شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
رشح رصػ افنّقل ٓبـ بدران
فِنٔخ شًد افنثري
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ إٕبٔٚء وادرشِغ ،أم ٚبًد
أن يقؾَْ ٚوإيٚـؿ خلري افدٕٔ ٚوأخرةْ :
ؾٖشٖل اهللَ جؾ وظال ْ
وأن جيًِْ ٚوإياٚـؿ ِماـ اااداة ادٓناديـ،
وبًد:
احلْبع أيٚم بدايا ٜضِبِاف ،وافنأخ ِماـ ظِا ء
افدومل
ٕيؿ ٕيّف افنٔخ ظبد افَٚدر بـ بدران
ّ
بغ أيديٌْ ٚ
ّ
خمنكاا ذم هاذا افًِاؿ ،وؿاد
احلْٚبِ ٜافذيـ اؿ مسٚمه ٜـبرة ذم ظِؿ إصقل ،وؿد َٕ َي َؿ هذا افَّْ ْي َؿ فُٔقن
ً
وص ٍُف بٚجلّٔؾ آخنٔٚري ،واحلّد :إفاػ وافاالم ُياراد ا ٚهْاٚ
ابندأه بحّد اهلل تًٚػ ،وادراد بحّد اهلل ْ
وجؾ بٖٕف ؿد َٕ َي َؿ َ
ظز ّ
صّؾ افٍروع
َٕص ِمـ وجف ِمـ وجقهف ،وؿد وصػ اهللَ ّ
احلّد افُٚمؾ افذي ٓ يْنٚبف ٌ
أن َمـ أراد ْ
بٕٚصقل ،بًّْك ّ
ؾّـ ظرف إصاقل َم َ ُّّاـ ِماـ
أن يسنقظٛ
َ
افٍروع ؾًِٔف بًّرؾ ٜإصقلَ :
ضبط افٍروع ِ
ومـ َض ِّؿ بًوٓ ٚإػ بًوٓ ٚأخر ،ثؿ َذ َـ ََر ؾوِف شبحٕٚف ذم إٕازال افُناٚب افًيأؿ افَار ن
افاذي فِادُُ ر م ُُْْ ِ
اد ِ
ؾوِِف افًٚم ظذ افْٚس ـِٓؿ " ِماـ افًٓ ِ
ُاقن افُِ َن ِ
َاٚب
افُريؿ ،حٔ ٞـٚن هذا ِمـ أشبٚب ْ
َْ
ِّ َ
ظز ّ
أن يْجق ذم بحٚر افًِقم ؾًِٔف ْ
أن َمـ أراد ْ
غ ّ
وجؾ
أن هيندي بُنٚب اهلل ّ
َي َن َِذي" أي يسر ظذ ضريَنف ،و َب َّ َ
َْ
ُ
وشََّّْٕ ٜب ّٔف ّ
اإلٕسٚن ِمـ ؾٓؿ م ٚؾٔٓ ّإٓ بًّرؾ ٜؿقاظد إصقل ،وؿقفف "ؿد
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وٓ ينُّـ
ُ
َح ّر افًَقل" ؿد ُيراد بف صٍٚت رب افًزة واجلالل :ؾٕ٘ف ٓ ُهيندى فُْٓٓ ،ٚوٓ تًرف حََٔ ُنُّٓ ٚإٓ ِمـ ِؿ َبِِاف
ؽره ذم أوصٚؾف ،وَينّؾ ْ
شبحٕٚف ،وؿقفف " ّ
أن ياراد باذفؽ افُناٚب ،ؿاٚل:
جؾ" أي ارتٍع وظال ظـ ي ثِف ُ
أن افًَقل مل دمد ضري ًَ ٚتًرف بف حََٔ ٜافرب جؾ وظال ،وحاغ إذن شا َِّّ ِ
" َؾ َِؿ َ ِ
دمدْْ فِ َس ْ ِر َهَ ٚشبِ َٔال" أيّ :
ٝ
َ َ
ْ
ِ
وشَّْ َِّ ٜرشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وشا ِّؿ ،ؿاٚلَ " :ؾ َاز َال
افًَقل فَِْقل ،ؾهٍٚت اهلل مسنْده ٚافَْؾ مـ ـنٚب اهلل ُ
َ ٛذا بِٚفه َْ ِؾ" ؽغ افَِ ٛأي :م ٚيَع ظِٔف ِمـ ؽنٚوة ِ
غ اف ََ ِْ ِ
ومـ جٓؾ ،ؾٓذا يزول بقاشى ٜافَْؾ افذي
َؽ ْ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
يهَؾ افَِِ " ،ٛمـ شَّْ َِّ ٜاا ِ
ٚدي إَ ِم ِ
َّبل
غ ادُ ْه َى ٍَك" ـ يٗخذ مـ ـنٚب اهلل ذم هذا افبٚب ُيٗخذ مـ ُشََّّْ ٜافَّْ ِّ
ْ ُ
َ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿَ " ،خ ْ ِر إَ ََِٕ ٚم ُٕ ِ
آصىِ ٍََ ،ٚص َّذ َظ َِ ْٔ ِف اهللُ ِما ْـ َؽ ْ ِ
ّ
ار َظَادََ ْد َد ْو ًما "ٚأي :دائا ً َ " ،و َٓ
ُقر َأ ْه ِؾ ْ
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فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
َحد" أي :فٔس دَدار افهِقات ظِٔف حدّّ َُ " ،يِ ُ
ٔط بَِ َٕٚمدْْ " ثؿ َثََّّْك باذـر إصاحٚب وذم مَادمنٓؿ اخلٍِاٚء
بٖن ادراد ؿ ُ
افراصدون وأل ،ؿٔؾّ :
ٚف
ْت َ
أهؾ بٔنف ممـ مـ بف ،ؿٚل :وـذفؽ دظ ٚدَِـ " ََُٕ ٚفقا بِ ُح ْس ِـ اف ََ ْه ِد إِ ْ َ
ِ
ادٗفػ يدظق اؿ ،وهذا ؾٔف ترؽْٔ ٛ
حسََْ ٝمَٚصدُُ هؿّ :
أن يَهد اإلٕسٚن بٖظ فف وبىِباف
َ
ؾ٘ن
ادَْ ْـ" أي َمـ ُ
افًِؿ وج َف اهلل ورؾً َ ٜافدرج ٜذم أخرة ،ثؿ ؿٚلَ " :و َب ًْدُُ " أي :مٓ يُـ ِمـ ٍ
ؾا٘ن إُ ُص ُ
أمر بًد " ّ
اق ُل
اقل َؿ ْ
َ
ادُج َن َِٓدْْ " إصقل ظِؿ مًروف ،وهذا افًِؿ فف ؾٚئدة وثّرة ظئِّ ،ٜ
ؾّـ ثّراتف ً
أوٓ :إٔف هق افاذي يسانْد
ْ
ٌ
يار َواحلَ ْ ِ
إفٔف ادجنٓد ذم اشنخراج إحُٚم ،وفذا ؿٚلَ " :ؿ ْق ُل ادُ ْج َن َِٓدْْ " ،وث :ًٚٔ ٕٚهق " ُح َّجا ُ ٜافِّْ ِّْح ِر ِ
از ادُ ِجادْْ "
افزم ِ
يًْل ّ
اٚن
أن افْٚس يسنٍٔدون ِمـ هذا افًِؿ
ترـٔ ٛاحلج ٟوافزاهغ وإدف ،ٜؿٚلَ " :و ْه َ
َ
اق ادََُْاَ ٚدى ِذم َّ َ
َ
آو ِل" أي ّ
اإلٕساٚن ِماـ مًرؾاٜ
أصحٚب افزمٚن إول َيرصقن ظِٔف وينًِّقٕف ٕٕف هق افذي ُي َّ ُّّاـ
أن
َ
َّ
ون اف ٍُ ُرو ِع" ّ
إحُٚم افؼظِٔ ٜمـ أدفنٓ ٚوهق " ُد َ
ؾ٘ن افٍروع ثّرة وٕٚت ٟظـ ترـٔ ٛؿقاظاد إصاقل ماع
ِ
ظِؿ إصقل  -واشنىٚع ْ
أن يىبَف
إدف ،ٜؿٚلَ " :م ْـ َذا َؿ ُف َٕ ََٚل إَ َمِٚن َو ْاز َد َهك" أيَ :مـ ظرف هذا افًِؿ َ -
ظذ افْهقص فٔسنخرج إدف :ٜؾٕ٘ف يْٚل ادْٚزل اف ًُال افنال ينّْٚها ٚأصاحٚب افٍواؾَ " ،و ْاز َد َهاك" أي:
اشنخالص إحُٚم ِماـ
اؾنخر وظرف َؿدْْ َر ٍٕسف " ِذم َر ْو ِض ِف" أي :ذم مُٚن مزهر مثّر ،وذفؽ إٔف يسنىٔع
َ
جيِْل" أي :يَىػ "ثِ َ َر ادُ ْن َن ََٓك" أي :م ٚأراده ِمـ ادًِٚن وإحُٚم يسنىٔع ْ
أن يٖخذه ِمـ إدف.ٜ
إدفْ َ " ٜ
ثؿ ؿٚلَ " :فُِ َّـ َأ ْه َؾ َظ ْ ِ
ْض ُبقا" يًْل ؿد ُو ِجدُُ افزهدُُ ذم هذا افًِاؿ ،وأشابٚب افزهاد :مْٓاّ ٚ
أن
ك َََٕ ٚؿدْْ َأ ْ َ
وؽره ؾٔف ،وهذا افًِؿ صًقب ُنُف مزيا ٌ ٜؾٔافّ ،
افًِاؿ
ٕن
ٍٕسف
ظِؿ
ٌ
َ
صً ٛوبٚفنٚيل َز َّهدََ َ
بًوٓؿ ا ّدظك أن هذا ٌ
َ
اإلٕسٚن دراش َنَف بٍْسف ،فُـ م ٚـٚن صاً ًبِ ٚماـ افًِاقم ّ
ُ
افذي يُقن ً
افْاٚس ينًِّق اٚ
ؾا٘ن
شٓال يسنىٔع
َ
وَينٚجقن ؾٔٓ ٚإػ ادًِؿ افْٚصح ،و خرون ؿٚفقا ّ
بٖن هذا افًِؿ فٔس ؾٔاف جديادٌٌ و وهاذا خىاٖ ،باؾ إٕاف إذا
ِ
اق ِار َد
اشا َن ًْ َذ ُبقا َم َ
رـبْٚه ورـبْ ٚؿقاظدََ ه ظذ إدف ٜاشنْنجْ ٚأحًُ ٚم ٚجديدة مـ وؿٚئع جديادة ،و خارون " ْ
اف َّن َِِْ ِ
ٔد" ؾَٚفقاٖٕ :خذ ب ذم ادذاه ٛوم ٚذم افُن ٛوبٚفنٚيل ٓ ٕنحنٚج إػ هاذا افًِاؿو وهاذا ِماـ افاَْص،
ِ
وٕن افقؿٚئع منجددة ِ
ّ
وذفؽ ّ
أحُٚمٓ ٚؾِاـ يانُّـ ّإٓ
ؾّـ أراد مًرؾ َٜ
ٕن ـال َم اهلل ٓ يوٚهٔف ـال ُم أحد:
ِ
أحُٚمف ظذ افقؿٚئع بقاشى ٜؿقاظد إصقل وآشانْبٚط ،ؿاٚلَ " :ؾ َٖ ْب ًَادُُ وا َظا ْـ
بّراجً ٜافُنٚب وتسِٔط
مقضِ ِـ اف َّن َّْٖيِ ِ
ٔد" أي ٕ :ؿ دّ ٚابنًدوا ظـ ـنٚب اهلل وظـ ُشَّْ َِّ ٜرشقفف وظـ افٍٓؿ دَِ ٚؾٔٓ ابنًدوا ظـ ادقاضـ
َْ
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اَ ٝأ ِِّن َأ ْْٕيِاؿ َٕ ْيا َفىِٔ ًٍاَ ٚفأس ؾِ ِ
ٔاف
افنل يْك اهللُ أصح ٚ َ ٚويٗ ّدهيِ " ،ٚم ْـ َأ ْج ِؾ َذا" أي :اذا افسبَ " ٛأ ْح َب ْب ُ
ْ َ
ُ ً
مًجؿ ،إِ ْذ ه ِذه إَيٚم ت َْ ِِض بِٚدَ َِ ْؾ ِمـ ش ِ
قء َحظ َو ْارتِ َُ ٍ
فِز َف ْؾ" ؾٓذه إيٚم حلياقظ افْاٚس افسأو ٜودَِاٚ
َّ ُ َ
َٚب َّ
َ
ْ ُ
ُْ َ ُ
ِ
ِ
ُاؾ َأ ْم ٍ
افق ْؿ َُ ٝفَََْ ٚؿدْْ َظََٕ ٚادََ ا ِذم ُـ ِّ
ار
ظْدهؿ مـ افذٕقب يزهدون ذم افًِؿ وينُٚثرون افَِٔؾ مْف ،ؿٚلَٓ " :ش َّٔ َ َ
ِمـ مر ِ
ادي َبَ ٚظَدََ ا" ؾقؿ ُنُف يَقل :صحٔح :وفذفؽ احنٚج ْ
أن يوع هذا افْيؿ ف ُٔ ََ ِّر َب فف هذا افًِاؿَ " ،ؾادُُ و َٕ ََؽ
ْ َُ
افنّ ِ
قل" هذا هق اشؿ هذه ادْيقم ،ٜوافرصػ افؼب ِمـ اإلٕٚء وٕحاقه بساح ٛاداٚء ،وافناّقل
َر ْص َ
ػ َّ ُ
منّقٓ مٌىك ،وؿٔؾ :م ٚـٚن مسنقظ ًب ،ٚثؿ ؿٚلَ " :ح َّب َذا ِظ ِْؿ إُ ُص ِ
ً
قل ادُْْ َن ََك َوادُ ْح َن ََذى ،ؾِ ٍِل
ؿٔؾ :م ٚيُقن
ُ
ِ
ِ
ٚش َّ ْع َم ََ ِٚيل َيَ ٚأ َخ ٚافدِِّّ َرا َي ْف".
افذي َذ َـ َْر ُت ُف ـ ٍَاَ ٚي ْف َؾ ْ

أمار ،وثٕٓٔٚا:ٚ
شرا ظذ ضريَ ٜاجلقيْل ذم ـنٚب افقرؿٚتّ ،
ؾٖوااٌ :ٚ
ثؿ بدأ بنًداد أبقاب ظِ ِؿ إصقل ً
افْٓل ،وثٚفثٓ :ٚافَٔٚس ،ؿٚل :وذم إدفٌ ٜ
ؾًؾ وإمجٚع وآشنهحٚب ،ؾٓذه هل إدف ٜظذ اإلمجٚع ،ثؿ بًاد
ذفؽ احنٚج إػ بح ٞؿقاظد آشنْبٚط وـٍٔٔ ٜآشندٓل ،ثؿ صٍٚت ادجنٓد  -بٚب آجنٓٚد وافنَِٔاد -
آجنِٓ ِ
يدرس ؾٔف "ح ِ ِ
ٚد ادُ ْس َن َِد ْل" أي :افذي يٖخذ ِمـ إدف ٜإحَُ ٚم " َم ًْ ُرو َؾ ٌَ ٜو َه َُ ََذا َظْْ ُْٓ ْؿ ُٕ َُِ ْؾ" هاذا
ٚل ْ َ
َ
ُ
ترتٔبٓؿ ذم أبقاب إصقل.
مهىِح افٍَف وؿٚلَ " :م ًْ ِر َؾا ُٜ
ؾٖواٚ
ُ
ًرف ببًض ادهىِحٚت افنل َم ُ ُّر ذم هذا افًِؿّ ،
ثؿ بًد ذفؽ بدأ ُي ّ
َٚمََِْ ِ َّ ٚ
َأح َُ ِ
ي ٛاف َُ َّق ِة اف ٍَ ْر ِظ َّٔ ْف" ؾٓذا هق تًريػ افٍَف ،ؿد خيٍك ظذ اإلٕسٚن بًض ادساٚئؾ أو
افؼظ َّٔ ْف ؾ ًْ ًال َؿ ِر َ
ْ
ْ
بًض وجقه ادسٚئؾ ،إحُٚم افؼظٔ ٜادْسقب ٜإػ افنٚرع واحلُؿ ذم إصؾ إثبٚت ٍ
أمر ٔخر أو ٍٕٔف ظْف،
إثبٚت ادراد بٚحلُؿ اخلىٚب افؼظل ادنًِؼ بٖؾًٚل ادٍُِاغ ،ؿاٚل" :مً ِر َؾا َُ ٜأح َُ ِ
َٚمََْاٚ
وذم آصىالح هْٚ
ُ
ْ
َْ
افؼ ِظ َّٔ ْف" َمـ يًرف إحُٚم افؼظٔ ٜظذ شبِٔغ:
َّ ْ
 -1يًرؾِٓ ٚمـ ضريؼ افنَِٔد ،هذا فٔس بّجنٓد.
حل ُْْؿ ِمـ افدفٔؾ :ؾٓذا هق آجنٓٚد.
َ -2مـ يًرؾٓ ٚبقاشى ٜؾٓ ِؿ ا ُ
وافْٚس ذم مًرؾ ٜإحُٚم ظذ ٕقظغ:
َمـ يًرؾٓ ٚبٚفًٍؾ ،ـ فق شٖفنُؿ م ٚحُؿ افهالة؟ أجٔبقا؟ م ٚافدفٔؾ؟ ؾٓذا مًرؾ ٜفِحُؿ بٚفًٍؾ.

3

شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
وافْقع افثِٚن :مًرؾ ٜفِحُؿ بٚفَقة افَريب ،ٜبحٔ ٞيُقن ظْدك إهِٔ ٜافنل ُم ُّّْؽ ِمـ مًرؾ ٜاحلُاؿ،
ؾٖؿقل فؽً :
مثال ذم صالة افُسقف إذا ُؿ ّْ َِ ٝمـ افرـقع هؾ تَقل :شّع اهلل َدِـ محده أو تَاقل اهلل :أـاز؟
ـٚتاٛ
تَقل :إنيرِن ؿِٔال شٖبح ٞوأظىٔؽ اجلقاب ،ؾٓذا مًرؾ ٜبٕٚحُٚم افؼظٔ ٜبٚفَقة افَريب ،ٜإخ
ٌ
ـٚت ٛبٚفَقة افَريب ،ٜظْده إمُ ٜٕٔٚذم افُنٚب ٜفُْف فٔس ـٚت ًب ٚذم احلٚل.
بٚفًٍؾ ٕٕف يُن ٛأن ،وذاك إخ
ٌ
َّٚر ْك َؾ َق ِ
َ ٛأ ْو ُيثِ ْب ُف اف َّن ِ
ا "ٛإذا
اج ٌ
ثؿ بدأ ُيًدّّ د إٔقاع إحُٚم افؼظٔ ،ٜؾٕٚول :افقاج ،ٛؿٚلَ " :وإِ ْن ُي ًََ ٚؿ ْ
ـٚن افقاج ٛم ٚهق؟ إحُٚم افنٍُِٔٔ ٜتَْسؿ مخس ٜأؿسٚم :أواا :ٚافقاجا ،ٛوثٕٓٔٚا :ٚادُاروه ،وثٚفثٓا:ٚ
ادْدوب ،ورابًٓ :ٚاحلرام ،وخٚمسٓ :ٚادبٚح.
م ٚهق افقاجٛ؟ مُ ٚيًٚؿ ٛتٚر ُـُف و ُيثٚب ؾٚظ ُِف ،بؼط افْٔ ٜيًٍِف هلل ،مثؾ مٚذا؟ افهاالةو ؽِاطًٕ ،اؿ،
حُّٓ ٚمسنح ،ٛوظْدٕ ٚصِقات حمرما ٜمثاؾ افهاالة ذم وؿاٝ
افهِقات اخلّس ،ظْدٕ ٚصِقات افِٔؾ
ُ
افْٓل ،أو افهالة ادبندظ.ٜ
ؽار جاٚز ٍم ،مثاؾ ماٚذا؟
افثِٚن :ادُروه ،وهق مُ ٚيثٚب تٚر ُـُف وفُْف ٓ ُيًٚؿ ٛؾٚظ ُِف ،ضِ َبف
ُ
افنٚرع ضِ ًبَ ٚ
افؼب واؿ ًٍ.ٚ
ُ
وافثٚف :ٞادْدوب ،وهق مُ ٚيثٚب ؾٚظ ُِف وٓ ُيًٚؿ ٛتٚر ُـُف ،مثؾ افسقاك.
افرابع :افنحريؿ ،وهق افذي ُيًٚؿ ٛؾٚظ ُِف و ُيثٚب تٚر ُـُف بٚفْٔ ،ٜهّْ ُُْٕ ٚبف إػ صٔوغ:
ٌ
إولّ :
مرتبط بٚفْٔ ،ٜمثٚل ذفؽ :صذ ٓ فٔنَرب إػ اهلل :وإ فٔنٚهده أخارون،
وافًَٚب
افثقاب
أن
َ
َ
يٗجر؟ ٓ يٗجر.
افنْبٔف افثِٚنّ :
حُؿ ادٚء؟ َٕقلَ ٓ ،ٓ :يُؿ ظِٔف ،وإٕ يَٚل :ماٚ
أن إحَُ ٚم تنًِؼ بٕٚؾًٚلَٕ ،قل :مٚ
ُ
حُؿ رشب ادٚء؟ م ٚحُؿ إتالف ادٚء؟ م ٚحُؿ تْجٔس ادٚء؟ م ٚحُؿ افقضقء بٚدٚء؟ هاذه إؾًاٚل هال
افنل ٕحُؿ ظِٔٓ ،ٚوأم ٚافذوات ؾال ٕحُؿ ظِٔٓ.ٚ
هْٚك ٕقع خر ِمـ إحُٚم يَٚل فف :احلُؿ افقضًل ،افنٍُِٔل ؾٔف خىٚب مقجف دُِػ ،فُ ّـ اخلىٚب
ؾٚفهحٔح هق افذي ُيْانٟ
افهحٔح وافٍٚشدََ ،
ادٗفػ
ُ
افقضًل ربط حُؿ بآخر ،وهق أربً ٜإٔقاع ،ذـر مْٓٚ
ُ
َ
ثٚره ،مثٚل ذفؽ :ظَدََ ظذ امرأة ظَدًً ا صاحٔ ًح ٚبقجاقد افؼاوط وإنٍاٚء
ثٚره ،وافٍٚشدُُ هق افذي ٓ ُيْنَ ٟ
َ
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ادقإع ،مٚذا يست ٛظذ ذفؽ؟ وجقب ادٓر ،وجقاز افقطء ،وثبقت افْس ،ٛووجقب افٍَْ ،ٜإػ ؽر ذفؽ
ِمـ ثٚر ِ
ظَد افُْٚح ،دٚذا ترتب ٝظِٔف؟ ّ
صحٔح ،وبٚفنٚيل هذا افًَد ُي ًْ َنَدُُّّ بف و َيْْ ٍُ ْذ ،وضاده
ٕن ظَدََ افُْٚح
ٌ
ُ
افبٚضؾ وهق افذي ٓ تست ٛظِٔف ثٚره.
ِ
ـثرا ـِّ" ٜافًِؿ" م ٚمًْك ـِّ" ٜافًِؿ"؟ يَقل ادٗفػ :ـِّا ٜافًِاؿ
مـ افُِ ت افنل ينُِّقن ً ٚ
أظرف ِمـ ْ
ٓ ٕسنىٔع ْ
اػ
ٚت َتْْ َُ َِن ْ
ُ
أن ُٕ ًَ ّرؾٓٚ ٕ :ٚ
أن ُت ًَ ّرف ،وٕ  ٚأشٚس افًِقم ،بًوٓؿ ؿٚلُ " :ه َق ِص ٍَ ٌ
افًِاؿ أو ٓ
ينٍاٚوت
افًِؿ مًرؾ ُ ٜادًِق ِم ظذ م ٚهق ظِٔاف ،هاؾ
وبًوٓؿ ؿٚل:
ف"
قر بِٚف َّن َ ِم َؿدْْ ُظ ِر ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ ٚإُ ُم ُ
تٍاٚوت
ادًِقمٚت :ؾا ُٔي ّـ إٔاف
افًِؿ ـنِ ٌ ٜواحدة ٓ ينٍٚوت :وإ ؿد تنٍٚوت
ينٍٚوت؟ إصٚظرة يَقفقن:
ٌ
ُ
ُ
ُ
َاال َفاق َتً َِّ َ ِ
اؿ ا ْف َٔ َِ ِ
فًِِؿُ ،
اس ُو َّن
افسََّّْ ٜيَقفقن:
اغ َ )5ف َ َ
اقن ظ ِْ َ
افًِؿ ينٍٚوت ،وفذا ؿٚل تًاٚػَ ﴿ :ـ َّ ْ ْ ُ
ُ
وأهؾ ُّ
ْ ِ
ِ
غ ا ْف َٔ َِ ِ
إبراهٔؿ ظِٔف افسالم ر َّبف ْ
ٔؿ
غ﴾  ،)1واذا شٖل
س ُو َّ ََ ٚظ ْ َ
أن ُي ِر َيف إيٚهَ ﴿ :وإِ ْذ َؿ َٚل إِ ْب َراه ُ
ُ
ٔؿ ُ )6ث َّؿ َف َ َ
اجلح َ
َ
ْت ِل ادَْ ْق َتَك َؿ َٚل َأ َو َمل ْ ُت ُْٗ ِم ْـ َؿ َٚل َب َذ َو َفُِ ْـ فِ َٔ ْى َّوِ َّـ َؿ ِْبِل﴾  )2ؾٖراد زيٚدة افًِؿ وافَٔغ.
َر ِّب َأ ِر ِِن َـ ْٔ َ
ػ ُْ
افٍْقس ِمـ ؽر
ويَْسؿ افًِؿ إػ ؿسّغ :ظِؿ ْضوري وظِؿ ٕيري ،افرضوري :هق افذي ُت َُهدِِّّ ُق بف
ُ

حٚج ٜإػ ؾِ ُْْر أو دفٔؾ ،هذا يَٚل :فف افًِؿ ادُنس ،ٛوافْقع افثِٚن :افًِؿ افرضوري ،وهق افاذي يْىباع ذم

ذهـ اإلٕسٚن بدون ْ
تهاقر وتهاديؼ،
أن َينٚج مًف إػ ٕير واشندٓل ،وهُذا افًِؿ يَْساؿ إػ ؿساّغ:
ّ
وادراد بٚفنهقر مًرؾ ٜإصٔٚء ادٍردة ،تًرف شٚظ ،ٜوافندؿٔؼ مًرؾ ٜافْسب ٜبغ صٔوغ ،افسٚظ ٜافث ٜٕٔٚظؼا
ُ
اجلٓؾ ،واجلٓؾ ظذ ٕقظغ :اجلٓؾ افبسٔط :وهق ظدم مًرؾ ٜادًِقم ،مثٚل
افًِؿ
وؿ ٝادقظد وهُذا ،يَٚبؾ
َ
ذفؽ :هؾ خٚفد خٚرج ادسجد؟ ؿِْٕ ٓ :ٚدري ،هذا جٓؾ بسٔط ،افْقع افثِٚن :اجلٓؾ ادرـا ،ٛيًْال خيىاٖ
وجدت رج ً
ال واؿ ًٍ ٚظْد بٚب ادساجد تيا ّـ إٔاف خٚفاد :وذم احلََٔاٜ
اإلٕسٚن ذم مًرؾ ٜادًِقم ،مثٚل ذفؽ:
َ
أي ٝخٚفدًً ا ،هذا جٓؾ وٓ ظِؿ؟ جٓؾ مرـ ،ٛاجلٓؾ افبسأط ظادم ادًرؾا،ٜ
ؾدخِٝ
مسًقد:
وؿِ :ٝإٔ ٚر ُ
َ
َ
اجلٓؾ ادرـ ٛمًرؾ ٜافقء ظذ ؽر م ٚهق ظِٔف.

 )1افنُٚثر.7 - 5 :
 )2افبَرة.262 :

5

شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ِ
قح َو َط ٌـ ر ِ
اج ْح" هْٚك
افق ْه ُؿ َم ْر ُج ٌ
ومـ ادهىِحٚت مهىِح افْير ،أي :افنٍ ُّّر ذم افَقل ،ثؿ ؿٚلَ " :و َ
َ
مرات ٛفإلدراك:
أوا :ٚافَٔغ ،وهق إدراك مىٚبؼ جٚزم.
وافثِٚن :افي ّـ ،وهق دمقيز أمريـ أحده ٚأرجح ِمـ أخر ،مٚذا ًّٕؾ؟ ًّٕؾ بٚفراجح.
افن ُّؽ َٕ ٍْل ِٓرتِدََ ٍ
وافْقع افثٚف :ٞافنؽ ،وهق افنسٚوي بغ ادحنّالت ،ؿٚلَ " :و َّ
اد َصٚفِ ْح".
ٌ ْ
اشانِ ٍْ َِٓ ٚم َأ ْر َب ِ
اٚب افَّْ َي ْار"
از َظا ْر ٌض َم َ
اع ْ
ثؿ بًد ذفؽ بدأ بنًريػ افُالم ؾَٚلَ " :ـ ََال ُمَََْ ٚأ ْم ٌر َو َ ْ ٌل َو َخ َ ْ
ؾٚفُالم يَْسؿ إػ ؿسّغ :خز وإٕنٚء ،اخلز هق افذي يَبؾ افنهاديؼ وافنُاذي ،ٛمثٚفاف :ـاؿ افساٚظٜ؟
افسٚظ ٜأربً ٜوٕهػ :خز وٓ إٕنٚء؟ خز ،هذا أـٔد خز؟ ـؿ افسٚظٜ؟ هذا إٕنٚء ،افسٚظ ٜأربً ٜوٕهاػ
هذا خز ،يًْل إول يَقل :ـؿ افساٚظٜ؟ ؿاٚل :تُاذبو ُيَباؾ؟؟ هاذا شاٗال ٓ ينقجاف إفٔاف افنهاديؼ
اع
أمر ،وافْٓل ٓ :تنٍِاٝو هاذا الَ " ،ظ ْار ٌض َم َ
وافنُذي ،ٛاإلٕنٚء ظذ إٔقاع ،مْٓ :ٚإمر اشُٝو هذا ٌ
ِ
اق:
اشن ٍْ َِٓ ٚم" آشنٍٓٚم خز وٓ إٕنٚء؟ إٕنٚءّ ،إٓ آشنٍٓٚم اإلُٕٚري ،افنّْل إٕنٚء ،وافَسؿ خازْ َٕ " ،ح ُ
ْ
َٕ ََرى َواهللِ ؾَََِْٔ ٚم ْـ َط َِ ْؿ" هذا مثٔؾ فَِسؿ.
أيو ٚإػ ؿسّغ :حََٔ ،ٜوهق ادًْك افذي ُو ِض َع افُال ُم ِمـ أجِف ،وجمٚز :وهق افُاالم
وافُالم يَْسؿ ً
وضً ٝظذ رأشؽ مٚذا؟ ظَٚلو افًَاٚل ذم افٌِا ٜوذم
افذي اش ُنًُّؾ ذم مًْك ؽر م ٚوضع فف ،مٚذا تًٍؾ؟
َ
إصؾ يسنًّؾ دَِ ٚربط َ
إبؾ فًَِٔٓ ٚظـ احلرـ ،ٜؾٓذا هق احلََٔ ،ٜوهْ ٚاش ُنًُّؾ ذم هذا احلبؾ افذي وضع
ظذ افرأس ،هذا يُقن مٚذا؟ جمٚزَ " ،و َمَ ٚب َِال َم ْق ُضاق ُظ ُف ُحم َ ََّ ََا "ٚأيّ :
أن احلََٔا ٜهاق افٍِاظ ادسانًّؾ ذم
جمٚزا.
جمٚزا ،م ٚاشنًّؾ ذم ؽر م ٚوضع فف يسّك ً
مقضقظف إصع ،وم ٚيُقن بًد ذفؽ ً
افًٍ ِؾ ِممـ دو َٕف واِ ْؾً ْؾ ِمـ َف ٍْيِ ِ
ِ
ِ ِ
ؿٚلَ " :ثِ ِٕٚ
اف
ْ
ٔٓ َ َمَ ٚد َّل بِٚدَ ْق ُضق ِع َو َظ ُْ ُْس ُف بِودِِّّ ذي ادَ ْهُُْق ِع َوإَ ْم ُر َؿ ْهدُُ ْ َّ ْ ُ ُ َ َ
َي ًُُْْق َٕ ُف" ؾٓق أن يريد " َثِ ِٕٚ
ٔٓ َ َمَ ٚد َّل بٚدقضقع" ؾْٓ ٚاحلََٔ ٜؿد تسّك حََٔ ،ٜومُ ٚو ِض َع مـ ضرياؼ افٌِاٜ
يسّك مهْق ًظ ٚومقضق ًظ ،ٚثؿ بدأ ينُِؿ ظـ افَسؿ إول ِمـ افُالم وهق إمر ،ؾَٚل" :إَمر َؿهدُُ ِ
افٍ ًْ ِؾ
ُْ ْ
أن يّنثؾ ؾًؾ ادٖمقر بف ،وهذا تًريػ فًِّنزفاّ ،ٜ
ِمم َّ ْـ ُدو َٕ ُف" َؿ ْهدُُ يًْل :يُقن أمر ؿٚصدًً ا ِمـ ادٖمقر ْ
ٕن
ادًنزف ٜيَقف قن :ينسط ذم إمر اإلرادة ،اجلّٓقر يَقفقن :إمر هق افٍِظ ٓ ،ينسط فف إرادة ،مثٚل ذفؽ:
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أمر ،شقاء ُو ِجدََ ؾٔف ؿهدٌٌ أم مل يقجد ،هْٚك مرات ؿد يٖمر بٚفقء وهق يًِاؿ ّ
أن
أمر بٍْسف ،ؾٌْٓ ٚ
ؿٚلَ :ص ّؾٌ ،
ادٖمقر بف فـ يّنثؾ ،إلؿٚم ٜاحلج ٜظِٔف ،ؿٚل" :وإَمر َؿهدُُ ِ
افٍ ًْ ِؾ ِمم َّ ْـ ُدو َٕ ُف" صٌٔ ٜإمر إصِٔ :ٜاؾًاؾ،
َ ُْ ْ
ِ
ِ
أمر ؾٕٚصؾ إٔف ئٍد افٍقر ،وهذا ماذه ٛمجاٚهر أهاؾ افًِاؿ خال ًؾاٚ
" َوظْْْدََ َََٕ ٚؿدْْ َي َْ َنَِض اف ٍَ ْق ِر َّيف" إذا جٚء ٌ
فإلمٚم افنٚؾًل ،وٓ ئٍد افساخل" ،ب ْؾ ََٕرى ِ
َاذ َ
أن خينٚر افقؿ ٝافذي َيغ ؾٔافَ " ،ـ َ
احلِْٔ َّٔ ْف" يًْلُ ٓ :بدّّ ْ
اك
َ َ
َأ ْي ًوَ ٚي َْ َن َِِض اف َّن ُْ َْر َارا" أيّ :
أن إمر يَنِض افنُرار ،هذا مذه ٛبًض إصقفٔغ ،واجلّٓاقر يَقفاقنٓ :
افنُرار ّإٓ بدفٔؾِ ،مـ افَقاظدّ :
أمار
يَنِض إمر بٍْسف
ال ظاـ ضاده ،اجِاس ،هاذا ٌ
أن إمار بٚفقاء ٌ
َ
بٚجلِقس :ؾُٔقن ًٔ ٚظـ ضده ،م ٚهق ضده؟ آضىجٚع وافَٔٚم ،ؾٕٚمر بٚفقء ٌل ظاـ ضاده ،ـاذفؽ
ػ ،ـذفؽ إذا ـٚن افقاج ٓ ٛيُّاـ امنثُ ٚفاف
توىجع :مًْٚه اجِس أو ِؿ ْ
أمر بٖحد أضداده ،ؿٚلٓ :
ْ
افْٓل ٌ
ّإٓ بًٍؾّ :
حُّف ،مثٚففَ :ص ّؾ ذم ادسجد ٓ ،تنُّـ مـ افهالة بٚدسجد ّإٓ بٚفاذهٚب
ؾ٘ن ذفؽ افًٍؾ يٖخذ
َ
إفٔف ،ؾُٔقن افذهٚب إفٔٓ ٚوشِٔ ،ٜم ٚحُّف؟ واج.ٛ
َح ِ
ٚل ادُ ُْ َْر ِه" بدأ أن ياذـر مبٚحا ٞإهِٔا،ٜ
ؿٚلِ " :ذم َؽ ْ ِر ُْض" إذا ـٚن يرض بٚدُِػ مل جيَ " ،ٛأ ْو َـ َ
ـّـ أفَل ِمـ صاٚهؼ ،أما ٚإذا ـاٚن اإلـاراه ٓ
إـراهف يزيؾ
ادُره ٓ يُِػ ب ُأـره ظِٔف إذا ـٚن
ُ
آخنٔٚرَ ،
َ
َ
مُره ٚمُِ ًٍ ٚبفَ " ،ـ ََذ َ
اك َجم ُْْ ٌ
ُقن" ادجْقن مُِػ وٓ ؽر مُِػ؟ ؽار مُِاػ،
يزيؾ آضىرار ؾٕ٘ف يُقن
ً
وبٚفنٚيل ٓ خيٚض ٛبٚفقاجبٚتَ " ،و َش ٍٚه" َمـ َش َُٓ ٓ ٚخيٚض ٛب َش َٓ ٚظْف إذا ـٚن ذم حَقق اهلل تًٚػ ،اف َهابِ ُّل
هؾ ُخيٚض ٛويُِػ؟ َٕقل :هْٚك اصىالحٚن ذم افنُِٔػ ،واحد يَاقل :افنُِٔاػ يُاقن ذم اخلىاٚب ذم
إمر وافْٓل :ؾُٔقن مُِ ًٍ ،ٚوواحد يَقل :افنُِٔػ اإلفزام ذم افْٓل أو إمر ،إذن افهبل ٓ إفزام ذم حَف:
ِ
افاّ ٌَ َّٔٚ؟ افبِقغ فِهٌر ،وافًَؾ فِّجْقن افُبار
افاّ ٌَ َُّٔ ٚخقض ُبقا" م ٚهق ُ
ؾال يُقن مُِ ًٍ ،ٚؿٚل" :إِ َذا َز َال ُ
وهُذا.
أن افٍُٚر خمٚضبقن بٍروع افؼيًّ ،ٜ
 ٛاف ُُ ٍَّ ُٚر بِٚف ٍَ ْر ِع" يًْل ّ
ٕن اهلل ؿد خٚضبٓؿ اَ ﴿ ٚوهللَِّ
ؿٚلَ ُ " :
خيََ ٚض ُ
ِ
َظ َذ افَّْ ِ ِ
ح ٟافبٔا ،ٝأفأس ـاذفؽ؟ ـاذفؽ ؿاٚل:
َّٚس ح ُّ ٟا ْف َب ْٔ )1 ﴾ٝافْٚس ظٚم ،أوج ٛظذ مجٔع افْٚس َّ

 )1ل ظّران.97 :
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ِ
)1
﴿ َو َو ْي ٌؾ فِ ِْ ُّ ْ ِ
غ )6 :ا َّف ِذي َـ َٓ ُي ْٗ ُت َ
رشضِ ِف ِذم َر ْأ ِي ُـ ُِّؾ اف ًُ َِ َ َأ ْم ٌار
ُقن َّ
ؼـِ َ
افز َـََ ٚة ﴾ هذا ظٚم ،ؿٚلَ " :و َم ٚم ْـ َ ْ
ب َأو فِ َنَٓ ِد ٍ
ِ
يد َو َر ْد" دّ ٚذـرٕ ٚؿبؾ ؿِٔؾ ذم تًريػ إمر بٖٕف ؿهدُُ افىِ ٛؿٚل :هاذا ٓ ُبادّّ ِماـ وجاقده ذم
فََْدْْ ٍ ْ ْ
إوامرَ " ،أ ْم ٌر فََِْدْْ ٍ
ب" يَقلّ :
ٕن صٌٔ ٜإمر اؾًؾ وردت ودف ٝظذ ؽر افقجاقب إذا ـاٚن مًٓا ٚؿريْا،ٜ
يٖيت مرة فإلرصٚد ومرة فإلٕذار ومرة فإلـرام ومرة فالحنَٚر ومرة فإلبٚح ٜمع افنّْل وافدظٚء.
ِ
ـّـ وإذن وـؾ وافنسقي ،ٜؾٓذه أدوات وصٔغ.
ثؿ ذـر ادٗفػ ظد ًدا مـ احلروف َ
افٍُٚر خمٚضبقن بٍروع افؼيً ،ٜآشندٓل ذه أيَ ٜينّؾ وجٓغ ،افًِ ء يساندفقن ا ٚظاذ ُـ ٍْ ِ
ار
غ﴾  ،)2ؿٚفقاَ ﴿ :مَ ٚش َِ َُ ُُ ُْؿ ِذم َش ََ َر﴾  ،)3تًرف إّٔ ٝ
أن افًِا ء ااؿ
تٚرك افهالةَ ﴿ :ؿُ ٚفقا َمل ْ َٕ َُؽ ِم َـ ادُْ َه ِِّ َ
مْٓجغ ذم تٚرك افهالة ،ؾال يسر آشندٓل ذه أي ٜظذ ـؾ وجف.
ؿٚل ادٗفػ :بٚب مبٚح ٞافُنٚبَ " ،وافَّْ َّْٓ ُل ِضدُُّّ إَ ْم ِر ِذم ُـ ُِّؾ اف ََ َو "ٚم ٚهق إمر؟ ضِ ٛافًٍؾ بٚفَقل
ظذ جٓ ٜآشنًالء ،م ٚهق افْٓل؟ ضِ ٛافسك ،إمر ئٍد افٍقري ٜوافنُرار ،ؿٚل :وافْٓل يواٚد إمار ذم
ذفؽ" ،وؾِ ِٔف َجي ِري احل ُْْؿ ِذم ا َّف ْذي َؿدْْ م َ "ٙافُنٚب َيُؿ ظذ إمؿ افسٚبَُ " ،ٜحم ْ َن َِّ ٌ ِ
اذ ِ
ِهادْْ ِق َوافُِ ْ
ب
اؾ ف ِّ
َ
ْ
َ
ُ ُ
أن يُقن صٚد ًؿ ٚو ْ
أن اخلز هق افذي َينّؾ ْ
ز فِ َذاتِ ِف" يًْلّ :
أن يُقن ـٚذ ًب ٚفذاتفَ " ،و َؽ ْ ُر ُه" أي :ؽار ماٚ
اخلَ َ ْ
َينّؾ افنهديؼ وافنُذي ٛؾٕ٘ف يسّك اإلٕنٚء.
أمار بٖحاد أضاداده ،ظْادٕ ٚؿٔاٚم وؿًاقد
إمر بٚفقء ٌل ظـ مجٔاع أضاداده ،وافْٓال ظاـ افقاء ٌ
أمر بٖحد ضديـ.
واضىجٚع ،فق ٚه ظـ افَٔٚم هق ٌ
ؾهؾ :وافًٚم.
مدفقل افٍِظ ثالث ٜإٔقاع:
إول :ادْىقق :وهق دٓف ٜافٍِظ ذم حمؾ افْىؼ ،ؿٚل« :ذم أربًغ ٍ
صٚة صٌ ٚة»  )4أربًقن دم ٛؾٔٓ ٚصاٚة،
ؾٓذا مْىقق.
 )1ؾهِ.7 ،6 :ٝ
 )2اددثر.43 :
 )3اددثر.42 :
مرؾقظ .ٚصحٔح اجلٚمع .)4261
 )4صحٔح .افسمذي  )621مـ حدي ٞابـ ظّر ريض اهلل ظْف
ً
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
وافثِٚن :دٓف ٜافٍِظ ذم ؽر حمؾ افْىؼ ،ويسّك ادٍٓقم ،ؿٚل« :ذم أربًغ صٚة صٚة» مًْٚه تسً ٜوثالثغ
فٔس ؾٔٓ ٚصٚة ،هذا يسّك مٍٓق ًم.ٚ
وهْٚك ٕقع ثٚف ٞيَٚل فف :افدٓٓت ،يَع آخنالف ؾٔٓ ،ٚهؾ هل مْىقق أو مٍٓقم؟
وأمر و ل ،وظٚم وخٚص ،ومىِؼ ومَٔد ،هذا مٚذا؟ ادْىقق.
وادْىقق إٔقاعٕ :ص ورصيحٌ ،
وادٍٓقم ٕقظٚن :مٍٓقم ادقاؾَ ،ٜومٍٓقم ادخٚفٍ.ٜ
وافدٓٓت شن ٜإٔقاع:
دٓف ٜاإلي ء :وهق دٓف ٜافٍِظ ظذ ظِ ٜاحلُؿ.
وافثِٚن :دٓف ٜآؿنوٚء ،وهق أن يُقن ذم افُالم دفٔؾ أو حمذوف ٕسنٍٔده ِمـ شٔٚق.
وافثٚف :ٞدٓف ٜاإلصٚرة ،وهق دٓف ٜافٍِظ ظذ حُؿ ذم ؽر حمؾ افْىؼ.
وافرابع :دٓف ٜاحلك ْ
حمهقرا ذم حمؾ.
بٖن يُقن ذم افُالم أداة دمًؾ افُالم واحلُؿ
ً
ُ
واخلٚمس :دٓف ٜآؿسان ،وهق ْ
افٍِظ مع فٍاظ خار ؾاْحُؿ ظِأٓ بحُاؿ واحاد ذم مجٔاع
أن يَسن
ادسٚئؾ ،وفًِف يٖيت تٍهٔؾ ذفؽ ؾٔ يٖيت.
بدأ بٚدْىقق ،وأوفف افًٚم ،ؿٚل :وهق ما ٚيناّؾ اثْاغ ؾهاٚظدًً ا ،مثاؾ :افسأٚرات أوؿٍنّقها ٚزياـ؟
افسٔٚرات فٍظ ينّؾ اثْغ ؾٖـثر ،اثْغ ِمـ أفٍٚظ افًّقم ،وأفٍٚظ افًّقم مخس ٜإٔقاع:
أوا :ٚإش ء ادبّٓ ،ٜمثؾ :أي وأيـ ومنك و َمـ وم ،ٚهذه أشا ء مبّٓا ٜتٍٔاد افًّاقم ،شاقاء ـٕٚاٝ
اشنٍٓٚمٔ ٜأو مقصقف ٜأو ـ ٕٝٚرشضٔ ،ٜمثٚففَ ﴿ :و َمَ ٚت ٍْ ًَ ُِقا ِم ْـ َخ ْ ٍر َي ًْ َِ ّْ ُف اهللَُّ﴾  )1رشضٔا ٜتٍٔاد افًّاقم،
﴿ َو َمِ ٚم ْـ َدا َّب ٍِ ٜذم ْإَ ْر ِ
ض﴾  )2مٕٚ ٚؾٔ ٜحرف فٔسِ ٝمـ هذه إؿسٚم ؾال تٍٔد افًّقم.
افْقع افثِٚن :ادًرف بٖل آشنٌراؿٔ ٜـَقفؽ :ادسِّقن.
افثٚف :ٞـؾ وم ٚمٚثِٓ ٚمثؾَ ﴿ :ؾ َس َجدََ ادَْ َالئِ َُ ُُ ٜـ ُِّ ُٓ ْؿ﴾ .)3

 )1افبَرة.197 :
 )2إًٕٚم.38 :
 )3احلجر.32 :
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
افرابع :اجلّع أو اشؿ اجلْس ادوٚف إػ مًرؾ.ٜ
اخلٚمس :افُْرة ذم شٔٚق افٍْل وم ٚمٚثِف.
اش َن ْث ِـ َذا اف َّنُِْْْ ِر" ؾهٚح ٛافنُْر ٓ ئٍد افًّقم" ،أو ؾِ ًْ ًال َح َه ْؾ" إؾًٚل ٓ تٍٔاد افًّاقم
ؿٚلَ " :و ْ
بٍْسٓ ،ٚثؿ َذ َـ ََر صٔ ًوِ ٚمـ إٔقاع ادخههٚت ،ادخههٚت مْٓا ٚخمههاٚت مٍْهاِ ٜتاٖيت بخىاٚب خار،
وهْٚك خمههٚت منهِ ،ٜمثؾ افنخهٔص بٚفؼط ،مًروف ظْدـؿ افؼط؟ م ٚهل أدواتاف؟ ْ
إن وإذا وماٚ
أيو ٚيٗخذ مْف افًّق ُم ،يَٚبؾ هْ" ٚمىِؼ" وهق افدال ظاذ ؾارد صاٚئع ذم اجلاْس ،يَاقم
مٚثِٓ  ،ؾٚفؼط ً
واحد مُْؿ يهِح ادُٔروؾقنو واحد ُٕرة ذم شٔٚق اإلثبٚت ؾُٔقن مٍٔدًً ا فًِّقم أو فإلضاالق؟ فاق ـاٚن
فًِّقم اجلّٔع يَقمقن ،فق ـٚن فإلضالق يَقم واحد ،فُْف ؽر مسنٌرق.
ادىِؼ ادَٔدََ  ،وهق افدال ظذ صٍ ٜزائدة ظـ اجلْس.
ُ
يَٚبؾ
اج
ِمـ إٔقاع ادخههٚت :افؼط ـ ذـره ادٗفػ هْ ٚوافبدل وآشنثْٚءَ ،ظ َّر َ
ف آشنثَْ ٚء بٖٕاف "إِ ْخ َار ُ
ِ
ََش ٍء بِْ ٚفاحر ِ
وف ِم ْـ َظَدََ ْد" مثٚفف﴿ :إِ َّن ْ ِ
ٚن َف ٍِل ُخ ْ ٍ
اإل ْٕ َْس َ
َش ٍء
ْس  )2إِ َّٓ ا َّفاذي َـ َمُُْاقا﴾  ،)1ؿاٚل" :إِ ْخ َار ُ
ُُ
اج َ ْ
ْ
ون َت ٍْ ِر ٍيؼ و َٓ َؿ ْى ٍع ورد يسّك ِ
وف ِمـ َظَدََ د ِمـ د ِ
بِْ ٚفاحر ِ
آ ْشنِ ْثَََْ ٚء ِظْْْدََ اف ََ ْق ِم َو َمَ ٚأ َرى ِذم ِذ ْـ ِْر َهِ ٚم ْـ َف ْق ِم إِ َّٓ"
َ
ْ ْ ْ ُ
َ َ ْ ُ َ َّ
ُُ
ِ ِ
هذه أدواهت" ٚإِ ََّٓ ،و َؽ ْ َرَ ،و َخ َالُ ،ث َّؿ َظَادََ ا َح َ
يّ ُف" أي :جيقز تَاديؿ أداة افؼاط ظاذ
ٚص "ٚؿٚلَ " :وإِ ْن ُدم ْز َت َْد َ
ِ ِ
يّ ُف" تَديؿ مٚذا؟ افؼط أو آشنثْٚء ،يَقلّ :إٓ زائد جٚء افَقم ،ؽر زيد جٚء
جقاب افؼط " َوإِ ْن ُدم ْز َت َْد َ
ِ ِ
يّ ُف ِٕ ِْ َ ٝادَِْ َْح َو َؽ ْ ُر ِجْْ ٍ
ْس َؿدْْ ُي َق ِاذم ادُ ْه َى َِ ْح".
افَقمَ " ،وإِ ْن ُدم ْز َت َْد َ
ُقن ِذم اف َُر ِن َ ْ ِ
ثؿ ذـر آشنثْٚء ،يَقلَ " :ي ُُ ُ
ٔص َف ُف" دّ ٚأـّؾ افُال َم ذم ادخههاٚت ادٍْهاِ ٜبادأ
َتْه ٌ
ْ

بذـر ادخههٚت ادنهِ ،ٜادنهِ ٜوٓ ادٍْهِٜ؟ َؿدََّّ َم مًْاك آشانثْٚء وافؼاط وافبادل ذم ادخههاٚت
ادنهِ ،ٜوأن ٕبح ٞذم ادخههٚت ادٍْهِ.ٜ
ُقن ِذم اف َُر ِن َ ْ ِ
أن خيهاص افَار ن مثاؾ ماٚذا؟َ ﴿ :و ُأ َ
أن افَار ن جياقز ْ
ٔص َف ُف" أي ّ
ؿٚلَ " :ي ُُ ُ
وٓ ُت
َتْه ٌ
ْ
مح ِ
س َّب ْها َـ بِ َٖ ْٕ ٍُ ِس ِ
آ َّـ َث َال َثا َٜ
مح َِ ُٓا َّـ﴾ ُ )2خهها ٝبَقفاف تًاٚػَ ﴿ :وادُْ َى َِّ ََ ُ
ٚل َأ َج ُِ ُٓ َّـ َأ ْن َي َوا ًْ َـ َ ْ
ْإَ ْ َ
اٚت َي َ َ
 )1افًك.3 ،2 :
 )2افىالق.4 :
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ُؿر ٍ
وء﴾ َ " ،)1و ْه َل ِ َ  "ٚأي :جيقز ْ
بٚفسََُّّْ " ،ٜؿ ْؾ ِيل َو ُهااق" وهال
افسََُّّّْ ٜ
افسََّّْ ٜبٚفَر ن وٕخهص ُّ
أن ٕخهص ُّ
ُ
افسََّّْ ٜبقاشى ٜافَر ن ،ؿٚلَ " :وبِْ ٚف َِ َٔ ِ
بٚفسََُّّْ " ٜؿ ْؾ ِيل َو ُهاق" أي جيقز ْ
ٚس" أي :جياقز
أن َُتهص ُّ
افسََُّّّْ ٚ ٜ
أي ُّ
وافسََّّْ ٜبقاشى ٜافَٔٚس " َوبِْ ٚف َِ َٔ ِ
خي َِّه َهَ ٚو َم ْـ َي َرى بِٚفَّْ ٍْ ِل َح ًََّ ٚؿدْْ َظ َلا" يَاقل:
ٚس َؾ ُٓ َ ُ َ
َتهٔص افُنٚب ُّ
هْٚك بًض افًِ ء رأوا ّ
َتهٔهف.
أن افَٔٚس ٓ ينؿ
ُ
ِمـ إٔقاع افُالم ادجّؾ :وهق افذي ٓ يٍٓؿ مًْٚه ﴿و ُتُقا ح ََّف يقم حه ِ
ٚد ِه ﴾  )2ـاؿ مَاداره؟ جمّاؾ
َ ُ َْ َ َ َ
َ
ظ ُؿر ٍء" ﴿وادُْ َى َِّ ََٚت ي َسبهـ بِ َٖٕ ٍُ ِس ِٓـ َث َال َث َُ ٜؿر ٍ
ِ
وء﴾  )3ادراد بف إضٓٚر أم احلأض؟
ُ َ َ َّ ْ َ ْ
َّ
َ
ُ
افسََّّْ ،ٜؿٚلَ " :ـ َِ ٍْ ْ
ب ّْٔنف ُّ
َينٚج إػ افبح ٞظـ دفٔؾ خر يٗيد أحدََ ادًْغَ " ،ـ ََذ َ
غ ِم ْث ُِ َٓ "ٚفٍي ٜظغ مرة تىِؼ ظذ افًغ افبٚرصة
اك َظ ْ ٌ
ِ
ٚفساَّْ َِّ ٜاف ٌَ َّار ِاء َي ّْ ِِضا
وظذ افًغ اجلٚري ٜوؽر ذفؽ مـ ادًِٚنٕ ،حنٚج إػ دفٔؾ يقضح ادراد مَْٓ " ،ٚب َُُٕٔ ٚا ُف بِ ُّ

ٚن بح ُثف هي ِ
ِ
أن يقضح افُنٚب بٚفسََّّْ" ،ٜإِبر ُاز َ ٍ ِ
ادي ِّ
افنا ٍَ "ٚمَٚباؾ
َصٖ ُٕ ُف" يُّـ ْ ُ
َْ
ُ ُّ
َشء فِ َّن ََّج ِّع م ْـ َخ ٍََ ٚؾ ْٓ َق ا ْف َب َٔ ُ َ ْ ُ َ ْ
ْ
اإلمجٚل مٚذا؟ افبٔٚن ،م ٚهق افبٔٚن؟ إخراج افٍِظ ِمـ َح ّٔ ِز اإلصُٚل إػ َح ّٔ ِز افقضقح وافنجع ،ؿٚلَ " :ب َٔ ُ
اٚن
َت َْٖـِ ٍ
ٔد َو ََٕص َيْْ ٍَ ِر ْد ِذم َؾ ْٓ ِّ ِف َر ُّب اف َُ َ ِل ادُ ْج َن َِٓدْْ " هْاٚك إٔاقاع فِبٔاٚن ،مْٓا ٚما ٚاخانص اهلل باف مثاؾ ـٍٔٔاٜ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُقضاح
اٚحل ْف"
ُباغ و ُت ّ
قص ُشََّّْ ٜافََّّْبِ ِّل َ
افهٍٚت ،ؿٚلُُ ُٕ " :ه ُ
افساََُّّْ ٜت ّ
أفٍاٚظ ُّ
افقاض َح ْف دُ ْنُ ٍؾ َمَ ٚأ ْو َض َح ُْ ٝم َه َ
ِِ
ِ
ِ
َّبال ّ
صاذ اهلل
" َـَآ َي ٜاحلَ ِّؼ َم َع احلَ َهٚد ذم ؿقففَ ﴿ :و ُتُقا َح ََّ ُف َي ْق َم َح َهٚده ﴾  )4ـؿ مَدار احلهٚد؟ وضحٓ ٚافَّْ ُّ
ظِٔف وش ِّؿ ذم ؿقفف« :ؾٔ شَ ٝافس ُء افًؼ» .)5
قص َبدْْ ٍء بِ َّ ِ
ٚفؼي ًَ َِ ٜح ُذوا َٕ َْح َق َأضِ ْٔ ًُقا َم ْـ َأ َتَُ ٚـُؿ َو ُخ ُذوا" ذم بدء افؼايً ٜـاٚن هْاٚك أوامار
ؿٚلُُ ُٕ " :ه ُ
ِ
ٚس ِذم َج ِع ْ ِ
اإل َص َٚر ْه" يُّـ ْ
أن ُيبغ بقاشى ٜافَٔاٚس افاذي يُاقن
ٕسخ ٝذم خر افؼيً ،ٜؿٚلَ " :ـ ََذا افَ َٔ ُ
جِ ًٔ ٚواضح ً ،ٚم ٚهق افَٔٚس؟ إحلٚق مسُقت ظْف بّنُِؿ بف ذم احلُؿ.

 )1افبَرة.228 :
 )2إًٕٚم.141 :
 )3افبَرة.228 :
 )4إًٕٚم.141 :
مرؾقظ.ٚ
 )5صحٔح افبخٚري  )1483مـ حدي ٞابـ ظّر ريض اهلل ظْف
ً
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ِ ِ ِ
ز ِر ًباّ ٚإٓ هاٚء وهاٚء ،وافناًر
ؿٚلَ " :ب ْؾ ُـ ُُّؾ َم ٚؾٔف ؽ َذا َ ْ
ز بٚف ّ
افر َب "ٚافْص ورد ذم ادىًقمٚت «اف ّ
جي ِري ِّ
َٚق م ْىًق ٍم بِ ِذي ِ
ِ
ٚس ِذم َج ِع ْ ِ
افً َب َٚر ْهَ ،ب ْؾ ُـ ُُّؾ َم ٚؾِ ِٔف
اإل َص َٚر ْه إِ ْحلاَ ُ َ ُ
بٚفنًر ِر ًبّ ٚإٓ هٚء وهٚء»  ،)1ؿٚلَ " :ـ ََذا افَ َٔ ُ
ِ
ٚفز َواف َّن َّّْ ِر ِ ِ ْؿ َؿدْْ َأ ْص َح َبَ ٚؾ ُُ ُُّؾ َمِ ٚم ْـ ِج َٓ ِٜ
افس َّنَّ ٜوجيري  ٚافرب" ،ٚبِ ُ ِّ
ؽ َذا" ـؾ م ٚؾٔف ؽذاء يِحؼ بٕٚصْٚف ِّ
افؼ ِع َو َر ْد ُم ََ َّٔدًً ا َؾ ْٓ َق اف َب َٔ ُ
ٚن ادُ ًْ َن ََّدْْ " ،أيـ افًّقد؟ هؾ هْٚك َشء ثِٚن يسّك ظّق ًدا؟ َٕقل :إذن هذا ٕص،
َّ ْ
ِ
ثؿ َٕقلّ :
بٖن افْص َيّؾ ظذ مًْٚه.
فٍي ٜظّقد أضَِ ٝويريد  ٚهذا إمر ؾُٔقن ً
ٕه ،ٚومـ َّ
افْقع افثِٚن :ادجّؾ ،وهق افذي ٓ ُيٍٓؿ مًْٚه ،مًٍٕ ٚؾ بف؟ ٕحنٚج إػ دفٔؾ فٍّْٓف.
افثٚف :ٞافيٚهر ،وهق َينّؾ أـثر ِمـ مًْك ،مٚذا يًٍؾ بٚفيٚهر؟ َُيّؾ ظذ أرجح مًٕٔٚف.
ؿٚلَ " :فُِ َّـ َأ ْم ًرا َأ ْط َٓ ُر ِم ْـ َخ ِر" ذم افيٚهر يُقن أحد ادًْغ أرجح ؾْحِّف ظِٔف ،ذم مرات يُقن ادًْك
إضًػ ؿٚم مًف دفٔؾ :ؾْحِّف ظذ ادًْك أخر ،ؿٚلَْ َٕ " :ح ُق َٕ َي ْر ُت َأ َشدًً ا بِْ ٚف َب ِ ِ
ٚرص" م ٚؿاٚل باٚفًغو ِماـ
ٚع ادْاُ ٍْ َ ِس ْس" ْ
أجؾ يُّؾ آصساكَ " ،ؾِ٘ ْن ُت ُِر ْد بِ ِف ُّ
ـْ ٝتريد بف احلٔقان ادًروف هاذا حََٔا ،ٜوإذا
إن َ
افن َج َ
ـْ ٝتريد بف ا حلٔقان ادٍسس ؾٓذا مٚذا؟ جمٚز ،إذن إذا أردت بف إشد ،احلٔقان ادٍسس هاذا حََٔا ،ٜوإذا
أردت بف افرجؾ افنجٚع جمٚز ،هؾ َيّؾ افٍِظ ظذ ادجٚز؟ تَقلَُ ٓ :يّؾ ّإٓ بدفٔؾ ،إذا ـٚن مًف دفٔؾ ؾٕ٘ف
ً
مَبقٓ ،وإذا مل يُـ مًف دفٔؾ ؾٕ٘ف ؽر مَبقل.
يُقن
َّبل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشا ِّؿ« :ـْا ٝؿاد ٔانُؿ ظاـ زياٚرة افَباقر َأ َٓ
ذـر ٕق ًظ ٚخر وهق افَّْ َّْس ُخ ،ؿٚل افَّْ ُّ
رؾع حُ ً ثٚب ًنً ٚبخىٚب منَدم .)3
ؾزوروه )2 »ٚؾْٓ" ٚزوروه "ٚخىٚب َ
افْسخ يَْسؿ إَسٚمٚت منًددة ،ؿد يُقن فألؽِظ ،وؿد يُقن فِّسٚوي ،وؿد يُقن فألؿاؾ ،افْساخ
افسََّّْٜ
افسََّّْ ٜخٚفػ ؾٔٓ ٚافنٚؾًلٕ ،سخ ُّ
يَْسؿ إػ أؿسٚم منًددةٕ :سخ افَر ن بٚفَر نٕ ،سخ افَر ن بقاشىُّ ٜ
ِ ِ
بٚفَر ن حمؾ اتٍٚقٕ ،سخ افسََّّْ ٜبٚفسََّّْ ٜحمؾ اخنالف ،ؿٚل" :و ََٕس ُخ ُؿر ٍن ََٕرى بِ ِ
اق ِيت
ٚفسَََّّْ ٜو َٕ ٍْ ُس ُف بَِْ ٍْسف َي ٚإِ ْخ َ
ُّ
َ
ْ
َ ْ
ُّ
ُّ

مرؾقظ.ٚ
 )1صحٔح افبخٚري  )2174مـ حدي ٞظّر ريض اهلل ظْف
ً
مرؾقظ.ٚ
 )2صحٔح مسِؿ  )1977مـ حدي ٞبريدة ريض اهلل ظْف
ً
ٍ
وصقابف "بخىٚب منٖخر".
فسٚن مـ افنٔخ:
شبؼ
 )3فًِف ُ
ُ
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٚر ُة ا ْف َُ ُب ِ
اقر" ـٕٚا ٝمْٓ ًٔا ٚظْٓاُ ٚ
ؾٖبٔحاٝ
َو ْه َل بِف َو َٕ ٍْ ُس َٓ ٚبَِْ ٍْس ََٓ ٚت َِْ ُ
اّ ْه َى ٍَك َٕ َْحق َوم ْث ُِ َٓاِ ٚز َي َ
َٔ ٛو ْجف ا ْف ُ
" َو َف ٍْ ُي ُف ِذم َؽَ ٚي ِ ٜاف ُّي ُٓ ِ
قر".
َّبل ّ
صذ اهلل ظِٔاف وشا ِّؿ وأؾًٚفاف وتَريراتاف ،هاؾ هال
افسََّّْٜ؟ أؿقال افَّْ ِّ
افسََّّْ ،ٜم ٚهل ُّ
ثؿ ذـر بح ًث ٚذم ُّ
حجٜ؟ َٕقل :حج ٜبٚإلمجٚع ،هْٚك إؾًٚل افْبقي ٜظذ إٔقاع:
وجؾ﴿ :وامر َأ ًة م ْٗ ِمَْ ً ٜإِ ْن وهب ٍْْ َٕ ٝس ِ
ظز ّ
ال إِ ْن َأ َرا َد
إول :خٚص بف ،ـزواجف بنسع ،ومثؾ ؿقفف ّ
َ َ
َ ََ
آ ٚفََِّّْبِ ِّ
َ َْ ُ
افََّّْبِل َأ ْن يس َنُِْْْحَٓ ٚخٚفِه ًَ ٜف َؽ ِمـ د ِ
غ ﴾  )1هذا افْقع إول وهق خٚص.
ون ادُْ ْٗ ِمِْ َ
ْ ُ
َ
َ َ
ُّ َ ْ
َّبل ظذ جٓ ٜاجلبِ ٜوافًٚدة ،إٔ ٝدٚذا م ٚترـً ٛ
َّبل ّ
صذ اهلل ظِٔف
مجال؟ ْ
أجٛ؟ افَّْ ُّ
افْقع افثِٚن :م ٚؾًِف افَّْ ُّ
وش ِّؿ ـٕٚقا يرـ ٛاجلّؾ ،ـٚن يرـبف ظٚدة ومل يرـبف ظبٚدةو
افْقع افثٚف :ٞم ٚوؿع بٔ ًًٕٚ ٚدجّؾ ؾٖٔخذ م ٚهق بٔٚن فف.
وافرابع :م ٚؾًِف ظذ جٓ ٜافَرب ٜوافًبٚدة ،ؿٚف ٝضٚئٍ :ٜهق واج ،ٛوافهقاب – وهاق ؿاقل ضٚئٍا- ٜ
بٖٕف مسنحّ ،ٛ
َّبل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ يُْر
ٕن بًض افهحٚب ٜـٚن يسك آؿنداء بًٍِف ومع ذفؽ مل يُـ افَّْ ُّ
ُاؿ
ظِٔٓؿ ،إذن ظرؾْ ٚاخلالف؟ بًوٓؿ يَقل :ؾً ُِف فًِبٚدة يُقن واج ًب ٚظذ إم ٜفَقفافَ ﴿ :وا َّتَّبِ ًُاق ُه َف ًَ َِّ ُُ ْ
ون﴾  ،)2وبًوٓؿ يَقل :هق فِْدبّ ،
َ ْهت َنَدُُ َ
ٕن افهحٚب ٜمل يُقٕقا يِنزمقن بجّٔع أؾًٚفف :ومع ذفؽ مل يُـ
َّبل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ يُْر ظِٔٓؿ ،ؿٚل :مثؾ إضٚحل واجب ٜظِٔف ومسنحب ٜذم حَْ ،ٚوافقصاٚل ،هاق
افَّْ ُّ
اِ َٓ ٜذم ا ْف َِٔاِ ٚم وا ْف ًَُ ِ
اك إِ ْن َت ُُُاـ ِذم ا ْف َُرب ِ
افس َحر ،ؿٚلَ " :و ُؿ ْؾ بِ َذ َ
اقد
َ َ ُ
َْ
ْ
يقاصؾ إػ افٍجر افثِٚن وٕحـ جيقز إػ َّ
ِ ِ
ٚخنِ َه ٍ
 "ٛإذن ظْدٌٕ ٚ
ٔٓ ٚافدََّّ فِ ُٔؾ بِ ْ
َّبل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ظاذ جٓا ٜافَربا،ٜ
ٚص َمل ْ َجيِ ْ
َوا َّفنل ؾ َ
أؾًٚل ؾًِٓ ٚافَّْ ُّ
هؾ تُقن واجب ٜأم تُقن مسنحبٜ؟ مثؾ افَٔٚم وافًَقد وافنل ؾٔٓ ٚدفٔؾ؟ بدأ أن يذـر أحًُ ٚم:ٚ

ِ
افْقع إول :افنل خٚص ٜبف ،افنل ؾٔٓ ٚافدفٔؾ بٓٚخنهٚص :ؾ٘  ٓ ٚدما" ٛو َأ ْؿاق ُال َأه ِ ِ
ٔٓاٚ
ْ
اؾ ا ْفً ِْا ِؿ ؾ َ
َ

َت َْو َى ِر ْب" ،أم ٚافنل تُقن فَِرب ٜؾقؿع ؾٔٓ ٚآخنالف ،ؿٚل اجلّٓقر ؾٔٓ :ٚفِقجقب ،وؿاٚل افابًض :إ اٚ
ػ َي ْٖ ِيت إِ ْن َي ُُ ْـ ِذم ا ْف َُ َر ِ
قل :إِ َّ َ ٚفََِِّّْدْْ ِ
فِْدبَ " ،ب ًْ ٌض َي َُ ُ
ب" ذم م ٚؾًِف ظاذ وجاف افَربا ٜوافىٚظا،ٜ
ب َوا ْف َق ْؿ َ
 )1إحزاب.52 :
 )2إظراف.158 :
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ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
قب َو ْه َق ا َّف ِذي َأ ْؾ َنَك بِ ِف َحم ْ ُب ِ
" َوا ْف َب ًْ ُض َي َْ ِِض ؾِ ِٔف بِْ ٚف ُق ُج ِ
قب" إٔنؿ مٚذا تَقفقن؟ واجب ٜوٓ مسنحبٜ؟ مسنحب،ٜ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؿٚل" :مَ ٚمل َي ُُ ْـ َظ ِ ِ
اس ٍ
َّبل ّ
اب" افْاقع
اـ ا ْؿ َ
دٚذا؟ بًض افهحٚب ٜترـٓ ٚومل يُْر ظِٔف افَّْ ُّ
َ ْ
أخر م ٚؾًِف ظذ جٓ ٜافًٚدة واجلبُِ " ٜمْْ َن ٍَِل" ؾٓق ادبٚح ،مثؾ مٚذا؟ رـقب افْٚؿ ،ٜفابس اإلزار ،هاذا ماٚ
مبٚح ّ
َّبل ّ
َّبال
حُّف؟ ٌ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مل يًٍِف ظذ جٓ ٜافَرب ٜوافًبٚدة ،فق جٚءٕ ٚواحد وؿٚل :افَّْ ُّ
ٕن افَّْ َّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ يٖـؾ افَرع  -افدبٚء  -ؾٖٕ ٚأريد ْ
ّ
أن ـؾ افدبٚء تَر ًبا ٚهلل اؿنادا ًء بْب ّٔافو ماٚذا َٕاقل فاف؟
َ ِ
ؾًِّ ٝإٓ مثؾ ؾًؾ افرشقلو ؿٔؾ :إٔ ٝتن ٚف ذم افهقرة افيٚهرة فُاـ َتٚفٍاف
أخىٖت؟ إٔ ٚمٚ
ُ
َ
أخىٖتو مل َ
ذم افبٚضـ ،هق مل ِ
يْق بف افنَرب هللوو وبٚفنٚيل ٓ يهح مْؽ ْ
أن تنَرب بف هلل ،أن جٚءٕا ٚواحاد مثاؾ افنأخ
أن أرـ ٛافسٔٚراتو دٚذا؟ ؿٚل :أريد ْ
أن أرـ ٛافبًر وٓ أريد ْ
يَقل :أريد ْ
َّبل ّ
صاذ اهلل ظِٔاف
أن أؿندي بٚفَّْ ِّ
ِ
اخنص بف؟ ٓ ،هؾ ؾً َِف ؿرب ًٜ؟ ٓ ،ضٔ ،ٛهاؾ
أي إؿسٚم إربًٜ؟ هؾ
ّ
ٕبقي :مـ ّ
وش ِّؿ ،ؿِْ ٚفف :هذا ؾًؾ ّ
ؾًِف بٔ ًًٕٚ ٚفقاجٛ؟ ٓ ،إذن ؾًِف ظذ جٓ ٜافًٚدة ،جٚء وؿٚل :إٔا ٚأؿنادي بافو ؿِْا :ٚإٔاْ - ٝ
وإن واؾَ َنَاف ذم
افهقرة افيٚهرة ؾرـب ٝاجلّؾ  -فُـ ذم افهقرة افبٚضْ ٜخٚفٍنف ،وادقاؾَا ٜذم افباٚضـ أوػ وأهاؿ ،ومثِاف
افنًر ،ضٔ.ٛ
ِ
ؾًال أو َّؿرر ً
ؿقٓ " َؾ ُح ّج ٌّ ،"ٜ
افسََُّّْ ،ٜشََّّْ ٜتَريري ،ٜإذا َّؿرر ً
َّبال
ٕن افَّْ َّ
" َت َْ ِر ُير ُه" هذا افْقع افثِٚن مـ إٔقاع ُّ
ّ
ُقت َظ ْـ َصِْٔ ٍع َو َجدََ ا ِذم َظ ْٓ ِد ِه َم ْع ِظ ِْ ِّ ِف ُجم َدََّّ َدا" م ٚمًْك هذا
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ٓ ُي َِ ُّر ظذ بٚضؾَ " ،ـ ََذا ُش ُُ ٌ
افُالم؟ هذا م ٚهق تَريرو افنَرير ذم افبٔ ٝافذي ؿبِف ،افذي بًده هذا ؾٔف ؾًؾ ُو ِجدََ ذم ظٓد افْباقة مل يىِاع

َّبل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،شُ ٝظْف افقحل.
ظِٔف افَّْ ُّ
افسَّْ ُ ٜتَْسؿ إػ ُشَّْ ٍَّ ٜمنقاترة :وهق مَِٕ ٚف مجٚظ ٜـثرة يسنحٔؾ تقاضٗهؿ ظذ افُذب وأشْدوه إػ أمار
ُّ
حمسقس ،م ٚحُّف؟ جي ٛتهدؿٔف ،وافًّؾ؟ هْٚك ُشَّْ ُ ٜحٚدَِٕ ،ف واحد ظـ واحد أو اثْغ ظـ واحد ،ماٚ
حُّف؟ ُشَّْ ُ ٜحٚد ،مُ ٚيًٍؾ ؾٔف دًرؾ ٜدرجنف؟ ٓ ُبدّّ ِمـ افبح ٞذم إشْٚده ،هاؾ يٗخاذ مْاف حُاؿ؟ َٕاقل:
افؤًػ ٓ يٗخذ مْف حُؿ ،وافهحٔح يٗخذ مْف حُؿ.
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 ٛا ْف ًِ ِْؿ بِ َتَقا َتَرا ِظ ِْ ي َِِْٔٔ ٚو ُــ مََْٚطِرا ومسََْدُُ ْأح ِ
ؿٚلَ " :و َأ ْو ِج ِ
ٚد" يًْل ادنهؾ ِمـ أخباٚر أحاٚد
َ
َ َ َ َ ً َ ًّ َ ْ ُ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٔح
افهح ُ
اّ ْج َنَا َبك َؾِ٘ َّٕ ُف َّ
" َظْْ ُْٓ ْؿ َأ َتَك َؾ ُح َّج ٌِ ٜذم َؿ ْقفَََْ ٚؿدْْ ُأ ْثبِ َنَ "ٚيًْل دفٔؾ رشظل" ،ش َقى ا َّفذي َر َوى َشًٔدُُ ا ْف ُ
َ ٛم ْٖ َر َب."ٚ
َؾْ ٚض ُِ ْ
ؿٚل افنٔخ  :)1ـًْٕ ٚزل وافَر ن يْزل  :ؾِؿ ُْْٕ َفو
َّبل ّ
صذ اهلل
افْبقي
بٚفْسب ٜفْ ٚإؾًٚل اخلٚصٕ ٜحنٚج ا ٚحُؿ خر ،دفٔؾ خر ،يَقل :افًٍؾ
ّ
ّ
خٚص بٚفَّْ ِّ
ظِٔف وش ِّؿ ،ضٔ ٛؽره؟ مٕ ٚحُؿ ظِٔف بحُؿ حنك يٖتْٔ ٚبدفٔؾ خرَٕ ٓ ،قل إٕاف فاف حُاؿ خار ٕٕاف ذم
افًٍؾ افْبقيو ٕحنٚج إػ دفٔؾ خر.
ٕسْٔ ٚدٓف ٜافنْبٔف.
ٚب ْ ِ
وافسََّّْ ٜظـ اإلمجاٚع؟ َٕاقل :اهلل
اإل ْ َ
ؿٚلَ " :ب ُ
وافسََّّْ ،ٜصح أم ٓ؟ يٍُل ـنٚب ُّ
مجِ ٚع" ،يٍُل افُنٚب ُّ
وجؾ يَقلَ ﴿ :ؾِ٘ ْن َتَْ ََٚز ْظ ُنُؿ ِذم ََش ٍء َؾر ُّدو ُه إِ َػ اهللَِّ َوافرش ِ
ظز ّ
قل﴾  )2يًْال إذا مل تنْاٚزظقا ؾٍُٔال اتٍاٚؿُؿ
ّ
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ظِٔف ،صح؟ ؿٚل ٓ« :دمنّع أمنل ظذ ضاالف )3 »ٜوؿاٚل ٓ« :تازال ضٚئٍاِ ٜماـ أمنال ظاذ احلاؼ»  ،)4إذن
افْهقص أحٚف ٝإفٔف ،ضٔ ٛهؾ وؿع؟ هؾ ؾٔف إمجٚظٚت؟ دٚذا تِبس ٕيٚرات؟ أمجع افًِ ء ظذ إبٚح ٜفبس
أي أصؾ؟ أمجع ظذ ظِ ء ظذ ؿراءة افًِؿ ِمـ افُن ٛاخلٚرجاِ ٜماـ ادىبًا ،ٜفاق ما ٚذم
افْيٚرات ،هذا مـ ّ
مىبً ،ٜخمىقضٚت ،دٚذا تْيرون ذم ـن ٛمىبقظٜ؟ إذا جٚءـؿ واحد وؿاٚل :أفَقها ٚواصاسوا خمىقضاٚتو
تَقل :أمجع ظِ ء افًك ظذ جقاز ـنٚب ٜافًِؿ ذم افقرق بىريَ ٜادىٚبع ،أفٔس ـاذفؽ؟ إذن هْاٚك مساٚئؾ
ظرؾف ادٗفػ ،ؿٚل :هق افذي ظِٔف اتٍٚق ؾَٓٚء افًك ،ؽر افٍَٓٚء م ٚاؿ ؿّٔ ،ٜمثؾ
إمجٚظٔ ٜحنك ذم ظكّٕ ،ٚ
ُـ ّنّٚب افهحػ وٓ ِمـ مذيًل افنٍِزيقٕٚتو هٗٓء م ٚاؿ ؿّٔ ،ٜافٍَٔف َماـ هاق؟ افٍَٔاف هاق ادجنٓاد ـا
شٖٔيت ،ؾَٓٚء افًك فق اتٍَقا ذم ظك واحد يًَْد اإلمجٚعَ " ،ب ًْدََ افََّّْبِل ا ْفاّ ْه َى ٍَك ِذي اف ُّى ْٓ ِر َظ ِـ ا ِّت ٍَ ٍ
ٚق ِذم
ِّ ُ

ِ
ُأ ُم ٍ
ٔح" هذا اإلمجٚع افهحٔحَ " ،مِ ٚش َقا ُه ُحم ْْدََ ُ
ْتْدُُ ُ
ث" أم ٚافًقام ٓ ؿّٔ ٜاؿ ،وٓ يًنز بَقل
قر َ ْ
افهح ُ
ث َؾ ْٓ َق َّ
وذـرت م ٚوضح مـ افُالم ادٍٔد.
 )1هْ ٚشٗال وجقاب مع بًض افىالب،
ُ
 )2افْسٚء.59 :
مرؾقظ .ٚصحٔح اجلٚمع .)1848
 )3صحٔح .افسمذي  )2167مـ حدي ٞابـ ظّر ريض اهلل ظْف
ً
مرؾقظ.ٚ
 )4صحٔح مسِؿ  )1922مـ حدي ٞثقبٚن ريض اهلل ظْف
ً
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لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ؾَٔف وفد ذم ظك ادجًّغ ،ؿٚلَ " :و ُح َّج ٌ ٜفِ ًَ ْ ِ
ك ِه ْؿ َو َم ْـ َأ َتَك" يًْل اإلمجٚع حج ٜدَِاـ؟ داـ بًادهؿ ،وٓ
إَراض افًكو بؾ بّجرد ِ
اتٍٚؿٓؿ ذم حلي ٜيَع آتٍٚق ،خال ًؾٕ ٚمحد ذم روايَ " ،ٜو ُٕ َُِ َؾ
ينسط ذم اإلمجٚع
ُ
ِ
ا ْف ُ
قر فِِ َّن َّْه ِد ِيؼ" أيَُِ ُٕ :ؾ اخنالف ذم هذه ادسٖف ٜظـ افهاديؼ أب بُار
اخ ِْ ُ
 ٛا ْف ُ
افهد ِيؼ َو َذ َه َ
ػ َظ ِـ ِّ
اج ّْ ُٓ ُ
اٛ
ؾَٚل :ينسط فالًَٕٚد اإلمجٚع إَاراض افًكا ،فُاـ ذم افْهاقص مل يارد
ُ
إَاراض افًكاو " َو َذ َه َ
قر فِِ َّن َّْه ِد ِيؼ" هْٚك ؾٔف إمجٚع ؿقيل وهْٚك إمجٚع ؾًع ،مثؾ افْيٚرات ـُِؿ تِبسق  ،ٚوهْٚك إمجاٚع
ا ْف ُ
اج ّْ ُٓ ُ

ؿقيل ،ينٍؼ ؿقفُؿ ظذ مسٖف ،ٜؿٚل" :و َٓ ا ْظنِبٚر بِٚفًقا ِم و َٓ بِ ََق ِل مق ُف ٍ
قد فِ ًَ ْ ِ
ك ِه ْؿ َت ََال روايَ ٜو ُٕ َُِ َؾ ا ْف ُ
ػ
اخ ِْ ُ
ْ َْ
َ َ ََ َ
َ
اخ ِْ ِ
ِ
ػ ِم ْـ َب ًْ ِ
قر فِِ َّن َّْه ِد ِيؼ بِْ ٚف ََ ْق ِل َوا ْف ٍِ ًْ ِؾ َمجِٔ ًًَ ٚص َّح ُحقا بِْ ٚف ُ
مج ًُقا"
ض ا َّف ِذي َـ َأ ْ َ
 ٛا ْف ُ
افهد ِيؼ َو َذ َه َ
َظ ِـ ِّ
اج ّْ ُٓ ُ
ِ
يًْل فق خٚفػ واحد ِمـ أهؾ افًك ٓ يًَْد اإلمجٚعِ " ،مـ َؽ ِر َ ْ ِ ِ
اح ِٚب
مح ٍؾ ٓ ْضى َر ٍار َي َّْْ َُع َو َف ْٔ َس َؿ ْق ٌل ف َه َ
ْ ْ
ن ٟبف؟ اخنِػ افًِ ء ،ادٗفػ يرى بٖٕف فٔس بحج.ٜ
ُح َّج ْف" ؿقل افهحٚب هؾ َُي ُّ
أؿقال افهحٚب ٜأربً ٜإٔقاع :)1
ادرؾقع حُ ً .
 -1ؿقل صحٚب ٓ مدخؾ فِرأي ؾٔف ،ؾٓذا ُيًنز بّثٚب ٜاحلدي ،ٞيسّك
ُ
 -2ؿقل صحٚب مع خمٚفٍ ٜصحٚب خر فف ،ؾٓذا فٔس بحج ٜبٓٚتٍٚق.
 -3ؿقل صحٚب إنؼ ذم إم ٜومل يقجد فف خمٚفػ ،ؾٓذا إمجٚع شُقيت.
 -4ؿقل صحٚب ٓ خمٚفػ فف ذم افهحٚب ٜومل يننٓر ذم افهحٚب ،ٜؾٓذا وؿع آخنالف ذم ُح ِّج َّٔنِف.
ؿٚل ادٗفػ :بٚب افَٔٚس.
م ٚهق افَٔٚس؟ ؿٚل :ر ُّد أو إحلٚق ؾرع بٖصؾ ذم حُؿ رشظل فًِ ٜجٚمً ،ٜمثٚفف :ادخدرات ؿٚشٓ ٚظاذ
اخلّر ،وأيـ إصؾ؟ اخلّر ،وافٍرع؟ ادخدرات ،واحلُؿ؟ افنحريؿ وٓ اجلِاد؟ افًِاٜ؟ اإلشاُٚر ،هْاٚك
ؿٔٚس ظِ ٜوؿٔٚس ظُس ،مثٚل ذفؽ :دّ ٚمجًْ ٚبٚدسُر هذا ؿٔٚس ضرد وؿٔٚس ظِ ،ٜوهْٚك ؿٔاٚس ظُاس،
وهق إظىٚء حمؾ حُ ً مْٚؾ ًٔ ٚحلُؿ حمؾ مْهقص ظِٔف فنْٚؾٔٓ ذم افًِ ،ٜؿٚل« :وذم ُب ْو ِع أحدـؿ صدؿ »ٜثؿ
ؿٚل« :أرأينؿ إذا وضًٓ ٚذم حرام أظِٔف وزر؟» ؿٚفقإً :ؿ ،ؿٚل« :ؾُاذفؽ إذا وضآً ٚذم احلاالل»  )2هاذا
 )1هذا جقاب فسٗال أحد افىِب.ٜ
مرؾقظ.ٚ
ذر ريض اهلل ظْف
ً
 )2صحٔح مسِؿ  )1226مـ حدي ٞأب ّ
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ؿٔٚس ظُس ،وهْٚك ؿٔٚس ضرد ينٍؼ إصؾ وافٍرع ذم احلُؿ ،ـذفؽ ِمـ افنَسٔ ت هْٚك ؿٔٚس ظِْ ٜ
باٖن
يُقن اجلٚمع وص ًٍ ٚمْٚش ًب ٚفنؼيع احلُؿ ،وؿد يُقن هْٚك ؿٔٚس دٓف ،ٜوهق اجلّع باغ إصاؾ وافٍارع
بًٚمؾ منسك ،ؾرائحنؽ مٚثؾ رائح ٜاخلّر :ؿٔٚس دٓف.ٜ
ِ
اح ُْ ٍؿ ُت ِ
َ ٛؾ ْٓ َل َد َٓ َف ُ ٜا ْف َِ ِ
اا "ٛوهاذا ؿٔاٚس افدٓفا ،ٜاجلّاع باغ إصاؾ
ٔٚس ُتْْ َْس ُ
ُقج ُ
" َوإِ ْن َتَدُُ َّل َٓ ف ُ
وافٍرع بقصػ يالزم افًِ ٜوفٔس يْٚشبف.
" َوإِ ْن َي ُُ ْـ َؾ ْر ٌع َف ُف َأ ْص َِ ْٔ ِ
اـ" ؾٓذا يسّك ؿٔٚس إصبٚه ،وهق ْ
أن يُقن افٍرع يسدد بغ أصِغ :ؾٔخنِػ
حُّف بسب ٛاخنالف حُّٔٓ  ،مثٚل ذفؽ :ـؿ مًؽ ِمـ افٍِقس؟ هذه افٍِقس افَْديِٕ ٜحَٓ ٚبٚفاذهٛ
ُ
صبٓ ،ٚاخلُ ِْ ُع هؾ ِٕحَاف باٚفىالق أم ِٕحَاف بٚفٍساخ؟ ٕارى ؿٔاٚس ضِاٛ
أم ِٕحَٓ ٚبٚفٍوٜ؟ ٕرى إـثر ً
صبٓ ٚبف.
إصبٚه ،تردد ؾرع بغ أصِغ ،ؾِْحَف بٖـثرمهً ٚ
َذ َـ ََر بًد ذفؽ أرـٚن افَٔٚس إربً:ٜ
أوا :ٚإصؾ ،وينسط ؾٔف ْ
حُّف ثٚب ًنً ،ٚؾال تَػ ظذ حمؾ حُؿ مل يثب ،ٝوثبقت احلُاؿ إماٚ
أن يُقن
ُ
أن يُقن بٚإلمجٚع أو يُقن بٚفْص ،وٓ يهح ْ
ْ
أن يُقن بقاشى ٜافَٔٚس ٓ ،يثب ٝحُؿ إصؾ ذم افَٔاٚس،
ُ
آتٍٚق بغ اخلهّغ ذم إثبٚت حُؿ إصؾ؟ َٕقل ٓ :يٍُل.
هؾ يٍُل
ِ
ِ
ِ
ِ
افرــ افثِٚن :افٍرع" ،وا ْف ٍَرع إِ ْن َـ َ ِ
َ ٛوا ْف ًِ َِّ ُِ ْ ٜ
ٔٓٚ
اإل ِّض َرا ُد ؾ َ
ٔحَ ٚمل ْ َيً ْ
َ ٛؾ ََدْْ َٕ ََحَ ٚؿ ْهدًً ا َصح ً
َٚن َٕ ْص ٍؾ َيْْ َنَس ْ
َ ْ ُ
ُي ًْ َن ََّدْْ " ينسط ذم افًِْ ٜ
احلُؿٕ ٓ ،جد بًض ادحٚل ؾٔٓ ٚاحلُؿ
أن تُقن ُم َّى ِر َدة :بحٔ ٞـِ وجدت وجد
ُ
وفٔس ؾٔٓ ٚافًِٜو أو ٕجد بًض ادحٚل ؾٔٓ ٚافًِ ٜوفٔس ؾٔٓ ٚاحلُؿو ٓ ُبدّّ ْ
أن تُقن افًُِ ٜم َّى ِر َدة ،إذا مل تُـ
افًِ ُ ٜم ّىرد ًةًّ :
ؾ٘ن افَٔٚس ٕنّ ُّّـ ِمـ إبىٚفف بقاشى ٜافَْضَٕ ،قل :وجادٕ ٚمساٖف ٜأخارى ؾٔٓا ٚظِ ُنُاؽ ومل
َىع؟ أـثر ِمـ  22مِٔقن يدخِٓ ٚذم حسٚبف ويٖخذه ٚوذم أخار
يقجد احلُؿو افسٚرق بقاشى ٜإٓسُٕ ٝي ُ
تَقل ٓ :يَىعوو َٕقل مٚذا؟ ِٕحَف بٚفسٚرق ذم جٚمع افْسؿ ،ٜأفٔس ـاذفؽ؟ ضٔا ،ٛافًِا ٜهْا ٚافْساؿ،ٜ
جٚءٕ ٚمًسض ،ؿٚل :افقافد إذا رسق َ
مٚل ابِْف يَىع وٓ م ٚيَىع؟ ؿِْا :ٚما ٚيَىاع ،ؿاٚل :إذن ظِانُؿ ؽار
ِ
جدت افْسؿ ُ ٜومل يقجد احلُؿ مًٓ ٚوهق افَىعو
ُم َّى ِر َدةُ ،و
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
هْٚك مجع فألصؾ أو إحلٚق فٍِرع بقصػ مَٚرن فًِِ ٜيسّك هْ ٚؿٔٚس دٓفَ " ،ٜو َتَٚبِ ٌع فِ ِْ ًِ َِّ َِ ٜمُ ٚو ِجدََ ْت
ِ
ِِ ٍ
ِ
ِ
ِ
اقب" إذا ـاٚن هْاٚك وصاػ مَاسن
ااقب َو َأ ْص ُِ ُف م ْـ َأ ْصِ ََٓ ٚم ْى ُِ ُ
ُو ُجق ُد ُه َو َٕ ٍْ ُٔ ُف إِ ْن ٍُُٕ َٔ َْٕٕ ٝاََّّا ُف فً َِّااَ ٜجم ْ ُِ ُ
ُ
يٖخذ أحَُ ٚمٓ.ٚ
بٚفًِٜ
ؿٚل ادٗفػ :هْٚك مسٚئؾ ٓ ٕجدُُ ؾٔٓ ٚدفٔؾ إبٚح ٜوٓ دفٔؾ ْتريؿ ،مٚذا ًٍٕؾ ٚ؟ ٕحِّٓ ٚظذ إصؾ،
ِ
حليار،
م ٚهق إصؾ ذم ادٔٚه؟ افىٓٚرة ،م ٚهق إصؾ ذم ادىًقمٚت؟ احل ّؾ ،م ٚهق إصاؾ ذم افًباٚدات؟ ا َ
ً
دفأال اإَ ٚاقل :هاذه ظباٚدة جديادة:
ؾ٘ذا جٚءتْ ٚظبٚدة جديدة مٚذا َٕقل؟ ٕبح ٞظـ دفٔاؾ ،إذا مل ٕجاد
وإصؾ ذم افًبٚدات اجلديدة ْ
أن تُقن ظذ احلير ،جيقز أـؾ افٌُْر؟ ؾٔٓ ٚدفٔؾ إبٚحا ٜأو دفٔاؾ ْتاريؿ؟ ٓ
احلؾ ،إذن إصؾ ذم إصٔٚء هق ّ
ٕجد ،ؾْحُؿ ظِٔف بَٚظدة إصؾ ،إصؾ ذم ادىًقمٚت ّ
احلاؾ واجلاقاز،
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إصؾ ؾّٔٓ ٚ
َّبل ّ
احلؾ أو إصؾ ادْع؟ ذـر ادٗفاػ ؿاقفغ ،واحاد
إؾًٚل ؿبؾ بًث ٜافَّْ ِّ
ِ
ِ
قر" وهق ّ
يَقل :أصؾ افُؾ ّ
احلؾ " َو ْه َق ادْاُ ًْ َن ََّدْْ َؾ ِْ َٔ ْحُِ ِف َأ ْه ُؾ ا ْف ََُا َ ِل
احلؾ " َوؿ َٔؾ :فِ َّن َّْح ِري ِؿ َو ْإَ َّو ُل ادْاَ َْن ُٓ ُ
افر َصدْْ " افهقاب إٔف ادسٖف ٜهذه ؽِط وٓ يقجد وؿ ٝؿبؾ بًث ٜافرشاقل مْاذ خِاؼ اهلل افبؼا :وافرشاؾ
َو َّ
يٖتق ؿ ِمـ واحد فقاحد.
ْٕنَؾ بًد ذفؽ إػ افنًٚرض وافسجٔح ،ظْدٕ ٚدفأالن منًٚرضاٚنَٕ ،اقل :افنًاٚرض ٓ يَاع ذم أدفاٜ
افؼيً ٜفُ ّـ افنًٚرض بحس ٛأذه ،ْٕٚٚمٚذا ًٍٕؾ؟
ً
أوٕٓ :حٚول اجلّع بغ افدفِٔغ ْ
بٖن ٕحّؾ أحد افدفِٔغ ظذ حمؾ وأخر ٕحِّف ظذ حمؾ خر ،ـ فاق
اجلّع :ؾْٕ٘ٚ
ورد ظٚم وخٚص ؾْحُؿ بٚخلٚص ذم حمؾ اخلهقص وٕحُؿ بٚفًٚم ؾٔ ظدا ذفؽ ،إذا مل ٕسنىع
َ
َ
ً
افَقل بٚفْسخ ؾْٕٕ٘ ٚرجح باغ افادفِٔغ ،وٕارى افادفٔؾ
ٕٚشخ ،ٚإذا مل ٕسنىع
ادنٖخر
ْٕير فِنٚريخ وٕجًؾ
َ
س ْض" امجع بْٔٓ  ،يًْل ا ْظ ِّ ِؾ
ٚص ْاو َظٌ ٚم َظ َر ْض َو َأ ْم َُ َـ ا ْف َ
إؿقى مْٓ  ،ؿٚل" :إِ َذا ُم َثًًْك َخ ٌ
اج ّْ ُع َؾ َج ّْ ٌع ُي ٍْ َ َ
ِ
ِ
افدفِٔغْ ،
اج َن َِٓدْْ َظ َسك َدفِ ًٔال َت َْ ٍِل َو َيْْ َْس ُخ ْإَ ِخ ُر ُح ُْ َْؿ ْإَ َّو ِل ِما َّ َأ َتَِ ََٕٚ ٚذم
إن يّنْع اجلّع " َؾ ُر َّد ُه ف ِْ َق ْؿػ ُث َّؿ ْ

ا ْفُِ َن ِ
َٚب ادُْْ َْز ِل" إػ خر م ٚذـر ،ثؿ ذـر ترتٔ ٛإدف ،ٜؾَٚل :إول ْ
افسََّّْ ٜثؿ اإلمجٚع ثاؿ
أن ُيَدم افُنٚب ثؿ ُّ
اجنٓٚد إم.ٜ
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
ذـر ادٗفػ افٍهؾ إخر ذم آجنٓٚد ،م ٚهق آجنٓٚد؟ ؿٚل :آجنُٓ ٚد َب ْ
اذ ُل افقشاع ذم ضِا ٛافيا ّـ
بحُؿ افؼع ِمـ ؿبؾ ادجنٓد حنك ٕرى افًجز ظـ ادزيد ،حُؿ اجلقال؟ ؿٚم افٍَٔاف وراح يْيار ذم إدفاٜ
ويْير ذم دٓٓهت ٚحنك وصؾ إػ افَقل إػ إٔف م ٚذم دفٔؾ خر ّإٓ م ٚوصؾ إفٔف :ؾبٚفنٚيل يَقل :بٖٕف مبٚح.
م ٚهل رشوط ادجنٓد؟ يَقل ادٗفػ :ادجنٓد ٓ ُبدّّ ْ
أن يًرف افًَٔادة وافٍَاف ،اجلّٓاقر ٓ يناسضقن
هذاو إٕ ينسضقن أربً ٜأصٔٚء:
إول :مًرؾ ٜمقاضـ اإلمجٚع ِمـ آخنالف.
افثِٚنْ :
أن يًرف إدف َ ٜافؼظٔ.ٜ
افثٚفْ :ٞ
أن يًرف ِمـ فٌ َ ٜافًرب مُ ٚيّ ُّّْف ِمـ ؾّٓٓ .
افرابعْ :
أن يًرف أصقل افٍَف فٔنُّـ ِمـ اشنخراج إحُٚم ِمـ إدف.ٜ
أن يًرف مقاض َـ آتٍٚق ِمـ آخنالف؟ ؿٚل :يُّـ ْ
دٚذا ُينسط فف ْ
أن يدخؾ ذم م ٚخيٚفػ اإلمجٚع ؾٔ
يدظل إٔف إمجٚعو
أن يًرف ادٓؿ ِمـ افنٍسر واحلدي ٞوإثر وحٚل افرواة ،وينسط ؾٔف ْ
أيو ٚؾٔف ْ
أن يُقن ظٚر ًؾٚ
ينسط ً
بٌِ ٜافًرب مُ ٚيّ ُّّْف ِمـ افٍٓؿ.
ادسٚئؾ آجنٓٚدي :ٜهؾ ُّ
 ٛواحدٌٌ وم ٚظداه خمىئ؟ ادهأ ٛواحاد ،ماٚ
ـؾ ادجنٓديـ
مهٔ ٛأم ادهٔ ُ
ٌ
أجر واحد»  )1مًْٚه يهٔ ٛوخيىئ،
افدفٔؾ؟ «إذا اجنٓد احلٚـؿ ؾٖصٚب ؾِف أجران :وإذا اجنٓد ؾٖخىٖ ؾِف ٌ
أجر واحد ،هؾ جيقز فِّجنٓد ْ
أن يٖخذ بٖحد إؿقال بدون اجنٓاٚد؟
َمـ أصٚب ؾِف أجران و َمـ أخىٖ ؾِف ٌ
َٕقلُ ٓ ،ٓ :بدّّ ْ
أن جينٓد ذم ادسٖف ،ٜم ٚيٍنل ّإٓ بًد آجنٓٚد.
"وم ٚفِ ََق ِل اف ٌَ ِر َـ َ ِ ِ
ٔاح َؾ َ
َار ِج ٍ
اذا ُم ََ ِِّاادُُ " افذي يٖخذ بَقل ؽره هذا مَِادٌٌ  ،واحاد
َ َ ْ
َٚن َي َْهدُُ ما ْـ َؽٔاْ ِْر َت ْ
ْ
ٌِٔ ٛ
ـن ٛمجٔع افٍَٓٚء :يهر جمنٓدًً ا؟ ٓ ،راويَ " ،و َم ٚفِ ََ ْق ِل اف ٌَ ْ ِر َـ َ
َٚن
وافسََّّْ ٜـؾ افُن ٛو ُم ٌ
ُم ٌ
ٌٔ ٛفَِر ن ُّ

مرؾقظ.ٚ
 )1صحٔح افبخٚري  )7352مـ حدي ٞظّرو بـ افًٚص ريض اهلل ظْف
ً
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
اذا م ََ ِِّاادُُ " فٔس بّجنٓد هذا" ،ومـ َتَهدََّّ ى ِٓجنِٓ ٍ
ِ ِ
اٚد ُم ْى َِ ِ
َار ِج ٍ
اؼ" يَاقل :هْاٚك
ْ َ
َ َ ْ َ
ٔاح َؾ َ ُ
َي َْهدُُ ما ْـ َؽٔاْ ِْر َت ْ
إٔٚس تهدوا فالجنٓٚد ويُقن ظْدهؿ أهِٔ ،ٜؾّثؾ هٗٓء ٓ جيقز اؿ افسُقت ظـ مًرؾ ٜإحُٚم .)1
حُؿ إؾًٚل ؿبؾ ورود افؼع ؾٔٓ ٚثالث ٜأؿقال ،ادٗفػ ذـر ؿقفغ :أحده ،ٚيَاقل :هاق ظاذ احليار،
ُ
ٕ  ٚهلل ،واهلل ؿبؾ افؼع مل يٖذن بٚشنً ففو ويَقل أخر :هل فإلبٚح ،ٜما ٚافادفٔؾ؟ ؿاٚل :اهلل خَِٓا ،ٚماٚ
خَِٓ ٚظب ًثٚو إٕ خَِٓ ٚفْْنٍع :،ٚؿِْ :ٚهْٚك ؿقٓن خران وافراجح ذم افَقفغ إخريـ.
إصٚظرة يَقفقن :احلؼ تٚبع ٓجنٓٚدات ادجنٓديـ :ؾُؾ َمـ اجنٓد يُقن مهٔ ًب ،ٚواجلّٓقر يَقفقن:
افو َال ُل ﴾ .)2
احل ِّؼ إِ َّٓ َّ
احلؼ ذم أحد إؿقال ،واضح ،دفِٔفَ ﴿ :ؾ َ َذا َب ًْدََ ْ َ
َ
آظنزال مقجق ًدا،
فقجدت
افنٍسر
رأيٝ
َ
خٚص ٚبٖصقل افٍَف ،يُقن ذم ـؾ افًِقم ،فق َ
آظنزال فٔس ً
َ
قها ٚبِ َس َ
اال ٍم
ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َََّّٕ ٚج ًَ ََُِْْ ٚه ُؿ ْر ًًَٕ ٚظ َربِ ًّٔ )3 ﴾ٚؿٚل :إٕ ٚخَِْٚه ؿر ًًٕ ٚظرب ًٔٚو هذا تٍسر مًنازيل﴿ ،ا ْد ُخ ُِ َ
غ﴾  )4ؿٚل :حيقا بٖـّؾ افًْؿ وأظالهٚو تٍسر مًنزيل ٕٕف ٍٕل فِرؤي.ٜ
ِمِْ َ
ثّرة اخلالف  )5ذم ثالث ٜأمقر :اشنهحٚب هذا إصؾ بًد ورود افؼع ،افثِٚن :بحثٓ ٚثّرة ذم بحاٞ
مسٖف ٜأخرى ،وهل هؾ إحُٚم تثب ٝبٚفًَقل أو ٓ؟ ّ
ٕن افذيـ يَقفقن :إؾًاٚل ؿباؾ ورود افؼاع ااٚ
حُؿ :مًْٚه يَقفقن :إحُٚم ؿد تثب ٝؿبؾ ورود افؼع.
ٌ
أن يدل افدفٔؾ ظذ ّ
إخذ بيٚهر احلدي ٞواجّ ٛإٓ ْ
أن طٚهره فف مراد :ؾٔساّك تاٖوي ً
الً ،هاؾ افنٖوياؾ
مَبقل؟ ْ
إن ـٚن بدفٔؾ ُؿبِ َؾ :وإذا ـٚن بٌر دفٔؾ مل ُي َْ َب ْؾ.
ادجنٓد مخس ٜإٔقاع:
 -1ادجنٓد ادىِؼ ٓ :ينَٔد بٖصقل إمٍ ٚم وٓ ؾروظف.

وذـرت م ٚوضح مـ افُالم ادٍٔد.
 )1هْ ٚشٗال وجقاب مع بًض افىالب،
ُ
 )2يقٕس.32 :
 )3افزخرف.3 :
 )4احلجر.46 :
وذـرت م ٚوضح مـ افُالم ادٍٔد.
 )5هْ ٚشٗال وجقاب مع بًض افىالب،
ُ
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شَرَحََرَشَ َ
ان َ
َََشَ َمََوََلََ–َابَََ َنََبََََدَ َرَ َ
فََال
َََ
ثريَ
ََََشََ َ
لََلَشََيَ َخََ َسََعَدَال
دمادُ ااؿ
 -2أصحٚب افقجقه :وهؿ افذيـ ٓ ينَٔدون بٍروع اإلمٚم وفُـ ينَٔدون بٖصقفف ،وفاذفؽ ُ
ً
أؿقآ ذم ادذه ،ٛفذا تسّك هذه إؿقال :افقجقه ،ؾَٔقفقن :ظْد إصحٚب وجف.
 -3أصحٚب افسجٔح :هؿ افذيـ ُيرجحقن بغ افروايٚت افقاردة ظـ اإلماٚم بحسا ٛؿقاظاد أصاقل
ادذه ٓ ،ٛيٖتقن بٖصقل جديدة وٓ أؿقال ذم افٍروع جديدة.
 -4أصحٚب افنخري :ٟادراد ؿ هؿ َمـ ئَسقن ادسٚئؾ اجلديدة ظذ ادسٚئؾ افقاردة ظـ اإلمٚم.
 -5أصحٚب احلٍظ ،حٚؾظ ادْنٓك وـنٚف اإلؿْٚع وادٌْل وافؼح افُبر وافُٚذم :هؾ جيقز ْ
أن ُيًنّد
ظذ ؾنقاه؟ اجلقاب ٓ :جيقز ،حرام ،وفق ؽ ّٔ ٛهذه افُن ٛـِٓ ،ٚهٗٓء أصحٚب احلٍظ ٓ ،يٍنل ّإٓ جمنٓاد
وهذا فٔس بّجنٓد ،هق مَ ِّد ،ؾال ُتَُبؾ افٍنقى ِمـ ادَُ ِّد.
افقجقب ظْد إصقفٔغ ٕ ؿ جيًِقن احلُؿ هق خىٚب افؼع ،بْٔ ظْد افٍَٓٚء يَقفقن :احلُؿ هاق
افقاجّ :ٛ
أثر اخلىٚب.
ٕن احلُؿ ظْدهؿ هق ُ

افنخهٔص فف مًْك ،افنخهٔص ؿد يُقن بٍِظ افًاٚم مثاٚل﴿ :إِ َّن ْ ِ
اإل ْٕ َْس َ
اٚن َف ٍِال
افًٚم وافنخهٔص،
ُ
ُخ ْ ٍ
ْس )2 :إِ َّٓ ا َّف ِذي َـ َمُُْقا﴾  )1افنخهٔص ورد ذم ؿقفف " ّإٓ افذيـ مْقا"" ،افذيـ مْاقا" فأس بخاٚص:
ومع ذفؽ هق خمهص دَِ ٚؿب َِف ،واضح.
بٚرك اهلل ؾُٔؿ ووؾَُؿ اهلل إػ اخلر.
دٓٓت إفٍٚظ تَْسؿ إػ ٕص وطٚهر" ،ثؿ" ِمـ أدوات افيٚهر ،إصؾ أ  ٚتدل ظذ افستٔا ،ٛؾاال
ُيَبؾ هذا افهٔٚم ّإٓ بٚفستٔ.ٛ
ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ ظذ ٕب ّْٔ ٚحمّد.

 )1افًك.3 ،2 :
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