمـ أهؾ
سمٞمتف ،اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ،اًمذيمر وإٟمثك ،احلر واًمٕمٌد ،ومٞمخرج يٌدأ سمٜمٗمًف ،صمؿ خيرج قمـ أهٚمف ،اًمذيـ شمٚمزُمف ُم١موٟمتٝمؿ:
أي ٟمٗم٘متٝمؿ ،إذا ىمدر قمغم ذًمؽ ،وم٢من قمجز سمدأ سمٜمٗمًف ،صمؿ زوضمتف ،صمؿ قمٌده ،صمؿ أُمف صمؿ أسمٞمف صمؿ أوٓده هٙمذا.

( )165أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم "ُمّمٜمٗمف" ( ،)19392واًمٌٞمٝم٘مل ( )18577 ،18574سمٛمٕمٜم٤مه.
( )166اًمِمٛمس.9 :
( )167إقمغم.14 :
( )168اًمٜمجؿ.32 :

فروع الفقه
ُم٘مداره٤م ص٤مع واًمّم٤مع أرسمٕم٦م أُمداد ،واعمُد ُمؾء اًمٞمديـ اعمتقؾمتٓملم ،ص٤مع ُمـ اًمتٛمر أو ُمـ اًمِمٕمػم أو ُمـ اًمؼم أو
ُمـ إىمط هٙمذا ،مل يذيمر اًمذسمٞم٥م وًمٙمٜمف وارد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م ،ومْمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اًمتٛمرٟٕ ،مف ٓ حيتا٤مج إمم
اًمؼم ،اًمتٛمر ص٤مع ،اًمِمٕمػم ىمد يم٤من خيرضمقن ُمٜمف،
ُم١موٟم٦م ،اًمٗم٘مػم ي٠ميمٚمف ُمـ طملم ُيًٚمؿ ًمف ،وًمٙمـ اًمّمحٞمح أن إومْمؾ ُ
وًمٙمـ عم٤م يمثر اعم٤مل قمٜمدهؿ طمتك قمٜمد اًمٗم٘مراء ص٤مروا يٕمٓمقٟمف إٟمٕم٤مم ،يٕمٚمٗمقن سمف اًمٖماٜمؿ واإلسماؾ وٟمحقها٤م ،ومٚماذًمؽ
اظمت٤مروا أن خيرضمقا ٟمّمػ ص٤مع ُمـ اًمؼمٟ ،مٔمروا وم٢مذا هق ٟمّمػ ىمٞمٛم٦م ص٤مع ُمـ اًمِمٕمػم ،وم٘م٤مًمقا ٟمّمػ ص٤مع ُمـ اًمؼم
يٜمزل ُمٜمزًم٦م ص٤مع ُمـ اًمِمٕمػم ،وًمٙمـ إومْمؾ أن ُخيرج ص٤مقم٤م ،إذا أٟمٕمؿ اهلل قمغم اعمًٚمؿ وم٢مٟمف خيرج ص٤م ًقم٤م يما٤مُمالً ُماـ
اًمتٛمر أو ُمـ اًمِمٕمػم أو ُمـ اًمؼم أو ُمـ اًمذسمٞم٥م أو ُمـ إىمط ،يمذًمؽ خيرج ُمـ اًمدىمٞمؼ وُمـ اًمًقيؼ ،وًمٙمـ يٙماقن
سم٘مدر اًمؼم ىمٌؾ أن ُيٓمحـ.
يٕمٜمل ٟمٔمرٟم٤م وإذا اًمؼم ص٤مع ُمثالً صمالث يمٞمٚمق إٓ صمٚمث٤م ،ومٙمؿ خيرج ُمـ اًمدىمٞمؼ اًمٓمحلم؟ خيرج ُمثٚمف ،صمالث يمٞمٚمق إٓ
رسمٕم٤م أو ٟمحق ذًمؽ ،أو سم٘مدره٤م يمذًمؽ اًمًقيؼ ،اًمًقيؼ هق ُسمر يٓمٌخقٟمف ذم ؾمٜمٌٚمف وم٢مذا اؾمتقى وٟمْم٩م صٗمقا اًمًٜمٌؾ
صمؿ ـمحٜمقا ذًمؽ اًمؼم اًمذي ىمد اؾمتقى و ُـمٌخ ،صمؿ يّمٓمٗمقٟمف وٓ حيت٤مضمقن إمم أن يٓمٌخ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م.
ويمذًمؽ إىمط اًمذي هق ُم٤م ُيٕمٛمؾ ُمـ اًمٚمٌـ ،اًمٚمٌـ أول ُم٤م ُحيٚم٥م ُجيٕمؾ ذم ىمدر أو ٟمحق ذًمؽ ،يق ًُم٤م أو ٟمحقه ،إمم
أن يٖمٚمق ،و ُيًٛمك روب ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُيٛمخض إمم أن خيرج ُمٜمف اًمزسمد ،اًمٌ٤مىمل اًمذي هق ًماٌـ ُيٓماٌخ ،طمتاك يٜمٕم٘ماد
ويًٞمؾ ُمٜمف ُم٤م ومٞمف ُمـ اعم٤مء ويٌ٘مك اًمٌ٘مٞم٦م يم٠مٟمف قمجلم ،صمؿ ي٘مٓمٕمقٟمف ىمٓم ًٕم٤م ىمدر اًمٙمػ صمؿ ُجيٗمػ طمتك يٞمٌس ،صمؿ ي٠ميمٚمقٟمف
سمٌ٘مٞم٦م اًمًٜم٦م ،يٖمٜمل اًمٌقادي قمـ اًمؼم واًمتٛمر وٟمحق ذًمؽ ،يمذًمؽ إذا ُقمدُم٧م هذه اخلٛمً٦م ،أظمرضمقا ُمـ يمؾ ُم٤م ُي٘مت٤مت،
يٕمٜمل ُمثؾ إرز وم٢مٟمف أن أيمثره٤م ىمق ًشمً٤م ،واًمدظمـ واًمذرة ويمذًمؽ ىمد ي٠ميمٚمقن اًمٗمقل يقضمد ُمـ ي٘مت٤مشمقٟماف أو اًمٕمادس
وم٢مذا يم٤من ىمق ًشمً٤م وم٢مٟمف ُخيرج ُمٜمف.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
س ُِم َـ ِ
ٞمٛم ِ٦م إَ ْٟم َٕم٤م ِمَ :و ِه َل ِ
مخ ٍ
اإلسمِ ِؾ َؿما٤م ٌةٌ،
اإلسمِ ُؾ َوا ًْم ٌَ َ٘م ُر َوا ًْم َٖمٜمَ َُؿَ ،وم ِٗمل َ ْ
اًمً٤مئ َٛم٦م ُم ْـ َهبِ َ
َواعمَْ ُ٤مل َأ ْر َسم َٕم ُ٦م َأ ْٟم َْقا ٍع ُم َـ اعمَْ٤مل َّ
لم سمِٜمْ ُْ٧م ًَمٌ ٍ
س َو ِقم ْ ِ
٥م سمِٜمْ ُْ٧م خمََ َ ٍ
مخ ٍ
مخ ٍ
مخ ٍ
قنُ ،صم َّؿ
َ٧م ِؾم ًّتًّ٤م َو َصمالََصمِ َ
لمَ ،وم٢مِ َذا َسم َٚم َٖم ْ
س َو َصمالََصمِ َ
٤مض إِ َمم َ ْ
س َؿم٤م ٌةٌ ،إِ َمم َ ْ
َو ِذم ُيم ُِّؾ َ ْ
ُ
نمي َـ َوم َت َِج ُ
لم َومتَ َِج٥م اسمٜمَتََ٤م ًَمٌ ٍ
قنُ ،صم َّؿ إِ َمم إِ ْطمدََ ى
٥م ومِٞم َٝم٤م َضم َذ َقم ٌ٦م إِ َمم ِؾم ي٧م َو َأ ْر َسم ِٕم َ
لم ِطم َّ٘م ٌ٦مُ ،صم َّؿ إِ َمم إِ ْطمدََ ى َو ِؾمتِّ َ
إِ َمم ِؾم ي٧م َو َأ ْر َسم ِٕم َ
ُ ْ ُ
ِّلم َومتَ َِج ُ
لم سمِٜمْ ُْ٧م ًَمٌ ٍ
َ٤مت ًَمٌ ٍ
َث سمٜمَ ِ
لم َومتَ َِج٥م ِطم َّ٘متَ ِ
َ٤من إِ َمم ُِمئَ ٍ٦م َوإِ ْطمدََ ى َو ِقم ْ ِ
اقنَ ،و ِذم ُيم ِّ
ُاؾ
قنُ ،صم َّؿ ِذم ُيم ُِّؾ َأ ْر َسم ِٕم َ
َوشمِ ًْ ِٕم َ
ُ
ُ
٥م َصمالَ ُ َ
نمي َـ َومتَ َِج ُ
ُ
لم ِطم َّ٘م ٌ٦م ،ذيمر سمٕمد ذًمؽ اعم٤مل اًمذي ُيزيمك أرسمٕم٦م أٟمقاع ،إول اًمً٤مئٛم٦م ،اًمتل هل هبٞمٛما٦م إٟمٕما٤مم اإلسماؾ واًمٌ٘مار
مخ ًِ َ
َْ
واًمٖمٜمؿ ،هذه ُشمُزيمك إذا يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٛم٦م ،اًمًقم اًمرقمل ،إذا يم٤مٟم٧م شمرقمك ُمـ إقمِم٤مب ،ؾمت٦م أؿمٝمر وٟمّماػ ،أو ٟمحاق

فروع الفقه
ِ ِ ِ
ِ
ٞمٛمق َن﴾  ،أي شمرقمقن دواسمٙمؿ ﴿ ُيٜمٌِ ُ٧م ًَم ُٙم ُْؿ
ذًمؽ وم٢مهن٤م ؾم٤مئٛم٦م ،واًمًقم :اًمرقمل ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وُمٜمْ ُف َؿم َج ٌر ومٞمف ُشمًُ ُ
اًمز ْيتُُق َن َواًمٜمَّ َِّخ َٞمؾ﴾  ،يٕمٜمل ذم هذا اًمرقمل وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُشمُٕمٚمػ ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م.
اًمز ْر َع َو َّ
ِسم ِف َّ
( )169

( )173

ذيمر أوًٓ زيم٤مة اإلسمؾ ،ذم اخلٛمس ؿم٤مة ،اًمقاطمدة ُمـ اًمٖمٜمؿ ُشمًُٛمك ؿم٤مةُ ،مـ و٠من أو ُمٕمزً ،مٙمـ ٓ سمد أن خيرضمٝم٤م
ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب ،اًمتل شمٕمٞمٌٝم٤م سم٤مٕوحٞم٦م ،ذم اًمٕمنم ؿم٤مشم٤من ،ذم اخلٛمً٦م قمنم صمالث ؿمٞم٤مه ،اًمٕمنمايـ ومٞمٝما٤م أرسمٕما٦م
ؿمٞم٤مه ،وم٢مذا وصٚم٧م مخس وقمنميـ ومٗمٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م أي ومٞمٝم٤م سمٜم٧م خم٤مض ،اًمتل هل٤م ؾمٜم٦م ،اًمٕم٤مدة أن أُمٝم٤م ُم٤مظمض يٕمٜمل ذات
ًمٌـ ،هٙمذا ُؾمٛمٞم٧م سمٜم٧م خم٤مض ،صمؿ ُخيرج سمٜم٧م خم٤مض خلٛمس وقمنميـ ،وذم ؾم٧م وقمنميـ إمم مخس وصمالصملمُ ،ما٤م
سملم ؾم٧م وقمنميـ إمم مخس وصمالصملم ،يمٚمف ٓ زي٤مدة ومٞمفُ ،يًٛمك وىمتًً٤م ،إذا سمٚمٖم٧م ؾمت٤م وصمالصملم ومٗمٞمٝم٤م سمٜم٧م ًمٌقن اًمتل هل٤م
ؾمٜمت٤من ،ؾمٛمٞم٧م يمذًمؽ ٕن أُمٝم٤م قم٤مدة ىمد وًمدت واًمٕم٤مدة أن ومٞمٝم٤م ًمٌـ ،سمخالف سمٜم٧م خم٤مض اًمٕم٤مدة أهن٤م سمٕمد ؾمٜم٦م شمٙمقن
ُم٤مظمْم٤م يٕمٜمل طم٤مُمالًًُ ،م٤م سملم ؾم٧م وصمالصملم إمم مخس وأرسمٕملم وىمص ٓ زي٤مدة ومٞمف ،وم٢مذا سمٚمٖما٧م ؾماتًً٤م وأرسمٕمالم ومٝمال
ً
طم٘م٦م ،احل٘م٦م سمٜم٧م صمالث ؾمٜملم ،ىم٤مًمقا ٕهن٤م اؾمتح٘م٧م أن يٓمرىمٝم٤م اًمٗمحؾ ،أو اًمِم٤مة ًمٞمُحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م سملم ؾم٧م وأرسمٕملم
إمم ؾمتلم ،هذا وىمص ًمٞمس ومٞمف زي٤مدة ،إذا مت٧م إطمدى وؾمتلم :ومتج٥م ومٞمٝم٤م ضمذقم٦م ،اجلذقم٦م اًمتال هلا٤م أرسماع ؾماٜملم،
وهٙمذا ُمـ إطمدى وؾمتلم إمم مخس وؾمٌٕملم هذا وىمص ،إذا سمٚمٖم٧م ؾمتًً٤م وؾمٌٕملم ومٗمٞمٝم٤م سمٜم٧م ًمٌـ ،اصمٜمت٤من سمٜمت٤م ًمٌـُ ،مـ
ؾم٧م وؾمٌٕملم إمم شمًٕملم ،ومٞمٝم٤م سمٜمت٤م ًمٌـ ،إذا سمٚمٖم٧م إطمدى وشمًٕملم ومٗمٞمٝم٤م رىمت٤من إمم ُمئ٦م وإطمدى وقمنمايـ ،أي ُماـ
إطمدى وشمًٕملم إمم ُمئ٦م وإطمدى وقمنميـ إمم ُمئ٦م وقمنميـ يمٚمف وىمص ،إذا مت٧م ُمئ٦م وإطمدى وقمنميـ ومتج٥م ومٞمٝم٤م
صمالث سمٜم٤مت ًمٌـ ،سمٕمد ذًمؽ شمًت٘مر اًمٗمريْم٦مً ،مٙمؾ أرسمٕملم سمٜم٧م ًمٌـ ،وًمٙمؾ مخًلم طم٘م٦مُ ،مئ٦م وصمالصمقن ،صمامٟماقن سمٜمتا٤م
ًمٌـ ،واخلٛمًقن طم٘م٦مُ ،مئ٦م وأرسمٕمقن ،اعمئ٦م طم٘مت٤من ،إرسمٕمقن سمٜم٧م ًمٌـُ ،مئ٦م ومخًقن ،مخس ومخًقن مخس وصمالث
طم٘م٤مقُ ،مئ٦م وؾمتقن ،أرسمع سمٜم٤مت ًمٌـٕ ،هن٤م أرسمٕمقن وأرسمٕمقن وأرسمٕمقن وأرسمٕمقن وهٙمذا.
الم َؿما٤م ٌة إِ َمم ُِمئَ ٍ
ا٦م َوإِ ْطمادََ ى
لم ُُم ًِاٜمَّ ٌ٦مَ ،و ِذم ا ًْم َٖمَاٜمَ ِؿ ِذم إَ ْر َسم ِٕم َ
لم َشمٌَِٞم ٌع َأ ْو َشمٌَِٞم َٕم ٌ٦مَ ،و ِذم ُيم ُِّؾ َأ ْر َسم ِٕم َ
َو ِذم ا ًْمٌَ َ٘م ِر ِذم ُيم ُِّؾ َصمالََصمِ َ
َث ِؿمٞم ٍ
ِ ٍ
نميـ َؿم٤م َشم ِ
ِ
َ٤من إِ َمم ُِمئَتَ ْ ِ
٤مهُ ،صم َّؿ ِذم ُيم ُِّؾ ُِمئَ ٍ٦م َؿم٤م ٌة.
َلم َو َواطمدََ ة َصمالَ ُ َ
َوقم ْ ِ َ
زيم٤مة اًمٌ٘مرة ،ذم يمؾ صمالصمقن شمٌٞمع أو شمٌٞمٕم٦م ،خيػم أن خيرج ُمـ اًمذيمر أو إٟمثك اًمتٌٞمع إذا شمؿ ًمف ؾمٜم٦مُ ،ؾمٛمل سمذًمؽ
ٕٟمف ٓيزال يتٌع أسم٤مه وأُمف ،إذا مت٧م أرسمٕملم ومٗمٞمٝم٤م ُمًٜم٦م ،يٕمٜمل ُمـ اًمٌ٘مر ُم٤م هل٤م ؾمٜمت٤من ،إذا مت٧م ؾمتلم ومٗمٞمٝم٤م شمٌٕمٞم٤من إذا

( )169اًمٜمحؾ.13 :
( )173اًمٜمحؾ.11 :
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مت٧م ؾمٕمٌـ إرسمٕمقن ومٞمٝم٤م ُمًٜم٦م ،واًمثالصمقن شمٌٞمع ،إذا مت٧م صمامٟمقن ُمًٜمت٤من إذا مت٧م شمًٕملم صمالصمقن وصمالصمقن وصمالصمقن
صمالصم٦م أشمٌٕم٦م ،وهٙمذا ذم يمؾ صمالصملم شمٌٞمع وذم يمؾ أرسمٕملم ُمًٜم٦م.
وىمص
زيم٤مة اًمٖمٜمؿ ٓ :زيم٤مة ومٞمٝم٤م طمتك شمتؿ أرسمٕملم ،ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة ،وُم٤م ومقق إرسمٕملم إمم ُمئ٦م وقمنميـ هذا وىمصٌ ،
أي سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ شمٜمزل هب٤م زيم٤مة ،وم٢مذا زادت واطمدة ُمئ٦م وإطمدى وقمنمون ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من ،واًمِم٤مة اًمقاطمدة ُمـ اًمٖمٜمؿ أو
اًمْم٠من أو اعمٕمز ،إمم ُمئتلم وواطمدة ،أي ُمـ ُمئ٦م وإطمدى وقمنميـ إمم ُمئتلم وىمص ،وم٢مذا زادة واطمدة قمغم اعمئ٦م ومٗمٞمٝم٤م
صمالث ؿمٞم٤مه ،صمؿ ُمـ ُمئتلم وواطمدة إمم ُمئتلم وشمًع وشمًٕملم هذا وىمص ،وم٢مذا مت٧م أرسمع ُمئ٦م ومٗمٞمٝم٤م أرسماع ؿماٞم٤مه ،وذم
مخس ُمئ٦م مخس ؿمٞم٤مه ،وهٙمذا شمًت٘مر اًمٗمريْم٦م.
ِ
نميـ ُِمثْ َ٘م٤مًَٓ ،ومٞم ِج٥م ومِٞمٝم٤م ٟمِّم ُ ِ
ِ
ِ
ٍ
َوإَ ْصم َام ُنَ :و ِه َل َّ
َال ِد ْر َها ٍؿ
َ ُ َ ْ
٥م ِذم ُيم ُِّؾ قم ْ ِ َ
٥م َوا ًْمٗم َّْم ُ٦مَ ،ومتَ َِج ُ
اًمذ َه ُ
ػ ُمثْ َ٘ما٤ملَ ،و ِذم ُمئَتَ ْ
اجل ِ
ِ
اًمر َيم ِ
٤مه ِٚم َّٞم ِ٦م ْ
اخلُ ُٛم ُس
َْ
َ٤مز َد ْوم ِـ ْ َ
مخ ًَ ُ٦م َد َراه َؿَ ،و ِذم ِّ
سمٕمد ذًمؽ ذيمر زيم٤مة إصمامن ،هذا اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ،اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م زيم٤مة إصمامن ،إصمامن هل أصمامن اًمًاٚمع ودما٥م ذم
ومٚمً٤م ،وم٤مًمٗمٚمقس
مه٤مُ ،مـ اًمٜمح٤مس ُيًٛمك ً
ديٜم٤مراُ ،مـ اًمٗمْم٦م ُيًٛمك در ً
ىمديام ُشمُّمٜمع ُمـ اًمذه٥م ُيًٛمك ً
إصمامن ،إصمامن ً
ً
اؾمتٕمامٓ وًمذًمؽ ُشمًُٛمك
ُمـ اًمٜمح٤مس ،و ُيًٛمك أن طمٚمؾُ ،مـ اًمذه٥م اًمدٟم٤مٟمػم ُمـ اًمٗمْم٦م دراهؿ ،اًمدراهؿ أيمثره٤م
ىمديام
أن اًمري٤مٓت ُشمًُٛمك دراهؿ سم٤مؾمؿ إصؾ ،وإن يم٤مٟم٧م قمٜمدٟم٤م أن دراهؿ ،يم٤مٟم٧م قمٜمدٟم٤م اًمري٤مٓت ُمـ اًمٗمْم٦مً ،
يًتقردوهن٤م ُمـ ومرٟمً٤م ،و ُيًٛمك اًمٗمرٟمز صمؿ ُصٜمٕم٧م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م سم٠مُمر اعمٚماؽ قمٌاد اًمٕمزياز وشمًاٛمك
ري٤مٓت ومْم٦م ري٤مٓت ومْم٦م ،ري٤مٓت قمرسمٞم٦م ،اجلٜمٞمف ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمذه٥م ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمديٜم٤مر إٓ أٟمف أيمثر ُمٜمف ،ضم٤مءت سمٕمد
ذًمؽ هذه إوراق ،وىم٤مُم٧م ُم٘م٤مم اًمري٤مٓت اًمٗمْمٞم٦م واًمدٟم٤مٟمػم وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ،صمؿ اظمتٚمٗم٧م ُمًٛمٞم٤مهت٤م أو اظمتٚمٗم٧م ىمٞمٛمٝم٤م،
ومٗمل اعمٛمٚمٙم٦م اًمري٤مل ،وذم اًمٕمراق وٟمحقه٤م اًمديٜم٤مر ،وذم ُمٍم اجلٜمٞمف ،وذم ؾمقري٤م اًمٚمػمة ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،هاذه يمٚمٝما٤م
ىمٞمؿ أصمامن ،اًمٕمؼمة سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ه٤م هٜم٤م ىمد يٙمقن اًمذه٥م و اًمٗمْم٦م دم٥م ًمٙمؾ قمنميـ ُمث٘م٤مًٓ ٟمّمػ ُمث٘م٤مل ،رسمع اًمٕمنم ،وذم
ُمئتل درهؿ مخً٦م دراهؿ رسمع اًمٕمنم ،هٙمذا شمٙمقن سمرسمع اًمٕمنم َتٗمٞم ًٗم٤م ًمٚمًا٤مدة اًمتجا٤مرٕ ،هناؿ ىماد يٙمًاٌقن وىماد
خينون ومجٕمؾ قمٚمٞمٝمؿ رسمع اًمٕمنم ًمٙمؾ أرسمٕملم ري٤مًٓ ري٤مل ،وهٙمذا جي٥م ومٞمٝم٤م ٟمّمػ ُمث٘م٤مل أي ذم قمنميـ دما٥م ذم
ُمئتل درهؿ أي رسمع اًمٕمنم مخً٦م دراهؿ ،إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمري٤مٓت رظمٞمّم٦م ذم سمٕمض اًمٌالد ،ومٞمٜمٔمر ُم٘مدار ُمئتل درهؿ
ُمـ اًمٗمْم٦م ،ىمد شمٙمقن ُمثالً قمٜمدٟم٤م يٛمٙمـ أن اًمري٤مل اًمٗميض يً٤موي قمنمة ري٤مٓت ،ريا٤مٓت ُماـ اًماقرقٟ ،مٔمرٟما٤م ذم
اًمٜمّم٤مب ُمـ اًمري٤مٓت اًمٗمْمٞم٦م ىمدروه سمًت٦م ومخًلم ري٤مًٓ قمرسمٞمًّ٤م ُمـ اًمٗمْم٦م ،ضم٤مءت هذه إوراق ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا ىمٞمٛمتٝم٤م
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ًمٚمٍماوملم هم٤مًم ًٌ٤م أن اًمري٤مل اًمٗميض يً٤موي قمنمة ري٤مٓت ،قمنمة ُمـ اًمري٤مٓت اًمقرق ،ومٕمغم هاذا ٟمٜمٔمار إمم ىمٞمٛمتٝما٤م
يٛمٙمـ ٟميهب٤م سمٕمنمة ،يٕمٜمل ؾمت٦م ومخًلم ُشمُيب ذم قمنمة ،مخس ُمئ٦م وؾمتلم ،هذا هق اًمٜمّم٤مب ،وم٢مذا ُمٚماؽ مخاس
ُمئ٦م وؾمتلم وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل ومٗمٞمٝم٤م زيم٤مة ،وًمق يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م ،ىمد ي٘مقل :ؾم٧م ُمئا٦م ومخاس ُمئا٦م ذم هاذه إزُما٦م ٓ
شمً٤موي ؿمٞمئً٤م ،ىمد ٓ شمً٤موي ىمدره٤م ٓ شمٙمٗمل ًمٙمًقشمف ويمًقة قمٞم٤مًمف وًمٙمـ ٟم٘مقل طمٞم٨م أهن٤م دار قمٚمٞمٝم٤م احلاقل وهال
قمٜمدك ُم٤م أٟمٗم٘متٝم٤م ،أٟمٗم٘م٧م ُمـ همػمه٤م وم٢مٟمؽ شمزيمٞمٝم٤م ،وهٙمذا إذا مت٧م أًم ًٗم٤م أو أًمٗملم أو أًمقوم٤م ،وهٙمذا اًمريم٤مز ُم٤م ُوضمد ُم٤م
يمٜمقزا ذم إرض هذه اًمٙمٜمقز ٓ ؿمؽ أهن٤م ُم٤مل ،يٛمٙمـ أن اإلٟمً٤من
وضمد ذم زُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ،اجل٤مهٚمٞم٦م ىمد يٙمقن يمٜمقزً ،
حيي ذم ُمٙم٤من ومٞمٕمثر قمغم يمٜمز ومٞمٙمقن قمٚمٞمف قمالُم٦م اجلالهٞم٦م ،أي قمالُم٦م اًمٙمٗم٤مر ،ومٜم٘مقل هذا همٜمٞمٛم٦م أظمرج ُمٜمف اخلٛمس
ًمٌٞم٧م اعم٤مل يمام ُخيرج اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م.
وض اًمتِِّّج٤مر ِة إِ َذا سم َٚم َٖم ْ ِ
اخلَ ِ
٤مر ُج ُِم َـ إَ ْر ِ
٥م َو َمت ْ ٍر ُي َٙم ُ
ٞمٛمتُ َٝم٤م ٟمِ َّم٤م ًسم٤مَ ،و ْ
مخ ًَ َ٦م
َ٤مل َو ُيدََّّ َظم ُر إِ َذا َسم َٚم َغ َ ْ
َو ُقم ُر ُ
ض ِذم ُيم ُِّؾ َطم ي
َ
َ٧م ىم َ
َ َ
اخلَ ِ
احلَ ْق ُل ِذم َهم ْ ِ
٤مر ِج ُِم َـ إَ ْر ِ
َػم ْ
٤مب ِذم ا ًْم ُٙم ُِّؾَ ،و ْ
ض.
ؽم ُط اًمٜمِّ َِّّم ُ
َأ ْو ُؾم ٍؼَ ،و ُي ِْم َ َ
ي٘مقل( :قمروض اًمتج٤مرة) ،إذا سمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمّم٤م ًسم٤م ،اًمٕمروض هل أُمقال اًمتج٤مر ،ؾمٛمٞم٧م قمروض ٕهن٤م شمٕمرض
قمروو٤م ،وآظمر ُيًٛمك دم٤مرشمف أـمٕمٛم٦مُ ،مـ اًمؼم و ُمـ اًمِمٕمػم وُمـ
ًمٚمٌٞمع ،ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يتخذ دم٤مرشمف أىمٛمِم٦م ومتًُُٛمك
ً
إرز وآظمرون جيٕمٚمقن سمْم٤مئٕمٝمؿ أواين يٕمٜمل اعماقائـ واعمّماٜمققم٤مت وٟمحقها٤م ،يم٤مٕسما٤مريؼ واًمّماحقن واًم٘مادور
واًمٙم١موس وٟمحقه٤م وم٢مذا ىمدرت ىمٞمٛمتٝم٤م اًمٜمّم٤مب وم٢مٟمف يزيمٞمٝم٤م ،يزيمل اًم٘مٞمٛم٦م ،يمذا ؾم٤مئر اًمٌْم٤مئع يمٌػمة وصٖمػمة طمتك
اًمذي سمْم٤مقمتف قمروض وؾمٞم٤مرات ُيٜمٔمر يمؿ ىمٞمٛمتٝم٤م ويزيمل ىمٞمٛمتٝم٤م وإذا سمٚمٖم٧م ُمٚمٞمق ًٟمً٤م أو أيمثار ُشمُزيماك اًم٘مٞمٛما٦م ،زيما٤مة
اعمٚمٞمقن مخً٦م وقمنمون أًم ًٗم٤م ،زيم٤مة أًمػ مخً٦م وقمنمون ري٤مل ،زيم٤مة أرسمٕملم أًم ًٗم٤م أًمػ ،وهٙمذا جي٥م ذم اًمريما٤مز إذا
دومـ ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ومٗمٞمف اخلٛمس ،قمرومٜم٤م اًمريم٤مز سم٠من ومٞمف اخلٛمس ،قمرومٜم٤م اًمريم٤مز وأن ومٞمف اخلٛمس ،قمرومٜم٤م قمروض اًمتج٤مرة
اًمتل ُشمُٕمرض ًمٚمٌٞمع أهن٤م ُشمُزيمك ىمٞمٛمتٝم٤م إذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤م ًسم٤م ،يمٜمّم٤مب اًمذه٥م ُمئتل درهؿ ُمـ اًمدراهؿ أو قمنمون ُمث٘م٤مًٓ،
واعمث٘م٤مل ىمري٥م ُمـ اجلٜمٞمف ،صمؿ ىم٤مل يِمؽمط اًمٜمّم٤مب ذم اًمٙمؾ ،يٕمٜمل أن يٙمقن ًمف ٟمّم٤مب.
(و ُيِمؽمط احلقل ذم همػم اخل٤مرج ُمـ إرض) ،اخل٤مرج ُماـ إرض اًمٜمٌا٤مت ،احلا٥م واًمتٛمار احلٌاقب يما٤مًمؼم
واًمِمٕمر واًمدظمـ واًمذرة ويمذًمؽ ُم٤م ُيدظمر يم٤مًمٗمقل واًمٕمدس وٟمحقه٤م إذا يم٤من ُيدظمر وٓ يٗمًد ،واًمٜمّما٤مب مخًا٦م
أوؾمؼ ،اًمقؾمؼ ؾمتقن ص٤م ًقم٤م سم٤مًمّم٤مع اًمٜمٌقي ،وهق أىمؾ ُمـ ص٤مقمٜم٤م سم٤مخلٛمس ومخس اخلٛمس ،ومٚمذًمؽ ىمدروا اًمٜمّم٤مب
ُمئتلم وؾمتلم ص٤م ًقم٤م ،أو ُمئتلم وؾمٌٕملم ،ومال زيم٤مة ومٞمف ذم اًمٕمروض إٓ إذا سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب ،وأُم٤م احلٌقب اخل٤مرج ُمـ
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ُ
ًتحّمؾ
إرض ،ومتُُخرج زيم٤مشمف إذا ُسم ،إذا ُسم اًمٜمخؾ ُأظمرج زيم٤مشمف ،إذا ُطمّمد اًمزرع أظمرج زيم٤مشمف ،ويمذا ُم٤م ُي
ُمـ همػمه.
اًمثَّ٤مًمِ ُ٨مَ :و َأُم٤م اًمدََّّ اومِ ُعَ :وم ُٝم َق ر ُّب اعمَْ ِ
٤مل َأ ْو َو ِيمٞم ُٚم ُف سمِ٤مًمٜمِّٞمَّ ِ٦م.
َ
َّ
ِ
َ٤مف :ا ًْم ُٗم َ٘مراء ،واعمًَْ ِ
اًمراسمِع :و َأُم٤م اعمَْدْْ ُومقع إِ ًَمٞم ِفَ :ومٝمؿ اًمثَّامٟمِٞم ُ٦م َأصٜمَ ٍ
اقهب ْؿَ ،و ِذم
٤ميم ُ
ُ ْ ُ ُ َ َ ْ
لمَ ،وا ًْم َٕم٤مُمٚمق َن َقم َٚمٞمْ َٝم٤مَ ،واعمُْ َ١م ًَّم َٗما ُ٦م ُىم ُٚم ُ ُ
َ ُ َ َ
َّ ُ َ َّ
٤مبَ ،وا ًْم َٖم ِ
قز َد ْوم ُٕم َٝم٤م إِ َمم َهمَٜمِ يل َوَٓ َقم ُٛمق َد ْي َٟم ًََ ٍ
اًمر َىم ِ
اًمًٌِ ِ
َ٤مر ُُمق َنَ ،و ِذم َؾمٌِ ِ
٥مَ ،وَٓ َز ْو ٍجَ ،وَٓ َسمٜمِل
جي ُ
ٞمؾَ ،وَٓ َ ُ
ٞمؾ اهللَِِ ،وا ْسم ُـ َّ
ِّ
ه ِ
ي٥م َشم ْٚم َز ُُم ُف َُم ُ١مو َٟمتُ ُفَ ،و َسمٜمُُق َقمٌْ ِد اعمُْ َّٓم ِٚم ِ
٤مؿم ٍؿ َوَٓ َُم َقاًمِ ِٞمٝم ْؿَ ،و ِذم َىم ِر ٍ
َف.
٥م ِظمالَ ٌ
َ
ي٘مقل( :وأُم٤م اًمداومع :ومٝمق رب اعم٤مل أو ويمٞمٚمف سم٤مًمٜمٞم٦م) ،اًمداومع اًمذي يدومع اًمزيما٤مة هاق اعم٤مًماؽ ،طمًا٥م أُمقاًماف
ووضمد زيم٤مشمف ُمثالً أًمػ أو قمنميـ أًم ًٗم٤م أو ُمئ٦م أًمػ أو أًمػ أًمػ يٕمٜمل ُمٚمٞمقن هق اًمذي خيرضمف ،وإومم أٟمف يدومٕماف
سمٜمٗمًف ،يٕمٓمل هذا ُمٜمف وهذا ُمٜمف طمتك خيرضمف ،وجيقز أن يقيمؾ ،ي٤م ومالن ويمٚمتاؽ ،هاذا زيما٤مة ُما٤مزم ويمٚمتاؽ دومٕماف
ًمٚمٛمً٤ميملم.
لم َقم َٚمٞمٝما٤م واعمُْ َ١م ًَّم َٗم ِ
(اًمراسمع :اعمدومقع إًمٞمف) ،اًمذيـ هؿ اًمٗم٘مراء ،إصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦مً﴿ :مِ ْٚم ُٗم َ٘مر ِاء واعمًَْ ِ
ِِ
٤ميم ِ
ا٦م
لم َوا ًْم َٕم٤مُمٚم َ ْ َ َ
َ َ َ
ِ
٤مب َوا ًْم َٖم ِ
اًمر َىم ِ
اًمًٌِ ِ
لم َو ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ﴾ .
َ٤مر ُِم َ
ٞمؾ اهللَِّ َوا ْسم ِـ َّ
قهب ْؿ َو ِذم ِّ
ُىم ُٚم ُ ُ
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وه١مٓء أهؾ اًمزيم٤مة ،وم٤مًمٗم٘مراء ذوي احل٤مضم٦م ،اًمذيـ قمٜمدهؿ طم٤مضم٦م ؿمديدة سمحٞم٨م أهنؿ ٓ جيدون ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ ،إذا
يم٤من ٕطمدهؿ دظمؾ ،وًمٙمـ دظمٚمف يٙمٗمٞمف ًمٕمنمة أي٤مم ،سمٕمد ذًمؽ ي٘مؽمض أو يٓمٚم٥م صدىم٦م ُيًاٛمك وم٘ماػما ،وما٢مذا يما٤من
دظمٚمف يٙمٗمٞمف قمنميـ يق ًُم٤م أو ؾمت٦م قمنم يق ًُم٤م ومٝمذا ُيًٛمك ُمًٙمٞمٜمًً٤م ،يٕمٜمل أٟمف سمٕمد مخً٦م قمنم يقم أو سمٕمد قمنميـ يقُم٤م
ىمديام يم٤مٟمقا يذهٌقن قمغم اإلسماؾ،
يذه٥م ويٓمٚم٥م صدىم٦م ،هذا هق اعمًٙملم ،اًمٕم٤مُمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م اًمذيـ يتٕمٌقن ذم مجٕمٝم٤مً ،
ُيرؾمٚمقن إمم اعمزارع ،وي٘مقًمقن :زرقمؽ يمذا وٟمخٚمؽ يمذا ،أظمرج زيم٤مشمف يّمٚمقن إمم إهمٜم٤مم واإلسمؾ ي٘مقًمقن :زيم٤مشمؽ
يمذا وزيم٤مشمؽ يمذا أظمرضمٝم٤م ،هلؿ طمؼ ُم٘م٤مسمؾ شمٕمٌٝمؿً ،مٙمـ هبذه إزُمٜم٦م اًمتل دمري هلؿ رواشم٥م ،واٟمتداسم٤مت ومٞمٙمٗماٞمٝمؿ
ذًمؽ ،اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ رؤؾم٤مء اًمٕمِم٤مئر ممـ ُيرضمك إؾمالُمف ،أو يمػ ذه ،أو ُيرضمك سمٕمٓمٞمتف ىمقة إيامٟمف ،أو إؾمالم ٟمٔمػمه،
أو ضمٌ٤مي٦م اًمزيم٤مة ُمـ ىمقُمف ،ومٝم١مٓء ُيٕمٓمقن شم٠مًمٞم ًٗم٤م ،اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ.
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وي٘مقل( :ذم اًمرىم٤مب) ،وهؿ اًمٕمٌٞمد اعمٛمٚمقيمقن اًمذيـ اؿمؽموا أٟمٗمًٝمؿ َتؾ هلؿ اًمزيم٤مة ،طمتك حيرر ٟمٗمًف ،وي٘مقل:
أٟم٤م أن ممٚمقك ًمؽ ي٤م ؾمٞمدي وأٟم٧م ًمً٧م سمح٤مضم٦م زم ومٌٕمٜمل ٟمٗمز قمغم أٟمٜمل أطماؽمف وأؤدي إًمٞماؽ اًماثٛمـ ،ياذه٥م
وحيؽمف ذم سمٜم٤مء أو طمٗمر أو ذم ؾم٘م٤مي٦م ُمثالً أو ذم ٟمج٤مرة أو طمدادة ،أو ٟمحق ذًمؽ ،يٙمقن يمؾ ؿمٝمر جيٛمع ُماثالً أًماػ،
يٕمٓمل ؾمٞمده إمم أن يدومع ٟمّمػ صمٛمٜمف اًمذي هق ُمٞمالً قمنمة آٓف ،ذًمؽ ًمف طمؼ ذم اًمزيم٤مة.
أيْم٤م اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ ديقن وىمد قمجزوا قمـ ووم٤مئٝم٤م ،ومٝمذا ُيًٛمك هم٤مر ًُم٤م ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙماقن
ويمذًمؽ اًمٖم٤مرُمقن ،هٙمذا ً
قمٚمٞمف ديـ وهق همٜمل ،وًمٙمٜمف َتٛمٚمف إلصالح ذات اًمٌلمً ،م٘مّم٦م ىمٌٞمّم٦م سمـ خم٤مرق ،وىمع ىمتا٤مل سمالم ىمٌٞمٚمتالم ،وم٠مصاٚمح
سمٞمٜمٝمؿ ،ىم٤مل ي٤م ه١مٓء اشمريمقا اًم٘مت٤مل وأٟم٤م أَتٛمؾ ًمٙمؿ قمنمة آٓف ،ي٤م ه١مٓء! اشمريمقا اًم٘مت٤مل وأٟما٤م أَتٛماؾ ًمٙماؿ صمامٟمٞما٦م
آٓفٟ ٓ ،مٙمٚمػ ُم٤م يدومٕمٝم٤م ُمـ ُم٤مًمفَ ،تؾ ًمف اًمزيم٤مة ،جيٛمع ُمـ اًمزيم٤مة طمتك يًدده٤م ،هذا ُماـ اًمٖما٤مرُملم ،ويماذًمؽ
أيْم٤م هم٤مرم ،اؾمتدان ٕهٚمفً ،مٜمٗم٘متٝم٤م وأضمرة ؾمٙمٜمف ،وٟمحق ذًمؽ ،وقمجز قمـ
اًمذي قمٚمٞمف ديقن قمجز قمـ ووم٤مئٝم٤م ،وم٢مٟمف ً
اًمقوم٤مء وم٢مٟمف هم٤مرم.
(ذم ؾمٌٞمؾ اهلل) :أي اعم٘م٤مشمٚملم اعمج٤مهديـ ،اًمذيـ ًمٞمس هلؿ ديقان ،أي ٓ دمري هلاؿ اًمدوًما٦م ٟمٗم٘ما٦م أو ُمٙم٤موما٠مة أو
ُمرشمٌ٤م ،ه١مٓء هلؿ طمؼ ذم اًمزيم٤مة ،اعمج٤مهدون ،سمٕمض اًمٕمٚمامء ذه٥م إمم أن ؾمٌٞمؾ اهلل يدظمؾ ومٞمف يمؾ ُم٤م ي٘مارب إمم اهلل،
وم٘م٤مًمقا سمٜم٤مء اعمً٤مضمد ُمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ،سمٜم٤مء اًم٘مٜم٤مـمر واجلًقر وُم٤م ُيًٛمك سم٤مًمٙمٌ٤مري ًمٚمٛمّماٚمح٦م ُماـ ؾماٌٞمؾ اهلل ،يماذًمؽ
اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م ومج٤مقم٦م اًمتحٗمٞمظ ومج٤مقم٦م اًمدقمقة اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ه١مٓء يمٚمٝمؿ داظمٚمقن ذم ؾماٌٞمؾ
اهلل ،طمٞم٨م أن اعمراد ُم٤م ي٘مرب إمم اهلل.
وأُم٤م اسمـ اًمًٌٞمؾ :وم٢مٟمف اعمٜم٘مٓمع اًمذي ضم٤مء إمم سمالد واٟم٘مٓمع ومل جيد ُم٤م يقصٚمف إمم أهٚمف ،سمالده ًمف ومٞمٝم٤م ُم٤مل وًمٙمـ
ٓ يًتٓمٞمع أن ُيرؾمؾ إًمٞمف رء ،أُم٤م إذا يم٤مٟمقا يًتٓمٞمٕمقن يمٚمٝمؿ شمٚمٞمٗمقٟم ًٞما٤م ،أٟما٤م ُمٜم٘مٓماع ذم اًمريا٤مض ،أوٓده ُماثالً ذم
اعمٖمرب أو ذم سمٞمِم٤مرو ،ومٞمٙمٚمٛمٝمؿ أرؾمٚمقا زم يمذا سمقاؾمٓم٦م اًمٌٜمؽ اًمٗمالين أو اعمٍمف اًمٗمالين ،ومٗمل هذه احل٤مل جيقز أن
ي٠مظمذ ُمـ اًمزيم٤مة إذا مل ي٠مشمٞمف اعمٍموف.
٥م ،وَٓ َزو ٍج ،وَٓ سمٜمِل ه ِ
ِ
٤مؿم ٍؿ َوَٓ َُم َقاًمِ ِٞمٝم ْؿَ ،و ِذم َىم ِر ٍ
ي٥م َشم ْٚم َز ُُم ُف َُم ُ١مو َٟمتُ ُف،
جي ُ
ْ َ َ َ
قز َد ْوم ُٕم َٝم٤م إِ َمم َهمَٜم يل َوَٓ َقم ُٛمق َد ْي َٟم ًََ ٍ َ
َوَٓ َ ُ
َو َسمٜمُُق َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓم ِٚم ِ
َف.
٥م ِظمالَ ٌ
سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل ٓ( :جيقز دومٕمٝم٤م إمم همٜمل)ٕ :ن اًمٖمٜمل قمٚمٞمف زيم٤مة وًمٞمس ي٠مظمذه٤م ،وهلذا شم١مظمذ ُمـ إهمٜمٞم٤مء وشمرد
قمغم اًمٗم٘مراء وٓ إمم قمٛمقدي اًمٜمً٥م ،اًمٕمٛمقد إول أسم٤مء وإضمداد ،وإُمٝم٤مت واجلدات ٓ ،يدومع إًمٞمٝمؿ ،طمٞم٨م
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شمٚمزُمٝمؿ ٟمٗم٘متف إذا اومت٘مروا ،اًمٕمٛمقد اًمث٤مين إوٓد واًمذري٦مُ ،مـ ذيمقر وإٟم٤مث ،أوٓد سمٜم٤مشمف ،أو سمٜم٤مت أسمٜم٤مئف ،أوٓد سمٜمٞمف،
وإن سمٕمدوا ٓ يذه٥م إًمٞمٝمؿ ٕهنؿ إذا اومت٘مروا وضم٥م قمٚمٞمف أن يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ شمذه٥م اعمرأة إمم زوضمٝم٤م ،وٓ اًمرضمؾ
إمم اُمرأشمفٕ :ن ٟمٗم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م واضمٌ٦م قمٚمٞمف ،وٓ َتؾ اًمّمدىم٦م ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ ،وٓ عمقاًمٞمٝمؿ ،سمٜمق ه٤مؿمؿ أىما٤مرب اًمٜمٌال -
٤مخ اًمٜمَّ ِ
اًمز َيمَ٤م َة َأ ْو َؾم ُ
َّ٤مسَ :ومالَ َشم ْ٠م ُظم ُذوا ُِمٜمْ َٝم٤مش  ،ويمذًمؽ ُمقاًمٞمٝمؿ ،اًمذيـ هؿ اًمٕمت٘م٤مء،
َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن َّ
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وٓ َُتؾ ًم٘مري٥م شمٚمزُمف ُم١موٟمتف ،إذا يم٤من ًمؽ ىمري٥م يم٤مسمـ أخ ًمق ُم٧م ًمقرصمؽ ًمق ُم٤مت ًمقرصما٧م ُمٜماف وماال شمٕمٓمٞماف ُماـ
زيم٤مشمؽ ،شمٚمزُمؽ ُم١موٟمتف.
ي٘مقل( :وذم سمٜمل اعمٓمٚم٥م ظمالف) ،وإرضمح أهن٤م َتؾ هلؿٕ ،هنؿ إٟمام أقمٓم٤مهؿ اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف َو َؾما َّٚمؿ-
ْ
َ
مخس اخلٛمسٕ :هنؿ ٟمٍموه ،واًمذيـ ٟمٍموه هؿ اًمذيـ ىمد ُم٤مشمقا ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وذًمؽ ٕن قمٌد ُمٜم٤مف ًمف أرسمٕما٦م
أسمٜم٤مء ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،واعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مفٟ ،مقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،اًمذيـ ُُمٜمٕماقا
ُمٜمٝم٤م هؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ.
ِ
ًمّم ْقمَ ،و َي ِْمتَ َِٛم ُؾ َقم َغم َأر َسم َٕم ِ٦مَ :ص ِ٤مئ ٍؿَ ،و َص ْق ٍمَ ،وُم ْٗم ًِ ٍد ًَم ُفَ ،وُم ْٗم ُٕم ٍ
قل ومِ ِٞمف.
َ
ُ
ْ
اًمثَّ٤مًم ُ٨م :ا َّ ُ
اػم طم ِ
ِ
٥م ُيم ُُّؾ ُم َٙم َّٚم ٍ
اًمّم ِ٤مئؿَ :وم ُٝم َق ِذم ا ًْم َق ِ
ػ َهم ْ ِ
ا٤مئ ٍ
َػم ُُم ًَ٤مومِ ٍر َو َطم ِ٤مئ ٍ
اضم ِ
ض
ض َو ُٟم َٗم ًَ٤م َءَ ،و ِذم اًمٜمَّ ْٗم ِؾ ُيم ُُّؾ ُمم َٞمِّ ٍز َقم٤مىم ٍؾ َهم ْ ِ َ
ُ
َأ َُّم٤م َّ ُ
َو ُٟم َٗم ًَ٤م َء.
ي٘مقل( :اًمث٤مًم٨م :اًمّمقم ،ويِمتٛمؾ قمغم أرسمٕم٦م ص٤مئؿ وصقم وُمٗمًاد ًماف وُمٗمٕماقل ومٞماف) ،هٙماذا اًمّما٤مئؿ هاق
اًمقاضم٥م ،اًمذي جي٥م قمٚمٞمف ،يمؾ ُمٙمٚمػ همػم ُمً٤مومر وٓ طمٞمض وٓ ٟمٗمً٤مءُ ،مع أن احلٞمض واًمٜمٗمً٤مء شمٗميض ،واعمً٤مومر
أيْم٤م اًمٕمٌد جي٥م قمٚمٞمف ،إذن هق اًمٌ٤مًمغ
ي٘ميض ،إٟمام اًمذي ٓ ي٘مْمٞمف اعمج٤مٟملم ،اعمجٜمقن وٟمحقه ،اعمٙمٚمػ هق احلر ُمع أن ً
صٖمػما دون اًمٌٚمقغ ،واعمً٤مومر ًماف أن يٗمٓمارٕ ،ن
اًمٕم٤مىمؾ ٓ ،جي٥م قمٚمٞمف أن يّمقم إذا يم٤من جمٜمق ًٟمً٤م أوخمٌالً وٓ إذا يم٤من
ً
اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب ،ومٞمت٠ممل ويِمؼ قمٚمٞمف ،ومٚمذًمؽ يم٤من يٗمٓمر ،وُمع ذًمؽ وم٢من اعمً٤مومر ذم هذه إزُمٜم٦م ٓ يِمؼ قمٚمٞمف
اًمّمقم ،ىمد صمٌ٧م أن اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿ -ص٤مم ذم ؾمٗمر همزوة اًمٗمتح ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُقم ًْ َٗم٤م َن ،ص٤مم صمامٟمٞم٦م أي٤مم
وُمٕمف اجلٞمش يمٚمٝمؿ اًمذيـ هؿ قمنمة آٓف ،ومدل قمغم أٟمف جيقز اًمّمقم إذا يم٤مٟمقا ىم٤مدريـ ،وعم٤م ىمرسمقا ُمـ ُمٙم٦م ،أُمرهؿ

( )172أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب شمرك اؾمتٕمامل آل اًمٜمٌل قمغم اًمّمدىم٦م (ُ )1372مٓمقٓ ُمـ طمدي٨م قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م.

فروع الفقه
سم٤مإلومٓم٤مر« ،إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َٓ ُىمق َن َقمدُُ َّو ُيم ُْؿ َهمدًً اَ ،وا ًْم ِٗم ْٓم ُر َأ ْىم َقى ًَم ُٙم ُْؿش  ،أومٓمروا طمتك َشم ْ٘م َق ْوا قماغم اًم٘متا٤مل ،اُمتثٚماقا وأومٓماروا
( )173

هٙمذا ،أُم٤م احل٤مئض واًمٜمٗمً٤مء وم٢مهن٤م شم٘مْمٞمف.
(وذم اًمٜمٗمؾ يمؾ ممٞمز قم٤مىمؾ همػم طم٤مئض وٟمٗمً٤مء) ،أُم٤م اًمّمقم وم٢مٟمف صمالصم٦م أىمً٤مم ،إول اًمٗمرض واًمث٤مين اًمقاضما٥م
واًمث٤مًم٨م اًمًٜم٦م ،هٙمذا ،هٜم٤مك ُمـ يٗمرق سملم اًمقاضم٥م واًمٗمرض وهؿ احلٜمٗمٞم٦م ،ومٞم٘مقًماقن :اًمٗمارض ُما٤م صمٌا٧م سمادًمٞمؾ
ىمٓمٕمل ،واًمقاضم٥م ُم٤م صمٌ٧م سمدًمٞمؾ فمٜمل ،واحلؼ أٟمف ٓ ومرق.
اًمّم ْقمَ :وم ُٝمق َصمالَ َصم ُ٦م َأ ْىمً٤م ٍمَ :ومر ٌض َو ُه َق رُم َْم٤م َنَ ،و َو ِ
٥م َو ُه َق اعمَْٜمْ ُ
اق
ورَ ،و َىم َْما٤م ُء َر َُم َْما٤م َنَ ،و ُؾماٜمَّ ٌ٦م َو ُه َ
اضم ٌ
ْاذ ُ
َ َ
ْ
َ
َو َأ َُّم٤م َّ ُ
ٍ
ٍ
ُُم ْٓم َٚم ٌؼَ :و ُه َق ُيم ُُّؾ َص ْق ٍم ًَمٞمْ َس سمِ َٛمٜمْ ُْذ ٍ
حي ُر ُم.
ور َوَٓ َىم َْم٤مء َو َىم َع ِذم َز َُم٤من َٓ ُي ْٙم َْر ُه َص ْق ُُم ُف َوَٓ َ ْ
ِ
ِ
اجلٛمٕم ِ٦م واًمًٌ ِ
ِ
ِ
َّنم ِ
٧مَ ،واًمٜمَّ َّْػم ِ
اق َُم ِل ا ًْم ِٕمٞمادََ ْي ِـ َو َأ َّيا٤م ِم اًم َّت ْ ِ
ايؼ.
وز َواعمَْ ْٝم َر َضم٤منَ .واعمُْ َح َّر ُم ُمثْ ُؾَ :ي ْ
َوم٤معمَْ ْٙم ُْرو ُه ُمثْ ُؾ :إِ ْوم َراد ْ ُ ُ َ َ َّ ْ
ُ
٤مؿمقراء ،و ِ
ٞمسَ ،و ِؾمتَّ ُ٦م َأ َّي٤م ٍم َسم ْٕمدََ رُم َْم٤م َن ِذم َؿم َّق ٍ
آ ْصمٜمَ ْ ِ
اخلَ ِٛم ِ
الَ ،و َصمالَ ٌ
َلم َو ْ
َث ُِم ْـ ُيم ُِّؾ َؿم ْٝم ٍرَ ،واعمُْ َّح َر ُم
َواعمُْ َ٘مٞمَّدُُ َي ْق ُم َقم َر َوم َ٦مَ ،و َقم ُ َ َ َ
َ َ
َو َؿم ْٕمٌَ٤م ُن.
اًمّمٞم٤مم صمالصم٦م أىمً٤مم اًمٗمرض هق رُمْم٤من اًمذي ومروف اهلل ،وٓ جي٥م هماػمه ،اًمثا٤مين اًمقاضما٥م ،اًمقاضما٥م اًماذي
ؿمٝمرا أو إن ٟمجح٧م ومٚمٚمف قمٚمٞمف أن أصقم قمنمة أيا٤مم،
أوضمٌف اإلٟمً٤من قمغم ٟمٗمًف يم٤معمٜمذور ،إذا ىم٤مل هلل قمكم أن أصقم ً
أيْم٤م واضم٥مٟٕ :مف ومريْم٦م قمٚمٞمف وٕٟمف أومٓمار ًمٕماذر يما٤محلٞمض واًمٜمٗما٤مس
هذا يًٛمقٟمف واضم ًٌ٤م سم٤مًمٜمذر ،ىمْم٤مء رُمْم٤من ً
ُم٘مٞمدً ا ،اعمٓمٚمؼ اًمّمقم ُمـ أي٦م ياقم ،يٕمٜمال أيا٦م ياقم
واًمًٗمر ومٞمٙمقن واضمًٌ٤م ،أُم٤م اًمٜمٗمؾ اًمًٜم٦م وم٢مٟمف إُم٤م يٙمقن ُمٓمٚم ً٘م٤م أو ً
يّمقُمف وم٢مٟمف ُيًٛمك صق ًُم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ص٤مم اًمًٌ٧م ،ص٤مم إطمد ،ص٤مم آصمٜملم ،اظمت٤مر صقم أول يمؾ ؿمٝمر أو وؾمٓمف أو
ؿمٝمرا أو
آظمره ،هذا اًمّمقم اعمٓمٚمؼ ،إذا مل يٙمـ
ُمٜمذورا أُم٤م إذا أوضمٌف قمغم ٟمٗمًف سم٠من ىم٤مل :هلل قمكم إن ٟمجح٧م أن أصقم ً
ً
ُمٜمذورا.
أؾمٌق ًقم٤م ،ومٞمًُٛمك هذا
ً
أُم٤م اًمٜمٗمؾ :وم٢مٟمف شمٓمقع ،واعمتٓمقع أُمػم ٟمٗمًف ،وم٢مذا أومٓمره وم٢مٟمف ٓ ي٘ميض ،ذيمرت قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف
ْ
َ
ص٤مئام ،وم٘مرسمتف وم٠ميمؾ ُمٜمف  ،وهق يم٤من
َو َؾم َّٚمؿ -دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م يق ًُم٤م وم٘م٤مًم٧م أهدي إًمٞمٜم٤م ـمٕم٤مم وم٘م٤مل ىمرسمٞمف ومٚم٘م٧م أصٌح٧م ً
()174

ص٤مئام ،دًمٞمؾ قمغم أن اعمتٓمقع جيقز ًمف أن يٗمٓمر ،هٙمذا ي٘مقل وٓ ىمْم٤مء ،وىمع ذم زُم٤من ٓ يٙمره صقُمف وٓ حيرم هاذا
ً

( )173أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب أضمر اعمًٚمؿ ذم اًمًٗمر إذا شمقمم اًمٕمٛمؾ (ُ )1123مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 174أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ضمقاز صقم اًمٜم٤مومٚم٦م سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مر ىمٌؾ اًمزوال وضمقاز ومٓمر اًمّم٤مئؿ ٟمٗمال ُمـ همػم قمذر (.)1154

فروع الفقه
هق اعمٓمٚمؼ ،اًمّمقم اعمٓمٚمؼ ،أن يتٓمقع سمّمقم يقم أو أؾمٌقع أو ٟمحق ذًمؽ ،اعمٙمروه ،إومراد يقم اجلٛمٕم٦م ،هنك َ -ص َّغم اهللُ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿ -قمـ إومراده ،وًمٞمس ذًمؽ ًمٚمتحريؿ وًمٙمـ يم٤من ظمٌم أن يت٠مظمروا قمـ اجلٛمٕم٦م أو يٕمت٘مدوا أن اجلٛمٕم٦م ُمثؾ
يقم اًمٕمٞمد ،ومٜمٝمك قمـ إومراد يقم اجلٛمٕم٦م ،ويمذًمؽ اًمًٌ٧م هنك قمـ إومراده ،وذه٥م سمٕمض اعمت٠مظمريـ إمم أٟماف ٓ جياقز
أسمدً ا إٓ أن يٙمقن ىمْم٤مء أو ٟمحق ذًمؽ ،وًمٕمؾ اًمّمقاب سم٠مٟمف ضم٤مئز يم٤من اًمٜمٌل يّماقم يق ًُما٤م ويٗمٓمار
صٞم٤مم يقم اًمًٌ٧م ً
يق ًُم٤م ،إذا أومٓمر يقم اجلٛمٕم٦م ص٤مم يقم اًمًٌ٧م ،يمذًمؽ اًمذي يّمقم يمؾ اصمٜملم ومخٞمس يّمقم صمالصما٦م أيا٤مم اًمٌاٞمض ،إذا
يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ؾمٌ٧م أو ومٞمٝم٤م مجٕم٦م يّمقم.
يمذًمؽ ُيٙمره صقم يقم اًمٜمػموز واعمٝمرضم٤من اًمتل هل أقمٞم٤مد ًمٚمٜمّم٤مرى ،اًمّمٞم٤مم اعمُحرم يم٤مًمٕمٞماديـ أيا٤مم اًمٕمٞماديـ
وأي٤مم اًمتنميؼ ،هذه حمرم صٞم٤مُمٝم٤م ،وؾمٌ٥م ذًمؽ ؾمٌ٥م إومٓم٤مر سمٕمد رُمْم٤من أن يٜمٗمّمؾ رُمْم٤من ُمـ همػمه ،أن يٙماقن
اًمٞمقم اًمذي يكم رُمْم٤من همػم صٞم٤مم وٓ جيقز صٞم٤مُمفٟٕ ،مف يٗمّمؾ سمف سملم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ ،ىمد يّمقم اًمٞمقم اًمث٤مين ،يٜمقيف
ُمـ أي٤مم اًمً٧م ُمـ ؿمقال ،هٙمذا اًمٕمٞمد اًمث٤مين ،قمٞمد إوحك ،ي٠ميمٚمقن سمف ُمـ ٟمًٙمٝمؿ ،يْمحقن ومٞمف و ُيًـ أن ي٠ميمٚمقا
أيْم٤م ُمـ اًمٚمحقم اًمتل ُشمُذسمح ذم ُمٜمك ،ومٚماذًمؽ ُشمًُاٛمك أيا٤مم أيماؾ
ُمـ أو٤مطمٞمٝمؿ ،أي٤مم اًمتنميؼ اًمثالصم٦م ،ي٠ميمٚمقن ومٞمٝم٤م ً
وذب وذيمر هلل.
اًمّمقم اعم٘مٞمد ،أي٤مم حمددة أو أؿمٝمر ،ومٛمـ ذًمؽ يقم قمروم٦م ،ورد ومْمؾ صٞم٤مُمف وأن ُمـ ص٤مُمف وم٢مٟمف يٙمٗمار ؾماٜمتلم،
ؾمٜم٦م ُم٤موٞم٦م وؾمٜم٦م ىم٤مسمٚم٦م ،وهذا ظم٤مص سمٖمػم احلج٤مج ،وم٢من احلج٤مج ٓ يّمقُمقٟمفٕ :هنؿ ووماد اهلل ،وًماٞمس ُماـ قما٤مدة
اًمٙمريؿ أن جيقع أوٞم٤مومف ،وهلذا ُي ًَ َّٛم ْق َن وٞمقف اًمرمحـً ،مذًمؽ ٓ يّمقُمقٟمف وهؿ سمٕمروم٦مً ،مق يما٤من ذم قمروما٤مت هماػم
أيْم٤م ظمادم ُما٤م حيرُماقن ،حيرُماقن أٟمٗمًاٝمؿ
احلج٤مج ومٞمجقز أن يّمقُمقا ،يقضمد ومٞمف ذـم٦م ُم٤م أطمرُمقا ،يقضمد ومٞمٝم٤م ً
اًمّمٞم٤مم واًمٕمٌ٤مدة واحل٩م واًمٕمٛمرة وي٠مشمقن يمخدام وٓ يٕمٛمٚمقن اعمٜم٤مؾمؽ ،جيقز هلؿ أن يّمقُمقا يقم قمروم٦م ،وًمق يما٤مٟمقا
ؾمقف خيرضمقن ُمـ ُمٜمك إمم قمروم٦م.
اًمث٤مين :قم٤مؿمقراء ،اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمرم ،ورد أن صٞم٤مُمف يٙمٗمر ؾمٜم٦م  ،اًمث٤مًما٨م آصمٜمالم واخلٛماٞمس ُماـ يماؾ
ِ
ِ
٥م َأ ْن ُي ْر َوم َع َقم َٛم ِكم َو َأ َٟمَ٤م َص ِ٤مئ ٌؿش  .يمذًمؽ ؾمات٦م أيا٤مم
أؾمٌقع ُشمُرومع ومٞمٝمام إقمامل ،ي٘مقل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚمؿَ « :وم ُ٠مطم ُّ
( )175

( )176

( )175صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 22621 ،22537 ،22535 ،22533اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم احل٨م قمغم صقم
قم٤مؿمقراء ( ،) 752اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب صٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء (ُ ،)1738مـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ قمكم واسمـ قمٌ٤مس واسمـ اًمزسمػم وهمػمهؿ.

فروع الفقه
ُمـ ؿمقال ،دمقز ُمـ وؾمٓمف وُمـ أوًمف وُمـ آظمره دمقز ُمتقاًمٞم٦م وُمتٗمرىم٦م ،إذا ص٤مُمٝم٤م ُمتقاًمٞم٤مت ووىمع ومٞمٝم٤م اًمًٌ٧م أو
اجلٛمٕم٦م ومال يمراه٦م ،يمذًمؽ صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ،ورد أن ذًمؽ يٕمدل صٞم٤مم اًمدهر ،يم٤من سمـ قمٛمر يّماقُمٝمؿ
ُمـ أول اًمِمٝمر ،ؾم٤مقم٦م ُم٤م يدظمؾ اًمِمٝمر يّمقم صمالصم٦م أي٤مم ،إيمثرون قمغم أٟمف ُيًتح٥م أن شمٙمقن إي٤مم اًمٌٞمض ،اًمث٤مًم٨م
قمنم واًمراسمع قمنم واخل٤مُمس قمنم ،أن هذا هق إومم أن ُيّم٤مم ،هٙمذا آصمٜملم واخلٛمٞمس وؾم٧م ُمـ ؿمقال.
ِ
اًمّم َٞم٤م ِم
وصمالصم٦م ُمـ يمؾ ؿمٝمر ،أو ُمـ أوًمف أو وؾمٓمف أو آظمره ،صٞم٤مم اعمُحرم ىم٤مل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚمؿَ « :أ ْوم َْم ُؾ ِّ
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
َسم ْٕمدََ َر َُم َْم٤م َن َؿم ْٝم ُر اهللِ ا ًَّم ِذي َشمَدْْ ُقمق َٟم ُف اعمُْ َح َّر َمش  ،ومّمٞم٤مم اعمحرم ومٞمف أضمر ،يمذًمؽ ؿمٕمٌ٤من يم٤من اًمٜمٌل َ -ص َّ
اف
ْ
َو َؾم َّٚمؿ -يٙمثر ُمـ اًمّمٞم٤مم ذم ؿمٕمٌ٤من ،شم٘مقل قم٤مئِم٦مَ « :يمَ٤م َن َي ُّمق ُُم ُف إَِّٓ َىم ِٚمٞمالًش .
( )177

( )178

اقم ِ
مجا٤مع ودو ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َواعمُْ ْٗم ًِدُُ ُيم ُُّؾ َأ ْيم ٍ
از ُم
ٞمافَ ،و َي ْٚم َ
َػم َُم ْٓم ُٕماق ٍمَ ،و ِ َ ٌ َ َ َ
ْؾَ ،أ ْو إ ْد َظم ُ٤مل َضم ْقف ُم ْـ َأ ِّي َُم ْقو ٍع َيمَ٤م َن ُُمتَ َٕم ِّٛمدًً اَ ،و ًَم ْق َهم ْ َ

سمِ ِْ
٤مجل َام ِع َيم َّٗم َ٤مر ٌة َو َطم ْج ٌؿ َهل ُ َام.

ؾمٝمقا ٓ يٗمًده ،ىما٤مل -
صمؿ ذيمر ُم٤م يٗمًد اًمّمٞم٤مم ٓ ،ؿمؽ أن إيمؾ يٗمًده إذا يم٤من ً
قمٛمدً ا ،وإن يم٤من ٟمًٞم٤م ًٟمً٤م أو ً
ِ
ِ
َز َو ُه َق َص ِ٤مئ ٌؿ َوم َ٠م َيمَؾ َأ ْو َ ِ
ذ َبَ :وم٢مِ َّٟمَّام َأ ْـم َٕم َٛم ُف اهللُ َو َؾم َ٘م٤م ُهَ ،وم ْٚمٞمُتِ َّؿ َص ْق َُم ُفش  ،ومٝمٙمذا.
َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚمؿَُ « -م ْـ َٟم َ
( )179

يمذًمؽ إدظم٤مل رء إمم ضمقومف ،اجلقف هق داظمؾ سمٓماـ اإلٟمًا٤من ،إذا أدظماؾ إمم ضمقوماف ُماـ أي ُمقواع يما٤من
ُمتٕمٛمدً ا ،وًمق همػم ُمٓمٕمقم ،يدظمٚمف ُمـ إٟمػ أو يمذًمؽ ُم٤م دمدد ذم هاذه إزُمٜما٦م اًمتٖمذيا٦م سما٤مإلسمر ،وم٢مهنا٤م شمّماؾ إمم
ً
اجلقف ،ومتٗمٓمر إذا يم٤مٟم٧م ُمٖمذي٦م وُم٘مقي٦مٕ :ن ومٞمٝم٤م إدظم٤مل رء إمم اجلقف ،أدظمٚمف ُمثالً ُمـ طمٚم٘مف ،أدظمٚمف ُمـ سمٓمٜماف
ُمتٕمٛمدً ا ،وًمق يم٤من همػم ُمٓمٕمقم ،يٕمٜمل ًمق أدظماؾ ؿماٞمئً٤م
أو فمٝمره ،إدظم٤مل رء ذم اجلقف ُمـ أي ُمقوع يم٤من إذا يم٤من
ً
همػم ُمٓمٕمقم ،ؾمٛمٕمٜم٤م أن سمٕمض اعمت٘مدُملم يٌتٚمع اًمؼمد اًمذي يٜمزل ُمـ اًمًامء ،وي٘مقل :إٟمف ًمٞمس آيمالً وٓ ذ ًسم٤مً ،مٞمس ُم٤م ًء

( )176صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 21753اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب صقم يقم اإلصمٜملم واخلٛمٞمس ( ،)747ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ
همري٥م ،اًمٜمً٤مئل يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب صقم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )2358( -وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )177أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ومْمؾ صقم اعمحرم (ُ )1163مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ )178متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب صقم ؿمٕمٌ٤من (ُ ،)1969،1973مًٚمؿ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب صٞم٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ذم همػم ( )1156واًمٚمٗمظ ًمف.
(ُ ) 179متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب اًمّم٤مئؿ إذا أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞم٤م (ُ ،) 1933،6669مًٚمؿ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب أيمؾ
اًمٜم٤مد وذسمف ومج٤مقم٦م ٓ يٗمٓمر (ُ ،)1155مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.

فروع الفقه
وٓ أيمالًًٟ ،م٘مقل هذا ظمٓم٠مٟٕ ،مف يذوب ويٙمقن ُم٤م ًءا ،يمذًمؽ اجلامع يٌٓمؾ اًمّمٞم٤مم ،سمؾ ومٞماف يمٗما٤مرة ،يماذًمؽ دواقمٞماف
اًمت٘مٌٞمؾ واًمْمؿ واعمٌ٤مذة قمٚمٞمف ىمْم٤مء ،إٓ أن ذم اجلامع يمٗم٤مرة ،يمٗما٤مرة صاٞم٤مم ؿماٝمريـ ومٛماـ مل جياد وم٢مـمٕما٤مم ؾماتلم
ُمًٙمٞمٜمًً٤م ،يمذًمؽ احلج٤مُم٦م شمٗمٓمر ًمٚمح٤مضمؿ واعمحجقم ،هذا ُمٕمٜمك ىمقًمفَ ( :و َطم ْج ٌؿ َهل ُ َام) حلدي٨م احل٤مضمؿ واعمحجقم ،
( )180

وذم ذًمؽ ظمالف ُمذيمقر ذم يمت٥م اًمٗمروع.
َ٤مل سم٤مًم َّٓم٤م َقم ِ٦م ،وُمٌ٤محَ :يمتَٕم٤مـمِل اعمٌُْ٤مطم ِ
ِ ِ
وُم ْٗمٕم ٌ ِ ِ
٤متَ ،و َُم ْٙم ُْرو ٌهَ :يم ََذ ْو ِق َـم َٕم٤م ٍم َو َُم ْْم ُغ َقم ْٚم ٍؽ
َ َ
َ
َ َُ ٌ
قل ومٞمفُُ :م ًْتَ ََح٥مَ :يمَ٤مٓ ْؿمت َٖم ِ َ
َ َ ُ
َٓ َيتَ ََح َّٚم ُؾَ ،و ُىم ٌْ َٚم ٌ٦م َو َٟم َْح ُق َذًمِ َؽَ ،و ُحم َ َّر ٌم َيم َِٖمٞم ٌَ ٍ٦م َو َٟم َْح ِق َه٤مَ ،وَٓ ُي ْ٘م َ٣م.
ذيمر (اعمٗمٕمقل ومٞمف) :يٕمٜمل ُم٤مذا ُيٗمٕمؾ ذم اًمّمٞم٤مم ،اعمٗمٕمقل ومٞمف يًتح٥م ًمف آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،اًمّما٤مئؿ قمٚمٞماف أن
يِمٕمر سم٠مٟمف ذم قمٌ٤مدة ،وإذا يم٤من ذم قمٌ٤مدة وم٢مٟمف يِمتٖمؾ ذم إيمث٤مر اًمٕمٌ٤مدات ،اعمٗمٕمقل ومٞمف يٕمٜمل ذم رُمْما٤منُ ،مٜماف ُما٤م هاق
ُمًتح٥م ،آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٌ٤مدات يم٤مًمّمالة واًم٘مراءة واًمذيمر واًمّمدىم٦م وٟمحق ذًمؽ.
(اًمث٤مين :اعمٌ٤مح) ،شمٕم٤مـمل اعمٌ٤مطم٤مت شمٕم٤مـمل اًمتج٤مرة واًمقفمٞمٗم٦م واًمٕمٛمؾ ذم ُم٤مًمف وؾم٘مل هب٤مئٛمف ،وٟمحق ذًمؽ.
(اًمث٤مًم٨م :اعمٙمروه)ُ ،يٙمره ًمف ذوق اًمٓمٕم٤مم وهق ص٤مئؿ ٕٟمف ىمد يّمؾ ـمٕمٛمف إمم ضمقومفُ ،يٙمره ًمف ُمْمغ اًمٕمٚمؽ ،وم٢من
يم٤من اًمٕمٚمؽ يتحٚمؾ ومحرام ،وذًمؽ ٕٟمف يٌتٚمع ـمٕمٛمف ويٌتٚمع ُمٜمف أضمزاء ،وإن يم٤من ٓ يتحٚمؾ يم٤مًمٚمٌا٤من اًمِماجري وم٢مٟماف
ُمٙمروه ،وإن مل يٙمـ ًمف ـمٕمؿ ،وًمق مل يٙمـ يذوب ،هٙمذا اًمث٤مًم٨م اًم٘مٌؾ ،يٙمره أن ي٘مٌاؾ اُمرأشماف إذا يما٤من ذًماؽ يثاػم
ذا َسم ُف ُِما ْـ َأ ْضم ِاكمش ومٞماؽمك
اًمِمٝمقةٟٕ ،مف ُمـ مجٚم٦م ُم٤م يذيمره أٟمف يؽميمف هلل ،ذم احلدي٨م أٟمفَ « :شم ََر َك َؿم ْٝم َق َشم ُف َو َـم َٕم٤م َُم ُف َو َ َ
( )181

اًمت٘مٌٞمؾٟٕ :مف ُمـ اًمِمٝمقة.

( )183صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 22453 ،22432-22413 ،22371،22382أسمق داود يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب اًمّم٤مئؿ حيتجؿ
(ُ ) 2367،2373،1683مـ طمدي٨م صمقسم٤من ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م ؿمداد سمـ أوس ،وقمكم،
وؾمٕمد ،وراومع سمـ ظمدي٩م ،وهمػمهؿ.
(ُ )181متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمقم ( ،) 1894واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمٞم٤مم
(ُ )1151مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.

فروع الفقه
ِ
اًمّم َٞم٤م ُم ُِم َـ اًم َّٓم َٕم٤م ِم
ويمذًمؽ ُمـ اعمْ ُح َّرم اًمٖمٞمٌ٦م ،وٟمحقه٤م ،يٕمٜمل ٓ جيقز ًمف أن يِمتٖمؾ سم٤مًمٖمٞمٌ٦م ،ذم احلدي٨م « ًَم ْٞم َس ِّ
ِ
ِ
ِ
اًماز ِ
اًمنم ِ
ور
اق َل ُّ
اًمر َوم٨مش  ،ويمذًمؽ ىمقًمف َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞماف َو َؾما َّٚمؿَُ « -ما ْـ َمل ْ َيادََ ْع َىم ْ
اب :إِ َّٟم ََّام ِّ
اًمّم َٞم٤م ُم ُم َـ اًم َّٚم ْٖم ِْق َو َّ
َو َّ َ
ِ
اجل ْٝم َؾَ :وم َٚم ْٞم َس هللَِّ َطم َ ِ
ذا َسم ُفش  ،وًمٙمٜمف ٓ ي٘ميضا ،وىماد يمثارت إطم٤مديا٨م ذم
َوا ًْم َٕم َٛم َؾ ِسمف َو ْ َ
٤مضم ٌ٦م ذم َأ ْن َيدََ َع َـم َٕم٤م َُم ُف َو َ َ
( )182

( )183

اًمٜمٝمل قمـ هذا.
َ٤مف ِذم ُيم ُِّؾ ُمً ِج ٍد ،ويًـ ِ
ويً ـ ِ
َ٤مف ِذم ُيم ُِّؾ صق ٍم سمِٛمً ِج ٍد ًمِ ِ
ال ْؿمتِ َٖم ِ
َ٤مل سمِ٤مًم َّٓم٤م َقم ِ٦م َٓ َهم ْ ِ
َػم َه٤مَ ،و ُي ْٗم ًِدُُ ُه
آ ْقمتِ َٙم ُ
آ ْقمتِ َٙم ُ
َ ُ َ ُّ
َ ُ َ ُّ
َ ْ َ ْ
َ ْ
ِ
اًمّم ْق ِم).
َُم٤م ُي ْٗمًدُُ َّ
ا٤مذوهـ و َأ ْٟمْاتُُؿ َقم ِ
ِ
ا٤ميم ُٗمق َن ِذم
سمٕمد ذًمؽ ذيمر آقمتٙم٤مف ٕهنؿ قم٤مدة يتٌٕمقٟمف اًمّماٞم٤ممً :م٘مقًماف -شمٕما٤مممَ ﴿ :وَٓ ُشمٌَ ُ ُ َّ َ ْ
اعمًَْ ِ
٤مضم ِد﴾  .ومٝمق ؾمٜم٦م ذم يمؾ صقم سمٛمًجد ٓ ،يّمح آقمتٙم٤مف إٓ ذم اعمً٤مضمد ،اعمٕمتٙمػ إذا يم٤من ذم همػم ُمًجد
َ
()184

إُم٤م أن يؽمك اجلامقم٦م ،وهذا شمرك عم٤م هق أومْمؾ ،وإُم٤م أن ٓ يؽميمٝم٤م وًمٙمـ يتٙمرر ظمروضمف ،واًمذي يتٙمرر ظمروضمفٓ ،
يٙمقن ُمٕمتٙم ًٗم٤م ،اعمٕمتٙمػ يِمتٖمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٤مت ،يِمتٖمؾ سم٤مًم٘مراءة واًمذيمر واًمدقم٤مء واًمٕمٌ٤مدات ،اعمٕمتٙمػ يٗمًده ُم٤م يٗمًد
ِ
وه َّـ َو َأ ْٟمْاتُ ُْؿ
هن٤مرا ويٗمًده ً
ا٤مذ ُ
اًمّمقم ،ذًمؽ ٕٟمف يٕمتؼم ىمرسم٦م ،ومٞمٗمًده إيمؾ ً
أيْم٤م اجلاامع ،ىما٤مل -شمٕما٤مممَ ﴿ :وَٓ ُشم ٌَ ُ
َقم ِ
٤ميم ُٗمق َن ِذم اعمًَْ ِ
٤مضم ِد﴾.
َ
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
قجَ ،و َأ ْوم َٕم ٍ
اًمراسمِ ُعْ :
٤مجَ ،و َطم ي٩مَ ،و َحم ْ ُج ٍ
٤مل ومِ ِٞمف.
احلَ ُّ٩مَ ،و ُه َق ُُم ِْمتََٛم ٌؾ َقم َغم َطم ي
( َّ
٤مجَ :وم ُٝم َق َحم َ ُّؾ َو ِ
اضم ٍ
٥مَ ،و ُه َق ُيم ُُّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ َسم٤مًمِ ٍغ َقم ِ٤مىم ٍؾ ُطم يرَ ،و َحم َ ُّؾ ُؾمٜمَّ ٍَّ٦مَ ،و ُه َق ُيم ُُّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ ُمم َ ِّٞم ٍز َقم ِ٤مىم ٍؾ.
احل ُّ
َأ َُّم٤م ْ َ
ىمد قمرف سم٠من احل٩م ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم ،وًمٙمـ ٓ جي٥م إٓ قمغم ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال ،اعم١مًماػ ها٤م هٜما٤م
اظمتٍم أقمامل احل٩مً ،مٚمح٩م أريم٤من ،وًمٚمح٩م ذوط ،يٕمٜمل اًمنموط اًمتل إذا شمقومرت وضم٥م قمٚمٞمف احلا٩م ،وماال جيا٥م
احل٩م قمغم اًمٕم٤مضمز ،اًمٕم٤مضمز قمـ اًمٜمٗم٘م٦م ،أو قمـ أضمرة اإلريم٤مب ،إذا وضمد ٟمٗم٘م٦م ذه٤م ًسم٤م وإي٤م ًسم٤م ووضمد أضمارة يريما٥م هبا٤م

( )182صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم "صحٞمحف" ( ،)1996اسمـ طمٌ٤من ذم "صحٞمحف" ( ،)3479احل٤ميمؿ (ُ ،)595/1مـ طمدي٨م أيب هريرة،
وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم "صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" ( :)1382صحٞمح.
( ) 183أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُمـ مل يدع ىمقل اًمزور واًمٕمٛمؾ سمف ذم اًمّمقم (ُ )1933،6357مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل
قمٜمف.
( )184اًمٌ٘مرة.187 :

فروع الفقه
ىمديام يم٤من قمغم اًمرواطمؾ اًمتل هال اإلسماؾ،
ىمديام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن اًمزاد واًمراطمٚم٦مٕ ،ن احل٩م ً
ويرضمع أصٌح ُمًتٓمٞم ًٕم٤مً ،
ُمًٚمام ومال يٙمقن احلا٩م قماغم يمٗما٤مر سماؾ ٓ
وأصٌح أن قمغم احل٤مومالت واحل٤مُمالت واًمًٞم٤مرات ،اؿمؽمـمقا أن يٙمقن
ً
احلرام سمٕمدََ َقم ِ
يدظمؾ اعمًجد احلرام ،وٓ يدظمؾ ُمٙم٦م ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّٟم ََّام اعمُْ ْ ِ
ا٤مُم ِٝم ْؿ
نم ُيمُق َن َٟم ََج ٌس َومالَ َي ْ٘م َر ُسمقا اعمَْ ًْ ِجدََ ْ َ َ َ َ ْ
َه َذا﴾ .
( )185

ومٚمذًمؽ ٓ يٛمٙمٜمقن ُمـ دظمقل ُمٙم٦م ،وٓ قمغم احلرم يمٚمف ،يمذًمؽ ٓ جي٥م احل٩م قمغم اعمٛمٚمقك إٓ سم٢مذن ؾمٞمده ،وإذا
طم٩م وم٢مهن٤م ٓ شمٙمٗمٞمف قمـ طمج٦م اإلؾمالم ،سمؾ يٚمزُمف أن ي٠مت ًمٚمح٩م إذا قمتؼ ،يّمح احل٩م ُمـ اًمّمٖمػم وًمٙماـ ٓ يٙمٗمٞماف
قمـ طمج٦م اإلؾمالم ،يّمح طمجف وًمق يم٤من قمٛمره ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م ،وإذا طم٩م ىمٌؾ سمٚمقهمف وًمق يم٤من قمٛمره أرسمع قمنمة وم٢مٟمف
ٓ يٙمٗمٞمف قمـ طمج٦م اإلؾمالم طمتك يٌٚمغ ،وم٢مذا سمٚمغ سم٤مًمًـ أو سم٤مٓطمتالم وطم٩م :أضمزأشمف طمجتف ،إذا طم٩م سمف أهٚماف وهاق
صٖمػم وم٢مهنؿ يٗمٕمٚمقن سمف يمام يٗمٕمٚمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ.
اًمذيمر ُمثالً جيردوٟمف ُمـ اًمٚمٌ٤مس اعمٕمت٤مد ويٚمًٌقٟمف ظمرىمتلم إزارا ورداء ،ويٜمقون قمٜمف ،يٜمقي قمٜمف وًمٞمف سم٠من ي٘مقل:
اًمٚمٝمؿ إين أطمرُم٧م سمقًمدي ،سم٤مسمٜمل أو سم٤مسمٜمتل ،صمؿ يٗمٕمٚمقن سمف ُم٤م يٗمٕمٚمقن ،يٓمقومقن سمف ويًٕمقن سمف وي٘مٍمون ُمٜمف إن يم٤من
ُمتٛمت ًٕم٤م ويذهٌقن سمف إمم ُمٜمك صمؿ إمم قمروم٦م صمؿ إمم ُمزدًمٗم٦م ،صمؿ إمم ُمٜمك ،ويرُمقن قمٜمف ،ويٚمٌقن قمٜمف ،ويذسمحقن قمٜماف إن
يم٤من ُمتٛمت ًٕم٤م أو يم٤من ىم٤مر ًٟمً٤م ،وإضمر يٙمقن ٕوًمٞم٤مئف.
يمذًمؽ يِمؽمـمقن أ ُْمـ اًمٓمريؼ ،إذا يم٤من هٜم٤مك ذم اًمٓمريؼ ىمٓم٤مع ،وم٢مٟمف ٓ جي٥م طمتك يٙمقن اًمٓمريؼ آُمٜمًً٤م ،إذا يما٤من
هٜم٤مك ىمٓم٤مع وًمٙمٜمٝمؿ ي٠مظمذون ضائ٥م ،ومل ي٘مدر قمغم دومع شمٚمؽ اًميائ٥م و ُشمًُٛمك إشم٤موة وم٢مٟمف ٓ يٚمزم أن حي٩م إذا قمجز
قمـ شمٚمؽ اإلشم٤موة ،اعمرأة ٓ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م إٓ إذا وضمد هل٤م حمرم أن حي٩م هب٤م زوضمٝم٤م أو حمرم ُمـ أىم٤مرهبا٤م ،يم٤مسمٜمٝما٤م وأسمٞمٝما٤م
وأظمٞمٝم٤م وسمـ أظمٞمٝم٤م وٟمحقهؿ ،وهٙمذا ،سمٕمد ذًمؽ ذيمروا أن احل٩م يِمتٛمؾ قمغم احل٤مج وقماغم احلا٩م وقماغم اعمحجاقج
وقمغم إومٕم٤مل ومٞمف.
احل٤مج هق حمؾ واضم٥م ،حمؾ اًمقضمقب ،يمؾ ُمًٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ طمر ،هٙمذا اؿمؽمـمقا أن يٙمقن قم٤مىمالًً ،وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ
ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل وٓ ُم٤م ُي٘م٤مل ًمف ،يٙمقن وحمؾ ؾمٜم٦م ،وهق يمؾ ُمًٚمؿ ممٞمز قم٤مىمؾ ،يم٠مٟمف ي٘مقل :إن يمٚمٛما٦م "سما٤مًمغ" حماؾ
ممٞمزا واًمّمحٞمح
اًمقضمقب ،هٜم٤مك حمؾ واضم٥م وهق اًمٌٚمقغ ،هٜم٤مك حمؾ ؾمٜم٦م وهق اًمتٛمٞمٞمز ،اًمّمٌل ذيمر أو أٟمثك ،إذا يم٤من ً

( )185اًمتقسم٦م.28 :

فروع الفقه
ممٞمزا ،ومٞمحرم ُمع أسمٞمف وًمق يم٤من قمٛمره ؾمٜم٦م ،أو ؾمٜمتلم وٟمحق ذًمؽ ،إٓ أٟمف ؾمٜم٦م ،وهلاؿ أن
أيْم٤م أٟمف ُحي٩م سمف وًمق مل يٙمـ ً
ً
يٍمومقا طمجف إمم أطمد أىم٤مرهبؿ إُمقات ،أن ي٘مقًمقا :اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ طمجف قمـ ضمده ،وقمـ طم٩م أسمٞمف أو ٟمحق ذًمؽ ،هذا
ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محل٤مج قمٜمف.
احل ُّ٩مَ :وم ِٛمٜمْ ُف َو ِ
٥م َو ُه َق َطم َّج ُ٦م ِ
اًمًٜمَّ ُ٦مَ :وم ُٝم َق َُم٤م َقمدََ ا َذًمِ َؽ.
اضم ٌ
ورَ ،و َأ َُّم٤م ُّ
اإل ْؾمالَ ِم َو ُقم ْٛم َر ُشم ُفَ ،و َيم ََذا اعمَْٜمْ ُْذ ُ
َو َأ َُّم٤م ْ َ
واحل٩م يٙمقن ُمٜمف واضم٥م وُمٜمف ؾمٜم٦م ،احل٩م اًمقاضم٥م طمج٦م اإلؾمالم ،وقمٛمرشمف ،ويمذا اعمٜمذور ،طمج٦م اإلؾمالم هل
ِ
اًمٗمريْم٦م ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :وهللَِّ َقم َغم اًمٜمَّ ِ ِ
اؾمتَ َٓم٤م َع إِ ًَمٞمْ ِف َؾمٌِٞمالً﴾  ،ومٝمذا دًمٞماؾ قماغم أٟماف ومارض
َ
َّ٤مس طم ُّ٩م ا ًْمٌَٞمْ٧م َُم ِـ ْ
قمٚمٞمٝمؿ أن حيجقا هلل قمٚمٞمٝمؿ طم٩م اًمٌٞم٧م ،ىمرأه٤م سمٕمْمٝمؿ ﴿ ِطم٩م ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾ وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ ِّذ ْن ِذم اًمٜمَّ ِ
٤محل ِّ٩م َي ْ٠م ُشم َ
ُقك
ُّ َ ْ
َّ٤مس سمِ ْ َ
( )186

ِ
ِ
ا٩م
احل َّ
ِر َضم٤مًٓ َو َقم َغم ُيم ُِّؾ َو٤مُم ٍر﴾  ،أُمر اهلل إسمراهٞمؿ سم٠من يٕمٚمـ قمـ احل٩م واضم٥م قمٚمٞمٙمؿ ،وىما٤مل -شمٕما٤مممَ ﴿ :و َأمت ُّاقا ْ َ
احل ِّ٩م إَ ْيم َ ِ
َوا ًْم ُٕم ْٛم َر َة هللَِّ﴾  ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ َذا ٌن ُِم َـ اهللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِف إِ َمم اًمٜمَّ ِ
ْؼم﴾  ،وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت
َّ٤مس َي ْق َم ْ َ
( )187

( )189

( )188

اًمتل هب٤م ذيمر احل٩م ،وم٤محل٩م اًمقاضم٥م طمج٦م اإلؾمالم ،اًمٗمريْم٦م وإذا أداه٤م يم٤مُمٚم٦م ىمٌٚم٧م ُمٜمف وؾم٘مٓم٧م قمٜمف ،اًمٕمٛمرة ومٞمٝم٤م
ِ
ا٩م
احل َّ
ظمالف وًمٙمـ اًمّمحٞمح أهن٤م ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،أن اًمٕمٛمرة واضمٌ٦م ٕهن٤م ىمريٜم٦م احلا٩م ،ىما٤مل اهلل -شمٕما٤مممَ ﴿ :و َأمت ُّاقا ْ َ
َوا ًْم ُٕم ْٛم َر َة هللَِّ﴾  ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٛم ْـ َطم َّ٩م ا ًْم ٌَ ْٞم َ٧م َأ ِو ا ْقمتَ ََٛم َر﴾  ،احل٩م هق أداء اعمٜم٤مؾمؽ يمٚمٝم٤م ،اًمٕمٛمارة اىماؾ ُماـ
( )191

( )190

ذًمؽ وُمع ذًمؽ وم٢مهن٤م ىمريٜم٦م احل٩م.
وجي٥م احل٩م سم٤مًمٜمذر ،إذا أوضمٌف قمغم ٟمٗمًف ،هلل قمكم أن أطم٩م هذا اًمٕم٤مم ،أو إن ؿمٗم٤مين اهلل ُمـ هذا اعمرض ومٚمٚمف قمكم
أن أطم٩م هذا اًمٕم٤مم ،أو أن أطم٩م طمج٦م زائدة قمـ طمج٦م اإلؾمالم ،وم٢مذا أوضم٥م قمغم ٟمٗمًف هذا احل٩م وم٢مٟمف جيا٥م قمٚمٞماف،
ُمٜمذوراً ،م٘مقل اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿَُ « :م ْـ َٟم ََذ َر َأ ْن ُيٓمِٞم َع اهللَََ :وم ْٚم ُٞمٓمِ ْٕم ُفش ،وًم٘مقًماف -شمٕما٤مممُ ﴿ :يق ُوماق َن
و ُيًٛمك
ً
ور ُه ْؿ﴾ .
سمِ٤مًمٜمَّ َّْذ ِر﴾ وىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًْم ُٞمق ُومقا ُٟم ُُذ َ
( )192

( )186آل قمٛمران.97 :
( )187احل٩م.27 :
( )188اًمٌ٘مرة.196 :
( )189اًمتقسم٦م.3 :
( )193اًمٌ٘مرة.196 :
( )191اًمٌ٘مرة.158 :
( )192اإلٟمً٤من.7 :

( )193

فروع الفقه
واًمًٜم٦م ُم٤م قمدا ذًمؽُ ،م٤م زاد قمغم اًمٗمريْم٦م وم٢مٟمف ؾمٜم٦م ،إذا طم٩م ُمرة ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اًمٗمريْم٦م ،وم٢مذا طم٩م صم٤مٟمٞم٦م ومٝمل ؾمٜم٦م
وصم٤مًمث٦م وراسمٕم٦م وأيمثر ،هذا احل٩م يٕمتؼم ؾمٜم٦م.
قجَ :وم ُٝم َق ا ًْمٌَٞمْ ُ٧م.
َو َأ َُّم٤م اعمَْ ْح ُج ُ
اعمحجقج يٕمٜمل اعم٘مّمقد هق اًمٌٞم٧م ،اًمٌٞم٧م احلرام ،عم٤م أُمر اهلل إسمراهٞمؿ سمٌٜم٤مئف يٕمٜمل دمديده أُمره سم٠من يٜم٤مدي ومٜم٤مدى
ا٩م
إن اهلل يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ احل٩م ومحجقا أي طمجقا هذا اًمٌٞم٧م ،يٓمٚمؼ قمغم طم٩م اًمٌٞم٧م ذم ىماقل اهلل -شمٕما٤مممَ ﴿ :وم َٛما ْـ َطم َّ
َّ٤مس ِطم٩م ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾ ،وم٤معمحجقج هق هذا اًمٌٞم٧م ،وإقمامل اًمتل ُشمُٕمٛمؾ
ا ًْمٌَٞمْ َ٧م َأ ِو ا ْقمتَ ََٛم َر﴾ ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وهللَِّ َقم َغم اًمٜمَّ ِ ُّ َ ْ
ُمٕمف هذه شم٤مسمٕم٦م ،إصؾ ذم احل٩م هق اًمتقضمف إمم اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ ،واًمذي هق سمٞم٧م اهلل ،يْم٤مف إمم اهلل -شمٕم٤ممم ،-سمٛمٕمٜمك
لم﴾  ،أو٤مف إمم ٟمٗمًف ،سمٞمتال،
أٟمف هق اًمذي أُمر سمٌٜم٤مئف وأو٤مومف إمم ٟمٗمًف :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْن َـم ِّٝم َرا َسمٞمْتِ َل ًمِٚم َّٓم ِ٤مئ ِٗم َ
لم﴾ .
وذم أي٦م إظمرى ﴿ َو َـم ِّٝم ْر َسم ْٞمتِ َل ًمِٚم َّٓم ِ٤مئ ِٗم َ
()194

( )195

ومجٕمؾ اًمٓمقاف سمف قمٌ٤مدة ،وهق آؾمتداره طمقًمف يمام هق ُمٕمروف ،وم٠مو٤مومف سم٘مقًمفَ ﴿ :سمٞمْتِ َل﴾  ،وهذه اإلوا٤موم٦م
( )196

شم٘متيض شمنميٗمف.
اإلطمرام ُِمـ اعمِْٞم َ٘م ِ
٤مت
احل ِّ٩مَ :وم ِٝم َل َأ ْؿم َٞم٤م ُءَ :أ َطمدُُ َه٤مَ ُ َ ْ ِ :
َو َأ َُّم٤م إَ ْوم َٕم ُ٤مل ِذم ْ َ
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م وهل يمتػمة :إول اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘ما٤مت ،وأن ٓ
وهٙمذا إومٕم٤مل اًمتل ًمٚمح٤مج اًمٙمثػمة ،ذيمر ه٤م هٜم٤م ً
جي٤موزه إٓ وهق همػم حمرم .اإلطمرام وهق ٟمٞم٦م اًمٜمًؽ :سمٛمٕمٜمك أٟمف إذا َىم ُر َب ُمـ ُمٙم٦مَ :شم َٚماٌَّ َس هباذا اإلطمارام ،وأفمٝمار
دم َّر َد ُمـ صمٞم٤مسمف اعمٕمت٤مدة ،ارشمدى صمٞم٤مسم٤م ظم٤مص٦م هبذا اًمٜمًؽ ،يمِمػ رأؾمف ،وظمٚماع هاويٚماف ،وظمٚماع
قمالُم٤مت اًم٘مّمدَ َ ،
ىمٛمٞمّمف وقمامُمتف ،واىمتٍم قمغم إزار يًؽم سمف قمقرشمف ورداء يًؽم سمف فمٝمره ،ومٝمذا ؿمٌف اًم ُٕم ْري ،وًمٙمـ ذم ـم٤مقما٦م اهلل وذم
حمٌ٦م اهلل ومٞمٙمقن ومٞمف اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،يٕمٜمل يمقٟمف يتجرد ُمـ ًمٌ٤مؾمف دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُي َٕم ِّٔم ُؿ طمرُم٤مت اهلل ،وىمد ىم٤مل -شمٕم٤ممم:

( )193احل٩م.29 :
( )194اًمٌ٘مرة.125 :
( )195احل٩م.26 :
( )196اًمٌ٘مرة.125 :

فروع الفقه
ِ
ِ
ِ
اؿ
﴿ َذًم َؽ َو َُمـ ُي َٕم ِّٔم ْؿ ُطم ُر َُم٤مت اهللَِّ َوم ُٝم َق َظم ْ ٌػم ًَّم ُف﴾  :شمٕمٔمٞمام -أيْم٤مً -مِمٕم٤مئر اهلل ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ذًم َؽ َو َُماـ ُي َٕم ِّٔم ْ
َؿم َٕم ِ٤مئ َر اهللَِّ َوم٢مِ َّهن َ٤م ُِمـ َشم ْ٘م َقى ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
قب﴾ .
( )197

( )198

ف هبذا أن أومٕم٤مل احل٩م يمٚمٝم٤م قمٌ٤مدات ،اإلطمرام قمٌ٤مدةٕ :ن ومٞمف َشم ََذ ًُّمال إذا َظم َٚم ْٕم َ٧م صمٞم٤مسمؽ ،و َيم ََِما ْٗم َ٧م رأؾماؽ
وم ُٕم ِر َ
ا٧م
وارشمدي٧م صمٞم٤مسم٤م يم٠مهن٤م صمٞم٤مب اعمٞم٧م ،ومٙم٠مهن٤م يمٗمـ اعمٞم٧م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ رومٕم٧م صقشمؽ سم٤مًمتٚمٌٞما٦م ،وسم٤مٕدقمٞما٦م صماؿ َي َّٛم ْٛم َ
اًمٌٞم٧م وم٘مّمدشمف وهق يم٤من سمٕمٞمدا ،وم٢مذا وصٚم٧م إًمٞمف :سمدأت سم٤مًمٓمقاف سمف اًمذي هق آؾماتدارة طمقًماف ،سمادأت سمت٘مٌٞماؾ
احلجر إن ىمدرت ،وإذا مل شم٘مدر :اىمتٍمت قمغم اإلؿم٤مرة إًمٞمف وشمًتٛمر سمٕمد ذًمؽ طمتك ُشم َٙم َِّٛم َؾ أقمامل احل٩م.
وٓ ؿمؽ أن اًمذيـ ي٘مّمدوٟمف و ُئمٝمرون هذه إقماامل ُيثا٤مسمقن قماغم يماؾ رء ،ومٞمُثا٤مسمقن قماغم وماراق سمالدهاؿ
وأوٓدهؿ ،طمٞم٨م إن اًمذي دومٕمٝمؿ أدا ُء هذه اًمٕمٌ٤مدة ،دومٕمٝمؿ حمٌ٦م اهلل وـم٤مقمتف ،دومٕمٝمؿ اًمِمقق إمم هذه اعمِم٤مقمر اًمتال
هل ُمقاىمػ إٟمٌٞم٤مءُ ،مقاىمػ اًمٜمٌٞملم ُمـ ىم ٌْؾ ويمذًمؽ اًمِمقق إمم رؤي٦م هذا اًمٌٞم٧م اًمذي هق سمٞم٧م اهلل ،ومٞمٙمقن هلؿ أضمر
اًمتقضمف إمم هذا اًمٌٞم٧م ٕضمؾ هذه اعمٜم٤مؾمؽ .وم٤مإلطمرام يٙمقن ُمـ اعمٞم٘م٤مت وٓ َيتج٤موز اعمٞم٘م٤مت إٓ وهق حمرم.
قمغم
ّ
٤مو َزه َهمَػم ُحم ْ ِر ٍم و ًَمف ُِمٞم َ٘م٤م َشم ِ
اإلطمرام ُِمـ اعمِْٞم َ٘م ِ
٤متَ ،و َأ ْن َٓ ُ َ ِ
َو َأ َُّم٤م إَ ْوم َٕم ُ٤مل ِذم ْ
٤مت
َ٤منُِ :مٞم َ٘م ٌ
َ ُ
احلَ ِّ٩مَ :وم ِٝم َل َأ ْؿمٞمَ٤م ُءَ :أ َطمدُُ َه٤مَ ُ َ ْ ِ :
جي ُ ْ َ
ا٤مظمتِالَ ِ
ِ
َزُم ِ٤مين :وهق َؿمق ٌال و ُذو ا ًْم ِ٘مٕمدََ ِة ،و َقم ْنم ُِمـ ِذي ِْ ِ
٤مت ُم َٙم ِ
ػ سمِ ْ
َف
خيتَ َِٚم ُ
َ٤مين َ ْ
َ ٌ ْ
ْ
َ ُ َ َّ َ
حي ِر ُم َىمٌْ َٚم ُف َوَٓ َسم ْٕمدََ ُهَ .وُمٞم َ٘م ٌ َ
احل َّج٦مَ ،ومالَ ُ ْ
َ
ا ًْمٌ ْٚمدََ ِ
ان.
ُ
َذ َيم ََر أن ًمٚمٕمٛمرة ُمٞم٘م٤مشملم ،احل٩م ًمف ُمٞم٘م٤مشم٤من زُم٤مين وُمٙم٤مين ،اًمزُم٤مين أؿمٝمر احل٩م :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممْ ﴿ :
ا٩م َأ ْؿما ُٝم ٌر
احلَ ُّ
٤مت﴾
َُّم ْٕم ُٚمق َُم ٌ

( )199

ؿمقال ،اًمِمٝمر اًمٕم٤مذ اًمذي سمٕمد رُمْم٤من ،ذو اًم٘مٕمدة اًمِمٝمر احل٤مدي قمنم ،قمنما ُماـ ذي احلجا٦م،

وآظمره٤م يقم اًمٜمحر اًمذي ومٞمف يٙمثر إقمامل ،هذه إوىم٤مت اًمزُم٤مٟمٞم٦م ،ومال حيرم ىمٌٚمٝم٤م وٓ سمٕمده٤م ،اإلطمارام ىمٌٚمٝما٤م ىماد
ِ
وسم٤مٕظمص إذا يم٤من ذم طم٤مومٚم٦م وص٤مطم٥م احل٤مومٚم٦م ىماد ٓ يتقىماػ ،ومٞمحتا٤مط
ٌم أٟمف يتج٤موزه،
ّ
جيقز ،وسم٤مٕظمص إذا َظم َ
وحيرم وهق ذم احل٤مومٚم٦م ،ومٞمخٚمع صمٞم٤مسمف ويٚمٌس إطمراُمف وًمق ىمٌؾ أن يريم٥م ،ومٚمق ريم٥م ُمـ اًمٓما٤مئػ ُماثال وقمارض أن
ُ
أصح٤مب اًمًٞم٤مرة ٓ يريمٌقن ذم اعمٞم٘م٤مت :وم٢مٟمف -واحل٤مل هذه -يتجرد ،وم٢مذا َىم ُر َب ُمـ اعمٞم٘م٤مت :أطمرم سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتل هال

( )197احل٩م.33 :
( )198احل٩م.32 :
( )199اًمٌ٘مرة.197 :

فروع الفقه
اجلق :وم٢مٟمف حيت٤مط وٓ يٜمتٔمر إقمالهنؿ ،ومٙمثػما ُم٤م يٖمٗمٚمقن وٓ ُيٕمٚمٜمقن أهنؿ
اًمتٚمٌٞم٦م ،يمذًمؽ أيْم٤م إذا يم٤من أشمك قمـ ـمريؼ ّ
سمحذاء اعمٞم٘م٤مت.
ومٕمٚمٞمؽ أن َتت٤مط إذا َتري٧م أٟمف سمٞمٜمؽ وسملم ُضمدة ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م :ومٚمؽ أن َُترم وًمق ىمٌؾ حم٤مذاة اعمٞم٘ما٤مت :وذًماؽ
ٕن هذه اعمرايم٥م ُشم َ٘م ِّر ُب اًمٌٕمٞمد ،شم٘مدم ُمـ يم٤مٟمقا حيرُمقن ُمـ اعمٞم٘م٤مت ،ويٌ٘ماقن ياقُملم قماغم إىماؾ وهاؿ ُحم ْ ِر ُُماقن
يٛمِمقن قمغم رواطمٚمٝمؿ ،وأٟم٧م ذم هذه إزُمٜم٦م ٓ شمٌ٘مك إٓ اًمً٤مقم٦م ،أو ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ ،أو أرسمع ؾم٤مقم٤مت إذا أشمٞم٧م ُمـ
اعمديٜم٦م أو ٟمحق ذًمؽ ،وهذا ٓ َُم َِم َّ٘م َ٦م ومٞمف ،ويم٤مٟمقا حيرُمقن ُمـ اعمديٜم٦م ويٌ٘مقن قمنمة أي٤مم وهؿ يٛمِماقن قماغم اإلسماؾ،
قمنمة أي٤مم ُمـ ُمٞم٘م٤مت اعمديٜم٦م ووادي احلٚمٞمٗم٦م إمم أن يدظمٚمقا وادي ُمٙم٦م ،قمنمة أي٤مم إذا ضما٤مؤوا قماـ ـمرياؼ اًمِما٤مم
وُمٍم واعمٖمرب وشمٚمؽ اجلٝم٤مت ،أطمرُمقا ُمـ ُمٞم٘م٤مت اؾمٛمف "اجلحٗم٦م" ،يٌ٘مقن صمالصم٦م أي٤مم سمالم اجلحٗما٦م وسمالم ُمٙما٦م،
يمذًمؽ إذا ضم٤مؤوا قمـ ـمريؼ اًمٞمٛمـ حيرُمقن ُمـ ُمٞم٘م٤مت اؾمٛمف أن "اًمًٕمدي٦م" اؾمٛمف ىمديام "يٚمٛمٚمؿ" ،إذا ضم٤مؤوا قمـ
ـمريؼ ٟمجد حيرُمقن ُمـ ُمٞم٘م٤مت ىمري٥م ُمـ ُمٙم٦م وهق أىمرهب٤م ويًٛمك "ىمرن اعمٜم٤مزل" ،ويًٛمك أن "اًمًٕمل اًمٙمٌػم".
ا٩م
احل ُّ
وهٙمذا قمرومٜم٤م سمذًمؽ أن احل٩م ًمف ُمقاىمٞم٧مُ ،مٞم٘م٤مت زُم٤مين وُمٞمٞم٘م٤مت ُمٙم٤مين ،اًمزُما٤مين :ذم ىمقًماف -شمٕما٤مممَ ْ ﴿ :
٤مت﴾  ،أـمٚمؼ قمٚمٞمف مجٕم٤م ُمع أٟمف اصمٜم٤من وصمٚم٨مَ ،شم ْٖم ِْٚمٞم ًٌ٤م :أي هق طم٩م ذم هذه إؿمٝمر ،ومٛمـ أطمرم ذم هذه
َأ ْؿم ُٝم ٌر َُّم ْٕم ُٚمق َُم ٌ
( )233

إؿمٝمر ومٞمٕمتؼم أٟمف ىمد أشمك سم٤محل٩م ،وُمـ أطمرم سم٤محل٩م ىمٌؾ رُمْم٤منُ ٓ :يًٛمك طمج٤م ،أو يمذًمؽ ُمـ أطمرم سمٕمد يقم اًمٕمٞمد
ٓ يًٛمك طمج٤مٕ :ن زُم٤مٟمف ىمد وم٤مت ،ومال سمد أن يٙمقن ذم أؿمٝمر احل٩م ،وهل ؾمٌٕمقن يقُم٤م ،ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة وقمنم
ُمـ ذي احلج٦م ؾمٌٕمقن يقُم٤م ،ومال حيرم ذم رُمْم٤من وٓ حيرم ذم آظمر ذي احلج٦م.
اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿُ ،-مٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م ذو احلٚمٞمٗم٦م،
أُم٤م اعمٞم٘م٤مت اعمٙم٤مين :وم٢مٟمف أرسمٕم٦م وهل اًمتل أوىمتٝم٤م ّ
وأهؾ اًمِم٤مم اجلحٗم٦م ،وأهؾ اًمٞمٛمـ يٚمٛمٚمؿ ،وأهؾ ٟمجد هل ىمرن اعمٜم٤مزل ،هذه اعمقاىمٞما٧م اعمٙم٤مٟمٞما٦م ،إذا ضما٤مؤوا إًمٞمٝما٤م:
وم٢مهنؿ يتجردون ،ويٚمًٌقن إطمراُمٝمؿ اًمذي حيرُمقن سمف ،صمؿ يتقضمٝمقن إمم ُمٙم٦م.
صحٞمح أن أهؾ ٟمجد يتقضمٝمقن ِضم َٝم َ٦م اًمٖمرب ومٞمٛمرون سمٛمٞم٘م٤مت ىمارن
واعمٞم٘م٤مت اعمٙم٤مين خيتٚمػ سمختالف اًمٌٚمدان،
ٌ
اعمٜم٤مزل ،ويم٤من جيري ُمٕمٝمؿ ُم٤م ٌء ي٠مت ُمـ اجلٌ٤مل ُيًٛمك اًمًٞمؾ ،يٕمٜمل ُمع ذًمؽ اًمققمد اًمًٞمؾ اًمٙمٌػم ،هٙمذا ٟمٕمارف إذا
ضم٤مء ُمـ اًمٞمٛمـ يٛمر سمٞمٛم٘م٤مت اؾمٛمف َي َٚم ْٛم َٚمؿ و ُيًٛمك أن اًمًٕمدي٦م ،واذا ضم٤مء قمـ ـمريؼ اًمِم٤مم اجلحٗم٦م ،وقماـ ـمرياؼ

( )233اًمٌ٘مرة.197 :

فروع الفقه
اعمديٜم٦م ذو احلذيٗم٦م ،هذه هل اعمقاىمٞم٧م اًمتل َطمدََّّ َده٤م اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿٕ :-ضمؾ أهناؿ إذا أىمٌٚماقا إمم ُمٙما٦م
اهتٛمقا هبذا اًمٕمٛمؾ ،وأفمٝمروا قمٚمٞمٝمؿ قمالُم٤مت اًمتذًمؾٕ :ن اهلل -شمٕم٤مممُ -حي٥م أن ُيتَ ََذ ًَّم َؾ ًمف ،وذم احلدي٨م اًم٘مدد أن
اهلل ي٘مقلَ « :أ َٟمَ٤م ِقمٜمْْدََ اعمُْٜمْ َٙم ِ ِ
قهب ْؿ ُِم ْـ َأ ْضم ِكمش .
َنة ُىم ُٚم ُ ُ
َ
( )231

ا٤محل٩م ،وا ًْم ِ٘م ِ
ِ
ِ
حي ِ
َو ُه َق خمُُ َ َّ ٌػم ِذم ِ
ار َم ِهبِ َاام،
اإل ْطم َرا ِم َسم ْ َ
اران سمِا َ٠م ْن ُ ْ
ار َم سمِ ْ َ ِّ َ َ
حي ِر َم سمِ٤م ًْم ُٕم ْٛم َرةَ ،وم٢مِ َذا َوم َر َغ ُمٜمْ َٝما٤مَ :أ ْطم َ
لم اًمتَّ ََّٛمتُّ ِع سمِ َ٠م ْن ُ ْ
و ِ ِ
٤محل ِّ٩م ُُم ْٗم ِر ًداَ ،وإَ ْوم َْم ُؾ اًمتَّ ََّٛمتُّ ُع.
َ
حي ِر َم سمِ ْ َ
اإل ْوم َراد سمِ َ٠م ْن ُ ْ
وهٙمذا يٙمقن إذا ضم٤مء ُمـ اعمٞم٘م٤مت ،وم٢مٟمف خمُُ َ َّ ٌػم سملم إٟمً٤مك اًمثالصم٦م :خيت٤مر اًمتٛمتع ،أو اًم٘مران ،أو اإلظمراج ،ومذيمر
أن اًمتٛمتّّع إطمراُمف سم٤محل٩م ،وم٢مذا ومرغ ُمٜمٝم٤م وم٢مطمراُمف أوٓ سم٤مًمٕمٛمرة ،اًمتٛمتع أن حيرم سما٤مًمٕمٛمرة ،وما٢مذا ومارغ ُمٜمٝما٤م :أطمارم
سم٤محل٩م ،إذا ضم٤مء ُمثال ُمٌٙمرا ،ضم٤مء ذم أول ؿمٝمر ذي احلج٦م أو ضم٤مء ذم ذي اًم٘مٕمدة أو ؿمقال :وم٢من اعمخت٤مر حيرم سم٤مًمٕمٛمرة
ويّمػم ُمتٛمتٕم٤م ،اًمٕمٛمرة أقمامهل٤م يًػمة ٓ شمتٕمدى اعمًجد احلرام ،إذا أطمرم هب٤م وم٢مٟماف يٓماقف سم٤مًمٌٌٞما٧م ؾمإٌم٦م أؿماقاط
وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة ؾمٌٕم٦م أؿمقاط ،صمؿ ي٘مص أو حيٚمؼ ُمـ رأؾمف صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٚمٌس ،وشمٜمتٝمل قمٛمرشمف يمام هاق ُمٕماروف،
اًمٕمٛمرة وم٤موٚم٦م ؾمقاء يم٤من ُمٕمٝم٤م طم٩م أو مل يٙمـ ُمٕمٝم٤م طم٩م ،اًمٕمٛمرة قمت٘مٝم٤م واؾماع ومٞما٠مشمقن ذم رُمْما٤من واًمٕمٛمارة ومٞمٝما٤م
أومْمؾُ « ،قم ْٛم َر ٌة ِذم َر َُم َْم٤م َن َشم ْٕم ِد ُل َطم َّج ً٦مش  ،وذم رواي٦مَ « :شم ْٕم ِد ُل َطم َّج ً٦م َُم ِٕملش .
( )232

( )233

اًمًٜم٦م ُيم ِّٚمٝم٤م ،ذم ؿمقالٟٕ :مف ُمـ إؿمٝمر احلرم ،وًمٙمـ هق ُمـ أؿمٝمر احلا٩م ،ذم ؿمإمٌ٤منٟٕ :ماف
اًمٕمٛمرة ضم٤مئزة ذم َّ
أي
أيْم٤م ؿمٝمر ًمف طمرُمتف ،ذم ذي اًم٘مٕمدة ،ذم مج٤مدى إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ،ذم رسمٞمع إول أو اًمث٤مين ،يٕمٜمل أٟمف ُحيرم سم٤مًمٕمٛمرة َّ
اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م وىم٧م ًمٚمٕمٛمرة .أُم٤م احل٩م ومٕمرومٜم٤م أن زُمـ اإلطمرام سمف ٟمحق ؾمٌٕملم يقُم٤م :وذًماؽ أٟماف إذا أطمارم
وىم٧م ؿم٤مءَّ ،
ِ
احل َّ٩م َوا ًْم ُٕم ْٛم َر َة هللَِّ﴾  ،واحل٩م ٓ يتؿ إٓ سم٤مًمقىمقف سمٕمروما٦م،
سم٤محل٩م ومذًمؽ َيٚمزُمف أن ُيتٛمفً :م٘مقل هلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأمت ُّقا ْ َ
( )234

ومٚمق ضم٤مء ذم أول ؿمقال ذم أول اًمٕمٞمد قمٞمد اًمٗمٓمر وأطمرم سم٤محل٩م ،ىمٚمٜم٤م ًمف :شمٌ٘مك قمغم إطمراُمؽ طمتك شم٘مػ سمٕمروم٦م ،وطمتك

( ٓ )231أصؾ ًمف :أظمرضمف أمحد ذم "اًمزهد" ( )75 ،1وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "احلٚمٞم٦م" ( ،)177 ،6وىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم "يمِمػ اخلٗم٤مء" (ٓ :)233 ،1
أصؾ ًمف ُمرومققم٤م.
(ُ )232متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٛمرة ،سم٤مب قمٛمرة ذم رُمْم٤من ( ،)1863 ،1782وُمًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٛمرة ذم رُمْم٤من (ُ )1256مـ طمدي٨م
قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ )233متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ضمزاء اًمّمٞمد ،سم٤مب طم٩م اًمٜمً٤مء ( ،)1863وُمًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٛمرة ذم رُمْم٤منُ )1256( ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ
قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )234اًمٌ٘مرة.196 :

فروع الفقه
َػم سملم اًمتٛمتع
شمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وًمق سم٘مٞم٧م هذه اعمدة ؾمٌٕملم يقُم٤م أو ؾمتلم يقُم٤م ،ومال سمد أن يٌ٘مك ،إمم أن ُيٙمٛمؾ احل٩مَ ُ ،
خي َّ ُ
يٕمتٛمر صمؿ يٜمتٝمل ُمـ قمٛمرشمف ،صمؿ يٌ٘مك هذا هق إومْمؾ عمـ ضم٤مء ُمٌٙمرا.
صم٤مٟمٞم٤م :اًم٘مران :أي ي٘مقل" :أطمرُم٧م سمح٩م وقمٛمرة" ،أو "ًمٌٞمؽ قمٛمرة وطمج٦م"ُ ،يًٛمك ىمراٟم٤مٟٕ :مف َىم َر َن سملم احلا٩م
واًمٕمٛمرةِ ،
ظم٤مص سمام إذا أطمرم هبام،
وهبذه دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يٕمٜمل أهن٤م شمتداظمؾ وأن ذًمؽ
ّ
إذا رأى أ ّن إطمراُمف َيٙمٗمٞمف قمـ طم٩م اًمٕمٛمرة.
اإلومراد :أن ُحيرم سم٤محل٩م وم٘مط ،واظمتُُٚمػ أهيام أومْمؾ ،أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء اظمت٤مروا اًمتٛمتعٟٕ :مف آظمر اًمٕمٝمد ُمـ رؾماقل
اهلل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ ،-آظمر إُمريـ ُمٜمف اًمتٛمتع ،عمََّ٤م طم٩م يم٤من أيمثر أصح٤مسمف ُمٗمرديـ ،وًمٞمس ُمٕمٝمؿ َهادْْ ٌي ُما٤م
ؾم٤مىمقا َهدْْ ًي٤م ،وم٠مُمرهؿ سمذًمؽ أن يتحٚمٚمقا ،وذًمؽ ذم اًمٞمقم اًمراسمع ،أن يتحٚمٚمقا اًمتحٚمؾ يمٚمف ،أُمرهؿ سم٠من يٓمقومقا ،وسم٠من
يًٕمقا ،وسم٠من ي٘مٍموا ،ويٙمقٟمقن ِ
ىمد أيمٛمٚمقا اًمٕمٛمرة ،ىمٚمٌقا إطمراُمٝمؿ اًمذي ضم٤مؤوا سمف إمم قمٛمرةَ ،تٚمٚمقا أرسمٕما٦م ايا٤مم،
وذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ اًمذي هق يقم اًمؽموي٦م أطمرُمقا سم٤محل٩م ،وشمقضمٝمقا إمم ُِمٜمك ُحم ْ ِرُملم وسمٕمْماٝمؿ أطمرُماقا ُماـ هٜم٤مًماؽ،
وسمٕمد ذًمؽ يمٛمٚمقا أقمامل احل٩م ،اًمقىمقف صمؿ اعمٌٞم٧م إمم آظمره.
أُم٤م اًم٘مران :وم٢مٟمف أضم٤مزه سمٕمض اًمٕمٚمامء ،وىمد ذه٥م إًمٞمف اعم٤مًمٙمٞم٦م وٟمحقهؿ ،وهق اًمذي ومٕمٚمف اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف
ْ
َ
ّ
سم٤محل٩مًَ « :مٌَّٞمْ َؽ
َو َؾم َّٚم َؿ -اًمّمحٞمح أن إطمراُمف سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة أٟمف يم٤من ىم٤مرٟم٤م ،وًمق أن ذًمؽ مل يٙمـ فم٤مهرا ،أطمٞم٤مٟم٤م ُيٚمٌل
ّ
َطم َّج ً٦مش ،وأطمٞم٤مٟم٤م ُيٚمٌل سم٤محل٩م واًمٕمٛمرةًَ « :مٌَّٞمْ َؽ ُقم ْٛم َر ًة َو َطم َّج ً٦مش ،هٙمذا أـم٤مل اًمٕمٚمامء ذم هذا اعمقوع أهيام أومْمؾ ،اًمتٛمتع
أو اإلومراد أو اًم٘مران.
« َيمَ٤م َن اًمّمح ِ٤ميب ُقمٛمر -ر ِيض اهللَُّ َقمٜمْف -وُمـ سمٕمدََ ه ي ْ٠مُمرو َن سمِ ِ ِ
وىمّمدهؿ طمًـُ ،مع
٤مإل ْوم َراد َيٜمْ َٝم ْق َن َقم ِـ اًمتَّ ََّٛمتُّ ِعش ْ ،
ُ َ َ ْ َْ َ ُُ
َّ َ ُّ َ ُ َ َ
أن اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -أُمر سم٤مًمتٛمتع ،وىمّمد اًمّمح٤مسم٦م –ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أن ٓ يتٕمٓمؾ اًمٌٞم٧مٕ ،هناؿ إذا
( )235

أطمرُمقا :أطمرُمقا سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة مجٞمٕم٤م ،إُم٤م متتٕم٤م أو ىمراٟم٤م ،ايمتٗمقا سمذًمؽ ومل يٕمقدوا ،وإصؾ سم٠مٟمف ُم٠مُمقر سما٠من يا٠مت
اًمٜم٤مس إمم هذا اًمٌٞم٧م ويٓمقومقا سمف ويًٕمقا سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ،وم٠مراد قمٛمر أن ٓ يٕمتٛمروا ذم ؾمٗمرهؿ سمؾ ي٘متٍموا قمغم
اإلومراد طمتك ي٠ممتروا ذم ؾمٗمرة أظمرى ـمقال اًمًٜم٦م ،يٕمتٛمر سمٕمْمٝمؿ ذم أول اًمًٜم٦م ذم حمرم ،وسمٕمْمٝمؿ ذم ؾمٗمر وسمٕمْمٝمؿ
ذم مج٤مدى ومتٔمؾ اًمٙمٕمٌ٦م ُمٕمٛمقرة دائام سم٤مًمٓم٤مئٗملم ،هذا هق اًمذي اظمت٤مروه.

()235أظمرضمف اًمٓمح٤موي ( )3421 -3419قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وومٞمف إُمر سم٤مإلومراد .وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)26917قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمف.

فروع الفقه
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
واًمذيـ اظمت٤مروا ِ
واًمٜمٌال َ -ص َّ
اف
اًم٘مران اًمذيـ هؿ اعم٤مًمٙمٞم٦م وٟمحقهؿ ىم٤مًمقا :إٟمف هق اًمذي اظمتا٤مره اهلل
ْ
ّ
َو َؾم َّٚم َؿّ ٕ -ن اًمّمحٞمح أٟمف يم٤من ىم٤مرٟم٤م ،وًمٙمـ يم٤من ُمٕمف هدي ،وُمٜمٕماف اهلادي أن يتحٚماؾً :م٘ماقل اهلل -شمٕما٤مممَ ﴿ :وَٓ

َِْ
وؾم ُٙم ُْؿ َطم َّتَّك َي ٌْ ُٚم َغ ْاهل َدْْ ُي َ ِحم َّٚم ُف﴾  ،أُمرهؿ أن َيٌ٘مقا قمغم إطمراُمٝمؿ وٓ حيٚم٘مقا إمم أن حيٚمقا هلؿ اهلدي اًمذي
َتٚم ُ٘مقا ُر ُء َ
ِ
ِ
اؾماتَدْْ َسم ْر ُت ،عمَا٤م ُؾما ْ٘م ُ٧م ْاهل َادْْ َيَ ،وَٓ
اؾمتَ ْ٘مٌَ ْٚم ُ٧م ُم ْـ َأ ُْم ِريَُ :ما٤م ْ
ىم٤مُمقا سم٢مهدائف ،هذا وىم٤مل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿًَ « :م ِق ْ
( )236

َأ ْطم َٚم ْٚم ُ٧م َُم َٕم ُٙم ُْؿ َو َجلَ َٕم ْٚمتُ َٝم٤م ا ًْم ُٕم ْٛم َر َةش  :يريد هب٤مذ شمٓمٞمٞم٥م أٟمٗمًٝمؿ.
( )237

وًمٕمؾ ومٞمف شمٗمّمٞمال :أ َّن ُمـ َىم ِد َم ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ أو َىم ِد َم ُمثال ذم ًمٞمٚم٦م اًمث٤مُمـ أو ذم يقم اًمً٤مسمع ُمت٠مظمراُ ،ي َٗم َّْم ُ
اؾ ذم
طم٘مف أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمت٘مدُم٤م ،يمذًمؽ ُمـ ضم٤مء ذم أول يقم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة إمم احلج٦م ُحيرم سمٕمٛمرة ،أو ُمـ ضم٤مء سماذي
احل٩مُ ،حيرم سمٕمٛمرة ،وإذا أطمرم سمٕمٛمرة ويمٛمٚمٝم٤م ص٤مر ُمتٛمتٕم٤م وسم٘مل إمم أن حي٩م ،هذا
اًم٘مٕمدة أو ضم٤مء سمِمقال وهق ُيريد ّ
حي ِ
ار َم
اعمتٛمتع هذا اًمذي اظمت٤مروه ،أُم٤م ُمـ ي٠مت ُمت٠مظمرا ي٠مت ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ هذا ًمٞمس ُمٕمف وىم٧م يتٛمتع ومٞمف ومٞمٗمْمؾ أن ُ ْ
ف أن هٜم٤مك شمٗمّمٞمالُ ،مـ ضم٤مء ُمٌٙمرا ذم
سم٤مإلومراد :أن ُحيرم سم٤محل٩م ،ي١مظمر اًمٕمٛمرة إمم رُمْم٤من أو إمم أؿمٝمر سمٕمده٤م ،وم ُٕم ِر َ
أول اًمِمٝمر أو ذم اًمِمٝمر احل٤مدي قمنم أو اًمث٤مين قمنم :أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤م ،وُمـ ضم٤مء ُمتا٠مظمرا ذم اًمٞماقم اًمثا٤مُمـ أو
اًمً٤مسمع أو ذم ًمٞمٚم٦م اًمثَّ٤مُمـ ٓ يتٛمٙمـ قم٤مد ًة ُمـ اإلمت٤مم ،ومٕمٚمٞمف ذم هذه احل٤مل إن َىم ِد َر أن ُحيرم سم٤محل٩م ُمٗمردا يٓمقف
اًمٞمقم َّ
سم٤مًمقداع ويٌ٘مك قمغم إطمراُمف إمم يقم اًمٜمحر.
َو ُي َٚمٌِّل ِقمٜمْْدََ ِ
اإل ْطم َرا ِم َو َسم ْٕمدََ ُه
ذيمر أٟمف يٚمٌل قمٜمد اإلطمرام وسمٕمده ،اًمتٚمٌٞم٦م ُؾمٜم٦م وىمد وردت ومٞمٝم٤م أدًم٦م ،وردت أدًم٦م يمثاػمة شم١ميماد أمهٞما٦م اًمتٚمٌٞما٦م،
ومٞمنمع سم٠من يٚمٌل و ُيٙمثر ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م ،ذيمروا سم٠مٟمف شم٠ميمدت ذم قمنمة ُمقاوع أو ٟمحقه٤م ،ىم٤مًمقا :يٚمٌل إذا ريم٥م ،صم٤مٟمٞم٤م :إذا
ٟمزل ،صم٤مًمث٤م :إذا أىمٌؾ اًمٚمٞمؾ ،راسمٕم٤م :إذا أىمٌؾ اًمٜمٝم٤مر ،ظم٤مُمً٤م :إذا صغم ُمٙمتقسم٦م ،ؾم٤مدؾم٤م :إذا ؾمٛمع ُمٚمٌٞم٤م ،ؾم٤مسمٕم٤م :إذا ومٕمؾ
حمٔمقرا ،صم٤مُمٜم٤م :إذا شمالىم٧م اًمريم٤مب أو اًمروم٤مق ،شم٤مؾمٕم٤م :إذا قمال َٟم ََِم ًزا -أي صٕمد إمم ُمٙم٤من ُمرشمٗمع ،-قم٤مذا :إذا هٌط
ُمٜمخٗمْم٤م -أي ٟمزل سمٛمٙم٤من ُمٜمخٗمض.

( )236اًمٌ٘مرة.196 :
ِ
ِ
ِ
اإل ْىم َران َو ْ ِ
٤مب اًمتَّ َٛمتُّ ِع َو ِ
٤محل ِّ٩م َوومَ ًْ ِخ ْ
احلَ ِّ٩م عمَ ْـ َمل ْ َي ُٙم ْـ َُم َٕم ُف َه ْد ٌي ،)7229 ،1568( ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب
(ُ )237متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احل٩مَ ،سم ُ
اإلومْ َراد سمِ ْ َ
سمٞم٤من وضمقه اإلطمرام وأٟمف جيقز إومراد احل٩م واًمتٛمتع واًم٘مران وضمقاز إدظم٤مل احل٩م قمغم اًمٕمٛمرة وُمتك حيؾ اًم٘م٤مرن ُمـ ٟمًٙمفُ )1211( ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض
اهلل قمٜمٝمام.

فروع الفقه
إذن جي٥م اًمتٚمٌٞم٦م ذم هذه إُم٤ميمـ ،وشمٚمٌٞم٦م اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -شمٚمٌٞم٦م اًمتقطمٞمد يم٤من ي٘مقلًَ « :م ٌَّ ْٞم َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ
احل ْٛمدََ َواًمٜمِّ ْٕم َٛم َ٦م ًَم َؽ َواعمُْ ْٚمؽِ َ َٓ ،
ًَم ٌَّ ْٞم َؽًَ ،م ٌَّ ْٞم َؽ َٓ َ ِ
ذ َ
ذ َ
يؽ ًَم َؽش  ،ومٌٝم٤م اًمتٝمٚمٞماؾ وهبا٤م اًمتقطمٞماد
يؽ ًَم َؽ ًَم ٌَّ ْٞم َؽ ،إِ َّن ْ َ
( )238

سم٘مقًمفِ َ َٓ« :
ذ َ
يؽ ًَم َؽش ُمرشملم أو صمالصم٦م ،هذه هل إومْمؾ وإن اظمت٤مر همػمه٤م :ومٚمف ذًمؽ وهٙمذا.
ِ ِ
ِ
اًمِم ْٕم ِر َوإَ ْفم َٗم ِ
اؿ اًم ِّٓم ِ
اًمار ْأ ِ
َوإِ َذا َأ ْطم َرم َطم ُر َم َقم َٚم ْٞم ِف َؾم ٌْ َٕم ُ٦م َأ ْؿم َٞم٤م َءَ :أ ْظم ُذ َّ
ٞما٥م،
سَ ،و ًُما ٌْ ُس اعمَْخاٞمطَ ،و َؿم ُّ
٤مرَ ،و َشم ْٖمْٓم َٞم ُ٦م َّ
ِ
ؼم َو َأ ْيم ُٚم ُفَ ،و َقم ْ٘مدُُ اًمٜمِّ َٙم ِ
َفَ ،وا ًْم َق ْط ُء ِذم ا ًْم َٗم ْر ِج.
اًمر ْضم َٕم ِ٦م ِظمالَ ٌ
َواًمتَّ َٓم ُّٞم ُ
َ٤مح َو ِذم َّ
٥مَ ،و َىمتْ ُْؾ َص ْٞمد ا ًْم ُ ِّ
صمؿ ي٘مقل( :إِ َذا َأ ْطم َر َمَ :طم ُر َم َقم َٚمٞمْ ِف َؾمٌْ َٕم ُ٦م َأ ْؿمٞمَ٤م َء) ،وىمٞمؾ :إهن٤م شمًٕم٦م .وحمٔمقرات اإلطمرام اعمِمٝمقر أهن٤م ؾمٌٕم٦م :أظمذ
اًمِمٕمر ،ؿمٕمر اًمرأس أو ؿمٕمر اًمقضمف أو ؿمٕمر اًمٕم٤مٟم٦م أو ؿمٕمر اًمّمدر إذا يم٤من ومٞماف ،أظماذ إفمٗما٤مر أفمٗما٤مر اًمٞماديـ أو
اًمرضمٚملمً ،مٌس اعمخٞمط ،شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ،اًمتٓمٞم٥م ،هذه مخً٦م إذا ومٕمؾ واطمدا ُمٜمٝم٤م :ومٚمف اخلٞم٤مرُ ،خيػم سملم صمالصما٦م أؿماٞم٤مء
ُمذيمقرة ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ِٗمدْْ َي ٌ٦م ُِّمـ ِص َٞم٤م ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍ٦م َأ ْو ُٟم ًُُ ٍؽ﴾  ،وذم ىمتؾ صٞمد اًمؼم ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُمـ َىمتَ َٚم ُف
ُِمٜم ُٙمُؿ ُُّمتَ َٕم ِّٛمدًً ا َوم َج َزا ٌء ُِّمثْ ُؾ َُم٤م َىمتَ ََؾ ُِم َـ اًمٜمَّ َٕم ِؿ﴾  ،وم٢مذا ىمتؾ اًمّمٞمد :وم٢مٟمف -واحل٤مل هذهَ -يٗمديف سمٛمثٚمف ،وشمٙمٚمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء
( )239

( )213

قمغم ُمذه٥م اًمّمح٤مسم٦مٟ ،مٔمروا ُمثال إمم أن مح٤مر اًمقطمش أىمرب ُمثال إمم اًمٌ٘مر ،وم٘م٤مًمقاُ :مـ ىمتؾ محا٤مرا وطمِماٞم٤م :وم٢مٟماف
خيرضمف سم٘مرة ،واًمٜمٕم٤مُم٦م قمٜم٘مٝم٤م ـمقيؾ ومتٙمقن أيمثر ؿمٌٝم٤م سم٤مجلٛمؾ ،ومٛمـ ذسمح ٟمٕم٤مُم٦م وهق حمرم :وم٢مٟمف ي٠مت سمٌدٟما٦مٟ ،مٔماروا
ُمثال اًمٔمٌ٤مء أىمرب رء هل٤م اًمٖمٜمؿ اعمٕمز ُخيرج واطمدة ُمـ اًمٖمٜمؿ أو ُم٤م ؿمٌف ذًمؽ.
٥مش
وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح يٗمًد إذا قم٘مد وهق حمرم ،وذم احلدي٨مَ َٓ« :يٜمْ ِْٙم ُح اعمُْ ْح ِر ُم وَٓ ُيٜمْ ِْٙم ُح َوَٓ َ ْ
خي ُٓم ُ
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ذم أٟمف وم٤مؾمد ،ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م إمم أٟمف جيقز ،ودًمٞمٚمٝمؿ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس أن اًمٜمٌال َ -ص َّ
َاز َّو َج
اف َو َؾما َّٚم َؿَ « -شم َ
ْ
( )211

َُم ْٞم ُٛمق َٟم َ٦م َو ُه َق ُحم ْ ِر ٌمش

( )212

وهق سيح

ْاؼم ،اسماـ
اؿ ُيادومع طمادي٨م اسماـ قمٌا٤مس وم٘ما٤مل" :اهللُ َأ ْيم َ ُ
ومٝمذا ومٞمف إؿمٙم٤ملُ ،ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمِ َ

(ُ )238متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمتٚمٌٞم٦م ،)5915 ،1549( ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمتٚمٌٞم٦م وصٗمتٝم٤م ووىمتٝم٤م
(ُ )1184مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )239اًمٌ٘مرة.196 :
( )213اعم٤مئدة.95 :
( )211أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب َتريؿ ٟمٙم٤مح اعمحرم ويمراه٦م ظمٓمٌف (ُ )1439مـ طمدي٨م قمثامن سمـ قمٗم٤من -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ )212متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ضمزاء اًمّمٞمد ،سم٤مب شمزوي٩م اعمحرم ( ،)5114 ،4259 ،4258 ،1837وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح،
سم٤مب َتريؿ ٟمٙم٤مح اعمحرم ويمراه٦م ظمٓمٌف (ُ )1413مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.

فروع الفقه
اعمًٞم٥م ي٘مقلَ « :و ِه َؿ اسم ُـ َقم ٌَّ ٍ
٤مسش ٟٕ :مف شمٚمٛمٞمذا ًمفَ « ،و َُم ْٞم ُٛمق َٟم ُ٦م َٟم ْٗم ًُ َٝم٤م ُ ْ
ْؼم َأ َّٟم ُف َىمدْْ َشم ََز َّو َضم َٝم٤م َو ُه َق َطمالَ ٌَلش  ،ومدل
َت ِ ُ
( )214

213

( )215

قمغم أٟمف ٓ جيقز اًمٜمٙم٤مح إٓ وهق ُمتحٚمؾ.
واًمرضمٕم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف :ىمٞمؾ :إهن٤م ضم٤مئزةً ،مق ـمٚمؼ اُمرأشمف وأطمارم :ضما٤مز ًماف أن ي٘ماقل :اؿماٝمدوا سما٠مين راضمٕما٧م
َّ
دمديدَ ُمٚمٙمف.
اُمرأشمكٕ :هن٤م اؾمتداُم٦م وًمٞمً٧م
َ
ن سمف ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٛمـ َوم َر َض ومِ ِ
ا٨م َوَٓ
ا٩م َوماالَ َر َوم َ
اٞمٝم َّـ ْ
احلَ َّ
واًمقطء ذم اًمٗمرج ُمـ أيمؼم اعمحٔمقرات ،و ُوم ِّ َ

قق َوَٓ ِضمدََ َال ِذم ْ
ُوم ًُ َ
احلَ ِّ٩م﴾  ،اًمروم٨م :اجلامع ،هذا هق اًمّمحٞمح ،أٟمف إذا وـمئ :وم٢مٟمف يٗمًد طمجف ،وُمع ذًمؽ ُيتِ ُّٛم ُف
( )216

وًمق يم٤من وم٤مؾمدا ،صمؿ َي٘مْمٞمف وًمق يم٤من شمٓمققم٤مً ،مق ىم٤ملُ :ؾم٠مًم٘مل هذا اإلطمرام وٓ طم٤مضم٦م زم هبذا احل٩مٟ :م٘مقل :أٟم٧م أن

ُحم ْ ِرم ٍ
سم٤مق قمغم إطمراُمؽ ،وًمق ٟمقي٧م ىمٓمٕمف ٓ :يٜم٘مٓمع وُمع ذًمؽ قمٚمٞمف سمدٟم٦م.
ٌ

اعمرأة يم٤مًمرضمؾ ،إطمرام اعمرأة ُمثؾ اًمرضمؾ ٓ شمتٓمٞم٥م وٓ شم٘مص ُمـ اًمِمٕمر ،وٓ شم٘مص ُماـ إفمٗما٤مر ،وٓ شم٘متاؾ
ٟمٙما٤مح وهاق
اًمّمٞمد ،وٓ جيقز أن َشمَٜمٙمح وٓ جيقز هل٤م أن ُيٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م وهل طم٤مضم٦م حمرُم٦م ،ذيمروا أٟمف إذا ُىمدِِّّ َر أٟمف وىمع
ٌ
حمرمُ :طمٙمؿ سم٠مٟمف وم٤مؾمد ،وأن قمٚمٞمف أن ُجيدده سمٕمدُم٤م يٜمتٝمل ُمـ اًمٜمًؽ.
ويمذًمؽ أيْم٤م إذا طمّمؾ ُمٜمف اًمقطء ويم٤مٟم٤م ُحم ْ ِر َُم ْ ِ
لمَ :يم ََّٛم َٚمف وذسمح سمدٟم٦م ،وقمٚمٞمٝمام طم٩م ُماـ ىم٤مسماؾ إذا مل يٙمقٟما٤م ىماد
َطم َّج٤م.
٤مقمدًً ا دم ،وومِٞمام دو َن َذًمِ َؽ ِذم ُيم ُِّؾ و ِ
ات َومّم ِ
َث ِؿمٕم٤مر ٍ
وُمـ َومٕم َؾ َحم ْ ُذورا :وضم٥م َقم َٚمٞم ِف ا ًْم ِٗمدْْ ي ُ٦م ،و ِهل ِذم َصمالَ ِ
اطم ٍد ُُمدُُّّ
َ
ٌَ َ َ ُ
َ
ً َ َ َ ْ
َ َ ْ َ
َ َ
َ َ َ
َـم َٕم٤م ٍم.

( )213ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر اعمخزوُمل،
قم٤ممل أهؾ اعمديٜم٦م ،وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف .رأى قمٛمر ،وؾمٛمع قمثامن ،وقمٚمٞم٤م ،وظمٚم٘م٤م ؾمقاهؿ .وىمٞمؾ :إٟمف ؾمٛمع ُمـ قمٛمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥م :أطمد اًمٕمٚمامء إصمٌ٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمٌ٤مرُ ،مـ يمٌ٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م ،اشمٗم٘مقا قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراؾمٞمؾ .وًمد ًمًٜمتلم ُمْمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر -
ريض اهلل قمٜمف ،-وىمٞمؾٕ :رسمع ُمْملم ُمٜمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وشم ًٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ وهق اسمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 66 /11شمرمج٦م  ،)2358وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 217 /4شمرمج٦م .)88
( )214صحٞمح ُم٘مٓمقع :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب اعمحرم يتزوج ( ،)1845ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح ُم٘مٓمقع.
ذيمره اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري سمً١مال إصمرم ٕمحد (.)165/9
( )215أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب َتريؿ ٟمٙم٤مح اعمحرم ويمراه٦م ظمٓمٌف (.)1411
( )216اًمٌ٘مرة.197 :

فروع الفقه
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
خ ِ
س اعمَْ ِ
ِ ِ
ِ
ٞمط َو َؿم ُّؿ اًم ِّٓم ِ
س َو ًُم ٌْ ِ
اًمر ْأ ِ
اق ْط ِء
اًمّم ْٞمد ومدََ ا ُه سمِٛمثْٚمف ُم َـ اًماٜمَّ َٕم ِؿَ ،وومدْْ َيا ُ٦م ا ًْم َ
ٞم٥م َد ٌمَ ،وومدْْ َي ُ٦م َىمتْ ِْؾ َّ
َوومدْْ َي ُ٦م َشم ْٖمْٓم َٞم٦م َّ
ِ
احل ُّ٩م.
َسمدََ َٟم ٌ٦مَ ،و َي ْٗم ًُدُُ سمِف ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مضم ُ٦م إِ ًَمٞمْ ِف.
احل َ
احل َر ِمَ ،و َؿم َج ُر ُه َو َٟمٌَ٤م ُشم ُفَ ،و َيم ََذًم َؽ َُم٤م ُه َق ُم ْـ َطم َر ِم اعمَْديٜمََ٦م إَِّٓ َُم٤م َشمَدْْ ُقمق ْ َ
حي ُر ُم َصٞمْدُُ ْ َ
َو َ ْ
ي٘مقلُ( :مـ ومٕمؾ حمٔمقرا :وضمٌ٧م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م) ،ذم صمالث ؿمٕمرات ومّم٤مقمد دم ،واطمدة ُمـ اًمٖمٜمؿ إذا طمٚمؼ صمالث
ؿمٕمرات ،واًمّمحٞمح أن هذا ٓ يًٛمك طمٚم٘م٤م ،اهلل -شمٕم٤ممم -ىم٤مل﴿ :وَٓ َ ْ ِ
وؾم ُٙم ُْؿ َطمتََّّك َيٌْ ُٚم َغ ْاهل َدْْ ُي َ ِحم َّٚم ُف َوم َٛمـ
َ
ُ
َتٚم ُ٘مقا ُر ُء َ
ُمدّ ـمٕم٤مم ،إذا طمٚمؼ ؿمٕمرشملم ٟمتٗما٤م:
يْم٤م َأ ْو سمِ ِف َأ ًذى ُِمـ َّر ْأ ِؾم ِف َوم ِٗمدْْ َي ٌ٦م﴾  ،وومٞمام دون ذًمؽ ذم يمؾ واطمد ّ
َيمَ٤م َن ُِمٜم ُٙمُؿ َُّم ِر ً
( )217

شمّمدق سمٛمديـ إذا طمٚمؼ أو ٟمتػ ؿمٕمرة واطمدة شمّمدق سمٛمد ـمٕم٤مم.
ي٘مقل :ومدي٦م شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ،وًمٌس اعمخٞمط ،وؿمؿ اًمٓمٞم٥م يٙمقن ومديتٝم٤م دُم٤م ،واعمِمٝمقر أهن٤م ُشمُٚمحؼ سم٤محل٩م وأٟمف ُخيػم
ومٞمٝم٤مَ ﴿ :وم ِٗمدْْ َي ٌ٦م ُِّمـ ِصٞمَ٤م ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍ٦م َأ ْو ُٟم ًُُ ٍؽ﴾  ،ومدي٦م ىمتؾ اًمّمٞمد ومداؤه سمٛمثٚمف هٙمذا ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م وذم اًم٘مرآن
اًمٙمريؿَ ﴿ :وم َج َزا ٌء ُِّمثْ ُؾ َُم٤م َىمتَ ََؾ ُِم َـ اًمٜمَّ َٕم ِؿ﴾ .
( )218

( )219

أُم٤م اًمقطء :إذا ُم٤م وـمئ ذم اًمٗمرج :وم٢مٟمف يذسمح سمدٟم٦م ويٗمًد طمجفُ ،مع ذًمؽ يٙمٛمٚمف وًمق يم٤من وم٤مؾمدا ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ
سمٕمدُم٤م يٙمٛمٚمف حي٩م ُمرة أظمرى ،إذا يم٤من هذا هق احل٩م إصكم ،طمج٦م اإلؾمالم ،حيرم صٞمد احلارم وؿماجره وٟمٌ٤مشماف،
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
يمذًمؽ هق ُمـ طمرم اعمديٜم٦م إٓ ُم٤م شمدقمق إًمٞمف احل٤مضم٦م ،ومثٌ٧م أٟمف َ -ص َّ
اف َو َؾما َّٚم َؿ -طمارم ُمٙما٦م أقمٚماـ أن اهلل
ْ
طمرُمٝم٤م« :إِ َّن اهللَ طمرم ُم َّٙم َ٦م يقم َظم َٚم َؼ اًمًامو ِ
خيتَ ََغم َظمالَ ََه٤مَ ،وَٓ ُيٜمَ َّٗم ُر َصٞمْدُُ َه٤م،
ات َوإَ ْر َضَ ،ومالَ ُي ْٕم َْمدُُ َؿم َج ُر َه٤مَ ،وَٓ ُ ْ
َّ َ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ
َ َّ َ

وَٓ ُشم ْٚمتَ َ٘م ُط ؾم ِ٤مىم َٓمتُٝم٤م إَِّٓ عمُِٕمر ٍ
فش ُ َٓ« ،ي ْٕم َْمدُُ ش :يٕمٜمل ٓ ي٘مٓمع ؿمجره٤م« ،وٓ خيتغم ظماله٤مش :يٕمٜمل اًمٕمِم٥م اًماذي
َ
َ
َ ِّ
َ
( )223

ذم إرض ،سمؾ ُيؽمك شمرقم٤مه اًمدواب ،هذا ُمٕمٜمك «خيتغم ظماله٤مشُ َٓ« ،يٜمْ َٗم ُر َصٞمْدُُ َه٤مش ،جمرد شمٜمٗمػم أي٤م يم٤من قمّمٗمقرة ُمثال
أو ٟمٕم٤مُم٦م دظمٚم٧م ومْمال قمـ مح٤مم أو ٟمحقه٤م.

( )217اًمٌ٘مرة.196 :
( )218اًمٌ٘مرة.196 :
( )219اعم٤مئدة.95 :
(ُ )223متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اإلذظمر واحلِمٞمش ذم اًم٘مؼم ( ،)2393 ،1833 ،1349وُمًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب
َتريؿ ُمٙم٦م وصٞمده٤م وظماله٤م وؿمجره٤م وًم٘مٓمتٝم٤م إٓ عمٜمِمد قمغم اًمدوامُ )1353( ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.

فروع الفقه
يمذًمؽ ي٘مقل( :إطمراُمٝم٤م ذم وضمٝمٝم٤م) ،يٕمٜمل أٟمف ٓ ُشمُٖمٓمل وضمٝمٝم٤م إٓ إذا يم٤مٟما٧م قمٜماد اًمرضما٤مل إضم٤مٟما٥م ،ومٗمال
ِ
٤مهب٤م ُِم ْـ َر ْأ ِؾم َٝم٤م َقم َغم
اًمر َضم ُ٤مل َي ُٛم ُّرو َن سمِٜمََ٤م َو َٟم ْح ُـ ُحم ْ ِر َُم ٌ
٤متَ ،وم٢مِ َذا َطم٤م ُذو َٟمَ٤مَ :ؾمدََ ًَم ْ٧م إِ ْطمدََ ا َٟمَ٤م ضم ْٚم ٌَ َ َ
طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧مَ « :يمَ٤م َن ِّ
َو ْضم ِٝم َٝم٤مش  :ضمٚمٌ٤مب اًمرداء ،اًمرداء اًمقاؾمع يم٤مٟم٧م دمٕمٚمف قمغم رأؾمٝم٤م ،إذا أرادت :ؾمؽمت وضمٝمٝم٤م سمذًمؽ اجلٚمٌا٤مب أو
( )221

ي ْسم َـ سمِ ُخ ُٛم ِر ِه َّـ َقم َغم ُضمٞمُ ِ
سمذًمؽ اخلامر :ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًْمٞمَ ْ ِ
قهبِ َّـ﴾  ،ضمٕمؾ ومتح٦م اجلٞمْ٥م ُمـ اًمٕمقرة ،وم٠مضما٤مز هلا٤م أ ْن
( )222

َشمًَؽم وضمٝمٝم٤م ،إذا أدًم٧م مخ٤مره٤م ومٚمٞميسمـ سمخٛمرهـ ،أدًمتف :وم٢مٟمف ىمد يّمٞم٥م اًمقضمفٟ ،م٘مقل :وًمق يم٤من يمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م أن
شمًؽم وضمٝمٝم٤م أُم٤مم اًمرضم٤مل.
ؿمؿ اًمٓمٞم٥م ،هذه يمٚمٝم٤م ُمـ اعمحٔمقرات ،ويمذًمؽ
وهٙمذا شمٖمٓمٞم٦م ؿم ْٕمر اًمرأس هذه ُمـ اعمحٔمقراتً ،م ٌْس اعمخٞمط ّ
ىمتؾ اًمّمٞمد يٗمديف سمٛمثٚمف ُمـ اًمٜمٕمؿ ،ومدي٦م اًمقطء سمدٟم٦م ويٗمًد سمف احل٩م ،وحيرم صٞمد احلرم وؿمجره وٟمٌ٤مشماف وهاق ُماـ
ِ
ِ
ٞمؿ َطم َّر َم َُم َّٙم َ٦مش :يٕمٜمل أقمٚماـ َتريٛمٝما٤مَ « ،وإِ ِّين
يمذًمؽ ُمـ طمرم اعمديٜم٦م ،ي٘مقل اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿ« :إِ َّن إِ ْسم َراه َ
ص هلؿ أن ي٘مٓمٕمقا ُمـ اًمِمجر اعمحقر اًمذي هق اًمٕمقد اًمذي جيٕماؾ ذم اًمٌٙمارة،
ُأ َطم ِّر ُم اعمَْ ِديٜمَ َ٦م َُم٤م َسم ْ َ
لم َٓ َسمتَٞمْ َٝم٤مش َ ،ر َّظم َ
( )223

اجل٤مرة اًمتل دمر قمغم ومؿ اًمٌئر" يّمٜمٕمقهن٤م ُمـ اًمِمجر ويمذًمؽ ُم٤م شمادقمق
ي٘مٓمٕمقٟمف ُمـ اًمِمجر ،ويمذًمؽ أيْم٤م اًمٌٙمرة " َّ
احل٤مضم٦م اًمٞمٝم٤م.
خي ُْر َج ُِم ْـ َأ ْؾم َٗم ِٚم َٝم٤مَ ،و َيدْْ ُظم َؾ ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ َ٦م ُِم ْـ َسم ِ
٤مب َسمٜمِل َؿم ْٞم ٌَ َ٦م.
َو ُي ًَ ُّـ َأ ْن َيدْْ ُظم َؾ َُم َّٙم َ٦م ُِم ْـ َأ ْقمالَ ََه٤م َو َ ْ
ِ
قف سمِ ِف ؾمٌٕم٤مُ ،صمؿ يًٕمك ؾمٌٕم٤مُ ،صمؿ َ ِ
اق ُم
ٍمُ ،صم َّؿ َىمدْْ َطم َّؾ إِ ْن َيمَ٤م َن ُُمتَ ََٛمتِّ ًٕم٤مَ ،وما٢مِ َذا َيمَا٤م َن َي ْ
َو َيٌْدََ ُأ سمِ٤م ًْمٌَٞمْ٧مَ ،ومٞمَ ُٓم ُ َ ْ ً َّ َ ْ َ َ ْ ً َّ ْ
حيٚم ُؼ َو ُي َ٘م ِّ ُ
َّ ِ
ػ ِ َهب٤م َي ْق َم َقم َر َوم َ٦مُ ،صم َّؿ َيدْْ َوم ُع َسم ْٕمدََ ُهم ُر ِ
اٛم ِ
وب َّ
اؿ َيا ْ٠م َت اعمُْ ْز َدًمِ َٗما َ٦م،
٤محل ِّ٩مُ ،صم َّؿ َص َٕمدََ إِ َمم َقم َر َوم َ٦م َوم َق َىم َ
سُ ،صم َّ
اًمِم ْ
اًمؽم ِو َي٦مَ :أ ْطم َر َم سمِ ْ َ
ْ

ِ
وي ْ٠م ُظم ُذ طمّم٤م ِْ ِ
اجلامر و َ ِ
قف َو َي ًْ َٕمكُ ،صم َّؿ
ٞمض إِ َمم َُم َّٙم َ٦مَ ،وم َٞم ُٓم ُ
ٍمُ ،صم َّؿ ُي ِٗم ُ
َ َ
ََ
اجل َام ِر ُمٜمْ َٝم٤مُ ،صم َّؿ ُي ّْمٌِ ُح سمِ َٛم ِْم َٕم ٍر َو َي ْرُمل ِْ َ َ َ ْ
حيٚم ُؼ َأ ْو ُي َ٘م ِّ ُ
ؼم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم
قف ًمِ ْٚم َق َدا ِعُِ ،صم َّؿ َ ْ
َي ْر ِضم ُع إِ َمم ُِمٜمًًكَ ،و َي ْر ُِمل َسم ِ٘م َّٞم٦م إَ َّي٤م ِمُ ،صم َّؿ َي ْر ِضم ُع َسم ْٕمدََ َه٤م إِ َمم َُم َّٙم َ٦م َوم َٞم ُٓم ُ
ور َسم ْٕمدََ ُه َىم ْ َ
خي ُْر ُج َو َي ُز ُ
ِ ِ ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َام.
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚمؿَ -و َص٤مطم ٌَ ْٞمف َ -ر َ

( )221وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)24321أسمق داود :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب ذم اعمحرُم٦م شمٖمٓمل وضمٝمٝم٤م ( ،)1833واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب
اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب اعمحرُم٦م شمًدل اًمثقب قمغم وضمٝمٝم٤م ( .)2935ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )222اًمٜمقر.31 :
(ُ )223متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،)7333 ،4384 ،3367( ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ومْمؾ اعمديٜم٦م ودقم٤مء
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٞمٝم٤م سم٤مًمؼميم٦م وسمٞم٤من َتريٛمٝم٤م وَتريؿ صٞمده٤م وؿمجره٤م وسمٞم٤من طمدود طمرُمٝم٤م (ُ )1365مـ طمدي٨م أٟمس.

فروع الفقه
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ي٘مقل( :يًـ أن يدظمؾ ُمٙم٦م ُمـ أقماله٤م) ،وأقماله٤م هق ذو احلجقن اًمذي دظماؾ ُمٜماف اًمٜمٌال َ -ص َّ
اف
ْ
َو َؾم َّٚم َؿ  -وخيرج ُمـ أؾمٗمٚمٝم٤م ،أؾمٗمٚمٝم٤م اًمٖمريب اًمذي هل اًمريح ،يدظمؾ اًمٙمٕمٌ٦م ُمـ سما٤مب سمٜمال ؿماٞمٌ٦م قماغم اعمًاجد
( )224

احلرام ،اًمّمحٞمح أٟمف يدظمؾ ُمـ أي٦م ضمٝم٦م ،اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ اعمديٜم٦م أو ُمـ شمٚمؽ اًم٘مرى ،إٟمً٥م هلؿ أن يدظمٚمقا ُماـ
هذا اًمٌ٤مب ُمع هذا اًمٓمريؼ اًمذي هق احلجقن هق أقمغم ُمٙم٦م ،اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ ُضمدََّّ ة وُمـ شمٚمؽ اًم٘مرى يادظمٚمقن ُماع
اًمريح اًمذي هق أىمرب إًمٞمٝمؿ إذا يم٤من هٜم٤مك زطم٤مم طمتك يّمٚمقا إمم احلجقن ،اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ ٟمجد هلؿ ـمرياؼ ،هاذا
اًمٓمريؼ اًمذي ي٠مشمقن ُمٜمف يمٚمٝمؿ يتقضمٝمقن ورسمام يِمؼ قمٚمٞمٝمؿ همػم ُمـ اًمٓمرق ،ومٞمدظمٚمقن ُمـ هذا اًمٓمريؼ اًمذي ي٠مت ُمـ
ذق ُمٙم٦م ،اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ اًمٓم٤مئػ ،هلؿ ـمريؼ يٜم٤مؾمٌٝمؿ ،واًمذيـ يدظمٚمقن ُمـ اًمٞمٛمـ هؿ ـمريؼ يٜم٤مؾمٌٝمؿ وًمق يمٚمٗمقا
أن يدظمٚمقا يمٚمٝمؿ ُمـ أقمغم ُمٙم٦مًَ :م َِم َّؼ قمٚمٞمٝمؿ.
وضمٕماؾ ُمٙم٤مٟماف وصا٤مر اًمٜما٤مس
سم٤مب سمٜمل ؿمٞمٌ٦م يم٤من حم٤مزي٤م ًمٌئر زُمزم ،وًمٙمـ ُأزيؾ ُمٙم٤مٟمف عمََّ٤م َشم ََق َّؾم َع اًمٜم٤مس و َيمثُ َر ُ
يٓمقومقن ومقىمف إذا يم٤من ُمقضمقدا :دظمٚمقا ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞمٌ٦م اًمذي ُمـ اًمنمق أي اًمنمق ُمـ اًمِمامل ،يٌدأون أول ُما٤م
يدظمٚمقن ،يٌدأون سم٤مًمٌٞم٧م ٕٟمف اًمٜمًُُؽ ،يٌدأون سمف ويٓمقومقن إذا يم٤مٟمقا حمرُملم أو ُمتٛمتٕملم أو ىم٤مرٟملم ،اًم٘م٤مرن واعمحرم
يٓمقومقن سم٤مًم٘مدوم واعمتٛمتع يٓمقف سم٤مًمٕمٛمرة ؾمٌٕم٦م أؿمقاط ،صمؿ سمٕمده اًمًٕمل ،يًٕمقن سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ؾمٌٕم٦م أؿمقاط
صمؿ إذا يم٤مٟمقا ُمتٛمتٕملم حيٚمؼ وي٘مٍم ويتحٚمؾٟٕ :مف ىمد يمٛمٚم٧م قمٛمرشمف ،أُم٤م إذا يم٤مٟمقا ُمٗمرديـ ومٞمٌ٘ماقن قماغم إطماراُمٝمؿ
ويمذا اًم٘م٤مرن ،وإذا يم٤من يقم اًمؽموي٦م وهق اًمٞمقم اًمث٤مُمـ :أطمرُمقا سم٤محل٩م إذا يم٤مٟمقا ىمد َتٚمٚمقا يم٤معمتٛمتع ،ضمددوا اإلطمرام
وم٠مطمرُمقا سم٤محل٩م ،واًمذيـ هؿ سم٤مىمقن قمغم إطمراُمٝمؿ يذهٌقن إمم ُمٜمك ،ومٗمل هذه إزُمٜم٦م ٓ شمقضمد ُمٜما٤مزل يٜمزًمقهنا٤م إٓ
سم٠مضمرة ومٚمذًمؽ يٜمزًمقن أول ُم٤م ي٠مشمقن ذم ُمٜمك طمتك وًمق ضم٤مؤوا ذم اًمٞمقم إول ُمـ اًمِمٝمر يتقضمٝمقن إمم ُمٜمك و ُي٘مٞمٛماقا
ؾمٌٕم٦م أي٤مم أو صمامٟمٞم٦م إمم يقم اًمؽموي٦م ،مل يذيمر اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م قمروم٦م.
ي٘مقل( :إذا يم٤من يقم اًمؽموي٦م :أطمرم سم٤محل٩م ،صمؿ صٕمد إمم قمروم٦م) ،إذا يم٤مٟمقا ذم ُمٜمك أُمًقا شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ذم ُمٜمكً ،مٞمٚم٦م
قمروم٦م إذا يم٤مٟمقا ذم ُمٙم٦م ضم٤مؤوا إمم ُمٜمك وصٚمقا ومٞمٝم٤م مخً٦م صٚمقات ،وم٢مذا ـمٚمٕم٧م اًمِماٛمس ياقم قمروما٦م :شمقضمٝماقا إمم

(ُ )224متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٚمٌس اعمحرم ُمـ اًمثٞم٤مب وإردي٦م وإزر ( ،)1731 ،1635 ،1545واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب
شم٘مٚمٞمد اهلدي وإؿمٕم٤مره قمٜمد اإلطمرام (ُ )1243مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.

فروع الفقه
احل ُّ٩م َقم َر َوم ُ٦مش  ،ي٘مٗماقن هبا٤م إذا أشماك هماروب
قمروم٦م ،وشمقىمٗمقا هب٤م ،قمروم٦م هل أهؿ اعمٜم٤مؾمؽ وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨مَ ْ « :
( )225

اًمِمٛمس ،وقمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اعمقىمػ أن ُئمٝمروا اًمتذًمؾ ،اًمتذًمؾ هق آؾمتْمٕم٤مف سملم يدي اهلل ويٙمثرون ُماـ اًمتٚمٌٞما٦م،
و ُيٙمثرون ُمـ اًمدقم٤مء وُمـ اًمذيمر ،ويّمٚمقن اًمّمٚمقات مجٞمٕم٤م ،اًمٔمٝمر واًمٕمٍما شم٘ماديام ،ويا١مظمرون اعمٖمارب إمم أن
يّمٚمقا إمم ُمزدًمٗم٦م ،إذا شمٞمن هلؿ أن َي ِّم ُٚمقه٤م ىمٌؾ ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ،وم٢من مل يتٞمن ُمـ ؿمادة اًمزطما٤مم :وما٢مهنؿ يّماٚمقهن٤م ذم
اًمٓمريؼ ،صمؿ يٌٞمتقن سمٛمزدًمٗم٦م.
ي٘مقل :إذا سم٤مشمقا ذم ُمزدًمٗم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد صٚمقا ومٞمٝم٤م اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجع شم٠مظمػم أو ُمتك وصٚمقا ،إٓ إذا شما٠مظمروا ذم
اًمٓمريؼ صٚمقه٤م ذم اًمٓمريؼ :وم٢من سمٕمْمٝمؿ ٓ ي٠مت إٓ سمٕمد اًمٗمجر ،ومٜم٘مقل -واحل٤مل هذه :قمٚمٞمٝمؿ أن حيت٤مـمقا ًمٚمّمالة.
ْ
أظمذ احلَم ًمٞمس ذـم٤م ،اؿمؽمط قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ي٠مظمذ احلَم يمٚمف ؾمٌٕملم طمّم٤مة ،وًمٙمـ اًمّمحٞمح أهن٤م شم١مظماذ
سمٛمٕمٞم٦م ُمٙم٦م ،أهن٤م شم١مظمذ وًمق ُمـ داظمؾ ُمٜمك إٓ أٟمف ٓ يرُمل سمحَم ىمد ُرُمل.
إذا اصٌح وـمٚمع اًمٗمجر :صغم اًمٗمجر ُمٌٙمرا سمٛمزدًمٗم٦م ،دومع إمم ُمٜماك ىمٌاؾ أن شمٓمٚماع اًمِماٛمس ،شمقضماف إمم مجارة
اًمٕم٘مٌ٦م ،رُم٤مه٤م ،اًمرُمل هق َتٞم٦م ُمٜمك ،يٌدأ سمف ىمٌؾ يمؾ رء ،وسمٕمد اًمرُمل حيٚمؼ أو ي٘مٍم طمتك يٙمقن ىمد َتٚمؾ ،إذا ُما٤م
َت ّٚم َؾ اًمتحٚمؾ إول َّ
طمؾ ًمف اًمٚمٌ٤مس وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ومل يٌؼ قمٚمٞماف إٓ اًمٓماقاف،
رُمك وطمٚمؼ ،وم٠مشمك اصمٜملم ُمـ صمالصم٦مَ َ :
ٞمْمقا﴾  ،وم٢مذا ضم٤مؤوا إمم ُمٙم٦م :ـم٤مومقا وؾمٕمقا ،وهذا اًمٓمقاف هق
يٗمٞمض إمم ُمٙم٦م ،اإلوم٤مو٦م سمٛمٕمٜمك اًمتقضمف ﴿ ُصم َّؿ َأومِ ُ
( )226

احل٩م ،وـمقاف اًمزي٤مرة ،وـمقاف اإلوم٤مو٦م ،وهق ريمـ ُمـ أريم٤من احل٩م اًمتال ُذيمارت
أهؿ إـمقوم٦م ،و ُيًٛمك ـمقاف ّ
ّ
وٓ َيتؿ احل٩م إٓ سمف ،وإذا قمجز :ـم٤مف حمٛمقٓ ،أو قمغم قمرسم٦مُ ،يٚمػ سمف أو ٟمحق ذًمؽ إذا مل يتٞمن ومٞمٓمقف سمف يقم اًمٕمٞمد
َأ َّظم َره إمم احل٤مدي قمنم أو اًمث٤مين قمنم ،وًمق أظمره إمم اًمراسمع قمنم أو اخل٤مُمس قمنمً ،مٙمـ ٓ َتاؾ ًماف زوضمتاف طمتاك
يٓمقف هذا اًمٓمقافٟٕ :مف يٌ٘مك قمٚمٞمف حمٔمقرَتريؿ اًمٜمٙم٤مح ،أُم٤م إذا رُمك وطمٚمؼ :ومٕمؾ اصمٜملم :وم٢مٟمف يتحٚمؾ ،وحيؾ ًمف يمؾ
رء ،حيؾ ًمف اًمٓمٞم٥م ،وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ،وىمص اًمِمٕمر ،وىمٍم إفمٗم٤مر وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ،ويٌ٘مك قمٚمٞمف رء واطمادا وهاق
اًمٜمً٤مء ،ومال ي٘مرب اًمٜمً٤مء ٓ سمجامع وٓ سمت٘مٌٞمؾ وٓ طمتك سمِمٝمقة ٓ ي٘مرهبؿ.

( )225صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)18775 ،18774 ،18773أسمق داود :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب ُمـ مل يدرك قمروم٦م ( ،)1949واًمؽمُمذي :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ومٞمٛمـ أدرك اإلُم٤مم سمجٛمع وم٘مد أدرك احل٩م ،)889( ،واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،سم٤مب ومرض اًمقىمقف سمٕمروم٦م ( ،)3344 ،3316واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب
ُمـ أشمك قمروم٦م ىمٌؾ اًمٗمجر ًمٞمٚم٦م مجع ( ،)3315ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمحُ .مـ طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ يٕمٛمر.
( )226اًمٌ٘مرة.199 :
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وي٘مقل :يٗمٞمض إمم ُمٙم٦م ويٓمقف ويًٕمك صمؿ يرضمع إمم ُمٜمك ،يًت٘مر ذم ُمٜمك يرُمل سم٘مٞم٦م إي٤مم ،يرُمل يقم احل٤مدي
قمنم واًمث٤مين قمنم واًمث٤مُمـ قمنم ،إذا رُمك سم٘مٞم٦م إي٤مم اًمثالصم٦م :رضمع إمم ُمٙم٦م إن شمٞمن ،ويٌ٘ماك قمٚمٞماف ـماقاف واطماد
يًٛمك ـمقاف اًمقداع ،وم٢مذا ـم٤مف ـمقاف اًمقداع :وم٢مٟمف خيرج إذا يما٤من ًماف ُماثال أىما٤مرب يازورهؿ سمٛمٙما٦م أو يماذًمؽ
سم٤مًمٓمريؼ.
إذا يم٤من ًمف أىم٤مرب يزورهؿ سمٛمٙم٦م أو يمذًمؽ سم٤مًمٓمريؼ ،أو ٟمحق ذًمؽ.
ذيمروا أٟمف ُيًتح٥م زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -وص٤مطمٌٞمف ،واًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس سمٛمنمو ٍعٍ ،وًمٙمـ إذا
أراد أن ُيً٤مومر ًمٚمٛمديٜم٦م ومٞمٙمقن ىمّمده اعمًجد :أؾم٤مومر إمم اعمديٜم٦م ًمٙمل أصكم ذم ُمًجد اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ:-
وم٢من ُمًجده ُشمُْم٤مقمػ ومٞمف اًمّمالة ٍ
سم٠مًمػ مم٤م ؾمقاه إٓ اعمًجد احلرام ،هٙمذا صمؿ إذا وصؾ إمم اعمديٜما٦م :سمادأ سم٤مًمّماالة
سم٤معمًجد ىمٌؾ اًمزي٤مرة ،سمٕمد ذًمؽ ي٘مػ قمٜمد اًم٘مؼم ويًٚمؿ قمغم اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -وقمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ،هذه
صٗم٦م احل٩م.
اإلطمرام ُِمـ اعمِْٞم َ٘ما ِ
اف ِّ ِ
اإل ْطمرام ،واًمً ْٕملَ ،و َو ِ
َو َأ ْر َيمَ٤م ُن ْ
اقف إِ َمم
٤متَ ،وا ًْم ُق ُىم ُ
قفَ ،و َـم َق ُ
احلَ ِّ٩م :ا ًْم ُق ُىم ُ
اضمٌُ ُف ِ ْ َ ُ َ
َّ ُ
اًمز َي َ٤مرةَ ،و ِ َ ُ
ٞم٧م سمِ ِٛمٜمًًك ،واًمرُمل ،و ِْ
ٞم٧م سمِٛم ْزدًمِ َٗم َ٦م إِ َمم سمٕم ِد ٟمِّم ِ
َػم َذًمِ َؽ ُؾمٜمَّ ٌ٦م.
احلالَ َُقَ ،و َـم َق ُ
ػ اًم َّٚمٞمْ ِؾَ ،واعمٌَِْ ُ
َ َّ ْ ُ َ
َْ ْ
اًم َّٚمٞمْ ِؾَ ،واعمٌَِْ ُ ُ َ
اف ا ًْم َق َدا ِعَِ ،و َهم ْ ُ
اضمٌٝم٤م ِْ
ِِ
افَ ،و ِ
احلالَ َُق ِذم َأ َواٟمِ ِفَ ،وم َٛم ْـ َشم ََر َك ُر ْيمٜمًً٤مَ :مل ْ َيتِ َّؿ ُٟم ًُُ ُٙم ُف
َو َأ ْر َيمَ٤م ُن ا ًْم ُٕم ْٛم َر ِة :اًم َّٓم َق ُ
اًمً ْٕم ُل ِذم َأ َواٟمف َو َو ِ ُ َ
اإل ْطم َرا ُم َو َّ
ِ
ِ
ر َء َقم َٚمٞمْ ِف.
إَِّٓ سمِفَ ،و َُم ْـ َشم ََر َك َواضمًٌ٤مَ :ضم َ َ
ؼم ُه سمِدََ ٍمَ ،و َُم ْـ َشم ََر َك ُؾمٜمَّ ً٦مَ :ومالَ َ ْ
ذيمروا سمٕمد ذًمؽ أريم٤مٟمف ،أي اًمالزُم٦م ومٞمف :اإلطمرام ،واًمقىمقف سمٕمروما٦م ،وـماقاف اًمزيا٤مرة -اًماذي هاق ـماقاف
اإلوم٤مو٦م ،-واًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ،هذه أرسمٕم٦م ٓ ،يتؿ احل٩م إٓ هب٤مَُ ،مـ مل ي٘مػ سمٕمروم٦م :ومال طم٩م ًمفُ ،مـ مل يٓمػ
ـمقاف اًمزي٤مرة ،وًمق أن هذا اًمٓمقاف -ـمقاف اًمزي٤مرة -ريمـ ُمـ شمريمف اقمتؼم شم٤مريم٤م ًمٚمٜمًؽ ،يٌ٘مك ُحمرُم٤م إمم أن يٓمقف
ويمذًمؽ اًمًٕمل.
واًمًٕمل َخلَّ َّمف سمٕمض اًمٕمٚمامء أن يٗمديف إذا شمريمف ،أو قمجز أو ٟمز ،أو شمارك سمٕمْماف أن ُخيارج ومديا٦م اًمتال هال
َّ
اًمذسمٞمح٦م ،ومدي٦م قمـ اًمًٕمل ٓقمتٌ٤مرهؿ اًمقاضمٌ٤مت.
أُم٤م اًمقاضمٌ٤مت :ومٞمج٥م اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤متُ ،مـ مل حيرم ُمـ اعمٞم٘م٤مت :ومٕمٚمٞمف دم ،جي٥م اًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم اًمٚمٞمؾ،
ُمـ اٟمٍمف ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ :ومٕمٚمٞمف دم ،اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾُ ،مـ ذه٥م ىمٌؾ ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ :ومٕمٚمٞماف دم ،اعمٌٞما٧م
سم٠مي٤مم ُمٜمكُ ،مـ مل يٌ٧م هب٤م :ومٕمٚمٞمف دم .واًمرُمل ،ومٛمـ مل ير ِم اجلٛمرات يقُم٤م أو أي٤مُم٤م :ومٕمٚمٞمف دم .واحلٚمؼ -طمٚمؼ اًمرأس-
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ِ
الم
الم ُحم َ ِّٚم ِ٘م َ
ارا َم إِن َؿما٤م َء اهللَُّ ِآُمٜمِ َ
احل َ
 ،ومال ؿمؽ أيْم٤م أ ّن اًمذي يؽميمف ومٕمٚمٞمف دم ،ي٘مقل اهلل -شمٕم٤مممًَ ﴿ :متََدْْ ُظم ُٚم َّـ اعمَْ ًْجدََ ْ َ
وؾم ُٙم ُْؿ َو ُُم َ٘م ِّ ِ
ٍمي َـ﴾  ،ومدل قمغم أٟمف ٟمًؽ .ـمقاف اًمقداع ُٟم ًُُ ٌؽ ،وُم٤م قمدا ذًمؽ ُيٕمتؼم ؾمٜمٜم٤م.
ُر ُء َ
( )227

واًمٕمٛمرة ذيمرٟم٤م أهن٤م واضمٌ٦م وأهن٤م ومريْم٦م ،أريم٤مهن٤م صمالصم٦م ،اًمٓمقاف واإلطمرام واًمًٕمل ذم أواٟماف :يم٠مريما٤من احلا٩م،
وم٤مًمٓمقاف واإلطمرام واًمًٕمل أريم٤م ٌن ذم احل٩م ،هٙمذا اًمٕمٛمرة ،واضمٌ٤مهت٤م واطمد ،احلالق أو اًمت٘مّمػم ذم أواٟمف ،ومال يٚمٌس
ِ
ار:
طمتك حيٚمؼ ،وُمـ شمرك ريمٜم٤م :ومال يتؿ طمجف إٓ سمف ،ومٕمٚمٞمف أن يٌ٘مك ُحم ْ ِر ًُم٤م إمم أن ي٠مت سمف ،أُم٤م ُمـ قمجز :ومٕماغم ُما٤م ُأُم َ
ًم٘مقًمفَ ﴿ :وم٢مِ ْن ُأطم ٍِم ُشمُؿ َومام اؾمتَٞم ِ
ؼمه سمدم.
ن ُم َـ ْاهل َدْْ ِي﴾ ُ ،مـ شمرك واضمٌ٤مَ :ضم َ َ
ْ ْ ْ َ ْ ََْ
( )228

وذيمروا أن اًمقاضمٌ٤مت يمام ؾمٛمٕمٜم٤م قمدده٤م ؾمٌٕم٦م :اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘ما٤مت ،واًمقىماقف سمٕمروما٦م إمم اًمٚمٞماؾ ،واعمٌٞما٧م
رء
سمٛمزدًمٗم٦م ،واعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ،واًمرُمل ،واحلٚمؼ ،واًمتٖمًٞمؾ ،ومٛمـ شمرك واضمٌ٤م :ومٕمٚمٞمف ذٟم٥م ،أُم٤م إذا شمارك ُؾماٜمَّ ً٦م :وماال َ ْ
قمٚمٞمف.
قب ياقم ا ًْم ِٕم ِ
ِ
َػم ِه ص ِح ٍ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ٞمٛم ِ٦م إَ ْٟم َٕم٤م ِمَ ،و ُِم ْـ َهم ْ ِ
ٞماد
َػم َه٤م سمِ َج َذ ِع َو ْ٠من َو َصمٜم ِّل َهم ْ ِ َ
ٞمح ُم ْـ َؾم٤مئ ِر ا ًْم ُٕمٞمُ ِ َ ْ َ
َو ُشم ًَُ ُّـ إُ ْوحٞمَّ ُ٦م ُم ْـ َهبِ َ
سمٕمدََ اًمّمالَ َِة ،إِ َمم ِ
آظم ِر َي ْق َُم ْ ِ
لم ُِم ْـ َأ َّي٤م ِم اًمتَّ ْ ِ
َّنم ِيؼَ ،و َيتَ ََّمدََّّ ُق ُِمٜمْ َٝم٤م.
َّ
َْ
نم ِ
٨م ،واًمتََّّّمدُُّّ ُق سمِ٤مًمثُّ ُٚم ِ
٨م ،وإِهدََ اء اًمثُّ ُٚم ِ
واًمًٜمَّ ُ٦م َأ ْيم ُْؾ اًمثُّ ُٚم ِ
٨مَ ،و َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن ُي َْم ِّح َلَ :ومالَ َي ْ٠م ُظم ْذ ُِم ْـ َؿما ْٕم ِر ِه َوَٓ َسم َ ِ
اه
َ َ
َ ْ ُ
َ ُّ
َؿم ْٞم ًئ٤م.
ِ
اجل ِ ِ
ِ
اًمً٤مسمِ ِع َيمَ٤مُٕ ْو ِحٞمَّ ِ٦م إَِّٓ َأ ْن ُي ْٓمٌَ َخ َأ ْضم َزآً َو ُي ْٓم ِٕم َؿ).
٤مر َي٦م َؿم٤م ٌةٌَ ،و َقم ِـ ا ًْم ُٖمالَ ِم َؿم٤م َشمَ٤منُ ،ي ْذ َسم ُح َي ْق َم َّ
َوا ًْم َٕم٘مٞم َ٘م ُ٦م َقم ِـ ْ َ
ُمًتح٥م قمغم ُمـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف أن ياذسمح أواحٞمتف ذم ياقم اًمٕمٞماد أو ذم
سمٕمد ذًمؽ ذيمر أن إوحٞم٦م ُمًٜمقٟم٦م،
ٌ
إي٤مم اًمتل سمٕمد أي٤مم اًمتنميؼ ،وَتتص سمٌٝمٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم اًمتل هل اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ ،ويم٠من اعم١م ًِّمػ أضم٤مز أهن٤م شمٙمقن
ُمـ همػمه٤م ... ،أو مح٤مر وطمش أو ٟمحقه٤م ومل يذيمر ذًمؽ أطمد ،هٙمذا إوحٞم٦م شمٙمقن ذم ضمذع اًمرأس اًمذي ًمف ؾمت٦م
أؿمٝمر ،وصمٜمل اعم٤مقمز اًمذي ًمف ؾمٜم٦م ،ويمذًمؽ صمٜمل اإلسمؾ اًمذي َشم ََّؿ ًمف مخس ؾمٜملم ،وصمٜمل اًمٌ٘مر اًمذي َشم ََّؿ ًمف ؾمٜمت٤من ،وٓ سمد
أن شمٙمقن إوحٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ يمؾ ٍ
ض ًرا َسمٞمّٜم٤م ،أن شمٙمقن ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب.
قمٞم٥م يي سم٤مًمثٛمـ َ َ

( )227اًمٗمتح.27 :
( )228اًمٌ٘مرة.196 :
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ووىم٧م اًمذسمح يقم اًمٕمٞمد سمٕمد اًمّمالة ويًتٛمر إمم يقُملم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ قمغم ٍ
ىمقل ،وًمٕمؾ اًمّمحٞمح أهن٤م شمٙماقن
ذم أ ّي٤مم اًمتنميؼ اًمثالصم٦مٟ ،م٘مقل :يتّمدق ُمٜمٝم٤م ٓ سمد أن يتّمدق ُمٜمٝم٤م وًمق سم٘مٚمٞمؾٕ :هن٤م صدىم٦مً ،مٙمـ اًمًٜم٦م أن ي٠ميمؾ صمٚمث٤م
وهيدي صمٚمث٤م ويتّمدق سمثٚم٨م ،جيزئٝم٤م صمالصم٦م أضمزاءً :مٞمٙمقن ذًمؽ َؾم ٌَ ًٌ٤م ذم أ َّٟمَّف َشم ََّمدََّّ َق ُمٜمٝم٤م ،يٚمتٛمس اعمً٤ميملم ويٓمٕمٛمٝمؿ
وهيدي اًمثٚم٨م أصداىم٤مءه وضمػماٟمف وأىم٤مرسمف يٕمٓمٞمٝمؿ هدي٦م صمٚمث٤م ،اًمٌ٘مٞم٦م ي٠ميمٚمف وًمق سمٕمد زُم٤من ،يٕمٜمل ىماد شمتٙما٤مصمر
اًمثٚم٨مُ ،
قمٜمده اًمٚمحقم ومتُُحٗمظ ذم صمالضم٤مت وًمق عمدة ـمقيٚم٦م ،وٓ سم٠مس.
ُمـ أراد أن يْمحل ومال ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره وٓ ُمـ سمنمه ؿمٞمئ٤م ،ذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م أٟمف -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف َو َؾما َّٚم َؿ-
ْ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نماشمِ ِف َؿما ْٞمئً٤مش ،
نم َو َأ َرا َد َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َأ ْن ُي َْم ِّح َلَ :ومالَ َي ْ٠م ُظم ْذ ُم ْـ َؿم ْٕمره َوَٓ ُم ْـ َأ ْفم َٗما٤مره َوَٓ ُما ْـ َسم َ َ
ىم٤مل« :إ َذا َد َظم َؾ ا ًْم َٕم ْ ُ
( )229

واًمًٜمّّ٦م إذا اٟمتٝمك ُمـ ذسمح أوحٞمتف أن َي َت ََِم ٌَّ َف سم٤محلج٤مج ومٞمحٚمؼ رأؾمف.
اًمٌنم ُة
ُ
َ
اجلٚمدُ  ،ومال ي٠مظمذ ؿمٞمئ٤م ُمٜمف طمتك ُي َْم ِّح َلّ ،
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اًمٕم٘مٞم٘م٦م اًمتل هل َٟم ًَِٞم َٙم ُ٦م اعمقًمقد ،اؿمتٝمرت شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمٕم٘مٞم٘م٦م ،وهق اؾمؿ ىمديؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ؾمٛمقه٤م
سمذًمؽٟٕ :مف قم٤مدة إذا ذسمحقه٤م َقم ّ٘مقا ؿمٕمره :أي طمٚم٘مقا ؿمٕمرهَ « ،قم ِـ إ ْٟمثَك َؿم٤م ٌة و ِ
اطمادََ ٌة ُِما َـ ا ًْم َٖمَاٜمَ ِؿَ ،و َقم ِ
اـ ا ًْم ُٖمُاالَ ِم
َ
ِ
واًمًٜم٦م أن ُشمُذسمح ذم اًمٞمقم اًمً٤مسمع  ،وم٢من مل يتٞمن :ومٗمل اًمٞمقم اًمراسمع قمنم ،وما٢من مل يتٞمنا :ومٗمال اًمٞماقم
َؿم٤م َشمَ٤منش ُ ،
( )233

( )231

احل٤مدي واًمٕمنميـ ،وم٢من مل يتٞمن :ذسمح ُمتك شمٞمنت وًمق سمٕمد ؾمٜم٦م أو ؾمٜمقات.
وهل ُمثؾ إوحٞم٦م ُمـ إٟمف يتّمدق ُمٜمٝم٤م ويٗمدي ،وذيمروا أهن٤م ُشمُٜمزع أضمزآ سمٛمٕمٜمك أ َّٟمَّف ٓ ُيٙمن قمٔمٛمٝم٤م ،هٙمذا
ىم٤مًمقاُ :شمُٜمزع ضمذوٓ وٓ يٙمن هل٤م قمٔمؿُ ،يٓمٕمؿ ُمٜمٝم٤م يمام ُيٓمٕمؿ ُمـ إوحٞم٦م ،وٟمٙمتٗمل هبذا.
٤مضم ٍرَ ،و ُه َق َومر ُض ِيم َٗم٤م َي ٍ٦مَ ،و ِ
اجل َٝم٤م ُد ُم َع ُيم ُِّؾ َسمر َو َوم ِ
اخلَ ِ٤مُم ُسِْ :
َو ْ
٤مضم َ٠م ِة ا ًْم َٕمدُُ ِّوَ ،و ُه َق ُُم ِْمتَ َِٛم ٌؾ َقم َغمُُ :م َ٘م٤مشمِ ٍؾ،
٥م َُم َع ُُم َٗم َ
اضم ٌ
ْ
ي
َ
َو ُُم َ٘م٤م َشم ٍَؾَ ،و َُم ْٖمٜمُُق ٍمَ ،و ُُم َّم َ
٤محلَ ٍ٦م.

( ) 229أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب هنل ُمـ دظمؾ قمٚمٞمف قمنم ذي احلج٦م وهق ُمريد اًمتْمحٞم٦م) )1977( ،وومٞمف سمدل «سمنمشمفش« :سمنمهش.
( )233صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 26134 ،25253 ،24328اًمؽمُمذي :يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م ( ،)1513ىم٤مل
اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمذسم٤مئح ،سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م (ُ ،)3163مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم َقم٤مئِ َِم َ٦م .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اًمؽمُمذي:صحٞمح ،وذم اًمٌ٤مب قمـ قمكم وأم يمرز و سمريدة و ؾمٛمرة وأيب هريرة وهمػمهؿ.
( )231صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 23256 ،23193 ،23188 ،23139 ،23383أسمق داود :يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م ،سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م،
( ،) 2838 ،2837واًمؽمُمذي :يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب ُمـ اًمٕم٘مٞم٘م٦م ،) 1522( ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م ،سم٤مب ُمتل
يٕمؼ ،) 4221 ،4223( ،واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمذسم٤مئح ،سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦مُ ،)3165( ،مـ طمدي٨م َؾم ُٛم َر َة ْسم ِـ ُضمٜمْ َد ٍ
ب .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب
داود :صحٞمح.
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ٍ
َ
يمثػمة َذ َيم ََر اًمٕمٚمامء أن أيمثر ُم٤م
أطم٤مدي٨م
ومْمؾ ،وورد اًمؽمهمٞم٥م ومٞمف ذم
ضمٕمؾ اجلٝم٤مد ُمـ اًمٕمٌ٤مداتٟٕ :مف ىمرسم٦م وومٞمف ْ
وردت ذم إطم٤مدي٨م ذم اًمّمالة وذم اجلٝم٤مد ،وذم ومْماٚمف وذم يمٞمٗمٞمتاف وذم طمٙمٛماف وٟمحاق ذًماؽ ،و ُشمُقضماد ذم يمتا٥م
اًمٗمْم٤مئؾ :يمري٤مض اًمّم٤محللم عمََّ٤م ضم٤مء إمم اجلٝم٤مدَ :شم ََق َّؾم َع ذم إيراد إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م ومْمؾ اجلٝم٤مد ،ويمذًمؽ ذم يمت٥م
إطمٙم٤مم أيمثر وم٘مٝم٤مء ُي١مظمرون اجلٝم٤مد وجيٕمٚمقٟمف ُمع احلدود ،سمٕمدُم٤م يذيمرون اعمرشمد وُمـ ُي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد وٟمحق ذًمؽ،
يذيمرون هٜم٤مك اجلٝم٤مد ،ويذيمرون شمٌٕم٤م ًمف أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م وأطمٙم٤مم إُم٤من وأطمٙم٤مم اعمٕم٤مهادة ،وُما٤م أؿماٌف ذًماؽ،
وهٙمذا يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن.
صمؿ إن اسمـ ىمداُم٦م -رمحف اهلل-

( )232

ذم يمت٤مسمف اعم٘مٜمع اظمت٤مر أن اجلٝم٤مد يٙمقن ُمع اًمٕمٌ٤مداتٟٕ :مف قمٌ٤مدة وىمرسم٦م ،وسمٕمض

اًمٕمٚمامء ضمٕمٚمف ريمٜم٤م ُمـ أريم٤من اإلؾمالم ،يٕمٜمل َقمدََّّ أريم٤من اإلؾمالم ؾمت٦م :اًمِمٝم٤مدشم٤من ،واًمّماالة ،واًمّماقم ،واًمزيما٤مة،
واحل٩م ،واجلٝم٤مدٟٕ :مف ُ ِ
ذ َع إلفمٝم٤مر اإلؾمالم وًمٜمٍمه ،واًمٙمٗم٤مر ىمد ٓ يرضمٕمقن قمـ يمٗمرهؿ إٓ سم٤مًم٘مقة ،وًمذًمؽ ي٘مقل
سمٕمض اًمِمٕمراء ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي:
ِ
٤مب
٥م *** وىمد ٓن ُِمٜمف
دقم٤م اعمّمٓمٗمك ْ
ضم٤مٟم٥م وظم َٓم ُ
ٌ
جي ْ
دهرا سمٛمٙم َ٦م مل ُ َ
واًمًٞمػ َص ْٚم ٌ٧م سمٙم ِّٗمف *** ًمف أؾمٚمٛمقا واؾمتًٚمٛمقا وأٟم٤مسمقا
ومٚمام دقم٤م
ُ
اًم٘مقة قمٜمد ذًمؽ َشم َ٘م ٌَّٚمقا وىمٌٚمقا ،ودظمٚمقا ذم اإلؾمالم ،وأفمٝمر اهلل -شمٕم٤ممم -اإلؾماال َم هباذه
يٕمٜمل أهنؿ عمََّ٤م أفمٝمروا ّ
اًم٘مقة واجلٝم٤مد.
وم٠موٓ يم٤من اعمًٚمٛمقن اًمذيـ سمٛمٙم٦م ُمًتْمٕمٗملم ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يردوا قمـ أٟمٗمًٝمؿ ،وماذذاهؿ اًمٙمٗما٤مر َ
وؿمادََّّ ُدوا
ص هلاؿ سم٤مًم٘متا٤ملٟ ،مازل أوٓ جمارد
قمٚمٞمٝمؿ ،واوٓمروهؿ إمم اهلروب ،إمم اهلجرشملم ،وعم٤م يم٤من هلؿ ىمقة ذم اعمديٜم٦مُ :ر ِّظم َ
ِ
اإلذن :ىم٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ِذ َن ًمِ َّٚم ِذيـ ي َ٘م٤م َشم ُٚمق َن سمِ َ٠مهنؿ ُفم ِٚمٛمقا وإِ َّن اهللََّ َقم َغم َٟم ِ ِ
جمار ُد إ ْذن ىماد ُأ ِذ َن ًمٙماؿ
َّ ُ ْ ُ َ
َ ُ
ٍَمه ْؿ ًَم َ٘ماد ٌير﴾ َّ ،
ْ
( )233

وم٘م٤مشمٚمقا ،واقمٚمٛمقا أن اهلل -شمٕم٤ممم -يٜمٍميمؿ ،وأن اهلل قمغم ٟمٍميمؿ ىم٤مدر ،وم٤مضمتٝمدوا وىم٤مشمٚمقا ،وٟمزًم٧م آي٤مت ُمٙمٞم٦م أيْم٤م

(ُ ) 232مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اجلام قمٞمكم صمؿ اًمدُمِم٘مل صمؿ احلٜمٌكم .اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد ؿمٞمخ
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟم٤مسمٚمس ذم ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمرأ اًم٘مرآن،
وطمٗمظ خمتٍم اخلرىمل ،ويم٤من ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م قمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ احلًٜم٦مُ :مٜمٝم٤م" :اعمٖمٜمل" ذم اًمٗم٘مف
اعم٘م٤مرن ،و"اًمٙم٤مذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 165/22شمرمج٦م  ،)112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 281 /3شمرمج٦م .)333
( )233احل٩م.39 :

فروع الفقه
ذم ذًمؽ :ىم٤مل -شمٕم٤ممم -ذم ؾمقرة هم٤مومر ُمع أهن٤م ُمٙمٞم٦م﴿ :إِ َّٟمَّ٤م ًَمٜمَٜمٍم رؾم َٚمٜمََ٤م وا ًَّم ِذيـ آُمٜمُُقا ِذم ْ ِ
ياق َم َي ُ٘ماق ُم
احل َٞما٤مة اًمادُُّّ ْٟم َٞم٤م َو ْ
ُ ُ ُ ُ َ
َ
َ َ
ِ
ٜمٍم ُيم ُْؿ َويثَ ٌِّ ْ٧م َأ ْىمدََ ا َُم ُٙم ُْؿ﴾  ،وذم ؾمقرة احل٩م ىمٞمؾ:
َٜمٍموا اهللََّ َي ُ ْ
إَ ْؿم َٝم٤م ُد﴾  ،وذم ؾمقرة حمٛمد وهل ُمدٟمٞم٦م﴿ :إن َشم ُ ُ
( )235

( )234

إهن٤م ُمٙمٞم٦م ،وىمٞمؾُ :مدٟمٞم٦م ،هذه أي٤مت وسمٕمده٤م ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ِذ َن ًمِ َّٚم ِذي َـ ُي َ٘م٤م َشم ُٚمق َن سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ ُفم ِٚم ُٛمقا َوإِ َّن اهللََّ َقم َغم َٟم ْ ِ
ٍَم ِه ْؿ
ًَم َ٘م ِد ٌير﴾  ،ومٝمذا ومٞمف اإلذن.
( )236

صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ عم٤م ذيمر طم٤مل اعمًتْمٕمٗملم وٟمحقهؿ ،أظمؼم -شمٕم٤ممم -سم٠مٟمف ىم٤مدر قماغم ٟمٍماهؿ ،وأٟماف ًماق ُؾماٚمط
قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ٕهنؿ أومًدوا قمٚمٞمٝمؿَ ﴿ :و ًَم ْقَٓ َد ْوم ُع اهللَِّ اًمٜمََّّ٤م َس َسم ْٕم َْما ُٝمؿ سما ٌَ ْٕم ٍ
ات
اق ِاُم ُع َوسمِ َٞما ٌع َو َصا َٚم َق ٌ
ض َّهل ُادِِّّ َُم ْ٧م َص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٜمٍم ُه إِ َّن اهللََّ ًَم َ٘م ِ
َّا٤مه ْؿ ِذم إَ ْر ِ
ض
اقي َقم ِز ٌ
ياز * ا ًَّماذي َـ إِن َُّم َّٙمٜمَّ ُ
َو َُم ًَ٤مضمدُُ ُي ْذ َيم َُر ومٞم َٝم٤م ْ
ٜمٍم َّن اهللَُّ َُمـ َي ُ ُ
اؾم ُؿ اهللَِّ َيمَث ًػما َو ًَم َٞم ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٜمٍم َّن اهللَُّ َُمـ
اًمّمالَ َة َوآ َشم َُقا َّ
َأ َىم٤م ُُمقا َّ
اًمز َيمَ٤م َة َو َأ َُم ُروا ِسم٤معمَْ ْٕم ُروف َوهن َ ْقا َقم ِـ اعمُْٜم َٙمَر َوهللَِّ َقم٤مىم ٌَ ُ٦م إُ ُُمقر﴾  ،ومٚمام ىم٤ملَ ﴿ :و ًَم َٞم ُ َ
( )237

ٜمٍم ُه﴾  :قمرف اعمًٚمٛمقن أهنؿ ُمٜمّمقرون إذا ضم٤مهدوا :طمٞم٨م وقمدهؿ اهلل ،وقمدهؿ أن يٜمٍمهؿ إذا ٟمٍموه وإذا
َي ُ ُ
( )238

ىم٤مُمقا هبذا اجلٝم٤مد.
اًمقىمٕم٤مت اعمِمٝمقرة همزوة سمدر ،ظمرج اعمًٚمٛمقن صمالث ُمئ٦م وسمْمٕم٦م قمنما،
وم٠مول َ
وىمد طم٘مؼ اهلل اًمٜمٍم واًمٔمٝمقرَّ ،
مل يًتٕمدوا ًمٚم٘مت٤مل ،ظمرضمقا ُمـ أضمؾ ُُمالىم٤مة اًمٕمػم ،ويم٤من ومٞمٝم٤م ٟمحق أرسمٕمالم رضماال ،قما٤مزُملم قماغم أهناؿ ي٘ما٤مشمٚمقهنؿ
ويٖمٜمٛمقن هذا اًمٕمػم اًمذي ومٞمف هذه إُمقال وهذه اًمتج٤مرة ،ومخرج اعمنميمقن وىمد ىمرسمقا ُمـ إًماػ ،وعما٤م شم٘ما٤مسمٚمقا:
ٍَم اهلل اعم١مُمٜملم ،واعمنميمقن صمالصم٦م أوٕم٤مومٝمؿ وُمع ذًمؽ طمّمؾ اًمٜمٍم ،هٙمذا ضم٤مء ٟمٍما اهلل هلاؿ عما٤م أهناؿ صاؼموا
َٟم َ َ
وضمدّ وا واضمتٝمدوا.
وص٤مسمروا ّ
ويمذًمؽ ؾم٤مئر اًمقىمٕم٤مت ُمع اًمٙمٗم٤مر يٜمزل اهلل -شمٕما٤مممٟ -مٍماه ومٞمٖمٜمٛماقن ويرضمٕماقن ؾما٤معملم ،وئمٝمارون قماغم
اعمنميملم إمم أن اٟمتنم اإلؾمالمٟ ،مزل أوٓ اإلذن ،صمؿ ٟمزل سمٕمد ذًمؽ ىمت٤مل ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ ذم ىمقًمف -شمٕما٤مممَ ﴿ :و َىما٤مشمِ ُٚمقا ِذم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َؾمٌِ ِ
ارا ِم َطم َّتَّاك
ٞمؾ اهللَِّ ا ًَّمذي َـ ُي َ٘م٤مشم ُٚمق َٟم ُٙم ُْؿ﴾  :أي ُمـ ىم٤مشمٚمٙمؿ :وم٤مىمتٚمقه ،إمم ىمقًمفَ ﴿ :وَٓ ُشم َ٘ما٤مشم ُٚم ُ
احل َ
قه ْؿ قمٜمادََ اعمَْ ًْاجد ْ َ
( )239

( )234هم٤مومر.51 :
( )235حمٛمد.7 :
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فروع الفقه
ِ ِ
ِ
قه ْؿ﴾  ،وٟمزل أيْم٤م ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٛم ِـ ا ْقمتََدََ ى َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ َوم٤م ْقمتََدُُ وا َقم َٚم ْٞم ِف سمِ ِٛمثْ ِ
اؾ َُما٤م
ُي َ٘م٤مشم ُٚمق ُيم ُْؿ ومٞمف َوم٢مِن َىم٤م َشم ُٚمق ُيم ُْؿ َوم٤م ْىمتُ ُٚم ُ
ا ْقمتََدََ ى َقم َٚمٞم ُٙمُؿ﴾  ،وىمقًمف﴿ :وإِ ْن َقم٤م َىمٌتُُؿ َومٕم ِ٤مىمٌقا سمِ ِٛمثْ ِؾ ُم٤م ُقم ِ
قىم ٌْتُُؿ ِسمف﴾  ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إدًم٦م ،ومٙم٤مٟمقا ُي٘م٤مشمٚمقن
ْ ْ َ ُ
َ
َ
ْ ْ
( )243

( )242

( )241

َُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ.
وعمََّ٤م اٟمتنم اإلؾمالم وفمٝمر وىمقيٟ :مزًم٧م آي٤مت اًمًٞمػ ،أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م آي٤مت اعمنميملم يمٚمٝماؿُ :مثاؾ ىمقًماف -
لم طمٞم ُ٨م وضمدْْ ُمتقهؿ و ُظم ُذوهؿ واطمٍموهؿ وا ْىمٕمدُُ وا َهلؿ ُيم َُّؾ ُمرص ٍ
شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤م ْىمتُ ُٚمقا اعمُْ ْ ِ ِ
اد َوما٢مِن َشمَا٤م ُسمقا َو َأ َىما٤م ُُمقا
َْ َ
ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ
نميم َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
ُْ
ٕهنؿ يمٗم٤مر وٓ يؽميمقن ِىمتا٤مهلؿ إٓ إذا أٟما٤مسمقا
اًمّمالَ َة َوآ َشم َُقا َّ
َّ
اًمز َيمَ٤م َة َوم َخ ُّٚمقا َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ﴾  ،هٙمذا أُمروا سم٠من ي٘م٤مشمٚمقهؿَّ :
( )243

وو َّطمدُُ وا ،وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة ،وهٙمذا.
وأؾمٚمٛمقا َ
صمؿ ٟمزًم٧م أي٤مت سمذًمؽ ،ومٜمزل ىمت٤مل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وأهؾ اًمٙمت٤مب إمم أن يٕمٓمقا اجلزي٦مَ ﴿ :ىما٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِ
اذي َـ َٓ

ِ
ِ
أظم ِر وَٓ ُحيرُمق َن ُم٤م طمرم اهللَُّ ورؾمق ًُمف وَٓ ي ِديٜمُُق َن ِديـ ْ ِ
ي ْ١م ُِمٜمُُق َن سمِ٤مهللَِّ وَٓ سمِ٤م ًْمٞمق ِم ِ
َ٤مب َطمتََّّك
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأو ُشمُقا ا ًْمٙمتَ َ
ََ ُ ُ َ َ
َْ
َ
ُ
َ َ
َ َ ِّ ُ َ َ َّ َ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
٤مهم ُرو َن﴾ ِ ُ ،
ومنم َع ىمت٤مل أهؾ اًمٙمت٤مب إمم أن ُيٕمٓمقا اجلزي٦م.
َ َ ُ ْ َ
ُي ْٕم ُٓمقا ِْ َ
( )244

وذه٥م أيمثر اًمٕمٚمامء إمم أ َّن اجلزي٦م ٓ ُشمُ١مظمذ إٓ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وُمـ شمٌٕمٝمؿ ،وأحل٘مقا هبؿ اعمجقس ،صمؿ ُأ ُِماروا
سمٕمد ذًمؽ سم٘مت٤مل مجٞمع اًمٙمٗم٤مر ،وٟمزل ىمقًمف -شمٕما٤مممَ ﴿ :ىما٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِ
اذي َـ َي ُٚماق َٟم ُٙمُؿ ُِّما َـ ا ًْم ُٙم َّٗما ِ
٤مر﴾  :اسمادأوا سما٤مٕىمرب
وم٤مٕىمرب ،ومٕمٛمؾ سمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م ،عم٤م ُم٤مت اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -سمدؤوا سم٤مًمٕمرب اًمذيـ ارشمدوا ،وم٘ما٤مشمٚمقهؿ
( )245

إمم أن رضمٕمقا إمم اإلؾمالم ،صمؿ ىم٤مشمٚمقا اًمذيـ صدىمقا اعمتٜمٌئلم ومٜمٍمهؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وسمٕمدُم٤م َص َٗم ْ٧م هذه اجلزيارة ،ومل
يٌؼ ومٞمٝم٤م ذك :سمدؤوا سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمٙمٗم٤مر أظمريـ ،ومٖمزوا سمالد اًمروم سم٤مًمِم٤مم وٟمحقه٤م ،ومٖمزوا شمٚمؽ اًمٌالد وىم٤مشمٚمقا إمم
از ْوا سماالد اًمٕماراق ،وومٞمٝما٤م جماقس ومٖمازوهؿ
أن ومتحقا اًمِم٤مم ،وومتحقا ُمٍم ويمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ًمٚمٜمّم٤مرى ،وسمٕمد ذًمؽ َهم َ
ٍ
ؾمٜمقات قمديدة ،هٙمذا همزوا شمٚمؽ اًماٌالدُ ،ما٤م ىما٤مًمقا:
وـم٤مردوهؿ إمم أن ـم٤مردوا اعمجقس ،واؾمتَ َْق ًُم ْقا قمغم اًمٌالد ذم
ِ
ِ
ِ
َّ٤مس
ٟمٜمتٔمر طمتك يٖمزوٟم٤م صمؿ ٟمردهؿ ،سمؾ ىم٤مًمقاٟ :م٘م٤مشمٚمٝمؿ ،صدىمقا ىمقل اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿُ « :أُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمَّ َ
( )243اًمٌ٘مرة.191 :
( )241اًمٌ٘مرة.194 :
( )242اًمٜمحؾ.126 :
( )243اًمتقسم٦م.5 :
( )244اًمتقسم٦م.29 :
( )245اًمتقسم٦م.123 :
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ِ
َطمتََّّك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ َّن َٓ إِ ًَم َف إَِّٓ اهللَُُ ،و َأ ِّين َر ُؾم ُ
اًمز َيمَ٤م َةََ ،وما٢مِ ْن َوم َٕم ُٚماقا َذًمِ َ
اٛمقا ُِمٜمِِّّال
اًمّمالَ َة َو ُي ْ١م ُشمُقا َّ
ٞمٛمقا َّ
اؽَ :قم َّم ُ
قل اهللِ َو ُي٘م ُ
ِد َُم٤م َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ إَِّٓ سمِ َح ِّ٘م َٝم٤مش  :يٕمٜمل ىم٤مًمقاٟ :م٘متؾ يمؾ اًمٙمٗم٤مر إمم أن يٕمٓمقا اجلزي٦مٟ ،م٘م٤مشمٚمٝمؿ إمم أن يًٚمٛمقا أو يٕمٓمقا
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اجلزي٦م.
ويم٤من اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -يرؾمؾ اًمٖمزاة ،وذم طمدي٨م ُسم َر ْيدََ َة -ريض اهلل قمٜمف-
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -يم٤من إذا َأ َُّم َر أُمػما قمغم هي٦م أو ضمٞمِم٤م :أوص٤مه سمت٘مقى اهلل وُمـ ُمٕمف ُماـ اعمًاٚمٛملم ظماػما ،وىما٤مل:
٤مؾم ِؿ اهللَِِ ،و ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِِ ،ىم٤مشمِ ُٚمقا َُم ْـ َيم َٗم َر سمِ٤مهللِ ،ا ْهم ُزوا َوَٓ َشم ْٖم ُٚمقاَ ،وَٓ َشم ْٖم ِْد ُرواَ ،وَٓ ُمت َثِّ ُٚمقاَ ،وَٓ َشم ْ٘متُ ُٚمقا َوًمِٞمادًً ا،
«ا ْهم ُزوا سمِ ْ
( )247

أن رؾمقل اهلل َ -ص َّغم

لمَ :وم٤مد ُقمقهؿ إِ َمم َصمالَ ِ
ٞم٧م َقمدُُ و َك ُِمـ اعمُْ ْ ِ ِ
َث ِظم َّم ٍ
٤ملَ ،وم َ٠م َّيتَ ُٝم َّـ َأ َضم٤م ُسم َ
ُػ َقمٜمْ ُٝم ْؿ :ا ْد ُقم ُٝم ْؿ
قك َهل َ٤مَ :وم٤م ْىم ٌَ ْؾ ُِمٜمْ ُٝم ْؿَ ،و ُيم َّ
َوإِ َذا ًَم ِ٘م َ
َ
َّ
نميم َ ْ ُ ْ
اهلج ِ
ِ
اؼم ُهؿ ِسما َ٠مهنؿ إِ َذا َمل هي ِ
إِ َمم ِ
اإل ْؾمالَ ِمَ ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ َأ َضم٤م ُسم َ
ا٤مضم ُروا
قكَ :وم٤م ْىم ٌَ ْؾ ُِمٜمْ ُٝم ْؿَ ،و ُيم َّ
ارةَ ،و َأ ْظم ِ ْ ْ َّ ُ ْ
ُػ َقمٜمْ ُٝم ْؿُ ،صم َّؿ ا ْد ُقم ُٝم ْؿ إِ َمم ْ ْ َ
ْ َُ
ِ
ِ ِ
ِ
اب َ ْ ِ
َي ُٙمُق ُٟمُقا َيمَ٤مَٕ ْقم َر ِ
ر ٌء ،إَِّٓ َأ ْن ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقا ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِِ ،وما٢مِ ْن
جيري َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ ُطم ْٙم ُْؿ اهللِ َوَٓ َي ُٙمُق ُن َهل ُ ْؿ ذم ا ًْم َٖمَٜمٞم َٛم٦م َوا ًْم َٗم ْلء َ ْ

ُه ْؿ َأ َسم ْقا َوم٤م ْد ُقم ُٝم ْؿ إِ َمم ِْ
اجل ْز َي ِ٦مَ ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ َأ َضم٤م ُسم َ
قكَ :وم٤م ْىمٌَ ْؾ ُِمٜمْ ُٝم ْؿش إمم آظمر احلدي٨م .
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ُيٗمٝمؿ ُمـ هذا احلدي٨م أن اجلزي٦م ُشمُٓمٚم٥م ُمـ مجٞمع اًمٙمٗم٤مر ،وإمم ذًمؽ ذه٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسماـ شمٞمٛمٞما٦م  ،وم٢مٟماف
( )249

يرى أن ـمٚم٥م اجلزي٦م ُمـ أي دوًم٦م ُمـ إقمراب ،أو ُمـ اًمؼمسمر ،أو ُمـ اعمنميملم ،أو ُمـ اجل٤مهٚمٞملم ،أو ُمـ اهلٜمدوس،
أي دي٤مٟم٦م إذا سمذًمقا اجلزي٦م واًمتزُمقا سمِمٕم٤مئر اإلؾمالم واًمتزُمقا سم٠مطمٙم٤مُمف ،وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ و ُشمُٙمػ قمٜمٝمؿ وَت٘مـ
أو ُمـ ّ
دُم٤مؤهؿ ،وٓ ُي٘م٤مشمٚمقن و ُي َ١م َُّمٜمُُقن.

(ُ ) 246متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ﴿وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمٝمؿ﴾ (ُ ،)25مًٚمؿ :يمت٤مب
اإليامن ،سم٤مب إُمر سم٘مت ٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ :إًمف إٓ اهلل ) 22( ،واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام .-وذم اًمٌ٤مب
قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وأيب هريرة ،وأٟمس وهمػمهؿ.
( ) 247سمريدة سمـ احلّمٞم٥م سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ إقمرج سمـ ؾمٕمد سمـ رزاح سمـ قمدي سمـ ؾمٝمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ احل٤مرث سمـ ؾمالُم٤من سمـ أُميض
إؾمٚمٛمل ىم٤مل اسمـ اًمًٙمـ :أؾمٚمؿ طملم ُمر سمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٝم٤مضمرا سم٤مًمٖمٛمٞمؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب
(ص 94 :شمرمج٦م  ،)219واإلص٤مسم٦م ( 286/1شمرمج٦م .)632
( ) 248أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم،سم٤مب شم٠مُمػم اإلُم٤مم إُمراء قمغم اًمٌٕمقث(.)1731
احلراين ،صمؿ
( )249شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل  ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 13 /7شمرمج٦م .)619

فروع الفقه
وًمٙمـ أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ جيٞمزون اجلزي٦م إٓ ٕهؾ اًمٙمت٤مب واعمجقس وأشمٌ٤مقمٝمؿ :ذًمؽ ٕهنؿ ُماذيمقرون ذم أيا٦م
ِ
ِ
ِ
َ٤مب﴾  ،وأن أهؾ اًمٙمت٤مب َيدََّّ ُقمقن أهنؿ قمغم دياـ ؾمااموي ،ومٚماذًمؽ ُيؽميماقن ،وٕهناؿ إذا
﴿ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأو ُشمُقا ا ًْمٙمتَ َ
( )253

٤مهؿ ذًماؽ إمم اإلؾماالم ،ومادظمٚمقا ومٞماف ،وصا٤مروا ُماع
أظمذت ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م وقم٤مُمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م طمًٜم٦مَ :د َقم ُ
اعمًٚمٛملم ،هلؿ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم.
وم٤محل٤مصؾ أن اجلٝم٤مد جي٤مهد ُمع يمؾ سمر وم٤مضمر ،ضم٤مء ذًمؽ ذم سمٕماض إطم٤مديا٨م وذم أصما٤مر وياذيمرون ذًماؽ ذم
ىم٤مئؿ ُمع يمؾ أُمػم َسم ًّرا يم٤من أو وم٤مضمرا ،إذا يم٤من وم٤مضمرا ومٗمجقره قمغم ٟمٗمًف َو َٟم ْٗم ُٕمف ُمـ اعمًاٚمٛملم،
اًمٕم٘مٞمدة ،اجلٝم٤مد واحل٩م ٌ
وحيٗمٔمٝماؿ قماـ أن يٕمؽمواٝمؿ
إذا طمجقا يم٤من ُمٕمٝمؿ أُمػم ،وإن يم٤من هذا إُمػم قمٜمده سمٕمض اعمٕم٤ميصً ،مٙمٜمف َحيٛماٞمٝمؿ َ
إقمداء اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقهنؿ ،واًمذيـ هؿ ىمٓم٤مع ـمريؼ ،ويمذًمؽ إذا همزا هبؿ ،وًمق يم٤من ينمب اخلٛمر ،وًمق يما٤من َيًاٛمع
اًمٖمٜم٤مء ،وًمق ٟمحق ذًمؽ وًمٙمـ ٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم :طمٞم٨م إٟمف جيٛمٕمٝمؿ ،وي١مٟمٌٝمؿ ،وحيثٝمؿ قماغم اًمّماؼم وقماغم ُمٙم٤مسمادة
اًمٕمدو إمم أن يٜمتٍموا ،ومٞم٘م٤مشمٚمقن ُمٕمف ،ي٘م٤مشمٚمقن طمقًمف وأُم٤مُمف وقمغم ضم٤مٟمٌٞمف وظمٚمٗمف ،هذا ُمٕمٜمك ىمقهلؿ ُمع سمر ووما٤مضمر،
اًمؼم اًمّم٤مًمح إُمػم اًمّم٤مًمح اًمذي ُيّمٚمح ُمـ ُمٕمف ،واًمٗم٤مضمر اًمٕم٤ميص اًمذي قمٜمده قمّمٞم٤من ،وٓ يٙمقن يم٤مومرا :وم٤مٕصؾ
أن اًمٙمٗم٤مر ٓ ي٘م٤مشمٚمقن ُمع اعمًٚمٛملم هذا هق إصؾ.
وصدّّ إقمداء ،هٙماذا
طمٙمؿ اجلٝم٤مد أٟمف ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م :أ ْن ي٘مقم سمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم َ ْ
َت ُّم ُؾ هبؿ اًمٙمٗم٤مي٦م َ
ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم هب٤م اًمٌٕمض :يمٗمك قمـ اًمٌ٤مىملم ،اعمٓمٚمقب أن ي٘مقم هب٤م ُمـ َتّماؾ سماف اًمٙمٗم٤ميا٦م
إهٚمٞم٦م ،هذا ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م.
ومرض ٍ
قملم ذم صمالصم٦م طم٤مٓت:
وًمٙمـ جي٥م ُمع ُمٗم٤مضم٠مة اًمٕمدو ،ومذيمروا أٟمف يٙمقن َ
اًمّمدَّ  :وضم٥م قمٚمٞمف أن يثٌ٧م :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َذا ًَم ِ٘مٞمتُ ُْؿ ومِئَ ً٦م َوم٤م ْصمٌُتُُقا﴾  ،وىم٤مل﴿ :إِ َذا
احل٤مًم٦م إومم :إذا طمي
َّ
ِ
ِ
قه ُؿ إَ ْد َسم َ٤مر﴾  ،هذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف إذا همزوٟم٤مهؿ وشم٘م٤مسمٚمٜم٤م ُمٕمٝماؿ ٓ جياقز ٕطماد
ًَم٘مٞمتُ ُُؿ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا َز ْطم ًٗم٤م َومالَ ُشم َُق ًُّم ُ
( )251

( )252

وًمٞمٜمٍمهنؿ اهلل يمام وقمدهؿ.
اًمٗمرار واهلرب ،ومٚمٞمثٌتقا
َّ

( )253اًمتقسم٦م.29 :
( )251إٟمٗم٤مل.45 :
( )252إٟمٗم٤مل.15 :

فروع الفقه
لم :ىم٤مل اهلل
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا اؾمتٜمٗمرهؿ اإلُم٤مم :ي٤م ومالن! اٟمٗمر ي٤م ومالن! ي٤م ومالن! ومٛمـ داقمٝمؿ :وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ و َشم َٕم َّ َ
شمٕم٤مممُ﴿ :م٤م ًَم ُٙمُؿ إِ َذا ِىم َٞمؾ ًَم ُٙمُؿ ِٞمؾ اهللَِّ ا َّصم٤م َىم ْٚمتُ ُْؿ إِ َمم إَ ْر ِ
اٟمٗم ُروا ِذم َؾمٌِ ِ
ض﴾ ﴿ ،إَِّٓ َشم َِٜمٗم ُروا ُي َٕم ِّذ ْسم ُٙم ُْؿ َقم َذا ًسم٤م َأًمِ ًٞمام﴾ ،
ُ
ْ
َ
﴿ ِإَّٓ َشمَٜمٍموه َوم َ٘مدْْ َٟمٍَمه اهللَُّ﴾ ِ ﴿ ،
اٟمٗم ُروا ِظم َٗم٤م ًوم٤م َوصمِ َ٘م٤مًٓ﴾  ،دًمٞمؾ قمغم ُمـ قمٞمٜمٝمؿ اإلُم٤مم :وضم٥م قمٚمٞماف اًمٜمٗماقر:
َ َ ُ
ُ ُ ُ
( )253

( )255

( )254

( )256

ٕن اإلُم٤مم يٜمٗمر ذم ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم.
لم قمغم يمؾ ىم٤مدر صٖمػما يم٤من أو يمٌػما ،ذيمرا أو
احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :ومٞمام إذا وم٤مضم٠مهؿ اًمٕمدو ،إذا أهٚمؽ اًمٕمدو سم٤مًمٌٚمدَ :شم َٕم َّ َ
لم قمغم أهٚمٝم٤م أن يردوه ،إذا مل يٗمٕمٚمقا :وم٢من
سمّمدِّ ذًمؽ
أٟمثك ،أن ي٘مقم ِّ
اًمٕمدو اًمذي طمٍمهؿ إذا داهؿ اًمٕمدو اًمٌٚمدةَ :شم َٕم َّ َ
ّ
اًمٕمدو ؾمٞمتحٙمؿ ومٞمٝمؿ ،هذه صمالث طم٤مٓت :إذا طمي اًمّمػ ،أو اؾمتٜمٗمره اإلُم٤مم ،أو دمهٝمؿ اًمٕمدو.
اعمُْ َ٘م٤مشمِ ُؾ :هق ُيم ُُّؾ ُمً ِٚم ٍؿ ُم َٙم َّٚم ٍ
ػ َذ َيم ٍَرَ ،ومٞمُ َ٘م٤مشمِ ُؾ ُيم ُُّؾ َىم ْق ٍم َُم ْـ َي ِٚم ِٞمٝم ْؿ ُِم َـ ا ًْم َٕمدُُ ِّوَ ،وَٓ ُسمدََّّ ًمِ ُٙم ُِّؾ َضمٞمْ ٍ
ش ُِم ْـ َأ ُِم ٍػم َٓ ُي َ٘م٤م َشم َُؾ
َُ
ُ ْ ُ
ِِ
ث َطمدََ ٌ
حيدََ ُ
ث إَِّٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف
إَِّٓ سمِ٢مِ ْذٟمفَ ،وَٓ ُ ْ
اجلٝم٤مد ذيمر أٟمف ُمًتٛمر قمغم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء( :قمغم ُم٘م٤مشمِ ٍؾ ،و ُُم٘م٤م َشمَؾ ،وُمٖمٜمقم ،وُمّم٤محل٦م) .اعم٘م٤مشمؾ :يمؾ ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ
ذيمر ،ومٞم٘م٤مشمؾ ُّ
يمؾ ىمقم ُمـ يٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمدو ،واعم٘م٤مشمِؾ اًمذي يٖمزو ٓ سمد أن يٙمقن ُمـ اعمًٚمٛملم ،ومال يٙمقن ُمـ اًمٙمٗم٤مر:
ِ
اروا َسم ْٕم ُْما ُٝم ْؿ
ٕن اًمٕم٤مدة أن اًمٙمٗم٤مر ٓ سمد أن يٜمٍموا اًمٙمٗم٤مر وٓ يٜمٍمون اعمًٚمٛملم ىم٤مل اهلل -شمٕما٤مممَ ﴿ :وا ًَّماذي َـ َيم َٗم ُ
َأ ْوًمِٞمَ٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ض﴾  ،ومٚمذًمؽ ٓ جيقز اجلٝم٤مد قمغم اًمٙمٗم٤مر طمتك يًٚمٛمقا ٓ سمد أن يٙمقن اعمج٤مهد سم٤مًم ًٖمًا٤مٟٕ :ماف ُماـ دون
( )257

طمدّ ه مخً٦م قمنم،
اًمٌٚمقغ صٖمػم مل ُيٙمٚمػ وٓ ُيقُمـ أن يٜمخذل أو يًتًٚمؿ أو يْمٕمػ قمـ اعم٘م٤موُم٦م ،وطمده اًمٌٚمقغ أو ّ
ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤ملُ « :قم ِر ْو ُ٧م َقم َغم رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ي ْق َم ُأ ُطم ٍد َو َأ َٟمَا٤م
َ ُ
َ
ا ْسم ُـ َأ ْر َسم َٕم َ٦م َقم َنمَ ،وم َٚم ْؿ ُ ِ
جي ْز ِينش ،يم٠مٟمف رأى أٟمف يٙمـ ىمد سمٚمغ وٓ اؾمتٕمد ًمٚم٘مت٤ملَ « ،و ُقم ِر ْو ُ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َي ْق َم ْ
اخلَٜمْْدََ َق َو َأ ْٟمْا٤م ا ْسما ُـ
َ
نم َةََ ،وم َ٠م َضم َ٤مز ِينش  :يٕمٜمل أٟمف إذا سمٚمغ مخً٦م قمنم سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل ومٞمٙماقن طمٞمٜماذ ُمٙمٚمٗما٤م ،ومٞما١مُمر سم٤مًم٘متا٤مل،
َْ
مخ َس َقم ْ َ
( )258

( )253اًمتقسم٦م.38 :
( )254اًمتقسم٦م.39 :
( )255اًمتقسم٦م.43 :
( )256اًمتقسم٦م.41 :
( )257إٟمٗم٤مل.73 :
(ُ ) 258متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب سمٚمقغ اًمّمٌٞم٤من وؿمٝم٤مدهتؿ (ُ ،) 4397 ،2664مًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب سمٞم٤من
ؾمـ اًمٌٚمقغ (.)1868

فروع الفقه
ِ
اًمٕم٘مؾ يم٤معمج٤مٟملم ٓ يٕمرومقن اًم٘مت٤مل وٓ يٕمرومقن يمٞمٗمٞمتاف ،وماال ُي١مُمٜماقن ُماـ أن
يمذًمؽ ٓ سمد أن يٙمقن قم٤مىمال ،ومٗم٤مىمد
يٜمخذوا ويٜمخذل ُمـ ُمٕمٝمؿ ومال يٖمزون ،يٕمٜمل وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ يم٤معمجٜمقن.
اقل اهللِ! َه ْ
ويمذًمؽ ٓ جي٥م اًم٘مت٤مل إٓ قمغم اًمرضم٤مل ،ومال جي٥م قمغم اًمٜمً٤مء ،هٙمذا ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦مَ « :ي٤م َر ُؾم َ
اؾ َقم َ
اغم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احل ُّ٩مش ٕ :ن اعمارأة
احل ُّ٩م َوا ًْم ُٕم ْٛم َر ُةش  ،وذم رواي٦م ىم٤مل« :ضم َٝم٤م ُد ُيم َّـ ْ َ
اًمٜمِّ ًَِّ٤مء ضم َٝم٤م ٌد؟ َىم َ٤ملَ :قم َٚم ْٞم ِٝم َّـ ضم َٝم٤م ٌد َٓ ىمتَ ََ٤مل ومٞمفَ ْ :
( )259

( )263

وٕمٞمٗم٦م وٓ ُي١مُمـ أن يًتقزم قمٚمٞمٝم٤م اعمنميمقن ،واذا اؾمتقًمقا قمٚمٞمٝم٤م :أه٤مٟمقه٤م واؾمتحٚمقا وـم٠مه٤م وٟمحق ذًمؽ .وًمٙماـ
يٖمزو ُمع اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿٟ -مً٤مء وٓ يدظمٚمـ اعمٕمريم٦م وًمٙمـ جيٚمًـ ذم خمٞمامت وأُم٤ميمـ آضمتامع ،يداويـ
اجلرطمك و ُي َٛم ِّر ُوقن اعمرى ،وخيدُمـ اًمٖمزو ،وٓ يِمؽميمـ ذم اًم٘مت٤مل إٓ قمٜمد اًميورة ،ذم هذه إزُمٜم٦م اًمٜمًا٤مء ذم
يمثػم ُمـ اًمدول ىمد ظمٚمٕم٧م ضمٚمٌ٤مب احلٞم٤مء وشمِمٌٝم٧م سم٤مًمرضم٤مل وص٤مرت شم٘م٤مشمؾ قمٜمد اًم٘مت٤مل وًمٙمـ هذا آظمره ُم٤م ُـمٌٕم٧م
قمٚمٞمف اإلٟم٤مث.
ي٘مقل( :ومٞم٘م٤مشمِ ُؾ يمؾ ىمقم ُمـ يٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمدو) ،ودًمٞمؾ ذًمؽ هذه أيا٦م ﴿ َىما٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِ
اذي َـ َي ُٚماق َٟم ُٙمُؿ ُِّما َـ ا ًْم ُٙم َّٗم ِ
ا٤مر
َو ًْم َٞم ِجدُُ وا ومِٞم ُٙم ُْؿ ِهم ْٚم َٔم ً٦م﴾ ومٞم٘م٤مشمٚمقن ُمـ يٚمٞمٝمؿ ،يٌدؤون سمٛمـ ي٘مارب ُماٜمٝمؿ ،وإذا اٟمتٝماقا :متا٤مدوا وذهٌاقا إمم َُما ْـ
( )261

وراءهؿ ،وهٙمذا قمغم َطم ًَ ِ
٥م اًم٘مدرة ،اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ويمذًمؽ أشمٌ٤مقمٝمؿ وأشمٌا٤مع أشمٌا٤مقمٝمؿ اؾماتٛمروا ذم
اًم٘مت٤مل ،وم٘م٤مشمٚمقا وم٤مرس و َأ ْضم َٚم ْق ُه ْؿ ُمـ اًمٕمراق وُمـ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ،صمؿ حل٘مقهؿ ذم سمالد وم٤مرس أن اًمتل هل ظمراؾم٤من،
وهمػم اؾمٛمٝم٤م أن إمم إيران ،هٙمذا وىمع هٜم٤مك وىمٕم٤مت ذم ظمرؾم٤من وومتحقا أيمثر اًماٌالد ودوظماقا اًمٕمٌا٤مد ،وضسماقا
اجلزي٦م قمغم ُمـ اُمتٜمع قمـ اإلؾمالم ،وسم٘مقا يٕم٤مُمٚمقهنؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م ـمٞمٌ٦م طمًٜم٦م.
وعم٤م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٌالد سمالد ظمػمات وسمالد أري٤مف :ه٤مضمر إًمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٕمرب اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم اجلزيرة :إذ يم٤مٟم٧م
قمٞمش وىمٚم٦م ذات ٍ
ٍ
يد ،وأهٚمٝم٤م هم٤مًمٌ٤م يٕمٞمِماقن قماغم اًمٌٝما٤مئؿ ،ومٚماام
ػ
اجلزيرة ًمٞمً٧م يمٛمٜم٤مـمؼ شمٚمؽ اًمٌالد ،ومٗمٞمٝم٤م َؿم َٔم ُ
ه٤مضمروا هٜم٤مك :اؾمت٘مروا ذم شمٚمؽ اًمٌالد ظمرؾم٤منُ ،م٤مذا قمٛمٚمقا؟ شمٕم٤مُمٚمقا ُمٕمٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م ـمٞمٌ٦م ،محٚم٧م اعمجقس قماغم أن
دظمٚمقا ذم اإلؾمالم ،يم٤من ُمـ قمٛمؾ اعمًٚمٛملم اًمتج٤مرة ،إذا ضم٤مء اصمٜم٤من وومتح٤م ُمت٤مضمرمه٤م ،هاذا وماتح ديم٤مٟما٤م وهاذا وماتح

( )259صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)25322اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب احل٩م ضمٝم٤مد اًمٜمً٤مء ( )2931سمف ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.
( ) 263أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ضمٝم٤مد اًمٜمً٤مء (.)2721 ،2723
( )261اًمتقسم٦م.123 :

فروع الفقه
ديم٤مٟم٤م ،أطمدهؿ ضم٤مءه واطمد واؿمؽمى ُمٜمف واًمث٤مين ُم٤م ضم٤مءه أطمد ،ضم٤مء أظمر ًمٞمِمؽمي ُمـ إول ،وم٘م٤مل :أٟم٤م أوصمر ضم٤مري
وم٤مؿمؽم ُمٜمف :وم٢مٟمف مل ِ
ِ
يِمؽم ُمٜمف أطمد اًمٞمقم ،ومٚمام رأى اعمنميمقن هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٞمٜمٝمؿ :ىم٤مًمقا :إٟمف ي١مصمر همػمه ،ي١مصمر َُم ْـ يما٤من
ؾمٚمٞمؿ ،هذا هق اًمديـ اًمّمحٞمح ،ومٚمذًمؽ دظمؾ اًمٗمرس ذم اعمًٚمٛملم سمٕمدُم٤م يم٤مٟمقا ُي َ١م ُّدون
جي٤موره ذم اًمتج٤مرة ،ومٝمذا ديـ
ٌ
اجلزي٦م ،دظمٚمقا ذم اإلؾمالم.
وًمٙمـ يم٤من سمٜمق أُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمقًمٞمد

( )262

وذم قمٝمد ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ

( )263

يٕم٤مُمٚمقهنؿ سم٘مًقة ،إذا أؾمٚمؿ أطمدهؿ ُم٤م

أؾم٘مٓمقا قمٜمف اجلزي٦م ،وىم٤مًمقاُ :م٤م محٚمف قمغم اإلؾمالم إٓ اًمًالُم٦م ُمـ اجلزي٦م ومٞمٗمروقهن٤م قمٚمٞمف وًمق يم٤من ُمًٚمام ،شمقمم سمٕمد
ؾمٚمٞمامن اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز -ريض اهلل قمٜمف  ،وعم٤م شمقمم :أؾم٘مط اجلزيا٦م قماـ اعمًاٚمٛملم ُماـ أهاؾ
اًمٙمت٤مسملم وُمـ اعمجقس ،وم٘م٤مًمقا :إهنؿ يًٚمٛمقن ُمـ أضمؾ أن شمً٘مط اجلزي٦م ومال شمً٘مٓمٝم٤م ،وم٤مُمتٜمع وىم٤ملَ « :أ َٟمَ٤م َأ ْؿم َ٘مك ُِم ْـ
( )264

( ) 262اخلٚمٞمٗم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ إُمقي اًمدُمِم٘مل ،أسمق اًمٕمٌ٤مسُ .مٜمِمئ ُمًجد سمٜمل أُمٞم٦مُ .مـ ُمٚمقك اًمدوًم٦م إُمقي٦م ذم
اًمِم٤مم .وزم سمٕمد ووم٤مة أسمٞمف ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم ،واُمتدت ذم زُمٜمف طمدود اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم سمالد اهلٜمد ،ومؽميمًت٤من ،وم٠مـمراف اًمّملم ،ذىم٤م.
ُم٤مت ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم ،وًمف إطمدى ومخًقن ؾمٜم٦م .وُمدة ظمالومتف شمًع ؾمٜملم وصمامٟمٞم٦م أؿمٝمر .اٟمٔمر :شم٤مريخ اًمٓمؼمي (/ 6
 ،)495وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 347 /4شمرمج٦م .)123
( ) 263هق :ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ ،أسمق أيقب ،اخلٚمٞمٗم٦م اًم٘مرر إُمقي :وًمد ذم دُمِمؼ ،ووزم اخلالوم٦م يقم ووم٤مة أظمٞمف اًمقًمٞمد
ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم ،ويم٤من سم٤مًمرُمٚم٦م ،ومٚمؿ يتخٚمػ ُمـ ُمٌ٤ميٕمتف أطمد .يم ٤من ديٜم٤م ومّمٞمح٤م ُمٗمقه٤م قم٤مدٓ حمٌ٤م ًمٚمٖمزو .ضمٝمز ضمٞمقؿمف ُمع أظمٞمف ُمًٚمٛم٦م
سمرا وسمحرا عمٜم٤مزًم٦م اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ،ومح٤مسه٤م ُمدة طمتك ص٤محلقا قمغم سمٜم٤مء ُمًجده٤م .ويم٤من أسمٞمض يمٌػم اًمقضمفُ ،م٘مرون احل٤مضم٥م مجٞمالً ،مف ؿمٕمر
ييب ُمٜمٙمٌٞمف ،قم٤مش شمًٕم٤م وصمالصملم ؾمٜم٦م ،ىمًؿ أُمقآ قمٔمٞمٛم٦م ،وٟمٔمر ذم أُمر اًمرقمٞم٦م ،ويم٤من ٓ سم٠مس سمف ،ويم٤من يًتٕملم ذم أُمر اًمرقمٞم٦م سمٕمٛمر سمـ
قمٌد اًمٕمزيز ،وقمزل قمامل احلج٤مج .شمقذم سمداسمؼ قم٤مذ صٗمر ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم .وُمدة ظمالومتف ؾمٜمت٤من وشمًٕم٦م أؿمٝمر وقمنمون يقُم٤م .اٟمٔمر:
شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( ،)546 /6وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 111 /5شمرمج٦م .)47
( )264قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سم ـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم ،اإلُم٤مم
اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد
اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمديـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓيتف شمًٕم٦م وقمنميـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓي٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .ىم٤مل اسمـ
طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :قمد ُمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ،وُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 432 /21شمرمج٦م  ،)4277وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 114 /5شمرمج٦م .)48
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ِ
ِ
لم؟! إِ َّن َه َذا َهل َق اًم ُّٔم ْٚم ُؿِْ ،
َّ٤مس َٕ ْضم ِكمَ ،أ َوم َ٠م ْوم ِر ُض ِْ
ال َقم َ
اغم ا ًْم َٙمَا٤مومِ ِري َـ َطمتََّّاك
اجل ْز َي َ٦م َقم َغم اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
َأ ْن ُي ًْٚم َؿ اًمٜمَّ ُ
اجل ْز َي ُ٦م إِ َّٟمَّام ه َ
ُ
ُي َ٘م ُّروا َقم َغم ُيم ْٗم ِر ِه ْؿش  ،هٙمذا وصٚمقا إمم شمٚمؽ اًمٌالد.
( )265

واؾمتٛمروا أيْم٤م ذم اًم٘مت٤مل ذم إومري٘مٞم٤م ،همزوا شمٚمؽ اًمٌالد ،وص٤مروا يٗمتحقهن٤م سمٚمد ًة سمٚمد ًةً ،إمم أن وصٚمقا إمم سمالد ُم٤م
ُؾم ِّٛم َل سم٤مٕٟمدًمس ،اًمذي يًٛمك أن إؾمٌ٤مٟمٞم٤م واًمؼمشمٖم٤مل ،اؾمتقًمقا قمغم شمٚمؽ اًمٌالد ،وأصحٌ٧م سمال ًدا إؾمالُمٞم٦م ،وومتحقا
ُم٤م طمقهل٤م واٟمتنم اإلؾمالم ،يمٚمف سمٗمْمؾ اهلل -شمٕم٤ممم -وسمٜمٍمه ،صمؿ سمجٝم٤مدهؿ وضمالدهاؿ وهمازوهؿ ًمٚماٌالد اًمٌٕمٞمادة،
وقمدم شمٙم٤مؾمٚمٝمؿ ومٗمتحقا هذه اًمدول.
وىمد ؾمٛمٕمٜم٤م أهن٤م عم٤م ومتح٧م شمٚمؽ اًمدول وُمـ مجٚمتٝم٤م دوًم٦م شمقٟمس أن أؾمس ومٞمٝم٤م اًم٘مرى واعمدن اًمٙمٌػمة ويمذًمؽ
دوًم٦م اعمٖمرب ُضمٕمٚم٧م دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م وهل أىمرب إمم سمالد إؾمٌ٤مٟمٞم٤م اًمتل اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م اعمنميمقن اًمٜمّما٤مرى واًمٗمارٟم٩م،
ويمٚمام ىمقي اإلؾمالم وىمقي اعمًٚمٛمقن متًٙمقا سمديٜمٝمؿ ومٜمٍمهؿ اهلل واٟمتٍموا ويمٚمام َت٤مذًمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ :اهنزُمقا أُما٤مم
إقمداء وذًمقا ،ومج٤مء سمٌٕمض إطم٤مدي٨مَُ « :م٤م َشم ََر َك َىم ْق ٌم ِْ
اجل َٝم٤م َد ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِِ :إَِّٓ ُذ ًُّمقاش .
( )266

( ) 265مل أىمػ قمغم أصمر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز .أظمرضمف أسمق يقؾمػ ذم اخلراج (ص ،)142اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓم٘م٤مت ( ،)384/5ؾمػمة قمٛمر سمـ قمٌد
اًمٕمزيز ٓسمـ اجلقزي (ص )133-99سمٜمحقه.
( ) 266إؾمٜم٤مده طمًـ :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ إوؾمط" (ُ ) 3839مـ طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم
"اعمجٛمع" ( :) 284/5رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط قمـ ؿمٞمخف قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي .ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملً :مٞمس سمذاك ،وىم٤مل اًمذهٌل :روى قمٜمف
اًمٜم٤مس ،وىم٤مل اعمٜمذري ذم "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" ( ،)2158واسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم "اًمزواضمر" ( :)829/2رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.
وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم "صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" ( ،)1392وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م" ( :)352/6طمًٜمف اسمـ اًمٜمح٤مس
اًمدُمٞم٤مـمل ذم "ُمّم٤مرع اًمٕمِم٤مق" ( ) 137/1وهق طمدي٨م صحٞمح .ىمٚم٧م :وًمف ؿم٤مهد ذيمره اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م"
(رىمؿ ،)11ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-إذا شمٌ٤ميٕمتؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م ،وأظمذشمؿ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر ،وروٞمتؿ سم٤مًمزرع ،وشمريمتؿ اجلٝم٤مد :ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٙمؿ
ذٓ ٓ يٜمزقمف طمتك شمرضمٕمقا إمم ديٜمٙمؿش .ىم٤مل إًمٌ٤مين :وهق طمدي٨م صحٞمح عمجٛمقع ـمرىمف ،وىمد وىمٗم٧م قمغم صمالث ُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م قمـ اسمـ قمٛمر -
ريض اهلل قمٜمفُ -مرومققم٤م :إومم :قمـ إؾمح٤مق أيب قمٌد اًمرمحـ أن قمٓم٤مء اخل راؾم٤مين طمدصمف أن ٟم٤مومٕم٤م طمدصمف قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :ومذيمره .أظمرضمف
أسمق داود (رىمؿ ،)3462واًمدوٓيب ذم "اًمٙمٜمك" ( ،)65/2واسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" ( )2/256واًمٌٞمٝم٘مل ذم "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" (:)316/5
وشم٤مسمٕمف ومْم٤مًم٦م سمـ طمّملم قمـ أيقب قمـ ٟم٤مومع سمف :رواه اسمـ ؿم٤مهلم ذم ضمزء ُمـ "إومراد" ( )1/1وىم٤مل" :شمٗمرد سمف ومْم٤مًم٦م" وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل :
" روي ذًمؽ ُمـ وضمٝملم قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ اسمـ قمٛمر"  :يِمػم سمذًمؽ إمم شم٘مقي٦م احلدي٨م ،وىمد وىمٗم٧م قمغم أطمد اًمقضمٝملم اعمِم٤مر إًمٞمٝمام
وهق اًمٓمريؼ :اًمث٤مٟمٞم٦م :قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش قمـ إقمٛمش قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ اسمـ قمٛمر .أظمرضمف أمحد (رىمؿ )4825وذم "اًمزهد"
( ، )2- 1/84/23واًمٓمؼماين ذم "اًمٙمٌػم" ( )1/237/3وأسمق أُمٞم٦م اًمٓمرؾمقد ذم "ُمًٜمد اسمـ قمٛمر" ( .)1/232واًمقضمف اًمث٤مين أظمرضمف
اًمٓمؼماين ذم "اًمٙمٌػم" ( ) 1/137/3قمـ ًمٞم٨م قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء :و أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم "اًمٕم٘مقسم٤مت" ( :)1/79
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ضمٞمش ُمـ ٍ
ٍ
ي٘مقل -رمحف اهلل( :وٓ سمد ِّ
حيدََ ُ
طمدَ ث إٓ سم٢مذٟمف) ،هٙماذا ذيماروا
ًمٙمؾ
ث َ
أُمػم ٓ ي٘م٤م َشمَؾ إٓ سم٢مذٟمف ،وٓ ُ ْ
أهنؿ ٓ جيقز اًمٖمزو إٓ سم٢مذن اإلُم٤مم ،اإلُم٤مم ًمف اًمقٓي٦م قمغم سمالده وقمغم ممٚمٙمتف ،ومال جيقز أن ي٘م٤مشمؾ إٓ سم٢مذٟمف ،وٓ سماد
ًمألُمػم ُمـ وزراء يِم٤مـمرهؿ أيـ ٟمذه٥م ،وسم٠مي سمالد ٟمٌدأ ،ويمٞمػ ٟمٌدأُ ،مـ يٙمقن قماغم اعمٞمٛمٜما٦م ،وُماـ يٙماقن قماغم
اعمٞمنة ،وُمـ يٙمقن ذم اًم٘مٚم٥م ،وُمـ يٙمقن ذم اًمً٤مطم٦م أو ذم ؾم٤مىم٦م اجلٞمش يدسمرهؿ ويًتِمػمهؿ ُمٕمف ،وماال ُحي ِ
ادصمقن
طمدصم٤م إٓ سم٢مذٟمف.
وٓ َ َ ِ
حي ُّؾ ًمِ ْٚمٛمً ِٚم ِٛم َ ِ ِ ِ ِ
اج َرَ ،و َمل ْ َيتْ ِْٚم ُٗماقا َؿما ْٞمئً٤م سمِاالَ
حي ِر ُىمقاَ ،و َمل ْ َي ْ٘م َٓم ُٕمقا َّ
اًمِم َ
َ
اجل ْٞم ُشَ :مل ْ َ ْ
لم ا ًْمٗم َر ُار ُم ْـ ُمثْٚم ِٝم ْؿَ ،وإِ َذا َفم َٗم َر ْ َ
ُ ْ
َُمٜمْ َٗم َٕم ٍ٦م.
ي٘مقل( :وٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٗمرار ُمـ ُمثٚمٝمؿ) ،وىمٞمؾ ٓ :جيقز أن يٗمروا ُمـ ُمثٚمٞمٝمؿٟ ،مازل ىمقًماف -شمٕما٤ممم -ذم
ؾمقرة إٟمٗم٤مل﴿ :إِن َي ُٙمُـ ُِّمٜم ُٙم ُْؿ ِقم ْنمو َن َص٤مسمِ ُرو َن َي ْٖم ِْٚم ٌُقا ُِم٤م َئتَ ْ ِ
َلم َوإِن َي ُٙمُـ ُِّمٜم ُٙمُؿ ُِّم٤م َئ ٌ٦م َي ْٖم ِْٚم ٌُقا َأ ًْم ًٗم٤م﴾  ،ذم هاذا أٟماف
ُ
( )267

جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يّمؼموا عمثٚمٝمؿ قمنمة ُمرات ،اعمئ٦م ي٘م٤مشمٚمقن أًمٗم٤م ومٞمٖمٚمٌقن أًمٗم٤م ،اًمٕمنمون ي٘م٤مشمٚمقن ُمئتلم ُمثٚمٝمؿ قمنماة
ػ اهللَُّ َقمٜم ُٙم ُْؿ َو َقم ِٚم َؿ َأ َّن ومِٞم ُٙم ُْؿ َوا ْٕم ًٗم٤م َوما٢مِن َي ُٙمُاـ
ػ اهلل قمٜمٝمؿ وأُمرهؿ أن ي٘م٤مشمٚمقا ُمثٚمٞمٝمؿ﴿ :أ َن َظم َّٗم َ
ُمرات ،صمؿ َظم َّٗم َ
ِ
ػ َي ْٖم ِْٚم ٌُقا َأ ًْم َٗم ْ ِ
ُِّمٜم ُٙمُؿ ُِّم٤م َئ ٌ٦م َص ِ٤مسم َر ٌة َي ْٖم ِْٚم ٌُقا ُِم٤م َئتَ ْ ِ
اًمّم ِ٤مسم ِري َـ﴾  ،وهٙمذا أُمرهؿ
َلم َوإِن َي ُٙمُـ ُِّمٜم ُٙم ُْؿ َأ ًْم ٌ
لم ِسم٢مِ ْذن اهللَِّ َواهللَُّ َُم َع َّ
( )268

أن ي٘م٤مشمٚمقا ُمثٚمٞمٝمؿ ،ومٚمذًمؽ ٓ جيقز أن يٗمروا ُمـ ُمثٚمٝمؿ ،سمال وٓ ُمـ ُمثٚمٞمٝمؿ.
ومٝمٙمذا أُمرهؿ سم٠من ي٘م٤مشمٚمقا ُمثٚمٞمٝمؿ ،ومٚمذًمؽ ٓ جيقز أن يٗمروا ُمـ ِ
ُمثٚمٝمؿ ،سمؾ وٓ ُمـ ُمثٚمٞمٝمؿ .أُم٤م إذا يم٤من اًمٙمٗم٤مر
ُمثٚمٝمؿ صمالث ُمرات :ومٚمٝمؿ أن هيرسمقا عمٕمرومتٝمؿ سم٠مهنؿ إذا ىم٤مسمٚمقهؿ ،ىمد ي٘مْمقن قمٚمٞمٝمؿ ،ىمد ي٘متٚمقهؿ ،صماؿ ٓ ؿماؽ أن

و اًمروي٤مين ذم "ُمًٜمده" (ُ ) 2 /247مـ وضمف آظمر قمـ ًمٞم٨م قمـ قمٓم٤مء ،أؾم٘مط ُمـ سمٞمٜمٝمام اسمـ أيب ؾمٚمٞمامن ،ويمذا رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "احلٚمٞم٦م"
( .) 314-313/1اًمث٤مًمث٦م :قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م قمـ اسمـ قمٛمر :رواه أمحد (رىمؿ  .) 5337صمؿ وضمدت ًمف ؿم٤مهدا ُمـ رواي٦م سمِمػم سمـ زي٤مد
اخلراؾم٤مين :طمدصمٜم٤م اسمـ ضمري٩م ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ ضم٤مسمر :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومذيمره :أظمرضمف اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م سمِمػم
هذا ُمـ "اًمٙم٤مُمؾ" وىم٤مل :وهق همػم ُمٕمروف ،ذم طمديثف سمٕمض اًمٜمٙمرة :وىم٤مل اًمذهٌل :ومل يؽمك :ومت٠مُمؾ يمٞمػ سملم هذا احلدي٨م ُم٤م أمجؾ ذم
طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م اعمت٘مدُم٦م ىمٌٚمف  ،ومذيمر أن شمًٚمٞمط اًمذل ًمٞمس هق عمجرد اًمزرع واحلرث سمؾ عم٤م اىمؽمن سمف ُمـ اإلظمالد إًمٞمف وآٟمِمٖم٤مل سمف قمـ
اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ومٝمذا هق اعمراد سم٤محلدي٨م ،وأُم٤م اًمزرع اًمذي مل ي٘مؽمن سمف رء ُمـ ذًمؽ ومٝمق اعمراد سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمرهمٌ٦م ذم احلرث ومال
شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م وٓ إؿمٙم٤مل .اٟمتٝمك يمالم اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
( )267إٟمٗم٤مل.65 :
( )268إٟمٗم٤مل.66 :
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ِ
اؾمتَ َٓم ْٕمتُُؿ ُِّمـ ُىم َّق ٍة َو ُِمـ
اعم١مُمٜملم يًتٕمدون ًمٚم٘مت٤مل دائام ويٕمدون ُم٤م ي٘مدرون قمٚمٞمف ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأقمدُُّّ وا َهل ُؿ َُّم٤م ْ
ِ
رسم ِ
٤مط ْ
اًمر ُْم ُلش .
ِّ َ
اًمر ُْم ُلَ ،أَٓ إِ َّن ا ًْم ُ٘م َّق َة َّ
اخلَ ْٞم ِؾ﴾  ،وصمٌ٧م أن اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ -ىم٤ملَ « :أَٓ إِ َّن ا ًْم ُ٘م َّق َة َّ
( )270

( )269

ي٘مقل( :وإذا فمٗمر اجلٞمش) إذا همٚمٌقا قمغم قمدوهؿ( :مل حيرىمقا ،ومل ي٘مٓمٕمقا ،اًمِمجر ،ومل يتٚمٗمقا ؿمٞمئ٤م سمال ُمٜمٗمٕم٦م)،
إذا ٟمٍمهؿ اهلل واٟمتٍموا ومال حيرىمقن إؿمج٤مر وٓ حيرىمقن اعمٜم٤مزل وٓ هيدُمقهن٤مً ،مٙمـ إ ْن هدُمٝم٤م أهٚمٝم٤م :ومٚمٝمؿ ذًمؽ
إذا أرادوا اًمٗمرار :يمٗمٕمؾ سمٜمل اًمٜمْمػم ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْظم َر َج ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا﴾ -يٕمٜمل سمٜمل اًمٜمْمػمُِ ﴿ -ما ْـ
َ٤مب ُِمـ ِدي ِ ِ
ِ
احل ْ ِ
َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمتَ ِ
لم﴾  ،وما٢مذا يما٤مٟمقا هاؿ
نم﴾ إمم ىمقًمفْ ُ ﴿ :
قهتؿ سم َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْي ِدي اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ
خي ِْر ُسمق َن ُسم ُٞم َ ُ
٤مره ْؿ َٕ َّول ْ َ
( )271

اًمذيـ خيرسمقن :ومال سم٠مس ،وًمٙمـ إذا يم٤من مم٤م َيًقؤهؿ رء ُمـ اهلدم أو ىمٓماع اًمِماجر :وماال ُما٤مٟمع .عمََّا٤م طما٤مسهؿ
اعمًٚمٛمقن :ىمٓمٕمقا سمٕمض اًمٜمخٞمؾ وأطمرىمقه٤م ،وم٠مىمرهؿ اهلل ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممُ﴿ :ما٤م َىم َٓمٕما ُتُؿ ُماـ ًِّمٞمٜمَ ٍ
َا٦م﴾ اًمٚمٞمٜما٦م هال
ْ
ِّ
َ
اًمٜمخٚم٦مُ﴿ ،م٤م َىم َٓمٕمتُُؿ ُمـ ًِّمٞمٜمَ ٍَ٦م َأو َشمَر ْيمتُُٛمقه٤م َىم ِ٤مئٛم ً٦م َقم َغم ُأص ِ
قهل َ٤م َومٌِ٢مِ ْذ ِن اهللَِّ﴾  ،وًمٙمـ إذا قمٚمٛمقا سم٠مهن٤م ُشمُٖمٜمؿ ،ومٞمؽميمقهن٤م
ْ َ ُ َ
ُ
َ
ْ ِّ
َ
( )272

( )273

ٕهن٤م شمّمٌح همٜمٞمٛم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،ويمذًمؽ اًمِمجر ٓ ي٘مٓمٕمقٟمف ،سمؾ يؽميمقٟمف طمتك إذا اٟمتٍموا وهرب اًمٙمٗما٤مر ،شمٙماقن
ًمٚمٛمًٚمٛملم شمٚمؽ إؿمج٤مر ،يمذًمؽ ٓ يتٚمٗمقن ؿمٞمئ٤م سمال ُمٜمٗمٕم٦م ومال حيرىمقن اعمٜم٤مزل وٓ يتٚمٗماقن اًمٗمارش ،وٓ يتٚمٗماقن
إـمٕمٛم٦م سمؾ يؽميمقهن٤م يمام هل ،هٙمذا ،أي ٓ يتٚمٗمقن ؿمٞمئ٤م سمال ُمٜمٗمٕم٦م.
يب ًَم ْٞم َس سمِ ِذ ُِّم يل َوَٓ ُُم ًْ َت ْ٠م َُم ٍـ ،إِ َذا َيمَ٤م َن َسم٤مًمِ ًٖمً٤م َقم ِ٤مىمالً َذ َيم ًَراَ ،وإِ َذا ُفم ِٗم َر سمِ ِفُ :ظم ِّ َػم ِ
لم ا ًْم َ٘م ْت ِْؾ
اإل َُم٤م ُم ومِ ِٞمف َسم ْ َ
َواعمُْ َ٘م٤م َشم َُؾُ :يم ُُّؾ َطم ْر ِ ي
َواعمَْ ِّـَ ،وا ًْم ِٗمدََ ِاء سمِ ُٛم ًْ ِٚم ٍؿ َأ ْو سمِ َام ٍل.
ِ
احل ْر ِ
ب ُُمٜمْ َٝم ِٛم ًٙمً٤م َقم َٚم ْٞم ِفَ :وم َٚم ُف َؾم َٚم ٌُ ُف،
َو َُم ْـ َىمتَ َٚم ُف ِذم َطم٤مل ْ َ
يب ًمٞمس سمذُمل وٓ ُمًت٠م َُمـ ،إذا يم٤من سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال ذيمرا ،ه١مٓء هؿ اًماذيـ
اعم٘م٤م َشمَؾ اًمذي ُذيمر ذم اًمٕمٜمقان :يمؾ طمر ّ
ُي٘م٤م َشمَٚمقن اًمٙمٗم٤مر ،و ُي ًَ َّٛم ْق َن احلرسمٞملم اًمذيـ ًمٞمس هلؿ ذُم٦م ،وٓ قمٝمد ،وٓ أُم٤من.
وذيمروا أن اًمٙمٗم٤مر ىمد يٜم٘مًٛمقن إمم أرسمٕم٦م أىمً٤مم:

( )269إٟمٗم٤مل.63 :
( ) 273أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة،سم٤مب ومْمؾ اًمرُمل واحل٨م قمٚمٞمفُ ،)1917 ( ...مـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل -ريض اهلل قمٜمف.
( )271احلنم.2 :
( )272احلنم.5 :
( )273احلنم.5 :

فروع الفقه
اًم٘مًؿ إول :اًمذُمل ،اًمذيـ هلؿ ذُم٦م.
اعمٕم٤مهد ،اًمذيـ هلؿ قمٝمد.
اًم٘مًؿ اًمث٤مين:
َ
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م :اعمًت٠م َُمـ ،اًمذيـ هلؿ أُم٤من.
يب ،اًمذيـ ًمٞمس هلؿ أُم٤من.
اًم٘مًؿ اًمراسمع :احلر ّ
وم٤مًمذيـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ احلرب ىم٤مئٛم٦م يم٤مًمٞمٝمقد أن ،ه١مٓء ِ
حم٤مرسمقن َُم ْـ فمٗمرٟم٤م ُمٜمٝمؿ :ىمتٚمٜما٤مهؿ ،إذا فمٗمرٟما٤م سم٠مطماد
ُمٜمٝمؿ :وم٤محلرب ىم٤مئٛم٦م ،ويمذًمؽ ُمثال احلرب ذم سمٕمض اًمٌالد ،احلرب ذم اًمٕمراق ،احلرب ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ،وذم اًمِمٞمِم٤من
وذم يمِمٛمػم وذم ُمثال اًمّمقُم٤مل ،وذم همػمه٤م ُمـ اًمٌالد يم٤مًمٗمٚمٌلم وٟمحقه٤م ،هذه سمالد همزاه٤م اًمٙمٗم٤مر ،أو َشم ًََ َّٚم َط اًمٙمٗم٤مر

ُمـ ِ
أهٚمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ومٞمُ ًَ َّٛم ْق َن حم٤مرسملم ،ومٙمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘متؾ ُمـ وضمد ُماٜمٝمؿ ،اعمًاٚمؿ وضماد ُماـ احلارسمٞملم ىماتٚمٝمؿ،
واحلريب ُمـ وضمد واؾمتقمم قمٚمٞمف ُمـ اعمًٚمٛملم :ىمتٚمف.
وم٤معم٘م٤م َشمَؾ اًمذيـ ٟم٘م٤مًمتٝمؿ هؿ احلرسمٞمقن إذا مل يٙمـ هلؿ ِذ َُّم٦م ،أُم٤م إذا يم٤من هلؿ ذُم٦م :ومٝمؿ اًمذيـ يٌاذًمقن اجلزيا٦م وماال
ِ
٤مهدْْ ُشمُؿ ُِّم َـ اعمُْ ْ ِ
لم﴾  ،وم٤مًمذيـ هلؿ قمٝمد ٓ جيقز
نم ِيم َ
ُي٘م٤مشمٚمقن يمذًمؽ إذا مل يٙمـ هلؿ قمٝمدً :م٘مقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :إَِّٓ ا ًَّمذي َـ َقم َ
ٟم٘مض قمٝمدهؿَ ﴿ ،وم َ٠م ِمتقا إِ ًَمٞم ِٝمؿ َقمٝمدََ هؿ إِ َمم ُمدََّّ ِهتِؿ﴾  ،وىماد شمٙمارر إُمار سم٤مًمقوما٤مء سم٤مًمٕمٝماد يم٘مقًماف﴿ :وسمِٕمٝم ِ
اد اهللَِّ
َ َْ
ُ ْ
ُّ ْ ْ ْ ُ ْ
ِ
٤مهدْْ ُشم ُْؿ﴾ َ ﴿ ،و َأ ْو ُومقا سمِ٤م ًْم َٕم ْٝم ِد إِ َّن ا ًْم َٕم ْٝمدََ َيمَ٤م َن َُم ًْئُقًٓ﴾ .
َأ ْو ُومقا﴾ َ ﴿ ،و َأ ْو ُومقا سمِ َٕم ْٝمد اهللَِّ إِ َذا َقم َ
()274

( )275

( )276

( )277

( )278

وىمد قم٤مهد اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ىمريِم٤م ذم احلديٌٞم٦م قمغم أٟمف ٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ وٓ ي٘م٤مشمٚمقٟمف ،طمتك ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد
وم٘م٤مشمٚمقا ُمع سمٜمل سمٙمر آل ظمزاقم٦م ،ومٜم٘مْمقا اعمٞمث٤مق واًمٕمٝمد ،وعم٤م ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد ضم٤مء أطمد ظمزاقم٦م يًتٜمٍم سم٤مًمٜمٌل َ -ص َّ
اغم
اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -أٟمِمده إسمٞم٤مت اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
إشمٚمدَ ا
ػ أسمٞمٜم٤م وأسمٞمف
ٟم٤مؿمدٌ حمٛمدا *** ِطم ْٚم َ
َ
رب! إين ٌ
«ي٤م ِّ

( )274اًمتقسم٦م.4 :
( )275اًمتقسم٦م.4 :
( )276إٟمٕم٤مم.152 :
( )277اًمٜمحؾ.91 :
( )278اإلهاء.34 :

فروع الفقه
ريِم٤م َأ ْظم َٚم ُٗم َ
إ َّن ُىم ً
اعم١م َّيمدََ ا
اعمق ِقمدا *** وٟم٘مْمقا ُِمٞمث٤مىمؽ َ
قك ْ
إمم آظمرهش ٟ ،م٘مْمقا اعمٞمث٤مق ،ومٚمام ٟم٘مْمقا اعمٞمث٤مق :ضم٤مز ىمت٤مهلؿ ُم٤م داُمقا سم٤مىملم قمغم اعمٞمث٤مق واًمٕمدل وماال ُي٘ما٤م َشمَٚمقن.
ويمذًمؽ اعمًت٠م َُمـ :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْن َأ َطمدٌٌ ُِّم َـ اعمُْ ْ ِ
اؾمتَ ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتََّّك َي ًْ َٛم َع َيمالَ َم اهللَِّ﴾  ،اعمًت٠م َُمـ
نم ِيم َ
لم ْ
ٍ
سم٠مُما٤من ،وُماٜمٝمؿ
ُمـ احلرسمٞملم اًمذي يدظمؾ سم٠مُم٤من وًمق يم٤من ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعمح٤مرسملمً ،مٙمـ ضم٤مء ٕضمؾ همرض ،ومٞمدظمؾ
( )279

( )280

اًمرؾمؾ اًمذيـ يٜم٘مٚمقن اًمٙمت٥م ،يٜم٘مٚمقن اًمٙمت٥م ُمـ ه١مٓء إمم ه١مٓء ،وم ُٞم٘متؾ إذا يما٤من سم٤مًمٖما٤م قما٤مىمال ذ َيمَارا ،وماال ي٘متاؾ
اًمّمٌٞم٤من ،وٓ ي٘متؾ اإلُم٤مء ٕهنؿ يٙمقن ُمـ ُم٤مل اًمًٌل ،وٓ ي٘متؾ اعمج٤مٟملمٕ :هنؿ ًمٞمًقا قم٤مدة ي٘م٤مشمٚمقن ،ويمذًمؽ أيْم٤م
ٓ ُي٘م٤مشمؾ أهؾ إديرة ،وهؿ اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ يٙمقن أطمدهؿ ذم ديره ،أو ذم صقُمٕمتف ٓ ،يِمتٖمؾ سمٖمػمه يتٕمٌاد ،هاذا
أيْم٤م ٓ ي٘متؾ ،وإذا فمٗمر سمف ،إذا فمٗمر اعمًٚمٛمقن سم٠مطمد إقمداء وىمع ذم أههؿ :وم٢مٟمف خيػم اإلُم٤مم خيػم سملم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء
إُم٤م أن ي٘متٚمٝمؿ ،وإُم٤م أن يٛم ّـ قمٚمٞمٝمؿ ،وإُم٤م أن يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمٗمداء ،وإُم٤م أن يًٚمٛمقا ،وم٢مذا وىمٕماقا ذم إه ،يما٠مهى
ِ
ه ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕمقن ومٛمٜمٝمؿ اًمذيـ َُم ّـ قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢مِ َُّم٤م َُمٜمًًّّ٤م َسم ْٕمدُُ َوإِ َُّم٤م ومِدََ ا ًء﴾ ُ ،مٜم٤م قمغم سمٕمْماٝمؿ
سمدر اًمذيـ ُأ َ
( )281

دون أن ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ ،ىمتؾ قم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط
يمثػما ُمٜمٝمؿ ،طمتك اًمٕمٌ٤مس قمؿ اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ومدى ٟمٗمًف وومدى اسمـ أظمٞمف ،اًمذي هاق قم٘مٞماؾ ،
( )282

وىمتؾ اًمٜمي سمـ احل٤مرث  ،يمذًمؽ ومدى سمٕمْمٝمؿ
( )283

()284

( )285

ه١مٓء يٕمٜمل ىمتؾ وُم ّـ وومدى وسمٕمْمٝمؿ أؾمٚمؿ رضمع ُمًٚمام صمؿ ه٤مضمر.

( )279أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ( ،)19331اسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ( 523/43شمرمج٦م ُ ) 5163مـ طمدي٨م اعمًقر وُمروان ،وأصٚمف ذم
اًمّمحٞمحلم .وأظمرضمف اًمٌزار ذم "ُمًٜمده" (ُ ) 8313مـ طمدي٨م أيب هريرة خمتٍما ،وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( :)523/7إؾمٜم٤مده طمًـ.
وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم "اًمّمٖمػم" (ُ )968مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
( )283اًمتقسم٦م.6 :
( )281حمٛمد.4 :
( )282اًمٙم٤مومر اًمذي يم٤من يْمع ؾمغم اجلذور قمغم فمٝمر اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق يّمكم .أهٚمٙمف اهلل ُمع ُمـ أهٚمؽ يقم سمدر.
( )283ىمتؾ يقم سمدر يم٤مومرا.
أؾمـ
( )284قمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤م ف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ،أسمق اًمٗمْمؾ اعمٙمل ،قمؿ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويم٤من َّ
ُمـ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمًٜمتلم أو صمالث .وأُمف أم ضار ٟمتٞمٚم٦م سمٜم٧م ضمٜم٤مب ُمـ اًمٜمٛمر سمـ ىم٤مؾمط .ؿمٝمد سمدرا ُمع اعمنميملم،
ِ
ه يقُمئذ ،صمؿ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 556 :شمرمج٦م  ،)1893وأؾمد
ويم٤من ظمرج إًمٞمٝم٤م ُُم ْٙم َر ًه٤م ،وأُ َ
اًمٖم٤مسم٦م ( 163 /3شمرمج٦م .)2799

فروع الفقه
واًمٗمدي٦م إُم٤م أن يٙمقن إٟمً٤من سم٢مٟمً٤من ،قمٜمديمؿ ي٤م ُمنميمقن أؾمػمٟم٤م ومالن أـمٚم٘مقه وٟمٓمٚمؼ أؾمػميمؿٟ ،م ْٗماس سماٜم ْٗمس،
وإُم٤م أن يٙمقن سمامل ،إذا ىم٤مل :أٟم٤م اؿمؽمي ٟمٗمز وأومدي ٟمٗمس سم٠مًمػ أو سمٕمنميـ أًمٗم٤م هذه اًمٗمدي٦م ﴿ َوإِ َُّم٤م ومِدََ ا ًء﴾ .
( )286

ي٘مقل( :وُمـ ىمتٚمف ذم طم٤مل احلرب ُمٜمٝمٛمٙم٤م قمٚمٞمف :ومٚمف ؾم َٚمٌف) ذم همزوة طمٜملم ىم٤مل اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اف َو َؾما َّٚم َؿ:
ْ
َ
َ ُُ
« َُم ْـ َىمتَ ََؾ َىمتِٞمالً ًَم ُف َقم َٚم ْٞم ِف سمِ ِّٞمٜمَ ٌ٦مَ :وم َٚم ُف َؾم َٚم ٌُ ُفش  ،طمتك إن «أسم٤م ـمٚمح٦م -ريض اهلل قمٜمف -ىمتؾ قمنميـ ىمتٞمال ُمـ هاقازن،
( )287

( )288

ومرؾمف اًمذي يم٤من ي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمف ،هذه يمٚمٝم٤م شمٙماقن ٟمٗماال
وأظمذ أؾمالهبؿش َ ،ؾم َٚم ٌُ ُف صمٞم٤م ُسمف اًمتل قمٚمٞمف،
ُ
ؾمالطمف اًمذي ُمٕمفُ ،
( )289

ًمٚمذي ىمتٚمف :شمِمجٞمٕم٤م ًمٚم٘م٤مشمؾ ،وأُم٤م ُمت٤مقمف اًمذي ذم اًمرطمؾ :وم٢مٟمف شمٌع اًمٖمٜمٞمٛم٦م.
َو َُم ْـ َسم َذ َل ُِمٜمْ ُٝم ُؿ ِْ
اجل ْز َي َ٦مَ :طم ُر َم َقم َٚمٞمْٜمََ٤م َىمتْ ُٚم ُفَ ،و َيم َِذ ًَم َؽ ُيم ُُّؾ َُم ْـ َأ َُّمٜمَ ُف ُُم ًْ ِٚم ٌؿَ ،و َي ِّم ُّح َأ َُم٤م ُن ُيم ُِّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ ُِم ْـ َذ َيم ٍر َو ُأ ْٟمثَك.
ي٘مقلُ( :مـ سمذل ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م :طمرم قمٚمٞمٜم٤م ىمتٚمف) ،اجلزي٦م ُم٤مل يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ ؾمٜمق ّي٤م طمتك يٌ٘مقا قماغم دياٜمٝمؿ ،عما٤م
اؾمتقمم اعمًٚمٛمقن قمغم اًمٞمٛمـ ويم٤من ومٞمٝم٤م ٟمّم٤مرى :ضسمقا قمٚمٞمٝمؿ اجلزي٦م قمغم يمؾ رضمؾ اصمٜم٤م قمنم ديٜم٤مرا ،وعم٤م اؾماتقًمقا
قمغم أهؾ اًمِم٤مم ُمـ اًمٜمّم٤مرى :ضسمقا قمٚمٞمٝمؿ اجلزي٦م أرسمٕم٦م وقمنميـ ديٜم٤مرا ،عم٤مذا ومرىمقا؟ ىم٤مًمقاُ :مـ أضمؾ اًمٞمً٤مرٕ :ن
أهؾ اًمِم٤مم أيمثر صمروة ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ ،ومٚمذًمؽ زاد قمٚمٞمٝمؿ.

( )285قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل .أظمق قمكم وضمٕمٗمر ،ويم٤من إؾمـُ .يٙمٜمك أسم٤م يزيد .شم٠مظمر إؾمالُمف إمم قم٤مم اًمٗمتح .وىمٞمؾ:
ِ
أه يقم سمدر ،ومٗمداه قمٛمف اًمٕمٌ٤مس .ؿمٝمد همزوة ُم١مشم٦م .يم٤من ممـ صمٌ٧م يقم طمٜملم ،ويم٤من قم٤معم٤م
أؾمٚمؿ سمٕمد احلديٌٞم٦م ،وه٤مضمر ذم أول ؾمٜم٦م صمامنَ .
سم٠مٟمً٤مب ىمريش وُمذصمرمه٤م وُمث٤مًمٌٝم٤م ،ويم٤من اًمٜم٤مس ي٠مظمذون ذًمؽ قمٜمف سمٛمًجد اعمديٜم٦م ،ويم٤من هيع اجلقاب اعمًٙم٧مُ .م٤مت ذم أول ظمالوم٦م.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 585 :شمرمج٦م  ،)2339واإلص٤مسم٦م ( 531 /4شمرمج٦م .)5632
( )286حمٛمد.4 :
(ُ ) 287متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ومرض اخلٛمس ،سم٤مب ُمـ مل خيٛمس إؾمالب (ُ ،)4322 ،4321 ،3142مًٚمؿ :يمت٤مب اجلٝم٤مد
واًمًػم ،سم٤مب اؾمتح٘م٤مق اًم٘م٤مشمؾ ؾمٚم٥م اًم٘متٞمؾ (ُ )1751مـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري.
( ) 288زيد سمـ ؾمٝمؾ سمـ إؾمقد سمـ طمرام سمـ قمٛمرو سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمدي سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري
اخلزرضمل .أسمق ـمٚمح٦مُ .مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف .ؿمٝمد سمدرا .ويم٤من ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م ،وهق زوج أم ؾمٚمٞمؿ .يم٤من ي٘مقل ًمٚمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -يقم أطمدٟ« :محري دون ٟمحركش .اظمتٚمػ ذم ُمقشمف ،وًمٙمـ اًمراضمح أٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م مخًلم أو ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب
(ص 245 :شمرمج٦م  ،)832واإلص٤مسم٦م ( 637 /2شمرمج٦م .)2937
( )289صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 13975 ،12977أسمق داود :يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب اًمًٚم٥م يٕمٓمك ًمٚم٘م٤مشمؾ (ُ ،)2718مـ طمدي٨م أٟمس
سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف ..ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح ،وأصٚم ف ذم ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب همزوة اًمٜمً٤مء ُمع
اًمرضم٤مل) ( )1839خمتٍما.

فروع الفقه
ومٙم٤مٟم٧م هذه هل اجلزي٦م ،شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ ؾمٜمقي٤م ،وٓ شم١مظمذ قمغم اًمٜمً٤مء ،وٓ قمغم اًمّمٌٞم٤من ،وٓ قمغم اًمٗم٘مراء اًمذيـ
يٕمجزون قمٜمٝم٤م ،وٓ قمغم اًمِمٞمخ ِ
اهلرم اًمٙمٌػم ،وٓ قمغم اعمتٕمٌد اًمذي ذم صقُمٕمتف ،إٟماام شم١مظماذ قماغم إىمقيا٤مء اًماذيـ
قمٜمدهؿ ىمدرة قمغم اًم٘مت٤مل ،وم ُتُ١مظمذ ُمٜمٝمؿ هذه اجلزي٦م.
ويٚمزم اإلُم٤مم أظمذهؿ سمحٙمؿ اإلؾمالم ،إذا يم٤مٟمقا َت٧م وٓي٦م اعمًٚمٛملم ومٞمحٙمؿ ومٞمٝمؿ سمحٙمؿ اإلؾمالم ،ومٛماـ زٟما٤م
ا٧م
ُمٜمٝمؿ :رضمؿ أو ضمٚمدٕ :هنؿ يٕمتؼمون اًمزٟم٤م حمرُم٤م ،وأُم٤م اخلٛمر :وم٢مهنؿ يًتٌٞمحقهن٤م ،يمذًمؽ ُمـ هق ُماٜمٝمؿُ :ىمٓمِ َٕم ْ
يده ،ومٛمـ ىمذف ُمٜمٝمؿ ُمًٚمامُ :ضمٚمد ،يمام جيٚمد اعمًٚمؿ اًم٘م٤مذف صمامٟمالم ضمٚمادة ،إذا َتا٤ميمٛمقا إًمٞمٜما٤مَ :طم َٙم َْٛمٜمََا٤م سماديٜمٜم٤م ،إذا
َت٤ميمٛمقا إًمٞمٜم٤م ذم أُمقر اًمٜمٙم٤مح أو ذم أُمقر اًمٓمالق أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ٟمحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمحٙمؿ ذقمٜم٤م ،ويمذًمؽ ُمـ يمؾ ُماـ
أُمٜمف ُمًٚمؿ :وم٢مٟمف أيْم٤م حيرم ىمتٚمف.
ي٘مقلَ ( :و َي ِّم ُّح َأ َُم٤م ُن ُيم ُِّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ ُِم ْـ َذ َيم ٍَر َو ُأ ْٟمثَك) ،إُم٤من اعمج٤مورة إذا ىم٤مل رضمؾ :إن ومالٟم٤م ذم ضمقاري ،إٟماف ىماد

اؾمتج٤مر يب وم٠مضمرشمف ،ومٚمف قمٝمدي وًمف ذُمتل :مل جيز ٕطمد أن يتٕمدى قمٚمٞمف إمم أن خيرجً :م٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠م ِضم ْر ُه َطم َّتَّاك
َي ًْ َٛم َع َيمالَ َم اهللَِّ ُصم َّؿ َأ ْسم ِٚم ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف﴾  :أي رده إمم سمالده اًمتل يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ،وٓ ي٘م٤م َشمَؾ طمتك يرضمع إمم ُم٠مُمٜمِفّ ،
ومٙمؾ ُماـ
( )290

أ َُّمٜمف ُمًٚمؿ :طمرم ىمت٤مًمف ،إُم٤من يّمح ُمـ اعمًٚمٛملم ،طمتك ُمـ اإلٟم٤مث :دًمٞمٚمف طمدي٨م أم ه٤مٟمئ
اهلل قمٜمف -شمذيمر أهن٤م دظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -يق َم ومتح ُمٙم٦م ،وىم٤مًم٧م :إ َّن اسمـ أُمال -شمٕمٜمال قمٚمٞما٤م-
ىم٤مشمؾ رضمالً ىمد أضمرشمف ،ومالن سمـ هٌػمة ،ىم٤مل اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ « :ىمادْْ َأضمر َٟمَا٤م ُماـ َأضمار ِ
يزقمؿ أٟمف ٌ
ت َيا٤م ُأ َّم
ُ
َ
َْ َ ْ َ ْ
ْ َ َ َ
ْ
َه٤مٟمِ ٍئش  ،هذا هق اجلقار ،وذيمر أٟمف يّمح ُمـ ذيمر وأٟمثك.
(  )291أ

ظما٧م قماكم -ريض

( )292

ي٘مقل( :إذا اًمتزُمقا اًمٕمٝمد أو اًمتزُمقا اجلزي٦م :مل جيز ًمٜم٤م ىمت٤مهلؿ وًمق يم٤مٟمقا قمغم ديٜمٝمؿ)ً ،مٙمـ ىمد يٜمت٘مض اًمٕمٝمد ،سم٠مي
رء يٜمت٘مض؟ إذا ىمتؾ أطمدهؿ ُمًٚمام :اٟمت٘مض قمٝمده ،وذًمؽ ٕ ّٟمّ٤م أ َُّمٜمََّّ٤مهؿ قمغم أن ٓ َيتَ َٕمدََّّ ْوا قمغم أومرادٟم٤مً ،مٙماـ إذا مل

( )293اًمتقسم٦م.6 :
( ) 291أم ه٤مٟمئ سمٜم٧م أسمك ـم٤مًم٥م اًم٘مرؿمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،اسمٜم٦م قمؿ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-اؾمٛمٝم٤م وم٤مظمت٦م ،وىمٞمؾ :هٜمد .أظم٧م قمغم سمـ أسمك
ـم٤مًم٥م ،أؾمٚمٛم٧م قم٤مم اًمٗمتح ،ويم٤مٟم٧م َت٧م هٌػمة سمـ أسمك وه٥م اعمخزوُمك ومقًمدت ًمف قمٛمرا ،و سمف يم٤من يٙمٜمك ،وه٤مٟمئ٤م ،ويقؾمػ ،وضمٕمدة سمٜمك
هٌػمة ،وشمقومٞم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 931 :شمرمج٦م  ،)3425واإلص٤مسم٦م ( 317 /8شمرمج٦م .)12285
(ُ ) 292متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمثقب اًمقاطمد ُمٚمتحٗم٤م سمف (ُ ،)6158 ،358،3171مًٚمؿ :يمت٤مب صالة
اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك (. )336

فروع الفقه
ُيٕمرف اًم٘م٤مشمؾ :وم٢مٟمف ىمد ٓ ي٘م٤مشمٚمقن ،ومٗمل طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ  ،ذه٥م قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ ،واسمـ قمٛمف ُحم َ ِّٞم َّم ُ٦م سمـ
ُمًٕمقد إمم ظمٞمؼم ُمـ أضمؾ وم٤مىم٦م طمّمٚم٧م هبؿ ،وم ُ٘متؾ قمٌد اهلل ،ىمتٚمف اًمٞمٝمقد ي٘مٞمٜم٤م ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ:
«إُِم٤م َأ ْن يدُُ وا ص ِ
٤مطم ٌَ ُٙم ُْؿَ ،وإِ َُّم٤م َأ ْن َي ْ٠م َذ ُٟمُقا سمِ َح ْر ٍ
ب ُِم َـ اهللِش ،وم٠مٟمٙمر اًمٞمٝمقد واُمتٜمع إٟمّم٤مر أن حيٚمٗمقا وعم٤م مل حيٚمٗمقا وعم٤م مل
َ
َّ َ
( )293
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ي٘مٌٚمقا سمٞمٛملم اًمٞمٝمقد :دومع ديتف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل .
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ومٞم٘مقل( :إذا ىمتٚمقا ُمًٚمام :اٟمت٘مض قمٝمدهؿ ،أو زٟم٤م أطمدهؿ سمٛمًٚمٛم٦م :اٟمت٘مض قمٝمده)ُ ،ذيمر أن ٟمٍمااٟمٞم٤م يما٤من ىماد
اؾمت٠مضمرشمف اُمرأ ٌة ًُمػميمٌٝم٤م وُمٕمٝم٤م ُمت٤مع ،صمؿ إٟمف أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ دومٕمٝم٤م طمتك ؾم٘مٓم٧م وطم٤مول أن َيزين هبا٤مُ ،روماع ذًماؽ إمم
٤مهدْْ َٟمَ٤م ُيم ُْؿش ٕ :ن هذا يٜمت٘مض سمف اًمٕمٝمد ،وم٠مُمر سم٘متْْٚمف ،واقمتؼم
قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -وم٠مُمر سم٘متٚمف ،وىم٤ملَُ « :م٤م َقم َغم َه َذا َقم َ
( )296

هذا ٟم٘مْم٤م ،حم٤موًمتف أن يزين هبذه اعمًٚمٛم٦م ،ويمذًمؽ إضاره سمٛمًٚم ٍؿ أو ُمًٚمٛم٦م يٜمت٘مض سمذًمؽ قمٝمده ،وم٢مذا طم٤مول اًمزٟم٤م،
ُمزق
٥م اهلل ورؾمقًمف ،أو ؾم٥م اإلؾمالم أو اًم٘مرآن ،أو هت٤مون سمٌمء ُمٜمف سم٠م ْن َّ
طم٤مول أن ي٘متؾ ُمًٚمام أو ٟمحق ذًمؽ أو َؾم َّ
اًم٘مرآن أو داؾمف سمخٗمٞمف أو ٟمٕمٚمٞمف :وم٢من هذا إه٤مٟم٦م ًمٚمديـ ،ومٚمذًمؽ يٜمت٘مض قمٝمده وٓ يٜمت٘مض قمٝمد أوٓده وٟمً٤مئفٕ :هنؿ
ُم٤م طمّمؾ ُمٜمٝمـ رءٟ ،م٘مقلٟ :م٘متص سمذًمؽ اًمذي ومٕمؾ هذه إوم٤مقمٞمؾ .يمذًمؽ ُمثال إذا طم٤مول ىمتؾ ُمًاٚمؿ أو طما٤مول
إذى ًمٚمٛمًٚمٛملم ،يٜمت٘مض سمذًمؽ قمٝمدهؿ.
َاػم ِ
خي َِّٛم ًُ ُف ِ
الم َو ْىم ِٗم َٝما٤م
اإل َُم٤م ُم َيم ََام َذ َيم ََر اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ ،-وإَ ْر ُض ُ َ
َواعمَْ ْٖمٜمُُق ُمُِ :مٜمْ ُف َُم ٌ٤مل َو َأ ْر ٌضَ ،وم٤معمَْ ُ٤مل ُ َ
اإل َُما٤م ُم َسم ْ َ
خي َّ ُ
َو َىم ًْ ِٛم َٝم٤م.

( ) 293قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ زيد إٟمّم٤مري احل٤مرصمل ،ىمتؾ سمخٞمؼم ،ومج٤مء أظمقه قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ يتٙمٚمؿ ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
«يمؼم يمؼم..ش .احلدي٨م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 443 :شمرمج٦م  ،)1536واإلص٤مسم٦م ( 123 /4شمرمج٦م .)4736
( ) 294حمٞمّم٦م سمـ ُمًٕمقد سمـ يمٕم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ قمدي سمـ جمدقم٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري إود .ؿمٝمد أطمدا واخلٜمدق وُم٤م
سمٕمده٤م .ويم٤من حمٞمّم٦م أصٖمر ُمـ أظمٞمف طمقيّم٦م وأؾمٚمؿ ىمٌٚمف ،روى اسمـ إؾمح٤مق ُمـ طمدي٨م حمٞمّم٦م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل سمٕمد
ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذفُ« :مـ فمٗمرشمؿ سمف ُمـ هيقد :وم٤مىمتٚمقهش .ومقصم٥م حمٞمّم٦م قمغم شم٤مضمر هيقدي وم٘متٚمف ومجٕمؾ طمقيّم٦م ييسمف ويم٤من أؾمـ ُمٜمف.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 737 :شمرمج٦م  ،)2519واإلص٤مسم٦م ( 45 /6شمرمج٦م .)7833
(ُ ) 295متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري:يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب اًمّمٚمح ُمع اعمنميملم (ُ ،)7192 ،6142 ،3173 ،2732مًٚمؿ:يمت٤مب اًم٘مً٤مُم٦م
واعمح٤مرسملم واًم٘مّم٤مص واًمدي٤مت ،سم٤مب اًم٘مً٤مُم٦م (.)1669
( )296أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)28837واًمٌٞمٝم٘مل (ُ )19181مٓمقٓ.

فروع الفقه
صمؿ شمٙمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ ،اًمٖمٜم٤مئؿ أُمقال اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ ،هل طمالل ُمٌ٤مطم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وهال ُماـ
َت َّؾ َٕطم ٍد ُِمـ َىمٌ ِكم ُِمـ إَٟمٌِْٞم ِ
ظمّم٤مئص هذه إُم٦م ،ىم٤مل اًمٜمٌل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ« :و ُأ ِطم َّٚم ْ٧م ِزم ا ًْم َٖمٜمَ َِ٤مئؿ و َمل َ ِ
٤مءش .
َ ْ َ
ْ ْ
َ
ْ َ َ َ َ
َ
َ
ُ َ ْ
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وم٤معمٖمٜمقم ُمٜمٝمؿ إُم٤م أُمقال ،يٕمٜمل ُمٜم٘مقًم٦م يٛمٙمـ ٟم٘مٚمٝم٤م ومٝمذه شمٙمقن همٜمٞمٛم٦م َتؾ ،عمـ اؾماتقمم قمٚمٞمٝما٤م اعمٜم٘ماقل ،إُمتٕما٦م،
وإزواج وإـمٕمٛم٦م ،واًمًٌل ،واًمذري٦م ،شم٘مًؿ سملم اعمًٚمٛملم ،أُم٤م إرض وم٢مهن٤م ٓ شم٘مًؿ.
ي٘مقل( :سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إُمقال اعمٜم٘مقًم٦م دراهؿ أو دٟم٤مٟمػم ُمثال ُمـ ذه٥م أو ومْم٦م أو يمذًمؽ هماػم دراهاؿ) ،وًمٙمٜمٝما٤م
ُمثال أزواد وأـمٕمٛم٦م وضمدوه٤م ذم خمٞمامهتؿ وذم جمتٛمٕمٝمؿ وىمد اهنزُمقا ومٞمٖمٜمٛمف اعمًٚمٛمقن ،ويمذًمؽ أطمذيتٝمؿ وأيمًٞمتٝمؿ
وظمٞم٤مُمٝمؿ وؾمٞم٤مراهتؿ وأدواهتؿ ،هذه ًمٚمٛمًٚمٛملم هم٤مٟمٛملم.
(وإرض) ،سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إرض خيػم اإلُم٤مم سملم وىمٗمٝم٤م وىمًٛمٝم٤م يمام ومٕمؾ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من ُجيٛمع إًمٞمف
يمثػم ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ،مخس اًمٖمٜم٤مئؿ شم٠مت إًمٞمف َّ
يمؾ ؾمٜم٦م ،ومٞم٘مًؿ ُمٜمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم قمغم يمؾ ومالن وومالن ،وعما٤م همازوا سمٕماد
ذًمؽ قمد :قمٚمؿ أن هذه اًمٗمتقح ٓ شمًتٛمر ،ويٛمٙمـ أن ي٠مت يق ٌم يتقىمػ هذا اإلُمداد اًمذي ي٠مت ًمٌٞم٧م اعم٤مل ،ومحٞمٜمئذ ُم٤م
ور ُوقا قمٜمفُ :مـ ذًماؽ ؾماقاد اًمٕماراق
سم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ،ومٕمزم قمغم أن ُيقىمػ إرض اًمتل ُشمُٖمٜمؿ ُمـ اعمنميملم ومقىمٗمقه٤مَ ،
ُمزارع سمٕمْمٝم٤م يمٞمٚمق ذم يمٞمٚمق ،ويمذًمؽ أيْم٤م ذم ؾمقري٤م وذم ًمٌٜم٤من ُمزارع وأؿمج٤مر وصماامر ذم شمٚماؽ اًماٌالد ،يماذًمؽ ذم
ُمٍمُ ،مزارع يمثػمة يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم أوىمٗمٝم٤م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -وىم٤مل :إِ ِّين ُأ ِريدُُ سمِ َق ْىم ِٗم َٝم٤م َأ ْن َيٜمْ َت َِٗم َع ِهب٤م َسم ْٞم ُ٧م اعمَْ ِ
ا٤مل:
َ
وجيٕمؾ ذم سمٞم٧م اعم٤مل ًمٞمٜمٗمؼ ذم وضمقه اخلػم.
أن يٙمقن ظمراضمٝم٤م ؾمٜمقي٤م ي١مظمذ ممـ هل سمٞمده ُ
َػم اإلُم٤مم سملم أن ُي ًَ ٌِّ َٚمٝم٤م وسملم أن ي٘مًٛمٝم٤م ،إذا رأى أن سمٞم٧م اعم٤مل قمٜمده ُم٤م يٙمٗمٞمفَ :ىم ًَ َٛم َٝم٤م ،واًمٜمٌل
يمذًمؽ أيْم٤م ُ َ
خي َّ ُ
 َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -عم٤م همٜمؿ ظمٞمؼم ىمًٛمٝم٤م قمغم اًمٖم٤مٟمٛملم ،يمؾ واطمد ضمٕمؾ هلاؿ ؾماٝمام أو أيمثار ،ومٙما٤مٟمقا َيٕمروماقنؾمٝم٤مُمٝمؿ ،ويًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٞمٝمقد يم٠مضمراء صمؿ يدومٕمقن أضمرهتؿ ويمؾ واطمد يٜمتٗمع سمٜمّمٞمٌف اًمذي ي١مضمره ،وسملم وىمٗمٝم٤م.
وم٘مد وىمػ اًمٜمٌل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿُ -مٙم٦م عم٤م ومتحٝم٤م قمٜمقة أصٌح٧م همٜمٞمٛم٦م وًمٙمـ وىمٗمٝم٤م ،ومجٕمٚمٝم٤م وىمٗم٤م ًمٌٞم٧م
احلرُم ِ
٤من ،هذا هق اًمقىمػ.
اعم٤مل ،وُمـ مجٚم٦م ُم٤م يٜمتٗمع سمف ْ َ َ َ

ِ
(ُ )297متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب َىمق ِل اًمٜمٌَِّل -ص َّغم َُّ ِ
ِ
قرا ش (،)438
ِّ َ
ْ
َ
اهلل َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿُ « :ضمٕم َٚم ْ٧م ِزم إَ ْر ُض َُم ًْج ًدا َو َـم ُٝم ً
واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ:يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة (ُ )521مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام.

فروع الفقه
س سمِام ٍلَ ،أ ْو َقم َغم َشمَر ِك ِىمتَ ٍ
َ٤مل ُُمدََّّ ًةًَ ،أ ْو َقم َغم َأ ْر ٍ
ض سمِ َ٠م َّن ًَمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم َٝما٤م ْ
اجَُ ،متََاك َأ َر ْد َٟمَا٤م:
٤محل ُ٦م إِ ْن َيمَ٤م َٟم ْ
ار َ
اخلَ َ
ْ
َ٧م َقم َغم َٟم ْٗم ٍ َ
َواعمُْ َّم َ َ
َأ ْظمرضمٜمَ ِ
اج َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،أ ُّي َذًمِ َؽ َوم َٕم َؾَ :ضم َ٤مز).
َ ْ َ
َ٤مه٤م ُمٜمْ ُٝم ْؿَ ،أ ْو ًَمٜمََ٤م َظم َر ٌ
ِ
ٚمًا ْٚم ِؿ
سم٘مٞم٧م اعمّم٤محل٦م ،وهل اًمّمٚمح سملم اعمًٚمٛملم وسملم اًمٙمٗم٤مرُ ،ذيمر ذًمؽ ذم ىمقًماف -شمٕما٤مممَ ﴿ :وإِن َضمٜمَ َُحاقا ًم َّ
٤مضمٜمَ َْح َهلَ٤م﴾  ،ضمٜمقطمٝمؿ ًمٚمًٚمؿ يٕمٜمل ًمٚمٛمٕم٤مهدة ،وشمرك اًم٘مت٤مل ،وذًمؽ ضم٤مئز ىماد يٙماقن ذم اعمًاٚمٛملم ىمٚما٦م ،وىماد
َوم ْ
( )298

يٙمقٟمقن وٕمٗم٤مء ٓ ي٘مدرون قمغم اعم٘م٤موُم٦م ،وٓ قمغم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕمدو ،ومػمون اًمّمٚمح وم٢مذا ص٤محلٝمؿ اعمًٚمٛمقن دظمٚماقا ذم
اًمّمٚمح ويم٤مٟمقا أهؾ قمٝماد ٓ ي٘ما٤مشمٚمقن طمتاك شمٜمتٝمال ُمادة قمٝمادهؿً :م٘مقًماف -شمٕما٤مممَ ﴿ :وما َ٠م ِمت ُّقا إِ ًَما ْٞم ِٝم ْؿ َقم ْٝمادََ ُه ْؿ إِ َمم
ُُمدََّّ ِهتِ ْؿ﴾ .
( )299

واعمّم٤محل٦م شم٤مرة شمٙمقن قمغم ٟمٗمس ي٘مقل :قمٜمديمؿ ًمٜم٤م أهى ،أقمٓمقٟم٤م سم٠مهى ًمٙمؿ قمٜمدٟم٤م ،قمٜمادٟم٤م أهى وقمٜماديمؿ
أهى ،ومتٙمقن اعمٗم٤مداة .وشم٤مرة ٓ يٙمقن قمٜمدهؿ ًمٜم٤م ،وًمٙمـ قمٜمادٟم٤م أهى ،وماٜمٓمٚم٘مٝمؿ ُم٘م٤مسماؾ ُما٤مل يدومٕمقٟماف ًمٜما٤م ،أو
ٟمّم٤محلٝمؿ قمغم شمرك اًم٘مت٤مل ،ومٗمل صٚمح احلديٌٞم٦م شمّم٤محلقا قمغم شمرك اًم٘مت٤مل قمنم ؾمٜملم ،أو يٙمقن اًمّمٚمح قمغم أرض ًمٜم٤م
قمٚمٞمٝم٤م اخلراج ُمتك أردٟم٤م :أظمرضمٜم٤مهؿ ُمٜمٝم٤م.
ُمث٤مل ذًمؽ عم٤م ُومتح٧م ظمٞمؼم قمجز اعمًٚمٛمقن قمـ اؾمتٖمالهل٤م يمؾ ًمف ؾمٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ ُمِمتٖمٚمقن سم٤مجلٝم٤مد ومال يتٗمرهماقن
ٕن يٕمٛمروه٤م وم َ٠م َّضم َره٤م قمغم اًمٞمٝمقد سمِمٓمر ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م ،وهذا هق اخلراجً ،مٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اخلراج ،وىم٤مل اًمٜمٌل َ -ص َّ
اغم اهللُ
َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿُٟ « :م ُِ٘م ُّر ُيم ُْؿ َُم٤م ِؿمئْٜمََ٤مش  :أي اًمٞمٝمقد يٌ٘مقن ومٞمٝم٤م يمٕمامل ،يم٤من حيؽمومقن سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜمخٞمؾ صمٛمرهتا٤م ُمت٘م٤مرسما٦م إذا
( )300

أصمٛمرت أرؾمؾ ُمـ حينه٤م وم٘م٤ملٟ :مخٚمؽ ي٤م هذا ومٞمف ُمثال ،قمنمة آٓف ًمٜم٤م مخً٦م وًمؽ مخً٦م ،وم٢مذا ىما٤مل :فمٚمٛمتٛمقٟما٤م،
اًمٜمخؾ ٓ يً٤موي إٓ صمامٟمٞم٦م ىم٤مل :ظمذ مخً٦م وًمٜم٤م اًمٌ٤مىمل ،وًمق يم٤من صمالث ُمئ٦م ومٞمٖمٚمٌٝمؿ اًمٓمٛمع وي٠مظمذون اًمٌا٤مىمل ٕٟماف
يٕمرف أٟمف أيمثر ُمـ قمنمة ،ومٞم٘مقل :ظمذوا مخً٦م وزم اًمٌ٤مىمل ،وي٘مقًمقن هذا هق اًمٕمدل.
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمزروع يزرقمقهن٤م ،شم٤مرة يٙمقن اًمٌذر ُمٜمٝمؿ وشم٤مرة يٙمقن ُمـ اعمًٚمٛملم يدومٕمقن اًمٌذر ،واًمزرع سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ
ِ
ص قمٚمٞمٝمؿً :مٙمؿ ٟمّمٗمف وًمٜم٤م ٟمّمٗمف ،إذا ظمٚمص ُمثال سم٠مٟمف ؾما٧م ُمئا٦م صا٤مع،
ٟمّمٗملم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،وم٢مذا اؾمتحّمدُ :ظمٚم َ

( )298إٟمٗم٤مل.61 :
( )299اًمتقسم٦م.4 :
( ) 333ا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمزارقم٦م ،سم٤مب إذا ىم٤مل رب إرض :أىمرك ُم٤م أىمرك اهلل (ُ ،)3152 ،2338مًٚمؿ:يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة،
سم٤مب اعمً٤مىم٤مة ( )1551سمٜمحقه.

فروع الفقه
ىم٤مل :ظمذوا صمالث ُمئ٦م وًمٜم٤م اًمٌ٤مىمل ،أو ٟم٠مظمذ صمالث ُمئ٦م وًمٙمؿ اًمٌ٤مىمل ،هٙمذا وًمٜم٤م اخلراج ،اخلراج إضمرة ،أضمرة هذه
إرض اًمتل شمزرقمٝم٤م وهل وىمػ ،هذا عم٤م ُؾما ٌِّ َٚم ْ٧م شمٚمؽ اعمزارع ذم ُمٍم ويمذًمؽ ذم اًمِم٤مم واًمٕمراقَُ ،م ْـ زرقمٝم٤م ُماـ
اغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اًمٙمٗم٤مر :دومع أضمرهت٤م ،و َُم ْـ زرقمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم :دومع أضمرهت٤م ودومع أيْم٤م اًمزيم٤مة ،ومٚمام َص٤م ًَم َح اًمٜمٌل َ -ص َّ
اف
ْ
َو َؾم َّٚم َؿ -أهؾ ظمٞمؼم :ىم٤ملُٟ « :م ُِ٘م ُّر ُيم ُْؿ َُم٤م ِؿمئْٜمََ٤مش َُمتََك َأ َر ْد َٟمَ٤م ،ومٌ٘مقا هٜم٤مًمؽ ،وعم٤م يم٤من ذم قمٝمد قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -ؾما٤مومر
وًمدُ ه ُمرة قمٌد اهلل ،ومج٤مءه ىمقم ذم اًمٚمٞمؾ وضسمقه طمتك ومت٘مقا يده وهرسمقا وٓ يٕمرومقن ،وم٘م٤مل قمٛمار -ريض اهلل قمٜماف:
ُ
« ًَمٞمْ َس ًَمٜمََ٤م َقمدُُ و إَِّٓ ا ًْمٞمَ ُٝمق ُدش ،صمؿ ىم٤ملْ « :
اظم ُر ُضمقاش ،وم٘م٤مًمقا :أَترضمٜم٤م وىمد أىمرٟم٤م اًمرؾمقل؟! أَترضمٜم٤م وىمد أىمرٟم٤م أسمق سمٙمر؟!
ىم٤ملْ « :
اظم ُر ُضمقا :إِ َّٟم ُف َىم َ٤ملُٟ :م ُِ٘م ُّر ُيم ُْؿ َُم٤م ِؿمئْٜمََ٤مش .
( )301

وم٤محل٤مصؾ أهن٤م إذا يم٤مٟم٧م إرض وىمٗم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وزرقمقه٤م :أقمٓمقٟم٤م أضمرهت٤م وإذا يم٤مٟم٧م هلؿ ،يٕمٜمل هلاؿ وًمٙماـ
أي ذًمؽ ومٕمؾ :ضم٤مز)ٟ ،م٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م ظمراضم٤م وإذا يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م ،وإذا يم٤مٟم٧م هلؿ يمذًمؽ
َت٧م وٓيتٜم٤م وم٢من ًمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اخلراجّ ( ،
ذم هذه أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ سم٤مجلٝم٤مد ،وومٞمف ُمذاه٥م يمثػمة ُمـ سمح٨م قمٜمٝم٤م :وضمده٤م ،واهلل أقمٚمؿ.
اًمثَّ ِ٤مين :اعمُْٕم٤مُمالَ َُت ،و ِهل َأ ْؿمٞم٤مءَ :أطمدُُ ه٤م ا ًْمٌٞمع ،وَٓ سمدََّّ ومِ ِٞمف ُِمـ سم ِ٤مئ ٍعٍ ،وُمٌتََ٤م ٍعٍ ،و َصمٛم ٍـ ،وُمثْٛم ٍـ ،و ًَم ْٗم ٍ
ظ ُي َ١م َّدى سمِ ِفَ ،أ ْو
َ َ َ ُ َ َ
َ ُْ
ْ َ
َ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ ُ
َ َ
ِذم َُم ْٕمٜمََ٤م ُه.
ّٙمً٥م ،واإلٟمً٤من ذم هاذه احلٞما٤مة اًمادٟمٞم٤م سمح٤مضما٦م
اعمٕم٤مُمالت هل اعمٙم٤مؾم٥م سم٤مًمتج٤مرة وهل أيمثر ُم٤م حيّمؾ سمف اًمتّ ّ
ضوري٦م إمم ُم٤مل يت٘مقت سمف ،ويٜمٗمؼ ُمٜمف قمغم ٟمٗمًف وأهٚمف ،وإذا يم٤من يمذًمؽ :ومٙمٞمػ حيّمؾ قمغم هذا اعم٤مل؟ ُم٤م دام أٟمف
ٓ حيّمؾ قمٚمٞمف هم٤مًمٌ٤م وهق ضم٤مًمس إٓ أن يٙمقن هٜم٤مك صدىم٤مت أو شمؼمقم٤مت وقمغم هذا ومال سماد أٟماف حياؽمف ويِماتٖمؾ
ويتٙمً٥م سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمقاع احلرف ،وٓ ؿمؽ أ َّن احلرف اًمٞمدوي٦م وٟمحقه٤م ضوري٦م شمٕم ّٚمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م.
ذيمروا أن ؿمٞمخ اإلؾمالم

( )302

أومتك سم٠مٟمف جي٥م قمغم اًمقازم واًمًٚمٓم٤من أن ُيٚمزم مج٤مقم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس أن يتٕمٚمٛمقا احلرف

اًمٞمدوي٦مً :مٞمًدوا طم٤مضم٦م اًمٜم٤مسٕ :هنؿ إذا مل يٗمٕمٚمقا :شمٕمٓمؾ اًمٜم٤مس ،وٕهنؿ ذم هذا حيّماٚمقن قماغم ُما٤مل ،أي ُم٘م٤مسماؾ

( ) 331أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمنموط ،سم٤مب إذا اؿمؽمط ذم اعمزارقم٦م إذا ؿمئ٧م أظمرضمتؽُ ) 2733( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل اسمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ريض اهلل قمٜمف.احلراين ،صمؿ
( ) 332شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ

فروع الفقه
ؿمٖمٚمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ ،حيّمٚمقن قمغم ٟمقع ُمـ اعم٤مل اًمذي ي٘مت٤مشمقن سمف ،ومٞم٘مقل :يٚمزم ومئ٦م ُماـ اًمٜما٤مس يا٤م ها١مٓء! شمٕمٚمٛماقا
احلج٤مُم٦مٕ :ن اًمٜم٤مس ُمْمٓمرون إًمٞمٝم٤م وشمتٙمًٌقن ،ي٤م ه١مٓء! شمٕمٚمٛمقا احلٞم٤ميم٦م ،واًمٜمً٤مضم٦مٕ :ن اًمٜم٤مس سمح٤مضم٦م إًمٞمٝما٤م،
ي٤م ه١مٓء! شمٕم َّٚمٛمقا اًمدسم٤مهم٦م ،وه١مٓء شمٕمٚمٛمقا اخلرازة ،وه١مٓء شمٕمٚمٛمقا احلالىم٦م ،وه١مٓء يتٕمٚمٛماقن احلارف اًمٞمدويا٦م،
ه١مٓء سمٜمََّّ٤مؤون ،وه١مٓء َسمالََّّـمقن ،وه١مٓء ُُم َٚمٞمِّ ُّمقن ُمثال ،وه١مٓء يٕمٛمٚمقن ذم اًمٚمٌـ ،وه١مٓء يٖمرؾماقن ،وها١مٓء
حيٗمرون وٟمحق ذًمؽ ،وسمذًمؽ يٜمٗمٕمقن إُم٦م ويٜمٗمٕمقن أٟمٗمًٝمؿ ،ويٙمتًٌقن ُم٤مٓ طمالٓ.
يمً٥م يده ،وىمد ُذيمر ذًمؽ أيْم٤م طمتك
وىمد ورد أن هذا أومْمؾ ُم٤م ي٠ميمؾ ُمٜمف اإلٟمً٤من ،أومْمؾ ُم٤م أيمؾ ُمٜمف اًمرضمؾ ْ
ًمٚمٜمٌٞملم :ي٘مقل -قمٚمٞمف اًمًالمَ « :وإِ َّن َد ُاو َد َي ْ٠م ُيم ُُؾ ُِم ْـ َيم ًَْ ِ
٥م َي ِد ِهش ٟٕ :مف شمٕمٚمؿ احلدادة صٜمٕم٦م اًمدروع ،طمتك ىما٤مل -
ٍ
ِ
ِ
اًمن ِد﴾  :يٕمٜمل يٕمٛمؾ دروقم٤م ؾم٤مسمٖم٦م ،وأظمؼم -شمٕما٤ممم -سم٘مقًمافَ ﴿ :و َأ ًَمٜمََّّا٤م ًَما ُف
شمٕم٤مممَ ﴿ :أن ا ْقم َٛم ْؾ َؾم٤مسمِ َٖمَ٤مت َو َىمدِِّّ ْر ذم َّ ْ
ْ
احلَ ِديدََ ﴾  :أي ضمٕمؾ احلديد ًمٞمٜم٤م ًمف يم٠مٟمف اًمٕمجلم يٕمٛمؾ ُمٜمف ُم٤م ُيريد هٙمذا .واًمٜم٤مس سمح٤مضم٦م إمم وضماقد َٟم ََّجا٤مريـ،
( )303

()304

( )305

طمدَّ اديـ ،وإمم وضمقد صقاهملم ،يٕمٛمٚمقن اًمّماٞم٤مهم٦م ،وإمم ُوضماقد ظمٞمَّا٤مـملم خيٞمٓماقن ًمٚمٜما٤مس أيمًاٞمتٝمؿ
وإمم وضمقد َّ
ِ
از ًازا
ويمذًمؽ أيْم٤م اًمتج٤مرة ،وهل أيمثر
ُمٙم٤مؾم٥م اًمٜم٤مس ،واًمٜم٤مس أيْم٤م ومٞمٝم٤م ُمتٗم٤موشمقن هذا ُمثال ،يرهم٥م أن يٙمقن َسم َّ
يٌٞمع اًمٌز ،وهذا يٌٞمع ذم إطمذي٦م ،وهذا َيٌٞمع ذم إهمذي٦م ،وهذا ذم إـمٕمٛم٦م وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ،وهذا يٌٞمع ذم إواين ،وهذا
يٌٞمع ذم إدوات ،وهذا يٌٞمع ذم إؾمٚمح٦م وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،ويمؾ ُمٜمٝمؿ قم٤مدة يتٙمً٥م وًمق يم٤من ُمـ سمٕمْماٝمؿ ظمناان
ًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م أهنؿ يرسمحقن ،وًمذًمؽ شمٜمٛمق دم٤مرهتؿ ،وشمٙمثر أُمقاهلؿ سمًٌ٥م هذه اعمٕم٤مُمالت :طمٞم٨م يٙمقن قمٜمدهؿ ٌ
ُم٤مل
يت٘مقشمقن سمف ،ويٜمٗم٘مقن ُمٜمف ،ويتّمدىمقن ُمٜمف ،هذا هق اًمٖم٤مًم٥م وُمع ذًمؽ ٓ سمد أن اعمقاـمٜملم يتٕمٚمٛماقن سم٘مٞما٦م احلارف:
ًمٞمتٙمًٌقا ُمٜمٝم٤م ،وه١مٓء ُمـ شمٕم ّٓمٚمٝمؿ.
ويمثػما ُم٤م ٟمجد سمٕمض اًمِمٌ٤مب اًمذيـ ذم اًمٕمنميـ أو ٟمحقه٤مً ،مٞمس قمٜمدهؿ طمروم٦م وًمٞمس قمٜمدهؿ ؿمٖمؾ ،عما٤مذا؟!
ي٘مقًمقنٟ :مريد وفم٤مئػٟ ،مريد أن ٟمحّمؾ قمغم وفمٞمٗم٦م ،أطمدهؿ ىمد يتقفمػ ذم ذيم٦م يٙمقن دظمٚمف ُمثال أًمػ ومخس ُمئ٦م

اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إ طمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 13 /7شمرمج٦م .)619
( ) 333أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب يمً٥م اًمرضمؾ وقمٛمٚمف سمٞمده (ُ ،)2373مـ طمدي٨م أيب ه ريرة ،وذم اًمٌ٤مب قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمد
يٙمرب.
( )334ؾمٌ٠م.11 :
( )335ؾمٌ٠م.13 :

فروع الفقه
أو أًمٗم٤من ،وًمق اؿمتٖمؾ ذم احلرف :حلّمؾ قمغم صمالصم٦م آٓف أو أرسمٕم٦م ،احلرف اًمٞمدوي٦م وٟمحق ذًماؽ ،اًمٌٜما٤مؤون اًماذيـ
يٌٜمقن اًمٕمامرات وٟمحقه٤م ىمد حيّمؾ سمٕمْمٝمؿ يمؾ يقم قمغم مخس ُمئ٦م اًمٞمقُمٞم٦م مخس ُمئ٦م أو أرسمع ُمئا٦م ،ويماذًمؽ أيْما٤م
اًمذيـ يً٤مقمدوٟمف حيّمؾ أطمدهؿ يمؾ يقم قمغم ُمئ٦م ومخًلم أو ُمئتالم ،ويماذًمؽ اًماذيـ يٕمٛمٚماقن أيْما٤م ذم احلارف
إظمرى يذيمر سمٕمْمٝمؿ اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ُمثال ظمٌ٤مزيـ أهنؿ جيٜمقن أُمقآ ذم سمٞمع هذا اخلٌز َ
وظمٌْزه ومٞمٛمٙمـ أ َّن أطمادهؿ
يٙمقن ذم اًمِمٝمر صمالث ُمئ٦م أرسمع ُمئ٦م ُمـ قمٛمؾ اخلٌز ويمذًمؽ سمٞمٕمف ،يمذًمؽ أيْم٤م اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم اًم٘مٝمقات ،يا٠مشمٞمٝمؿ
ظمٚمؼ يمثػم يِمؽمون ُمٜمٝمؿ هذه اًم٘مٝمقة واًمِم٤مي وٟمحق ذًمؽ حيّمٚمقن قمغم أرسم٤مح يمثػمةً ،مٙمـ إذا يم٤مٟمقا يٛمٙمٜماقن ُماـ
ذب اًمدظم٤من أو اًمٜمراضمٞمؾ :وم٢من يمًٌٝمؿ طمرامً ،مٙمـ سمٕمْمٝمؿ َيتَٜمَ ََّاز ُه قمـ ذًمؽ.
واحلالىمقن إذا يم٤من حيٚم٘مقن اًمٚمحك ومٙمًٌٝمؿ طمرام ،وىمد ي٘مقًمقن ٓ :طمروم٦م ًمٜم٤م وٓ دظمؾ إٓ إذا قمٛمٚمٜما٤م ذم هاذه
احلالىم٦م ،وقمٛمٚمٜم٤م قمغم طمالىم٦م اًمٚمحك وٟمحق ذًمؽٟ ،م٘مقل :يمًٌٙمؿ يمٚمف أو أيمثره طمرام ،طمٞم٨م إٟمٙماؿ شمًا٤مقمدون قماغم
هذا ،اخلٞم٤مـمقن حيّمٚمقن قمغم دظمؾ يمٌػمً ،مٙمـ إذا يم٤مٟمقا يٗمّمٚمقن وخيٞمٓمقن صمٞم٤مسم٤م ـمقيٚم٦م يٕمٜمل َت٧م اًمٙمٕمٌلم :دظمٚمقا
ذم اإلصمؿ ،ومٞمٙمقن ذم يمًٌٝمؿ ؿمٌٝم٦م أو قمٜمدهؿ طمرام ،وًمق اقمتٚمقا سم٠مهنؿ ٓ يدرون أو اًمٜم٤مس يٙمذسمقن قمٚماٞمٝمؿ إن هاذا
ًمٖمػمي أو ٟمحق ذًمؽ ،اًمٖمً٤مًمقن حيّمٚمقن قمغم أُمقال ذم هذا اًمتٖمًاٞمؾ يرسمحاقن ومٞمٝما٤م أرسم٤مطما٤م يمثاػمة إدوات ومٞماف
ضمديدة اًمٙمٝمرسم٤مء ،طمروم٦م ضمٞمدة يتٙمً٥م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م يمثػما حيّمٚمقن قمغم أُمقال ،وقمغم دظماؾ يمثاػم ،اًمًاٌ٤ميمقن ؾما٠مًمٜم٤م
سمٕمْمٝمؿ قمٜمدُم٤م رأيٜم٤مه يٕمرف هذه اًمًٌ٤ميم٦م :قمـ هذه اًمًٌ٤ميم٦م هؾ هل ظمراص٦م أو دراؾم٦م؟ وم٘م٤مل :دراؾم٦م ،يٕمٜمال أٟمٜما٤م
شمٕمٚمٛمٜم٤م ممـ ُيٕم ِّٚمٛمٜم٤م يمٞمٗمٞمتٝم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م دراؾم٦م يًػمة ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ رء ،يًػم إوًمقن يتٙمًٌقن ذم احلرف اًمٞمدوي٦م يمثػم
ُمٜمٝمؿ يمًٌف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م يٜمًخ اًمٙمت٥م ،وحيّمؾ قمغم أضمرة شمٜم٤مؾمٌف.
يمًٌف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ،يٜمًخ اًمٙمت٥م ،وحيّمؾ قمغم أضمرة شمٜم٤مؾمٌف ،يمثػم ُمٜمٝمؿ أيْم٤م َيٗمتٚمقن احلٌ٤مل ،يِماؽمون
يمثػم ُمٜمٝمؿ ْ
يمًا٥م ،حيّماٚمقن قماغم أُماقال ُشمُٖمٜماٞمٝمؿ
اًمٚمٞمػ ُمـ أهؾ اًمٜمخٞمؾ ،صمؿ يٗمتٚمقن احلٌ٤مل اًمتل يٜمتٗمع هب٤م ،حيّماٚمقن قماغم ْ
وشم٘مقهتؿ .ويمذًمؽ اخلرازون خيرزون اًمٜمٕم٤مل ،خيرزون ِ
اًم٘م َر َب ،وإؾم٘مٞم٦م ،واعمزادات ،واًمدٓء ،وٟمحقه٤م حيّماٚمقن
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اًمر ُضم ُؾ ُِم ْـ َيم ًَْ ِ
٥م َي ِد ِهش  :هبذه احلروم٦م حيّماؾ قماغم ُما٤م يًاده
قمغم أُمقال سمٕمٛمٚمٝمؿ ،يمً٥م طماللَ « :أ ْوم َْم ُؾ َُم٤م َأ َيم ََؾ َّ
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وي٘مقشمف وٟمحق ذًمؽ.
ومٜم٘مقل :اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م شمٙمٚمٛمقا قمغم هذه احلرف ذم يمت٥م اًمٗم٘مفُ ،م٤م ىم٤مًمقا :سم٤مب احلٞم٤ميم٦م ُمثال ،سما٤مب اًمٜمًا٤مضم٦م ،سما٤مب
حمٔماقر ومٞمٝما٤م إٓ إذا
اخلرازة ،سم٤مب اًمدسم٤مهم٦م ،سم٤مب اًمًٌ٤ميم٦مُ ،م٤م ىم٤مًمقا ذًمؽٕ :ن هذه احلرف شمٕم ّٚمٛمٝم٤م يًػم ،وٕهنا٤م ٓ
َ
طمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م ّ
يمثػما ُمـ أهؾ هذه احلرف يٖمِمقن ومٞمدظمؾ ذم يمًٌٝمؿ طمرام.
همش :وم٢من ً
وحي ُ
ّمؾ قمغم ُم٤مل ىمدر أٟمف وىمٕم٧م أيمٚم٦م ذم رضمٚمف وم٘مٓمٕم٧م
ذيمروا أن رضمال يم٤من يٕمٛمؾ سمٜمََّّ٤م ًء َيٌٜمل ُمع اًمذيـ َيٌٜمقن َ
ُمـ ٟمّمػ اًمً٤مقٟ ،مٔمر وىم٤مل :اٟم٘مٓمٕم٧م اعمّمٚمح٦م ُم٤مذا أومٕمؾ؟! مل جيد إٓ طمروم٦م يًػمة هق يمقٟمف ظمٌ٤من خيٌـ اًم َٕمٌَ٤مءات
واعمِم٤مًمح ،وطمّمؾ قمغم رزق ُمـ ذًمؽ حيّمؾ يمؾ يقم ُمئ٦م وُمئتلم أو ٟمحق ذًمؽ هذا وهق ضما٤مًمس ٓ ؿماؽ أن ُماـ
رزىم٤م طمالٓ ،وإذا ّ
هماش :يما٤من يمٛماـ شمق ّقماد سما٤مًمٖمش
اًمتٛمس
وشمٙمً٥م :وم٢مٟمف حيّمؾ قمغم رزق ،وم٢مذا َٟم ََّم َح :رزىمف اهلل ْ
َّ
وٟمحقه ،ومٙمثػم ُمـ اًمٌٜم٤مئلم احلٞمٓم٤من أو اًمّمٌ٤مت ٓ خيٚمّمقن ومٞمٝم٤م وي٠مظمذون إضمرة يم٤مُمٚم٦م ومٞم٘مٕمقن ذم اًمٖمش وأيماؾ
احلرام ،يمذًمؽ سم٤مب اخلرازيـ اًمذيـ خيرزون إطمذي٦م وٟمحقه٤م ىمد يٖمِمقن ومٞمٝم٤م وهٙمذا يمثػم ُمـ احلرف.
ِ
ِ
٥م َٕ ِظم ِٞمف
ٟم٘مقل :إ ّن قمغم أصح٤مهب٤م أن يٜمّمحقا ،وأن يٕمٛمٚمقا يم٠مهنؿ يٕمٛمٚمقن ٕٟمٗمًٝمؿُ َٓ« :ي ْ١مُم ُـ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َطمتََّّك ُحي َّ
ِ
٥م ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِفش  ،ومٞمخٚمص ذم قمٛمٚمف اًمذي اًمتزم سمف طمتك ي١م ّديف يمام يٜمٌٖمل.
َُم٤م ُحي َّ
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َأطمدُُ ه٤م ا ًْمٌٞمع ،وَٓ سمدََّّ ومِ ِٞمف ُِمـ سم ِ٤مئ ٍعٍ ،وُمٌتََ٤م ٍعٍ ،و َصمٛم ٍـ ،وُمثْٛم ٍـ ،و ًَم ْٗم ٍ
ظ ُي َ١م َّدى سمِ ِفَ ،أ ْو ِذم َُم ْٕمٜمََ٤م ُه.
َ َ َ ُ َ َ
َ ُْ
ْ َ
َ َ َْ ُ َ ُ
إَو ُل :ا ًْمٌ ِ٤مئعَ ،ومٞم ِْم َؽم ُط ومِ ِٞمف َأ ْن ي ُٙمُق َن ضم ِ٤مئ َز اًمتٍََّّم ِ
ف ،و ُهق ا ًْمٌ٤مًمِ ُغ اًمر ِؿمٞمدُُ َ ،همَػم َقمٌ ٍد سمِالَ إِ ْذ ٍن ،و َأ ْن ي ُٙمُق َن ر ِ
او ًٞم٤م،
َ َ
َْ ْ
َ َ َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ ُ ُ َ
َ ُّ
لم ُِم ْٚم َٙم ُفَ ،أ ْو َُم ْ٠م ُذو ًٟمً٤م ًَم ُف ِذم َسم ْٞم ِٕم َٝم٤م.
َو َأ ْن َشم ُٙمُق َن ا ًْم َٕم ْ ُ
اًمثَّ ِ٤مين :اعمٌُْتََ٤مع ،وي ِْم َؽم ُط ومِ ِٞمف َأ ْن ي ُٙمُق َن َأي ًْم٤م ضم ِ٤مئ َز اًمتٍََّّم ِ
ف.
َ
ْ
َ
ْ ُ َُ َ
َ ُّ

( )336صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 25611 ،25845 ،24148 ،24332أسمق داود يمت٤مب اإلضم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ
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٤مح ُمٕم ُٚمقُم٤م ُم ْ٘مدُُ ورا َقم َغم َشمًَ ِٚم ِ
اًمثَّ٤مًمِ ُ٨م :اًمثَّٛمـ ،وي ِْم َ ِ ِ
ٞمٛمف َمم ْ ُٚمق ًيمً٤م ًمِ ْٚم ُٛم ِْم َ ِؽمي.
ْ
ً
ؽم ُط ومٞمف َأ ْن َي ُٙمُق َن َُم٤مًٓ ِذم َٟم ْٗم ٍع ُُم ٌَ ٍ َ ْ ً َ
َ ُ َُ َ
ؽم ُط ومِ ِٞمف َأ ْن َي ُٙمُق َن ومِ ِٞمف َٟم ْٗم ٌع ُُمٌَ ٌ ِ ِ
ور ٍةَ ،و َأ ْن َي ُٙمُق َن ُِم ْٚم ًٙمً٤م ًمٌَِ ِ٤مئ ِٕم ِفَ ،أ ْو َُم ْ٠م ُذو ًٟمً٤م ًَم ُف ِذم َسمٞمْ ِٕم ِف،
ض َ
اًمراسمِ ُع :اعمُْثْ َٛم ُـَ ،و ُي ِْم َ َ
َّ
٤مح ًم َٖم َْػم َ ُ
ٍ ِ ٍ
ِ ِِ
حي ُّم ُؾ ِ َهب٤م َُم ْٕم ِر َومتُ ُف.
ورا َقم َغم َشم ًَْٚمٞمٛمفَ ،و َأ ْن َي ُٙمُق َن َُم ْٕم ُٚمق ًُم٤م سمِ ُر ْؤ َي٦م َأ ْو ص َٗم٦م َ ْ
َو َأ ْن َي ُٙمُق َن َُم ْ٘مدُُ ً
اخلَ ِ٤مُم ُس :اًم َّٚم ْٗم ُظ اعمُْ َ١م َّدى سمِ ِفَ ،و ُهق ِ
٤مب َوا ًْم َ٘مٌُ ُ
ْ
قل َواعمُْ َٕم٤م َـم٤م ُة.
ياج ُ
اإل َ
ِ
وشمقؾمٕمقا
يم٤مٟم٧م اًمٌٞمقع هل اًمتل ومٞمٝم٤م ظمالف ،وهل اًمتل ومٞمٝم٤م طمالل وطمرام :ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ذم يمت٥م اًمٗم٘مف،
وعمََّ٤م
َّ
ومٞمٝم٤م ،وسمٕمْمٝمؿ اىمتٍم ،ومذيمر أن اعمٕم٤مُمالت أؿمٞم٤مء ،أطمده٤م اًمٌٞمع سمدأ سمف ،اًمث٤مين :اخلٞم٤مر ،اًمث٤مًم٨م :اًمرسم٤م ،اًمراسمع :صٗم٤مت
اًمٌٞمع ،اخل٤مُمس :سمٕمض صٗم٤مت اًمٌٞمع ،اًمً٤مدس :اًم٘مرض ،اًمً٤مسمع :اًمقصم٤مئؼ ،اًمثا٤مُمـِ :
اًمتٍماف،
احلقاًما٦م ،اًمت٤مؾماع:
ّ
اعمتٍمف ،احل٤مدي قمنم :أظمذ إُمقال سمٖمػم قمقض ..إًمخ.
اًمٕم٤مذ:
ِّ
سمدّ ومٞمف ُمـ سم٤مئع ،وُمٌت٤مع ،وصمٛمـ ،وُمثٛمـ ،وًمٗمظ ي١م َّدى سمف ،أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه .يٕمٜمل يتٙمقن ُمـ هذه
ذيمر أ ّن اًمٌٞمع ٓ ّ
إرسمٕم٦م أو اخلٛمً٦م.
إول :اًمٌ٤مئعُ ،يِمؽمط أن يٙمقن ضم٤مئز اًمتٍمف ،وهق اًمٌ٤مًمغ اًمرؿمٞمد احلر ،همػم قمٌد سمال إذن ،هاذا ُماـ ذوط
اًمٌٞمع ،ضم٤مئز اًمتٍمف احلر اًمٌ٤مًمغ اًمرؿمٞمد .وم٢مذا يم٤من اًمٌ٤مئع ؾمٗمٞمٝم٤م ،أو جمٜمقٟم٤م ،أو صٌٞم٤م ،أو قمٌدا مل ي١مذن ًماف سما٤مًمٌٞمع :مل
يّمح اًمٌٞمع.
اًمنمط اًمث٤مين :أن يٙمقن راوٞم٤م :أي ٓ سمد ُمـ اًمؽمايض ،ىم٤مل اًمٜمٌل -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ« :إِ َّٟمَّاام ا ًْمٌَٞمْا ُع َقما ْـ
دم َ٤مر ًة َقمـ َشم ََر ٍ
َشم ََر ٍ
اض ُِّمٜم ُٙم ُْؿ﴾ .
اضش  ،وىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :إَِّٓ َأن َشم ُٙمُق َن ِ َ
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اًمنمط اًمث٤مًم٨م :اًمٕملم :أن شمٙمقن ُمٚم َٙمَف ،أو ُم٠مذوٟم٤م ًمف ومٞمٝم٤م ،اًمٕملم اعمٌ٤مقم٦م ٓ َيٌٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ،وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٚمٙماف،
أو ُو ِّيم َِّؾ ذم سمٞمٕمٝم٤مَ :ص َّح اًمٌٞمع .هذه صٗم٤مت اًمٌ٤مئع.
اًمث٤مين :اعمِمؽمي ،يِمؽمط أيْم٤م أن يٙمقن ضم٤مئز اًمتٍمف ،وم٢مذا يم٤من ؾمٗمٞمٝم٤م ،أو وٕمٞمٗم٤م ،أو جمٜمقٟم٤م :مل يّمح اًمٌٞمع.
اًمث٤مًم٨م :اًمثٛمـ ،يِمؽمط أن يٙمقن ُم٤مٓ ذم ٟمٗمع ُمٌ٤مح هٙمذا.

( ) 338صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمتج٤مرات ،سم٤مب سمٞمع اخلٞم٤مر (ُ )2185مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف :-ىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ أيب هريرة.
( )339اًمٜمً٤مء.29 :

فروع الفقه
واًمٗمرق سملم اًمثٛمـ واعمُْثْ َٛم ِـ :ىم٤مًمقا :اًمثٛمـ هق اًمذي شمدظمؾ "اًمٌ٤مء" إذا ىمٚم٧م ُمثال :اًمٙمت٤مب سمري٤مل ،دظمٚم٧م "اًمٌ٤مء"
قمغم اًمري٤مل ،ومدل قمغم أٟمف اًمثٛمـ .وىمد يٙمقن اًمثٛمـ قمرو٤م :يم٠من شم٘مقل ُمثال :اؿماؽمي٧م هاذا اًمثاقب هباذه اًمٕمامُما٦م،
اًمٕمامُم٦م هل اًمثٛمـ :ذًمؽ أن اعمِمؽمي هق اًمذي يٌذل اًمثٛمـ ،واًمٌ٤مئع هق اًمذي يٌذل اعمُْثْ َٛم َـ ،وٓ سمد أن يٙمقن اًماثٛمـ
همػم ُم٤مل :ومال حيؾ.
ُم٤مٓ ذم ٟمٗمع ُمٌ٤مح ،وم٢مذا يم٤من اًمثٛمـ َ
ُمثال :اًمذي ًمٞمس سمامل :يم٤مًمدم ،اعمٞمت٦م ،اخلٜمزير ،اخلٛمر ،هؾ شمّمح أن شمٙمقن صمٛمٜم٤م؟ ٓ شمّمح هاذهٕ :هنا٤م حمرُما٦م.
وهم٤مًم ًٌ٤م أن اًمثٛمـ يٙمقن ُمـ اًمٜم٘مقد ،اًمٜم٘مقد ىمديام صمالصم٦م :اًمدرهؿ ،واًمديٜم٤مر ،واًمٗمٚمس ،واًمدراهؿ ُمـ اًمٗمْم٦م ،واًمدٟم٤مٟمػم
ُمـ اًمذه٥م ،اًمٗمٚمقس ُمـ اًمٜمّّح٤مس .وقمٜمدٟم٤م ذم هذه اعمٛمٚمٙم٦م يم٤مٟم٧م اًمدراهؿ ُشمًُٛمك ري٤مٓتُ ،شمُّمٜمع ُمـ اًمٗمْم٦م ،أوٓ
يم٤مٟم٧م ُشمًُتجٚم٥م ُمـ ومرٟمً٤م و ُيًٛمك "اًمري٤مل اًمٗمرٟمز" :ري٤مٓ ومرٟمًٞم٤م ،صمؿ ُصٜمٕم٧م ُمـ اًمٗمْم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦مُ ،ضسم٧م ذم
يب ؾمٕمقدي واطمد" ،ضب ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ويمت٥م قمٚمٞمف اؾمؿ اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌاد
ُمٙم٦مُ ،يمُت٥م قمٚمٞمٝم٤م "ري٤مل قمر ّ
ور ُظم َّم٧م :اؾمتث٘مٚمقه٤م ،ومجٕمٚمقا سمدهل٤م هذه إوراق ،أوراىم٤م ٟم٘مديا٦م خمتقُما٦م
اًمرمحـ آل ؾمٕمقد  ،صمؿ يم٠مهن٤م عمََّ٤م يمثُرت َ
( )313

ُمرىمٛم٦م سم٠مرىم٤مم ،ومٚمام اؾمتٕمٚمٛم٧م :ىم٤مُم٧م سمدل اًمدراهؿ سمدل اًمري٤مٓت.
أيْم٤م ُمـ اًمٗمٚمقس
وقمٜمدٟم٤م أيْم٤م ُمـ اًمذه٥م اجلٜمٞمف ،ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمذه٥م ُمّمقهم٦م هل٤م ىمٞمٛمتٝم٤م ،وهل٤م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م .وقمٜمدٟم٤م ً
ىمديام اًمٌِ َٞم٤مز ،ا ًْم ٌَ ْٞم َزة ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜمح٤مس ،ويم٤مٟم٧م ُشمُّمٜمع ذم ُمً٘مط ذم ُقمامن ،وٓ يزاًمقن يًاتٕمٛمٚمقن اؾماٛمٝم٤م إٓ أهناؿ
يًٛمقن "سمٞمً٦م" سم٤مًمًلم ،وىم٤مُم٧م قمٜمده٤م سمدهل٤م قمٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمح٤مس رظمٞمّم٦م وهل ْاهل َ َٚمؾْ ،
أيْما٤م.
واهل َ َٚمؾ ُمـ اًمٜمحا٤مس ً
ومّم٤مر اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمٚمقن هبذه إوراق ،أو هبذه اًمٜمح٤مس اًمذي هق اهلٚمؾ ،هذا هق اًمثٛمـُ ،يِمؽمط أن يٙمقن ُمٕمٚمقُما٤م،
ٓ سمد أن يٙمقن اًمثٛمـ ُمٕمٚمقُم٤م ،اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ هذا اًمٙمت٤مب سمخٛمً٦مُ ،مٕمٚمقم أهن٤م سمخٛمً٦م ري٤مٓت ؾمإمقدي٦م :أي ٕن
هٜم٤مك ري٤مٓت يٛمٜمٞم٦م رظمٞمّم٦م وري٤مٓت ىمٓمري٦م أرومع ُمـ ري٤مٓت اعمٛمٚمٙم٦م ،ومال سمد أن ُحيدده٤م.

( ) 313قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ومٞمّمؾ اسمـ شمريمل سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقدُ ،مـ آل ُم٘مرنُ ،مـ رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مٟمعُ ،مـ ذهؾ سمـ ؿمٞمٌ٤من.
ُمٚمؽ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م آول ،وُمٜمِمئٝم٤م ،وأطمد رضم٤مٓت اًمدهر .وًمد قم٤مم صمالصم٦م وشمًٕملم وُمئتلم وأًمػ ذم اًمري٤مض ،ودوًم٦م آسم٤مئف ذم
و ٕمػ واٟمحالل .ؿمـ اًمٖم٤مرات قمغم آل رؿمٞمد وأٟمّم٤مرهؿ .ىم٣م قمغم دوًم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم ذم احلج٤مز ،وأصٌح٧م ُمٙم٦م قم٤مصٛم٦م آل ؾمٕمقد.
وٟمقدي سمف ُمٚمٙم٤م قمغم احلج٤مز وٟمجد .وم٤مض اًمٌؽمول ذم سمالده ،ويم٤مٟم٧م وم٘مػمة ،وم٤مٟمتٕمِم٧م وادمٝم٧م إمم اًمٕمٛمران .وطمؾ آُمـ حمؾ اخلقف ذم
اًمّمح٤مرى واحلقاض .يم٤من ُمقوم٘م٤م ُمٚمٝمام ،حمٌقسم٤م ،قمٛمر ُم٤م سمٞمٜمف وسملم رسمف ،وُم٤م سمٞمٜمف وسملم ؿمٕمٌف ،ؿمج٤مقم٤م سمٓمال ،اٟمتٝمك سمف قمٝمد اًمٗمروؾمٞم٦م ذم ؿمٌف
اجلزيرة ،يمريام ٓ جي٤مرى ،ظمٓمٞمٌ٤م ٓ ،يؼمم أُمرا ىمٌؾ إقمامل اًمروي٦م ومٞمف ،يًتِمػم ،ويٜم٤مىمش ،ويٙمره اعمٚمؼ واًمري٤مء ،شمقذم سم٤مًمٓم٤مئػ قم٤مم صمالصم٦م
وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،ودومـ ذم اًمري٤مض .اٟمٔمر :إقمالم ( ،) 19 /4و اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،يمالمه٤م ًمٚمزريمكم.

فروع الفقه
صم٤مًمث٤م :أن يٙمقن ُم٘مدورا قمغم شمًٚمٞمٛمف ،اًمثٛمـ ٓ سمد أن يٙمقن اًمٌ٤مئع اعمِمؽمي ىما٤مدرا قماغم اًمتًاٚمٞمؿ .أُما٤م إذا يما٤من
قم٤مضمزا قمـ شمًٚمٞمٛمف :ي٘مقل ُمثال :إن زم أًمػ ري٤مل أو أًمٗملم قمٜمد ومالن ىمد اهمتّمٌٝم٤م ُمٜمال ،وٓ أىمادر قماغم َتٚمٞمّماٝم٤م،
ومٌٕمٜمل هب٤م ؿم٤مة أو همٜمام ،ىمد يٙمقن اًمٌ٤مئع ٓ ِ
ي٘مدر قمغم َتٚمٞمّمٝم٤م ،ومال شمٙمقن ُم٘مدورا قمغم شمًٚمٞمٛمٝم٤م.
راسمٕم٤م :أن يٙمقن اًمثٛمـ ممٚمقيم٤م ًمٚمٛمِمؽمي ،ومال يِمؽمي سمٛمٚمؽ همػمه ،وم٢مذا ىم٤مل ُماثال :أؿماؽمي ُمٜماؽ هاذه اًمِما٤م َة
سمخٛمس ُمئ٦م ُمـ اًمدراهؿ قمٜمدي أُم٤مٟم٦م :مل يّمحٕ :ن هذه ُمٚمؽ همػمه ،ومال سمد أن يِمؽمي سمٌمء ُمٚمٙمف هق.
صمؿ ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٞمع ي٘مقل( :اًمراسمع :اعمُْثْ َٛمـ) ،ذيمر (إول :اًمٌ٤مئع ،واًمث٤مين :اعمتٌ٤مع ،واًمث٤مًم٨م :اًمثٛمـ ،واًمراسمع:
اعمثٛمـ) :يٕمٜمل اعمٌٞم َعُ ،يِمؽمط أن يٙمقن ومٞمف ٟمٗمع ُمٌ٤مح ًمٖمػم ضورة ،وم٢مذا مل يٙمـ ومٞمف ٟمٗمع :ومال يّمح سمٞمٕمف ،وإذا يم٤من ومٞمف
ٟمٗم ٌع ُمٌ٤مح ًمٖمػم ضورة :ضم٤مز سمٞم ُٕمف.
ومٛمثال احلامرُ ،يٌ٤مح آٟمتٗم٤مع سمف ًمٖمػم ضورة ،يٌ٤مح ريمقسمف ،ويٌ٤مح احلٛمؾ قمٚمٞمفُ ،مع أٟمف حمر ُم إيم ِؾ ،ومٝمذا ُُماثْ َٛم ٌـ
ٌ
ظمٌٞم٨م .واعمٞمت٦م
يٌ٤مح ومٞمف ٟمٗمع ُمٌ٤مح ًمٖمػم ضورة .أُم٤م ُمثال اًمٙمٚم٥م :ومال يّمح سمٞمٕمف ،وورد اًمٜمٝمل قمـ سمٞمٕمف  ،وأن صمٛمٜمف
( )311

ٓ يّمح سمٞمٕمٝم٤م ،وًمق عمْمٓمر ،ومٚمق أن إٟمً٤مٟم٤م ُمْمٓمرا مل جيد ُم٤م َيتَ َ٘م َّق ُت سمف إٓ هذه اعمٞمت٦م ،وهل قمٜمدك :ومال شمٌٕماف إ َّي٤مها٤م،
وشمٌذل ًمف ُم٤م حيت٤مضمف ًمٞمت٘مقت سمف ،وًمٙمـ أن شمٌٞمع ًمف هذه اعمٞمت٦م ،اعمٞمت٦م طمرام ،ومال جيقز سمٞمٕمٝم٤م.
ويمذًمؽ اخلٛمر ٓ ،يّمح سمٞمٕمٝم٤م ،واخلٜم٤مزير ٓ يّمح سمٞمٕمٝم٤م ،اًمًٜم٤مٟمػم -اًم٘مٓماط ، -اًماذئ٤مب ٓ يّماح سمٞمٕمٝما٤م،
( )312

أيْم٤م ذم اًمثٛمـ أن يٙمقن ُمٚمٙما٤م ًمٌ٤مئٕماف ٓ
اًمًٌ٤مع يمٚمٝم٤م ،احلٞم٤مت وٟمحقه٤م ٓ يّمح أظمذ اًمثٛمـ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمٙمذا ُيِمؽمط ً
يٌٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ممٚمقيم٤م ًمٚمٌ٤مئع أو ُم٠مذون ًمف ًمٌٞمٕمف ،ومال شم٘مؾ :سمٕمتؽ ؿم٤مة ومالن ،سمٕمتؽ سمٞم٧م ومالن ،سمٕمتاؽ صمٛمارة ٟمخاؾ
ومالن ٓ ،جيقزٟٕ :مف ًمٞمس ُمٚمٙم٤م ًمؽ.

(ُ ) 311متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب صمٛمـ اًمٙمٚم٥م ،)5761 ،5346 ،2282 ،2237( ،وُمًٚمؿ يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب َتريؿ
صمٛمـ اًمٙمٚم٥م وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ وُمٝمر اًمٌٖمل واًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمًٜمقرُ )1567( ،مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف.
( ) 312أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب َتريؿ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ وُمٝمر اًمٌٖمل واًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمًٜمقرُ )1569( ،مـ طمدي٨م
ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل.

فروع الفقه
يً٠مل سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :إن أطمدهؿ يٌٞمع ؿمٞمئً٤م ًمٞمس قمٜمده ،وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام  ،ىما٤مل :يا٤م
رؾمقل اهلل! اًمرضمؾ ي٠مشمٞمٜمل اًمًٚمٕم٦م ًمٞمً٧م قمٜمدي ،وم٠مسمٞمٕمف وأقمٚمؿ أهن٤م ذم اًمًقق؟ وم٘م٤ملَ َٓ« :شمٌَِ ْع َُم٤م ًَم ْٞم َس ِقمٜمْْدََ َكش .
( )313

( )314

وىمٚم٧م :سمٕمٜمل
وضمئ٧م إًمٞمف
شم٤مضمر ُمثال يٌٞم ُع إىمٛمِم٦م أو َيٌٞمع إـمٕمٛم٦م ،أو يٌٞمع ُم٤م يٜمتٗمع سمف،
َ
َ
وصقرة ذًمؽ :إذا يم٤من ٌ
مخً٦م أيمٞم٤مس ُمـ إرز ،ويمٞمً٤م ُمـ اًم٘مٝمقة ،ويمٞمً٤م ُمـ اًمًٙمر ،وم٘م٤ملً :مٞمً٧م قمٜمدي ،أقمٓمٜمل اًمثٛمـ وؾمقف آت هب٤م
همدا ،ذم هذه احل٤مل ًمق أقمٓمٞمتف اًمثٛمـ ٓ :يٙمقن سمٞمٕم٤مٟٕ :مف ُم٤م ُمٚمٙمٝم٤م ،وًمٙمـ يٙمقن اًمثٛمـ وديٕم ً٦م قمٜمده ،وم٢مذا رضمٕما٧م
إًمٞمف سمٕمد يقم وىمد أطميه٤م :ومٚمؽ أ ْن ُدمدد اًمٕم٘مد ،وًمؽ أيْم٤م أن شمؽماضمعٟٕ :مف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُم٤م ُمٚمٙمٝم٤م .وم٤محل٤مصاؾ
أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ُم٤مًمٙم٤م ًمٚمٛمٌٞمع أو ُم٠مذوٟم٤م ًمف ومٞمف َسمقيم٤مًم٦م.
صم٤مًمث٤م :أن يٙمقن ُم٘مدورا قمغم شمًٚمٞمٛمف ،وم٢مذا مل يٙمـ ُم٘مدورا :ومال يّمح سمٞمٕمف ،وُمثٚمقا سمٌٕمض إؿمٞم٤مء :ومال جيقز سمٞمع
اًمٕمٌد أسمؼ ،وٓ اجلٛمؾ اًمِم٤مرد ،وٓ اًمٓمػم ذم اهلقاء ،وٓ اًمًٛمؽ ذم اعم٤مءَّ ٕ :ن ذًمؽ يم َّٚماف ؾماٌ٥م ذم قمادم اًم٘مادرة،
شم٘مقل :سمٕمتؽ اجلٛمؾ وهق ؿم٤مرد ،وهق ىمد ٓ يدريمف ،ويْمٞمع قمٚمٞمف ُم٤مًمف ،ىمد شم٘مقل :سمٕمتؽ هذا اًمٓمػم اًمذي ذم اهلاقاء،
وًمق يم٤من ُم٠مًمقوم٤م :يم٤مًمّم٘مر واًمٌ٤مزيٟٕ :مف ًمٞمس ُم٘مدورا قمغم شمًٚمٞمٛمفً .مق ىمٚم٧م ًمف :ي٤م ص٘مر! اٟمزلُ :م٤م ٟمزل :ومدل ذًماؽ
قمغم أٟمف ٓ َيٗمٝمؿ ،ويمذًمؽ :سمٕمتؽ هذه اًمًٛمٙم٦م اًمتل ذم اعم٤مء ،ىمد هترب وٓ شم٘مدر أن َشمَّمٞمده٤م.
راسمٕم٤م :أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤م أو صٗم٦م ُم٤م يّمؾ هب٤م ُمٕمرومتف ،ومال جيقز أن يٙمقن جمٝمقٓ ،إذا ىم٤مل :سمٕمتؽ ؿم٤مة ،اًمِم٤مة ىمد
شمٙمقن ؾمٛمٞمٜم٦م وهزيٚم٦م ،ومال سمد أن شمٙمقن ىمد رأيتََٝم٤م ،أو ُوصٗم٧م ًمؽ سمّمٗم٦م َتّمؾ هب٤م اعمٕمروم٦م :اًمِما٤مة اًمٗمالٟمٞما٦م رأيتٝما٤م
ػ زم قمٜمدك ؿم٤مة ،أو ُمثال :ؾمٚمٕم٦م :يمثقب ،أو يمٞمس ،أو أداة
سم٤مُٕمس ،وأؿمؽمهي٤م ُمٜمؽ سمٛمئ٦م :ىم٤مل :سمٕمتؽ ،أو ُمثالُ :و ِص َ
ُمـ إدوات ،وىمد رهمٌ٧م ذم ذائٝم٤م ،ومٝمؾ يّمح؟ إذا يم٤مٟم٧م وصٗم٧م ًمؽ وصٗم٤م دىمٞم٘م٤م :ضم٤مز ًمؽ ذاؤه٤م.

( ) 313طمٙمٞمؿ سمـ طمزام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرر إؾمدي ،اسمـ أظمل ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ،واسمـ قمؿ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام.
وًمد ذم اًمٙمٕمٌ٦م وهق ُمـ ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتح ،ويم٤من ُمـ أذاف ىمريش ووضمقهٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم .ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ .أقمٓم٤مه رؾمقل
اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يقم طمٜملم ُمئ٦م سمٕمػم ،صمؿ طمًـ إؾمالُمف .وقم٤مش ُمئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م ؾمتلم ؾمٜم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وؾمتلم ؾمٜم٦م ذم اإلؾمالم.
ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 156 :شمرمج٦م  ،)488واإلص٤مسم٦م ( 112 /2شمرمج٦م .)1832
( )314صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 15573 ،15312 ،15311أسمق داود :يمت٤مب اإلضم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يٌٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده
( ،)3533واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمدك ( ،) 1232واًمٜمً٤مئل :سم٤مب اًمتج٤مرة ،سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمد اًمٌ٤مئع
( ،) 4613واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمتج٤مرات ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمدك وقمـ رسمح ُم٤م مل يْمٛمـ ( ،)2187وأمحد (،15312 ،15311
 .)15573ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٛمر

فروع الفقه
وأن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤م سمرؤي٦م ،إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًمرؤي٦م ىمديٛم٦م ،يٛمٙمـ أٟمف يتٖمػم ،يٛمٙمـ أ َّن اًمِم٤مة رأيتٝم٤م ىمٌؾ ؿماٝمر وىماد
هزًم٧م ،ومٚمام رأيتٝم٤م سمٕمد اًمنماء وإذا هل هزيٚم٦مُُ ٓ ،م َّخ ومٞمٝم٤م ،شم٘مقل :أٟم٤م اؿمؽمي٧م سمرؤي٦م ،وًمٙمـ شمٚمؽ اًمرؤي٦م همػم يم٤مومٞم٦م،
ومٚمف اًمؽماضمع.
ذيمر أن اًمٌٞمع (يِمتٛمؾ قمغم سم٤مئع ،وُمٌت٤م ًع ،وصمٛمـ ،وُمثٛمـ ،وًمٗمظ ي١مدي سمف أو ومٞمام ُمٕمٜم٤مه) ،ويًٛمك اًمّمٞمٖم٦م ،وهق
اخل٤مُمس :اًمٚمٗمظ اعم١م َّدى سمف ،وهق اإلجي٤مب واًم٘مٌقل واعمٕم٤مـم٤مة ،هٙمذا اًمّمٞمٖم٦م ،إُم٤م أن شمٙمقن ًمٗمٔمٞم٦م ،أو شمٙمقن ُمٕمٜمقي٦م،
اًمٚمٗمٔمٞم٦م أن ي٘مقل اًمٌ٤مئع :سمٕمتُُؽ اًمٙمت٤مب سمٕمنمة ،ي٘مقل اعمِمؽمي :اؿمؽميتُُف وىمٌٚمتُُف ،سمٕمتؽ اًمٙمٞمس سمٛمئ٦م ،ي٘مقل اعمِمؽمي:
ىمٌٚمتُُف ،هذه اًمّمٞمٖم٦م ،إجي٤مب ُمـ اًمٌ٤مئع ،وىمٌقل ُمـ اعمِمؽمي.
دومٕم٧م ًمٌ٤مئع اخلٌز ري٤مٓ :أقمٓما٤مك أرسمٕما٦م ُماثال ،دون أن َي٘ماقل سمٕمتاؽ
وهٜم٤مك صٞمٖم٦م ومٕمٚمٞم٦م وإمم اعمٕم٤مـم٤مةُ ،مثال:
َ
ُمقطمدا يٌٞمع ُمثال اًمٗمقايمف يم٤مل ...وٟمحقه٤م ،وىمد
وظمذ ،ودون أن شمٙمقن َ
ىمٌٚم٧م ،هذه ُمٕم٤مـم٤مة يمذًمؽ إذا رأيتف يٌٞمع سمٞمٕم٤م َّ
ُقم ِٚمؿ اًمثٛمـ ،ومدومٕم٧م ًمف مخً٦م ،وأقمٓم٤مك واطمدةَ :د َّل ذًمؽ قمغم أن هذا هق اًمّمٞمٖم٦م يٕمٜمل اًمٚمٗمظ أو اعمٕمٜمك اًمذي ي١م َّدى
سمف اًمٌٞمع.
ِ
اًمنم ُ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ٞمحُِ :مثْ ُؾ ِص َٗم ٍ٦م ِذم اًمثَّ َٛم ِـَ ،أ ِو اعمُْثْ َٛم ِـَ ،أ ْو َٟم ْٗم ٍع ومِ ِٞمٝم َام
وطَ ،وهل ىم ًْ َامنَ :صح ٌ
َو َيتَ َٕم َّٚم ُؼ َسم٤م ًْمٌَٞمْ ِع قمدََّّ ة ُأ ُُمقرَ :أ َطمدُُ َه٤مُ ُّ :
٤مؾمدٌٌ َ :يمَٛمٜمَ ٍ
َأو َهلام .و َوم ِ
َ٤مف ُُم ْ٘متَ ََْم٤م ُه َو َٟم َْح ِق َذًمِ َؽ.
ْ َُ َ
ُ
َ
ذوط اًمٌٞمع ،وهل اًمتل شم٘مدُم٧م ،وهٜم٤مك ذوط ذم اًمٌٞمع شمًاٛمك اًمنماوط ذم
ذيمروا أن ًمٚمٌٞمع ذوـم٤م شمًٛمك
ِ
مهالَ ََضما٦م ،أو
اًمٌٞمع ،ذيمر أهن٤م ىمًامن :صحٞمح ،ووم٤مؾمد ،وم٢مذا ىم٤مل :اؿمؽمي٧م هذه اًمداسم٦م ،هذه اًمٗمرس سمنمط أن شمٙمقن ْ
أيْم٤م اًمنمط ذم اًمثٛمـ ،اًمنماط ذم اًماثٛمـ أن يٙماقن
هذه اًمِم٤مة سمنمط أن شمٙمقن ًمٌق ًٟمً٤م :ومٝمذا ذط صحٞمح .يمذًمؽ ً
ُم١مضمال :اؿمؽميتٝم٤م سمٕمنمة ًمٙمـ سمنمط أهن٤م ًمٞمً٧م ُمٕمل أؤدهي٤م ًمؽ سمٕمد ؿمٝمر ،ويًٛمك هذا سمٞمٕما٤م
اًمثٛمـ ٟم٘مدا أو يٙمقن َّ
اًمً َٛمـُ :مثال أو اًمٚمٌـ أو اًمّمٗم٤مء ُمـ همش أو ٟمحقه ،صٗم٦م
ُم١مضمال ،صٗم٦م سم٤مًمثٛمـ وهل اًمت٠مضمٞمؾ ،صٗم٦م ذم اعمثٛمـ وهق ِّ
ذم اًمثٛمـ أو اعمثٛمـ.
(أو ٟمٗمع ومٞمٝمام) أن يٙمقن ومٞمٝمام ُمٜمٗمٕم٦م( ،أو ٟمٗمع هلام) سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٌ٤مئع واعمِمؽمي إذا ىم٤مل :سمٕمتؽ اًمدار ،سمنمط أن أسم٘ماك
ومٞمٝم٤م ؿمٝمرا ،سمٕمتؽ اًمًٞم٤مرة سمنمط أن أؾمتٕمٛمٚمٝم٤م يقُم٤م أو مخً٦م ومٝمذا ذط ذم ٟمٗمس اعمٌٞمعُ ،مٜمٗمٕم٦م ذم اعمٌٞمع يماذًمؽ إذا ىما٤مل:
اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ هذا اًم٘مٛمٞمص هذه اًم٘مامؿم٦م سمنمط أٟمؽ َتٞمٓمف ،ومٝمذا ذط أيْم٤م ذم اعمٌٞمع اًمذي هق هذا اًم٘مامش .أو يماذًمؽ
ذ َط اعمِمؽمي ،اعمِمؽمي ي٘مقل :اؿمؽمي٧م هذه اًمًٚمٕم٦م سمنمط أن شمٙمقن ص٤محل٦م أو سمنمط أن يٙمقن اًمثٛمـ ُم١مضمال.
ََ
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واًمنمط اًمٗم٤مؾمد ُّ
ُ
يمؾ ُم٤م يٜم٤مذم ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد :وم٢مٟمف يٌٓمؾ ويٌٓمؾ اًمٌٞمع اًمذي هٜم٤م ذم ُم٘مت٣م اًمٕم٘مدٕ ،ن إصؾ أن
اًمٕم٘مد ُي َٛم ِّٚم ُؽ اعمِمؽمي هذه اًمًٚمٕم َ٦م وأ َّٟمَّف يٜمتٗمع هب٤م ،ومٚمق ىم٤مل :سمٕمتؽ اًمدار سمنمط أن ٓ شمًٙمٜمٝم٤م وٓ شم١مضمره٤مُ ،م٤مذا أومٕمؾ
هب٤م؟! سمٕمتؽ هذه اًمِم٤مة سمنمط أٟمؽ ٓ َتٚمٌٝم٤مُ ،م٤مذا أريد ُمٜمٝم٤م؟! سمٕمتاؽ هاذه اًمًاٞم٤مرة سمنماط أٟماؽ ٓ شمريمٌٝما٤م وٓ
شم١مضمره٤م ،ومٝمذا ذط وم٤مؾمدَ ،يٌٓمؾ اًمنمط و َيٌٓمؾ اًمٕم٘مد إذا شمقىمػ قمٚمٞمف هذا اًمنمط.
ِ
واًمثَّ ِ٤مينِ ْ :
ٞم٤مرَ ،ؾم ٌْ َٕم ُ٦م َأ ْىم ًَ٤م ٍمَ :ظم ِٞم ُ٤مر اعمَْ ْج ِٚم ِ
ا٧م،
اق َـم٤م ًَم ْ
اًمنم ُط ُُمادََّّ ًة َُم ْٕم ُٚمق َُما ً٦م َو ًَم ْ
َ
اخل ُ
سَُ ،م٤م َمل ْ َيتَ َٗم َّر َىم٤م طم ًًّ٤م َأ ْو ُطم ْٙم ًْامَ ،و َّ ْ
٤مل :سمِ َ٠م ْن ي ْٔمٝمر َيم ِ
ش ،واعمًُْ َ ِ
س اعمَْ ِ
٥م سمِ ُٙم ُِّؾ َٟم ْ٘م ٍ
صَ ،واًمتَّ َّْخ ِٞم ُػم سمِ َر ْأ ِ
َ٤مذ ًسما٤مَ ،و ْ
َف
اظماتِالَ ُ
ؽمؾم ُؾ َواًمتَّ َٚم ِّ٘ملَ ،وا ًْم َٕم ْٞم ُ
َ ََ
َوا ًْم َٖم ٌْ ُـ ِذم اًمٜمَّ ََّج ِ َ ْ ْ
لم سمٕمدََ ْ ِ ِ ِ
جي َٛم ُع إِ ْصم ٌَ٤م ًشمً٤م َو َٟم ْٗم ًٞم٤مَ ،واًمتَّ ْ ِ
ٍَّم َي ُ٦م.
احلٚمػ ُم ْـ ُيم يُؾ سمِ َام َ ْ
اعمُْتَ ٌَ ِ٤مي َٕم ْ ِ َ ْ َ
ِ
إُمريـ ُماـ اإلُمْما٤مء أو اًمارد،
ٕمرومقٟمف سم٠مٟمف ـمٚم٥م ظمػم
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اًمث٤مين ُمـ اعمٕم٤مُمالت اًمذي هق اخلٞم٤مرُ ،ي ِّ
اخلٞم٤مر يقُملم أو
ويٙمقن ُمـ اًمٌ٤مئع أو ُمـ اعمِمؽميٕ :ن اًمٌ٤مئع ىمد يٙمقن ُمؽمددا ،ومٞم٘مقل :أسمٕمٞمؽ اًمًٞم٤مرة سمنمط أن زم
َ
مخً٦م أي٤مم ،أظمِمك أن ٓ أضمد ؾمٞم٤مرة أظمرى ،وم٠مؾمؽمد ؾمٞم٤مرت ،ويمذًمؽ اعمِمؽمي :اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ هذه اًمًٞم٤مرة سمنمط
أن زم اخلٞم٤مر يقُملم أو صمالصم٦م أضمرهب٤م ،وأٟمٔمر ذم أدواهت٤م وذم صالطمٞمتٝم٤م.
وذيمر أٟمف ؾمٌٕم٦م أىمً٤مم:
إول :ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُم٤م مل يتٗمرىم٤م طمً٤م أو طمٙمام ،وإصؾ أن اًمتٗمرق يٙمقن سم٤مٕسمدان ٓ ،سم٤مٕىمقال ،هٙمذا ظمٞم٤مر
٤من سمِ ْ ِ
اعمجٚمس ،ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ًْمٌٞمٕم ِ
٤مخلٞمَ ِ
٤مرَُ ،م٤م َمل ْ َيتَ َٗم َّر َىم٤مش ،هٙمذا « َُم٤م َمل ْ َيتَ َٗم َّر َىم٤مشَ « ،وم٢مِ ْن َٟم ََّم َح٤م َو َسمٞمَّٜمََ٤م:
َ ِّ َ
ُسم ِ
قر َك ِذم َسمٞمْ ِٕم ِٝم َامَ ،وإِ ْن َيمتَ ََام َو َيم ََذ َسم٤مِ ُ :حم َ٘م ْ٧م َسم َر َيم ُ٦م َسمٞمْ ِٕم ِٝم َامش  ،ومام داُم٤م جمتٛمٕملم ًمق ٟمدم أطمدهؿ :ومٚمف أن يارد ،وما٢مذا ُماثال
( )315

اؿمؽمى ُمٜمؽ اًمٙمٞمس وأقمٓم٤مك اًمثٛمـ ،صمؿ ٟمدم وهق ذم اعمجٚمس وىم٤مل ٓ :أريده :شمرد قمٚمٞمف صمٛمٜمف ،ويرد قمٚمٞمؽ يمٞمًؽ،
أو ٟمحق ذًمؽ ،هذا ظمٞم٤مر اعمجٚمس ،يٜمتٝمل إذا شمٗمرىم٤م ،وم٢مذا ظمرج أطمدمه٤م وُمِمك ظمٓمقات :أي سمحٞما٨م أٟماف ٓ يًاٛمع
يمالُمف اًمٙمالم اعمٕمت٤مدً :مزم اًمٌٞمع ومل ي٘مدر قمغم أن يؽماضمع هذا ظمٞم٤مر اعمجٚمس.
اًمث٤مين :ظمٞم٤مر اًمنمط ،أن يِمؽمـم٤م ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م وًمق ـم٤مًم٧م ،إذا ىم٤مل :اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ اًمدار سمٛمئ٦م أًمػ ،سمنمط أن زم
اخلٞم٤مر مخً٦م أي٤مم أشمٗم٘مد اًمدار وأؾم٠مل قمـ اجل٤مر ،وأقمرف ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م مخً٦م أي٤مم ،صمؿ ٟمدم ذم هذه اخلٛمً٦م :شمرد قمٚمٞمف

(ُ ) 315متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب إذا سملم اًمٌٞمٕم٤من ومل يٙمتام وٟمّمح٤م ،)2114 ،2113 ،2138 ،2382 ،2379( ،وُمًٚمؿ:
يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب اًمّمدق ذم اًمٌٞمع واًمٌٞم٤منُ )1532( ،مـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام -ريض اهلل قمٜمف .وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٛمر وهمػمه.

فروع الفقه
درامهف ،يم٠مٟمف ي٘مقل :رأي٧م أهن٤م ٓ شمٜم٤مؾمٌٜمل .يمذًمؽ إذا اؿمؽمط ذًمؽ اًمٌ٤مئع :سمٕمتؽ اًمدار سمٛمئ٦م أًمػ وزم اخلٞم٤مر مخً٦م أي٤مم،
أسمح٨م هؾ أضمد ُمثٚمٝم٤م ،أو ٓ أضمد ،وم٢مذا مل جيد ،وىم٤ملٟ :مدُم٧م ،رد قمكم داري ،وظمذ درامهؽ .هذا ظمٞم٤مر اًمنمط.
وىمد جيقز وًمق ـم٤مًم٧م اعمدةً ،مق ىم٤مل :زم اخلٞم٤مر ؿمٝمرا ،ىمد ي٘مقل ٓ :أدري هؾ أضمد اًمثٛمـ أو ٓ أضمده ،إن وضمدت
اًمثٛمـ ،وإٓ :رددت قمٚمٞمؽ اًمدار ،وظمذ ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م ،وأقمٓمٜمل اًمدراهؿ اًمذي أقمٓمٞمتؽ ُم٤م ىمدرت قمغم ٟمّمػ اًماثٛمـ،
ومٞمّمح وًمق ـم٤مًم٧م اعمدة.
اًمث٤مًم٨م :ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ ،اًمٖمٌـ حيّمؾ ذم صمالث طم٤مٓت :إومم :اًمٜمجش ،اًمثا٤مين :اعمًؽمؾماؾ ،اًمث٤مًما٨م :اًمتٚم٘مال،
اًمٜمَّ ََّجش طمرام ،وىمد « َهن َك َقمٜمْ ُف اًمٜمٌََِّّ ُّلَ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿش  ،إذا أقمٓمل اًمًٚمٕم٦م ضمٕمؾ يزايد ومٞمٝم٤م يريد ٟمٗمٕم٤م ًمٚمٌ٤مئع،
( )316

وهق ٓ يريد ذاءه٤م هذا هق اًمٜم٤مضمش .أُم٤م اعمًؽمؾمؾ :ومٝمق اجل٤مهؾ ،إٟمً٤من ٓ يٕمرف اًمًٚمع ،ضم٤مء ًمٞمِمؽمي ُمٜمؽ سمٙمؿ
هذا اًمثقب؟ ىم٤ملُ :م٤مذا شمٌذل ومٞمف؟ ىم٤مل :أسمذل قمنمة ،وم٘مٚم٧م :أريد أيمثر ،أسمذل َأ َطم َدَ قمنم ،أريد أيمثر ،وُم٤م زال َيزياد
حيً٥م أٟمؽ ص٤مدق وأٟمف يٜم٤مؾم٥م ،طمتك اؿمؽماه ُمثال سمٕمنميـ ،وشمٌلم أٟمف ٓ يً٤موي إمم قمنمة ،هذه زي٤مدة اعمًؽمؾماؾ
اجل٤مهؾ سم٤مًمًٚمع ،يمذًمؽ اًمتٚم ّ٘مل« ،هنك اًمٜمٌِل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -قمـ َشم َٚم ِّ٘مل اًمر ْيمٌ ِ
٤منش  ،اًمذيـ جيٚمٌقن اًمًاٚمع،
ُّ َ
ََ
( )317

أيْم٤م إذا شمٚم٘م٤مهؿ واؿمؽمى ُمٜمٝمؿ :ومٚمٝمؿ اخلٞم٤مر ،ظمدقمٜم٤م وٟمحـ ذم اًمٓمريؼ اؿمؽمى ُمٜم٤م همٜمام ،اؿمؽمى ُمٜما٤م وم٤ميمٝما٦م،
ومٝمذا ً
وٟمحق ذًمؽ وشمٌلم أٟمف ظم٤مدع ًمٜم٤م وأن اًمًٕمر رومٞمع.
اًمراسمع :اًمٕمٞم٥م ،إذا وضمد ذم اًمًٚمٕم٦م قمٞمٌ٤م ،يٜم٘مص ىمٞمٛم٦م اعمٌٞمع وم٢مٟمف ٓ ي٘مٌؾ وم٢مٟمف ًمف أن يرده ٓ ي٘مٌٚماف أٟما٤م اؿماؽمي٧م
اًمًٚمٕم٦م اؿمؽمي٧م اًمٙمت٤مب قمغم أٟمف يم٤مُمؾ ،وأن وضمدت ومٞمف ظمروُم٤م ،اؿمؽمي٧م هذه اًمِم٤مة قمغم أهن٤م ؾماٚمٞمٛم٦م فمٝمار هبا٤م
ُمرض ،وص٤مرت قمقراء ُمثال أو قمرضم٤مء ،قمٞم٥م ،يٜم٘مص ىمٞمٛم٦م اًمثٛمـ ،وم٤مًمٕمٞم٥م يرد سمف اعمٌٞمع.
ظم٤مُمً٤م :اًمتخٌػم سمرأس اعم٤مل ،سم٠من ئمٝمر يم٤مذسم٤م ،إذا ىم٤مل :أظمؼمين سمرأس ُم٤مًمؽ ذم هذه إيمٞم٤مس ،أظماؼمين سمارأس
ُم٤مًمؽ ُمثال ذم هذه اًمثٞم٤مب أو ذم هذه اًمٕمامئؿ ومزاد قمٚمٞمف ىم٤مل ُمثال :رأس ُم٤مزم أن اًمٙمٞمس سمٛمئا٦م ومخًالم ،وم٘ما٤مل ،أٟما٤م

(ُ )316متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب اًمٜمجش وُمـ ىم٤مل ٓ :جيقز ذًمؽ اًمٌٞمعُ ،)6963 ،2142( ،مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب
ِ
َتريؿ سمٞمع اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف وؾمقُمف قمغم ؾمقُمف وَتريؿ اًمٜمجش وَتريؿ اًمتٍمي٦مُ )1516( ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُٝم َام.
سمـ ُقم َٛم َر َ -ر َ
(ُ )317متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب اًمٜمٝمل ًمٚمٌ٤مئع أن ٓ حيٗمؾ اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ ( ،)2153وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب
َتريؿ سمٞمع اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف وؾمقُمف قمغم ؾمقُمف وَتريؿ اًمٜمجش وَتريؿ اًمتٍمي٦مُ )1515( ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف .وذم
اًمٌ٤مب قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،واسمـ قمٌ٤مس واسمـ ُمًٕمقد وهمػمهؿ.

فروع الفقه
أقمٓمٞمؽ قمنميـ وم٤مئدشمؽ شمٌلم أن اًمٌ٤مئع يم٤مذب وأٟمف اؿمؽماه سمٛمئ٦م وقمنميـ ومٌٝمذه احل٤مل اعمِماؽمي ًماف اخلٞما٤مر ،يمٞماػ
َتدقمٜمل شم٘مقل :سمٛمئ٦م ومخًلم وهل سمٛمئ٦م وقمنميـ؟! شم٘مقل ُمثال :إن اًمٕمامئؿ هذه إهن٤م قمغم مخًلم وشمٌلم أهن٤م سمثالصمالم
اؿمؽميتٝم٤م أٟم٧م سمثالصملم وأٟم٤م أقمٓمٞمتؽ ؾمتلم هذا همٌ ٌـ ،هذا ظمٓم٠م شمٌلم أن اًمٌ٤مئع يم٤مذب.
اًمً٤مدس :آظمتالف ،اظمتالف اعمتٌ٤ميٕملم سمٕمد احلٚمػ ُمـ ي
يمؾ سمام جيٛمع إصمٌ٤مشم٤م وٟمٗمٞم٤م إذا اظمتٚمٗم٤م ذم ىمٞمٛم٦م اًمثٛمـ ،سمدأ
اًمٌ٤مئع ومحٜم٨م ،واهلل ُم٤م سمٕم٧م هذه اًمِم٤مة ُم٤م سمٕمتٝم٤م سمٛمئ٦م ،وإٟمام سمٕمتٝم٤م سمٛمئ٦م وقمنميـ ،اؿمتٛمؾ قمغم ٟمٗمل وإصمٌ٤مت ،اًمٜمٗمل "ُم٤م
سمٕمتٝم٤م سمٛمئ٦م" اإلصمٌ٤مت "إٟمام سمٕمتٝم٤م سمٛمئ٦م وقمنميـ" حيٚمػ اعمِمؽمي :واهلل ُم٤م اؿمؽميتٝم٤م سمٛمئ٦م وقمنميـ وإٟمام اؿمؽمهي٤م سمٛمئ٦م،
جيٛمع ذم طمٚمٗمف سملم اًمٜمٗمل واإلصمٌ٤مت هذا اظمتالف اعمتٌ٤ميٕملم ُيثٌ٧م سمف اخلٞم٤مر ،إذا َت٤مًمٗم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م اًمًٚمٕم٦م ىم٤مئٛم٦م ردت
إمم اًمٌ٤مئع ظمذ ؿم٤مشمؽ وأقمٓمٜمل اًمدراهؿ اًمتل أقمٓمٞمتؽ وم٢من يم٤مٟم٧م اًمًٚمٕم٦م شم٤مًمٗم٦م ،ىمد ذسمحٝم٤م اعمِمؽمي اظمتٚمٗم٤م :رضمع إمم
ىمٞمٛم٦م ُمثٚمٝم٤م وم٢مذا اظمتٚمٗم٤م وىم٤مل اًمٌ٤مئع إهن٤م ؾمٚمٛمٞم٦م وىم٤مل اعمِمؽمي إهن٤م ُمريْم٦م ،وم٤مًم٘مقل ىمقل ُمـ أصمٌ٧م أهنا٤م ؾماٚمٞمٛم٦مٕ :ن
هذا هق إصؾ.
أيْم٤م ذم اخلٞم٤مر ،اًمتٍمي٦م قمدم طمٚم٥م اًمِم٤مة أو اًمٌ٘مرة قمٜمد ضمٚمٌٝم٤م،
اًم٘مًؿ اًمً٤مسمع ُمـ أىمً٤مم اخلٞم٤مر :اًمتٍمي٦م ،هذا ً
يؽمك طمٚمٌٝم٤م يقُملم طمتك يٛمتٚمئ درقمٝم٤م ،اعمِمؽمي ي٘مقل :هذه ومٞمٝم٤م ًمٌـ يمثػم ،وإذا طمٚمٌٝم٤م يقُم٤م أو صمالصم٦م أي٤مم :وضمد أن
ًمٌٜمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ،وأن ذًمؽ إول ًمٌـ شمٍميتٝم٤م يٕمٜمل أٟمف َطم َّٗم َٚمٝم٤م ،شمريمٝم٤م يقُملم أو صمالصم٦م أي٤مم ُم٤م طمٚمٌٝم٤م ومٚمف اخلٞم٤مر ،وضم٤مء أٟمف
ؽمى َؿم٤م ًة ُحم َ َّٗم َٚم ً٦مَ ،وم٢مِ َّٟم ُف إِ َذا َأ َرا َدَ :أ ُْم ًَ َٙم َٝم٤مَ ،وإِ ْن َؿم٤م َءَ :ر َّد َه٤م َو َص٤م ًقم٤م ُِم ْـ َمت ْ ٍ
ارش :
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ِـ ْاؿم َ َ( )318

أي ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م َطم َٚمٌَف ُمٜمٝم٤م.
ٞمؾ َأو ُمق ُز ٍ
ِ
ِ
ونَ ،و ِر َسم٤م اًمٜمَّ ًَِّٞمئَ ِ٦م ِذم ُيم ُِّؾ ِضمٜمْ ًَْ ْ ِ
اًمر َسم٤مِ ،ىم ًْ َام ِنِ :ر َسم٤م ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ِذم ُيم ُِّؾ ِضمٜمْ ٍ
اَتَادََ ْت
لم َّ َ
ْس َُم ْٓم ُٕمق ٍم َُمٙم ٍ ْ َ ْ
اًمثَّ٤مًم ُ٨مِّ :
ومِ ِٞمٝم َام ِقم َّٚم ُ٦م ِر َسم٤م ا ًْم َٗم ْْم ِؾ.
ْس ا ًْمق ِ
و َحيرم ِذم اًمٍم ِ
اجلٜمْ ًَْ ْ ِ
٤مو ِؾ ِذم ِْ
٤مو ُؾَ ،واًمٜمَّ ًََّ ُ٠م ِذم ِْ
لم.
اطم ِدَ ،واًمٜمَّ ًََّ ُ٠م ُدو َن اًمتَّ َٗم ُ
ف اًمتَّ َٗم ُ
اجلٜمْ ِ َ
َ ُْ ُ
َّ ْ

(ُ ) 318متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب اًمٜمٝمل ًمٚمٌ٤مئع أن ٓ حيٗمؾ اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ ،)2164 ،2149( ،واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ
ذم اًمٌٞمقع سم٤مب َتريؿ شمٚم٘مل اجلٚم٥م (ُ )1518مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف .وذم اًمٌ٤مب قمـ أيب هريرة.

فروع الفقه
اًمث٤مًم٨م ُمـ أىمً٤مم اعمٕم٤مُمالت :اًمرسم٤م ،وهق اًمذي طمرُمف اهلل ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ َٓ﴿ :شم ْ٠م ُيم ُٚمقا ا ًِّمر َسم٤م َأ ْوا َٕم٤م ًوم٤م ُُّم َْما٤م َقم َٗم ً٦م﴾ ،
ِ
وطمرُمف اًمٜمٌل
وذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ َطم َّؾ اهللَُّ ا ًْم ٌَ ْٞم َع َو َطم َّر َم ا ًِّمر َسم٤م﴾  ،وذم ىمقًمفَ ﴿ :ي ْٛم َح ُؼ اهللَُّ ا ًِّمر َسم٤م َو ُي ْر ِيب ا َّ
ًمّمدََ َىم٤مت﴾ َّ ،
آيم َاؾ اًمرسما٤م ،وُم ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىم٤ملًَ « :مٕمـ اهللُ ِقيم َٚماف ،و َيم٤مشمٌِاف ،و َؿم ِ
ا٤مهدََ ْي ِفش  ،ورد ذم وقمٞماد ؿماديد وأيمثار
ُ َ َ ُ َ
َ َ
ِّ َ َ ُ
الم
ا٧م َو َصمالَصمِ َ
إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م شمٖمٚمٞمظ ىمد شمٙمقن ُمـ إطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مص ،طمدي٨م ورد سمٚمٗمظ « ِد ْر َه ُؿ ِر ًسم٤م َأ َؿمدُُّّ ُِما ْـ ِؾم ي
َز ْٟمٞمَ ً٦مش  ،هذا يٛمٙمٜمف ُمـ أطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مص ،احلدي٨م أظمر ُمثؾ ىمقًمف« :ا ًِّمر َسم٤م سمِ ْْم ٌع َو َؾماٌْ ُٕمق َن ُطمق ًسما٤مَ ،أ ْؾما َٝم ُٚم َٝم٤م ُِمثْ ُاؾ َأ ْن
( )319

( )321

( )323

( )322

( )323

أيْم٤م ومٞمف وقمٞمد ؿمديد ذيمر أن اًمرسم٤م ىمًٛملم :رسم٤م اًمٗمْمؾ ورسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م ،رسم٤م اًمٗمْمؾً :م٘مد ضم٤مء ومٞماف
ت ا ًَّمر ُضم ُؾ ُأ َُّم ُفش  ،هذا ً
َي ْ٠م ِ َ
( )324

ظمالف قمـ اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -أسم٤مطمف وًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم أٟمف ٓ جيقز ،وومٕمٚمف ىمد يٙمقن ىمٚمٞمال وًمٙمٜمف ُمقضماقد،
أو صٗمتف سمٞمع ُمٙمٞمؾ سمجٜمًف ُمتٗم٤موال ُمقزوٟم٤م سمجٜمًاف ُمتٗم٤مواال ،اًماذي ورد ؾمات٦م أؿماٞم٤مء :اًماذه٥م سم٤مًماذه٥م ،واًمٗمْما٦م
واًمٗمْم٦م ،واًمؼم سم٤مًمؼم ،واًمِمٕمػم سم٤مًمِمٕمػم ،واًمتٛمر سم٤مًمتٛمر ،واعمٚمح سم٤معمٚمح ،هذه اًمًت٦م ورد أهنا٤م ٓ شمٌا٤مع إٓ ُماثال سمٛمثاؾ يادا
سمٞمد  ،واظمتٚمػ هذه يٚمحؼ هب٤م همػمه٤م ،أو ٓ يٚمحؼ هب٤م همػمه٤م؟ اجلٛمٝمقر قمغم أٟمف يٚمحؼ هب٤م همػمه٤مً ،مٙمـ اظمتٚمٗمقا ُم٤م اًمٕمٚم٦م
( )325

اًمتل إذا وضمدت ومٞمٝم٤م أحل٘م٧م هب٤م همػمه٤م؟ اظمت٤مر اإلُم٤مم أمحد وأسمق طمٜمٞمٗم٦م أهن٤م اًمٙمٞمؾ وآدظم٤مر أو اًمقزن وآدظم٤مر ،هذا هق
اًمًٌ٥م وزاد سمٕمْمٝمؿ أن يٙمقن اعمٙمٞمؾ اعمدظمر ىمقشم٤م أن يّمٚمح ىمقشم٤م ومٛمثال ،اًمؼم ُمٙمٞمؾ ُيٙم٤مل ،ىمديام ويمذًمؽ يدظمر ،ىمد يٌ٘مك
ؾمٜم٦م وٟمحقه٤م ومٝمؾ يٚمحؼ سمف إرزٕ :ن إرز يمٞمؾ ويدظمر ويٙمقن ىمقشم٤م ومٜم٘مقل ٓ جيقز أن يٌ٤مع صا٤مع رزا سمّما٤مقملم وًماق
يم٤من أطمدمه٤م أطمًـ وأيمثر ىمٞمٛم٦م ،هٙمذا أحل٘مف ُمـ ي٘مقل أن اًمٕمٚم٦م هل اًمٙمٞمؾ ،اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمٙمر ذم اًمتٛمر،
يم٤من ذم ظمٞمؼم متر جمٛمع ومٞمف طمِمػ وذم رديء وٟمحق ذًمؽ وم٠مراد سمالل أن ي٠مت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ -سمتٛمار ضمٞماد

( )319آل قمٛمران.133 :
( )323اًمٌ٘مرة.275 :
( )321اًمٌ٘مرة.276 :
( )322أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة  ،سم٤مب ًمٕمـ آيمؾ اًمرسم٤م وُم١ميمٚمف (ُ )1598مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام .وذم اًمٌ٤مب قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م.
( )323وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن" (ُ )5518مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-ووٕمٗمف اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس
اًمديـ إًمٌ٤مين ذم "وٕمٞمػ اجل٤مُمع" ( .)2973وذم اًمٌ٤مب قمـ قمداهلل سمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م.
( ) 324صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمتج٤مرات ،سم٤مب اًمتٖمٚمٞمظ ذم اًمرسم٤م (ُ )2274مـ طمدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف:
صحٞمح.
( )325أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب اًمٍمف وسمٞمع اًمذه٥م سم٤مًمقرق ٟم٘مداُ )1587( :مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمف.

فروع الفقه
الم ا ًِّمر َسما٤مش  ،إذا أردت
وم٤مؿمؽمى ص٤مع متر ضمٞمد سمّم٤مقمل متر رديء ،وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٘م٤ملَ « :قم ْ ُ
( )326

ذًمؽ ومٝمذا اجلٛمع اًمرديء شمٌٞمٕمف سمدراهؿ يمام شمِمؽمي اجلٞمد سمتٚمؽ اًمدراهؿ ،شمٌٞمع ص٤مقملم ُمثال أو صمالصم٦م أصاع ُماـ اًمارديء
أيْم٤م إرز
شمٌٞمٕمٝم٤م سمخٛمً٦م وشمِمؽمي ص٤مع ُمـ اجلٞمد سمخٛمً٦م ،طمتك ٓ شم٘مع ذم اًمرسم٤م ومٌٞمع متر سمتٛمر ُمتٗم٤موال وىمد حيٚمؼ سمذًمؽ ً
قمٜمدك ُمثال أرز ىمديؿ أو أرز رديء ُمـ إٟمت٤مج رديء وأٟم٧م شمريد أرزا ضمٞمدا صمٛمٞمٜما٤م ومتِماؽمي صا٤مقم٤م سمّما٤مقملم أو صا٤مقملم
سم٠مرسمٕم٦م ُم٤م جيقز هذا ،اًمرديء اًمذي قمٜمدك شمٌٞمٕمف سمدراهؿ وؾمقف دمد ُمـ يِمؽميف وًمق ُمثال اًمّم٤مع سمري٤مًملم صمؿ شمِمؽمي ُماـ
اجلٞمد دمد اًمّم٤مع سم٠مرسمٕم٦م ،ومٝمذه احلٞمٚم٦م ،شمٌٞمع هذا اًمرديء سمدراهؿ وشمِمؽمي سم٤مًمدراهؿ ضمٞمدا ،يًٛمك هذا رسم٤م اًمٗمْماؾ ،ومٚماام
ضم٤مء طمدي٨م إرسمٕم٦م اًمؼم واًمِمٕمػم واًمتٛمر واعمٚمح :أحلؼ هب٤م يمؾ ُم٤م يٙم٤مل ،ومٜم٘مقل :إرز يمذًمؽ ،اًمدظمـ ،اًمذرة ،اًمٕمادس،
اًمٗمقل ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ يمذًمؽ مجٞمع اعمٙمٞمالت هذه احلٛمص اًمٌٜمدق ُمثال ،مجٞمع هذه اًمتل شمٙم٤مل هل ٓ جياقز سمٞماع سمٕمْماٝم٤م
سمٌٕمض إٓ ُمثال سمٛمثؾ هذا هق رسم٤م اًمٗمْمؾ ،سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :إن اًمٕمٚم٦م هل اًم٘مقت ذم هذه إرسمٕم٦م وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :إن اًمٕمٚم٦م هل
اًمٙمٞمؾ ،إذا ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمٚم٦م هل اًم٘مقت :ومٕمٜمدٟم٤م أؿمٞم٤مء ًمٞمً٧م ىمقشم٤م ،وم٤مًم٘مٝمقة ًمٞمً٧م ىمقشم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمٙمٞمٚما٦م وماال جياقز أن ُيٌا٤مع
ص٤مع سمّم٤مقملم ىمٝمقة أو ص٤مع سمّم٤مقملم  ،...أو ص٤مع سمّم٤مقملم ىمرٟمٗمال أو زٟمجٌٞمال ُمثالٕ :هن٤م ٓ شمّمٚمح ىمقشم٤م.
أيْما٤م اًماذي ًماٞمس
ص٤مع سمّم٤مقملم ،أو ص٤مع سمّم٤مقملم ىمرٟمٗمال ،أو زٟمجٌٞمال ُمثالٟٕ :مف ٓ شمّمٚمح ىمقشما٤م ،ويماذًمؽ ً
ُمٓمٕمقُم٤م يم٤مًمقرد وٟمحقه ،اًمقرد ىمد يٙمقن ُمٙمٞمالً ،مٙمٜمف ٓ يّمٚمح ُمٓمٕمقُم٤م ،وٓ ُمٙمٞمال ،وٓ ُمقزوٟم٤م ،وًمٙمٜمف ىمد ُيٙم٤مل،
ومال يٙمقن ُمٓمٕمقُم٤م .وقمغم هذا :إذا يم٤من ُمٙمٞمال :وم٢مٟمف ٓ جيقز إٓ ُمثال سمٛمثؾ هٙمذا.
اًمت٠مظمػم ،وهاذا هاق
ومٞمٝمام قمٚم٦م رسم٤م اًمٗمْمؾ) ،اًمٜمًٞمئ٦م هل
صمؿ ذيمر سمٕمد ذًمؽ رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م( :ذم يمؾ ضمٜمًلم َّ َ
اَتدت َ
ُ
اًمر َسم٤م َأ ْو َٕم٤م ًوم٤م ُُّم َْما٤م َقم َٗم ً٦م﴾  ،وصاقرة ذًماؽ :إذا يما٤من ًماف
اًمرسم٤م اًمذي يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ َٓ﴿ :شم ْ٠م ُيم ُٚمقا ِّ
( )327

قمٜمدك ديـ ُمثال ،قمنمون أًمٗم٤م ،طمٚم٧م ،أقمٓمٜمل قمنميـ أًمٗم٤مُ ،م٤م قمٜمدي أقمٓمٜمٞمٝم٤م وإٓ ضمٕمٚمتٝم٤م مخً٦م وقمنمايـ أًمٗما٤م،
يمتٌٝم٤م قمٚمٞمؽ مخً٦م وقمنميـ ،وسمٕمد ؾمٜم٦م طمٚم٧م ،أقمٓمٜمل مخً٦م وقمنميـُ ،م٤م قمٜمدي :إذن أيمتٌٝم٤م صمالصملم يمتٌٝم٤م صمالصملم،
سمٕمد ؾمٜم٦م ىم٤مل :أقمٓمٜمل صمالصملمُ ،م٤م قمٜمدي إذن أيمتٌٝم٤م أرسمٕملم ،قمنم ؾمٜمقات مخً٦م قمنم ؾمٜم٦م وإذا هل ُمئا٦م أًماػ هاذا
ُمٕمٜمك أوٕم٤موم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م .هذا هق رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م ويمذًمؽ أيْم٤م ذم يمؾ إضمٜم٤مس ،رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م ىمد يٙمقن رسم٤م ومْمؾ وٟمًٞمئ٦م:

(ُ ) 326متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م ،سم٤مب إذا سم٤مع اًمقيمٞمؾ ؿمٞمئ٤م وم٤مؾمدا ومٌٞمٕمف ُمردود ( ،)2312وُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب سمٞمع
اًمٓمٕم٤مم ُمثال سمٛمثؾُ )1594( ،مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف.
( )327آل قمٛمران.133 :

فروع الفقه
قمكم سمّم٤مقملم سمٕمد مخً٦م أؿمٝمر ص٤مقم٤م سمّم٤مقملم ،سمٕمد مخً٦م أؿماٝمر،
سم٠من ي٘مقل :أقمٓمٜمل ص٤مقم٤م ُمـ هذه اًم٘مٝمقة ،وايمت ٌْٝم٤م َّ
ومٝمذا رسم٤م ٟمًٞمئ٦م ويمذًمؽ أيْم٤م اًمٜم٘مقد ،أىمروؽ ُمثال أًمٗم٤م سم٠مًمػ وُمئتلم عمدة ؾمٜم٦م ،هذا هق رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م ٓ ؿمؽ أٟمف حمرم
ذم يمؾ ضمٜمًلم اَتد ومٞمٝمام قمٚم٦م رسم٤م اًمٗمْمؾ ،إذا قمرومٜم٤م أن اًمٕمٚم٦م هل اًمٙمٞمؾ واًمقزن ،واؿمؽمط هٜم٤م أن يٙمقن ُمٓمٕمقُم٤م.
ي٘مقل اعمٕم ّٚمؼ" :إن يمٚمٛم٦م ُمٓمٕمقُم٤م أقمٞمدت سمخط اعم١مًمػ صماؿ ُضب قمٚمٞمٝما٤م"ٕ :ن أصمار اًمٕمٚماامء ي٘مقًماقن :اًمٙمٞماؾ
اًمق ْرد ًمٞمس رسمقي٤مٟٕ :مف ُمٓمٕمقم ،يماذًمؽ اًمزهاقر وُما٤م أؿماٌٝمٝم٤م ٕهنا٤م
واًمقزن ،وٓ يذيمرون اًمٓمٕمؿُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أن َ
ًمٞمً٧م ُمٓمٕمقُم٦م ،وم٤محل٤مصؾ أن هذا هق رسم٤م اًمٗمْمؾ ورسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م.
أُم٤م همػم ذًمؽ :ومال ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٗم٤موؾ ،وم٘مد صمٌ٧م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤ملُ « :يمٜمْ ُْ٧م َأ ْؿم َ ِؽمي ا ًْمٌَ ِٕم َػم سمٌَِ ِٕم َػم ْي ِـ إِ َمم
اًمّمدََ َىم ِ٦مش  ،ومدل قمغم أن اإلسمؾ ًمٞمس ومٞمٝم٤م رسم٤م ،سمٕمػم سمٌٕمػميـ وٟمًٞمئ٦م أيْم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ،جيقز ُماثال شمِماؽمي ؿما٤مة
إِسمِ ِؾ َّ
( )328

سمِم٤مشملمٕ :هن٤م ًمٞمً٧م ُمٙمٞمٚم٦م وًمٞمً٧م ُمقزٟم٦م.
وروي أيْم٤م أن قمٚمٞم٤م -ريض اهلل قمٜمف -سم٤مع سمٕمػما ًمف سم٠مرسمٕم٦م أسمٕمرة إمم أضماؾ  ،وؾمائؾ اًمٜمٌال -صاغم اهلل قمٚمٞماف
( )329

وؾمٚمؿ-؟ هؾ جيقز سمٞمع اًمٕمٌد سمٕمٌديـ ،أو اًمٗمرس سمٗمرؾملم؟ وم٠مضم٤مز ذًمؽ  .ويمذًمؽ ُم٤م ٓ ُيٙم٤مل ،يٕمٜمل اًمذي يٌا٤مع
( )330

سم٤مًمٕمدد ،اًمٌٞمض جيقز سمٞمٕمف سمٞمْم٦م سمٌٞمْمتلمُ ،مثال اًمٗمقايمف اًمتٗم٤مح طمٌ٦م سمحٌتلم ،إشمرج ،اًمؼمشم٘م٤مل ،ويمذًمؽ  ...واطمادة
سمثٜمتلم ،جيقز ذًمؽٟٕ :مف ًمٞمس ُمٙمٞمال وٓ ُمقزوٟم٤م ،وًمق يم٤من ُمٓمٕمقُم٤م.
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اًمٍمف ،حيارم ذم اًمٍماف اًمتٗم٤مواؾ واًمٜمًا٠م ذم اجلاٜمس اًمقاطماد ،واًمٜمًا٠م دون اًمتٗم٤مواؾ ذم
جي ِز اًمتٗم٤موؾ واًمٜمً٠م ،يٕمٜمل ذه٥م سمذه٥م ضمٜمس واطمد ومال جيقز ومٞمف اًمتٗم٤موؾ .ومال
اجلٜمًلم ،إذا يم٤من ضمٜمً٤م واطمدا :مل َ ُ
أيْما٤م ٟمًا٠م
شم٘مقل :أؿمؽمي ُمٜمؽ قمنميـ ضمراُم٤م سمذه٥م ضمديد ،وسمخٛمس وقمنميـ ذهٌ٤م ىمديام ،هذا شمٗم٤موؾ ،يمذًمؽ ً

( )328طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 7325 ،6593أسمق داود :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب ذم اًمرظمّم٦م ذم سمٞمع احلٞمقان سم٤محلٞمقان ٟمًٞمئ٦م (،)3357
طمًٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم "إرواء اًمٖمٚمٞمؾ" (.)235/5
( )329أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ( ،)1333اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده (ُ ،) 688مـ ـمري٘مف ،قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وومٞمٝمام سمٕمنميـ سمٕمػما .أظمرضمف ُم٤مًمؽ
ذم اعمقـم٠م ( ،)1331واًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد (ُ ،)689مـ ـمري٘مف ،قمـ اسمـ قمٛمر سمف.
ً
ُمتٗم٤موال) ( )1632سمِمٓمره إول ذم سمٞمع اًمٕمٌد سمٛمٕمٜم٤مهُ ،مـ
( )333أظمرضمف ُمًٚمؿ (يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة/سم٤مب ضمقاز سمٞمع احلٞمقان سم٤محلٞمقان ُمـ ضمٜمًف
طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام .وأمحد ذم اعمًٜمد ( ) 5885سمِمٓمره اًمث٤مين سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،طمًٜمف إًمٌ٤مين اٟمٔمر
اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (.)2416

فروع الفقه
يٕمٜمل اًمت٠مظمػم :أؿمؽمي ُمٜمؽ ُمثال قمنميـ ضمراُم٤م ذهٌ٤م سمخٛمس وقمنميـ ذهٌ٤م هم٤مئٌ٦م ،اًمٜمً٠م هق اًمٖمٞمٌقسم٦م ،هم٤مئٌ٦م ،هذا ذم
اجلٜمس اًمقاطمد ،يٕمٜمل يمٚمف ذه٥م.
أُم٤م ذم اجلٜمًلم :ومٞمجقز اًمتٗم٤موؾ دون اًمٜمً٠م ،اجلٜمً٤من ذه٥م سمٗمْم٦م جيقز اًمتٗم٤موؾ وًمٙمـ ٓ جيقز اًمٜمً٠م ،ذه٥م
سمٗمْم٦م ٓ سمد أن يٙمقن يدا سمٞمد ،ومال جيقز أن شم٘مقل :اسف زم هذا اجلٜمٞمف سمخٛمس ُمئ٦م هم٤مئٌ٦م ري٤مٓت ،اًمٍمف ٓ سمد أن
يٙمقن يدا سمٞمد ،وإذا اشمٗم٘متؿ قمغم اًمٍمف هذا أٟمف يٍمومف سمخٛمس ُمئ٦م ،صمؿ ٟمٔمار ومل جياد قمٜماده إٓ ُمئتالم ومخًالم،
سف ٟمّمٗمف ،اًمٜمّمػ اًمٌ٤مىمل أُم٤مٟم٦م قمٜمدك ،أٟم٤م أن سوم٧م ٟمّمٗمف وىمٌْمتف ،إذا ضمئ٧م
ومت٘مقل :هذه اعمئت٤من واخلٛمًقن ْ
سمٕمد يقُملم وإذا اًمًٕمر ُمرشمٗمعٟ ،مّمػ اجلٜمٞمف يً٤موي صمالث ُمئ٦م ،وم٢مٟمؽ شم٘مقل :قمٜمدك زم ٟمّمػ ضمٜمٞمف ٓ ،شم٘مقل :قمٜمدك
زم ُمئت٤من ومخًقن ،قمٜمدك زم ٟمّمػ ضمٜمٞمف يمام يً٤موي أن زاد أو رظمص شمتٗم٘م٤من قمغم ؾمٕمر حمدد ذم ذًمؽ.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
َ٤مئٌ٤م :وهق اًمً َٚمؿ .ي ِّمح سمِ ُنم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وط ا ًْمٌَٞمْ ِع َو َي ِزيدُُ َقم َٚمٞمْ ِف سمِ َ٠م ْن َي ُٙمُاق َن
( َّ
٤مضاَ :و ُه َق َُم٤م َشم َ٘مدََّّ َمَ ،وإ َُّم٤م َهم ً َ ُ َ َّ ُ َ ُّ ُ
اًمراسمِ ُع :ا ًْمٌَٞمْ ُع ،إ َُّم٤م َطم ً
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ِِ
ِ
ِ
قضمدُُ اعمُْ ًْ َٚم ُؿ ومِ ِٞمف َومٞم َٝم٤م
وم َٞمام ُي ْٛمٙم ُـ َوٌْ ُط ص َٗمتف سمِ َٙمٞمْ ٍؾَ ،أ ْو َو ْزنَ ،أ ْو َز ْر ٍعٍَ ،و َٟم َْح ِق َذًم َؽ َُم ْق ُصق ًوم٤م ُُم َ١م َّضمالً إِ َمم ُُمدََّّ ة َُم ْٕم ُٚمق َُم٦مُ ،ي َ
س َُم٤مًمِ ِف ِذم اعمَْ ْج ِٚم ِ
ِذم َحم َ ِّٚم َفَ ،و َىمٌْ ُض َر ْأ ِ
س.
اًمً َٚمؿ وذوـمف ،وذ ْيمْر اإلضم٤مرة وصٗمتٝم٤م وذوـمٝم٤م ،وذ ْيمْر اًم٘مرض وُم٤م ُيِمؽمط ومٞمف ،وذيمر اًمرهـ
ه٤م هٜم٤م ذ ْيمْر َّ
واًمْمامن واًمٙمٗم٤مًم٦م واحلقاًم٦م.
ومٗمل هذه اعم٘مٓمع ،وىمد أـم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ،وُمـ رضمع إمم يمتٌٝمؿ :وضمده٤م ُمقوح٦م ي٘ماقل( :اًمٌٞماع إُما٤م
طم٤مضا) يٕمٜمل اعمٌٞمع يٙمقن طم٤مضا وًمق يم٤من اًمثٛمـ هم٤مئٌ٤م ،وهق اًمٌٞمع سم٤مًمديـ ،وإُم٤م أن يٙمقن اعمٌٞماع هم٤مئٌا٤م ،وهاق ُما٤م
ِ
اذ ُسماقا َهٜمِٞم ًئا٤م سمِ َاام
اًمً َٚم َ
سم٤مًمً َٚمؿ ويًٛمك ً
أيْم٤م َّ
ُيًٛمك َّ
ػ ،و ُذيم َر ًمٗمٔمٝم٤م أو ُم٤م يدل قمٚمٞمف :ىما٤مل اهلل -شمٕما٤مممُ ﴿ :يم ُٚماقا َو ْ َ
َأ ْؾم َٚم ْٗم ُت ُْؿ﴾ .
( )331

واًمًٚمػ هق دومع اًمثٛمـ وشم٠مظمػم اعمثٛمـ ،وي٘مقًمقن :إٟمف قم٘مد قمغم ُمقصقف ذم اًمذُما٦مُ ،م١مضماؾ سماثٛمـ ُم٘مٌاقض
ضم٤مئز اًمتٍماف ،يماقن اعمٌٞماع ُما٤م مل
سمٛمجٚمس اًمٕم٘مد ،ومال سمد ُمـ ذوط اًمٌٞمع :اًمؽمايض سملم اعمتٌ٤ميٕملم ،ويمقن اًمٕم٤مىمؾ َ
ُيٜمتٗمع سمف ًمٖمػم ضورة ،يمقٟمف ُم٘مدورا قمغم شمًٚمٞمٛمف ،يمقٟمف ُمٕمٚمقُم٤م سمرؤي٦م أو صٗم٦م ،يمقٟمف ُم ْٚمٙم٤م ًمٚمٌ٤مئع ،أو ُم٠مذوٟم٤م ًمف ومٞمف،

( )331احل٤مىم٦م.24 :

فروع الفقه
يمقن اًمثٛمـ ُمٕمٚمقُم٤م سمرؤي٦م أو صٗم٦م ،ويِمؽمط إُم٤م ىمٌض اًمثٛمـ وًمق يم٤من اعمثٛمـ هم٤مئٌ٤م وهق اًمًٚمؿ وإُم٤م ىمٌض اعمثٛمـ وًمق
يم٤من اًمثٛمـ هم٤مئٌ٤م وهق اًمٌٞمع سمديـ.
وم٢مذا يم٤من ُمٕمؽ أو ًمؽ طم٤مضم٦م :شم٘مقل :سمٕمٜمل هذه إيمٞم٤مس وصمٛمٜمٝم٤م هم٤مئ٥م ًمٞمس ُمٕمل صمٛمٜمف أن ،صمٛمٜمٝم٤م ٟم٘مادا يماؾ
يمٞمس سمٛمئ٦م ،وم٘م٤مل -طمٞم٨م إن اًمثٛمـ هم٤مئ٥م :أسمٞمٕمؽ يمؾ يمٞمس سمٛمئ٦م وقمنميـ اًمزي٤مدة ُم٘م٤مسمؾ إضمؾ هٙمذا ،صمؿ هذا هق
اًمدّ يـ يمقن اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م هم٤مئٌ٤م،
اًمذي ذيمر ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َذا َشمَدََ ا َيٜمتُُؿ سمِدََ ْي ٍـ إِ َمم َأ َضم ٍؾ ُُّم ًَ ًّٛمك َوم٤م ْيمتُ ٌُق ُه﴾  ،ويدظمؾ ذم ّ
( )332

أيْم٤م ،ومتٙمقن ذوـماف أرسمٕما٦م قمنما ،ومٛماثال أن
وهق اًمًٚمؿ ،ومال سمد ومٞمف ُمـ ذوط اًمٌٞمع ،يزيد قمٚمٞمف سمًٌٕم٦م ذوط ً
يٙمقن ومٞمام يٛمٙمـ وٌٓمف ،وٌط صٗمتف سمٙمٞمؾ ،أو وزن ،أو زرع ُيٕمٚمؿ ،هذا ُمـ اًمنموط :وذًمؽ ٕٟمف هم٤مئ٥م ،واًمٖم٤مئ٥م
اًمؼم ،اًمذي ًمقٟمف يماذا ويماذا ،يماؾ
ٓ سمد أن ُيٕمٚمؿ ومٞمقصػ ،وم٢من يم٤من مم٤م ُيٙم٤مل اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ ذم ذُمتؽ ُمئ٦م ص٤مع ُمـ ُ ّ
ص٤مع سمري٤مل ُأ َؾم ِّٚم ُٛمف ًمؽ أن وشمدومع زم اًمؼم سمٕمد ؾمٜم٦م ،اًمثٛمـ طم٤مض واًمؼم هم٤مئ٥م ،أو يمذًمؽ اًمتٛمر اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ ُمئ٦م
ص٤مع أو ُمئ٦م يمٞمٚمق ُمـ اًمتٛمر اًمؼمين أو اًمّمٗمري ُمثال أو اًمثُّ َّٚم٩م ،واإلسمراهٞمٛمل ،أو اًمّمٞمح٤مين ،أو اًمٜمٌ٧م ،أو اهلالزم ،أو
اًمًٙمري ،يٕمٜمل ُمٕمٚمقم وُمقصقف وحمدد ُمئ٦م يمٞمٚمق يمؾ يمٞمٚمق سمري٤مل ،أدومع ًمؽ اًمثٛمـ أن واًمٌ٤مىمل أدومع ًمؽ اًماثٛمـ
وأُم٤م اًمتٛمر وم٢مذا قمغم إضمؾ سمٕمد ؾمٜم٦م أو سمٕمد ٟمّمػ ؾمٜم٦مُ :شمُٕمٓمٞمٜمل هذا اعمثٛمـ اًمذي هق هذا اًمتٛمار ،هٙماذا هاذا هاق
إصؾ ذم اًمثٛمـ أن يٙمقن اًمثٛمـ طم٤مضا واعمثٛمـ هم٤مئٌ٤م.
وذًمؽ ٕن اًمٌ٤مئع ىمد حيت٤مج إمم دراهؿ ،ومٞم٘مقلً :مؽ قمٜمدك دراهؿ ،أسمٞمٕمؽ ذم ذُمتل ُمـ اًمتٛمر ُمئ٦م يمٞمٚمق أو أًماػ
يمٞمٚمق ،أسمٞمٕمؽ ورظمٞمص اًمٙمٞمٚمق سمري٤مل ،وًمٙمـ سمٕمد ؾمٜم٦م أقمٓمٜمل أًمػ ري٤مل وإذا مت٧م اًمًٜم٦م :أقمٓمٞمتؽ أًمػ يمٞمٚماق ُماـ
هذا اًمتٛمرً :مٕمٚمؽ أن شمٌٞمع اًمٙمٞمٚمق سمري٤مًملم شمرسمح ومٞمٝم٤م ،أٟم٤م آظمذ اًمدراهؿ أن أٟمتٗمع هب٤مٕ :ين سمح٤مضما٦م ،وقمٜمادي ُقم َّاامل
اًمً ْ٘مل أو ُم٤م أؿمٌف ذًماؽ،
حيت٤مضمقن إمم رواشمٌٝمؿ وأطمت٤مج إمم صمٛمـ اًمتٚم٘مٞمح ،وأطمت٤مج إمم ُمـ َيً٘مل أو ُيّمٚمح أدوات َّ
وم٠مقمٓمٜمل هذا إًمػ ،إذا ُ ِ
س ُْم ُ٧م ٟمخكم أقمٓمٞمتؽ أًمػ يمٞمٚماق ،واًمٌ٘مٞما٦م زم،
س َم اًمٜمخؾ سمٕمد ؾمٜم٦م أو سمٕمد ٟمّمػ ؾمٜم٦مَ َ :
واًمٜمخؾ ىمد يٙمقن ومٞمف صمالصم٦م أًمػ أو مخً٦م أٓف ُمـ اًمتٛمر ومٚمذًمؽ يّمح ومٞمف اًمًٚمؿ ،ويمذًمؽ اًمزراقمقن.
أيْم٤م ًمٙمؾ ُم٤م يم٤من ُمْمٌقـم٤م سم٤مًمٙمٞمؾ ،أو ُمْمٌقـم٤م سم٤مًمقزن ،أو ُمْمٌقـم٤م سم٤مًمزرع ،وم٤مًمذي يقزن ُمثؾ اًم٘مٓمـ
ويمذًمؽ ً
ُم٤م ُيٙم٤مل ُيٌ٤مع سم٤مًمقزن وهذا اإلٟمً٤من قمٜمده ؿمجر ىمٓمـ يمثػم وإذا اطمت٤مج إمم دراهؿ سمٕمتؽ ُمئ٦م يمٞمٚمق ىمٓمـ سمٕمد ؾمٜم٦م يمؾ

( )332اًمٌ٘مرة.282 :

فروع الفقه
يمٞمٚمق ومٞمف سمري٤مًملمُ ،شمًُٚمؿ زم اًمدراهؿ ٕٟمتٗمع هب٤م ٕضمؾ طم٤مضم٦م ،وإذا أظمذت هذا اًم٘مٓمـ :شم٠مشمٞمٜمل وأدومع ًماؽ يٕمٜمال إذا
ٟمْم٩م ُمثال ادومع ًمؽ هذا اًم٘مٓمـ.
ويمذًمؽ ُمثال احلديد ،اًمٜمح٤مس ،اًمّمٗمر ،اًمرص٤مص ،يمؾ هذا يٌ٤مع سم٤مًمقزن وٓ يٌ٤مع سم٤مًمٙمٞماؾ ،اًماذي يًاتخرج
طمديدا يّمح أن يٌٞمٕمف ذم اًمذُم٦م :سمٕمتؽ ذم اًمذُم٦م ُمئ٦م يمٞمٚمق طمديد ،أو صٗمر ،أو ٟمح٤مس ،أو رص٤مص  ..أي ُمـ مجٞمع ُم٤م
يٜمتٗمع سمف ومٞمٙمقن هذا ؾمٚمٗم٤م.
ويمذًمؽ اًمزرع ،إٟمً٤من سمح٤مضم٦م إمم أًمػ ري٤مل ًمٞمًتقرد هب٤م هذا اًم٘مامش ،يرؾمٚمٝم٤م ًمٞمِمؽمي هب٤م ىمامؿما٤م ُماـ اًماذيـ
يٜمًجقن هذه إىمٛمِم٦م ذم أي٦م دوًم٦م سمٕمٞمدة أو ىمريٌ٦م ،ومٞم٘مقل أسمٞمٕمؽ ُمثال أًمػ ُمؽم يمؾ ُمؽم سمري٤مل ،شمٕمٓمٞمٜمل إًمػ ري٤مل،
شمرؾمٚمٝم٤م إمم اعمٕم٤مُمؾ هٜم٤مك يٌٞمٕمقٟمؽ اعمؽم سمثٚم٨م ري٤مل شمٙمٚمٗمتف ُمثال رسمع ري٤مل شم٠مت هب٤م ه٤م هٜم٤م ،وشمٕمٓمٞمٝم٤م إمم اًمرضمؾ اًمذي
ومؽمسمح و َيرسمح هذا اًمذي اسمت٤مع ُمٜمؽ َد ْيٜمًً٤م ،ديـ
اؿمؽمى ُمٜمؽ أًمػ ُمؽم ،يٌٞمع اعمؽم سمثالصم٦م واًمٌ٤مىمل شمٌٞمٕمف أٟم٧م شمٌٞمٕمف سمثالصم٦مَ ،
ؾمٚمؿ.
أيْم٤م ذم اًمٕمدد -أي ومٞمام هق ُمٕمدودُ :-مثؾ اًمتٗما٤مح يٌا٤مع سم٤مًمٕمادد ،واًمؼمشم٘ما٤مل ،واخلاقخ ،واًمٗماريمس،
ويّمح ً
واًمٙمٛمثرى ،واًمٌٞمض ،واخلٞم٤مر ،واًم٘مث٤مء ،واًمٌّمؾ ىمد ُيٌ٤مع سم٤مًمٕمدد ،وىمد يٌ٤مع سم٤مًمٙمٞمؾ ،ومٝمذا يمٚمف جيقز أن ُيِمؽمى َؾم َٚم ًام،
أن شم٘مقل :أٟم٧م شمًتقرد اًمٌٞمض ،أؿمؽمي ُمٜمؽ ذم ذُمتؽ ُمئ٦م يمرشمقن ُمـ اًمٌٞمض ،واًمٙمرشمقن ُمثال ومٞمف قمدد يمذا قمدد ُمئ٦م
ُمـ اًمٌٞمض ،أو صمامٟملم ،أٟم٘مد ًمؽ اًمثٛمـ أن ،وشمٕمٓمٞمٜمٞمٝم٤م سمٕمد ؾمٜم٦م ،سمٕمد ٟمّمػ ؾماٜم٦م ،أٟما٧م َشمَِماؽمهي٤م رظمٞمّما٦م ،وأٟما٤م
اؿمؽميتٝم٤م ُمٜمؽ رظمٞمّم٦م ،وؾمقف أسمٞمٕمٝم٤م هم٤مًمٞم٦م ،أرسمح ومٞمٝم٤م اًمٜمّمػ أو اًمثٚمثلم.
أيْم٤م ذم
اًمًٚمؿ ذم اًمٗمقايمف ،واًمًٚمؿ ذم اخلْم٤مر ،اًمًٚمؿ ذم إشمرج ،وذم اًم٘مث٤مء وذم اًمٌ٤مُمٞم٦م .وم٤مًمًٚمؿ ً
وُمثٚمٝم٤م ً
أيْم٤م َّ
اًمٗمقايمف إذا يم٤مٟم٧م شمٜمْمٌط يم٤مجلح ُ-م٤م يًٛمك سم٤مًمِمامم -واخلرسمز و ،...أٟمقاع ُمـ اًمٗمقايمف يّمح اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ،إذا يم٤مٟم٧م
شمٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م ،ومٚمذًمؽ ص٤مطم٥م هذا اًمذي َيًتقرده٤م ىمد َحيت٤مج إمم دراهؿ ،ومت٠مظمذ ومٞمٕمٓمٞمؽ :أي يٙمت٥م :أسمٞمٕمؽ يمذا
ويمذا ُمـ اًمٗمقايمف سمٕمد ؾمٜم٦م سمثٛمـ ُم٘مٌقض سمٛمجٚمس اًمٕم٘مد ،ومتُ ًَُ ِّٚمٛمف اًمثٛمـ وشمٙمت٥م ذم ذُمتف ًمؽ يمذا ويمذا ُمـ اًمٗمقايمف
وُمـ اخلْم٤مر وٟمحق ذًمؽ.
ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء :اًمًٚمؿ ذم ُم٤م ٓ يٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م ،وذًمؽ ذم زُم٤مهنؿٕ :ن اًمذي يّمٜمع سم٤مًمٞمد ٓ يٜمْمٌط سم٤مًمّماٗم٦م سماؾ
ِ
َتْر ُز سم٤مًمٞمد ومتختٚمػ ،وذم ْ ِ
ارب وذم
اخلٗم٤مف وذم اًم٘م َ
خيتٚمػ قم٤مدة ،ومٛمٜمٕمقا ذًمؽ ُمٜمٕمقا اًمًٚمؿ ُمثال ذم إطمذي٦مٕ :هن٤م ُ ْ َ
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إؾم٘مٞم٦م ،ويمذًمؽ ذم اعمّمٜمققم٤مت ُمٜمٕمقا اًمًٚمؿ ذم اًمًٙم٤ميملم ،وذم اخلٜم٤مضمر ،وذم اًمًٞمقف ،وذم اًمدروع ،وذم اًم٘مدور،
وذم اعمالقمؼ ،وذم اًمٙم١موس .عم٤مذا؟ ٕهن٤م ُشمُّمٜمع سم٤مًمٞمد ،واًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مًمٞمد ََتتٚمػ ،هٙمذا َقم َّٚم ُٚمقا.
ًمٙم ْـ ذم هذه إزُمٜم٦م أصٌح٧م شمّمٜمع سم٤معم٤ميمٞمٜم٦م ،ومال يٙمقن ومٞمٝم٤م اظمتالف ،سمؾ َشمٜمْمٌط سمدون أي اظمتالف ،واًمٜم٤مس
أن ُيًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م طمتك ذم اعمّمٜمققم٤مت اًمٙمٌػمة ،يًٚمٛمقن ذم اًمًٞم٤مراتٕ :ن أدواهت٤م شمّماٜمع سم٤معم٤ميمٞمٜما٤مت ،ويماذًمؽ
أيْم٤م يًٚمٛمقن ذم اعم٤ميمٞمٜم٤مت واعمْمخ٤مت اًمتل شمًتخرج اعم٤مء ،ىم٤مًمقإ :هن٤م شمٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م ٓ ،حيّمؾ ومٞمٝم٤م اظماتالف،
ً
يًٚمٛمقن أن ذم إدوات يمٚمٝم٤مٕ :هن٤م شمٜمْمٌط ،اًم٘مدور اعمٕمدٟمٞم٦م شمٜمْمٌط هل٤م أرىم٤مم يٕمٜمل رىمؿ يمذا ،ورىمؿ يمذا ،اًمارىمؿ
أزم أيمؼم ُمـ اًمذي َتتف إمم أن يٙمقن اًمرىمؿ اًمّمٖمػم اًمذي ُمـ ضمٝم٦م ُم٤م ينمب سمفِ ،ىمدْْ ر صٖمػم وأقماله٤م ُمثال ِىمدْْ ر يمٌػم
ىمد شمٓمٌخ ومٞمف اًمِم٤مشم٤من وٟمحق ذًمؽ ،وًمٞمس ومٞمٝمام اظمتالف ،هؿ أن يًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م ويرؾمٚمقن إمم اعمّمٜمع ،أؿمؽمي ُمٜمؽ
مخس ُمئ٦م ىمدرُ ،مـ رىمؿ يمذا ويمذا ،أو أًمػ ىمدر ُمـ رىمؿ يمذا ،وُمـ رىمؿ يمذا ويمذاُ ،مـ رىمؿ ُمئا٦م إمم رىماؿ اصمٜمالم أو
واطمد ًمٚمتٗم٤موت ومتٙمقن ُمْمٌقـم٦م ،واعمٕمدن اًمذي ُشمُّمٜمع سمف ُمٕمروف ًمٞمس ومٞماف رء ُماـ اخلٚماؾ ،وٕضماؾ ذًماؽ ٓ
خيتٚمػ وزهن٤م.
ويمذًمؽ اًمّمحقن واًمٌقادي وٟمحقه٤م هذه أصٌح٧م ُمْمٌقـم٦م ،اًمتج٤مر يًاٚمٛمقن ومٞمٝما٤م اؿماؽمي٧م ُمٜماؽ أًماػ
أيْما٤م أصاٌح٧م
صحـ ُمـ رىمؿ يمذا ويمذا ُمٕمدٟمٞم٦م أو ٟمحق ذًمؽ ،يًاٚمٛمقن ذم إواين ،اًمًاح٤مل اعماقاقملمٕ :هنا٤م ً
ُمْمٌقـم٦م :طمٞم٨م إهن٤م ُشمُّمٜمع سم٤معم٤ميمٞمٜم٤مت ،وىمديام يم٤مٟما٧م ُشمُّماٜمع سم٤مًمٞماد ،يٕمٜمال اًم٘مادر واًم٘مادح واعماقاقملم وٟمحقها٤م،
وم٠مصٌح٧م ُمْمٌقـم٦م ُيًٚمٛمقن ذم اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم يًٚمٛمقن طمتك ذم اعمالقمؼ اًمّمٖمػمة اعمالقماؼ اعمتقؾمآم٦م واعمالقماؼ
اًمٙمٌػمة يِمؽمون ُمـ اعمّمٜمع أًمٗم٤م أو أًمٗملم أو قمنميـ أًمٗم٤م يًٚمٛمقن أيْم٤م ذم اًمًٙم٤ميملم ،يم٤مٟما٧م اًمًاٙم٤ميملم يّماٜمٕمٝم٤م
احلداد اًمذي يٜمٗمخ قمغم اًمٙمػم وأن شمّمٜمٕمٝم٤م اعم٤ميمٞمٜم٤مت وٓ يّمؾ سمٞمٜمٝم٤م اظماتالف ،ؾماٙم٤ميمٞمٜمٝم٤م ُماـ ٟماقع يماذا ويماذا
ؾمٙم٤ميملم ًمٚمخية ؾمٙم٤ميملم ًمٚم٘مٓمع يٕمٜمل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًم٘مّما٤مومقن وٟمحاق ذًماؽ ومٝماذا يّماح اًمًاٚمؿ ومٞمٝما٤م اًمّماٖمػمة:
يم٤مًمً٤ميملم ،أو يم٤مإلسمر ،أو اعمخ٤ميط ،أو ٟمحق ذًمؽ ،واًمٙمٌػمة :يم٤معم٤ميمٞمٜم٤مت واعمْمخ٤مت واًمًٞم٤مرات ،إذا يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمقع
يمذا ويمذا ،ويًٛمقٟمف اًمًٜم٦م يًٛمقهن٤م اعمقديؾُ ،مـ ُمقديؾ يمذا يٕمٜمل ُمـ صٜم٤مقم٦م ؾمٜم٦م يماذا ويماذا ،ومٝمٙماذا أصاٌح٧م
ُمٕمٚمقُم٦م.
يمذًمؽ إطمذي٦م ىمديام يم٤من خيرزه٤م اخلراز ،قمٜمده اعمِْخراز ي َ٘م ِّٓمٕمٝم٤م ِ
سمً ِّٙمِّلم طم٤مدة صمؿ جيٛمع ىمٓمٕم٦م ومقق اًم٘مٓمٕم٦م ومقق
ُ ُ
قص ُؾ اًمًٞمقر ومٞمٝم٤م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ َجيٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م ِ
صمالث أو أرسمع ،صمؿ خيرىمٝم٤م سم٤معمخراز ،صمؿ ي ِ
اًمٖمٓم٤مء اًمذي ُمتًاٙمف اًم َ٘مادََ ُم،
ُ
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وَتتٚمػ :طمٞم٨م إٟمف يّمٜمٕمٝم٤م سمٞمده هذه شمٙمقن ظمٗمٞمٗم٦م ،هذه شمٙمقن صم٘مٞمٚم٦م ،هذه يمٌػمة وهاذه صاٖمػمة .أُما٤م أن :وم٢مهنا٤م
اًمروع وعمـ
ُشمُّمٜمع سم٤معم٤ميمٞمٜم٤مت ،طمتك ذم اعمٛمٚمٙم٦م ُمّم٤مٟمع ُشمُّمٜمع ومٞمٝم٤م إطمذي٦م صٖم٤مرا أو يمٌ٤مرا ،ويمٚمٝم٤م سم٠مرىم٤مم ًمألـمٗم٤مل َّ
ومقىمٝمؿ ،وًمٚمٙمٌ٤مر ذم هذه احل٤مل ٟمرى أهن٤م يّمح ومٞمٝم٤م اًمًٚمؿ ،شمِمؽمي ُمـ اعمّمٜمع ُمئ٦م زوج ٟمٕم٤مل ُمـ ٟمقع يمذا ويمذاُ ،مـ
ُم٘م٤مس يمذا ُمـ رىمؿ يمذا ويمذاُ ،مئ٦م يمذا وُمئ٦م أصٖمر ُمٜمٝم٤م ُمئ٦م أصٖمر إمم ُمثال اًماذي ًمألـمٗما٤مل ،شم٘ماقل :هال أن ذم
إؾمقاق ُشمٌُ٤مع سمٕمنمة ،وأٟم٤م أؿمؽمهي٤م ُمٜمؽ سمًت٦م ،أدومع ًمؽ صمٛمٜم٤م ىمد ٓ شمٜمتٗمع سمف ،وشمٕمٓمٞمٜمل هذه إطمذي٦م سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر
أو سمٕمد صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر قمٜمدُم٤م يتجٛمع قمٜمدك ،شم٠مظمذ اًمدراهؿ شمٜمتٗمع هب٤م ذم ُمّمٜمٕمؽ وأضمرة قمامًمؽ وشمِمؽمي هب٤م إدوات
واعمقاد اًمتل شمٕمٛمؾ هب٤م ،وإذا أقمٓمٞمتٜمل هذه اعمئ٦م واعمئتلم أو اعمئ٤مت ،أؿمؽمهي٤م ممـ اؿمؽميتٝم٤م ُمٜمؽ سمثامٟمٞم٦م أسمٞمٕمٝما٤م سمخٛمًا٦م
أيْم٤م يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف ىمديام ذيمروا أٟمف ٓ يّمح أن
قمنم أو ٟمحق ذًمؽ أٟم٤م رسمح٧م وأٟم٧م رسمح٧م ٕٟمؽ اٟمتٗمٕم٧م هذا ً
أيْم٤م يم٤مٟمقا خيرزون إدوات خيرزون احل٘م٤مئؼ ويّمٜمٕمقن اًمِمٜمط يّمٜمٕمٝم٤م صا٤مٟمع احلاداد أن شمّماٜمع
يّمح يمذًمؽ ً
سم٤معم٤ميمٞمٜم٤مت هذه احل٘م٤مئ٥م ًمٞمس ومٞمٝم٤م اظمتالف ومٞمّمح اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م سمدون شمردد.
هٙمذا عم٤م ذيمروا أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ُمْمٌقـم٤م سم٤مًمّمٗم٦م ،ذيمروا أن اًمذي خيتٚمػ ٓ يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف ىم٤مًمقا ٓ :يّمح
اًمًٚمؿ ذم اجلٚمقد ٕهن٤م َتتٚمػ وٓ يّمح ذم اعمّمٜمققم٤مت اًمٞمدوي٦م يم٤مٕسم٤مريؼ اًم٘مدور وإؾمٓم٤مل أو ـم٤مىمٞما٦م اًمارؤوس
وٟمحقه٤م ٕهن٤م صٜم٤مقم٦م يدوي٦م ومٚمذًمؽ ُمٜمٕمقه٤م يمام أهنؿ ُمٜمٕمقا سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م اًمذي ٓ يٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م وىم٤مًمقا ُمثال اًمادور
َتتٚمػ سم٤مًمّمٗم٦م ٓ شمٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م إذا ذيمرت ًمؽ دار وىمٞمؾ إن ؾمٕمتٝم٤م يمذا وإن ارشمٗم٤مقمٝم٤م يمذا ويمذا ،ومتِمؽمهي٤م سمٛمجرد
هذه اًمّمٗم٦م ىمد ٓ شمٜمْمٌط اٟمْمٌ٤مـم٤م يم٤مُمال ،ىمد يٙمقن اًمقصػ ظمٗمٞم٤م أو ُمتٛمٞمز شمقصػ ًماؽ وإذا دظمٚمتٝما٤م فمٝمار ًماؽ
أؿمٞم٤مء مل شمٙمـ فمٝمرت ًمؽ قمٜمد اًمقصػ ومتٌلم سمذًمؽ أن اًمقصػ ىمد خيتٚمػ يمذًمؽ ُمثال اعمقار اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ
واحلٛمر واخلٞمؾ هؾ شمٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م اظمتالف وُمع ذًمؽ وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمت٘م٤مرسم٦م ضم٤مز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م.
طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤ملَ « :أ َُم َر ِين َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -أ ْن ُأ َضم ِّٝم َز َضمٞمْ ًِم٤م َي ْٖم ُْزو َن،
آظم َذ َقم َغم َىم ِ
ِ
ِ
َومٜمَ َِٗمدََ ْت ِ
الئ ِ
قهن َ٤مَ ،وعمََّ٤م َٟم َِٗمدََ ْت َأ َُم َر ِين َأ ْن ُ
اًمّمدََ َىم ِ٦مَ ،وم ُٙمٜمْ ُْ٧م َأ ْؿم َ ِؽمي َي٤م َومالَ ُن! ِقمٜمْْدََ َك
ص َّ
اإلسمِ ُؾ ا ًَّمتل ُأ ْقمٓم ِٞمٝم ْؿ َي ْر َيمٌُ َ
ِ
ِ
اًمّمدََ َىم ِ٦مِ ،قمٜمْْدََ َك َه ِذ ِه اًمٜمََّّ٤م َىم ُ٦م َأ ْؿم َ ِؽمهي٤م سمِٜمََ٤م َىمتَ ْ ِ
اًمّمدََ َىم ِ٦مش  :وذًمؽ ٕن اًمتٗم٤موت سملم
َلم إِ َمم إِسمِ ِؾ َّ
َه َذا ا ًْم ٌَٕم ُػم سمِ ٌَٕم َػم ْي ِـ إِ َمم إِسمِ ِؾ َّ
َ
( )333

اإلسمؾ ،ىمد يٙمقن ظمٗمٞمٗم٤م ،ومألضمؾ ذًمؽ ًمٕمٚمف يّمح اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م أن شم٘ماقل ًمّما٤مطم٥م اًمٖماٜمؿ اؿماؽمي ُمٜماؽ ذم ذُمتاؽ
قمنميـ يمٌِم٤م أدومع ًمؽ صمٛمـ أن اًمٙمٌش ُمثال سمٛمئ٦م ظمذ اًمثٛمـ وسمٕمد ؾمٜم٦م شمدومع زم اًمٙمٌ٤مش اًمٙمٌ٤مش اًمٙمٌش هق اًمذي

( )333ؾمٌؼ َترجيف.
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جيزي ذم إوحٞم٦م اًمذي شمؿ ًمف ٟمّمػ ؾمٜم٦م هٙمذا ،صمؿ إذا اؾمتٚمؿ هذه اًمٙمٌ٤مش ىمد اؿماؽميتٝم٤م سمٛمئا٦م شمٌٞمٕمٝما٤م سمٛمئتالم أو
صمالث ُمئ٦م ومؽمسمح ،وأظمذ دراهؿ ورسمح :اٟمتٗمع هب٤م وأقمٓم٤مه٤م ًمٚمٕمامل وٟمحق ذًمؽ ومٕمغم هذا يّمح ؾمٚمؿ احلٞماقان ًم٘مّما٦م
طمدي٨م قمٌد اهلل هذه يِمؽمي اًمٌٕمػم سم٤مًمٌٕمػميـ ومدل قمغم أٟمف جيقز اًمًٚمؿ ذم اعمقار آظمتالف ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمؾ.
ُمّماقرة
أُم٤م اًمذي شمدظمٚمف اًمّمٜم٤مقم٦م :وم٘مد ذيمروا أٟمف ٓ جيقز أن يًٚمؿ ومٞمفً ،مٙمـ ذم هذه إزُمٜم٦م اعمٌ٤مين ىمد شمٙمقن
َّ
يّمقروهن٤م ،وُمقصقوم٦م أن ـمقل احل٤مئط ُمثال صمالصم٦م أُمت٤مر أو أرسمٕم٦م ارشمٗم٤مع اًمً٘مػ يمذا ٟمقع اًمّمٌ٤مت ُمـ يمذا ويماذا،
ٟمقع اًمٌالط ُمـ يمذا ويمذاٟ ،مقع اًمتًٚمٞمؽ ومتٙمقن ُمٜمْمٌٓم٦م ،ومٕمغم هذا يّمح اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ،وهذا اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ :أن
شم٘مقل ُمثال :اؾمت٠مضمرشمؽ -أهي٤م اعم٘م٤مول! -قمغم أن شمٕمٛمؾ زم قمنم قمامرات ،يمؾ قمامرة ُمً٤مطم٦م أروٝم٤م ُماثال ُمئا٦م ُماؽم،
وشمتٙمقن ُمـ يمذا ويمذا ُهم َر ًوم٤م ،وارشمٗم٤مقمٝم٤م يمذا ،واًمدور اًمث٤مين ومٞمف يمذا ويمذا ،وإسمقاب ُمـ ٟمقع يمذا ،واًمٜمقاومذ ُمـ ٟمقع
يمذا ويمذا ،واعمٙمٞمٗم٤مت وإٟمقار واعمراوح ،وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ :اٟمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م وُماع ذًماؽ وار ٌد أ َّن اعمِماؽمي ُي ْ ِ
اف
نم ُ
أصٚمح يمذا ٓ ،شمٕمٛمؾ يمذا ويمذا.
قمٚمٞمٝم٤م ،يمٚمام أراد اًمٕم٤مُمؾ أن يٕمٛمؾ ؿمٞمئً٤م :ضم٤مء إًمٞمف اعمِمؽمي،
ْ
وم٤محل٤مصؾ ي٘مقًمقن ٓ :سمد أن يٙمقن ومٞمام يٛمٙمـ َو ٌْ ُط صٗمتِف هذا اًمنماط إول .شمْماٌط سمٙمٞماؾ أو وزن أو زرع
وٟمحق ذًمؽ يم٤مًمٕمدد.
صم٤مٟمٞم٤م :أن يٙمقن ُمقصقوم٤م ،صم٤مًمث٤م :أن يٙمقن ُم١مضمال إمم ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م يقضمد ومٞمٝم٤م اعمً َٚمؿ ذم حمٚمف اعمً َٚمؿ ومٞمف يقضمد ذم
حمٚمف ،ومٚمق أؾمٚمؿ إًمٞمف ذم اًمرـم٥م ؿمت٤مء ،اًمِمت٤مء قم٤مدة ًمٞمس وىمت٤م ًمٚمرـم٥م أو ًمٚمٕمٜم٥م وٟمحق ذًمؽ ،ومال سمد أن يٙمقن اعمًٚمؿ
َّ
وم٤محل٤مل ٓ يًٛمقهن٤م ؾمٚمٛم٦م ،إٓ ذم إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مديا٦م،
ومٞمف قم٤مدة يقضمد ذم اًمقىم٧مٕ :هنؿ ىم٤مًمقا ٓ :سمد أن شمٙمقن ُم١مضمٚم٦م،
ُمثال شمتٗمؼ ُمع اًم٘مّم٤مب ،اًم٘مّم٤مب يٙمقٟمقن سمح٤مضم٦م إمم دراهؿ ،سمح٤مضم٦م إمم أًمػ وأًمٗملم ،أٟم٤م أسمٞمٕمؽ يمؾ يقم ُمـ هاذا
اًمٚمحؿ هذا هق حلؿ همٜمؿ وحلؿ إسمؾ ،ومت٘مقل :أؿمؽمي ُمٜمؽ ذم ذُمتؽ صمالث ُمئ٦م يمٞمٚمق ،يمؾ يمٞمٚمق سمًت٦م أٟم٧م شمٌٞمٕمٝم٤م أن
سمٕمنمة أٟم٤م أدومع ًمؽ اًمثٛمـ ُم٘مدُم٤م ،آظمذ ُمٜمؽ يمؾ يقم صمالث يمٞمٚمق إمم أن أؾمتقذم أًمػ يمٞمٚمق ،ومٝمذا ضم٤مئزٟٕ :مف ُمثال ىمد
يٌ٘مك ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م وهق يِمؽمي ُمٜمف.
ويمذًمؽ إذا اشمٗم٘م٧م ُمع اخلٌ٤مز ،اخلٌ٤مز اًمذي يٌٞمع أرسمٕم٦م أرهمٗم٦م سمري٤مل ،ومت٘مقل :أؿمؽمي ُمٜمؽ ؾمات٦م أرهمٗما٦م سمريا٤مل
أقمٓمٞمؽ صمٛمٜمٝم٤م أن ُم٘مدُم٤م ،أقمٓمٞمؽ صمٛمـ مخس ُمئ٦م رهمٞمػ ؾم٧م ُمئ٦م رهمٞمػ ،وشمٕمٓمٞمٜمل يمؾ يقم ؾمت٦م أرهمٗم٦م ،أٟم٧م شمٌٞمع
اًمٜم٤مس سم٠مرسمع ،وأٟم٤م أؿمؽمي ُمٜمؽ ؾمت٤مٕ :ين أؿمؽمي ُمٜمؽ ؾمت٤م ،وٕين أدومع ًمؽ اًمثٛمـ ُم٘مدُم٤م ،يمؾ يقم آظمذ ُمٜمؽ عمادة
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ؾمٜم٦م ،آظمذ درامهؽ وأٟمتٗمع هب٤م وطمّمؾ ًمؽ اخلٌز رظمٞمّم٤م هذا ضم٤مئز أيْم٤م .ىم٤مًمقاُ :م١مضمؾ إمم ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م عمدة ؾماٜم٦م،
أو ًمٕمنمة أؿمٝمر ،سمنمط أن يٙمقن ذًمؽ اعمًتقرم ومٞمف ُمقضمقدا ذم حمٚمف قمٜمد طمٚمقًمف.
وُمـ اًمنموط :ىمٌض رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمس ،رأس اعم٤مل ٓ سمد أن ي٘مٌض ذم اعمجٚمس .عم٤مذا؟ طمتك ٓ يٙمقن سمٞماع
ديـ سمديـ :وذًمؽ ٕ َّن اعمً َٚمؿ ومٞمف هم٤مئ٥م ،وم٢مذا يم٤من اًمثٛمـ هم٤مئٌ٤م :يم٤من سمٞمع ٍ
ٍ
ديـ سمديـ ،وهذا ٓ يّمح ،وهذا ُم٤م يتٕمٚمؼ
سم٤معمٌٞمع اًمٌ٤مب سمٕمده يتٕمٚمؼ سم٤مإلضم٤مرة.
اإل َضم َ٤مر ُةَُ ،و ِه َل إِ َُّم٤م َقم َغم َقم ْ ٍ
اخلَ ِ٤مُم ُس :ا ًْمٌَٞمْ ُع ،إِ َُّم٤م َقمٞمْٜمًً٤م َ -شم َ٘مدََّّ َم ُطم ْٙم ُْٛم َٝم٤مَ -وإِ َُّم٤م َُمٜمْ َٗم َٕم ٌ٦مَ ،و ِه َل ِ
ْ
لم َي ْ٠م ُظم ُذ ُِمٜمْ َٝم٤م َٟم ْٗم َٕم َٝم٤مَ ،وإِ َُّم٤م
ُاقب اًمدََّّ اسم ِ
َقم َغم َُمٜمْ َٗم َٕم ٍ٦م ُِم ْـ َقم ْ ٍ
وممَ :يمَ٢مِ َضم َ٤مر ٍة ًمِ َّٚمز ْر ِعَِ ،واًمثَّ٤مٟمِٞمَ ُ٦مَ :يم ًَُا ْٙمٜمََك اًمادََّّ ِارَ ،و ُر ُيم ِ
لمَ ،وإِ َُّم٤م َقم َغم َُمٜمْ َٗم َٕم ِ٦م َؿم ْخ ٍ
ص :إُ َ
ا٦م،
َّ
َو َٟم َْح ِق َذًمِ َؽ.
اًمِم ْخ ِ
ص ،إِ ْن َشم ًََ َّٚم َٛم ُفَ :وم ُٝم َق إَ ِضم ُػم ْ
َو َُمٜمْ َٗم َٕم ُ٦م َّ
ؽم ُك.
اخلَ ُّ
٤مصَ ،وإِ ْن َؾم َّٚم َٛم ُف ا ًْم َٕم َٛم َؾَ :وم ُٝم َق اعمُْ ِْم َ َ
٤مح ُمٕم ُٚمق ٍم ُم َ٘مدََّّ ٍر سمِق ْىم ٍ
َوَٓ َشم َِّم ُّح ِ
٧مَ ،أ ْو ومِ ْٕم ٍؾ َُم ْٕم ُٚمق ٍم.
َ
اإل َضم َ٤مر ُة إَِّٓ ِذم َٟم ْٗم ٍع ُُم ٌَ ٍ َ ْ
ُ
أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلضم٤مرة ،وم٤مإلضم٤مرة هل :قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ،أو قمغم قمالم ُمٕمٞمٜما٦م ُمٕمٚمقُما٦م ،أو ُمقصاقوم٦م ذم
اًمذُم٦م ،سم ُ٠مضمرة ُمٕمٚمقُم٦م.
ومٝمل قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ،وٓ سمد أن شمٙمقن شمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م ُمٌ٤مطم٦م ،ومال شمّمح قمغم ُمٜمٗمٕم٦م حمرُما٦م ،وماال جياقز اؾماتئج٤مر
اعمٖمٜمٞم٦مٕ :ن ُمٜمٗمٕمتٝم٤م حمرُم٦م ،وم٤معمٖمٜمٞم٤مت أن ي٠مظمذن طمرا ًُم٤م.
ومال سمد أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُمٌ٤مطم٦م ،وهٙمذا اؾمتئج٤مر اعمزاُمػم ،واؾمتئج٤مر اعمٖمٜملم ،ومٝمذا يمٚمف ُأ ْضمرة قمغم ومٕمؾ حمرم ،أُم٤م
اعمٜم٤مومع اعمٌ٤مطم٦م ،وم٢مهن٤م ضم٤مئزة ،ذم أي رء ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م.
أٟم٧م سمح٤مضم٦م إمم أن شمًت٠مضمر ؾمٙمٜمًً٤م أن ،ومال سمد أن يٙمقن اًمًاٙمـ ُمٕمٚمق ًُما٤م ،ومتًات٠مضمره ُمادة ؾماٜم٦م أو ؾماٜمتلم،
ويٗمروقن قمٚمٞمؽ إضمرة ،وأٟمؽ ؾمتًت٠مضمر هذه اًمِم٘م٦م سمٙمذا ،أو شمٙمقن سمح٤مضم٦م إمم ؾمٞم٤مرة ،ومتًت٠مضمر هاذه اًمًاٞم٤مرة
يقُملم أو مخً٦م أي٤مم ،يمؾ يقم سمٙمذا ويمذا ،وشمٙمقن اًمًٞم٤مرة ُمٕمٚمقُم٦م ُمِم٤مهدة ،وإضمرة حمددة.
أرو٤م زراقمٞم٦م ،ومت٘مقل :اؾمت٠مضمرت ُمٜمؽ هذه
يمذًمؽ ىمد ٓ يٙمقن ًمديؽ قمٛمؾ ،وشمريد أن شمًت٠مضمر ُمزرقم٦م ،ومتجد ً
ًٛمك :إضم٤مرة ،وٓ سمد أن شمٙمقن إرض ُمِما٤مهدة
إرض ٕزرقمٝم٤م ،يمؾ ؾمٜم٦م سم٠مًمػ ،وأقمٓمٞمؽ أن إضمرة ،ومٝمذا ُي َّ
ًامة حمددة.
ُمٕمٚمقُم٦م ،وٓ سمد أن شمٙمقن إضمرة ُُم َّ
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يمذًمؽ إن اؾمت٠مضمرك ًمتً٘مل اًمٜمخؾ سمجزء ُمٜمف ،ىم٤مل :هذا ٟمخكم ُمئ٦م ٟمخٚم٦م ،أو ُمئت٤من ،وأٟم٤م أؾمات٠مضمر َُماـ يًا٘مٞمف،
وم٤معم٤ميمٞمٜم٦م ُمقضمقدة ،واعم٤مء ُمقضمقدً ،مٙمـ حيت٤مج إمم ُمـ يً٘مٞمف ،ومٞم٘مقلِ :
اؾم٘م ِف وًمؽ ضمزء ُمـ صمٛمره .يمرسمع اًمثٛمر أو صمٚمثف،
َ
أيْم٤م إضم٤مرة قمغم قمٛمؾ ُمٕمٚمقم.
هذا ً
ويمذًمؽ اؾمتئج٤مر إدوات ،ومٙمؾ أداة هل٤م ُمٜمٗمٕم٦م ،ومتًت٠مضمر صمق ًسم٤م شمتجٛمؾ سمف ،شم٘مقل :أٟم٤م سمح٤مضم٦م إمم صماقب ضمدياد
أدمٛمؾ سمف هلذا آطمتٗم٤مل صمؿ أر ُّده .ومتًت٠مضمر اًمثقب سمخٛمً٦م أو سم٠مرسمٕم٦م ،أو شمٙمقن ذم طم٤مضم٦م إمم ِىمدْْ ر شمٓمٌخ ومٞمف ،وٓ شمريد
ذاءهٟٕ :مؽ ٓ َتت٤مج إًمٞمف ـمقيالً.
أو اؾمت٠مضمرت ُمثالً ُؾم َّٚم ًام ،أو إسمري ً٘م٤م ،سمٙمذا ويمذا ،أو اؾمت٠مضمرت ُمٜمؽ هذا احلذاءًٕ ،مًٌف يقُملم ،يمؾ يقم سمٙمذا،
أضم ْرشمف ُمٜمؽ سمٙمذا ،أو اؾمت٠مضمرت ُمٜمؽ هذه
أو اؾمت٠مضمرت ُمٜمؽ هذا اًمٙمت٤مب ٕذايمر ومٞمف ،أو ٕـمٚمع قمٚمٞمف عمدة أؾمٌقعَّ ،
اًمًٞم٤مرةٕ ،ريمٌٝم٤م يمؾ يقم سمٙمذا ،أو هذه اًمِم٤مة ٕطمٚمٌٝم٤م ،يمؾ يقم سمٙمذا ويمذا ،أو هذا اًمٌٕمػم ٕمحؾ قمٚمٞمف أو أريمٌف ،أو
هذه اًمٌ٘مرة ًمٚمً٘مل ...وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.
ومٙمؾ قملم ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ،وم٢مٟمف يٌ٤مح اؾمتئج٤مره٤م ،وًمق يم٤مٟم٧م اًمٕملم حمرُم٦م إيمؾ يم٤محلامر ،وم٤محلامر طمرام أيمؾ حلٛماف،
ًمٙمـ ريمقسمف واحلٛمؾ قمٚمٞمف ضم٤مئز ،ومٙمام يّمح سمٞمٕمف ،يّمح اؾمتئج٤مره ،ويمذًمؽ إذا يم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م قم٤مرو٦م يم٤مًم٘متا٤مل،
وم٢مذا ضم٤مء اًم٘مت٤مل ،وًمٞمس قمٜمدك ؾمالح ،ومتًت٠مضمر ؾمٞم ًٗم٤م شم٘م٤مشمؾ سمف ،أو رحم ً٤م ،أو در ًقم٤م شمتحّمـ سماف ُماـ اًم٘متا٤مل ُ-ماثالًً،
أيْم٤م ضم٤مئز.
وشمٕمٓمل ص٤مطمٌف ضمز ًءا أو ُمٕمد ًٟمً٤م حمد ًدا ُمٕمٚمق ًُم٤م ،ومٝمذا ً
صمؿ ي٘مقل ( :إ َُّم٤م َقم َغم ٍ
ُ
ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م صدىم ً٦م) .وم٤مإلضم٤مرة قمغم قملم يٜمتٗمع هب٤م ،ومٞمحٚم٥م اًمِم٤مة أو اًمٌ٘مرة ،ومٝمذه قمالم
قملم
ً
طمِمٞمِم٤م ،أو يًت٠مضمر اإلسمرة
ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ،أو يٚمٌس اًمثقب أو احلذاء ،ومٛمٜمٗمٕمتف اًمٚمٌس ،أو ي٠مظمذ احلٌؾ اًمذي حيتٓم٥م سمف
ًمٞمخٞمط هب٤م ،أو اعمخٞمط ،أو يًت٠مضمر اعمالقمؼ ي٠ميمؾ هب٤م ...أو ٟمحق ذًمؽ.
اؾمتئج٤مرا ،أو ٓ يٛمٙمـ إضم٤مرشمف ،ومال شم٘ماقل :اؾمات٠مضمرت
ًٛمك
ً
وم٤مًمٌمء اًمذي ٓ يٜمتٗمع سمف إٓ سم٤مؾمتقائف وأيمٚمف ٓ ُي َّ
هذا اًمٌٓمٞمخٕ :ن اًمٌٓمٞمخ ُي ْ١م َيمَؾ ،أو اؾمت٠مضمرت ُمٜمؽ هذا اًمّم٤مع ُمـ إرزٟٕ :مف ُي١ميمؾ ،ومال يّمح اؾمتئج٤مره.
ىمديامٟٕ :مف يٜمتٗمع سمف ،ووىمقده ُمـ اًمزي٧م أو ُمـ اًمِمحؿ ،ومٞمّمح اؾمتئج٤مرهٟٕ :مف مم٤م يٜمتٗمع سمف.
واًمناج ً
هذا ُمٕمٜمك أٟمٜمل آظمذ ُمٜمف ٟمٗم ًٕم٤م ،أو قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ُمـ قملم ،أو قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ؿمخص.
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أيْم٤م -قملم ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ،وُمٜمٗمٕمتٝم٤م جيقز اؾمتٖمالهل٤م ،ومٞمزرع ومٞمٝم٤م ،سمٜمّمػ اًمثٛمر ،أو سمٛمئ٦م
وإضم٤مرة إرض ًمٚمزرع ً -
ري٤مل أو سم٠مًمػ ،قمغم إضم٤مرة اًمٕملم ،وي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ٟمٗمٕمٝم٤م.
أُم٤م ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕملم ،وم٤مؾمتئج٤مر اًمدار ًمٚمًٙمٜمك ،واًمداسم٦م ُمٜمٗمٕمتٝما٤م اًمريماقب ،ويماذًمؽ اًمًاٞم٤مرة ُمٜمٗمٕمتٝما٤م اًمريماقب
واحلٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ..وُم٤م أؿمٌف ذًمؽِ ،
واًم٘مدْْ ر ُمٜمٗمٕمتف أن شمٓمٌخ ومٞمف ،اًمثقب ُمٜمٗمٕمتف أن شمٚمًٌف وشمًتؽم سماف ..وٟمحاق ذًماؽ،
واًمٕمٌ٤مءة أو اًمًٌ٤مط ُمٜمٗمٕمتف أن ُيٗمرش ..أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.
ُمِماؽم ًيمً٤م،
ظم٤مصا٤م أو
ًٛمك :إضمػم ،وم٤مٕضمػم اًمِمخص ،وهق إُم٤م أن يٙمقن
َ
أضماػما ًّ
اًمث٤مًم٨م :اعمٜمٗمٕم٦م سمِمخص ،و ُي َّ
ً
وهذا سم٤مب واؾمع.
إول :إضمػم اخل٤مص :هق اًمذي شمٜمتٗمع سمف يمٚمف ،وٓ يٜمتٗمع سمف همػمك ،ومٕمٜمدك –ُمثالً -اخلدم ،ومت٘مقل أؾمات٠مضمرك
يمؾ ؿمٝمر سم٠مًمػ ًمتخدُمٜمل ،ومتٛمًح اًمًٞم٤مرة وشم٘مقده٤م يب ،أو شمٕمٛمؾ اًم٘مٝمقة أو اًمٓماٌخ ًمٚمٓمٕما٤مم ،أو شمٖمًاؾ إواين أو
ظم٤مص٤م ،ومال يٕمٛمؾ قمٜمد أطمد همػمك ،ومت٘مقل :أٟم٧م أضمػمي هذا اًمِمٝمر ٓ شمٕمٛمؾ قمٜمد همػمي،
أضمػما ًّ
اًمثٞم٤مب ،ومٝمذا ُي َّ
ًٛمك ً
ومؽمقمك همٜمٛمل ،أو شمً٘مل ٟمخكم ،وٓ سمد أن شمًٛمل أضمرشمؽ ،وشمٕمٓمٞمف أضمرشمف قمٜمد طمٚمقهل٤م ،وصمٌ٧م أن اًمٜمٌال -صاغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :أ ْقم ُٓمقا إَ ِضمػم َأ ْضم َر ُه َىمٌْ َؾ َأ ْن َ ِ
ػ َقم َر ُىم ُفش .
جي َّ
َ
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اًمث٤مين :إضمػم اعمِمؽمك :وهق اًمذي يٕمٛمؾ ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝماؿ ،ومٞمٕمٛماؾ هلاذا ،ويٕمٛماؾ هلاذا ،ويٕمٛماؾ هلاذاُ ،مثاؾ:
أضماػما
ًٛمك
اخلٞم٤مـملم ،ومٞم٠مت هذا سمثقسمف ،وهذا سمثقسمف ،وهذا سمناويٚمف ،وهذا سم٘مٚمٜمًقشمف ،ومٞمِمتٖمؾ هلذا وهلذا وهلذا ،ومٞمُ َّ
ً
ُمِمؽم ًيمً٤م.
يمذًمؽ اخلٌ٤مزون ،ي٠مت هذا سمٕمجٞمٜمف ،وهذا سمٕمجٞمٜمف ،وهذا سمٕمجٞمٜمف ،ويمؾ واطمد ي٘مقل ًمف :اظمٌز قمجٞمٜمل وًمؽ يمذا.
أضمػما ُمِمؽم ًيمً٤م.
ًٛمك ً
وم ُٞم َّ
أيْم٤مً :
أيْم٤م ُمِمؽميمقن ،ومٞمِمؽمك ذم ُمٜمٗمٕمتف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،ومٞمِمتٖمٚمقن هلذا
ويمذًمؽ اًمٖمً٤مًمقن واًمًٛمٙمريقن ،ومٝم١مٓء ً
أيْم٤م اًمٙمٝمرسم٤مئٞمقن ،وأهؾ اًمقرش ،ومٝم١مٓء ُمِمؽميمقن ،ومٞمِمتٖمٚمقن ًمٜمٗمع همػمهؿ.
وهلذا ،يمذًمؽ ً

( ) 334صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م :يمت٤مب إطمٙم٤مم ،سم٤مب أضمر إضمراء (ُ ) 2443مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦م:
صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وضم٤مسمر وأٟمس.
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ُمٌ٤مطم٤م ،وم٢مذا يما٤من
ومال شمّمح اإلضم٤مرة إٓ سمٜمٗمع ُمٌ٤مح ُمٕمٚمقم ُم٘مدر سمقىم٧م ،أو ومٕمؾ ُمٕمٚمقم ،وٓ سمد أن يٙمقن اًمٜمٗمع ً
شمٕمالم ظمادُمتٝم٤م ،ومتخادم -
اًمٜمٗمع حمر ًُم٤م ومال يٌ٤مح ،يمٛمٜمٗمٕم٦م اعمٖمٜمٞم٦م ،وٓ سمد أن يٙمقن ُمٕمٚمق ًُم٤م ،يم٤مخلدُم٤مت ،ومال سماد أن ِّ
ُمثالً -ذم قمٛمؾ إـمٕمٛم٦م ،أو همًؾ اًمثٞم٤مب وإواين ،أو إظمراج اًم٘مامُم٦م ُمـ اًمٌٞمقت ..وٟمحقه٤م ،سمٜمٗمع حمادد ُمٕمٚماقم،
ُم٘مدر سمقىم٧م ،أو ومٕمؾ ُمٕمٚمقمُ ،م٘مدر سمقىم٧م ،ومت٘مقل :اؾمت٠مضمرشمف ًمٞمٕمٛمؾ قمٜمدي صمامين ؾم٤مقم٤مت يماؾ ياقم .ومٝماذا ُم٘مادر
سمقىم٧م ،أو ُم٘مدر سمٗمٕمؾ ُمٕمٚمقم ،أو اؾمت٠مضمرشمف ًمٚمخٞم٤مـم٦م ،أو اؾمت٠مضمرشمف ًمٕمٛمؾ اًمٓمٕم٤مم ،أو اؾمات٠مضمرشمف ًماذسمح اًمِما٤مه ،أو
ًمت٘مٓمٞمع اًمٚمحقم ...أو ٟمحق ذًمؽ ،واًمٌح٨م ذم ذًمؽ ـمقيؾ.
َػم ِزي٤مد ٍة وَٓ َ ِ
ِ ِ
ِ
ار ُّد ُِمثْ َٚما ُفَ ،وإِ ْن َزا َد ُِما ْـ َهم ْ ِ
اػم
اًمً َٚم ُؿ ومٞمف ،سمِ َٖم ْ ِ َ َ َ
اًمً٤مد ُس :ا ًْم َ٘م ْر ُض َُمٜمْْدُُ ٌ
ذـم َٝم٤مَ ،و َي ُ
وب ِذم ُيم ُِّؾ َُم٤م َص َّح َّ
َّ
ْ
َذ ٍ
ط َىمدْْ ًرا َأ ْو َضم ْق َد ًة َضم َ٤مز.
ْ
اًمً َٚمؿ ومٞمف ،سمٖمػم زي٤مدة وٓ ذـمٝم٤م ،وهق :دومع ُم٤مل عمـ
اًمً٤مدس:
ي٘مقل( :
ُ
ُ
اًم٘مرض) .وهق ُمٜمدوب ًمٙمؾ ُم٤م يّمح َّ
يٜمتٗمع سمف ويرد سمدًمف ،وهق ُُم َر َّهمَّ٥م ومٞمف ،وىمد يٙمقن أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م ،وم٢مذا ضم٤مءك إٟمً٤من حمت٤مج طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م ،وىما٤مل:
شمٕمٓمٞمٜمل أًم ًٗم٤م ،أو أىمروٜمل ُمئ٦م ،وم٢مين ُُم ْ٘م َؽم .وم٠مىمروتف هذا اعمٌٚمغ ،وم٘مد ومرضم٧م مهفَُ « ،م ْـ َوم َّر َج َقم ْـ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ ُيم ُْر َسم ً٦م ُِم ْـ ُيم َُر ِ
ب
اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤مَ ،وم َّر َج اهللُ َقمٜمْ ُف ُيم ُْر َسم ً٦م ُِم ْـ ُيم َُر ِ
ب َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش .
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وم٠مٟم٧م َّومرضم٧م قمٜمف ُم٤م هق ومٞمف ُمـ اًمٙمرب ،ومٚمؽ أضمر قمغم ذًمؽُ ،مع أٟمؽ اًمتزُم٧م أو اؿمؽمـم٧م أن يارده قمٚمٞماؽ،
وهق اؿمؽمط ،ىم٤مل :أٟم٤م أن ذم أزُم٦م ،وًمٙمـ ؾمٞم٠مت ُم٤مل ،سمٕمد ؿمٝمر أو ؿمٝمريـ ،وؾم٠موومٞمؽ إذا ضم٤مءين اعم٤مل ،ومٝمذا هاق
اًمً َٚمؿ ومٞمف ،سمٖمػم زي٤مدة وٓ ذـمٝم٤م.
اًم٘مرض ،وهق ُمٜمدوب ًمٙمؾ ُم٤م يّمح َّ
وي٘مقًمقن :يمؾ ُم٤م يّمح سمٞمٕمف يّمح ىمروف ،إٓ سمٜمل آدم ،ومال يّمح أن شم٘مروف ضم٤مري٦م قمٜمادك ممٚمقيما٦مٟٕ :ماف ىماد
يٓم١مه٤م صمؿ ير ُّده٤م ،وم٤مًمقطء ٓ جيقز إٓ سمٛمٚمؽ يٛملم أو سمزواج.
ويمذًمؽ إذا أىمروتف ؿم٤مة ًمٞمذسمحٝم٤م ًمٚمْمٞمػ ،ويٕمٓمٞمؽ سمدهل٤م ُمـ همٜمٛمف إذا شمٞمن ًمف ،أو أىمروتف صمق ًسم٤م ًمٞمٚمًٌف يق ًُما٤م
أو يقُملم ،صمؿ يرده أو يرد سمدًمف ،ومٙمؾ ُم٤م يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف يّمح ىمروف ،وإصؾ أٟمف ذم اًمدراهؿ ،أو ذم اعمٓمٕمقُم٤مت،

(ُ ) 335متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٔم٤ممل واًمٖمّم٥م ،سم٤مب ٓ ئمٚمؿ اعمًٚمؿ اعمًٚمؿ وٓ يًٚمٛمف (ُ ،)2442مًٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م
وأداب ،سم٤مب َتريؿ اًمٔمٚمؿ (ُ )2583مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
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ومٞم٘مقل :أىمروٜمل ُمئ٦م ص٤مع أرز ،وأرد سمدًمف إذا اؿمؽمي٧م .أو أىمروٜمل يمٞمٚمق ىمٝمقةٟٕ :مٜمل سمح٤مضم٦م صمؿ أردها٤م إًمٞماؽ ،أو
أىمروٜمل إدا ًُم٤م أئتدم سمف ،أو رـم ًٌ٤م آيمٚمف ،صمؿ أرده ًمؽ سمدًمف إذا شمٞمن زم ...أو ٟمحق ذًمؽ.
ضمر ٟمٗم ًٕم٤م ،ويمؾ ىمرض ضمر ٟمٗم ًٕم٤م ومٝمق رسم٤م ،ومال شم٘مقل :أىمرواؽ ُمئا٦م قماغم أن
وٓ دمقز اًمزي٤مدةٟٕ :مف يٙمقن ً
ىمرو٤م َّ
أيْما٤م رسما٤مٟٕ :ماف
شمرده٤م ُمئ٦م وقمنمة .ومٝمذا رسم٤م ،أو شم٘مقل :أىمروؽ أًم ًٗم٤م قمغم أن شمٌٞمع زم ؿم٤مشمؽ رظمٞمّم٦م .يٙماقن هاذا ً
سم٤مقمؽ ؿمٞمئً٤م أىمؾ ُمـ ىمٞمٛمتف.
وٓ جيقز ذط اًمزي٤مدة ،سمؾ يرد ُمثٚمف ،أُم٤م إذا زاد ُمـ همػم ذط ،أو رد ؿمٞمئً٤م أيمثر ضمقدة وم٢مٟمف جيقز.
وم٘مد اؾمت٘مرض اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ رضمؾ َسم ْٙم ًْرا ،واًم ٌَ ْٙم ُْر وًمدُُ اًمٜم٤مىم٦م ،ومج٤مء صح٤مسمف ،وم٘ما٤مل ًمٚمٜمٌال:
ظمٞم٤مرا رسم٤مقم ًّٞم٤م ،وم٠مقمٓم٤مه ًمٚمرضمؾ ،وىم٤ملِ « :إ َّن ِظم َٞم َ٤مر ُيم ُْؿ َأ ْطم ًَٜمُ ُٙم ُْؿ َىم َْم٤م ًءش  .ومٝمٜم٤م اؾمات٘مرض
أقمٓمٜمل .ومٚمؿ جيد اًمٜمٌل إٓ ً
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صٖمػما َو َر َّد رسم٤مقمٞمًّ٤م ،وهذا ُمـ همػم ذط ،وم٢مذا يم٤من زي٤مدة ذم اًم٘مدر أو اجلقدة ،ومال سم٠مس.
َسم ْٙم ًْرا
ً
ضمٞمدً ا ُمـ هماػم ذط ،أو اؾمات٘مرض ُمٜماؽ
ومٚمق اؾمت٘مرض ُمٜمؽ ص٤مع أرزُ ،مـ ٟمقع ُمتقؾمط ،ور َّد قمٚمٞمؽ ص٤م ًقم٤م ً
أيْم٤م ذوط.
مترا ً
ضمٞمدً ا ،هذا ضم٤مئز ،وًمف ً
يمٞمٚمق متر رديء ،ومل جيد إٓ هق ،ورد قمٚمٞمؽ ً
اف ،وُمتََاك َمل جيالء سمِامًمِ ِ
قق َصمالَ َصم ٌ٦م :اًمرهـ :سمِ َ٠م ْن ي َْمع ِقمٜمْْدََ ه َقمٞمٜمًً٤م ي ِّمح سمٞمٕمٝم٤م َقم َ ِ ِ
ِ
احل ُ٘م ِ
اف
ُ ْ َ ُّ َ ْ ُ َ
َ َ
َّ ْ ُ
ُ َ
اغم َُم٤مًم َ َ
اًمً٤مسمِ ُع :ا ًْم َق َصم٤مئ ُؼ َقم َغم ْ ُ
َّ
ْ
ف ومِٞمٝم٤م سمٕمدََ َذًمِ َؽ ،و َشم ُٙمُق ُن َقم َٚمٞم ِف َٓ يٜمْ َٗم ُّؽ َ ِ
اجل ِٛمٞم ِع.
جي ُ
ْ َ
َ
ٍَّم ُ َ َ ْ
ر ٌء ُمٜمْ َٝم٤م إَِّٓ سمِ َر ِّد ْ َ
َسم٤م َقم َٝم٤مَ ،وَٓ َ ُ
ْ
قز ًَم ُف اًمتَّ َ ُّ
اًمقصم٤مئؼ) .واًمقصم٤مئؼ قمغم أٟمقاع صمالصم٦م :اًمرهـ واًمْمامن واًمٙمٗم٤مًم٦م.
ي٘مقل( :اًمً٤مسم ُع:
ُ
شمقؾمع اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريٗم٤مهت٤م ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،واًمرهـ ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِن ُيمٜمْتُ ُْؿ َقم َغم َؾم َٗم ٍر
وىمد َّ
َو َمل َ ِ
قو ٌ٦م﴾ .
دمدُُ وا َيمَ٤مشمِ ًٌ٤م َوم ِر َه٤م ٌن َُّم ْ٘م ٌُ َ
ْ
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وشمٕمريٗمف :شمقصمٞمؼ يمٞمؾ سمديـ ،يٛمٙمـ آؾمتٞمٗم٤مء ُمٜمٝم٤م أو ُمـ صمٛمٜمٝم٤م ،ومّم٤مطم٥م اعم٤مل يرياد ُما٤م يتقصماؼ سماف ،ومٞم٘ماقل:
أظمِمك إن أقمٓمٞمتؽ ديٜمًً٤م أًم ًٗم٤م أو مخً٦م آٓف أٟمؽ مت٤مـمٚمٜمل ،وم٠مريد رهٜمًً٤م ،وم٢مذا َّ
طمؾ ديٜمل أسمٞمٕماف إن مل شماقومٜمل .ومت٘ماقل:

(ُ ) 336متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م ،سم٤مب ويم٤مًم٦م اًمِم٤مهد واًمٖم٤مئ٥م ضم٤مئزة (، 2393 ،2392 ،2393 ،2336 ،2335
ُ ،)،2636مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب ُمـ اؾمتًٚمػ ؿمٞمئ٤م وم٘م٣م ظمػم ُمٜمف (ُ )1631مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( )337اًمٌ٘مرة.283 :

فروع الفقه
أرهٜمتؽ هذه اًمًٞم٤مرة ،أو هذا اًمٌٞم٧م .وشمٕمٓمٞمف ص َّٙمَّف :طمتك ٓ شمٌٞمٕمف ،أو رهٜمتؽ هذا اًمًٞمػ ،وٓ شمٌِ ْٕماف إٓ إذا َّ
طماؾ
ديٜمؽ ،أو رهٜمتؽ هذا اًمٌٕمػم ،وم٢مذا طمؾ ديٜمؽ ومل ُأؾمدِِّّ د ومٌ ْٕم ُف.
ومٙمؾ رء يّمٚمح سمٞمٕمف ،يّمٚمح رهٜمف ،ومٞمجقز أن شمرهـ أيمٞم٤مس أرز ،ومت٘مقل :أٟم٤م سمح٤مضم٦م إمم أًمػ ،وقمٜمدي أيمٞم٤مس
أرز ٓ ،أىمدر أن أسمٞمٕمٝم٤م ،وًمٙمـ رهٜمتؽ هذه إيمٞم٤مس وصمٞم٘م٦م قمٜمدك ،طمتك أرد إًمٞمؽ إًمػ ،وٓ شمٌٕمٝم٤م إٓ إذا شم٠مظمرت
قمٜمؽ ،وم٢مذا شم٠مظمر قمٜمؽ ومل يق ِّومؽ ،وم٢مٟمؽ شمٓم٤مًمٌف سم٤مًمقوم٤مء ،أو شمٌٞمع هذه أيمٞم٤مس إرز.
ويمذًمؽ إؾمٚمح٦م واًمًٙم٤ميملم واخلٜم٤مضمر ،شمٙمقن رهٜمًً٤م ،ويمذًمؽ إىمٛمِم٦م ،ومٞمام ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م مم٤م ُيٌَا٤مع ،أو اًمٙمتا٥م،
ومتّمح أن شمٙمقن رهٜمًً٤م إذا يم٤من هل٤م ىمٞمٛم٦م ،وومٞمٝم٤م ووم٤مء ديٜمؽ ،ومديٜمؽ ُ-مثالً -أًمػ ريا٤مل ،هال شمًا٤موي أًمٗمالم ،هاذه
قمقو٤م قمـ ُم٤مًمف.
اًمقصمٞم٘م٦م ،ومٝمذا هق اًمرهـ ،وهق أن يْمع قمٜمدك قمٞمٜمًً٤م ،هذه اًمٕملم يّمٚمح سمٞمٕمٝم٤م ً
وهٜم٤مك أؿمٞم٤مء ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م ،ىم٤مًمقا ٓ :جيقز سمٞمٕمٝم٤م ،وجيقز رهٜمٝم٤م ،ومٛمثالً :رهٜمتؽ هذا اًمزرع ،واًمازرع ٓ يازال
أظمي ،ومل شمٜمٌ٧م ؾمٜم٤مسمٚمف ،ومٝمؾ جيقز سمٞمٕمف أظمي؟ ٓ جيقز ،وًمٙمـ يّمح رهٜمف ،ومت٘مقل :أُمًٙمف طمتك إذا َّ
طمؾ ديٜمل،
وم٢مذا هق ىمد أصمٛمر ومٌِ ْٕمف ..وٟمحق ذًمؽ.
ُمثالً :أٟم٧م رهٜمتٜمل هذا اًمٌمء ،وشم٠مظمر ووم٤مؤك ًمديٜمل ،صمؿ أظمذت ضمز ًءا ُمـ ديٜمل ،وسم٘مال زم صمامٟمٛمئا٦م ،وما٤مٔن ٓ
جيقز اًمتٍمف ذم اعمرهقن سمٕمد ذًمؽ ،ومٝمذه اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ٓ جيقز ًمف أن يٌٞمٕمٝم٤م ،وٓ أن يرهٜمٝم٤م قمٜماد هماػمه ،وًمٙماـ
جيقز ًمف أن يًٙمـ اًمدار اعمرهقٟم٦م ،أو يًتٕمٛمؾ اًمًٞم٤مرة اعمرهقٟم٦م اؾمتٕمامًٓ ًمٞمس ومٞمف ٟمزع ُمٚمٙمٞما٦م ،ويماذًمؽ أٟما٧م أهيا٤م
اعمرهتـ ٓ ،شمٚمٌس اًمثقب اعمرهقن ،وٓ احلذاء اعمرهقن ،وٓ شمريم٥م اًمًٞم٤مرة اعمرهقٟم٦م ،وًمق إهن٤م وصمٞم٘م٦م سمامًماؽ ،وم٠مٟما٧م
شمريمٌٝم٤م طمتك حيؾ اًمديـ ،وٓ َشمٌَِ ْع ؿمٞمئً٤م ُمٜمٝم٤م طمتك ُيٜمْ ِْٝمل اًمديـ يمٚمف.
يمٞمً٤م يً٤موي ُم٤مئتلم ،واًمديـ ُمئ٦م ،صمؿ إٟمف و َّوم٤مك سمخٛمًلمَ ،وم ٌَ ِ٘مل ًمؽ مخًقن (سم٘مل ًمؽ أىمؾ
ومٚمق رهٜمؽ ُ-مثالًً -
ُمـ ٟمّمػ اًمٙمٞمس) ،ومت٘مقل ٓ :أقمٓمٞمؽ طمتك شمقومٞمٜمل مجٞمع اًمديـ.
وهٙمذا ًمق رهٜمؽ ؿم٤مشملم ،واًمدََّّ ْي ُـ أًمٗم٤من ،واًمِم٤مشم٤من شمً٤موي٤من أًمٗملم ،صمؿ و َّوما٤مك أًم ًٗما٤م ،وىما٤مل :أقمٓمٜمال اًمِما٤مشملم.
ومت٘مقل ٓ :أقمٓمٞمؽ طمتك شمقومٜمل ُمـ اًمديـ ،وم٢مذا وومٞمتٜمل سم٤مىمل اًمديـ أقمٓمٞمتؽ اًمِم٤مشملم.
ًمق ُىمدِِّّ ر ُمثالً أٟمؽ اًمراهـ ،وُم٤مشم٧م اًمِم٤مة اعمرهقٟم٦م ،أو اًمٌٕمػم ،أو اًمٕمٌد اعمرهقن ،ومٝمؾ يً٘مط اًمديـ؟ ٓ يًا٘مط،
سمؾ اًمديـ ٍ
سم٤مق ،وهذا فم٤مهر ،ومٚمؽ أن شمٓم٤مًم٥م وشم٘مقل :ديٜمل ذم ذُمتؽ ،ورهٜمؽ ىمد شمٚمػ سمٛمقت اًمِم٤مة ..وٟمحقه٤م ،أو
هق اًمثقب ،أو هق ِ
اًم٘مدْْ ر اعمرهقن ،أو اًمًٞمػ .أيِ ُ :
هق وأٟم٧م مل شم َٗم ِّرط ومٞمف.
ُ
ُ

فروع الفقه
ومٚمؽ أن شمٓم٤مًمٌف سمديٜمؽٕ :ن ديٜمؽ ذم اًمذُم٦م ،وإٟمام يٙمقن اًمرهـ وصمٞم٘م٦م قمغم اًمديـ ،ومال ُي َر ُّد رء ُمـ اًمارهـ إٓ
سمرد مجٞمع اًمديـ ،وىمد شمٙمٚمٛمقا وأـم٤مًمقا اًمٙمالم قمغم اًمرهـ ذم يمت٥م اًمٗم٘مف.
احل ِّؼ ،وي ِّمح ُِمـ ُيم ُِّؾ ضم ِ٤مئ ِز اًمتٍََّّم ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ف.
َّ
َ
اًمْم َام ُنَ :و ُه َق ُو ُّؿ ذ َُّم٦م إِ َمم ذ َُّم٦م ِذم ْ َ َ َ ُّ ْ
َ ُّ
اًمث٤مين :اًمْمامن ،وهق وامن ذُم٦م إمم ذُم٦م ص٤مطم٥م احلؼ ،واًمتزام ضم٤مئز اًمتٍمف مم٤م وضم٥م قمغم همػمه.
ومتٕمريػ اًمْمامن :اًمتزام ضم٤مئز اًمتٍمف.
وم٢مذا يم٤من اًمْمٛملم ؾمٗمٞم ًٝم٤م ،أو جمٜمق ًٟمً٤م ومال صح وامٟمفٟٕ :مف ممٜمقع ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف :ومال يّمح اًمْمامن إٓ ُمـ
ضم٤مئز اًمتٍمف.
ومج٤مئز اًمتٍمف ي٘مقل :اًمديـ اًمذي ذم ذُمتف أٟم٤م وٛمٞمٜمف ،شمٓم٤مًمٌٜمل إذا َّ
طمؾ ومل يق ِّوم َؽ ..هٙمذا ،ويمٚمام اؾمتدان ُمٜمؽ
ديٜمًً٤م ،وم٠مٟم٤م أوٛمٜمف ،إمم طمد ُمئ٦م أو إمم طمد أًمػ ..وهٙمذا ،وم٤مًمْمامن :وؿ ذُم٦م إمم ذُما٦م ذم احلاؼ ،وما٢من ذُما٦م اًمْما٤مُمـ
اشمّمٚم٧م سمذُم٦م اعمْمٛمقن ،أي :اٟمْمٛم٧م إًمٞمٝم٤م.
حي ٌَس ،وم٢مذا طمؾ اًمديـ وهق ُمئ٦م أًمػ ُمثالًً ،ومل يق ِّومف ،وم٢مٟماف يٓم٤مًمٌاؽ أٟما٧م أهيا٤م
وٓ ؿمؽ ً
أيْم٤م أن اًمْم٤مُمـ ىمد ُ ْ
اًمْم٤مُمـ ،وىمد حيًٌؽ :وًمذًمؽ ؾم٠مل سمٕمْمٝمؿ :رد اًمْمامن ًمّم٤مطم٥م اًمّمؽ ُمٜمتّمػ ،وم٢من وٛمٜم٧م ذم احلؼ ،احلٌس
ذم اًمقؾمط ،وًمٙمـ هذا شمٗمري٩م قمـ يمرسم٦م ُمًٚمؿ.
ويّمح اًمْمامن ُمـ يمؾ ضم٤مئز اًمتٍمف ،وهق :احلر ،اًمٌ٤مًمغ ،اًمرؿمٞمد ،هذا هق ضم٤مئز اًمتٍمف ،وم٤مًمٕمٌد ًماٞمس ًماف
شمٍمف ،واًمّمٖمػم (اًمذي دون اًمٌٚمقغ) ًمٞمس ًمف شمٍمف ُم٠مضمقر قمٚمٞمف ذم ُم٤مًماف ،واعمجٜماقن (وم٤مىماد اًمٕم٘ماؾ) ٓ يّماح
وامٟمف.
ذيمر سمٕمد ذًمؽ :اًمٙمٗم٤مًم٦م ،وهل :اًمتزام إسمراء اًمٖمريؿ ،وم٤مًمٙمٗمٞمؾ يْمٛمـ اًمٌدل ،ومٛمثالً شم٘مقل :أٟم٤م ؾم٠مقمٓمٞمؽ اعم٤مل قمٜمد
طمٚمقل اًمديـ .ومام دام أن اًمديـ طمؾ ،وم٢مٟمؽ شمق ِّومٞمف أو حيًٌؽ ..وٟمحق ذًمؽ.
إذا ؾمٚمٛمتف ًمف سمرئ٧م ُمـ اًمٙمٗم٤مًم٦م ،إذا مل شمًٚمٛمف ،سم٠مٟمؽ هرسم٧م ُمثالًً ،وم٢مهنؿ يًتٕمٚمٛمقٟمؽ أٟم٧م (اًمذي يمٗمٚمتف) ،وم٢مُما٤م
أن شمدومع ،وإُم٤م أن َشم ْٖم َْرم ،ومٞم٘مقًمقن :اهمرم ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ُم٤مًمٜم٤م .وًمذًمؽ ٓ يّمح إٓ َر َه٤من َُمـ قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مًم٦م ،و َُمـ قمٚمٞماف
ومٛمـ قمٚمٞمف طمد ٓ يّمح أن يٙمٗمٚمف ،وم٢مذا يم٤من قمٚمٞمف طمد هىم٦م ،ومٝمؾ شمْماٛمٜمف؟ وهاؾ شمٙمٗمٚماف؟ ٕٟماؽ ُماثالً إذا مل
ُم٤ملَ ،
ُشم ْٔم ِٝمره ،ومٝمؾ ي٘مٓمٕمقن يدك وي٠مظمذوهن٤م؟! وم٠مٟم٧م اًمذي يمٗمٚمتف ،وضم٥م قمٚمٞمؽ ىمٓمع اًمٞمد ،ومال جيقز يمٗم٤مًم٦م ُمثؾ هذا.

فروع الفقه
مخرا ،وىمٚم٧م :أٟم٤م أيمٗمٚمف ًمٙمؿ .شمؼمأ إذا أطميشمف ..وهٙمذا :وًماذًمؽ ٓ يّماح يمٗم٤مًما٦م
ويمذًمؽ ًمق صمٌ٧م أٟمف ذب ً
ي٠مت سمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمٗمٚمف ذم ذًمؽ ،ومٛمـ مل ِ
ؿم٤مرب اخلٛمر ،وٓ اًمزاين ،وٓ اًم٘م٤مذف ،وٓ اًم٘م٤مشمؾٟٕ :مف إذا مل ِ
ي٠مت سماف
َ
ُمع سم٘م٤مئف َو ِٛمـ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اعم٤مل.
هذه هل اًمقصم٤مئؼ اًمثالث :اًمرهـ ،واًمْمامن ،واًمٙمٗم٤مًم٦م.
٤مل ،إِ َذا َيمَ٤م َن اعمُْح ُ٤مل َقم َٚمٞم ِ
٤مل َقم َٚمٞمْ ِف َوَٓ اعمُْ َح ِ
احل َّؼ ُِم ْـ ِذُم ٍ٦م إِ َمم ِذُم ٍ٦م َوَٓ ُي ْٕمتََؼم ومِٞم َٝم٤م ِر َو٤م اعمُْ َح ِ
اًمثَّ ِ٤مُم ُـْ :
اف
ْ
َ
َُ
َّ
َّ
احلَ َقا ًَم ُ٦مَ ،شمٜمْ ُ٘م ُؾ ْ َ

َُم ِٚمٞمئً٤م).

ذيمر سمٕمد ذًمؽ :احلقاًم٦م ،وهلٟ :م٘مؾ اًمديـ ُمـ ذُم٦م إمم ذُم٦م .هذه هل احلقاًم٦م  ،وصقرة ذًمؽ :إذا يم٤من قمٜمدك ديـ
ًمزيدُ ،مئ٦م ري٤مل ؾمٕمقدي ُمثالًً ،و ًمؽ ديـ قمٜمد ظم٤مًمد ،وضم٤مء زيد ًمٞمًؽمد اعمئ٦م ،ومت٘مقل :طمقًمتؽ إمم ظم٤مًمد ،وم٢من زم ديٜمًً٤م
ًٛمك هذا طمقاًم٦م ،اًمتل هلٟ :م٘مؾ اًمديـ ُمـ ذُم٦م إمم ذُم٦م.
قمٜمده ،وم٤مذه٥م وظمذ ُمٜمف اعمئ٦م ،اًمتل هل ديٜمؽ .ومٞمُ َّ
وٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ رو٤م اعمح٤مل ،ويمذًمؽ رو٤م اعمحٞمؾً ،مٙمـ اعمح٤مل قمٚمٞمف ٓ يِمؽمط رو٤مه.
زيدً اً :مٞم٘ميض ًمف ديـ قمٚمٞمؽ ًمف ،ومٞم٘مقل زيد :أطم٤مًمٜمل قمٚمٞمؽ ؾمإمد سمٛمئا٦م.
وطمقًم٧م قمٚمٞمف ً
ومخ٤مًمد قمٜمده ًمؽ أًمػَّ ،
وم٢مذا ىم٤مل :أٟم٤م ٓ أرى .وم٢مٟمف ُيٚمزم سمدومع اعمئ٦م.
ومال ُيٕم َت ََؼم رو٤م اعمح٤مل قمٚمٞمف ،وٓ رو٤م اعمح٤مل إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ احلقاًم٦م قمغم َُم ِ يكم ،ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
«إذا َأ ْشمٌَ َع َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َقم َغم َُم ِ يكم َوم ْٚمٞمَتٌَْ ْعش  .أيَُ :مـ يم٤من قمٜمده ىمدرة قمغم اًمقوم٤مء.
( )338

وهذا أن اًمت٤مؾمع :اًمذي هق اعمتٍمف.
اعمتٍمف يٕمٜمل اًمذي يٛمٚمؽ اًمتٍمف ذم اعم٤مل اًمذي يٜمٗمد شمٍمومف واًمذي ٓ يٜمٗمد شمٍمومف إذا يما٤من يٜمٗماد شمٍماومف
ومٞمًٛمك ضم٤مئز اًمتٍمف ُمٓمٚم٘م٤م هذا هق احلر اًمٌ٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾ اًمرؿمٞمد إذا مل يٙمـ يمذًمؽ وم٢مٟمف ٓ حيًـ شمٍمومف.
اًمٕمٌد ٓ يتٍمف إٓ سم٢مذن ؾمٞمده ،واعمجٜمقن ٓ حيًـ اًمتٍمف ،اًمّمٌل اًمذي دون اًمتٛمٞمٞمز ٓ حيًـ شمٍمومف ىمد
يٌٞمع سمخنان وىمد يِمؽمي سمٖم٤مزم ومال جيقز أن شمٖمتٜمؿ همٗمٚمتف ومٌٕمض هذه اًمٖمٗمالت إذا رأون اًمّمٌل اًمذي قمٛمره ؾما٧م

(ُ )338متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احلقآت ،سم٤مب احلقاًم٦م وهؾ يرضمع ذم احلقاًم٦م (ُ ،) 2287،2288مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب
َتريؿ ُمٓمؾ اًمٖمٜمل وصح٦م احلقاًم٦م واؾمتحٌ٤مب ىمٌقهل٤م إذا أطمٞمؾ قمغم ُمكم (ُ )1564مـ طمدي٨م أيب هريرة.
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ؾمٜملم وٟمحق ذًمؽ ُمٕمف قمنمة أقمٓمٞمٝم٤م أو قمنمون يٙمتٛمؾ ذًمؽ وىم٤مًمقاٟ :مٕمٓمٞمؽ هبذا يٕمٜمل ٟمٕمٓمٞمؽ طمٚمقة ٟمٕمٓمٞمؽ يمذا
ٟمٕمٓمٞمؽ ًمٕمٌ٦م ومٞمٕمٓمقٟمف ًمٕمٌ٦م ُمثال شمً٤موي ري٤مل أو ري٤مًملم وي٠مظمذون ُمٜمف قمنمة أو قمنميـ وهق ٓ يدري ُم٤م ىمٞمٛم٦م ذًمؽ
ومٝمذا طمرام ٓ جيقز هلؿ أن يًتٖمٗمٚمف وي٠مظمذوا ُم٤م ُمٕمف ٕٟمف ٓ يدري إذا أقمٓمقه هذه احلٚمقى فمـ أن هذا ًمف ىمٞمٛم٦م وأٟمف
ُ ...مـ هذه اًمٕمنمة وٟمحق ذًمؽ ومال سمد أن اعمتٍمف أن يٙمقن ومٞمف هذه اًمّمٗم٤مت إرسمع:
أوٓ :احلري٦م.
واًمث٤مين :اًمٕم٘مؾ خيرج اعمجٜمقن.
واًمث٤مًم٨م :اًمٌٚمقغ اًمذي هق اًمتٛمٞمٞمز.
واًمراسمع :اًمرؿمد.
اًمرؿمد هق اًمتٍمف ذم اعم٤مل أي ٕن هٜم٤مك ُمـ يٙمقن ؾمٗمٞمٝم٤م يٌذر إُمقال ًمٞمٌٚمغ قمنميـ وصمالصملم ومخًلم ؾماٜم٦م
وهق ٓ يزال ؾمٗمٞمٝم٤م همػم حمًـ ًمٚمتٍمف ومال جيقز أظمذ اعم٤مل ُمٜمف ٓ جيقز وٓ يٜمٗمد سمٞمٕمف سمؾ يٛمٜمع أظمذ ُم٤مًمف وٓ يٜمٗمذ
اًمًا َٗم َٝم٤م َء
ذاؤه سمؾ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ىمد يِمؽمي هم٤مًمٞم٤م ويٌٞمع رظمٞمّما٤م وٕضماؾ ذًماؽ ىما٤مل اهلل –شمٕما٤مممَ ﴿ :و َٓ ُشم ْ١م ُشمُاقا ُّ
َأ ُْم َقا ًَم ُٙم ُُؿ ا ًَّمتِل َضم َٕم َؾ اهللَُّ ًَم ُٙم ُْؿ ِىمٞمَ٤م ًُم٤م﴾ [اًمٜمً٤مء .]5 :أي اًمتل ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؿ ىمقاُم٤م ٓ شمًٚمٓمقا قمٚمٞمٝما٤م ها١مٓء اًمًاٗمٝم٤مء
وىمد يٙمقن اًمًٌ٥م قم٤مرو٤م وذًمؽ ٕن سمٕمض إسمٜم٤مء خيدقمقن اإلٟمً٤من وىمد يٕمٛمٚمقن ُمٕمف قمٛمال حمرُم٤م سمًحر وٟمحقه
طمتك يًتٕمٛمٚمقا همٗمٚمت ف وي٠مظمذوا ُم٤م ُمٕمف ومٌٝمذه احلٞمؾ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م يثٌ٧م يمثػما أهنؿ إذا رأوا اإلٟمًا٤من ُمٕماف ُما٤مل يٕمٜمال
ضم٤مءوا إًمٞمف وُمـ صمؿ يٛمقهقن قمغم سمٍمه وي٠مظمذوا ُم٤م ُمٕمف هبذه احلٞمٚم٦م وٓ يًتٗمٓمـ هب٤م إٓ سمٕمد ُم٤م يذهٌقن إذا ذيمروا
أن اُمرأة ُمـ ه١مٓء دظمٚم٧م قمغم أهؾ سمٞم٧م وضمٕمٚم٧م َتاط ذم إرض سم٠مصا٤مسمٕمٝم٤م ويما٤من ذًماؽ اؾماتٖمٗم٤مرا ُماـ ومٕماؾ
اًمِمٞم٤مـملم اًمتل ُمقه٧م قمغم احل٤مضات ُمـ اًمٜمً٤مء ومٙمؾ اُمرأة ضم٤مءت سمام ُمٕمٝم٤م ُمـ احلكم وأقمٓم٧م هذه اعمرأة وذهٌ٧م
ُمٜمٝمؿ سمامئ٦م أًمػ ُمـ دون صمٛمـ أو سمدون قمقض ومل يًتٗمٓمٜمقا إٓ سمٕمد ُم٤م ذهٌ٧م هب٤م أو ٟمحقه.
هذا أيْم٤م ُمـ قمٛمؾ اعمِمٕمقذيـ هٙمذا ذيمروا أن اإلٟمً٤من يم٤من ُمٕمف ٟم٘مقد دظمؾ ًمٞمقزقمٝم٤م هبا٤م إمم أطماد اعمّما٤مرف
ومج٤مء إًمٞمف واطمد ُمـ ه١مٓء وُمقه قمغم سمٍمه وم٘م٤مل :اسف زم هذه اخلٛمًامئ٦م وم٠مظمرج مجٞمع ُم٤م ُمٕمف ىمد يٙمقن قمنميـ
أًمٗم٤م أو ٟمحقه٤م وأظمذه٤م هبذه احلٞمٚم٦م ٕٟمف يٍمف ًمف ومل يًتٗمٓمـ إٓ سمٕمد ُم٤م ظمرج إذ أن أىمقل ٓ سمد أن يٙمقن اعمتٍمف
َا٤مح﴾ [اًمٜمًا٤مء .]6 :أي سمٚمٖماقا ؾماـ اًمٜمٙما٤مح
رؿمٞمدا وًمذًمؽ ىم٤مل –شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ْسمتَ ُٚماقا ا ًْم َٞمتََا٤م َُمك َطمتََّّاك إِ َذا َسم َٚم ُٖمُاقا اًمٜمِّ َٙم َ
اظمتؼموهؿ ﴿ َوم٢مِ ْن آ َٟم ًَْتُ ُْؿ ُِمٜمْ ُٝم ْؿ ُر ْؿمدًً ا﴾ [اًمٜمً٤مءُ .] 6 :مـ اًمرؿمد ،اًمرؿمد اًمتٍمف ذم اعم٤مل ٕن اًمذي ٓ يِمؽمي هم٤مًمٞم٤م
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وٓ يٌٞمع رظمٞمّم٤م وٓ يِمؽمي ُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف قمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ أمهٞم٦م ٓ يِمؽمهي٤م سمثٛمـ هم٤مزم ومٝمذا إذا يم٤مٟم٧م يماذًمؽ
وم٢مٟمف رؿمٞمد.
اًمث٤مين :أن ٟمحجر قمٚمٞمف :اًمذي يٛمٜمع ُمـ اًمتٍمف ىمًامن :إول :حمجقر قمٚمٞمف حلٗمٔماف :واًمثا٤مين :حمجاقر قمٚمٞماف
حلٗمظ همػمه.
اعمحجقر قمٚمٞمف حلٗمٔمف اًمّمٌل طمتك يٌٚمغ وحيًـ اًمتٍمف ،اعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ هذا اعمحجقر قمٚمٞمف حلٗمٔمف حلٗمظ
ُم٤مًمف ٕٟمف ىمد يتًٚمط قمغم أُمقاًمف.
أُم٤م اعمحجقر قمٚمٞمف حلٗمظ همػمه ومٝمق اعمديـ اًمذي يمثر ديٜمف ومٞمحجر قمٚمٞمف حلٗمظ اًمٖمرُم٤مء اًمذيـ يٓم٤مًمٌقٟمف ،يٓم٤مًمٌقٟمف
سمح٘مقىمٝمؿ وم٤معمديـ ىمد شمٙمثر قمٚمٞمف اًمديقن وي٘مؾ ُم٤مًمف ومػمومٕمقن إمم احل٤ميمؿ وي٘مقًمقن :حيجرون قمٚمٞماف طمتاك ٓ ياذه٥م
هذه إُمقال وم٢مٟمف رسمام أذهٌٝم٤م ومل ٟمجد ُم٤مٓ ٟم٠مظمذه ُمـ ديقٟمٜم٤م ومٞمٕمٚمـ احل٤ميمؿ ٓ أطمد يِمؽمي ُمـ ومالن ؿمٞمئ٤م ُمـ ُم٤مًماف
وًمق ُمٚمٕم٘م٦م أو إسمرة أو ٟمحق ذًمؽ وٓ أطمد يٌٞمع قمٚمٞمف سمديـ وأُمقاًمف اًمتل قمٜمده ىمد شمرىمك ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ يتدظمؾ احل٤ميمؿ
ويٌٞمع أُمقاًمف إن ُمثال أو أدوات يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م أو ُمقاد أو أؿمٞم٤مء يًتٕمٛمٚمٝم٤م يٌٞمٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م ويقزقمٝم٤م قمغم أهؾ اًمديقن إذا
وصٚم٧م اًمديقن وإذا هل ُم٤مئ٦م أًمػ ومجع اعم٤مل سمٕمد شمّمٗمٞمتف وإذا هق ُمثال قمنمون أًمٗم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم اعم٤مل مخس اًماديقن
ومٞمٕمٓمل يمؾ واطمد مخس ديٜمف هٙمذا هذا هق احلجر قمغم قمٚمٞمف حلٗمظ همػمه هذا اًمذي هق اعماديـ اًماذي يمثارت قمٚمٞماف
اًمديقن ،وىمد يًٛمك ؾمٗمٞمٝم٤م يٕمٜمل ًمٙمثرت ديٜمف.
اًمٕم٤مذ :اعمتٍمف إُم٤م سمٜمٗمًف أو سمٖمػمه
اًمٕم٤مذ :اعمتٍمف إُم٤م سمٜمٗمًف أو سمٖمػمه) ،قمٚمٞمف أن يتٍمف ذم إُمقال إُم٤م أن يتٍمف سمٜمٗمًاف سم٠مُمقاًماف ،وإُما٤م أن
ِ
ص٤مطم٥م اعم٤مل .واًمقيم٤مًم٦م :اؾمتٜم٤مسم٦م ضم٤مئز اًمتٍمف
يتٍمف همػمه ،ذيمروا ذم ذًمؽ اًمقيم٤مًم٦م ،اًمقيمٞمؾ يتٍمف ًمٖمػمه سم٢مذن
ومٞمام شمدظمٚمف اًمٜمٞم٤مسم٦م ،وهل قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف .ي٘مقل :و َّيمَّٚمتؽ شمٌٞمع ؿم٤مة ،ويمٚمتؽ شمِمؽمي صمقسم٤م ،ويمٚمتاؽ شمٌٞماع هاذه
اًمثٛمرة ،أو ٟمحق ذًمؽ ،إؿمٞم٤مء اًمتل شمدظمٚمٝم٤م اًمٜمٞم٤مسم٦م.
ومٞمجقز شمقيمٞمؾ ّ
احلر اًمٌ٤مًمغ اًمٕم٤مىماؾ اًمرؿماٞمد،
يمؾ ضم٤مئز اًمتٍمف ومٞمام ُو ِّيم َِّؾ ومٞمف ،إذا يم٤من ضم٤مئز اًمتٍمف اًمذي هق ّ
أيْم٤م يتٍمف سمٖمػمه ،اًمنميم٤مء إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم أو أرسمٕم٦م وقمنمايـ
هذا هق ضم٤مئز اًمتٍمف .يمذًمؽ اًمنميؽ ،اًمنميؽ ً
ومٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يتٍمف ذم هذا اعم٤مل سمحٙمؿ اعمٚمؽ ذم ٟمّمٞمٌف ،وسم٤مًمقيم٤مًم٦م ذم ٟمّمٞم٥م ذيٙمف.
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ٍ
ِ ِ
ِ
سمجازء
ار ومٞماف
اًمنميم٦م ىمد شمٙمقن ذيم ً٦م ذم اًمرسمح ،أو ُمِم٤مريم٦م ذم اًمرسمح وهق
اعمْم٤مرب ،اًمذي ُيدومع ًمف ُم٤مل ًم َٞمتََّّج َ
ُمٕمٚمقم ُمـ رسمحف ،يًٛمك ُمْم٤مرسم٦م ويًٛمك ىمراو٤م.
وصقرشمف :أن يٙمقن قمٜمد إٟمً٤من أُمقال وٓ يتٗمرغ ًمالدم٤مر ومٞمٝم٤م وٓ إمم شمٜمٛمٞمتٝم٤م ،وجيد إٟمً٤مٟم٤م وم٘مػما ُمتٗمرهم٤مُ ،حيًـ
اًمتٍمف ،آدم٤مر أقمٓمٞمؽ ُمئ٦م أًمػ شمتجر ومٞمٝما٤م شمِماؽمي ؾماٚمٕم٤م وشمٌٞمٕمٝما٤م سمارسمح،
اًمتٍمف ،ومٞم٘مقلُ :مٜمل اعم٤مل وُمٜمؽ
ّ
قمكم رأس ُم٤مزم يم٤مُمال وٟمّمٞمٌل ُمـ اًمرسمح ،وم٢مذا اؿمتٖمؾ هبذا اعم٤مل سمٛمئ٦م أًمػ عمدة
وٟمّمػ ّ
اًمرسمح زم وٟمّمٗمف ًمؽ ،وشمرد َّ
ؾمٜم٦م أو قمنم ؾمٜملم أصٌح٧م ُمئ٦م أًمػ أصٌح ُمثال أًمػ أًمػ ُمٚمٞمقن .قمٜمد ذًمؽ ي٘مقل :ظماذ رأس ُم٤مًماؽ ُمئا٦م أًماػ
وٟمّمٞمٌؽ ُمـ اًمرسمح زم ٟمّمٗمف وًمؽ ٟمّمٗمف ،أو زم صمٚمثف وًمؽ صمٚمث٤من ،أو زم ُمثال صمالصم٦م إرسم٤مع وًمؽ اًمرسمع قماغم طمًا٥م
اًمنمط .د ْومع ُم٤مل عمـ يتجر سمف سمجزء ُمـ اًمرسمح.
ذًمؽ اًمنميم٦م ذم إقمٞم٤من وٟمامئٝم٤م ،وشمًٛمك ذيم٦م اًمقضمقه وذيم٦م إسمادان ،وذيما٦م اإلُما٤مم ،هاذه أٟماقاع ُماـ
اًمنميم٦م .صقرة ذًمؽ :أن يِمؽمك اصمٜم٤من أو أيمثر ،يمؾ واطمد دومع قمنميـ أًمٗم٤م ،وص٤مروا مج٤مقم٦م واطمدة اؿماؽموا ؾماٚمٕم٤م
وسم٤مقمقه٤م ًمديم٤ميملم وأصٌح يمؾ ُمٜمٝمؿ يٌٞمع سمرسمح ،ويِمؽمي ،ويٌٞمع ،وإذا رسمحقا أرسم٤مطم٤م وأرادوا أن يتٗمرىمقا يمؾ واطمد
ي٠مظمذ رأس ُم٤مًمف وي٠مظمذ ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمرسمح.
ويدظمؾ ذم ذًمؽ ذيم٦م اًمقضمقه ،إذا مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ رأس ُم٤مل ،وًمٙمـ ي٘مقًمقن :اًمٜما٤مس يٕمرومقٟمٜما٤مٟ ،مًاتديـ ،يا٤م
شم٤مضمر ! سمٕمٜم٤م ُمـ إرز ،ي٤م شم٤مضمر اًمث٤مين! سمٕمٜم٤م ُمـ إىمٛمِم٦م ،ي٤م صم٤مًم٨م! سمٕمٜم٤م ُمـ إـمٞم٤مر ُمثال ،ي٤م راسمع! سمٕمٜم٤م ُماـ إواين،
ومٞمِمؽمون ُمٜمٝمؿ ُمثال سمخٛمًلم أًمٗم٤م ويٙمتٌقهن٤م ديٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،ىمد يٙمقن صمٛمٜمٝم٤م ًمق سم٤مقمقه٤م طما٤مضا صمٛمٜمٝما٤م أرسمٕمالم أًمٗما٤م،
وًمٙمـ يٌٞمٕمقهن٤م ُمتٗمرىم٦م ،ومٞمٌٞمٕمقن هذا اًمذي اؿمؽموه سمخ ٛمًلم سم٤مقمقه سمًٌٕملم أًمٗم٤م ،صمؿ اؿماؽموا سم٤مًمًإٌملم أًمٗما٤م ؾماٚمٕم٤م
أظمرى وسم٤مقمقه٤م سمٛمئ٦م أًمػ ،صمؿ ٓ يزاًمقن يرسمحقن إمم أن يّمؾ اعم٤مل ُمثال إمم ُمئتلم أو صمالث ُمئ٦م أًمػ أو ُمٚمٞمقن صماؿ
سمٕمد ذًمؽ ي٘متًٛمقن ويقومقن اًمديقن اًمتل قمٚمٞمٝمؿ يًٛمك هذا ذيم٦م اًمقضمقه.
يمذًمؽ ذيم٦م إسمدان ،إذا مل يٙمـ ُمٕمٝماؿ رأ س ُما٤مل ،وٓ جيادون أن يِماؽموا ،وًمٙماـ يِماؽميمقن ذم احلروما٦م،
حيؽمومقن ،ي٘مقًمقنٟ :مِمؽمك ذم اًمٌٜم٤مء سمٜم٤مء اًمٕمامرات ُمثال ،وأن يٙمقٟمقا ذيم٤مء ذم إضمرة اًمتل ٟم٠مظمذه٤م ُمـ ه١مٓء اًمذيـ
يدومٕمقن ًمٜم٤م هذه اًمٕمامرة ؾمقاء ٟمٌٜمٞمٝم٤م ُمثال ٟمٌٜمل ُم٤م يًٛمك اًمٕمٔمؿ ،اًمٚمٌـ وٟمحقه أو ٟمّمػ اًمً٘مقف أو ٟمٕمٛمؾ ُم٤م يًٛمك
اًمتٚمٞمٞمص ،أو ُم٤م أؿمٌف إمم أن شمتؿ.
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ٟمحـ ُم٤م أشمٞمٜم٤م سمف وٓ سمري٤مل ،وًمٙمـ سمدأٟم٤م قمٛمٚمٜم٤م ،سمٕمدُم٤م اٟمتٝم٧م هذه اًمٕمامرة :أظمذٟم٤م أضمرشمٜم٤م وإذا هل ُمئا٦م أًماػ ذم
صمالصم٦م أؿمٝمر أو قمنمة أؿمٝمر طمّمٚمٜم٤م قمغم ُمئ٦م أًمػٟ ،م٘متًاٛمٝم٤م يماذًمؽ ٟمِماؽمك أن ٟمٙماقن طماداديـ ،أو ٟمجا٤مريـ ،أو
ظمٞم٤مـملم ،أو دسم٤مهملم ،أو ضمزا ريـ ،أو طمِم٤مؿملم ،أو طمٓم٤مسملم ،طمروم٦م ُمـ احلرف ٟمِمؽمك ومٞمٝم٤م ،وُم٤م طمّمٚمٜم٤م ومٝمق سمٞمٜمٜما٤م،
ٟم٠مظمذ وٟمٌٞمع ،هٙمذا وم٢مذا مت٧م ًمٜم٤م مخس ؾمٜملم أو قمنمون ؾمٜم٦م اىمتًٛمٜم٤م ُم٤م قمٜمادٟم٤م وإذا ٟمحاـ ىماد قمٛمٚمٜما٤م هاذه ذيما٦م
إسمدان.
أيْم٤م اعمً٤مىم٤مة ،إذا يم٤من إٟمً٤مٟم٤م قمٜمده أؿمج٤مر ٟمخٞمؾ ،وأقمٜم٤مب ،وشملم ،وزيتقن ،ويمٛمثرى ،وهذه إؿمج٤مر
يمذًمؽ ً
اًمتل هل٤م صمامر وًمٙمـ أقمجز قمـ ؾم٘مٞمٝم٤م وقمـ إصالطمٝم٤م .ضم٤مء واطمد وىم٤مل :أن أشمقٓه٤م ،وزم ٟمّمػ اًمثٛمرة ،وزم رسمٕمٝم٤م،
أن أشمقمم ؾم٘مٞمٝم٤م سم٤معم٤ميمٞمٜم٦م ُمثال وإذا محؾ اًمٜمخؾ أشمقمم شمٚم٘مٞمحف ،وأشمقمم شمريمٞمٌف ،وأشمقمم قمالضماف إذا أصاٞم٥م سمٛمارض أو
ٟمحق ذًمؽ .صمؿ إذا ٟمْم٩م أٟم٤م اًمذي أسُمف ،أو أىمؽمومف ،وأٟم٤م اًمذي أسمٞمٕمف قمغم اًمٜم٤مس أو ذم إؾمقاق ،وزم اًمٜمّمػ ،وًمؽ
قمكم إٓ إظمراج اعم٤مء ،وؾم٘مل إؿمج٤مر،
اًمٜمّمػً ،مؽ اًمٜمّمػٟٕ :مف ؿمجرك ،واًمٌئر سمئرك ،واعم٤ميمٞمٜم٦م ُم٤ميمٞمٜمتؽ ،وًمٞمس َّ
وقمكم إصالح اًمثامر ،ومٞمٙمقن هذا ضم٤مئز اعمً٤مىم٤مة.
َّ
يمذًمؽ اعمزارقم٦م ،إٟمً٤من قمٜمده أرض واؾمٕم٦م شمّمٚمح ًمٚمزراقم٦م ،وومٞمٝم٤م سمئره وقمغم اًمٌئر ُم٤ميمٞمٜمتف ،وًمٙماـ ُماـ اًماذي
حيرث إرض؟ واًمذي يٌذره٤م؟ واًمذي يً٘مٝم٤م طمتك يٜمٌ٧م اًمزرع؟ يمام سمٕمد ذًمؽ يً٘مل اًمازرع ،صماؿ إذا اؾمتحّماد
حيّمده صمؿ ي٘مقم سمدي٤مؾمتف ،صمؿ شمّمٗمٞمتف ،صمؿ يمٞمٚمف .أٟم٤م أقمجز ،ي٤م قم٤مُمؾ! أٓ شمٕمٛمؾ ذم هذه اعمزرقم٦م وًمؽ ٟمّمػ اًمزرع ،أو
صمٚمثف ؟ أو ُم٤م يتٗم٘م٤من قمٚمٞمف ،قمٚمٞمؽ قمٛمؾ اًمٞمد وقمكم اعم٤ميمٜم٦م ويمذًمؽ ُم٤م َتت٤مج إًمٞمف وىمقده٤م وزيتٝم٤م وىمٓمع همٞم٤مره٤م اعم٤ميمٞمٜم٦م،
شمراهب٤م ،صمؿ
وقمكم ً
أيْم٤م ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف إصؾ ،وأٟم٧م قمٚمٞمؽ اًمٕمٛمؾ ،ومٝمذا هق اًمذي حيرث إرض ،حيرصمٝم٤م إمم أن يتٖمػم ُ
َّ
يٌذر اًمٌذر ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٛمًحف ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ خيرج اعم٤مء سم٤معم٤ميمٞمٜم٦م ويً٘مٞمف إمم أن يٞمٌس ؾمٜمٌٚمف ،صمؿ حيّمده إمم آظمره
هذه اعمزارقم٦م همرس يمؾ ؿمجر ًمف صمٛمر وزرع سمجزء ُمٕمٚمقم ُمٜمف ًمٚمٕم٤مُمؾ.
احل٤مدي قمنم :أظمذ إُمقال سمٖمػم قمقض
ي٘مقل( :احل٤مدي قمنم :أظمذ إُمقال سمٖمػم قمقض) ،يٕمٜمل اًمتٕمدي قمغم إُمقال ،أظمذه٤م سمٖمػم قمقض ،ذيمار أٟماف
أرسمٕم٦م أىمً٤مم( :إول اًمٕم٤مر ّي٦م) ،اًمٕم٤مري٦م إسم٤مطم٦م ٟمٗمع قملم عمـ يٜمتٗمع هب٤م ويرده٤م ،يمؾ قملم ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م وأٟم٧م َتت٤مضمٝم٤م يقُم٤م
أو ٟمّمػ يقم ،ومت٘مقل :أقمرين هذا اًمٙمت٤مب أىمرأ ومٞمف ،أقمرين هذا ِ
اًم٘مدْْ ر أـمٌخ ومٞمف ،أقمرين ُمثال هذا اًمّمحـ آيمؾ ومٞماف،
أدمٛمؾ سمف ،هذا احلذاء أًمًٌف يقُم٤مُ ،مثال هذا اًمٗم٠مس أطمتٓم٥م هب٤م ،أو اعمًح٤مة أطمٗمر هب٤م ،أو اًمًٙملم أىمٓمع
هذا اًمثقب ّ
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هب٤م ،أو اًمًالح أىم٤مشمؾ سمف ،أو ٟمحق ذًمؽ ،شمًٛمك قم٤مري٦م :يمؾ قملم هب٤م ُمٜمٗمٕم٦م يٜمتٗمع هب٤م اعمًتٕمػم ويرده٤م إذا اٟمتٝمك قمٛمٚمف،
إذا اٟمتٝم٧م طم٤مضمتؽ ُمـ اًمٙمت٤مب ،أو ُمـ اًمثقب ُمثال ،أو ِ
اًم٘مدر شمرده٤م ،وًمٙمـ إذا شمٚمٗما٧م :ومٕمٚمٞماؽ اًمْماامن إذا شمارك
أيْم٤م أضمزاءه٤مً ،ماق
اًمثقب ُمثال أو اًمٙمت٤مب أو هق اًم٘مدرة أو اًمّمحـ ُمثال :وم٢مٟمؽ شمْمٛمٜمف ،يْمٛمـ قمٞمٜمٝم٤م ويْمٛمـ ً
ٟم٘مص ُمٜمٝم٤م أضمزاءَ :و ِٛمٜمََٝم٤مً ،مق متزق ُمـ اًمٙمت٤مب أوراق :وٛمـ ذًمؽ اًمٜم٘مص ُمثال ،أو َ َ
َت ََّر َق اًمثقب :وٛمـ ٟم٘مّماف،
اًمذي ذم هذا اًمتخرق ويمذًمؽ سم٘مٞم٦م أضمزائٝم٤م ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ذم ومروع اًمٗم٘مف.
اًمث٤مين ُمـ إُمقال اًمتل سمٖمػم قمقض :اًمقديٕم٦م ،واًمقديٕم ُ٦م ُ
اعم٤مل اعمًتقدع قمٜمد إٟمً٤من .إذا يم٤من قمٜمدك ُم٤مل شمريد أن
ُشم ِ
ُقد َقمفٟٕ :مؽ َت٤مف قمٚمٞمف ،أودقمتف قمٜمد زيد ،هذا اعم٤مل اًمذي هق أًمػ ُمثال ،وديٕم٦م قمٜمدك ذم هاذه احل٘مٞمٌا٦م ،أو هاذا
اًمٙمٞمسً ،مً٧م سمح٤مضمتف وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمٙم٤من أضمٕمٚم ف وديٕم٦م قمٜمدك َتٗمٔمف ،يمٞمس متار ،أو يماٞمس سمار ،أو أرز ،أو ٟمحاق
ذًمؽ ،هذه إواين وديٕم٦م قمٜمدك أؾمتقدقمؽ هذه اًمٙم١موس ُمثال أو هذه اًمٙمت٥م أو هذه اًم٘مدور أو هاذه اًمًاٙم٤ميملم
وديٕم٦م َتٗمٔمٝم٤م هذه ُمثٚمٝم٤م.
وم٢مذا شمٚمٗم٧م :ومال وامن قمٚمٞمؽٟٕ :مؽ حمًـ :طمٞم٨م إٟمؽ ذم هذا َطم ِٗم ْٔمتََٝم٤م ُمتؼمقم٤م سمحٗمٔمٝم٤م ،ومال وامن قمٚمٞمؽ ،إذا
ار َط ،إذا وماتح إسماقاب
شمٚمٗم٧م هذه اًمقديٕم٦م ُهىم٧م أو اطمؽمىم٧م وهق مل يٗمرط :ومال وامن قمٚمٞمف .أُم٤م إذا َشم َٕمادََّّ ى أو َوم َّ
وشمريمٝم٤م عمـ خيتٓمٗمٝم٤م ُمثال أو ينىمٝم٤م ،أو شمٕمدى ًمٌس اًمثقب ُمثال ،أو ريم٥م اًمًٞم٤مرة ،ومً٤مر قمٚمٞمٝم٤م ،وظمرسم٧م ُماثال أو
اصٓمدم هب٤م :وم٢مٟمف ُمتٕمديي يْمٛمـ اًمٜم٘مص.
اًمث٤مًم٨م ُمـ إُمقال اًمتل سمٖمػم قمقض :اًمٖمّم٥م ،وهق آؾمتٞمالء قمغم طمؼ اًمٖمػم ىمٝمرا سمٖمػم رو٤م :يمام ذم ىمقًماف -
ِ ٍ
ِ
٥م اعم٤مل يٕمٜمل َأ َظم َذه سم٤مًم٘مقة سمٖمػم رو٤م ص٤مطمٌف ،وضم٤مء
َّم َ
َّم ًٌ٤م﴾ َ .هم َ
﴿و َيمَ٤م َن َو َرا َء ُهؿ َُّمٚم ٌؽ َي ْ٠م ُظم ُذ ُيم َُّؾ َؾمٗمٞمٜمََ٦م َهم ْ
شمٕم٤مممَ :
٥م َقم َّم٤م َأ ِظم ِٞمفَ :وم ْٚم َ ُػم َّد َه٤مش  .قمّم٤م إذا اهمتّم٥م قمّم٤م ،ومٙمؾ رء ي٠مظمذه سمدون قماقض ىمٝمارا
َّم َ
ذم احلدي٨مَُ « :م ْـ َهم َ
( )339

( )343

ُيًٛمك همّمٌ٤م ،وجي٥م ر ّدهٟٕ :مف يٕمتؼم فم٤معم٤م ،ومٝمذا اًمٖمّم٥م يمؾ ُمـ همّما٥م ُما٤مٓ حمؽمُما٤م .أُما٤م إذا يما٤من اعما٤مل ًماٞمس
ذُملً ،مٙمـ إذا شمٚمٗم٧م مخر اًمذُمل :ومال ىمٞمٛم٦م هل٤م .أُم٤م إذا همّمٌٝم٤م وسم٘مٞما٧م قمٜماده
مخر ي
سمٛمحؽمم ،همّم٥م ظمٜمزيرا ،همّم٥م َ

) انكٓف(339.97 :
ًِذ َضا ِ(340 ،
خذ ُز انيذٙع َػهَذٗ ا ْن ِ
) حغٍ :أخشجّ أحًذ ف ٙانًغُذ (ٔٗ ،)ٔ97ٖٗ -ٔ97أثٕ دأد :كزبة األدة ،ثبة َي ْ
ٍ ْ َٚؤ ُ
(ٖٓٓ٘ ) ،انزشيز٘ :كزبة انفزٍ ،ثبة يب جبع ديبإكى ٔأيٕانكى ػهٛكى حشاو،)ٕٔٙٓ( ،ثُحِٕ ،قبل انزشيز٘ :حغٍ غشٚت ،يٍ
حذٚث ٚضٚذ ثٍ انغبئت ،قبل األنجبَ ٙف ٙصحٛح أث ٙدأد :حغٍ.
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وضم٤مء اًمذُمل ،وىم٤مل :أقمٓمٜمل اخلٛمر ،قمٜمدٟم٤م ُم٤مل ،وهل٤م ىمٞمٛم٦م ومؽمده٤م ،هٙمذا ٓ سمد أن يٙمقن اعم٤مل حمؽمُم٤م ،ومٖمػم اعمحؽمم ٓ
يٚمزم ر ّدهُ ،مثال همّم٥م ـمٌقٓ ،أو همّم٥م أذـم٦م همٜم٤مء ،أو همّم٥م أومالُم٤م وصقرا ظمٚمٞمٕم٦م ُمّمقرة هذه ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م.
إذن ٓ :سمد أن يٙمقن اعم٤مل حمؽمُم٤م ممـ طمرم قمٚمٞمف ىمتٚمف ،أُم٤م إذا أظمذه٤م ُمـ احلريلم :وم٢من احلريلم أُمقاهلؿ طمالل ،أو
يب ًمٙمٜمف وديٕم٦م ًمذُمل أو ٟمحقه،
يم٤من ُمٜمت٘مال إمم ُمـ َطم ُر َم قمٚمٞمف ىمتٚمف .هٙمذا يٕمٜمل أن هذا اعم٤مل وإن يم٤من أن ذم يد طمر ي
حيرم قمٚمٞمٜم٤م ىمتٚمف ،وم٢مذا يم٤من هذا اعم٤مل ؾمٞمٜمت٘مؾ إمم ُم٤م َطم ُر َم قمٚمٞمف ىمتٚمف :وضم٥م قمٚمٞمف رده ،إذا شمٚمػ يْمٛمٜمف سمٛمثٚماف
واًمذُمل ُ
٥م أرو٤م :وضما٥م قمٚمٞماف ردها٤م ،إذا
َّم َ
إن ُوضمد ًمف ُمثؾ ،أو سم٘مٞمٛمتف :وذًمؽ ٕن اًمٖم٤مص٥م ُمتٕمديي وم ُٞمٕم٤مُمؾ سم٤مًمِمدة ،إذا َهم َ
أص٤مب ؿم٤مة أو سمٕمػما أو ؾمٞم٤مرة أو ُمٚمٕم٘م٦م ُمثال أو إسمرة أو خمٞمٓم٤م أو طمذاء أو ٟمحق ذًمؽ :اقمتؼم سماذًمؽ ُمتٕمادي٤م وفم٤معما٤م،
٥م قمٚمٞمف اًمرد ،وإذا شمٚمػ وٛمٜمف.
وو َضم َ
َ
َتَر َق اًمثقب ،أو سم ِٚمٞم ِ
ا٧م احلاذاء ،أو َ َ
َار َق
َ َ
ُ
َت َّ
ويمذًمؽ يْمٛمـ أضمزاءه ،إٓ إذا يم٤من حمرُم٤م ،وم٢مذا شمٚمػ ُمٜمف ر ٌء سم٠من َ َ َّ
ِ
اًم٘مدْْ ر ُمـ اؾمتٕمامًمف ًمف ،أو ُوم ِ٘م َٕم ْ٧م قملم اًمٌٕمػم أو اًمِم٤مة وٟمحق ذًمؽ ،أو يمذًمؽ ٟم٘مص سم٤مؾمتٕمامًمف ًمف :وم٢مٟمف يْمٛمٜمف ،إٓ إذا
يم٤من ذًمؽ حمرُم٤م ،وم٤معمحرم ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ،إذا يم٤من اعمٖمّمقب أذـم٦م همٜم٤مء ،أومالُم٤م ظمٚمٞمٕم٦م ومٝمذه ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م.
ِ
مه ُ٦م أوؾم٤مط
اًمراسمع ُمـ إُمقال اعم٠مظمقذة سمٖمػم قمقض :اعم٤مل اعمٚمت٘مط ،واًم ُّٚم َ٘م َٓم ُ٦م ُم٤مل أو خمُُ ْتََص َو َّؾ قمـ رسمف و َشمتٌَْ ُٕمف َّ
اًمٜم٤مس .ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم إذا َو َّؾ ،إذا ُوضمد صٖمػم قمٛمره أي٤مم هم٤مًمًٌ٤م أٟمف وًمد همػم ُر ْؿمد ،يٕمٜمل أن اًمزاٟمٞم٦م
ُمثال إذا وًمدت ٟمٌذت وًمده٤م ذم اًمٓمريؼ أو ذم ُمًجد أو ٟمحق ذًمؽ :طمتك ي٠مظمذه ُمـ يٙمٗمٚمف و ُيًٛمك ًم٘مٞم ًٓم٤م.
وم٤معمٚمت َ٘مط إُم٤م آدُمل أو ُم٤مل ،أدُمل هق اًمٓمٗمؾ اعمٜمٌقذُٟ ،مٌُِ َذ أو َو َّؾُ ،يٜمٗمؼ قمٚمٞمف مم٤م ُوضمد ُمٕمف ،وإذا مل يقضمد ُمٕماف
ُمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ،وم٢مٟمف يّمػم ممٚمقيم٤م
رء :ومٞمٜمٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ،طمتك يٌٚمغ ويرؿمد وهق ومردُ ،م٤م مل يٙمـ ذم سمٚمد يمٗم٤مر ٓ
َ
إذا يم٤من ذًمؽ اًمٓمٗمؾ اًمذي ُوضمد يم٤من ذم سمٚمد يمٗم٤مر ،ووضمد ذم هذه احل٤مل حيٙمؿ سم٠مٟمف ممٚمقكُ ،مـ وضمده :وم٢مٟمف قمٌاد ًماف
ورىمٞمؼ .وأُم٤م إذا يم٤من ذم سمالد اإلؾمالم وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م ذُمٞمقن :وم٤مٕصؾ أٟمف يٙمقن ُطم ًّرا.
ذيمروا سمٕمد ذًمؽ أن اعم٤مل اعمٚمت٘مط صمالصم٦م أىمً٤مم ،اًمٚم٘مٓم٦م هل ُمـ اعم٤مل صمالصم٦م أىمً٤مم:
إولُ :م٤م ٓ شمتٌٕمف ذُم٦م أوؾم٤مط اًمٜم٤مس.
اًمث٤مينُ :م٤م يٛمتٜمع ُمـ صٖم٤مر اًمًٌ٤مع.
اًمث٤مًم٨م :اعم٤مل همػممه٤م.
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وىم٤مًمقا أيْم٤م :إن اًمٜم٤مس صمالصم٦م أىمً٤مم :ىمًؿ َد ِينء اهلٛم٦م ،وىمًؿ رومٞمع اهلٛم٦م ،وىمًؿ ُمتقؾمط.
ومدينء اهلٛم٦مً :مق ؾم٘مط ُمٜمف ري٤مل :طمرص يٓمٚمٌفُ ،مـ وضمد زم ري٤مٓ؟! يٓمٚمٌف ويٌح٨م قمٜمف يقُم٤م وأي٤مُم٤م ،إُم٤م ٕٟماف
حمت٤مج ووم٘مػم وإُم٤م ٕٟمف دينء اهلٛم٦م.
أُم٤م رومٞمع اهلٛم٦م :وم٘مد يً٘مط ُمٜمف ُمئ٦م أو أًمػ وٓ َهيتؿ هل٤مً ،مق ؾم٘مٓم٧م أو ذهٌ٧م :ي٠مٟمػ أن يرضمع ،وي٘ماقلُ :ماـ
أيْم٤م ِىمٞمَ ُٛمٝم٤م ًمق ؾم٘مٓم٧م
وضمد زم ُمئ٦م؟! ُمـ وضمد زم ُمئتلم ؾم٘مٓم٧م ذم هذا اًمٓمريؼ؟! ٓ يرضمع ،ٓ ،سمؾ يؽميمٝم٤م .وهٙمذا ً
ُمٜمف ُمثال أىمٛمِم٦م هذه إىمٛمِم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م ُمثال ُمئت٤من صمالث ُمئ٦م ؾم٘مٓم٧م ُمٜمف ُمـ ؾمٞم٤مرشمف أو ٟمحق ذًمؽ ٓ :يرضمع ويٓمٚمٌٝم٤م
وٓ هيتؿ ُمٜمٝم٤م.
ه١مٓء اًمذيـ مهٛمٝمؿ رومٞمٕم٦م ،ؾم٤مئر اًمٜم٤مس هؿ اًمذيـ يٙمقٟمقن ُمتقؾمٓملم ،هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس إذا ؾم٘مٓم٧م ُمٜمف ريا٤مل أو
مخً٦م أو ُم٤م ىمٞمٛمتف يمذًمؽ ٓ هيتؿ ُمٜمٝم٤م وٓ يرضمع ًمٓمٚمٌٝم٤م ،وأُم٤م إذا ؾم٘مط ُمٜمف قمنمة أو قمنمون :وم٢من هل٤م وىمٗما٤م قمٜماده
ومػمضمع ويٓمٚمٌٝم٤م هذا هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس.
وم٤محل٤مصؾ أن اًمٚم٘مٓم٦م صمالصم٦م أىمً٤مم :إولُ :م٤م شمتٌٕمف مه٦م أوؾم٤مط اًمٜم٤مس .اًمث٤مينُ :ما٤م يٛمتٜماع ُماـ صاٖم٤مر اًمًاٌ٤مع.
اًمث٤مًم٨م :سم٘مٞم٦م إُمقال.
ؾمٙملم ُظم ٍ
ية ،أو ٟمحقه٤م أو ري٤مل أو ٟمّمػ ري٤مل ،يٕمٜمل
وم٤مًمذي ٓ شمدومٕمف اهلٛم٦م إذا ؾم٘مٓم٧م ُمٜمف ُمثال ُمٚمٕم٘م٦م ،أو
ُ
رء يًػم :ومٝمذا يٛمٚمٙمف ُمـ اًمت٘مٓمفً ،مٙمـ ًمق رضمع إًمٞمف وىم٤ملُ :مـ وضمد زم ري٤مٓ؟ وم٢مٟمف يدومٕمف إًمٞمف ،وإٓ :وم٢مٟمف يٛمٚمٙمف
ُمٚمت٘مٓمف ،ويٜمتٗمع سمف إمم أن يقضمد رسمف وٓ يٚمزُمف أن يٕمرف ٓ يٚمزُمف أن ي٘مقلُ :مـ ص٤مطم٥م اًمري٤مل؟! ُمـ وم٘مد ري٤مٓ؟!
ٓ ي٘مقل ذًمؽٟٕ :مف ٓ شمتٌٕمف مه٦م أوؾم٤مط اًمٜم٤مس.
اًمث٤مين :اًمٌٝم٤مئؿ اًمتل متتٜمع ُمـ اًمًٌ٤مع ،وُمـ اًمذئ٤مبُ ،مثال اإلسمؾ متتٜمع ُمـ اًمذئ٤مب ،إذا ضم٤مءه ذئ٥م :وم٢مٟمف يرومّمف أو
أيْم٤م َتتٛمل شمٜمٓمحف أو شمٕمْمف وٓ ي٘مدر قمغم أن ي٘مرهب٤م.
يٕمْمف ،وًمذًمؽ ٓ شمٗمؽمس قم٤مدة اإلسمؾ ،ويمذا اًمٌ٘مر ،اًمٌ٘مر ً
ويمذا اخلٞمؾ ،اخلٞمؾ ًمنقمتٝم٤م هترب وٓ يًتٓمٞمع أن يدريمٝم٤م ،ومٝمذه ًمق وضمدهت٤م سم٤مًمؼماري :ومال شمٚمت٘مٓمٝم٤م ،اًمٜمٌال -
٤مؤ َه٤م َو ِطم َذ ُاؤ َه٤مَ ،شم َِر ُد اعمَْ٤م َء َو َشم ْ٠م ُيم ُُؾ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمئؾ قمـ و٤مًم٦م اإلسمؾ ومٖمْم٥م ،وىم٤ملَُ « :م٤م ًَم َؽ َو َهل َ٤م؟ َُم َٕم َٝم٤م ِؾم َ٘م ُ
اؽَ ،أ ْو َٕ ِظم َ
ال ًَم َ
َّ
ٞماؽَ ،أ ْو
اًمِم َج َر َطمتََّّك َي ْٚم َ٘م َ
٤مه٤م َر ُّ َهب٤مش ،ومال جيقز اًمت٘م٤مـمٝم٤م.وأُم٤م اًمٖمٜمؿ :ومًئؾ قمٜمٝم٤م ،وم٘م٤ملُ « :ظم ْذ َه٤مَ :وم ِٝم َ
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ٚمذ ْئ ِ
ًمِ ِّ
ْ٥مش ٕ :هن٤م هم٤مًم ًٌ٤م شمٗمؽمس إذا ضم٤مءه٤م ذئ٥م :اومؽمؾمٝم٤م ،وٓ يًتٓمٞمع يٕمٜمل هم٤مًم ًٌ٤م اًمٜم٤مس ٓ يٙمقٟمقن ُمٕمٝم٤م دائام ،وم٢مذا
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أي ؿمٕم٥م أو ذم سمري٦م ومخذه٤م و َقم ِّر ْومٝم٤م ،يٚمت٘مط ويٕمرف ؾمٜم٦م ،وسمٕمد ذًمؽ يٙمت٥م صٗم٤مشمف ،يٙمت٥م" :إين
وٚم٧م وضمدهت٤م ذم ّ
أيْم٤م صٗم٤مهت٤م أهن٤م ُمـ
وضمدت ذم اًمٞمقم اًمٗمالين ُمئ٦م أو أًمٗم٤م ،ذم يمٞمس يمذا ويمذا ،اجلرم يمذا ،واًمٕمدد يمذا ويمذا ،ويذيمر ً
وم ئ٦م ُمئ٦م أو ُمـ ومئ٦م اخلٛمًلم واًمٕمنميـ وٟمحق ذًمؽ ،يٛمٚمٙمٝم٤م سمٕمدُم٤م يٕمرومٝم٤م ؾمٜم٦م ،طمتك ي٠مشمٞمٝم٤م رهب٤م.
أن إؿمٞم٤مء اًمتل ُمتٚمؽ سمٖمػم قمقض ،شم٘مدم أرسمٕم٦م ،واخل٤مُمس :اهلٌ٦م ،واًمٕمٓمٞم٦م .اهلٌ٦م ضم٤مئزة ،وىمد شمٙمقن ُمًتحٌ٦م:
َت٤م ُّسمقاش  ،اهلٌ٦م واهلدي٦م شمدومع وطمر اًمّمدر قمٜمف ،إذا أهدي٧م إًمٞمف :ذه٥م ُم٤م ذم
ًم٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َ « :هت٤م َد ْوا َ َ
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صدره ُمـ اًمٌٖمْم٤مء واحل٘مد ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،ومٝمٙمذا اهلد ّي٦م ،ويمذًمؽ اًمٕمٓم ّٞم٦م ،يٛمٚمٙمٝم٤م إذا ىمٌْماٝم٤م وىمٌاؾ اًم٘ماٌض ٓ
ُ
شمٗم٤مصٞمؾ ُمٓمقًم٦م ُمذيمقرة ذم أُم٤ميمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ ٓ متٚمؽ إٓ سم٤مًم٘مٌض ،ومٚمق ىم٤مل :وهٌتاؽ اًمِما٤مة اًمٗمالٟمٞما٦م
َيٛمٚمٙمٝم٤م ،وومٞمٝم٤م
اًمتل ُمع همٜمٛمل أو اًمٌٕمػم اًمتل ُمع إسمكم :وم٢مٟمؽ ٓ متٚمٙمٝم٤م طمتك شم٘مٌْمف ،ومٚمق ُمثال ُمٙم٨م ىمٌؾ اًم٘مٌض مخً٦م قمنم يقُما٤م،
ار َم
صمؿ وًمدت اًمِم٤مة ،وم٤مًمقًمد ًمٞمس ًمؽٟٕ :مف ُم٤م دظمؾ ذم ُمٚمٙمؽ ،إٟمام شمدظمؾ ذم اًم٘ماٌض ،وإذا ىمٌْماٝم٤م اعمقهاقبَ :طم ُ
اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ،طمتك ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ًْم َٕم ِ٤مئدُُ ِذم ِهٌَتِ ِف َيمَ٤م ًْم َٕم ِ٤مئ ِد ِذم َىمٞمْ ِئ ِفش  ،ىم٤مل ىمت٤مدة " :وٓ أقمرف إٓ
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أن اًم٘ملء طمرام"  :ذًمؽ ٕٟمف ُمًت٘مذر ،اًمٙمٚم٥م يٕمقد ومٞمف ،اًمٙمٚم٥م أو اًمذئ٥م ُمثال إذا اُماتأل سمٓمٜماف ووا٤مي٘مف ذًماؽ
( )345

إيمؾ أظمرج هذا اًم٘ملء ُمـ سمٓمٜمف وشمريمف قمغم إرض ،ومٌٕمد ؾم٤مقمتلم أو صمالث ؾما٤مقم٤مت يا٠مت وي٠ميمٚماف ي٠ميماؾ ىمٞمئاف،
ومٚمذًمؽ ىم٤مل« :ا ًْم َٕم ِ٤مئدُُ ِذم ِهٌَتِ ِف َيمَ٤م ًْم َٙم ْٚم ِ
٥م َي ِ٘مل ُء ُصم َّؿ َي ُٕمق ُد إِ َمم َىمٞمْ ِئ ِف َومٞمَ ْ٠م ُيم ُٚم ُفش .
( )346

) يزفق ػه :ّٛأخشجّ انجخبس٘ :كزبة انؼهى ،ثبة انغعت ف  ٙانًٕػظخ ٔانزؼهٛى ارا سأٖ يب ٚكشِ ،كزذبة انهطةذخ ،ثذبة (341
ظآنخ اإلثم ،)ٕٙٔٔ ،ٕ٘7ٕ ،ٕٖٗ2 ،ٕٖٗٙ ،ٕٕٗ7 ،ٕٕٗ2 ،ٕٕٗ9 ،ٕٖ9ٕ ،7ٔ( ،يغهى :كزبة انهطةخ )ٔ9ٕٕ( ،يذٍ حذذٚث
صٚذ ثٍ خبنذ انجُٓ- ٙسظ ٙهللا ػُّ.
) حغٍ :أخشجّ انجخبس٘ ف" ٙاألدة انًفشد" (ٗ ،)٘7أثٕ ٚؼهٗ فذ ٙيغذُذِ ( )ٙٔٗ2يذٍ حذذٚث أثذْ ٙشٚذشحل قذبل (342
األنجبَ ٙف ٙصحٛح األدة انًفشد :حغٍ.
) يزفق ػه :ّٛأخشجّ انجخبس٘ :كزبة انٓجخ ٔفعهٓب ،ثبة ال ٚحم ألحذ أٌ ٚشجذغ فذْ ٙجزذّ ٔصذذقزّ(343 ،ٕٕٙٔ ،ٕ٘27( ،
٘ ،) ٙ79يغهى :كزبة انٓجبد ،ثبة رحشٚى انشجٕع ف ٙانصذقخ ٔانٓجخ ثؼذ انطجط اال يب ْٔجّ نٕنذِ ٔاٌ عفم )ٕٕٔٙ( ،يذٍ
حذٚث ػجذ هللا ثٍ ػجبط -سظ ٙهللا ػًُٓب.
) قزبدح ثٍ دػبيخ ثٍ قزبدح ثٍ ػضٚضٔ ،قٛم :قزبدح ثٍ دػبيخ ثٍ ػكبثخ ،حبفظ انؼصش ،قذٔح انًفغشٔ ٍٚانًحذث ٍٛأثٕ (344
انخةبة انغذٔع ٙانجصش٘ انعشٚش األكًّٔ ،عذٔط ْٕ :اثٍ شٛجبٌ ثٍ رْم ثٍ ثؼهجخ يٍ ثكش ثٍ ٔائم .كبٌ يذٍ أٔػٛذخ
انؼهىٔ ،يًٍ ٚعشة ثّ انًثم ف ٙقٕح انحفظ .كبٌ ٚطٕلٚ :طٕل :يب ف ٙانطشآٌ آٚخ اال ٔقذ عًؼذ فٓٛب شٛئبٔ ،ػُّ قبل :يذب
عًؼذ شٛئب اال ٔحفظزّ .قبل اثٍ حجش ف ٙانزطشٚت :ثطخ ثجذ .يبد عُخ عجغ ػيشح ٔيئخ .اَظذش :رٓذزٚت انكًذبل (ٖٕ/
 ٗ72رشجًخ ٔ ،)ٗ2ٗ2انغٛش (٘ ٕٙ7 /رشجًخ ٕٖٔ).
) أخشجّ أحًذ ف ٙانًغُذ ( )ٕٙٗٙػٍ قزبدح ػطت سٔاٚخ انحذٚث(345.
) رطذو رخشٚجّ ف ٙانحذٚث قجم انًبظ .ٙعجق رخشٚجّ(346.

فروع الفقه
اًمً٤مدس مم٤م أظمذ سمٖمػم قمقض :اعم٠مظمقذ ُمـ اًمزيم٤مة ،وٓ َ ِ
حي ُّؾ ًمف إٓ عمـ هق أهؾ أن ي٠مظمذ ُمـ اًمزيما٤مة ،وإٓ :وماال
جيقز ًمف ذًمؽ.
(اًمً٤مسمع :اعم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مل اًمٖمٜمٞمٛم٦م) ،إذا همٜمٛمقا همٜمٞمٛم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر :وم٢من ذًمؽ اعم٤مل ٟم٠مظمذه سمٖماػم قماقض ،ىما٤مشمٚمقا
قمٚمٞمف وأظمذوه سم٤مًم٘مقة واًمٖمٚمٌ٦م ومٞم٘مًٛمقٟمف سمٕمد إظمراج اخلٛمس.
(اًمث٤مُمـ :اًمرؿمقة) ،شم١مظمذ سمٖمػم قمقض ،وهل حمرُم٦م ،ظمّمقص٤م إذا يم٤من يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م َُمٞمْ ٌؾ قماـ احلاؼ ،وطمٙماؿ

سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،إذا أظمذ احل٤ميمؿ اًم٘م٤ميض :وم٢مهن٤م طمرام ،وضم٤مء ذم احلدي٨مَ « :هدََ ا َي٤م ا ًْم ُٕم َّام ِل ُهم ُٚم ٌ
اًمر ْؿم َق ُة
قلش  ،وذم احلدي٨مِّ « :
احل ِ
٤ميم ِؿش  :يٕمٜمل أٟمف إذا أظمذ رؿمقة :وم٢مٟمف َيٛمٞمؾ قمـ احلؼ وحيٙمؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ًمذًمؽ اًمذي رؿم٤مه.
َشم ْٗم َ٘م ُ٠م َقم ْ َ
لم ْ َ
( )347

( )348

(اًمت٤مؾمع :اهلدي٦م) ،اهلدي٦م همػم اهلٌ٦م واًمٕمٓمٞم٦م ،اهلدي٦م ُمٌ٤مطم٦م ًمٖمػم احل٤ميمؿ إذا مل يٙمـ ًمف ُمـ اعمٝمدي قم٤مدة ،ومال جيقز
هلذا احل٤ميمؿ أن ي٘مٌؾ هدي٦م ،عم٤مذا؟ خم٤موم٦م أن ُيتٝمؿ و ُي٘م٤مل :إٟمف طمٙمؿ ًمٗمالن اًمذي أقمٓم٤مه اًمذي رؿم٤مه سمٙمذا ويمذا اًماذي
أهدى إًمٞمف ،ومألضمؾ ذًمؽ ٓ ي٘مٌؾ احل٤ميمؿ هدي٦م ،إٓ إذا يم٤من ذًمؽ اعمٝمدي ًمٞمس ًمف ىمْمٞم٦م ويم٤من هيدي ًمف ُماـ ىمٌْاؾ أن
يتقمم احلٙمؿ ،وإٓ :وم٢مهن٤م شمٙمقن همٚمقٓ « َه َدَ ا َي٤م ا ًْم ُٕم َّام ِل ُهم ُٚم ٌ
قلش.
ال ًَما ُفش  :وذًماؽ ٕن
(اًمٕم٤مذ :أرض اعمقات) ،ممٚمقيم٦م عمـ أطمٞم٤مه٤م ،ذم احلدي٨مَُ « :م ْـ َأ ْطم َٞم٤م َأ ْر ًوا٤م َُم ِّٞمتََا ً٦مَ :وم ِٝم َ
( )349

إرض اعمقات ًمٞمس هل٤م ُم٤مًمؽ ،وم٢مذا ؾمٌؼ إٟمً٤من إمم أرض ُمقات وطمٗمر ومٞمٝم٤م سمئرا ،ووصؾ إمم اعم٤مءُ :مٚمٙمٝم٤م وُمٚمؽ ُم٤م
َت َّج َره٤م سمح٤مئط سمجدار ُمدور قمٚمٞمٝم٤مُ :مٚمٙمٝم٤م.
طمقهل٤م زرع ومٞمٝم٤م همرس ومٞمٝم٤مَ َ ،
وم٤مٕرض ممٚمقيم٦م عمـ أطمٞم٤مه٤م شمّمؾ إًمٞمف سمٖمػم قمقض ،وًمٙمـ يرى سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م إٓ سم٢مذن ُمـ اًمدوًم٦م
أي سم٢مذن ُمـ اإلُم٤مم ،-هٙمذا قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ،وًمٕمؾ ذًمؽ خم٤موم٦م اإلضار أن يمؾ أطمد ي٠مت إمم أرض ويٛمٚمٙمٝم٤م ،وي٘مقل:ًمٞمً٧م ُمٚمٙم٤م ٕطمد ويي هب٤م ضمػماٟمف أو يي هب٤م أهؾ اًمٌٚمد أو ٟمحق ذًمؽ ،وم٤مٕومم أن شمقىمػ قمغم إذن اإلُم٤مم.
وىمد يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مٓمع سمٕمض اًمٜم٤مس أرو٤م يمام أىمٓمع رضمال ي٘م٤مل ًمف :أسمٞمض سمـ مح٤مل ،
( )353

أىمٓمٕمف أرو٤م وذط قمٚمٞمف أن ٓ يٛمٜمع اًمدواب أن شمرقمك ومٞمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ .
( )351

) صحٛح :أخشجّ أحًذ ف ٙانًغُذ (ٔٓ ،) ٕٖٙيٍ حذٚث أث ٙحًٛذ انغبػذ٘ل صححّ األنجبَ ٙف" ٙاسٔاع انغهٛذم" (347
(.)ٖٙٙ/2
) ركشِ اثٍ انطٛى ف ٙثذائغ انفٕائذ (ٖ )ٙٙٙ/ػٍ كؼت األحجبس ثّ يٕقٕفب(348 .
ً َٕادِِٔ ،)ٖٓ9ٖ( ،انزشيز٘ كزبة األحكذبو ،ثذبة يذب ركذش فذ(349 ٙ
حَٛب ِع ا ْن َ
) حغٍ :أخشجّ أثٕ دأد :كزبة انخشاج ،ثبة فِِٗ اِ ْ
احٛبع أسض انًٕاد ( ) ٖٔ92قبل انزشيز٘ :حغٍ غشٚت ،قبل األنجبَ ٙف ٙصحٛح أث ٙدأد :حغٍ .يذٍ حذذٚث عذؼٛذ ثذٍ
صٚذل ٔف ٙانجبة ػٍ جبثش ٔاثٍ ػًش ٔػشٔح.

فروع الفقه
(احل٤مدي قمنم :اًمريم٤مز) ،وهق ِد ْوم ُـ اجل٤مهٚمٞم٦م ،ممٚمقك عمـ وضمده سمٕمد اخلٛمس ،ضم٤مء ذم احلدي٨م ىمقًماف -صاغم اهلل
اًمر َيم ِ
َ٤مز ْ
اخلُ ُٛم ُسش  :وذًمؽ ٕٟمف يٕمتؼم همٜمٞمٛم٦م .ذيمر سمٕمض اًمٌقادي أهنؿ أرادوا أن يٜمزًمقا ذم أرض
قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و ِذم ِّ
( )352

وُمٕمٝمؿ سمٞمقت اًمِمٕمر ،واًمٕم٤مدة أن ومٞمٝم٤م أو شم٤مدا يٖمرؾمقن شمٚمؽ إوشم٤مد ذم إرض ،وعم٤م أرادوا أن يٖمرؾمقا ذًمؽ اًمقشمد:
َا٤مزا .وما٢من
راود ذم طمديد ،ومحٗمروا ذًمؽ احلديد ووضمدوا يمٜمزا ،وضمدوا ىمدرا ممٚمقءا ُمـ ذه٥م وومْم٦م هذا يًٛمك ِر َيم ً
يم٤من قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٙمٗم٤مر :ومٝمق عمـ وضمده ،وخيرج ُمٜمف اخلٛمسٓ :قمتٌ٤مره همٜمٞمٛم٦م ،وإن يم٤من قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٙمٗما٤مر:
ومٝمق ًُم َ٘م َٓم ٌ٦م ،وقمٚمٞمف أن ُي َٕم ِّر َومف ،وىمد يٜم٘مٓمع أهٚمف .ذيمروا أن هٜم٤مك يمٜمزا ذم أصؾ ضمٌؾ ُم٤مت أهٚمف واٟم٘مرواقا ومل يٕمروماف
أطمد ضم٤مء َر ِئل ُمـ اجلـ ،وأي٘مظ إٟمً٤مٟم٤م ،وىم٤مل :اهمتٜمؿ ي٤م ومالن! اًمٙمٜمز اًمذي ذم اعمٙم٤من اًمٗمالين ،ومج٤مء قمغم مجؾ وأٟما٤مخ
قمٜمده وطمٗمره ووضمد يمٜمزا ،ىمد يً٤موي مخس ُمئ٦م أًمػ أو أًمػ أًمػ وًمٞمس ًمف أطمد وهق قمٛمٚم٦م ىمديٛم٦م ىماد يٙماقن ًماف
مخس ُمئ٦م ؾمٜم٦م ،وم٢مذا مل يٙمـ ًمف أهؾ وم٢مٟمف عمـ وضمده وًمٙمـ ُخيرج ُمٜمف اخلٛمسٓ :قمتٌ٤مره ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ.
(اًمث٤مين قمنم :اعمٕم٤مدن) ،ممٚمقيم٦م عمـ وضمده٤م ،وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م ذم أرض إٟمً٤من أو ذم سمًت٤مٟمف :ومٚمٞمس ٕطمد أن ي٠مت
أطمؼ هب٤مُ ،مٝمام يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمٕم٤مدن،
ًمٞم٠مظمذه٤م هلٕ :ن ص٤مطم٥م اًمًٌت٤من وص٤مطم٥م إرض اًمتل ىمد ؾمقره٤م وأطم٤مـمٝم٤م ّ
ًمٙمـ ًمٚمدوًم٦م أن شمتٍمف ومٞمٝم٤م ،ذيمروا ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م قمثر قمغم سمؽمول ذم وؾمط سمًت٤من إٟمً٤من وهذا اًمٌؽمول قمٛمٞمؼ
ذم إرض .وم٘م٤مًمقا ًمّم٤مطم٥م اًمًٌت٤منٟ :مِمؽمي ُمٜمؽ سمًت٤مٟمؽ ،وم٘م٤مل ،ٓ :وم٘ما٤مًمقا :إذن دقمٜما٤م ٟمحٗمارٟ ،محٗمار ذم هاذه
إرض طمتك ٟمخرج هذا اًمٌؽمول وم٤مُمتٜمع إٓ أن يٙمقن ًمف ٟمّمٗمف ،وعم٤م اُمتٜمع اؿمؽموا أرو٤م سمٕمٞمدة وطمٗمروا ومٞمٝم٤م وضمٕمٚمقا
ذًمؽ احل َّٗم٤مر ُم٤مئال إمم أن وصؾ إمم ذًمؽ اًمٌؽمول اًمذي ذم هذه إرض واؾمتخرضمقه ،هذا ممٚمقك عمـ وضمده.
وهٙمذا ؾم٤مئر اعمٕم٤مدن َُم ْـ َو َضم َدَ ه٤م :وم٢مهن٤م ًمف ًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ٟمٗمع أيمثر :ومٚمٞمس ًمف أن َيتَ ََح َّج َرها٤م ،ومٕمٜمادٟم٤م ُماثال
ُمٕمدن اعمٚمح ،إذا يم٤من يمذًمؽ اًمٜم٤مس ٓ ُيٛمٜمٕمقن ي٠مظمذ هذا طم٤مضمتف وهذا طم٤مضمتف ،وًمٙمـ إذا قمٛمؾ إٟمً٤من ومٞمف واؾمتخرج
ُمٜمف أيمٞم٤مؾم٤م :وم٢مٟمف أطمؼ هب٤مٟٕ :مف ُمٚمٙمٝم٤م.

) أثٛط ثٍ حًبل ثٍ يشثذ انًؤسث ٙانغجبئٔ ٙجبع أٌ أثٛط ثٍ حًبل كبٌ ثٕجّٓ حضاصح ْٔ ٙانطٕثذبع فبنزطًذذ أَفذّ (350
فًغح انُج ٙصهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى ػهٗ ٔجّٓ فهى ًٚظ رنك انٕٛول قبل انجخبس٘ ٔاثٍ انغكٍ :نّ صحجخ ٔأحبدٚثُٚ .ؼذ
ف ٙأْم ان .ًٍٛاَظش :االعزٛؼبة (ص 9ٖ :رشجًخ ٖٗٔ)ٔ ،اإلصبثخ (ٔ ٕٖ/رشجًخ .)ٔ7
ٍ ( ،)ٖٓٙٗ ،ٖٕٓ2انزشيذز٘ :كزذبة (351
ح ْك ِ
ْذى أَ ْسضِ ا ْنذَ َٛ
) حغٍ نغٛشِ :أخشجّ أثٕ دأد :كزبة انخشاج ،ثبة َيذب َ
ً ِ
جذب َع فِِذٗ ُ
األحكبو ،ثبة انطةبئغ (ٓ ،)ٖٔ2قبل انزشيز٘ :غشٚت ،اثٍ يبجّ :كزبة انشٌْٕ ،ثبة اقةبع انُٓبس ٔانؼ )ٕٗ9٘( ٌٕٛيٍ حذٚث
أثٛط ثٍ حًبلل قبل األنجبَ ٙف ٙصحٛح أث ٙدأد :حغٍ نغٛشِ.
) يزفق ػه :ّٛأخشجّ انجخبس٘ :كزبة انضكبح ،ثبة ف ٙانشكبص انخًظ (ٔ ،)ٙ7ٖٔ ،ٙ7ٕٔ ،ٕٖ٘٘ ،ٔٗ77يغذهى :كزذبة (352
انحذٔد ،ثبة جش انؼجًبع ٔانًؼذٌ ٔانجئش ججبس )ٔ9ٔٓ( ،يٍ حذٚث أثْ ٙشٚشح.

فروع الفقه
ضمّما٤م ويٌٞمٕمقٟماف ،وًمٙماـ
ُمٕمدن
اجلص يم٤من ذم اًمري٤مض أُم٤ميمـ يًتخرضمقن ُمٜمٝم٤م طمج٤مرة حيرىمقهن٤م ،صمؿ شمٙماقن ّ
ّ
ُمٜمٕمقا سمٕمد ذًمؽ عم٤م ضم٤مءت ذيم٦م هذه ذيم٦م ضمٌس ،يمذًمؽ ًمق َوضمد ُمٕم٤مدن صمٛمٞمٜم٦م :وم٢مهن٤م ًمفً ،ماق طمٗمار ووضماد قمالم
ذه٥م ،أو طمديد ،أو ومْم٦م ،أو رص٤مص :وم٢مٟمف يٛمٚمٙمٝم٤م ُمـ وضمد هذا اعمٕمدن َُم َٚم َٙمَف أ ًّي٤م يم٤من ذًمؽ اعمٕمدن.
ويقضمد ُمٕم٤مدن ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد يٙمقن هذا ُمٕمدن طمديد ،وهذا ُمٕمدنٟ ،مح٤مس ،وهذا ُمٕمدن ،وهذا رص٤مص،
وي٠مظمذون ُمٜمف ويٕمٛمٚمقن هذه إؿمٞم٤مء ،وهذه اًمًٞم٤مرات ،ووهذا احلديد وُم٤م أؿمٌٝمف .وم٤محل٤مصؾ أن اعمٕم٤مدن ممٚمقيم٦م عمـ
وضمده٤م.
َ
َ
نما ،اًمثا٤مُم َـ
نم ،ا
نم،
قمنم :هٙمذا ُشمُ٘مرأ:
َ
َ
نما ،اًمًا٤مسم َع َقم َ َ
ًمًا٤مدس َقم َ َ
اخل٤مُمس َقم َ َ
نم ،اًمراسم َع َقم َ َ
اًمث٤مًم٨م َقم َ َ
اًمث٤مًم٨م َ
واًمً٤مدس ،واًمً٤مسم ُع،
اخل٤مُمس،
نم ،وذًمؽ ٕٟمف ُمـ إقمداد اعمُْ َر َّيمٌَ٦م ،وٓ جيقز رومٕمف إٓ ىمٌؾ اًمٕمنمة:
ُ
ُ
نم ،اًمت٤مؾم َع َقم َ َ
َقم َ َ
ُ
اخل٤مُمس واًمٕمنماون ،وُما٤م أؿماٌف ذًماؽ هاذه شمٙماقن
اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ،اًمراسم ُع واًمٕمنمون،
أو ُم٤م ومقق اًمٕمنميـ،
ُ
ُمرومققم٦م.
ي٘مقل( :اًمث٤مًم٨م قمنم :اًمٙمٜمقز) ،ممٚمقيم٦م عمـ وضماده٤م إن مل يٙماـ ذم أرض ممٚمقيما٦م ،وىماد شمادظمؾ ومٞمٝما٤م اًمريما٤مز،
واًمريم٤مز ُم٤م ُوضمد ُمـ ِد ْوم ِـ اجل٤مهٚمٞم٦م ،يمذًمؽ اًمٙمٜمقز ،اًمٙمٜمقز هل إُمقال اًمتل شمٙمٜمز ذم إرض ومٛمـ وضماده٤م ،وم٢مٟماف
يٛمٚمٙمٝم٤م إٓ أن َيتَ ََق َّر َع قمٜمٝم٤م .ورد ذم طمدي٨م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن َر ُضمالً َسم٤م َع ُسم ًْتََ٤م ًٟمً٤مُ ،صم َّؿ إِ َّن ا ًَّم ِذي

ِ
ِ
ِ ِ
ؽم ْي ُ٧م ُِمٜمْ َْؽ إَِّٓ ا ًْمٌُ ًْتََ٤م َنَ ،وم َ٘م َ٤مل ا ًْمٌَ ِ٤مئ ُعَ :أ َٟمَ٤م سمِ ْٕمتُ َُؽ
ؽما ُه َو َضمدََ ومٞمف َيمٜمْ ًْز،ا َوم َر َضم َع إِ َمم ا ًْمٌَ٤مئ ِعَِ ،و َىم َ٤ملُ :ظمذ ا ًْم َٙمٜمْ َْزَ :وم٢مِ ِّين َُم٤م ْاؿم َ َ
ْاؿم َ َ
َ٤محل ِ
ا٤ملَ :ه ْ
ا٤ميم ِؿَ ،و َىم َ
ا ًْم ٌُ ًْتَ٤م َن َوا ًَّم ِذي ومِ ِٞمفَ ،وَٓ ُأ ِريدُُ َه َذا ا ًْم َٙمٜمْ َْزش ،هذا شمقرع وهذا شمقرعَ « ،وم َجا٤م َء ُه ْؿ َر ُضم ٌ
ُاؿ
اؾ ًَم ُٙم ْ
اؾ َيم ْ َ
َأوَٓد؟َ ،ىم َ٤ملَٕ :طم ِد ِهؿ اسمـ وًمِٚمثَّ ِ٤مين سمِٜمْ ٌْ٧مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :زوضمقا ِ
خي ُْر ُج
آ ْسم َـ سمِ٤م ًْمٌِٜمْ ِْ٧مَ ،و َأ ْٟم ِْٗم ُ٘مقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُِم ْـ َه َذا ا ًْم َٙمٜمْ ِْزَ ،وم٢مِ َّٟمَّف َٓ َ ْ
ِّ ُ
َ ْ ْ ٌ َ
ْ ٌ
َقمٜمْ ُٙم ُْؿش .
( )353

وم٤مًمٙمٜمقز إُمقال اعمدومقٟم٦م ذم إرض إذا اٟم٘مٓمع أهٚمٝم٤م ووضمدت :وم٢مهن٤م عمـ وضمده٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م ذم أرض ممٚمقيم٦م،
ومال جيقز أن يت٠مٟمكِ ٓ ،
شم٠مت إمم أرض ممٚمقيم٦م ُمًقرة ،وشم٘مقل :أطمٗمر ومٞمٝم٤م أـمٚم٥م يمٜمقزا.
أُم٤م إذا وضمدت ُمثال ذم يمٝمقف :وم٢مهن٤م عمـ وضمده٤م ،يقضمد ذم سمٕمض اجلٌ٤مل أن سمٕمض اًمدول يم٤من قمٜمدهؿ أُماقال
ُمـ اًمذه٥م وٟمحقه ودومٜمقه٤م ذم ضمٌ٤مل َت٧م طمج٤مرة وذم همػمان ُمـ اجلٌ٤مل واٟم٘مٓمٕمقا وذهٌقا وُم٤مت اًمذيـ يٕمروماقن

) يزفق ػه :ّٛأخشجّ انجخبس٘ :كزبة أحبدٚث األَجٛبعٔ ،)ٖٗ9ٕ( ،يغهى :كزبة األقعٛخ ،ثبة اعزحجبة اصال انحبكى (353
ث ٍٛانخصً )ٔ9ٕٔ( ،ٍٛيٍ حذٚث أثْ ٙشٚشح.

فروع الفقه
ُمٙم٤مهن٤م ،وم٢مذا وضمدت :ومٝمل عمـ وضمده٤م ،ي٘مقًمقن وضمد هذا اًمٙمٜمز اًمذي ىمد يً٤موي ُماليلم ذه٥م ،ومٝمق يٛمٚمٙمفً .مٙمـ
ذيمروا أن إٟمً٤مٟم٤م وضمد هٞمٙمال  -يٕمٜمل ؿمٌف صٜمؿُ ،مٕمٔمؿ ُمّمقر قمغم صقرة صٜمؿ ُمٕمٔمؿ ،وم٘م٤مل :هذا صٜمؿ ُمـ ذه٥م،
وًمف ىمٞمٛم٦م ،وهق قمغم هذه اًمّمقرة إذا سمٕمتف :وم٘مد يٙمقن ومٞمف قمنمة ُماليلم ،وإذا يمنشمف وسمٕمتف ىمٓمٕم٤م وم٘مد ٓ يً٤موي إٓ
ُمٚمٞمقن.
ومٌٕمض اعمِم٤ميخ رظمّمقا ذم سمٞمٕمف وهق قمغم هذا ،وًمٙمـ أظمرون يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ُمٜمٕمقا ذًمؽ ،وم٘م٤مًمقا :إن سمٞمٕمف وهق
قمغم هذا اًمقوع يٕمتؼم إقم٤مٟم٦م قمغم اًمنمكٕ :هنؿ ُي َٕم ِّٔم ُٛمقٟمف ،وٕهنؿ َيٕمٌدوٟمف وحيؽمُمقٟمف ،ومال جياقز إٓ سمٕماد َتٓمٞمٛماف
وشمٙمًػمه يٌ٤مع ىمٓمٕم٤م هذا هق إصؾ.
(اًمراسمع قمنم :يمؾ ُم٤م ذم اًمٌحر)ُ ،مـ ؾمٛمؽ ،وطمٞمقان ،وًم١مًم١م وُمرضم٤من ،وهمػم ذًمؽ ،ممٚمقك عمـ أظمذه :وذًماؽ
ٕٟمف ًمٞمس ًمف ُم٤مًمؽ ،اًمٌح٤مر قمٛمٞم٘م٦م سمٕمٞمدة اًم٘مٕمرً :م٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :أو َيم ُٔم ُٚمام ٍ
ت ِذم َسم ْح ٍ
ال﴾  :أي جلتاف قمٛمٞم٘ما٦م
ْ
جل ي
ار ُّ ِّ
َ
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وًمٙمـ أروٞم٦م اًمٌحر ىمد يقضمد ومٞمٝم٤م اًمٚم١مًم١م ،يقضمد ومٞمٝم٤م اجلقاهر وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ،اًمٖمقاصقن إمم قمٝمد ىمريا٥م يٖمقصاقن
يمثػما ُمـ اًممًمئ اًمتل ُشمٌُ٤مع سم٠مصمامن رومٞمٕم٦م ،ومٛمـ وضمدهَُ :م َٚم َٙمَف ،وإن يم٤مٟمقا ذيم٤مء :وم٤مًمنميم٦م شمٙماقن سمٞماٜمٝمؿ،
ُ
وخيرضمقن ً
يم٤مٟمقا ىمديام يٜمٖمٛمس أطمدهؿ ذم اًمٌحر وًمٙمـ يٙمقٟمقا ومقىمف ؾمٗمٞمٜم٦م صٖمػمة ويرسمٓمقن ومٞمف طمٌال وم٢مذا طمرك احلٌؾ اضمتذسمقه
خم٤موم٦م أن هيٚمؽ ،وم٢مذا يم٤مٟمقا هؿ اًمذيـ أًم٘مقه هؿ اًمذيـ رسمٓمقه ذم احلٌؾ هؿ اًمذيـ جيتذسمقٟمف وضمد ؿماٞم ًئ٤م ُماـ اجلاقاهر
اًمٜمٗمٞمً٦م وم٢مٟمف يٛمٚمٙمٝم٤م وًمٙمـ يٙمقٟمقا ذيم٤مء ًمف.
ويمذًمؽ اًمًٛمؽ عمَِ ْـ ص٤مده صٖمػما أو يمٌػما يقضمد أن سمٕمض اًمّمٖم٤مر اًمذي قمٛمره قمنم ؾمٜملم أو ٟمحق ذًمؽ ي٠مظمذ
ُمٕمف ؿمٌٙم٦م صمؿ يٛمٌم وجيد صٖم٤مر اًمًٛمؽ متًٙمٝم٤م هذه اًمِمٌٙم٦م صمؿ يالىمل ـمرومٞمٝم٤م وي٠مظمذه٤م ومٛمـ ص٤مد ؾمٛمٙم٤م صٖمػما
أو يمٌػما :وم٢مٟمف ًمف .يمذًمؽ يقضمد ومٞمف طمٞمقاٟم٤مت اًمٖم٤مًم٥م أهن٤م ُمـ اًمًاٛمؽ وطمٞمقاٟما٤مت اًمٌحار يمٚمٝما٤م طماالل ،إٓ أهناؿ
اظمتٚمٗمقا ذم سمٕمض إؿمٞم٤مء اًمتل ؿمٌٞمٝم٦م سمحٞمقاٟم٤مت اًمؼم ،اظمتٚمٗمقا ذم اًمتٛمً٤مح واظمتٚمٗمقا ذم يمٚم٥م اعم٤مء وُم٤م أؿمٌف ذًماؽ،
وسمٙمؾ طم٤مل ىم٤مًمقا :إن اهلل -شمٕم٤ممم -أطمؾ صٞمد اًمٌحرُ ﴿ :أ ِطم َّؾ ًَم ُٙم ُْؿ َص ْٞمدُُ ا ًْم ٌَ ْح ِر َو َـم َٕم٤م ُُم ُف﴾  ،ومدل قمغم أن يمؾ ُم٤م ومٞمف
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وم٢مٟمف صٞمد ،اًمٌحر ومٞمف هذه احلٞمقاٟم٤مت وومٞمف هذه اًممًمئ واعمرضم٤مٟم٤مت واجلقاهر واًمٕم٘مٞم٤من واًمذه٥م وٟمحق ذًمؽ ،ومٛمـ
وضمد ؿمٞمئً٤م ُمٜمٝم٤مُ :مٚمٙمٝم٤م.

) انُٕس(354.ٗٓ :
) انًبئذح(355.7ٙ :

فروع الفقه
(اخل٤مُمس قمنم :اًمٓمٞمقر اًمؼمي٦م وأقمِم٤مؿمٝم٤م)ُ ،مٌ٤مطم٦م عمـ أظمذه٤م أو عمـ ص٤مده٤م ،اًمٓمػم اعمٌ٤مح ،اعمحرم ُمـ اًمٓمٞماقر
اًمارظمؿ،
إُم٤م ُمٜمّمقص قمغم َتريٛمف وإُم٤م ُُم َٕم َّٚم ٌؾ ،وم٤مًمٓمٞمقر اًمتل شم٠ميمؾ اجلٞمػ هذه حمرُم٦مُ ،مثال اًمٜمًقر شم٠ميمؾ اجلٞماػّ ،
اًمّم٘مر ،اًمٌ٤مزي ،اًمٕم٘م٤مب ،اًمٖمراب ،وأؿمٌٝمٝم٤م هذه حمرُم٦م ،اؾمتثٜمقا واطمدا ُمـ اًمٖمرسم٤من ي٘م٤مل ًمف :همراب زرع ،هاذا ٓ
ي٠ميمؾ اجلٞمػ ،ومٞمٙمقن ُمٌ٤مطم٤م.
أيْما٤م احلاامم
وطمٞمقاٟم٤مت اًمؼم ،ـمٞمقر اًمؼم ،ويمذًمؽ ـمٞم٤مر اًمٌٚمد ،اًمٕمّم٤مومػم شمقضمد ذم اًمٌالد طمالل أيمٚمٝم٤م ،يمذًمؽ ً
ٕطمد وص٤مده٤م إٟمً٤من :وم٢مٟمف ي٠ميمٚمٝم٤م ،يمذًمؽ أقمِم٤مؿمٝم٤م َشمتَّ ِ
ٍ
َّخ ُذ ُقم ًِّم٤م يٙمقن ومٞمف
يقضمد ذم داظمؾ اًمٌالد ،إذا مل شمٙمـ ممٚمقيم٦م
سمٞمْمف ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٙمقن ومٞمف أومراظمف ،وم٢م ذا قمثر قمغم اًمٌٞمض :ضم٤مز أيمٚمف ،ومت٤مرة يٙماقن ُماثال ذم طمٗمار إرض ،أو ذم
ؿمجر أو ٟمحق ذًمؽُ :مثؾ احلٌ٤مرى متًح ُمٙم٤مٟم٤م ُمـ إرض وشمٌٞمض ومٞمف ،وشمٗمرخ سمٕمد ذًمؽ وم٠مومراظمٝم٤م وسمٞمْمٝم٤م طمالل،
ويمذًمؽ احلامم واحلجؾ وٟمحق ذًمؽ ُمٌ٤مطم٦م عمـ أظمذه٤مٕ :هن٤م ُمـ مجٚم٦م احلالل.
ُمٌ٤مح عمـ أظمذه ُم٠ميمقٓ يم٤من أو همػمه ،احلٞمقاٟم٤مت اعم٠ميمقًم٦م إذا صا٤مده٤م
ؼم ّي
اًمقطمٌم) ٌ
(اًمً٤مدس قمنم :احلٞمقان اًم ّ
ّ
إٟمً٤من ،وم٢مهن٤م طمالل أي٤م يم٤مٟم٧م ،وم٤مهلل -شمٕم٤ممم -أسم٤مح ذًمؽ إٓ أ َّٟمَّف طمرُمف قمغم اعمحرم ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :هم ِ
اًمّم ْٞم ِد
َػم ُحم ِّكم َّ
َ َّ َ
َْ
٤مص َٓم٤م ُدوا﴾  ،إذا َتٚمٚماتؿ
﴿وإِ َذا َطم َٚم ْٚمتُ ُْؿ َوم ْ
َو َأٟمتُ ُْؿ ُطم ُر ٌم﴾  ٓ ،شم٘متٚمقا اًمّمٞمد وأٟمتؿ طمرم ،وأسم٤مطمف سمٕمد ذًمؽ سم٘مقًمفَ :
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ُمـ اإلطمرام :ومٚمٙمؿ أن شمّمٞمدوا ُمـ هذه احلٞمقاٟم٤مت اًمؼمي٦م ،اًمتل هل طمالل ًمٞمً٧م حمرُم٦م.
وىمد شمٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء قمغم احلٞمقاٟم٤مت ،وىم٤مًمقا :إن اعمراد سم٤محلٞمقان احلالل واحلٞمقان احلرام ،وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ُأُمرٟما٤م سم٘متٚماف:
وم٢مٟمف طمرام ،يم٤مخلٛمس اًمٗمقاؾمؼُ ،م٤م أُمر سم٘متٚمٝم٤م إٓ أهن٤م حمرُم٦م ،ومال جيقز أيمٚمٝم٤م ،يمذًمؽ ُم٤م ُهنٞمٜم٤م قمـ ىمتٚمف :وم٢مٟمف دًمٞمؾ قمغم
اًمٍم ِد  ،ومال جيقز أيمٚمٝم٤م.
أٟمف همػم ُم٠ميمقل ضم٤مء اًمٜمٝمل قمـ ىمتؾ اهلدهد وقمـ ىمتؾ ُّ َ
( )358

ويمذًمؽ احلنمات ُهنل قمٜمٝم٤م ،ومدل قمغم أهن٤م حمرُم٦م ،اًمذر ،واًمٜمٛمؾ ،واًم٘مٕمر ،واًمٜمحؾ ،واًمٗمراش ،واًمزٟم٤مسمػم هذه
يما٤مًمق َز ِغ اًماذي يٙماقن ذم
أيْم٤م ُمًت٘مذر ،يمذًمؽ ُمـ احلنمات إروٞم٦م ،ىمد شمٙمقن ؾما٤مُم٦م
اًمًقس هذا ً
َ
ُُم ًْتَ ْ٘م َذ َر ٌةٌُّ ،
اًمً٘مػ وأؿمٌ٤مهف هق ؾم٤مم أسمرص ،وذم إرض وُم٤م ُيًٛمك سم٤مًمًح٤مًم٥م ؿمٌٞمٝم٦م سمف ،وُم٤م قمغم هٞمٙمؾ يم٤مًمقرل هذه يمٚمٝم٤م
ٓ ُشمُ١ميمؾ.

) انًبئذح(356.ٔ :
) انًبئذح(357.ٕ :
م انذ رز ِرسّ ،)ٕ٘ٙ9( ،اثذٍ يبجذّ(358 :
) صحٛح :أخشجّ أحًذ ف ٙانًغُذ ( ،)ٖٕٕٗ ،ٖٓٙٙأثٕ دأد :كزبة األدة ،ثبة فِِٗ َق ْز ِ
بط سظ ٙهللا ػًُٓب ،قبل األنجبَ ٙف ٙصذحٛح أثذ ٙدأد:
ٍ َػ رج
كزبة انصٛذ ،ثبة يب  ُٗٓٚػٍ قزهّ ،)ٖٕٕٗ( ،يٍ حذٚث ا ْث ِ
ٍ
صحٛح.

فروع الفقه
و ُيًتثٜمك ُمٜمٝم٤م أو ُم٤م هق ؿمٌٞمف هب٤م اًمْم٥م ،وم٢مٟمف ؿمٌٞمف سم٤مًمقرل وقمغم هٞمئ٦م اًمقزغ وهٞمئ٦م اًمًحٚمٌ٦م وُمع ذًمؽ طمالل،
أيْم٤م اًمػمسمقع ،اًمػمسمقع قمغم هٞمئ٦م اًمٗم٠مر وُمع ذًمؽ طمالل ،يمذًمؽ احلٛمر اًمقطمِمٞم٦م ورد اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ،سمؾ يم٤مٟم٧م
و ُيًتثٜمك ً
شم١ميمؾ.
أيْم٤م حمرم ،اًمرظمؿ واًمٜمن شم٠ميمؾ اجلٞمػ ويمذًمؽ اًم٘مٓمط ،اًم٘مط واًمثٕم٤مًم٥م واسماـ آوى
واًمذي ي٠ميمؾ اجلٞمػ هذا ً
واسمـ قمرس ،وُم٤م أؿمٌف هذه قمغم هٞمئ٦م ّ
أيْم٤م ورد اًمٜمٝمل قمـ يمؾ ذي
اًم٘مط ،هذه حمرُم٦مٕ :هن٤م شم٠ميمؾ ٟمج٤مؾم٤مت ،يمذًمؽ ً
ٟم٤مب ُمـ اًمًٌ٤مع  ،واؾمتُُثٜمل اًمٌٕمض قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء ،وورد اًمٜمٝمل قمـ يمؾ ذي خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم  ،ومٞمٙمقن هذا
ِ
أيْم٤م اًمٜمٝمل قمـ اخلٌ٤مئ٨مِ ُ :
اخلَ ٌَ ِ٤مئ َ
حي ِّر ُم َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْ
ا٨م﴾  ،وم٤مٕؿماٞم٤مء اًمتال يًات٘مذره٤م
حمرُم٤م ورد ً
﴿حي ُّؾ َهل ُ ُؿ اًم َّٓم ِّٞم ٌَ٤مت َو ُ َ
( )363

( )359

( )361

اًمٕمرب اًمٞمً٤مر شمٙمقن حمرُم٦م.
(اًمً٤مسمع قمنمُ :م٤مل ُمـ رهم٥م قمٜمف وشمريمف ذم ٍ
ُمٍم أو سمري٦م أو ُمْمجٕم٦م أو ُمٝمٚمٙم٦م ًمٕمجزهؿ قمٜمف أومم يٛمٚمٙمف ُماـ
َّ
أظمذه) .إذا يم٤من إٟمً٤من ُمثال يًقق همٜمام ومٝمزًم٧م ؿم٤مة وقمجزت قمـ اًمًػم ،ومؽميمٝم٤م :وم٢مٟمف يٛمٚمٙمٝم٤م َُم ْـ وضمده٤م ،وضمده٤م
إٟمً٤من وم٠مـمٕمٛمٝم٤م وؿمٌٕم٧م وُمِم٧م وشمقاًمدت يٛمٚمٙمٝم٤م ُمـ أظمذه٤مٕ :هن٤م شمريمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م رهمٌ٦م قمٜمٝما٤م ،أو يماذًمؽ ُماثال
طمذاء ُمًتٕمٛمؾ سمدََّّ ًمف سمٖمػمه وشمرك طمذاءه يٛمٚمٙمف ُمـ أظمذه ،أو صمقب اؾمتٕمٛمٚمف ،صمؿ ظمٚمٕمف وأًم٘م٤مه ذم اًمٓمريؼ ،يٛمٚمٙمف ُمـ
أيْم٤م طمتك ُمع اًم٘مامُم٤مت وٟمحقه٤م يٛمٚمٙمف ُمـ أظماذه إؿماٞم٤مء اًمتال
أظمذه ،يمؾ رء ُوضمد ُمٜمٌق ًذا ىمد يٙمقن ىمد يٙمقن ً
ُشمُٜمٌذ يٛمٚمٙمٝم٤م ُمـ أظمذه٤م.
ويم٤من سمٕمض اًمزه٤مد ًمٞمس هلؿ ُم٤مل ي٠مشمقن إمم إؾمٛمدة ويٚمت٘مٓمقن اًمٜمََّّقىٟ ،مقى اًمتٛمر إمم أن جيٛمٕمقا ُمٜمف ؿمٞمئً٤م صماؿ
ِ
ن ظمٌز ومٞم٠مظمذوهن٤م ويت٘مقشمقن هب٤مٕ :هن٤م إٟمام ضما٤مءت ُماع
يٌٕمقه ويت٘مقشمقا سمف ويمذًمؽ أيْم٤م ىمد جيدون ُمع اًمٜمٗم٤مي٤مت يم َ َ
اًمٜمٗم٤مي٤مت إٓ ٕهن٤م ٓ طم٤مضم َ٦م ٕهٚمٝم٤م هب٤م.
أيْم٤م ذم هذه إزُمٜم٦م اًمٌٚمدي٤مت ي٠مشمقن إمم ُمـ يٌٞمٕمقن اخلي واًمٗمقايمف ،وم٢مذا وضمدوه٤م ىمد شمٖمػمت ُمٜمٕمقا
وهٙمذا ً
ص٤مطمٌٝم٤م أن َيٌٞمٕمٝم٤م ،وم٢من صٚمح وىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م رء ص٤مًمح ي٠مظمذه٤م ُمـ وضمده٤م ويٛمٚمٙمٝم٤م أي٤م يم٤مٟم٧م يم٤مًمتٗم٤مح وأشمروج
ضمح أو ظمٞم٤مر أو يمٛمثرى أو ىمرع أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اخلْم٤مر أو ُمـ اًمٗمقايمفَُ ،م ْـ وضمده٤م ،وم٢مٟمف يٛمٚمٙمٝم٤م.
أو ّ
) يزفق ػه :ّٛأخشجّ انجخبس٘ :كزبة انزثبئح ٔانصٛذ ،ثبة أكم كم ر٘ َذبة يذٍ انغذجبعٔ ،)ٖ٘٘ٓ ،ٕ٘٘9( ،يغذهى(359 :
كزبة انصٛذ ٔانزثبئح ٔيب ٚئكم يٍ انحٕٛاٌ ،ثبة رحشٚى أكم كم ر٘ َبة يٍ انغجبع ٔكم ر٘ يخهت يٍ انةٛش )ٔ7ٖٕ( ،يٍ
حذٚث أث ٙثؼهجخ انخئُ .ٙف ٙانجبة يٍ حذٚث أثْ ٙشٚشح ٔ ،اثٍ ػجبط.
) أخشجّ يغهى :كزبة انصٛذ ٔانزثبئح ٔيب ٚئكم يٍ انحٕٛاٌ ،ثبة رحشٚى أكم كم ر٘ َبة يٍ انغجبع ٔكم ر٘ يخهت (360
يٍ انةٛش )ٔ7ٖٗ( ،يٍ حذٚث ػجذ هللا ثٍ ػجبط -سظ ٙهللا ػًُٓب.
) األػشاف(361.ٔ٘9 :

فروع الفقه
ُم٤مل رهم٥م قمٜمف أهٚمف وشمريمقه ؾمقاء ذم ٍ
ُمٍم أو ذم سمري٦م ،ذم ُمٍم يٕمٜمل ذم سمٚمد ،أو شمريمقه ذم ُمْمٞمٕم٦م ًمٕمجزهؿ قمٜمف
قمـ ؿم٤مة أو ٟمحقه٤م أو ذم ُمٝمٚمٙم٦م وظم٤مومقا اهلالك قمٚمٞمف ٕضمٚمٝمؿ قمٜمف أو ًمٖمػم اًمٕمجز يٛمٚمٙمف ُمـ أظمذ.
(اًمث٤مُمـ قمنم :اًمٜمٌ٤مت) ،يمؾ اًمٕمِم٥م اًمٕمِم٤مب إروٞم٦م اًمتل شمٜمٌ٧م قمغم إرض يٛمٚمٙمٝم٤م ُمـ أظمذه٤م ،يمؾ قمِم٥م
ويمأل مل يزرقمف آدُمل ُمٌ٤مح عمـ أظمذه ،ؾمقاء يم٤من ذم أرض ممٚمقيم٦م أو همػم ممٚمقيم٦م ،إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمًقرة ،ومٚمٞمس ٕطمد
أن ي تًٚمؼ اًمًقر ،وٓ أن يٗمتح اًمٌ٤مب ،وي٘مقل :هذه إرض ومٞمٝم٤م قمِم٥م أدظمٚمٝم٤م أطمتش هذا اًمٕمِم٥م ٓ ،جياقز إٓ
سم٢مذن ص٤مطمٌٝم٤م إذا ضم٤مء اًمرسمٞمع ،وم٘مد يٙمقن هٜم٤مك أرض ممٚمقيم٦م ،ىمد يٙمقن ـمقهل٤م ُمثال يمٞمٚمق ذم يمٞمٚمق أو أيمثر ىمد شمٙماقن
ُمًقرة سمِمٌ٤مك أو ُمًقرة سمام يًٛمك ُقم ُٙمُق ًُم٤م ُمًقرة ،ومتٜمٌ٧م ومٞمٝم٤م هذه إقمِم٤مب وًمٞمس هل٤م أطمد يرقم٤مه٤م ومٞمًت٠مذن أهؾ
اًمٖمٜمؿ ص٤مطمٌٝم٤م وي٘مقًمقن :هذه إقمِم٤مب ؾمقف شمٞمٌس سمٕمد ؿمٝمر أو ٟمّمػ ؿمٝمر وشمذروه٤م اًمري٤محِّ ،
ص ًمٜم٤م ٟمدظمؾ
ومرظم ْ
همٜمٛمٜم٤م أو إسمٚمٜم٤م ًمت٠ميمؾ ُمـ هذه إقمِم٤مب أٟم٧م ًمً٧م سمح٤مضم٦م هل٤م ٟمحـ ٓ ٟمٗمًده٤مٟ ،مدظمٚمٝم٤م وٓ ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئً٤م ،هٙمذا
يمؾ قمِم٥م ويمأل مل يزرقمف آدُمل.
أُم٤م اًمذي زرقمف آدُمل وؾم٘م٤مه :ومٚمٞمس ٕطمد أن ي٠مظمذه وٓ أن ي٠ميمٚمف ،زرع اإلٟمً٤من إذا زرع اًمؼم :ومٚمٞمس ٕطمد أن
أيْم٤م همػمه ُمـ اًمِمجر إذا همرس هب٤م ؿمجرا وًمق ُمثال اًمؼمؾمٞمؿ زرقماف إٟمًا٤من ذم
ي٠ميمؾ ُمٜمف ،وٓ ُمـ أوراىمف ،ويمذًمؽ ً
أروف :ومٝمق أطمؼ سمف ،ومٝمق ُمٌ٤مح ،وىمد ورد أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :هنك قمـ سمٞم ِع َومْم ِؾ اعمَْ ِ
٤مء ًمِ َٞم ْٛمٜمَ َع سمِ ِف ا ًْم َٙمألَش ُ ،م٤م
ََ َ ْ َْ ْ
( )362

ُمٕمٜمك ذًمؽ إذا يم٤من إٟمً٤من قمٜمده سمئر قمٛمٞم٘م٦م وومٞمٝم٤م ُم٤مء وًمٞمً٧م ُمًقرة وٓ حمجرة ،وًمٙمـ طمقهل٤م أرض واؾمٕم٦م ومٞمٝما٤م
قمِم٥م ،وم٘م٤مل إذا ضم٤مء أهؾ اًمٖمٜمؿ ًمٞمً٘مقا همٜمٛمٝمؿ ُمـ هذه اًمٌئر أيمٚمقا هذه إقمِم٤مب اًمتل طمقل اعم٤مء ،وم٠مٟما٤م أُماٜمٕمٝمؿ،
ومٜمُ ُِٝم َل قمـ ذًمؽ ٓ :متٜمع ومْمؾ اعم٤مء ٕضمؾ أن متٜمع اًمٙمأل واًمٕمِم٥م اًمذي طمقل إرض ومٝمق عمـ رقم٤مه.
سمري مل يٖمرؾمف آدُمل ُمٌ٤مح عمـ أظمذه إذا يم٤من ذم أرض همػم ممٚمقيم٦م) ،جيقز ىمٓمٕماف إذا مل
(اًمت٤مؾمع قمنم :يمؾ ؿمجر ّ
يي سم٤مًمٜم٤مس وم٘مٓمع ،وىمديام يم٤مٟمقا ي٘مٓمٕمقن أهمّم٤مٟمف اًمتل ومٞمٝم٤م أوراق ؿمجر اًمًٚمٛمل واًمثٛمر واًمٓمٚمحٕ :ضماؾ أوراىماف
اًمتل شمًٛمك اخلٌط ،ومٞم٘مٓمٕمقهن٤م وم٢مذا يًٌ٧م :ضهب٤م طمتك يتً٤مىمط ذًمؽ اًمقرق ويًٛمقٟمف ظمٌٓم٤م ويٛمٚم١مون ُمٜمف أيمٞم٤مؾما٤م
خيٚمٓمقٟمف ًمإلسمؾ أو ًمٚمٌ٘مر ،وشم٠ميمٚمف وشمتٖمذى سمف يمذًمؽ أيْم٤م ىمد شمٙمقن ومٞمٝم٤م أـمراومٝم٤م ،أـمراف إقمقاد رـمٌ٦م شمرقمك ومٞمٝما٤م
اإلسمؾ أو اًمٌ٘مر أو ٟمحقه ،ومٝمل عمـ رقم٤مه٤م .إذا يٌس هذا اًمِمجر ذم هذه اًمؼماري :ضم٤مز أن ي٘متٓمٕمف وخيٚمٕمف يمحٓم٥م ،أن

) يزفق ػه :ّٛأخشجّ انجخبس٘ :كزبة انيشة ٔانًغبقبِ ،ثبة يٍ قبل اٌ صبحت انًبع أحق ثبنًبع حزٗ ٚشٖٔ (ٖٖٕ٘(362 ،
ٖٕٗ٘ ،)ٙ7ٕٙ ،يغهى :كزبة ان ًغبقبح ،ثبة رحشٚى فعم ثٛغ انًبع انز٘ ٚكٌٕ ثبنفالح ٔٚحزبج ان ّٛنشػ ٙانكأل ٔرحشٚى يُغ
ثزنّ ٔرحشٚى ثٛغ ظشاة انفحم ( )ٔ٘ٙٙيٍ حذٚث أثْ ٙشٚشحٔ .ف ٙانجبة يٍ حذٚث جبثش.

فروع الفقه
ي٠مظمذه يمحٓم٥م ومٙمؾ ؿمجر سمري ذم اًمؼماري ُم٤م همرؾمف آدُمل ُيٌ٤مح أظمذه إذا يم٤من ذم أرض همػم ممٚمقيم٦م أُم٤م إذا يما٤من ذم
أرض ُمًقرة :ومال جيقز ْ
أظمذه.
(اًمٕمنمونُ :م٤مء يمؾ هنر وقملم ضم٤مر ممٚمقك عمـ أظمذه) ،يٙمقن ذم سمٕمض اًمٌالد أهن٤مر دمري ،أهن٤مر طم٤مًمٞم٦م ذم ُمٍما
هنر اًمٜمٞمؾ ،وذم اًمٕمراق هنر اًمٗمرات جيري ي٠مت ُمـ سمالد سمٕمٞمدة سمالد اًمًقدان وٟمحقه٤م ،يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م اعمٓمر صماؿ إن شمٚماؽ
اجلٌ٤مل هب٤م ُمثؾ اعمًتقدقم٤مت ذم أصقهل٤م ،هذه اعمًتقدقم٤مت متًؽ هذا اعم٤مء ،صمؿ إٟمف يتنب ،صمؿ خيرج ،وٓ يزال يًٞمؾ
إمم أن يّمؾ إمم أـمراف ُمٍم ،هذا اعم٤مء ٓ يٛمٚمؽ وًمٙمـ جيقز إظمذ ُمٜمف ومٞمجقز أن َي ْر َشم َِق َي ُمٜمف ويٛمٚم١مون ُمٜمف ىمرسم٦م أو
يً٘مل ُمٜمف ؿمجر طمقًمف أو يً٘مل ُمٜمف هب٤مئٛمف أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،ممٚمقك عمـ أظمذه ،وٟم٘مػ قمغم اًمث٤مين قمنم وُم٤م سمٕمده.
اهلٌ ُ٦م سمِ َنم ِ
ِ
اج إَُم َق ِ
ِ
ضَ ،وإِ َُّم٤م سمِ َٖم ْ ِ
َػم ِقم َق ٍ
ط ِقم َق ٍ
ال َقم ْـ َُم٤مًمِ ِٙم َٝم٤م ،إِ َُّم٤م سمِ ِٕم َق ٍ
ض.
نم :إِ ْظم َر ُ ْ
ضَ ،و ُه َق ا ًْمٌَٞمْ ُع َو ْ َ ْ
اًمثَّ٤مين َقم َ َ
اًمز َيمَ٤م ُةُ.
َو ِه َل َأ ْىم ًَ٤م ٌمَ :أ َطمدُُ َه٤مَّ :
اًمثَّ ِ٤مينِْ :
َت َ٧م َأ ْي ِديٜمََ٤م ِذ َُّم ً٦م.
اجل ْز َي ُ٦م ُِم ْـ ُيم ُِّؾ َيمَ٤مومِ ٍر َأ َىم٤م َم َ ْ
وهذا هق اًمث٤مين قمنم :اًمذي هق إظمراج إُمقال قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م ،سمام أن إُمقال َُترج قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م ،و َذ َيم ََر أهن٤م إُم٤م أن
َترج سمٕمقض أو سمٖمػم قمقض ،واًمذي سمٕمقض هق اًمٌٞمع ،ويمذًمؽ اهلٌ٦م ،اًمتل هل هٌ٦م اًمثقاب ،اًمقاه٥م اًمذي يِمؽمط
قمغم ص٤مطمٌف أٟمف يرد َسمدََ َهل٤م هذا إظمراج إُمقال قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م ،إذا يم٤من سمٕمقض :ومٝمق اًمٌٞمع يمام شم٘مدم ،ويمذًمؽ اهلٌا٦م يماام
ؾمٌؼ ،و َوم َّّم َؾ ومٞمام إذا يم٤من إظمراضمٝم٤م سمٖمػم قمقض ،وذيمر ًمف ؾمت٦م أىمً٤مم:
﴿وا ًَّم ِذي َـ ِذم
إول :اًمزيم٤مة خيرضمٝم٤م وٓ جيد قمقو٤م إٓ ُمـ اهلل أي ٕهن٤م طمؼ ذم أُمقال إهمٜمٞم٤مء يمام ىم٤مل -شمٕم٤مممَ :
ِ
ِ
ٚمً ِ٤مئ ِؾ َواعمَْ ْح ُرو ِم﴾ .
َأ ُْم َقاهل ْؿ َطمؼ َُّم ْٕم ُٚمق ٌم * ًم َّ
( )363

اًم٘مًؿ اًمث٤مين :اجلزي٦م اًمتل شم١مظمذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،يمؾ يم٤مومر ي٘مٞمؿ َت٧م وٓي٦م اعمًٚمٛملم وَت٧م أيدهيؿ ويٙمقن ًمف ذُم٦م -
أي قمٝمد -أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمتدي قمٚمٞمف ،وشم٘مدم هذا ذم اجلٝم٤مد ،هذه اجلزي٦م ضمازء ُمٕمالم ي١مظماذ ُماـ أُماقال اًمٙمٗما٤مر اًمٞمٝماقد
واًمٜمّم٤مرى واعمجقس إذا سم٘مقا قمغم ديٜمٝمؿ.
ف ِذم سمِر سمِ َٚم ْٗم ٍ
َتٌِٞمس إَص ِؾ و َشمًٌَِ ُٞمؾ اعمَْٜمْ َٗمٕم ِ٦م ُِمـ ُيم ُِّؾ ضم ِ٤مئ ِز اًمتٍََّّم ِ
ظ َ ِ
س ٍ
يح َأ ْو ِيمٜمَ٤م َي ٍ٦م.
اًمثَّ٤مًمِ ُ٨م :ا ًْم َق ْىم ُ
َ
َ ْ
ػَ ،و ُه َق َ ْ ُ
ي
ْ َ ْ
َ ُّ

( )363اعمٕم٤مرج.25 :24 :
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اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م :اًمقىمػً ،مٞمس ًمف قمقض خيرضمف اًمقاىمػ يٌتٖمل وضمف اهلل ٓ ،يريد سمف إٓ وضمف اهلل.
شمٕمريػ اًمقىمػَ :تٌٞمس إصؾ وشمًٌٞمؾ اعمٜم ٗمٕم٦م ،وٓ سمد أن يٙمقن ضم٤مئز اًمتٍمف وأن يٙمقن ذم سمر وأن يٙماقن
سمٚمٗمظ سيح أو يمٜم٤مي٦م.
وىمد شمقؾمع اًمٕمٚمامء ذم سمٞم٤من أٟمقاع اًمقىمػ ،وذيمروا أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن اًمقىمػ ،اعمقىمقف ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م يٜمتٗمع سماف ُماع
سم٘م٤مء قمٞمٜمف .وم٤مٕؿمٞم٤مء اًمتل ٓ يٜمتٗمع هب٤م إٓ سم٢مشمالومٝم٤م ٓ شمقىمػ ،ومال يقىمػ يمٞمس أرز أو سمر :إذ إٟمف يٗمٜمك سم٤مٕيماؾً ،مٙماـ
يقىمػ اًمِمجر اًمذي ًمف صمٛمر ي٘مقل هذه اًمٜمخٚم٦م أو هذه اًمٕمٜمٌ٦م أو اًمتٞمٜم٦م وىمػ محٚمٝم٤م يٍمف ًمٚمٛمً٤ميملم وٟمحاق ذًماؽ،
ويمذًمؽ شمقىمػ اًمدار ًمٞمًٙمٜمٝم٤م اًمٗم٘مراء واعمًتح٘مقن وٟمحقهؿ ،وهٙمذا اعمً٤مضمد شمقىمػ ٕضمؾ اعمّمٚملم ومٞمٝم٤م ،وأؾمٚمح٦م
اًم٘مت٤مل إؾمٚمح٦م اًمتل ي٘م٤مشمؾ هب٤م شمقىمػ قمغم اعمج٤مهديـ واًمًٞمقف واًمرُم٤مح اًمتل ي٘م٤مشمؾ هب٤م واًمدروع اًمتل يتحّمـ هب٤م
يمؾ هذه مم٤م شمقىمػ قمغم ُمًتح٘ملم أو قمغم اعمٜمتٗمٕملم هب٤م وىمد يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م يمام يٙمت٥م قماغم اًمٙمتا٥م ،اًمٙمتا٤مب أن هاذا
وىمػ قمغم ُمـ يٜمتٗمع سمف ويمؾ رء يٜمتٗمع سمف اًمنج اًمتل شمقىمد ُمٜمٗمٕمتٝم٤م أن  ...واًم٘مٜم٤مديؾ وُمثؾ هذه إزُمٜما٦م إٟماقار
اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م واعمٙمٞمٗم٤مت وُم٤م أؿمٌف مم٤م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م يمؾ رء ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م إذا يم٤من سم٤مىمٞم٤م يٜمتٗمع سمف ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف واًمتًاٌٞمؾ ،أي
هلذه اعمٜمٗمٕم٦م وٓ سمد أن يٙمقن اًمقاىمػ ضم٤مئز اًمتٍمف ،وم٢مذا يم٤من اًمقاىمػ ؾمٗمٞمٝم٤م أو جمٜمقٟم٤م أو صٖمػما همػم ضم٤مئز اًمتٍمف
أو قمٌد ممٚمقيم٤م ومال يّمح وىمٗمف وٓ سمد أن يٙمقن اًمقىمػ قمغم سمر ٓ قمغم ُمٕم٤مص ومال جيقز وىمػ اًمٓمٌقل وٓ إذـما٦م
اًمتل يٖمٜمك هب٤م ،اًمتل ومٞمٝم٤م همٜم٤مء وٟمحق ذًمؽ وٓ وىمػ يمت٥م اإلحل٤مد واًمزٟمدىم٦م وٟمحقه٤مٕ :هن٤م ُمٕم٤مص ويمذًمؽ أيْم٤م ٓ
يقىمػ قمغم أهؾ اعمٕم٤ميص ،ومال ي٘مقًمقن :هذا اًمٌٞم٧م وىمػ قمغم اعمٖمٜمٞملم وىمػ قمغم اعمٓمرسملم ،هذا إقم٤مٟم٦م قمغم اعمٕم٤ميصٓ ،
سمد أن يٙمقن ذم إقمامل اًمؼمي٦م أقمامل اًمؼمٕ :ن اًمقاىمػ يريد إضمر وهق اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م اًمتال جياري أضمرها٤م سمٕماد
ُمقت ص٤مطمٌٝم٤م ،صدىم٦م ضم٤مري٦م يمثٛمرة هذه اًمٜمخٚم٦م وأضمرة هذا اًمديم٤من أوىمٗمف قمغم اًمٗم٘مراء وٟمحق ذًمؽ أو هذه إيمًٞم٦م
واًمثٞم٤مب يٚمًٌٝم٤م اًمٗم٘مراء ذم وىم٧م اطمتٗم٤مل أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ طمتك ٓ يتٙمٚمػ.
ويمؾ رء ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م وًمق ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ذم سمٕمض اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م يقىمٗمقن أؿمٞم٤مء يٜمتٗمع هب٤م ًمٞمٚم٦م أو ٟمحق ذًمؽ،
ومٕمٜمدهؿ ُمثال اعمِم٤مًمح ًمٚمزوج ،ي٘مقًمقن إن هٜم٤مك زوج وم٘مػم حيت٤مج إمم ُمِمٚمح ًمٞمٚم٦م اًمزوم٤مف ومٜمٕمٓمٞمف هاذا اعمِماٚمح وىمٗما٤م
أيْما٤م أن اًمزوضما٦م
أيْم٤م ًمٌا٤مس اًمزوضما٦م ،اًمٕما٤مدة ً
يتجٛمؾ سمف ًمٞمٚم٦م اًمزوم٤مف صمؿ يردهً ،مٜمٕمٓمٞمف آظمر هذا وىمػ ،ويمذًمؽ ً
يٗمّمٚمقن هل٤م ًمٌ٤مؾم٤م ىمد يٙمقن سم٠مًمٗملم أو سم٠ميمثر وهذا ىمد يٙمٚمػ اًمٗم٘مراء ومٗمل هذه اجلٛمٕمٞم٦م صمٞم٤مب ُمـ ضمٜمس شمٚمؽ اًمثٞم٤مب
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أيْما٤م ُماـ
ي٘مقًمقن ٟمٕمػمه٤م ًمٚمزوضم٦م ًمٞمٚم٦م اًمزوم٤مف وسمٕمدُم٤م شمٜمت٘مؾ إمم سمٞم٧م زوضمٝم٤م َتٚمٕماف وشمرؾماٚمف وشمارده إًمٞمٜما٤م ،هاذا ً
إوىم٤مف.
أيْم٤م وىمػ اًمًٞم٤مرات هٜم٤مك
أيْم٤م يقىمٗمقن قمغم احلج٤مج هذه اًمراطمٚم٦م حي٩م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مضمز قمـ اًمراطمٚم٦م جيقز ً
يم٤مٟمقا ً
ؾمٞم٤مرات ُمقىمقوم٤مت قمغم اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م يِمؽمي اًمًٞم٤مرة ويقىمٗمٝم٤م قمغم اجلٛمٕمٞم٤مت َتٗمٞمظ اًم٘مرآن شمٜم٘مؾ اًمٓمالب ُمـ
سمٞمقهتؿ إمم اعمًجد وُمـ اعمًجد إمم سمٞمقهتؿ ،هذا ُمقىمقوم٦م يريد ص٤مطمٌٝم٤م إضمر ًمٜم٘مؾ ها١مٓء اًمٓماالب ويماذًمؽ ىماد
أيْم٤م ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ذم أي٤مم اًمدورات وٟمحقه٤م إذا يم٤مٟم٧م سمٞمقهتؿ سمٕمٞمدة شمقىمػ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞم٤مرة أو ؾمٞم٤مرات إُم٤م وىمٗم٤م
حيت٤مج ً
ُمًتٛمرا هذه اًمًٞم٤مرات وإُم٤م وىمٗم٤م ُحمدََّّ ًدا يم٠من يًتٕمػمه٤م رضمؾ ويدومع أضمرهت٤م وي٘مقل أوىمٗمٝم٤م مخًا٦م أيا٤مم أو قمنمايـ
أيْم٤م وىمػ هذا سمر.
يقُم٤م قمغم أهؾ ه١مٓء اًمٓمالب صمؿ سمٕمد ذًمؽ أرده٤م إًمٞمٙمؿ هذا ً
وٓ سمد أن يٙمقن اًمقىمػ سمٚمٗمظ سيح أو سمٙمٜم٤مي٦م أو سيح ىمقًمف وىمٗم٧م وطمًٌ٧م وؾمٌٚم٧م إذا يما٤من ذًماؽ وم٢مٟماف
وىمػ ،وىمٗم٧م هذا اًمٙمت٤مب أو ؾمٌٚمتف أو طمًٌتف وشمًٛمك إوىم٤مف أطمٌ٤مؾم٤م هذه اًمٌٞمقت أطمٌ٤مس أهؾ وماالن ،يماذًمؽ
اًمٙمٜم٤مي٦م إذا ىم٤مل شمّمدىم٧م وطمرُم٧م وأسمدت هذه يمٜم٤مي٦م ،وم٢مذا اىمؽمن ُمع اًمٙمٜم٤مي٦م ُم٤م يادل قماغم أهنا٤م وىماػ يما٠من ي٘ماقل
شمّمدىم٧م سمف صدىم٦م ُم١مسمدة أو شمّمدىم٧م حمًٌ٦م أو شمّمدىم٧م سمف صدىم٦م ٓ شمٌ٤مع وٓ شمقه٥م وٓ يٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م اعمٚمؽ دل قماغم
أٟمف وىمػ.
ادم َر إِ ًَمٞمْٜمََ٤م.
نم ُِم ْـ ُيم ُِّؾ َيمَ٤مومِ ٍر َّ َ
َّ
اًمراسمِ ُع :ا ًْم ُٕم ْ ُ
اًمٕمنم ُمـ يمؾ يم٤مومر ادمر إًمٞمٜم٤م) ،وًمق يم٤من طمرسمٞم٤م أو ُمٕم٤مهدا :وذًمؽ ٕن اًمٙم٤مومر ٓ جيقز أن يدظمؾ
(اًم٘مًؿ اًمراسمعْ :
سمالد اعمًٚمٛملم طمتك وًمق يم٤من ُمٕم٤مهدة ًمٙمـ ىمد َتت٤مج إًمٞمف اًمٌالد ًمٞمجٚم٥م ؾمٚمٕم٤م يتقؾمع هب٤م اعمًٚمٛمقن ومٗمل هذه احلا٤مل
يرظمص ًمف أن يتجر ذم سمالد اعمًٚمٛملم وًمٙمـ ي١مظمذ ُمٜمف اًمٕمنم يمؾ ؾمٜم٦م ي١مدي قمنم دم٤مرشمف شمٕمد دم٤مرشمف اًمتل ىمدم هب٤م إذا
اًمٕمنم قمنمة آٓف ،هذا ي١مظماذ
يم٤من يمؾ ؿمٝمر ،ومتحً٥م دم٤مرشمف اصمٜمل قمنم ؿمٝمرا إذا سمٚمٖم٧م ُمثال ُمئ٦م أًمػ :أظمذ ُمٜمف ْ
ُمـ يمؾ يم٤مومر ادمر ذم سمالد اعمًٚمٛملم ىمد يٙمقن طمرسمٞم٤م ،وًمٙمـ يدظمؾ سمٕمٝمد وسم٠مُم٤من ىمد يٙمقن اًمٌالد حمت٤مضم٦م إًمٞماف ،يرياد
ُمثال أىمٛمِم٦م همػم ُمقضمقدة قمٜمدٟم٤م أو أـمٕمٛم٦م أو أدوات حمت٤مج إًمٞمٝم٤م :يم٘مدور وصحقن أو أسم٤مريؼ أو يم١موس يّمٜمٕمقهن٤م،
وٓ شمقضمد قمٜمدٟم٤م وم٢مذا ادمر قمٜمدٟم٤م :اٟمتٗمع سمف اعمًٚمٛملم ،ووضمدوا شمقؾمٕم٦م ُمـ هذه اًمٌْم٤مئع اًمتل يتجر هبا٤م ،وهٙماذا إذا
يم٤من ُمٕم٤مهدا سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمٝمد وقمٜمده دم٤مرة و رهم٥م أٟمف يًقىمٝم٤م ذم سمالد اعمًٚمٛملم ؾمقاء ذم ىمري٦م واطمدة أو ذم أيمثار ىماد
يٙمقن قمٜمده دم٤مرة يمٌػمة إذا يم٤من ُمثال ُمـ اًمٞمٝمقد أن ذم ومٚمًٓملم ،وهؿ طمرسمٞماقن ،وًمٙماـ ىماد حيتا٤مج إمم إٟمتا٤مضمٝمؿ

فروع الفقه
ومٞمٜمتجقن ُمثال ويّمدرون إمم شمٌقك وإمم ظمٞمؼم وإمم اًمٕمال ُمثال ،وإمم طم٘مؾ ُمـ اًمٌالد اًم٘مريٌ٦م ُمٜمٝمؿ ،وإمم اًمٌادو وإمم
وٌ٤م وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًم٘مرى ،وم٢مذا مت٧م اًمًٜم٦م :طم٤مؾمٌٜم٤مهؿ قمغم مجٞمع اًمٌْم٤مئع أٟم٧م ادمرت إمم قمنم ُمـ سمالدٟم٤م أُم٤م ُماـ
سمالد اعمًٚمٛملم اًمتل ىمريٌ٦م ُمٜمؽ وجمٛمقع دم٤مرشمؽ ُمئ٦م أًمػ ورسمح٧م ومٞمٝم٤م ىمد يٙمقن رأس ُم٤مًمف ُمثال صمالصملم أًمٗما٤م وُماع
شمٙمرار اإليراد وصٚم٧م إمم ُمئ٦م أًمػ ي١مظمذ ُمٜمف اًمٕمنم.
إِ ًَم ْٞم ِف.

ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ْ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
اقص
اقص ًًما ُفَ ،و ُُم ً
قص سمِفَ ،و ُُم ً
ٍَّمفَ ،وه َل ُُم ِْمتََٛم َٚم ٌ٦م َقم َغمَ :وص َّٞم٦مَ ،و ُُم ً
اخلَ٤مُم ُس :ا ًْم َقص َّٞم ُ٦مَ ،شمَّم ُّح ُم ْـ َضم٤مئز اًمتَّ َ ُّ
ث ًَمف ،وَٓ َشم َِّمح سمِ َ٠م ْيمثَر ُِمـ اًمثُّ ُٚم ِ
ِ
وا ًْمق ِصٞم ُ٦م ُمًتََحٌ ٌ٦م سمِ٤مًمثُّ ُٚم ِ
٨م عمَِ ْـ ًَم ُف َو ِار ٌ
٨م إَِّٓ سمِ٢مِ َضم َ٤مز ِة ا ًْم َق َر َصم ِ٦م.
َ َ
ُّ
ثَ ،وسمِ َ٠م ْيمثَ َر عمَ ْـ َٓ َو ِار َ ُ َ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ
قص سمِ ِف :اعمَْ ُ٤مل.
اعمُْ َ
قص ًَم ُفُ :يم ُُّؾ َُم ْـ َي ْٛم ِٚم ُؽ.
اعمُْ َ
اعمُْقص إِ ًَمٞم ِفُ :يم ُُّؾ ضم ِ٤مئ ِز اًمتٍََّّم ِ
ف.
َ
َ ْ
َ ُّ

ِ
ِ
ي َأ َطمدََ ُيم ُُؿ اعمَْ ْق ُت إِن َشم ََر َك َظم ْ ًػما ا ًْم َق ِصا َّٞم ُ٦م
(اًم٘مًؿ اخل٤مُمس :اًمقصٞم٦م) ،ذيمره٤م اهلل -شمٕم٤مممُ ﴿ :يمُت َ
٥م َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ إ َذا َطم َ َ
لم سمِ٤معمَْٕمر ِ
ِ ِ
لم * َوم َٛمـ َسمدََّّ ًَم ُف َسم ْٕمدََ َُم٤م َؾم ِٛم َٕم ُف َوم٢مِ َّٟم ََّام إِ ْصم ُٛم ُف َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ ُي ٌَدِِّّ ًُمق َٟم ُف إِ َّن اهللََّ َؾم ِٛمٞم ٌع
وف َطم ًّ٘م٤م َقم َغم اعمُْتَّ َِّ٘م َ
ًم ْٚم َقاًمدََ ْي ِـ َوإَ ْىم َرسمِ َ ْ ُ
ِ
ف ُِمـ ُُّم ٍ
أيْم٤م آي٤مت اعمقاري٨م ذم ىمقًمف:
ٞمؿ * َوم َٛم ْـ َظم٤م َ
قص َضمٜمَ ًٗم٤م َأ ْو إِ ْصم ًام َوم َ٠م ْص َٚم َح﴾  .هذه شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقصٞم٦م وذيمره٤م ً
َقمٚم ٌ
ِ ِ ٍ
ِ
﴿ُمـ سمٕم ِد و ِصٞم ٍ٦م ي ِ
ُقصق َن ِ َهب٤م َأ ْو َد ْي ٍ
اـ﴾  ،ومادل قماغم أن هٜما٤مك وصاٞم٦م
قص َ
لم ِ َهب٤م َأ ْو َد ْي ٍـ﴾ ﴿ ُِّمـ َسم ْٕمد َوصٞمَّ٦م ُشم ُ
َ ْ َ َّ ُ
( )364

( )365

( )366

هب٤م اإلٟمً٤من ،شمٜمٗمذ سمٕمد ُمقشمفُ ،ي٘م٤مل :هذه وصٞم٦م ومالن أظمرضمقه٤م شمّمح ُمـ ضم٤مئز اًمتٍمف.
وٓ شمّمح ُمـ اًمًٗمٞمف واعمجٜمقن واًمّمٖمػم إذا يم٤من يٛمٚمؽ ويم٤من قم٤مىمال ،يٕمٜمل ممٞمزا وقم٤مىمال صح٧م وصٞمتف « ُذ ِيم َر
ِ ِ
ِ
ِ
ص سمِ َق ِص َّٞم ٍ٦م ًمِ َّٚم ِذي َـ َيم َٗم ُٚمق ُه َُم َع َيم َْقٟمِ ِف َسم ِ٤مىم ًٞم٤م َقم َغم ِّ
اًمذ َُّم ِ٦م َ -ي ْٕمٜمِال
ي ُه اعمَْ ْق ُت َوم َ٠م ْو َ
َأ َّن ذ َُّم ًٞم٤م َصٖم ًػما ًَم ْٞم َس ًَم ُف َو َر َصم ٌ٦م إَّٓ َسمٕمٞمدٌٌ َ ،طم َ َ
ِ
ِ
ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفش وشمّمح اًمقصٞم٦م ًمٚمذُمل.
َقم َغم ا ًْم ُٙم ْٗمر َه َٙم ََذاَ -وم َ٠م َضم َ٤مز َوص َّٞم َت ُف ُقم َٛم ُر َ -ر َ

( )364اًمٌ٘مرة.182 :183 :
( )365اًمٜمً٤مء .12 :
( )366اًمٜمً٤مء.12 :

فروع الفقه
وصٗمٞم٦م أم اعم١مُمٜملم مل يٙمـ هل٤م ورصم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤من هل٤م ىمري٥م ذُمل هياقدي دقمتاف إمم اإلؾماالم طمتاك يرصمٝما٤م
وم٤مُمتٜمع ،وىم٤مل ٓ :أشمرك ديٜمل ٕضمؾ اعم٤مل ،ويم٤من سم٤مرا هب٤م وم٠موص٧م ًمف سمقصٞم٦م سمجزء ُمـ ُم٤مهل٤م ،وسم٘مٞم٦م ُم٤مهل٤م دظمؾ ذم سمٞم٧م
اعم٤مل .
( )367

واًمقصٞم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمقصٞم٦م ،واعمقص سمف ،واعمقص ًمف ،واعمقص إًمٞمف ،قمرومٜم٤م أن اعمقيص هق ضم٤مئز اًمتٍمف،
هق أٟمف إذا يم٤من وم٘مػما اؾمتح٥م ًمف أو يمره ًمف أن يقيص سمؾ يؽمك ُم٤مًمف ًمقرصمتف اًمٗم٘مراء ٕن اهلل -شمٕم٤ممم -إٟمام رهما٥م ومٞمٝما٤م
ِ
يمثػما ومٝمٙمذا شمٙمقن اًمقصٞم٦م سم٤معم٤مل اًمٙمثػم ُمـ اعم٤مل اًمٙمثػم ُمًاتحٌ٦م
اًمذي قمٜمده سم٘مقًمف﴿ :إن َشم ََر َك َظم ْ ًػما﴾  :أي ُم٤مٓ ً
( )368

سم٤مًمثٚم٨م عمـ ًمف ورصم٦م وعمـ قمٜمده ُم٤مل يمثػم وم٢من يم٤من قمٜمده ورصم٦م طم٤مًمتٝمؿ ىمٚمٞمٚم٦م ٟم٘مّمقا أوص سم٤مًمرسمع أو أوص سما٤مخلٛمس
ٞم٧م ًمِٜمَ ْٗم ِز ُم٤م ر ِوٞمف اهللُ ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِ
اف سمِ َ٘م ْقًمِا َف َ -شم َٕم َ
ا٤ممم:
ذيمر قمـ أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف أوص سم٤مخلٛمس وىم٤ملَ « :ر ِو ُ
َ َ َُ
مخً ُف َوًمِٚمرؾم ِ
قل﴾ ش .وم٠موص سم٤مخلٛمس ُمـ ُم٤مًمف ًمٞمٙمقن صدىم٦م أو صٚم٦م أو ٟمحق ذًمؽ .
َّ ُ
﴿ َوم َ٠م َّن هللَِّ ُ ُ َ
( )373

( )369

ُمـ ُم٤مًمفً :مٞمٙمقن صدىم٦م أو صٚم٦م أو ٟمحق ذًمؽ .أُم٤م اًمذي ٓ وارث ًمف :ومٞمتّمدق سمٙمؾ ُم٤مًمف ،يمام ذيمرٟم٤م أن صاٗمٞم٦م
اًمٞمٝمقدي اًماذي هاق أىمارب
سم٘مٞم٧م سم٘مٞم٦م ُمـ ُم٤مهل٤م ،وم٠موص٧م سمف أو ضمٕمٚمتف ًمٌٞم٧م اعم٤مل ،وأوص٧م سمجزء ُمـ ُم٤مهل٤م ًمذًمؽ
ّ
قمّمٌتٝم٤م.
(وٓ شمّمح سم٠ميمثر ُمـ اًمثٚم٨م ،إٓ سم٢مضم٤مزة اًمقرصم٦م ،وٓ شمّمح اًمقصٞم٦م ًمٚمقارث) :وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل -صاغم اهلل قمٚمٞماف
وؾمٚمؿ« :إِ َّن اهللَ َىمدْْ َأ ْقم َٓمك ُيم َُّؾ ِذي طم يؼ طم َّ٘مفَ :ومالَ و ِصٞم َ٦م ًمِق ِار ٍ
ثش  .هٙمذا ٓ وصٞم٦م ًماقارث ،صماؿ إذا يما٤من اًمقرصما٦م
َ َّ َ
َ َ ُ
( )371

( )367أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف ( ،)437قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ( )19327 ،9913قمـ قمٙمرُم٦م ،وذم اًمٌ٤مب قمـ قمٛمر ،قم٤مئِم٦م.
( )368اًمٌ٘مرة.183 :
( )369إٟمٗم٤مل.41 :
( )373أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ( ،) 553/13قمـ احلًـ اًمٌٍمي سمف .أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ( ،)12354قمـ ىمت٤مدة سمف .أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم
اًمٓمٌ٘م٤مت ( ،)194/3اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)31563قمـ ظم٤مًمد سمـ أيب قمزة سمٜمحقه.
( ) 371طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)22294أسمق داود :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ِرم ْاًمق ِصٞم ِ٦م ًم ِ ْٚمق ِار ِ
ث (،)3565 ،2873
َ َّ َ
َ َ َ
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ وصٞم٦م ًمقراث ( ،)2123ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ٓوصٞم٦م
ًمقارث (ُ ،) 2713مـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح .وذم اًمٌ٤مب قمـ قمٛمرو سمـ ظم٤مرضم٦م.

فروع الفقه
َّاؽ إِ ْن َشم َ
وم٘مراء :وم٤معم٤مل يمٚمف أومم أن يٙمقن هلؿ ،وٓ ُجيٕمؾ ُمٜمف رء ًمٚمقصٞم٦مً :م٘مقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ« :إِ َّٟم َ
َاذ ْر
ِ
ِ
َّ٤مسش .
َو َر َصمتَ ََؽ َأ ْهمْٜم َٞم٤م َء َظم ْ ٌػم ُم ْـ َأ ْن َشم ََذ َر ُه ْؿ َقم٤م ًَم ً٦م َيتَ َٙم َّٗم ُٗمق َن اًمٜمَّ َ
( )372

ِ
اػمش  ،هٙماذا وذم احلادي٨م أظمار« :إِ َّن اهللَ َىمادْْ َشم ََّمادََّّ َق
وعم٤م أوص َؾم ْٕمدٌٌ سم٤مًمثٚم٨م :ىم٤مل« :اًمثُّ ُٚم ُ٨مَ ،واًمثُّ ُٚم ُ٨م َيمَث ٌ
ِقمٜمْْدََ و َوم٤مشمِ ُٙمُؿ سمِثُ ُٚم ِ
٨م َأ ُْم َقاًمِ ُٙم ُْؿ ِز َي٤م َد ًة ِذم َأ ْقم َامًمِ ُٙم ُْؿش .
َ
ْ
( )373

( )374

هذا هق اًمقصٞم٦م أهن٤م شمٙمقن سم٤مًمثٚم٨م ،وم٢من أوص سم٤مًمثٚم٨م :مل يٙمـ ًمٚمقرصم٦م ظمٞم٤مرُ ،يٜمٗمذون وًمق يم٤من وم٘مػما ،وُما٤م زاد
قمغم اًمثٚم٨مُ ٓ :يٜمٗمذ إٓ سم٢مضم٤مزهتؿ ،وإذا أوص ٕطمد أسمٜم٤مئف :وم٤مًمقصٞم٦م ًمقارث ٓ شمّمح ،إٓ إذا أضم٤مز ذًماؽ اًمقرصما٦م،
وٓ ُشمُٕمتؼم اإلضم٤مزة إٓ سمٕمد اعمقرث.
اعمقص سمف :وم٢مٟمف اعم٤مل ،وًمٙمـ شمٙمقن اًمقصٞم٦م سمٛمٜمٗمٕم٦م ذًمؽ اعم٤مل ،أو سمتٛم ّٚمٙمف ،ومال شمّمح اًمقصاٞم٦م سمٖماػم اعما٤مل،
أ َُّم٤م
َ
خي ِّٚم ُٗمف اعمٞم٧م.
اعم٤مل هق اًمذي ُ َ
وأُم٤م اعمقص ًمف :وم٢مٟمف ّ
يمؾ َُم ْـ يٛمٚمؽ ،اًمِمخص اًمذي يٛمٚمؽ ويتٛمٚمؽ شمّمح اًمقصٞم٦م ًمف .أُم٤م اًمذي ٓ يٛمٚمؽ :ومال
شمّمح اًمقصٞم٦م قمغم إُمقات ،قمغم اًمًٞمد ومالن ،أو قمغم اًمق ّزم ومالنٟٕ :مف ٓ يٛمٚمؽ.
شمّمح اًمقصٞم٦م قمغم طم ْٗمر اعم٘م٤مسمر :ي٘مقلُ :صم ُٚمثِل َُتٗمر سمف اًم٘مٌقر ،هذه وصٞم٦م ًمٕمٛمؾ سمِ ّر ،أو صمٚمثل شمًقر سمف اعم٘مؼمة ،هذا
قمٛمؾ سمر يٜمٗمذ ذًمؽ سم٘مدر اإلُمٙم٤من هذا مم٤م يّمح.
ًمق أوص ًمٚمٛمالئٙم٦م :اعمالئٙم٦م ٓ يٛمٚمٙمقنٟٕ :مف ٓ سمد أن يٙمقن اعمقص ًمف ممـ يٛمٚمؽً ،مق أوص ًمٚمِماٞم٤مـملم ،أو
أوص ًمٚمجـ ،أو أوص ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ اجلـ ،اجلـ ٓ يٛمٚمٙمقن يمام يٛمٚمؽ اإلٟمس ،ومال ي٘مقل ُمثالًً :وىمٗم٧م هذا اًمٌٞم٧م
أو أوصٞم٧م سمف ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ اجلـ ؾمٙمٜم٤مه ًمٞمً٧م ؾمٙمٜمك ًمإلٟمس ،ومال سمد أن يٙمقن اعمقص ًمف يٛمٚمؽ.

(ُ ) 372متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب أن يؽمك ورصمتف أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن يتٙمٗمٗمقا اًمٜم٤مس،3936 ،2744 ،2742( ،
 ،)5659 ،5354 ،4439وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨مُ )1628( ،مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص -ريض اهلل قمٜمف.
( )373ؾمٌؼ َترجيف
( ) 374طمًـ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م (ُ ) 2739مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف :ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اسمـ ُم٤مضمف :طمًـ ،وذم اًمٌ٤مب قمـ أيب اًمدرداء .وإقمج٥م أٟمف ذم إرواء طمًٜمف.

فروع الفقه
أُم٤م اعمقص إًمٞمف :ومٝمق اًمقيمٞمؾ اًمذي ُيٜمَ ِّٗم ُذ اًمقصٞم٦م ،وٓ سمد أن يٙمقن ضم٤مئز اًمتٍمف ،وهاق احلار اًمٕم٤مىماؾ اًمٌا٤مًمغ
قيص ًمٚمٕمٌدً ،مٙمـ إن َأ ِذ َن ؾمٞمده أن ي َتَق َّمم هاذه اًمقصاٞم٦م :ضما٤مز ذًماؽ ،وٓ ي ِ
اًمرؿمٞمد هذه أرسمع صٗم٤مت ،ومال ي ِ
اقيص
ُ
َ َ
ُ
ًمٚمّمٖمػم :ي٘مقل :ويمٞمكم قمغم وصٞمتل هذا اًمٓمٗمؾً ،مف أن يقيص إذا سمٚمغ أن ي٘مقل :وصٞمتل هذه شمٙماقن قماغم ياد اسمٜمال
اًمٙمٌػم ،إذا يم٤من ًمف اسمـ يمٌػم ُمثالً اؾمٛمف إسمراهٞمؿ ،صمؿ إذا سمٚمغ اسمٜمل ؾمٕمد :وم٢مٟمف اًمقيص ،إذا سمٚمغ ورؿمد وقم٘مؾ :ومال سمد أن
طمرا سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال رؿمٞمدا ،وم٢مذا يم٤من ؾمٗمٞمٝم٤م :وم٤مًمًٗمٞمف حمجقر قمٚمٞمف ومال شمّمح اًمقصٞم٦م إًمٞمف.
يٙمقن
اعمقص إًمٞمف ّ
َ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ٍ
٤مدس :ا ًْم ِٕمتْ ُْؼ ،يًـ عمَِـ ًَمف َيمًَ٥م سمِ َٚم ْٗم ٍ
ِ
ظ َ ِ
س ٍ
ذ ًيمً٤م
ُ َ ُّ ْ ُ ْ ٌ
اًمً ُ
يح َأ ْو َيمٜمََ٤م َي٦مَ ،و َ ْ
َّ
حي ُّم ُؾ سمِ َ٘م ْقل وُم ْٚمؽ َرطم ٍؿ ُحم َ َّر ٍمَ .و َُم ْـ َأ ْقمتَ ََؼ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
نا.
قهاَ ،وُم٤م ُأ ْقمت َؼ إ ْن َيمَ٤م َن ُُم ْٕم ً
ًَم ُف ُم ْـ َقم ٌْدَ :قمتُ َُؼ ُيم ُّٚم ُف إ ْن َيمَ٤م َن ُُم ً
تَ :ومٝمق َشمَدْْ سمِػم يٕمتََؼم ُِمـ اًمثُّ ُٚم ِ
٧مَ ،وم٢مِ ْن ُقم ِّٚم َؼ سمِ٤معمَْق ِ
وي ِّمح طم٤مًّٓ وُمٕم َّٚم ً٘م٤م إِ َمم و ْىم ٍ
٨مَ ،و َي ِّم ُّح َسمٞمْ ُع اعمُْدََ َّسم ِر ِذم َشمَ٤مًمِ ِٞمف.
ٌ ُْ َُ َ
َُ
ْ
َ
َ َ ُّ َ َ ُ َ
ِر ًّىم٤م.

اًمًٞمِّدُُ َقمٌْدََ ُه ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِف سمِ َام ٍل إِ َمم َأ َضم ٍؾَ :وم ِٝم َل ِيمتََ٤م َسم ٌ٦م ُُم ًْتَ ََحٌَّ ٌ٦م عمَِ ْـ ُقم ِٚم َؿ ومِ ِٞمف َظم ْ ٌػم ،و ُي ْٕمتَ َُؼ سمِ٤مَٕ َد ِاءَ ،وإِ ْن َقم َج َزَ :قم٤م َد
َوإِ ْن َسم٤م َع َّ
ِ ِ
ٍ
ِ
وإِ ْن و ًَمدََ ِ
لم ومِ ِٞمف َظم ْٚم ُؼ ِ
اقز ًَما ُف
جي ُ
ت إَ َُم ُ٦م ُِم ْـ َؾم ِّٞم ِد َه٤م َُم٤م َيتَ ٌَ َّ ُ
َ َ
اإل ْٟم ًَْ٤م ُنَ :ص َ٤مر ْت ًَم ُف سمِ َذًم َؽ ُأ َّم َو ًَمدَ ،شم ْٕمتُ ُؼ سمِ َٛم ْقشماف َوَٓ َ ُ

َسم ْٞم ُٕم َٝم٤م.
(اًم٘مًؿ اًمً٤مد س :مم٤م يٙمقن سمٖمػم قمقض اًمٕمتؼ) ،اًمٕمتؼَ :ترير اًمرىم٤مب وإزاًم٦م اًمارق قمٜمٝما٤م :وذًماؽ ٕن أوٓد
اعمنميملم وٟمً٤مءهؿ إذا ُمٚمٙمٝمؿ اعمًٚمٛمقن :اؾمؽمىمقهؿ ،أصٌحقا قمٌٞمدا هلؿ ،وًمق أؾمٚمٛمقا سمٕمد ذًمؽ ُما٤م ظمرضماقا قماـ
اًمرق وأوٓدهؿ يٙمقٟمقن يمذًمؽ .وم٠موٓد إُم٦م إذا زوضمٝم٤م ؾمٞمده٤م ،ومقًمدت أوٓدا :وم٢مهنؿ ممٚمقيمقن ًمف ،ويماذًمؽ إذا
يم٤من ًمف قمٌد وأُم٦م َز َّو َج أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ومقًمدت أوٓدا :وم٢مهنؿ ممٚمقيمقن ًمف ،وًمق يم٤مٟمقا قمنمة أو أيمثر ،ه١مٓء ُِم ْٚم ٌؽً ،مف
ومٚمف أن يٌٞمع سمٕمْمٝمؿ ،وًمف أن َي ًْتَ َْخ ِد َم سمٕمْمٝمؿ ذم أي ٟمقع ُمـ آؾمتخدام :ي٤م قمٌدي! أٟم٧م شمرقمك اإلسمؾ وشمً٘مٞمٝم٤م ،ي٤م
قمٌدي اًمث٤مين! أٟم٧م شمً ٘مل اًمٜمخؾ وشمّمٚمحٝم٤م ،ي٤م قمٌدي اًمث٤مًم٨م! أٟم٧م شمٙمقن ذم اعمّمٜمع شمتقمم صٜم٤مقم٦م يمذا ويمذا ،وأٟم٧م
أهي٤م أظمر! شمٙمقن ذم اعمتجر ،يًتخدُمٝمؿ ،ويمذًمؽ أيْم٤م يًتخدم اإلُم٤مء ،اإلٟم٤مث.

فروع الفقه
أضمر ،طمتك ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َأ ْقمتَ ََؼ َقم ٌْدًً ا ُُم ْ١م ُِمٜمًً٤مَ :أ ْقمتَ َؼ اهللُ سمِ ُٙم ُِّؾ
وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ :وم٢من قمتْْ٘مٝمؿ ومٞمف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
وص َّ َػمه ُطم ًّرا يتٍمف ًمٜمٗمًف ويٛمٚمؽ
ُقم ْْم ٍق ُمٜمْ ُف ُقم ْْم ًقا ُمٜمْ ُفَ ،طمتََّّك ُي ْٕمت َؼ َوم ْر َضم ُف سمِ َٗم ْر ِضمفش  :يٕمٜمل أٟمف َطم َّر َره ُمـ اًمرقَ ،
( )375

ُمٙم٤مؾمٌف وزال قمٜمف ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ اًمرق ،اًمذي هق طمجر قمٚمٞمف وشمْمٞمٞمؼ قمٚمٞمف ويمًٌ٤م عمٜم٤مومٕمف.
وم٤مًمٕمتؼ ُمًٜمقن وومٞمف أضمرً ،مٙم ـ ٓ جيقز إٓ قمتؼ ُمـ يٙمً٥م أُم٤م إذا يم٤من ذًمؽ اًمٕمٌد ُمِمٚمقٓ أو ُمٕمقىم٤م إذا أقمت٘مف:
مل يٙمـ يتٙمً٥م ومل يًتٓمع أن ي٘مقت ٟمٗمًف ،ومٌ٘م٤مؤه َت٧م ِّ
اًمرق طمتك ُيٜمْ ِْٗم َؼ قمٚمٞمف َؾم ِّٞمدُُ ه.
٥م إذا يم٤من ذًمؽ اًمٕمٌد أو شمٚمؽ إُم٦م ظم٤مُمال قم٤مضمزا:
ويمذًمؽ مل يٙمـ َيتَ َٙم ًََّ ُ
وقم٤مضمز اًمرأي ُِم ْْم َٞم٤م ٌع ًمٗمرصتف *** طمتك إذا وم٤مت أُمرا :قم٤مشم٥م اًم٘مدرا
يمً٥م ،وٟمحق ذًمؽ هٙمذا اًمٕمتؼ ًمف سيح ،إذا
ومال جيقز وٓ ُيًـ إقمت٤مق اخل٤مُمؾ ،أو اًمذي ٓ يتٍمف وًمٞمس ًمف ْ
ىم٤مل :أقمت٘متؽ ،أو طمررشمؽ ،أو أٟم٧م طمر ًمقضمف اهلل :وم٢من هذا سيح .وًمف يمٜم٤مي٦م سم٠من ي٘مقل ُمثال :ظمٚمٞما٧م ؾماٌٞمٚمؽٓ ،
وٓي٦م زم قمٚمٞمؽ ،اذه٥م طمٞم٨م ِؿمئْ َ٧م ،ومٝمذه يمٜم٤مي٦م يٙمقن ذًمؽ إذا ومٝمؿ يم٠مٟمف أقمت٘مف وحيّمؾ سم٤مًم٘مقل ،يٕمٜمل سم٤مًمٙمالم أٟم٧م
طمر ًمقضمف اهلل ،وم٘مد أقمت٘متؽ ،أو ٓ وٓي٦م زم قمٚمٞمؽ اذه٥م طمٞم٨م ؿمئ٧م ،ويمذًمؽ حيّمؾ سمٛمٚمؽ اًمرطمؿُ ،مـ ُمٚمؽ أسم٤مه
قمتؼ قمٚمٞمف أو ُمٚمؽ اسمٜمف أو اسمٜمتف أو أظم٤مه ،أطمد حم٤مرُمف ،ومٌٛمجرد ُم٤م يِمؽميف يٕمتؼ هٙمذا ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ أيب هريرة:
« َُم ْـ َُم َٚم َؽ َذا َر ِطم ٍؿ ُحم َ َّر ٍمَ :قم ُت َُؼش  ،سمدون أن ُي ْٕمتِ َ٘مف.
( )376

ِ
ذ ًيمً٤م ًمف ُمـ قمٌد قمتؼ يمٚمف إن يم٤من ُمقها أو قمتؼ اجلزء ُمٜمف إن يم٤من ُمٕمنا) .هٙمذا إذا يم٤من اًمٕمٌاد
(وُمـ أقمتؼ ْ
سملم أرسمٕم٦م ،يمؾ واطمد ًمف ُرسمع ،وم٠مقمتؼ أطمدهؿ رسمٕمف :أصٌح اًمٕمٌد ُُم ٌَ َّٕم ًْم٤م ويِمؼ قمٚمٞماف ،ومٜم٘ماقل ًمٚمٛمٕمتِاؼ :أٟما٧م أن
أقمت٘م٧م اًمرسمع ،قمٚمٞمؽ أن شمِمؽمي رسمع هذا وشمٕمت٘مف ورسمع اًمث٤مين ورسمع اًمث٤مًم٨م وشمٕمٓمٞمٝمؿ رأس ُما٤مهلؿ ،أو ىمٞمٛمتاف ٟم٘مادر
ذًمؽ اًمٕمٌد اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمدل ٓ ويمس وٓ ؿمٓمط ،وشمدومع هلؿ صمٛمـ ؾمٝم٤مُمٝمؿ ويٕمتؼ اًمٕمٌد ،ويٙمقن وٓؤه ًمؽ ،هٙمذا ُمـ
أقمتؼ ذيم٤م ًمف سمٕمٌد :قمتؼ إن يم٤من طمرا :سم٠من يِمؽمي ؾمٝم٤مم ذيم٤مئف وزُمالئف.

(ُ ) 375متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمتؼ وومْمٚمفُ ،)6715 ،2517( ،مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمتؼ،
(ُ )1539مـ طمدي٨م َأ ُيب ُه َر ْي َر َة -ريض اهلل قمٜمف.

ِ
ٞمٛم ْـ َُم َٚم َؽ َذا َر ِطم ٍؿ َحم ْ َر ٍم ،)3949( ،اًمؽمُمذي:
( )376صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)23227 ،23234أسمق داود :يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب وم َ
يمت٤مب إطمٙم٤مم ،سم٤مب ومٛمـ ُمٚمؽ ذا رطمؿ حمرم ( ،) 1365اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب ُمـ ُمٚمؽ ذا رطمؿ حمرم ومٝمق طمرُ ،)2524( ،مـ
طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب :ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح ،وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٛمر.

فروع الفقه
أُم٤م إذا يم٤من ُمٕمنا :ىم٤مل :أٟم٤م ٓ أىمدر ًمٞمس قمٜمدي إُمٙم٤مٟمٞم٦م ،صمٛمٜمف رومٞمع :يٌ٘مك ذًمؽ اًمٕمٌد ُُم ٌَ َّٕم ًْم٤م خيدم قمٜماد هاذا
يقُم٤م وقمٜمد هذا يقُم٤م وقمٜمد هذا يقُم٤م ،وخيدم ًمٜمٗمًف يقُم٤مٟٕ :م٤م ٟم٘مقل :قمتؼ رسمٕمؽ.
اًمٕمتؼ يّمح طم٤مٓ وُمٕمٚم٘م٤م ذم وىم٧م ،يّمح ُُمٜمْ َْج ًزا وُمٕمٚم٘م٤م ،اعمٜمجز :ي٘مقل :أٟم٧م طمر ًمقضمف اهلل ،ذم احلا٤مل يٕمتاؼ.
واعمٕمٚمؼ أن ي٘مقلُ :متك قمٛمرت هذه اًمٕمامرة ويمٛمٚمتٝم٤م :وم٠مٟم٧م طمرُ ،متك همرؾم٧م هذا اًمِمجر وؾم٘مٞم٧م قمٚمٞمف ؾم٘مٞمتف طمتك
ُ
ي٘ماقل:
يثٛمر :وم٠مٟم٧م طمرُ ،متك ِظمٓم٧م هذه اًمثٞم٤مب :وم٠مٟم٧م طمر ،وهٙمذا يٕمٚم٘مف قمغم أُمؾ ،وىمد يٕمٚم٘مف قمغم وىما٧م :يما٠من
أٟم٧م ُطم ّر إذا دظمؾ رُمْم٤من ،أٟم٧م طمر ًمٞمٚم َ٦م اًمٕمٞمد ،ذم هذه اًمٗمٕمؾ يٙمقن ُُم َٕم َّٚم ً٘م٤م يدظمؾ ذم اًمّمٗم٦م وٓ يٕمتؼ ىمٌٚمٝما٤م ،هاذا
اعمٕمٚمؼ إمم وىم٧م.
وم٢من ُقمتِ َؼ سم٤معمقت :ومٝمق شمدسمػم ،ويٕمتؼم ُمـ اًمثٚم٨م ،اعمدسمر اًمذي ي٘مقل :إذا ُم٧م ومٝمذا اًمٕمٌد طمر ،أو ه١مٓء إقمٌاد
وًمق يم٤مٟمقا قمنمةً ،مٙمـ يٙمقن ُمـ اًمثٚم٨م ،إذا يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ اًمثٚم٨م :مل يٕمتؼ إٓ سم٘مدر اًمثٚم٨م.
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َصمٌَ َ٧م َأ َّن َر ُضمالً َيمَ٤م َن ًَم ُف ِؾمتَّ ُ٦م َمم َ٤مًمِ ُ
ي ُه ْؿ
ٞمؽَ ،وم َ٠م ْقمتَ َ٘م ُٝم ْؿ قمٜمْْدََ َُم ْقشمفَ ،وم ًَٛم َع سمِ َذًم َؽ اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ -وم َ٠م ْطم َ َ
َوم َج َّز َأ ُه ْؿ َصمالَ َصم َ٦م َأ ْضم َزا َءَ ،وم َ٠م ْقمتَ ََؼ ا ْصمٜمَ ْ ِ
َلمَ ،و َأ ّ
رق َأ ْر َسم َٕم ً٦مَ ،و َىم َ٤مل ًَم ُف َىم ْقًٓ َؿم ِديدًً اَّٟ َٕ :م ُف ُي ِريدُُ ِطم ْر َُم٤م َن َو َر َصمتِ ِف ،يروي َأ َّٟم ُف ىم٤ملًَ « :م ْق
َقم ِٚم ْٛم ُ٧م َذًمِ َؽَُ :م٤م َص َّٚمٞمْ ُ٧م َقم َٚمٞمْ ِفش  ،ومٝمٙمذا اًمتدسمػم ،يٕمٜمل قمٚمؼ سم٤معمقت ،عم٤مذا ؾمٛمل؟ ٕ َّن اًمًٞمد َد َّسم َر طمٞم٤مشمف سم٤مؾمتخدام
( )377

اًمٕم ٌد ،ودسمر ُم٤م سمٕمد اعمقت سمحّمقل إضمر ،وم٤معمدسمر يٕمتؼ قمٜمد اعمقت ،ويٙمقن ُمـ اًمثٚم٨م ،يٙمقن يّمح سمٞمع اعمدسمر.
ي٘مقل( :يّمح سمٞمٕمف ذم شم٤مًمٞمف) ،إذا سم٤مع ُمدسمرا ،صمؿ اؿمؽماه :قم٤مد شمدسمػما ،أُم٤م إذا مل يٕمد إًمٞمف ُمٚمٙمف :سمٓمؾ اًمتدسمػم.
اغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِ
ص َأ َّٟم ُف إِ َذا ُِم ُّ٧م َوم ُٝم َق ُطمارَ ،و َمل ْ َي ُٙمُا ْـ ًَما ُف َُم ٌ
ال َ -ص َّ
اف
ْ
ا٤ملَ ،وم ٌَ٤م َقما ُف اًمٜمٌِ ُّ
َو َصم ٌَ َ٧م َأ َّن َر ُضمالً َيمَ٤م َن ًَم ُف َقم ٌْ ٌدٌ َوم َ٠م ْو َ
َو َؾم َّٚم َؿ ٟٕ :مف حمت٤مج ،سم٤مقمف عمَِ ْـ يٛمٚمٙمف ،هذا سمٞمع اعمدسمر ،وم٢مذا سم٤مقمف ومل يرضمع إًمٞمفَُ :م َٚم َٙم ُف ذًمؽ اعمِمؽمي .أُم٤م إذا َر َضما َع
( )378

اطمتج٧م وؾمقف أسمٞم ُع قمٌدي ،ومٌ٤مقمف ،وأظماذ صمٛمٜماف ،واؾماتٖمرق اًماثٛمـ ،صماؿ
إًمٞمف :وم٢مٟمف يٕمقد إمم شمدسمػمه ،إذا ىم٤مل :أٟم٤م
ُ
اؾمتٖمٜمك واؿمؽمى اًمٕمٌد ،ومرضمع إًمٞمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م هق قمغم شمدسمػمه ،إذا ُم٧م :ومٝمق طمر.
(وإن سم٤مع ؾمٞمده قمٌدا ًمٜمٗمًف سمامل إمم أضمؾ :ومٝمق يمت٤مسم٦م) ،اعمُْ َٙمَ٤م َشمَ٥م هق اًمذي يِمؽمي ٟمٗمًف ُمـ ؾمٞمده سمامل ُُم َ٘م ًَّط،
ي٘مقل :ي٤م ؾمٞمدي! أٟم٤م أطم٥م اًمتحرر ،أطم٥م اًمٕمتؼ ،ومٌِ ْٕمٜمِل ٟمٗمزٟ ،مٔمر وإذا صمٛمٜمف ُمثال صمالصم٦م آٓف ،وم٘ما٤مل :أٟما٤م أسمٞمٕماؽ

( ) 377أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إيامن ،سم٤مب ُمـ أقمتؼ ذيم٤م ًمف ذم قمٌد (ُ )1668مـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 378أظمرضمف ُمًٚمؿ:يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اإلسمتداء ذم اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس صمؿ أهٚمف صمؿ اًم٘مراسمف (ُ )997مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل.

فروع الفقه
ٟمٗمًؽ سمٕمنمة آٓف ،شم١م ِّدي إ َّزم يمؾ ؾمٜم٦م أًمٗملم أو يمؾ ؿمٝمر ُمثال أًمػ أو ُمئ٦م ،إذا أديتٝم٤م يمٚمٝما٤م وًماق ذم قمنما ؾماٜملم:
ِ
ِ
ِ
قه ْؿ إِ ْن َقم ِٚم ْٛماتُ ُْؿ
َ٤مب ِممَّ٤م َُم َٚم َٙم ْ
َ٧م َأ ْي َام ُٟم ُٙم ُْؿ َوم َٙمَا٤مشم ٌُ ُ
﴿وا ًَّمذي َـ َي ٌْتَ ُٖمُق َن ا ًْمٙم َت َ
وم٠مٟم٧م طمرُ ،ي ًَ َّٛمك هذا ُمٙم٤مشمٌ٤م ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ :
ومِ ِٞمٝم ْؿ َظم ْ ًػما﴾ .
( )379

أُمر اهلل -شمٕم٤ممم -سمٙمت٤مسمتف إذا يم٤من ُحيًـ ،إذا يم٤من ًمف طمروم٦م وىم٤مدرا قمغم أن يتٙمً٥م ،ومٞمتجر طمتاك يِماؽمي ٟمٗمًاف
ظمػما﴿ :إِ ْن َقم ِٚم ْٛمتُ ُْؿ ومِ ِٞمٝم ْؿ َظم ْ ًػما﴾ :يٕمٜمل ىمدرة قمغم إداء وقمغم اًمتٙمًا٥مُ ،متاك َأ َّدى
وحيرره٤مُ ،مًتحٌ٦م عمـ قمٚمؿ ومٞمف ً
َت َّر َر.
صمٛمٜمف وًمق سمٕمد قمنم ؾمٜملمَ َ :
(وإن قمجز :قم٤مد رىم٤م) ،يٕمٜمل ًمق قمجز قمـ إداء :وم٢مٟمف يرضمع إمم اًمرق وًمف ُما٤م سم٘مال قمٚمٞماف إٓ اًم٘مٚمٞماؾ ،ضما٤مء ذم
َ٥م َقمٌْدٌٌ َُم٤م َسم ِ٘م َل َقم َٚمٞمْ ِف ُِم ْـ ِيمتََ٤م َسمتِ ِف ِد ْر َه ٌؿش .
طمدي٨م« :اعمُْ َٙمَ٤م َشم ُ
( )383

(وإن وًمدت إُم٦م ُمـ ؾمٞمده٤م ُم٤م يتٌلم ومٞمف ظم ْٚمؼ اإلٟمً٤من :ص٤مرت ًمف سمذًمؽ أ َّم وًمد ،شمٕمتؼ سمٛمقشمف ،وٓ جيقز ًماف
سمٞمٕمٝم٤م).
أم اًمقًمد أُم٦م ممٚمقيم٦م وـمئٝم٤م ؾمٞمده٤م ،وعمََّ٤م وـمئٝم٤م ُمـ ُم ْٚمؽ اًمٞمٛملم :وًمدت ًمف وًمدا ،وٓ ِؾم ْ٘م ًٓم٤م ىمد شمٌلم ومٞماف ظم ْٚماؼ
اإلٟمً٤من ،شمٌٞمٜم٧م شمٗم٤مصٞمؾ ظمٚمؼ اإل ٟمً٤من :اًمرأس واًمقضمف ،واًمٕمٞمٜم٤من ،واًمٞمدان ،واًمرضمالن ،وًمق مل يتٌالم ذيمقرشماف أو
أٟمقصمتف ومٗمل هذه احل٤مل شمٙمقن أ َّم وًمد.
أيْم٤م ذم اًمٗم٘مف ،اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وـمئ ضم٤مري٦م ًمف اؾمٛمٝم٤م ُم٤مريا٦م ،صماؿ
يٙمثر أم اًمقًمد ذم اًمٙمت٤مسم٦م يٙمثر ً
وًمدت ًمف وًمدا اؾمٛمف إسمراهٞمؿ ،ومّم٤مرت أم وًمد هٙمذاُ ،متك وًمدت ُمـ ؾمٞمده٤م واطمدا أو قمددا ًمق سم٘مٞم٧م قمٜمده وهاق
يًتٛمتع هب٤م قمنميـ ؾمٜم٦م وًمدت ًمف قمنمة أوٓد وم٢مهن٤م شمٕمتؼ إذا ُم٤مت ،وٓ شمٕمتؼ ُم٤م دام طمٞم٤م ،وم٢مذا وًمدت ًمف واطمادا أو
ؾم٘مٓم٤م ىمد شمٌلم ومٞمف ظم ْٚمؼ اإلٟمً٤من :ومٝمل أم وًمد ُمتك شمٕمتؼ إذا ُم٤مت ٕٟمف ىم٤مل إذا ُما٧م قمٌادي طمار ،هاذا هاق اعمٕمٚماؼ
واعمجؼم.

( )379اًمٜمقر.33 :
( )383طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)6949 ،6923 ،6666أسمق داود :يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب ِرم ُْاعم َٙم َ٤مشم ِ
٥م ُي َ١م ِّدى َسم ْٕم َض يمِ َت٤م َسمتِ ِف َوم َٞم ْٕم ِج ُز َأ ْو
قت ،) 3926( ،اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٙم٤مشم٥م إذا يم٤من قمٜمده ُم٤م ي١مدى ،) 1263( ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،اسمـ
َي ُٛم ُ
ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب اعمٙم٤مشم٥مُ ،)2519( ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو -ريض اهلل قمٜمف :-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.

فروع الفقه
وٓ جيقز ًمف سمٞمٕمٝم٤مٟٕ :مف ىمد يٜمٕم٘مد ومٞمٝم٤م ؾمٌ٥م اًمٕمتؼً ،مٙمـ ًمق اؿمؽماه٤م وًمده ،ي٤م واًمدي! أُمل ىمد يمؼم ؾمٜمٝم٤م ،وهل
َأ َُمتُُؽ ممٚمقيمتؽ ،أريد أن أؿمؽمهي٤م طمتك شمٙمقن طمرة ،وطمتك ٓ يٙمقن هل٤م شمٕم ّٚمؼ سم٤مًمرق ،وسم٤مقمٝما٤م اًمقاًماد ًَمقًماده ومٛمتاك
اؿمؽماه٤م اًمقًمد :قمت٘م٧م.
٤مٓضمتِامع ُم ِْمتَ َِٛم ٌؾ َقم َغمَٟ :م ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اًمثَّ٤مًمِ ُ٨م ُِم ْـ ُأ ُُم ِ
َ٤ميم ٍحَ ،و َُمٜمْ ُٙم ٍ
ُقحَ ،و ُُمٜمْ ِْٙم ٍحَ ،و ُُمٜمْ َٙم ٍَح سمِ ِف،
ؽم ُاقَ .وم ْ َ ُ ُ
قر ا ًْم ُٗم ُرو ِعِ :آ ْضمت َام ُع َوآ ْوم َ
َو ُُمٜمْ َٙم ٍَح َقم َٚم ْٞم ِف.
يـ ،إَِّٓ اعمًُْ ِٚمؿ يٌ٤مح ًَمف ٟمِ َٙم ِ ِ
اًمذُم ِ٦م ،وي ِْم َؽم ُط ومِ ِ
اًمٜمَّ ِ
اًمز ْو ُجَ ،و ُه َق ُيم ُُّؾ َذ َيم ٍَر ُُم َقاومِ ٍؼ ِذم اًمدِِّّ ِ
ٞماف َأ ْن
َّ٤ميم ُحُ :ه َق َّ
ُ
ْ َ َُ ُ ُ
َ٤مح ٟم ًَ٤مء َأ ْه ِؾ ِّ َّ َ ُ َ
ي ُٙمُق َن ر ِ
اوٞمً٤م إِ َذا َمل ْ َي ُٙم ْـ ـمِ ْٗمالً َأ ْو َجم ْٜمُُق ًٟمً٤مَ :ز َّو َضم ُف َأ ُسمق ُه.
َ
َ
ِ
يـ ،إَِّٓ ا ًْم ِٙم َتَ٤مسمِ َّٞم َ٦م عمُِ ًْ ِٚم ٍؿًَ ،م ْٞم ًَ ْ٧م ُِم ْـ َقم ُٛمق َد ِي اًمٜمَّ ًَ ِ
ُقحِ :ه َل اعمَْ ْر َأ ُة اعمُْ َقاومِ َ٘م ُ٦م ِذم اًمدِِّّ ِ
َ٤مهت٤مَ ،و َقم َّٛم ً٦م
َواعمَْٜمْ ُٙم ُ
٥مَ ،وَٓ ُأ ْظم ًتً٤م َو َسمٜمَ َ
َو َظم٤م ًَم ً٦م.
ذيمر أوٓ( :إول :اًمٕمٌ٤مدات) ،وسمدأ هب٤م سمٕمدُم٤م ذيمر أن ومروع اًمٗم٘ماف قمنماة سمادأ سم٤مًمٕمٌا٤مدات اًمثا٤مين اعمٕما٤مُمالت
واٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م .اًمث٤مًم٨م :آضمتامع .اًمراسمع :اًمٗمراق .اخل٤مُمس :اجلٜم٤مي٤مت إًمخ.
هذا هق اًمث٤مًم٨م ُمـ أُمقر اًمٗمروع ٕ :ن اًمٙمت٤مب اؾمٛمف ومروع اًمٗم٘مف ،آضمتامع وآومؽماق وقماؼم سماف قماـ اًمٜمٙما٤مح
ِ
وُمٜمٙمح ،وُمٜمٙمح سمف ،وُمٜمٙمح قمٚمٞمف) ،هذا
واًمٓمالق ،ومٌدأ سم٤مٓضمتامع ي٘مقل( :آضمتامع ُمِمتٛمؾ قمغم ٟم٤ميمح ،وُمٜمٙمقح،
هق اًمٜمٙم٤مح.
اًمٜم٤ميمح هق اًمزوج :يمؾ ذيمر ُمقاومؼ ذم اًمديـ ،إٓ اعمًٚمؿ يٌ٤مح ًمف ٟمٙم٤مح ٟمً٤مء أهؾ اًمذُم٦م ،ويِمؽمـمقن أن اًمٜمٙم٤مح
ٓ سمد أن يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ ُمقاوم٘م٦م ذم اًمديـ ،ومال يتزوج ُمنميم٦م وٓ ي َزوضمقن ُمنميم٤م :يمام ىما٤مل -شمٕما٤ممم﴿ :وَٓ َشم ِ
َٜمٙم ُحاقا
َ
ُ ِّ ُ
ا١م ُِمـ َظماػم ُماـ ُم ْ ِ ٍ
ِ
نم ِ
َ٤مت طمتََّّك ي ْ١م ُِمـ﴾ ،صمؿ ىم٤مل﴿ :وَٓ ُشم ِ
نم َيم ِ
ُٜمٙم ُحاقا اعمُْ ْ ِ
اعمُْ ْ ِ
اق
ايم َ
نماك َو ًَم ْ
َ
َ ُ َّ
لم َطمتََّّاك ُي ْ١مُمٜمُُاقا َو ًَم َٕمٌْادٌٌ ُُّم ْ ٌ ْ ٌ ِّ ُّ
َأ ْقم َجٌَ ُٙم ُْؿ﴾ .
( )381

هذا هق اًمزوج ذاك اًمرضمؾ ُمقاومؼ ذم اًمديـ ،يٕمٜمل سملم اعمًٚمٛملم ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م ،إٓ اعمًٚمؿ ُيٌ٤مح ًمف ٟمٙم٤مح أهؾ
ِ
ِ
اًمذُم٦مً :م٘مقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :واعمُْحّمٜمَ ُ ِ
َ٤مب﴾  ،ذيمر اهلل أهناـ حمّماٜم٤مت -يٕمٜمال قمٗمٞمٗما٤مت،-
َ٤مت ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأو ُشمُقا ا ًْمٙمتَ َ
َ ْ َ
( )382

( )381اًمٌ٘مرة.221 :
( )382اعم٤مئدة.5 :

فروع الفقه
أيْما٤م أن شمٙماقن
حيٗمٔمـ أٟمٗمًٝمـ وم٢مذا يم َّـ قمقاهر قم٤مهرات :ومٚمٞمس ًماف أن ياٜمٙمحٝمـ -أي ياٜمٙمح ُماٜمٝمـ ،-وٓ سماد ً
ُمتٛمًٙم٦م سمديٜمٝم٤م ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م همػم ُمتٛمًٙم٦م ومال حيؾ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ٓ ،سمد أن شمٙمقن ُمتٛمًٙم٦م يٕمٜمل إن يم٤مٟما٧م هيقديا٦م ومٕماغم
اًمٞمٝمقدي٦م همػم ُمٌدًم٦م ويمذًمؽ اًمٜمّم٤مرى .أ َُّم٤م اًمذيـ َسمدََّّ ًُمقا ديٜمٝمؿ همػموا ُم٤م هؿ قمٚمٞمف وُم٤م قمٚمٞمف ذيٕمتٝمؿ وم٢مٟمف ٓ يّمػمون
ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب.
ويِمؽمط ذم اًمٜمٙم٤مح أن يٙمقن اًمزوج راوٞم٤م إذا مل يٙمـ ـمٗمال أو جمٜمقٟم٤م إذا زوضمف أسمقه ،اًمٌ٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾ ٓ ُيٙمره قمغم
أيْم٤م اعمرأة سم٤مًمٖم٦م قم٤مىمٚم٦م وم٢مذا أيمره اًمرضمؾ مل يّمح وذًمؽ ٕٟمف ي٘مدر أن يتخغم ،وأن ي٘مقل ٓ :أريده٤م،
اًمٜمٙم٤مح ،ويمذًمؽ ً
وىمد ـمٚم٘متٝم٤م ،هذا إذا مل يٙمـ ـمٗمال ،اًمٓمٗمؾ ىمد ُي َز ِّو ُضمف أسمقه ،إذا رأى ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ،يمذًمؽ اعمجٜمقن إذا رأى أسمقه أٟمف
َي ِٛم ُٞمؾ إمم اًمٜمً٤مء ،وظم٤مف قمٚمٞمف أن َي َ٘م َع ذم اًمٗم٤مطمِم٦م :زوضمف أسمقه.
اًمث٤مين اعمٜمٙمقح :اعمرأة اعمقاوم٘م٦م ذم اًمديـ إٓ اًمٙمت٤مسمٞم٦م عمًٚمؿ ،اعمرأة هل اًمزوضم٦م اعمٜمٙمقطم٦م ،ومال سمد أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م
ذم اًمديـ ،و ُيًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمتٛمًٙم٦م سمٙمت٤مهب٤م ،واًمتل شمٙمقن قمٗمٞمٗم٦م وحمّمٜم٦مً ،مٞمً٧م ُمـ قمٛماقدي اًمٜمًا٥م
وٓ أظمت٤م وسمٜم٤مهت٤م وقمٛمتٝم٤م وظم٤مًم٦م ،هٙمذا أمجؾ اعمحرُم٤مت.
ِ
وَ ِ
حي ُر ُم ُِم َـ اًمٜمَّ ًََّ ِ
ياؿ ِذم َطم ِّؼ َُم ْـ َمل ْ َي ْر َو ْع
٥م ،إِ َذا َر َو َع ُِم ِـ ا ُْم َر َأ ٍةَ ،أ ْو َأ ْر َو َٕم ْ٧م سمِٜمْتًً٤مَ .وَٓ َ ْ
َت ِر َ
اًمر َو٤م َقم٦م َُم٤م َ ْ
حي ُر ُم ُم َـ َّ
َ ْ
ُِم ْـ إِ ْظم َقشمِ ِف َو َأ ْوَٓ ِد ِه ْؿ َو َأ ْقم َام ُِم ِف َو َأ ْوَٓ ِد ِه ْؿ.
لم إُ ْظمتَ ْ ِ
قز ًمِ ْٚم ُح ِّر َأ ْن َيتَ ََز َّو َج َأ ْيمثَ َر ُِم ْـ َأ ْر َسم ٍعٍَ ،وَٓ ًمِ ْٚم َٕمٌْ ِد َأ ْن َي ِزيدََ َقم َغم ا ْصمٜمَتَ ْ ِ
حي ُر ُم ْ
لم اعمَْ ْر َأ ِة
َلمَ ،و َسم ْ َ
اجلَ ْٛم ُع َسم ْ َ
جي ُ
َلمَ .و َ ْ
َوَٓ َ ُ
اًمزاٟمِٞم ُ٦م طمتََّّك َشمتُُقب ،وَٓ سمدََّّ ُِمـ َيمَق ِن َّ ِ ِ
اػم
َو َقم َّٛمتِ َٝم٤م َو َظم٤م ًَمتِ َٝم٤مَ ،و َ ْ
َ َ ُ ْ ْ
َت ُر ُم َّ َ َ
اًمز ْو َضم٦م َراوٞمَ ُ٦م ،إَِّٓ َأ ْن ُي َز ِّو َج َّ
اًمر ُضم ُؾ ا ْسمٜمَتَ ُف ا ًْمٌِ ْٙم َْر َهم ْ َ
ا ًْمٌَ٤مًمِ َٖم َِ٦م َأ ِو اعمَْ ْجٜمُُق َٟم َِ٦م.
واعمحرُم٤مت إُم٤م أن شمٙمقن ُمـ قمٛمقدي اًمٜمً٥م :يم٤مٕم واجلدة أم إب وإن قمٚم٧م ،ومٝمذه ُمـ قمٛمقدي اًمٜمً٥مٓ ،
َتؾ ًمؽ أُمؽ وضمدشمؽ أم أُمؽ ،وضمدة أُمؽ ،وضمدشمؽ أم أسمٞمؽ ،وضمدهت٤م وضمدة أسمٞمؽ وضمدة ضمدك ،ه١مٓء قمٛماقد
اًمٜمً٥م يمذًمؽ اًمٗمروع سمٜمتؽ وسمٜم٧م اسمٜمؽ وسمٜم٧م سمٜمتؽ ،وإن ٟمزًم٧م يمٌٜم٧م سمٜم٧م اسمٜمؽ أو سمٜم٧م سمٜم٧م سمٜمتؽ وٟمحاق ذًماؽ
وإن سمٕمدت ،ه١مٓء ُمـ اًمٜمً٥م ،قمٛمقدي اًمٜمً٥م ٓ َتؾ.
ويمذًمؽ إظمقات ،إظم٧م ٓ َتؾ ٕظمٞمٝم٤م ،إظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م ،وإظم٧م ُمـ إب ،وإظم٧م ُمـ إمَ ٓ ،تؾ
ٕظمٞمٝم٤م ،ويمذًمؽ سمٜم٤مهت٤م ،سمٜم٧م أظمتؽ ،أو سمٜم٧م سمٜم٧م أظمتؽ وسمٜم٧م اسمـ أظمتؽ يمالمه٤م حم٤مرم داظمؾ ذم ىمقًمف أظم٧م.
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وؾمقاء يم٤مٟم٧م إظم٧م ؿم٘مٞم٘م٦م أو ٕب أو ٕم ،هذه أيْم٤م ٓ حياؾ ٟمٙم٤مطمٝما٤م ،ويماذًمؽ سمٜم٤مهتا٤م ،يٕمٜمال ُمٕمٚماق ٌم أن
ومرو َقمٝم٤م ُمث ُٚمٝم٤م ،سمٜم٧م أظمتؽ ُمـ إم أٟم٧م حمرُمٝم٤م ،وسمٜم٧م أظمتؽ اًمِم٘مٞم٘م٦م ،وسمٜم٧م أظمتؽ ٍ
ٕب وسمٜم٧م أظمٞمؽ ؿم٘مٞم٘م٤م أو
ٕب أو ٕم وسمٜم٧م اسمٜمف وسمٜم٧م سمٜمتف وٟمحق ذًمؽ ،ويمذًمؽ اًمٕمٛم٦م :واخل٤مًم٦م ٕن ومروقمٝم٤م يٌحـ.
واًمٕمٛم٦م أظم٧م إب ُمـ أسمٞمف أو ُمـ أسمقيف أو ُمـ أُمف ،اخل٤مًم٦م أظم٧م إم ُمـ أسمٞمٝم٤م وُمـ أُمٝم٤م أو ُمـ أسمقهي٤م ،صمؿ هذه
ُيٌ٤مح ومروقمٝم٤م ،ومتٌ٤مح سمٜم٧م اًمٕمٛم٦م وسمٜم٧م اخل٤مًم٦م :أي ٕ َّن ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مٟمع يمام شمٌ٤مح سمٜم٧م اًمٕمؿ ،ها١مٓء هاؿ اعمحرُما٤مت
يٕمٜمل اعمحرُم٤مت دون ٟمً٥م.
ار ُم
ار ُم َُما٤م ُ َ
اًمر َوا٤م َقم ُ٦م ُ َ
َت ِّ
َت ِّ
ي٘مقل( :وحيرم ُمـ اًمٜمً٥م ُم٤م حيرم قمٚمٞمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م ُم٤م حيرم ُمـ اًمٜمً٥م) ،هٙمذا « َّ
ِ
اًمقَٓ َد ُةش ضم٤مء ذًمؽ ذم طمدي٨م ،وم٢مذا روع ُمـ اُمرأة :طمرُم٧م قمٚمٞمف ،وطمرُم٧م قمٚمٞمف سمٜمتٝم٤م وسمٜم٤مهت٤م صاٖم٤مرا أو يمٌا٤مر
ِ
وطم ُر َُم ْ٧م قمٚمٞمف ظم٤مًمتف أظم٧م اعمروإم٦م،
حي ِّر ُُمف اًمرو٤مقم٦مَ ،
ىمٌٚمف أو سمٕمده ،وطمرم قمٚمٞمف سمٜم٤مت زوضمٝم٤م ُمـ همػمه٤م ،هذا مم َّ٤م ُ َ
( )383

ويمذًمؽ قمٛمتف أظم٧م أسمٞمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م ،ي٘مقل :ي٤م أيب! أٟم٤م وًمدك ُمـ اًمرو٤مقم٦م ،روٕم٧م ُمـ زوضمتؽ ،وم٠مٟما٧م يما٠ميب،
ًمؽ أوٓد ُمـ همػم شمٚمؽ اعمروٕم٦م يٕمتؼمون إظمقت ُمـ إب ،أظمتؽ ،ي٤م أيب! أظمتؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛم٦م ُمثؾ أظم٧م أيب ُمـ
أظم٧م أُمل ُمـ اًمرو٤مقم٦م ،وهٙمذا ومٞمحرم ُمـ اًمرو٤مع ُم٤م حيرم
اًمٜمً٥م ،أظمتؽ ي٤م أيتٝم٤م اعمروٕم٦م أقمتؼمه٤م ظم٤مًمتلٕ :هن٤م ُ
ُمـ اًمٜمً٥م.
ومال سمد أن يروع ُمـ اُمرأة ،وم٢مذا روع ُمـ اُمرأة روٕم٤م حمرُم٤م مخس روٕم٤مت ،يمؾ واطمدة يٛمًؽ ومٞمف اًمثدي ،صمؿ
يٛمتّمف ،صمؿ يٓمٚم٘مف ،وم٢مذا قم٤مد ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ،صمؿ أُمًٙمف واُمتص ُمٜمف ،صمؿ أـمٚم٘مف :وم٢من هذه روٕمت٤من ،وم٢مذا قم٤مد ُمرة صم٤مًمث٦م ،صمؿ
اُمتص ُمٜمف ،صمؿ أـمٚم٘مف :أصٌحـ صمالصم٤م ،إمم مخس ،وم٢مذا أشمؿ مخس روٕم٤مت :طمرم قمٚمٞمف وص٤مر حمرُما٤م هلا٤م حمرُما٤م هلاذه
اعمروٕم٦م ،واسمٜم٤م ًمزوضمٝم٤م ،وٟمحق ذًمؽ يٙمقن إذا أروٕم٧م سمٜمت٤م ومتٚمؽ اًمٌٜم٧م أظمتف ُمـ اًمرو٤مقم٦م .ي٘مقل :أٟم٤م روٕم٧م ُمـ
ِ
ِ
روٕم٧م ُمٜمٝم٤م ،وم٠مٟم٧م أظمتل ُمـ اًمرو٤مقم٦م.
وأٟم٧م
زيٜم٥م،
(وٓ َتريؿ ذم طمؼ ُمـ مل يروع ُمـ إظمقشمف وأوٓدهاؿ وأقمامُماف وأوٓدهاؿ) ،اًمروا٤مقم٦م واًمتحاريؿ خياتص
اعمروع روع ُمـ هذه اعمرأة ،ومٙم٤مٟم٧م أُمف ،وأظمقاشمف ظم٤مٓهت٤م وسمٜم٤مهت٤م َأ َظمقاشمف ،وزوضمٝم٤م أسمقه ،وسمٜم٤مت اًمزوج
سم٤معمروعَ ،

(ُ ) 383متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب اًمِمٝم٤مدة قمغم إٟمً٤مب واًمرو٤مع اعمًتٗمٞمض واعمقت اًم٘مديؿ،3135 ،2646( ،
ُ ،) 5399مًٚمؿ :يمت٤مب اًمرو٤مع ،سم٤مب حيرم ُمـ اًمرو٤مقم٦م ُم٤م حيرم ُمـ اًمقٓدةُ )1444( ،مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
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أظمقاشمف ،أظمقات اًمزوج قمامشمفً ،مٙمـ هذا اًمروٞمع ًمف إظمقان إظمقاٟمف ُمـ أسمٞمف ُم٤م روٕمقا ،ومال حمرُمٞم َ٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم هاذه
اعمروٕم٦م ،ومٞمجقز إلظمقشمف أظمريـ أن يتزوضمقا ُمـ سمٜم٤مهت٤م ُمع أهنـ أظمقات أظمٞمٜم٤م ،ومٞم٘مقل هل٤مِ :
أٟم٧م سمٜم٧م ومالٟما٦م اًمتال
هل أروٕم٧م أظمل ،وٓ قمالىم٦م زم ِ
سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝم٤م ،وم٠مشمزوضمٝم٤م ،أطمد أظمقة هذا اًمروٞمع يتزوج سمٜم٧م اعمروإم٦مٟٕ :ماف ٓ
قمالىم٦م ًمف هبذا اًمرو٤مع أهن٤م هٙمذا.
أيْم٤م أقمامم اًمروٞمع أقمامُمف أضم٤مٟم٥م ُمـ اعمروٕم٦م وُمـ زوضمٝم٤م ًمف أوٓدهاؿ ،أوٓد قمٛماف أوٓد أقمامُماف،
يمذًمؽ ً
يتزوضمقن ُمـ سمٜم٤مت هذه اعمروٕم٦م ،وُمـ سمٜم٤مت زوضمٝم٤م ٓ ،ىمراسم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف اًم٘مراسم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمروٞمع.
أيْم٤م جمٛمع قمٚمٞمف ،إٓ قمٜمد
ًمٚمحر أن يتزوج أيمثر ُمـ أرسمع ،وٓ ًمٚمٕمٌد أن يزيد قمغم اصمٜمتلم) .هذا ً
ي٘مقل( :وٓ جيقز ّ
ِ
٤مب
سمٕمض اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م ،ومٛمثال يٌ٤مح ًمف واطمدة واصمٜمت٤من وصمالث أرسمع ،ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤مٟمٙم ُحقا َُم٤م َـم َ
ًَم ُٙمُؿ ُمـ اًمٜمًِِّّ ِ
َث َو ُر َسم٤م َع﴾  ،اىمتٍم قمغم أرسمع :وذًمؽ ٕٟمف ًمق شمزوج مخً٤م :وم٘مد يٕمجز ِ
٤مء َُمثْٜمََك َو ُصمالَ َ
قمـ اًمٕمدل ،وىمد
ِّ َ َ
( )384

يٕمجز قمـ اًمؽمسمٞم٦م ٕوٓدهـ وٟمحق ذًمؽ ،وىمد يٙمثر إوٓد ،ومن ىمقًمفَ ﴿ :ذًمِ َؽ َأ ْد َٟمَك َأَّٓ َشم ُٕمق ًُماقا﴾ ُ ،ما٤م ُمٕمٜماك
( )385

اًمٗم٘مر،
﴿ َأَّٓ َشم ُٕمق ًُمقا﴾ ؟ سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :أن ٓ يٙمثر اًمٕمٞم٤مل ،اًمذيـ يٙمٗمٚمقٟمٙمؿ ،وآظمرون ىم٤مًمقا :أن ٓ شمٗمت٘مروا ،اًمٕم٤مئٚم ُ٦م ُ
ومٛمـ َشم ََز َّو َج ظم٤مُمً٦م :ومٜمٙم٤مطمف سم٤مـمؾُ ،حيٙمؿ سمٌٓمالٟمف ُمـ أصٚمف ،ومال يتزوج أيمثر ُمـ أرسمع ،اًمٕمٌد قمغم اًمٜمّّّماػ ُما٤م دام
ممٚمق ًيمً٤م ومال يتزوج أيمثر ُمـ اصمٜمتلم أُمتلم أو طمرشملم ٓ يتزوج أيمثر ُمـ اصمٜمتلم ،صمؿ هٙمذا ي٘مٍم اًمٕمٌد قماغم اصمٜمتالم هاذا
ٕٟمف قمغم اًمٜمّمػ ُمـ احلر.
ي٘مقل( :حي رم اجلٛمع سملم إظمتلم ،وسملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م ،واعمرأة وظم٤مًمتٝم٤م) ،يًٛمك هذا َتريؿ اعمّم٤مهرة ،قمرومٜم٤م أن
اعمحرُم٤مت حمرُم٤مت سم٤مًمٜمً٥م ،وحمرُم٤مت سم٤مًمرو٤مع ،وحمرُم٤مت سم٤معمّم٤مهرة ،أم زوضمتف حمرُم٦م قمٚمٞمف َتريؿ ُمّم٤مهرة َتريام
َتريؿ ُمّم٤مهرة ،أُم٤م أظم٧م زوضمتف :وم٢مهن٤م حمرُم٦م قمٚمٞمف ،وًمٙمـ َتريام ُم١مىمتا٤م،
ُم١مسمدا ،سمٜم٧م زوضمتف ُمـ همػمه حمرُم٦م قمٚمٞمف
َ
وم٢مذا ـمٚمؼ زوضمتف واٟمتٝم٧م قمدهت٤م :طمٚم٧م أظمتٝم٤م هذا َتريؿ إمم ٍ
أُمدً ،مٞمس ُم١مسمدا.
لم إُ ْظمتَ ْ ِ
َلم﴾  ،وىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ:
دم َٛم ُٕمقا َسم ْ َ
﴿و َأن َ ْ
وحيرم اجلٛمع سملم إظمتلم :ىم٤مل -شمٕم٤مممَ :
«َٓ َيتَ ََز َّو ُج اعمَْ ْر َأ ُة َقم َغم َقم َّٛمتِ َٝم٤مش  ،هنك أن يتزوضمٝم٤م قمغم قمٛمتٝم٤م جيٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م وسمالم اعمارأة وظم٤مًمتٝما٤م عما٤مذا؟
( )386

( )387

( )384اًمٜمً٤مء.3 :
( )385اًمٜمً٤مء.3 :
( )386اًمٜمً٤مء.23 :

فروع الفقه
ي٘مقل« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ إِ َذا َوم َٕم ْٚمتُ ُْؿ َذًمِ َؽَ :ىم َٓم ْٕمتُ ُْؿ َأ ْر َطم٤م َُم ُٙم ُْؿش  ،اًمٕم٤مدة أن اًمزوضمتلم يٙمقن سمٞمٜمٝمام سمٖمْم٤مء إذا يم٤من قمٜماد اًمرضماؾ
( )388

زوضمت٤من اًمٕم٤مدة أن يمؾ واطمدة أو ُمثال سمٕم ْمٝمـ َت٘مد قمغم إظمرى ،وشمتٌع قمثراهت٤م وشمًٌٝم٤م قمٜمد اًمزوج وشم٘م٤مـمٕمٝم٤م وٓ
شمًٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٚمذًمؽ يم٤من ومٞمٝم٤م أن يتزوج أظمتٝم٤م :طمتك ٓ شم٘مٓمع أظمتٝم٤م وٓ هتجره٤م ،ويمذًمؽ ٓ يتزوج قمٛمتٝم٤م :طمتك
ٓ شم٘م٤مـمع اًمٕمٛم٦م ،ويمذًمؽ اخل٤مًم٦م ويمذًمؽ سمٜم٧م أظمٞمٝم٤م وسمٜم٧م أظمتٝم٤م ومٚمذًمؽ هنك أن جيٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م وسملم اعمرأة
وظم٤مًمتٝم٤م.
اًمزاٟمِٞم ُ٦م ٓ ي ِ
﴿اًمز ِاين َٓ ي ِ
ٜمٙم ُح إَّٓ َزاٟمِ َٞم ً٦م َأ ْو ُُم ْ ِ
ٜمٙم ُح َٝم٤م إَِّٓ
(وَترم اًمزاٟمٞم٦م طمتك شمتقب) ،وأي٦م قمغم اإلـمالقَّ :
نم َيم ً٦م َو َّ َ َ
َ

َز ٍ
ان َأ ْو ُُم ْ ِ
لم﴾  ،وًمٙمـ ىم٤مًمقا :إن اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،وم٢مذا شم٤مسم٧م شمقسم٦م صا٤مدىم٦م طمٚما٧م
نم ٌك َو ُطم ِّر َم َذًمِ َؽ َقم َغم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
( )389

وضم٤مز أن يتزوضمٝم٤م سمٕمدُم٤م شمتقب وٓ سمد ُمـ يمقن اًمزوضم٦م راوٞم٦م إٓ أن يزوج اًمرضماؾ اسمٜمتاف اًمٌٙمار هماػم اًمٌ٤مًمٖما٦م أو
ْار
اعمجٜمقٟم٦م هٙمذا اؿمؽمط رو٤م اًمزوضم٦م ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ َٓ« :شمٜمْ َٙم َُح إَ ْي ُؿ َطمتََّّك ُشم ًُْاتَ ْ٠م َُم َرَ ،وَٓ ا ًْمٌِ ْٙم ُ
َطمتََّّك ُشم ًُْتَ ْ٠م َذ َنش  ،اعمٕمٜمك أن اًمٌٙمر ىمد شمًتحتل أن شمتٙمٚمؿ ومتًت٠مذن ،وم٢مذا ؾمٙمت٧م :ومرو٤م اًمٌٙمر ؾمٙمقهت٤م ،هٙمذا ٓ سمد
( )393

ُمـ رو٤م اًمزوضم٦م ،وٓ جيقز إيمراهٝم٤م.
وذيمروا أن اًمقاًمد ًمف أن يزوج اسمٜمتف اًمٌٙمر همػم اًمٌ٤مًمٖم٦م وًمق مل شم٠مذن ٕن اًمقاًمد قما٤مدة حيا٥م اخلاػم ٓسمٜمتاف ،حيا٥م
أوٓده وحي٥م هلـ اخل ػم ومال يزوضمٝم٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م راوٞم٦م إٓ إذا يم٤من ذًمؽ حلٗمٔمٝم٤م وُمّمٚمح٦م رآه٤م وم٢مذا يم٤مٟما٧م هماػم
سم٤مًمٖم٦م ومج٤مز ًمف أن يزوضمٝم٤م وًمق مل ي٠مظمذ رأهي٤م هٜم٤مك ىمقل أٟمف يزوضمٝم٤م وًمق يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٦م سمدون رو٤مه٤م يزوضمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م
سمٙمرا وًمق يم٤مٟم٧م سمٜم٧م قمنميـ ؾمٜم٦م وٟمحقه٤م ،هذا يًٛمك اإلضمٌ٤مر :أن جيؼم اسمٜمتف اًمٌ٤مًمٖم٦م وهمػم اًمٌ٤مًمٖم٦م ومٞمف اًمّمحٞمح أٟمف
ٓ جيقز إضمٌ٤مر اًمٌ٤مًمٖم٦مٕ :هن٤م إذا أيمره٧م ٓ شمٕمٞمش ،قمٞمِم٦م هٜمٞمئ٦م ُمع ذًمؽ اًمزوج سمؾ يٙمقن سمٞمٜمٝمام سمٖمْم٤مء وأطم٘م٤مد وشمت٠ممل

(ُ ) 387متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓشمٜمٙمح اعمرأة قمغم قمٛمتٝم٤مُ ،)5111 ،5113( ،مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب َتريؿ
اجلٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م أو ظم٤مًمتٝم٤م ذم اًمٜمٙم٤محُ )1438( ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر.
( )388أظمرضمف اًمٓمؼماين ( ) 11931سمٚمٗمٔمفُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام وأظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ( )4116سمٛمٕمٜم٤مه ،طمدي٨م
اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام  .ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم ( :) 631/7احلدي٨م ؾمٙم٧م قمٚمٞمف قمٌد احلؼ ،وُمداره قمغم أيب طمريز وهق سمٗمتح
احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ،صمؿ زاي ذم آظمره ،واؾمٛمف :قمٌد اهلل سمـ احلًلم ،ىم٤ميض ؾمجًت٤من وطم٤مًمتف خمتٚمػ ومٞمٝم٤م.
( )389اًمٜمقر.3 :
(ُ ) 393متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ يٜمٙمح إب وهمػمه اًمٌٙمر واًمثٞم٥م إٓ سمرو٤مه٤مُ ،)6973 ،6968 ،5136( :مًٚمؿ:
يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اؾمتئذان اًمثٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمٜمٓمؼ واًمٌٙمر سم٤مًمًٙمقتُ )1419( ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.

فروع الفقه
ٕهن٤م يمرهتف ُم٤م روٞم٧م سم٤مًمزواج سمف هٙمذا أُم٤م اعمجٜمقٟم٦م ومٚمف أن يزوضمٝم٤م :وذًمؽ ٕٟمف ي٘مّمد سمذًمؽ ُمـ يٕمٗمٝم٤م ىمد يٙمقن
ُمٕمٝم٤م ىمقة ؿمٝمقة وشمتٕمرض ًمٚمزٟم٤م وإذا أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م أطمد ـم٤موقمتف وم٢مذا زوضمٝم٤م أسمقه٤م وًماق ُما٤م اؾمتِما٤مره٤م وم٢مهنا٤م شمتٕمٗماػ
سمذًمؽ اًمزوج يٕمٗمٝم٤م هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٜمٙمقح.
ُقره٤م وضمقداُ ،صمؿ ْ ِ
ِ
ؼم َةَ.
احل٤ميم ُؿَ ،وَٓ ُي َز ِّو ُضم َٝم٤م إَِّٓ سمِ ِر َو َ
٤مه٤م ،إَِّٓ اعمُْ ْج َ َ
اعمُْٜمْْٙم ُحُ :ه َق ا ًْم َق ِ ُّزمَ ،و ُه َق َأ ْىم َر ُب ُذ ُيم ِ َ ُ ُ ً َّ َ
(اًمث٤مًم٨م :اعمٜمٙمح) ،اعمٜمٙمح هق اًمقزم وهق أىمرب ذيمقره٤م وضمقدا صمؿ احل٤ميمؿ وٓ يزوضمٝم٤م إٓ سمرو٤مه٤م إٓ اعمجؼمة
ِ
َ٤مح إَِّٓ سمِ َق ِ يزمش  ،وىم٤مل هلذه وًمق يم٤من وٕمٞمٗم٤مُ َٓ« :شم َُز ِّو ُج
ٓ سمد ُمـ اًمقزم صمٌ٧م أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملٟ َٓ« :م َٙم َ
ِ
اعمَْر َأ ُة اعمَْر َأ َةَ ،وَٓ ُشم َُزوج اعمَْر َأ ُة َٟم ْٗمًٝم٤مَ ،وم٢مِ َّن َّ ِ ِ ِ
َا٤مح إَِّٓ
اًمزاٟمٞمَ َ٦م ه َل ا ًَّمتل ُشم َُز ِّو ُج َٟم ْٗم ًَ َٝم٤مش  ،هذا هق ىماقل اجلٛمٝماقرٟ َٓ« ،م َٙم َ
َ َ
ْ َ
ِّ ُ ْ
ْ
( )391

( )392

ِ
سمِق ِزمش  ،و روي قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦مَ « :أيام اُمر َأ ٍة َٟم َٙمَح ْ٧م َٟم ْٗمًٝم٤م سمِ َٖم ِ ِ ِ
٤مطم َٝم٤م َسم٤مـمِ ٌؾش  ،وذم روايا٦م:
َػم إِ ْذن َوًمٞمِّ َٝم٤مَ :ومٜم َٙم ُ
َ
َ َ ْ
ُّ َ ْ َ
َ ي
« َوم ِ
٤مؾمدٌٌ ش.
( )394

( )393

ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م إمم أٟمف جيقز أن شمزوج وىم٤مًمقا :إهن٤م متٚمؽ ُمثال َأُمتٝم٤م وم٢مذا يم٤مٟم٧م متٚمؽ أُمتٝم٤م ومتٚمؽ ُم٤مهل٤م ومٙمٞماػ ٓ
ِ
اق ِ يزمش  ،وهاق
َا٤مح إَِّٓ سمِ َ
متٚمؽ ٟمٗمًٝم٤م وم٠مسم٤مطمقا هل٤م أن شمزوج ٟمٗمًٝم٤م يم٠من أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م سمٚمٖمتف إطم٤مدي٨م ُم٤م سمٚمٖمفٟ َٓ« :م َٙم َ
( )395

ار َأ ُة َٟم ْٗم ًَا َٝم٤مش  ،ويماذًمؽ احلادي٨م
طمدي٨م صحٞمح ،ويمذًمؽ احلدي٨م أظمرُ َٓ« :شم َُز ِّو ُج اعمَْ ْر َأ ُة اعمَْ ْر َأ َةََ ،وَٓ ُشم َُز ِّو ُج اعمَْ ْ
ِ
أظمرَ « :أيام اُمر َأ ٍة َٟم َٙمَح ْ٧م َٟم ْٗمًٝم٤م سمِ َٖم ِ ِ ِ
َ٤مطم َٝم٤م َسم٤مـمِ ٌؾش .
َػم إِ ْذن َوًمٞمِّ َٝم٤مَ :ومٜم َٙم ُ
َ
َ َ ْ
ُّ َ ْ َ
( )396

( )397

( )391صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)19746 ،19713 ،19518أسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ِرم ْاًم َق ِ ِّمم ،)2385( ،اًمؽمُمذي :يمت٤مب
اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ،) 1131( ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزمُ ،)1881( ،مـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك
إؿمٕمري -ريض اهلل قمٜمف .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ايب داود :صحٞمح ،وذم اًمٌ٤مب قمـ قم٤مئِم٦م و اسمـ قمٌ٤مس و أيب هريرة وهمػمهؿ.
( )392صحٞمح دون اجلٛمٚم٦م إظمػمة :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزمُ )1882( ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل
قمٜمف ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح دون مجٚم٦م اًمزاٟمٞم٦م.
( )393شم٘مدم َترجيف.
( )394صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)26235 ،25326 ،24372 ،24235أسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ِرم ْاًم َق ِ ِّمم،)2383( ،
واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ،) 1132( ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ
سمقزمُ ،)1879( ،مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.
( )395شم٘مدم َترجيف.
( )396شم٘مدم َترجيف.
( )397شم٘مدم َترجيف.

فروع الفقه
ُمـ هق اًمقزم؟ هق أىمرب اًمذيمقر وضمقدا ،وٓ وٓي٦م ُمع وضمقد إب ،وًمق يم٤من اسمٜمٝم٤م يمٌػما :ومال يزوضمٝما٤م اسمٜمٝما٤م
وإب ُمقضمقد ،إب يزوج سمٜم٤مشمف ،هذا هق إصؾ إىمرب أوٓ إب ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ أىمرب اًمذيمقر ومٞمزوضمٝم٤م اسمٜمٝم٤م،
صمؿ اسمـ اسمٜمٝم٤م ،وم٢مذا مل يٙمقٟمقا :وم٠مظمقه٤م اًمِم٘مٞمؼ ،صمؿ أظمقه٤م ٕب ،وٓ يزوج إخ ُمـ إمٟٕ :مف ُماـ ذوي إرطما٤مم،
يزوضمٝم٤م أىمرهبؿ ،صمؿ إذا مل يٙمقٟمقا هٜم٤مك أظمقة وم٠موٓد اإلظمقة ،وم٢مذا مل يٙمقٟمقا هٜم٤مك إظمقة وٓ أوٓد إظماقة :اٟمت٘مٚما٧م
قمٛمٝم٤م اًمِم٘مٞمؼ ،صمؿ قمٛمٝم٤م ٕب ،صمؿ أسمٜم٤مء أقمامُمٝم٤م قمغم هذا اًمتٕم٘مٞم٥م صمؿ َقم ّؿ أسمٞمٝم٤م ،صماؿ
اًمتٕمّمٞم٥م إمم إقمامم ،ومٞمزوضمٝم٤م ُّ
اسمـ قمٛمف وٟمحق ذًمؽ.
صمؿ أُمٝم٤م ٕب ،صمؿ أسمٜم٤مء أقمامُمٝم٤م قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م ،صمؿ قمؿ أسمٞمٝم٤م ،صمؿ اسمـ قمٛمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ ،وم٢مذا مل يقضمد أطمد ُمـ
اًمً ْٚم َٓم٤م ُن َو ِ ُّزم َُم ْـ َٓ َو ِ َّزم ًَم ُفش .
اًمٜمً٥مَ :ز َّو َضمٝم٤م احل٤ميمؿُّ « :
( )398

وٓ يزوضمٝم٤م إٓ سمرو٤مه٤م :وذًمؽ ٕن هل٤م ُمٚمٙمٞم ً٦م ،ومال ُي ْٙم ِْر ُه َٝم٤م َقم ُّٛمٝم٤م ،وٓ اسمـ قمٛمٝم٤م ،وٓ احل٤ميمؿ اًم٘م٤ميض قمغم َُم ْـ
ٓ ُشمُريده ،إٓ اعمُْجؼمة اًمتل هل اعمجٜمقٟم٦م :وم٢مهن٤م ٓ دراي٦م هل٤م ،وٓ رأي هل٤م.
اإل ْؿمٝم ِ
اًمز ْو َضم ْ ِ
قلَ ،وَٓ ُسمدََّّ ُِمٜمْ ُفَ ،وَٓ ُسمدََّّ ُِم ْـ َشم ْٕم ِٞم ِ
َواعمُْٜمْ َٙم َُح سمِ ِفُ :ه َق ِ
٤مب َوا ًْم َ٘مٌُ ُ
ف.
٤مدَ ،و ِذم ا ًْم َٙم َٗم٤م َء ِة ِظمالَ ٌ
لم َّ
لمَ ،و ِ َ
ياج ُ
اإل َ
(اعمٜم َٙمَح سمف) ،وهق اًمّمٞمٖم٦م ،وٓ سمد ُمـ اإلجي٤مب واًم٘مٌقل ،اإلجي٤مب ُِم َـ اًمقزم واًم٘مٌقل ُِم َـ اًمزوج ،واظمتٚمٗمقا هؾ
هٜم٤مك أًمٗم٤مظ حمّمقرة أو دمقز سمٙمؾ ًمٗمظ ي١مدي اعمٕمٜمك؟ أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن ٓ :سمد ُمـ ًمٗمٔمتلمً ،مٗمٔم٦م "زوضمتؽ" أو
ًمٗمٔم٦م "أٟمٙمحتؽ"ٕ :هن٤م اًمتل وردت ذم اًم٘مرآن ،ومٞم٘متٍما اًماقزم قماغم اؾماتٕمامل إطمادامه٤م ،أو جيٛمٕمٝماام" :زوضمتاؽ
وأٟمٙمحتؽ".
أُم٤م اًم٘مقل اًمث٤مين :إٟمف جيقز سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمتل شمدل قمغم اعمٕمٜمك ،وم٢مذا ىم٤ملَُ :م َّٚم ْٙمتُ َُؽ اسمٜمتل ومالٟم٦م ،أو ىم٤ملَ :و َه ٌْتُ َُؽ اسمٜمتل
ومالٟم٦م ،أو َأ َسم ْح ُ٧م ًمؽ اسمٜمتل ومالٟم٦م :هٜم٤م ًمٗمظ اًمتٛمٚمٞمؽ ،وًمٗمظ اهلٌ٦م ،وًمٗمظ اًمٕمٓمٞم٦م ،أقمٓمٞمتٙمٝم٤م ،وًمٗمظ اإلسم٤مطم٦م إذا يم٤مٟم٧م
ُمٕمرووم٦م قمٜمدهؿ :ضم٤مز اًمتٕمٌػم هب٤م .وأُم٤م اًم٘مٌقل :وم٢مٟمف يّمح ِّ
سمٙمؾ ُم٤م ي١مدي اعمٕمٜمك ،وم٢مذا ىم٤ملَ :ىمٌِ ْٚم ُ٧م ذًمؽ ،أو واوم٘م٧م أو
روٞم٧م سمفَ :صدََ َق قمٚمٞمف أٟمف ىمٌقل ،هذا اإلجي٤مب واًم٘مٌقل ،وٓ سمد ُمٜمف ،وٓ سمد ُمـ شمٕمٞملم اًمزوضملم.

( )398صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)26235 ،25326 ،24372 ،24235أسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ِرم ْاًم َق ِ ِّمم،)2383( ،
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ،) 1132( ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب ا ًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم،
(ُ ،)1879مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٌ٤مس وهمػمه.

فروع الفقه
واًمتٕمٞملم :أن ي٘مقل :اسمٜمتل ومال ٟم٦م ،أو ي٘مقل :زوضمتؽ ي٤م ومالن ،يٕملم اًمزوج ويًٛمٞمف ،أو ي٘مقل :يا٤م أهيا٤م احلا٤مض
لم ُيمُؾ ُمـ اًمازوضملم،
ُمٕمل ومالن ،وإذا يم٤من هم٤مئٌ٤م وًمف ويمٞمؾ :ي٘مقلَ :ز َّو ْضم ُ٧م ُمقيم َٚمؽ ومالٟم٤م اسمٜمتل ومالٟم٦م ،ومال سمد أن ُي َٕم َّ َ
وٓ سمد ُمـ اإلؿمٝم٤مد ،ورد ذم طمدي٨م «َٓ ٟمِ َٙمَ٤مح إَِّٓ سمِق ِزم و َؿم ِ
ا٤مهدََ ْي َقمادْْ ٍلش  ،يٙمقٟما٤من طما٤مضيـ قماغم اإلجيا٤مب
َ ي َ
َ
( )399

واًم٘مٌقل ،يًٛمٕم٤من ىمقًمف :زوضمتؽ ،وىمقل هاذا :ىمٌٚما٧م ،هاذا اًمِماٝمقد ،أُمار اهلل -شمٕما٤ممم -سم٤مًمِماٝم٤مدة قمٜماد اًمٌٞماع:
أيْم٤م قمٜمد
﴿و َأ ْؿم ِٝمدُُ وا َذ َو ْي َقمدْْ ٍل ُِّمٜم ُٙم ُْؿ﴾  ،ومٙمذًمؽ ً
﴿و َأ ْؿم ِٝمدُُ وا إِ َذا َشمٌَ٤م َي ْٕمتُ ُْؿ﴾  ،وأُمر هب٤م قمٜمد اًمٓمالقً :م٘مقًمفَ :
َ
( )433

( )431

اًمٕم٘مد ٓ سمد ُمـ ؿم٤مهديـ.
(وذم اًمٙمٗم٤مءة ظمالف) ،وإيمثرون قمغم أهن٤م ًمٞمً٧م ذـم٤م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٜمدوسم٦م ،اخلالف قمٜمدٟم٤م ذم هاذه اعمٛمٚمٙما٦م أ َّن
اًمٕمرب أرومع رشمٌ٦م ُمـ اعمقازم ،اعمقازم اًمذي َُم َّس آسم٤مءهؿ ِرق ،ومٞم٘مقًمقنٟ ٓ :متزوج وٓ ٟمزوج اعمقازم ،وجيٕمٚمقن هذا ُمـ
اًمٙمٗم٤مءةٕ :هنؿ ًمٞمًقا أ ْيم َٗم٤مء ًمٜم٤م .أُم٤م ذم اًمٌالد إظمرى :ومال يٗمرىمقن سملم اًمٜم٤مس ،ؾمقاء يم٤من ُمـ اعمقازم ومٞمًٛمقن هباذه
اًمٌالد "اخلْمػمي" وٟمحقه ،ومٞم٘م٤مل :إهنؿ ًمٞمًقا أيمٗم٤مء ًمٚمٕمرب ،وورد ذم ذًماؽ طمادي٨م وًمٙمٜماف وإمٞمػ ،احلادي٨م
ضَ ،واعمَْ َق ِازم َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْيم َٗم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ُمذيمقر ذم "سمٚمقغ اعمرام"« :ا ًْم َٕم َر ُب َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْيم َٗم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ض ،إَِّٓ َطم ِ٤مئ ًٙمًا٤م َأ ْو َطم َّج٤م ًُما٤مش ،
( )432

هٙمذا احلدي٨م وٕمٞمػ .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :إٟمف ُمٙمذوب".
أيْم٤م أن ِْ
ف اًمدٟمٞمئ٦م شمٙمقن ٟم٤مىمّم٦م و ُُمٜمَ ِّ٘م َّم ً٦م ًمٚمزوج أو ًمٚمزوضم٦م ،وم٢مذا يم٤من ذًمؽ اخل٤مـم٥م َطم َّج٤مُم٤م أو
احل َر َ
وٓ ؿمؽ ً
ِ
ِ
ِ
٤مطم٤م اًمذي جيٛمع إؾمٛمدة وٟمحق
٥م قم٤مُمٚمٝم٤م
طم٤مئٙم٤م أو َد َّسم٤م ًهمً٤مٕ :ن اًمدسم٤مهم٦م ً
روائح ُُمٜمْْتٜمَ ً٦م ،أو ٟمحق يمذًمؽ َيم ًََّ ً
َ
أيْم٤م ُشم ْٙمًْ ُ
ْار َُم ُٙم ُْؿ ِقمٜمادََ اهللَِّ
ذًمؽ :وم٢من ه١مٓء يمٚمٝمؿ صٜم٤مقم٤مهتؿ رديئ٦م ،وًمٙمـ ُمع ذًمؽ إصاؾ أن اًمٙمٗما٤مءة ذم اًماديـ﴿ :إِ َّن َأ ْيم َ

( )399ؾمٌؼ َترجيف.
( )433اًمٌ٘مرة.282 :
( )431اًمٓمالق.2 :
( ) 432وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم "ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من" ( ،)133/4اًمٌٞمٝم٘مل (ُ ،)13549 -13547( )134/7مـ طمدي٨م
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-وٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم سمٚمقغ اعمرام ( :)193/1رم إؾمٜم٤مده راو مل ُيًؿ ،واؾمتٜمٙمره أسمق طم٤مشمؿ ،
وًمف ؿم٤مهد قمٜمد اًمٌزار ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع .وأورده اسمـ طمٌ٤من ذم "اعمجروطملم" ( :)124/2وأقمٚمف سمٕمٛمران سمـ أيب اًمٗمْمؾ
وىم٤مل :يم٤من ممـ يروي اعمقوققم٤مت.

فروع الفقه
َأ ْشم َ٘م٤م ُيم ُْؿ﴾  ،وم٢مذا يم٤من شم٘مٞم٤م ،وًمق يم٤من طمدادا ،وًمق يم٤من طمذاء ،أو ظمرازا ،أو طمالىم٤م ،أو طمج٤مُم٤م ،وم٢مٟمف يمٗم١م إذا يم٤من َشم َِ٘م ًّٞم٤م
َٟم َِ٘م ًّٞم٤م ،هذا هق اًمّمحٞمح.
( )433

ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ِقم ْٚم ٍؿ).
اًمّمدََ ُاقَ ،وَٓ ُسمدََّّ ُِمٜمْ ُفَ ،و َأ ْن َي ُٙمُق َن َؿمٞمْئً٤م ًَم ُف ٟمِ ّْم ٌ
َواعمُْٜمْ َٙم َُح َقم َٚمٞمْفُ :ه َق َّ
ػَ ،و ًَم ْق ُىم ْرآ ًٟمً٤مَ ،ويمتََ٤م َسم ً٦مَ ،و َشم ْٕمٚم َ
﴿وآ ُشمُقا اًمٜمِّ ًَِّ٤م َء َصدُُ َىم ِ٤مهتِ َّـ
(اعمٜم َٙمَح قمٚمٞمف) ،وهق اًمّمداق ،اعم٤مل اًمذي يدومع ًمٚمزوضم٦م يٚمتزم سمف اًمزوج :ىم٤مل -شمٕم٤مممَ :

ٟمِ ْح َٚم ً٦م﴾  ،ومال سمد أن يٙمقن هل٤م صداق وًمق يم٤من ىمٚمٞمال ،وعمََّ٤م ظمٓم٥م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -وم٤مـمٛم٦م :قمٜمد ذًمؽ ـمٚم٥م ُمٜمف
ؿمٞمئ٤م ،هؾ قمٜمدك رء ُشمُٕمٓمٞمف؟ ىم٤ملُ :م٤م قمٜمدي رء ،ويم٤من قمٜمده درع اًمتال ُشمُٚماٌس ذم اًم٘متا٤مل ،ىما٤ملَ « :أ ْيا َـ ِد ْر ُقم َ
اؽ
ِ
ِ ِ
ْ ِ ِ
٤مه٤مش  .ضمٕمؾ هذا صداىمٝم٤م ،ومال سمد ُمـ
احل َٓمٛمٞمَّ ُ٦م ا ًَّمتك َأ ْقم َٓمٞمْتُ َٙم َٝم٤م َي ْق َم َيم ََذا َو َيم ََذا؟شَ .ىم َ٤ملِ :ه َك قمٜمْْديَ ،ىم َ٤ملَ « :وم َ٠م ْقمٓم َٝم٤م إِ َّي َ
ُ
( )434

( )435

اًمّمداق.
وٓ سمد أن يٙمقن اًمّمداق ًمف ٟمّمػ ،ومٚمق ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ أن يدظمؾ هب٤مُ :مٚمؽ ٟمّمٗمف ،ومٚمف ٟمّمٗمف وهلا٤م ٟمّماٗمف ،إٓ أن
يٕمٗمق هق أو شمٕمٗمق هل ،جيقز أن ُيّمدىمٝم٤م شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن .ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مذًمؽ اًمرضمؾَ « :ز َّو ْضمتُ َٙم َٝم٤م
سمِام ُمٕم َؽ ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
آنَ ،وم َٕم ِّٚم ْٛم َٝم٤م ِقم ْ ِ
نمي َـ آ َي ً٦مش  ،ضمٕمؾ هذا صداىم٤م ،أو يمذًمؽ إذا ىم٤مل :قمغم أن شمٕمٚمٛمٝم٤م اًمٙمت٤مسم٦م ،قمغم أن
َ ََ
َ ْ
شمٕمٚمٛمٝم٤م اًمٗم٘مف ،أو إدب شمٕمٚمٛمٝم٤م ؿمٞمئً٤م شمٜمتٗمع سمف ،يّمح أن جيٕمؾ ذًمؽ صداىم٤م ،و َي ِّم ّح َتٗمٞمٗماف ومٞمُ ًَا ّـ َتٗمٞماػ اعمٝمار،
ِ
اطمدََ ٍة َٟمَحق َ ْ ِ ِ ِ ِ
وذيمرت قم٤مئِم٦م « َأ َّن اًمٜمٌََِّّل -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ -يمَ٤م َن يّم ِد ُق ٟمًِ٤مءه ُيم َُّؾ و ِ
نم ْة
ْ َ
َ
َ َُ
ُ ْ
َّ َ
ْ َ َ َ
مخًٛمئَ٦م د ْر َه ٍؿ ،ا ْصمٜمََتل َقم ْ َ
( )436

ػ ُأ ِ
ِ
وىمٞمَّ ٍ٦مش
ٟمّم َ
ُأوىمٞمَّ ً٦م َو ْ

( )437

ويًٛمك اًمٜمّمػ َٟم ًَِّم٤م ،واعمجٛمقع مخس ُمئ٦م درهؿ ،وسمٜم٤مشمف قمغم أرسمع ُمئ٦م درهاؿ ،هاذا يما٤من

( )433احلجرات.13 :
( )434اًمٜمً٤مء.4 :
اًمر ُضم ِؾ َي ْد ُظم ُؾ سمِ ْ٤مُم َر َأشمِ ِف َىم ٌْ َؾ َأ ْن ُيٜمْ ِ٘م َد َه٤م َؿم ْٞم ًئ٤م ،)2125،2127( ،واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب
( )435صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ِرم َّ
اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب َتٚم٦م اخلٚمقةُ ،)3376 ،3375( ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 436متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،سم٤مب ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف ( )5135 ،5132 ،5329واًمٚمٗمظ ًمف،
ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اًمّمداق وضمقاز يمقٟمف شمٕمٚمٞمؿ ىمرآن وظم٤مشمؿ طمديد وهمػم ذًمؽ ُمـ ىمٚمٞمؾ ويمثػمُ )1425( ...مـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ
ؾمٕمد -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 437أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اًمّمداق وضمقاز يمقٟمف شمٕمٚمٞمؿ ىمرآن وظم٤مشمؿ طمديد وهمػم ذًمؽ ُمـ ىمٚمٞمؾ ويمثػم )1426( ...سمٜمحقه.

فروع الفقه
مح ِـ سمـ َقمق ٍ
ف َو َمل َيدْْ َوم ْع إَِّٓ َو ْز َن َٟم ََق ٍاة ُِم ْـ َذ َه ٍ
٥مش  ،يٛمٙمـ أهن٤م شمزن ديٜم٤مريـ واًمديٜم٤مر اصمٜم٤م
اًمر ْ َ ْ ُ ْ
صداىمفَ « ،و َشم ََز َّو َج َقم ٌْ ُدُ َّ
( )438

قمنم درمه٤م يٕمٜمل يم٠مٟمف أصدىمٝم٤م أرسمٕم٦م وقمنميـ درمه٤م.
واًمدرهؿ ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٗمْم٦م ،وهٙمذا ضم٤مء إُمر سمتخٗمٞمٗمف ذم هذا ُما٤م يتٕمٚماؼ سما٤مٓضمتامع وهمادا إن ؿما٤مء اهلل ٟم٘مارأ
اًمٓمالق وُم٤م سمٕمده.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
اًمِم َ٘م ِ
اخلُ ْٚم ُع َقم َغم ِقم َق ٍ
(وا ًْم ِٗم َر ُاق َأ ْؿم َٞم٤م ُءَ :أ َطمدُُ َه٤مْ :
ض ِقمٜمْْدََ ِّ
ص َقمدََ َد اًم َّٓمالَ َِق.
٤مقَ ،و ُه َق َوم ًْ ٌخ َٓ ُيٜمْْ٘م ُ
َ
اًمٗمراقَ :ظم َّّم ُف سم٤مًمٗمراق سملم اًمزوضملم ،وإٓ :ومٝمٜم٤مك ومِ َر ُاق أهؾ اعمٕم٤ميص وهق هجرهؿ ،ويمذًمؽ ومراق إىما٤مرب
سمٛمٕمٜمك اًمتٌ٤مقمد سمٞمٜمٝمؿ ذم إُم٤ميمـ ،وًمٙمـ ومراق اًمزوضملم هق اًمذي يتٕمٚمؼ سمف إطمٙم٤مم ومجٕمٚمف أرسمٕم٦م أٟمقاع أو مخًا٦م:
إول :اخلٚمع.
وىمد شمقؾمع اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريٗمٝم٤م وسمٞمٜمقا ُمتك يّمح وُمتك ٓ يّمح وُم٤مذا يِمؽمط ومٞمف وٟمحق ذًمؽ.
ِ
ِ
خيَ٤م َوم٤م َأَّٓ ُي ِ٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِّ
قه َّـ َؿم ْٞمئً٤م إَِّٓ َأن َ َ
﴿وَٓ َحي ُّؾ ًَم ُٙم ُْؿ َأن َشم ْ٠م ُظم ُذوا مم َّ٤م آ َشم ْٞمتُ ُُٛم ُ
اخلٚمع :ذيمره اهلل ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ :
ِ
ِ
َ٤مح َقم َٚم ْٞم ِٝم َام ومِ َٞمام ا ْومتََدََ ْت سمِ ِف﴾ .
َوم٢مِ ْن ظم ْٗمتُ ُْؿ َأَّٓ ُي٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِّ َومالَ ُضمٜمَ َ
( )439

وُمٕمٜمك ﴿ َأَّٓ ُي ِ٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِّ﴾ :يٕمٜمل :أن ٓ يٕمٞمش اًمزوضم٤من قمٞمِم٦م ـمٞمٌ٦م ،وٓ َيتَّ َِّٗم َ٘م٤م ُمع آضمتامع ،ويٙمقن سمٞمٜمٝمام
ٟمٗمرة ،وشمٙمقن هذه ُمـ اًمزوضم٦م اًمتل َشم ْٙم َْر ُه زوضمٝم٤م ،وإصؾ ذم ذًمؽ ىمّم٦م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ َؿم َّامس  ،أطماد
ِ
ِ
ٞم٥م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ ،-ويماذًمؽ
أضمالء اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمف ،-يم٤من َشمَ٘م ًّٞم٤م ومّمٞمح٤م ،يٕمرف سم٠مٟمف َظمٓم ُ
ِ
ِ
ٞم٥م َقم َٚم ْٞم ِف ِذم ِد ٍ
يـ َوَٓ ُظم ُٚم ٍؼَ ،و ًَم ِٙمٜمِِّّل َأ ْيم َْر ُه ا ًْم ُٙم ْٗم َر
ً
أيْم٤م يم٤من مم َّ ْـ َؿم ِٝمدََ ًمف سم٤مجلٜم٦م ،وُمع ذًمؽ َيم َِر َهتْ ُف اُمرأشمف وشم٘مقلَ َٓ :أقم ُ
( )413

(ُ ) 438متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :-وم٢مذا ىمْمٞم٧م اًمّمالة﴾ (،3937 ،3781 ،2349
ُ ،) 6386 ،5155 ،5148 ،5372مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اًمّمداق وضمقاز يمقٟمف شمٕمٚمٞمؿ ىمرآن وظم٤مشمؿ طمديد وهمػم ذًمؽ ُمـ ىمٚمٞمؾ
ويمثػمُ )1427( ...مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.
( )439اًمٌ٘مرة.229 :
س ْسم ِـ َؿم َّام ٍ
( )413هق :اًمّمح٤ميب َصم٤مسمِ٧م ْسمـ َىم ْٞم ِ
ـملء .يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد .ويم٤من ظمٓمٞم٥م إٟمّم٤مر،
س سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر ،وأُمف اُمرأة ُمـ ّ
وي٘م٤مل ًمف :ظمٓمٞم٥م رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد .وىمتؾ يقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمدا ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر -ريض
اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 131 :شمرمج٦م  ،)253وإؾمد ( 451 /1شمرمج٦م .)569

فروع الفقه
ِذم ِ
اإل ْؾمالَ ِمَ ،وم َ٘م َ٤مل َهل٤م اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ َشم َُر ِّدي َـ َقم َٚم ْٞم ِف َطم ِدي َ٘متَ ُف؟ش َىم٤م ًَم٧مَٟ :م َٕم ْؿ
احل ِدي َ٘م َ٦مَ ،و َـم ِّٚم ْ٘م َٝم٤م َشم ْٓم ِٚمٞم َ٘م ً٦مش .
َوم َ٘م َ٤ملَ « :أ َُّم٤م ِّ
اًمز َي٤م َد ُةَُ :ومالَش َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف« :ا ْىم ٌَ ِؾ ْ َ

( )411

َو ِذم ِر َوا َي ٍ٦م َىم٤م ًَم ْ٧مَ :و َأ ِزيدُُ ،

( )412

وم٢مذا يمره٧م اعمرأة أظمالىمف ،أو َقم٤م َُم َٚم َٝم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م ؾمٞمئ٦م ،أو َو َّ٤مر َه٤م سمٕمدم اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ،أو قمدم اًمٕمنماة اًمٓمٞمٌا٦م ،أو
َيم َِر َهتْ ُف عمٕم٤مصٞمف وخم٤مًمٗم٤مشمف :ومٚمٝم٤م ُقم ْذ ٌر أن شمِمؽمي ٟمٗمًٝم٤م ،ومت٘مقل :ظمذ ُمٜمل أًمٗم٤م ،ظمذ ُمٜمل قمنميـ أًمٗم٤مِّ ،
وظمؾ ؾمٌٞمكم ،أٟم٤م
ٓ أؾمتٓمٞمع أن أىمقم ُمٕمؽ ،أٟم٤م أيمرهؽ وٓ أؾمتٓمٞمع أن أَتٛمؾ سم٘م٤مئل ُمٕمؽ.
ص سمف َقمدََ ُد اًمٓمالق وم٢مذا يمرهٝم٤م أو يمرهتف وسمذًم٧م ًماف ُما٤مٓ:
وم٤مخلٚمع قمغم قمقض قمٜمد اًمِم٘م٤مق ،وهق ومًخ ٓ َيٜمْ ُ٘م ُ
ظمذ هذا اعم٤مل ِّ
وظمؾ ؾمٌٞمكم ،وم٠مظمذه َ
وظم َّغم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ،صمؿ شمراضمٕم٤م َو َضمدََّّ َدا قم٘مدا وقم٤مؿم٤م ُمثال ؾمٜم٦م أو ؾماٜمتلم ،صماؿ يمرهتاف
أيْم٤م ،ومٌذًم٧م ًمف ُم٤مٓ ُمثال سمذًم٧م ًمف أًمٗم٤م أو أًمٗملم أو أيمثر ،و َىمٌِ َٚم َٝم٤م َ
اوٞمَ٤م َُم َّر ًة أظمرىَ ،وم َجادََّّ َد هلا٤م
وظم َّغم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ،صمؿ َشم ََر َ
َقم ْ٘مدًً ا ،ودومع هل٤م ُمٝمرا ،ورضمٕم٧م إمم َز ْو ِضم َّٞمتِف ،صمؿ يمرهتف ُمرة صم٤مًمث٦م ،وظمٚمٕم٧م ٟمٗمًٝم٤م سمامل صمؿ شمراوٞم٤م ،ومٚمف أن َيٜمْ ِْٙم َحٝما٤م
سمٕم٘مد ضمديد ،صمؿ إذا يمرهتف اعمرة اًمراسمٕم٦م ظمٚمٕم٧م ٟمٗمًٝم٤م وأقمٓمتف ُم٤مٓ وًمق إمم مخس ُمارات أو قمنما ُماراتٟٕ :ماف ٓ
٥م ُمـ اًمٓمالق ،وإٟمام هق ومًخ ،ومال َيٜم٘مص سمف َقمدََ ُد اًمٓمالق.
حي ًَ ُ
ُْ
ِ
﴿و ُسم ُٕمق ًَمتُ ُٝم َّـ َأ َطم ُّؼ سمِ َر ِّد ِه َّـ ِذم
واهلل -شمٕم٤ممم -ذيمر اًمٓمالق ُمرشملم قمغم
اًمرضمٕمل﴿ :اًم َّٓمالَ َُق َُم َّر َشم٤من﴾  ،وىم٤مل ومٞمفَ :
ّ
ِ
َ٤مح َقم َٚمٞمْ ِٝم َام ومِ َٞمام ا ْومتََدََ ْت سمِ ِف﴾ ،صمؿ ذيمر اًمٓمٚم٘ما٦م
َذًم َؽ﴾  :يٕمٜمل سمٕمد اًمٓمٚم٘م٦م أو اًمٓمٚم٘متلم ،وذيمر اخلٚمع سم٘مقًمفَ ﴿ :ومالَ ُضمٜمَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َػم ُه﴾ َومدََ َّل ذًمؽ قمغم أ ّن اخلٚمع ًمٞمس سمٓمالق،
اًمث٤مًمث٦م ،سم٘مقًمفَ ﴿ :وم٢من َـم َّٚم َ٘م َٝم٤م َومالَ ََت ُّؾ ًَم ُف ُمـ َسم ْٕمدُُ َطمتََّّك َشمَٜمٙم َح َز ْو ًضم٤م َهم ْ َ
( )413

( )414

( )415

وٓ يٜم٘مص سمف قمدد اًمٓمٚم٘م٤مت اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م.
ِ
ِّ٥م َقم َغم ُُم َٓم ِّٚم ٍؼَ ،و ُُم َٓم َّٚم ٍؼَ ،و ُُم َٓم َّٚم ٍؼ سمِ ِف.
ؽم ِّشم ٌ
اًمثَّ٤مين :اًم َّٓمالَ َُقَ ،و ُه َق ُُم َ َ

( ) 411أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب اخلٚمع ويمٞمٗمٞم٦م اًمٓمالق ومٞمفُ )5276 ،5273( ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(( ) )412أظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ (ُ )235مـ طمدي٨م قمٓم٤مء ُمرؾمال.
أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ( ،)321/3اًمٌٞمٝم٘مل (ُ )14621،14622مـ طمدي٨م أيب اًمزسمػم ُمرؾمال .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ( :)432/9إؾمٜم٤مده
رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمرؾمال.
( )413اًمٌ٘مرة.229 :
( )414اًمٌ٘مرة.228 :
( )415اًمٌ٘مرة.233 :

فروع الفقه
اًمز ْو َضم ُ٦م.
اًمز ْو ُج َأ ْو َو ِيمٞم ُٚم ُفَ ،طمتََّّك َّ
اعمُْ َٓم ِّٚم ُؼُ :ه َق َّ
اًمز ْو َضم ُ٦م.
َواعمُْ َٓم َّٚم ُؼِ :ه َل َّ
سيح ي َ٘مع سمِ ِف ُِمـ َهم ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
٤مهر ٌة و َظم ِٗمٞم ٌ٦م ،ي َ٘مع سمِ٤مًم َّٔم ِ
ِ
٤مه َر ِة َوسمِ ْ
٤مخلَ ِٗم َّٞم ِ٦م َُم َع اًمٜمِّ َّٞم ِ٦م.
َػم ٟم َّٞم٦مَ ،ويمٜمََ٤م َي ٌ٦م َفم َ َ َّ َ ُ
َواعمُْ َٓم َّٚم ُؼ سمِفُ :ه َق اًم َّٚم ْٗم ُظُ :مٜمْ ُف َ ِ ٌ َ ُ
ْ ْ
َث َشم ْٓم ِٚمٞم َ٘م ٍ
ِ
َتتَ ُف َأ َُم ٌ٦مَ ،وا ًْم َٕم ٌْدُُ َشم ْٓم ِٚمٞم َ٘متَ ْ ِ
احل ُّر َصمالَ َ
َتتَ ُف ُطم َّر ٌةٌ.
َلمَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن َ ْ
٤متَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن َ ْ
َو َي ْٛمٚم ُؽ ْ ُ
ػ ،وي ِّمح اًم َّٓمالَ َُق ُمٜمََج ًزا ،وُمٕم َّٚم ً٘م٤م َقم َغم َذ ٍ
وي ِّمح اؾمتِثْٜمََ٤مء َأ َىم َّؾ ُِمـ اًمٜمِِّّّم ِ
ط َي َ٘م ُع ِقمٜمْْدََ ُو ُضمق ِد ِه.
ُ َّ َ ُ َ
َ َ ُّ
َ ْ
َ َ ُّ ْ ُ
ْ
قل .ورضم ِٕمل ،و ِهل ا ًْمق ِ
اطمادََ ُة ًمِ ْٚمٛمادْْ ُظم ِ
َثَ ،واًم َّٓمالَ َُق َقم َغم ِقم َق ٍ
َو ُِم َـ اًم َّٓمالَ َِق َسم ِ٤مئ ٌـَ ،و ُه َق اًمثَّالَ ُ
قل
َ َ َ
ضَ ،و َىم ٌْ َؾ اًمدُُّّ ُظم ِ َ َ ْ
َ
َ٧م سمِ َٖم ْ ِ
َػم ِقم َق ٍ
ضَ ،ي ْٛم ِٚم ُؽ َر ْضم َٕمتَ َٝم٤م َُم٤م َدا َُم ْ٧م ِذم ا ًْم ِٕمدََّّ ِة َو ًَم ْق َيم َِر َه ْ٧م إِ َذا َأ ْؿم َٝمدََ .
ِ َهب٤م إِ ْن َيمَ٤م َٟم ْ
اًمٓمالق اًمث٤مين :اًمٓمالق ،وهق أؿمٝمره٤م أٟمزل اهلل سمف ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م هم٤مًمًٌ٤م و ُشمًُٛمك ؾمقرة اًمٓماالق ،و ُشمًُاٛمك ؾماقرة
أيْما٤م اًمٕمنماة،
اًمٜمً٤مء اًمّمٖمرىٕ :ن ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜمً٤مء ،وذيمر اهلل اًمٓمالق ذم ُؾمقرة اًمٌ٘مرة ،وذيمر ذم ؾماقرة اًمٜمًا٤مء ً
حي ُّم ُ
اؾ
وؾمقءه٤م واًمٜمِمقز ،وؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ،ومٝمذا اًمٓمالق هق اًمٕمٌ٤مرة اًمتل ُشم َٗم ِّر ُق سملم اًمزوضملم ،ي٠مت سمٕمٌ٤مرة أو يمٚمٛم٦م َ ْ
هب٤م ومِ َر ُاق زوضمتف.
ي٘مقلُ( :مرشم٥م قمغم ُمٓمٚمؼ وُمٓمٚمؼ وُمٓمٚمؼ سمف :اعمٓمٚمؼ هق اًمزوج أو ويمٞمٚمف طمتك اًمزوضم٦م) ،جيقز ًمف أن ُي َق ِّيم َِّؾ ُمـ
يٓمٚمؼ :ويمٚمتؽ شمٓمٚمؼ زوضمتل ُمتك أرادت ،ويمٚمتؽ شمٓمٚم٘مٝم٤م سمٕمد ؿمٝمر .وم٠مٟم٧م ويمٞمؾ ومٚمؽ أن شمٓمٚم٘مٝم٤م.
ِ
حيدِِّّ َد ويمٚمتؽ أن شمٓمٚم٘ملم ٟمٗمًؽ ذم هذا اًمِمٝمر ،وإذا
يمذًمؽ جيقز أن يقيمٚمٝم٤م :ويمٚمتؽ شمٓمٚم٘ملم ٟمٗمًؽ ،وجيقز أن ُ َ
ُم٣م اًمِمٝمر وهل ُم٤م ـمٚم٘م٧م ٟمٗمًٝم٤م :مل متٚمؽ اًمٓمالق سمٕمد ،ويمذًمؽ اًمقيمٞمؾ ،إذا ويمٚمؽ شمٓمٚمؼ زوضمتف :ىما٤ملَ :ـم ِّٚم ْ٘م َٝما٤م
ىمٌؾ رُمْم٤من ،ودظمؾ رُمْم٤من وأٟم٧م ُم٤م ـمٚم٘م٧م :اٟمٗمًخ٧م َو َيمَ٤م ًَمتُ َُؽ ،ويمذا ومًخ ويم٤مًمتؽ ،ىما٤مل :يمٜما٧م ويمٚمتاؽ أن
شمٓمٚم٘مٝم٤م ذم هذا اًمِمٝمر ،ومال شمٓمٚم٘مٝم٤م وىمد اصٓمٚمحٜم٤م ،ومال متٚمؽ اًمٓمالقٟٕ :مف َظم َٚم َٕم َؽ ُِم َـ اًمقيم٤مًم٦م.
ه َّي٦م ُم٤م ي٘م٤مل ًمف :ـمٚم٘مٝم٤م ،وإٟمام ي٘م٤مل :أقمت٘مٝم٤م ،وم٤مًمٓمالق
(اًمث٤مين اعمٓمٚمؼ) ،وهل اعمرأة اًمزوضم٦م ،إُم٦م إذا يم٤من ًمف أُم٦م ُ ِّ
خيتص سم٤مًمزوضم٦م أي٤م يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م أو يمت٤مسمٞم٦م.
(اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚمؼ سمف) ،اًمّمٞمٖم٦م اًمتل يٓمٚمؼ هب٤م ،أو اًمٕمٌ٤مرة ،أو اًمٚمٗمظ.

فروع الفقه
(ُمٜمف سيح ي٘مع سمف ُمـ همػم ٟمٞم٦م ،وُمٜمف يمٜم٤مي٦م فم٤مهرة ،وُمٜمف يمٜم٤مي٦م ظمٗمٞم٦م) ،ي٘مع سم٤مًمٔم٤مهرة وي٘مع سم٤مخلٗمٞم٦م ُماع اًمٜمٞما٦م،
َ٤من﴾ ،وذيماره سمٚمٗماظ اًمتنايحَ ﴿ :أو هطماقهـ سمِٛمٕمار ٍ
ذيمره اهلل -شمٕم٤ممم -سمٚمٗمظ اًمٓمالق﴿ :اًم َّٓمالَ َُق ُمر َشم ِ
وف﴾ ،
ْ َ ِّ ُ ُ َّ َ ْ ُ
َ َّ
٤مر ُىمقهـ ِسمٛمٕمر ٍ
وف﴾ .
وذيمره سمٚمٗمظ اًمٗمراق سم٘مقًمفَ ﴿ :أ ْو َوم ِ ُ َّ َ ْ ُ
( )416

( )417

أٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦مِ ،
ف ُمٜمٝم٤مِ ،
أٟم٧م شمٓمٚم٘ملم ذم هذا
ٍَم َ
وم٢مذا ىم٤مل :ـمٚم٘متؽ ،هطمتؽ ،وم٤مرىمتؽ :ومٝمذا سيح ،ويمذًمؽ ُم٤م َشم َ َّ
ِ
ِّاازاع أو
ن َطم ٌ٦م ،ؾمقف أهطمؽ همدا هذه أًمٗم٤مظ سحي٦م ،وًمق ُم٤م ٟمقى ي٘مع أن
يمثاػما يٖمْما٥م قمٜماد اًمٜمِّ َ
ً
اًمٞمقم ،أٟم٧م ُُم َ َّ
ِّ
واًمِم َ٘م٤مق ،وم ُٞمقىمع اًمٓمالق ،صمؿ ي٘مقلُ :م٤م ٟمقي٧مُ ،م٤م زم ٟمٞم٦م سم٤مًمٓمالق ٓ ،أدري يمٞمػ ظمرضم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمٜمال ،وماامذا
ٟم٘مقل ًمف؟ ٟم٘مقل :وىمع اًمٓمالق ،هذا اًمٚمٗمظ ٓ َحيت٤مج إمم ٟمٞم٦م :وذًمؽ ٕٟمف سيح ،وٓ ُشم َُر ُّد قمٚمٞمف إٓ إذا يم٤من ذم طم٤مًم٦م ٓ
يٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م ٟمٗمًف ُمع ظمالف ذم ـمالق اًمًٙمران ،وذم سمٕمض طم٤مٓت ـمالق اًمًٜم٦م.
واًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝم٤مء ُيٛمْمقن اًمٓمالق ذم يمؾ احل٤مٓت وًمٙمـ اظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم

( )418

واسمـ اًم٘مٞمؿ

( )419

واسماـ سما٤مز

( )423

ُص َق ًرا ٓ ي٘مع هب٤م اًمٓمالق:

( )416اًمٌ٘مرة.231 :
( )417اًمٓمالق.2 :
احلراين ،صمؿ
( ) 418شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ شمٞم ّ
ٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 13 /7شمرمج٦م .)619
( ) 419حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 173 /5شمرمج٦م .)633
( ) 423قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦م:
ُقملم ذم اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنمي ـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ.
ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر:
قمٚمامء وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،) 77/1وًمف شمرمج٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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اًمّمقرة إومم :ـمالق اًمٖمْمٌ٤من ،إذا يم٤من ؿمديدََ اًمٖمْم٥م :ومال ي٘مع ـمالىمف ،اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إذا يم٤من يٕم٘مؾ :وم٢مهن٤م
َشم ْٓم ُٚم ُؼ.
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :ـمالق اًمًٙمران ،خيت٤مر اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ أهن٤م ٓ َشم ْٓم ُٚم ُؼ ،واًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :شمٓمٚمؼٟٕ :مف َقم ِٚم َؿ سم٠من
اخلٛمر ُيًٙمر ،ومٞمٕم٤مىم٥م و ُي َِمدََّّ ُد قمٚمٞمف.
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :ـمالق احل٤مئض أو اًمٜمٗمً٤مء ،اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :ي٘مع ،واًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ٓ ي ِ
قىم ُٕم ُف.
ُ
اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م :اًمٓمالق ذم ُـم ْٝم ٍر ضم٤مُمٕمٝم٤م ومٞمف ،ي٘مقًمقن ٓ :ي٘مع ،ي٘مقل :اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مع وي٘مقل اًمِمٞمخ شم٘مل اًماديـ
واسمـ سم٤مز ٓ :ي٘مع :أي ٕٟمف ـمالق سمدقم٦م.
اًمّمقرة اخل٤مُمً٦م :إذا يم٤من ُمٕم َّٚم ً٘م٤م ،ومل ِ
ي٘مّم ِد اًمٓمالق ،وإٟمام ىمّمد اًمتحذير ،أو اإلًمزام ،وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء ضمٕمٚمقه ـمالىم٤م:
َُ
يمٚمٛم٧م ومالٟم٤م ه٤مشمٗمٞم٤مِ :
ِ
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،وهق يريد َتقيٗمٝم٤م ،أو ىم٤مل ُمثال :إن مل شمٌٞمتل ُمٕمل قمغم اًمٗمراش:
يم٠من ىم٤مل ُمثال :إذا
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،وهق يريد َتقيٗمٝم٤م ،وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء ي ِ
ِ
قىم ُٕمق َٟمَف إذا طمّمؾ اًمنمط ،واًمِمٞمخ ٓ ُيقىمٕمف ي٘مقلٟٕ :مف يم٤مًمٞمٛملم :سمٛمٕمٜمك
ُ
ُ
أٟمف يم٤محلٚمػ ،وجيٕمؾ ومٞمف َيم َّٗم َ٤مر َة يٛملم.
ي
وًمٙمؾ اضمتٝم٤مده ،وٓ ؿمؽ أن إؿمٞم٤مء ُمثؾ هذه عمََّ٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ظمالف :يم٤من إطمقط
هذه صقر خيت٤مر سم٠مهن٤م ٓ شم٘مع،
وه ُؿ اجلٛمٝمقرً ،مٙمـ يم٠م َّن ؿمٞمخٜم٤م اسمـ سم٤مز -رمحف اهلل-
حي ِّر ُُمٝم٤م قمٚمٞمف ُ
أن اًمزوج ُيٛميض هذا اًمٓمالق :أي ٕ ّن هٜم٤مك ُمـ ُ َ
يمثػما ،ومٞمحت٤مج إمم
ي٘مقل :أريد أن أوؾمع قمغم اًمٜم٤مس ،وذًمؽ ٕٟمف يٜمدم ؾم٤مقم َ٦م ُم٤م شم٘مع ُمٜمف هذه اجلٛمٚم٦م ،ويت٠مؾمػ أؾمٗم٤م ً
أيْم٤م ،يرى ؿمٞمخ اإلؾمالم أن مجع اًمثالث ٓ ي٘مع هب٤م إٓ واطمدة.
خي ِّٗم ُ
ُمـ ُ َ
ػ قمٜمف يمذًمؽ ً
أٟم٧م ـم٤مًمؼ ،صمؿ ـم٤مًمؼ ،صمؿ ـم٤مًمؼ ،أو ِ
أٟم٧م ـم٤مًمؼ ـم٤مًمؼ ـم٤مًمؼ ،وم٘مّمد سمذًمؽ اًمثالث طمتك ًمق ىم٤ملِ :
وم٢مذا ىم٤ملِ :
أٟما٧م
ِ
ار ُق سمالم ُما٤م إذا
ـم٤مًمؼ سم٤مًمثالث ،أو أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م ،ومػمى ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمف ٓ ي٘مع إٓ واطمدة ،واًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ُي َٗم ِّ
ىم٤مل :ـم٤مًمؼ ـم٤مًمؼ ـم٤مًمؼ ،وىم٤ملُ :م٤م أردت إٓ اًمت٠ميمٞمد :ومٝمل واطمدة ،ويمذًمؽ إذا ىم٤مل :ـم٤مًمؼ سم٤مًمثالث ،جيٕمٚمٝم٤م واطمدة.
وأُم٤م إذا ىم٤مل :ـم٤مًمؼ ،صمؿ ـم٤مًمؼ ،صمؿ ـم٤مًمؼ :وم٢مٟمف جيٕمٚمٝم٤م صمالصم٤م هٙمذا :وذًمؽ ٕن " ُصم َّؿ" شم٘متيض اًمتٕم٤مىم٥م .وقمغم يمؾ طم٤مل
هذا يمٚمف ذم سيح اًمٓمالق.
ِ
ِ
وأُم٤م اًمٙمٜم٤مي٦م :ومٛمٜمٝم٤م يمٜم٤مي٦م فم٤مهرةُ :مثؾ ىمقًمف :ىمد َأسمٜمْتُ ُِؽِ ،
ُمت٤مقمؽ وٓ
أريدك يمزوضم٦م ،ظمذي
ًمً٧م زم سم٤مُمرأةٓ ،
َ
شمرضمٕمل ،هذه يمٜم٤مي٦م فم٤مهرةُ ،يقىمٕمقن هب٤م ـمٚم٘م ً٦م.

فروع الفقه
دم َّر ِقمل ،طمٌٚمؽ قمغم هم٤مرسمؽ ،هاذه يمٜم٤ميا٦م َظم ِٗم َّٞما ٌ٦مٟٕ :ماف
أُم٤م اًمٙمٜم٤مي٦م اخلٗمٞم٦مُ :مثؾ ىمقًمف :اظمرضمل ،اذهٌل ،ذوىملَ َ ،
حيتٛمؾ إرادة اًمٓمالق ،وحيتٛمؾ إرادة همػمه ،ومال ي٘مع هب٤م اًمٓمالق ،إٓ ُمع اًمٜمٞم٦م اخلٗم َّٞما٦م ،ي٘ماع هبا٤م اًمٓماالق ُماع اًمٜمٞما٦م:
ِ
أسمٜمتؽ ٓ ،شمرضمٕمل ،طمٌٚمؽ قمغم هم٤مرسمؽ.
اظمرضمل ،واذهٌل ،وذوىمل ،ودمرقمل ،ىمقًمفً :مً٧م زم سم٤مُمرأة،
ِ
أيْم٤م ُيٕمتؼم َظم ِٗم ًّٞم٤مَّ ٕ :ن اًمارزق
أيْم٤م قمٌ٤مرة يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م :ي٘مقل ُمثال :إذا
ضم٤مءك ِر ْز ٌق :وم٤مىمٌٚمٞمف ،ومٝمذا ً
وهٜم٤مك ً
َيدظمؾ ومٞمف مجٞمع إرزاق ،وم٢مذا ىم٤ملُ :م٤م أردت إٓ ُمتك أشم٤مه٤م رزق يٕمٜمل يمٝمدي٦م ،أو ـمٕمٛم٦م ،أو صدىم٦م ،ومت٘مٌٚمف :وم٢من هذا
ٓ ي٘مع سمف ـمالقً ،مٙمـ ىمد ّ
شمدل اًمٕمٌ٤مرة قمغم أٟمف ُيريد اًمٓمالق يمام إذا طمّمؾ سمٞمٜمٝمام ؿم٘م٤مق :وم٢مٟمف ذم هاذه احلا٤مل يمالُماف
يدل قمغم أٟمف يريد اًمٓمالق :إن ضم٤مءك رزق سمٕمد هذا اًمِم٘م٤مق :أي شمزوضمل إذا ِ
أيْم٤م ُِم َـ اًمٙمٜم٤مي٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م
ؿمئ٧م ،ومٝمذا ً
ذم هذه احل٤مل يمٜم٤مي٦م فم٤مهرة.
صمؿ ي٘مقل( :يٛمٚمؽ احلر صمالث شمٓمٚمٞم٘م٤مت ،وإن يم٤مٟم٧م َتتف َأ َُم ٌ٦م ،واًمٕمٌد شمٓمٚمٞم٘متلم ،وإن يم٤مٟم٧م َتتف طمرة) ،سمٛمٕمٜماك
أٟمف ُيٓمٚمؼ صمؿ يراضمع ،هذه واطمدة ،يٓمٚمؼ أظمرى صم٤مٟمٞم٦م ،صمؿ يراضمع ،وم٢مذا َـم َّٚم َؼ اًمث٤مًمث٦م :مل َي ْٛم ِٚم ِؽ اًمرضمٕم َ٦م إٓ سمٕماد زوج،
ِ
﴿و ُسم ُٕمق ًَمتُ ُٝم َّـ َأ َطم ُّؼ سمِ َر ِّد ِه َّـ ِذم َذًمِ َ
اؽ إِ ْن َأ َرا ُدوا
واهلل -شمٕم٤ممم -ذيمر اًمٓمٚم٘متلم ذم ىمقًمف﴿ :اًم َّٓمالَ َُق َُم َّر َشمَ٤من﴾  ،صمؿ ىم٤ملَ :
إِ ْصالَ ًَطم٤م﴾ .
( )421

( )422

ومٗمل هذه احل٤مل َـم َّٚم َ٘مٝم٤م واطمدة يٛمٚمؽ اًمرضمٕم٦م ،هذا ُمٕمٜمك " َأ َطم ُّؼ سمِ َر ِّد ِه َّـ" ،وًمٙمـ قمٚمٞماف أن ي٘مّماد اإلصاالح:
ِ
ٕضمؾ َو ًَم ِده٤م ،قمٜمدي ُمٜمٝم٤م وًمد ،أظمِمك أهنؿ يتيرون سمٗمراىمٝم٤م ،أو شمرضمع طمتك ُشم َُر ِّسمٞمَ ُٝم ْؿ
أراضمٕمٝم٤م رمح٦م هب٤م ،أراضمٕمٝم٤م
أو يمذًمؽٟ :مٔمرت ،وإذا أٟم٤م سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ،وٓ أؾمتٖمٜمل قمـ زوضم٦م .هٙمذا هذا ُمٕمٜمك يمقٟمف يراضمع ،احلر ىمد حيتا٤مج إمم
أ ْن َيتَ ََز َّو َج َأ َُم ً٦م ممٚمقيم٦م ،وًمٙمـ ٓ سمد أن ٓ يتزوضمٝم٤م إٓ سمنمـملم:
ِ ِ
اًمّمدََ اق ،وم٢مذا يم٤من جيد ـمقٓ يتازوج سماف
﴿و َُمـ َّمل ْ َي ًْتََٓم ْع ُمٜم ُٙم ُْؿ َـم ْقًٓ﴾  ،اًمٓمقل هق َّ
اًمنمط إول :ىمقًمفَ :
( )423

طمرة أو جيد صمٛمـ أُم٦م يِمؽمهي٤م وشمٕمٗمف :وم٢مٟمف واحل٤مل هذه ٓ حيؾ ًمف أن يتزوج إُم٦م.

( )421اًمٌ٘مرة.229 :
( )422اًمٌ٘مرة.228 :
( )423اًمٜمً٤مء.25 :
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ِ
ِ ِ
َا٧م ُِماٜم ُٙم ُْؿ﴾،
ٌما ا ًْم َٕمٜمَ َ
اًمنمط اًمث٤مين :أن خي٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمقىمقع ذم ِّ
اًمز َٟمَ٤م ،وًمذًمؽ ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ذًم َؽ عمَا ْـ َظم َ
اًمٕمٜم٧م اعمِم٘م٦م ،سم٠من ٓ يتحٛمؾ اًمّمؼم ،ومٞمحت٤مج إمم زوضم٦م ُشم ُِٕم ُّٗمف ،ومٚمف أن َيتَ ََز َّو َج أُم٦م ،وإذا يم٤مٟما٧م َتتاف أُما٦م ،وـمٚم٘مٝما٤م
شمٓمٚمٞم٘م٦م :ومٚمف اًمرضمٕم٦م ،وـمٚم٘مٝم٤م ـمٚم٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م :ومٚمف اًمرضمٕم٦م ،وم٢مذا ـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م صم٤مًمث٦م :ومال شمرضمع إًمٞمف طمتاك شماٜمٙمح زوضما٤م
همػمه.
أُم٤م اًمٕمٌد اعمٛمٚمقك :وم٢مٟمف يٛمٚمؽ ـمٚم٘متلم ،ىمد شمٙمقن زوضمتف طمرة ،ىمد شمٓمٚمٌف اُمرأة أن شمتزوج سمف وهال طمارة ،وما٢مذا
يم٤مٟم٧م َتتف طمرة ـمٚم٘مٝم٤م ُمرة يٛمٚمؽ اًمرضمٕم٦م ،ـمٚم٘مٝم٤م اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ يٛمٚمؽ اًمرضمٕم٦م ،ويماذًمؽ إذا يم٤مٟما٧م زوضمتاف أُما٦م:
يّمح اؾمتثٜم٤مء َّ
أىمؾ ُمـ اًمٜمّمػ -يٕمٜمل ُمـ ٟمّمػ اًمٓمالق أو اًمٓمٚم٘م٤مت أو اعمٓمٚم٘ما٤مت ،-وما٢مذا يما٤من ًماف ُماثال صماالث
زوضم٤مت ،وم٘م٤مل :ـمٚم٘م٧م زوضم٤مت إٓ واطمدة :صح ذًمؽٟٕ :مف اؾمتثٜمك أىمؾ ُمـ اًمٜمّمػ ،وٓ يّمح اؾمتثٜم٤مء اًمٜمّمػ،
ًمق ىم٤مل ُمثال ًمف أرسمع زوضم٤مت :ـمٚم٘م٧م زوضم٤مت إٓ اصمٜمتلم :ومال يّمحٟٕ :مف اؾمتثٜمك اًمٜمّمػ ٓ سمد أن يٙمقن أىماؾ ُماـ
اًمٜمّمػ.
ويمذًمؽ اًمٓمٚم٘م٤مت ،إذا ىم٤ملِ :
أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م إٓ واطمدة :صح ،وـمٚم٘م٧م ـمٚم٘متلمٟٕ :مف اؾمتثٜمك أىمؾ ُمـ اًمٜمّمػ،
أُم٤م ًمق ىم٤ملِ :
َ
اًمثالث وذًمؽٟٕ :مف اؾمتثٜمك أيمثار ُماـ اًمٜمّماػً .مٙماـ ًماق
أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م إٓ اصمٜمتلمُ :م٤م صح ،ومتٓمٚمؼ
ـمٚم٘مٝم٤م ـمٚم٘م٤مت يمثػمةً ،مق ىم٤ملِ :
أٟم٧م ـم٤مًمؼ قمنما إٓ أرسمٕم٤م ،وُمٕمٚمق ٌم أٟمف ٓ يٛمٚمؽ إٓ صمالصم٤م :ومٗمل هذه احل٤مل ي٘ماع هبا٤م
ـمٚم٘مت٤منٟٕ :مف اؾمتثٜمك أىمؾ ُمـ اًمٜمّمػ ُمـ ٟمّمػ اًمٕمنم.
وي٘مع ُمـ سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ُمٌ٤مًمٖم٤متُ ،ؾمئؾ اسمـ قمٌ٤مس قمـ رضمؾ ـمٚمؼ اُمرأشمف ُمئ٦م ـمٚم٘م٦م ،وم٘م٤مل :سم٤مٟم٧م ُمٜمؽ سماثالث،
وؾمٌع وشمًٕمقن َو َسم ٌ٤مل قمٚمٞمؽ .أو ؾمٌع وشمًٕمقن اَتذت آي٤مت اهلل هزوا .
( )424

شمٌلم أٟمف إذا أيمثر ُمـ اًمٕمدد :يمٗمك وىمقع صمالث ومٕمٚمف إذا اؾمتثٜمك أٟمف ٓ ي٘مع أٟمف ٓ يٜمٗمٕمف آؾمتثٜم٤مءٟٕ :مف ُماثال ًماق
ىم٤مل :أٟم٧م ـم٤مًمؼ قمنما إٓ أرسمٕم٤م :وم٢مٟمف أسم٘مك ؾمت٤مٟ ،م٘مقل :يٙمٗمل صمالث ُمـ اًمً٧م ،ومٞم٘مع هب٤م اًمٓمالق يمٚمف.
ي٘مقل  -رمحف اهلل( :يّمح اًمٓمالق ُمٜمجزا وُمٕمٚم٘م٤م قمغم ذط ي٘مع قمٜمد وضمقده) ،اعمٜمجز هق اًمذي ي٘مع ذم احلا٤مل،
أٟم٧م ـم٤مًمؼ أنِ ،
ِ
أٟم٧م ـم٤مًمؼ وـم٤مًمؼ ،هذا ذم احل٤مل ،ومٝمذا ـمالق ُمٜمجز ،اعمٕم َّٚمؼ قمغم ذط ،ي٘مع قمٜمد وضمقده.

( )424أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ (؟؟؟؟) ،اًمٌٞمٝم٘مل (.)14722
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ِ
محٚم٧م :وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،ومٛمتك شمٌلم محٚمٝم٤م :ـمٚم٘م٧م قمدد ُم٤م أوىمع
وذيمروا ًمذًمؽ قمدة صقر :إذا قمٚم٘مف قمغم احلٛمؾ إذا
وًمدت شمقأُملمِ :
ِ
اًمٓمالق هب٤م ،إذا ىم٤مل :إذا وًمدت أٟمثكِ :
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ :شمٓمٚمؼ ُمتك وًمدت أٟمثكً ،مق ىم٤مل :إذا
شمٓمٚمؼ ؾم٤مقم٦م ُم٤م شمٚمد شمقأُملم ،وٓ شمٓمٚمؼ إذا وًمدت واطمدا ،إذا ىم٤مل ُمثال :إذا دظمؾ رُمْم٤منِ :
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،هاذا ُمٕمٚماؼ
سمقىم٧م ،ومتٓمٚمؼ ذم أول يقم ُمـ رُمْم٤من ،أو ىم٤مل :إذا رضمٕمٜم٤م ُمـ احل٩مِ :
ٍ
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،ومٛمتك رضمٕمقا :وم٢مهن٤م شمٓمٚماؼ هاذا
ُمٕمٚمؼ سمقىم٧م.
احلض أو اعمٜمع :وم٢مهن٤م ٓ شمٓمٚمؼ و ُي َٙم ِّٗمار" ،إذا يما٤من
وذيمرٟم٤م أن اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ي٘مقل" :إذا يم٤من اًمنمط ُيراد سمف ّ
ِ
هذا اًمنمط ٓ ي ِ
ظمرضما٧م ذم هاذا اًمٞماقم :وم٠مٟما٧م ـما٤مًمؼ ،إن
٘مّمد سمف إٓ اعمٜمع واحلضُ ،مث٤مل اعمٜمع :إذا ىم٤مل ُمثال :إن
َ
ِ
دظمٚم٧م اًمًققِ :
ِ
يمٚمٛم٧م ومالٟم٤مِ :
ِ
شمٙمٚمٛم٧م ذم اهل٤مشمػِ :
ِ
ريمٌا٧م سمادون
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،إن
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،إن
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،إن
ؾم٤مومرت ذم هذا اًمِمٝمر إمم يمذاِ :
ِ
حمرمِ :
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،هذا وأُمث٤مًمف يمثػم ُيًٛمك ُمٜمٕم٤م :ي٘مقل :أٟم٤م ُم٤م أريد
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،إن
يمٚمٛم٧م أضمٜمٌٞما٤م ه٤مشمٗمٞما٤م،
اًمٓمالق ،أريد ُمٜمٕمٝم٤م ،أظمِمك قمٚمٞمٝم٤م إذا دظمٚم٧م إؾمقاق اعمختٚمٓم٦م ،يمذًمؽ أظمِمك قمٚمٞمٝم٤م إذا
ْ
أظمِمك قمٚمٞمٝم٤م إذا ؾم٤مومرت سمدون حمرم ،أو إذا ريمٌ٧م ُمع أضمٜمٌل ،أٟم٤م ُم٤م أريد إٓ َتذيره٤م طمتك ٓ شم٘مع ذم هذه إؿمٞم٤مء.
أيْم٤م احلض ،احلاض واًمتحاريض قماغم ومٕماؾ رء
ومٝمذا جيٕمٚمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ واسمـ سم٤مز يٛمٞمٜم٤م ُمٙمٗمرا وُمثٚمف ً
ضم٤مءه٤م قمٜمد أهٚمٝم٤م وىم٤مل :اريمٌل ُمٕمل ،ومتث٤مىمٚم٧م ،وم٘م٤مل :إن مل شمريمٌلِ :
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،هذا ٓ ي٘مّمد اًمٓمالق ،وإٟمام يريد
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،إن مل شمٌٞمتل ُمٕمل قمغم اًمٗمراشِ :
طمثٝم٤م قمغم أن شم٠مت إن مل شم٠مشمِف إمم اًمٌٞم٧م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦مِ :
وم٠مٟم٧م ـما٤مًمؼ ،إن مل
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،إن مل شمتجٛمكم سمٙمذا ويمذا هبذا اًمٚمٌ٤مس أو هبذا احلكمِ :
متٙمٜمٞمٜمل ُمـ ٟمٗمًؽ ذم هذا اًمقىم٧مِ :
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ.
ىمد ي٘مقلُ :م٤م أريد اًمٓمالق ،وًمٙمـ أريد أهن٤م شمٗمٕمؾ ذًمؽ إذا ظم٤موم٧م ُمـ اًمٓمالق ،وًمٙمٜمٝما٤م ىماد ُشمُٕم٤مٟماد ومتٛمتٜماع أن
شمٌٞم٧م ُمٕمف أو شمريم٥م ُمٕمف ُمثال أو شمّمٚمح ًمف ُم٤م ـمٚم٥م إذا ىم٤مل :إن مل شمّمٚمحل اًمٖماداء أو اًمٕمِما٤مء إن مل شمّماٚمحل هاذا
اًمْمٞمػ اًم٘مٝمقة ُمثال أو اًمِم٤ميِ :
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼُ ،م٤م يريد اًمٓمالق ،يريد َتذيره٤م َتقيٗمٝم٤مً ،مٕمٚمٝم٤م شمٌا٤مدر ،وإذا قم٤مٟمادت:
ومٗمل هذه احل٤مل اًمٗم٘م ٝم٤مء ي٘مقًمقن :ي٘معٟٕ :مف ُمٕمٚمؼ قمغم رء ،وىمد وىمع ذًمؽ اًمٌمء ،واًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ وشمٌٕمف اسماـ
سم٤مز ي٘مقٓن ٓ ي٘معٟٕ ،مف ُم٤م ىمّمد إٓ احلض واعمٜمع.
ِ
ِ
ِ
وًمادت
وم٠مٟما٧م ـما٤مًمؼ ،إذا
وًمدت أٟمثك:
ومٕمرومٜم٤م اًمنمط ،إن يم٤من ضم٤مزُم٤م سم٤مًمنمط :وم٢مٟمف ي٘مع :يم٠من ي٘مقل ُمثال :إذا
شمقأُملم ،هل ٓ متٚمؽ ؿمٞمئً٤م ،واهلل -شمٕم٤ممم -هق اًمذي خيٚمؼ ُم٤م ذم إرطم٤مم ،ومٗمل هذه احل٤مل ي٘مع.
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أظمقك اًمٓمالقِ :
ِ
ويمذًمؽ إذا ىم٤ملُ :مثال إذا ريض ِ
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،أو ىم٤مل ُمثال :إذا يمرها٧م اًمٌ٘ما٤مء
أسمقك ،إذا ـمٚم٥م
ُمٕملِ :
وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،وم٘م٤مًم٧م :ىمد يمرهتف ي٘مع هبذا اًمنمط ،سمخالف ُم٤م إذا يم٤من اًمنمط ُي٘مّمد سمف احلض أو اعمٜمع ي٘مع قمٜمد
اجلٛمٝمقر ،و ُي َٙم ِّٗم ُر قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم.
ي٘مع قمٜمد اجلٛمٝمقر ،و ُيٙم ِّٗمر قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم.
ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ :وُمـ اًمٓمالق سم٤مئـ ،وهق اًمثالث ،واًمٓمالق قمغم قماقض واًمٓماالق ىمٌاؾ اًمادظمقل ،ويماذًمؽ
اًمٗمًخ هذا يًٛمك ـمالىم٤م سم٤مئٜم٤م.
واًمٌٞمٜمقٟم٦م سمٞمٜمقٟم٦م يمؼمى ،وسمٞمٜمقٟم٦م صٖمرى ،وم٢مذا ـمٚم٘مٝم٤م ،صمؿ راضمٕمٝم٤م ،صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م ،صمؿ راضمٕمٝم٤م ،صماؿ ـمٚم٘مٝما٤م اًمث٤مًمثا٦م:
سم٤مٟم٧م سمٞمٜمقٟم٦م يمؼمىَ ٓ ،تؾ ًمف إٓ سمٕمد زوج ،إن َـم َّٚم َ٘مٝم٤م يٕمٜمل اًمث٤مًمث٦م :ومال َتؾ ًمف طمتاك شماٜمٙمح زوضما٤م هماػمه ،ويما٤من
اعمنميمقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يٓمٚمؼ صمؿ يراضمع ،ويٓمٚمؼ صمؿ يراضمع ،وًمق قمنم ُمرات أو أيمثر.
َت ُر ُم قمٚمٞمف طمتك حيجزه ذًماؽ
إضار سم٤معمرأةَ :طمدََّّ َد اهلل اًمٓمالق
وعمََّ٤م يم٤من ذم ذًمؽ
اًمرضمٕمل سمٓمٚم٘متلم ،وسمٕمد اًمث٤مًمث٦م َ ْ
َّ
ٌ
ِ
ار
قمـ أن يٓمٚمؼ اًمث٤مًمث٦م ،هٙمذا :ذًمؽ ٕٟمف ىمد يرى ُمٜمٝم٤م ذاؾم٦م وهم َٚم ًٔما٤م وقمّماٞم٤مٟم٤م ،ومٞمٓمٚم٘مٝما٤م واطمادة ًمٕمٚمٝما٤م أن َشمتَ َٕمثَّ َ
وشمتقب ،ومٚمف أن ُيراضمٕمٝم٤م ُم٤م داُم٧م ذم اًمٕمدة سمدون قمقض وًمٙمـ يِمٝمد ،صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م صم٤مٟمٞم٦م إذا رأى ُمٜمٝم٤م ِقمّمٞم٤مٟم٤م وشمٕمٜمت٤م
َ
صمؿ ُيِمٝمد قمغم اًمرضمٕم٦م.
وم٢مذا سم٘مل ًمف واطمدةَ :قم ِٚم َؿ سم٠مٟمف ٓ َتؾ ًمف إٓ سمٕمد زوجَُ :م َٚم َؽ ٟمٗمًف ومل يتنع ،وطم٤مول أٟمف ُيٌْ ِ٘مٞمَٝم٤م يمزوضم٦م ،هاذا
اًمٓمالق اًمثالث.
(اًمٓمالق قمغم قمقض) :هق اخلٚمع يمام شم٘مدم ،وٓ يٛمٚمؽ اًمرضمٕم٦م :وذًمؽ ٕهن٤م اؿمؽمت ٟمٗمًٝم٤م ،وًماق يما٤من هٜما٤مك
رضمٕم٦م :مل شمٜمتٗمع هبذا اخلٚمع ،وًمٙمـ ًمق شمراوٞم٤م ومٞمام سمٕمد :ومٚمف أن يٜمٙمحٝم٤م سمرو٤مه٤م ،وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف سمٞمٜمقٟم٦م وًمٙمـ سمٞمٜمقٟما٦م
صٖمرى.
ِ
ِ ِ
ُاؿ
قه َّـ ُمـ َىم ٌْ ِؾ َأن َمت َ ًُّ ُ
َح ُت ُُؿ اعمُْ ْ١مُمٜمََ٤مت ُصم َّؿ َـم َّٚم ْ٘م ُت ُُٛم ُ
يمذًمؽ اًمٓمالق ىمٌؾ اًمدظمقل :ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َذا َٟم َٙم ْ
قه َّـ َوم َام ًَم ُٙم ْ
ِ ِ ٍ
اٛمك هاذا
وهن َ٤م﴾  ،وإذا مل يٙمـ هل٤م قمدة :وم٢مهن٤م َشمٌَِ ُ
لم سم٤مًمٓمٚم٘م٦م ،وٓ َتؾ ًمف إٓ سمٕم٘مد ضمدياد ومٞمُ ًَ َّ
َقم َٚمٞمْ ِٝم َّـ ُم ْـ قمدََّّ ة َشم ْٕمتََدُُّّ َ
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سمٞمٜمقٟم٦م صٖمرى.
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اًمٓمالق اًمرضمٕمل :اًمٓمٚم٘م٦م اًمقاطمدة ًمٚمٛمدظمقل هب٤م ،إذا يم٤من ذًمؽ سمٖمػم ِقم َق ٍ
ض ،ويمذا اًمٓمٚم٘مت٤من َيٛمٚمؽ َر ْضم َٕمتََٝم٤م ُم٤م
داُم٧م ذم اًمٕمدة ،وًمق يمره٧م ،وًمٙمـ ٓ سمد أن ُي ِْم ِٝمدََ  ،إذا ـمٚم٘مٝم٤م واطمدة :ومٕمدهت٤م صمالث ِطم َٞم ٍ
ض إن يم٤مٟم٧م َتٞمض ،ومٚمام
أيْما٤م أهنا٤م
طم٤مو٧م طمٞمْمتلم :ىم٤مل :اؿمٝمد ي٤م ومالن! وي٤م ومالن! أين راضمٕمتٝم٤م ،خيؼم أهٚمٝم٤م سم٠مٟمف ىمد راضمٕمٝما٤م ،وإصاؾ ً
َت ُر َج إٓ إذا َقم َّم ْ٧م َ
َشمٌْ َ٘مك قمٜمده إذا ـمٚم٘مٝم٤م واطمدة :سم٘مٞم٧م ذم سمٞمتف ،وٓ جيقز هل٤م أن َ ْ
ومت َ َّر َد ْت :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م
قه َّـ ُِمـ ُسمٞمُ ِ
قه َّـ ًمِ ِٕمدََّّ ِهتِ َّـ َو َأ ْطم ُّمقا ا ًْم ِٕمدََّّ َة َوا َّشم ُ٘مقا اهللََّ َر َّسم ُٙم ُْؿ َٓ ُ ْ
قهتِ َّـ﴾ .
َت ِْر ُضم ُ
اًمٜمٌََِّّ ُّل إِ َذا َـم َّٚم ْ٘متُ ُُؿ اًمٜمِّ ًَِّ٤م َء َوم َٓم ِّٚم ُ٘م ُ
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يٕمٜمل :اشمريمقه٤م ذم سمٞمتٝم٤م :وذًمؽ ٕهن٤م سمحٙمؿ اًمزوضم٦م ،ـمٚم٘م٦م واطمدة شمٌ٘مك ُمٕمف يم٠مهنا٤م زوضما٦م ،وهلا٤م أ ْن َشمتَ ََج َّٛم َ
اؾ
اضم َٕم َٝم٤م سم٠من َوـمِئَٝم٤م :وما٤مًمقط ُء يٙماقن
٥م ،وأن شمٚمٌس صمٞم٤مب مج٤ملً :مٕمٚمٝم٤م أن شمدومٕمف إمم اعمراضمٕم٦م ،وم٢مذا َر َ
أُم٤مُمف ،وأن َشمتَ َٓم َّٞم َ
َر ْضم َٕم ً٦م أو َأ ْؿم َٝمدََ  ،اؿمٝمدْْ ي٤م ومالن! وومالن! أين ىمد راضمٕمتٝم٤م :رضمٕم٧م إًمٞمف وسم٘مل ًمف ـمٚم٘مت٤من ،ـمٚم٘مٝم٤م اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم هاذه
أيْم٤م شمٌ٘مك ُمٕمف ذم سمٞمتف إذا سمدا ًمف ،صمؿ راضمٕمٝم٤م سمِمٝمقد أو سمجامع :رضمٕم٧م إًمٞمف ،وأصٌح٧م زوضم٦مً ،مق شمريمٝم٤م سمٕمد
احل٤مل ً
إومم ـمٚم٘مٝم٤م واطمدة وشمريمٝم٤م طمتك اٟمتٝم٧م قمدهت٤م :ومٝمذه سمٞمٜمقٟم٦م صٖمرىُ ،مٚمٙم٧م ٟمٗمًٝم٤م ،إذا طم٤مول أهن٤م شمرضمع إًمٞماف أو
ـمٚم٥م دمديد َقم ْ٘م ٍد واُمتٜمٕم٧م :ومال إيمراه قمٚمٞمٝم٤م ،أُم٤م إذا شمراوٞم٤م :ومٌٕم٘مد ضمديد شمرضمع ًمف قمغم ُم٤م سم٘مل.
ومٌ٘مل ًمف ـمٚم٘مت٤من أو ـمٚم٘م٦م ،هذا هق اًمرضمٕمل اًمٓمٚم٘م٦م اًمقاطمدة أو اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمدظمقل هب٤م ،إذا يم٤من قمغم همػم قماقض:
ُمٚمؽ رضمٕمتٝم٤م سمٕمدشمف سمدون قم٘مد ،وًمق يمره٧م ،وطمٚم٧م ًمف سمٕمد اًمٕمدة سمٕم٘ماد ضمدياد وُما٤مل ضمدياد اٟمتٝماك ُما٤م يتٕمٚماؼ
سم٤مًمٓمالق.
ِ ِ ِ
٤مه َر ُِم ْـ َز ْو َضمتِ ِفَ :طم ُر َُم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َطمتََّّك ُي َٙم ِّٗم َر.
اًمثَّ٤مًم ُ٨م ُم َـ ا ًْمٗم َر ِاق :اًم ِّٔم َٝم ُ٤مرَ ،وم٢مِ َذا َشم َٔم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مهت ْؿ إَِّٓ
(اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمراق :اًمٔمٝم٤مر) ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :ا ًَّمذي َـ ُي َٔم٤مه ُرو َن ُمٜم ُٙمُؿ ُِّمـ ِّٟم ًَِّ٤مئ ِٝمؿ َُّم٤م ُه َّـ ُأ َُّم َٝم٤مهتِ ْؿ إِ ْن ُأ َُّم َٝم ُ ُ

٤مهرو َن ُِمـ ِّٟمًِّ ِ٤مئ ِٝمؿ ُصماؿ يٕماقدو َن عمَِا٤م َىما٤م ًُمقا َومتََح ِريار ر َىمٌ ٍ
ِ
ِ
ِ
ا٦م ُِّماـ َىمٌْ ِ
اؾ َأن
ْ ُ َ َ
َ ْ َّ َ ُ ُ
اًمالََّّئل َو ًَمدْْ َهن ُ ْؿ﴾  ،صمؿ ىم٤ملَ :
﴿وا ًَّمذي َـ ُي َٔم ُ
يتََامؾم٤م﴾  ،وم٢مذا فم٤مهر ُمـ زوضمتف :طمرُم ْ٧م قمٚمٞمف طمتك يٙمٗمر اًمٙمٗم٤مرة ذيمرت ذم هذه أي٦م إذا ىم٤ملِ :
أٟم٧م قمكم يمٔمٝمار
َُ َ
َ َ َّ
ار
أُمل ،أو يمٔمٝمر أظمتل ،أو يمٗمرج سمٜمتل :يٕمٜمل ؿمٌٝمٝم٤م سمِ َٛم ْـ َ ْ
َت ُر ُم قمٚمٞمف ،ومٝمذا هق اًم ِّٔم َٝم ُ٤مر ،وم٢مذا أراد أن يٕمقد إًمٞمٝما٤مَ :يم َّٗم َ
( )427

( )428

أشمك اًمٙمٗم٤مرة قمغم اًمؽمشمٞم٥م:

( )426اًمٓمالق.1 :
( )427اعمج٤مدًم٦م.2:
( )428اعمج٤مدًم٦م.3:

فروع الفقه
جيدْْ َوم ِّم َٞم٤م ُم َؿم ْٝم َر ْي ِـ ُُمتَتََ٤مسمِ َٕم ْ ِ
إولَ :ترير رىمٌ٦م ُمـ َىم ٌْ ِؾ أن َي َٛم ًَّ َٝم٤م ،وٓ سمد أن شمٙمقن ُم١مُمٜم٦مَ ،وم َٛمـ َّمل َ ِ
لم ُمـ ىمٌؾ أن
ْ
ٍ
ُمًٙملم ُم٤م يٙمٗمٞمف ـمٕم٤م ًُم٤م همدا ًء أو قمِم٤م ًء ،هذا هق اًمٔمٝم٤مر.
ِّلم ُِم ًْ ِٙمٞمٜمًً٤مً ،مٙمؾ
يٛمًٝم٤مَ ،وم َٛمـ َّمل ْ َي ًْتََٓمِ ْع َوم٢مِ ْـم َٕم٤م ُم ِؾمتِّ َ
مخس ُمر ٍ
ِ
َ٧مَ ،و ُشم َٙم َِّذ َسم ُف
ات َأ َّهن َ٤م َز َٟم ْ
اًمراسمِ ُع :اًم ِّٚم َٕم٤م ُنَ ،وم٢مِ َذا َىم َذ َوم َٝم٤م سمِ ِّ
احلدُُّّ َ ،أ ِو اعمُْالَ َقمٜمَ ُ٦مَ :سم َ٠م ْن َي ِْم َٝمدََ َ ْ َ َ َّ
٤مًمز َٟمَ٤مَ :وم َٕم َٚمٞمْف ا ًْمٌَٞمِّٜمَ ُ٦مَ ،أ ِو ْ َ
َّ
مخس ُمر ٍ
اتَ ،ومتَ َْح ُر َم َقم َٚم ْٞم ِف َُم٤م َمل ْ ُي َٙم َِّذ ْب َٟم ْٗم ًَ ُف.
َ ْ َ َ َّ
ِ
اضم ُٝم ْؿ َو َمل ْ َي ُٙمـ َّهل ُ ْؿ ُؿما َٝمدََ ا ُء إَِّٓ
(اًمراسمع ُمـ اًمٗمراق :اًمٚمٕم٤من) ،اًمٚمٕم٤من ُذيمر ً
﴿وا ًَّمذي َـ َي ْر ُُمق َن َأ ْز َو َ
أيْم٤م ذم اًم٘مرآنَ :

َأٟم ُٗمًٝمؿ َوم َِمٝم٤مد ُة َأطم ِد ِهؿ َأرسمع َؿمٝم٤مد ٍ
ات﴾
ُ ُ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ

( )429

إمم آظمر أي٤مت ،وم٢مذا ىمذومٝم٤م سم٤مًمزٟم٤م ،وىم٤مل :زٟم٧م ،أو ِ
زٟمٞم٧م :ي٘ما٤مل ًماف:

اًمٌٞمٜم٦م وإٓ طمد ذم فمٝمركَّٟ ٕ :مَّؽ ىم٤مدر واًم٘م٤مدر ُجيٚمد صمامٟملم ضمٚمدة ،وم٢مذا مل َ ِ
جيدْْ  :ومٚمف اعمالقمٜم٦م ،حييا هاق وإي٤مها٤م قمٜماد
اخل ِ٤مُمًا ُ٦م َأ َّن ًَمٕمٜمََا َ٦م اهللَِّ َقم َٚمٞم ِ
اف إِن َيمَا٤م َن ُِما َـ
اًم٘م٤ميض ،ومٞم٘مقل :أؿمٝمد سم٤مهلل ًم٘مد ْ
ْ
ْ
زٟم٧م زوضمتال هاذه أرسماع ُماراتَ ،
﴿و ْ َ َ
ا ًْم َٙم ِ
قمكم هذا اًمزوج أرسمع ُمارات،
َ٤مذسمِ َ
لم﴾  ،هذه مخس ،إذا أرادت أن ُشم َ ِّ
ُؼم َئ ٟمٗمًٝم٤م :ؿمٝمدت أؿمٝمد سم٤مهلل ًم٘مد يمذب َّ
( )430

اخل ِ٤مُمً َ٦م َأ َّن َهم ََْم٥م اهللَِّ َقم َٚمٞمٝم٤م إِن َيمَ٤م َن ُِمـ اًمّم ِ
قماكم إن يما٤من صا٤مدىم٤م ،إذا متا٧م
٤مد ِىم َ
َ َّ
َْ
َ
َ
﴿و ْ َ َ
لم﴾  ،اخل٤مُمً٦م همْما٥م اهلل َّ
( )431

اعمالقمٜم٦م :ذم هذه احل٤مل ُوم ِّر َق سمٞمٜمٝمام :طمرُم٧م قمٚمٞمف َتريام ُم١مسمدا.
واؾمتثٜمقا ُمـ ذًمؽ إذا َيم ََّذ َب ٟمٗمًف إذا ىم٤مل :يمذسم٧م قمٚمٞمٝم٤م وفمٚمٛمتٝم٤م ،ذم هذه احل٤مل ُجيٚمد صمامٟملم َطمدََّّ اًم٘ماذف ،صماؿ
حيؾ ًمف ٟمٙم٤مطمٝم٤م.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ار ُِمٜمْ َٝما٤م
َو َُم ْـ َطم َٚم َ
ارَ ،و َأ ْيمثَ ُ
ػ َقم َغم َشم َْرك َو ْطء َز ْو َضمتف َأ َىم َّؾ ُم ْـ َأ ْر َسم َٕم٦م َأ ْؿم ُٝم ٍر َمل ْ َي َٓم ْ٠م َه٤م ِذم ُيم ُِّؾ ا ًْم َق ْىم٧مَ ،وم٢مِ ْن َوم َٕماؾَ :يم َّٗم َ
اإليالَ ُءُ ،ي ْي ُب ًَم ُف ُُمدََّّ ُة إَ ْر َسم َٕم ِ٦م َأ ْؿم ُٝم ٍرَ ،و َسم ْٕمدََ َه٤م َي َٓم ُ٠م َأ ْو ُي َٗم ِ
َي ُٙمُق ُن ِ
٤مر ُق.
َ
اخل٤مُمس :اإليالءُ( :مـ طمٚمػ قمغم شمرك وطء زوضمتف أىمؾ ُمـ أرسمٕما٦م أؿماٝمر مل يٓم٠مها٤م ًمٙماؾ اًمقىما٧م ،وٓ رء
ٟمّمػ ؿمٝمر :ومٝمذا ًمف
قمٚمٞمف) ،واهلل ٓ أـم١م ُمرأت صمالصم٦م أؿمٝمر ،واهلل ٓ أـم١مه٤م صمالصم٦م أؿمٝمر إٓ يقُملم أو أرسمٕم٦م أؿمٝمر إٓ
َ
أن يّمؼم وٓ يٓم َ٠مه٤مً ،مٙمـ إن َهم َٚم ٌَ ْتْف ٟمٗمًف ،ووـمئٝم٤م سمٕمد ؿمٝمريـ ،يٕمٜمل ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اعمدة :ومٕمٚمٞمف اًمٙم َّٗم٤مرة ،إـمٕم٤مم قمنمة
ُمً٤ميملم ،أو يمًقهتؿ .أُم٤م إذا صؼم طمتك ُمْم٧م اًمٕمدة :ومال رء قمٚمٞمف .إذا ىم٤مل :واهلل ٓ أـم١مه٤م أرسمٕم٦م أؿماٝمر ،مخًا٦م

( )429اًمٜمقر.6 :
( )433اًمٜمقر.7 :
( )431اًمٜمقر.9 :

فروع الفقه
أؿمٝمر ،ؾمٜم٦م ،أو ُمثال يم٤مٟم٧م ذم أول احلٛمؾ ،واهلل ٓ أـم١مه٤م طمتك َشم ََْم َع محٚمٝم٤م وًمق سمٕمد شمًٕم٦م أؿمٝمر وم ُٞمًٛمك هذا إيال ًء،
ار ُ
ودم٤مُمٕمٝما٤م ،وإٓ :ـمٚم٘مٝما٤م ،وإٓ:
وم٢مذا ُمْم٧م أرسمٕم٦م أؿمٝمر وـمٚمٌ٧م أٟمف ُجي٤مُمٕمٝم٤م :أوىمٗمف احلا٤ميمؿ وىما٤مل :إُما٤م أن ُشم َٙم ِّٗم َ
ي ُب ًمف ُمدة إرسمٕم٦م ،وسمٕمده٤م إُم٤م أن يٓما٠م ويٙمٗمار
ـمٚم٘مٜم٤مه٤م ُمٜمؽ :وم٢من هذا
َّ
ُمْم٤مرة ،وم٤مإليالء أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر ُي ْ َ
وإُم٤م أن ُيٗم٤مرق ،وإُم٤م أن يٓمٚمؼ قمٜمف احل٤ميمؿ.
سَ ،أو قم َغم إَقمْم ِ
٤مت واعمَْٕم ِ
٤مءَ ،أ ْو َقم َغم اعمَْ ِ
٤ميصِْ .
اًمراسمِ ُعِْ :
٤مل.
ْ َ
اجلٜمََ٤م َي ُ٦م :إِ َُّم٤م َقم َغم اًمٜمَّ ْٗم ِ ْ َ
اجلٜمََ٤م َي ُ َ َ
َّ
ِ
٤مصَ ،أ ْو ُدوهن٤مَ :ومٞمُ ِ
س إُِم٤م َقمٛمدًً اَ :ومٞمُ ِ
ِْ
ػ ِد ْر َه ٍؿَ ،أ ْو ُِمئَا ً٦م ُِما َـ
نم َأ ًْم َ
قضم ُ
٥م ا ًْم٘م َّم َ
قضم ُ
اجلٜمََ٤م َي ُ٦م َقم َغم اًمٜمَّ ْٗم ِ َّ ْ
٥م اًمدِِّّ َي َ٦م ا ْصمٜمَ َْل َقم َ َ
ََ
ِ
ػ َؿم ٍ٤مة.
اإلسمِ ِؾَ ،أ ْو ُِمئَتَ َْل َسم َ٘م َر ٍةَ ،أ ْو َأ ًْم َ
َار ومٞماف أول اًمٙمتا٤مب أن
اًمراسمع ُمـ اًمٗمروع :اجلٜم٤مي٤مت ،اعم١مًمػ ذم أول اًمٙمت٤مب َأ ْ َ
مج َؾ اًمٗمروع اًمذي يرياده٤مَ .ذ َيم َ
اجلٜم٤مي٤مت هل اخل٤مُمس ،واًمً٤مدس اعمٕم٤ميص ،وىمد أدظمٚم ف ذم اجلٜم٤ميا٤مت ،واًمًا٤مسمع :اؾماتخراج ذًماؽ :يرياد سماذًمؽ
احلدود ،وىمد أمجٚمٝم٤م هٜم٤م ي٘مقل ه٤م هٜم٤م:
(اجلٜم٤مي٤مت واعمٕم٤ميص .اجلٜم٤مي٦م إُم٤م قمغم اًمٜمٗمس ،أو قمغم إقمْم٤مء ،أو قمغم اعم٤مل .اجلٜم٤مي٦م قمغم اًمٜمٗمس شمٙمقن سم٤مًم٘متؾ،
ِ
ا٥م َقم َٚما ْٞم ُٙم ُُؿ
أو سم٘مٓمع ـمرف أو سم٢مزاًم٦م ُمٜمٗمٕم٦م أو سمجرح ،وم٢من يم٤مٟم٧م قمٛمدا :وضم٥م اًم٘مّم٤مص) :ىم٤مل اهلل -شمٕما٤مممُ ﴿ :يمُت َ
ِ
٤مص ِذم ا ًْم َ٘م ْت َْغم﴾  ،وىم٤ملَ ﴿ :أ َّن اًمٜمَّ ْٗم َس سمِ٤مًمٜمَّ ْٗم ِ
س﴾ .
ا ًْم٘م َّم ُ
( )432

( )433

وم٤مًم٘م٤مشمؾ قمٛمدا ُي٘متؾ ،إٓ إذا قمٗم٤م اًمقرصم٦م أو ـمٚمٌقا اًمدي٦م ،هٙمذا هذه اجلٜم٤مي٦م ،ويمذًمؽ قمغم ُم٤م دون اًمٜمٗمس ،طمتاك
َص ،ي٘مقل :ىمٓمع إصٌٕمل ،اإلصاٌع سم٤مإلصاٌع ،وم٘ماع قمٞمٜمال،
وًمق ىمٓمع إصٌٕم٤م ،أو أٟمٛمٚم٦م ،وـمٚمٌقا اًم٘مّم٤مص :وم٢مٟمف َي ْ٘متَ ُّ
اًمٕملم سم٤مًمٕملم ،ىمٚمع ؾمٜمل ،اًمًـ سم٤مًمًـ ،ىمٓمع أذين ،إذن سم٤مٕذن ،ضمذع أٟمٗمل إٟمػ سم٤مٕٟمػ.
هذا إذا يم٤من قمٛمدا :وضم٥م اًم٘مّم٤مص ،إٓ إذا قمٗمقا ،أُم٤م إذا يم٤من ومٞمام دون اًمٜمٗمس :ومٞمقضما٥م اًمديا َ٦م ،يٕمٜمال إذا مل
يٙمـ قمٛمدا ،اًمدي٦م هٜم٤م اصمٜم٤م قمنمة أًمػ درهؿ ،أو ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ ،أو ُمئت٤م سم٘مرة ،وه٤م هٜم٤م ىم٤مل( :أو أًمػ ؿم٤مة) ،واجلٛمٝمقر
قمغم أهن٤م أًمٗم٤من ُمـ اًمٖمٜمؿ ،وُمـ اًمٌ٘مر ُمئت٤من ،وًمٙمـ إصؾ أهن٤م ظم٤موٕم٦م ًمًٕمر اإلسمؾٕ :ن اًمدي٦م ذم إصؾ هل ُماـ
اإلسمؾ ُمئ٦م سمدٟم٦م ،ويمٚمام ارشمٗمع ؾمٕمر اإلسمؾُ :يزاد ذم ىمدر اًمدي٦م.

( )432اًمٌ٘مرة.178 :
( )433اعم٤مئدة.45 :

فروع الفقه
ومٗمل قمٝمد اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز

()434

أول ُم٤م شمقمم يم٤مٟم٧م اإلسمؾ رظمٞمّم٦م واًمدراهؿ اًمٗمرٟمًٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ،وم٘مدروه٤م سمثامن ُمئ٦م،

صمامن ُمئ٦م ري٤مل اًمدي٦م ،وىم٤مًمقا :إِ َّن اإلسمؾ اًمقاطمد ىمد يٙمقن ُمـ اإلسمؾ ،ىمد ُشمٌُ٤مع سمخٛمًلم أو سمًتلم أو سمثامٟملم ،وم٘مدروه٤م
اطمتٞم٤مـم٤م سمثامن ُمئ٦م ري٤مل ومرٟمز ،صمؿ ارشمٗمع ؾم ْٕمر اإلسمؾ ،ومرومٕمقه٤م إمم ؾمت٦م قمنم أًمٗم٤م سمٕمدُم٤م ُوضمد اًمريا٤مل اًمٕماريب ؾمات٦م
قمنم أًمػ ري٤مل قمريب.
صمؿ ارشمٗمع ؾمٕمر اإلسمؾ ومجٕمٚمقه٤م أرسمٕملم ،إمم طمدود ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم أو أرسمع وصمامٟملم ،صمؿ رومٕمقها٤م إمم أرسمٕمالم
أًمػ عم٤م ارشمٗمع ؾمٕمر اإلسمؾ و َىم َّٚم ْ٧م ىمٞمٛم٦م اًمري٤مل ،صمؿ ٟمٔمروا سمٕمد ذًمؽ ٟمٔمرة يم٤مُمٚم٦م ،وؾم٠مًمقا قمـ أؾمٕم٤مر اإلسمؾ ومقضمدوه٤م
شمؽماوح قمغم أًمػ ٓ شمٙمقن أىمؾ ُمـ أًمػ ،ومجٕمٚمقه٤م ُمئ٦م أًمػ ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ يمؾ واطمد شمً٤موي أًمٗم٤م ،ومتٙمقن ُمئ٦م أًمػ
ُمـ اًمدراهؿ وهذا هق إصؾ.
وإذا يم٤مٟم٧م ظمٓم٠م :وم٢مهن٤م ُشم َ٘م ًَّ ُطَ ،تٛمٚمٝم٤م اًمٕم٤مىمٚم٦م ،و ُشم َ٘م ًَّ ُط قمٚمٞمٝمؿ صمالث ؾمٜملم ،هذا هق إصؾ ،يما٤من ىمٌاؾ قمنما
ؾمٜملم أطمد اًم٘مْم٤مة ذم اًم ِمامل اًمٖمريب طمّمؾ ىمتؾ قمـ ظمٓم٠م ،ومج٤مؤوا إًمٞمف وم٘م٤مل :اإلسمؾ قمٜماديمؿ ُمتاقومرة ،وم٠مٟما٤م أطمٙماؿ
قمٚمٞمٙمؿ سمٛمئ٦م ُمـ اإلسمؾ شمدومٕمقن يمؾ ؾمٜم٦م صمالصم٤م وصمالصملم ،وذم اًمًٜم٦م إظمػمة أرسمٕم٤م وصمالصملم ،وطمدده٤م قمغم ُما٤م ضما٤مء ذم
احلدي٨م :أهن٤م مخً٦م أىمً٤مم ،قمنمون سمٜم٧م خم٤مض ،وقمنمون سمٜم٧م ًمٌقن ،وقمنمون ِطم َّ٘م٦م ،وقمنمون ضمذقم٦م ،وقمنمون
اسمـ ًمٌقن ذيمر ،رومٕمقا وىم٤مًمقاَ ٓ :تٙمؿ يمذا ،اطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمدراهؿ ،اإلسمؾ قمٜمدٟم٤م هم٤مًمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن َٟمَدْْ َوم َٕم َٝم٤م ،وعمََّ٤م رأى
اُمتٜم٤مقمٝمؿ :ىم٤مل :هذا ُطم ْٙم ِْٛمل ،رومٕمقا إمم اًمتٛمٞمٞمز أُمر اًمتٛمٞمٞمز سم٠من يدومٕمقا إًمٞمف اًمدي٦م ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ.
أُم٤م ُمئت٤م سم٘مرة :ومٝمذا إذا شمقاضمدت اًمٌ٘مر ،أًمٗم٤م ؿم٤مة ذم هذه إزُمٜم٦م ىمد شمٙمقن اًمٖمٜمؿ رومٞمٕم٦م اًمثٛمـ ،ىمد شمّمؾ اًمقاطمدة
إمم أًمػ أي يم٘مٞمٛم٦م اإلسمؾ ،ومال يٙمقن ومٞمٝم٤م إٓ ُمئ٦م ؿم٤مة ،وًمٙمـ ىمديام اًمٖمٜمؿ يم٤مٟم٧م رظمٞمّم٦م :وذًمؽ ٕهن٤م شمتقاًمد سمنقم٦م،

( )434قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ومٞمّمؾ اسمـ شمريمل سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقدُ ،مـ آل ُم٘مرنُ ،مـ رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مٟمعُ ،مـ ذهؾ سمـ ؿمٞمٌ٤من.
ُمٚمؽ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م آول ،وُمٜمِمئٝم٤م ،وأطمد رضم٤مٓت اًمدهر .وًمد قم٤مم صمالصم٦م وشمًٕملم وُمئتلم وأًمػ ذم اًمري٤مض ،ودوًم٦م آسم٤مئف ذم
وٕمػ واٟمحالل .ؿمـ اًمٖم ٤مرات قمغم آل رؿمٞمد وأٟمّم٤مرهؿ .ىم٣م قمغم دوًم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم ذم احلج٤مز ،وأصٌح٧م ُمٙم٦م قم٤مصٛم٦م آل ؾمٕمقد.
وٟمقدي سمف ُمٚمٙم٤م قمغم احلج٤مز وٟمجد .وم٤مض اًمٌؽمول ذم سمالده ،ويم٤مٟم٧م وم٘مػمة ،وم٤مٟمتٕمِم٧م وادمٝم٧م إمم اًمٕمٛمران .وطمؾ آُمـ حمؾ اخلقف ذم
اًمّمح٤مرى واحلقاض .يم٤من ُمقوم٘م٤م ُمٚمٝمام ،حمٌقسم٤م ،قمٛمر ُم٤م سمٞم ٜمف وسملم رسمف ،وُم٤م سمٞمٜمف وسملم ؿمٕمٌف ،ؿمج٤مقم٤م سمٓمال ،اٟمتٝمك سمف قمٝمد اًمٗمروؾمٞم٦م ذم ؿمٌف
اجلزيرة ،يمريام ٓ جي٤مرى ،ظمٓمٞمٌ٤م ٓ ،يؼمم أُمرا ىمٌؾ إقمامل اًمروي٦م ومٞمف ،يًتِمػم ،ويٜم٤مىمش ،ويٙمره اعمٚمؼ واًمري٤مء ،شمقذم سم٤مًمٓم٤مئػ قم٤مم صمالصم٦م
وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،ودومـ ذم اًمري٤مض .اٟمٔمر :إقمالم ( ،) 19 /4و اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،يمالمه٤م ًمٚمزريمكم.
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وشمٚمد اًمقاطمدة ذم اًمٌٓمـ شمقأُملم ،وىمد شمٚمد ذم اًمًٜم٦م ُمرشملم ،ومٚمذًمؽ َشم ْٙمثُ ُر ،وشمٙمقن ىمٞمٛمتٝم٤م رظمٞمّم٦م :وذًمؽ ٕهن٤م شمرقمك
ُمـ إقمِم٤مب.
وذم اًمًٜملم اعم٤موٞم٦م يٕمٜمل ىمٌؾ ُمئ٦م ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م ٓ َتت٤مج إمم أقمالف إقمِم٤مب ُمتقومرة ،ومتٙمثر ،ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا:
إهن٤م ُمـ اًمٖمٜمؿ أًمٗم٤من ،وه٤م هٜم٤م ىم٤مل :أًمػ ،وًمٙمـ طمٞم٨م ا ُّشم ُِّٗم َؼ قمغم اًمدراهؿ اعمرضمع إمم اًمدراهؿ.
اطمدٌٌ َ :وم ِٗم ِٞمف اًمدِِّّ ي ُ٦م ،وُم٤م ُِمٜمْف ا ْصمٜمَ ِ
٤من ُِمٜمْف و ِ
اإل ْٟمًْ ِ
َو ِْ
اجلٜمََ٤م َي ُ٦م َقم َغم ا ًْمٌَ ْٕم ِ
َ٤منَ :وم ِٗم ِٞمٝم َام اًمدِِّّ َيا ُ٦مَ ،و َُما٤م
ض إِ َذا َيمَ٤م َٟم ْ
َ َ َ ُ
ُ َ
َ٧م إِ ْذ َه َ
٤مب َُم٤م ِذم ِ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا٤مص،
نمةَ :ومٗمٞم َٝم٤م اًمدِِّّ َي ُ٦مَ ،و ِذم ُيم يُؾ سمِح ًَ٤مسمِفَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َٟمَ٧م اجلٜم٤مي ُ٦م َقم ْٛمادًً اَ :ومٗمٞماف ا ًْم٘م َّم ُ
ُمٜمْ ُف َأ ْر َسم َٕم ٌ٦مَ :ومٗمٞم َٝم٤م اًمدِِّّ َي ُ٦مَ ،و َُم٤م ُمٜمْ ُف َقم َ َ
َو َيم ََذًمِ َؽ ُيم ُُّؾ ِضمٜمََ٤م َي ٍ٦م.
يمذًمؽ اجلٜم٤مي٦م قمغم اًمٌٕمض ،اجلٜم٤مي٦م قمغم ُم٤م دون اًمٜمٗمس ،ي٘مقل( :إن يم٤مٟم٧م إذه٤مب ُم٤م ذم اإلٟمً٤من ُمٜمف واطمد :ومٗمٞمف
اًمدي٦م ،وُم٤م ُمٜمف اصمٜم٤من :ومٗمٞمٝمام اًمدي٦م ،وُم٤م ومٞمف ُمٜمف أرسمٕم٦م :ومٗمٞمٝمام اًمدي٦م ،وُم٤م ُمٜمف قمنمة :ومٗمٞمف اًمدي٦م ،وذم ي
يمؾ سمحً٤مسمف).
أيْم٤م ،إٟمػ ُم٤م هٜم٤م إٓ واطمد :ومٗمٞمف اًمدي٦مَّ ،
اًمذ َيمَر إذا ىمٓمٕمف ُم٤م ومٞمف إٓ واطمد ،يمذًمؽ اًمٚمً٤من إذا ىمٓمٕمف:
هذه هل ً
ومٗمٞمف اًمدي٦م ُم٤م ذم اإلٟمً٤من إٓ واطمد.
أُم٤م آصمٜم٤من :اًمٕمٞمٜم٤من ومٞمٝمام اًمدي٦م ،وذم اًمقاطمدة ٟمّمػ اًمدي٦م ،إذٟم٤من ومٞمٝمام اًمديا٦م ،وذم إطمادامه٤م ٟمّماػ اًمديا٦م،
ويمذًمؽ اًمٞمدان ومٞمٝمام دي٦م ،وذم إطمدامه٤م ٟمّمػ اًمدي٦م.
اًمر ْضمالن ومٞمٝمام اًمدي٦م وذم إطمدامه٤م ٟمّمػ اًمديا٦م ،يماذًمؽ سم٤مًمٜمًاٌ٦م إمم اعمارأة ومٞمٝما٤م صمادي٤من إذا ُىمٓمِا َع
يمذًمؽ ُمثال ِّ
اًمثدي٤من :ومٗمٞمٝمام دي٦م ،وإذا ُىمٓمع واطمد :ومٜمّمػ اًمدي٦م.
إًمٞمت٤من اًمٚمت٤من جيٚمس قمٚمٞمٝمام ومٞمٝمام اًمدي٦م ،وذم أطمدا مه٤م ٟمّمػ اًمديا٦م ،اخلّماٞمت٤من ذم اًمرضماؾ وماٞمٝمام اًمديا٦م ،وذم
إطمدامه٤م ٟمّمػ اًمدي٦م ،هٙمذا وُم٤م ومٞمف أرسمٕم٦م ومٗمٞمٝم٤م اًمدي٦م قمٜمدك ُمثال اعمِم٤مومر اًمٕملم ومٞمٝم٤م ؿمٗمران أي همٓما٤مءان ،واًمٕمالم
اًمث٤مٟمٞم٦م يمذًمؽ وم٢مذا ىمٓمع ضمٗمٜم٤م واطمدا ومرسمع اًمدي٦م ،وإن ىمٓمع ضمٗمٜملم :ومٜمّمػ اًمدي٦م ،وإن ىمٓمع إرسمٕم٦م :ومٗمٞمٝم٤م اًمدي٦م.
ه ٜم٤مك ُمثال إٟمػ حيتقي قمغم ُمٜمخػميـ وطم٤مضمز ،وم٢مذا ىمٓمع أطمد اعمٜمخريـ :ومثٚما٨م اًمديا٦م ،وإذا ىمٓماع اعمٜمخاريـ
وىمٓمع وشمرك احل٤مضمز :ومثٚمث٤مه٤م ،وإذا ىمٓمع اًمثالصم٦م ومٗمٞمٝم٤م اًمدي٦م.
ي٘مقل( :وُم٤م ومٞمف قمنمة ومٞمٝم٤م اًمدي٦م) ،إص٤مسمع قمنمة إذا ىمٓمع اًمٕمنمة يمٚمٝم٤م :ومٗمٞمٝم٤م اًمدي٦م ،ويمذا أص٤مسمع اًمٞماد ،وإذا
ىمٓمع واطمدا :وم ُٕم ْنم اًمدي٦م ،وذم اًمقاطمد وطمً٤مسمف إن يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مي٦م قمٛمدا :ومٗمٞمٝم٤م اًم٘مّم٤مص ،إذا ىم٤مل :ىمٓمع أصٌٕمل أريد
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اًم٘مّم٤مص ،وم٘مع قمٞمٜمل أريد اًم٘مّم٤مص ،ىمٚمع ؾمٜمل أريد اًم٘مّم٤مص ،هذا إذا يم٤مٟما٧م اجلٜم٤ميا٦م قمٛمادا ،وإن يم٤مٟما٧م ظمٓما٠م
وم٤مًمدي٦م هذه هل اجلٜم٤مي٤مت ،سم٘مٞم٧م اعمٕم٤ميص.
احلدُُّّ ً ،مِ ْٚمٛمحّم ِـ اًمرضمؿ ،وا ًْمٌِ ْٙمْر ْ ِ
جي ِ
و َأُم٤م اعمَْٕم ِ
ي٥م َقما٤م ٍم،
٤ميصَ :وم ِٝم َل َيمَثِ َػم ٌةٌَ ،أ ْقم َٔم ُٛم َٝم٤م ِّ
اجل ْٚم ُدُ ُمئَ ً٦م َو َشم ْٖم ِْر ُ
ُ ْ َ
اًمز َٟمَ٤مَ ،و َ ِ ُ
َ َّ َ
َّ ْ ُ َ ُ َ
٥م سمِف ْ َ
َوا ًْم َٕم ٌْدُُ َقم َغم ٟمِ ّْم ِٗم ِف سمِالَ َشم ْٖم ٍ
ْري٥مَ ،واًم ِّٚم َق ُ
اط ُِمثْ ُٚم ُف.
واعمٕم٤ميص يمثػمةُ :مٜمٝم٤م شمرك إواُمر وُمٜمٝم٤م ومٕمؾ اعمٜم٤مهل ،ومؽمك إواُمر يمؽمك اًمّمالة ،هذا ُمٕمّماٞم٦م يمٌاػمة ،وإذا
از ُر ،ويماذا اإلومٓما٤مر ذم هنا٤مر
س قمغم ذًمؽ :وم٢م َّٟمَّف ُي٘متؾ ،ويمذًمؽ ُمٜمْْع اًمزيم٤مة ،إذا ُمٜمٕمٝم٤م :وم٢مهن٤م ُشمُ١مظمذ ُمٜمٝم٤م ىمٝمرا ،و ُي َٕم َّ
َأ َ َّ
رُمْم٤من ُيٕمتؼم ذٟمٌ٤م يمٌػما ومٞمٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ ،يمذًمؽ شمرك احل٩م ُمع اًم٘مدرةَ ،ه َّؿ ُقم َٛم ُر -ريض اهلل قمٜمف -أن جيٕمؾ قمٚمٞمٝمؿ
اجلزي٦م ،وىم٤ملُ :م٤م هؿ سمٛمًٚمٛملم ،اًمذيـ مل حيجقا وهؿ ي٘مدرون .
( )435

ؼم واًمديف ،إذا مل يؼممه٤م :ومٞمٕم٤مىم٥م إذا مل يّمؾ أرطم٤مُماف:
ويمذًمؽ شمرك إؿمٞم٤مء اعم٠مُمقر هب٤م ُي َٕم َّز ُر قمٚمٞمٝم٤م ،وقمٚمٞمف أ ْن َي َ َّ
ومٞمٕم٤مىم٥م إذا َه َج َر أظم٤مه اعمًٚمؿ سمدون ؾمٌ٥م ومٞمُ َٕم٤م َىم٥م ،يمذًمؽ ْشمرك اعمٜمدوسم٤مت وٟمحقه٤م ،إذا شمارك اًماتٕم ُّٚم َؿ وهاق ىما٤مدر:
يٕم٤مىم٥مٟٕ :مف جي٥م قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ ُم٤م يتؿ سمف ديٜمف ،وم٤معمٕم٤ميص يمثػمة.
اًمز َٟمَ٤م :أن يٓم٠م اُمرأة أضمٜمٌٞم٦م ٓ َ ِ
َت ُّؾ ًمف ،ومٞمج٥م ومٞمف احلد ،وإن يم٤من
أُم٤م إومٕم٤مل :وم٢مهن٤م أيْم٤م ُيٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،أقمٔمٛمٝم٤م ِّ
ُحم ْ َّمٜمًً٤م :ومٕمٚمٞمف اًمرضمؿ ،واعمحّمـ اًمذي هق ىمد َشم ََز َّو َج زواضم٤م صحٞمح٤م ،صمؿ زٟم٤م شمرك ُم٤م أطمؾ وزٟم٤م سمام طمرم قمٚمٞماف ،هاذا
يٕمتؼم زٟم٤م ،ومٌٝمذه احل٤مل ُيرضمؿ إن يم٤من ىمد شمزوج ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إٟمف جيٚمد صمؿ يرضمؿ سم٤محلج٤مرة ،أُم٤م اًمذي مل يتزوج :وم٢مٟمف
جي َٚمدُُ و ُي َٖم ََّر ُب ضمٚمد ُمئ٦م وشمٖمري٥م قم٤مم :أن ُيٌْ َٕمدََ قمـ سمالده ُمدة ؾمٜم٦م هذا طمد احلر.
ُْ
َار ُبَّ ٕ :ن
أُم٤م اًمٕمٌد اعمٛمٚمقك :ومال َر ْضم َؿ قمٚمٞمف ،وًمٙمـ قمٚمٞمف اجل ْٚمد ومٞمجٚمد ٟمِ ّْم ُ
ػ ضمٚمد احلر مخًلم ضمٚمادة وٓ ُي َٖم َّ
اًمز َٟمَ٤م.
شمٖمريٌف إضار سمًٞمده ،هذا هق ِّ

( ) 435أظمرضمف اًمذهٌل ذم شمٜم٘مٞمح يمت٤مب اًمتح٘مٞمؼ (ُ ) 11/2مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمف .وذيمره أضمري ذم إرسمٕملم طمديث٤م (ص )34قمـ
قمٛمر ُمٕمٚم٘م٤م .وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( ،)85/2اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم ( ،)38/6اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م ( ،)411/4اسمـ طمجر ذم
اًمتٚمخٞمص ( ،)448/2واًمدراي٦م ( )293/2قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمف.

فروع الفقه
اًمز َٟمَ٤م وًماذًمؽ ؾماامه اهلل وم٤مطمِما٦م:
أُم٤م وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط إشمٞم٤من اًمذيمقر :وم٢مٟمف أيْم٤م ذٟم٥م يمٌػم ،ىمد يٙمقن أومحش ُمـ ِّ
﴿ َأ َشم ْ٠م ُشمُق َن ا ًْم َٗم ِ
لم﴾ .
٤مطم َِم َ٦م َُم٤م َؾم ٌَ َ٘م ُٙمُؿ ِ َهب٤م ُِم ْـ َأ َطم ٍد ُِّم َـ ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
( )436

ذيمره اهلل -شمٕم٤ممم -قمـ ىمقم ًمقط ،واصٓمٚمح اًمٕمٚمامء قمغم شمًٛمٞمتف ًمقاـم٤م ،وهق وطء اًمذيمقر ذم أدسم٤مرهؿ هذا ذٟمٌف
يمٌػم ،ىمٞمؾ :إٟمف حيرق اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل إذا يم٤من اعمٗمٕمقل ُمقاوم٘م٤م ،وطمدث ذًمؽ ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ طمرىمقا اعمٗمٕمقل
اًمز َٟمَا٤م إن
سمف إن يم٤من اًم٘مقل اًمث٤مين أٟمف ُي٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل ،طمتك وًمق يم٤من سمِٙمراً ،مق يم٤من صٖمػما ،واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :أٟمف ُمثاؾ ِّ
ِ
حي َّم ْـُ :ضم ِٚمدََ و ُهم ِّر َب.
يم٤من حمّمٜم٤مُ :رضم َؿ ،وإن يم٤من مل ُ ْ
ِ
ِ
ف ُحم َرمُ ،م ِ
حي ُّدُّ َؿم ِ
المَ ،و ُِمٜمْ َٝما٤م َّ ِ
ذ ُب ْ
اًمنا َىم ُ٦م
ا٤مر ُسم ُف َصم َامٟمِ َ
٥م ًمِ ْٚم َحدِِّّ َصم َامٟمِ َ
قضم ٌ
اخلَ ْٛم ِر ُحم َ َّر ٌم ُ َ
َوُمٜمْ َٝم٤م ا ًْم َ٘م ْذ ُ َّ ٌ ُ
لم َضم ْٚمدََ ًةًَ ،وُمٜمْ َٝم٤م ُ ْ
ُحم َرُم ٌ٦م ُم ِ
قضمٌَ ٌ٦م ًمِ ْٚم َ٘م ْٓم ِعَِ ،و َو َام ِن َُم٤م ُأ ِظم َذ،
َّ َ ُ
أٟم٧م ٍ
وُمـ اعمٕم٤ميص اًم٘مذف :أن يرُمل إٟمً٤مٟم٤م سم٤مًمزٟم٤م ،وٓ ي٠مت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمقد ،إذا ىم٤مل :هذا ٍ
زٟمٞم٧م ،أو
زان ،ىمد َ
زانَ ،
ِ
ِ
ِ
وه ْؿ
٤مضم ِٚمدُُ ُ
﴿وا ًَّمذي َـ َي ْر ُُمق َن اعمُْ ْح َّمٜمََ٤مت ُصم َّؿ َمل ْ َي ْ٠م ُشمُقا سمِ َ٠م ْر َسم َٕم٦م ُؿم َٝمدََ ا َء َوم ْ
ىمد ومٕمٚم٧م اًمٚمقاط ،هذا اًم٘مذف ذيمره اهلل ذم ىمقًمفَ :
لم ضم ْٚمدََ ًة وَٓ َشم ْ٘مٌ ُٚمقا َهلؿ َؿمٝم٤مد ًة َأسمدًً ا و ُأو ًَم ِئ َؽ هؿ ا ًْم َٗم ِ
ِ
٤مؾم ُ٘مق َن * إَِّٓ ا ًَّم ِذي َـ َشمَ٤م ُسمقا﴾  ،ومٞمجٚمد صمامٟملم ضمٚمدة.
ُْ َ َ َ َ
َ
َصم َامٟم َ َ
ُ ُ
( )437

مخ ٍر َطم َرا ٌمش  ،وما٢مذا َ ِ
ذ َب اخلٛمارُ :جيٚماد صمامٟمالم،
مخ ٌرَ ،و ُيم ُُّؾ َ ْ
وُمـ اعمٕم٤ميص ذب اخلٛمر اعمًٙمرُ « ،يم ُُّؾ ُُم ًْ ِٙم ٍر َ ْ
( )438

واًمّمحٞمح أ َّن اًمزي٤مدة قمغم إرسمٕملم شمٕمزيرُ ،شمُٗمٕمؾ إذا يم٤من اًمٜم٤مس ىمد أيمثروا.
وذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي وقمٝمد أيب سمٙمر شمزضمرهؿ إرسمٕمقن ،عم٤م يم٤من ذم قمٝمد قمٛمر :يمثروا وؾم٤مروا يتٝم٤موٟمقن هب٤م ،ومزاده٤م
ِ
ذبَ :وم ِ
ذبَ :وم ِ
اؿ إِ ْن
ْ
٤مضمٚمدُُ و ُهُ ،صم َّؿ إِ ْن َ ِ َ
ْ
اًمراسمِ َٕم٦مش« ،إِ ْن َ ِ َ
٤مضمٚمدُُ و ُهُ ،صم َّ
وضمٕمٚمٝم٤م صمامٟملم ،صمؿ ضم٤مء ذم احلدي٨م أٟمف « ُي ْ٘متَ َُؾ َسم ْٕمدََ َّ
ذبَ :وم ِ
اًمراسمِ َٕم َ٦مَ :وم٤م ْىمتُ ُٚمق ُهش  .صمٌ٧م ذًمؽ قمـ أطمد قمنم صح٤مسمٞم٤م أهنؿ َر َو ْوا هاذا احلادي٨م ،
ْ
َ ِ َ
٤مضمٚمدُُ و ُهُ ،صم َّؿ إِ ْن َقم٤م َد َّ
( )439

( )440

وسمٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقل" :إٟمف ُمٜمًقخ" ،وٓ د َ
ًمٞمؾ قمغم اًمٜمًخ.

( )436إقمراف.83 :
( )437اًمٜمقر.5 -4 :
( ) 438أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب سمٞم٤من أن يمؾ ُمًٙمر مخر وأن يمؾ مخر طمرامُ )2333( ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
ِ
ِ
ذ ِ
اخل ْٛم ِر ،)4482( ،واًمؽمُمذي:
ب َْ
( )439طمًـ صحٞمح :أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)19859 ،16847أسمق داود :يمت٤مب احلدود ،سم٤مب إ َذا َشم َت٤م َسم َع رم ُ ْ
يمت٤مب احلدود ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُمـ ذب اخلٛمر وم٤مضمٚمدوه وُمـ قم٤مد ذم اًمراسمٕم٦م وم٤مىمتٚمقهُ ،)1444( ،مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من -ريض اهلل
قمٜمف ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.

فروع الفقه
ِ
اًمً ِ
اًمً ِ
ا٤مر َىم ُ٦م َوما٤م ْىم َٓم ُٕمقا
وُمـ اعمٕم٤ميص اًمنىم٦م حمرُم٦م وُمقضمٌ٦م ًمٚم٘مٓمع ووامن ُم٤م ُأظم َذ :ىما٤مل -شمٕما٤مممَ :
ا٤مر ُق َو َّ
﴿و َّ

َأ ْي ِد َ ُهي َام َضم َزا ًء سمِ َام َيم ًََ ٌَ٤م﴾ ُ .شم٘مٓمع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ُمـ اعمٗمّمؾٕ :هن٤م هل اًمتل َضمٜمَ َْ٧م ،وىمد أٟمٙمر ذًماؽ سمٕماض اعمالطمادة
( )441

اًمذي ي٘مقل:
ٍ ِ
يدٌٌ سمِ َخٛم ِ ِ ِ ِ
سم٤مهل٤م ُىمٓمِ َٕم ْ٧م ذم رسمع ِ
ديٜم٤مر؟!
َ
ْ
س ُمئَ ْلم ُم ْـ َقم ًْ َجد ُود َي ْ٧م *** ُم٤م ُ َ
شمٜم٤مىمضُ ،م٤م ًمٜم٤م إٓ اًمًٙمقت ًمف *** وٟمًتجػم سمٛمقٟٓم٤م ُمـ ِ
اًمٕم٤مر
ردوا قمٚمٞمف:
س ُِمئَ ْ ِ
لم ُِم ْـ َقم ًْ َج ٍد ُو ِد َي ْ٧م *** ًمٙمٜمٝم٤م ُىمٓمِ َٕم ْ٧م ذم رسمع ِ
َيدٌٌ سمِ َخ ْٛم ِ
ديٜم٤مر
مح٤مي ُ٦م اًمدََّّ ِم أهماله٤م ،و َأ ْر َظم َّم َٝم٤م *** ِصٞم٤م َٟم ُ٦م اعم٤مل ،وم٤مٟمٔمر ِطم ْٙم َْٛم َ٦م ا ًْم ٌَ ِ
٤مري
ذيمروا ًمٚم٘مٓمع ذوـم٤م:
إول :أن ي٠مظمذه ُمـ احلرز ،سم٠من يٙمن اًمٌ٤مب ،أو يٙمن اًم٘مٗمؾ أو يتًٚمؼ ُمع احل٤مئط اًمًقر صماؿ يادظمؾ ،هاذا
طمرز.
اًمث٤مين :أن يدظمٚمف وم٢مذا مل خيرضمف سم٠من أيمؾ ذم اًمدار ُم٤م ىمٞمٛمتف ٟمّم٤مب ،أو أشمٚمػ سم٠من ذسمح يمٌِم٤م ُماثال يم٤مٟما٧م ىمٞمٛمتاف
ٟمّم٤مسم٤م ،وعم٤م ذسمح ٟم٘مّم٧م ىمٞمٛمتف :وم٢مٟمف ٓ ي٘مٓمع.
اًمث٤مًم٨م :أن َيٌْ ُٚم َغ اًمٜمّم٤مب ،ىمدر اًمٜمّم٤مب سمرسمع ديٜم٤مر وهق ؾمٌع اجلٜمٞمف أن ،وم٢مذا يم٤من أىمؾ وم٢مٟمف ٓ ي٘مٓمع ىمدروه ذم
ذًمؽ اًمقىم٧م سمثالصم٦م دراهؿ ُمـ اًمٗمْم٦م أو رسمع ديٜم٤مر.
اًمراسمع :أن شمثٌ٧م اًمنميم٦م ،إُم٤م أن يٕمؽمف وإُم٤م أن يِمٝمد قمٚمٞمف.

( (443ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م" ( 434/3رىمؿ  :) 1363صمؿ إن احلدي٨م هم٤مي٦م ذم اًمّمح٦م :وم٘مد رواه مج٤مقم٦م آظمرون ُمـ
اًمّمح٤مسم٦مُ :مٜمٝمؿ أسمق هريرة ،وضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،واًمنميد أسمق قمٛمرو ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،و ذطمٌٞمؾ اسمـ أوس،
و ىمد ؾم٤مق احل٤ميمؿ أؾم٤مٟمٞمده إًمٞمٝمؿ ،وصححف اسمـ طمٌ٤من أيْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة و ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أيْم٤م.
( )441اعم٤مئدة.38 :
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اخل٤مُمس :أن ٓ يٙمقن ًمف ؿمٌٝم٦م ،وم٢مذا ىم٤مل :ص٤مطم٥م هذه اًمدار ىمد فمٚمٛمٜمل ،وىمد ضمحد ديٜمل ،وىمد يم٤من زم قمٜماده
أُمقال ومجحده٤م ،وم٠مٟم٤م أريد أن أٟمت٘مؿ ُمٜمف هذه ؿمٌٝم٦م ومال ُي٘مٓمع ،وم٢مذا مت٧م اًمنموط :ىمٓمٕم٧م يده ،إذا ىمدر أٟمف هق ُمرة
صم٤مٟمٞم٦م سمٕمدُم٤م ىمٓمٕم٧م يٛمٞمٜمف :ومال شم٘مٓمع اًمٞمنىٟٕ :مف يٙمقن اعمٗمًديـ ذم إرض وًمٙمـ ُشمُ٘مٓماع اًمرضماؾ اًمٞمناى ،وٓ
ِ
٥م واًمٕمرىمقب ي٘مٓمع ُم٘مدُمٝم٤م ،هذه اًمنىم٦م.
شم٘مٓمع يمٚمٝم٤م سمؾ ُيؽمك اًم َٕم٘م ُ
ِ
اغم ِ
َو ُِمٜمْ َٝم٤م َىم ْٓم ُع اًم َّٓم ِر ِيؼ ُحم َ َّر ٌم ُحم َتَّ ٌَّؿ ومِ ِٞمف َىم ْت ُْؾ َُم ْـ َىم َت ََؾ َو َص ْٚم ٌُ ُفَ ،و َٟم ْٗم ُل َُم ْـ َمل َي ْ٘م ُت ُْؾ َو َشم ْ ِ
ْال َقم َ
اإل َُما٤م ِم
َنم ُ
يدُ ُهَ ،وُمٜمْ َٝم٤م ا ًْم ٌَ ْٖم ُ
ْ
قضمٌ ٌ٦م ًمِ ْٚم َ٘متْ ِْؾ إِ ْن َمل ير ِضمع و ُِمٜمْٝم٤م اًمًحر ي ْٙم ُٗمر َوم ِ
ِ
ِ
٤مقم ُٚمف َو ُي ْ٘متَ ُ
َو ْ
اخلُ ُر ِ
َاؾ
اًمر َّد ُة ُحم َ َّر َُم ٌ٦م ُُم ِ َ
ْ َ ْ ْ َ َ ِّ ْ ُ َ ُ
وج َقم َٚم ْٞمف ُحم َ َّر ٌم ُي َ٘م٤م َشم َُؾ َُم ْـ َوم َٕم َٚم ُفَ ،وُمٜمْ َٝم٤م ِّ
إِ ْن َمل ْ َي ْر ِضم ْع.
و ُيم ُُّؾ ُمٕم ِّمٞم ٍ٦م ومِٞمٝم٤م طمدَ :ومالَ َرء َومٞمٝم٤م َهمَػمه ،وإِ ْن َيمَ٤م َن ومِٞمٝم٤م َيم َّٗم٤مر ٌةٌَ :يمَق ْط ِء اًمّم ِ
ا٤مئ ِؿ ِذم رُم َْما٤م َن ،وو ْط ِء اعمُْ َٔم ِ
ا٤مه ِر
َ َ
َّ
َ
َ
ْ َ َ ُُْ َ
َْ َ َ َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ
َػم َه٤مَ ،وإََِّٓ :وم ِٗمٞم َٝم٤م اًمتَّ ْٕم ِز ُير).
َو َٟم َْحق َذًم َؽَ :وم َٚم ْٞم َس ومٞم َٝم٤م َهم ْ ُ
ِ
حي ِ
ا٤مر ُسمق َن اهللََّ َو َر ُؾماق ًَم ُف َو َي ًْا َٕم ْق َن ِذم إَ ْر ِ
ض
وُمـ اعمٕم٤ميص ىمٓمع اًمٓمريؼ ،ذيمره اهلل ذم ىمقًمف﴿ :إِ َّٟم ََّام َضم َزا ُء ا ًَّمذي َـ ُ َ
َوم ًَ٤م ًدا َأن ُي َ٘متَّ ُٚمقا﴾  ..إًمخ.
( )442

ي٘مقل :إذا َتزسمقا وص٤مروا ذم اًمٓمرقَُ ،م ْـ َُم َّر هبؿ :ىم٤مشمٚمقه ،وطمرصقا قمغم أن ي٠مظمذوا ُمـ ُم٤مًمف ،ه١مٓء ُىم َّٓم٤مع ىماد
يٙمقن ىمّمدهؿ اعم٤مل ،وًمٙمـ ي٘مقًمقنٟ ٓ :م٘مدر قمغم أظمذ اعم٤مل إٓ إذا ىمتٚمٜم٤م ص٤مطمٌف ،ومٞم٠مظمذون اعم٤مل وي٘متٚمقن ،وم٢مذا ُىم ِد َر
قمٚمٞمٝمؿُ :ىمتِ ُٚمقا وصٚمٌقا ،يّمٚمٌقن قمغم ظمِمٌ٦م يقُملم أو ٟمحقمه٤م ،أن ي٘متٚمقا أو يّمٚمٌقا ،وم٢من يم٤من ىمّمدهؿ يمثػما ىمّمادُُ ه
يمثػما ذم اًمٓمرق اًمٓمقيٚم٦م ،أو اًمٓمرق اًمٖمريٌ٦م إذا ُمر هبؿ إذا يم٤من ُمٕمف اُمرأة صٚمٌقه
ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م ًمقاـم٤م أو زٟم٤م ي٘مع هذا ً
اًمز َٟمَا٤م ،واًمٜمٗمال أو اًمارضمؿ إن يما٤مٟمقا
ورسمٓمقه ،طمتك ٓ يتحرك ،وزٟمقا سم٤معمرأة ،وهق يٜمٔمر ،ه١مٓء ُي٘م٤مم قمٚماٞمٝمؿ طماد ِّ
يمثػما ُم٤م حيدث أن أطمدهؿ ي٘مػ يم٠مٟمف ُمٜم٘مٓماع ويم٠مٟماف
حمّمٜملم ،إذا يم٤من ىمّمدهؿ اعم٤مل ،وأظمذوا ُمـ اعم٤مل وهذا ً
أيْم٤م ً
وٕمٞمػ وإذا ُمر سمف سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :ؾمقف أطمًـ ذم هذا ،وم٘م٤مل أسمٚمٖمٜمل إمم أهكم ذم اعمٙما٤من اًمٗماالين ،وما٢مذا اسمتٕماد قماـ
اًمٓمرق أظمرج ؾمالطم٤م يمخٜمجر أو ُمًدس ،وىم٤مل :أقمٓمٜمل اعم٤مل اًمذي ُمٕمؽ ،وإٓ :ىمتٚمتؽ ومٛمثؾ هذا ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد
اًمذي هق قم٘مقسم٦م آظمذ اعم٤مل :ذم ىمقًمف( :إذا أظمذوا اعم٤مل ىمٓمٕمقا شم٘مٓمع يد ُمـ ضم٤مٟم٥م ورضمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م) وم٢مذا مل حيّماؾ
ُمٜمٝمؿ رء إٓ أهنؿ أظم٤مومقا اًمٓمريؼُٟ :م ُٗمقا وًمق سم٤مًمًجـ ُمـ ىمتؾ وصٚم٥م وٟمٗمل ُمـ مل ي٘متؾ وشمنميده.

( )442اعم٤مئدة.33 :

فروع الفقه
وخيرضمقن قمٚمٞمف ،ومٞم٘م٤مشمٚمٝمؿ ،وٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ إٓ سمٕماد أن
وُمـ اعمٕم٤ميص اًمٌٖمل :اًمٌٖم٤مة هؿ اًمذيـ خيٚمٕمقن سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم َ
يً٠مل ُم٤مذا شمريدون؟ ُم٤م ٟم٘مٛمتؿ؟ وم٢مذا ىم٤مًمقاٟ :م٘مٛمٜم٤م يمذا ويمذا ،ومٗمل هذه احل٤مل ُيزيؾ ُم٤م ٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف ،صمؿ إذا أسوا قمغم
جي َٝم ُز قمغم اجلريح ،وٓ ُيتٌع اعمٜمحزم ،عم٤م ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم -ريض اهلل قمٜمف -ذم وىمٕما٦م
شمٙمٗمػمه :وم٢مٟمف ُي٘م٤مشمٚمٝمؿ ،وإذا ُىمتٚمقا ومال ُ ْ
اجلٛمؾ ىم٤مل ٓ« :شمتٌٕمقا ه٤مرسم٤م ،وٓ ُشمٜمَ ِّٗم ُذوا قمغم ضمريحش .
( )443

وُمـ اعمٕم٤ميص اًمردة ،اًمذي يٙمٗمر سمٕمد إؾمالُمف ،وىمد ذيمروا ًمذًمؽ ُص َق ًرا ،اًمردة َتّمؾ سم٠مومٕم٤مل يمثػمة ،أو سم٠مىمقال،
٥م ،إهنا٤م ُمِماٖمٚم٦م ٓ ،وم٤مئادة
وم٢مذا أٟمٙمر قمٌ٤مدة ُمتٗم٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م ،ىم٤مل :هذه اًمّمالة ًمٞمً٧م ومرو٤م ،وٓ دم٥م قمٚمٞمٙمؿ ،إهن٤م َشم َٕم ٌ
ومٞمٝم٤م ،وأس قمغم ذًمؽ :ىمتؾ.
٥م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ ،-أو ؾما٥م
ويمذًمؽ اًمزيم٤مة ،ويمذًمؽ اًمّمٞم٤مم ،يمذًمؽ ً
٥م اهلل ،أو َؾم َّ
أيْم٤م إذا َؾم َّ
اًم٘مرآن ،أو طمّمؾ ُمٜمف أٟمف اُمتٝمـ اًم٘مرآن ،وداؾمف َت٧م طمذائف ،أو ٟمحاق ذًماؽ ،أو أًم٘ما٤مه ذم اًم٘ما٤مذورات ،أو يماذًمؽ
ذ َك سم٤مهلل ،أو َوم َّْم َؾ اعمنميملم قمغم اعم١مُمٜملم ،وىم٤مل :ديٜمٝمؿ أطمًـ
طمّمؾ ُمٜمف ُم٤م ُي ًَ ٌِّ ُ
٥م يمقٟمف ُمرشمدا قمـ اإلؾمالم ،سم٠من َأ ْ َ
ُمـ ديٜمٙمؿ ،وهؿ أومْمؾ ُمٜمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقنُ :يٕمتؼم هذا ردة.
وُمـ اعمٕم٤ميص اًمًحر :يٙمٗمر وم٤مقمٚمف ،صمٌ٧م أن اًمّمح٤مسم٦م ىمتٚمقا صمالصم٦م ُضمٜمْْدََ ُب اخلػم

()444

دظمؾ قماغم ؾما٤مطمر ،وذًماؽ

اًمً٤مطمر ُي َٛم ِّق ُه قمغم اًمٜم٤مس ذم جمٛمع يمٌػم ،يٛمًؽ رأس أطمدهؿ سمِمٕمره ،صمؿ يٜم٘مٓماع اًمارأس ويرومٕماف سمٞماده ،واًمٜما٤مس
َيٜمْْٔمرون ،صمؿ يرده وهذا ُمـ اعمِمٕمقذيـ ،ومٚمام يم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ضم٤مء ضمٜمدب ُمِمتٛمال قمغم اًمًٞمػ واؾمتٕم٤مذ سم٤مهلل ُمـ
اًمِمٞم٤مـملم ،وضب رأؾمف وم٘مٓمٕمف ،صمؿ ىم٤ملَ :أطم ِل ٟمٗمًؽ َ ،ومدََ َّل قمغم أٟمف ي٘متؾ ،واؾمتدل سمحادي٨م« :طمادُُّّ اًمً ِ
ا٤مطم ِر
َ
ُ
ْ
َّ
َضسم ٌ٦م سمِ٤مًمًٞم ِ
أيْم٤م «أن قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -يمت٥م إمم سمج٤مًم٦م سماـ قمٌادة  :أن اىمتٚماقا يماؾ
ػش  ،هذا طمدُُّّ ه ،ضم٤مء ً
َّ ْ
ْ
( )445

( )447

( )446

ؾم٤مطمر وؾم٤مطمرة ،ويم٤مٟمقا ذم سم٘م٤مي٤م اًمٕمراق وظمراؾم٤من ،وم٘متٚمقا صمالث ؾمقاطمرش  ،هذا قمٛمر.
( )448

( )443أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف ( ،)2953واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( )38945 ،38933 ،33952قمـ قمكمٟ :محقه.
( )444ضمٜمدب سمـ قمٌ د اهلل إرىمؿ إزدي اًمٖم٤مُمدي .ي٘م٤مل ًمف :ضمٜمدب اخلػم .ذيمره اسمـ اًمٙمٚمٌل ،وىم٤مل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر :طمدصمٜمل قمٛمل ُمّمٕم٥م:
ىم٤مل :شمًٛمٞم٦م اجلٜم٤مدب ُمـ إزد ضمٜمدب سمـ قمٌد سمـ ؾمٗمٞم٤من ،وضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٌػم ،وضمٜمدب سمـ زهػم ،وىمٞمؾُ :مّمٕمر وضمٜمدب سمـ
يمٕم٥م ىم٤مشمؾ اًمً٤مطمر ،وضمٜمدب سمـ قمٗمٞمػ .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 113 :شمرمج٦م  ،)293واإلص٤مسم٦م ( 538 /1شمرمج٦م .)1222
( )445أظمرضمف اًمٕمًٙمري ذم إوائؾ (ص ،)91اسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ (312،315/11شمرمج٦م.)1392
( ) 446وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب احلدود ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمد اًمً٤مطمرُ ) 1463( ،مـ طمدي٨م ضمٜمدب ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ
اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.

فروع الفقه
ويمذًمؽ طمٗمّم٦م أم اعم١مُمٜملم صمٌ٧م «أهن٤م يم٤من قمٜمده٤م ضم٤مري٦م ممٚمقيما٦م وؾماحرهت٤م شمرياد أن شمٕمتاؼ ،واقمؽموما٧م سم٠مهنا٤م
ار ُؾما َٚم ْٞم َام ُن َو ًَم ِٙما َّـ َّ
اروا
اًمِما َٞم٤مـمِ َ
ؾمحرهت٤م ،وم٠مُمرت هب٤م وم ُ٘متٚم٧مش يٕمتؼم اًمً٤مطمر يم٤مومرا :ىم٤مل -شمٕم٤مممَ :
لم َيم َٗم ُ
﴿و َُما٤م َيم َٗم َ
اًمً ْح َر َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل َقم َغم اعمَْ َٚم َٙم ْ ِ
وت َو َُم٤م ُي َٕم ِّٚم َام ِن ُِم ْـ َأ َطم ٍد َطم َّتَّك َي ُ٘مقَٓ إِ َّٟم ََّام َٟم َْح ُـ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م
وت َو َُم ُ٤مر َ
َلم سمِ ٌَ٤مسمِ َؾ َه ُ٤مر َ
ُي َٕم ِّٚم ُٛمق َن اًمٜمَّ َ
َّ٤مس ِّ
( )449

َومالَ َشم ْٙم ُٗم ْر﴾ .
( )450

ومدل قمغم أن شمٕمٚمٛمف يمٗمر :وذًمؽ ٕٟمف ٓ يتؿ شمٕمٚمٛمف إٓ سم٤مؾمتخدام اًمِمٞم٤مـملم ،وم٢مٟماف إذا ظمادم اًمِماٞم٤مـملم وظمادم
اجلـ ،وشم٘مرب إًمٞمٝمؿ ،ودقم٤مهؿ ُمـ دون اهلل ،وذسمح هلؿ ،وشمرك هلؿ اًمٕمٌا٤مدات ظمادُمقه ،وما٢مذا ظمادُمقه :يما٤من ذًماؽ
ُمنميم٤م ،وم٢من شم٤مب ورضمع ىمٌؾ أن ُي ْ٘مدََ َر قمٚمٞمفُ :ىمٌِ َٚم ْ٧م شمقسمتُُف.
ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ( :ويمؾ ُمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م طمد :ومال رء ومٞمٝم٤م همػمهُ ،يٙمتٗمك سم٤محلد) ،اًمازاين اًماذي مل ُحيّماـ ُيٙمتٗماك
اًمٚمقـمل اًمذي مل حيّمـ ،اًم٘م٤مذف ُيٙمتٗمك سمجٚمده ،وشمرك ىمٌقل ؿمٝم٤مدشمف ،ؿم٤مرب اخلٛمر ُيٙمتٗمك
سم٤مجلٚمد واًمتٖمري٥م ،ويمذا
ّ
همػم ُمٕمٛمقل سمف أٟمف ُي٘متؾ سمٕمد اًمراسمٕم٦م وًمألؾمػ أن هذا ٓ ُيٕمٛماؾ سماف،
سمجٚمده صمامٟملم ضمٚمدة ،إٓ أن اًمّمحٞمح وأن يم٤من َ
يقضمد سمٕمض ه١مٓء ُيٕمثر قمٚمٞمف ؾمٙمران ومٞمدظمؾ اًمًجـ ىمد جيٚمد وىمد ٓ جيٚمد ،يٛمٙم٨م ُمثال أرسمٕم٦م أي٤مم أو مخً٦مُ ،خيرج
سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م يٕمقد ،يٛمًٙمقٟمف ،ىمد يٛمًٙمقٟمف وهق ذم ؾمٞم٤مرة يتخٌط ؾمٙمران ،ومٞمدظمٚمقٟمف اًمًجـ ،صمؿ ُخيرج ،صمؿ يٕمقد صم٤مٟمٞم٦م
وراسمٕم٦م إمم قمنميـ ُمرةٟ ،مرى واحل٤مل هذه أٟمف ًمق ُىمتؾ :شم٤مب همػمه ،إذا اؿمتٝمر أٟمف أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد صمالث ُمرات و ُىمتِ َ
اؾ:
ا ْٟم َْز َضم َر اًمٜم٤مس ،هذا هق إصؾ.
أُم٤م إذا يم٤من ذم اعمٕمّمٞم٦م يمٗم٤مرة يمقطء اًمّم٤مئؿ ذم رُمْم٤من ،هذا ومٞمف يمٗم٤مرة إذا َوـمِ َئ زوضمتف ذم هن٤مر رُمْم٤من :ومٕمٚمٞمف
يمٗم٤مرة ُمثؾ يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مرَ ،ترير رىمٌ٦م ،ومٛمـ مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم ،ومٛمـ مل يًتٓمٞمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًاٙمٞمٜم٤م،

( ) 447سمج٤مًم٦م سمـ قمٌدة اًمتٛمٞمٛمل اًمٕمٜمؼمي أدرك اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومل يره ويم٤من يم٤مشمٌ٤م جلزء سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم ظمالوم٦م قمٛمر .صمٌ٧م ذًمؽ ذم
اجلزي٦م ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري .وسمج٤مًم٦م سمٗمتح أوًمف وَتٗمٞمػ اجلٞمؿ وأسمقه سمٗمتحتلم همغم اًمّمحٞمح .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر:
اإلص٤مسم٦م ( 339/1شمرمج٦م  ،)761وهتذي٥م اًمٙمامل ( 8/4شمرمج٦م .)637
( ) 448أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلزي٦م واعمقادقم٦م ،سم٤مب اجلزي٦م واعمقادقم٦م ُمع أهؾ اًمذُم٦م واحلرب )3157( ،خمتٍما.
أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( )33321 ،،29585واًمٌٞمٝم٘مل (.)17583 ،16943
( )449أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ( ،)18747اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( )29583 ،28491وصححف اسمـ يمثػم ذم "شمٗمًػمه"
(.)365/1
( )453اًمٌ٘مرة.132 :

فروع الفقه
ِ
قمكم يمٔمٝمر أُمل :أقمتؼ
ًمٙمـ ذيمروا ً
أيْم٤م أٟمف إذا مل جيدَ :ؾم َ٘م َٓم ْ٧م قمٜمف ًمٕمجزه ،يمذًمؽ اعمرأة إذا فم٤مهر ُمٜمٝم٤م إذا ىم٤مل :أٟم٧م َّ
أـمٕمؿ ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤م ،وٓ ُّ
َتؾ ًمؽ إٓ سمذًمؽ ،هٙمذا.
رىمٌ٦م ،إذا ُم٤م وضمدُ :ص ْؿ ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم ،إذا مل جيد:
ْ
ِ
ِ
﴿و َُماـ َىمتَ َ
َاؾ ُُم ْ١م ُِمٜمًًا٤م َظم َٓما ً٠م
يمذًمؽ يمٗم٤مرة اًم٘متؾ ،ىمتؾ اخلٓم٠م ُذيم َر ومٞمف اًمدي٦م و ُذيم َر ومٞمف اًمٙمٗم٤مرةً :م٘مقل اهلل -شمٕم٤مممَ :
َومتَ َْح ِر ُير َر َىم ٌَ ٍ٦م ُُّم ْ١م ُِمٜمَ ٍَ٦م َو ِد َي ٌ٦م ُُّم ًَ َّٚم َٛم ٌ٦م إِ َمم َأ ْه ِٚم ِف إَِّٓ َأن َي َّّمدََّّ ُىمقا﴾ .
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أيْما٤م
وم٢مذا ىمتؾ ظمٓم٠مُ :أ ًْم ِز َم سم٠من يدومع اًمدي٦م ،وإن قمجز :دومٕمتٝم٤م ُمٕمف اًم٘مٌٞمٚم٦م ،إصؾ أهن٤م دم٥م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ،أًمزم ً
سم٤مًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمؽ أن شمٕمتؼ رىمٌ٦م.
أيْم٤م سم٤مًمٙمٗم٤مرة ،قمٚمٞمؽ أن شمٕمتؼ رىمٌ٦م ،إذا مل جيد ٓ :سمد أٟمؽ شمّمقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم.
ُأ ًْم ِز َم ً
أُم٤م سم٘مٞم٦م اعمٕم٤ميص وم٢من ومٞمٝم٤م اًمتٕمزير ،اًمتٕمزير اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مجلٚمد أو سم٤مًمًجـ أو ٟمحق ذًماؽ ،يٕمازرون سماؽمك اًمّماالة
يٕمٜمل شمرك اجلامقم٦م :سم٠من حيًٌقه يقُملم ًمٚمٛمرة إومم وجيٚمدوه قمنميـ ضمٚمدة ،وذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م إذا قم٤مد :طمًٌقه أرسمٕم٦م
أي٤مم ،وضمٚمدوه أرسمٕملم ضمٚمدة ،هذه ٕضمؾ اًمزضمر ،وهذا يًٛمك شمٕمزيرا.
وذم هذه إزُمٜم٦م شمقىمٗمقا قمـ ىمٓمع اًمً٤مرق ُمع وضمقده سمٙمثرة :وذًمؽ ٕن اًمدول اًمتل دظمٚمٝم٤م اًم٘ما٤مٟمقن َيٕمٞمٌاقن
اإلؾمالم واعمًٚمٛملم :يمٞمػ شم٘مٓمٕمقن يده ويٌ٘مك قمْمقا أؿمؾ ذم اعمجتٛمع؟! إن هاذا ومْماٞمح٦م! إن هاذا ومٞماف شمٕمٓمٞماؾ
عمٜمٗمٕمتف! ومّم٤مروا ٓ ي٘مٓمٕمقن.
ويثٌ٧م اًمنىم٦م قمٜمدهؿ ُمرارا وٓ ُي٘مٓمع ذم ُمٍم ،وذم ؾمقري٤م ،وذم اًمٙمقي٧م ُمثال ،وذم اًمٕمراق ،وذم إردن ،وذم
ٌ
شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمحدود وضم٤مء
اًمٌحريـ ،وذم اًمٌالد إظمرى اجلزائر ،واعمٖمرب ،وشمقٟمس ،وًمٞمٌٞم٤م ،وٟمحقه .وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف
أيْم٤م اعمٛمٚمٙم٦م ،اًم٘مْم٤مة يم٠مهنؿ يتِمددون يثٌ٧م قمٜمدهؿ اًمنىم٦م ،وٓ يٕم٤مىمٌقٟمف سم٤مًم٘مٓمع ،ومال ؿمؽ أن هذا
ومٞمٝم٤م قمٛمؾ هبذا ً
شمٕمٓمٞمؾ حلد ُمـ طمدود اهلل -شمٕم٤ممم ،-اًمقاضم٥م إىم٤مُم٦م احلدود قمٜمد وضمقد أؾمٌ٤مهب٤م.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
٤ميم ٍؿ ،و ُؿمٝم ٍ
لم ،و َحيتََ٤مج إِ َمم طم ِ
ِ
(اخل ِ٤مُمس :اؾمتِ ْخراج َذًمِ َؽ ُِمـ اعمَْٕم ِ
٤ميص َو ُطم ُ٘م ِ
قدَ ،و َي ِٛم ٍ
لمَ ،وإِ ْىم َر ٍار.
َ ُ
َ
قق أ َدُمٞمِّ َ َ ْ ُ
َ َ
َْ ُ ْ َ ُ
احل ِ
٤ميم ُؿَ :وم ُٝم َق ِ
اإل َُم٤م ُمَ ،أ ْو َٟم َِ٤مئٌُ ُف َىم ٍ
َػم ُهَ ،و َٟم َّْمٌُ ُف َوم ْر ُض ِيم َٗم٤م َي ٍ٦مَ ،و َأ ْن َي ُٙمُق َن ُجم ْتَ َِٝم ًدً ا.
َأ َُّم٤م ْ َ
٤مضَ ،أ ْو َهم ْ ُ

( )451اًمٜمً٤مء.92 :

فروع الفقه
اًمٜمقع (اخل٤مُمس :هق اؾمتخراج ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤ميص وطم٘مقق أدُمٞملم) ،و ُيراد هباذا ُما٤م حيتا٤مج إمم اًمٗمّماؾ سمالم
اخلّمقم :وذًمؽ ٕن اخلّمقم ىمد يتٜم٤مزقمقن وىمد خيتٚمٗمقن ،ويمؾ يدقمل أن اًمّمقاب ُمٕمف ،وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل -صاغم
لم َقم َغم اعمُْدََّّ َقمك َقم َٚم ْٞم ِفش ،
َّ٤مس سمِدََ ْقم َق ُاه ْؿَّ َٓ :د َقمك ِر َضم ٌ٤مل ِد َُم٤م َء َىم ْق ٍم َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿَ ،و ًَم ِٙم َّـ ا ًْم َٞم ِٛم َ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :م ْق ُي ْٕم َٓمك اًمٜمَّ ُ
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ومح٘مقق أدُمٞملم قمٜمد آظمتالف َتت٤مج إمم رد احلؼ إمم ُمًتح٘مف ،وحيت٤مج إمم طم٤ميمؿ ،وؿمٝمقد ،ويٛملم ،وإىمرار.
أُم٤م احل٤ميمؿ :ومٝمق اإلُم٤مم

اًمٕم٤ممً ،مف أن يتقمم احلٙمؿ سملم اعمختٚمٗملم ُمـ رقمٞمتف ،أو

ٟم٤مئٌف ُمـ يقيمٚمف سمجٝم٦م إذا اشمًٕم٧م وٓيتف :وم٢مٟمف ُيٜمَ َِّق ُب ذم يمؾ ضمٝم٦م ُمـ يٗمّمؾ سملم إصقل واخلّمقم ،وُمٜمٝمؿ اًم٘مْم٤مة
اًمذيـ يٜمّمٌٝمؿ اإلُم٤مم أو َُم ْـ َو َّيم َٚم ُف ذم يمؾ ىمٓمر أو ضمٝما٦م ىم٤مواٞم٤م يٗمّماؾ سمالم اًمٜما٤مس ،أو ويماٞمال أو ٟم٤مئٌا٤م ،أو ٟمحاق
ُاق َّمم اعمارأ ُة
ذًمؽ.وٟمّم٥م اًم٘مْم٤مة ومرض يمٗم٤مي٦م ذيمروا أو شمقؾمٕمقا ذم ذوط اًم٘م٤ميض ،يِمؽمط أن يٙماقن ذيمارا وماال ُشم َ
اًم٘مْم٤م َء ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمقٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م ،اًمتل شمٙمقن سملم اًمرضم٤مل ،وأن يٙمقن ؾمٛمٞمٕم٤م طمتك يًاٛمع اخلّماقم ،وأن
لم سمٙمالُمف احلؼ اًمذي فمٝمر ًمف ،ويمذًمؽ يٙمقن جمتٝمدا ٓ ،يٙمقن ُم٘مٚمدا ،سمحٞم٨م إٟماف
يٙمقن ٟم٤مـم٘م٤م ُُمتَ َٙم ِّٚم ًام سمِ َحٞمْ ُ٨م إٟمف ُيٌَ ِّ ُ
إذا ٟمّم٥م وهق ضم ٤مهؾ ،حيت٤مج إمم أن يً٠مل ذم يمؾ ىمْمٞم٦م :ي٤م ومالن! يمٞمػ أىميض هباذه اًم٘مْماٞم٦م؟! وماال سماد أن يٙماقن
جمتٝمدا ،وًمق ذم ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م ،وإذا ْ
اظمتَ ََّؾ ذط ُمـ اًمنموط :مل يّمح أن يتقمم اًم٘مْم٤مء.
ود إَِّٓ َذ َيمَر ِ
احلدُُ ِ
ِ
َف اعمَْ ِْمٝم ِ
٤مظمتِالَ ِ
قد سمِ ِفَ ،ومالَ ُي ْ٘م ٌَ ُؾ ِذم ا ًِّمز َٟمَ٤م إَِّٓ َأ ْر َسم َٕم ٌ٦مَ ،و ِذم ِْ
اًمِم ُٝمق ُدَ :وم َٞم ْخ َت َِٚم ُٗمق َن سمِ ْ
َو َأ َُّم٤م ُّ
ان،
ُ
َ
اجلٜمََ٤م َي٤مت َو ْ ُ
َ٤من ،وومِٞمام َٓ ي َّٓم ِٚمع َقم َٚمٞم ِف اًمرضم ُ٤مل إَِّٓ اُمر َأ َشم ِ
ِ
ِ
ِ
َو ِذم إَُم َق ِ
َ٤من.
ال َو َُم٤م ُي ْ٘م َّمدُُ سمِف إَِّٓ َر ُضمالََنَ ،أ ْو َر ُضم ٌؾ َوا ُْم َر َأ َشم َ َ َ ُ ْ ِّ َ
َْ
ْ
٤مؾم ٍؼ ،وَٓ صٌِل ،وَٓ َقمدُُ و ،وَٓ و ًَم ٍد ،وَٓ واًمِ ٍد ،و َقم ِ
َػم ا ًْمق ِصٞم ِ٦م ِذم اًمً َٗم ِر ،وَٓ َوم ِ
ِ
٤مؿم ٍؼ
َ
َ َ
ي َ َ
َ َ ي َ
َ
َوَٓ ُشم ْ٘م ٌَ ُؾ َؿم َٝم٤م َد ُة َيمَ٤موم ٍر ِذم َهم ْ ِ َ َّ
َّ
عمَِٕم ُِم ِ
قىم ِف.
ْ
اًم٘مْم٤مء يٙمقن سم٤مًمِمٝمقد ،أو سم٤مًمٞمٛملم ،أو سم٤مإلىمرار ،اًم٘م٤ميض يٕمتٛمد واطمدة ُمـ هذه اًمثالصم٦م.
﴿و َأ ْؿم ِ
ٌ
اٝمدُُ وا َذ َو ْي َقمادْْ ٍل
أيْما٤م
واًمِمٝمقد ُيِمؽمط وماٞمٝمؿ ً
ذوط :أؿماٝمره٤م :ذط اًمٕمداًما٦م :ىما٤مل اهلل -شمٕما٤مممَ :
ُِّمٜم ُٙم ُْؿ﴾  ،ومال سمد أن يٙمقن اًمِم٤مهد قمدٓ ،وىمد ذيمروا صٗم٤مت اًمٕمدل ،وشمقؾمٕمقا ذم اًم٘ماقادح اًمتال ي٘مادح هبا٤م ذم
( )453

(ُ ) 452متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم إُمقال واحلدود،)4552 ،2668 ،2514( ،
ُمًٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سم٤مب اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمفُ )1711( ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.-
( )453اًمٓمالق.2 :

فروع الفقه
اًمِمٝم٤مدة :وذًمؽ ٕ َّٟمَّف يؽمشم٥م قمغم اًمِمٝم٤مدة ْ
أظمذ طمؼ أو ُم٤مل ُمـ إٟمً٤من ٔظمر ،أو يؽمشم٥م قمٚمٞمف قم٘مقسم٦م ،قم٘مقسما٦م ٕطماد
إومراد ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ .ومٚمذًمؽ ٓ سمد أن يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٕمداًم٦م :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممِ :
﴿مم َّـ َشم َْر َو ْق َن ُِم َـ ُّ
اًمِم َٝمدََ ِاء﴾ ،
( )454

أي ُمـ اعمروٞملم.
ِ
ال -
وٓ ؿمؽ أيْم٤م أن اًمِمٝم٤مدة قم ْ
٥م ٌء يمٌػم وُمً١موًمٞمتٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م ،واًمذي يِمٝمد قمٚمٞمف أن َيتَثَ ٌَّ َ٧م .وروي َأ َّن اًمٜمٌََِّّ َّ
اًمِم ْٛم َس؟ش َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،ىم َ٤ملَ « :قم َغم ُِمثْ ِٚم َٝم٤م َوم ْ
َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ىم َ٤مل ًمِ َر ُضم ٍؾَ « :شم ََرى َّ
٤مؿم َٝمدْْ َ ،أ ْو َد ْعش  :أي ٓ شمِماٝمد
( )455

إٓ قمغم رء شمِم٤مهده وشمتح٘م٘مف يمام شمتح٘مؼ أن هذه هل اًمِمٛمس.
ِ
ٟم٤مىمص اًمٕم ِ
٘مؾ ،أن يٙمقن سم٤مًمٖم٤م ،ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمٓمٗماؾ
واؿمؽمـمقا ذم اًمِم٤مهد أن يٙمقن قم٤مىمال ،ومال ُشمُ٘مٌؾ ؿمٝم٤مد ُة
اًمذي دون اًمٌٚمقغ ،أن يٙمقن وم٤ممه٤م ،ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمٌٚمٞمد اًمذي ٓ َيٗمٝمؿ ،أن يٙمقن ؾم٤معم٤م ُمـ اًم٘مقادح.
واًم٘مقادح ىمًامن :ىمًؿ يتٕمٚمؼ سم٤مًمديـ ،وىمًؿ يتٕمٚمؼ سم٤معمروءة ،وم٢مذا اهتؿ سم٠مٟماف ياؽمك اًمّماالة ،أو يتخٚماػ قماـ
اجلامقم٦م ،أو يٛمٜمع احل٘مقق ا ًمقاضمٌ٦م قمٚمٞمف :يم٤مًمزيم٤مة ،واًمٜمذر ،ويمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ،وٟمحق ذًمؽ ،أو يٛمٜمع ُم٤م جي٥م قمٚمٞماف ُماـ
أهٚمف ،يٕمٜمل أٟمف ؿمديد اإلُمً٤مك سمخٞمؾ سمامًمف ٓ يٕمٓمل أهٚمف ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ :ومٞمٙمقن ذًمؽ َىمدْْ ًطم٤م ذم ؿمٝم٤مدشمف.
٤مه ُؾ ذم سمٕمْماٝم٤م قمٜماد
وهٙمذا اعمٕم٤ميص إذا ُّاهتِ َؿ سم٤مًمٗمقاطمش ،أو اهتؿ سم٤مًمٙمٌ٤مئر اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م ،وإن يم٤من ىمد ُيتَ ًَ َ
احل٤مضم٦م ،إصؾ أن طمٚمؼ اًمٚمحك ُشمُرد سمف اًمِمٝم٤مدة ،وإؾمٌ٤مل اًمٚمٌ٤مس ُشمُرد سمف اًمِمٝم٤مدة ،ويمذًمؽ ُذب اًمدُُّّ َظم ِ
٤من ،وشمٕم٤مـمل
ْ ُ
َ ُّ
َ ُّ
اعمًٙمرات ،واًمًٝمر قمغم اًم٘مامر ،واًمًٝمر قمغم اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م ،ويمذًمؽ أيْم٤م ومٕمؾ اعمحرُم٤مت إذا يم٤من يتٕم٤مـمك اًمرسم٤م ،أو
ي٠مظمذ اًمرؿمقة يِمٝمد سمرؿمقة أو ٟمحقه٤م ،يي اًمٜم٤مس يتٜم٘مّمٝمؿ سمٖمٞمٌ٦م أو ٟمٛمٞمٛم٦م أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ..ا ْقمتُ ُِؼم ذًماؽ ِ
ىم٤مدطما٤م
َ
ومؽمد سمذًمؽ ؿمٝم٤مدشمف ،وًمق يم٤من قم٤مىمال وذيمٞم٤م ،وًمف ذًمؽ يمذًمؽ اعمروءة.
ومٞمفُ ،
وم٢مذا يم٤من ُمثال ؾم٤مىمط اعمروءة ،يٛمٌم ذم اًمٜم٤مس ؿمٌف قمري٤من :يم٠من ىمد أفمٝمر سمٕمض َوم ِ
خ َذ ْي ِف أُم٤مم اًمٜم٤مس ،أو يماذًمؽ
ذم طم ٚم٘م٤مت اًمٜم٤مس يٛمد رضمٚمٞمف أُم٤مُمٝمؿ ،أو يْمٓمجع ذم وؾمط احلٚم٘م٦م ُمثال ،أو ي٠ميمؾ ذم اًمًقق أُم٤مم اًمٜم٤مفمريـ ،طمتاك
ردوا سمام إذا ومٕمؾ سمٕمض إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مدي٦م وإن يم٤مٟم٧م ىمد ُي َت ًََ٤مُمح ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من.

( )454اًمٌ٘مرة.282 :
( )455وٕمٞمػ :أظمرضمف احل٤ميمؿ ( ،) 113/4سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس .أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م ( )13974سمٚمٗمٔمف ُمـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس .وٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم اإلرواء ( .)423/8وٕمٞمػ.

فروع الفقه
وقمغم يمؾ طم٤مل اًمِم٤مهد ٓ سمد أن ُيٜمت٘مك ،وىمد يما٤مٟمقا ذم اًمازُمـ إول ذم اًم٘مارون إومم اًم٘مارن إول واًمثا٤مين
واًمث٤مًم٨مُ ،ي َٕم ِّٞمٜمُُقن ؿمٝمقدا ٓ ي٘مٌؾ اًم٘م٤ميض همػمهؿ ،ومٞمحددهؿ قمنمة أو قمنميـ حيدد اًمٕمنميـ وي٘مقل :أٟمتؿ اًمِمٝمقد،
ومٛمـ يم٤من قمٜمده طمؼ :ضم٤مء وأظمذ واطمدا اصمٜملم صمالصم٦م أرسمٕم٦م أظمذه ُمـ ه١مٓء اعمحدديـٕ :هنؿ ُمٕمروومقن قمٜمد اًم٘م٤ميض
﴿و َأ ْؿم ِٝمدُُ وا إِ َذا َشمٌَ٤م َي ْٕمتُ ُْؿ﴾  ،اؿمٝمدوا قمغم هذا اًمٕم٘مد
وٟمحقه ،وم٠مؿمٝمدهؿ اؿمٝمدوا قمغم هذا اًمٌٞمع اهلل -شمٕم٤ممم -ي٘مقلَ :
اًمٜمٙم٤مح ،وذم احلدي٨مٟ َٓ« :مِ َٙمَ٤مح إَِّٓ سمِق ِزم و َؿم ِ
٤مهدََ ْي َقمدْْ ٍلش  ،اؿمٝمدوا قمغم أن هذا اقمؽمف زم سمديـ ،اؿمٝمدوا قمغم أ ّن
َ ي َ
َ
( )456

( )457

هذا فمٚمٛمٜمل سم٠مي٦م ُمٔمٚمٛم٦م ،سميب ،أو ؾمٚم٥م ،أو ٟمحق ذًمؽ ،يِمٝمدون قمٚمٞمف وم٤مًم٘م٤ميض ي٘مٌاؾ ؿماٝم٤مدهتؿٕ :هناؿ ؿماٌف
ُمٕمرووملم قمٜمده.
واطماد و ِ
ٍ
ادً ا ،إذا ضما٤مء اخلا٤مص سمِما٤مهديـ :ىما٤مل اًم٘ما٤ميضٓ :
ِّلم ُي َز ِّيمِّل ُيم ُُّؾ
اطم ً
وإذا مل يٕمرومٝمؿ :ومال سمد ُمـ اعمُْ َز ِّيم َ
َ
ِ
٥م َطم يؼ َأ ْو َهم ْ ِ
ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفً -مِ َٓم َٚم ِ
َػم ِهَ ،وم َ٘م٤ملَ :أ َٟمَ٤م
أقمرومٝمام ،ومال سمد أن ي٠مت سمِ َٛم ْـ يٕمرومٝمؿ .و ُذيمر « َأ َّن َر ُضمالً َضم٤م َء إ َمم ُقم َٛم َر َ -ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم َؾ؟ َوم َ٘م٤مََٟٓ :م َٕم ْؿَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :أ َٟمَ٤م َٓ َأ ْقم ِ
ار ُوم ُٙم َُام،
َٓ َأ ْقم ِر ُوم َؽ ،ا ْئْ٧م سمِ َِم٤مهدََ ْي ِـَ ،وم َج٤م َء سمِ َِم٤مهدََ ْي ِـَ ،وم ًَ َ٠م َهل ُ َام ُقم َٛم ُر َأ َشم ْٕم ِر َوم٤من َه َذا َّ

احلَ ِ ِ
ي ُيم َُام َأ ِّين َٓ َأ ْقم ِر ُوم ُٙم َُام َ -ي ْٕمٜمل يمقين ضم٤مهال سمٙمام ٓ يييمامَ -و ًَم ِٙم ِـ ا ْئتُُقا سمِ َٛم ْـ َي ْٕم ِر ُوم ُٙم َُامَ .وم َ٘م َ٤مل َأ َطمدُُ ْ
ا٤مضي َـ:
َوَٓ َي ُ ُّ
اقا ِر ِه؟
٤مو ْر َشم ُف ِذم اعمَْٜمْ ِْز ِل َطمتََّّك َشم ْٕم ِر َ
َأ َٟمَ٤م َأ ْقم ِر ُ
ف َُمدْْ َظم َٚم ُفَ ،وخمََ ْ َر َضم ُفَ ،و ُضم َٚم ًَ٤م َء ُهَ ،و َٟم َز َاهتَ ُفَ ،و ُطم ًْا َـ ِضم َ
ف َه َذاَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ه ْؾ َضم َ
ِ
ف ِطمدََّّ َشم ُف َو ِؿمدََّّ َشم ُف َوًمِٞمٜمََا ُف َو ُطم ًْا َـ
ػ َؿم ْٝم ٍر َأ ْو َٟم َْح َق َذًمِ َؽ َطمتََّّك َشم ْٕم ِر َ
اًمً َٗم ِر َؿم ْٝم ًرا َأ ْو ٟمِ ّْم َ
َىم َ٤ملَ ،َٓ :وم َ٘م َ٤ملَ :ه ْؾ َصحٌْتَ ُف ِذم َّ
ُُم َٕم٤م َُم َٚمتَ ُف َو ُطم ًْ َـ ُص ْحٌَتِ ِف؟ َىم َ٤ملَ ،َٓ :وم َ٘م َ٤ملَ :ه ْؾ َقم٤م َُم ْٚمتَ ُف سمِ٤مًمدِِّّ ْر َه ِؿ َواًمدِِّّ يٜمَ ِ
ف
ف َو َر َقم ُف َو َشم ْٕم ِر َ
ف َٟم ََز َاهتَ ُف َو َشم ْٕم ِر َ
٤مر َطمتََّّك َشم ْٕم ِر َ
َت ُّر َضم ُف؟ َىم َ٤ملَ ،َٓ :وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م ا ْسم َـ َأ ِظمل! ًَم ًْ َ٧م َشم ْٕم ِر َوم ُفش ُمع أٟمف يٕمرومف ؿمخّمٞم٤م دل ذًمؽ قمغم أن اعمز ِّيمِّل ٓ سمد أن يٕمرف
ََ
( )458

اعمز َّيمَّك ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م ،ومٝمٙمذا يٙمقن اًمِمٝمقد.
اًمز َٟمَ٤م ٓ سمد أن يٙمقٟمقا أرسمٕم٦م:
سمٕمد ذًمؽ :اعمِمٝمقد قمٚمٞمف ،خيتٚمػ اًمِمٝمقد سم٤مظمتالف اعمِمٝمقد سمف ،وم٠موٓ اًمِمٝم٤مدة ذم ِّ
ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤مؾمتَ َِْم ِٝمدُُ وا َقم َٚمٞم ِٝمـ َأرسمٕم ً٦م ُمٜم ُٙمُؿ َوم٢مِن َؿم ِٝمدُُ وا َوم َ٠مُم ًِ ُٙمُقهـ ِذم ا ًْمٌٞم ِ
قت﴾  ،ويمذًمؽ ذم ىمقًمف -شمٕما٤ممم:
ُُ
ُ َّ
ْ
ْ َّ ْ َ َ ِّ ْ
ْ
( )459

( )456اًمٌ٘مرة.282 :
( ) 457طمًـ :أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف (ُ ) 4375مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،طمًٜمف إًمٌ٤مين اٟمٔمر اإلرواء ( ،)259/6وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م
قمٛمران احلّملم واسمـ قمٌ٤مس واسمـ قمٛمر وهمػمهؿ.
( ) 458إؾمٜم٤مده طمًـ :أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( ،)454/3اًمٌٞمٝم٘مل ( ،)23187وذم "اًمّمٖمرى" ( .)4182ىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم "يمِمػ
اخلٗم٤مء" ( :)549/1إؾمٜم٤مده طمًـ.
( )459اًمٜمً٤مء.15 :

فروع الفقه
َ٤مت ُصمؿ َمل ي ْ٠م ُشمُقا سمِ َ٠مرسمٕم ِ٦م ُؿمٝمدََ اء َوم٤مضم ِٚمدُُ وهؿ﴾  ،ويمذًمؽ ىمقًمف -شمٕم٤مممًَ ﴿ :مقَٓ ضم٤مءوا َقم َٚمٞم ِ
﴿وا ًَّم ِذيـ يرُمق َن اعمُْحّمٜمَ ِ
اف
ْ
ََْ َ َ ْ
َّ ْ َ
ْ َ
َ
ْ َ ُ
ُ ْ
َ َْ ُ
اًمز َٟمَ٤م ٓ سمد ومٞمف ُمـ أرسمٕم٦م ؿمٝمقد ،صمؿ اًمِمٝم٤مدة اًمتل يدرون هب٤م ومال سمد ومٞمٝم٤م ُمـ َت٘ماؼ
ِسم َ٠م ْر َسم َٕم ِ٦م ُؿم َٝمدََ ا َء﴾  ،ومدل قمغم أن ِّ
( )463

( )461

هٙمذا ٓ ،سمد أن يِمٝمدوا أهنؿ رأوا ومرج اًمزاين َذ َيم ََره ذم ومرضمٝم٤م ،يّمٗمقٟمف ،هٙمذا ْاؿم ُ ِؽم َط ذم اًمِمٝم٤مدةً ،مٙمـ ىمد يٙماقن
هذا ُُمتَ َٕم ِّذ ًرا ،يٕمٜمل هبذه اًمّمٗم٦م ،ىمد يٙمقن يم٤معمًتحٞمؾ ،وهلذا قمؼم اًمت٤مريخ ُمـ قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا
ُم٤م ذيمر أن أرسمٕم٦م ؿمٝمدوا قمغم رضمؾ سم٠مٟمف رأوه يزين ورأوا ذيمره ذم ومرضمٝم٤م ُم٤م ُذيمر ذًمؽ.
واًمٕم٤مدة أٟمف إذا أراد أن يٓم٠م اعمرأة ومال سمد أٟمف يٚمتحػ ويًؽم ٟمٗمًف ويْمٛمٝم٤م ،وشمٔمٝمر أيْم٤م طمريمتف قمٜمدُم٤م يقًم٩م ومٞمٝم٤م
أو ٟمحق ذًمؽ ومال يتٛمٙمـ اًمِم٤مهدان ُمـ رؤي٦م قمقرشمٞمٝمام ومٚمذًمؽ ُيٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل :إٟمف يٙمٗمل اًمتح٘مؼ :أن ي٘مقل :أَت٘ماؼ
رأي٧م رضمال واُمرأة أضمٜمٌٞم٦م
رأي٧م ذًمؽ هبذه احلريم٦مُ ،
أٟمف زٟم٤م هب٤م ،أَت٘مؼ أٟمف وـمئٝم٤م ،وإن مل َأر اًمٗمرضملم ،يمٞمػ َت٘م٘م٧م؟ ُ
ُمٜمف وىمد أوجٕمٝم٤م ،وىمد ريمٌٝم٤م ،وىمد اًمتحػ ومقىمٝم٤م ،وىمد رأي٧م ُمٜمف هذه احلريم٦م ،ومال ؿمؽ أن هذا دًمٞمؾ قمغم أ َّٟمَّف ىماد
٤مؾمتَ َِْم ِٝمدُُ وا َقم َٚماٞمْ ِٝم َّـ َأ ْر َسم َٕما ً٦م
وـمئٝم٤م ،وم٢مذا طمّمؾ ذًمؽ :ومٚمٕمٚمف َيٙمٗمل طمتك ٓ َشمتَ َٕم َّٓم َؾ هذه اًمِمٝم٤مدة اًمتل ذيمره٤م اهللَ ﴿ :وم ْ
ُِّمٜم ُٙم ُْؿ﴾ .
( )462

﴿و َأ ْؿم ِ
اٝمدُُ وا َذ َو ْي َقمادْْ ٍل
يمذًمؽ اجلٜم٤مي٤مت واحلدود ُيًتِماٝمد ومٞمٝما٤م رضماالن َذ َيمَارانً :مٔما٤مهر ىمقًماف -شمٕما٤مممَ :
ُِّمٜم ُٙم ُْؿ﴾  ،ومال ُي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م إٓ اًمرضم٤مل.
( )463

واجلٜم٤مي٤مت ُمثؾ اًم٘متؾ ُي٘مٌؾ ومٞمف رضمالن ،وىمٓمع اًمٓمرف ،وإذه٤مب اعمٜمٗمٕم٦م ،ي٘مقٓنٟ :مِمٝمد أن هذا هاق اًم٘م٤مشماؾ،
ٟمِمٝمد أ َّن هذا هق اًمذي َوم َ٘م٠م هذه اًمٕملم ،أو أٟمف اًمذي ىمٓمع هذا اإلصٌع ،هذه ذم اجلٜم٤مي٤مت.
اًمز َٟمَ٤مُ ،ي٘مٌؾ ومٞمف ؿم٤مهدان ،إذا ؿمٝمدا أن هذا هق اًمً٤مرقُ :ىمٓمِ َع ،أو ؿماٝمدا أن هاذا هاق
ويمذًمؽ احلدود إٓ َطمدََّّ ِّ
ف حمّمٜم٤م أو حمّمٜم٦م :وم٢مٟمف ي٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتام ،أو ؿمٝمدا سم٠من هذا ىمد ارشمد سم٘مقًمف :يماذا ،ويماذا ،أو أٟماف قمٛماؾ
اًم٘م٤مذفَ ،ىم َذ َ
ؾمحرا سمٙمذا ،أو ؿمٝمد أٟمف ذب ُمًٙمرا ،رأوه قمٜمدُم٤م ذب ،ورأوا أصمره قمٚمٞمف ،ومٝمذا ٓ سمد ُمـ أن يٙمقٟم٤م ذيمريـ.

( )463اًمٜمقر.4 :
( )461اًمٜمقر.13 :
( )462اًمٜمً٤مء.15 :
( )463اًمٓمالق.2 :

فروع الفقه
لم َومرضم ٌؾ واُمر َأ َشم ِ
َ٤من﴾  ،هٙمذا ضم٤مء
اًمِمٝم٤مدة ذم إُمقال ،وُم٤م ُي ْ٘م َّم ُدُ هب٤م إُمقال رضمالنَ ﴿ :وم٢مِن َّمل ْ َي ُٙمُق َٟمَ٤م َر ُضم َٚم ْ ِ َ ُ َ ْ َ
( )464

اًمادَّ ْي ِـ ،وهاذا ُماـ إُماقال ،وما٠محلؼ سماف ؾما٤مئر
اًم٘مرآن ضم٤مء ذم يمالم اهلل -شمٕم٤ممم -اًمِمٝم٤مدة قمٜمد اًمٌٞمع ،اًمِمٝم٤مدة قمغم َّ
٥م ُمٜمل ،اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمقديٕم٦م ،أين ىمد أودقمتاف وديٕما٦م ،اًمِماٝم٤مدة قماغم
َّم َ
إُمقال ،اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٖمّم٥م أن هذا َهم َ

اًمٕم٤مر َّي٦م يِمٝمدان أين أقمرشم ف يمذا ويمذا ،اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٗمٕم٦م ،أين ؿمٗمٕم٧م طملم قمٚمٛم٧م سم٤مًمٌٞمع ،يمذًمؽ سم٘مٞم٧م ُم٤م ي١مظماذ
سمف اعم٤مل رضمؾ واُمرأشم٤من.
أُم٤م اًمذي ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤مل :ومٞمٙمٗمل ومٞمف اُمرأشم٤من ،وىمٞمؾ :يٙمٗمل ومٞمف اُمرأة واطمادة قمادل .و َذيمار ُقم ْ٘م ٌَا ُ٦م سماـ
َاز َّو َج،
احل٤مرث أٟمف شمزوج أم حيٞمك سمٜم٧م أيب إه٤مب  ،ومج٤مءت َأ َُم ٌ٦م ؾمقداء ،وىم٤مًم٧م :إين ىمد أروٕم٧م قم٘مٌ٦م واًمتل َشم َ
ػ َو َىمدْْ ِىم َٞمؾ؟ش .
يٕمٜمل ومٞمٙمقٟم٤من َأ َظم َق ْي ِـ ،وم٠مٟمٙمر ذًمؽ وؾم٠مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٘م٤ملَ « :د ْقم َٝم٤مَ ،يم ْٞم َ
( )465

( )466

( )467

وم٤مًمرو٤مقم٦م ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ اًمٜمً٤مء هم٤مًم ًٌ٤م ،وم٢مذا ؿمٝمدت اُمرأة ،أواُمرأشم٤من أن هذه ىماد أروإم٧م هاذا اًمٓمٗماؾ:
٥م :أي ىمد ُوـمِئَ ْ٧م،
ُىمٌِ َٚم ْ٧م ؿمٝم٤مدهت٤م ،ويمذًمؽ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٕمٞمقب اخلٗمٞم٦م ،قمٞمقب اًمٜمً٤مء ،إذا ؿمٝمدت اُمرأشم٤من سم٠مهن٤م َصم ِّٞم ٌ
سمٙمر مل يٓم٠مه٤م أطمد ،أو اًمِمٝم٤مدة قمٜمد اًمقٓدة ،إذا وًمد اًمقًمد اؾمتٝمؾ هؾ اؾمتٝمؾ أم
أو سم٠مهن٤م ٓ شمزال سمٙمرا ،إذا رُمٞم٧م أهن٤م ٌ
أيْم٤م ٓ حييه هم٤مًم ًٌ ٤م إٓ اًمٜمً٤مء ،وأؿمٌ٤مه ذًمؽ اًمٕمٞمقب اخلٗمٞم٦م ،إذا ىم٤مًم٧م اُمرأشم٤من :إن ومٞمٝم٤م قمٞمٌ٤م ظمٗمٞم٤م
مل يًتٝمؾ؟ هذا ً
َؼم ٍ
ص أو ٟمحق ذًمؽ ،ومٞم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اُمرأشملم.
َيم َ َ
ِ
ض ْسمتُ ُْؿ ِذم
(وٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة يم٤مومر ذم همػم اًمقصٞم٦م ذم اًمًٗمر) ،ذيمر اهلل -شمٕم٤ممم -ذًمؽ ذم ىمقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :إ ْن َأٟمتُ ُْؿ َ َ
ِ
ِ
ض َوم َ٠مص٤مسمتْ ُٙمُؿ ُم ِّمٞمٌ ُ٦م اعمَْق ِ
اًمّمالَ َِة﴾  ،إذا ؾم٤مومر رضمؾ ويم٤من أصح٤مسمف ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،يم٤مومران
ت َْ
قهن ُ َام ُمـ َسم ْٕمد َّ
ُّ َ ْ
إَ ْر ِ َ َ
َتٌِ ًُ َ
( )468

( )464اًمٌ٘مرة.282 :
( ) 465قم٘مٌ٦م سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اًمٜمقومكم ،أسمق هوقم٦م ،وي٘م٤مل :إن أسم٤م هوقم٦م أظمقه ،وًمٞمس هق قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر
اًمذي أدريمف اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م .شمقذم ذم ظمالوم٦م سمـ اًمزسمػم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 562 :شمرمج٦م  ،)1933واإلص٤مسم٦م ( 518/4شمرمج٦م .)5596
اًمٜمقومكم ،أٟمف شمزوج أم حيٞمك سمٜم٧م أيب إه٤مب ،ومج٤مءت
( )466أم حيٞمك سمٜم٧م أيب إه٤مب .صمٌ٧م ذيمره٤م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ احل٤مرث
ّ
َأ َُم ٌ٦م ؾمقداء ،وم٘م٤مًم٧م :ىمد أروٕمتٙمام .وم٠مشمك اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومذيمر ذًمؽ ًمف ،وم٘م٤مل« :يمٞمػ وىمد ىمٞمؾ؟ش .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م -ذم
ظمت٤مم شمرمج٦م قم٘مٌ٦م اعمذيمقر 49 /4( -شمرمج٦م  ،)3734واإلص٤مسم٦م ( 324/8شمرمج٦م .)12298
( ) 467أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمرطمٚم٦م ذم اعمً٠مًم٦م اًمٜم٤مزًم٦م وشمٕمٚمٞمؿ أهٚمف (ُ )2659 ،2643 ،2352 ،88مـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ
احل٤مرث.
( )468اعم٤مئدة.136 :
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ُمثال و ُىمدِِّّ َر أٟمف ُم٤مت ،و ُىمدِِّّ َر أٟمف ُم٤م أظمذ ُم٤م يم٤من ُمٕمف ُمـ اعم٤مل ،وُمـ إهٌ٦م ،أو ُمـ اًمتج٤مرة أو ٟمحاق ذًماؽ ،أو أظمٗمٞما٤م
اعمٕم٤مهديـ ،أو ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ،أو ُمـ اعمًت٠مُمٜملم :ىمقي٧م اًمتٝمٛم٦م ،ص٤مطمٌٜم٤م ؾما٤مومر وُمٕماف
سمٕمْمٝم٤م ،يم٤مومران وًمٙمٜمٝمام ُمـ
َ
ُم٤ملُ ،مٕمف يمذا ويمذا ُمـ اًمذه٥م ،ويمذا ُمـ اًمٗمْم٦م ،وُمٕمف أُمتٕم٦م ،أيـ هل؟! ُم٤م ردوا ُمٜمٝم٤م همػم اًم٘مٚمٞماؾ!! ي٘ماقل اهلل:
ِ
ِ
اًمّمالَ َِة َومٞمُ ْ٘م ًِ َام ِن سمِ٤مهللَِّ إِ ِن ْار َشمٌْتُ ُْؿ﴾ :يٕمٜمل ي٘مًامن سم٤مهلل هذان اًمرضمالن قمغم أٟمٜم٤م ٓ ٟمٙماتؿ ؿماٝم٤مدة
َْ
قهن ُ َام ُمـ َسم ْٕمد َّ
﴿َتٌِ ًُ َ
لم﴾  .وم٢مذا مل يقصمؼ هبام :ىم٤مُم٤م اصمٜم٤من ُمـ أوًمٞم٤مء اعمٞم٧م ،صمؿ ؿمٝمدا قمغم ُم٤م ذم أي٦م.
اهلل﴿ ،إِ َّٟمَّ٤م إِ ًذا عمَِّ َـ أصمِ ِٛم َ
(وٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ) إذا اهتؿ سمٗمًقق اًمٗم٤مؾمؼ هق اًمذي يٗمٕمؾ اعمٕم٤ميص ،ىماديام ُما٤م يما٤مٟمقا يٕمروماقن طمٚماؼ
أيْما٤م
اًمٚمحك وٓ ذب اًمدظم٤من ،أن ُيٕمتؼم ومًقىم٤م ،يمذًمؽ اإلؾمٌ٤مل واًمتخٚمػ قمـ اًمّمٚمقات ُيٕمتؼم ومًقىم٤م ،هٙمذا ً
اًمز َٟمَ٤م ،واًمٙمالم ذم اًمٕمقرات ،واًمتحدث سم٤مٕومٕم٤مل اًمدٟمٞمئ٦م وٟمحق ذًمؽ يمؾ رء ي٘مادح ذم اًمٕمداًما٦م ،يماؾ رء
ُمت٤مسمٕم٦م ِّ
ي٘مدح ذم اًمديـ ُيٕمتؼم ومًقىم٤م.
(وٓ ؿمٝم٤مدة اًمّمٌل اًمذي دون اًمٌٚمقغ )ٟٕ :مف ًمٞمس ًمف قم٘مؾ يزضمره( ،وٓ ؿمٝم٤مدة اًمٕمدو قمغم قمادوه) ،إذا ىما٤مل:
قمكم ٕٟمف يٗمرح سمام ييين؟!
هذا قمدوي ،يمٞمػ ُشمُ٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف َّ
(وٓ يِمٝمد اًمقاًمد ًمقًمده ،وٓ اًمقًمد ًمقاًمده)ٟٕ :مف جيٚم٥م اًمٌمء ًمٜمٗمًف ،وشم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اإلظمقة ،وؿمٝم٤مدة إقمامم،
إذا يم٤مٟمقا قمدوٓ.
(وٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمٕم٤مؿمؼ عمٕمِمقىمف) ،إذا شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مُمرأة وقمِم٘مٝم٤م :ومال جيقز أن ُشم ْ٘مٌَ َؾ ؿمٝم٤مدشمف هل٤مً ،مق ؿمٝمد سم٠مهن٤م
ُمٓمٚم٘م٦م يريده٤م ًمٜمٗمًف ،أو ؿمٝمد أهن٤م راوٞم٦م سمِ ِف أو ٟمحق ذًمؽ ،هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٝمقد.
ِ
لمَ :وم ِٗمل َطم ِّؼ ُيم ُِّؾ ُُمٜمْ ِْٙم ٍر إِ َذا َمل َشم ُٙم ِ
ػ سمِ٤مهللَِِّ.
٤مض ٌةٌَ ،وم َٞم ْح ِٚم ُ
َو َأ َُّم٤م ا ًْم َٞم ِٛم ُ
ُـ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ ُ٦م َطم َ
ْ
َو َأ َُّم٤م ِ
اإل ْىم َر ُارَ :وم ُٙم ُُّؾ َُم ْـ َأ َىم َّر سمِ َح يؼُ :أ ِظم َذ سمِ ِف.
احلؼ اًمذي ْ
اػ ومٞماف ،ذم
اظم ُت ُِٚم َ
أُم٤م اًمٞمٛملم :وم٢مهن٤م احلٚمػ سم٤مهلل ،أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،أو سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف قمغم ذًمؽ ّ
لم َقم َغم َُم ْـ َأ ْٟم َٙم ََر :وذًمؽ ٕ َّن ضم٤مٟمٌف أىماقى ،وما٤م ْيم ُت ُِٗم َل ُمٜماف
طمؼ يمؾ ُمٜمٙمر ،إذا مل يقضمد سمٞمٜم٦م طم٤مضة ،حيٚمػ سم٤مهلل ،ا ًْم َٞم ِٛم ُ
ػ َو َسم ِر َئ إذا ادقمقا أٟمف اًم٘م٤مشمؾ ،إذا ادقمقا
سم٤مًمٞمٛملم ،وهٙمذا إذا ا ُّد ِقم َل قمٚمٞمف سم٠من قمٚمٞمؽ ديـ ،ومل يٙمـ هٜم٤مك ؿمٝمقدَ :طم َٚم َ
أٟمف و٤مرب هلذا اإلٟمً٤من ،إذا ادقمقا سم٠مٟمف ىمٚمع هذه اًمِمجرة ،أو هدم هذا اجلدار ،أو ذسمح هذه اًمِم٤مة ،أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ:
أيْم٤م إذا اهتؿ سمزٟم٤م أو سمٚمقاط ُمثال ،أو اهتؿ سم٠مٟمف ومٕمؾ سمداسم٦م ُمـ اًمٖمٜمؿ ،وـمئٝم٤م يٕمٜمل زٟم٤م هب٤م ،ومل
طمٚمػ و َسم ِر َئ ،ويمذًمؽ ً
يٙمـ سمٞمٜم٦مَ :سم ِر َئ سم٤مًمٞمٛملم ،ومٞمحٚمػ أين ُم٤م ومٕمٚم٧م ،ومٞمٙمقن احلٚمػ سم٤مهلل ،واهلل أو واًمرمحـ ،أو اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ ،أو أطمٚمػ
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سمقضمف اهلل ،أو سمٕمزة اهلل ،أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،وٓ جيقز احلٚمػ سمٖمػم اهلل ،ومال جيقز أن حيٚمػ سم٤مًمق ِّزم ومالن أو سم٤مًمًٞمد ومالن،
وٓ َحيٚمػ سم٠مسمٞمف ،وٓ حيٚمػ ُمثال سمنمومف ،وذذم ،وقمزت ،وٟمحق ذًمؽ.
(وأُم٤م اإلىمرار :ومٙمؾ ُمـ أىمر سمحؼ :أظمذ سمف)ٕ :ن اإلىمرار هق أىمقى وؾم٤مئؾ احلٙمؿ ،احل٤ميمؿ إذا أىمر قمٜماده ذًماؽ
اعمدََّّ َقمك قمٚمٞمفَ :أ َظم َذه سمذًمؽ ٓ قمذر عمـ قم٘مر ،وم٢مذا اقمؽمف سم٠مٟمف اًم٘م٤مشمؾُُ :م ِّٙم َـ ُمٜمف أوًمٞم٤مء اًم٘متٞمؾ ،اقمؽمف سم٠مٟمف اًمْما٤مرب
واقمؽمف سم٠مٟمف اجل٤مرح ،اًمٓم٤مقمـ ،أو ّ
٤مج أو ٟمحق ذًمؽ ،ويمذًمؽ إذا اقمؽمف سم٠من قمٚمٞماف هاذا اًماديـ ،اقماؽمف سم٠مٟماف
اًمِم ّ
اىمؽمض أو اؾمتٕم٤مر ُمثال ،أو اؾمتُ ِ
ُقد َع هبذه اًمقديٕم٦م ،أو اؾمت٠مضمر سم٠مضمرة يمذا ويمذا :ومال قمذر ًمف.
٤مب ،و َـم ٍػم ،وطمٞم ِ
ِ
ِ
٤مه ٍر َٓ ُم َ ِ ِ ِ
ِ
٤مدس :اعمَْ ْ٠م َيم َُؾ واعمَْ ْنمبَ ،ومٞمٌ٤مح سمِ ُٙم ُِّؾ َـم ِ
قان
ي َة ومٞمف ُمٜمْ ُٝم َامُ :م ْـ َأ ْٟم َٕم٤م ٍمَ ،وصم َام ٍرَ ،و َأ ْقم َِم ٍ َ ْ َ َ َ
َ َ ُ َُ ُ
اًمً ُ
َّ
َ َّ
سمح ٍر وُم ٍ
٤مءَ ،و ِذم َىم٤م ٍع َو َٟم َْح ِق ِه.
َ ْ َ َ
٥م ،و ُّيم ُُّّؾ ِذي َٟم ٍ ِ
و َحيرم ُيم ُُّؾ َٟمج ٍ ِ
اًمًٌَ٤م ِعَِ ،و ِخم ْ َٚم ٍ
٥م ُِم َـ اًم َّٓم ْ ِػمَ ،و َر َظم ٍؿَ ،و َٟم َْح ُق َذًمِ َؽ.
يَ :يم َٙم ْٚم ٍ ُ
َ
َ٤مب ُم َـ ِّ
َ ُْ ُ
س ُُم ي
احل َنم ٍ
ٍ
ٍ
٥م ُُم ِ ٍ
ٞمِم ٌ٦م ُُم ًْ ِٙم َر ٌةٌَ ،و ُيم ُُّؾ ُقم ِْم ٍ
ؼم ٍمَ ،و ُيم ُّ
اتَ ،و َطم ِِم َ
ُاؾ
يَ :يم ٌَٜمْ ٍْ٩م َو ُؿم ْ ُ
َو َ ْ
حي ُر ُم ُُم ًْتَ َْخ ٌَ ٌ٨مَ :يم ُ٘مٜمْ ُٗمذَ ،و َوم ْ٠م َرةَ ،و ُيم ُِّؾ ْ َ َ
َػم َضور ٍة د ِ
َخٛم ٍر و َٟمَح ِق ِه ،وُم ُ٤مل ا ًْم َٖم ِ ِ
ِ
اقم َٞم ٍ٦م إِ ًَم ْٞم ِف.
َػم ُم ْـ َهم ْ ِ ُ َ َ
ُُم ًْٙم ٍر َيم َ ْ َ ْ
ْ
َ َ
ذيمر سمٕمده اًمً٤مدس اعمذيمؾ واعمِم٤مرب .اعم٠ميمؾ واعمنمب اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن" :يمت٤مب إـمٕمٛم٦م"" ،يمت٤مب إذسم٦م"،
يتٕمٚمؼ ذًمؽ سم٤معم٠ميمقٓتُ ،م٤م هل؟ ُم٤م هل اعم٠ميمقٓت احلالل؟ وُم٤م هل اعمحرُم٦م؟
(يٌ٤مح يمؾ ـم٤مهر ٓ ُمية ومٞمف ُمٜمٝمام) :أي ُمـ اعمذيمؾ واعمِم٤مرب ،وم٢مذا يم٤من َُمٞمِّتًً٤م :ومال يٌا٤مح اعمٞمتا٦م ٟمجًا٦م ،اخلٛمار
أيْم٤م َٟم ِ
َج ًَا ٌ٦م ،وما٢مذا
ٟمجً٦م ،إسمقال ٟمجً٦م ،اًمٜمج٤مؾم٤مت اًمدم واًم َٕم ِذ َرة وٟمحقه٤م هذه حمرُم٦م ،اعمًٙمرات حمرُم٦م ،وهل ً
ي َة ومٞمف ُِم َـ اعمَْ ْ٠م َيم ِ
َؾ أو اعمنمب :وم٢مٟمف ُمٌ٤مح.
يم٤من ـم٤مهرا ٓ َُم َ َّ
ذيمر سمٕمد ذًمؽ أُمثٚم٦م ،إٟمٕم٤مم اعمٌ٤مطم٦م هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم ،اإلسمؾ ،واًمٌ٘مر ،واًمٖمٜمؿ ،و٠مٟم٤م وُمٕمزا ،هاذه ٓ ظماالف أهنا٤م
ِ
ٞمٛم ُ٦م إَ ْٟم َٕم٤م ِم﴾  :يٕمٜمل أسم٤مح اهلل ًمٙمؿ أيمؾ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم.
ُمٌ٤مطم٦م ىم٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :أطم َّٚم ْ٧م ًَم ُٙم ُْؿ َهبِ َ
( )469

أيْم٤م طمالل قمٜمد اجلٛمٝمقرَ ،و َطم َّر َُم َٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗما٦م ،وأحل٘مٝما٤م سما٤محلٛمػم ،احلٛماػم ورد
أيْم٤م اخلٞمؾُ ،مٌ٤مطم٦م ً
ويمذًمؽ ً
َتريٛمٝم٤م أٟمف -قمٚمٞمف اًمًالم -طمرُمٝم٤م وهنك قمٜمٝم٤م يقم ظمٞمؼم ،وىم٤مل« :إِ َّهن َ٤م َٟم ََج ٌسش .
( )473

( )469اعم٤مئدة.1 :

فروع الفقه
هب٤مئؿ وٟمحقه٤م ،حيؾ ًمف أن ي٠ميمؾ ُمٜمف ،إذا مل يٙمـ ُمٖمّمقسم٤م أو حمرُما٤م ،اًماثامر،
ويمذًمؽ يمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف اإلٟمً٤من ُمـ َ
واًمثام ر إصؾ أهن٤م ُمٌ٤مطم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٓمٞمٌ٤مت :صمٛمر اًمٜمخؾ ،وصمٛمر اًمٕمٜم٥م ،وصمٛمر اًمرُم٤من ،وصمٛمر اًمتٗم٤مح ،واًمؼمشم٘م٤مل
وإشمرج ،واعمقز ،واجلقز وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ،هذه صمامر ـمٞمٌ٦م ومتٙمقن طمالٓ أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م إذا اؿمؽماه٤م ،أو همرؾمٝم٤م ،أو يم٤مٟم٧م
ذم سمًت٤مٟمف :وم٢مهن٤م ُمٌ٤مطم٦م.
ي َة ومٞمٝم٤م ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م أو يٓمٕمٛمٝم٤م هبٞمٛمتف ،اًمٌٝم٤مئؿ شم٠ميمؾ ُمـ إقمِم٤مب اًمتل شمٜمٌ٧م ذم إرض.
إقمِم٤مب اًمتل ٓ َُم َ َّ
اًمٓمػم ،اًمٓمػم احلالل يٕمتؼم طمالٓ :اًمٕمّم٤مومػم سم٠مٟمقاقمٝم٤م ،احلاامم سم٠مٟمقاقماف ،وهاق أٟماقاع يمثاػمة يمٚمٝما٤م طماالل ،يماذًمؽ
أيْم٤م شم٠مًمػ اًمٜم٤مس ومٝمل طمالل وأيمؼم ُم٤م حيٚمؼ سم٤مًمٓمػم اًمٜمٕم٤مم طمالل طمٞمقاٟم٤مت
اعم٠مًمقف :اًمدضم٤مج ،واًمٌط ،وإوز ،هذه ً
اًمٌحر يمٚمٝم٤م طمالل ىم٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ِطم َّؾ ًَم ُٙم ُْؿ َص ْٞمدُُ ا ًْم ٌَ ْح ِر َو َـم َٕم٤م ُُم ُف﴾ .
( )471

دواب ٓ شمٕمٞمش إٓ ذم اًمٌحر :وم٢مهن٤م طمالل قمغم فم٤مهر
وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن اًمذي ي١ميمؾ هق اًمًٛمؽ ،وًمٙمـ إذا وضمد ومٞمف
ّ
ِ
اًمً َام ِء َُما٤م ًء َوم َ٠م ْؾما َ٘م ْٞمٜمََ٤م ُيم ُُٛمق ُه﴾ ،
اإلـمالق .طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر وطمٞمقاٟم٤مت اعم٤مء ،اعم٤مء ذم إصؾ أٟمف ُمٌ٤محَ ﴿ :وم َ٠م َٟمز ًْمٜمََ٤م ُم َـ َّ
( )472

يٕمٜمل ٟمجٚمٕمف ُؾم ْ٘م ًٞم٤م ،اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مٟمقا جيٕمٚمقن مترات ذم اعم٤مءٕ :ضمؾ أن َتٚمٞمف ،صمؿ إن هذه اًمتٛمرات إذا ذاسم٧م فمٝمر وم٘م٤مع ذم
أقمغم اعم٤مء ،يٕمٜمل ُمثؾ اًمزسمد هذا طماللٟٕ :مف ٓ يّمؾ إمم اإلؾمٙم٤مرٟ ،مٌٞمذ مل يِمتد ومل َي ْٖم ُْؾ ،يتخذوٟمف هلْماؿ اًمٓمٕما٤مم،
ومٝمق طمالل ،وٓ ُيٙمره ذسمف.
ِ
ال اًمادم ذم حلٛمٝما٤م،
(اعمحرم يمؾ ٟمجس ُمي) ،اعمٞمت٦م ٟمجس ،وأيمٚمٝم٤م يي سم٤مًمّمح٦م :وذًمؽ ٕهنا٤م عما٤م ُم٤مشما٧م َسم٘م َ
وًمذًمؽ َشمتَ َٕم َّٗم ُـ هيٕم٤م ،وشمٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م اًمرائح٦م ويٙمقن دُمٝم٤م ىمريٌ٤م ُمـ اًمًقاد ،هذا اعمٞمت٦م ومٝمل ٟمجًا٦م وحلٛمٝما٤م ُميا
سم٤مًمّمح٦م.
أيْم٤م ٕٟمف ىمذر ،اًمٙمالب ٟمجً٦م ،وٕهن٤م شم٠ميمؾ اجلٞمػ ،وشم٠ميمؾ اًمٜمج٤مؾم٤مت.
ويمذًمؽ اًمدم اعمًٗمقح حمرم ً

(ُ ) 473متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب همزوة ظمٞمؼم (ُ ،) 5528 ،4198مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ
احلٞمقان ،سم٤مب َتريؿ أيمؾ حلؿ احلٛمر اإلٟمًٞم٦مُ )1943( ،مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م قمكم وضم٤مسمر و
قمٌداهلل سمـ أيب أورم وهمػمهؿ.
( )471اعم٤مئدة.96 :
( )472احلجر.22 :

فروع الفقه
و(يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًمًٌ٤مع) ،اًمذي ًمف ٟم٤مب يٗمؽمس سمف ،وهق ُمـ اًمًٌ٤مع اًمتل شمٕمادو قماغم اًمٜما٤مس قماغم اعم٤مؿماٞم٦م
أيْم٤م شم٠ميمؾ اجلٞمػ.
وشمٗمؽمس ،ومٝمذه حمرُم٦م ،وٕهن٤م ً
و(يمؾ ذي خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم) ا ًمذي ًمف خم٤مًم٥م ،إُم٤م أن يّمٞمد هب٤م ،وإُم٤م يٛمًؽ هب٤م ـمٕم٤مُم٤م ياذه٥م سماف إمم أومراظماف
أيْم٤م أٟمف ي٠ميمؾ اًمٜمج٤مؾم٤مت ،يمؾ ذي خمٚم٥م وم٢مٟمف ي٠ميمؾ اًم٘م٤مذورات ،وي٠ميمؾ اعمٞمتا٤مت ،وي٠ميماؾ
خم٤مًمٌف ذم رضمٚمٞمف ،اًمٖم٤مًم٥م ً
اجلٞمػ.
اًمر َظم ُؿ ،ي٠ميمؾ اًمٜمج٤مؾما٦م ،ي٠ميماؾ اجلٞماػ ،ويماذًمؽ اًمٙماقاه اًمّما٘مر ٟمجاسٟٕ :ماف ىماد ي٠ميماؾ
و ُيٚمحؼ سمذًمؽ َّ
اًمٜمج٤مؾم٤مت :وٕن ًمف خمٚمٌ٤م ،واًمٌ٤مزي ،اًمٕم٘م٤مب ،اًمٌ٤مؿمؼ ،اًمٖمراب ،وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ٟمجً٦مٕ :هن٤م شم٠ميمؾ اجلٞمػ.
ي٘مقل( :وحيرم ُمًتخٌ٨م :يم٘مٜمٗمذ ،ووم٠مرة ،ويمؾ احلنمات) ،ذيمروا أن اًم٘مٜمٗمذ و ُي ًَ َّٛمك اًمدََّّ ْقم َٚم َ٩م أٟمف ي٠ميمؾ احلٞم٤مت،
ي٠مت إمم احلٞم٦م ومٞمَ َٕم ُّض َذ َٟمٌَٝم٤م ،صمؿ يٚمتػ سمجٚمده اًمذي هق ُمـ اًمِمقك ،ومتْمٓمرب هذه احلٞم٦م قمٚمٞمف ُماـ هٜما٤م وُماـ هٜما٤م،
أيْم٤م ُمٜمٝم٤مُ ،مـ ذٟمٌٝم٤م ًم٘مٛم٦م ،وأيمٚمٝم٤م ،وٓ شمزال شمْمٓمرب إمم أن متقت ،ومٞم٠ميمٚمٝم٤م،
ومٞمٓمٕمٜمٝم٤م سمِمقيمف ،وإذا قمجزت اًمت٘مؿ ً
اق َيمَف ِيمٌا٤مر ىماد شمٙماقن
اؾمتُ ُْخٌِ َ٨م ًمذًمؽ ،واظمتٚمػ ذم اًمدُُّّ ر ُدر ويًٛمك اًمٜمٞمس ،وهاق ُمثٚماف إٓ أن َؿم ْ
وم٠م ْيمْٚمف هلذه احلٞم٦م ْ
اًمِمقيم٦م ـمقل اًمِمؼم ،إذا ضم٤مءه ُمـ َي ِّمٞمدُُ ه :اٟمتٗمض ورُمك ٟمحقه ؿمٞمئً٤م ُمـ ذًمؽ اًمريش أو إؿمقاك ،اًمِمقيم٦م حماددة
شمٓمٕمـ ُمـ وصٚم٧م إًمٞمف ومتٓمٕمٜمف ذم اًمٕملم ،وذم اًمرأس ،وذم اًمقضمف ،وذم اًمٌٓمـ ،وًمٙمـ ذيمروا أٟمف ٓ ي٠ميمؾ إٓ اعمٌا٤مح،
ي٠ميمؾ ُمـ اًمٜمٌ٤مشم٤مت ،حينم قمروق اًمِمجر وي٠ميمٚمٝم٤م ،وٓ ي٠ميمؾ ؿمٞمئً٤م ُمـ اجلٞمػ.
ِ
وىمد ذيمر اهلل -شمٕم٤ممم -أن اخلٌ٤مئ٨م حمرُم٦مِ ُ :
اخلٌََ ِ٤مئ َ
حي ِّر ُم َقم َٚمٞمْ ِٝم ُؿ ْ
ا٨م﴾  .ويماذًمؽ اًمٗما٠مرة،
﴿حي ُّؾ َهل ُ ُؿ اًم َّٓمٞمٌَِّ٤مت َو ُ َ
اًمػم ُسمقع ،وًمق قمغم هٞمٙمؾ وقمغم ِظم ْٚم َ٘م ِ٦م اًمٗم٠مر ،إٓ أن ًمف
اًمٗم٠مرة ٟمجً٦م ،ومٝمل حمرُم٦م إيمؾ ،اًمٗم٠مر اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم ،يٌ٤مح َ ْ
( )473

صٗم ً٦م ظم٤مص ً٦مً ،مذًمؽ يٌ٤مح أيمٚمف.
٥مٟٕ :مف قمغم هٞمئ٦م احلنمات ،ؿمٌٞمف سم٤م ًْم َق َر ِل ،ؿمٌٞمف سم٤م ًْم َق َز ِغِ ،ؿمٌٞمف ظمٚم٘متف
واحلنمات يمٚمٝم٤م حمرُم٦م ،اؾمتثٜمقا ُمٜمٝم٤م َّ
اًمْم َّ
أسمرص ،ؿمٌٞمف سم٤مًمًح٤مزم وُم٤م أؿمٌٝمف ،إٓ أٟمف أيمؼم ُمٜمٝم٤م قم٤مدة ،ومٚمذًمؽ ُيٌ٤مح أيمٚمف.
سمً٤م ّم
َ

( )473إقمراف.157 :

فروع الفقه
احلِمٞمِم٦م حمرُم٦م ،قم٤مدة أهن٤م ُُم ًْ ِٙم َر ٌةٌ ،طمدصم٧م ذم اًم٘مرن اًمً٤مدس ،هذه احلِمٞمِم٦م ظمٌٞمث٦م ،وص٤مرت ُمًٙمرة ،ومٙم٤مٟم٧م
حمرُم٦م ،ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
اًم َٕم ِذ َرة" :أي سمٛمٜمزًم٦م اًمٖم٤مئط اًمذي خيرج ُمـ اإلٟمً٤من ،ومٝمل حمرُم٦م.
( )474

-رمحف اهلل -ي٘مقل" :إن اخلٛمر سمٛمٜمازًم٦م اًمٌقل ،وإن احلِمٞمِم٦م سمٛمٜماازًم٦م

اًمِم ِ
يمؾ قمِم٥م ُمي :وم٢مٟمف حمرم :يم٤مًمٌٜم٩م ،حمرمٟٕ :مف ىمد يًتٕمٛمؾ ًمٚمتخدير ،اًمِمؼممٟ ،مقع ُمـ ِّ
٥م
ٞمح ،طما٤مر ُي ًَا ٌِّ ُ
اإلؾمٝم٤مل ،واإليمث٤مر ُمٜمف ي٘متؾ.
ؿمجر ومٞمف ؿمٌف اًمِمقك ،وومٞمف محؾ ؿمٌف احلٛمص ،ؿمجره ُمكمء سم٤مًمِمقك ،ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا :إٟمف ىمد ي٘متؾ اإليمث٤مر ُمٜماف،
هٙمذا ذيمر اسمـ ُمٗمٚمح

( )475

ذم "أداب اًمنمقمٞم٦م" ،واًمزخمنمي

( )476

ذم اًمٗم٤مئؼُ ،يٕمرف إمم أن هبذا آؾمؿ ،يمذًمؽ سم٤مىمل

اعمًٙمرات ،يمٚمٝم٤م حمرُم٦م ،اخلٛمقر وُم٤م ُيٚمحؼ هب٤م.
حمرُم٦م ،إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك ضورة وؿمدة ،يمام ًمق ظم٤مف اعمقت ،ومل جيد إٓ
يمذًمؽ أُمقال اًمٖمػمُ ،مـ همػم ضورة ّ
ـمٕم٤مم همػمه :ومٚمف أن َي ْٖم ِّْمٌَف ًمٞم٠ميمؾ ُمٜمف ُم٤م ُيٜم٘مذ ٟمٗمًف ،وًمق ظم٤مف ُمثالً اعمقت ُمـ اًمؼمد ،ووضمد قمٜمد همػمه ُماثالً قمٌا٤مءة
زائدة ،ومٚمف أن ي٠مظمذه٤م وًمق سم٤مًم٘مقة ،طمتك ٓ ي٘مت َٚمف اًمؼمد ،وهٙمذا سم٘مٞم٦م أُمقال اًمٜم٤مس.

احلراين ،صمؿ
( )474شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜم ٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 13 /7شمرمج٦م .)619
( )475هق :حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ ُُم َٗم ِّر ٍج ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمراُمٞمٜمل ،اعم٘مدد ،احلٜمٌكم .شمٗم٘مف سمِمٞمخ اإلؾمالم ،وأيمثر ُمـ ُمالزُمتف ،شمٗمرس ومٞمف
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م خم٤ميؾ اًمٜمٌقغ ،طمتك ىم٤مل ومٞمفُ" :م٤م أٟم٧م اسمـ ُمٗمٚمح ،أٟم٧م ُمٗمٚمح"ً .مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٚمٞمح٦مُ :مٜمٝم٤م :اًمٗمروع ،وأداب اًمنمقمٞم٦م .وًمد ىمريٌ٤م ُمـ
ؾمٜم٦م قمنم وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم صمالث وؾمتلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )657 /18ط :دار هجر ،واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م (1389 /3
شمرمج٦م .)723
( ) 476هق :اًمٕمالُم٦م ،يمٌػم اعمٕمتزًم٦م ،حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ،اخلقارزُمل ،اًمزخمنميُ .مٗمن ،حمدثُ ،متٙمٚمؿٟ ،محقي .وًمد
ذم زخمنم ُمـ ىمرى ظمقارزم ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦م .رطمؾ ،وؾمٛمع سمٌٖمداد ُمـ ٟمٍم سمـ اًمٌٓمر وهمػمه .وطم٩م ،وضم٤مور ،وَترج سمف أئٛم٦م.
يم٤من رأؾم٤م ذم اًمٌالهم٦م واًمٕمرسمٞم٦م واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من ،وًمف ٟمٔمؿ ضمٞمد .ىم٤مل اًمًٛمٕم ٤مين :سمرع ذم أداب ،وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ ،ورد اًمٕمراق وظمراؾم٤من،
ُم٤م دظمؾ سمٚمدا إٓ واضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ،وشمٚمٛمذوا ًمف ،ويم٤من قمالُم٦م ٟمً٤مسم٦م ،ضم٤مور ُمدة طمتك هٌ٧م قمغم يمالُمف ري٤مح اًمٌ٤مدي٦مُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمٙمِم٤مف"،
و"إٟمٛمقذج" ُم٤مت ًمٞمٚم٦م قمروم٦م ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمٌ٤مه اًمرواة ( 265 /3شمرمج٦م  ،)753ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (151 /23
شمرمج٦م .)91
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ِ
اث َصمالَ َصم ٌ٦مُ :ذو َوم ْر ٍ
ي٨مَ ،وا ًْم ُق َّر ُ
اًمً٤مسمِ ُع :اعمَْ َق ِار ُ
اًمز ْو َضما َ٦م َو َهل َا٤م
اًمز ْو َجَ ،و ًَم ُف اًمٜمِّ ِّّْم ُ
اًمر ُسما ُعَ ،و َّ
ضَ ،و َشم ُٕم ُّؿ َّ
ػَ ،و َُم َع ا ًْم َق ًَمد ُّ
َّ
اًمر ُسم ُعَ ،و َُم َع ا ًْم َق ًَم ِد اًمثُّ ُٛم ُـ َو ًَم ْق َشم َٕمدََّّ َد ْت.
ُّ
ِ
ِ
ِ
َوإَ ُب َُم َع ُذ ُيم ِ
اًمًدُُ ُس،
اجلدََّّ ُة َهل َ٤م ُّ
اًمًدُُ ُسَ ،و ْ َ
اجلدُُّّ َيم ََذًم َؽَ ،وإُ ُّم َهل َ٤م اًمثُّ ُٚم ُ٨مَ ،و َُم َع ا ًْم َق ًَمد ُّ
اًمًدُُ ُسَ ،و ْ َ
ُقر ا ًْم َق ًَمد ًَم ُف ُّ
َ٤مت ِ
آ ْسم ِـ َيم ََذًمِ َؽ.
َوا ًْمٌِٜمْ ُْ٧م َهل َ٤م اًمٜمِّ ِّّْم ُ
ػَ ،و َُم َع َأخٍٍ َذ َيم ٍَر َقم َّم ٌَ ٍ٦مَ ،وإُ ْظم ُ٧م َيم ََذًمِ َؽَ ،و َسمٜمَ ُ
َا٤مت ِ
اػ ،وًمٌِٜمَ ِ
ِ ِ
اطمدََ ٍةَ :يمَ٤م َن َهل٤م اًمثُّ ُٚمثَ ِ
وإِ ْن َزاد ْت َقم َغم و ِ
آ ْسم ِ
اـ
َ٧م سمِٜمْ ٌْ٧م َو َسمٜمَ ُ
٤منَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َٟم ْ
َ٤مت ا ْسم ٍـَ :يمَا٤م َن ًم ْٚمٌِٜمْْا٧م اًمٜمِّ ِّّْم ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
اتُ :يمـ َقمّمٌ ٍ
٤مت.
اًمًدُُ ُسَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن سمِٜمْ ٌْ٧م َو َأ َظم َق ٌ
َّ َ َ
ُّ
ِ
اًمًدُُ ُسَ ،وإِ ْن َزا َدًَ :م ُف اًمثُّ ُٚم ُ٨م.
َو َو ًَم ُدُ إُ ِّم إِ ْن َيمَ٤م َن َواطمدًً اًَ :م ُف ُّ
ب وإَوَٓ ِد ،وُمـ ِذم درضمتِ ِف ُِمـ إِ ْظمقشمِ ِف ،وُمـ ِذم درضم ِ٦م َأسمِ ِ
اًمر ُضم ِؾ َو ُأ ُصق ًُم ُف ُّ
ٞماف
َوا ًْم َٕم َّمٌَ ُ
َ ْ ََ َ
ْ َ
َ َ ْ ََ َ
ُقرَ :يمَ٤مَٕ ِ َ ْ
اًمذ ُيم ُ
٤مت ُوم ُرو ُع َّ
ُِم َـ إَ ْقم َام ِم َواعمَْ ْق َمم اعمُْٜمْ ِْٕم ِؿ.
ِ
و ُذو إَرطم٤م ِم ُيم ُُّؾ َىمراسم ٍ٦م َأد َمم سمِ ُ٠م ْٟمثَك ُجيٕم ُؾ ُمٜمْ ِْز ًَم َ٦م ُمـ َأد َمم سمِ ِف ،و ُيم ُُّؾ َىم ِر ٍ ِ
ا٥م ا ًْمٌَ ِٕمٞمادََ َ ،وإُ ُّم
حي ُج ُ
َ
َ ْ ْ
َ َ ْ
ْ َ
َ
ي٥م ُما َـ ا ًْم َٕم َّماٌَ٤مت َ ْ
َْ َ
اجلدََّّ  ،وا ًْمق ًَمدُُ َحيج٥م و ًَمدََ إُم وإَ َظمق ِ
٥م ْ
ات).
َْ
َ
ِّ َ
ْ ُ ُ َ
٥م ْ َ َ َ
حي ُج ُ
َت ُج ُ
اجلَدََّّ َةََ ،وإَ ُب َ ْ
أظمػما ،واًمٕم٤مدة أن اًمٗم٘مٝم٤مء جيٕمٚمقن اعمقاري٨م ُمع إُمقال ،اًمٗمرائض.
اًمً٤مسمع وإظمػم :اعمقاري٨م ،ضم٤مء هل٤م ً
ض ،و َقمّمٌ ٍ
(اًمق َّر ُ
٤متَ ،و ُذو َأ ْر َطم٤م ٍم) ،ه١مٓء هؿ اًمقرصم٦م ،أصح٤مب اًمٗمرض ىمد يّماٚمقن
اث َصمالَ َصم ٌ٦مُ ،ذو َوم ْر ٍ َ َ َ
ي٘مقلُ :
إمم قمنمة :اًمزوج ،واًمزوضم٦م ،واًمٌٜم٧م ،وسمٜم٧م آسمـ ،وإظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م ،وإظم٧م ٕب ،وإخ ٕم ،وإظم٧م ٕم،
وإب واجلد ،أو إب وإم ،ه١مٓء أصح٤مب اًمٗمروض.
وإلرصمٝمؿ شمٗم٤مصٞمؾ ىمد ذيمرت ذم اًم٘مرآن ،وشمقؾمع ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ،وأومردت سم٤مًمتّمٜمٞمػ ،ويم٤من ُمِما٤مئخٜم٤م يدرؾماقهن٤م
دائام :وذًمؽ ٕمه ٞمتٝم٤م ،وعم٤م ورد ُمـ أٟمف أول قمٚمؿ هيجر ذم إرض طمتك ٓ يٙم٤مد يقضمد.
ً
اًمزوج وارث ،هذا هق إول ،وسم٤مإلمج٤مع أن ًمف اًمٜمّمػ إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ومارع وارث :أي وًماد أو وًماد اسماـ.
واًمرسمع إذا يم٤من هٜم٤مك ومرع وارث ،اًمٗمرع اًمقارث آسمـ واًمٌٜم٧م ،واسمـ آسمـ ،أو سمٜم٧م اًمٌٜم٧م ،وإن يمثروا ،وإن ٟمزًمقا،
هذا ومرع وارث يٛمٜمع اًمزوج ُمـ اًمٜمّمػ إمم اًمرسمع.
اًمث٤مين :اًمزوضم٦م ،أو اًمزوضم٤مت ،واطمدة أو اصمٜمت٤من أو صمالث أو أرسمع ،ومروٝم٤م اًمرسماع ُماع قمادم اًمٗمارع اًماقارث،
وومروٝم٤م اًمثٛمـ ُمع وضمقد اًمٗمرع اًمقارث ،اًمقًمد ،أو وًمد آسمـٟ ،مص اهلل -شمٕم٤ممم -قمغم ذًمؽ.
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اًمث٤مًم٨م :إبُ ،مع ذيمر اًمقًمدً ،مف اًمًدس.
أيْم٤م ،يرث اًمًدس ،وٓ يٜم٘مص قمٜمف.
اًمراسمع اجلد :اجلد ،يمذًمؽ ً
اخل٤مُمس :إمَ ،شم َِر ُ
ث اًمثٚم٨م ،إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك وًمد ،ذيمر أو أٟمثك ،أو وًمد اسمـ ذيمر أو أٟمثك ومٚمٝم٤م اًمًدس ،ويمذا
ُمع اصمٜملم ُمـ اإلظمقة هل٤م اًمًدس.
اًمً٤مدس :اجلدة ٓ :شمزيد قمـ اًمًدس.
اًمً٤مسمع :اًمٌٜم٧م ،هل٤م اًمٜمّمػ ،وُمع سمٜم٤مت ،يٕمٜمل اًمٌٜم٤مت هلـ اًمثٚمث٤من ،ويمذًمؽ سمٜم٤مت آسمـ ،إذا زادت قمغم واطمدة،
ومٚمٝم٤م اًمثٚمث٤من ،اًمٌٜم٧م وسمٜم٤مت آسمـ ،وإظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م ،وإظم٧م ٕب.
إذا يم٤من هٜم٤مك سمٜم٧م وسمٜم٤مت اسمـ ،وم٤مًمٌٜم٧م أىمرب وهل٤م اًمٜمّمػ ،واًمًدس ًمٌٜم٤مت آسمـ ،شمٙمٛمٚما٦م اًمثٚمثالم ،إذا يما٤من
٤مت ،هٙمذا ذيمروا.
قمٜمدٟم٤م سمٜم٧م وأظمقات ،وم٤مٕظمقات ُمع اًمٌٜم٤مت َقم َّمٌَ ٌ
اًمًدُُ س ،ويمذًمؽ إظم٧م ،ويمذًمؽ آصمٜم٤من هلاام اًمثٚما٨م ،وٓ يزيادون قماـ
سم٘مل أوٓ ُد إ ّم ،إخ ُمـ إم ًمف ّ
اًمثٚم٨م ،ه١مٓء هؿ أهؾ اًمٗمروض.
٥م ،يٕمٜمال يٙماقن ُماـ
وأُم٤م اًمٕمّمٌ٦م :وم٢مهنؿ ومروع اًمرضمؾ ،وأصقًمف اًمذيمقر ،ه١مٓء قمّمٌ٦م ،إب ،واجلد ُي َٕم ِّّم ُ
اًمٕمّمٌ٦م ،آسمـ ،أو آسمٜم٦م ،ويمذًمؽ أسمٜم٤مء آسمـ وإن ٟمزًمقا ،و َُم ْـ ذم درضمتف ُمـ إظمقشمف ،آسماـ وإظمقشماف ،اسماـ آسماـ
وإظمقشمف ،أو ُمـ ذم درضمتف ،ويمذًمؽ ُمـ ذم درضم٦م أسمٞمف ُمـ إقمامم ،ه١مٓء قمّمٌ٦م.
أيْم٤م ُمٕمّم٥م ،هذا ُمـ طمٞم٨م اإلمج٤مل.
واعمقمم اعمُْٜمْ ِْٕمؿ اعمٕمتؼ ،هذا ً
ومٜم٘مقل:
اًمزوج ًمف أرسمع طم٤مٓت :شم٤مرة يٙمقن اًمٜمّمػ يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة ي٠مظمذه قم٤مئٚم٦م ،وشم٤مرة ي٠مظمذ اًمرسمع يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة ي٠مظمذه
قم٤مئٚم٦م .وًمٙمؾ واطمدة ُمـ احل٤مٓت صقر ُي َّم َّق ُر ومٞمٝم٤م.
اًمزوضم٦م هل٤م صمامن طم٤مٓت :طم٤مًم٦م شم٠مظمذ اًمرسمع يم٤مُمالًً ،وطم٤مًم٦م ُشمُِم٤مرك ذم اًمرسمع يم٤مُمالًً ،وطم٤مًم٦م شم٠مظماذ اًمرسماع قم٤مئٚما٦م،
وطم٤مًم٦م شمِم٤مرك ذم اًمرسمع قم٤مئٚم٦م ،وطم٤مًم٦م شم٠مظمذ اًمثٛمـ يم٤مُمالًً ،وطم٤مًم٦م شم٠مظمذه قم٤مئٚما٦م ،وطم٤مًما٦م شمِما٤مرك ذم اًماثٛمـ يما٤مُمالًً،
وطم٤مًم٦م شمِم٤مرك ومٞمف قم٤مئٚم٦م.
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ص ذم إٟمّمٌ٦م ،وصقرة ذًمؽ :إذا يمثرت اًمٗمروض
اًمٕمقل ُم٤م شمٕمرض ًمف اعم١مًمػ ه٤م هٜم٤م ،وهق زي٤مد ٌة ذم اًمًٝم٤مم َٟم ْ٘م ٌ
اؾمام ٓ طم٘مٞم٘م٦م.
ذم اعمً٠مًم٦م :وم٢مهن٤م شمٕمقل طمتك ي٘مع يمؾ واطمد ومروف ً
ُمث٤مل ذًمؽ :إذا يم٤من قمٜمدٟم٤م زوج وأظمت٤من ؿم٘مٞم٘مت٤من ،أًمٞمس اًمزوج ًمف اًمٜمّمػ؟ وإظمت٤من هلام اًمثٚمثا٤من؟ اًمٜمّماػ
صمالصم٦م ،واًمثٚمث٤من أرسمٕم٦م ،هؾ طمّمؾ ًمٚمزوج اًمٜمّمػ؟ طمّمؾ ًمف صمالصم٦م أؾمٌ٤مع.
ًمق يم٤من ُمٕمٜم٤م زوج وأظمت٤من ؿم٘مٞم٘مت٤من ،وأم ،أًمٞمس إم هل٤م اًمًدس؟ أن وصٚم٧م إمم صمامٟمٞم٦م ،وم٤مًمزوج ًمف صمالصما٦م -
أي صمالصم٦م أصمامن ، -وإظمت٤من هلام أرسمٕم٦م ،وهل اًمٜمّمػ ذم احل٘مٞم٘م٦م ،وإم هل٤م ؾمدس واطمد ،أشم٤مها٤م اًماثٛمـ ،وؾماٛمٞمٜم٤مه
اًمًدس.
أيْم٤م أظمت٤من ُمـ إم ،ومٜمُُٕمٓمل اًمزوج صمالصم٦م ،وٟمٕمٓمل إظمتلم ُمـ إم اصمٜملم ،وإظمتلم اًمِما٘مٞم٘متلم
ًمق يم٤من ُمٕمٜم٤م ً
أرسمٕم٦م ،وإم اًمًدس واطمدًً ا ،يمٛمٚم٧م أرسمٕم٦مً .مؽ -ي٤م زوج! -صمالصم٦م ،أقمٓماقين اًمٜمّماػُ ،ما٤م أقمٓمٞمتٛماقين إٓ صمالصما٦م
أقمِم٤مرٕ :ضمؾ اًمزطم٤ممِ ،
ومٚمؽ -أهي٤م إم! -واطمد ،اًمٕمنم ،ومٚماامذا ُما٤م أقمٓمٞمتٛماقين اًمٕمنما؟! وزم اًمًادس! ٕضماؾ
اًمزطم٤مم.
ًمألظمقات اًمِم٘م٤مئؼ أرسمٕم٦م ،أرسمٕم٦م أقمِم٤مر ،اخلٛمً٤من .وًمإلظمقة ُمـ إم ،اًمثٚما٨م ،وًمٙماـ اًم٘مٞمٛما٦م اصمٜما٤من ،ومها٤م
اخلٛمس ،ومٝمذا ُمٕمٜمك يمقٟمف يم٤مُمالً أو قم٤مئٚم ً٦م.
وإب ًمف طم٤مٓت :طم٤مًم٦م ي٠مظمذ اًمًدس يم٤مُمالًً ،وطم٤مًم٦م ي٠مظمذ اًمًدس قم٤مئٚم٦م ،وطم٤مًم٦م يرث سم٤مًمتٕمّمٞم٥م اعم٤مل يمٚمف،
وطم٤مًم٦م يرث ُم٤م سم٘مل سملم أهؾ اًمٗمروض .ومٚمف أرسمع طم٤مٓت.
ٟمٛمثؾ ًمٙمقٟمف ي٠مظمذ اًمًدس قم٤مئٚم٦م :وم٢مذا يم٤من قمٜمدٟم٤م سمٜمت٤من ،هلام اًمثٚمث٤من ،وزوج ًمف اًمرسمع ،وأم وأبً ،مٙماؾ واطماد
ؾمٝمام ،أًمٞمس اًمٌٜم٤مت هلام صمامٟمٞم٦م؟ اًمثٚمث٤من صمامٟمٞم٦م ُمـ اصمٜمل قمنم ،اًمازوج ًماف
ُمٜمٝمام اًمًدس ،اعمً٠مًم٦م أصٚمٝم٤م ُمـ اصمٜمل قمنم ً
نم ،إم هل٤م اًمًدس ،اصمٜم٤من ،ومٝمذه صمالصم٦م قمنم ،إب ًمف اًمًدس ،قم٤مئالًً ،اصمٜم٤من ُماـ مخًا٦م
صمالصم٦م ،اًمرسمع هذه َأ َطمدََ َقم َ َ
قمنم ،دظمؾ قمٚمٞمف اًمٜم٘مص ،أظمذ اًمًدس قم٤مئالًً ،هذا إب.
إم هل٤م طم٤مٓت :شم٤مرة شم٠مظمذ اًمثٚم٨م يم٤مُمالًً ،وذيمروا أهن٤م ٓ شم٠مظمذه قم٤مئٚم ً٦م ٓ ،يقضمد ُمٕمٝم٤م َُم ْـ حيجٌٝم٤م قمـ اًمثٚم٨م،
و َشم ُٕم ُ
ُ
شم٠مظمذ اًمًدس يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شم٠مظمذ اًمًدس قم٤مئالًً ،ومٚمٝم٤م صمالث
قل ومٞمٝم٤م اعمً٠مًم٦م ،وًمٙمـ شم٠مظمذ اًمثٚم٨م يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة
طم٤مٓت.
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وىمد ذيمرٟم٤م أهن٤م إذا يم٤مٟم٧م اعمً٠مًم٦م قم٤مدت إمم قمنمةُ ،م٤م طمّمؾ هل٤م إٓ واطمد ،واطمد ُمـ قمنمةُ ،مٕمٝم٤م أظمت٤من ،أظمذا
اًمثٚمثلم ،وأظمت٤من ٕم أظمذا اًمثٚم٨م ،وزوج أظمذ اًمٜمّمػ ،وهل أظمذت اًمًدس ،ومٚمٝم٤م ؾمٝمٛمٝم٤م إذن ُمـ قمنماة .شما٤مرة
شم٠مظمذ اًمًدس يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شم٠مظمذه قم٤مئالًً ،وشم٤مرة شم٠مظمذ اًمثٚم٨م يم٤مُمالًً ،هذه إم.
اًمٌٜم٧م ،شم٤مرة ُ
اًمٜمّمػ يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شم٠مظمذه قم٤مئٚم ً٦م ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ذم اًمثٚمثلم يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ذم اًمثٚمثلم
شم٠مظمذ
َ
قم٤مئٚم٦م ،وشم٤مرة َشم َِر ُ
ث اعم٤مل سم٤مًمتٕمّمٞم٥م يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شمرث ُم٤م سم٘مل ُمـ اًمٗمروض يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ومٞمام سم٘مال ،وشما٤مرة
شمِم٤مرك ذم اعم٤مل يمٚمف.
قمٜمدٟم٤م ُمثالً سمٜم٧م وأسمقان وزوج  ،إسمقان هلام اًمًدؾم٤من ،واًمزوج ًمف اًمرسمع ،واًمٌٜم٧م هل٤م اًمٜمّمػ ،وم٢مذا ٟمٔمرٟما٤م وإذا
هب٤م ٟم ْ٘مص ،ومٜم٘مقل :اًمٌٜم٧م هل٤م اًمٜمّمػ ؾمت٦م ،ؾمت٦م ُمـ اصمٜمل قمنم ،إسمقان هلام اًمًدؾم٤من ،أرسمٕم٦م ُمـ اصمٜمال قمنما ،هاذه
قمنمة ،اًمزوج ًمف اًمرسمع ،اًمرسمع صمالصم٦م ،ومت١مول إمم صمالصم٦م قمنم ،هذا ٟم ْ٘مص قمغم اًمٌٜم٧م ،شم٠مظمذ اًمٜمّمػ يم٤مُمالًً ،أو شم٠مظماذه
قم٤مئالًً ،أو شمِم٤مرك ذم اًمثٚمثلم يم٤مُمالًً ،أو شمِم٤مرك ذم اًمثٚمثلم قم٤مئٚم٦م ،أو شمِم٤مرك ذم اعم٤مل يمٚمف شمٕمّمٞم ًٌ٤م ،أو شمِم٤مرك وماٞمام سم٘مال
ُمـ أهؾ اًمٗمروض شمٕمّمٞم ًٌ٤م ،ومٚمٝم٤م هذه احل٤مٓت.
يمذًمؽ سمٜم٧م آسمـ طم٤مٓهت٤م يمثػمة :شم٤مرة شم٠مظمذ اًمٜمّمػ يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شم٠مظمذه٤م قم٤مئٚما٦م ،وشما٤مرة شمِما٤مرك ذم اًمثٚمثالم
يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ذم اًمثٚمثلم قم٤مئٚم٦م ،وشم٤مرة شم٠مظمذ اًمًدس يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ومٞمف يم٤مُمالًً ،اًمًدس ،وشم٤مرة شم٠مظمذ ُم٤م
سم٘مل سمٕمد أهؾ اًمٗمروض ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ومٞمف ،وشم٤مرة شمً٘مط إذا اؾمتٖمرىم٧م اًمٗمروض ويم٤من ىمٌٚمٝم٤م همػمه٤م.
أيْم٤م طم٤مٓت ،شم٤مرة شم٠مظمذ اًمٜمّمػ يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شم٠مظمذه قم٤مئٚم٦م ،شم٤مرة شمِما٤مرك ذم اًمٜمّماػ
إظم٧م سمٜم٧م إب هل٤م ً
يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ومٞمٝم٤م قم٤مئٚم٦م ،وشم٤مرة شم٠مظمذ اًمًدس يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة شمِم٤مرك ومٞمف قم٤مئٚم٦م ،وشم٤مرة شمرث سم٤مًمتٕمّماٞم٥م ُماع
اإلظمقة ،وشم٤مرة شمرث سم٤مًمتٕمّمٞم٥م ُمع اًمٌٜم٤مت ،وشم٤مرة شمً٘مط .هٙمذا احل٤مٓت.
أيْم٤م ذو ًـم٤م هلذه اًمٗمروض ،ومٛمتك شم٠مظمذ اًمٌٜم٧م اًمٜمّمػ؟ ًماذًمؽ ومٚمٝما٤م ذـما٤من ،اًمنماط إول :قمادم
ذيمر ً
اًمنميؽ ،واًمنمط اًمث٤مين :قمدم اعمُْ َٕم ِّّم٥م.
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اًمنميؽ هق أظمتٝم٤م ،اعمُْٕمّم٥م هق أظمقه٤م ،اًمٌٜم٧م إذا يم٤مٟم٧م ُمع أظمٞمٝم٤م :و ِر َصم ِ
ٚماذ َيم َِر ُِمثْ ُ
اؾ َطم ِّ
ا٧م اعما٤مل ُمٕماف ﴿ًمِ َّ
اظ
َ
َ ِّ ُ
إُٟمثَ َٞم ْ ِ
ؾمٝمام ،اًمٌٜم٧م شم٠مظمذ اًمٜمّمػ سمنمـملم :قمدم
لم﴾  ،ومٚمق يم٤من قمٜمدٟم٤م سمٜم٧م ومخً٦م أسمٜم٤مء ،واٟم٘مًؿ اعم٤مل أطمد قمنم ً
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اًمنميؽ وهق أظمتٝم٤م ،وقمدم اعمُْ َٕم ِّّم ِ
٥م وهق أظمقه٤م.
سمٜم٧م آسمـ شم٠مظمذ اًمٜمّمػ سمثالث ذوط :قمدم اًمنميؽ أظمتٝم٤م ،أو سمٜم٧م قمٛمٝم٤م اًمتل ذم درضمتٝم٤م ،قمدم اعمُْ َٕم ِّّم ِ
ا٥م
أظمقه٤م ،أو اسمـ قمٛمٝم٤م اًمذي ذم درضمتٝم٤م ،قمدم اًمٗمرع اًمقارث اًمذي هق أقمغم ُمٜمٝم٤م ،هاذه ذوط أظماذ اًمٌٜما٧م ،سمٜما٧م
آسمـ.
ِ
اًمنميؽ ،قمدم اعمُْ َٕم ِّّم ِ
٥م أظمقه٤م ،قمدم اًمٗمرع اًمقارث سمٜم٤مت آسمٜم٦م،
إظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م ،شم٠مظمذه سم٠مرسمٕم٦م ذوط :قمدم
قمدم إصؾ اًمقارث ُمـ اًمذيمقر.
إظم٧م سمٜم٧م إب شم٠مظمذه سمخٛمً٦م ذوط :قمدم اًمنميؽ ،وقمدم اعمُْ َٕم ِّّم ِ
٥م ،وقمدم إصؾ ُمـ َّ
اًمذ َيم َِر اًمقارث،
وقمدم اًمٗمرع اًمقارث ،وقمدم إؿم٘م٦م واًمِم٘م٤مئؼ ،هٙمذا ذيمروا.
اإلظمقة ُمـ إم ،شم٤مرة إخ ُمـ إم ،شم٤مرة ي٠مظمذ اًمًدس يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة ي٠مظمذه قم٤مئالًً ،وشم٤مرة يِما٤مرك ذم اًمثٚما٨م
يم٤مُمالًً ،وشم٤مرة يِم٤مرك ومٞمف قم٤مئالًً ،وشم٤مرة يً٘مط.
ومٛمث٤مل يمقٟمف ي٠مظمذه قم٤مئالً ُمثٚمام شم٘مدم ىمريٌ٤م ،قمٜمدٟم٤م ُمثالً ز وج وأظم٧م ؿم٘مٞم٘م٦م ،وأخ ُمـ إم ،اًمزوج ًماف اًمٜمّماػ
صمالصم٦م ،إظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م هل٤م اًمٜمّمػ صمالصم٦م ،إخ ُمـ إم ٟمزيده اعمً٠مًم٦م ،شم١مول ًمف اعمً٠مًم٦م ومٞم٠مظمذ اًمًدس ،وشم١مول إمم
ؾمٌٕم٦م ،وإن يم٤من اصمٜم٤من :قم٤مدت إمم صمامٟمٞم٦م ،وإن يم٤من إظمقات اصمٜمتلم :قم٤مدت إمم شمًٕم٦م ،وإن يم٤من ُمٕمٝمؿ أ ّم :قم٤مدت إمم
قمنمة.
اإلظمقة ُمـ إم ُيِمؽمط إلرصمٝمؿ قمدم اًمٗمرع اًمقارث ،وقمدم إصؾ ُمـ اًماذيمقر اًماقارث ،اًمٌٜما٧م َتجاٌٝمؿ،
ويمذًمؽ سمٜم٧م آسمـ َتجٌٝمؿ ،وآسمـ حيجٌٝمؿ ،واسمـ آسمـ حيجٌٝمؿ ،وإب حيجٌٝمؿ ،واجلد حيجاٌٝمؿ ،ومٞمًا٘مٓمقن
سمًت٦م ،ه١مٓء اإلظمقة ُمـ إم.
ظمّم٤مئص ،ومٛمـ ذًمؽ :أهنؿ ُيدْْ ًُمقن سم٠مٟمثك ويرصمقن ،واًمٕم٤مدة أ ّن ُمـ أدمم سم٠مٟمثك :وم٢مٟمف ٓ يرثُ :مثؾ
وذيمروا أ َّن هلؿ
َ
وًمد اًمٌٜم٧م ،هؾ يرث ُمـ ضمده أسمق اًمٌٜم٧م؟ ٓ يرث .ووًمد إظم٧م ،هؾ يرث ُمـ ظم٤مًمف اًمذي شمرصمف ُمٜمف أُمف؟ ٓ يرث.
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إذا ُم٤مت رضمؾ وًمف أظم٧م ،وًمألظم٧م اسمـ ،أو اسمٜم٦م ،أظمتف شمرث اًمٜمّمػ ،واًمٌ٤مىمل ي٠مظمذه اًمٕم٤مص٥م وًمق يم٤من سمٕمٞمدًً ا،
أيْم٤م ُمع ُمـ َأ ْد ًَم ْقا سمف ،واًمٕم٤مدة أن ُمـ أدمم سمقاؾمآم٦مَ :طم َج ٌَتْْاف
هٙمذا اإلظمقة ُمـ إم ُيدْْ ًُمقن سم٠مٟمثك ويرصمقن ،ويرصمقن ً
أيْم٤م إب ٓ حيج٥م أ َُّمف اًمتل
شمٚمؽ اًمقاؾمٓم٦م .واؾمتثٜمل ُمـ ذًمؽ إم ٓ َتج٥م اإلظمقة ُمـ إم ،واؾمتثٜمل ُمـ ذًمؽ ً
هل اجلدة ،آسمـ .اجلدة شمرث ُمع اسمٜمٝم٤م.
هٙمذا اًمٕمّمٌ٤مت هؿ إىم٤مرب ُمـ اًمرضم٤ملُ ،ي َ٘مدََّّ ُم آسمـ إذا ُم٤مت وًمف اسمـ ،وأب وضمد ،وإظماقان أؿما ّ٘م٤مء ٕب،
اًمًدُُ ُس ،واًمٌ٤مىمل ًمالسمـ شمٕمّمٞم ًٌ٤م ،وم٢مذا مل جيد آسمـ :ىم٤مم َُم َ٘م٤م َُمف اسمـ آسمـ ،إذا وضمد اسمـ اسمـ وُمٕماف
وأقمامم ،إب ًمف ُّ
أب وإظمقة :وم٤مٕب ًمف اًمًدس ،واًمٌ٤مىمل ٓسمـ آسمـ ،ويً٘مط إظمقان اعمٞم٧م مجٞم ًٕم٤م.
صمؿ إذا مل يقضمد اسمـ وٓ اسمـ اسمـُ ،م٤مت ُمٞم٧م ،وًمف أب وضمده وإظمقاٟمف ،اعم٤مل يمٚمف ٕسمٞمفٟٕ :مف اًمٕم٤مص٥م إىمرب،
وو ِضمدََ اجلد ،ويم٤من ُمٕمف إظمقة :وم٤مًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ أ َّن اعم٤مل ًمٚمجد ويً٘مط اإلظمقة ،ذم
وم٢مذا مل يقضمد إب ُ
ُمً٠مًم٦م اجلد واإلظمقة ،وًمٙمـ اًم٘مقل قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء أ ّن اإلظمقة يِم٤مريمقن اجلد ،وذم ُمِم٤مريمتٝمؿ ُمً٤مئؾ ىماد يٙماقن
ومٞمٝم٤م صٕمقسم٦م ،مم٤م يدل قمغم أهن٤م ًمٞمً٧م أصٞمٚم٦م ،ومٗمرقمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ.
وإذا أؾم٘مٓمٜم٤م اإلظمقة ُمع اجلدٟ :مًؽميح ُمـ شمٚمؽ اعمً٤مئؾ اعمٗمروو٦م ،يمذًمؽ سمٕمد اجلد اإلظمقة قمّمٌ٦م ،ويرشمٌاقن
إب ،وم٢مذا ُقم ِ
٥م شمرشمٞم٥م اًم٘مرب ،ومٛمثالً اإلظمقة أؿم َّ٘م٤مء ٕب ،اإلرث ًمألؿم َّ٘م٤مء ،ويً٘مط اإلظمقة ُمـ ِ
اد ُُمقا :يما٤من
َطم ًَ َ
هٜم٤مك إظمقة ُمـ إب ،وأسمٜم٤مء إؿم٘م٤مء ،هذا ي٘مقل :واًمدي ؿم٘مٞمؼ اعمٞم٧م ،وهذا ي٘مقل :أٟم٤م أظمق اعمٞم٧م ُمـ إب ،اعم٤مل
ٕظمٞمف ُمـ إب :وذًمؽ ٕٟمف أىمرب.
وم٢مذا ُقم ِد ُُمقاٟ :مزل أوٓدهؿ ُمٜمزًمتٝمؿ ،اسمـ أخ ؿم٘مٞمؼ ،واسمـ أخ ٕب ،ي٘مدم اسمـ اًمِم٘مٞمؼ ومٞمٕمّم٥م ،صمؿ قمٜمدٟم٤م ُماثالً
اسمـ أخ ٕب ،وقمٜمدٟم٤م قمؿ ،اًمٕمؿ ي٘مقل :أٟم٤م أظمق أسمٞمف ،اسمـ إخ ي٘مقل :أٟم٤م اسمـ أظمٞمافُ ،ي َ٘مادََّّ ُم اسماـ إخ ،وما٢مذا اٟم٘مٓماع
اإلظمقة وومروقمٝمؿ.
اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم إقمامم ،اًمٕمؿ اًمِم٘مٞمؼ ُي َ٘مدََّّ ُم قمغم اًمٕمؿ ٕب ،اًمٕمؿ ٕب ُي َ٘مدََّّ ُم قمغم اسمـ اًمٕمؿ اًمِم٘مٞمؼ ،اسمـ اًمٕمؿ اًمِم٘مٞمؼ
ُي َ٘مدََّّ ُم قمغم اسمـ اًمٕمؿ ٕب ،وهٙمذا قمغم شمرشمٞمٌٝمؿ.
إب وإوٓد ،اًمقًمد وُم٤م ذم درضمتف ُمـ إظمقشمف ،وُم٤م ذم درضم٦م أسمٞمف ُمـ إقمامم ،ه١مٓء يمٚمٝمؿ قمّمٌ٦م ،إذا قمدُمقا
اإلرث ًمٚمٛمٕمتؼ.

فروع الفقه
أُم٤م َذ ُوو إرطم٤مم :وم٢مهنؿ يمؾ ىمراسم٦م أدمم سم٠مٟمثك ،وم ُٞمجٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ أدمم سمف ،ومٜم٘مقل ُمثالًً :اسمـ اًمٌٜم٧م يٜمازل ُمٜمزًما٦م
اًمٌٜم٧م إذا مل يٙمـ هٜم٤مك قمّمٌ٦مٟٕ :مف أدمم سمقارث ،وإن يم٤من حمجق ًسم٤م .اسمـ إظم٧م ،أو سمٜما٧م إظما٧م ،شمارث ُماػماث
إظم٧م .اسمـ إخ ُمـ إم ُيٜمَ ََّز ُل ُمٜمازًم٦م أسمٞمف إخ ُمـ إم ،هذا ُمٕمٜمك شمٜمازيٚمٝمؿ يرصمقن سم٤مًمتٜمازيؾ.
وإذا ٟمٔمرٟم٤م ذم اًمذيـ َأ ْد ًَم ْقا سمفَ :ر َّشم ٌْٜمََ٤مهؿ قمغم ُر َشم ِ
َ٥م َُم ْـ أدًمقا سمف ،إذا يم٤من قمٜمدٟم٤م سمٜم٧م سمٜم٧م ،سمٜم٧م اًمٌٜم٧م شمٜمازل ُمٜمزًم٦م
اًمٌٜم٧م ،وُمٕمٝم٤م اسمـ أخ ٕم ،ي٘مقل :أٟم٤م اسمـ أظمٞمف ُمـ إم ،وهذه شم٘مقل :أٟم٤م سمٜم٧م سمٜمتف ،ذم هذه احل٤مًما٦م هاؾ يارث اسماـ
ومرو٤م ور ًّدا.
إم؟ ٓ يرثٕ :ن أُمف َتج٥م أسم٤مك ،شم٘مقل :أُمل شمً٘مط أسم٤مك اًمذي هق إخ ُمـ إم ،ومؽمث اعم٤مل يمٚمف ً
يمذًمؽ إذا يم٤من قمٜمدٟم٤م قمٛم٦م وسمٜم٧م اسمـ قمؿ ،هذه شم٘مقل :أٟم٤م سمٜم٧م اسمـ قمٛمف ،اسمـ قمٛمف يرث وأٟم٤م سمٜمتف ،وهذه شم٘مقل:
أٟم٤م أظم٧م أسمٞمف ،أٟم٤م قمٛمتف أظم٧م أسمٞمف ،أسمقه حيج٥م أسم٤مك اًمذي هق اسمـ اًمٕمؿ ،ومٞمٜمازًمقن ُمٜمازًم٦م ُمـ أدًمق سمف ،ها١مٓء أوًماق
إرطم٤مم.
قمٜمدٟم٤م احلج٥م ،احلج٥م يمؾ ىمري٥م ُمـ اًمٕمّمٌ٤مت حيج٥م اًمٌٕمٞمد ُمـ اًمٕمّمٌ٤مت ،ومٛمثالً إخ حيجا٥م اسماـ إخ
وًمق ُم٤م أدمم سمف ،إذا يم٤من ًمٚمٛمٞم٧م أظمقان أطمدمه٤م ُم٤مت وًمف أسمٜم٤مء ،وأظمر طمل ،اعمػماث ًمٚمحل ،عم٤مذا ٓ شمٕمٓمٞمٜمل ُمػماث
أيب؟ أٟم٤م أىمرب ُمٜمؽ ،اًم٘مري٥م يً٘مط اًمٌٕمٞمد ،هذا ذم إسمٜم٤مء.
يمذًمؽ ُمثالً اإلظمقة ،إذا يم٤من قمٜمدٟم٤م أظمقانُ ،م٤مت أطمدمه٤م وًمف أوٓد ،وأظمر طمل ،اعمػماث ًمٚمحل ،وٓ ي٘ماقل
أظمرون :أقمٓمٜم٤م ُمػماث أسمٞمٜم٤مً :مق يم٤من أسمقٟم٤م طمٞمًّ٤مً :مقرث ،ومٜم٘مقل :إن احلل أىمرب ،هذا ي٘مقل :أٟم٤م أظمقه ،وأٟم٧م شم٘مقل:
أٟم٤م اسمـ أظمٞمف ،يمؾ ىمري٥م حيج٥م اًمٌٕمٞمد.
يمذًمؽ ُمثالً اإلٟم٤مث ،إم َتج٥م اجلدة ،سمؾ يمؾ اجلدات :هذه ٕهن٤م شم٘مقل :أٟم٤م أُمف اًمذي سم٤مذت اًمقٓدة ،وأٟم٧م
أم أُمف ،أو أم أسمٞمف ومتً٘مط هب٤م ،إم َتج٥م اجلدة.
اجلد حمجقب سم٤مٕب ،واجلد حمجقب قمـ اعمػماث سم٤مٕب ذم أطمقاًمف اًمثالث ،وم٢مذا وضمد أب وضمد :ومال ُماػماث
ًمٚمجد ،يً٘مٓمف ،أي إب اعمٌ٤مذ.
اًمقًمد حيج ٥م أوٓد إم ،وحيج٥م إظمقات ،اًمقًمد يراد سمف اًمذيمر وإٟمثك .واًمٌٜم٧م َتج٥م اسمـ إم ،إخ ُمـ
إم ،آسمـ حيجٌف ،وأُم٤م إظمقات :وم٢مهنـ ٓ حيجٌٝمـ إٓ َّ
اًمذ َيم ََر ،إذا ُم٤مت ُمٞم٧م وًمف سمٜم٧م ،وًمف أظمقات :وم٤مٕظمقات
ي٠مظمذن ُم٤م سم٘مل ،اًمٌٜم٧م شم٠مظمذ اًمٜمّمػ ومروٝم٤م ،وإظمقات ُمع اًمٌٜم٤مت قمّمٌ٤مت يرصمـ اًمٌ٤مىمل.

فروع الفقه
ومٙمٚمٛم٦م اًمقًمد حيج٥م وًمد إم يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٌٜم٤مت ،واًمّمحٞمح أن اًمٌٜم٧م ٓ َتج٥م إظمقات ،سمؾ ي٠مظمذن ُم٤م سم٘مل
شمٕمّمٞم ًٌ٤م ،و ُي ًَ َّٛمك شمٕمّمٞم ًٌ٤م ُمع اًمٖمػم .وإظم٧م شمٕمّم٥م ُمع أظمٞمٝم٤مُ ،ي ًَ َّٛمك شمٕمّمٞم ًٌ٤م ذم اًمٖمػم ،وشمرث ُمع اًمٌٜم٧م ،ويًٛمك
شمٕمّمٞم ًٌ٤م ُمع اًمٖمػم.
ا٥م
أُم٤م اًمٕمّمٌ٦م :وم٢مهنؿ صمالصم٦م :قمّمٌ٦م ُمـ اًمٜمٗمس ،وقمّمٌ٦م ُمـ اًمٖمػم ،وقمّمٌ٦م ُمع اًمٖمػم .آسمـ واسمـ آسماـ ُي َٕم ِّّم ُ
ٟمٗمًف ،وإب واجلد وإخ اًمِم٘مٞمؼ ،أو ٕب ،واسمـ إخ ،واًمٕمؿ ،واسمـ اًمٕمؿ ،يًٛمك ه١مٓء قمّمٌ٦م سم٤مًمٜمٗمس :أي أٟمف
هق اًمذي ٟ ...مٗمًف ،وأُم٤م اًمٌٜم٧م :وم٢مهن٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمع أظمٞمٝم٤مَ :قم َّّم ٌَٝم٤م ،يٕمٜمل ورصم٧م ُمٕمف اًمٌ٤مىمل شمٕمّماٞم ًٌ٤م ،وىماد يٙماقن
إرصمٝم٤م ُمٕمف َّ
أىمؾ ُمـ إرصمف إذا يم٤مٟم٧م وطمده٤مٕ :هن٤م ىمد شم١مول هل٤م اعمً٠مًم٦م.
ُمث٤مل ذًمؽ :إذا يم٤من قمٜمدٟم٤م سمٜم٧م هل٤م اًمٜمّمػ ؾمت٦م ،وقمٜمدٟم٤م أسمقان هلام اًمًدؾم٤من ،اًمًدؾم٤من أرسمٕم٦م ،وقمٜمدٟم٤م زوج ًمف
نمً ،مق يم٤من ُمٕمٝم٤م أظمقه٤مُ :م٤م قم٤مدت اعمً٠مًم٦م ،ويمٜم٤م
نم ،شم٠مظمذ ؾمت٦م ُمـ َصمالَ َصم َ٦م َقم َ َ
اًمرسمع ،ذم هذه احل٤مل ،شم١مول إمم َصمالَ َصم َ٦م َقم َ َ
ٟم٘مًؿ اعمً٠مًم٦م ُمـ اصمٜمل قمنم ،اًمزوج ًمف صمالصم٦م ،وإب ًمف اصمٜمت٤من ،وإم هل٤م اصمٜمت٤من ،هذه ؾمٌٕم٦م ،واًمٌ٤مىمل مخً٦م ًمؽ أٟم٧م
وأظمتؽ .وعم٤م يم٤مٟم٧م وطمده٤م :ورصم٧م ؾمت٦م ،وعم٤م يم٤من ُمٕمٝم٤م أظمقه٤م :مل شمرث إٓ مخً٦م ،شمرث هل وأظمقه٤م ي٘متًامن هذا
اًمٌ٤مىمل .وُمً٠مًم٦م اًمٗمرائض ومٞمٝم٤م شمٌقي٥م يمثػم وومروع يمٌػمة ،واهلل أقمٚمؿ.

